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جميــع احلقــوق محفوظــة الئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمان(، 
يف حــال االقتبــاس يرجــى اإلشــارة الــى املطبوعــة كالتالي: 

االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(.2022. دليل السياســات 
ــة للبلديــات وإعــداد  واإلجــراءات اخلاصــة بإعــداد املوازنــات التقديري

موازنــة املواطــن. رام اهلل- فلســطني 

إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودا يف 
ــة مســؤولية  ــل، وال يتحمــل أي ــواردة يف الدلي التحقــق مــن املعلومــات ال
أهــداف  خــارج ســياق  املعلومــات ألغــراض  اســتخدام  علــى  تترتــب 

ــل بعــد نشــره. الدلي

مت إنتــاج هــذا الدليــل بتمويــل مــن االحتــاد األوروبــي يف إطــار مشــروع 
ــه  ــواردة في ــة )SANCUS(. واآلراء ال ــز شــبكات املســاءلة املجتمعي تعزي
ــل  ــي و ال يتحم ــات نظــر االحتــاد األوروب ــر بالضــرورة عــن وجه ال تعب

مســؤوليتها. 
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املقدمة
تعتبــر الهيئــات احملليــة مبثابــة وحــدات احلكــم احمللــي املتوزعــة يف 
ــاز باالســتقالية، فقــد أفــردت القوانــني يف  ــي متت ــة، والت أنحــاء الدول
الــدول نصــوص محــددة تختــص يف عمــل الهيئــات احلكــم احمللــي ـ 
وشــجعت القوانــني يف بعــض الــدول علــى مبــدأ الامركزيــة يف الهيئــات 
إضافــة  الدولــة.  يف  الدميوقراطيــة  أســس  ترســيخ  بهــدف  احملليــة 
ــة،  ــة ومالي ــة إداري ــي مــن ناحي ــم احملل ــات احلك ــان اســتقال هيئ لضم
ممــا يعــزز عملهــا يف خدمــة املواطنــني وإســهاماتها يف املجتمــع احمللــي. 
تنــص أغلــب دســاتير الــدول العربيــة علــى مبــادئ التعدديــة السياســية 
والتــداول الســلمي للســلطة والفصــل بــني الســلطات والتــوازن والرقابــة 
ــة  ــى الشــفافية واملراقب ــم عل ــى أســاس احلكــم الرشــيد القائ ــا عل بينه
واملســاءلة وحمايــة املــال العــام وضمــان عــدم التصــرف بــه مبــا يخالــف 

أحــكام القانــون. 
ــز  ــي مــن الفســاد وتعزي ــات احلكــم احملل ــة هيئ ومــن أجــل حتصــني بيئ
اســتجابتها للمســاءلة املجتمعيــة، وذلــك مــن خــال تعزيــز مناعــة إجــراء 
اإلجــراءات الداخليــة يف عمــل الهيئــات احملليــة ضــد الفســاد، إضافــة 
إلــى تعزيــز ثقافــة املشــاركة وممارســة احلــق يف املســاءلة املجتمعيــة 
مــن قبــل املجتمعــات احملليــة مــن أجــل حتســني اخلدمــات املقدمــة 
للمواطنــني، وضمــن تقــدمي اإلســناد والدعــم للبلديــات، مت إعــداد دليــل 
السياســات واإلجــراءات اخلاصــة بإعــداد املوازنــات التقديريــة للهيئــات 
احملليــة »البلديــات«، باإلضافــة الــى خطــوات إعــداد موازنــة املواطــن.
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األحكام العامة للدليل
أوال: أهداف الدليل

إن الغــرض مــن هــذا الدليــل هــو توثيــق اإلجــراءات املتبعــة يف إعــداد 
املوازنــات التقديريــة للهيئــات احملليــة، لتكــون مبثابــة املرجــع الــذي 
يوثــق إجــراءات حتضيــر موازناتهــا الســنوية، حيــث يحتــوي الدليــل 
على سياســات إجــراء وإجــراءات ومنهجيــات ومنــاذج تســاعد الهيئــات 
احملليــة علــى تطبيــق إجــراءات التخطيــط والرقابــة ومبــا ميّكنهــا مــن 
إدارة مواردهــا بكفــاءة وفعاليــة وفــق أولوياتهــا املجتمعيــة وخططهــا 

االســتراتيجية، إضافــة الــى خطــوات إعــداد موازنــة املواطــن.
وأتــي إصــدار هــذا الدليــل مــع التوجــه العلمــي بضــرورة أن تكــون 
الــذي  اإلطــار  »البلديــات« هــي  للهيئــات احملليــة  الســنوية  اخلطــط 
تعــد مــن خالهــا املوازنــات، ومبــا يتماشــى مــع التوجهــات احلديــث يف 
اإلدارة والتــي تتبنــى منهــج إطــار اإلنفــاق املتوســط املــدى، لذلــك أصبــح 
مــن األهميــة مبــكان أن يتــم ربــط عمليــة التخطيــط بإعــداد املوازنــات 
مبــا يحقــق فوائــد يف غايــة األهميــة للهيئــات احملليــة تتمثــل يف وجــود 

ــة. ــات احمللي ــة املعتمــدة يف الهيئ ــات تترجــم خطــط التنمي موازن
الهــدف التنمــوي: تطويــر األداء اإلداري للبلديــات واســتمرارية . 1

تقــدمي اخلدمــات يف حــال تقليــص املدخــوالت للهيئــات.
هــدف طويــل األمــد: تطويــر أداء فاعــل للبلديــات ميكنهــا مــن . 2

احلصــول علــى ثقــة الســوق التمويليــة مــن أجــل تقــدمي خدمــات 
عاليــة اجلــودة للمواطــن، متتــاز بالشــفافية.

التقديريــة  املوازنــات  إعــداد  إجــراءات  لتوثيــق  اإلرشــادي  فالدليــل 
أفضــل  نحــو  البلديــات  تلــك  يوجــه   ، »البلديــات«  احملليــة  للهيئــات 
متطلبــات  وفــق  املوازنــات  إلعــداد  واملاليــة  اإلداريــة  املمارســات 
التشــريعات والقوانــني ذات الصلــة وضمــن متطلبــات اخلطــط التــي 
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وأهدافهــا. رؤيتهــا  لتحقيــق  احمللــي  احلكــم  هيئــات  تتبعهــا 
ثانيا: أحكام عاّمة

املاليــة  والدائــرة  املوازنــة  بلجنــة  الدليــل خــاص  هــذا  اســتخدام  إن 
ــد مــن  ــة بشــكل عــام. والب ــر املشــاركة يف إعــداد املوازن ــع الدوائ وجمي
ــر الدعــم  ــإدارة لتوفي ــًا ل ــة ممث ــس البلدي ــى دور رئي ــا ال اإلشــارة هن
اإلداري لعمليــة إعــداد املوازنــة والتأكــد مــن أن إعــداد املوازنــة يتــم 
وفقــاً لهــذا الدليــل. واجلديــر بالذكــر أيضــا دور رئيــس الدائــرة املاليــة 
ــل  ــق هــذا الدلي ــة يف تطبي ــه املســؤولية الفني ــى عاتق ــذي يأخــذ عل وال

بكفــاءة وفعاليــة.
ثالثا: القواعد والتعليمات:

استعمال الدليل: . 1
لقــد مت إعــداد هــذا الدليــل بغــرض توثيــق اإلجــراءات املتبعــة 
ــق إجــراءات  ــذي يوث ــة املرجــع ال ــات لتكــون مبثاب يف إعــداد املوازن
املوازنــات التقديريــة الســنوية حيــث يحتــوي الدليــل علــى سياســات 
وإجــراءات ومنهجيــات ومنــاذج تســاعد يف إعــداد املوازنــات وفــق 
متطلبــات وزارة احلكــم احمللــي ومبــا يتماشــى مــع التوجــه اجلديــد 
ــي بضــرورة أن تكــون اخلطــط  ــه وزارة احلكــم احملل الــذي اعتمدت
الســنوية للبلديــات هــي اإلطــار الــذي تعــد مــن خالــه املوازنــات. 
وإضافــة الــى مــا تقــدم، يحقــق اعتمــاد هــذا الدليــل األهــداف 

التاليــة:
توحيــد جهــود موظفــي البلديــات وجميــع األطــراف املعنيــة 	 

بإعــداد املوازنــات التقديريــة اخلاصــة بالبلديــات.
بتحضيــر 	  باملبــادئ اخلاصــة  البلديــات  تزويــد موظفــي 

املوازنــات التقديريــة والتــي حتتاجهــا البلديــات بجميــع 
أحجامهــا كبيــرة ومتوســطة وصغيــرة احلجــم.
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املســاعدة يف تدريــب املوظفــني علــى إعــداد املوازنــات 	 
ــق الناجــح  ــر والتطبي ــة ممــا يســاهم يف التحضي التقديري

للموازنــة.
مســاعدة البلديــات يف اعتمــاد املوازنــات مــن وزارة احلكــم 	 

احمللــي باإلمتثــال مــع القوانــني واألنظمــة احلكوميــة ذات 
العاقة.

مساعدة البلديات يف إعداد موازنة املواطن.	 
التعديل على الدليل:. 2

ميكن التعديل على الدليل من خال وزارة احلكم احمللي.
حدود تطبيق الدليل: . 3

يطبــق الدليــل علــى الهيئــات احملليــة »البلديــات« يف الدولــة، التــي 
تعــد »البلديــة« وحــدة نظــام اإلدارة احملليــة التنفيــذي والتــي تهــدف 

إلــى تقــدمي اخلدمــات مباشــرة للمواطنــني.
املسؤولية جتاه هذا الدليل:. 4

املســؤولية جتــاه هــذا الدليــل تقــع علــى عاتــق وزارة احلكــم احمللــي، 
والبلديــات يف الدولــة.
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اختصاصات وزارة احلكم احمللي:
ــاء  ــق ببن ــة فيمــا يتعل ــذ سياســة الدول ــي تنفي ــى وزارة احلكــم احملل تتول
وحــدات اإلدارة احملليــة والعمــل علــى تأسيســها التأســيس الســليم 
واإلشــراف علــى أدائهــا ومعاجلــة املشــاكل والصعــاب التــي تواجههــا 

ــي: ــا يل ــى وجــه اخلصــوص م ــا عل وله
لعمــل 	  املنظمــة  التشــريعات  تطبيــق  علــى  والرقابــة  اإلشــراف 

اإلدارة احملليــة ومراجعتهــا واقتــراح تعديلهــا مبــا يكفــل الغايــات 
املقــررة باخلصــوص.

اقتــراح االســتراتيجيات والسياســات العامــة واخلطــط الازمــة 	 
لتطويــر نظــام اإلدارة احملليــة ومتابعــة تنفيذهــا بعــد إقرارهــا.

احملليــة 	  اإلدارة  بعمــل  املتعلقــة  والبحــوث  الدراســات  إعــداد 
إلــى الامركزيــة ووضــع اخلطــط والبرامــج  التحــول  وعمليــة 

لتنفيذهــا. الازمــة 
بعمــل 	  اخلاصــة  والتعليمــات  واملنشــورات  القــرارات  إصــدار 

ــا  ــة أدائه ــا ومراقب ــة له ــات التابع ــى اجله ــوزارة واإلشــراف عل ال
أوضاعهــا. وتصحيــح 

اإلدارة 	  وحــدات  بعمــل  املتعلقــة  التنظيميــة  القــرارات  إصــدار 
تنفيذهــا. ومتابعــة  احملليــة 

وضــع وتنفيــذ اخلطــط والبرامــج التــي متّكــن وحــدات اإلدارة 	 
ــاءة ودعــم القــدرات  ــة وكف ــا بفاعلي ــة مــن ممارســة مهامه احمللي

ــة الرشــيدة. ــق مبــادئ احلوكم ــا مبــا يحق املؤسســية له
دعــم العمليــة االنتخابيــة لوحــدات اإلدارة احملليــة مبــا يحقــق 	 

ضمــان جنــاح االنتخابــات ونزاهتهــا واســتقالية إدارتهــا.
أدائهــم 	  وتقييــم  البلديــة  املجالــس  عضويــة  شــؤون  متابعــة 

ومراجعــة محاضــر اجتماعاتهــم، واتخــاذ اإلجــراءات اإلداريــة 
مهامهــم. مزاولــة  مــن  لتمكينهــم  الازمــة  والقانونيــة 
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متابعــة وتقييــم أداء وحــدات اإلدارة احملليــة وإعــداد تقارير دورية 	 
عــن نشــاطاتها وتقــدمي التســهيات الازمــة لتأدية مهامها.

التنســيق مــع القطاعــات واملؤسســات واألجهــزة املركزيــة حلــل 	 
املشــاكل والصعوبــات التــي تواجــه عمــل وحــدات اإلدارة احملليــة.

دعــم وتيســير أعمــال املجلــس األعلــى لــإدارة احملليــة ومتابعــة 	 
تنفيــذ  تواجــه  قــد  التــي  الصعوبــات  وتذليــل  مقرراتــه  تنفيــذ 

مهامــه.
التنســيق مــع اجلهــات املختصــة يف اقتــراح األقاليــم االقتصاديــة 	 

وحتديــد مكوناتهــا اجلغرافيــة والعمــل علــى إصــدار القــرارات 
الازمــة بشــأنها ودعمهــا ملمارســة املهــام املســندة إليهــا.

واجلهــات 	  الــوزارة  لديــوان  الســنوية  امليزانيــة  مقتــرح  إعــداد 
التابعــة لهــا مبــا يخــدم ويحقــق أهــداف الــوزارة والعمــل علــى 

اخلتاميــة. حســاباتها  وإقفــال  اعتمادهــا 
ــة بــني 	  ــة العامــة للدول ــع امليزاني ــرح توزي ــى إعــداد مقت العمــل عل

مســتويات اإلدارة املركزيــة واحملليــة وكذلــك بــني وحــدات اإلدارة 
احملليــة بالتنســيق مــع املجلــس األعلــى لــإدارة احملليــة ومتابعــة 

تنفيــذ مــا يقــر بشــأنها مــن اجلهــات ذات االختصــاص.
تنفيــذ املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة واملشــاركة يف املؤمتــرات 	 

الــوزارة  بعمــل  العاقــة  ذات  واإلقليميــة  الدوليــة  واملنظمــات 
بالتنســيق مــع اجلهــات ذات االختصــاص.

ــة واجلهــات 	  ــم ودعــم العاقــات بــني وحــدات اإلدارة احمللي تنظي
الدوليــة ومتابعــة تنفيــذ مذكــرات التفاهــم بينهــا.

اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتعزيــز التعــاون بــني وحــدات اإلدارة 	 
احملليــة مبــا يحقــق التكامــل بينهــا.

وضــع اخلطــط والبرامــج الداعمــة إلنشــاء الشــراكة بــني وحــدات 	 
اإلدارات احملليــة والقطــاع اخلــاص وتشــجيع االســتثمار احمللــي.
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ــة مبــا يحقــق 	  ــراح اســتحداث أو دمــج وحــدات اإلدارة احمللي اقت
االســتقرار اإلداري والســلم االجتماعــي والتكامــل االقتصــادي 

ــؤ الفــرص. وتكاف
وحــدات 	  بــني  اإلداريــة  احلــدود  وتوثيــق  ترســيم  علــى  العمــل 

احملليــة. اإلدارة 
وضــع اخلطــط العلميــة للمحافظــة علــى البيئــة ومبــا يحقــق 	 

السياســة العامــة للدولــة يف مجــال اإلصحــاح البيئــي واإلشــراف 
ــا. ــى تطبيقه عل

إعــداد خطــط التدريــب ورفــع كفــاءة العاملني بالوزارة واإلشــراف 	 
علــى تنفيذها.

اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتوطــني وســائل احلكومــة االلكترونيــة 	 
بوحــدات  الــوزارة  تربــط  معلوماتيــة  شــبكة  علــى  واإلشــراف 
اإلدارة احملليــة والقيــام بالدعــم أملعلوماتــي واألرشــفة االلكترونــي 

وإعــداد قواعــد البيانــات الازمــة لعمــل الــوزارة.
ودورهــا يف 	  بأهميتهــا  والترشــيد  اإلدارة احملليــة  ثقافــة  نشــر 

الدولــة. اســتقرار 
تنميــة وتشــجيع املشــاركة املجتمعيــة ودمــج الفئــات املســتضعفة 	 

لذلــك  املنظمــة  القواعــد  ووضــع  القــرار  اتخــاذ  عمليــات  يف 
وتفعيــل دور وحــدات اإلدارة احملليــة يف حتقيــق هــذا الهــدف.
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التعريفات واملصطلحات الواردة أو املتعلقة يف 
الدليل مع مبادئ املوازنات:

الموازنة:
األنشــطة  برمجــة  علــى  تعمــل  خطــة  أنهــا  علــى  املوازنــة  تعــرف   
االقتصاديــة املتوقعــة للبلديــة خــال فتــرة مســتقبلية قادمــة )عــادة 
لســنة ماليــة كاملــة( معبــراً عنهــا بكميــات وقيــم ماليــة بهــدف ضمــان 

حتقيــق أهــداف البلديــة مــع توضيــح وســائل حتقيــق ذلــك.
الميزانية:

 هــي بيــان محاســبي عــن املركــز املالــي لوحــدة اقتصاديــة مــا يف تاريــخ 
محــدد، ويتــم احلصــول علــى معلومــات مهمــة مــن خــال هــذه القائمــة 
املاليــة وخصوصــاً مــدى ســيولة الوحــدة االقتصاديــة باســتخدام نســب 
ماليــة معينــة، وتضــم ثاثــة عناصــر رئيســية: األصــول، املطلوبــات، 

وحقــوق امللكيــة )صــايف األصــول(.
مواصفات الموازنة التقديرية:

 اقتصارهــا علــى تخطيــط األنشــطة االقتصاديــة دون غيرهــا . 1
والتــي تضــم النشــاطات املاليــة والتشــغيلية املتعلقــة بخدمــات 

وعملياتهــا. البلديــة 
بياناتهــا تقديريــة ومحــددة مقدمــاً وتتعلــق بفتــرة مســتقبلية بنــاًء . 2

علــى تنبــؤات ملــا ســتكون عليــه األمــور يف الفتــرة املقبلــة بالتالــي 
فهــي ليســت بيانــات تاريخيــة أو فعليــة.

ــات . 3 ــك بترجمــة كافــة البيان ــة وذل ــم مالي ــا بقي ــر عنه يجــب التعبي
ــر عنهــا بوحــدة النقــود. ــم التعبي ــة ومــن ث ــى أرقــام كمي واألنشــطة إل

املتمثلــة يف حتقيــق . 4 البلديــة  أهــداف  علــى  بنــاًء  املوازنــة  تعــد 
والتوســع  واالســتمرارية  النمــو  وحتقيــق  املاليــة  االســتدامة 

االجتماعيــة. واملســؤولية 
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ــق . 5 ــة لتوضيــح وســائل حتقي ــة وإجرائي شــموليتها لبرامــج تفصيلي
اخلطــة املاليــة ملــا فيــه مصلحــة البلديــة املاليــة واالقتصاديــة.

مزايا استخدام البلديات للموازنة التقديرية:
واألنشــطة . 1 الربحيــة  لتخطيــط  كأداة  املوازنــة  تســتخدم 

االقتصاديــة للبلديــة. حيــث تعمــل علــى ترجمــة أهــداف البلديــة 
وترتيــب أولوياتهــا واختيــار مــا يخــص فتــرة املوازنــة، وبلــورة هــذه 

األهــداف. والتعبيــر عنهــا بأســاليب كميــة وماليــة.
ــة . 2 ــى مــدى حتقــق أهــداف البلدي ــة عل ــة كأداة رقاب ــار املوازن اعتب

باســتخدام املوازنــة كأســاس ملقارنــة األنشــطة الفعليــة وتقييــم 
األداء وتتحقــق الرقابــة أثنــاء التنفيــذ الفعلــي خلطــط املوازنــة 
حيــث يتــم إعــداد التقاريــر الدوريــة التــي توضــح االنحرافــات عــن 

ــأول. ــة مســبباتها أوال ب ــا ملعرف املخطــط ويجــري حتليله
بــني جميــع . 3 البلديــة  أنشــطة  لتنســيق  كأداة  املوازنــة  تســتخدم 

أقســامها ووحداتهــا اخلدماتيــة واإلداريــة، ويتــم صياغــة هــذه 
األنشــطة والتنســيق بينهــا يف خطــة واحــدة، ويــؤدي ذلــك الــى 
توجيــه كافــة املســتويات اإلداريــة للبلديــة نحــو أهــداف موحــدة، 
وتــؤدي املوازنــة الــى التنســيق بــني تقديــرات حجــم اخلدمــات 
املتوقعــة واإلمكانيــات املتاحــة مــن املــوارد واألجــور واملســتلزمات 

والتســهيات اآلليــة، واألجهــزة، واملبانــي، وغيرهــا.
تســتخدم املوازنــة كأســاس إلعــداد دراســات اجلــدوى االقتصاديــة . 4

وذلــك مــن خــال تقديــر صــايف التدفــق النقــدي ملشــروع مــا عــن 
طريــق إعــداد املوازنــة املتوقعــة للمشــروع لفتــرة عمــره اخلدماتــي 

املقــدرة.
اعتبــار املوازنــة كحافــز للعاملــني يف البلديــة خاصــة إذا مــا مت . 5

صياغــة أهــداف طموحــة ومعاييــر أعلــى قليــا مــن املتوقعــة، 
ــق  ــى حتقي ــني عل ــز التشــجيعية حلــث العامل واســتخدمت احلواف
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األداء املطلــوب ضمــن األنشــطة املخططــة.
تعــد املوازنــة أداة مثلــى لقيــاس كفــاءة العمــل ملختلــف املســتويات . 6

اإلداريــة، خاصــة إذا مــا مت ربــط اســتخدام املوازنــة مبحاســبة 
املســئوليات وإعــادة تنظيــم الهيــكل التنظيمــي للبلديــة مبــا يتمشــى 

مــع األســلوب املناســب لتنفيــذ املوازنــة.
تعــد املوازنــة وســيلة اتصــال بــني كافــة مســتويات اإلدارة، حيــث إن . 7

املوازنــة تعنــي سياســات مكتوبــة وبرامــج معلنــة، يتطلــب تنفيذها.
إعــداد تقاريــر دوريــة بصــورة متواصلــة ملتابعتهــا، ممــا يوفــر . 8

املختلفــة. اإلداريــة  املســتويات  عبــر  مائمــة  اتصــال  وســائل 
اإلدارة . 9 يدفــع  أولوياتهــا  وترتيــب  البلديــة  أهــداف  إن صياغــة 

الــى اتخــاذ قــرارات حاســمة يف وقــت مبكــر واتخــاذ اإلجــراءات 
الازمــة لتعديلهــا.

ملعاجلــة . 10 واملديريــن  العليــا  اإلدارة  تفريــغ  علــى  املوازنــة  تعمــل 
املشــاكل االســتثنائية طاملــا أن أنشــطة العمــل الروتينيــة متــت 
املطلوبــة  اخلدمــات  مســتلزمات  كافــة  تدبيــر  ومت  برمجتهــا، 
حســبما هــو مخطــط. يتوقــع أن تعمــل املوازنــة علــى تخفيــض 
التكاليــف وضبــط النفقــات وذلــك عــن طريــق حتديــد وصياغــة 

معاييــر وبرامــج تفتــرض كفــاءة خدماتيــة عاليــة.
تســاعد املوازنــة علــى اكتشــاف ومعاجلــة معظــم النواقــص يف . 11

التنظيمــي  الهيــكل  ومســتلزماتها وماءمــة  املقدمــة  اخلدمــات 
للبلديــة بشــكل مســبق قبــل صياغــة خطــط وجــداول املوازنــة. 
والتأكــد مــن توافــر اإلمكانيــات والتســهيات املطلوبــة، ومعاجلــة 

كافــة االختناقــات واملشــاكل لضمــان جنــاح تنفيــذ املوازنــة.
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مشاكل ومخاطر استخدام الموازنات:
 إن الوظائــف املاليــة واإلداريــة لنمــوذج املوازنــة واملزايــا الــواردة أعاه ال 
تنفــي وجــود مشــاكل تواجــه تطبيقــه مــن خــال اســتخداماته املختلفــة، 

ومــن أهــم هــذه املشــاكل واملعوقــات هــي:
أن املوازنــة يتــم إعدادهــا بنــاًء علــى توقعــات مســتقبلية، فــإذا لــم 	 

حتــدث تلــك التوقعــات وكانــت بعيــدة عــن الواقــع فــإن ذلــك يعنــي 
عــدم دقــة املوازنــة وصعوبــة اعتمادهــا كأداة تخطيــط ورقابــة.

