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3 .Third Chapter: was devoted to the analytical and field study  and 

dealt with deals with statistical analysis to Tishreen University 

budgets planned and actual for the years 2000-2009 and viewed   the 

results of the application of the identification of the study and analysis 

of sample answer. 

4 .The Results, Suggestions and Recommendations: 

a) Higher Education Institutions "Tishreen University as a Model" 

doesn’t prepare and implement planning budgets according to scientific, 

objective standards. 

b) The signed agreement have no impact at Higher Education  Institutions  

" Tishreen University as a Model". 

c) The signed agreements don’t fulfill the future visions . 

d) There is no commitment with the signed agreements with Higher 

Education Institutions  "Tishreen University as a Model". 

The study introduced many long term and short term  suggestions and 

recommended the application of budget programs and performance and 

set a timetable for the implementation of the signed agreements with   

different international institutions with fried countries and put in to effect 

the executive programs of the  signed agreements  directed to finance 

both of the budgets.  
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The Reality  of preparing and Implementing  Planning  Budgets 

(developmental and Operational) in Syrian Higher Education 

Institutions and the Impact of Signed Agreements International 

Parties on them 

"Tishreen  University as a Model" 

 

Abstract  

 

   The general study objective is to investigate how Higher Education 

Institutions, especially Tishreen University has adopted the objective and 

scientific methods and criteria in planning and executing their  planning 

budgets, in addition to identify the role of signed bilateral international 

cooperative agreements in planning and executing their budgets, the 

extent to which these agreements have fulfilled their needs and 

aspirations, the commitment of execution, and achieving the maximum 

benefits of them.   

The study has been divided into the following chapters: 

1. The introductory Chapter: it deals with the concept and  nature of 

higher education in Syria and Tishreen University, the statistical 

indicators in this university and its administration. 

2. First Chapter: It deals with the concepts of planning budgets, their 

types, classifications, the basis and procedures of  planning them, 

effective factors in the execution process. It deals also with monitoring 

of these budgets and its role in its development and modernization. 

The chapter discusses the specifications of planning budgets in 

Tishreen University, and presents planning budgets of Tishreen 

University, internal financial resources of the university and the 

effective factors in its sufficiency. 

3. Second Chapter: It deals with concept and nature of the bilateral 

cooperative agreements, Protocols, memorandums of understanding, 

international cooperative projects signed between Ministry of Higher 

Education and the different international bodies, the basis of preparing 

them in the Ministry and Tishreen University. The chapter highlights 

also the external financial resources for Tishreen University  in view of 

signed agreements with the different international bodies  and their 

effects on the current and investment budgets.   
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 إهــــداء                 
 

 

 
 

 
 إلى وطني الغالي

 إلى أستاذّي الكريميف: د. سمير شرؼ، د. وليد عامر
، الثاقب  اولـ يبخبل عمّي بفكرىم نيمت عمى يدييما العمـ الغزير، المذيف 

 البّناءة.  اوتوجيياتيم
 إلى والدي ووالدتي الحنونيف زىرتي حياتي

 إلى قطرات الندى  ورحيؽ الصباح إخوتي وأخواتي .
 إلى مف تشاركني لحظات حزني وفرحي ..ىالة
 إلى مف امتمؾ فؤادي وجعؿ قمبي ينبض حبًا.

 ليمى صالح....إلى  الصديقة الغالية                
 إلى أصدقائي المخمصيف الذيف ساندوني في مشوار دراستي..

 إلى كؿ مف عممني حرفًا في مشوار حياتي
 إلى كؿ طالب عمـ وباحث عف المعرفة

 .الدراسة هإلييـ جميعًا أىدي ىذ
 

 الباحثة                                                  

 إلى من هم في القمب أبدا    
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وتقدير شكر                             
إلػػى أسػػاتذتي فػػي كميػػة االقتصػػاد بجامعػػة تشػػريف الػػذيف أمػػدوني بعمميػػـ ومعػػرفتيـ طيمػػة سػػنوات 

 دراستي، وأخص بالشكر أستاذّي الكريميف:
 (وليد عامر(،  والدكتور )  سمير شرفالدكتور ) 

وكػػاف المػػذيف تف ػػبل مشػػكوريف باإلشػػراؼ عمػػى ىػػذه الرسػػالة، وبػػذال الكثيػػر مػػف وقتيمػػا وجيػػدىما 
بػال  األثػر فػي إنجػاز  المبلحظاتيما القّيمة األثر الكبير في إغناء ىذه الرسػالة، وكػاف لتوجيياتيمػ

 ىذا العمؿ العممي.
لما بػذاله  (عدنان العربيد) الدكتورو ،(نور الدين هرمز )وأقدـ شكري وامتناني لؤلستاذ الدكتور  

 .الدراسةنجاز ىذه إكاف ليا األثر البال  في عممية  توجيياتولما قدماه مف  ،مف جيد
التػػي مػػة مبلحظػػات القيّ لم أعضــاء لةنــة الحكــمكمػػا أقػػّدـ شػػكري وتقػػديري إلػػى األسػػاتذة األفا ػػؿ 

 .إغناء الدراسةفي  أسيمتالتي و  ،موىاقدّ 
بػػػ  العػػامميف فػػي مػػديريات التخطػػيطالمػػدراء والسػػادة كمػػا أتقػػدـ بػػوافر الشػػكر واالمتنػػاف إلػػى السػػادة 

وأخػػص ، (، والبلذقيػػةىيئػػة تخطػػيط الدولػػة والتعػػاوف الػػدولي، ووزارة الماليػػة، ووزارة التعمػػيـ العػػالي)
 .(األستاذ عبد الحميد مهنا) السيد مدير تخطيط البلذقيةمنيـ 

" وعػامميفالجميمػة، إدارة، وأسػاتذة، ومػدراء،  ةامعـة تشـرينوالشكر موصػوؿ لمنػارة العمػـ والمعرفػة 
وجميػ  العػامميف فييػا ، في اإلدارة  المركزية بالجامعػة عمياال داريةاإلقيادات ال ةميعوأخص منيـ 

 ومديريػػة البحػػث العممػػيالعامػػة والثقافيػػة، الدوليػػة و  ف فػػي مديريػػة العبلقػػاتيالعػػاممالسػػادة وخاصػػًة 
، ومديرية الشؤوف المالية  معامميف فػي مديريػة اإلحصػاء والتخطػيط" ل الكبيروالشكر ومديرية المواـز

ــي حســام )وأخػػص مػػنيـ السػػيد  ــد مو  مــن معمومــات، (عيســىعم ــا َّ ــا لم نةــاز باأســهمت  روأفك
 . الدراسة

 ( مدير مديرية البحث العممي. أديب سعداألستاذ الدكتور)كما أتقدـ بوافر الشكر واالمتناف إلى 
وقفوا إلى جانبي ومػّدوا لػي يػد العػوف بكػؿ صػدؽ والشكر العميؽ لجمي  األصدقاء والزمبلء الذيف 

 .(غفرعمي  الدكتورة غيداء) ومحبة. وأخص منيـ
 وكؿ الشكر والتقدير واالمتناف لكؿ مف مّد لي يد العوف، وساندني إلنجاز ىذه الدراسة.   

  لكم ةميعًا عظيم الشكر واالمتنان

 الباحثة 
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  ممخص الدراسة بالمغة العربية: 
مؤسسات التعميـ العالي وبشػكؿ خػاص جامعػة تشػريف لؤلسػاليب  اّتباع التحقؽ مف :الدراسة إلىهدفت     

والعمميػػة فػي إعػداد وتنفيػػذ موازناتيػا التخطيطيػة، والتعػػرؼ إلػى دور االتفاقيػات الدوليػػة  والمعػايير المو ػوعية
حتياجاتيػػا وتطمعاتيػػا المسػػتقبمية، مػػدى تمبيػػة ىػػذه االتفاقيػػات الو ، إعػػداد وتنفيػػذ موازناتيػػافػػي  معيػػاالمبرمػػة 

 ، وتحقيؽ أقصى منفعة منيا.رجة االلتزاـ بتنفيذىاود
 َّسمت الدراسة إلى:  
وفػػػي جامعػػػة تشػػػريف، وأىػػػـ مفيػػػـو وماىيػػػة التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي سػػػورية، تنػػػاوؿ  :تمهيـــديال الفصـــل -1

 .، ممقيًا ال وء عمى إدارة الجامعةالمؤشرات اإلحصائية بالجامعة
جراءات ومراحؿ تناوؿ  :األولفصل ال -2 مفيـو الموازنات التخطيطية، وأنواعيا، وتصنيفاتيا، ومبادئ، وا 

إعػػػدادىا، والعوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي تنفيػػػذىا، وتحػػػدث أي ػػػًا عػػػف رقابػػػة ىػػػذه الموازنػػػات، ودورىػػػا فػػػي عمميػػػات 
زنػات كما عرض خصائص الموازنات التخطيطية فػي جامعػة تشػريف، ثػـ تنػاوؿ الموا ..تطويرىا، وتحديثيا،

 التخطيطية لجامعة تشريف، ومصادر التمويؿ الداخمية لمجامعة وخصائصو، والعوامؿ المؤثرة في كفايتو.
ومػػذكرات  االتفاقيػػات الدوليػػة، والبروتوكػػوالت،االتفاقيػػات، و ماىيػػة مفيػػـو و عػػف تحػػدث : الفصــل الثــاني -3

والجيػات الدوليػة المختمفػة، وأسػس  وزارة التعميـ العػالي السػورية المبرمة بيفالتفاىـ، ومشاري  التعاوف الدولية 
 مصػػػادر التمويػػػؿ الخارجيػػػة لجامعػػػة تشػػػريف فػػػي  ػػػوء تنػػػاوؿو  ،، وفػػػي جامعػػػة تشػػػريفإعػػػدادىا فػػػي الػػػوزارة

   .لموازنتيف الجارية واالستثماريةبا وتأثيرىا  الجيات الدولية المختمفة، جامعة تشريف ماالتفاقيات التي أبرمتيا 
تنػػػاوؿ التحميػػػؿ اإلحصػػػائي لموازنػػػات جامعػػػة : و لمدراسػػػة التحميميػػػة، والميدانيػػػةخّصػػػص  :الثالـــثالفصـــل   -4

(. وعرض نتائج تطبيؽ استبانة الدراسة، وتحميؿ إجابات 0229 -0222تشريف المخططة والفعمية لؤلعواـ )
 عينة الدراسة.

