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 التجربة االردنية
 في  

 اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج



     بناء اطار مالي متوسط المدىMTFF. 
 

   بناء اطار متوسط المدى للنفقات العامةMTEF. 
 

   تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائجROB. 
 

   اعتماد خارطة جديدة للحساباتCOA . 
 

    كافة بتعديل العامة الموازنة دائرة قامت المشاريع هذه ولتنفيذ 
  كافة وتدريب العامة الموازنة اعداد في المستخدمة النماذج 
 على الحكومية والدوائر الوزارات في المعنيين الموظفين 
 . تطبيقها وكيفية المفاهيم هــذه 
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  تحليل متكامل للوضع االقتصادي وتقدير للمؤشرات االقتصادية
 .الرئيسية  

 

    القادمة الثالثة للسنوات العامة لإليرادات تقدير. 
 

    القادمة الثالثة للسنوات العامة للنفقات الكلي للسقف تقدير. 
     القادمة الثالثة للسنوات العامة الموازنة لعجز تقدير. 

 

       توصيات لتخفيض عجز الموازنة والمحافظة علــى االستقــرار
 .المالي في المملكة  

 

       تحديد السقوف الجزئية لنفقـات الوزارات والدوائـر الحكوميـــة
 .الرأسمالية والجارية خالل المدى المتوسط 
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 االطار هذا يشمل  :-   
       الدائرة  / تقدير متوسط  المدى لكافة بنود النفقات الرأسمالية للوزارة

 .الحكومية ضمن السقف المحدد لها  
 الدائرة/للوزارة الجارية النفقات بنود لكافة المدى متوسط تقدير      

 . لها المحدد السقف ضمن الحكومية 
       المالي المجال تحديد Fiscal Space 

 

 الرأسمالية النفقات – الجارية النفقات – لالنفاق الكلي السقف    
 . بها الملتزم 
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  االهداف الرئيسة من تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج 
 

       الوطنية االهداف تحقيق في الحكومة مساهمة الى للتعرف هامة اداة .   
 

        مدى تحقيق االهداف االستراتجية (ربط الموازنة بالتخطيط االستراتيجي
 ) .الدائرة وترابطها مع تحقيق االهـداف واألولويات الوطنية /للوزارة 

 

       بالنتائج العام االنفاق ربط . 
 

       قياس كفاءة االنفاق على البرامج والمشاريع من خالل منظومة مؤشرات
 . االداء لتحقيق الشفافية وتطبيق المساءلة وفق اسس موضوعية 
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  وتتضمن هذه الخارطة التصنيفات التالية  : 
   التصنيف التمويلي. 

 

   التصنيف االقتصادي. 
 

   التصنيف الوظيفي. 
 

   التصنيف التنظيمي. 
 

   التصنيف الجغرافي. 
 

   التصنيف وفق البرامج. 
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  المتوسط المدى في بالنتائج الموجهة الموازنة مفهوم تطبيق تعميق 

 لمؤشرات وفقاً  الحكومية والدوائر الوزارات آداء تقييم طريق عن 
 . المستهدفة االداء قياس 

 

   متوسط االطار ضمن العامة الموازنة اعداد نهج وتطوير ترسيخ 
 .المدى 

 

  العطاء الموازنة صعيد على الالمركزية لنهج التدريجي التطبيق 
 احتياجاتهم لتحديد المحافظات في المحلية للمجالس االكبر الدور 

 .التنموية
 

  والوزارات العامة الموازنة لدائرة المؤسسية القدرات تعزيز 
 بالتعاون للطفل الصديقة الموازنة اعداد مجال في الحكومية   والدوائر

 . اليونيسيف منظمة مع
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  المتوسط المدى في بالنتائج الموجهة الموازنة مفهوم تطبيق تعميق 

 لمؤشرات وفقاً  الحكومية والدوائر الوزارات آداء تقييم طريق عن 
 . المستهدفة االداء قياس 

 

   متوسط االطار ضمن العامة الموازنة اعداد نهج وتطوير ترسيخ 
 .المدى 

 

  العطاء الموازنة صعيد على الالمركزية لنهج التدريجي التطبيق 
 احتياجاتهم لتحديد المحافظات في المحلية للمجالس االكبر الدور 

