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Budget contractual ideal method in the planning and implementation of
projects, the investment budget (Contractual strategy of preparing the
budget for the local government in Baghdad)
 ِىفك ػثاص تالز شىارج.د
دَىاْ اٌزلاتح اٌّاٌُح

ٌ رَاض حّشج اٌثىز. د.أ
وٍُح االدارج وااللتصاد

Abstract
Public budget is the government's tool in achieving the objectives of economic
and social development is the accounting curriculum to estimate state revenues and
expenditures for years to come, as well as to have legal status as it is after the adoption
of an official statement of government units to spend funds on items planned at the
same time is a statement collect resources to finance these appropriations, if the
primary objective of the budget initially limited to the achievement of financial and
legislative control have evolved this function in the area of public administration
turned attention from mere imposition of control over the money, which provides
information to assist the Department to utilize available resources and programs to
achieve efficient, effective and economic link between inputs ( expenditure) and output
(objectives achieved); it took give the rationale of the appropriation request is when
you view the budget on the legislative authority is linked to programs and activities to
be performed by government regulations during the period of the budget.
The increased government activity and responsibilities of the State showed a
defect in the government accounting system and the traditional balance in the provision
of information to support management strategy showed the need to reform the budget
system have yet to include elements of strategic planning and management efficiency
in the completion of the work and the optimal use of resources, the wording of the
strategic concept of the interest must be be the governmental unit to study the external
environment to identify opportunities, risks and potential internal study to determine
the strengths and weaknesses and the need to develop accounting systems to provide
information appropriate to the decision-making advanced, the complexity of the work
environment in public administration, which required the expansion of the accounting
information provided by the output of what the government accounting system using a
system of management accounting strategy tend to focus on the future provision of
external information to support management and the adoption of strategic planning,
programming and budget, the best source of information on the budget and clearly
understood by local governments, linking strategic planning and budget preparation for
a sophisticated system support load balancing contractual shift budget to projects with
four dimensions of work and specifications and the time required for completion and
cost of speculative finance and this is what facilitates the process of implementation
and control and is efficient in performance between funds being earmarked and
objectives.
Goal of establishing local governments based on the principle of administrative
decentralization is to provide services and the establishment of infrastructure projects
بحث مستؿ مف أطركحة دكتكراه في المحاسبة
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as not only the funding for these projects to assignments of the general budget, but may
be through loans or participation with the private sector, create a way BOT.
The financial reports prepared by government units must meet the requirements
of the minimum financial statements identified by the Governmental Accounting
Standards Board and such reports are comprehensive and cover the funds all
government activities including disclosure required and a commitment to accepted
accounting principles and standards.
States have adopted the modern system of administrative decentralization is the
transfer of responsibility for planning and funding of public services and management
to local government and under the responsibility accounting system can achieve
control depending on the budget system as a low cost, timing and quality measures

المقدم ة

تيدؼ ستراتيجية المكازنة الى تكجيو العمميات ا لتشغيمية كاالستثمارية في الكحدة الحككمية

الى ترشيد ق اررات االدارة كتحقيؽ االستغالؿ االمثؿ لممكارد االقتصادية

 ,كقد كجد مف خالؿ

البحث بأف المكازنة التعاقدية مناسبة لكضع ستراتيجية مكازنة الحككمة المحمية برفع كفاءة كفاعمية

االجيزة الحككمية كاالرتقاء بمستكل الخدمات المقدمة كالتركيزعمى المكاطنيف المستفيديف مف

الخدمة  .كبناء عمى ذلؾ يتـ التنسيؽ مع كافة الك ازرات النش اء انظمة فعالة لمتابعة اداء كتنفيذ
الخطط ضمف اطار التنمية االقتصادية كاالجتماعية .

اف التكسع الكبير في مسؤكليات الحككمة كمطالبتيا بتقديـ الخدمات العامة كلندرة المكارد

كالضغط عمييا لـ تعد مصادر التمكيؿ االعتيادية لممكازنة كافية لتمكيؿ المشاريع فاعتمدت اساليب

المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ تمؾ المشاريع كاالتجاه نحك المكازنة التعاقدية لكضع حدكد

استخداـ المشاركة بيف القطاعيف العاـ كالخاص لتقديـ الخدمات العامة كالسمع كالمنافع االجتـ اعية

التي تتبنى الدكلة تقديميا  ,كقد أعد البحث مف األقساـ اآلتية :

القسـ األكؿ:

منيجية البحث

القسـ الثاني:

ستراتيجية إعداد المكازنة التعاقدية

القسـ الرابع:

اإللية المقترحة حكؿ إمكانية كضع ستراتيجية مكازنة الحككمة المحمية

القسـ الثالث  :المكازنة التعاقدية تنظـ عالقة المشاركة بيف القطاعيف العاـ كالخاص

القسـ الخامس  :االستنتاجات كالتكصيات .

القسم األول  :منهجية البحث
مشكمة البحث :

يتكقؼ نجاح اك فشؿ الكحدة الحككمية عمى مدل قدرتيا في تحقيؽ مياميا كاىدافيا في العممية

االقتصادية كاالجتماعية كااللتزاـ بمعايير جكدة الخدمات المقدمة كال يمكف تحقيؽ ىذه االىداؼ

بدكف كجكد تمكيؿ كافي النجازىا كيتـ ذلؾ مف خالؿ التخصيصات المرصدة في المكازنة باعتماد

2

يجهخ دراسبد يحبسجُخ و يبنُخ _ انًجهذ انثبيٍ _ انعذد  _ 24انفصم
انثبنث _ نسُخ 2013
انًىاسَخ انتعبلذَخ األسهىة األيثم فٍ تخطُظ وتُفُذ يشبرَع انًىاسَخ
االستثًبرَخ

االسمكب التقميدم في المكازنة اال اف ذلؾ لـ يعد مقبكال مف كجية نظر تقكيـ االداء الشامؿ مما
يتطمب التحكؿ نحك صيغة المكازنة التعاقدية لتككف المكازنة بصيغة تعاقدية كتنفيذية كتـ

كيمية

لممشاريع المؽرة بالمكازنة.

فرضية البحث:

يعد أسمكب المكازنة التعاقدية االسمكب المناسب لمتخطيط كتنفيذ المكازنة االستثمارية .
ىدؼ البحث :

ييدؼ البحث الى تطكير نظاـ المكازنة ليككف دليال عمى كفاءة كفاعمية عمؿ المكازنة باعتبارىا

المحكر المالي االساسي لعمؿ االدارة الحككمية كعميو تيدؼ الدراسة الى تبني المكازنة التعاقدية

في تخطيط كتنفيذ المكازنة االستثمارية لتحقيؽ الجكدة المطمكبة ضمف البرنامج الحككمي كبالتكقيت

المالئـ.

اه مية البحث :

تتضح اىمية البحث مف خالؿ ما يتطمبو كجكد ستراتيجية كاضحة تستند الى فمسفة المكازنة كأداة

تخطيط ـ الئمة لتحقيؽ اىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية  ,فمـ يعد اليدؼ الرئيسي لممكازنة
مقصك ار عمى تحقيؽ الرقابة المالية كالتشريعية لمتأكد مف تحصيؿ االيرادات كانفاؽ التخصيصات

المصرح بيا اال اف انظمة المكازنة المبنية عمى التخطيط كالبرمجة كتحكيميا الى صيغة تعاؽدية مع

الجيات التنفيذية تعبر عف عالقات كثيقة تربط المدخالت بالمخرجات تيدؼ الى تخصيص النفقات

كايجاد مصادر تمكيؿ كتحقيؽ الجكدة المطمكبة .

القسم الثاني  :ستراتيجية أعداد الموازنة التعاقدية
إليضاح ستراتيجية المكازنة التعاقدية سيتـ دراسة الجكانب اآلتية-:

أكالن :المكازنة التعاقدية تحقؽ ستراتيجية المكازنة.
ثانيان :تطبيؽ ستراتيجية المكازنة التعاقدية.
ثالثان :دكرة المكازنة التعاقدية االستثمارية.

رابعان :دكرة مكازنة المشركع.

أووًال -الموازنة التعاقدية تحقق ستراتيجية الموازنة:

تستند المكازنة التعاقدية إلى مبدأ ميـ كىك أف تككف عمميتا التخطيط كالمكازنة عمميتيف متالزمتيف,
كلكؿ مف ىذيف العامميف أىداؼ ينبغي التحقؽ منيا كىي(paterson, at.al, 2006; 62) -:

أ -التخطيط :لمتخطيط ىدفاف لكي تحقؽ التفاعؿ كاالرتباط بعمؿ المكازنة كىما-:
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التخطيط الشامؿ اليادؼ إلى التعريؼ بمجرل

()1

االقتصاد ككج ىتو كميا كيككف نمكذج

لألىداؼ إذ يجب كضع مجمكعة مف األىداؼ القكمية كتحديدىا لتشكؿ دليؿ لنشاطات التنمية التي
سيجرم اعتمادىا.

()2

التنسيؽ بيف الق اررات اآلنية كاألىداؼ طكيمة األمد بما يضمف تنفيذىا كمراقبتيا ,كىي

إحدل

كسائؿ المكازنة كاجراءاتيا ,كيتحتـ عمى أم نمكذج لمتخطيط كالمكازنة أف يتناكؿ ىاتيف

النقطتيف التي تيدؼ إلى زيادة التجانس بيف الخطة كالمكازنة كالتكافؤ بينيا.

ب -المكازنة  :عندما يككف ىدؼ المكازنة تحقيؽ ستراتيجية التنمية ,تحدد األىداؼ القكمية بعيدة
المدل فينعكس ذلؾ عمى خططيا كنشاطاتيا كقكانينو ا كمنيا المكازنة ,إذ تيدؼ ستراتيجية التنمية
إلى خمؽ تصكر حكؿ المستقبؿ بمعزؿ عف المحددات المؤسسية كالقانكنية لممدل البعيد عمى أف
تتضمف مراحؿ تنفيذ الستراتيجية بدائؿ مختمفة لمتنمية.

ثانياًال :تطبيق ستراتيجية الموازنة التعاقدية(Meyers, T. Roy, 1996; 220) :

بعد تحديد األىداؼ يجرم ترجمتيا إلى مياـ ككظائؼ مف أجؿ تككيف البرامج التي تعكس

النشاطات الحككمية كتحدد أغراض اإلنفاؽ الحككمي كعميو فأف تطبيؽ ستراتيجية المكازنة يتطمب
ما يأتي-:

أ .تجميع الكظائؼ الحككمية كفقان لمبرامج الرئيسية كيتـ تحديد ب ارمج لكؿ إدارة حككمية ,كيمكف أف

يضـ البرنامج كؿ أك جزء مف الكحدة فكظيفة الصحة مثالن لدييا أكثر مف برنامج ككذلؾ التعميـ ..
كغيرىا مف البرامج كعندما يتـ التصنيؼ الكظيفي يتحدد البرنامج كينبغي عمى الك ازرات المعنية

تحديد مسؤكلياتيا المرتبطة بتمؾ البرامج ككضع النشاطات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ.

ب .يرتبط كؿ برنامج بإنتاج منتج نيائي أك خدمة معينة ,كلما كانت بعض المنتجات النيائية غير

مممكسة كمف الصعكبة قياسيا فتستخدـ المركنة في تحديد المنتكج النيائي في ىذه المرحمة كيمكف

أف تخصص لكؿ برنامج تخصيصات لمخدمات اإلدارية غايتيا تكجيو الخدمات الرئيسي

ة

كتنسيقيا.

ج .عند إعداد البرامج يصبح التصنيؼ الكظيفي ,كالتصنيؼ كفقان لمبرامج كالغرض مف اإلنفاؽ
أكبر أىمية ,فيما تصبح الدعكة لمتصنيؼ االقتصادم أم التصنيؼ إلى نفقات جارية كنفقات

رأسمالية أقؿ أىمية ألف المكازنة التعاقدية تبنى عمى العالقة بيف التكمفة كالخدمات

المقدمة كال

تعالج أبعاد التصنيؼ االقتصادم مثؿ االستثمارات أك التككيف الرأسمالي أك النفقات التحكيمية.

د .أف جميع النفقات الالزمة لبرنامج ما تشكؿ تكمفة ذلؾ البرنامج ,كتتطمب المكازنة ربط النفقات
الجارية مع النفقات الرأسمالية مف أجؿ ضماف اإلنياء المتزامف لكؿ مرح
كالتشغيؿ كما ىك مطمكب.
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ق .تخصيص المكارد المتاحة  :بعد تحديد نفقات المكازنة الالزمة لتنفيذ البرامج يتـ تخصيص
المكارد لمحككمة المحمية مف مختمؼ مصادر التمكيؿ كالتي تتمثؿ بالمكارد المخصصة مف

المكازنة الفيدرالية أك القركض أك المشاركة أك إنشاء اؿ مشاريع بطريقة  BOTاإلنشاء كالتشغيؿ
كالتحكيؿ ,كىذا يتطمب-:

( )1كضع مكازنة تخطيطية تحقؽ أعمى إنتاجية مف المكارد.

( )2نظاـ محاسبي يحقؽ اإلبالغ المالي كاإلفصاح المحاسبي.

