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ماهر عبد ارلرحنم
-

مفهوم ارلوارزنة ارلعامة للدولة وطبيعة ارلشمكلة

يإتم تعريإف ارلوارزنة ارلعامة للدولة بشمكل عام منم خللا توارفر عنصريإنم أساسيي با ها ،تقديإر حجم ارلنفقات وارليإراردارت ارلعامة
قات
قك ارلنفقق
ف خللا سنة مالية مقبلة .وارلعنصر ارلخر هو أن تعتمدها وتقرها ارلسلطة ارلتشمريإعية وتوارفق على تققديإرارت تلق
وارليإراردارت .فالكومة أو ارلسلطة ارلتنفيذيإة تقوم بتقديإر ارلنفقات ف مالت ارلنشماط ارلعام للدولة ف متلف أوجهه ،كققالتعليم
قولا
قع ارلصق
وارلصحة ارلعامة وارلزرارعة وارلصناعة وارلعدلا ..وغيها منم أوجه ارلنفاق ارلعام .وكذلك تقديإر ارليإراردارت ارلت تتوقق
عليها منم ارلضرارئب أو ارلرسوم أو ارلدومي ارلاص أو ارلصدارر ارلنقدي ،وغيها منم أشكالا وعناصر ارليإراردارت ارلعامة للدولة .ث
قرض
قتها بغق
تقوم بعرض مشمروع ارلوارزنة ارلعامة للدولة على ارلسلطة ارلتشمريإعية وارلت بدورها تقوم بفحصها ودرارستها ومناقشمق
ارلطمئنان لسلمة ارلسس ارلت بنيت عليها تلك ارلتقديإرارت ومنم ث توارفق وتقبل برنامج ارلكومة ارلزمع تنفيذه لعام مقبل.
وتستخدم معظم دولا ارلعال موارزنة تعرف باسم موارزنة "ارلبنود" )  ( Items budgetأو "موارزنة ارلرقابة" ويإتم فيها تديإد
ارلصروفات ذارت ارلطبيعة ارلوارحدة ف مموعة متجانسة بصرف ارلنظر عنم ارلداررة أو ارلهة ارلكومية أو ارلبارمج ارلددة .وارلدف
ارلساسي لذه ارلوارزنة ارلتقليديإة هو تقيق غرض ارلرقابة على إنفاق ارلالا ارلعام ،ل ارلهتمام بالدمات نفسها .وبعبارة بسققيطة
قرى ،تتم
فإن ارلتبويإب على أساس نوع ارلصروف ل يإوضح هل حقق هذار ارلعتماد ارلدف منه أم ل .وموارزنة ارلبنود ،مرة أخق
بالتكلفة أكثمر منم ارلناتج عنم هذه ارلتكلفة .ورغم وجود بعض ارلميزارت لثمل هذار ارلنوع منم ارلوارزنات ومنها :سهولة إحكققام
ارلرقابة ارلركزيإة للحكومة على ارلنفاق ارلعام وماولة منع ارلختلسات وارلصرف بدون وجه حق ،وإمكانية تقديإر ارلزيإقققادارت
ارلطلوبة للحتياجات ارلديإدة للسنة ارلالية ارلقبلة ،وبالتال سهولة ارلقيام بقارنة إيإراردارت ونفقات سنة مالية سابقة بسنة ماليققة
مقبلة .لكنها أيإضا با ارلعديإد منم ارلعيوب ومنها :عدم ارلقدرة ارلفعلية على قياس أدارء ارلجهزة ارلتنفيذيإة ،وارلرقابة فيها تقتصققر
على ارلناحية ارلسابية وارلقانونية ول تتجاوزها إل تقيق ارلهدارف نفسها منم عدمها .أيإضا" ،تتمثمل ارلصلة ارلنهائية لتطقققبيق
قة
ارلنظام ارلتقليدي على مدى سنوارت ف سوء تصيص ارلواررد ارلالية حيث ل يإطرأ أي تغيي على ارلسس ارلت يإتم إعدارد ارليزارنيق
عليها ،فهي دارئما ميزارنية ارلضافة" وبالتال تعمد ارلوزاررة إل تكرارر ارلعمالا ارلت قامت با ف ارلسنة ارلسابقة".1
قر،
ما سبق يكنم ارلقولا بأن أحد ارلشماكل ارلوهريإة ف موارزنة ارلبنود هو أنا تفتقر إل ارلتركيز على ارلنتائج ارلت ،ف حقيقة ارلمق
هي ارلغايإة ارلساسية منم ارعتماد ارلنفقات وارلصروفات ف ارلوارزنة .وارلتركيز على ارلرقابة دون ارلهتمام با يإتم ارنازه ،وغيها منم
ارلشماكل ف هذار ارلنوع منم ارلوارزارنات ،أدى إل ظهور خلل هيكلي مرتبط ببنية هذار ارلشمكل منم أشكالا إعدارد ارلوارزنة ،ومنم ث
ظهر نوع جديإد منم ارلوارزارنات يإسمى "موارزنة ارلبارمج" وهي شكل جديإد منم ارلوارزنة ياولا أن يإتلف أوجه ارلقصور ف ارلنوع
ارلتقليدي ليزارنيات ارلبنود ،ويإقوم باستخدارم مواررد ارلدولة ارلتاحة بفاعلية.
 - 1موارزنة ارلبارمج وارلدارء ،ورقة ضمنم برنامج منم إعدارد ارلهاز ارلركزي للتنظيم وارلداررة ،مركز إعدارد ارلقادة للقطاع ارلكومي.