  :من أهمهاتوصمت الدراسة إلى مةموعة من النتائج النتائج واالَّتراحات والتوصيات:  -5
لدراسػة" ا ال يتـ إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية في مؤسسات التعميـ العالي، ومنيا جامعة تشػريف "نمػوذج

ال تػأثير لبلتفاقيػات الدوليػة و وفؽ أسػاليب ومعػايير مو ػوعية وعمميػة صػحيحة، ووفقػًا لبلحتياجػات الواقعيػة، 
مؤسسات التعميـ العالي، وبشكؿ خاص م  جامعة تشريف في إعداد وتنفيذ موازناتيا التخطيطية، المبرمة م  

ال تتناسػػب االتفاقيػػات الدوليػػة المبرمػػة مػػ  مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي وبشػػكؿ خػػاص مػػ  جامعػػة تشػػريف كمػػا 
برمػػػة مػػػ  مؤسسػػػات التعمػػػيـ واحتياجاتيػػػا وتطمعاتيػػػا المسػػػتقبمية، وال يػػػتـ االلتػػػزاـ بتنفيػػػذ االتفاقيػػػات الدوليػػػة الم
َّدمت الدراسة مةموعـة مـن و العالي، وبشكؿ خاص م  جامعة تشريف، وتحقيؽ أقصى منفعة ممكنة منيػا، 

و ػ  و بتطبيػؽ موازنػة البػرامج واألداء، أوصـت: و  .خاصة َّصـيرة األةـلالعامة طويمة األةل، وال المقترحات
، وو   برامج زمنية تنفيذية ليا ،الجيات الدولية المختمفةخطة لبلتفاقيات الدولية التي ستبرميا الجامعة م  

براـ اتفاقيات جديػدة تفعيؿ االتفاقيات الدولية المبرمة بيف الجامعة والدوؿ الصديقة لسوريةو   نوعيػة، معيػا، ، وا 
 كمتا الموازنتيف.تمويؿ موجية لدعـ 
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 198 التخطيطية في ةامعة تشرين.مدى القناعة بأهمية الموازنات   .55

الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا تحميل التباين األحادي لمةاالت واَّع إعداد وتنفيذ   .56
 199 لمتغير القناعة.

عادة االختبار  معامل ثبات مةاالت استبانة واَّع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين بطريقة االختبار   .57  Test)وا 
– Re Test). 222 

معادلة ألفا كرونباخ معامل ثبات مةاالت استبانة واَّع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين بطريقة   .58
(Cronbach Alpha) 222 

 ممثمةآرائهم في تقدير النفقات المالية عند إعداد الموازنات التخطيطية )الةارية واالستثمارية( لةامعة تشرين حول الدراسة  ةعينإةابات    .59
 223-221 النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.ب

 225 نسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.الب ممثمة آرائهم في إَّرار التقديرات المالية المقترحة لةامعة تشرينحول الدراسة  ةعينإةابات   .62
 228-227 النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.ب ممثمة آرائهم في عمميات صرف االعتمادات المالية لةامعة تشرينحول الدراسة  ةعينإةابات   .61

 229-228 النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.ب ممثمةآرائهم في عمميات رَّابة موازنة وتقويم أداء ةامعة تشرين حول الدراسة  ةعينإةابات   .62

 ممثمة آرائهم في مواكبة أنظمة الموازنات التخطيطية في الةامعات لمتوةهات الةديدة في الحصول عمى إيرادات إضافيةحول الدراسة  ةعينإةابات   .63
 211-212 النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.ب

 212 ممي.تحميل التباين األحادي لمةاالت إعداد الموازنات التخطيطية في ةامعة تشرين وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل الع  .64
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 213 ي.تحميل التباين األحادي لمةال إَّرار التقديرات المالية المقترحة لمةامعة وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العمم   .65
 213 تحميل التباين األحادي لعمميات صرف االعتمادات المالية لمةامعة وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العممي.  .66
 213 تحميل التباين األحادي لعمميات رَّابة موازنة وتقويم أداء الةامعة وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العممي.  .67
 214 أفراد عينة الدراسة. تحميل التباين األحادي ونتائج اختبار شيفيه لمفروق في عمميات رَّابة موازنة وتقويم أداء الةامعة تبعًا لممؤهل العممي بحسب إةابات  .68

 تحميل التباين األحادي لعمميات مواكبة أنظمة الموازنات التخطيطية في الةامعات لمتوةهات الةديدة في الحصول عمى إيرادات إضافية وفقاً   .69
 آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العممي.

215 

مى إيرادات تحميل التباين األحادي ونتائج اختبار شيفيه لمفروق في مواكبة أنظمة الموازنات التخطيطية في الةامعات لمتوةهات الةديدة في الحصول ع   .72
 215 إضافية تبعًا لممؤهل العممي بحسب إةابات أفراد عينة الدراسة .

ينة الدراسة تبعًا تحميل التباين األحادي لمةاالت واَّع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين وفقًا آلراء أفراد ع  .71
 216 لمتغير المؤهل العممي. 

 216 راد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة.تحميل التباين األحادي لمةال إعداد الموازنات التخطيطية في ةامعة تشرين وفقًا آلراء أف   .72
 217 تحميل التباين األحادي لمةال إَّرار التقديرات المالية المقترحة لمةامعة وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة.   .73
 217 لمةامعة تبعًا لمتغير الخبرة بحسب إةابات أفراد عينة الدراسة. تحميل التباين األحادي ونتائج اختبار شيفيه لمفروق في إَّرار التقديرات المالية المقترحة  .74
 218 تحميل التباين األحادي لعمميات صرف االعتمادات المالية لمةامعة وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة.  .75
 218 آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة.تحميل التباين األحادي لعمميات رَّابة موازنة وتقويم أداء الةامعة وفقًا   .76

 تحميل التباين األحادي لعمميات مواكبة أنظمة الموازنات التخطيطية في الةامعات لمتوةهات الةديدة في الحصول عمى إيرادات إضافية وفقاً   .77
 آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة
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لمةاالت واَّع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية)التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين وفقًا آلراء أفراد عينة تحميل التباين األحادي 

 222 الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة.

 222 المسمى الوظيفي.تحميل التباين األحادي لعمميات إعداد الموازنات التخطيطية في ةامعة تشرين وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير   .79
 222 في.تحميل التباين األحادي لمةال إَّرار التقديرات المالية المقترحة لمةامعة وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المسمى الوظي   .82

لمتغير المسمى الوظيفي بحسب إةابات أفراد عينة  تحميل التباين األحادي ونتائج اختبار شيفيه لمفروق في إَّرار التقديرات المالية المقترحة لمةامعة تبعاً   .81
 221 الدراسة.

 221 تحميل التباين األحادي لعمميات صرف االعتمادات المالية لمةامعة وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي.  .82

المالية المقترحة لمةامعة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي بحسب إةابات أفراد عينة تحميل التباين األحادي ونتائج اختبار شيفيه لمفروق في إَّرار التقديرات   .83
 222 الدراسة.

 222 تحميل التباين األحادي لعمميات رَّابة موازنة وتقويم أداء الةامعة وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي.  .84

شيفيه لمفروق في عمميات رَّابة موازنة وتقويم أداء الةامعة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي بحسب إةابات أفراد تحميل التباين األحادي ونتائج اختبار   .85
 223 عينة الدراسة.

أفراد  آلراء تحميل التباين األحادي لعمميات مواكبة أنظمة الموازنات التخطيطية في الةامعات لمتوةهات الةديدة في الحصول عمى إيرادات إضافية وفقاً   .86
 223 عينة الدراسة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي.

ينة الدراسة تبعًا تحميل التباين األحادي لمةاالت واَّع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين وفقًا آلراء أفراد ع  .87
 224 لمتغير المسمى الوظيفي.

اختبار شيفيه لمفروق في مةاالت واَّع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في الةامعة تبعًا لمتغير تحميل التباين األحادي ونتائج   .88
 224 المسمى الوظيفي بحسب إةابات أفراد عينة الدراسة.