ك .الرقابة كتقكيـ األداء :مقارنة التكاليؼ اإلجمالية بالمنافع المتككنة مف اإلنتاج كالخدمات المقدمة
ضمف مدة زمنية محددة التي يمكف أف يتحقؽ فييا اإلنتاج كمع أف بعض المنافع قد ال تككف

مباشرة أك مممكسة أك قابمة لمقياس إال أنيا تخضع لمؤشرات األداء ككفاءة تحقيؽ األىداؼ

بتحميؿ االنحراؼ كبياف أسبابيا كأسمكب معالجتيا بيدؼ تطكير كرفع قدرات الكحدة الحككمية.

مف قذا يرل الباحث أف المكازنة التعاقدية مالئمة التطبيؽ في الحككمات المحمية لما تحققو مف

أثر إيجابي بتخفيض تكمفة البرامج الحككمية كتنفيذىا بأعمى جكدة كبالتكقيت المالئـ بكجكد نظاـ
المحاسبة المسؤكلة كتقكيـ األداء كتبدك المكازنة التعاقدية أكثر كضكحان كأىمية في إعد
المكازنة االستثمارية كعميو سيتـ تكضيح كاعطاء األىمية األكبر ليذه المكازنة.

اد كثيقة

ثالثاًال :دورة الموازنة التعاقدية اوستثمارية:

تبدأ دكرة المكازنة بحصر كتقكيـ األكضاع القائمة لألصكؿ الرأسمالية ,ثـ كضع خطة لمشاريع

تحسيف معالجة االحتياجات االستثمارية لعدة سنكات كيجب عمى الحككمة تحديد أكلكيات المشاريع

كفقان لمدل تكافر التمكيؿ كالشكؿ ( )1يكضح دكرة المكازنة التعاقدية.

اؿشكؿ (  ) 1دكرة المكازنة التعاقدية
تمىَى انًشبرَع
واألصىل انًىجىدح
انزلبثخ وانتمىَى

انتخطُظ
انخطخ اإلستزاتُجُخ
انخطخ انسُىَخ

انخطخ انًبنُخ انشبيهخ
انُفمبد عهً انًذي انطىَم
يصبدر انتًىَم

دورح
انًىاسَخ

انجزايج األَشطخ
انًشبرَع

اإلدارح انتُفُذَخ

انًىاسَخ انسُىَخ
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المصدر  :بتصرؼ مف الباحث )(Source: Cadez, S & Guilding, C. 2008; 836
كتتضمف دكرة المكازنة ما يأتي(cadez, S. & Guilding. C, 2008; 834) -:

أ -تقكيـ المشاريع كاألصكؿ كجرد المكجكدات :عمى كؿ كحدة إنفاؽ أف تقكـ بإجراء جرد لألصكؿ

الرأسمالية كأف يشمؿ ىذا الجرد تفاصيؿ محددة عف األصكؿ مثؿ العمر اإلنتاجي كحالة العمؿ
كالمكقع كيتـ تحديث ىذه القكائـ سنكيان.

ب -التخطيط  :كيتضمف كضع الخطط تحديد األكلكيات ,كجداكؿ زمنية لمباشرة تمؾ المشاريع
االستثمارية التي تتكفر ليا خطة تمكيؿ عمى أف تبدأ الحككمة كضع الخطة االستثـ

باألىداؼ الستراتيجية الكاردة في ستراتيجية التنمية الكطنية كتنمية المحافظات ,كربط جميع

ارية

المشاريع االستثمارية بتحقيؽ ستراتيجية محددة اليدؼ  .كتكضع الخطة لمدة  5 – 3سنكات
ضمف معايير لتحديد األكلكيات كالتمييز بيف المشركعات االستثمارية الكبرل الرئيسية

كاحتياجاتيا مف المعدات التي تدرج ضمف مكازنتيا عف عمؿ التحسينات كالتغييرات.

ج -المكازنة :كىي جزء مف الخطة المالية الشاممة لمحككمة كتتضمف تخطيط المشاريع طكيمة األمد
كما تتضمنو المكازنة السنكية مف نفقات المشاريع لتمؾ السنة كمصادر تمكيميا المتاحة مف

النقدم أك عف طريؽ أصدا ر سندات الديف كالقركض كالمنح ...كغيرىا.
ة
اإليرادات

كىناؾ عالقة قكية بيف المكازنة الجارية كالمكازنة االستثمارية حيث أف جميع المشاريع

االستثمارية تتطمب دعمان ماليان عند اكتماؿ المشركع مف المكازنة الجارية ,فالمستشفيات

كالمدارس كاإلنشاءات الجديدة سك ؼ تتطمب نفقات لمعامميف الجدد كتكاليؼ لمتشغيؿ كالصيانة
كعميو يتـ التخطيط لمنفقات الجارية كتكاليؼ تشغيمية لممشركع بعد إنجازه عند إعداد المكازنة

االستثمارية لتككف المكازنة كحدة كاحدة(http:// www. Elsevier.com/locate/aos) .
د -اإلدارة التنفيذية :كىي مسؤكلية كحدة اإلنفاؽ الحككمية التي تتكلى اإلدارة كفقان لمقكانيف الحككمية
كمراقبة النفقات كالجدكؿ الزمني المخطط لمتنفيذ مع المركنة الكافية لمكاجية األكضاع

كالظركؼ المتغيرة ضمف الصالحيات المخكلة لنقؿ االعتمادات بيف بنكد كأبكاب المكازنة.

ىػ -الرقابة كالتقكيـ  :يتـ كضع برنامج زمني لمرقابة عمى تنفيذ المشاريع كاعداد تقارير يمكف أف

تككف متكررة شيريان كتصنؼ سنكيان كدمجيا ضمف التقارير المطمكبة في التدقيؽ الداخمي عند

القياـ بالتخطيط كادارة المكازنة.
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أما مفيكـ المتابعة ,فيي عممية مراقبة كتقكيـ الخطط ,كتيدؼ إلى تقكيـ كفاءة تف فيذ المشاريع

ماديان كنكعيان كتشخيص كتحميؿ المشاكؿ كالتكقفات كمعكقات التنفيذ ككضع الحمكؿ كالمعالجات التي
تساىـ في تذليؿ كحؿ المشاكؿ كالمعكقات كتتـ عممية متابعة تنفيذ مشاريع المكازنة بأسمكبيف مكتبية

كميدانية تيدؼ إلى ما يأتي-:

( )1اإلطالع عمى تقدـ العمؿ كجكدة ا لتنفيذ كرصد االنحرافات عف المخطط مع تقكيـ نتائج
عممية التنفيذ.

( )2مدل التزاـ الجيات المنفذة بالتعميمات كالضكابط المركزية المتعمقة بإعالف المناقصات
كاإلحالة كالتنفيذ.

( )3تكفير قاعدة بيانات دكرية عف المشاريع التي في طكر التنفيذ كتحديثيا حسب مستكل
اإلنجاز.

( )4تشخيص مشاكؿ التنفيذ كاالنحرافات كالتكقفات ككضع الحمكؿ المناسبة بالشكؿ الذم يساىـ
في تقكيـ عممية التنفيذ كانجاز المشركع.

إف تنفيذ المكازنة التعاقدية يستند إلى تحكيؿ البرامج الحككمية إلى أنشطة ثـ إلى مشاريع يتـ

تحديد مكاصفات العمؿ بيا كالتكمفة التخمينية كالتكقيتات الالزمة لتنفيذىا مف قبؿ الجيات المتعاقدة
سكاء كانت مف القطاع العاـ أك الخاص ,كىذا ما يدفعنا إلى إعداد دكرة مكازنة المشركع التي تستند

إلييا دكرة المكازنة.

رابعاًال :دورة موازنة المشروع:

تعد دكرة مكازنة المشركع عممية مستمرة تقكـ بيا الكحدة الحككمية ,كيمخ
ّ
الدكرة.

ص الشكؿ ( )2ىذه

شكؿ( )2دكرة المشركع

دراسبد تمُُى انًشزوعبد
وانجذوي االلتصبدَخ

انزلبثخ وانتمىَى

أعذاد انًشزوع
انعًم وانًىاصفبد
انتكهفخ انتخًُُُخ
انتىلُتبد

انًصبدلخ عهً
انتخصُصبد

دورح
انًشزوع
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المصدر  :بتصرؼ مف الباحث

)(Source: Cadez, S & Guilding, C. 2008; 840

يمكف اإلشارة إلى الخطكات اآلتية لتحديد دكرة مكازنة المشركع ككما يأتي-:

أ -إعداد المشركع :يتطمب التحضير إلعداد المشركع كالمكافقة عميو تحقيؽ عدة نقاط-:

( )1إعداد دراسة الجدكل كتقكيـ المشركعات المقترحة قبؿ تقديـ طمبات تمكيؿ المشركع.
( )2تحديد تكمفة العمؿ المطمكب  :إذ تتـ دراسة دقيقة عف التكمفة التقديرية لممشركع بمكجب

التصاميـ كمكاصفات العمؿ المطمكبة كتكقيتات إنجاز المراحؿ ,لكي تكك ف مقياس لتقكيـ

العطاءات كمنح العقكد.

( )3الحصكؿ عمى المكافقة مف الناحية الفنية ,كعمى دراسة كتقكيـ المشركع كككنو ضمف
الخطة القكمية كاإلقميمية.

( )4تحديد طريقة تمكيؿ المشركع كالتحقؽ مف المصادقة عمى التخصيصات إذا كاف ممكالن مف
المكازنة الفيدرالية.

ب -إعداد المناقصا ت :تعد المناقصة مف الكثائؽ التفصيمية لعمؿ كمكاصفات المشركع كعمى
أساسو يتـ إعداد العقد ضمف اإلطار الزمني كتكاليؼ اإلنجاز.

ج -التنفيذ :كيتضمف إدارة المشاريع كاإلدارة المالية:

بعد منح العقد إلى الجية المنفذة تبدأ مرحمة التنفيذ كتككف الكحدة الحككمية المسؤ

كلة عف

إدارة المشركع ممزمة بتقسيـ كاجباتيا بشكؿ عاـ إلى حقميف :إدارة المشاريع  ,كاإلدارة المالية.

 -1إدارة المشاريع  :تشير إلى اإلشراؼ الفني عمى التنفيذ لمتأكد مف أف جميع شركط العقد
تنفذ عمى نحك سميـ كأف المشركع سكؼ يسمـ في الكقت المحدد ,كقد تستخدـ اإلدار

الحككمية لغرض الرقابية عمى التنفيذ شركة متخصصة إلدارة المشاريع السيما في المشاريع

ة

الكبيرة التي تتطمب كفاءة كتخصص فني في العمؿ كخبرة عالية مثؿ أنشاء المكانئ كتكرير

النفط.

 -2اإلدارة المالية  :تتضمف الحصكؿ عمى المكارد المالية الالزمة إلنشاء المشركع كتسديد
مستحقات الشركة المنفذة  ,التمكيؿ يمكف أف يككف كاعتمادات مرصدة ضمف المكازنة العامة
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أك بطرؽ تمكيؿ أخرل مثؿ االقتراض كاصدار السندات كالمنح  ...كفي ىذه الحالة نشير إلى
المعيار المحاسبي الخاص بتكاليؼ القركض بعد انتياء ىذه الفقرة.

د -شيادة القبكؿ النيائي  :عند اؾتماؿ المشركع كقبكلو مف الكحدة الحككمية تصدر بو شيادة
القبكؿ النيائي ,كينص العقد عمى معايير كشركط القبكؿ النيائي ,كيتـ تدقيؽ جميع الكثائؽ

إلنياء المشركع لكي تسيطر الكحدة الحككمية عميو كيضاؼ إلى مكجكداتيا ,أك إلى مشاريعيا

المنجزة.

ىػ -الرقابة كالتقكيـ  , (Heldman & Baca, 2007; 187) :تجرم الرقابة لضماف المسائمة
كالشفافية في استخداـ األمكاؿ العامة ,كتتـ الرقابة لضماف أف يككف المشركع قد نفذ كفقان لما
اتفؽ عميو في العقد بأكفأ كأنجح الطرؽ ,كتتـ الرقابة بشكؿ منيجي خالؿ جميع مراحؿ

المشركع ,كيمكف تمخيص أنكاع الرقابة عمى المشاريع كاآلتي-:

 -أنكاع الرقابة :يمكف تطبيؽ أنكاع مف الرقابة عمى دكرة مكازنة المشركع أىميا-:

( )1الرقابة عمى التنفيذ كفقان لمشركط الفنية كالجدكؿ الزمني مثؿ نكعية المكاد المستخدمة,
كتركيب المعدات كشركط الدفع ...كغيرىا.

( )2االمتثاؿ لمعايير التدفؽ :كىذا يتطمب تقديـ الكثائؽ التي تثبت بأف إجراءات التعاقد قد تمت
كفقان ألنظمة العقكد الحككمية ,كالتأكد مف أف إجراءات العقد تتسـ بالشفافية كالمنافسة العادلة.

( )3الرقابة كالتدقيؽ المالي :يستند التدقيؽ المالي إلى تعميمات تنفيذ المكازنة الفيدرالية لمتأكد مف
أف األمكاؿ تستخدـ لألغراض التي تـ تخصيصيا ليا كأف السجالت المحاسبية قد أعدت
بمكجب المعايير المحاسبية كاألنظمة كالتعميمات.