يتطلــب إعــداد املوازنــة وتنفيذهــا ومتابعتهــا جهــدا ووقتــا ومــاال، 	 
وكذلــك توافــر إمكانيــات ومهــارات إداريــة الزمــة. وهنــا يثــار 
الســؤال عــن اجلــدوى االقتصاديــة مــن تكلفــة إعــداد وتنفيــذ 

املوازنــة.
إن وجــود املوازنــة والدعــوة لالتــزام ببرامجهــا يــؤدي إلــى بعــض 	 

التعــارض مــع وظيفــة املديريــن وتدفعهــم إلــى التخلــي عــن هــذه 
اخلطــط ملــا قــد يشــعرون بــأن املوازنــة لــم تتــرك لهــم شــيئاً 
لفعلــه. مــن هنــا يجــب احلــذر مــن أن حتــل املوازنــة محــل اإلدارة، 
حيــث يجــب قصــر املوازنــة علــى برمجــة األنشــطة الروتينيــة 
مــع تــرك املشــاكل االســتثنائية والقــرارات اخلاصــة للمديريــن 
ــا اقتضــت  ــة إذا م ــة املوازن ــف وماءم ــم الســلطة لتكيي وإعطائه

ــك. الضــرورة ذل
قــد يخلــق تنفيــذ املوازنــة معارضــة بعــض املســتويات اإلداريــة 	 

علــى  والعمــل  فعالــة يف صياغتهــا  بصــورة  تشــارك  لــم  التــي 
إفشــالها ملــا قــد تــراه مــن مثاليــة املعاييــر والبرامــج وتفســير ذلــك 

ــم. ــه ضغــط موجــه عليه ــى ان عل
إن املوازنــة ليســت أكثــر مــن خطــة مكتوبــة وبالتالــي فــإن جناحهــا 	 

ــزام بهــا والعمــل  ــى العنصــر البشــري مــن حيــث االلت يتوقــف عل
علــى حتقيقهــا دون حتيــز.
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املســئولني 	  بعــض  كفــاءة  عــدم  املوازنــة  تنفيــذ  يخفــي  رمبــا 
اإلداريــني وإلقــاء املســؤولية علــى املوازنــة باعتبــار أنهــم ينفــذون 
فقــط مــا جــاء بهــا، أو قــد تهمــل اإلدارة عمليــة التقييــم الدوريــة 

للعاملــني مكتفيــة مبتابعــة املوازنــة.
إن ســوء التقديــر أو التغيــر غيــر املتوقــع يف منحنــى التدفــق 	 

املالــي لألنشــطة، قــد يــؤدي يف الغالــب إلــى حرمــان الكثيــر مــن 
األنشــطة مــن االنتفــاع مــن فائــض التقديــر، كمــا قــد يــؤدي إلــى 
ــا  ــاق مخصصه ــا نتيجــة اختن ــف أنشــطة أو مشــاريع بكامله توق
وعجــزه عــن توفيــر الكفايــة الازمــة، وضيــاع مــوارد ماليــة هامــة 

ــد. وعــدم اســتغالها بالشــكل اجلي
ــي لألنشــطة وإعــداد 	  ــب التســجيل الفعل ــة يتطل ــذ املوازن إن تنفي

تقاريــر دوريــة تتعلــق بقيــاس األداء إعطــاء تفصيــات عــن مــدى 
تنفيــذ املوازنــة مــن خــال املقارنــة مــا بــني الفعلــي واملخطــط، وإن 
ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة اإلجــراءات احملاســبية ومضاعفــة األعبــاء 
اإلداريــة. وكثيــراً مــا يتطلــب األمــر إعــادة النظــر يف املوازنــة 
مضاعفــة  يعنــي  وهــذا  الطارئــة  التغييــرات  ملاءمــة  وتكيفهــا 

ــة. ــاك ســير أنشــطة البلدي ــة، وإرب ــة واملالي ــاء اإلداري األعب
ــر املســتقرة، 	  ــة غي ــة واالجتماعي ــل السياســية واالقتصادي العوام

ومــا نتــج عنهــا مــن تغييــر ملســار اإلنفــاق أو اإليــراد والــذي خطــط 
لــه مســبًقا.
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مبادئ إعداد الموازنات:
بشــكل عــام ال توجــد مبــادئ ومعاييــر حتــدد عمليــة إعــداد املوازنــة 
التقديريــة كتلــك املتبعــة يف احملاســبة املاليــة، حيــث أن املوازنــة خطــة 
ــادئ احملاســبية  ــي ال تخضــع للمب ــة وبالتال ــة تخــص إدارة البلدي داخلي
املتعــارف عليهــا، وال توجــد هنــاك أي تعليمــات أو مبــادئ صــادرة عــن 
أي مــن املجالــس احملاســبية املتخصصــة تنظــم عمليــة إعــداد املوازنــة. 
وهــذا يعطــي مرونــة لتكييــف املوازنــة ومــا تتضمنــه مــن بيانــات وتنظيــم 
جداولهــا مبــا يائــم وظــروف حجــم البلديــة وبيئــة األعمــال احمليطــة 
ــد إعــداد وتنفيــذ  ــاك أسســاً عامــة يجــب مراعاتهــا عن بهــا. ولكــن هن
املوازنــة التقديريــة لضمــان جناحهــا كخطــة ماليــة تهــدف لبرمجــة 
ــة وهــذه األســس  ــة وفقــا ألهــداف البلدي ــة للبلدي األنشــطة االقتصادي

هــي:
ماءمــة املوازنــة ألهــداف البلديــة: يجــب أن تبنــى املوازنــة علــى 	 

أســاس أهــداف البلديــة والتــي يجــب أن تكــون محــددة بوضــوح، 
وقابلــة للتطبيــق والتنفيــذ. يف حــدود ظــروف البلديــة والبيئــة 
احمليطــة، وضمــن طموحــات متثــل احلافــز األســاس إلعــداد 
املوازنــة. ويتطلــب حتديــد أهــداف البلديــة املفاضلــة بــني البدائــل 
املتعلقــة  القــرارات  املناســب واتخــاذ  البديــل  املتاحــة واختيــار 
بذلــك بصــورة مســبقة إلعــداد املوازنــة. وقــد يتــم حتديــد أهــداف 
البلديــة علــى املــدى البعيــد، بحيــث تعمــل املوازنــة علــى حتقيــق 

مــا يخــص الفتــرة املاليــة وفقــا لألهــداف طويلــة األجــل.
ماءمــة املوازنــة للهيــكل التنظيمــي للبلديــة: يجــب أن تســبق 	 

عمليــة إعــداد املوازنــة التقديريــة إعــادة تنظيــم الهيــكل اإلداري 
وحتديــد  للوظائــف  تفصيلــي  وصفــي  وضــع  مــع  للبلديــة، 
خطــوط  وتوضيــح  املتعــددة  اإلداريــة  للمســتويات  املســؤوليات 
ــة مبــا يتــاءم والهيــكل التنظيمــي  ــم تقســيم املوازن الســلطة. ويت
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للبلديــة بحيــث يســمح بانســياب العمــل الروتينــي وفقــا للجــداول 
املوضحــة دون تعــارض بــني مراكــز املســؤولية املختلفــة. وكذلــك 
لتســهيل حتديــد االنحرافــات عــن اخلطــة للوحــدات املختلفــة مــن 
خــال تطابــق تصنيــف أنشــطة املوازنــة والهيــكل اإلداري. وميكــن 
للموازنــة يف هــذا املجــال أن تعمــل كأداة اتصــال بــني املســتويات 
احلجــم.  الكبيــرة  البلديــات  يف  وخاصــة  املختلفــة،  اإلداريــة 
ــق  ــا يتحق ــا مل ــني وفق ــم أداء العامل ــى تقيي ــن أن تســاعد عل وميك
مــن إجنــازات مقارنــه باخلطــة. كمــا أن ماءمــة املوازنــة للهيــكل 
ملوظفــي  اإلداريــة  الواجبــات  تثبيــت  علــى  يســاعد  التنظيمــي 
البلديــة دون تعــارض مــع املوازنــة، بحيــث تبقــى املوازنــة كأداة 
مســاعدة لبرمجــة األنشــطة الروتينيــة وتوفــر وقــت املديريــن حلل 

ــة. ــر الروتيني املشــاكل غي
علــى 	  ودليــل احلســابات:  للنظــام احملاســبي  املوازنــة  ماءمــة 

الرغــم مــن أن املوازنــة ال تشــكل جــزءاً مــن النظــام احملاســبي وال 
تدخــل ضمــن الــدورة احملاســبية إال أن ماءمــة املوازنــة للنظــام 
احملاســبي واســتخدام مفــردات حســابات تتفــق ودليل احلســابات 
يعــد أمــرا أساســيا لتســهيل عمليــة املقارنــة بــني البيانــات الفعليــة 

واملخططــة.
ابتــداًء 	  للبلديــة:  اإلداريــة  املســتويات  تأييــد  علــى  احلصــول 

مــن أعلــى مســتوى إداري وهــم املســئول عــن اعتمــاد املوازنــة 
وإعطــاء اإلذن بتنفيذهــا الــى أدنــى مســتوى إداري يســاهم يف 
تنفيــذ األنشــطة وفقــا للموازنــة. إن موافقــة األطــراف املعنيــة 
ــد تنفيذهــا،  ــة عن ــة مقاوم ــن عــدم وجــود أي ــة يضم ــى املوازن عل
حيــث رمبــا يظــن العاملــون أن املعاييــر املخططــة عاليــة وال ميكــن 
اإلنســاني  العامــل  اعتبــار  يجــب  احلــاالت  كل  ويف  حتقيقهــا. 
ــا،  ــا مــن الفشــل يف حتقيقه ــر خوف ــد املعايي ــدال يف حتدي واالعت
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ومــا يــؤدي ذلــك الــى إحبــاط العاملــني مــن ثــم عــدم تعاونهــم حتــى 
ــاط  ــذ. فإحب ــدء بالتنفي ــل الب ــة قب ــد للموازن مــن إعطائهــم التأيي
العامــل وعــدم متكنــه مــن حتقيــق مــا جــاء يف املوازنــة يخلــق نتائــج 
ســلبية تنعكــس علــى العاقــات بــني املســتويات اإلداريــة املختلفــة 

يف البلديــة.
ربــط املوازنــة بنظــام احلوافــز لضمــان تعــاون املســتويات اإلداريــة 	 

ــز  ــة بنظــام حواف ــط املوازن ــة: يفضــل رب ــذ املوازن ــة لتنفي املختلف
لتشــجيع العاملــني علــى حتقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن الكفــاءة 
اإلنتاجيــة. وميكــن ربــط نظــام الترقيــة وشــغل املناصــب اإلداريــة 

العليــا مبــدى تنفيــذ املوازنــة وحتقيــق اخلطــط املرســومة.
األساس احملاسبي للموازنات:	 

ميكــن إعــداد هــذه املوازنــات علــى أســاس نقــدي يف املرحلــة 	 
احلاليــة الــى أن يتــم التحــول إلــى أســاس االســتحقاق املعــدل 
مســتقبًا. وبالنســبة للبلديــات التــي تتبــع أســاس االســتحقاق 
املعــدل أو الكامــل فيمكنهــا إعــداد هــذه املوازنــات علــى نفــس 
األســس املســتخدمة يف تســجيل معاماتهــا املاليــة محاســبياً.

أقسام املوازنة:	 
االســتحقاق 	  أســاس  وتتبــع  )التشــغيلية(  العامــة  املوازنــات 

املعــدل.
املوازنات التجارية )الربحية( وتتبع أساس االستحقاق.	 
ــع أســاس االســتحقاق 	  ــي( وتتب ــات الرأســمالية )اإلمنائ املوازن

املعــدل.
املوازنات االئتمانية وتتبع أساس االستحقاق.	 

)للمزيــد مــن املعلومــات، يرجــى الرجــوع الــى الفصــل الرابــع مــن هــذا 
الدليــل(
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الفصل األول
اخللفية العلمية إلعداد املوازنات

قواعد إعداد املوازنات:
قاعــدة ســنوية املوازنــة: تعنــي ســنوية املوازنــة إعــداد التقديــرات 	 

والبرامــج  املشــاريع  ونفقــات  البلديــة،  بإيــرادات  املتعلقــة 
ملــدة ســنة. البلديــة  تتبناهــا  التــي  واخلدمــات 

ــة 	  ــة: تعنــي أن تتضمــن وثيقــة واحــدة ملوازن قاعــدة وحــدة املوازن
اإليــرادات والنفقــات كافــة، وجلميــع الدوائــر واألنشــطة ممــا 
يســهل التعــرف علــى حجــم اإليــرادات والنفقــات ومراقبتهــا، 
والوقــوف علــى املركــز املالــي للبلديــة ومعرفــة العجــز، أو الفائــض 

بســهولة ويســر.
ــة: تعنــي أن حتتــوي وثيقــة املوازنــة جميــع 	  قاعــدة شــمول املوازن

بينهمــا،  تقــاص  أي  إجــراء  دون  العامــة  والنفقــات  اإليــرادات 
فالتركيــز حســب هــذه القاعــدة يكــون حــول مــا تتضمنــه املوازنــة، 
ومــا تســتثنيه، بحيــث أنهــا تعنــى بــأن تخضــع جميــع إيــرادات 
البلديــة ونفقاتهــا لإجــراءات نفســها، وأن تدخــل ضمــن مراحــل 

ــة. ــة املختلف املوازن
عــدم 	  قاعــدة  وتقــوم  )العموميــة(:  التخصيــص  عــدم  قاعــدة 

التخصيــص علــى فكــرة أن إيــرادات البلديــة، بغــض النظــر عــن 
مصادرهــا، وبغــض النظــر عــن اجلهــات اإلداريــة التــي تتولــى 
حتصيلهــا، تــورد إلــى حســاب اخلزينــة العامــة، وتســتخدم هــذه 
ــة دون أن  ــة املختلف ــج البلدي ــى برام ــا عل ــاق منه ــة لإنف احلصيل
يخصــص إيــراد معــني ألوجــه صــرف محــددة أو ملرافــق معينــة، 
كأن تخصــص رســوم ترخيــص الســيارات لصيانــة الطــرق مثــًا.



23 22

دليل سياسات الموازنات التقديريةدليل سياسات الموازنات التقديرية

منهجية إعداد املوازنة:
     عنــد احلديــث عــن منهجيــة إعــداد املوازنــة يجــب التطــرق الــى 

طــرق إعــداد املوازنــة وأنــواع املوازنــات.
أســلوب 	  تتبــع  البلديــات  أن  يفتــرض  املوازنــات:  إعــداد  طــرق 

كافــة  تشــارك  مبوجبــه  والــذي  املوازنــة  إعــداد  يف  املشــاركة 
عمليــة  وأن  خاصــة  املوازنــة،  إعــداد  يف  اإلداريــة  املســتويات 
ــة، ووفــق هــذا  ــا لكافــة أنشــطة البلدي ــد بطبيعته التخطيــط متت
األســلوب يعتبــر إعــداد املوازنــة عمليــة تعاونيــة تشــترك فيهــا 
جميــع املســتويات مــن إدارات وأقســام ومراكــز مســئولية، حيــث 
يقــوم كل منهــا باملشــاركة يف رســم خططــه وسياســاته التفصيليــة 
ويف ترجمــة تلــك اخلطــط والسياســات إلــى معاييــر كميــة ونوعيــة 
وميكــن وصــف هــذا املدخــل بأنــه عمليــة ثنائيــة االجتــاه، حيــث 
ــن  ــق األهــداف واالســتراتيجيات م ــل االجتــاه األول يف تدف يتمث
املســتوى اإلداري األعلــى إلــى األدنــى، أمــا االجتــاه الثانــي فيتمثــل 
اإلداري  املســتوى  مــن  إعدادهــا  التــي مت  املوازنــات  تدفــق  يف 
األدنــى إلــى األعلــى ويف هــذا الصــدد يوجــد منهجــني إلعــداد 

املوازنــة.
منهــج التزايــد: حيــث ترتكــز املوازنــة وفــق هــذا املنهــج علــى 	 

املوازنــة الفعليــة للســنة الســابقة، مــع الســماح بزيــادة حــد معــني 
العتبــارات التضخــم االقتصــادي )ارتفــاع األســعار أو انخفــاض 
برامــج ومشــروعات  علــى  املتوقعــة  والتغيــرات  العملــة(  قيمــة 
البلديــة. وتتميــز هــذه املوازنــة بســهولة حتضيرهــا وتطبيقهــا 

تبعــا للخبــرة املكتســبة مــن الســنة املاضيــة.
منهــج األســاس الصفــري: تعتمــد هــذه املنهجيــة علــى نســيان 	 

املوازنــة اجلديــدة وفقــاً  الســابقة والبــدء بتحضيــر  املوازنــات 
لألهــداف والنشــاطات املخطــط لهــا يف الســنة )الفتــرة املاليــة( 
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القادمــة، وهــذا النــوع يســتدعي تبريــر املــوارد املطلوبــة كافــة مــن 
ــذي  ــخ. هــذا املنهــج هــو ال ــرة، قســم، مشــروع ... ال ــل كل دائ قب

ــح. ــة مبن ــات للمشــاريع املمول ــع يف إعــداد املوازن يتب
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أنواع املوازنات:
موازنة االعتمادات والبنود:

 وهــي الطريقــة التقليديــة املتبعــة حاليــا يف إعــداد املوازنــات، حيــث 
املوازنــات  أنــواع  أول  التقليديــة  املوازنــة  أو  البنــود  موازنــة  تعتبــر 
املراحــل  مــن  األولــى  املرحلــة  ومتثــل  انتشــاراً،  وأكثرهــا  اســتعماالً 
الرئيســة التــي مــرت بهــا املوازنــة العامــة يف تطورهــا، مرحلــة االجتــاه 
الرقابــي التنفيــذي، وتتميــز بتركيــز الرقابــة علــى جبايــة األمــوال العامــة 
ــز  ــث تركي ــن حي ــاق، وم ــات اإلنف ــد صاحي ــث: تقيي ــن حي ــا، م وإنفاقه
ــى مــا تشــتريه الوحــدات احلكوميــة مــن ســلع وخدمــات. االهتمــام عل

تقــوم بنيــة املوازنــة التقليديــة علــى أســاس أن النفقــات العامــة تصنــف 
تصنيفــاً إداريــاً أي أن النفقــات العامــة تــوزع علــى الدوائــر التــي تدخــل 
موازناتهــا يف املوازنــة العامــة علــى شــكل اعتمــادات أو مخصصــات 
ســنوية، ثــم يجــري تصنيــف هــذه املبالــغ الســنوية التــي تخصــص لــكل 
وحــدة إداريــة تصنيفــا نوعيــاً حســب الغــرض مــن النفقــة التــي تســمى 
بنــود اإلنفــاق أو مــواد اإلنفــاق، وملــا كانــت األغــراض أو املشــتريات 
متشــابهة لــدى كافــة الدوائــر فــإن بنــود اإلنفــاق تكــون أيضــاً متشــابهة 
مثــل: الرواتــب واألجــور، وأثمــان اللــوازم، وعــاوات االنتقــال، والســفر.

مميزات موازنة البنود:
وجود مناذج وتعليمات واضحة تساعد على جتميع البيانات.	 
سهولة اإلعداد عند تقدير االحتياجات لكل دائرة.	 
سهولة إحكام الرقابة عند الصرف من األموال العامة.	 
ونفقــات 	  إيــرادات  بــني  واملقارنــات  الدراســات  إجــراء  ســهولة 

الســابقة. الســنة 
 عيوب موازنة البنود:

عدم وضوح األهداف التي ترصد لها االعتمادات.	 
عدم ارتباطها بشكل دائم باخلطط التنموية للبلدية.	 



25 24

دليل سياسات الموازنات التقديريةدليل سياسات الموازنات التقديرية

عدم القدرة على قياس األداء الفعلي للدوائر داخل البلدية.	 
لبنــود 	  مرصــودة  االعتمــادات  التنفيــذ، ألن  عنــد  املرونــة  قلــة 

فقــط. محــددة 
موازنة األداء:

 هــي ذلــك التصنيــف يف املوازنــة الــذي ينقــل التركيــز مــن وســائل القيــام 
ــي  ــني األهــداف الت ــا تب ــى أنه ــى العمــل املنجــز نفســه. مبعن بالعمــل إل
تطلــب لهــا االعتمــادات املاليــة، وتكاليــف البرامــج املقترحــة للوصــول 
إلــى تلــك األهــداف، والبيانــات واملعلومــات االحصائيــة التــي تقيــس 

اإلجنــازات، وكل مــا أجنــز مــن األعمــال املدرجــة حتــت كل برنامــج.
النشأة والتطور:

تعتبــر موازنــة األداء محصلــة احملــاوالت األولــى إلصــاح نظــام موازنــة 
البنــود بهــدف التركيــز علــى قيــاس الكفــاءة اإلداريــة وتقليــل النفقــات 
عنــد إجنــاز املشــاريع. لقــد ظهــرت يف الفتــرة الواقعــة مــا بــني 1915-

1913 م. إنهــا موازنــة تعتمــد علــى ثــاث عناصــر هــي:
 تصنيف البرامج واإلجراءات الى مجموعات أساسية.. 1
قياس األداء املستنتج من التكلفة املعتمدة لتلك البرامج.. 2
املتاحــة . 3 املــوارد  اســتهاك  كيفيــة  يف  العلميــة  اإلدارة  اتبــاع 

األمثــل. االســتغال  واســتغالها 
متطلبات تطبيق موازنة األداء:

 حتديد أهداف البرامج وترتيبها ضمن سلم أولويات محدد.. 1
حتديد اخلدمات والنشاطات التي تؤديها اجلهات التنفيذية.. 2
اختيار وحدة مائمة لقياس األداء لكل خدمة أو نشاط.. 3
وجــود نظــام للمتابعــة يســاعد علــى معرفــة مــا مت إجنــازه ومقارنــة . 4

اإلجنــاز مبــا هــو مخطــط لتحقيقــه خــال الســنة املاليــة.
وبالكفــاءة . 5 املناســب  الوقــت  يف  البرنامــج  يُنفــذ  أن  ضــرورة 

املائمــة. والفعاليــة 
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مزايا موازنة األداء:
تســاعد علــى توزيــع اإلمكانيــات املاليــة املتوفــرة لــدى البلديــة . 1

بيانــات  تقــدم  فهــي  التقليديــة،  املوازنــة  مــن  أفضــل  بشــكل 
تفصيليــة للجهــات املختصــة بتوزيــع االعتمــادات بــني الدوائــر عــن 

البرامــج واملشــاريع املــراد تنفيذهــا.
تســاعد يف حتســني عمليــات تنفيــذ البرامــج واملشــاريع كمــا أنهــا . 2

تســهل عمليــة الرقابــة علــى التنفيــذ، نظــراً لوجــود معاييــر لــألداء.
ــا . 3 ــي تقدمه ــة عــن اخلدمــات الت ــني معلومــات كافي توفــر للمواطن

التــي  واملشــاريع  للبرامــج  تتضمــن وصفــاً  فهــي  لهــم،  البلديــة 
تنفيذهــا  مــن  املرجــوة  واألهــداف  البلديــة،  بتنفيذهــا  ســتقوم 

واملشــاريع. البرامــج  تلــك  وتكاليــف 
عيوب موازنة األداء:

صعوبــة حتديــد وحــدات األداء )املخرجــات( التــي تقــاس بهــا . 1
اإلجنــازات لــكل دائــرة داخــل البلديــة الواحــدة، فهنــاك بعــض 
لقيــاس  معاييــر  حتديــد  يصعــب  التــي  واألعمــال  النشــاطات 

أدائهــا.
صعوبــة تطبيقهــا، إذ يتطلــب تطبيــق موازنــة األداء وجــود أنظمــة . 2

محاســبية معقــدة ومتابعــة معينــة.
الدوائــر . 3 نشــاطات  عــن  التفصيليــة  املعلومــات  توفيــر  صعوبــة 

لديهــا. للمعلومــات  دقيقــة  أنظمــة  وجــود  لعــدم  املختلفــة، 
ارتفــاع تكلفــة تطبيقهــا، وذلــك الن التطبيــق يتطلــب توفــر أعــداد . 4

كبيــرة مــن املوظفــني مــن ذوي اخلبــرة.
إن اهتمــام موازنــة األداء، وتركيزهــا علــى حتقيــق الكفــاءة مــن . 5

املشــاريع قصيــرة األجــل )ملــدة ســنة( يجعلهــا تبــدو كأنهــا عقبــة 
ــل املــدى. أمــام التخطيــط طوي
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موازنة البرامج واألداء
نشأة وتطور موازنة البرامج واألداء:

يف 1954 م قــّدم ديفيــد نوفيــك شــرحاً تفصيليــاً بــني فيــه كيفيــة تطبيــق 
موازنــة البرامــج يف وزارة الدفــاع األمريكيــة وشــرح مضمونهــا وكان 
ذلــك يف تقريــره املســمى االقتصــاد والفعاليــة يف احلكومــة بواســطة 
اإلجــراءات اجلديــدة للموازنــة. يف عــام 1955 قامــت جلنة هوفر الثانية 
بدراســة اقتــراح ديفيــد وكذلــك بدراســة التقــدم الــذي حتقــق يف مجــال 
ــة ممــا  ــة األمريكي ــزة احلكومــة الفدرالي ــة األداء يف أجه تطبيــق موازن
ــذي جــذب اهتمــام  ــة البرامــج واألداء ال ــوم موازن ــور مفه ــى ظه أدى إل
ــا  ــي أصــدرت كتيب ــة األمم الت ــام هيئ ــك اهتم ــدول وكذل ــن ال ــر م الكثي
بعنــوان موازنــة البرامــج ســنة 1965 م. مــن العوامــل التــي ســاعدت علــى 

انتشــار موازنــة البرامــج واألداء ثــاث عوامــل رئيســية هــي:
إهمــال موازنــة األداء لعنصــر التخطيــط يف حــني ظهــرت احلاجــة . 1

إلــى خطــط بعيــدة املــدى.
ازديــاد أهميــة التحليــل االقتصــادي وظهــور الرغبــة يف إدخــال . 2

أســاليب علميــة حديثــة يف اتخــاذ القــرارات.
كبــر حجــم النفقــات العامــة يف املوازنــة وزيــادة آثارهــا على الوضع . 3

االقتصــادي ممــا أدى باملفكريــن إلــى املنــاداة بضــرورة الربــط بــني 
اخلطــط االســتراتيجية واملوازنــات العامة.