 225 (1الخيار رَّم )  .89
 225 (2الخيار رَّم )  .92
 226 (3الخيار رَّم )  .91
 226 (4الخيار رَّم )  .92
 226 (5الخيار رَّم )  .93
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االتفاَّيات الدولية في إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية ممثمة بالنسبة المئوية والمتوسط الحسابي إةابات عينة الدراسة حول درةة تأثير 

 234 -233 واالنحراف المعياري
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 235 واالنحراف المعياري

 ط إةابات عينة الدراسة حول درةة االلتزام بتنفيذ االتفاَّيات الدولية لالحتياةات والتطمعات المستقبمية ممثمة بالنسبة المئوية والمتوس  .129
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مقدمــــة: أواًل:   
تعػػد الموازنػػات التخطيطيػػة إحػػدى الوسػػائؿ التػػي يمكػػف بوسػػاطتيا التخطػػيط والرقابػػة وتقيػػيـ األداء، فػػنظـ 

مف المعمومات واإلجراءات والعمميات اإلدارية، ونظامًا لمرقابة عمى جمي  أوجو  ىي مزيجالموازنات التخطيطية 
البػػد مػػف العمػػؿ بػػالتخطيط لممسػػتقبؿ، الػػذي  النشػػاط فػػي الجامعػػة، وإلعػػداد الموازنػػات التخطيطيػػة إعػػدادًا سػػميماً 

 يشػّكؿيؤدي بدوره إلى رسـ خطة عمؿ مسبقة تو   بمغة األرقاـ. وقد أصػبح تمويػؿ التعمػيـ العػالي والجػامعي 
مػػػف  وبالتػػػاليتحػػػديًا كبيػػػرًا لمجيػػػات المعنيػػػة بسػػػبب ارتفػػػاع تكاليفػػػو وزيػػػادة اإلقبػػػاؿ عميػػػو، وقمػػػة المػػػوارد الماليػػػة، 

تمويبًل يحقؽ كفايتو وأىدافو. وىذا ما ينطبؽ عمػى جامعػة  ولتمويمالمناسبة ط والموازنات ال روري و   الخط
، والتػػي تمجػػأ إلػػى تقػػدير حجػػـ نفقاتيػػا بشػػكؿ سػػنوي فػػي سػػوريةإحػػدى مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي كونيػػا تشػػريف 
تقرُّ الحقًا مف قبػؿ الحكومػة وتعتمػد المبػال  وتصػرؼ وفقػًا لػذلؾ، وتنطػوي التي تخطيطية، الموازنات البوساطة 

ىػػذه الموازنػػات التخطيطيػػة عمػػى خصػػائص كثيػػرة، تواجػػو بعػػض الصػػعوبات والتحػػديات، التػػي قػػد تػػؤثر عمػػى 
السػيما خصائصػيا ومسػتوى كفايتيػا،  لمتعػرؼ عمػىتحقيؽ أىدافيا، األمر الذي يستدعي دراسة ىػذه الموازنػات 

الحديثػػة فػػي  األسػػاليباسػػتخداـ  أىميػػةو المعاصػػرة ،  اإلدارةشػػيدىا العػػالـ فػػي مفػػاىيـ يالتطػػورات التػػي  فػػي ظػػؿ
 .الموازنات في كافة المؤسسات إعدادعمى  وانعكاساتو، الموازنات التخطيطية لمدولة إعداد

الحديثػػة لبلرتقػػاء  األسػػاليب إلػػىالموازنػػات التخطيطيػػة  إعػػدادطػػرؽ االنتقػػاؿ فػػي بحػػث الدراسػػة  سػػتتناوؿ 
ينسػجـ مػ  تطػور العبلقػات الدوليػة، وخاصػة  مابىذه المؤسسة اليامة، في المعاصرة  اإلدارة مفيـوتطبيؽ  إلى

 إيجػػػادفػػػي  األساسػػػيةالمؤسسػػػات التعميميػػػة، والبحثيػػػة ىػػػي نقطػػػة االنطػػػبلؽ  أف إذاالقتصػػػادية، والعمميػػػة منيػػػا، 
 .الشاممة تقاء بعممية التنميةر مساىمة الرئيسة في االوليا ال ،لكافة مشاكؿ الدولة والمجتم  الحموؿ

 تسعى هذ  الدراسة إلى:وبناًء عمى ما تقدم 
مؤسسات التعميـ العالي وبشكؿ خاص جامعة تشريف لؤلساليب والمعايير  اتّباعالتحقؽ مف درجة  .1

 المو وعية والعممية في إعداد وتنفيذ موازناتيا التخطيطية.
 الداخمية في جامعة تشريف.تحميؿ مصادر التمويؿ   .6
 ماىية االتفاقيات الدولية، وتسميط ال وء عمى أسس إعدادىا في التعميـ العالي. إلىالتعّرؼ  .3
التعرؼ إلى تأثير االتفاقيات الدولية المبرمة م  مؤسسات التعميـ العالي، وبشكؿ خاص م  جامعة  .4

 تشريف في إعداد وتنفيذ موازناتيا التخطيطية.
مدى تمبية االتفاقيات الدولية المبرمة م  مؤسسات التعميـ العالي وبشكؿ خاص م  جامعة التعرؼ إلى  .5

 .ىذه االتفاقياتبتنفيذ  ، والى درجة االلتزاـتشريف الحتياجاتيا وتطمعاتيا المستقبمية
 الموازنات التخطيطية في التعميـ العالي.طرؽ إعداد وتنفيذ تقديـ المقترحات المبلئمة لتطوير  .6
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 مشكمة وتساؤالت الدراسة: ثانيًا:
إف التوس  في التعميـ العالي وازدياد احتياجاتو المالية وغير المالية، أصبح سمة بارزة في مؤسسات التعميـ 

بذلؾ  أعداد متزايدة مف الطمبة، وتزدادالعالي السورية، ففي كؿ عاـ تفتتح جامعات وكميات ومعاىد جديدة، وتقبؿ 
اني والتجييزات والتقنيات وأع اء الييئة التدريسية، وسواىا مف مستمزمات التعميـ العالي، المب إلىاالحتياجات 

التعميـ  ويترتب عمى ذلؾ الحاجة إلى التمويؿ مف مصادره المختمفة وبشكؿ خاص التمويؿ مف الحكومة لمدّ 
لزيادة األعباء المالية، ومحدودية  العالي باالعتمادات البلزمة، لتوفير ىذه االحتياجات بالكفاءة المطموبة، ونظرًا 

الموارد المتاحة مف الحكومة، أصبح مف ال روري عمى مؤسسات التعميـ العالي السورية أف تقـو بإعداد وتنفيذ 
االتفاقيات  تنفذموازناتيا الممولة مف الحكومة بكفاءة مف جية، وأف تستغؿ الموارد الذاتية بشكؿ أمثؿ، وأف 

  .يدعـ كمتا الموازنتيف الجارية واالستثماريةبما  التعميـ العاليفي المبرمة الدولية 
 اآلتية: التساؤالتبناًء عمى ما سبق فإن مشكمة الدراسة تتحدد باإلةابة العممية عن   

الموازنات التخطيطية في مؤسسات التعميـ العالي وبشكؿ خاص في جامعة تشريف وفؽ وتنفيذ ىؿ يتـ إعداد  .1
 ؟.بلحتياجات الواقعيةًا لوفق صحيحةوعية وعممية مو أساليب ومعايير 

في إعداد  دوراً وبشكؿ خاص في جامعة تشريف  مؤسسات التعميـ العالي،م  ىؿ لبلتفاقيات الدولية المبرمة  .2
 ؟.   ىو ىذا الدورموازناتيا التخطيطية؟ وما وتنفيذ 

جامعة تشريف  م مؤسسات التعميـ العالي؟  وبشكؿ خاص ىؿ تمبي أو تستجيب االتفاقيات الدولية المبرمة م   .3
 حتياجاتيا وتطمعاتيا المستقبمية؟ال

ف، جامعة تشريوبشكؿ خاص م   مؤسسات التعميـ العالي، ىؿ يتـ االلتزاـ بتنفيذ االتفاقيات الدولية المبرمة م  .4
 وتحقيؽ أقصى منفعة ممكنة منيا؟

  الدراسة:وأهداف  أهمية: ثالثاً  
  :خاللتأتي أهمية الدراسة من     
بشػكؿ و فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي السػورية  نواحي ال عؼ والقػوة فػي نظػـ الموازنػات التخطيطيػةإظيار   .1

 .جامعة تشريفبخاص 
 .التخطيطية )الجارية واالستثمارية( موازناتيا إعداد وتنفيذ التي تواجويجابيات والصعوبات اإل إبراز  .2
 .)الجارية واالستثمارية( إعداد وتنفيذ موازناتياي فجامعة تشريف م   المبرمة الدولية االتفاقيات إظيار تأثير  .3
 تقديـ المقترحات المبلئمة لتطوير طرؽ إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية في التعميـ العالي.   .4
 وتسعى هذ  الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:       
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وتنفيػػػذ الموازنػػػات التخطيطيػػػة فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي وبشػػػكؿ خػػػاص فػػػي جامعػػػة  دراسػػة وتحميػػػؿ واقػػػ  إعػػػداد .6
لقاء ال وء عمى خصائصيا، واستجبلء مستوى كفايتيا في إشباع حاجاتيا، وتحقيؽ جودة التعميـ العالي،  تشريف، وا 

 و جودة المخرج التعميمي.
إظيار نواحي ال عؼ والقوة في نظػـ الموازنػات التخطيطيػة فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي السػورية، وبشػكؿ خػاص   .0

براز اإل  يجابيات والصعوبات التي تواجو إعدادىا وتنفيذىا، وتقديـ مقترحات لتطويرىا.في جامعة تشريف، وا 
 دراسة وتحميؿ مصادر التمويؿ الداخمية في جامعة تشريف.  .3
تحميؿ مصادر التمويؿ الخارجية في جامعة تشريف في  ػوء االتفاقيػات المبرمػة بػيف جامعػة تشػريف والجيػات دراسة و   .4