القسم الثالث :الموازنة التعاقدية تنظم عالقة المشاركة بين القطاعين العام

أنشاء المشاريع وتقديم الخدمات.

والخاص في

التكسع الكبير في مسؤك ليات الحككمة كمطالبتيا بتقديـ الخدمات العامة ,كلندرة المكارد

كالضغط عمييا لـ تعد مصادر التمكيؿ االعتيادية لممكازنة العامة كافية لتمكيؿ مشاريع أنشاء

الخدمات كالبنى التحتية ,فاعتمدت أسمكب المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ تمؾ المشاريع,

كاالتجاه نحك المكازنة اؿتعاقدية لكضع حدكد استخداـ المشاركة بيف القطاعيف العاـ كالخاص لتقديـ
الخدمات العامة كالسمع كالخدمات كالمنافع االجتماعية التي تتبنى الدكلة تقديميا.
كفي ىذا المجاؿ يمكف تحديد ثالثة طرؽ لتقديـ الخدمات العامة ىي-:

)(http:// proquest-umi-com/pqdweb-?did=168173991-fsid

 -الجمع بيف الممكية كاإلنتاج فتككف الدكلة ىي المقدـ المباشر لمسمعة.
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 قياـ القطاع الخاص بتقديـ خدمة تحت أشراؼ كرقابة الحككمة فمسؤكلية الحككمة تكفيرالبيئة المالئمة لمقطاع الخاص لتسييؿ تقديـ الخدمات

 .كيككف دكر الدكلة رئيسي مف

خالؿ قياميا بإصدار التشريعات المنظمة ليذه العالقة كالرقابة لضماف خضكع الخدمات
كالمشاريع المقدمة بكاسطة القطاع الخاص لممكاصفات كالمعايير.

 -المشاركة مع القطاع الخاص ,كسيتـ تكضيح ىذا المفيكـ فيما يأتي-:

أكالن :مفيكـ المشاركة(Bettignies.S & Ross, 2004; 122) :
مصطمح المش

P3S

اركة بيف القطاعيف العاـ كالخاص كيعرؼ اختصا انر

) (public-private – partnershipكىك كضع الترتيبات التي يستطيع بمقتضاىا القطاع العاـ
تكفير السمع كالخدمات العامة كاالجتماعية كالسماح لمقطاع الخاص بتقديميا أيضان ,كبذلؾ يككف

لمقطاع الخاص دكر في تخطيط كتـ كيؿ كتصميـ كبناء كتشغيؿ كصيانة المشاريع العامة ,كيتـ
تنظيـ ىذا الدكر مف خالؿ ترتيبات تعاقدية بيف الحككمة كالقطاع الخاص.

كيكضح الجدكؿ النماذج المختمفة لعقكد المشاركة كالتي تختمؼ فييا درجة المشاركة أك

المساحة الممنكحة لمقطاع الخاص لتقديـ الخدمات حسب الصكرة التعاقدية مع الحككمة-:
صكر المشاركة المختمفة بيف القطاعيف العاـ كالخاص

خ
2
3
4
5
6
7

اٌتفاصًُ
ٔىع اٌتؼالذ
ِذ إٌّشآخ تاحتُاجاخ وخذِاخ اٌمىي ٍَتشَ اٌمطاع اٌخاص تتىفُز اٌؼّاٌح اٌالسِح ٌٍّصاٌح اٌؼاِح ِثً
خذِاخ شزواخ إٌظافح اٌخاصح واٌصُأح.
اٌؼاٍِح.
اٌتشاَ اٌمطاع اٌخاص تتمذَُ اٌؼىْ اٌفٍٕ ٌٍّٕشآخ اٌؼاِح.
ػمىد اٌّساػذج اٌفُٕح.
تىرَذ اٌّىاد وتمذَُ اٌخذِاخ خالي ِذج ِؼُٕح.
اٌّماوالخ اٌثأىَح.
تىٌٍ شزواخ اٌمطاع اٌخاص إدارج إٌّشآخ واٌّزافك اٌؼاِح وفما ً
ػمىد اإلدارج.
ٌحذود وصالحُاخ َتُ االتفاق ػٍُها فٍ ػمذ اإلدارج.
تؤجُز أصً ِىجىد تاٌفؼً ٌغزض اٌتشغًُ ِماتً أجىر االستفادج ِٓ
ػمىد اٌتؤجُز Leasing
االِتُاس ٌّذج ِحذدج.
ٔظاَ االِتُاس  Botand concessionلُاَ شزوح اٌمطاع اٌخاص تتّىًَ وتصُُّ وتٕاء وتشغًُ وصُأح
األصً أو اٌّشزوع ٌّذج سُِٕح تىىْ طىٍَح ٔسثُا ً
 30 – 20سٕح
تسًّ ِذج االِتُاس.
أػطاء اٌحك ٌشزوح اٌمطاع اٌخاص تتطىَز وتّىًَ وتصُُّ وتٕاء
ٔظاَ اٌتٍّه واٌثٕاء واٌتشغًُ
واِتالن وتشغًُ وصُأح اٌّشزوع تّىجة ػمذ وَىىْ ػًٍ اٌشزوح
(Boo) Build
تحًّ ِخاطز اإلَزاداخ اٌّزتثطح تؼٍُّح اٌتشغًُ ووذٌه اٌفىائ ض
(Own) operatc
اٌّتىلؼح ِٓ اٌتشغًُ.

Sources: Smith,G & shafik,n & Guislainp. N & Rcichertis 1997 " private

" Participation in infrastractore,P92

إف مف أىـ ما يمكف استخالصو مف نماذج المشاركة المشار إلييا في الجدكؿ

أعاله ىك

التحكؿ مف تكفير الحككمة لمخدمات العامة بصكرة مباشرة إلى تقديميا بصكرة غير مباشرة كافساح

المجاؿ لمقطاع الخاص لتقديميا بمكجب صيغ تعاقدية كلذا تختمؼ مسؤكلية القطاع الخاص كفقان
لنكعية التعاقد كمدتو ,كيعكد قرار الحككمة إلى الدخكؿ في مشاركة مع القطاع الخاص مف أجؿ
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تقديـ الخدمات العامة أيان كاف شكؿ النمكذج المستخدـ إلى عدة أسباب أىميا ( -:نصار:2002 ,

)36

أ -تقميؿ الخطكرة التي تصحب ىذه المشاريع الضخمة كتكزيع المخاطر.

ب -تقميص حجـ القطاع العاـ كاالستفادة مف المكارد المالية كالبشرية المكجكدة لدل القطاع
الخاص.

ج -تخفيض تكمفة تقديـ الخدمات المختمفة  .إذ يسمح نظاـ المشاركة بالحصكؿ عمى أقؿ

العركض كمفة كأكثرىا كفاءة مف حيث القدرة عمى تقديـ الخدمات.

د -معالجة مشكمة النقص في التمكيؿ الرتفاع تكاليؼ االستثمار كالمجكء إلى االقتراض

بكصفيا حالن لتقديـ خدمات البنية األساسية.

ىػ -االستعانة بالتكنكلكجيا كالخبرة اإلدارية كاإلمكانات المكجكدة لدل القطاع الخاص لتنفيذ

كادارة البرامج الحككمية.

كفي ظؿ ىذه العكامؿ ظيرت العكامؿ المشجعة لممشاركة بيف القطاعيف العاـ كالخاص

باعتبارىا حالن لقياـ الحككمة بتكفير الخدمات العامة المختمفة خاصة في ظؿ تكجو مؤسسات

اؿتمكيؿ الدكلية نحك تشجيع القطاع الخاص بصفة عامة في ظؿ التكجيات المبرالية لبرامج
اإلصالح الحككمي االقتصادم.

كألىمية مشاريع المشاركة كاتساعيا في مجاالت المشاريع الستراتيجية مثؿ الصناعات النفطية

كالطائرات كانشاء المكانئ ...كغيرىا فقد أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية المعيار المحاسبي
رقـ  31اليدؼ منو تقديـ اإلرشاد لتطبيؽ السياسات المحاسبية كتطبيقيا في المشاريع المشتركة
كعف البيانات المالية لممشاركيف بغض النظر عف الييكؿ أك الشكؿ الذم تتـ بمكجبو نشاطات

المشاريع المشتركة.

أشكاؿ المشاريع المشتركة:

كضعت لجنة الـ عايير المحاسبية الدكلية أشكاؿ المشاريع المشتركة كىيكميتيا التي يمكف

حصرىا بثالثة أنكاع شائعة ىي-:

أ -العمميات تحت السيطرة المشتركة.

ب -المكجكدات تحت السيطرة المشتركة.
ج -المنشآت تحت السيطرة المشتركة.

كلتكضيح المعيار المحاسبي ليذه األشكاؿ المتعددة مف المشاريع-:
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أ -العمميات تحت السيطرة المشتركة  :مف المنظكر القانكني فأف ىذا النكع مف المشركعات

المشتركة ال يككف لو كجكد منفصؿ عمف يقكمكف برعايتو مف كجية نظر اقتصادية أما مف الجانب
المحاسبي فيتطمب ما يأتي-:

( )1يجب عمى المشارؾ االعتراؼ في بياناتو المالية بما يأتي-:
 -األصكؿ التي يسيطر عمييا كالمطمكبات التي يتحمميا.

 المصركفات التي يتكبدىا كحصتو مف الدخؿ الذم يكتسبو مف السمع أك الخدمات التييبيعيا المشركع المشترؾ.

( )2يجب عمى المشارؾ أف يعترؼ في بياناتو المالية باألصكؿ كالمطمكبات كالدخؿ

كالمصركفات كغير ممزـ بإجراء تعديالت تخص تكحيد البيانات.

( )3ليس مف الضركرم طمب سجالت محاسبية منفصمة لممشركع المشترؾ كيمكف أف يعد

المشاركيف حسابات إدارية تمكنيـ مف تقكيـ أداء المشركع.
ب -األصكؿ الخاضعة لمسيطرة المشتركة:

في بعض المشاريع يتطمب كجكد أصكؿ خاضعة لمسيطرة المشتركة ,كيشت

رط المعيار

المحاسبي الدكلي في ىذه الحالة مف كؿ مشارؾ أف يفصح في قكائمو المالية ما يأتي-:

( )1حصتو في األصكؿ الخاضعة لمسيطرة المشتركة مصنفة كفقان لطبيعة ىذه األصكؿ.
( )2أم التزامات يككف قد تحمميا.

( )3حصتو في أية التزامات تـ تحمميا بالمشاركة مع مشاركيف آخريف فيما يتعمؽ بالمشركع.
( )4أم دخؿ مف بيع أك استخداـ حصتو مف إنتاج المشركع المشترؾ كحصتو مف أم

مصركفات تخص المشركع.

( )5أية مصركفات تحمميا كتتعمؽ بحصتو في المشركع المشترؾ.
ج :المنشآت الخاضعة لمسيطرة المشتركة.

تمثؿ المنشآت الخاضعة لمسيطرة المشتركة النكع الرئيسي لممشركعات المشتركة كىك ما يعد

شكالن حقيقيان لمشراكة ,كالمثاؿ التقميدم لذلؾ ىك الشراكة المتساكية لشريكيف مف دكف أف يككف

ىاـ مثؿ قياـ أحدىما بكؿ ما يتعمؽ بأمكر
ألحدىما األغمبية كقد يخصص لكؿ منيما مكضكعه ه
اإلنتاج كاآلخر بكؿ ما يتعمؽ بأمكر التسكيؽ لذؿ ؾ فأف الشريكيف ال بد أف يتفقا بشكؿ فعاؿ عمى

الق اررات األساسية.

كيتضح مف القكاعد التي حددىا المعيار المحاسبي لممنشآت الخاضعة لمسيطرة المشتركة ما

يأتي-:
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( )1يجب عمى المشارؾ اإلفصاح في قكائمو المالية المكحدة عف حصة في المنشآت الخاضعة
لمسيطرة المشتركة باستخداـ كاصدار كاحد أك أكثر مف نماذج التقارير

( )2يقكـ المشارؾ بالتقرير عف حصتو في أصكؿ كالتزامات كايرادات كمصركفات المنشأة
الخاضعة لمسيطرة المشتركة.

( )3تتضمف قائمة الدخؿ المكحدة لكؿ مشارؾ حصة مف اإليرادات كالمصركفات في المنشآت
الخاضعة لمسيطرة المشتركة.

( )4يمكف لممشارؾ أف يقكـ بتضميف حصتو في كؿ مف األصكؿ كااللتزامات كاإليرادات
كالمصركفات التي تخص المنشأة الخاضعة لمسيطرة المشتركة مع البنكد المشابو ليا في

قكائمو المالية المكحدة كذلؾ عمى أساس كؿ بند عمى حدة.
كبالمقابؿ يمكف لممشارؾ أف يقكـ بكضع بنكد منفص

لة لحصتو في كؿ مف األصكؿ

كااللتزامات كاإليرادات كالمصركفات في المنشأة الخاضعة لمسيطرة المشتركة في قكائمو

المالية المكحدة فمثالن يمكف أف يظير حصتو مف األصكؿ المتداكلة لممنشأة الخاضعة

لمسيطرة المشتركة كرقـ أسفؿ األصكاؿ المتداكلة لمنشأتو المفردة ,كذلؾ يظير حص تو مف
اآلالت كالمعدات كالمباني مف المنشآت الخاضعة لمسيطرة المشتركة كجزء منفصؿ عف

المكجكدات لممجمكعة المكحدة.