مزايا موازنة البرامج واألداء:
التخطيــط: التخطيــط يعنــي التنبــؤ مبــا ســيكون يف املســتقبل مــع 	 

االســتعداد لهــذا املســتقبل. أنــه وظيفــة أساســية مــن وظائــف 
البرامــج  موازنــة  تهتــم  التنفيذيــة.  وأجهزتــه  البلــدي  املجلــس 
مــن  لعــدد  برامــج  بتحديــد  تقــوم  حيــث  بالتخطيــط  واألداء 
الســنوات املقبلــة والنفقــات املتوقعــة لهــا وليــس لســنة واحــدة 
كمــا تفعــل موازنــة البنــود التــي تبــني نفقــات ســنة ماليــة واحــدة 
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وال ترتبــط يف أغلــب األحيــان بتخطيــط طويــل األجــل.
البرامــج: تهتــم موازنــة البرامــج واألداء ببيــان البرامــج واملشــاريع 	 

التــي ســتنفذها البلديــة. مبعنــى أنهــا تقــوم بتحديــد البرامــج 
الرئيســية لــكل دائــرة ومــن ثــم تقســم البرامــج الرئيســية إلــى 
وترصــد  نشــاطات  إلــى  الفرعيــة  والبرامــج  فرعيــة،  برامــج 
والبرامــج  الرئيســية  البرامــج  لتنفيــذ  الازمــة  االعتمــادات 
الفرعيــة والنشــاطات يف وثيقــة املوازنــة العامــة علــى الصفحــات 
ــى  ــادات عل ــع االعتم ــك بتوزي ــد ذل ــوم بع ــم تق ــا. ث املخصصــة له

أبــواب وبنــود اإلنفــاق املعرفــة يف املوازنــة.
حتليــل البدائــل: مــن القواعــد األساســية التــي ترتكــز عليهــا 	 

لتحقيــق  البديلــة  الطــرق  حتديــد  واألداء  البرامــج  موازنــة 
األهــداف العامــة للبلديــة ولــكل دائــرة علــى حــدة. فبعــد حتديــد 
البدائــل جتــرى الدراســة التحليليــة املتعمقــة لهــا بهــدف حتديــد 
ــكل  ــوب املرتبطــة ب ــا والعي ــا واملزاي ــكل منه ــد ل ــف والعوائ التكالي
منهــا وعلــى ضــوء نتائــج املفاضلــة بــني الطــرق البديلــة يتــم اتخــاذ 

القــرارات.
التقييــم: يســاعد تقييــم البرامــج علــى حتســني عمليــة تنفيذهــا. 	 

إن احلصــول علــى تقاريــر عــن كيفيــة ســير األعمــال يف البرامــج 
واملشــاريع حتــت التنفيــذ أو نفــذت مــن حــني آلخــر مــن شــأنه 
نقــاط  وعــن  التنفيــذ  تواجــه  التــي  املشــاكل  عــن  يكشــف  أن 
الضعــف يف اخلطــط والبرامــج واملشــاريع وعــن التغيــرات التــي 
يلــزم إدخالهــا علــى تلــك البرامــج واملشــاريع لكــي تســهل عمليــة 

ــا. ــوب حتقيقه ــى األهــداف املطل ــذ والوصــول إل التنفي
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تطبيق موازنة البرامج واألداء:
اخلطــوات 	  واألداء  البرامــج  موازنــة  تطبيــق  عمليــة  تتضمــن 

التاليــة:
ــا وذكرهــا باختصــار يف شــكل 	  ــراد حتقيقه ــد األهــداف امل حتدي

قائمــة.
تصميم البرامج الازمة لتحقيق األهداف املرجوة.	 
تقديــر مــا حتتاجــه البرامــج مــن تكاليــف للســنة ثــم إخطــار جلنــة 	 

املوازنــة كــي ترصــد االعتمــادات الكافيــة لتنفيــذ برامــج ومشــاريع 
تلك الســنة.

تقديــر النتائــج مــن البرامــج الرئيســية والبرامــج الفرعيــة ومــن 	 
املشــاريع.

تقديــر مــا حتتاجــه البرامــج مــن أمــوال ملــدة أربــع ســنوات أخــرى 	 
مقبلــة عــاوة علــى تكاليــف البرنامــج يف الســنة األولــى مــن 

اخلطــة.
وضــع نظــام وإجــراءات للمتابعــة وحتليــل نتائــج تنفيــذ البرامــج 	 

واملشــاريع.
وضــع نظــام وإجــراءات للحصــول علــى املعلومــات بشــكل منتظــم 	 

ودائــم.
حتديد املسؤولية اإلدارية عند تنفيذ البرنامج.	 

مزايا موازنة البرامج واألداء:
ربط النتائج املتوقعة برسالة وأهداف البلدية.	 
املســاعدة علــى توفيــر البيانــات التــي حتــدد طبيعــة وماهيــة 	 

املخرجــات وتكلفتهــا املاليــة وربطهــا باملنافــع )اآلثــار( التــي تســعى 
إليهــا البلديــة، وبالتالــي تكــون قــرارات توزيــع املــوارد مدّعمــة 

بالبيانــات الازمــة.
املســاعدة علــى تقويــة وتعزيــز مبــادئ اإلدارة املاليــة يف قطــاع 	 
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املاليــة  املــوارد  احلكــم احمللــي وبالتالــي تطويــر كيفيــة توزيــع 
املقدمــة. أداء اخلدمــات احلكوميــة  وإدارتهــا وحتســني  املتاحــة 

توضيــح مــاذا مت مــن أعمــال أو خدمــات خــال الســنة املاليــة 	 
الســابقة وتكلفــة كل برنامــج أو مشــروع.

إقــرار مبــدأ املســاءلة واملســؤولية حيــث حتــدد املســؤول عــن أداء 	 
األعمــال.

التركيــز علــى املخرجــات )اخلدمــات( بــدالً مــن التركيــز علــى 	 
املدخــات )املــوارد املاليــة والبشــرية(.

رفــع مســتوى اجلــودة املتعلقــة ببيانــات األداء املتاحــة للبلديــة 	 
يف  ذلــك  يســاعد  مبــا  احمللــي  احلكــم  وزارة  يف  واملســئولني 
العمليــات. املــوارد والرقابــة علــى  التخطيــط االســتراتيجي وتوزيــع 

عيوب موازنة البرامج واألداء:
صعوبــة حتديــد عوائــد بعــض البرامــج واملشــاريع بشــكل مــادي 	 

وملمــوس.
ارتفــاع تكاليــف تطبيقهــا يف بعــض البلديــات وخاصــة الصغيــرة 	 

منهــا.
إرســال كميــات كبيــرة مــن املعلومــات إلــى مكتــب املوازنــة يف وزارة 	 

احلكــم احمللــي عــن البرامــج الرئيســية والفرعيــة والدراســات 
التخطيــط  دائــرة  بواســطة  لهــا  أعــدت  التــي  التحليليــة 

البلديــة. يف  االســتراتيجي 
الموازنة التعاقدية:

مفهــوم املوازنــة التعاقديــة: لقــد كانــت أول محاولــة لتطبيــق املوازنــة 
التعاقديــة يف وزارة املاليــة النيوزلنديــة يف عــام 1996 م، وهــي محاولــة 
إعــادة تشــكيل املوازنــة العامــة علــى أنهــا نظــام عقــد صفقــات بــني جهــة 
منفــذة واحلكومــة املركزيــة، مبعنــى أن تقــوم احلكومــة بطــرح مشــاريعها 
وبرامجهــا املســتقبلية أمــام اجلميــع )قطــاع خــاص وعــام( بغــرض الفــوز 
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ــة ويف  ــك املشــاريع والبرامــج بأقــل تكلفــة ممكن ــن ينفــذون تل مبتعاقدي
الوقــت املناســب شــريطة أن حتقــق تلــك البرامــج واملشــاريع األهــداف 

املخطــط لهــا.
مزايا املوازنة التعاقدية:

ســاعدت يف تقــدمي حلــول جذريــة للعديــد مــن املشــاكل التــي كانــت . 1
تواجــه اإلدارات احلكومية.

عملــت علــى إعــادة صياغــة طــرق إعــداد املوازنــة العامــة بشــكل . 2
ســاعد علــى ربــط املوازنــة باخلطــط التنمويــة اخلماســية للدولــة.

بكفــاءة . 3 واملشــاريع احلكوميــة  البرامــج  تنفيــذ  علــى   ســاعدت 
وفعاليــة. واقتصاديــة 

أدت إلــى توصيــل املخرجــات املتوخــاة الــى املواطنــني ورشــدت . 4
اإلنفــاق العــام.

عيوب املوازنة التعاقدية:
 نظــرا حلداثــة هــذا النمــوذج فلــم تظهــر كثيــر مــن عيوبــه حتــى اآلن وإن 
ــاب املعلومــات يف قطــاع احلكومــة أو  كانــت الشــكوى مســتمرة مــن غي
عــدم دقتهــا مثــل أســعار الســوق احلاليــة وعــدم وجــود دراســات جــدوى 

للمشــاريع والبرامــج احلكوميــة.
ممــا تقــدم مت إعطــاء نبــذة مختصــرة عــن أنــواع املوازنــات احلكوميــة 
بعيوبهــا ومزاياهــا ومتطلبــات تطبيــق كل منــوذج منهــا وهــذا يقودنــا الــى 
ضــرورة إعــداد املوازنــات وفــق معاييــر جديــدة غيــر تقليديــة تســتخدم 
معاييــر األداء والبرامــج تنبثــق عــن اخلطــط الســنوية التــي تعدهــا 

البلديــة.
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الفصل الثاني
الربط بني اخلطط االستراتيجية واملوازنة

ممــا تقــدم مــن منهجيــات إعــداد املوازنــات ومــع األخــذ باالعتبــار 
التــي  الصعوبــات  وكذلــك  والبنــود  االعتمــاد  موازنــات  مســاوئ 
حتــول دون تطبــي موازنــات األداء والبرامــج وعــدم التحــول ألســاس 
االســتحقاق والــذي ينســجم مــع تطبيــق أســلوب موازنــة البرامــج واألداء 
لقيــاس كفــاءة وفعاليــة أداء الهيئــات احملليــة ومــن ثــم قيــاس تكلفــة 
وعائــد األنشــطة أو البرامــج املقترحــة أو التــي يجــرى تنفيذهــا ، فــإن 
الدليــل يقتــرح اعتمــاد منهجيــة حتاكــي موازنــات األداء والبرامــج مبــا 
يتماشــى مــع خطــط اإلصــاح والتنميــة يف إطــار منهــج تطبيــق إطــار 
اإلنفــاق املتوســط املــدى، لذلــك أصبــح مــن األهميــة مبــكان أن يتــم 
ربــط عمليــة التخطيــط بإعــداد املوازنــات مبــا يحقــق فوائــد يف غايــة 
ــات تترجــم اخلطــط  ــل يف وجــود موازن ــة تتمث ــات احمللي ــة للهيئ األهمي

التنمويــة املعتمــدة للهيئــة احملليــة :«البلديــة«.
ــات  ــة وإعــداد املوازن ــط االســتراتيجي باملوازن ــط التخطي ــة رب إن عملي
وفــق منهــج إطــار اإلنفــاق املتوســط املــدى، تشــكل خطــوة هامــة لتمكــني 
يضمــن  مبــا  املتاحــة  مواردهــا  إدارة  ترشــيد  مــن  احملليــة  الهيئــات 
اســتخدامها بفاعليــة وكفــاءة، مبــا يف ذلــك وضــع اإلطــار العــام لتوجيــه 
ــة،  ــات الوطني ــدة السياســات واألولوي ــق أجن ــوال الدعــم اخلــارج وف أم
الهيئــات  بإمــكان  املنهجيــة ســيكون  هــذه  وتعزيــز تطبيــق  وبترســيخ 
احملليــة تقــدمي مبــررات منطقيــة لتحديــد مخصصاتهــا يف املوازنــة 

ــة. العام
ويف هــذا الصــدد يتوجــب علــى الهيئــات احملليــة التــي لديهــا 	 

خطــط اســتراتيجية تنمويــة أن تعكــس خطــط التنفيــذ الســنوية 
للمشــاريع والبرامــج املنبثقــة عــن اخلــط االســتراتيجية ضمــن 
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خطــط العمــل الســنوية لألقســام والدوائــر.
اســتراتيجية 	  لديهــا خطــط  يوجــد  التــي ال  والهيئــات احملليــة 

تنمويــة يجــب أن تطلــب مــن رؤســاء الدوائــر واألقســام بتحديــد 
املهــام والبرامــج واملشــاريع املنــوي تنفيذهــا خــال الســنة القادمــة 

ــة. ــا يف اخلطــة الســنوية واملوازن إلدراجه
خطــة التنفيــذ الســنوية لألقســام والدوائــر يجــب أن تقســم علــى 	 

إطــار زمنــي شــهري لتنفيــذ مشــاريع تلــك الســنة وتكاليفهــا املاليــة 
املتوقعــة والشــخص املســؤول عــن إدارتهــا وكذلــك التحضيــرات 

الازمــة لتنفيذهــا كمــا هــو موضــح أدنــاه.
ويف ســياق هــذا التصــور ســيتم تبويــب البنــود والعناصــر الازمــة لتنفيذ 
كل مشــروع لتمثــل التحليــل والتفصيــل لــكل نشــاط أو مشــروع يتــم 
اعتمــاده يف اخلطــة الســنوية، أي أن موازنــة البنــود بشــكلها التفصيلــي 
املتعــارف عليــه واجلــاري اتباعــه حاليــاً ســتكون ضمــن إطــار خطــة 

العمــل الســنوية.
إعــداد  بالتفصيــل خلطــوات  التعــرض  ســيتم  اخلامــس  الفصــل  يف 
ــذ ســنوية مــع األخــذ  ــة وجــود خطــط تنفي ــني أهمي ــذي يب ــة وال املوازن
باالعتبــار وجــود أو عــدم وجــود خطــط اســتراتيجية للهيئــات احملليــة.
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الفصل الثالث
اإلطار التنظيمي إلعداد املوازنات

ــة  تعتبــر إدارة الهيئــات احملليــة هــي أســلوب إداري يقســم إقليــم الدول
إلــى وحــدات ذات مفهــوم محلــي يشــرف علــى إدارة كل وحــدة منهــا 
هيئــة متثــل اإلدارة العامــة ألهلهــا، علــى أن تســتقل هــذه الهيئــات 
مبواردهــا املاليــة الذاتيــة وترتبــط باحلكومــة املركزيــة بعاقــة يحددهــا 

ــون.  القان
المشاركين في تحضير الموازنة التقديرية:

 إن عمليــة حتضيــر املوازنــات التقديريــة يف البلديــات هــي عمليــة 
مترابطــة بــني عــدة أطــراف أهمهــا: رئيــس البلديــة، وجلنــة املوازنــة 
اخلاصــة بالبلديــة، مديــري الدوائــر يف البلديــة، رئيــس قســم املمتلــكات 
واملوازنــة يف البلديــة، وموظــف وحــدة التخطيــط االســتراتيجي، املجلس 
البلــدي، مكتــب احلكــم احمللــي، دائرة املوازنــات يف وزارة احلكم احمللي، 
مكتــب وزيــر احلكــم احمللــي. علمــا أنــه ســيتم توضيــح طبيعــة العاقــة 

بــني هــذه األطــراف يف القســم اخلــاص بإجــراءات إعــداد املوازنــات.
السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد الموازنات:

 املوازنــات التــي يجــري حتضيرهــا يف البلديــات تقســم الــى أربعــة 
أقســام:

املوازنــات العامــة )التشــغيلية(: وهــي اخلدمــات غيــر التجاريــة . 1
التــي تقدمهــا البلديــة للمواطنــني وتشــمل احلســابات التقديريــة 
لكافــة النشــاطات العامــة التــي تؤديهــا البلديــة، وتشــمل الصحــة، 
ــة،  ــة والترفيهي ــة والثقافي األشــغال العامــة، اخلدمــات االجتماعي
والتعليــم واألمــن. يجــب علــى البلديــات اتبــاع أســاس االســتحقاق 
املعــدل يف حفــظ وتســجيل معاماتهــا املاليــة املتعلقــة باملوازنــات 
العامــة  املوازنــة  بإيــرادات  االعتــراف  يتــم  وبالتالــي  العامــة، 
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ــي أم  ــد اســتام النقــد بشــكل فعل ــى األســاس النقــدي أي عن عل
املصاريــف اخلاصــة بهــذه املوازنــات فيتــم قياســها علــى أســاس 
االســتحقاق أي عنــد حــدوث هــذه املصاريــف وبغــض النظــر عــن 

ــي لدفــع هــذه املصاريــف. الوقــت الفعل
الربحيــة . 2 اخلدمــات  تتضمــن  )الربحيــة(:  التجاريــة  املوازنــات 

املقدمــة للجمهــور، كاملــاء واملجــاري والكهربــاء وأســواق اخلضــار 
أســاس  اتبــاع  البلديــات  علــى  يجــب  الــخ.  واملســالخ  والســمك 
املتعلقــة  املاليــة  معاماتهــا  وتســجيل  حفــظ  يف  االســتحقاق 
باملوازنــات التجاريــة. وبالتالــي يتــم االعتــراف بإيــرادات املوازنــة 
التجاريــة عنــد كســبها وبغــض النظــر عــن الوقــت الفعلــي لقبــض 
ــم  ــات فيت ــرادات. أمــا املصاريــف اخلاصــة بهــذه املوازن هــذه اإلي
قياســها علــى أســاس االســتحقاق أي عنــد حــدوث هــذه املصاريف 

ــف. ــع هــذه املصاري ــي لدف ــت الفعل وبغــض النظــر عــن الوق
النــوع مــن املوازنــات . 3 الرأســمالية )اإلمنائيــة(: هــذا  املوازنــات 

يتــم احملاســبة مــن خالــه علــى جميــع املــوارد املاليــة املســتخدمة 
للحصــول علــى أو بنــاء املوجــودات الرأســمالية الرئيســية بخــاف 
تلــك املمولــة مــن املوازنــات التجاريــة مــن األمثلــة علــى ذلــك 
املجمــع البلــدي وإنشــاء الســاحات العامــة. يجــب علــى البلديــات 
اتبــاع أســاس االســتحقاق املعــدل يف حفــظ وتســجيل معاماتهــا 
املاليــة املتعلقــة باملوازنــات الرأســمالية. وبالتالــي يتــم االعتــراف 
بإيــرادات املوازنــة الرأســمالية علــى األســاس النقــدي أي عنــد 
بهــذه  اخلاصــة  املصاريــف  أمــا  فعلــي  بشــكل  النقــد  اســتام 
املوازنــات فيتــم قياســها علــى أســاس االســتحقاق أي عنــد حــدوث 
ــع هــذه  ــي لدف ــت الفعل ــف وبغــض النظــر عــن الوق هــذه املصاري

املصاريــف.
املوازنــات االئتمانيــة: هــي تلــك املســتخدمة يف تســجيل املوجودات . 4
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التــي تلعــب فيهــا البلديــة دور ألمــني أو املشــرف بالنيابــة عــن 
اآلخريــن وبالتالــي ال ميكــن اســتخدامها لدعــم أنشــطة البلديــة. 
األمانــة،  وصناديــق  التقاعــد،  صناديــق  عليهــا  األمثلــة  ومــن 
وصناديــق األمانــة االســتثمارية، وصناديــق األمانــة ذات األغــراض 
ــواع مــن  ــة. يجــب اســتخدام هــذه األن ــق الوكال اخلاصــة وصنادي
الصناديــق االئتمانيــة لتســجيل املــوارد التــي تقــع بيــد أو حتــت 
ــح أفــراد ومنظمــات خاصــة  ــة لصال ــة بصفــة ائتماني إدارة البلدي
اتبــاع  البلديــات  علــى  يجــب  أخــرى.  عامــة  مؤسســات  أي  أو 
أســاس االســتحقاق يف حفــظ وتســجيل معاماتهــا املاليــة املتعلقــة 
باملوازنــات االئتمانيــة. وبالتالــي يتــم االعتــراف بإيــرادات املوازنــة 
االئتمانيــة عنــد كســبها وبغــض النظــر عــن الوقــت الفعلــي لقبــض 
ــم  ــات فيت ــرادات. أمــا املصاريــف اخلاصــة بهــذه املوازن هــذه اإلي
قياســها علــى أســاس االســتحقاق أي عنــد حــدوث هــذه املصاريف 

وبغــض النظــر عــن الوقــت الفعلــي لدفــع هــذه املصاريــف.

يجــب التنويــه الــى أن هنــاك بعــض البلديــات مازالــت تعتمــد علــى 
النظــام النقــدي ملســك الدفاتــر احملاســبية وبالتالــي يجــب إتبــاع 
اخلطــوات اخلاصــة بإعــداد املوازنــات كمــا هــو موضــح بالفصــل 
اخلامــس آخذيــن بعــني االعتبــار احلســابات اخلاصــة بهــذا النظــام.

يجــب علــى البلديــات التــي تســتخدم طريقــة االســتحقاق املعــدل 
يف حفــظ وتســجيل معاماتهــا املاليــة أن تأخــذ بعــني االعتبــار 
املخصصــات واملســتحقات املتوقعــة حــني حتضيــر املوازنة الســنوية.

املوازنــات  إعــداد  املســتعملة يف  النمــاذج  أن  هنــا  التنويــه  يجــب 
صاحلــة لألســاس النقــدي واملعــدل وأســاس االســتحقاق الكامــل، 
وميكــن إضافــة أي حســابات حتتاجهــا البلديــة إلدراجهــا ضمــن 

واملصروفــات. اإليــرادات  حســابات 
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الفصل الرابع
نفقات وإيرادات البلديات 

أنواع النفقات واإليرادات يف املوازنات وطرق 
تقديرها:

الموازنات العامة )التشغيلية(:
النفقات: 

تعتبــر النفقــات اخلاصــة باملوازنــة التشــغيلية نفقــات جاريــة وهــي التــي 
ترتبــط بــإدارة عمليــات األقســام يف البلديــة ومــن طبيعتهــا االســتمرار 

والتكــرار ســنوياً. وأهــم هــذه النفقــات مــا يلــي:
الرواتــب واألجــور: وتشــمل جميــع الرواتــب واألجــور املتعلقــة 	 

والزيــادات  الدرجــات  الــى  باإلضافــة  التشــغيلية  باملوازنــة 
والعــاوات الســنوية واإلجــازات ورواتــب التقاعــد وأيــة منافــع 

املوظــف. يســتحقها  أن  ميكــن 
ــاه 	  ــة والتشــغيلية وتشــمل: أثمــان املي ــة والعمومي النفقــات اإلداري

اآلالت  وصيانــة  الكمبيوتــر،  مســتلزمات  األلبســة،  والكهربــاء، 
واملعــدات املكتبيــة، إضافــة الــى نفقــات التأمــني املختلفــة.

نفقــات الســامة والصحــة العامــة: تتمثــل يف النفقــات اخلاصــة 	 
بأعمــال قســم الصحــة مــن شــراء لــوازم ومــواد لتنظيــف الشــوارع 
ــدات حشــرية ونفقــات نقــل ودفــن  واألماكــن العامــة وشــراء مبي

املوتــى.
نفقــات األشــغال العامــة )الهندســة( وامليكانيــك: ويشــمل علــى 	 

أعمــال صيانــة البنيــة التحتيــة مــن صيانــة الشــوارع، األرصفــة، 
باآلليــات  اخلاصــة  النفقــات  وأيضــا  الــخ،  احلدائــق  األدراج، 

والســيارات مــن صيانــة ومحروقــات وترخيــص.



39 38

دليل سياسات الموازنات التقديريةدليل سياسات الموازنات التقديرية

تقدير النفقات:
 يتم تقدير نفقات املوازنة التشغيلية وفقاً إلحدى الطرق التالية:

الطريقــة التقليديــة: يتــم وفقــاً لهــذه الطريقــة تقديــر اعتمــادات 	 
الســنة التاليــة علــى ضــوء متوســط نفقــات الســنوات الثاثــة 
اســتنادا  الســابقة مــع تعديــل هــذا املتوســط زيــادة أو نقصــاً 
للتغيــرات املتوقــع أن تســود يف الســنة املاليــة التاليــة. تعتبــر هــذه 

الطريقــة هــي الطريقــة األكثــر شــيوعاً يف املمارســة العمليــة.
هــذه 	  علــى  يطلــق  املتوقعــة:  املنافــع  ضــوء  علــى  التقديــرات 

الطريقــة اســم نظــام »التخطيــط والبرمجــة وامليزانيــة«: يتــم 
إعــداد املوازنــة بعــد دراســة اقتصاديــة ســابقة يتــم مبوجبهــا 
إقــرار خطــة طويلــة األجــل لتحقيــق األهــداف التنمويــة بواســطة 
ــار اخلطــط االســتراتيجية يجــب  ــد األخــذ باالعتب ــة. وعن البلدي
تقســيم األهــداف الــى أهــدف قصيــرة األمــد ومتوســطة وطويلــة 
ــات املرجــوة. وبالتالــي  ــق األهــداف والغاي األمــد مــن أجــل حتق
يتــم بنــاء هــذه املوازنــة علــى أســاس البرامــج واألنشــطة التــي 
ينجزهــا كل قســم يف البلديــة لتحقيــق اخلطــة طويلــة األجــل 

واألهــداف املطلــوب إجنازهــا مــن قبــل البلديــة.
التقديــرات علــى األســاس الصفــري: يتــم إعــادة تقييــم البرامــج 	 

ــة  ــر اســتمرار كل نشــاط للســنة املالي واألنشــطة املوجــودة وتبري
التاليــة وكذلــك تبريــر حجــم املــوارد املطلــوب تخصيصهــا لــه. 