-

موارزنة ارلبارمج وارلدارء )نشمأتا وتعريإفها(

كما سبقت ارلشارة ،فإن موارزنة ارلبنود وارلعتمادارت وارلرقابة كانت هي أولا شكل منم أشكالا إعدارد ارلوارزنة ارلعامة للدولة أو
ارليل ارلولا منم شكل إعدارد ارلوارنة ارلعامة للدولة ،وظهرت هذه ارلوارزنة ارلتقليديإة ف بداريإات ارلقرن ارلثمامنم عشمر 2فكققانت هي
ارلوسيلة ارلوحيدة لضبط عمل ارلهاز ارلكومي ،بصورته ارلقائمة ف ارلبلدارن ذارت ارلتنظيم ارلديإث ،ومنع وقوع ارلختلسات أو
ارلصرف بدون وجه حق .ويإقوم ارهتمامها ارلساسي بالنوارحي ارلشمكلية وارلجرارئية للتطبيق وارلصرف .وحت تقققاريإر ارلرقابققة
)تقريإر جهاز ارلاسبات وأجهزة ارلرقابة ارلدارريإة هنا ف مصر على سبيل ارلثمالا( تتم بالساس بتقققييم أدارء جهققات ارلعمققل
قان ارلدف منم
قد كق
ارلكومي على أساس عدد ارلخالفات لا هو مطط منم بنود صرف ،وليس على أساس حجم ارلناز .لقق
شكل ارلوارزنة ارلتقليدي هو فرض رقابة ارلسلطة ارلركزيإة على صرف ارلنفقات وتصيل ارليإراردارت .ومع ارلتطور ظهر تيار جديإد
نادى بإدخالا أساليب ارلداررة ارلعلمية ارلديإثمة ف مالا ارلداررة ارلكومية بدف تنفيذ ما يإعهد إليها به منم تكاليف بأقصى كفاءة
ورشادة مكنة ووفقا لطة عامة للدولة .كانت أحد آثار هذار ارلتفكي ارلديإث ظهور موارزنة ارلبارمج وارلدارء )& program
 (performance Budget / P.P.Bوارلت يكنم ارستخلص تعريإفها منم توصية لنة هوفر ارلول Hoover
 Commissionوارلت صدرت عام  ، 1949وهي منم ارلرارت ارلول لظهور مفهوم موارزنة ارلبارمج وارلدارء كمفهوم لوارزنة
عامة على ارلستوى ارلكومي للوليإات ارلتحدة ارلمريإكية .حيث جاء ف تلك ارلتوصية "يإنبغي تعديإل موارزنة ارلكومة ارلفيدرارلية
ارلمريإكية بأكملها ،وذلك بالخذ بتبويإب ارلوارزنة وفقا للوظائف وارلشمروعات وارلنشمطة ،وهذار هو ارلقصود بوارزنققة ارلدارء،
ذلك ارلسلوب ارلذي يإركز ارلهتمام على ارلعمل ارلوارجب أدارءه أو ارلدمة ارلؤمدارة ،وما سيتكلفه هذار ارلعمل أو ارلدمققة" .3ومنم
