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 متطلبات تفعيل دور املوازنات التقديرية في دعم وظيفتي التخطيط 
 والرقابة على مستوى الوحدات املحلية

دراسة تطبيقية على بلديات اململكة العربية السعودية)))

د. وافي بن سعد بن تا�شي الشمري 

 وزارة المالية 
اململكة العربية السعودية

عرض: محمد السيد بغدادي

 باحث دكتوراه في اإلدارة العامة 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

جامعة القاهرة

عــد املوازنــات مــن أهــم أســاليب التخطيــط املالــي التــي تســتخدمها املنظمــات العامــة والخاصــة؛ حيــث تســتطيع تلــك 
ُ
ت

املنظمــات مــن خالهــا ضبــط ورقابــة العمليــات املختلفــة بداخلهــا ، وذلــك مــن خــال وضــع تصــور مســتقبلي لكافــة األعمــال التي 
ســتقوم بهــا املنظمــة حتــى يمكــن تحقيــق األهــداف املوضوعــة، كمــا أن الوظيفــة املاليــة فــي اإلدارة تعــد مــن أهــم الوظائــف التــي 
 كان القطــاع الــذي تنتمــي إليــه، ويتزايــد االهتمــام باملوازنــات فــي الوحــدات املحليــة 

ً
 كان عملهــا أو أيــا

ً
تلقــي االهتمــام فــي املنظمــة أيــا

بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص مع توجه العديد من الدول نحو اختيار أعضاء املجالس البلدية باالنتخاب املباشر من 
املواطنيــن، وهــذا مــا جعــل موضــوع املوازنــات والرقابــة عليهــا مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه املجالــس املحليــة.

 وحســب بل إن املوازنة التقديرية أصبحت بمثابة خطة تعكس تمويل أنشــطة إدارية يتم 
ً
 ماليا

ً
كما تعد املوازنات بيانا

 للنفقــات وااليــرادات 
ً
تنفيذهــا خــال العــام الــذي تغطيــه املوازنــة، كمــا إن امليزانيــات الحقيقيــة مــع نهايــة العــام ليســت عرضــا

فقط بل هي مؤشر على مدى االلتزام بما تم التخطيط له والرقابة عليه وهنا تكمن األهمية للموازنات التقديرية وامليزانيات 
فــي عمليتــي التخطيــط والرقابــة فــي ظــل ســعي البلديــات إلــى تحقيــق األهــداف التــي تضعهــا ضمــن خططهــا الســنوية. إن أهميــة 
التوجــه نحــو إجــراء هــذه الدراســة يكمــن فــي الربــط بيــن املوازنــات وكل مــن وظيفتــي التخطيــط والرقابــة البلديــات فــي الســعودية 

وبالتطبيــق علــى بلديــات منطقــة الريــاض.

وتســعى هــذه الدراســة لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا: الكشــف عــن األســس التــي يتســم بهــا إعــداد املوازنــات علــى مســتوى 
البلديــات باململكــة العربيــة الســعودية. ومعرفــة املتطلبــات الازمــة لتوظيــف املوازنــات التقديريــة فــي دعــم وظيفتــي التخطيــط 
والرقابــة. ومعرفــة املعوقــات التــي تحــد مــن فاعليــة املوازنــات كأداة للتخطيــط والرقابــة فــي البلديــات الســعودية. التعــرف علــى 
أراء عينة الدراسة حول متطلبات تفعيل دور املوازنات التقديرية في دعم وظيفتي التخطيط والرقابة على مستوى الوحدات 

 ملتغيــرات )ســنوات الخبــرة ، املســتوى التعليمــي، العمــر(.
ً
املحليــة ، وذلــك وفقــا

تتمثــل املشــكلة البحثيــة للدراســة فــي أنــه يعتبــر االهتمــام باملوازنــات التقديريــة فــي البلديــات هــو اهتمــام بالوظيفــة املاليــة 
فــي املنظمــة وهــي وظيفــة ال يمكــن االســتغناء عنهــا فــي إدارة املنظمــة؛ حيــث ترتكــز هــذه الوظيفــة علــى عمــل املوازنــات التقديريــة 
الدوريــة، وبالرغــم أن البلديــات فــي اململكــة العربيــة الســعودية تضــع موازناتهــا بشــكل ســنوي إال أن اســتخدام هــذه املوازنــات 
 لعــدم معرفــة املتطلبــات األساســية التــي تضمــن التوافــق بيــن الخطــط العامــة 