فإمــا أن يكــون هــذا القــرار:
بتنفيــذ 	  االســتمرار  بعــدم  التوصيــة  البرنامــج:  إلغــاء 

البرنامــج.
بقــاء البرنامــج مبســتوى منخفــض: االقتــراح بتخفيــض 	 

مســتوى التمويــل ملســتوى أدنــى بهــدف احملافظــة علــى 
وجــود واســتمرارية املســتوى األدنــى مــن اإلجنــاز.
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باالســتمرار 	  االقتــراح  احلالــي:  باملســتوى  االحتفــاظ 
للخدمــات. احلالــي  باملســتوى 

يشــمل 	  االقتــراح  املرتفــع:  باملســتوى  البرنامــج  بقــاء 
ــر  ــل ومســتويات إجنــاز أكب مســتويات مرتفعــة مــن التموي

احلالــي. املســتوى  مــن 
يخضــع 	  أن  األنشــطة  تكاليــف  تقديــر  عنــد  املهــم  مــن 

التقديــر لتفصيــل كمــي ورقمــي، علــى ســبيل املثــال عنــد 
مكابــس  صيانــة  لنشــاط  التشــغيلية  النفقــات  تقديــر 
النفايــات يجــب أن يعالــج الرقــم املقــدر لهــذا النشــاط 
ضمــن تفصيــل األنشــطة واملهــام التــي حتقــق املذكــور 
وهــذه التفاصيــل يجــب أن ترفــق مــع املوازنــة كتفصيــل 

الــواردة. لألرقــام 
تصنيف النفقات يف املوازنات التشغيلية:

ــى: نفقــات متكــررة ونفقــات  ــات ال  ميكــن تصنيــف النفقــات يف البلدي
تنمويــة.

اإلداريــة . 1 نفقــات  هــي  املتكــررة  النفقــات  املتكــررة:  النفقــات 
والتشــغيلية التــي تتكبدهــا البلديــة خــال فتــرة املوازنــة. وميكــن 
محليــا،  املتولــدة  اإليــرادات  باســتخدام  النفقــات  هــذه  متويــل 
واملنــح غيــر املشــروطة، ومنــح املانحــني. وعــادة مــا تكــون النفقــات 
النشــاطات  مــن  ذلــك  غيــر  أو  الشــخصية  لألجــور  املتكــررة 
الرواتــب  تشــمل  الشــخصية  واألجــور  املتكــررة.  التشــغيلية 
واملكافــآت األخــرى للموظفــني إمــا مباشــرة أو التــي تدفــع مــن 
املتكــررة  التشــغيلية  للنشــاطات  بالنســبة  أمــا  احلكومــة.  قبــل 
ــق  ــة واملراف ــة خلدمــات البلدي ــات التشــغيل والصيان فتشــمل نفق
مثــل نفقــات الســفر والنقــل، واملرافــق العامــة، واللــوازم املكتبيــة، 

ــخ. ال
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تقديــر األجــور الشــخصية: ويتم تقدير األجور الشــخصية 	 
بنــاء علــى كل نشــاط مــن األنشــطة املزمــع تنفيذهــا خــال 
فتــرة املوازنــة. يقــوم مديــر قســم املــوارد البشــرية وخــال 
عمليــة إعــداد املوازنــة بالتشــاور مــع األقســام التقنيــة 
ليتــم حتديــد عــدد املوظفــني املطلــوب لــكل نشــاط مــن 
ــة. ويجــب  األنشــطة املزمــع تنفيذهــا خــال فتــرة املوازن
أن يكــون هــذا العــدد مــن املوظفــني مطابــق ملــا هــو موافــق 

عليــه مــن قبــل البلديــة.
تقديــر النشــاطات التشــغيلية املتكــررة األخــرى: يقــوم كل 	 

قســم بتحليــل األهــداف التــي يتعــني حتقيقهــا يف الســنة، 
ونتيجــة لذلــك تقــوم البلديــة بتحديــد األنشــطة التــي يجب 

تنفيذهــا والترتيــب حســب األولويــات واملــوارد املتاحــة.
النفقــات التنمويــة: هــي النفقــات التــي ســتتكبدها البلديــة يف . 2

ســياق أنشــطة التنميــة احملليــة حتــى يتــم توفيــر اخلدمــات العامــة 
ــي تســتخدم  ــل أو االســتثمارات الت ــى املــدى الطوي للمواطنــني عل

لفتــرة أطــول مــن ســنة املوازنــة.
اإليرادات:

وفقــاً  التشــغيلية  املوازنــات  يف  اإليــرادات  تقديــر  طــرق  تختلــف   
مصادرهــا: الختــاف 

الدخــل يف  تقســم مصــادر  البلديــات: حيــث  اإليــرادات يف  مصــادر 
البلديــات الــى ثاثــة أقســام:

اإليرادات احمللية Locally Generated Revenues: وتشــمل األموال 	 
والتعهــدات  والتراخيــص،  والرســوم  الضرائــب،  مــن  احملصلــة 

ــاه. ــاء واملي ــل الكهرب ــة ورســوم اخلدمــات مث التجاري
هــي 	  احلكوميــة  املنــح   :Government Grants احلكومــة  منــح 

ــررة  ــف املتك ــة التكالي ــة ملواجه ــة املركزي ــات مــن احلكوم التحوي
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والتكاليــف التنمويــة لتقــدمي اخلدمــات مــن قبــل البلديــات. هــذه 
املنــح إمــا ألغــراض عامــة، غيــر املشــروطة، أو ألغــراض محــدد، 

املشــروطة.
 	 NGO and :املنــح مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة والــدول املانحــة

Donor Funds: بعــض اجلهــات املانحــة تدعــم نشــاط معــني أو 

مشــاريع تنمويــة معينــة يف البلديــات.
أنواع إيرادات املوازنات التشغيلية يف البلديات:

األمــاك . 1 ضريبــة  رســوم  تفــرض  الضرائــب:  مــن  اإليــرادات 
كاســتحقاق ســنوي علــى أمــاك املواطنــني مــن قبــل الدولــة، حيــث 
جتبــى هــذه الرســوم لصالــح البلديــات عــن طريــق الدائــرة املاليــة 
يف وزارة املاليــة، والتــي تقــوم علــى أســاس اســتيفاء مــا نســبته مــن 
قيمــة تخمــني العقــار، وتردهــا إلــى البلديــة بعــد خصــم جــزء مــن 
ــى  ــاًء عل ــراد بن ــر هــذا اإلي ــم تقدي ــغ املســتوفى. ويت ــي املبل إجمال
الــى معــدالت  املاليــة باإلضافــة  مــن وزارة  املتوفــرة  املعطيــات 

الســنوات الســابقة مــن هــذه الضرائــب.
الرخــص . 2 رســوم  حتصيــل  يتــم  واإلجــازات:  الرخــص  رســوم 

واإلجــازات مــن األفــراد أو منشــآت قطــاع األعمــال مقابــل منحهــم 
ــة.  ــدة معين ــال مل ــم مبباشــرة أعم ــص له ــاز أو الترخي ــوق امتي حق
وميكــن التنبــؤ بهــا عــن طريــق التنبــؤ بعــدد الرخــص أو التصاريــح 

ــة. ــا أو جتديدهــا يف ســنة املقبل ــع منحه املتوق
تنقسم هذه الرسوم إلى ثاثة أنواع:

اخلدمــة 	  أداء  لتنظيــم  كوســيلة  تفــرض  التــي  الرســوم 
حتصيــل  أجــل  مــن  وليــس  طلبهــا  جلديــة  وضمانــاً 

اإليــرادات.
الرســوم التــي تفــرض كوســيلة للتنظيــم، ولكنهــا توفــر 	 

الســيارات( )تراخيــص  اإليــرادات  مــن  معقولــة  حصيلــة 
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اإليــرادات )مثــل 	  لتوليــد  تفــرض أصــًا  التــي  الرســوم 
.) اجلمركيــة  الرســوم 

 اإليــرادات املتبادلــة بــني الوحــدات احلكوميــة: هنــاك عــدة أنــواع . 3
لهــذه اإليــرادات، أهمهــا الهبــات واملخصصــات املمنوحــة.

الهبــات: قــد تكــون علــى شــكل نقــد أو أي أصــول أخــرى 	 
وقــد تكــون مقيــدة االســتخدام بحــث تخصــص للحصــول 
ــدة االســتخدام  ــر مقي ــون غي ــا أو تك ــزة وغيره ــى أجه عل
ويتــم  اجلاريــة  العمليــات  متويــل  يف  تســتخدم  حيــث 
االعتمــاد علــى الســنوات الســابقة يف عمليــة تقديــر هــذا 
البنــد وبالرجــوع الــى االتفاقيــات اخلاصــة مــع املانحــني.

تدفعهــا 	  التــي  املبالــغ  وهــي  املمنوحــة:  املخصصــات 
احلكومــة إلــى البلديــات وفقــاً ملعاييــر محــددة للتخصيــص 
ويتــم االعتمــاد علــى الســنوات الســابقة يف عمليــة تقديــر 
مــع  اخلاصــة  االتفاقيــات  الــى  وبالرجــوع  البنــد  هــذا 

الدولــة.
اإليــرادات والرســوم مقابــل اخلدمــات: هــذه اإليــرادات هــي التــي . 4

تتولــد مــن اخلدمــات واألنشــطة التــي تقــوم بهــا البلديــة مثــل: 
رســوم ضريبــة النفايــات، ورســوم نقــل ودفــن املوتــى، ورســوم 
تفريــغ احلاويــات، ورســوم فتــح وتعبيــد الشــوارع، ورســوم عوائــد 
تنظيــم خاصــة، ورســوم مواقــف الســيارات، ورســوم املكتبــات ... 
ــر  ــة تقدي ــى الســنوات الســابقة يف عملي ــاد عل ــم االعتم ــخ. ويت ال

هــذه البنــود.
مخالفــة . 5 نتيجــة  الغرامــات  تفــرض  واملصــادرات:  الغرامــات 

شــروط تعاقديــة أو مخالفــة النظــام أو اإلهمــال وأهمهــا غرامــات 
مواقــف رخــص البنــاء وهــي الرســوم املفروضــة علــى األبنيــة التــي 
ال تتوفــر فيهــا مواقــف للســيارات، والتــي يتــم ترخيصهــا فــوق 
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أبنيــة قائمــة مســبقاً. أمــا املصــادرات فهــي األشــياء التــي تتــم 
مصادرتهــا ملــا تســببه مــن تلفيــات وخســائر ويتــم االعتمــاد علــى 

ــود. ــر هــذه البن ــة تقدي الســنوات الســابقة يف عملي
ــر . 6 ــرادات غي ــرادات كل اإلي ــرادات املتنوعــة: تشــمل هــذه اإلي اإلي

الثابتــة  املبيعــات مــن األصــول  العاديــة مثــل  املتكــررة أو غيــر 
توقــف  التــي  األمــوال  مــن  حتــول  التــي  واألرصــدة  املســتعملة 
نشــاطها إلــى أمــوال أخــرى واإليجــارات احملصلــة الغيــر موجــودة 
ــوع مــن  ــم احملاســبة عــن هــذا الن ــخ. وتت ــة..... ال ــود املوازن يف بن
علــى  االعتمــاد  ويتــم  النقــدي  األســاس  باســتخدام  اإليــرادات 

الســنوات الســابقة يف عمليــة تقديــر هــذه البنــود.
تقدير اإليرادات يف البلديات:

 إن تقديــر إيــرادات البلديــة يعتمــد علــى مقــدار مــا ميكــن أن يتحقــق 
مــن اإليــرادات يف حــال قيــام البلديــة بالعمــل بكفــاءة وفعاليــة. إن إعداد 
املوازنــة يتطلــب مــن البلديــة إجــراء تقديــر معقــول )توقعــات( مــن حجــم 

األمــوال التــي ســتكون متاحــة لإنفــاق خــال الســنة املاليــة املقبلــة.
1 . Locally Generated Revenues :تقدير اإليرادات احمللية

إن املنطــق يف تقديــر اإليــرادات يف العــام املقبــل هــو حتديــد مقــدار 
العائــد الــذي ميكــن للبلديــة حتقيقــه يف حــال وضعــت كل جهودهــا 
واســتغلت كافــة إمكانياتهــا مــع األخــذ بعــني االعتبــار املعوقــات 
الداخليــة واخلارجيــة. علــى البلديــة أخــذ بعيــني االعتبــار مــا يلــي: 
أن تفهــم بوضــوح مصــادر اإليــرادات )مــا الــذي يجــب اعتبــاره 

إيــرادا ومــا الــذي ال يجــب اعتبــاره إيــرادا(.
مقارنــة  املصــادر.  هــذه  علــى  بنــاًء  املتوقعــة  اإليــرادات  تقديــر 
تقديــرات اإليــرادات احملتملــة مــع األداء احلالــي. التحقــق مــن 
قابلــة  اســتراتيجيات  ووضــع  مرضــي  الغيــر  اإلجنــاز  أســباب 
ــد  ــذ )حتدي ــة. وضــع أهــداف لتنفي ــة التقديري ــق يف املوازن للتحقي
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نســبة الزيــادة لــكل نــوع مــن أنــواع اإليــرادات(.
2 .Estimating Government Grants :   تقدير منح احلكومة

الســقف  علــى  تســتند  أن  يجــب  احلكوميــة  املنــح  تقديــرات  إن 
ــة وبالتنســيق مــع  ــة يف وزارة املالي ــرة اخلزين ــل دائ املعتمــد مــن قب
مــن  التمويــل  علــى  أيضــا  هــذا  وينطبــق  وزارة احلكــم احمللــي. 

اجلهــات املانحــة التــي تتــم عــن طريــق وزارة املاليــة. 
ــدول املانحــة   : . 3 ــة وال ــر احلكومي ــح مــن املنظمــات غي ــر املن تقدي

NGO and Donor Funds

املانحــة  الــدول  بــني  املوقعــة  االتفاقيــات  علــى  االعتمــاد  يجــب 
ــة  ــات آلي ــث توضــح هــذه االتفاقي ــة حي ــر املوازن ــة يف تقدي والبلدي
العمــل ومقــدار املنحــة وكيفيــة صــرف هــذه املنحــة. تعتبــر طريقــة 
التقديــر التاليــة مــن أهــم طــرق تقديــر اإليــرادات ووفقــاً لهــذه 
الطريقــة يتــم تقديــر اإليــرادات علــى ضــوء اإليــرادات الفعليــة 
للســنة املاليــة قبــل األخيــرة مــن واقــع احلســاب اخلتامــي، وقــد 
ــث يؤخــذ  ــق املتوســطات حي ــة عــن طري ــق هــذه الطريق ــم تطبي يت
متوســط ثاثــة ســنوات لــكل عنصــر مــن عناصــر اإليــرادات علــى 
حــده، ويتــم تعديــل البيانــات زيــادة أو نقصــاً علــى ضــوء الظــروف 
املتوقعــة يف الســنة املاليــة التالــي، ويجــب تقديــر إيــرادات املوازنــة 
علــى أســاس شــهري حتــى تكــون قابلــة للمقارنــة مــع البيانــات 
ــة يف  ــة القصــور أو الفعالي ــب مراقب ــث تصع ــة الشــهرية حي الفعلي

حتصيــل اإليــرادات إذا متــت التقديــرات علــى أســاس ســنوي.
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الموازنات التجارية )الربحية( وأهمها:
موازنة الكهرباء.	 
موازنة املياه والصرف الصحي.	 
موازنة املسلخ البلدي.	 
موازنة سوق اخلضار والفواكه.	 
موازنة محطات احلافات ونقل العام.	 

ويتــم تقديــر نفقــات وإيــرادات كل نــوع مــن هــذه املوازنــات علــى النحــو 
التالــي:

موازنة الكهرباء:
النفقات: أهم هذه النفقات ما يلي:أ. 

الرواتــب واألجــور وتشــمل جميع الرواتــب واألجور املتعلقة 	 
مبوازنــة الكهربــاء باإلضافــة الــى الدرجــات والزيــادات 
والعــاوات الســنوية واإلجــازات ورواتــب التقاعــد وأيــة 

منافــع ميكــن أن يســتحقها املوظــف.
ــع 	  ــاء مــن مصــادر توزي ــة بشــراء الكهرب ــف املتعلق املصاري

الكهربــاء املختلفــة.
النفقــات اإلداريــة والعموميــة والتشــغيلية وتشــمل: أثمــان 	 

واإليجــارات،  اتصــاالت،  ومصاريــف  والكهربــاء،  امليــاه 
واأللبســة، ومســتلزمات الكمبيوتــر، والصيانــة الشــبكة، 
بهــذه  املختلفــة اخلاصــة  التأمــني  نفقــات  الــى  إضافــة 

املوازنــة.
يتــم اتبــاع طــرق تقييــم النفقــات اخلاصــة باملوازنــة التشــغيلية الســابقة 

الذكــر لتقييــم نفقــات الكهربــاء.
اإليرادات: أهم هذه اإليرادات ما يلي:ب. 

إيــرادات الكهربــاء ويتــم تقديــر هــذه اإليــرادات بنــاء علــى 	 
كميــة اســتهاك الكهربــاء يف الســنة الســابقة إضافــة الــى 
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نســبة الزيــادة املتوقعــة مــن اســتهاك الكهربــاء يف العــام 
القــادم.

باالشــتراكات اجلديــدة: حيــث 	  رســوم مختلفــة متعلقــة 
باالشــتراكات اجلديــدة  الرســوم مباشــرة  هــذه  ترتبــط 
ــى التوجــه لتركيــب  ــي تســتحدث للخدمــة، وتعتمــد عل الت
الكهربــاء  اشــتراكات  بعــدد  واملتمثــل  جديــدة  عــدادات 
الســنوات  علــى  االعتمــاد  ويتــم  الســنة  خــال  املركبــة 

الســابقة يف عمليــة تقديــر هــذا البنــد.
يتــم اتبــاع طــرق تقييــم اإليــرادات اخلاصــة باملوازنة التشــغيلية الســابقة 

الذكــر لتقييــم إيــرادات موازنــة الكهرباء.
 موازنة املياه والصرف الصحي:

النفقات: أهم هذه النفقات ما يلي:أ. 
واألجــور 	  الرواتــب  جميــع  وتشــمل  واألجــور  الرواتــب 

باإلضافــة  الصحــي  والصــرف  امليــاه  مبوازنــة  املتعلقــة 
الــى الدرجــات والزيــادات والعــاوات الســنوية واإلجــازات 
ورواتــب التقاعــد وأيــة منافــع ميكــن أن يســتحقها املوظــف.

املصاريــف املتعلقــة بشــراء امليــاه مــن مصــادر توزيــع امليــاه 	 
املختلفــة.

النفقــات اإلداريــة والعموميــة والتشــغيلية وتشــمل: أثمــان 	 
واإليجــارات،  اتصــاالت،  ومصاريــف  والكهربــاء،  امليــاه 
الشــبكة،  وصيانــة  الكمبيوتــر،  ومســتلزمات  واأللبســة، 
بهــذه  املختلفــة اخلاصــة  التأمــني  نفقــات  الــى  إضافــة 

املوازنــة.
يتــم اتبــاع طــرق تقييــم النفقــات اخلاصــة باملوازنــة التشــغيلية الســابقة 

الذكــر لتقييــم نفقــات امليــاه والصــرف الصحــي.
اإليرادات: أهم هذه اإليرادات ما يلي:ب. 
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ــاء 	  ــرادات بن ــر هــذه اإلي ــم تقدي ــاه ويت ــرادات أثمــان املي إي
علــى كميــة اســتهاك امليــاه يف الســنة الســابقة إضافــة 
الــى نســبة الزيــادة املتوقعــة مــن اســتهاك امليــاه يف العــام 

ــر املكعــب. القــادم وضربهــا يف متوســط ســعر املت
باالشــتراكات اجلديــدة: حيــث 	  رســوم مختلفــة متعلقــة 

باالشــتراكات اجلديــدة  الرســوم مباشــرة  هــذه  ترتبــط 
ــى التوجــه لتركيــب  ــي تســتحدث للخدمــة، وتعتمــد عل الت
عــدادات جديــدة واملتمثــل بعــدد اشــتراكات امليــاه املركبــة 
خــال الســنة للتخصيــص ويتــم االعتمــاد علــى الســنوات 

الســابقة يف عمليــة تقديــر هــذا البنــد.
يتــم 	  التــي  الرســوم  عــن  عبــارة  هــي  املجــاري:  رســوم 

حتصيلهــا عــن ربــط كل شــقة ســكنية أو عقــار جتــاري 
بشــبكة املجــاري العامــة للتخصيــص ويتــم االعتمــاد علــى 

الســنوات الســابقة يف عمليــة تقديــر هــذا البنــد.
ــى 	  ــاء عل رســوم تســليك مجــرى: تفــرض هــذه الرســوم بن

الــازم إلجنــازه ويتــم االعتمــاد علــى  التكلفــة والوقــت 
الســنوات الســابقة يف عمليــة تقديــر هــذا البنــد.

مســاهمات املجــاري: هــذه املســاهمات هــي عبــارة عــن 	 
واخلاصــة  املواطنــني  مــن  املجــاري  مســاهمات  رســوم 
بفتــح مجــرى جديــد ميــر مبحــاذاة عقاراتهــم ومســاكنهم 
ويتــم االعتمــاد علــى الســنوات الســابقة وعلــى مخططــات 

ــد. ــر هــذا البن ــة تقدي ــة يف عملي البلدي
يتــم اتبــاع طــرق تقييــم اإليــرادات اخلاصــة باملوازنة التشــغيلية الســابقة 

الذكــر لتقييــم إيــرادات امليــاه والصــرف الصحي.
موازنة املسلخ البلدي:

النفقات: أهم هذه النفقات ما يلي:أ. 
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واألجــور 	  الرواتــب  جميــع  وتشــمل  واألجــور  الرواتــب 
الدرجــات  الــى  باإلضافــة  املســلخ  مبوازنــة  املتعلقــة 
ورواتــب  واإلجــازات  الســنوية  والعــاوات  والزيــادات 
املوظــف. يســتحقها  أن  ميكــن  منافــع  وأيــة  التقاعــد 

النفقــات اإلداريــة والعموميــة والتشــغيلية وتشــمل: أثمــان 	 
واإليجــارات،  اتصــاالت،  ومصاريــف  والكهربــاء،  امليــاه 

واأللبســة، والصيانــة.
يتــم اتبــاع طــرق تقييــم النفقــات اخلاصــة باملوازنــة التشــغيلية الســابقة 

الذكــر لتقييــم نفقــات املســلخ البلــدي.
اإليرادات: أهم هذه اإليرادات ما يلي:ب. 

رســوم الذبيحــة واملســلخ: يعتبــر هــذا اإليــراد الرئيســي 	 
يف  الذبــح  معــدالت  علــى  بنــاء  تقديــره  ويتــم  للمســلخ 

الســابقة. الســنوات  خــال  املســلخ 
ــن اللذيــن 	  ــل غرامــات للجزاري غرامــات ومخالفــات: ومتث

علــى  االعتمــاد  ويتــم  محاتهــم  يف  بالذبــح  يقومــون 
البنــد. تقديــر هــذا  الســابقة يف عمليــة  الســنوات 

يتــم اتبــاع طــرق تقييــم اإليــرادات اخلاصــة باملوازنة التشــغيلية الســابقة 
الذكــر لتقييــم إيــرادات املســلخ البلدي.

موازنة سوق اخلضار والفواكه:
النفقات: أهم هذه النفقات ما يلي:أ. 

واألجــور 	  الرواتــب  جميــع  وتشــمل  واألجــور  الرواتــب 
املتعلقــة مبوازنــة ســوق اخلضــار والفواكــه باإلضافــة الــى 
واإلجــازات  الســنوية  والعــاوات  والزيــادات  الدرجــات 
ورواتــب التقاعــد وأيــة منافــع ميكــن أن يســتحقها املوظــف.

النفقــات اإلداريــة والعموميــة والتشــغيلية وتشــمل: أثمــان 	 
واإليجــارات،  اتصــاالت،  ومصاريــف  والكهربــاء،  امليــاه 
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والصيانــة.
يتــم اتبــاع طــرق تقييــم النفقــات اخلاصــة باملوازنــة التشــغيلية الســابقة 

الذكــر لتقييــم نفقــات ســوق اخلضــار والفواكــه.
اإليرادات: أهم هذه اإليرادات ما يلي:ب. 

اإليــراد 	  هــذا  يعتبــر  والفواكــه:  اخلضــار  ســوق  رســوم 
يتــم احلصــول  التــي  الرســوم  الرئيســي للســوق ومتثــل 
يقومــون  اللذيــن  والفواكــه  اخلضــار  جتــار  مــن  عليهــا 
علــى  االعتمــاد  ويتــم  الســوق.  الــى  بضائعهــم  بإدخــال 

البنــد. هــذا  تقديــر  عمليــة  يف  الســابقة  الســنوات 
ــل قيمــة اســتئجار 	   رســوم ثاجــات ســوق اخلضــار: ومتث

ويتــم  بضائعهــم  لتخزيــن  التجــار  قبــل  مــن  الثاجــات 
االعتمــاد علــى الســنوات الســابقة يف عمليــة تقديــر هــذا 

ــد. البن
يتــم اتبــاع طــرق تقييــم اإليــرادات اخلاصــة باملوازنة التشــغيلية الســابقة 

الذكــر لتقييــم إيــرادات ســوق اخلضــار والفواكه.
موازنة محطات احلافات ونقل العام:

النفقات: أهم هذه النفقات ما يلي:أ. 
واألجــور 	  الرواتــب  جميــع  وتشــمل  واألجــور  الرواتــب 

الــى  باإلضافــة  احلافــات  محطــات  مبوازنــة  املتعلقــة 
واإلجــازات  الســنوية  والعــاوات  والزيــادات  الدرجــات 
املوظــف. يســتحقها  أن  ميكــن  منافــع  وأيــة  التقاعــد  ورواتــب 

النفقــات اإلداريــة والعموميــة والتشــغيلية وتشــمل: أثمــان 	 
امليــاه والكهربــاء، ومصاريــف اتصــاالت، والصيانــة.