( )5يجب عدـ إجراء مقاصة بيف األصكؿ كااللتزامات عف طريؽ تخفيضيا بالتزامات أك أصكؿ
أخرل ,كذلؾ يجب عدـ إجراء مقاصة بيف اإليرادات كالمصركفات عف طريؽ ت

خفيضيا

بمصركفات أك إيرادات أخرل.

متطمبات اإلفصاح:

يمتزـ كؿ مشارؾ باإلفصاح في مالحظات القكائـ المالية عف حصتو في الممكية في كؿ مشركع

مشترؾ ,كيجب أف يفصح في مالحظات القكائـ المالية عف المبالغ أك القيـ الخاصة باألصكؿ
المتداكلة ,كاألصكؿ طكيمة األجؿ كالخصكـ ا

لمتداكلة كالخصكـ طكيمة األجؿ كاإليرادات

كالمصركفات المتعمقة بحصتو في المشركعات الخاضعة لمسيطرة المشتركة.

كيجب عمى المشارؾ في المشركعات المشتركة أف يحمؿ أية نفقات طارئة يتحمميا المشارؾ

كالمتعمقة بحصتو في أم مشركع مشترؾ ,كأف يفصح عف المبمغ اإلجمالي لالحتماال

ت الطارئة

اآلتية بصكرة منفصمة عف مبمغ االحتماالت الطارئة األخرل فيما عدا الحاالت التي يككف فييا

احتماؿ الخسائر ضئيالن-:

 حصتو في كؿ احتماؿ طارئ مف تمؾ التي تكبدىا بصكرة مشتركة مع المشاركيف اآلخريف. حصتو مف االحتماالت الطارئة لممشاريع المشتركة التي تـ االلتزاـ بيا قبمو.13

يجهخ دراسبد يحبسجُخ و يبنُخ _ انًجهذ انثبيٍ _ انعذد  _ 24انفصم
انثبنث _ نسُخ 2013
انًىاسَخ انتعبلذَخ األسهىة األيثم فٍ تخطُظ وتُفُذ يشبرَع انًىاسَخ
االستثًبرَخ

 -االحتماالت الطارئة التي تنشأ عف التزامات المشاركيف اآلخريف في المشركع المشترؾ.

 3-2-3إنشاء مشاريع البنى األساسية بطريقة( البناء والتشغيل والتحويل)

)Build – Operate – Transfer (BOT

مما ال شؾ فيو أف تكفر البنية األساسية االقتصادية التي يقصد بيا مشاريع القكة الكيربائية

كاالتصاالت السمكية كالالسمكية ,كامدادات المياه كالصرؼ الصحي كاألشغاؿ العامة مثؿ الطرؽ
كالسدكد كالقنكات الكبيرة كقطاع النقؿ مثؿ السكؾ كالمكانئ كالمطارات بالكـ المناسب كالجكدة

المالئمة مف الدعائـ األساسية لدفع عجمة التنمية االقتصادية في الدكؿ النامية كجذب االستثمارات
الكطنية كاألجنبية كزيادة قدرة منتجات تمؾ الدكؿ عمى المنافسة في األسكاؽ الداخمية كالخارجية.
كباستقراء الكاقع يتضح أف قطاع البنية األساسية لمدكؿ النامية كمنيا العراؽ

يعاني مف

اختالالت كمشاكؿ عديدة فانخفاض األداء االقتصادم كالتشغيمي ظاىرة عامة كاالفتقار إلى

الصيانة كتدىكر جكدة الخدمات المقدمة ىك األكثر انتشا انر كعجز المتاح عف تمبية االحتياجات

كتراكـ المديكنية فأصبح حجـ الفجكة بيف المتاح كالمطمكب متسعان بؿ في تزايد مستمر نظ انر لمزيادة
السريعة في عدد السكاف كاالمتداد العمراني السريع كعجز األرصدة المالية المخصصة في المكازنة

العامة عف تمبية االحتياجات المتزايدة لألفراد كقد انعكس ذلؾ سمبان عمى جكدة الحجـ المتاح مف

خدمة البنية الالزمة األساسية فتأثرت سمبان عمى معدالت التنمية ا القتصادية المتحققة كمستكيات
الرفاىية التي ينعـ بيا أفراد المجتمع.

إف قصكر مصادر التمكيؿ التقميدية عف تمبية االحتياجات المالية ليذا القطاع أصبح لزامان

عمى الدكؿ النامية أف تعتمد عمى صيغ جديدة لتمكيؿ مشركعات البنية األساسية تتالئـ كتتكافؽ مع
الظركؼ الداخمية كالخارجية السائدة كبالرغـ مف تعدد كتنكع تمؾ الصيغ إال أنيا اشتركت جميعيا

في االعتماد عمى القطاع الخاص بأشكاؿ كدرجات متفاكتة كمف أىـ تمؾ الصيغ ما عرؼ بأنظمة

البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ )( . Building-operation-transfer (BOTالبنؾ الدكلي – تقرير

التنمية في اؿعالـ )26 ,1994

لقد أعمنت العديد مف الدكؿ رغبتيا الجادة في االعتماد عمى تمؾ النظـ لتمكيؿ العديد مف

مشركعات البنية األساسية في قطاعات مختمفة ,كبما أف اتخاذ أم قرار يتعمؽ بتنفيذ مشركع معيف

سكؼ يستند إلى نتائج جدكاه كتقكيمو مف كجية نظر متخذ القرار ,إال أف ات خاذ الق اررات المتعمقة

بمشركعات البناء كالتشغيؿ ثـ التحكيؿ ليا طرفيف ىما-:

األكؿ :يمثؿ الجية اإلدارية مانحة االمتياز كالتي تمثؿ المصالح القكمية العامة كىذا يتضمف

مصالح تحكميا اعتبارات القيمة االقتصادية كرفاىية المستيمكيف.
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الثاني  :القطاع الخاص الذم سكؼ يتكؿ ل تنفيذ كتشغيؿ المشركع كالتعيد بإعادتو لمجية

اإلدارية في نياية مدة االمتياز كىك بمثابة المصمحة الخاصة تحكميا اعتبارات الربحية الخاصة .
) (UNIDO, 1996, BOT projects

كىنا تكمف المشكمة الجكىرية حيث أف التعارض بيف تمؾ المصالح أم بيف نتائج الجدكل

الخاصة كالعامة ىك الكضع األكثر احتماالن ,فالتركيز عمى الجدكل القكمية كتغميبيا عمى الجدكل

الخاصة بصكرة جكىرية لف تشجع القطاع الخاص عمى الدخكؿ في قطاع البنية األساسية كبالتالي

سكؼ يحرـ ىذا القطاع مف مساىمة كاف يمكف أف تككف فعالة.

م كقت يعجز فيو ىذا القطاع عف تكفير الحد
كيزيد مف العبء المالي عمى القطاع الحككمي ؼ

األدنى مف متطمبات البنية أألساسية الالزمة لمتنمية االقتصادية كسد الحد األدنى مف احتياجات
األفراد.

كمف ناحية أخرل فأف التركيز عمى الجدكل الخاصة ليذه المشركعات كتغميبيا عمى اعتبارات

الجدكل القكمية سكؼ يتعارض بشدة مع ـ بادئ الكفاءة في تخصيص المكارد كرفاىية المستيمكيف.
إف مف ضمف ستراتيجية المكازنة التعاقدية ىك تحقيؽ المنافع لجميع األطراؼ بالتنسيؽ بيف

الجدكل الخاصة كالجدكل العامة القكمية لمشركعات  BOTفي قطاعات البنية األساسية الذم يعد
مف المتطمبات الرئيسية لتفعيؿ دكر القط اع الخاص في ىذه القطاعات كالمحافظة عمى مصالح

المجتمع كالكصكؿ إلى صيغة تكافقية تعد ىدفان رئيسيان يتعيف عمى متخذم القرار السعي إلى تحقيقو
فإلى أم مدل تنجح الضكابط كالقيكد بيف الجدكل الخاصة كالعامة لتمؾ المشركعات كما مدل

مراعاة تمؾ الضكابط كالقيكد في العقكد المبرمة.

إف العمؿ بمشاريع  BOTال تعني الخصخصة إذ أف ليذا المفيكـ معاني أخرل مختمفة تمامان

عف إقامة المشاريع بطريقة البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ نكجزىا بما يأتي-:
المكازنة التعاقدية ال تعني الخصخصة -:

سنكضح فيما يأتي تعريؼ كأساليب التحكؿ نحك الخصخصة.

تعريف الخصخصة:

عرؼ (رحكمة )http:// www. Siiranline,org ,2009 ,الخصخصة بأنيا " نقؿ ممكية

مشركع مف القطاع العاـ إلى الخاص ".

كما عرفيا (بف حنبكر )6 ,1997 ,بأنيا " تحكؿ الممكية العامة إلى القطاع الخاص في قطاع

النشاط االقتصادم أك مجاؿ الخدمات العامة ".

بينما عرفيا ( د .عبد القادر )202 ,1999 ,ىك تحكيؿ ممكية المنشآت العامة إلى أطراؼ

أخرل تقكـ بإدارتيا كفقان لمبادئ قطاع األعماؿ الخاصة.
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مف التعاريؼ السابقة يستدؿ عمى أف الخصخصة ىك بيع ممتمكات القطاع العاـ مف المنشآت

االقتصادية كالخدمية إلى القطاع الخاص فيي عممية تفكيؾ القطاع العاـ كتقميص لحجـ منشآتو,
أما المكازنة التعاقدية فتبتغي إلى بناء القطاع العاـ كزيادة مكجكداتو بإنشاء المشاريع اإلنتاجية

كالخدمية كزيادة التراكـ الرأسمالي مف مصادر تمكيؿ عامة أك بالمشاركة مع القطاع الخاص أك عف
طريؽ بناء المشاريع كتشغيميا مف قبؿ القطا ع الخاص ثـ تحكيميا كاعادتيا إلى الحككمة بمكجب
عقكد البناء كالتشغيؿ كالتحكؿ ) (BOTكبيذا ستقدـ الحككمة خدمات عامة بتمكيؿ كتشغيؿ مف
مصادر أخرل غير األمكاؿ العامة مع بقائيا تحت رقابتيا لحيف استعادة ممكيتيا.
أساليب الخصخصة( :د .المتككؿ)12 :2001 ,

ىناؾ عدة أساليب تستخدميا الحككمات لغرض الخصخصة أىميا-:

 طرح األسيـ لالكتتاب العاـ بشكؿ كمي أك جزئي كىك تحكيؿ رأسماؿ المنشأة إلى أسيـتطرح لالكتتاب العاـ في سكؽ األكراؽ المالية كىذا ما يكسع نطاؽ الممكية كقاعدة

المنافسة.

 طرح األسيـ اكتتاب خاص كىك طرح األسيـ لمجمكعة مخت ارة مف المستثمريف كيفضؿىذا أألسمكب في حالة المنشآت ذات األداء الضعيؼ كتحتاج لمالكيف أقكياء تتكفر لدييـ

الخبرات كاإلمكانات المالية كالتجارية الالزمة لنجاح الشركات.

 بيع أصكؿ المنشأة بالمزاد العمني. -بيع اإلدارة كالعامميف لممنشأة.

أكالن :تعريؼ مشركعات ) (BOTالبناء كالتشغيؿ كالتحكؿ:

كعده البعض اآلخر نظاـ
عرؼ بعض الباحثيف صيغة إنشاء ىذه المشاريع كعقد منح امتيازّ ,

تمكيؿ كفي ما يأتي تعريؼ ليذيف االتجاىيف.

عرؼ (سرم )32 :2001 ,بأنو " مجمكعة الترتيبات القانكنية المشتممة عمى عدد مف العقكد

كاالتفاقيات بيف أطراؼ متعددة لمقياـ بعمؿ يتصؿ بمرفؽ عاـ أك خدمة عامة خالؿ مدة محددة
بانتيائيا تحكؿ أم أصكؿ كمنقكالت متعمقة بيذا العمؿ إلى أحد األطراؼ.

كقد عرفو (عبد المجيد )6 :2008 ,بأنو " عقد امتياز تبرمو الدكلة أك سمطة تابعة ليا أك جية

ليا الصالحية مع شخص طبيعي أك معنكم لمقياـ بإنشاء كادارة مرفؽ عاـ أك خدمة عامة خالؿ

مدة محددة ".