تحقيػػؽ أقصػػى لوتقػػديـ مقترحػػات ، جاريػػة واالسػػتثمارية لجامعػػة تشػػريفالدوليػػة المختمفػػة، وتأثيرىػػا فػػي كمتػػا المػػوازنتيف ال
 .مف ىذه االتفاقياتمنفعة ممكنة 

 : فرضيات الدراسة:رابعاً 
 تقوم الدراسة عمى الفرضيات اآلتية: 
يتـ إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية في مؤسسات التعميـ العالي وبشكؿ خاص في جامعة تشريف وفؽ  -1

يتفرع عن هذ  الفرضية الفرضيات  .قًا لبلحتياجات الواقعيةأساليب ومعايير مو وعية وعممية صحيحة وف
 الفرعية اآلتية:

 لػػة إحصػائية بػػيف النفقػػات المخططػػة، والنفقػات الفعميػػة، عمػػى المسػتوى الفرعػػي لكػػؿ مػػف ال توجػد فػػروؽ ذات دال
الموازنة الجارية والموازنة االستثمارية وعمى المسػتوى اإلجمػالي لمموازنػة التخطيطيػة )الجاريػة واالسػتثمارية( فػي 

  جامعة تشريف لسنوات الدراسة.
  ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف النفقػات المخططػة والفعميػة مػابيف أبػواب الموازنػة الجاريػة ا تيػة )بػاب

الرواتػػب واألجػػور والتعوي ػػات، بػػاب النفقػػات اإلداريػػة العامػػة والخاصػػة، بػػاب النفقػػات التحويميػػة، بػػاب الػػديوف 
 وااللتزامات الواجبة األداء( لسنوات الدراسة.

   ؽ ذات داللة إحصائية بيف النفقػات االسػتثمارية المخططػة والفعميػة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات المشػاري  ال توجد فرو
 االستثمارية، ولكؿ مشروع مف المشاري  االستثمارية لسنوات الدراسة، وإلجمالي السنوات. 

   كفاية الموازنات التخطيطية )الجارية واالستثمارية( في جامعػة تشػريف فػي سػد احتياجاتيػا مػف  يختمؼ مستوىال
)اإلعداد، أساليب إقرار التقديرات المالية، أساليب صرؼ االعتمادات المالية، أساليب الرقابة وتقويـ األداء،  حيث

قػرار الموازنػة ألنظمػة الموازنػات التخطيطيػة فػي  الجامعػات لمتوجيػات الجديػدة فػي الحصػوؿ مواكبة نظاـ إعداد وا 
 وعمـى المسـتوى اإلةمـالي . عمى إيرادات إ افية( بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة بيف الواق  واألسس العممية،

 اآلتية: ويتفرع عنها الفرضية
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  توجد فروؽ دالة إحصائيًا في )إعداد الموازنات التخطيطية لمجامعة، عمميات إقرار التقديرات المالية المقترحة  ال
لمجامعة، عمميات صرؼ االعتمادات المالية لمجامعة، عمميات رقابة موازنة وتقويـ أداء الجامعة، مواكبة نظاـ 

قرار الموازنة ألنظمة الموازنات التخطيطية في الجامعات لمتوجيات الجديدة في الحصوؿ عمى إيرادات  إعداد وا 
لممتغيرات تبعًا بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة بيف الواق  واألسس العممية،  المستوى اإلةماليإ افية( وعمى 

 الخبرة، المسمى الوظيفي(. ،المؤهل العممي) اآلتية
   تشرين.الموازنة التخطيطية لةامعة تحسين كفاية لسبل  وةدتال 
الدولية المبرمة م  مؤسسات التعميـ العالي، وبشكؿ خاص في جامعة تشريف في إعداد وتنفيذ  تؤثر االتفاقيات  .2

   .موازناتيا التخطيطية
حتياجاتيػا االتفاقيػات الدوليػة المبرمػة مػ  مؤسسػات التعمػيـ العػالي وبشػكؿ خػاص مػ  جامعػة تشػريف ال تتناسػب .3

 وتطمعاتيا المستقبمية.
ف، االلتػػزاـ بتنفيػػذ االتفاقيػػات الدوليػػة المبرمػػة مػػ  مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي، وبشػػكؿ خػػاص مػػ  جامعػػة تشػػرييػػتـ  .4

 وتحقيؽ أقصى منفعة ممكنة منيا.
 الدراسة: يةمنهــة :خامساً 

اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، مف خبلؿ العودة إلى أىـ ما جاء في المراج  العربية واألجنبية      
متعمقة بأدبيات البحث، حيث ت مف ىذا الجانب التعريؼ بماىية الموازنات التخطيطية مف حيث مفيوميا، ال

وأنواعيا، وأىدافيا، والمبادئ التي تقـو عمييا، واإلطار العاـ إلعداد الموازنات التخطيطية في مؤسسات التعميـ 
لى تحميؿ عدة موازنات "تطويرية العالي السورية بشكؿ عاـ، وفي جامعة تشريف بشكؿ خاص. إ افة إ

ماىية التعريؼ بكما ت مف وتشغيمية" لجامعة تشريف تحميبًل إحصائيًا ييدؼ إلى استخبلص سبؿ تطويرىا، 
..الخ بالتعميـ العالي تأثيرىا في إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطيةتحميؿ االتفاقيات الدولية، وأسس إعدادىا، و 

األدبيات التي عالجت مو وع الدراسة. كما تـ استقصاء خصائص كفاية ىذه الموازنات، وذلؾ باالعتماد عمى 
ومستواىا، والعوامؿ المؤثرة فييا، واتجاىات تطويرىا استقصاًء ميدانيًا، استنادًا إلى آراء عينة مف العامميف 

يطية االستثمارية )التطويرية( اإلدارييف والعممييف القائميف عمى عمميات إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنات التخط
والجارية )التشغيمية( العامميف في ىذا المجاؿ داخؿ جامعة تشريف وخارجيا، حيث استطمعت الباحثة آراءىـ عبر 
المقاببلت الشخصية وقامت بتوزي  استبيانات في مجاالت متنوعة أعدت ليذا الغرض وقامت بتوزيعيا وتحميميا 

توصبًل إلى مقترحات لتطوير  يا، وتفسيرىا معتمدًة عمى المنيج اإلحصائي،واستخبلص الفروؽ بينيا وداللت
  يا.طريقة إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية في

يتكوف مجتم  الدراسة مف العامميف جميعيـ القائميف عمى إعداد وتنفيػذ   مةتمع وعينة الدراسة: :سادساً 
معة تشريف والمتعامميف معيا داخػؿ الجامعػة وخارجيػا والبػال  الموازنة التخطيطية )االستثمارية والجارية( في جا
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( موظفًا وموظفة، وقد اشتممت عينة الدراسة عمى مجتم  الدراسة بأكممو بعد استبعاد االستبانات 635عددىـ )
 ( موظفًا وموظفة. 606غير الصالحة لمتحميؿ وبذلؾ أصبحت العينة )

 : الدراسة فترة ومةالسابعًا: 
التػي ت ػمنت  0229ولغايػة عػاـ  0222اشتممت الحدود الزمنية عمى الفترة الواقعة مػف عػاـ  الزمنية:الحدود 

 دراسة الموازنات التخطيطية )االستثمارية والجارية( لجامعة تشريف، واالتفاقيات الدولية المبرمة معيا.
 :جامعة تشريف. الحدود المكانية  
 :(، ومستوى 0229 -0222جامعة تشريف لؤلعواـ ) تمثؿ بدراسة خصائص موازنات حدود المحتوى

 .فيياكفايتيا، وعوامميا، واتجاه تطويرىا، وتأثير االتفاقيات المبرمة م  الجيات الدولية 
 األدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: : ثامناً  

 النتائج الكمية:استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية الستخالص  تحقيقًا ألهداف الدراسة  -
الستخبلص النتػائج الكميػة لمدراسػة اسػتخدمت برنػامج الحزمػة اإلحصػائية لمعمػـو االجتماعيػة والتربويػة الحػديث 

"SPSS( "Statistical Package for the Social Sciences ،لمعالجػة البيانػات باسػتخداـ الكمبيػوتر )
خػػبلؿ إعطػػاء درجػػة اسػػتجابات االسػػتبانة، واعتمػػد  حيػػث قامػػت الباحثػػة بتفريػػ  اسػػتجابات العينػػة وترميزىػػا مػػف

بػػدائؿ لئلجابػػة أمػػاـ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات  ةأسػػموب التصػػحيح عمػػى مػػدرج خماسػػي لئلجابػػة، أي تػػـ و ػػ  خمسػػ
القائمة المستخدمة في الدراسة الحالية حيث يختار المستجيبوف بديبًل واحدًا فقط منيا يمثػؿ مػدى انطبػاؽ الفقػرة 

ائؿ لغرض التصحيح أوزانًا، وتـ إعطاء كؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة وزنػًا مػدرجًا، وذلػؾ عميو وقد أعطيت البد
ذا كانػت  لتقدير درجة الموافقة، حيث إذا كانت اإلجابة بدرجة غيػر موافػؽ تحصػؿ العبػارة عمػى درجػة واحػدة، وا 

ذا كانت اإلجابة بدرجػة متوسػطة تحصػؿ  اإلجابة بدرجة غير موافؽ إلى حد ما تحصؿ العبارة عمى درجتيف، وا 
العبػػارة عمػػى ثػػبلث درجػػات، أمػػا فػػي حػػاؿ اإلجابػػة بدرجػػة موافػػؽ تحصػػؿ العبػػارة عمػػى أربػػ  درجػػات، وفػػي حػػاؿ 