يتــم اتبــاع طــرق تقييــم النفقــات اخلاصــة باملوازنــة التشــغيلية الســابقة 
الذكــر لتقييــم نفقــات محطــات احلافــات.

اإليرادات: أهم هذه اإليرادات ما يلي:ب. 
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رســوم دخــول الســيارات واملركبــات: ويتــم تقديــر هــذه 	 
الرســوم بنــاء علــى عــدد الســيارات والباصــات التــي تقــوم 
بالدخــول الــى محطــات احلافــات ومراجعــة االتفاقيــات 
مــع شــركات الباصــات وبالرجــوع الــى قيمــة هــذه الرســوم 

بالســنوات املاضيــة.
باملوازنــة 	  اخلاصــة  اإليــرادات  تقييــم  طــرق  اتبــاع  يتــم 

محطــات  إيــرادات  لتقييــم  الذكــر  الســابقة  التشــغيلية 
احلافــات.

املوازنات الرأسمالية )اإلمنائية(
يخصــص هــذا النــوع مــن املوازنــات لألعمــال اإلنشــاءات التطويريــة 
للبنيــة التحتيــة وشــراء بعــض األصــول الرأســمالية ملختلــف أعمــال 
األقســام، إضافــة الــى املشــاريع الرأســمالية املمولــة مــن جهــات خارجية 
مثــل املــدارس وغيــره. وتعتبــر املبالــغ املخصصــة لهــذه املوازنــات موازيــة 
ــني  ــوازن ب ــي تتصــف بالت ــي فه ــذه املشــاريع، وبالتال ــاق له حلجــم اإلنف
التمويــات املتاحــة واإلنفــاق املقــدر، عــدا أن هــذا التــوازن يرتكــز علــى 
حجــم التمويــات التــي متــت يف األعــوام الســابقة للمشــاريع املمولــة مــن 
املنــح والهبــات وبــني حجــم اإلنفــاق عليهــا، بحيــث ميكــن أن يكــون حجــم 
اإلنفــاق أعلــى مــن قيمــة التمويــات املقــدرة وبالتالــي فــإن الفــارق يكــون 
ــارة عــن وفــر هــذه املشــاريع املترصــدة مــن مخصصــات الســنوات  عب

الســابقة.
يجــب أخــذ بعــني االعتبــار جميــع املشــاريع التــي يوجــد لهــا مخصصــات 
متويليــة ســواء مــن املؤسســات املانحــة أو مــن جهــات حكوميــة أو مــن 
ــغ ومصــادر  ــق مبال ــة مباشــرة مــع ضــرورة وجــود مســتندات توث البلدي

التمويــل.
ويتــم تقديــر نفقــات وإيــرادات هــذه املوازنــات بنــاء علــى حاجــة األقســام 

املختلفــة. ومــن األمثلــة علــى هــذه املوازنات:
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شــراء أصــول تأسيســية ألقســام البلديــة مثــل شــراء أثــاث 	 
وأجهــزة وأدوات مكتبيــة.

ــة مثــل 	  شــراء أصــول رأســمالية وتشــغيلية ألقســام البلدي
شــراء ســيارات واســتماك أراضــي.
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الفصل اخلامس
إجراءات إعداد املوازنات يف البلديات
ميكن تقسيم إجراءات إعداد املوازنات حسب املراحل التالية:

طلب حتضير املوازنات:. 1
يتــم توجيــه كتــاب بــاغ إعــداد املوازنــة مــن قبــل مكتــب وزارة 	 

احلكــم احمللــي الــى رؤســاء البلديــات. )مرفــق رقــم 1)
البلديــة بتعيــني جلنــة خاصــة إلعــداد املوازنــة. 	  يقــوم رئيــس 

وتتكــون هــذه اللجنــة مــن مســؤولي الدوائــر يف البلديــة ويعــني 
املديــر املالــي رئيســا لهــذه اللجنــة. )مرفــق رقــم 2)

يقــوم رئيــس البلديــة باالتصــال واالجتمــاع مــع جلنــة إعــداد 	 
املوازنــة يف البلديــة ملناقشــة عمليــة إعــداد املوازنــة التقديريــة 
ــك وضــع خطــة إلجنــاز اخلطــة  ــن ذل ــا ويتضم ــا وتوقيته وآلياته
الســنوية واملوازنــة بالوقــت احملــدد، وتشــتمل اخلطــة علــى أهــم 
خطــوات العمــل والوقــت الــازم إلجنازهــا وحتديــد الشــخص 

املســؤول عــن اإلجنــاز. )مرفــق رقــم 2).
ــى رؤســاء 	  ــاب رســمي موجــه ال ــة مبوجــب كت ــس اللجن ــوم رئي يق

الدوائــر املختلفــة يف الهيئــة احملليــة إلعــداد اخلطــة الســنوية 
واملوازنــة التقديريــة لــكل دائــرة للســنة القادمــة. )مرفــق رقــم 3(

يجــب حتديــد الســقف األعلــى للموازنــة يف كل قســم أو دائــرة مــن 	 
قبــل مســؤول املوازنات.

حتضير املوازنات يف األقسام املعنية:. 2
ــى إطــار 	  ــر عل ــذ الســنوية لألقســام والدوائ ــوي خطــة التنفي حتت

زمنــي شــهري لتنفيــذ مشــاريع تلــك الســنة وتكاليفهــا املاليــة 
املتوقعــة والشــخص املســؤول عــن إدارتهــا وكذلــك التحضيــرات 

الازمــة لتنفيذهــا.



55 54

دليل سياسات الموازنات التقديريةدليل سياسات الموازنات التقديرية

يف حــال عــدم وجــود خطــة اســتراتيجية تنمويــة لــدى البلديــة 	 
يطلــب مــن رؤســاء األقســام والدوائــر إدراج املهــام واملشــاريع 
مــع  بالتشــاور  وذلــك  القادمــة  الســنة  تنفيذهــا خــال  املنــوي 

رئيــس البلديــة وجلنــة إعــداد اخلطــة الســنوية واملوازنــة.
مــع 	  أيضــا  بالتشــاور  والدوائــر  األقســام  رؤســاء  يقوم/تقــوم 

وحتديــد  التنفيــذ  خطــط  لتحضيــر  العاقــة  ذوي  املوظفــني 
الســنوية. االحتياجــات 

باألقســام 	  اخلاصــة  الســنوية  التنفيــذ  خطــط  حتضيــر  يتــم 
الســنوية. االحتياجــات  وحتديــد  والدوائــر 

يتــم حتضيــر املوازنــة اخلاصــة باألقســام والدوائــر بنــاء علــى 	 
خطــة التنفيــذ واالحتياجــات الســنوية

والدوائــر( 	  باألقســام  )اخلاصــة  التنفيــذ  خطــط  جتميــع  يتــم 
ككل. البلديــة  مســتوى  علــى  بتنفيذهــا  اخلاصــة  واملوازنــات 

يتــم حتضيــر املوازنــة باالســتناد الــى خطــط التنفيــذ الســنوية 	 
للبلديــة.

يقــوم رئيــس كل قســم يف موعــد أقصــاه شــهر واحــد مــن تاريــخ 	 
اســتام طلــب حتضيــر املوازنــة بتقــدمي املوازنــة األوليــة اخلاصــة 
بقســمه للجنــة إعــداد املوازنــة، بحيــث يقــوم رئيــس كل قســم 
باالجتمــاع مــع موظفــي قســمه ومناقشــة مســتلزمات القســم 
للعــام القــادم واتخــاذ القــرارات اخلاصــة ببنــود املوازنــة. )مرفــق 

.)4
اخلــاص 	  النمــوذج  باســتخدام  األقســام  مــدراء  جميــع  يقــوم 

ــة،  ــل هــذه املنظوم ــر مث ــات ويف حــال عــدم توف ــر املوازن بتحضي
فيتــم تعبئــة النمــاذج مــن قبــل األقســام علــى جــدول خــاص.

حتضيــر ومصادقــة املوازنــات مــن قبــل اجلهــات املســؤولة يف . 3
البلديــة:
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يقــوم مســؤول جلنــة املوازنــة بتجميــع املوازنــات اخلاصــة بــكل 	 
قســم مــن أقســام البلديــة ويتــم عرضهــا علــى جلنــة املوازنــة 

ملناقشــتها. )مرفــق 5، 7، 8، 9(
يطلــب مســؤول اللجنــة مــن رؤســاء الدوائــر إدخــال أيــة تعديــات 	 

علــى مســودة املوازنــة املقدمــة مــن كل منهــم فيمــا يخــص دائرتــه 
حتــى يتــم التوصــل إلــى مســودة موازنــة مقبولــة علــى جلنــة 

ــق 6(. ــة. )مرف املوازن
البلديــة 	  رئيــس  مــع  ومناقشــتها  املوازنــة  مســودة  عــرض  يتــم 

البلــدي. املجلــس  علــى  لعرضهــا  متهيــدا 
بعــرض مســودة 	  املوازنــة  ورئيــس جلنــة  البلديــة  رئيــس  يقــوم 

املنبثقــة املاليــة  اللجنــة  علــى  املوازنــة 
عــن املجلــس البلــدي ملناقشــتها وإقرارهــا بعــد إجــراء التعديــات 	 

املناســبة عليهــا. )مرفــق 10(.
تقــوم اللجنــة املاليــة املنبثقــة مــن املجلــس البلــدي باملصادقــة 	 

واملوافقــة األوليــة علــى املوازنــات ثــم يتــم إرســال املوازنــات إلــى 
املجلــس البلــدي للمصادقــة النهائيــة.

يتــم اعتمــاد اخلطــة الســنوية واملوازنــة مــن قبــل رئيــس البلديــة 	 
ويعــد اإلطــار املرجعــي لعمــل البلديــة للســنة القادمــة.

ــوم منســق وحــدة 	  ــة اســتراتيجية يق يف حــال وجــود خطــة تنموي
مــن خطــط  نســخ  بتســليم  االســتراتيجي  التنمــوي  التخطيــط 
التنفيــذ الســنوية للبلديــة للرئيــس الــذي يقــوم بــدوره بتســليمها 

الــى جلنــة التخطيــط االســتراتيجي يف املجلــس البلــدي.
البلــدي 	  املجلــس  يف  االســتراتيجي  التخطيــط  جلنــة  تقــوم 

بدراســتها والتأكــد مــن انســجامها مــع اخلطــة االســتراتيجية 
االســتراتيجية  باخلطــة  اخلاصــة  الســنوية  التنفيــذ  وخطــط 

وجــدت. إن  تعديــات  واقتــراح  املاحظــات  وإبــداء 
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يقــوم رئيــس البلديــة بالتشــاور مــع رؤســاء الدوائــر واألقســام 	 
لعمــل  االســتراتيجي  التنمــوي  التخطيــط  وحــدة  ومنســق 
التخطيــط  ماحظــات جلنــة  علــى  بنــاء  املناســبة  التعديــات 
االســتراتيجي يف املجلــس وتســليم نســخة معدلــة مــن اخلطــة 

بهــا. املرفقــة  واملوازنــة  الســنوية 
يقــوم رئيــس البلديــة بعــرض اخلطــة الســنوية للبلديــة واملوازنــة 	 

املرفقــة بهــا علــى أعضــاء املجلــس البلــدي وذلــك بجلســة مجلــس 
إلقرارهــا.

يتــم نقــاش اخلطــط داخــل املجلــس، يف حــال وجــود ماحظــات 	 
ــر واألقســام  ــى رؤســاء الدوائ ــم الرجــوع ال ــات يت ــراح تعدي واقت
للتشــاور وإصــدار نســخة معدلــة مــن اخلطــط الســنوية واملوازنــة 
املرفقــة بهــا وتعــرض مــرة أخــرى علــى املجلــس البلــدي إلقرارها. 

إذا لــم يوجــد ماحظــات فيتــم إقــرار خطــة التنفيــذ واملوازنــة.
يتــم إرســال املوازنــات املصــادق عليهــا مــن املجلــس البلــدي مرفــق 	 

معهــا اخلطــة الســنوية إلــى مكتــب احلكــم احمللــي يف احملافظــة 
وذلــك للمصادقــة عليهــا. )مرفــق 11(.

مصادقة املوازنات من قبل اجلهات الرسمية احلكومية: . 4
املوازنــة 	  بدراســة  احملافظــة  يف  احمللــي  احلكــم  مكتــب  يقــوم 

ــا أن يصــادق  ــرار املناســب فإم ــة التخــاذ الق ــة مــن البلدي املقدم
عليهــا أو أن يطلــب إدخــال تعديــات عليهــا.

بدراســتها 	  املوازنــة  جلنــة  تقــوم  تعديــات،  وجــود  حــال  يف 
واالجتمــاع مــع مكتــب احلكــم احمللــي يف احملافظــة واالتفــاق علــى 

التعديــات.
تعــرض املوازنــة املعدلــة علــى املجلــس البلــدي للمصادقــة عليهــا 	 

إن كانــت التعديــات التــي أدخلــت عليهــا جوهريــة، ومــن ثــم تعــاد 
املوازنــة املعدلــة إلــى مكتــب احلكــم احمللــي يف احملافظــة.
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ــي وإرســال 	  ــات مــن قبــل مكتــب احلكــم احملل ــم اعتمــاد املوازن يت
ــة. ــي املركزي ــم احملل ــات يف وزارة احلك ــرة املوازن ــى دائ ــات إل املوازن

مبراجعــة 	  احمللــي  احلكــم  وزارة  يف  املوازنــات  دائــرة  تقــوم 
املوازنــات ومناقشــتها مــع مكتبهــا احمللــي وأحيانــا قــد تقــوم 
مبناقشــة املوازنــات مــع البلديــة مباشــرة وتعتبــر مناقشــة املوازنــة 
بــني مكتــب احلكــم احمللــي والبلديــات الطريقــة األســرع واألمثــل 

إلنهــاء ملــف املوازنــة.
يف حالــة وجــود أي تعديــل مــن قبــل دائــرة املوازنــات، يتــم إعــادة 	 

املوازنــة التقديريــة إلــى البلديــة مــن خــال مكتــب احلكــم احمللــي 
يف احملافظــة لعمــل التعديــات الازمــة ثــم إعــادة إرســالها إلــى 

الــوزارة.
بعــد موافقــة ومصادقــة الــوزارة علــى املوازنــات املقترحــة يتــم 	 

إعادتهــا إلــى البلديــة عــن طريــق مكتــب احلكــم احمللــي.
تقرير الموازنة:

هــو تقريــر يلخــص نتائــج املوازنــة عــن العــام املنصــرم وتوقعــات 	 
اإلنفــاق واإليــرادات للعــام القــادم ويوضــح بــه باألرقــام الفــرق 
بــني التقديــرات والنتائــج الفعليــة باإلجمالــي علــى مســتوى كل 
موازنــة للســنوات الثــاث األخيــرة باإلضافــة للســنة املنتهيــة. كمــا 
ــة للســنة القادمــة وتوقعــات  ــر أهــم خطــط البلدي يعــرض التقري
البلديــة للموازنــة اجلديــدة مــن حيــث اســتعراض الســيناريوهات 
املتوقعــة لنتائــج املوازنــة للفتــرة القادمــة بتقســيم الســيناريوهات 
الــى األســوأ احتمــاالً واألكثــر احتمــاال واألفضــل احتمــاال مــع 
إدراج توضيحــات بالرســم البيانــي إليــرادات ومصاريــف الســنة 
ــى  ــر ال ــوه التقري ــي ). أيضــا يجــب أن ين ــري وفعل ــة( تقدي املنتهي
املوازنــة  أرقــام  علــى  التــي حدثــت  التخفيضــات  أو  الزيــادات 

ــدة. وتبريرهــا إن وجــدت. للســنة اجلدي
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هــذا التقريــر هدفــه أن يعطــى للقــارئ ملخصــا تراكميــا عــن 	 
ــات  ــج املوازن ــي تبرزهــا نتائ ــة وأهــم املشــاكل الت ــات البلدي موازن

ــك. ــر أو عجــز وأســباب ذل ــن وف م
اإلفصاح عن الموازنة:

حيث أن تقرير املوازنة يهدف الى إيصال املعلومات ملستخدميها 	 
ــة  ــم األداء وتقــدمي التغذي ملســاعدتهم يف اتخــاذ القــرارات وتقيي
ــى  ــؤدي ال ــاع قواعــد وسياســات ت ــه يجــب اتب ــذا فإن ــة، ل الراجع
ــة أو احملاســبية املعروضــة عــن  أن تفصــح املعلومــات االقتصادي
ــه ينبغــي أن  ــه فإن ــة. وعلي ــرات املتعلقــة بالبلدي احلقائــق والتقدي
تقــوم البلديــة بنشــر تقريــر املوازنــة املذكــور أعــاه يف موعــد 
أقصــاه أســبوعني مــن تاريــخ اعتمــاد املوازنــة مــن قبــل وزارة 
احلكــم احمللــي. وميكــن أن يكــون النشــر مــن خــال موقــع البلديــة 
اإللكترونــي أو مــن خــال الصحــف الرســمية أو ضمن مطبوعات 
البلديــة. ذلــك أن هــذا اإلجــراء هــو ضمــن متطلبــات الشــفافية 
التــي حتقــق املصداقيــة للبيانــات املاليــة وتعــزز مــن إجــراءات 
ــة، ممــا  ــات املالي ــل مســتخدمي البيان ــق واملســائلة مــن قب التحق

يســاهم بشــكل مباشــر يف ترســيخ قواعــد احلكــم الرشــيد.
البدء بتنفيذ األنشطة االقتصادية وفقا للموازنة:. 5

ويفضــل 	  للموازنــة،  وفقــا  االقتصاديــة  األنشــطة  تنفيــذ  يتــم 
توزيعهــا علــى فتــرات شــهرية أو ربــع ســنوية، وذلــك ملراعــاة 
التقلبــات املوســمية يف الفتــرة املاليــة. ويجــب مراعــاة املرونــة يف 
تنفيــذ املوازنــة، حيــث أنهــا ليســت إال خطــة تقديريــة بنيــت علــى 

افتــراض ظــروف متوقعــة، وقــد حتــدث ظــروف مغايــرة.
يف حــال االضطــرار لعمــل تعديــل علــى املوازنــة املوافــق عليهــا مــن 	 

ــب  ــع مكت ــة باالتصــال م ــوم البلدي ــي، تق ــم احملل ــل وزارة احلك قب
وزارة احلكــم احمللــي وتقــوم باتبــاع تسلســل املوافقــات املتبــع يف 
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إجــراءات إعــداد املوازنــات التقديريــة الســنوية.
قياس النشاط الفعلي ومقارنته بخطة املوازنة:. 6

ــة بخطــة 	  ــأول وإجــراء املقارن ــي أوالً ب ــاس النشــاط الفعل ــم قي يت
املوازنــة بصــورة دوريــة أســبوعية أو شــهرية وذلــك بهــدف حتديــد 
ــة  ــح البلدي ــا: أي يف صال االنحرافــات، ويكــون االنحــراف إيجابي
اذا انخفضــت التكلفــة أو زادت اإليــرادات الفعليــة عــن املخططة، 
ــاض  ــة أو انخف ــة الفعلي ــادة التكلف ــة زي ــح يف حال والعكــس صحي
اإليــرادات الفعليــة عــن احملــدد يف املوازنــة. )مت توضيــح هــذا 
البنــد بالتفصيــل يف القســم اخلــاص بتحليــل االنحرافــات واتخــاذ 

القــرارات(
دراسة أسباب االنحرافات:. 7

ــد الكمــي لانحرافــات اخلطــوة األولــى يف ســبيل 	  ــر التحدي يعتب
دراســة هــذه االنحرافــات وحتديــد مســبباتها، ويتــم ذلــك مــن 
بالتقاريــر  تلحــق  تقاريــر حتليليــة لانحرافــات  إعــداد  خــال 
وتســاعد  شــهرياً.  أو  أســبوعيا  إعدادهــا  يتــم  التــي  الدوريــة 
عمليــة دراســة أســباب االنحرافــات وإباغهــا لألطــراف املعنيــة 
ــه يجــري  ــث ان ــا يعــرف يف اإلدارة »باالســتثناء« حي ــق م يف تطبي
تبليــغ االنحرافــات الهامــة التــي تعطــي الضــوء األحمــر لــإدارة 
لتنبيههــا لوجــود قصــور أو مشــكلة مــا تتعلــق بتنفيــذ املوازنــة. وال 
تتوقــف عمليــة دراســة أســباب االنحرافــات علــى كتابــة التقاريــر 
وتبيــان أســباب االنحرافــات، وإمنــا تتطلــب اتخــاذ اإلجــراءات 
املصححــة لذلــك مــع األخــذ بعــني االعتبــار املوافقــات الازمــة. 
ــل  ــل يف القســم اخلــاص بتحلي ــد بالتفصي ــح هــذا البن )مت توضي

االنحرافــات واتخــاذ القــرارات(.
للفتــرة . 8 املوازنــة  خطــة  إلعــداد  واالســتعداد  البيانــات  جتميــع 

القادمــة:
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يتطلــب إعــداد املوازنــة وقتــاً قــد ميتــد الــى عــدة شــهور، وعليــه 	 
يجــب أن يبــدأ اإلعــداد للموازنــة قبــل بــدء الفتــرة املاليــة املخطط 

لهــا حتــى تكــون جاهــزة مــع بدايــة الفتــرة املاليــة.
األهــداف  مــع  الســنوية  املوازنــة  ربــط  بوجــوب  هنــا  التنويــه  يجــب 
االســتراتيجية لــكل بلديــة والعمــل علــى ترجمــة اخلطــط االســتراتيجية 
الــى أرقــام مترابطــة مــع املوازنــة واألخــذ بعــني االعتبــار عمــر اخلطــط 
االســتراتيجية للبلديــة بشــكل عــام والدوائــر التابعــة لهــا واألنشــطة 
ذات األبعــاد االســتراتيجية بشــكل خــاص. ومــن هــذا املنطلــق يتوجــب 
ــل هــذه  ــا خطــط اســتراتيجية وضــع مث ــة ال يوجــد لديه ــى كل بلدي عل
اخلطــط لكــي تتماشــى مــع العديــد مــن البلديــات الرياديــة مــع األخــذ 
بعــني االعتبــار قــدرات البلديــة املاليــة واإلداريــة يف هــذا املجــال. علمــا 
انــه يتوجــب حــني وضــع خطــط اســتراتيجية األخــذ بعــني االعتبــار ال 

للحصــر مــا يلــي:
وربطهــا 	  للتطبيــق  قابلــة  أولويــة  ذات  أهــداف  وضــع 

البلــدي. املجلــس  بقــرارات 
عــن 	  واملســؤول  املطلوبــة  والبرامــج  املشــاريع  حتديــد 

جنــاح  مــدى  وحتديــد  لقيــاس  آليــة  ووضــع  تنفيذهــا 
املوضوعــة. االســتراتيجية  األهــداف 

دراسة وحتديد تكلفة كل مشروع أو نشاط.	 
حتديد مصدر التمويل لكل مشروع أو نشاط.	 
وضــع ســلم أولويــة وجــدول زمنــي لألنشــطة واملشــاريع 	 

ــا. ــام به القي
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باإلضافــة الــى مــا ســبق، ومــن أجــل احلصــول علــى معلومــات دقيقــة 
خاليــة لدرجــة كبيــرة مــن اإلخطــاء، يجــب علــى جلنــة إعــداد املوازنــات 
املوازنــة وميكــن  بنــود  تقديــر  أدنــاه عنــد  املذكــورة  البنــود  مراجعــة 
ــار  ــني االعتب ــن بع ــاه، آخذي ــة أدن ــق املبين االسترشــاد بإجــراءات التحق
جــدول اإلكســل املخصــص إلعــداد املوازنــات والــذي يشــمل أعمــدة 
تخــص املبالــغ الفعليــة واملقــدرة لــكل بنــد مــن بنــود املوازنــة ألكثــر مــن 

ــة. ــرة زمني فت
الوصف : ضرائب على الممتلكات

اإلجراء :
هــل مبلــغ الضرائــب علــى املمتلــكات املقــدر يتناســب مــع الفعلــي 	 

للســنة الســابقة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ 
املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 

إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
هــل اعتمــدت البلديــة علــى معلومــات مــن وزارة املاليــة يف عمليــة 	 

تقديــر الضرائــب علــى املمتلــكات؟
هــل جــرى حتديــث لقيــم املمتلــكات التــي تفــرض عليهــا الضرائــب 	 

يف اآلونــة األخيرة؟
مؤشرات األداء:	 

يقســم مبلــغ الضرائــب علــى املمتلــكات علــى عــدد ســكان البلديــة؟ 
هــل حصــة الفــرد مــن الضرائــب علــى املمتلــكات )املقــدرة( يف 

ارتفــاع أم يف تناقــص مقارنــة مــع الفعلــي للســنة الســابقة؟
)املقــدرة( 	  املمتلــكات  علــى  الضرائــب  مــن  الفــرد  هــل حصــة 

متناســبة مــع حصــة الفــرد مــن تلــك الضرائــب يف بلديــات أخــرى 
مماثلــة؟

املــكان  املقــدر يف  املبلــغ  بتســجيل  قــم  نعــم،  اإلجابــة  كانــت  إذا 
إعــادة االحتســاب  يجــب  اإلجابــة ال،  كانــت  إذا  لــه،  املخصــص 
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التقديــر. مــن صحــة  والتأكــد 
يقســم مبلــغ الضرائــب علــى املمتلــكات علــى مجمــوع اإليــرادات 	 

التشــغيلية.
هــل هــذه النســبة متوافقــة مــع نســبة الســنة الســابقة؟ 	 

إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف 
املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 

إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
النســبة يف 	  نفــس  مــع  متقاربــة  النســبة  هــذه  هــل 

بلديــات أخــرى مشــابهة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم 
ــه، إذا  ــكان املخصــص ل ــغ املقــدر يف امل بتســجيل املبل
كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد 

ــر. ــن صحــة التقدي م
الوصف : إيرادات الرخص واإلجازات

اإلجراء :
هــل مجمــوع إيــرادات الرخــص واإلجــازات املقــدرة متناســبة مــع 	 

ــم بتســجيل  ــم، ق ــة نع ــت اإلجاب ــي للســنة الســابقة؟ إذا كان الفعل
املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 

إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
إصدارهــا 	  املتوقــع  والصناعــات  احلــرف  رخــص  عــدد  هــل 

متناســبة مــع الرســوم املتوقــع حتصيلهــا؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، 
قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت 
اإلجابــة ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.