يالحظ مف التعريفيف السابقيف االتجاه نحك الصيغة القانكنية لتعريؼ مشاريع  BOTكاعتبارىا

عقكد منح امتياز لإلنشاء كاالستغالؿ كترتبط مع الجية مانحة االمتياز بشركط ينص عمييا العقد.
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أما التعريؼ الصادر عف ( مؤسسة  UNIDOاليكندك لمتنمية الصناعية التابعة لمنظمة األمـ

المتحدة )1996 ,كالذم جاء فيو تكصيفان ليذا النكع مف المشاريع كعرفيا بأنيا " نظاـ مف أنظمة
تمكيؿ مشركعات البنية األساسية حيث تعيد الدكلة إلى شخص طبيعي أك اعتبارم يطمؽ عميو في

العادة شركة المشركع تمتزـ ىذه الشركة بمكجب اتفاؽ يبرـ مع الحككمة يسمى اتفاؽ الترخيص يتـ

بمكجبو تصميـ كبناء مرفؽ مف مرافؽ البنية األساسية ذات الطابع االقتصادم كيككف عائد تشغيؿ

المرفؽ خالصان لصالح شركة المشركع عمى نحك يمكنيا مف استرداد تكمفة المشركع كتحقيؽ ىامش

ربح طكاؿ مدة الترخيص

ثـ نقؿ ممكية أصكؿ المشركع إلى الدكلة عند نياية مدة الترخيص

باألكضاع كالشركط المبينة باتفاؽ الترخيص.

تعريؼ ( لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي,

 )2001 : Uncitralالدليؿ الخاص

بمشاريع البنية التحتية الممكلة عف طريؽ القطاع الخاص كفي تعريؼ لممصطمحات اؿ

بمشاريع البنية التحتية كما يأتي-:

متعمقة

" كصؼ يطمؽ عمى مشركع البنية التحتية حينما تختار السمطة المتعاقدة صاحب امتياز

لتمكيؿ كتشييد مرفؽ أك نظاـ لمبنية التحتية كاعطائيا حؽ تشغيؿ المرفؽ عمى أساس تجارم لمدة
معينة تنتقؿ ممكية المرفؽ بعد انقضائيا إلى السمطة المتعاقدة.
مف التعريفيف السابقيف اعتبرت مشاريع

 BOTنظاـ تمكيؿ إنشاء مشاريع البنى التحتية

األساسية مف قبؿ القطاع الخاص إال أنيا تعكد إلى القطاع العاـ بعد انتياء مدة االمتياز

المنصكص عمييا ضمف الشركط.

كمف خالؿ تحميؿ البيانات التي يتطمبيا إعداد كتنفيذ ستراتيجية المكازنة التعاقدية ستتييأ قاعدة

البيانات التي يتـ االستناد إلييا في أنشاء مشاريع البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ.
ثانيان :تقكيـ مشركعات BOT

تختمؼ عناصر تقكيـ كجدكل مشركعات  BOTكفقان لممعايير المكضكعة مف قبؿ جية اتخاذ

القرار ) ,(Jaebum, J, 2009; 22فإذا كاف الطرؼ األكؿ (الحككمة) تركز عمى جدكل المشركع
االقتصادم كتحديد مدل مساىمتو في عمميات التنمية االقتصادية ,إال أف الطرؼ الثاني (القطاع

الخاص ) لف يقدـ عمى تنفيذ تمؾ المشركعات إال إذا تأكد مف أف اإليرادات المتكلدة كافية لتغطية

تكاليؼ التنفيذ كالتشغيؿ كالكفاء بكافة االلتزامات المالية فضالن عف تحقيؽ عائد مناسب ,كلف يتحقؽ

فؾ التعارض بيف المصالح القكمية كالمصالح الخاصة إال مف خالؿ دراسة عممية كافية لمختمؼ
الجكانب القانكنية ,التسكيقية البيئية ,الفنية ,المالية كاالقتصادية لمشركعات

 BOTفي كؿ قطاع

مف قطاعات البنية األساسية خالؿ مراحؿ اإلنشاء كالتشغيؿ كصكالن إلى مرحمة المشاركة مع الدكلة,
كسكؼ يتـ التركيز في ىذه الدراسة عمى الجكانب اآلتية-:
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أ -تقكيـ مشركعات  BOTمف كجية نظر المستثمر.

ب -دراسة الجدكل المالية لمشركعات .BOT
ج -نتائج المحاسبة القكمية.

أ -تقكيـ مشركعات  BOTمف كجية نظر المستثمر:
ييدؼ المستثمر الخاص مف ممارسة نشاطو في أم قطاع اقتصادم إلى تعظيـ ربحيتو في

ظؿ مستكل مقبكؿ مف المخاطرة ( .عبد العزيز)210 :2001 ,

كلمكصكؿ إلى اليدؼ مف تقكيـ المشركع ككضع الجدكل االقتصادية يستمزـ القياـ بالعديد مف

الدراسات ,نقطة البداية ليا ىي الدراسات التسكيقية باعتبار أف نتائجيا تعطي اإلشارة إلجراء
الدراسة الفنية ثـ الدراسة المالية التي ستككف المحصمة لنتائج جميع الدراسات األخرل ,كعمييا

يستند المستثمر في اتخاذ ق ارره.

أما الدراسات الفنية فأنيا تختمؼ مف مشركع آلخر كسكؼ يتـ التركيز عؿل جكانب محددة تمثؿ

سمة مشتركة لمختمؼ مشركعات  BOTكبصفة خاصة الجكانب التي تتأثر بما تقدمو الحككمة مف

حكافز كما تضعو مف قيكد عمى ممارسات القطاع الخاص في مشركعات البنية األساسية كذلؾ في

ضكء ما أقرتو تجارب عدد مف الدكؿ في ىذا المجاؿ ,كيعتمد ىذا عمى دراسة السكؽ

كأسعار

الخدمة كمكازنة المبيعات.

كىذا يتطمب مف المستثمر كاإلدارة الحككمية كضع مكازنة المبيعات كتحديد سعر الخدمة

كأساس إلعداد الخارطة االستثمارية.
-مكازنة المبيعات المتكقعة:

تعد مدخالن رئيسيان لمعديد مف الدراسات األخرل مثؿ الدراسة الفنية كالدراسة المالية ,كأم خمؿ أك

ضعؼ فييا سكؼ ينعكس سمبان عمى جميع العكامؿ األخرل الالحقة كالمكممة لتمؾ الدراسة.

كتيدؼ مكازنة المبيعات إلى التنبؤ بحجـ كقيمة المبيعات المتكقعة مف الخدمة خالؿ سنكات

التشغيؿ كدراسة المخاطر المرتبطة بالطمب المتكقع كسعيان لتحقيؽ ىذا اليدؼ تكجد إجراء ات يتعيف
اتباعيا يمكف تمخيصيا بالخطكات اآلتية(Horngren , at. Al, 2009; 180) -:
دراسة المالمح الرئيسية لمسكؽ الحالي كالمتكقع لخدمات البنية األساسية.
 تحديد العكامؿ الرئيسية المحددة لمبيعات الخدمة حاليان كمستقبالن. -تجميع كافة المعمكمات التسكيقية كتحميميا

تحديد سعر الخدمة:

يعد سعر الخدمة الذم تبنى عميو شركة المشركع أساس إعداد مكازنة المبيعات ,ككضع مكازنة
ّ
اإليرادات المتكقعة مف المشركع ,كىذا مف األمكر اليامة كالضركرية التي ستؤثر جكىريان في قبكؿ
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أك رفض المشركع المقترح مف كجية النظر الخاصة ,ككذلؾ الجية ا لحككمية مانحة االمتياز عند

االختيار كالتفضيؿ بيف العركض المقدمة كما يناؿ أيضان اىتماـ شركة المشركع عند إعداد دراسة
الجدكل بصفة عامة كالتسكيقية منيا بصفة خاصة.

كعميو فأف أسعار الخدمات المقدمة مف مشاريع البنى األساسية كالتكقع بشأنيا ليا طبيعتيا

الخاصة التي تختمؼ عف تمؾ السائدة في المنتجات األخرل خارج قطاع البنية األساسية.

فخدمات البنية األساسية ىي خدمات عامة كأف تكلي القطاع الخاص إنتاجيا كتقديميا ,لذلؾ

فالتدخؿ الحككمي في السياسات السعرية أمر ال مفر منو )( UNIDO,2000,264

كيظير ىذا التدخؿ أثره ضمف دراسات تقك يـ المشركع كالجدكل بصكرة كاضحة ككنو يراعي

مصالح مختمؼ األطراؼ.
)22

كسنتناكؿ بالبحث طريقتيف تساعد في تحديد أسعار خدمات البنى األساسية ( -:سرم:2001 ,
 طريقة تنظيـ العائدRate & Return Revelation .كفقان ليذه الطريقة تتغير أسعار الخدمة لممحافظة عمى مستكل معيف مف العائد بحيث يتحدد

سعر الخدمة مف دراسة الجدكل التسكيقية بما ال يتجاكز معدؿ العائد لمحد األقصى الذم ترغب

الجية اإلدارية عدـ تجاكزه.

كطالما أف معدؿ العائد لـ يتجاكز حده األقصى  Rate of return capيمكف لشركة المشركع

أف تقكـ بتغيير سعر بيع اؿخدمة بما يتماشى مع التغير في تكاليؼ اإلنتاج كال يصبح السعر
ثابتان في جميع الحاالت بؿ يمكف السماح بتغييره مف مدة ألخرل ليتماشى مع معدؿ التضخـ

النقدم كالكفاءة ,كطالما أف العائد يتـ حسابو كنسبة محددة مف رأس الماؿ كالذم يعكس التكمفة

التاريخية لألصكؿ فأف العائد المحسكب مف تمؾ التكمفة يككف غير عادؿ لممستثمر ,كمف ثـ

فالسماح بتغييره مف مدة زمنية ألخرل مع التضخـ يعد أم انر طبيعيان كمنطقيان كيمكف الحصكؿ
عمى الحد األقصى لنسبة العائد خالؿ مدة زمنية معينة ليتـ تقسيـ مدة تشغيؿ المشركع إلى

عدة فترات زمنية كيحتسب الحد األقص ل لمعائد في المدة الزمنية الحالية كما في المعادلة

اآلتية-:

عر=عر–+1(1
حيث أف-:

(َر– )(+فر– )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
00

ع ر = الحد األقصى لمعائد في المدة الزمنية الحالية.

ع ر –  =1الحد األقصى لنسبة العائد في المدة الزمنية السابقة.
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ـ ر –  =1متكسط معدؿ التضخـ النقدم خالؿ المدة اؿسابقة.

ؼ ر– =1معامؿ مكاسب الكفاءة المتحقؽ خالؿ المدة السابقة.
كيستخدـ البعض معامؿ مكاسب الكفاءة المتكقع خالؿ المدة

(ر) في حساب الحد األقصى

لمعائد كليس المعامؿ المتحقؽ في المدة السابقة ,كلكف يفضؿ االعتماد عمى معامؿ الكفاءة المتحقؽ
نظ انر لسيكلة تقديره كالرقابة عميو مف قبؿ الجية الحككمية المختصة.

إف معامؿ مكاسب الكفاءة المتكقع يمكف أف تبالغ قيمة شركة المشركع سعيان لتعظيـ أرباحيا ثـ

يتـ االكتشاؼ في نياية المدة أف لـ يتحقؽ كتككف النتيجة النيائية خسارة في الرفاىية التي يتحمميا
أفراد المجتمع في مقابؿ مكاسب كفاءة غير حقيقية يحصؿ عمييا المستثمر الخاص.

كقد اتبعت كؿ مف الكاليات المتحدة ككندا كالياباف كماليزيا كاليند كغيرىا مف الدكؿ ىذه الطريقة

في عقكد  BOTالمنفذة في قطاع البنية األساسية رغبتان منيا في الحد مف قدرة الشركات الخاصة

العاممة في قطاع البنية األساسية في ا ستغالؿ مركزىا االحتكارم برفع أسعار كتقييد اإلنتاج بحثان

عف معدالت أعمى لمربحية مستغمة بذلؾ انخفاض مركنة الطمب السعرية عمى غالبية خدمات البنية

األساسي( .نصار)62 :2002 ,

طريقة تنظيـ السقؼ السعرم ( Price cap Regulationسرم)22 :2001 ,كفقان ليذه الطريقة فأف دراسة الجدكل التسكيقية يتعيف أف تتضمف حدان أقصى لمسعر ينبغي عدـ

تجاكزه عمى األقؿ خالؿ مدة محددة ,كيمكف لسعر الخدمة المقدمة أف يتغير مع تكمفة اإلنتاج

ىبكطان كصعكدان طالما أنو لـ يصؿ إلى الحد األقصى.

كنظ انر لممدة الطكيمة التي تتضمنيا عقكد التشغيؿ لمشركعات  BOTفأف الحد األقصى لمسعر

يتـ السماح بتغييره مف مدة ألخرل كفقان ألسس كقكاعد معينة ,يتـ النص عمييا صراحة في عقكد

 BOTاستنادان لما ىك شائع فأف تمؾ األسس كالقكاعد تتخذ مف نسبة التضخـ النقدم كالتحسف في

الكفاءة داخؿ المشركع أساسان لتحديد الحد األقصى لمسعر في الؼترات الزمنية المتعاقبة مف فترات
زمنية قادمة استنادان إلى المعادلة الخاصة باحتساب الحد األقصى لمسعر في المدة الحالية-:
صس=صر( -
حيث أف-:

(َس– )(+فر– )
 +ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
00

س ز = الحد األقصى لمسعر في المدة القادمة.