 اإلجابة بدرجة موافؽ جدًا تحصؿ العبارة عمى خمس درجات.
 ( معادلة كرونباخ ألفاAlpha – Cornpachلحساب معامؿ ثبات فقرات ) .االستبانة 
 وف الستخبلص العبلقة بيف التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثاني لمعينة االستطبلعية.معامؿ االرتباط بيرس 
 .أساليب إحصائية وصفية تتمثؿ بتفري  إجابات عينات الدراسة في جداوؿ تو ح تكرار إجابات عينة الدراسة 
 وازنات التخطيطية النسب المئوية: وقد اسُتخدمت لتحديد نسب اإلجابات عمى بنود استبانة واق  إعداد وتنفيذ الم

 )التطويرية والتشغيمية( في جامعة تشريف.
  المتوسطات الحسابية: وقد اسُتخدمت في تحديد متوسط إجابات أفراد عينات الدراسة عمى بنود االستبانة

الموجية إلييـ. وفي  وء ذلؾ تـ حساب الوزف النسبي لكؿ عبارة مف خبلؿ قيمة المتوسط الحسابي عمى 
وذلؾ بغرض المقارنة بيف المتوسطات وترتيب درجة الموافقة عمى بنود إعداد وتنفيذ الدرجة القصوى، 
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 قسـ المعيار حيث البيانات، في تفسير المعيار عمى ىذا الموازنات التخطيطية في جامعة تشريف. وقد اعتمد
المدى األدنى   -متساوية، وحددت النقاط الفاصمة عمى التدرج، مف خبلؿ )المدى األعمى  إلى ثبلث فئات

( 0.33ػ  6مقسومًا عمى ثبلثة مستويات( وبالتالي تـ وصؼ درجة الموافقة كا تي: المتوسط الحسابي مف )
 ( بدرجة مرتفعة.5ػ  3.68( بدرجة متوسطة، ومف )3.67ػ  0.34بدرجة منخف ة، ومف )

 ( اختبارt-testلممقارنات الثنائية واختبار ) التبايف تحميؿ ( األحاديOne Way ANOVA لممقارنات )
لمتغيرات )المؤىؿ العممي، الخبرة،  تعزى لمفروؽ التي (، لممقارنات البعديةScheffeالمتعددة، واختبار شيفيو )

 ( لمفروؽ بيف عينتيف مرتبطتيف.zالمسمى الوظيفي(، كما استخدـ اختبار )
 الدراسات السابقة واإلضافة العممية الةديدة: :تاسعاً 

ت العربيػػة واألجنبيػػة التػػي تناولػػت الموازنػػات التخطيطيػػة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ العػػالي مػػف مختمػػؼ تعػػددت الدراسػػا    
الجوانب، وتـ االطبلع عمى غالبية الدراسات المتاحة وذات الصمة بمو وع الدراسة، واسػتعراض أىػـ النتػائج التػي 

ظيػػار أوجػػو الشػػبو توصػػمت إلييػػا كػػؿ دراسػػة، وكػػاف اليػػدؼ مػػف ذلػػؾ ىػػو عػػرض وتقػػديـ خمفيػػة عمميػػة لدرا سػػتنا، وا 
مكانية االستفادة العممية مما توصمت إليو تمؾ الدراسات عند صياغة فر يات الدراسة، حيث قامت  واالختبلؼ، وا 

 الباحثة بترتيبيا وفؽ زمف إعدادىا، ومف تمؾ الدراسات:
 1( بعنوان: الموازنات التخطيطية: الةيل القادم.2222دراسة )وايتنغ،  .1

تحػػدث الباحػػث وايتنػػ  فػػي ىػػذه الدراسػػة عػػف الصػػعوبات التػػي عانتيػػا الشػػركات فػػي الطريقػػة المركزيػػة بو ػػ         
عػػػداد الموازنػػػات التخطيطيػػػة وعمميػػػة التنبػػػؤ، بسػػػبب التخطػػػيط المركػػػزي فييػػػا، وتحػػػدث عػػػف التغييػػػرات الكبيػػػرة فػػػي  وا 

مػف المػدراء والعػامميف، السػيما فػي توحيػد أسػموب  بيػا عػدد كبيػر أسػيـالموازنات التخطيطية وعمميػات التنبػؤ، والتػي 
إعداد الموازنات مف أعمى إلى أدنى م  أسموب مف أدنى إلػى أعمػى لتكػوف فػي خػط واحػد واتجػاه واحػد مػ  األىػداؼ 
االستراتيجية التي ت عيا اإلدارة العميا في الشركة، وأف تصبح الموازنات أكثر دقة في عكس األمور الماليػة لمشػركة 

افيا، وأشػػار إلػػى أف التخطػػيط االسػػتراتيجي يعنػػي تبنػػي موازنػػة جديػػدة، ومػػف ثػػـ كيفيػػة تخطيطيػػا أو تنفيػػػذىا، وألىػػد
وكيفية التنبؤ بأرقاميا. وأف الموازنة التخطيطية االستراتيجية تبدأ بأىداؼ المؤسسة، وتحدث عف االتجاىات الحديثػة 

شػكؿ متكػرر لػتعكس التغييػرات فػي ظػروؼ المؤسسػة، وجمػ  في الموازنة التخطيطية والتنبؤ ومنيا تحديث الموازنػة ب
 عمميات إعداد الموازنة مف  أدنى إلى أعمى م  التخطيط االستراتيجي مف األعمى إلى األدنى.

( بعنـوان: مـدى اسـتخدام الموازنـات التخطيطيـة كـأداة لمرَّابـة وتقيـيم األداء 2223دراسة )األفنـدي،  .6
  2في منشآت القطاع العام: 

فت الدراسة إلى بياف أىمية استخداـ الموازنات التخطيطية كأداة لمرقابة وتقييـ األداء في منشآت القطاع ىد     
العػػاـ وبيػػاف أىميػػة مشػػاركة األفػػراد فػػي المسػػتويات اإلداريػػة كافػػة فػػي إعػػداد الموازنػػات التخطيطيػػة. وقػػد قامػػت 

                                           
1Rick Witing,2000:Budget planning the Next Generation, information Week, issue 805, p160. 

 .،عؿبٌخِبجـز١غغ١غِٕلٛعح،جبِؼخدٍتك٢ ٓ٘شآذ بُوطةع بُؼةّ ٓمٟ بَسكمبّ بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د ًؤلبخ ُِىهةجد ٝزو٤٤ْ بأللبء:2003األفٕضٞ،ِوطفٝؿجٝ،2
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ورقابػػة وتقيػػيـ األداء فػػي إحػػدى منشػػآت القطػػاع األفنػػدي بدراسػػة الواقػػ  العممػػي السػػتخداـ الموازنػػة كػػأداة تخطػػيط 
العاـ السورية، وقد بينت نتائج الدراسة أف الموازنة ُتعدُّ مف أىػـ الوسػائؿ الرقابيػة التػي يمكػف لممنشػأة مػف خبلليػا 
القيػػػاـ برقابػػػة فعالػػػة، كمػػػا أف إشػػػراؾ المسػػػتويات اإلداريػػػة فػػػي المنشػػػأة فػػػي عمميػػػة إعػػػداد الموازنػػػات التخطيطيػػػة 

 االلتزاـ بتقديرات الموازنة، والتقميؿ مف األخطاء واالنحرافات. فيكثيرًا  سيساعد
( بعنوان: التطابق بين نةاح التخطيط االستراتيةي وتنفيذ Golofski , 2003دراسة ةموفسكي ) .3

  1االستراتيةيات من خالل المقارنة المرةعية.
التخطيط االستراتيجي، والتنفيذ، وتحديد  فيرد لخصت ىذه الدراسة أثر كؿ مف البيئة، واألداء، والموا       

االستراتيجيات الناجحة المستخدمة في المدارس المعترؼ بيا كمناطؽ نموذجية في مناطؽ غربي بنسمفانيا 
التخطيط  فيبالواليات المتحدة األميركية في التخطيط. وتوصمت الدراسة إلى أف العوامؿ البيئية ليا تأثير كبير 

تطوير الكثير مف  وفيالتشريعات المنظمة لطبيعة العمؿ،  فيلتنفيذ، وكاف ليا تأثير مباشر االستراتيجي وا
األنشطة الواردة في خطط المناطؽ بما يتواءـ ومتغيرات البيئة مما عكس عمى كمية األنشطة الواردة في الخطة 

الرفي ، والحاجة إلى إدارة الموارد  االستراتيجية وليس نوعيتيا. وخمصت الدراسة إلى أف العوامؿ البيئية، واألداء
 األنشطة والبرامج في الخطط االستراتيجية. فيالمالية بفعالية تؤثر 

( بعنوان: مشكالت التمويل الةامعي ومقترحات لتطوير مصادر  مستقباًل في ضوء 2224)السمكي،  .4
 2سياسة التعميم العالي في األردن.