مؤشرات األداء:	 
هــل مجمــوع إيــرادات الرخــص واإلجــازات إلــى مجمــوع اإليــرادات 

التشــغيلية متناســبة مــع نفــس النســبة للســنة املاضيــة؟
املــكان  املقــدر يف  املبلــغ  بتســجيل  قــم  نعــم،  اإلجابــة  كانــت  إذا 
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إعــادة االحتســاب  يجــب  اإلجابــة ال،  كانــت  إذا  لــه،  املخصــص 
التقديــر. مــن صحــة  والتأكــد 

يف حالــة وجــود اختــاف جوهــري، فهــل هنــاك أســباب منطقيــة 	 
ومقنعــة لذلــك؟

إيــرادات 	  مجمــوع  إلــى  البنــاء  رخــص  رســوم  نســبة  هــي  مــا 
واإلجــازات؟ الرخــص 

هــل هــذه النســبة متوافقــة مــع الفعلــي للســنة الســابقة؟ إذا كانــت 	 
اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص 
لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن 

صحــة التقديــر.
الوصف : إيرادات ورسوم مقابل خدمات.

اإلجراء :
هل أدرجت البلدية الرسوم مقابل كل اخلدمات التي تقدمها؟	 
هــل مجمــوع إيــرادات هــذا البــاب تتناســب مــع الفعلــي للســنة 	 

الســابقة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر 
لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة  يف املــكان املخصــص 

االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
ــرادات نفــس 	  ــع إي ــاب تتناســب م ــرادات هــذا الب هــل مجمــوع إي

البــاب يف بلديــات أخــرى مماثلــة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم 
بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة 

ال،
يجب إعادة االحتساب والتأكد من صحة التقدير.

مؤشرات األداء:	 
مجمــوع  إلــى  خدمــات  مقابــل  ورســوم  إيــرادات  مجمــوع  هــل 
التشــغيلية متناســبة مــع نفــس النســبة للســنة املاضيــة؟ اإليــرادات 

املــكان  املقــدر يف  املبلــغ  بتســجيل  قــم  نعــم،  اإلجابــة  كانــت  إذا 
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إعــادة االحتســاب  يجــب  اإلجابــة ال،  كانــت  إذا  لــه،  املخصــص 
التقديــر. مــن صحــة  والتأكــد 

يف حالــة وجــود اختــاف جوهــري، فهــل هنــاك أســباب منطقيــة 	 
ومقنعــة لذلــك؟

الوصف : ضرائب ورسوم محلية أخرى.

اإلجراء :
هــل حصلــت البلديــة علــى املعلومــات الضروريــة مــن وزارة املاليــة 	 

حــول حصتهــا املتوقعــة مــن رســوم النقــل علــى الطــرق لســنة 
ــة؟ املوازن

هــل حصــة البلديــة مــن رســوم النقــل علــى الطــرق متناســبة مــع 	 
الفعلــي للســنة املاضيــة ومــع املقــدر مــن قبــل بلديــات أخــرى 
املقــدر  املبلــغ  قــم بتســجيل  نعــم،  كانــت اإلجابــة  إذا  مماثلــة؟ 
لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة  يف املــكان املخصــص 

االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
مؤشرات األداء:	 

إلــى مجمــوع  األخــرى  والرســوم احملليــة  الضرائــب  نســبة  هــل 
املاضيــة؟ للســنة  الفعلــي  مــع  متوافقــة  التشــغيلية  اإليــرادات 

املــكان  املقــدر يف  املبلــغ  بتســجيل  قــم  نعــم،  اإلجابــة  كانــت  إذا 
إعــادة االحتســاب  يجــب  اإلجابــة ال،  كانــت  إذا  لــه،  املخصــص 

التقديــر. مــن صحــة  والتأكــد 
الوصف : مساعدات حكومية ودولية.

اإلجراء :
مؤيــدة 	  البــاب  هــذا  ضمــن  املدرجــة  املســاعدات  مبلــغ  هــل 

لهــذه  املقدمــة  اجلهــات  مــن  رســمية  كتــب  أو  باتفاقيــات 
ملســاعدات؟ ا
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 إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان 
إعــادة االحتســاب  يجــب  اإلجابــة ال،  كانــت  إذا  لــه،  املخصــص 

التقديــر. والتأكــد مــن صحــة 
للســنة 	  الفعلــي  مــع  متوافــق  املســاعدات  هــذه  مجمــوع  هــل 

الســابقة؟
املــكان  املقــدر يف  املبلــغ  بتســجيل  قــم  نعــم،  اإلجابــة  كانــت  إذا 
إعــادة االحتســاب  يجــب  اإلجابــة ال،  كانــت  إذا  لــه،  املخصــص 

التقديــر. مــن صحــة  والتأكــد 
مؤشرات األداء:	 

هــل نســبة مجمــوع املســاعدات احلكوميــة والدوليــة إلــى مجمــوع 
اإليــرادات التشــغيلية متوافــق مــع الفعلــي للســنة املاضيــة؟ إذا 
كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص 
لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن 

ــر. صحــة التقدي
الوصف : غرامات.

اإلجراء :
هل مجموع الغرامات مناسب بالنسبة للفعلي للسنة السابقة؟	 

املــكان  املقــدر يف  املبلــغ  بتســجيل  قــم  نعــم،  اإلجابــة  كانــت  إذا 
إعــادة االحتســاب  يجــب  اإلجابــة ال،  كانــت  إذا  لــه،  املخصــص 

التقديــر. مــن صحــة  والتأكــد 
الوصف : إيرادات من استخدام الممتلكات واألموال.

اإلجراء :
هــل مت إدراج كافــة اإليــرادات التــي ميكــن أن تتأتــى من اســتخدام 	 

ــكات  ــكات واألمــوال مثــل الفوائــد البنكيــة وإيجــارات املمتل املمتل
وغيرهــا؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر 
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لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة  يف املــكان املخصــص 
ــر. ــن صحــة التقدي ــد م االحتســاب والتأك

هل مجموع هذا الباب يتناسب مع الفعلي للسنة السابقة؟	 
املــكان  املقــدر يف  املبلــغ  بتســجيل  قــم  نعــم،  اإلجابــة  كانــت  إذا 
إعــادة االحتســاب  يجــب  اإلجابــة ال،  كانــت  إذا  لــه،  املخصــص 

التقديــر. مــن صحــة  والتأكــد 
الوصف : نسبة اإليرادات الذاتية إلى مجموع اإليرادات.

اإلجراء :
مؤشرات األداء:	 

مــا هــي نســبة اإليــرادات الذاتيــة مــن مصــادر البلديــة - مجمــوع 
والدوليــة  احلكوميــة  املســاعدات  منهــا  مطروحــاً  اإليــرادات 
التشــغيلية. املوازنــة  إيــرادات  مجمــوع  إلــى  واألمانــات-  والقــروض 

مــع 	  املوازنــة مقارنــة  النســبة خــال ســنة  ارتفعــت هــذه  هــل 
الســابقة؟ للســنة  الفعلــي 

الوصف : الرواتب واألجور.

اإلجراء :
اإلجــراءات الــواردة أدنــاه تنطبــق علــى بنــد الرواتــب واألجــور يف 	 

كافــة األبــواب.
هــل الرواتــب واألجــور مدعمــة بجــدول تشــكيات املوظفــني املعتمد 
رســمياً؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف 
املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة االحتســاب 

والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
هــل أخــذ بعــني االعتبــار الزيــادات الدوريــة املســتحقة للموظفــني 	 

ــغ املقــدر  يف املوازنــة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبل
لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة  يف املــكان املخصــص 
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ــر. ــد مــن صحــة التقدي االحتســاب والتأك
هــل كادر املوظفــني حســب مــا هــو وارد يف جــدول تشــكيات 	 

املوظفــني متوافــق مــع القوانــني املتعلقــة بهــذا املوضــوع.
هــل راتــب رئيــس البلديــة يتوافــق مــع قــرارات الوزيــر بهــذا 	 

ــم،  ــة نع ــت اإلجاب ــة؟ إذا كان ــف البلدي اخلصــوص وحســب تصني
قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت 
اإلجابــة ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.

هــل مكافــآت املجلــس البلــدي متوافقــة مــع قــرارات الوزيــر بهــذا 	 
ــم،  ــة نع ــت اإلجاب ــة؟ إذا كان ــف البلدي اخلصــوص وحســب تصني
قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت 
ــر. ــة ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقدي اإلجاب

هــل مت إعطــاء الدرجــات الصحيحــة للموظفــني وهــل وافقــت 	 
الــوزارة علــى زيــادة الدرجــات خاصــة الدرجــات االســتثنائية 
وســلم الرواتــب؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ 
املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 

إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
هــل لــدى البلديــة القــدرة علــى دفــع الرواتــب خاصــة الزيــادات 	 

يف ضــوء الوضــع املالــي للبلديــة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم 
بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة 

ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
هــل الرواتــب موزعــة علــى بنــود املوازنــة بشــكل صحيــح وكذلــك 	 

ــة نعــم، قــم بتســجيل  ــات املختلفــة؟ إذا كانــت اإلجاب ــى املوازن عل
املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 

إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
مؤشرات األداء:	 

ــة التشــغيلية إلــى  هــل نســبة إجمالــي الرواتــب واألجــور يف املوازن
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إجمالــي النفقــات يف املوازنــة التشــغيلية متقاربــة مــع نفــس النســبة 
لــألداء الفعلــي يف الســنة الســابقة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم 
بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة 

ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
هــل النســبة يف البنــد الســابق قريبــة مــع النســب املشــابهة يف 	 

البلديــات األخــرى املماثلــة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل 
املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 

إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
هــل نســبة مصاريــف تدريــب موظفــي اإلدارة العامــة والدائــرة 	 

املاليــة والدائــرة القانونيــة إلــى مجمــوع النفقــات العامــة متقاربــة 
مــع نفــس النســبة للســنة الســابقة )فعلــي( ومــع نفــس النســبة 
للبلديــات األخــرى املشــابهة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل 
املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 

إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
الوصف : النفقات اإلدارية والعمومية والتشغيلية.

اإلجراء :
هــل مجمــوع هــذه النفقــات يف كل بــاب مــن أبــواب النفقــات 	 

متقاربــة مــع الفعلــي للســنة الســابقة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم 
بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة 

ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
الوصف : السالمة والصحة العامة.

اإلجراء :
إلــى 	  العامــة  والصحــة  الســامة  نفقــات  مجمــوع  نســبة  هــل 

ــع نفــس النســبة  ــة م ــة التشــغيلية متوافق ــات املوازن مجمــوع نفق
للســنة الســابق )فعلــي(؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل 
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املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 
ــر. ــن صحــة التقدي ــد م ــادة االحتســاب والتأك إع

مؤشرات األداء:	 
هــل نســبة مجمــوع نفقــات الســامة والصحــة العامــة إلــى مجمــوع 
نفقــات املوازنــة التشــغيلية متوافقــة مع الفعلي للســنة الســابقة؟ إذا 
كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكا املخصــص 
لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن 

صحــة التقديــر.
إلــى 	  العامــة  والصحــة  الســامة  نفقــات  مجمــوع  نســبة  هــل 

مجمــوع نفقــات املوازنــة التشــغيلية متقاربــة مــع نفــس النســبة 
يف بلديــات أخــرى مشــابهة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل 
املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 

ــر. إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقدي
هــل حصــة الفــرد مــن مجمــوع نفقــات الســامة والصحــة العامــة 	 

متقاربــة مــع نفــس حصــة الفــرد يف بلديــات أخــرى مشــابهة؟ 
إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان 
املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة االحتســاب 

والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
الوصف : األشغال العامة )الهندسة( والميكانيك.

اإلجراء :
مؤشرات األداء:	 

هــل نســبة مجمــوع نفقــات األشــغال العامــة )الهندســة( وامليكانيــك 
إلــى مجمــوع نفقــات املوازنــة التشــغيلية متوافــق مــع الفعلــي للســنة 
الســابقة وكذلــك مــع نفــس النســبة لبلديــات أخــرى مشــابهة؟ إذا 
كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص 
لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن 
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صحــة التقديــر
وامليكانيــك 	  العامــة  األشــغال  نفقــات  مــن  الفــرد  حصــة  هــل 

الفــرد يف  ومــع حصــة  الســابقة  للســنة  الفعلــي  مــع  متقــارب 
ــم بتســجيل  ــم، ق ــة نع ــت اإلجاب ــات أخــرى مشــابهة؟ إذا كان بلدي
املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 

إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
إلــى مجمــوع 	  الشــوارع واألرصفــة  هــل نســبة نفقــات صيانــة 

نفقــات بــاب األشــغال العامــة )الهندســة( وامليكانيــك متوافقــة 
مــع الفعلــي للســنة الســابقة ومــع نفــس النســبة لبلديــات أخــرى 
مشــابهة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ املقــدر 
لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب إعــادة  يف املــكان املخصــص 

االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
مؤشرات األداء:	 

هــل نســبة إجمالــي نفقــات األشــغال العامــة )الهندســة( وامليكانيــك 
إلــى مجمــوع نفقــات املوازنــة التشــغيلية متقــارب مــع الفعلــي للســنة 

الســابقة ومــع نفــس النســبة لبلديــات أخــرى مشــابهة.
الوصف : التعليم.

اإلجراء :
مؤشرات األداء:	 

نفقــات  إلــى مجمــوع  التعليــم  بــاب  نفقــات  هــل نســبة مجمــوع 
املوازنــة التشــغيلية متقــارب مــع الفعلــي للســنة الســابقة ومــع نفــس 
النســبة لبلديــات أخــرى مشــابهة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم 
بتســجيل املبلــغ املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة 

ال، يجــب إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر.
مــا هــي حصــة الفــرد مــن ســكان البلديــة يف فائــض أو عجــز 	 

املوازنــة التشــغيلية؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، قــم بتســجيل املبلــغ 
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املقــدر يف املــكان املخصــص لــه، إذا كانــت اإلجابــة ال، يجــب 
إعــادة االحتســاب والتأكــد مــن صحــة التقديــر. اجلــدول التالــي 
يعكــس اإلجــراءات اخلاصــة بإعــداد املوازنــات باإلضافــة الــى 

ــذ هــذا اإلجــراء: الشــخص املســؤول عــن تنفي
رئيس البلدية

يقــوم باســتام بــاغ إعــداد املوازنــة التقديريــة مــن وزارة احلكــم 	 
احمللــي )مرفــق رقــم 1(.

كمــا ويقــوم بتشــكيل جلنــة املوازنــة علــى أن يرأســها املديــر املالــي 	 
أو مســاعده ويكــون رئيــس قســم املمتلــكات واملوازنــة عضــوا 

ــة لهــا )مرفــق رقــم 2( فيهــا، ويحــول بــاغ إعــداد املوازن
لجنة الموازنة

ــة 	  ــة وتضــع خطــة الســتكمال إعــداد املوازن ــة املوازن ــع جلن جتتم
للبلديــة يف الفتــرة احملــددة يف بــاغ إعــداد املوازنــة.

 تقــوم بإرســال كتــاب رســمي ملديــر كل دائــرة يف البلديــة تطلــب 	 
فيــه إعــداد املوازنــة للدائــرة املعنيــة خــال الفتــرة احملــددة، ترفــق 
اللجنــة منــوذج إعــداد املوازنــة مــع الكتــاب إن كانــت عمليــة إعــداد 
املوازنــة تتــم بشــكل يــدوي. أمــا يف حالــة إعــداد املوازنــة بشــكل 
املوحــد،  النظــام احملاســبي  املوازنــة يف  منظومــة  آلــي ضمــن 
فتطلــب اللجنــة مــن مديــر الدائــرة إعــداد املوازنــة اخلاصــة 

ــات. )مرفــق رقــم 3( ــه باســتخدام منظومــة املوازن بدائرت
مدير الدائرة/ القسم المعني 

يقــوم بإعــداد املوازنــة اخلاصــة بدائرتــه بعــد دراســة احتياجــات 	 
الدائــرة ونشــاطاتها املتوقعــة لســنة املوازنــة مــع األخــذ بعــني 

ــة. ــة للســنة املنتهي ــج الفعلي ــار النتائ االعتب
 يقــوم بإرســال مســودة املوازنــة اخلاصــة بدائرتــه الــى جلنــة 	 
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املوازنــة. )مرفــق رقــم 4(
لجنة الموازنة

جتتمــع وتناقــش املوازنــات الفرعيــة املقدمــة مــن مــدراء الدوائــر 	 
علــى  الازمــة  التعديــات  بإدخــال  وتقــوم  األقســام  ورؤســاء 
املوازنــات الفرعيــة بعــد مناقشــتها مــع مــدراء الدوائــر واألقســام 

ــم 5( ــق رق ــني. )مرف املعني
تقــوم جلنــة املوازنــات باملوافقــة األوليــة علــى املوازنــات الفرعيــة 	 

املقدمــة مــن مــدراء الدوائــر ورؤســاء األقســام. )مرفــق رقــم 6(
رئيس قسم الممتلكات أو الموازنة

يقــوم بتجميــع املوازنــات الفرعيــة املعدلــة واملقــرة مــن جلنــة 	 
املوازنــة ســواء علــى منظومــة املوازنــة يف النظــام احملاســبي أو 
علــى برنامــج Excel ويعرضهــا علــى جلنــة املوازنــة. )مرفــق رقــم 

)7
لجنة الموازنة

جتتمــع وتناقــش املوازنــة املجمعــة املقترحــة ووضــع أيــة تعديــات، 	 
مقترحــات متهيــدا والوصــول الــى مســودة موافــق عليهــا مــن قبــل 

اللجنــة. )مرفــق رقــم +8 9(
يقــوم رئيــس جلنــة املوازنــة بعــرض املوازنــة املقترحــة علــى رئيــس 	 

البلديــة ومناقشــتها معــه وعمــل أيــة تعديــات والوصــول الــى 
مســودة موافــق عليهــا مــن قبــل رئيــس البلديــة )مرفــق رقــم 10(

املجلس البلدي	 
يقــوم رئيــس البلديــة ورئيــس جلنــة املوازنــات مبناقشــة املوازنــة 	 

املقترحــة علــى املجلــس البلــدي وإدخــال أيــة تعديــات ضروريــة 
عليهــا. )مرفــق رقــم 10(

لجنة الموازنة
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ــة 	  ــع كاف ــدي م ــس البل ــة املعتمــدة مــن املجل ــوم بإرســال املوازن تق
مرفقاتهــا إلــى مكتــب احلكــم احمللــي يف احملافظــة. )مرفــق رقــم 

)11
مديرية الحكم المحلي

يقــوم بدراســة املوازنــة ويطلــب اإليضاحــات الازمــة مــن رئيــس 	 
يعقــد االجتماعــات  البلديــة كمــا ميكــن أن  املوازنــة يف  جلنــة 
الازمــة مــع جلنــة املوازنــة املقدمــة. يف حالــة وجــود ضــرورة 
إلدخــال تعديــات علــى املوازنــة يرســل مكتــب احلكــم احمللــي 
مت  والتــي  املطلوبــة  بالتعديــات  البلديــة  إلــى  رســميا  كتابــا 

مناقشــتها مــع جلنــة املوازنــة.
لجنة الموازنة

تقــوم بإدخــال التعديــات التــي مت االتفــاق عليهــا مــع مكتــب 	 
ــدي  ــس البل ــة واملجل ــس البلدي ــع رئي ــي وتناقشــها م ــم احملل احلك

إن كانــت هــذه التعديــات جوهريــة.
تقــوم بإعــام الدوائــر واألقســام بأيــة تعديــات علــى املوازنــات 	 

ــة التــي تخــص دوائرهــم وأقســامهم. الفرعي
إلــى مكتــب احلكــم 	  املعدلــة وجميــع مرفقاتهــا  املوازنــة  تعيــد 

احملافظــة. يف  احمللــي 
مديرية الحكم المحلي

يقــوم بالتأكــد مــن إدخــال التعديــات املتفــق عليهــا ومــن ثــم يقــوم 	 
باملوافقــة علــى املوازنــة وإرســالها إلــى دائــرة املوازنــات املركزيــة 

يف وزارة احلكــم احمللــي.
دائرة الموازنات

تقــوم مبراجعــة نهائيــة للموازنــة املقدمــة. يف حــال وجــود أيــة 	 
يف  احمللــي  احلكــم  مكتــب  مــع  باالتصــال  تقــوم  استفســارات 
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الازمــة. التوضيحــات  وتطلــب  املعنيــة  احملافظــة 
مديرية الحكم المحلي.

يقــوم مبتابعــة أيــة ماحظــات واردة مــن دائــرة املوازنــات املركزيــة 	 
ــم  ــى يت ــة حت ــة املعني ــة املقدمــة والتنســيق مــع البلدي ــى املوازن عل

التوصــل إلــى املوازنــة النهائيــة.
دائرة الموازنات

بعــد إكمــال إجــراءات املراجعــة تقــوم برفــع املوازنــة مــع كتــاب 	 
رســمي إلــى مكتــب وزيــر احلكــم احمللــي بطلــب املصادقــة علــى 

ــة. املوازن
مكتب وزير الحكم المحلي

بعــد القيــام باإلجــراءات الازمــة واعتمــاد املوازنــة يعيدهــا إلــى 	 
دائــرة املوازنــات.

دائرة الموازنات
ترسل املوازنة املعتمدة إلى مكتب احلكم احمللي يف احملافظة.	 

مديرية الحكم المحلي
يرسل املوازنة املعتمدة إلى البلدية.	 

رئيس لجنة الموازنة
ــى النظــام احملاســبي لتكــون 	  ــة املعتمــدة عل يقــوم بإدخــال املوازن

ــى عمليــات الشــراء والصرفيــات  ضمــن إجــراءات املوافقــات عل
والعمــل باالعتمــاد عليهــا.
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الفصل السادس
حتليل االنحرافات واتخاذ القرارات

تعتبــر عمليــة اتخــاذ القــرارات مفاضلــة بــني البدائــل املتاحــة عــن طريق 
ــر  ــى عــدة منــاذج نذك ــي تشــمل بدورهــا عل ــة، والت ــاع أســاليب كمي إتب
منهــا االحتمــاالت، حــدوث العمليــات، شــجرة القــرارات، واملوازنــات 
التقديريــة وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن هــذه األســاليب أكثــر كفــاءة يف 

مجــال اتخــاذ القــرارات وحــل املشــكات.
حتليل االنحرافات

تعتمــد اإلدارة علــى املوازنــات التقديريــة بشــكل أساســي يف عمليــة 
اتخــاذ القــرارات، ولعــل أهــم مرحلــة مــن هــذه العمليــة الوقــوف علــى 
ــا مــن أجــل اســتنباط اإلجــراءات  ــى حتليله ــم العمــل عل االنحرافــات ث

التصحيحيــة.
بخطــة  املقارنــة  وإجــراء  بــأول  أوال  الفعلــي  النشــاط  قيــاس  ويتــم   
املوازنــة بصــورة دوريــة أســبوعية أو شــهرية وذلــك بهــدف حتديــد 
االنحرافــات، ويكــون االنحــراف إيجابيــا : أي يف صالــح البلديــة اذا 
انخفضــت التكلفــة أو زادت اإليــرادات الفعليــة عــن املخططــة، والعكــس 
صحيــح يف حالــة زيــادة التكلفــة الفعليــة أو انخفــاض اإليــرادات الفعليــة 

ــة. عــن احملــدد يف املوازن
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حتديد االنحرافات وإعداد تقارير األداء
املقــدرة  بتلــك  الفعليــة  النتائــج  تنطــوي هــذه املرحلــة علــى مقارنــة 
الظاهــرة يف املوازنــات املختلفــة، واحتســاب االنحرافــات لــكل عنصــر 
مــن العناصــر ســواء كانــت هــذه االنحرافــات إيجابيــة أو ســلبية وذلــك 

ــة: ــة التالي ــا للمعادل وفق
االنحرافات = النتائج املقدرة - النتائج الفعلية

ويتــم يف هــذه املرحلــة إعــداد تقاريــر األداء، وهــي األداة التــي يتــم 
اســتخدامها حلصــر وحتديــد االنحرافــات، علــى أســاس شــهري وبإتباع 
منــوذج موحــد جلميــع األنشــطة والوحــدات اإلداريــة علــى مــدار الســنة.