هذار ارلتعريإف يكنم ارلنظر إل موارزنة ارلبارمج وارلدارء باعتبارها ارليل ارلثمان منم أشكالا ارلوارزارنات ارلعامة ،وارلذي يإنتقل منم هدف
قها وهي
ارلرقابة على ارلنفاق ارلعام )وارلذي يإظهر حديإثما أن تلك ارلهمة أصبحت مهمة رقابة دارخلية ف ارلجهزة وارلهات نفسق
أكثمر فاعلية منم مرد رقابة ارلوارزنة وتنفيذ بنودها( إل ارلرقابة وارلرفع منم كفاءة ارلداررة ارلكومية وارلقياس ارلققدقيق للعمققالا
ارلنجزة .وف هيكلة موارزنة ارلبارمج ما يعلها بثمابة ارلتحولا منم نط ارلنفاق ارلوارجب ارلامد إل نط أكثمر مرونة يإتمثمل ف قياس
أدارء ارلنشمطة وتديإد برارمج ارلعمل ارلطلوبة على أساسه ،فل يإوجد با أي تقديإر مال ل يإقيس ارلعائد ارلفعلي منم ورارء ارلنفاق
قة
قدى تلبيق
قولا مق
فيه .ولقد صممت موارزنة ارلبمج وارلدارء لتحسي عملية صنع ارلقرارر وذلك منم خللا توفي ارلعلومات حق
ارلدمات ارلكومية لحتياجات ارلتمع ،وهي ترتكز على ثلثة عناصر:4

 - 2ممود عوض رضوارن :ارلتااهات ارلديإثمة ف تطويإر ارلوارزنة ارلعامة للدولة ودورها ف إداررة ارلبارمج وارلنشمطة ،دارر ارلنهضة ارلعربية -طبعة  ، 2009ص :أ.
 - 3زكريإا ممد بيومي :ارلتااهات ارلديإثمة ف تطويإر أساليب ارلوارزنة ارلعامة ومدى ارلخذ با ف مصر ،ملة ارلقانون وارلقتصاد ،مطبعة جامعة ارلقاهرة ،1983-ص .15
 - 4موارزنة ارلبارمج وارلدارء :مرجع سابق.
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آفاق ارلتحولا ف مصر )بي موزارنة ارلبنود وموارزنة ارلبارمج(

قتفادة منم
قو ارلسق
منذ بداريإة ارلستينيات ظهرت ماولت ارلكومة ارلصريإة ف عدة تاارب وماولت كان غرضها ارلساسي هق
تطبيق موارزنة ارلبارمج وارلدارء وماولة تانب عيوب ومشمكلت موارزنة ارلبنود وارلعتمادارت بغرض تقيق ارلكفاءة ارلقتصققاديإة.
وتكررت ارلاولة ف منتصف ارلسبعينيات مع بداريإة تولا ارلنظام ارلقتصادي إل ارلقتصاد ارلر "هذار ارلتحولا كان يإقتضي معققه
قي
قة نو تغيق
تول على مستوى ارلداررة ارلالية ارلعامة للدولة ،إل أن شيئا ل يدث منم هذار ارلقبيل ،وتوقفت ماولت ارلكومق
نظام ارلوارزنة ارلعامة خللا حقبة ارلستينيات وارلسبعينيات".