 .التنموية
 

  والوزارات العامة الموازنة لدائرة المؤسسية القدرات تعزيز 
 . بالنتائج الموجهة الموازنة مجال في الحكومية والدوائر
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 وحدة المالية الكلية 
التنبؤات استخدام أو بإنتاج تقوم المالية وزارة في وحدة 

   .الدولة في العامة المالية وتخطيط لدعم الكلية االقتصادية
 
هذه بإنشاء الدوليين والبنك النقد صندوق من كل يوصي 

 :ومنها ذلك في العربية الدول من العديد بدأ وبالفعل ، الوحدة
 ، فلسطين ، لبنان االردن، العربية، االمارات ،اليمن مصر،

 .وعمان الكويت، ،ليبيا

 



 : الهدف
قطر رؤية تحقيق تدعم اقتصادية سياسات منظومة وجود 

 . 2030الوطنية
عليهما والمحافظة الخارجي والتوازن المالي االستقرار متابعة 

 وتيرة وزيادة التأكد بعدم تتسم عالمية اقتصادية بيئة في
 .التغيرات

المحتملة المالية الصدمات تأثير  وسيناريوهات تنبؤات عمل  
 ألي االقتصاد استجابة درجة وقياس ، الكلى القتصادا علي

 .والبعيد المتوسط المدى في  تصحيحية مالية إجراءات
العامة المالية إدارة في والمحاسبة الشفافية تحقيق. 
 
 
 

 



   األدوات
 إطار إقتصادي كلي متعدد السنواتMultiyear Macroeconomic 

Framework يتضمن: 
   قواعد السياسة الماليةFiscal policy principles  

 توجهات السياسة االقتصادية 
اهداف السياسة المالية لالجل المتوسط 
 النتائج المالية الفعلية لمشروعات الحكومةSOEs  

 إطار إنفاق متوسط المديMTEF   يتكون من: 
إطار المالية متوسط المديMTFF   
 إطار الموازنة متوسط المديMTBF 
 إطار االداءMTPF 

 نظام معلومات مالية(GFMIS) 



 الوظيفة
 انتاج أو استخدام التنبؤات االقتصادية الكلية  في: 

 دعم تنفيذ الموازنة الجارية  وتخطيط الموازانات الالحقة. 
 دعم االطار متوسط المدي لالنفاقMTEF  سنوات  5-3خالل 

 إنشاء وتحديث إطار االنفاق متوسط المدي بالتعاون مع االدارات االخري 
 نموذج للتنبؤ بااليرادات 
 نموذج للتنبؤ بسلوك االنفاق العام 

  تحليل تأثير التغيرات المحتملة في السياسة المالية 
تأثير فرض ضريبة اوزيادة معدل ضريبة علي قطاع معين 
  تخفيض االنفاق الحكومي علي التضخم او العمالية / تأثير زيادة 
 نظام قسائم التعليم،( تأثير برامج الدعم الحكومي(.... 

 انخفاض سعر البترول، ( دراسة وتحليل سيناريوهات تأثير الصدمات المختلفة
 )..الخ.التدفقات الخارجية المفاجئة،

مراقبة التطورات االقتصادية االقليمية والعالمية، وتأثيراتها المحتملة 
 التعاون مع الوزارات المختلفة والمصرف المركزي في انتاج التنبؤات االقتصادية 
  التعاون مع الجهات الخارجية  مثلIMF – WB-  OECD 



 ؟MTEFإطار  االنفاق متوسط المدي 

 ل منضبط كوفقا الولويات السياسات بشلنفقات ارتب يعام هو إطار
 )  2009الدولىالبنك (للدولة فى الميزانية العامة 

 أداة للربط بين السياسات و الخطط)NDS- 2011-2016   (
وإعداد الموازنة في المدي المتوسط ، لضمان كفاءة وفاعلية 

 .استخدام الموارد 
يعتبر حجر االساس في تحسين إدارة االنفاق العام حيث يقدم: 

 تقديرات تكاليف تنفيذ المشاريع وفقا للسياسات القائمة أوالمستقبلية 
وسيلة لتخصيص الموارد بين القطاعات وداخل كل قطاع.   
تقديرات الموارد الالزمة الي مبادرات قد تظهر في المستقبل. 
  معه تصبح الموازنة السنوية وسيلة لتحقيق االهداف الوطنية 
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 طار االنفاق متوسط المدي وسنوية الموازنةإ