براز مشكبلت       ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واق  التمويؿ الجامعي في األردف وبياف مصادره، وا 
التمويؿ الجامعي وأسبابيا، وو   عدد مف االقتراحات والحموؿ التي مف شأنيا حؿ المشكمة، ومنيا: الموازنة 

ت مف جية والموارد المالية المتاحة لمجامعات بيف اإلقباؿ الشعبي المتزايد عمى التعميـ وقدرة استيعاب الجامعا
مف جية أخرى، والعمؿ عمى زيادة الدعـ الحكومي لمجامعات وذلؾ بزيادة حصصيا مف نسبة الرسـو 
الجمركية أو و   الرسـو الجمركية المستوفاة لصالح الجامعات في صندوؽ خاص، والعمؿ عمى زيادة كفاءة 

 لمموارد البشرية والتكنولوجية، والتقميؿ ما أمكف مف النفقات الجارية .اإلنفاؽ مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ 
دور الموازنــات فــي تخطــيط ورَّابــة وتقيــيم أداء المةــالس البمديــة فــي  ( بعنــوان:2224دراســة)الزعبي، .5

 3األردن.
ديػػة فػػي ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػ  ودور الموازنػػة فػػي تخطػػيط ورقابػػة وتقيػػيـ أداء المجػػالس البم

وثمانيف بمدية، وقد بينػت نتائجيػا، أف دور الموازنػة  اً األردف، وقد أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية شممت ثبلث
في تخطيط نشػاطات البمديػة والرقابػة عمييػا يكػاد يكػوف معػدومًا كمػا أنػو ال يوجػد لمموازنػة دور فػي تحسػيف ورفػ  

                                           
1Golofski. S, 2003, The Identification of Successful Strategic Planning and Implementation Strategies Through the Benchmarking , Process 

Retrieved,. 
 ،عؿبٌخصوزٛعاٖ،األعصْ.بُػةٓؼ٢ ٝٓوسىؾةذ ُسط٣ٞى ٓظةلوٙ ُٓسوحاًل ك٢ ػٞء ٤َةَد بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ بألولٕٓشٌالذ بُس٣َٞٔ :2004اٌـّىٟ،فب٠ؼثـبَ،2

،عؿبٌخِبجـز١غ،جبِؼخآياٌج١ذ،األعصْ.لٝو بُٔٞبيٗةذ ك٢ زكط٤ؾ ٝوهةجد ٝزو٤٤ْ ألبء بُٔػةٍُ بُحِم٣د ك٢ بألولٕ:2004اٌؼػجٟ،ِذّضٔبجخ،3
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المجالس البمدية في األردف غير قادرة عمى ترشيد اإلنفػاؽ عمػى كفاءة المجالس البمدية. كما أظيرت النتائج، أف 
 نحو يكفؿ معيا تحقيؽ أىداؼ الموازنة، وبالتالي يوجد قصور في استغبلؿ الموارد المتاحة لدييا.

عدادها في بعض مكتبات ةامعات نيةيريا.Daniel, 2004دراسة دانيال ) .6  1( بعنوان: الموازنات التقديرية وا 
الدراسة إلى تقييـ مكانة الموازنات التقديرية في بعض جامعات نيجيريا، وتقديـ توصيات تتعمؽ ىدفت ىذه     

بتحسيف عممية إعداد الموازنات في تمؾ الجامعات، وخاصة موازنة المكتبات فييا، كما ىدفت إلى التعرؼ إلى 
ي يحتؿ المرتبة األولى في مصادر الموارد المختمفة في موازنات تمؾ المكتبات، وتحديد مصدر الموارد الذ

التمويؿ. وقد بينت نتائج ىذه الدراسة أف الموازنات التقديرية في مكتبات تمؾ الجامعات ُتعدُّ أساسًا لعممية التخطيط 
والرقابة، ويمكف مف خبلليا تحقيؽ أىداؼ المكتبات، لذلؾ فإنو يجري إعدادىا بشكؿ سنوي، كما بينت أف 

المصدر األوؿ مف مصادر إيرادات موازنات تمؾ المكتبات، إال مف مصادر  مخصصات الدعـ الحكومية تمثؿ
الموارد في موازنات تمؾ المكتبات ُتعدُّ  عيفة. وقد أوصت الدراسة ب رورة قياـ قسـ معيف بعممية إعداد 

تمؾ  الموازنات التقديرية في تمؾ الجامعات، و رورة م اعفة مخصصات الدعـ المالي التي تقدميا الحكومة في
 الببلد لموازنات المكتبات في الجامعات، والعمؿ عمى أتمتة أعماؿ المكتبات في الجامعات، وربطيا بشبكة واحدة.

( بعنوان: )منظمات التمويل العربية واإلسالمية ودورها التنموي في 2226-2225دراسة )الحسن،  .7
 2الةمهورية العربية السورية.

ويؿ العربية واإلسبلمية ودورىا التنموي في سورية، وركزت عمى تمحورت ىذه الدراسة حوؿ منظمات التم
الدعـ الذي تتمقاه سورية مف ىذه المنظمات عبر تأميف التمويبلت البلزمة والتي تأخذ أشكااًل مختمفة، إ افًة 
إلى تسميط ال وء عمى المشاري  الممولة مف ىذه المنظمات ودراسة ا ثار االقتصادية لمتمويؿ العربي 

سبلمي في سورية، وتوصمت إلى النتائج والمقترحات الممكنة لموصوؿ إلى االستفادة القصوى مف ىذه واإل
 المنظمات والتمويبلت التي تقدميا، والتي تتطمبيا عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 البريطانية.( بعنوان: التخطيط االستراتيةي في مقاطعة ويمز Thorogood, 2005دراسة ثورةود ) .8
الدراسة إلى البحث في طبيعة االستراتيجية العامة في مقاطعة ويمز البريطانية مف خبلؿ بعديف أكاديمي  ىدفت 

ونظري، مف أجؿ تحسيف العممية اإلدارية في المقاطعة. وتوصمت إلى أنو وعمى الرغـ مف مساىمة األدب النظري 
االستراتيجية، إال انو يجب ربط ىذا األدب النظري مف خبلؿ معرفة الواق  في التفكير االستراتيجي في و   الخطط 

لخمؽ نوع مف التوافؽ بيف ما ىو موجود، وما يجب أف يكوف، ورسـ ىذا التوجو مف خبلؿ نماذج استراتيجية وا حة 
 3يعتمد عمييا مف قبؿ السمطة المحمية في المقاطعة بيدؼ ربط النظرية بالواق .

 ( بعنوان: أثر تنفيذ عممية التخطيط االستراتيةي في المؤسسات غير الربحية.Singh, 2005دراسة سنج ) .9
                                           

1Daniel, 2004,"Budgeting in selected Nigerian university libaraies"WWW.emeraldinsight.com, Emojorho. 
 ،عؿبٌخِبجـز١غغ١غِٕلٛعح،جبِؼخصِلك،ؿٛع٠خ.ٓ٘ظٔةذ بُس٣َٞٔ بُؼىج٤د ٝبإلَال٤ٓد ٝلٝوٛة بُس١ٞٔ٘ ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د :2006-2005اٌذـٓ،ا٠بص، 2

3THOROGOOD, T 2005, Strategic Planning or Managing Change? England Wales. PhD., Retrieved from; http//wwwlip.umi.com/dissertations 
/fullcit/f1 137921. 
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ىػػػػػػدفت ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى معرفػػػػػػػة أثػػػػػػر عمميػػػػػػة التخطػػػػػػيط االسػػػػػػػتراتيجي فػػػػػػي المؤسسػػػػػػات غيػػػػػػر الربحيػػػػػػػة، 
مػػػػة وأسػػػػفرت نتػػػػائج الدراسػػػػة عػػػػف أف إنجػػػػاز التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي يػػػػرتبط ارتباطػػػػًا وثيقػػػػًا بػػػػاألداء الػػػػرئيس لممنظ

وأف نتػػػػػػائج التخطػػػػػػػيط االسػػػػػػػتراتيجي تػػػػػػؤثر بشػػػػػػػكؿ ايجػػػػػػػابي عمػػػػػػػى إدارة وسياسػػػػػػة الخدمػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة المقدمػػػػػػػة 
 6وبخاصة في المنظمات التي تمارس عممية التخطيط االستراتيجي.

ــة االمــم 2225دراســة )العمــري،   .11 ( بعنــوان: مــدى فاعميــة الموازنــة كــأداة تخطــيط ورَّابــة فــي وكال
 2ونروا( في َّطاع غزة."الالةئين الفمسطينيين )األ  المتحدة إلغاثة وتشغيل

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية الموازنة كأداة تخطيط ورقابة في وكالة األمـ المتحدة 
وروا( في قطاع غزة، وذلؾ مف خبلؿ تحديد أوجو القوة وال عؼ في نظاـ الموازنة المتب  فييا، كما ىدفت ن)األ

رؼ عمى العوامؿ والوسائؿ التي تسيـ في إنجاح وتفعيؿ دور الموازنة كأداة تخطيط ورقابة في وكالة أي ًا إلى التع
الغوث الدولية بغزة. وبينت نتائج الدراسة أف درجة الدقة في إعداد وتنفيذ الموازنة لـ تكف بالدرجة المطموبة 

ويات اإلدارية المختمفة في إعداد وتنفيذ الموازنة والكافية إلنجاح الموازنة وتحقيؽ أىدافيا، وأف نسبة مشاركة المست
ىي نسبة  عيفة، كما بينت نتائج الدراسة عدـ كفاية وفاعمية إجراءات الرقابة الداخمية المعموؿ بيا داخؿ 

ونروا تعنى بشؤوف الموازنة في مراحميا ونروا. وقد أوصت الدراسة ب رورة تشكيؿ لجاف موازنة في دوائر األاأل
وأوصت ب رورة العمؿ عمى تحفيز المستويات اإلدارية العميا فييا لممشاركة والتفاعؿ م  موظفييـ فيما كافة، 

يتعمؽ بموازنة دوائرىـ في كافة مراحميا، و رورة و   ا ليات المناسبة لزيادة كفاءة اإلجراءات الرقابية داخؿ 
 الدوائر المختمفة.