س ر –  = 1الحد األقصى لمسعر في المدة السابقة.
ـ ز –  = 1متكسط معدؿ التضخـ النقدم المتحقؽ لممدة السابقة.

ؼ ز –  = 1معامؿ الكفاءة .
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إف ثبات السعر لمدة كتغيره بعدىا ارتفاعان أك انخفاضان كفقان لمتحسف بالكفاءة كمتكسط معدؿ

التضخـ النقدم ,إذ يككف األثر النيائي عمى الحد األقصى لمسعر ,كلغرض تشجيع القطاع الخاص
لممشاركة في مجاؿ البنية األساسية كتقميؿ حجـ المخاطر التي يتعرض ليا ,قد يتضمف االتفاؽ
نصكصان تسمح لمحد األقصى لمسعر بالتغير التمقائي عند حدكث تغيرات جكىرية في تكاليؼ

اإلنتاج ترجع إلى أسباب خارجة عف سيطرة شركة المشركع مف دكف االنتظار لمدة زمنية محددة.

إف االعتماد عمى طريقة تنظيـ السقؼ السعرم سكؼ يمثؿ حاف انز قكيان لمقطاع الخاص لتخفيض

تكاليؼ إنتاجو كتحسيف كفاءتو كسكؼ ينعكس ذلؾ إيجابيان عمى جكدة الخدمة المقدمة كرفاىية

المستيمكيف.

كيرل الباحث أنو بالرغـ مف اتفاؽ طريقتي تنظيـ العائد كتنظيـ السقؼ السعرم مف حيث

اليدؼ كىك عدـ مبالغة اؿقطاع الخاص في تحديد سعر الخدمة المقدمة ,إال أف تطبيؽ كؿ منيا
سكؼ يؤدم إلى نتائج مختمفة ,فعندما يصؿ السعر إلى حده األقصى في سنة معينة خالؿ مدة

محددة ,كتزيد تكاليؼ اإلنتاج في السنكات القادمة فأف شركة المشركع التستطيع زيادة السعر لمقابمة

الزيادة في تكاليؼ اإل نتاج كعمييا االنتظار لحيف المراجعة الدكرية لسعر الخدمة في نياية المدة

المتفؽ عمييا.

كفي مثؿ ىذه الظركؼ فأف السقؼ السعرم يصبح أكثر تفضيالن مف كجية نظر السمطة

الحككمية المختصة كأقؿ تفضيالن مف كجية نظر شركة المشركع.

اما إذا انخفضت تكاليؼ اإلنتاج نتيجة النخ فاض أسعار خدمات عكامؿ اإلنتاج كتحسف

الكفاءة فأف شركة المشركع ال تقكـ بتخفيض أسعار الخدمة تمقائيان بؿ سكؼ تحتفظ بسعر الخدمة
عند المستكل المرتفع حتى نياية المدة المتفؽ عمييا.

كفي جميع الحاالت سكؼ تشجع طريقة تنظيـ السقؼ السعرم شركة المشركع عمى بذؿ أقصى

جيد ـ مكف لتخفيض التكمفة كتحقيؽ مكاسب الكفاءة.

أما بالنسبة لطريقة تنظيـ معدؿ العائد فأنيا تصبح أكثر تفضيالن مف كجية نظر شركة المشركع

في حالة ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج ,حيث تستطيع شركة المشركع زيادة أسعار الخدمات المقدمة مع

ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج سنكيان دكف االنتظار لنياية المدة المتفؽ عمييا مما يجعؿ األثر السمبي عمى
ربحية شركة المشركع أقؿ نسبيان مقارنة بطريقة تنظيـ السقؼ السعرم  .كيحدث العكس في حالة
انخفاض تكاليؼ اإلنتاج.

مف كجية نظر الباحث الطريقة األكثر مالءمة لمدكؿ النامية ىي طريقة السقؼ السعرم ,فيذه

الطريقة لف تضح م بالمصمحة الكطنية لتحقيؽ مكاسب أعمى لمقطاع الخاص ,كما أنيا لف تككف
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عائقان الستمرار القطاع الخاص في نشاطو بكفاءة ,بؿ عمى العكس ستككف حاف انز لو لبذؿ الجيكد

لتحسيف كفاءتو.

ب -دراسة الجدكل المالية لمشركعات Financial Feasibility study BOT

تعد دراسة الجدكل المالية المحصمة النيائية لنتائج كافة الدراسات السابقة الالزمة لتحديد

الجدكل الخاصة لمشركعات  BOTالتسكيقية كالفنية كاليندسية ,كما أف كافة نتائج الدراسات
السابقة ليا ىي بمثابة مدخالت لدراسة الجدكل المالية.

تمثؿ حمقة الكصؿ بيف الدراسة

كبما أف الدراسات الفنية ىي خارج نطاؽ بحثنا إال أنيا

التسكيقية كالمالية ,فنقطة البداية ىك معرفة الحجـ المطمكب لمخدمات كالسمع التي عمى أساسيا

سكؼ يتـ تصميـ كاختيار الطاقة المالئمة كاألساليب الفنية لإلنتاج.

مالية,

إف ما تتكصؿ إليو ىذه الدراسات مف نتائج ستصبح نقطة البداية لدراسة الجدكل اؿ

كبصكرة عامة تركز دراسة الجدكل الفنية عمى العناصر اآلتية-:

)(http:// www. Chanrobles.com/ default7.h#Build- operate- transfer7.20la
 اختيار المكقع المالئـ كمدل تكافقو مع الشركط البيئية الخاصة بالمشركع. -اختيار التكنكلكجيا المالئمة لتنفيذ كتشغيؿ المشركع المقترح.

 اختيار المالكات اإلدارية كالفنية المالئمة لتقنيات المشركع في مرحمتي اإلنشاء كالتشغيؿ. -اختيار حجـ الطاقة اإلنتاجية المالئـ فنيان كاقتصاديان.

كبصفة عامة تيدؼ دراسة الجدكل المالية إلى تحديد ربحية مشركعات  BOTمف كجية النظر
الخاصة (شركة المشركع ) كالجية الحككمية ,مؤسسات التمكيؿ لمعرفة معدؿ العائد عمى

االستثمارات في تمؾ المشركعات كمقارنتيا بالبدائؿ المختمفة كتيتـ الجية الحككمية بتحديد طبيعة
كحجـ الحكافز التي يتعيف تقديميا لتشجيع القطاع الخاص كتحديد مدة االمتياز المالئمة.

أما شركة المشركع فأف دراسة الجدكل المالية فيي المرتكز الرئيسي الذم تستند إليو في تقديـ

العطاء كالسعي لمفكز بفرصة تنفيذ كتشغيؿ المشركع.

كتيتـ مؤسسات التمكيؿ بالتأكد مف أف المشركع قادر عمى تغطية التزاماتو كتستمزـ دراسة

الجدكل المالية التنبؤ بتكاليؼ التشغيؿ خالؿ مدة االمتياز كاإليراد ات المتكقعة فضالن عف التكمفة
االستثمارية لإلنشاء كالتجييز ,كتحميؿ كتقدير المخاطر بكافة أشكالو لمدة اإلنشاء كالتشغيؿ.

تككف مدة التنفيذ في مشاريع  BOTطكيمة نسبيان عميو فالمخاطر المرتبطة بعمميات اإلنشاء

كالتشغيؿ كمكاجية آثارىا سيككف ليا دكر جكىرم في تحديد اؿ نتيجة النيائية لمجدكل المالية لتمؾ
المشركعات كاتخاذ قرار المشاركة في العطاءات المقدمة

)Org/Documents/policies/ Energy
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أما المخاطر التي ينبغي لشركة المشركع مكاجيتيا كالحد مف آثارىا السمبية فيمكف تحديدىا

باآلتي( -:عثماف)572 :2006 ,

 مخاطر تقمبات سعر الصرؼ كىك انخفاض قيمة العممة الكطنية مقابؿ العمالت األجنبية. المخاطر السياسية المتعمقة بعدـ االستقرار السياسي كحصكؿ االضطرابات . مخاطر عدـ كجكد الشفافية كالكضكح في اإلجراءات كعدـ سرية العطاءات. -مخاطر كجكد عيكب فنية في التصميـ كالمخططات.

في الكقت نفسو تقكـ الحككمة بتقديـ حكافز لممستثمريف مف بينيا-:
 -تقديـ األراضي الالزمة إلقامة المشركع بأسعار رمزية.

 تقديـ منح كقركض لممساىمة في التمكيؿ بأسعار فائدة منخفضة. -تقديـ حكافز ضريبية سكاء ضريبة الدخؿ أك الرسكـ الكمركية.

 -مساىمة الحككمة بحصة في المشركع بدكف أخذ عائد نقدم مباشر.

كيعد تنكع مصادر التمكيؿ داخؿ الييكؿ التمكيمي أحدل الكسائؿ اليامة التي يمكف مف خالليا
تخفيض المخاطر المالية في مشركعات .BOT

ج -نتائج المحاسبة القكمية لمشركعات ( :BOTعطية)63 :2001 ,
إف تحديد الجدكل القكمية لمشركعات  BOTالمستندة إ لى تحميؿ التكاليؼ  /المنافع المتكقعة

لتمؾ المشركعات مف كجية نظر المحاسب القكمي بيدؼ معرفة مدل مساىمة تمؾ المشركعات في
التنمية االقتصادية كاالجتماعية قد ال يتضمف التحميؿ المالي الذم ييتـ بالقكائـ المالية لممشركع

المقترح ,إال أف ليا آثار يتعيف تقدير قيمتيا ح تى يمكف الحكـ عمى جدكل المشركع مف كجية

النظر القكمية يمكف إظيارىا فيما يأتي-:

 -االعتماد عمى القطاع الخاص في تمكيؿ كانشاء كتشغيؿ بعض مشركعات البنية األساسية

بيف نقؿ عبء تمكيؿ تمؾ المشركعات كمخاطر تشغيميا مف الحككمة إلى القطاع الخاص,

كمف المتكقع أف يصاحب ذلؾ تخفيض العجز المتراكـ في المكازنة أك عمى األقؿ تقميؿ
مقدار ىذا العجز كتجنب آثاره السمبية عمى االقتصاد.

 إف مشاركة القطاع الخاص الكطني كاألجنبي في تمكيؿ بعض القطاعات سكؼ يقمؿ مفالديف العاـ كيجنب أعباء األقساط كفكائدىا.

 -إعادة تخصيص المكارد داخؿ القطاعات بطريقة أكثر كفاءة كانتاجية.

 ضركرة تطكير اليياكؿ التمكيمية كذلؾ لضخامة رأس الماؿ المستثمر في مشاريع البنىاألساسية كطكؿ المدة كزيادة المخاطر.

 4-2-3اجراءات اعداد الموازنة التعاقدية
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تتركز المكازنة التعاقدية اىتماميا عمى الـ خرجات إضافة إلى المدخالت كبذلؾ فا ف المكازنة

أصبحت تتضمف برامج كمشاريع ككحدات أداء كأعماؿ منكقع أنتاجيا بمكجب تكاليؼ محددة حسب
مكاصفات نكعية ككمية كتكقيتات .كمف ثـ فالمكازنة أصبحت تيتـ بالجانب اإل دارم (الذم يبيف

االنجازات كاألعماؿ) إضافة إلى الجانب المحاسبي (الذم يركز عمى الجانب الرقابي مف اإلنفاؽ )
كعميو فأىمية المكازنة التعاقدية تنبع مف التركيز عمى الجانب المحاسبي كاحكاـ الرقابة عمى نفقات

الكحدة الحككمية بمكجب برامج كمشاريع النجازىا بكضع معايير ككحدات اداء لقياس العمؿ المنجز
كمقارنة اداء كحدات االتفاؽ باالداء العقمي حسب برنامج الك ازرة اك اؿ محافظة كتعتمد اجراءات

اؿمكازنة التعاقدية عمى النقاط اآلتية-:

اكال.شمكؿ المكازنة التعاقدية عمى كافة البرامج كالنشاطات كالمشاريع التي تنفذ مف قبؿ جيات

كطنية اك أجنبية كتحديد أساليب تنفيذىا كيتطمب ذلؾ ما أمتي-:

 - 1إعداد المكازنة التعاقدية لتحديد االىداؼ كترتيبيا ضمف سمـ األكلكيات كيتـ التكصؿ الى
ذلؾ بعد دراسة المقترحات مف الجيات التنفيذية .

 - 2كضع البرامج كالنشاطات كالمشاريع التي تؤدييا الجيات التنفيذية كدراسة كتحميؿ النتائج
لمتأكد مف تحقيقيا االىداؼ التي تـ تحديدىا.

 - 3كجكد نظاـ محاسبة مالية كتكاليؼ تساعد في تحديد تكا
االداء.

ليؼ النشاط كربطو بنتائج

 - 4كجكد نظاـ لممتابعة يساعد عمى تحميؿ نتائج التنفيذ كمقارنة االنجاز بما

ىك مخطط

لتحقيقو خالؿ السنة المالية.

 - 5كجكد نظاـ لمحصكؿ عمى المعمكمات بشكؿ منتظـ كدائـ كذلؾ لغرض ماياتي-:
أ  -تحديد المسؤلية اإلدارية عف تنفيذ البرامج.