5

وعادت ارلاولة للظهور مرة أخرى ف عام  ،2005حيث نص ارلقانون رقم  87لسنة  2005وارلعدلا للقانون رقم  53لسنة
قريإان
قاريإخ سق
 1973بشمأن ارلوارزنة ارلعامة للدولة على ضرورة تطبيق ارلعمل بوارزنة ارلبارمج ف مدة أقصاها  5سنوارت منم تق
ارلقانون ،أي ف عام  .2010إل أن مصر مازارلت إل ارلن تتبع نظام موارزنة ارلبنود وارلعتمادارت.
وف كل ارلحوارلا يإنبغي لكي تطبق مصر موارزنة ارلبارمج فعليا كما تطمح إل ذلك ارلكومة نفسققها منم خللا ارلعديإققد منم
منشمورارت وزاررة ارلالية أن تقوم بعدد منم ارلجرارءارت ارلتحويإلية نو هذار ارلنوع منم ارلوارزارنات ومنم هذه ارلجرارءارت:6
-1

إجرارء تغييارت جذريإة ف نظام ارلوارزنة ارلعامة وعلقته بالتنظيم ارلدارري للحكومة وارلربط بي جهازي ارلوارزنة ارلعامة،
وارلتخطيط بالدولة.

 - 5ارلوارزنة ارلعامة ارلصريإة وتديإات ارلتحولا :أورارق ارلسياسات ،مارس  ،2015مرصد ارلوارزنة ارلعامة وحقوق ارلنسان ،ص .5
 - 6زكريإا ممد بيومي :مرجع سابق ،ص .82-81

-2

ارلبدء ف إعدارد ناذج كمية للبارمج ،كنموذج للنقل دارخل ارلدن ونوذج للتعليم ونوذج للسكان ،فعلى سبيل ارلثمالا
برنامج ارلتعليم يب أن يإوضح فيه نوع ارلتعليم وتأثي هذار ارلنوع على ارلقدرة ارلنسانية وسققنوارت وأنققوارع ارلتعليم
وارنعكاساتا على ارلقدرة على ارلكسب.

-3

توفي ارلكواردر ورفع كفاءتا ووعيها بالساليب ارلفنية للتحليل ارلت يكنم تطبيقهققا على أعلى مسققتوى وعلى أي
نشماط.

-4

يب أن تتوارفر ارلعلومات وارلبيانات ارلت تساعد على ارلتحليل ارلسليم حت يكنم تطبيق موارزنة ارلبارمج على ارلوارزنققة
ارلعامة للدولة ف مصر.

هذه هي ارلقومات ارلساسية ارلت يكنم منم خللا تطبيق موارزنة ارلبارمج فعليا على ارلوارزنة ارلعامة للدولققة .ومنم خللا كققل
تاارب ارلدولا ارلت سبقت مصر فإنه منم ارلعروف أن ارلتطبيق يإأخذ شكل تدريي حت ل يدث أي اررتباك ف مالية ارلدولة .إن
مصر قد قامت ومازارلت بتطبيق موارزنة ارلبنود لفترارت طويإلة ومتدة ،ومع ارلتطورارت وارلتحولت ارلت تشمهدها مصر حاليًأ نو
قة ارل قبارمج
قبيق موزنق
تريإر أكب للقتصاد وأفق أكب للتنمية ،يإنبغي أن يإصاحب هذار تولا ف إعدارد ارلوارزنة تدرييا نو تطق
بالساس منم أجل تقيق كفاءة أكثمر لالية وارقتصاد ارلدولة وإداررة موارردها ،وأيإضا منم أجل ارستخدارم موارزنة أكثمر شفافية تقق
مشماركة أكثمر للجمهور.