ميكــن االســتناد إلــى مجموعــة مــن الضوابــط الواجــب توافرهــا . 1
ــر األداء وهــي: يف تقاري

الرقابــة 	  ومســتوى  للبلديــة  اإلداري  التنظيــم  هيــكل  تتبــع  أن 
املطلــوب فيهــا، وهــذا يعنــي أن يكــون هنــاك تقريــر أداء مفصــل 
لــكل مركــز مســؤولية علــى حــدى، بــدءا باملســتويات الدنيــا، إال أن 

ــا. ــى املســتويات العلي ــع إل ــر ملخصــة ترف يصــب يف تقاري
أن تغطي كافة أوجه النشاط يف البلدية.	 
أن تتضمــن مقارنــة بــني النتائــج الفعليــة احملققــة أو تلــك املقــدرة 	 

ــكل شــهر ومــن  ــك ل ــة، مــع احتســاب االنحرافــات، وذل يف املوازن
بدايــة الســنة ولتاريخــه.

مــع 	  وتفاصيلهــا  فيهــا  املعلومــات  عــرض  طريقــة  تتــاءم  أن 
يلبــي  أن  يعنــي  الــذي  األمــر  الرئيســي،  املســتخدم  متطلبــات 
التقريــر احتياجــات مســتخدمه علــى صعيــد التقييــم واتخــاذ 
القــرارات والتــي تختلــف اختــاف املســتوى اإلداري للمســتخدم 

التقريــر. موضــوع  النشــاط  عــن  مســؤولياته  وطبيعــة 
أن تتضمــن مســاحة مخصصــة للماحظــات، حيــث يتــم تســجيل 	 

وإمكانيــة  وأســبابها  باالنحرافــات  املتعلقــة  املعلومــات  كافــة 
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تصحيحهــا أو إعــادة النظــر يف التقديــرات أو غيرهــا مــن األمــور.
أن تكــون منتظمــة ومتعلقــة بفتــرة زمنيــة قصيــرة )شــهر كحــد 	 

أدنــى( علمــا بــأن وجــود بعــض املشــاكل قــد يتطلــب إعــداد تقاريــر 
أســبوعية، وأحيانــا يوميــة.

أن يتــم إعدادهــا يف األوقــات املقــررة لهــا، ويف الوقــت املناســب، 	 
وذلــك للتمكــن مــن اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة املناســبة، 

ــو اقتضــى األمــر ذلــك. فيمــا ل

تقصي االنحرافات وحتليلها. 2
ويتــم يف هــذه املرحلــة دراســة كل انحــراف علــى حــدة بهــدف 	 

يتــم  حيــث  عنــه،  واملســؤول  وأســبابه  أهميتــه  مــدى  حتديــد 
ــل  ــى حتلي ــم التوجــه إل ــم يت ــة، ث ــام اإلجمالي ــل األرق ــدء بتحلي الب
املكونــة  العناصــر  مــن  عنصــر  لــكل  التفصيليــة  االنحرافــات 

لألرقــام اإلجماليــة، وتتطلــب هــذه املرحلــة مــا يلــي:
املطلقــة 	  قيمتــه  وحســاب  االنحــراف،  طبيعــة  حتديــد 

والنســبية.
ربــط االنحــراف بالنتائــج األخــرى، ومقارنــة االجتــاه فيمــا 	 

. بينها
تقصــي األســباب التــي أدت إلــى هــذا االنحــراف وحتليلهــا 	 

علــى  احلصــول  ذلــك  يتطلــب  قــد  ممــا  دقيــق  بشــكل 
معلومــات تفصيليــة عــن النتائــج الفعليــة والنتائــج املقــدرة، 
االنحــراف  لربــط  أخــرى  أداء  تقاريــر  إلــى  الرجــوع  أو 

بالنتائــج األخــرى.
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 3

ويف هــذه املرحلــة يتــم مناقشــة األســباب التــي أدت إلــى وجــود 
ملعاجلــة  التنفيذيــة  واخلطــوات  القــرارات  واتخــاذ  االنحرافــات 
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االنحــراف ومنــع تكــراره مســتقبا، ويتطلــب ذلــك مــا يلــي:
مناقشــة األســباب التــي أدت إلــى االنحرافــات مــع املســؤولني 	 

ــك مــن خــال  ــات، ســواء أكان ذل املباشــرين عــن هــذه االنحراف
الهامــة  لانحرافــات  خطيــة  تفســيرات  بتقــدمي  مطالبتهــم 
املســجلة، أو مــن خــال االجتمــاع معهــم مباشــرة ملناقشــة هــذه 
االنحرافــات ســواء أكانــت هــذه االنحرافــات إيجابيــة أو ســلبية.

ــا ملعاجلــة 	  اتخــاذ القــرارات يف شــأن اخلطــوات الواجــب إتباعه
وتصحيــح االنحرافــات، وحتديــد الطــرق والوســائل التــي تعالــج 

أوضــاع غيــر مرضيــة ومتنــع تكرارهــا يف املســتقبل.
متابعــة تنفيــذ القــرارات واإلجــراءات التصحيحيــة، وقــد يشــمل ذلــك 

اخلطــوات اآلتيــة:
القيــام بدراســة وبحــث تفصيلــي مــن أجــل تطويــر وحتســني 	 

األوضــاع.
التأكــد مــن مــدى واقعيــة األهــداف املوضوعــة ســابقا، وبالتالــي 	 

قابليــة هــذه األهــداف للتحقــق.
تعديــل االســتراتيجيات واألنظمــة واإلجــراءات إذا مــا تطلــب 	 

األمــر ذلــك.
هنــاك 	  كانــت  مــا  إذا  املوضوعــة  املوازنــات  يف  النظــر  إعــادة 

لذلــك. ضــرورة 
التنويه باملسؤولني عن مستوى األداء املرتفع ومكافأتهم.	 
نقــل مــا أمكــن مــن األســاليب والتقنيــات التــي جنحــت يف وحــدة 	 

إداريــة معينــة إلــى وحــدات إداريــة أخــرى يف البلديــة.
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وميكــن توضيــح دورة حتليــل االنحرافــات واتخــاذ القــرارات يف الشــكل 
التالــي:



83 82

دليل سياسات الموازنات التقديريةدليل سياسات الموازنات التقديرية

الفصل السابع
موازنة املواطن

املجتمعيــة  املســاءلة  أدوات  مــن  البلديــات  موازنــات  شــفافية  تعتبــر 
الهامــة، حيــث توفــر بيانــات ومعلومــات هامــة عــن اإلنفــاق يف البلديــة، 
لــكل اجلهــات ذات الصلــة أو االهتمــام مــن مؤسســات رســمية، أو 
أهليــة، أو إعاميــة، أو للمواطنــني أنفســهم، وتعــد شــفافية موازنــة 
البلديــات للدولــة عامــًا أساســياً يف فعاليــة احلكــم الصالــح مــع األخــذ 
يف االعتبــار ارتبــاط املعلومــات اخلاصــة باملوازنــة بفهــم وتقييــم عمــل 

البلديــة، وأولوياتهــا وسياســاتها وبرامجهــا ومشــاريعها وخدماتهــا.
وتعتبــر موازنــة املواطــن مؤشــر لشــفافية البلديــات، وإحــدى أدوات 
املســاءلة املجتمعيــة، وأيضــا احــدى الوثائــق الهامــة ومعاييــر معاييــر 
وإحــدى  عامليــا،  املعتمــدة   )PEFA( املاليــة  واملســاءلة  العــام  اإلنفــاق 

.IBP متطلبــات شــراكة املوازنــات الدوليــة 
موازنة املواطن:

تلخــص  بحيــث  للبلديــة،  التقديريــة  للموازنــة  مبســطة  وثيقــة  هــي 
ــام  ــا باألرق ــراً عنه ــة للســنة القادمــة، معبَّ السياســات وتوجهــات البلدي
الــواردة يف هــذه املوازنــة، ومتّكــن املواطــن مــن التعــرف علــى كيفيــة 
توزيــع النفقــات واإليــرادات احملصلــة واملشــاريع واخلدمــات املخططــة، 
وبذلــك يســتطيع املواطــن متابعــة اإلنفــاق اخلــاص بالبلديــة والتواصــل 
معهــا واملســاءلة حولهــا، وتصــدر ســنوياً باملــوازاة مــع إصــدار املوازنــة 

التقديريــة.
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وإضافــة إلــى كــون »موازنــة املواطــن« إحــدى املعاييــر الدوليــة لشــفافية 
املوازنــات العامــة وموازنــات الهيئــات احملليــة، فإنهــا تكتســب أهميــة 
ــا  ــة بأرقامه ــة للبلدي ــة التقديري ــني املوازن ــا ب ــا اجلســر م خاصــة، كونه
وبياناتهــا املعقــدة واملتشــعبة، وبــني املواطــن، فهــي تقــّدم املوازنــة العامــة 
بطريقــة مبســطة، وســهلة وواضحــة، وببيانــات محــددة، هــي األكثــر 

احتياجــاً للمعرفــة مــن قبــل املواطــن.
الفرق بين الموازنة التقديرية السنوية وموازنة المواطن:

املوازنــة التقديريــة الســنوية: تعــرف املوازنــة علــى أنهــا خطــة 	 
تعمــل علــى برمجــة األنشــطة االقتصاديــة املتوقعــة للبلديــة خــال 
فتــرة مســتقبلية قادمــة )عــادة لســنة ماليــة كاملــة( معبــراً عنهــا 
بكميــات وقيــم ماليــة بهــدف ضمــان حتقيــق أهــداف البلديــة مــع 

توضيــح وســائل حتقيــق ذلــك.



85 84

دليل سياسات الموازنات التقديريةدليل سياسات الموازنات التقديرية

وعــادة مــا تكــون املوازنــة العامــة معقــدة، وحتتــوي علــى كــمٍّ مــن 	 
األرقــام واجلــداول والتفاصيــل، وعــدد صفحــات كبيــر، وغيــر 
متاحــة للعمــوم، ومــن الصعوبــة مبــكان فهمهــا بشــكل ســلس مــن 

املواطــن العــادي.
للموازنــة 	  مبســطة  وثيقــة  هــي  املواطــن  موازنــة  أن  حــني  يف 

ــث تلخــص  ــة )صفحــة واحــدة أو عــدة صفحــات(، بحي التقديري
عنهــا  ــراً  معبَّ القادمــة،  للســنة  البلديــة  وتوجهــات  السياســات 
باألرقــام الــواردة يف هــذه املوازنــة، ومتكــن املواطــن مــن التعــرف 

علــى كيفيــة توزيــع النفقــات واإليــرادات.
وميكــن للمواطــن العــادي فهمهــا ببســاطة ويســر، ألنهــا مبنيــة 	 

علــى ذلــك، ببيانــات بســيطة ومنظمــة، وباالســتعانة برســومات، 
وأشــكال، وصــور.

لماذا يجب على البلدية إعداد موازنة المواطن؟
»موازنــة 	  كــون  للبلديــة،  التقديريــة  املوازنــة  شــفافية  تعزيــز 

املوازنــات. لشــفافية  الرئيســة  الدوليــة  املعاييــر  إحــدى  املواطــن« 
اســتجابة وتطبيقــا لتوجهــات احلكومــة نحــو تعزيــز الشــفافية 	 

واملســاءلة.
مــن أجــل أن يطلّــع املواطــن »دافــع الضرائــب والرســوم« علــى 	 

حجــم الضرائــب والرســوم التــي جتمعهــا البلديــة، وأيــن ســتنفق 
ــه  هــذه األمــوال »اخلدمــات«، وإتاحــة الفرصــة للمواطــن وملمثلي

ــك. ــداء رأيهــم يف ذل إلب
أمــوال البلديــة هــي أمــوال الشــعب، وتأتــي إيــرادات البلديــة 	 

مــن املواطنــني مــن خــال الضرائــب والرســوم املختلفــة التــي 
ــي  ــة الت ــوارد الطبيعي ــن اســتغال امل ــك م ــي ذل ــا، أو يأت يدفعونه
هــي جــزء مــن التــراث الوطنــي الــذي ميلكــه الشــعب، وحتــى 
عندمــا تأتــي اإليــرادات مــن القــروض، فــإن املواطــن هــو الــذي 
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ســيتعني عليــه ســدادها يف النهايــة.  لــذا، توجــد ضــرورة أن 
يحيــط املواطــن بتفاصيــل املوازنــة التقديريــة، مــن خــال موازنــة 

املواطــن.
وتوجهاتهــا يف 	  املختلفــة وسياســاتها  البلديــة  مشــاركة خطــط 

اإلنفــاق مــع شــريحة واســعة مــن املواطنــني.
باملعاييــر 	  االلتــزام  علــى  واملمولــني  للمانحــني  إيجابــي  مؤشــر 

املوازنــات. لشــفافية  الدوليــة 
إحدى أدوات الترويج االجتماعي لعمل البلدية وبرامجها.	 
مؤشر على احلوكمة يف البلدية.	 

فوائد موازنة المواطن للمواطنين:
بشــكل 	  وأولوياتهــا،  وتوزيعاتهــا  البلديــة  نفقــات  علــى  التعــرف 

ومفهــوم. مبســط 
تَتَبُّع اإلنفاق يف البلدية عاماً بعد عام.	 
ــداً 	  ــة بشــكل مبســط، بعي ــة للبلدي ــة التقديري ــع املوازن ــل م التعام

عــن التعقيــدات الفنيــة، وبشــكل ســلس ومألــوف للمواطــن.
توســيع بــاب احلــوار بــني مؤسســات املجتمــع املدنــي واملواطنــني 	 

مــع البلديــة نحــو التأثيــر يف السياســات املاليــة. 
إمكانية املساءلة املجتمعية يف ضوء بيانات موازنة املواطن.	 
أداة ووســيلة للتدقيــق املجتمعــي علــى أعمــال البلديــة مــن خــال 	 

بيانــات موازنــة املواطــن.
موازنــة املواطــن مبثابــة أداة للتربيــة املدنيــة، تعــّزز مــن الشــفافية 	 

يف املجتمــع، كمــا تعــزز املواطنــة، ومبــادئ احلكــم الرشــيد.
ما هي مالمح موازنة المواطن؟

تصدرها البلدية.	 
تصدر بشكل سنوّي.	 
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أداة للحــوار مــا بــني البلديــة واملواطنــني وممثليهــم مــن مؤسســات 	 
ذات  املدنــي  املجتمــع  ومؤسســات  أكادمييــني  أو  أو جتمعــات، 

ــة. الصل
متّكن املواطنني من فهم املُلكية يف املوازنة احمللية.	 
مبثابة »نافذة« ملزيد من املعلومات حول موازنة البلدية.	 
متتاز بالبساطة وعدم التعقيد.	 
تُظهر خطط البلدية وسياساتها.	 
تَصدر وتُنشر بالتزامن مع اعتماد املوازنة التقديرية.	 
للبلديــة 	  التقديريــة  املوازنــة  عــن  مهمــة  معلومــات  تتضمــن 

وتوزيعاتهــا.
تتضمن معلومات عن اإليرادات املقدرة ومصادرها املختلفة.	 
تتضمن معلومات عن إنفاق البلدية على القطاعات املختلفة.	 
وتوزيعــه 	  للبلديــة  التطويــري  اإلنفــاق  عــن  بيانــات  تتضمــن 

. عيــا قطا
تضمن بيانات عن حجم املساعدات للبلدية.	 
تصــدر باللغــة الرســمية املعتمــدة يف الوطــن، وميكــن أن تصــدر 	 

بلغــات أخــرى إن اقتضــت احلاجــة.
بأشــكال 	  ذلــك  يكــون  أن  ويفضــل  واســع،  نطــاق  علــى  تنشــر 

ــة  ــة وحديث ــن خــال اســتخدام وســائط نشــر تقليدي ــددة، م متع
عــدة، للوصــول إلــى فئــات املواطنــني كافــة.
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طرق نشر موازنة املواطن

خطوات إعداد موازنة المواطن:
اخلطوة األولى: تشكيل فريق العمل. 1

تتضمــن هــذه اخلطــوة تشــكيل فريــق العمــل املســؤول عــن إعــداد 
موازنــة املواطــن يف البلديــة، الــذي يجــب أن ميتــاز باخلصائــص 

ــة: التالي
وصاحيــة 	  العليــا،  اإلدارة  مــن  وتفويــض  صاحيــات  لديــه 

كافــة. واألقســام  اإلدارات  مــع  التواصــل 
ــرة 	  ــط، ودائ ــرة التخطي ــة، ودائ ــرة للموازن ــني عــن دائ يضــم ممثل

العاقــات العامــة واإلعــام.
تخصيــص موازنــة للفريــق، وبخاصــة يف مرحلــة الطباعــة والنشــر 	 
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ملوازنــة املواطن.
ــن . 2 ــة املواطــن م ــة ملوازن ــات الازم ــع املعلوم ــة: جم اخلطــوة الثاني

ــق العمــل خــال فري
يتم يف هذه املرحلة جمع البيانات الازمة ملوازنة املواطن.	 

اخلطوة الثالثة: عقد لقاءات حوارية مع املواطنني وممثليهم. 3
يقــوم فريــق إعــداد موازنــة املواطــن بعقــد ورش عمــل مــع ممثلــي 
املواطنــني، لتحديــد أهــم البيانــات املطلوبــة يف موازنــة املواطــن، 
مــن وجهــة نظــر املواطنــني، مــع ضــرورة مراعــاة فريــق العمــل 
أو  املواطنــني  مــن  الكبيــر  االقتراحــات  لكــمِّ  تبعــاً  لألولويــات، 

ممثليهــم.
ــم  ــة الوصــول للمجتمــع، وميكــن أن يت ــك تتضمــن هــذه املرحل كذل
ذلــك مــن خــال وســائل عــدة، منهــا االســتبانات، والدراســات 
االســتقصائية، لاطــاع علــى مــدى اهتمــام املواطنــني باملوازنــة 
املوازنــة،  يف  تهمهــم  التــي  واملعلومــات  والبيانــات  التقديريــة، 
املعلومــات واألخبــار. لديهــم يف احلصــول علــى  املتاحــة  والوســائل 

اخلطوة الرابعة: تصفية البيانات وتبويبها. 4
يتــم يف هــذه املرحلــة تصفيــة البيانــات وتبويبهــا، تبعــاً ملجموعــة 
محــددات: القطــاع، النــوع االجتماعــي، نــوع النفقــات، ... وغيرهــا 
املوازنــة  بيانــات  مــن  املواطــن  ألولويــات  وتبعــاً  القضايــا،  مــن 

التقديريــة، التــي مت حتديدهــا يف اخلطــوة الســابقة.
اخلطــوة اخلامســة: إعــداد البيانــات النهائيــة املعتمــدة ملوازنــة . 5

املواطــن، واعتمادهــا مــن اإلدارة العليــا.
ويتــم فيهــا إعــداد البيانــات النهائيــة املعتمــدة ملوازنــة املواطــن، 

العتمادهــا مــن اإلدارة العليــا
اخلطوة السادسة: تصميم موازنة املواطن وإعدادها للطباعة. 6

حيث يتم تصميم املوازنة وفق معايير معتمدة.
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اخلطوة السابعة: طباعة موازنة املواطن وترويجها ونشرها. 7
تتــم طباعــة موازنــة املواطــن، وترويجهــا ونشــرها ضمــن خطــة 
إعاميــة تفصيليــة، تكفــل الوصــول الــى أكبــر قــدر مــن املواطنــني

مواصفات موازنة المواطن الفنية:
البساطة: ال يوجد فيها تعقيد، وعدد صفحاتها قليل.. 1
للمواطنــني، . 2 املختلفــة  الفئــات  مــن  فهمهــا  ميكــن  الســهولة: 

املواطنــني. فئــات  لكافــة  موجهــة  موازنــة  أنهــا  وبخاصــة 
عدم اكتظاظ البيانات: حتى ال تكون مملة أو مرهقة للقارئ.. 3
جاذبية التصميم: استخدام تصميم جذاب وغير تقليدي.. 4
ماءمــة األلــوان: أن تكــون األلــوان مريحــة للقــارئ، ومعبــرة عــن . 5

البيانــات مــن خــال ارتباطهــا ضمــن ســياق.
اســتخدام اللغــة الرســمية يف الوطــن )العربيــة(. وميكــن تصميهــا . 6

باعتمــاد لغــة ثانيــة إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك.
نشر موازنة المواطن:

ومن آليات ووسائل النشر ما يلي:
نسخ ورقية »طباعة«.. 1
الراديو »اإلذاعات احمللية«.. 2
النشر اإللكتروني.. 3
مشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي.. 4
إعداد املوازنة كفيلم قصير، للعرض املرئي.. 5
إطاق موازنة املواطن يف لقاء جماهيري أو مؤمتر صحايف.. 6
تنفيذ ورش عمل لعرض موازنة املواطن.. 7

النسخ الورقية »طباعة«
مــا زالــت النســخة الورقيــة »الطباعــة« الوســيلة األكثــر شــيوعاً يف 
نشــر وتوزيــع موازنــة املواطــن، وهــي تصلــح للمؤسســات الرســمية، 
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واألفــراد، ولكــن جاذبيتهــا بــدأت بالتاشــي يف عصــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي، وثــورة التكنولوجيــا.

ومن مميزات النسخ الورقية:
وثيقة رسمية، ومتثل مرجعاً معتمداً.. 1
إمكانية االحتفاظ بها ومراجعتها.. 2
إمكانية مشاركتها بني املستهدفني.. 3
إمكانية توزيعها يف مراكز اخلدمات التابعة للبلدية.. 4

الراديو »اإلذاعات المحلية«
ــاء تنقلهــم يف  مــا زال حضــور الراديــو قائمــاً، وبخاصــة للمواطنــني أثن
املواصــات العامــة أو اخلاصــة، أو يف ورش العمــل املختلفــة لشــريحة 
العمــال، أو يف املجــال التجاريــة، أو املناطــق املهمشــة والفقيــرة، كونهــا 
وســيلة مجانيــة، وميكــن اســتخدامها لنشــر »ســبوتات« عــن موازنــة 

ــة حولهــا. ــم لقــاءات حواري املواطــن، أو تنظي
ومن ميزات الراديو:

ميكــن أن يصــل إلــى املناطــق النائيــة والفئــات املهمشــة، وبشــكل . 1
مجانــي.

ميكــن جلميــع شــرائح املجتمــع احلصــول علــى املعلومــات مــن . 2
الراديــو، مبــا يف ذلــك النــاس الذيــن ال يســتطيعون القــراءة.

دون . 3 للراديــو،  لاســتماع  احملمولــة  الهواتــف  اســتخدام  ميكــن 
اإلنترنــت. لشــبكات  احلاجــة 
النشر اإللكتروني »اإلنترنت«

خــال  مــن  املواطــن،  موازنــة  لنشــر  واســعاً  اإلنترنــت فضــاء  توفــر 
وإمكانيــات  وترابطيــة،  وتفاعليــة  متعــددة  بطــرق  النشــر  إمكانــات 

وســهلة. جذابــة  والعــرض  التخزيــن، 
ومن مزايا النشر اإللكتروني »اإلنترنت«:
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إمكانية الوصول لفئات كثيرة.. 1
سهولة التخزين والبحث والنشر.. 2
العرض بطرق تفاعلية وجذابة.. 3
إمكانيــة الوصــول عبــر وســائل متعــددة، احلواســيب، الهواتــف . 4

احملمولــة ... .
مشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي

مــن أهــم ســمات العقــد احلالــي انتشــار اســتخدام موقــع التواصــل 
االجتماعــي، وبشــكل غيــر مســبوق، لــذا توجــد ضــرورة الســتثمار هــذه 

ــة املواطــن. ــزة لنشــر موازن املي
مزايا املشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي.

االنتشار الواسع.. 1
إمكانات التفاعل وتقدمي التغذية الراجعة.. 2
إمكانية الوصول آلالف املواطنني خال ثواٍن معدودة.. 3
ــة . 4 ــة أو اإللكتروني ــو، أو النســخ الورقي إمكانيــة حتميــل بــث الرادي

ــر مواقــع التواصــل االجتماعــي. ــرة ونشــرها عب أو األفــام القصي
إعداد الموازنة كفيلم قصير، للعرض المرئي

ــة جــداً لتقــدمي  ــه أداة مجدي ــي أن ــي التفاعل ــزات العــرض املرئ مــن مي
املعلومــات املعقــدة بطريقــة جذابــة، ويســتطيع أن يخاطــب شــرائح 
التكنولوجيــا  باســتثمار  املواطنــني كافــة، فضــًا عــن ســهولة نشــره 

احلديثــة.
ميزات إعداد املوازنة كفيلم قصير للعرض املرئي:

استخدام املؤثرات البصرية لتسهيل فهم املوازنة.. 1
يخاطب حواسَّ عدة معاً.. 2
سهولة نشره غبر مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي.. 3
إمكانية بثه عبر احملطات التلفزيونية أو الفضائية.. 4
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إطــالق موازنــة المواطــن فــي لقــاء جماهيــري أو مؤتمــر 
صحافــي

مــن وســائل النشــر والترويــج املهمــة ملوازنــة املواطــن اللقــاء اجلماهيــري 
أو املؤمتــر الصحــايف، حيــث ســيتم خــال هــذا احلــدث تقــدمي شــرح 
عــن موازنــة املواطــن، وتبســيط البيانــات، إضافــة إلــى إمكانيــة تســجيل 

املؤمتــر وبثــه عبــر وســائل االتصــال املختلفــة.
مزايا إطاق موازنة املواطن يف لقاء جماهيري أو مؤمتر صحايف

الوصول على عدد كبير من املستهدفني.. 1
دعــوة وســائل اإلعــام التــي ســتعمل بدورهــا علــى نشــر وترويــج . 2

موازنــة املواطــن.
إمكانيــة تســجيل املؤمتــر أو اللقــاء اجلماهيــري وبثــه عبــر وســائل . 3

التواصــل االجتماعي.
تعزيــز النهــج التشــاركي، مــن خــال مشــاركة املؤسســة الرســمية . 4

حــد  علــى  واملواطنــني،  املدنــي،  املجتمــع  ومؤسســات  البلديــة، 
ســواء.