 التنبؤات المطلوبة   
 : لإعداد تنبؤات عن ثالث سنوات قادمة  MTEFيتطلب
 المتغيرات االقتصادية الكليةMacroeconomic variables  
 مستوي تفصيلي( االيرادات والمصروفات(Revenues & 

Expenditures  
 مشاريع االستثمار العامPIP او المشاريع الكبريMega Projects  
  مستوي الدينDebt  وتطور خدمتهDebt service 
مؤشرات استدامة السياسة المالية في االجل المتوسط والطويل 



 خطة عمل الوحدة 
  اشهر 6( المرحلة االولي( 
 استخدام نماذج بسيطة في بناء تنبؤات إقتصادية  كلية العداد إطار االنفاق متوسط المديMTEF 

 من  خالل استخدام التنبؤات المتاحة  والصادرة من الجهات الخارجية  والعمل علي تحسينها  من خالل فرق
 .عمل متخصصة فى  القطاعات االساسية

توظيف كوادر إضافية 

 سنة( المرحلة الثانية( 
 جديدةفريق  العمل و تطوير نماذج بناء 
 المناسبمع الجهات الحكومية لضمان تجميع البيانات الجديدة في الوقت التنسيق 
 إيرادات الهيدروكربونات، و اإلنفاق علي المشاريع ( نماذج تنبؤ أكثر تفصيال عن القطاعات الرئيسية بناء

 )االخ .. الكبري ، الخدمات االجتماعية
 السيناريوهات األساسية وضعbaseline   
 ببعض الخبرات الفنية الدوليةاالستعانة 
 المرحلة الثالثة 

تطوير نماذج اكثر تعقيدا مع استمرار تحسين منهجيات التنبؤ 
 تحليل سيناريوهات السياسة  والتطورات المحتملة. 
تقديم توصيات بشأن تقييم  مقترحات السياسات  وتقديم توصيات بشأنها. 



 إختيار النموذج 
هناك بعض االمثلة من االطر المتناسقة  حاولت ربط السياسات بالنمو والتضخم •

 :وميزان المدفوعات اهمها
ويركز علي سياسات -FPM IMFلصندوق النقد الدولي نموذج البرمجة المالية •

.  لغرض ضبط ميزان المدفوعات ، وسياسات استهداف التضخم  Stabilizationالتثبيت
وميزان ) السياسة النقدية( ويضمن هذا النموذج االتساق بين التأثير النقدي المدفوعات،  

 المدفوعات
، ويركزعلي نماذج النمو البسيطة لتحديد  RMSMالمعروف باسم WBنموذج البنك الدولي •

 االحتياجات التمويلية للدول النامية 
 :ومن اهم مالمحها) مزيج من النموذجين السابقين( RMSM-Xالنماذج المختلطة  •

 اهداف النمو والتضخم وميزان المدفوعات في إطار متكاملمزج  •
 الربط بين تلك االهداف ومجموعة السياسات الحكومية •
 .إمكانية حساب متطلبات التمويل االجنبي لعدة سيناريوهات مختلفة للنمو•
 
 
 

 



 النموذج المختلط 
 اكثر واقعية، ومن ثم اكثر تعقيدا 

 كيف يمكن التنبؤ بمستوي االنفاق  في ظل تقلبات اسعار البترول ومن ثم تقلب
لسيادية في تحفيز االستقرار ؟   SWFااليرادات ؟  ما هو دور صناديق الثروة 

كيف يمكن تحديد سقف الموازنة الغراض ....ما هو دور  صناديق التحوط؟  
MTEF  

 عام  –خاص ( يحتوي علي حسابات الموازنة مقسمة الي قطاعات– 
 .في إطار تدفق االموال) الخ... -اجنبي –مالي 
 و قواعد حسابية لهذه ) سلوك المتغيرات الكلية( يجمع بين بنية سلوكية

 المتغيرات
 يعطي هذا النموذج تنبؤات إقتصادية كلية متسقة للمتغيرات االقتصادية

 .الكلية
 إضافة اي معادالت سلوكية يحسن من نتائج النموذج 
 



 إطار االقتصاد الكلي في قطر
 :  يتم تقسيم االقتصاد الي قطاعين  -1 

 قطاع كربوني ،  ويشمل 
 الغاز الطبيعي المسال ومنتجاته االولية  –البترول الخام 
منتجات مكررة 
 بتروكيميائيات 
 قطاع غير كربوني ، ويشمل: 
 البناء والمقاوالت 
التجارة 
النقل واالتصاالت 
 الخدمات المالية 
الخدمات الحكومية. 