ب -تحديد المراحؿ التي يسير بيا التنفيذ .
ج -تقدير الكقت الالزـ النجاز األعماؿ.

د-اجراء التعديالت الالزمة عمى البرامج كالمشاريع في ضكء الخبرات المكتسبة اثناء التنفيذ.
ثانيا :التخطيط لممشاريع االستثمارية بمكجب اإلجراءات اآلتية-:

- 1تتكلى الك ازرات كالمحافظات تزكيد ك ازرة الت خطيط في بداية كؿ سنة مالية بالخطط

اإلنتاجية لمعمؿ بالمشاريع القائمة بما فييا خطة اإلنتاج كالطاقة التصحيحية كالطاقات

المتاحة كالطاقة المستيدفة مف اإلنتاج.
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- 2تقدـ دراسات الجدكل الفنية كاالقتصادية لممشاريع كافة المقترحة مف قبؿ الجيات المعنية
في الك ازرات كالمحاؼظات إلى ك ازرة التخطيط متضمنة المراحؿ التحضيرية كالتنفيذية بما
فييا اختيار أسمكب التنفيذ كاإلعالف كاإلحالة لتنفيذ المشاريع في عقكد تبرـ يشأنيا.

- 3إعداد الخطة التشغيمية لممشاريع التي أنجزت أك التي ستنجز كبكامؿ طاقتيا لتككف
متكاممة مع المكازنة التشغيمية.
ثاؿان :الدراسات التحميمية كتتككف مف-:
ث

- 1الدراسة التحميمية لمبدائؿ لتحقيؽ األىداؼ العامة بتحديد التكاليؼ كالعكائد لكؿ منيا كالمزايا
كالعيكب (نقاط الضعؼ) المرتبطة بكؿ منيا كعمى ضكء نتائج الفاضمة بيف الطرؽ البديمة

ليتـ اتخاذ القرار عمى ضكءىا.

- 2الدراسة التحميمية لمبرامج الرئيسية كالفرعية (المشاريع) لألجيزة الحككمية قبؿ اتخاذ الق اررات
كذلؾ لتكفر المعمكمات لمتخذم الق اررات بإلقاء الضكء عمى البدائؿ المختمفة كبياف مزاياىا
كعيكبيا ليتـ فيما بعد اختيار البديؿ أألفضؿ كاتخاذ القرار المناسب بمكجب معايير معينة

يمكف االستعانة بيا عف إجراء الدراسات التحميمية لمبرامج كالمشاريع الحككمية عند
المفاضمة بينيا.

رابعان  :كجكد دراسة عف التكمفة التخمينية لممشركع المطمكب تنفيذه بغية استخداميا

كمقياس عند تحميؿ العطاءات .

خامسان  :كصؼ النظاـ المالي كتصنيؼ السمات األساسية لإليرادات كالنظاـ الضريبي
ككما يأتي-:

- 1كصؼ أم أدكات ضريبية أك غير ضريبية تطبؽ عمى العقكد كالرسكـ كاألرباح.
- 2كصؼ الكعاء الضريبي لكؿ ضريبة رئيسية كتكضيح السمات األخرل ليا.
- 3كصؼ الضرائب غير المباشرة.

- 4كضع نظاـ المشاركة في رأس الماؿ بكصؼ المشاركة لمحككمة في رأس الماؿ.

- 5اإلفصاح عف المشاركة الحككمية في رأس ماؿ الشركات العاممة في قطاعات المكارد
اإلنتاجية كالخدمية.
سادسان :تحديد ستراتيجية اإلدارة األصكؿ التي يتـ الحصكؿ عمييا باستخداـ إيرادات المكارد التي
تعرض بياناتيا في الكشكفات المالية الحككمية.

سابعان  :إعداد المكازنة بصيغة تعاقدم ة بيف الحككمة كالجيات المنفذة مف القطاع العاـ كالخاص
كذلؾ بتحديد أكجو اإلنفاؽ كسبؿ تمكيميا مف أإليرادات لتنفيذىا كعقكد.
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ثامنان :تحديد طريقة كأسمكب تنفيذ المشاريع كاألعماؿ بأسمكب المشركع الجاىز بتنفيذ مراحمو كافة
بما في ذلؾ أعداد التصاميـ أألساسية كالتفصيمية حتى تشغيمو كتسميمو كصيانتو.

تاسعان :إعالف المناقصات ككضع أسمكب تقديـ العطاءات كالتنفيذ لممشاريع بحدكد التكمفة التخمينية
المقررة ألغراض التعاقد ضمف التكمفة الكمية مع اإليضاحات كالمعمكمات الكافية حكؿ العقكد المراد

طرحيا.

كتككف الشركط كالمكاصفات كجداكؿ الكميات كالمخططات كغير ذلؾ ما ىك ضركرم لمتنفيذ جاىزة
كدقيقة لتجنب التغيرات أثناء التنفيذ.

عاش انر :تقكيـ اإلنجازات الناتجة عف تنفيذ البرامج كالمشاريع كمقارنة ما أنجز فعالن بما كاف مخطط

لو قبؿ التنفيذ كالتأكد مف كفاءة الجيات المشرفة عمى التنفيذ كمف حسف سير العمؿ فييا كالتزاميا

بالمكاعيد المحددة كيساعد التقييـ عمى تحسيف عممية تنفيذ البرامج الحككمية.
القسم الرابع :

المحمية-:

اآللية المقترحة حول إمكانية وضع إستراتيجية لموازنة الحكومات

المالحظ عمى قانكف  21لسنة  2008أنو لـ يحدد المياـ المطمكبة مف مجمس الـ

كالمحافظ كانما اعتبر مجمس المحافظة أعمى سمطة تشريعية كرقابية كاعتبر المحافظ الرئيس

حافظة

التنفيذم األعمى في المحافظة كبيذا منح صالحيات كاسعة ,كىذا يتطمب كجكد تعميمات تفصيمية
ممحقة لتنفيذ ىاذ القانكف ,لكضع إستراتيجية ترسـ االتجاه المستقبمي لممحافظة كحدكد اؿ

عالقات

بينيا كبيف بيئتيا الخارجية (الك ازرات كالدكائر الحككمية التي تمثؿ السمطة التنفيذية ) كمجمس النكاب

الذم يمثؿ السمطة التشريعية فضالن عف البيئة االقتصادية كاالجتماعية ,كذلؾ العالقة مع البيئة
الداخمية التي تمثؿ اإلدارات التابعة ليا لتحقيؽ الغايات كاألىداؼ

التي يجب أف تحققيا كلغرض

كضع البعد اإلستراتيجي لممكازنة لتكجيو المكارد نحك النشاطات كالبرامج المطمكب تنفيذىا

يأتي.

أوو  :متطمبات وضع البعد اإلستراتيجي لمموازنة-:

ككما

- 1

كضع رؤية كاضحة كىك سبب كجكد ىذه الكحدة الحككمية كمياميا كتحديد أىداؼ

- 2

تحديد األىداؼ بشكؿ كاضح كمحدد ككاقعي كقابؿ لمقياس.

- 3

ككاجبات كؿ ؽسـ لغرض تحقيؽ اليدؼ الرئيسي مف إنشاءىا.

تخصيص المكارد البشرية كالمالية كالمادية كالتكنكلكجية لتحقيؽ الفعالية مف البعد

اإلستراتيجي.
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- 4

كضع نظاـ رقابة داخمية يحدد السياسات كاإلجراءات أم الرقابة المحاسبية كاؿ رقابة

- 5

خارطة تنظيمية معدة كفؽ المكارد كالقابميات كالقدرات الكفيمة بتحقيؽ تنفيذ ناجح

- 6

التخطيط اإلستراتيجي بمكجب النظرة الشاممة لمعكامؿ االقتصادية خالؿ الخمسة

- 7

تحكيؿ البرامج بشكؿ مشاريع كدراستيا مف حيث التقييـ ككضع المكاصفات كالمراحؿ

- 8

اإلدارية.

لإلستراتيجية.

سنكات القادمة ,كالربط بيف عممية التخطيط كالبرمجة كالمكازنة.

كمعايير الجكدة كالتكقيات.

كضع المكارد الالزمة بعد تحميؿ البدائؿ لغرض تنفيذ المشاريع كاختيار البديؿ األفضؿ

مف بيف طرؽ التمكيؿ المختمفة (التمكيؿ عف طريؽ المكازنة العامة – القركض –

المشاركة مع القطا ع الخاص أك عف طريؽ مشاريع
كالتحكيؿ.)....

- 9

 BOTالبناء كالتشغيؿ

أعداد المكازنة العامة السنكية كالربط بيف عممية التخطيط كالبرمجة كالمكازنة.

 - 10تقكيـ كفاءة أداء تنفيذ المكازنة مف حيث التكمفة كالكقت كالجكدة.

كبناء عمى ذلؾ تـ كضع ىيكؿ تنظيمي مقترح لممحافظة مطاب ؽ لما جاء بالقانكف رقـ 21
ن
لسنة  2008كما في الشكؿ (  )3كما يأتي-:
 -1استنادان إلى المادة ( )27يككف لممحافظ نائباف بدرجة مدير عاـ ينتخبيما المجمس مف

داخمو أك خارجو ,كتضمف المقترح أف يتكلى النائب األكؿ مسؤكلية اإلشراؼ عمى إدارة األقضية

كالنكاحي كاإلدارة الؼنية باعتبار أف مف كاجبات الحككمة المحمية تقديـ الخدمات كانشاء البنى
التحتية لمقرل كالنكاحي كاألقضية.

كيتكلى النائب الثاني اإلشراؼ عمى الشؤكف االقتصادية كاإلدارية المالية.

 -2أشارت المادة ( )33عمى أف يككف لممحافظ عدد مف المعاكنيف لمشؤكف اإلدارية كالفنية ال
يزيد عددىـ عف خمسة كبضمف الخارطة التنظيمية المقترحة يتكلى المعاكنيف المسؤكليات التالية-:
-

معاكف المحافظ لمشؤكف االقتصادية.

-

معاكف المحافظ لمشؤكف اإلدارية.

-

معاكف المحافظ مدير دائرة العقكد كالعطاءات.

-

معاكف المحافظ لشؤكف األمف كالشرطة.

معاكف المحافظ لمشؤكف الفنية.

كقد تـ تكضيح األقساـ المرتبطة بكؿ معاكف في الشكؿ (. )3
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 -3استنادان إلى المادة ( )34تشكؿ في كؿ محافظة ىيئة استشارية ال تزيد عف سبعة خبراء

كيككنكف متخصصيف في الشؤكف القانكنية كالفنية كالمالية ترتبط بالمحافظ مباشرة كتعمؿ تحت
أشرافو كتكجييو

ككـ ا يأتي.:
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شكؿ () 3

الييكؿ التنظيمي المقترح لمحافظة بغداد
انًحبفظ
انزلبثخ وانتذلُك انذاخهٍ

انهُئخ االستشبرَخ

انًفتش انعبو

انُبئت انثبٍَ

انًعبوٌ االلتصبدٌ

األيالن
شجكخ انحًبَخ االجتًبعُخ
انتكبفم االجتًبعٍ

انُبئت األول

يعبوٌ انشؤوٌ اإلدارَخ وانًبنُخ
األفزاد
انخذيبد

يعبوٌ انًحبفظ نشؤوٌ
األيٍ وانشزطخ

األلضُخ وانُىاحٍ
يعبوٌ انًحبفظ نهشؤوٌ انفُُخ

هُئخ االستثًبر

انتخطُظ وانًتبثعخ

ثهذَبد ثغذاد

يعبوٌ انًحبفظ
دائزح انعمىد وانعطبءاد

انمسى انهُذسٍ

حسبثبد انًىاسَخ انتشغُهُخ

انًبء وانًجبرٌ

انًخبسٌ

انتخطُظ انعًزاٍَ

انًصذر  :أعذاد انجبحث

انحبسجخ
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ثانيا .أنشاء دائرة العقود والعطاءات الحكومية-:

يتطمب أعداد كتنفيذ المكازنة التعاقدية كضع ىيكمي لممديرية ضمف الحككمة المحمية تتكلى أعداد

المكازنة بإطار الخطة اإلستراتيجية كما تحكم ق مف تكجيات كأىداؼ إستراتيجية كمراجعتيا لضماف
تنفيذىا كتكفير المكارد الالزمة مف المصادر االعتيادية أك مف مصادر تمكيؿ مختمفة مف خالؿ

المشاركة مع القطاع الخاص أك البناء كالتشغيؿ كالتمكيؿ بأف تنشأ مديرية العقكد كالعطاءات الحككمية

ضمف الييكؿ التنظيمي لممحافظة تككف خارطتيا التنظيمية كما في الشكؿ (  )4ككاآلتي-:
شكؿ ( ) 4

الخارطة التنظيمية لمديرية العقكد كالعطاءات الحككمية
انًحبفظ
يذَز دائزح انعمىد
وانعطبءاد

انتذلُك وانزلبثخ انذاخهُخ

يعبوٌ فٍُ

يعبوٌ إدارٌ

إعذاد انًُبلصبد

انتعبلذاد

انًىاسَخ

انطزق

انتخطُظ

انحسبثبد

انًبء وانًجبرٌ

انًتبثعخ

دراسبد انجذوي

انكهزثبء

األرشُف اإلنكتزوٍَ

االستثًبر

اإلسكبٌ

انتطىَز اإلدارٌ

انخذيبد انجهذَخ

انعاللبد واإلعالو

يعبوٌ انشؤوٌ انًبنُخ

المصدر  :أعداد الباحث

ثالثان :نظاـ المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية لدائرة العقكد كالعطاءات الحككمية-:

أ -الرؤية كالرسالة كالقيـ لمديرية العقكد كالعطاءات الحككمية-:

الرؤية :عقكد حككمية كفؤة كشفاؼ يحقؽ تنفيذىا التنمية االقتصادية كاالجتماعية.
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الرسالة  :إدارة إجراءات المكازنة بشفافية كاتاحة فرص متساكية كعادلة لجميع المشاركيف المؤىميف
كتطكير تنظيـ العطاءات الحككمية.