فرصة للتفاعل مع املواطنني، وتقدمي إيضاحات حول املوازنة.. 5

نتيجة مهّمة:
موازنــة  لنشــر  مائمــة  واحــدة  نشــر  وســيلة  أو  آليــة  توجــد  ال 
املواطــن، وإمنــا توجــد ضــرورة للعمــل علــى نشــرها باســتخدام 
مجموعــة وســائل وآليــات نشــر، لضمــان وصولهــا إلــى أكبــر عــدد 

مــن املواطنــني.

تقييم المنتج »موازنة المواطن« والتخطيط للمستقبل
ــم  ــات تقيي ــة املواطــن«، يجــب وضــع آلي ــج »موازن ــم املنت مــن أجــل تقيي

ــة املواطــن، وتشــمل: ــن موازن ــني م ــدى اســتفادة املواطن مل
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اســتبانة إلكترونيــة: مــن خــال تصميــم اســتبانة إلكترونيــة عبــر 	 
موقــع البلديــة الرســمي، يتــم فيــه طــرح مجموعــة أســئلة لقيــاس 
ــة املواطــن، ومــدى رضاهــم  مــدى اســتفادة املواطنــني مــن موازن

عــن البيانــات الــواردة فيهــا.
للبلديــة، وتضــم 	  التابعــة  اســتبانة ورقيــة: يف مراكــز اخلدمــة 

مــن  املواطنــني  اســتفادة  مــدى  لقيــاس  أســئلة  مجموعــة 
موازنــة املواطــن، ومــدى رضاهــم عــن البيانــات الــواردة فيهــا، 

لتطويرهــا. ومقترحاتهــم 
خالهــا 	  مــن  يتــم  حيــث  الترويجيــة:  العمــل  ورش  مخرجــات 

حتقيقهــا  ومــدى  الــواردة  البيانــات  عــن  املشــاركني  اســتفتاء 
منهــا. رضاهــم  ومســتوى  ملتطلباتهــم، 

ومــن أجــل التقييــم العلمــي والســليم، يجــب أن جتيــب وســائل التقييــم 
وآلياتــه عــن األســئلة التاليــة:

هل عززت موازنة املواطن فهم املواطنني للموازنة التقديرية؟	 
هــل توجــد بيانــات يحتاجهــا املواطــن، ولــم تتضمنهــا موازنــة 	 

املواطــن؟
هل وصلت موازنة املواطن إلى أكبر شريحة من املواطنني؟	 
هــل يوجــد تواصــل أكبــر مــع البلديــة مــن قبــل املواطنــني بعــد 	 

نشــر موازنــة املواطــن؟
ما هي وسيلة النشر األكثر وصوالً للمواطن؟	 
هــل توجــد وســيلة إعاميــة يســتخدمها املواطــن، لــم تنشــر فيهــا 	 

موازنــة املواطــن؟
هــل تعــزز مفهــوم املســاءلة املجتمعيــة يف املجتمــع احمللــي، تبعــا 	 

ــة املواطــن؟ إلصــدار موازن
يف ضــوء نتائــج التقييــم، تتــم كتابــة توصيــات وتغذيــة راجعــة 	 

العتمادهــا يف إعــداد موازنــة املواطــن خــال الســنوات القادمــة.
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املالحق
ملحق رقم )1( أساليب التنبؤ املالي يف املوازنات التقديرية.

ملحق رقم )2( منوذج موازنة بلدية.
ملحق رقم )3( مرفقات مناذج ومراسات إعداد املوازنة.

ملحق رقم )4( منوذج موازنة املواطن للبلدية.
ملحق رقم )5( منوذج مبادئ احلوكمة.
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ملحق رقم )1(
أساليب التنبؤ املالي يف املوازنات التقديرية

يتــم وضــع تقديــرات بنــود املوازنــة علــى أســس علميــة وبعيــدة عــن 
أســلوب التقديــر غيــر املــدروس أو التجريبــي ملــا لذلــك مــن أهميــة يف 
ــا وضمــان أســلوب  ــرات ودقته ــة مــن التقدي ــدل كفاي ــى مع ــق أعل حتقي
املرونــة يف حالــة املتغيــرات املفاجئــة ويتــم تخفيــض نســبة اخلطــورة 
إلــى أقــل حــد ممكــن، وميكــن تقســيم العوامــل التــي يتــم علــى أساســها 

ــى قســمني: ــة إل ــرات املالي وضــع التقدي
أوال: عوامــل ثابتــة: وهــي التــي يكــون لهــا زيــادة بمعــدل 

ثابــت علــى ســبيل المثــال:
نسبة التغير يف استهاك املاء والكهرباء.	 
علــى 	  االقتصــادي  بالنمــو  املتعلقــة  االقتصاديــة  املؤشــرات 

واحملافظــات. الوطــن  مســتويات 
املؤشرات احليوية املتعلقة بالنمو السكاني.	 
زيادة يف الرواتب حسب التدرج الوظيفي.	 

ثانيــا: عوامــل متغيــرة: وهــي العوامــل المرتبطــة بالوضــع 
مباشــر  بشــكل  ترتبــط  التــي  أي  والسياســي،  االقتصــادي 

بالجهــات المانحــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
اجلهــات اخلارجيــة ذات العاقــة املباشــرة بالتأثيــر علــى إيــرادات 	 

ونفقــات البلدية.
مؤشــرات االقتصاديــة املرنــة واملتعلقــة باملســتوى العــام لألســعار 	 

وأســعار الفائــدة الســائدة يف الســوق، وتوجهــات األســواق املاليــة 
ــى منــوذج  ــة قــد تلجــأ إل ــات ضمــن األنظمــة احلديث ــون البلدي ك
حافــظ االســتثمار يف حتقيــق اإليــراد وأســعار العملــة ولكــون 
البلديــة تقــع ضمــن اقتصــاد محلــي متعــدد العمــات والتــي تتميــز 
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بالتقلــب املســتمر واملفاجــأة يف أغلــب األحيــان وبالتالــي التأثيــر 
املباشــر علــى احليــاة االقتصاديــة.

إن موضــوع التنبــؤ يرتبــط ارتباطــا وثيقــا باملوازنــات التقديريــة، 	 
التنبــؤ  باألســاس  التقديريــة  املوازنــة  إعــداد  يقتضــي  حيــث 
التــي  باألهــداف  ودمجهــا  تضمينهــا  مــع  املســتقبلية  باألرقــام 
ترســمها البلديــة، ويف هــذا الســياق يتوجــب معرفــة معــد املوازنــة 
التقديريــة ألســاليب التنبــؤ املختلفــة حتــى يتمكــن مــن إعــداد 
املوازنــة بشــكل ميكــن االعتمــاد عليــه ويســتند علــى أســاليب 
وطــرق منطقيــة وميكــن تبريرهــا. ولكــن مهمــا كانــت وســائل 
ــة التقديريــة أن يكــون  ــى معــد املوازن وأســاليب التنبــؤ، يجــب عل
واعيــا للصفــات التــي تتميــز بهــا طــرق التنبــؤ وخصوصــا الكميــة، 
ــى تعديــل النتائــج لتكــون  وان يعمــل بعــد فهــم تلــك الصفــات عل
واقعيــة وتشــتمل علــى قــدر مــن التحــدي املطلــوب ضمــن أهــداف 
البلديــة، وميكــن ذكــر أهــم الصفــات التــي تتصــف بهــا طــرق 

ــؤ: التنب
أنهــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى بيانــات املاضــي، وتفتــرض 	 

أن مــا حــدث باملاضــي ســوف يحــدث بطريقــة أو بأخــرى 
باملســتقبل.

الــى 	  مــا حتتــاج  وغالبــا  نتائجهــا  كاملــة يف  غيــر  أنهــا 
تعديــل لألخــذ بعــني االعتبــار األحــداث املتوقعــة واملرونــة 

املطلوبــة يف التوقــع.
كلمــا كان التنبــؤ ملجموعــة أكثــر مــن البنود )بنــود إجمالية( 	 

كلمــا مالــت النتائــج الــى الوســطية، ألن التجميــع يزيــل 
أثــر التغيــرات اإليجابيــة والســلبية للمفــردات داخــل القيــم 

اإلجماليــة.
ميكــن القــول أن دقــة التنبــؤ تقــل كلمــا كانــت فتــرة التنبــؤ 	 
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أطــول، ممــا يحــد مــن فعاليتهــا.
األساليب الكمية المستخدمة في التنبؤ بشكل عام:

ــع األشــخاص 	  ــم جم ــة يت ــة: ويف هــذه الطريق ــة اجلماعي الطريق
املعنيــني بالتنبــؤ والتقديــر، والذيــن لهــم خلفيــة يف الســوق والعمــل 
)مــدراء الدوائــر املعنيــة واملســؤولني املاليــني( ويتــم إدارة عمليــة 
التنبــؤ مــن خــال تقــدمي أوراق مكتوبــة بحيــث يطلــب مــن كل 
منهــم تقــدمي التنبــؤ اخلــاص بــه مــع املبــررات لذلــك، ثــم يتــم 
عمــل املناقشــات الازمــة والوصــول الــى اتفــاق حــول األفــكار 

املطروحــة وميكــن اســتخدام التصويــت يف بعــض األحيــان.
طريقــة التكــرار )دلفــي(: ويف هــذه الطريقــة يتــم جتميــع أفــكار 	 

وتنبــؤات األشــخاص املعنيــني بالتنبــؤ والتقديــر )مــدراء الدوائــر 
املعنيــة واملســؤولني املاليــني( ثــم يتــم جمعهــا ومقارنتهــا وتعديلهــا 
-إن لــزم األمر-مــن قبــل اجلهــة املســؤولة عــن إعــداد املوازنــة 
ــرار  ــرة أخــرى لنفــس األشــخاص وتك ــا م ــم إعادته ــة، ث التقديري

العمليــة حلــني الوصــول الــى اتفــاق وإجمــاع علــى التنبــؤات.
الطرق التي تعتمد على المعدالت:

الســابقة  للفتــرات  املعــدالت  احتســاب  يتــم  الطــرق  لهــذه  ووفقــا 
واعتمادهــا كتنبــؤ للفتــرة القادمــة وميكــن اســتخدام املقاييــس التاليــة:

طريقــة املعــدل البســيط: وهنــا يتــم احتســاب الوســط احلســابي 	 
العــادي لعــدة فتــرات ســابقة يتــم اختيارهــا )عــادة 5 فتــرات( 
ــة  ــرادات ضريب ــرة القادمــة، فمثــا إذا كان حجــم إي ــؤ بالفت للتنب

ــغ بــاآلالف«: ــي: »املبال األمــاك آلخــر 5 شــهور كمــا يل
شهر 11شهر 10شهر 9شهر 8شهر 7
120125124128123

ــة احتســاب  ــق هــذه الطريق ــم وف ــع يت ــد شــهر 12 املتوق ــؤ برصي وللتنب
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معــدل الفتــرات الســابقة:
شهر 12 املتوقع = )120 + 125 + 124 + 127 + 123(  ÷ 5 = 124

وكلمــا كانــت الفتــرة احملتســب علــى أساســها أطــول كلمــا قــل تأثــر املبلــغ 
احملتســب بالقيــم املتطرفــة أي الزيــادة أو النقــص غيــر الطبيعــي بــني 

الفتــرات.
طريقة املعدل البسيط املتحرك:	 

وهنــا يتــم احتســاب الوســط احلســابي عبــر عــدة فتــرات 	 
ســابقة حديثــة، ويتــم احتســاب عــدة معــدالت للفتــرات 
الســابقة ملعرفــة دقــة تنبــؤ هــذا املقيــاس باألرقــام الفعليــة 
وبالتالــي احلكــم علــى مــدى صاحيتــه للتنبــؤ بالفتــرة 
القادمــة، فمثــا إذا كان حجــم إيــرادات ضريبــة األمــاك 

للفتــرات الســابقة كمــا يلــي: »املبالــغ بــاآلالف«
ر5

شه

ر6
شه

ر7
شه

ر8
شه

ر9
شه

10
هر

ش

ر11
شه

قع
ملتو

1 ا
2 

هر
ش

118122120125124128123
معدل 

متحرك 3 
فترات

120122123126125

الفرق بني 
املتوقع 
والفعلي

-5-2-53
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معدل 
متحرك 4 

فترات

121123124125

الفرق بني 
املتوقع 
والفعلي

-3-51

باحتســاب 	  املتحــرك  البســيط  املعــدل  احتســاب  ويتــم 
معــدل آخــر عــدد معــني مــن الفتــرات الســابقة فمثــا 
مت احتســاب الرقــم املتوقــع لشــهر 8 أعــاه عــن طريــق 
ــرات ســابقة لشــهر 8   وهــي  احتســاب معــدل آخــر 3 فت
األشــهر )5 + 6 + 7( كمــا يلــي: )118 + 122 + 120( ÷ 3

ويتــم تقييــم الفروقــات بــني النتائــج الفعليــة واملتوقعــة 	 
عــدد  واختيــار  الطريقــة  هــذه  أســاس  علــى  احملتســبة 
أساســها. علــى  املتوســط  الحتســاب  املائمــة  الفتــرات 

طريقة املعدل املوزون املتحرك:	 
أوزان  إعطــاء  إال يف  ســابقتها  عــن  الطريقــة  هــذه  تختلــف  وال 
ــى أساســها، وهــذه  ــي يحتســب املتوســط عل ــرات الت ــة للفت مختلف
األوزان تعكــس أهميــة الفتــرات بالتنبــؤ، إذ قــد يــرى معــد املوازنــة 
أن فتــرة معينــة مثــا لهــا وزن أكبــر يف التنبــؤ ألنهــا كانــت مســتقرة 
أكثــر ولــم يحــدث فيهــا تذبذبــات اســتثنائية، ويعتمد إعطــاء األوزان 
علــى طبيعــة حركــة البنــد والفتــرات واملعلومــات املتوفــرة عنــد 
التنبــؤ، فمثــا اذا كان حجــم اإليــرادات للفتــرات الســابقة للبلديــة 
كمــا يلــي ومت إعطــاء األوزان التاليــة يف حالــة احتســاب علــى فتــرة 
ــرة: ٪ 45( املجمــوع  ــة ٪ 20 ، األخي ــى٪ 35 ،الثاني 3 أشــهر )األول
٪ 100 ، كمــا ومت إعطــاء األوزان التاليــة يف حالــة احتســاب علــى 
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فتــرة 4 أشــهر )األولــى٪ 10 ،الثانيــة ٪ 20 ، الثالثــة:٪ 25 األخيــرة 
٪ 45(  املجمــوع 100٪

ر5
شه

ر6
شه

ر7
شه

ر8
شه

ر9
شه

10
هر

ش

11
هر

ش

قع
ملتو

1 ا
ر 2

شه

118122120125124128123
معدل متحرك 3 

120123123126124فترات

الفرق بني املتوقع 
3-5-1-5والفعلي

معدل متحرك 4 
122123126125فترات

الفرق بني املتوقع 
3-5-2والفعلي

طريــق 	  عــن  املتحــرك  املــوزون  املعــدل  احتســاب  ويتــم 
مت  فمثــا  الســابقة  األشــهر  مببالــغ  األوزان  ضــرب 
احتســاب الرقــم املتوقــع لشــهر 8 كمــا يلــي: )118×35٪ + 

.120  =  )45٪×120  +  20٪×122
ويتــم تقييــم الفروقــات بــني النتائــج الفعليــة واملتوقعــة 	 

عــدد  واختيــار  الطريقــة  هــذه  أســاس  علــى  احملتســبة 
أساســها. علــى  املتوســط  الحتســاب  املائمــة  الفتــرات 

طريقة التلطيف األسي:	 
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وتقــوم هــذه الطريقــة بإعطــاء وزن لألرقــام الفعليــة الســابقة هــو ألفــا “ 
a” ووزن لألرقــام املقــدرة هــو ) a – 1 ( ، والــوزن ألفــا هــو قيمــة األهميــة 

املعطــاة للنتائــج الفعليــة لتقديــر الفتــرة القادمــة وتتــراوح قيمتهــا بــني 0 
وواحــد صحيــح ، وكلمــا زادت قيمتهــا كلمــا زاد االعتمــاد علــى النتائــج 
التاريخيــة احلديثــة يف التنبــؤ للفتــرة القادمــة وقــل االعتمــاد علــى 
األرقــام التقديريــة يف التقديــر للفتــرات الاحقــة . أي أن ألفــا هــو 
معامــل تلطيــف أو متهيــد وعلــى معــد املوازنــة إن يختــار قيمــة ألفــا 

بعنايــة. ويتــم احتســاب التنبــؤ كمــا يلــي:
التنبــؤ للفتــرة القادمــة =  a × أحــدث نتيجــة فعليــة + )a – 1 ( × أحــدث 

تنبؤ
فمثا إذا كان حجم اإليرادات للفترات السابقة للبلدية كما يلي:

شهر 11شهر 10شهر 9شهر 8شهر 7شهر 6شهر 5الشهر
118122120125124128123اإليرادات

وكان قــد مت تقديــر اإليــرادات املتوقعــة لشــهر 5 مببلــغ 120. وعليــه 
ــي: ــا يل ــرادات لألشــهر أعــاه كم ــرات لإي ــاء التقدي ــن بن ميك

اإليرادات الشهر
الفعلية

اإليرادات 
املقدرة 
بافتراض
a=0.8

االنحراف 
عن الفعلي

اإليرادات 
املقدرة 
بافتراض
a=0.4

االنحراف 
عن الفعلي

اإليرادات 
املقدرة 
بافتراض

a=0.1

االنحراف 
عن الفعلي

118120.02.0120.02.0120.02.0شهر 5
2.2-2.8119.8-3.6119.2-122118.4شهر 6
120121.31.3120.30.3120.00شهر 7
5.0-4.8120.0-4.7120.2-125120.3شهر 8
3.5-1.9120.5-124124.10.1122.1شهر 9
7.1-5.1120.9-4.0122.9-128124.0شهر 10
1.4-123127.24.2124.91.9121.6شهر 11
123.8124.2121.7شهر 12

3.43.03.1االنحراف املعياري



103 102

دليل سياسات الموازنات التقديريةدليل سياسات الموازنات التقديرية

طريقة االنحدار البسيط:	 
وتقــوم هــذه الطريقــة بافتــراض وجــود عاقــة خطية بــني متغيرين، 
حيــث يتــم اســتخدام قيمــة العامــل األول وهــو املتغيــر املســتقل 
)وهــو الزمــن عــادة( للتنبــؤ بقيمــة العامــل الثانــي وهــو املتغيــر 
التابــع، وهــو أســلوب إحصائــي معــروف، حيــث يتــم إنشــاء العاقــة 
بــني املتغيريــن مــن خــال إيجــاد قيمــة ميــل اخلــط املســتقيم )أي 
حساســية تغيــر العامــل التابــع تبعــا لتغيــر العامــل املســتقل( وإيجــاد 
ــل  ــة متث قيمــة املقطــع الصــادي للخــط املســتقيم وهــي قيمــة ثابت
ــر املســتقل صفــر.  ــا تكــون قيمــة املتغي ــع عندم ــر التاب قيمــة املتغي
وبفــرض أن املتغيــر املســتقل )x( والتابــع ))y وامليــل a((، واملقطــع 

ــة االنحــدار: ــح معادل الصــادي )b(، تصب
y= ax + b

التاريخيــة  البيانــات  اعتمــادا علــى  املعادلــة  قيمــة  إيجــاد  ويتــم 
ــة:  ــة املطلوب ــن، مــن خــال احتســاب املقاييــس اإلحصائي للمتغيري

فمثــا إذا كان حجــم اإليــرادات للفتــرات الســابقة كمــا يلــي:
شهر شهر 10شهر 9شهر 8شهر 7شهر 6شهر 5الشهر

11
118122120125124128123اإليرادات

وللتنبــؤ بشــهر 12، يتــم بنــاء معادلــة االنحــدار البســيط 	 
)األشــهر(  الزمــن  هــو    )x( املســتقل  املتغيــر  باعتبــار 
ــة بواســطة  ــرادات ، وبحــل املعادل ــع )y( اإلي ــر التاب واملتغي

احلاســوب فــإن معادلــة االنحــدار الناجتــة :
y = 0.8 x + 116.867

وللتنبــؤ بإيــرادات شــهر 12 يتــم إدخــال قيمــة x=12  وحــل 	 
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 y=126.4 : املعادلــة، حيــث ينتــج أن قيمــة
واجلــدول التالــي يبــني قيــم املتغيــر التابــع الفعليــة واملتوقعــة حســب 

هــذه الطريقــة:
X0yPredictedResidual

6122121.6670.333
7120122.467-2.467
8125123.2671.733
9124124.067-0.067
10128124.8673.133
11123125.667-2.667
12123126.467

ومــن املهــم التأكيــد بــأن الطــرق املســتخدمة بالتنبــؤ مــا هــي إال 
طــرق رياضيــة تعتمــد علــى بيانــات املاضــي، وبالتالــي علــى مــن 
يعــد املوازنــة دائمــا أن يأخــذ ذلــك باالعتبــار وان يدخــل األهــداف 
املســتقبلية واألحــداث املتوقعــة باالعتبــار حتــى تفضــي األرقــام 
التقديريــة إلــى الغــرض املنشــود وتنســجم مــع الغايــة التــي أعــدت 
ــم. ــة والتقيي ــا وهــي وبشــكل أســاس التخطيــط والرقاب مــن أجله
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ملحق رقم )2(
منوذج موازنة بلدية
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ملحق رقم )3(
مرفقات مناذج ومراسالت إعداد املوازنة

مرفق رقم )1( بالغ إعداد املوازنة
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مرفق رقم )2( إعداد املوازنة يف البلدية
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مرفق رقم )3( رسالة رئيس جلنة املوازنة 
لإلدارات واألقسام
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مرفق رقم )4( رسالة اإلدارات واألقسام للجنة 
املوازنة
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مرفق رقم )5( رسالة رئيس جلنة املوازنة 
ألعضاء جلنة املوازنة
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مرفق رقم )6( محضر مراجعة ونقاش مسودة 
املوازنات الفرعية
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مرفق رقم )7( مسودة املوازنة املجمعة
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مرفق رقم )8( محضر مراجعة مسودة املوازنة 
املجمعة
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مرفق رقم )9( مسودة املوازنة املجمعة التي مت 
نقاشها
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مرفق رقم )10( مسودة املوازنة التقديرية 
املرسلة رئيس البلدية
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مرفق رقم )11( مسودة املوازنة املجمعة الى 
مكتب مديرية احلكم احمللي
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ملحق رقم )4(
مناذج من موازنة املواطن للبلديات
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ملحق رقم )5(
 منوذج مبادئ احلوكمة
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خامتة
لقــد مت إعــداد هــذا الدليــل ملســاعدة البلديــات يف إعــداد موازناتهــا 
ــة انبثاقــا مــن أحــكام الدســاتير والقوانــني والتشــريعات ذات  التقديري
الصلــة، ولتوثيــق اإلجــراءات املتبعــة يف إعــداد املوازنــات التقديريــة 
بشــكل علمــي ومبســط وســلس، لتكــون مبثابــة املرجــع الــذي يوثــق 
الدليــل على  يحتــوي  الســنوية، حيــث  إجــراءات حتضيــر موازناتهــا 
سياســات وإجــراءات ومنهجيــات ومنــاذج تســاعد الهيئــات احملليــة علــى 
تطبيــق إجــراءات التخطيــط والرقابــة ومبــا ميّكنهــا مــن إدارة مواردهــا 
بكفــاءة وفعاليــة وفــق أولوياتهــا املجتمعيــة وخططهــا االســتراتيجية، 

ــة املواطــن. ــى إعــداد موازن ــة ال إضاف

ويأتــي إصــدار هــذا الدليــل مــع التوجــه العلمــي بضــرورة أن تكــون 
الــذي  اإلطــار  »البلديــات« هــي  للهيئــات احملليــة  الســنوية  اخلطــط 
ــادئ احلوكمــة،  ــزام مبب ــى االلت ــة ال ــات، إضاف ــا املوازن ــد مــن خاله تع
حيــث يوفــر الدليــل جملــة خطــوات تعــزز مــن مؤشــرات احلوكمــة مثــل: 
الشــفافية/ النزاهــة/ املشــاركة/ املســاءلة/ درء مخاطــر الفســاد ومنــع 

ــح. تضــارب املصال
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