اة لمتخطــــيط والرَّابــــة فــــي مؤسســــات المةتمــــع المــــدني دور الموازنــــة كــــأد ( بعنــــوان:2225دراســــة)حمس، .11
 3الفمسطينية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعػرؼ عمػى مػدى المشػاركة مػف قبػؿ مػدراء الموازنػة فػي و ػ  أىػداؼ الموازنػة والتعػرؼ 
ة فػي عمى الكيفية التي يتـ بيا تبني الموازنات في مؤسسات المجتم  المدني ومدى استخداـ تقارير انحرافػات الموازنػ

قياس األداء، ومدى استخداـ الموازنة كأداة تخطيط ورقابة في مؤسسات المجتم  المدني الفمسطينية العاممة فػي غػزة 
بفمسطيف. وقد بينت الدراسػة أف معظػـ ىػذه المؤسسػات تقػـو بإعػداد موازنػات سػنوية بيػدؼ اسػتخداميا كػأداة اتصػاؿ 

التنبػػؤ وتحقيػػؽ أىػداؼ المؤسسػػة بشػػكؿ عػاـ، كمػػا ُتعػػدُّ الموازنػػات وتواصػؿ، وفػػي تقيػػيـ أداء اإلدارة  ومسػاعدتيا عمػػى 
فييػػا أداة فاعمػػة لتخصػػيص المػػوارد، وأف بعػػض ىػػذه المؤسسػػات لػػـ تػػتمكف مػػف تحقيػػؽ أىػػدافيا المحػػددة فػػي الموازنػػة 

 نتيجة  عؼ أداء العامميف فييا، ومثالية األىداؼ مف قبؿ المؤسسات.

                                           
1SINGHK, K, 2005, The Impact of Strategic Planning Process Variation on Superior Organizational Performance in Nonprofit Human Service Organization 

Providing Mental Health Services. PHD, Retrieved from; http//wwwlip.umi.com/ dissertations/fullcit,.  

عؿرربٌخِبجـررز١غغ١ررغِٕلررٛعح،اٌجبِؼررخ".إلؿةضددد ٝزشددـ٤َ بُالغادد٤ٖ بُلُِددط٤٤٘٤ٖ (بفٝٗددىٝبغ كدد٢ هطددةع ؿددًخٓددمٟ كةػ٤ِددد بُٔٞبيٗددد ًددؤلبخ زكطدد٤ؾ ٝوهةجددد كدد٢ ًٝةُددد بألٓددْ بُٔسؿددمخ :"2005ـاٌؼّررغٞ،ػطررب،2

 اإلؿال١ِخ،غؼح،فٍـط١ٓ.

 ،اٌؼضصاألٚي،اٌّجٍضاٌغاثغػلغ،غؼح،فٍـط١ٓ.ِجٍخاٌجبِؼخاإلؿال١ِخ"،ؿٍـٍخاٌؼٍَٛاإلٔـب١ٔخ". بُٔٞبيٗد ًؤلبخ ُِسكط٤ؾ ٝبُىهةجد ك٢ ٓؤَُةذ بُٔػسٔغ بُٔم٢ٗ بُلُِط٤٘٤د: لٝو 6115ؾٍِ, َةُْ,3
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نظـم الموازنـات التخطيطيـة ودورهـا فـي فعاليـة إدارة سـمطة إَّمـيم  تقييم ( بعنوان:2225دراسة )الطراونة، .16
 1البتراء.

ىدفت الدراسة إلى بياف مدى الجدية في اسػتخداـ الموازنػات التخطيطيػة فػي عمميػات التخطػيط فػي سػمطنة إقمػيـ 
قػدرتيا فػي تقيػيـ أداء البتراء، والتعرؼ عمى دور ىذه الموازنات في الرقابة عمى إيرادات ونفقات فييا، والتعرؼ عمػى 

وفاعميػػة سػػمطة اإلقمػػيـ، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى أف لمموازنػػات التخطيطيػػة دورًا كبيػػرًا فػػي عمميػػات التخطػػيط والتنسػػيؽ 
ألعماؿ سمطة اإلقميـ  مف الموارد المتاحة، وتوجيو أصوؿ وموارده وممتمكاتو، و رورة إجراء بعض التغييرات فػي 

 شريعات والقوانيف مف أجؿ مواكبة متطمبات مشروع تحديث اإلدارة  المالية.ىيكمية سمطة اإلقميـ، وبعض الت
دور الموازنــة كــأداة تخطــيط مــالي فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي َّطــاع  ( بعنــوان:2225دراســة)الةديمي، .13

 2غزة.
شؼ أسباب ىدفت ىذه الدراسة إلى إظيار دور الموازنة كأداة تخطيط مالي في المنظمات غير الحكومية وك      

ال عؼ في اعتماد الموازنة كأداة تخطيط مالي فييا، والتعرؼ عمى درجػة اعتمػاد المنظمػات غيػر الحكوميػة عمػى 
الموازنة في التخطيط المالي. وقد بينت الدراسة أف استخداـ الموازنة كأداة تخطػيط مػالي يػرتبط بػالمؤىبلت العمميػة 

مػػات ال تعنػػى بوجػػود لجنػػة مختصػػة بإعػػداد الموازنػػة ومتابعتيػػا، لصػػانعي القػػرار فػػي تمػػؾ المنظمػػات وأف تمػػؾ المنظ
وأف تمؾ المنظمات ال تقـو بتحميؿ االنحرافات التي تظير بيف ما ىو مخطط في الموازنة وبيف النتائج الفعمية، وقد 

فييا ومتابعة أوصت الدراسة ب رورة تدريب العامميف في اإلدارة  المالية بالمنظمات المذكورة وتفعيؿ دور الموازنة 
 تحميؿ االنحرافات بيف المخطط في الموازنة واإلنتاج الفعمي.

النامية  في البمدان التضخم مكافحة في والمالية النقدية السياسة (: دور2226دراسة )الةالل،  .14
 3حالة اليمن.

 وتناولػت االقتصػاد، فػي الت ػخمية ال ػغوط عػبلج فػي الماليػة السياسػة فعاليػة مػدى تقيػيـ إلػى الدراسػة ىػدفت
 السػمبية الظػواىر لظيػور بعػض تػؤدي قد التي النامية البمداف اقتصاديات تصيب اقتصادية كمشكمة الت خـ تفسير
 المػوارد اسػتخداـ وسػوء ماليػة متفاقمػة، أعبػاء االقتصػاد وتكبػد متزايػد بشػكؿ البطالػة معػدالت كارتفػاع االقتصػاد فػي

 .الػوطني االقتصػاد صػالح غيػر فػي وتوجيػو االسػتثمارات إنتاجيػة األقػؿ المشػروعات نحػو توجيييػا خػبلؿ مف المالية
 فػي السػيولة المحميػة حجػـ نمػو مػف الحػد فػي الحكوميػة السػمطات نفػذتيا التي المالية السياسة أف :النتائج أهم ومن

 الموازنة عجز لتمويؿ البنؾ المركزي مف االقتراض الحكومي حجـ في التوس  مف الحد خبلؿ مف الوطني، االقتصاد
 فػي الػواردات أسػعار فػي الزيػادة أسػيمتت ػخمية  غيػر حقيقيػة مصػادر عمػى الحكوميػة السػمطات واعتمػاد العامػة،
 االحتياجػات لتػوفير الخػارجي العػالـ عمػى الػوطني العتماد االقتصاد نظراً  االقتصاد، في الت خمية ال غوط تغذية

 قيمػة فػي زيػادة بتحقيػؽ الكفيمػة اإلجػراءات اتخػاذ الدراسػة توصػيات أىػـ ومف .والخدمات السم  مف لمسكاف المتزايدة
                                           

 , وَةُد ٓةغُس٤ى ؿ٤ى ٓ٘شٞوخ, غةٓؼد آٍ بُح٤ر,بألولٕ.زو٤٤ْ ٗظْ بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د ٝلٝوٛة ك٢ كؼة٤ُد إلبوخ َِطد إه٤ِْ بُحسىبء :2005:ؿةلخ ػٞع،بُطىبٝٗد1
 .،عؿبٌخِبجـز١غغ١غِٕلٛعح،اٌجبِؼخاإلؿال١ِخ،غؼح،فٍـط١ٓلٝو بُٔٞبيٗد ًؤلبخ زكط٤ؾ ٓة٢ُ ك٢ بُٔ٘ظٔةذ ؿ٤ى بُؿ٤ٌٓٞد ك٢ هطةع ؿًخ:2005اٌجض٠ٍٟ،ِذّضدـٓ،2
،عؿبٌخِبجـز١غِٕلٛعح،اٌجؼائغ., ؾةُد ب٤ُٖٔبُ٘ة٤ٓد ك٢ بُحِمبٕ بُسؼكْ ٌٓةكؿد ك٢ ٝبُٔة٤ُد بُ٘وم٣د ب٤ُُةَد لٝو :2006اٌجالي،أدّض،3
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 بػيف النمػو عبلقػة فػي االخػتبلؿ عمػى بالق ػاء الكفيمػة االقتصػادية السياسػات اّتبػاع ، و ػرورة المحميػة المػدخرات
السػم   مػف الحقيقػي العػرض وزيػادة السػمعية القطاعػات إنتاجيػة زيػادة فػي يسػيـ وبمػا القػومي، قطاعػات االقتصػاد