ً
 مبهمــا

ً
كوســيلة للتخطيــط والرقابــة مــا زال أمــرا

والخطط السنوية ملجالس البلدية واملوازنات التقديرية التي تضعها بداية كل عام وعدم معرفة املتطلبات الازمة للمجالس 
البلدية لاســتفادة من إعداد املوازنات التقديرية في دعم وظيفتي التخطيط والرقابة ، وكذلك عدم التنســيق بين البلديات 

)1) أطروحة دكتوراه غير منشورة في اإلدارة العامة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2018
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في وضع الخطط. وفي هذا اإلطار تمثل التساؤل البحثي الرئيس في اآلتي: ما املتطلبات الازمة لتفعيل دور املوازنات التقديرية 
فــي دعــم وظيفتــي التخطيــط والرقابــة بالتطبيــق علــى البلديــات فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

كمــا تمثلــت التســاؤالت البحثيــة فــي التالــي: مــا األســس التــي يعتمــد عليهــا فــي إعــداد املوازنــات علــى مســتوى بلديــات اململكــة 
العربية الســعودية ؟ . ما املتطلبات الازمة لتوظيف املوازنات التقديرية في دعم وظيفتي التخطيط والرقابة ؟. ما املعوقات 
التــي تحــد مــن اســتخدام املوازنــات التقديريــة فــي مســاندة وظيفــي التخطيــط والرقابــة وفــق العينــة املســتطلعة؟. مــا أراء عينــة 
الدراســة حــول متطلبــات تفعيــل دور املوازنــات التقديريــة فــي دعــم وظيفتــي التخطيــط والرقابــة علــى مســتوى الوحــدات املحليــة 

 ملتغيــرات )ســنوات الخبــرة، املســتوى التعليمــي، العمــر(.
ً
، وذلــك وفقــا

وتمثلت منهاجية الدراسة في استخدام منهج دراسة الحالة لدراسة دور املوازنات التقديرية في دعم وظائف التخطيط 
والرقابة على مستوى الوحدات املحلية بالتطبيق على بلديات منطقة الرياض باململكة العربية السعودية.

تــم تقســيم الدراســة لثاثــة فصــول كالتالــي: تنــاول الفصــل األول املوازنــات التقديــرة واإلدارة املحليــة باململكــة العربيــة 
الســعودية، وتحــدث املبحــث األول عــن املوازنــات التقديريــة )املاهيــة واألنــواع(، أمــا املبحــث الثانــي تحــدث عــن اإلدارة املحليــة 
وتصنيــف املوازنــات باملمكلــة العربيــة الســعودية. أمــا الفصــل الثانــي فتنــاول بــدوره دور املوازنــات التقديريــة فــي التخطيــط 
والرقابــة فــي حيــن تحــدث املبحــث األول عــن دور املوازنــات فــي التخطيــط، أمــا املبحــث الثانــي فتحــدث عــن دور املوازنــات فــي 
الرقابــة. وجــاء الفصــل الثالــث وتحــدث عــن الدراســة التطبيقيــة، ومــن ثــم جــاء املبحــث األول وتحــدث عــن منهجيــة الدراســة 
التطبيقيــة وإجراءاتهــا، أمــا املبحــث الثانــي فتحــدث عــن تحليــل نتائــج الدراســة وتفســيرها، أمــا املبحــث الثالــث فتحــدث عــن 

ملخــص الدراســة ونتائجهــا وتوصياتهــا.

وتمثلــت نتائــج الدراســة كالتالــي: أفــراد الدراســة موافقــون بشــدة علــى أربعــة مــن األســس التــي يتســم بهــا إعــداد املوازنــات 
مفقهــا علــى مســتوى البلديــات باململكــة العربيــة الســعودية تتمثــل فــي: تزيــد مــن كفــاءة عمــل البلديــات وفاعليتهــا، مــع مراعــاة 
تحقيق نظام رقابي على أعمال البلديات، تأخذ بعين االعتبار التقديرات املالية وغير املالية لترتيب أولويات اإلنفاق، ومراعاة 

تحقيــق الخطــط املســتقبلية للبلديــات.