 توحيد الحسابات الوطنية  -2
 توحيد ميزان  المدفوعات  -3
 توحيد حسابات الحكومة  -4



 متطلبات النموذج
  Building blocks of a quantitative macroeconomic framework 

  Minimum variablesوجود حد ادني من المتغيرات•
 وضع هذه المتغيرات في إطار معلوماتي متناسق مع القطاعات االخري •
 إضافة العالقات السلوكية االساسية •
  Projection Rulesوضع قواعد التقديرات •

 
 



BEHAVIORAL RELATIONS العالقات السلوكية  
 :يقصد بها المتغيرات االقتصادية التي تتحدد بسلوك االقتصاد  مثل 

 معادلة الصادرات 
 معادلة الواردات 
 معادلة االستهالك واالدخار 
 الطلب علي النقود 
 معادالت نمو االستثمار 

  
 سوف تأخذ التقديرات القياسية لهذه المعادالت وقتا * 



 النتائج المتوقعة

 وداخل كل قطاع القطاعاتالتخصيص االمثل للموارد بين جميع. 

زيادة الفرص التمويلية لبرامج الحكومية االكثر أولوية. 

القدرة على التنبؤ باالحتياجات التمويلية لسياسات الوزرات. 

إعطاء مصداقية أكبر للقرارات المتعلقة بالميزانية. 

جعل النفقات العامة أكثر كفاءة وفاعلية. 

 مراقبة مؤشرات االستدامة المالية والعمل علي تحقيقها 

 
 



 
Thank You 



 نة العامةالموازإدارة وكفاءة أداء تحسين 

 ولة قطردفي  
  

 ل ثانيآسعود بن ناصر بن جاسم / الشيخ

 مـديـر إدارة المـوازنـة العـامـة

االجتماع السادس لمسؤولي الموازنة في دول الشرق االوسط و دول منظمة التعاون االقتصادي    

 OECDوالتنمية 

 الدوحة 

  2013نوفمبر 
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 -:المحتويات

  مقدمة. 

 2016-2011واستراتيجية التنمية الوطنية  2030رؤية قطر  
من استراتيجية التنمية الوطنية الي الموازنة 

 توجهات إعداد الموازنة في قطر 

المحاور الرئيسية لمجاالت التحسين 
 مناقشة الموازنة وتحديد االولويات    –
  GFMISإنشاء نظام المعلومات المالية الحكومة   –

 إنشاء وحدة المالية الكلية    –
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 مقدمة

تمثل الموازنة العامة للدولة البرنامج المالي الالزم لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق 

التنمية المستدامة في كافة المجاالت من خالل تطبيق سياسات مالية متوازنة،  

بحيث يتم توظيف كافة الموارد   ،وتعزيز وتفعيل أكثر لمبدأ القيمة مقابل التكلفة

 :  والتي تتمثل في إطار السياسة المالية للدولةالمتاحة بالشكل األمثل، وذلك في 

 .المحافظة على مركز مالي قوي للدولة•

تحقيق التوظيف األمثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على األجيال •

 .الحالية والقادمة

  .العمل على تعزيز دور القطاع الخاص•

 .استمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك•

 .العمل على رفع التصنيف االئتماني للدولة•
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 2016-2011الوطنية تحدد استراتيجية التنمية 

 البرامج والمشروعات التي تحقق  

 2030أهداف رؤية قطر الوطنية 

 2030توضح رؤية قطر الوطنية 

 أهداف التنمية الوطنية طويلة األجل

    2016-2011و أستراتيجية التنمية الوطنية  2030رؤية قطر الوطنية 

 2011مارس  2008أكتوبر 
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 الموازنة إلى من استراتيجية التنمية الوطنية  
 استراتيجية 14 ، 2016-2011 الوطنية التنمية استراتيجية تتضمن 

   .والمشاريع البرامج من عدد علي منها كل تشمل  قطاعية
المتعلقة اإلجراءات من عدٍد تنفيذ على حاليًا المالية وزارة تعمل  

 استراتيجية ضمن قطر في الحكومية اليةالم وإدارة اءدأ بإصالح
   .المؤسسي والتطوير للتحديث شاملة

 بين الربط إلى العامة الموازنة أداء وكفاءة إدارة تحسين يهدف 
 تتطلب ما وهو ،الوطنية التنمية ةوإستراتيجي للدولة العامة الموازنة