القيـ :اؿتميز في العمؿ بتحقيؽ الشفافية كالكفاءة كالفاعمية كاالقتصادية.
ب -مياـ مديرية العقكد كالعطاءات الحككمية:
المقترح أف تككف مياـ المديرية كما يأتي-:

 -1أعداد الخطة اإلستراتيجية  -:تكضع الخطة اإلستراتيجية لكؿ خمسة سنكات قادمة كيتـ مراجعتيا
كتعديميا سنكيان بنا نء عمى مخرجات تقرير المتابعة ,كتقييـ مستكل اإلنجاز كتنفيذ الخطة
اإلستراتيجية.

 -2كضع المكازنة :تقع مسؤكلية كضع المكازنة عمى قسـ المكازنة بالتنسيؽ مع كافة الدكائر كاألقساـ.
 -3طرح كاحالة العطاءات الحككمية المعدة كفقان لممكازنة التعاقدية كالقكانيف كالتعمي مات كيتضمف ذلؾ
العديد مف النقاط-:

 دراسة كثائؽ العطاءات قبؿ الطرح. أعداد إعالف طرح العطاءات أك الدعكات. -استالـ العركض بكقت محدد.

 االحتفاظ بكفاالت دخكؿ العطاءات كمتابعتيا لحيف إحالة العرض. أعداد كتب التبميغ باإلحالة لمجية التي طمبت طرح العطاء. -تشكيؿ المجاف الفنية الخاصة بالمتابعة.

 -4تطكير قاعدة البيانات الخاصة بالمناقصات كالتصنيؼ كالتأىيؿ.

 -5تطكير كتحديث معمكمات الدائرة عمى مكقع الحككمة اإللكتركنية كالخدمات اإللكتركنية التي تقدميا
الدائرة بيذا الخصكص.

 -6المتابعة كالتقييـ :كيككف بشكؿ فصؼ سنكم حيث تقكـ كحدة التطكير اإلدارم كبالتنسيؽ مع كافة
الكحدات في الدائرة بتقييـ سنكم إلنجازات الخطة اإلستراتيجية .

 -7تقييـ مستكل اإلنجاز الفعمي كتحديد االنحرافات كبياف أسبابيا كالكقكؼ عمى اإلجراءات العالجية
بناء عمى ذلؾ.
المقترحة كتعديؿ الخطة اإلستراتيجية ن
 -8مراجعة كتعديؿ الخطة اإلستراتيجية  :كيتـ بشكؿ سنكم حيث أف كحدة التطكير اإلدارم تراجع

الخطة اإلستراتيجية بكافة بنكدىا لمتأكد مف انعكاس جميع المتغيرات كالمستجدات عمييا كاستم اررية

تمبيتيا لممتطمبات.

 -9المتابعة :يمارس قسـ المتابعة المياـ اآلتية-:
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 استحصاؿ المكافقات األصكلية عمى التخصيصات المالية.
 متابعة مستمزمات مكقع العمؿ.

 متابعة إجراءات التعاقد كتنفيذ العقكد العامة.

 رفع التقارير بشأف العقكد العامة إلى الجيات المعنية.
 -10التعاقدات-:

 أعداد المستندات الخاصة بالمناقصات.

 تييئة جداكؿ الكميات المسعرة كتحديد التكمفة التخمينية لممشاريع كالعقكد.
 اإلعالف عف المناقصات.

 تنفيذ إجراءات اإلحالة كأعداد مسكدة العقكد كتكقيعيا بالتنسيؽ مع الك ازرات أك الجيات غير
المرتبطة بك ازرة.

 مفاتحة الجيات المعنية لغرض استحصاؿ المكافقة عمى اختيار األسمكب األمثؿ لتنفيذ العقك د
كاستحصاؿ المكافقات األصكلية المعتمدة بيذا الصدد.

 -11األرشيؼ اإللكتركني كنظاـ إدارة المعمكمات التعاقدية كىذا يتضمف الخطكات التالية-:
 حفظ المراسالت كالمخاطبات.

 أرشفة المعمكمات التي تخص إجراءات التعاقد كتنفيذ العقكد عمى نظاـ الحاسكب كربط ىذه
األنظمة مع دائرة العقكد العامة الحككمية.

رابعان :سياسات تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لمديرية العقكد كالعطاءات الحككمية-:
لتحقيؽ إستراتيجية المكازنة يتطمب كضع السياسات التالية-:

 -1يعتبر اليدؼ اإلستراتيجي األكؿ ىك المساىمة في تطكير الخدمات كانشاء البنى التحتية
كاالستثمارات ,كلتحقيؽ ىذا اليدؼ يتـ اعتماد ما يأتي-:

أ -التحديث المستمر لمتشريعات التي تنظـ العقكد كالعطاءات الحككمية كإصدار تعميمات مالية إلنشاء
العقكد كتنفيذىا بما يحقؽ األداء أألمثؿ كتكفير المناخ المالئـ لتطكير العمؿ كرسـ اإلستراتيجيات

كصياغة الخطط المتعمقة بأعماؿ األعمار.

ب -مراجعة كتحديث كتطكير تعميمات تصنيؼ المقاكليف كالمكاتب االستشارية كالراغبيف بالمنافسة عمى
العقكد كالعطاءات الحككمية كذلؾ بمكجب أألسس اآلتية-:
 كضع شركط معايير كثائؽ التأميف الميني.
 كضع شركط التأميف ضمف العقكد.
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 تطكير متطمبات التصنيؼ كالتأ ىيؿ حتى تعكس اليدؼ مف عممية التصنيؼ كالتأىيؿ كىك قدرة
كامكانية المقاكؿ كالمستثمر عمى تنفيذ مياـ كمسؤكليات محددة يتطمبيا العمؿ بكفاءة.

 االستم اررية في تطكير قاعدة بيانات (بنؾ معمكمات المديرية) مف حيث المحتكل كالدقة كنكعية
التقارير كسيكلة الحصكؿ عمى المعمكمات.

خامسا  -أعداد المنياج االستثمارم:

انسجامان مع التكجو الالمركزم في إدارة الدكلة فأف جزء مف مياـ الك ازرات القطاعية عمى صعيد

أعداد كتنفيذ البرامج التنمكية انتقمت إلى المحافظات مما تطمب مشاركتيا في عممية التخطيط كتحديد
أكلكيات المشاريع كادارة المكارد الـ تاحة سكاء تمؾ المقدمة مف المكازنة أك مف المنح كالقركض.

كلغرض االىتماـ بالتكزيع األمثؿ كفؽ المعايير المعتمدة لمتنمية المستدامة اىتمت المكازنة الفيدرالية

مف خالؿ تخصيص مبالغ لتنمية المحافظات يتـ تكزيعو عمييا بما يتناسب مع الكثافة السكانية كالذم

يؤدم بدكره إلى استيعاب األيدم العاممة الفائضة كرفع المستكل ألمعاشي في المحافظات.

مراحؿ أعداد المنياج االستثمارم-:

لغرض أعداد المنياج االستثمارم ينبغي أف تتـ بمكجب المراحؿ اآلتية-:

أ  -تباشر لجنة أعداد المنياج االستثمارم عمميا في شير حزيراف مف كؿ سنة كلبياف أألسس
المعتـ دة في أعداد مكاصفات العمؿ المطمكبة كالكمفة كالتكقعات.

ب -اعتماد دراسة لتقييـ المشركعات كالجدكل االقتصادية كأساس عند مناقشة المشاريع المقترحة.
ج -إجراء عممية المفاضمة عند اقتراح المشاريع بما يحقؽ أعمى كفاءة ممكنة لالستثمار مف حيث
المدخالت كالمخرجات.

د -تحديد ا لحاجة إلى العمالت األجنبية ألغراض تنفيذ المشاريع التي تحقؽ عكائد اقتصادية
مجدية كتتطمب أدنى قدر مف ىذه العمالت مقارنة بالعكائد المتكقعة منيا.

ق -إعطاء األىمية لمكقت في إنجاز المشاريع االستثمارية بأكقاتيا المحددة مما يؤدم إلى
االستغالؿ األمثؿ.

ك -كضع االحتياجات مف المكازنة التشغيمية المطمكبة لتشغيؿ المشركع عند إنجازه كبدأ العمؿ بو.
القسـ الخامس :االستنتاجات كالتكصيات :

اكال  .االستنتاجػ ػػات:
- 1

تعتمد المكازنة االستثمارية عمى اتخاذ الق اررات التخطيطية طكيمة األجؿ التي تيدؼ إلى تخطيط

كانشاء كتنفيذ المشاريع كتمكيميا كبيذا فيي تعتمد المفاضمة بيف البدائؿ بما يحقؽ أعمى كفاءة ممكنة
مف المكازنة كلذا تتطمب اعتماد دراسات تقكيـ المشركعات كدراسات الجدكل االقتصادية.
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تعد المكازنة تكظيفان لألمكاؿ بيدؼ تحقيؽ
.2أظيرت الدراسة الحاجة إلى أنظمة المكازنة الحديثة التي ّ
البرامج المكضكعة ,مع ضركرة تكافر عدد مف المؤشرات الالزمة لقياس كفاءة عمؿ ىذه البرامج
 .3أنظمة المكازنة الحديثة ال تعترؼ بأف ىناؾ معيار مكحد لممكازنة فالمكازنة عبارة عف مجمكعة مف
العالقات الكثيقة تربط بيف المدخالت كالمخرجات بيدؼ ربط مكارد الدكلة كاستخداميا كنت

ائج أداء

المكازنة

.4مالءمة تطبيؽ المكازنة التعاقدية في الحككمات المحمية لما تحققو مف أثر إيجابي بتخفيض كمفة البرامج
الحككمية كتنفيذىا بأعمى جكدة كبالتكقيت المالئـ

 .5لمتكسع الكبير في مسؤكليات الحككمة كمطالبتيا بتقديـ الخدمات العامة لـ تعد مصادر التمكيؿ اال عتيادية
لممكازنة العامة كافية لتمكيؿ مشاريع إنشاء الخدمات كالبنى التحتية كىذا يتطمب اعتماد أساليب تمكيؿ أخرل
كىي االقتراض بفكائد أك بإصدار سندات أك المشاركة مع القطاع الخاص أك تنفيذىا بطريقة البناء كالتشغيؿ

كالتحكيؿ

ثانيا .التكصيات :

 .1تعددت أىداؼ كغايات األجيزة الحككمية عميو ظيرت الحاجة إلى نظـ جديدة يمكف استخداميا في
أعداد المكازنات الخاصة لتزكيد متخذم الق اررات بالبيانات كالمعمكمات الالزمة لمحكـ عمى كفاءة

استخداـ المكارد المالية كالمادية كالبشرية المتاحة لتحقيؽ األىداؼ ,كيمثؿ نظاـ التخطيط كالبرمجة

كالمكازنة كالتحكؿ نحك المكازنة التعاقدية أحدل الكسائؿ الميمة لتحسيف األداء الحككمي

 .2اعتماد المكازنة االستثمارية عمى المفاضمة بيف المشاريع المقترحة بما يحقؽ أعمى منفعة اقتصادية
كاجتماعية ممكنة لالستثمار باعتماد دراسات الجدكل كتقكيـ المشركعا

 .3اعتماد نظاـ اؿ مكازنة التعاقدية لككنيا تحدد تخصيصات المكازنة كايراداتيا كبيذا تسيؿ عمؿ التنفيذ
كالرقابة كالمتابعة كتحقيؽ الكفاية في األداء لككنيا تربط بيف االعتمادات المرصكدة كاألىداؼ.

 .4تطكير مستكل الشفافية في األداء كذلؾ باإلفصاح الكافي في القكائـ المالية كتقكية اؿنظاـ القانكني
لمحاربة الفساد كمعالجة سكء استخداـ السمطة كالفساد اإلدارم بكاسطة لجاف النزاىة

 .5العمؿ بمفاىيـ الجكدة الشاممة كمدخؿ لمتحسيف كالتطكير ككضع مؤشرات قياس األداء لتغطي

جكدة الخدمات كالكفاءة في استخداـ المكارد كالفاعمية في تحقيؽ األىداؼ كمالءمة اؿ برامج الحتياجات
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