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مدى إمكانية تطبيق أسلوب الموازنة التعاقدية عند إعداد الموازنة العامة للدولة بالتطبيق على  
 الجمهورية اليمنية 

 إعداد: إبراهيم سعيد عبدهللا بامختار 

 إشراف الدكتور/ فائز محمد شيخ بامزاحم 

هدفت هذه الدراسُة إلى بياِن مدى إمكانيَِّة تطبيِق ُأسُلوِب الُمواَزَنة التعاُقديَِّة عند إعداد الُمواَزَنة 
الُمواَزَنِة   ُأسُلوِب  تطبيِق  ماِت  ُمقوِ  تواُفِر  مدى  دراسِة  ِخالِل  من  وذلك  اليمنية,  الجمهورية  في  العامَّة 

المُ  ُأسُلوِب  تطبيِق  مزايا  وبياِن  التعالتعاقدية,  الُمواَزَنِة  واَزَنِة  ُأسُلوِب  تطبيِق  قاِت  ُمعوِ  ومعرفِة  اقدية, 
جميِع الموظفين العاملين في اإلداراِت العامَِّة لقطاِع الُمواَزَنة من    الدراسةِ   عُ مَ جتَ مُ   نَ تكوَّ التعاقديَّة. وقد  

نٌة من  ( موظًفا، وقد ُأِخذَ 40في ِوزارِة المالية في الجمهورية اليمنية البالغ عددهم ) ْت َعيِ َنٌة َعْشوائيٌَّة ُمكوَّ
ين بِإعداِد الُمواَزَنِة العامَِّة في تلك اإلداراِت, في ُكل ٍّ من العاصمِة  40) ( فرًدا من األفراد العاملين الُمخَتصِ 

راسة ُكلِ ها, أ (.  %100ي بنسبِة ) المؤقََّتِة َعَدَن وَحْضَرَمْوت، وَتمَّ توزيُع استمارِة االستبياِن على َعيِ َنِة الدِ 
البيانات واختبار فرضيات الدراسة هو اختبار ت لعينة واحدة,  وكان األسلوب المستخدم في تحليل 

َلت   ماِت تطبيِق الُمواَزَنِة التعاقديِة عند إعداِد الُمواَزَنِة العامَِّة للدولة في توصَّ هِذِه الدراسُة إلى وجوِد ُمقوِ 
اليمنية, وكانت مرتفعةً  ماِت أنَّ  الجمهورية  الُمقوِ  مع يتواَفُق    ةِ التعاقديَّ   الُمواَزَنةِ   وبَ سلُ أُ , ومن أهمِ  هِذِه 

  إليها   دُ نِ ستَ يَ   ثابتةٌ   رُ يْ معايِ   ْت دَ جِ وُ وَ ,   للدولةةِ العامَّ   الُمواَزَنةِ   بإعدادِ   ةِ الخاصَّ   الماليةِ   والتشريعاتِ   القوانينِ 
  معلوماتٍّ   ظامُ نِ   زاراتِ لدى الوِ   دَ جِ وُ أنَُّه قد  , وَ والمشروعات المطروحة  البرامجِ   لِ بدائِ   في تقييمِ   الُمواَزَنةِ   طاعُ قِ 
, َوُوِجَدْت كذلك مزايا تطبيِق الُمواَزَنة التعاقدية  للمشروعات   والمتابعةِ   ,والتنفيذِ   ,اإلعدادِ   في عمليةِ   لٌ تكامِ مُ 

  اكةَ رَ الشَّ عنَد إعداد الُمواَزَنة العامة للدولة في الجمهورية اليمنية وكانت عاليًة, ومن أهمِ  هذه المزايا أنَّ  
القِ  ِ   طاعِ مع  الخِ   الخاص  توفير  العامَّ دْ في  يُ مات  نوعيةِ   نُ س ِ حَ ة  , وأنَّ لمواطنينل  مةِ قدَّ المُ   ماتِ دْ الخِ   من 

  طُ طَ الخُ   مُ رجَ تَ األجل، وتُ   طويلةِ   التنمويةِ   طِ طَ الخُ   عن احتياجاتِ   تفاصيلَ   رُ توف ِ   التعاقديةِ   الُمواَزَنةِ ُأسُلوَب  
قاُت تطبيِق كعطاءات   مُ قدَّ تُ   طويلةٍّ   ةٍّ زمنيَّ   ُمــَددٍّ ها على  تنفيذُ   م  يتِ   جَ إلى برامِ   ةُ التنمويَّ  , َووِجَدْت كذلك ُمعوِ 



الُمواَزَنة التعاقدية عند إعداد الُمواَزَنة العامة للدولة في الجمهورية اليمنية, وكانت مرتفعًة, ومن أهمِ  هِذِه  
قاِت   تتو أنَّه  الُمعوِ  الموظَّ   ودوراتٌ   جُ برامِ   رُ فَ اال  قِ لتدريب  الحديثة    طاعِ فين في  على األساليب  الُمواَزَنة 

الُمواَزَنة العامة للدولةوالمتطو ِ  الوِ   الةٌ فعَّ   حديثةٌ   معلوماتٍّ   ةُ مَ أنظِ   , وأنَّه ال توجدُ رة في إعداد   زاراتِ في 
  ومشروعاتِ   جِ برامِ   زمة لتنفيذِ الالَّ   طِ طَ والخُ   والمشروعاتِ   البرامجِ   األخرى عن تكاليفِ   الحكوميةِ   واألجهزةِ 

 .اَزَنة التعاقديةالُمو 

ماِت ُأسُلوِب الُمواَزَنة التعاقدية, وذلك من خالل تطوير  وق د أوصت الدراسُة إلى زيادِة توفير ُمقوِ 
التعاقدية  الموازنة  أسلوب  تطبيق  متطلبات  مع  يتناسب  بشكل  والرقابية  المالية  والتشريعات  األنظمة 

واستخداِم   التكاليف,  نظاِم  الحكومية,  تطويِر  والمشروعاِت  البرامِج  تكُلفِة  لحساِب  الحديثِة  األساليِب 
واالهتماِم بالمزايا التي ُيمِكُن الحصوُل عليها, وكذا االستفادة من إمكانياِت الِقطاِع الخاص, والتخل ص 

قاِت, من خالِل تطويِر وتنميِة الكواِدِر البشريِة في ِوزارِة المالية, وكذا في ال ِوزاراِت األخرى  من المعوِ 
 المسؤولِة عن حساِب تكاليِف البرامج والمشروعات الحكومية. 
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