  القطاعية الخطط تعكس بحيث اتوسن ثالث عن الموازنات تقديم
 . سنة من ألكثر

 التكلفة مقابل القيمة مبدأ تفعيل Value for Money االنفاق في 
 اعتماد أو مشروع لكل المصاحبة األداء مؤشرات وتحديد العام،

 .مطلوب
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 قطر  في دولة  إعداد الموازنة العامةتوجهات 
 

2014/2015 وهي التاليـة الماليـة سنـوات الثـالث موازنـة بيانـات تقديـم، 
 سنويًا يكـون الموازنـة اعتماد بأن علمـًا ،2016/2017و ،2015/2016و

 .القادمة لألعـوام المقدمـة المستقبلـية بالتقديرات األخذ سيتـم ولكن

والجهات الوزارات تلتزم بحيث األداء قياس لمفهوم وفقًا الموازنة إعداد 
 على بإنجازها تلتزم التي أهدافها وتحديد برامجها أولويات بوضع الحكومية

 .سنوات ثالث مدار

تكون أن مراعاة مع تنفيذها، ومتابعة منها والمردود البرامج تكلفة حساب 
 .للقياس قابلة معايير على مبينة األهداف

 كافة عن واإلفصاح جهة كل موازنة مشروع إعداد في الشمولية مبدأ تطبيق  
 بمنأى أو الموازنة عن بعيدًا موارد أية تحجب أن جهة ألي يجب وال الموارد

  .للدولة العامة الخزانة حساب عن

الوطنية التنمية استراتيجية أهداف لتحقيق العام اإلنفاق توجيه من التأكد         
 .االقتصادية التنمية تعزيز يضمن بما ،2016 -2011
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المحاور الرئيسية  
مجاالت   لتحسين

أداء الموازنة  
 العــامـــة

تقديم الموازنة 
 عن ثالث سنوات 

تطبيق نظام إدارة 
المعلومات 

المالية الحكومية 
GFMIS 

إنشاء وحدة 
السياسات المالية 

  MFU  الكلية
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 وكيفية تحديد األولويات الموازنة مناقشة  -1
 

 التأثير

Impact 
 الجدوى

Feasibility 

 

 السياسيالمستفيدين والدعم 

Stakeholders and 

Political support 

1 

2 

3 

4 
 :ويتحدد بثالث عوامل

 حوكمة المشروع  •

 طاقة المشروع  •

 توافر التمويل  •

 

 :يتضمن احتساب عدة معايير

 حجم وأهمية المشروع •

 انجاز المشروع وقت •

 استمرارية المشروع •

 السلبية للمشروع اآلثار •



 نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية -2 

  GFMISبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية تط -2

 على أكبر بصورة التركيز إلى النظام تطبيق خالل من المالية وزارة تهدف          

 تحقيق خالل من .التكنولوجيا جانب من أكثر المؤسسي والتطوير التنمية جانب

 :يلى لما النظام

 .دقة المعلومات المالية و تحسينالربط المعلوماتي   •

 .الشفافية واالمتثال لمعايير النشر •

 .اكتمال وإحكام توقيت إعداد التقارير•

 .جودة إدارة الموارد؛ والمساءلة الكلية عن النتائج واستخدام الموارد•

 .بين تحليل السياسات وتنفيذها الربط•
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 MFU  وحدة السياسات المالية الكليةإنشاء  -3

 
التقارير رفع إلى الموازنة إدارة خالل من الكلية المالية السياسات وحدة تعمل 

 االقتصاد منظور من المالية السياسات ودور بأهداف  يتعلق فيما المالية وزيرل

  الوطنية التنمية استراتيجية لتحقيق  والطويل المتوسط األجلين في الكلي

2011-2016. 

  ستكون الوحدةMFU   هي المسؤولة عن تطوير ومراقبة اإلطار المالي

 :  متوسط وطويل المدي للدولة ،وهذا يشمل

 .والتمويل والنفقات اإليرادات مثل المالية بالمتغيرات التنبؤ•

 االقتصاد بيئة وتحليل المالية، السياسات وضع بشأن المشورة تقديم •

   .(الخ..انفاق – ضريبية حوافز -جديدة ضرائب )الكلي

تقديم المشورة بشأن المخاطر المالية واالقتصادية  في األجلين  •

 .المتوسط والطويل
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