 مػف حجػـ الػواردات فػي التوسػ  مػف والحػد الػذاتي، االكتفػاء تحقيؽ إلى يؤدي وبما الوطني، االقتصاد في والخدمات
 الوطنيػة لمعممػة القػوة الشػرائية رفػ  إلػى تػؤدي بصػورة قاعدتيا، وتوسي  الوطنية الصادرات وتشجي  الخارجي، العالـ
 المديونية تراكـ عف الناجمة عمى المشاكؿ والق اء الخارجية المديونية حجـ مف والتخفيؼ األجنبية العمبلت مقابؿ

 .أعبائيا وتفاقـ الخارجية
( بعنوان: تقويم نظام الموازنات التخطيطية كأداة لمتخطيط والرَّابة وتقويم األداء 2226دراسة )الحميد،  .15

 1في منشآت صناعة األغذية في الةمهورية اليمنية )دراسة ميدانية(.
الدراسة إلى تقويـ الموازنات التخطيطية في منشآت صناعة األغذية في الجميورية اليمنية بالتطبيؽ ىدفت 

( منشأة مف منشآت صناعة األغذية وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ومنيا: أف ىناؾ 60عمى )
وأف ىناؾ توافقًا بيف الموازنات  عناية بنظاـ الموازنات التخطيطية مف قبؿ اإلدارة  في المنشآت الغذائية كميا،

مف  التخطيطية في المنشآت الغذائية وما يتفؽ واألصوؿ العممية في الفكر المحاسبي، وأف ىناؾ معوقات تحدُّ 
 فاعمية نظاـ الموازنة التخطيطية.

تمويـــل اإلدارة وموازنـــة  ( بعنـــوان:Pace University-2006دراســـة ةامعـــة بـــيس بمدينـــة نيويـــورك) .16
 2التخطيط.

"بػيس"، فبينػت أنيػا تعػد بأسػموب موازنػة التخطػيط والبرمجػة  تناولت ىذه الدراسة أسموب و   موازنة جامعػة    
ف تخطيط ىذه الموازنة وتنفيذىا يتـ عمػى أالمبنية عمى أساس خطط طويمة األجؿ تمتد أكثر مف ثبلث سنوات، و 

لثبلث سنوات، وخطة لمدة سنة( االحتياجات و   خطة (الوجو التالي: مرحمة تخطيط البرامج/الموازنة وتشمؿ: 
اإل ػػافية لعمميػػة التمويػػؿ. ومرحمػػة تح ػػير البرامج/الموازنػػة: وتت ػػمف ىػػذه المرحمػػة إيػػرادات الموازنػػة  -الجديػػدة

األساسية وتقديرات اإلنفاؽ. ومرحمة تنفيذ الخطة/الموازنة: وتشمؿ تعػديبلت الموازنػة )بعػد اعتمػاد الموازنػة(. كمػا 
اسػػة أف التخطػػيط فػػي جامعػػة "بػػيس" يبنػػى عمػػى ثػػبلث نقػػاط أساسػػية ىػػي: تصػػور وا ػػح ألىػػداؼ أو ػػحت الدر 

)حجػػػػـ التسػػػػجيؿ وحيػػػػاة الطالػػػػب الجامعيػػػػة  بالحسػػػػبافالخطػػػػة والتطػػػػورات التػػػػي يراىػػػػا عمػػػػداء الكميػػػػات، آخػػػػذيف 
منػاطؽ اإلداريػة. واإلمكانيات المالية وواق  اإلدارة (. وربط التخطيط األكاديمي عمػى مسػتوى الجامعػة بتخطػيط ال

وتنسيؽ الخطط المرسومة م  و   الموازنة الحالي والتخطيط المالي المستقبمي. توصمت الدراسة إلى أف عممية 
منيجية جديدة لتوزي  األمواؿ، وذلؾ باالعتماد عمى الواقعية والمو وعية بما يتوافػؽ مػ   تقّدـالتخطيط يجب أف 

عمػػى مسػػتويات المسػػؤولية وميػػزات اإلدارة  التػػي يجػػب توافرىمػػا ليػػذه  الموازنػػة المو ػػوعة، مػػا يػػدف  إلػػى التركيػػز

                                           
 عؿبٌخِبجـز١غ،جبِؼخػضْ،ا١ٌّٓ.. دغزو٣ْٞ ٗظةّ بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د ًؤلبخ ُِسكط٤ؾ ٝبُىهةجد ٝزو٣ْٞ بأللبء ك٢ ٓ٘شآذ ط٘ةػد بألؿه٣د ك٢ بُػٜٔٞو٣د ب٤٘ٔ٤ُد (لوبَد ٤ٓمب٤ٗ: 6116,اٌذ١ّض،ِذّضػٍٟ،ؿب1ٌُ

2 Pace University-2006,Finance of Adminestration- Budget,Newyork,Pace University. 
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وانتيػػت الدراسػػة بو ػػ  أنمػػوذج يت ػػمف توزيػػ  موازنػػة الجامعػػة، والتػػي بػػدورىا تشػػكؿ القاعػػدة األساسػػية  العمميػػة.
 لو   الخطة المو وعة.

موازنـة ( بعنوان: تخطيط Montana Stat University,2006دراسة ةامعة مونتانا الحكومية ) .17
 1الةامعة وتحميمها.

ت منت ىذه الدراسة ما توصمت إليو لجنة التخطػيط وتحميػؿ الموازنػة فػي جامعػة مونتانػا، بشػأف و ػ  اسػتراتيجية 
نمػػػو وتطػػػوير لجامعػػػة مونتانػػػا، واإلمكانيػػػات المتػػػوافرة ليػػػذا النمػػػو. وقػػػد أيػػػدت ىػػػذه المجنػػػة إقػػػرار مشػػػروع تشػػػغيؿ 

حػػيف إعػػداد  بالحسػػبافابط والشػػروط الػػبلـز توافرىػػا، والتػػي البػػد مػػف أخػػذىا اسػػتراتيجي لمجامعػػة، وو ػػعت لػػو ال ػػو 
الموازنات التخطيطية السػنوية لمجامعػة. وقػد أشػارت الدراسػة إلػى البنػود الميمػة والتػي ليػا أولويػة فػي إعػداد موازنػة 

ي لزيادة القبوؿ واإلنجػاز الجامعة بشكؿ غير مباشر كزيادة المنح الدراسية التعميمية، ورف  معايير القبوؿ الذي يؤد
لػػػدى الطػػػبلب. وتو ػػػيح أولويػػػة التعمػػػيـ لممراحػػػؿ الدراسػػػية والعبلقػػػة التكامميػػػة لمتعمػػػيـ مػػػ  البحػػػث العممػػػي والخدمػػػة 
الميدانيػػة. كمػػا أشػػارت الدراسػػة إلػػى بعػػض البنػػود التػػي ليػػا أولويػػة بالموازنػػة بشػػكؿ مباشػػر كزيػػادة االسػػتثمار فػػي 

موازنة مبلئمة لذلؾ، وزيػادة تسػجيؿ الطػبلب المتخػرجيف فػي فػروع أخػرى لػدى  تكنولوجيا المعمومات م  تخصيص
الجامعة، واالعتماد عمى خدمات جديدة مسػتمرة، السػتقطاب طػبلب جػدد بأف ػؿ مػا يمكػف، واالسػتثمار فػي البنيػة 
األساسػػػػية لتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات السػػػػيما التعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػد، وذلػػػػؾ يت ػػػػمف معػػػػدات سػػػػمعية وبصػػػػرية وشػػػػبكات 

 نترنت...الخ مف وسائؿ تكنولوجيا متطورة.  تشمؿ موازنة جامعة مونتانا عمى الموازنات الفرعية ا تية:ا
وتت مف حجـ الرواتب واألجور المطموبة م  تصنيفاتيا بما في ذلؾ ىيئة  موازنة ىيئة الموظفيف والطبلب: -

 الموظفيف المموليف مف الدولة.
إ ػػػافة إلػػػى المػػػنح  خصيصػػػات الدولػػػة، وأجػػػور رسػػػـو التعمػػػيـ،موازنػػػة المػػػوارد بوسػػػاطة اليػػػدؼ: تت ػػػمف ت -

 والتبرعات موارد إ افية داعمة لمجامعة.
موازنػػة اإلنفػػاؽ بوسػػاطة اليػػدؼ: تت ػػمف نفقػػات اإلدارة  والنفقػػات الشخصػػية، ونفقػػات العمميػػات التعميميػػة،  -

 والمعدات ورأس الماؿ.
في َّطاع غزة في  الكبرى المحمية لمهيئات التطويرية الموازنة تحميل : (2227دراسة )أبو العةين،  .18

 2(.2225 -2221الفترة )
 غزة قطاع الكبرى في المحمية الييئات مف لكؿ التمويمية والمصادر االنفاقية البرامج تحميؿ إلى الدراسة ىدفت
 الكبرى المحمية لمييئات األمواؿ المخصصة ىذه تأتي أيف مف لممعرفة التمويمية بالمصادر نفاقيةاإل البرامج وربط
 لتمويؿ الذاتية التمويمية قدراتيا مدى وبياف ،المحمية الكبرى لمييئات المالية األو اع عمى والتعرؼ تذىب وأيف

 اعتمادىا يكوف غزة قطاع في الكبرى المحمية الييئات أغمب أف إلى الدراسة ىذه وخمصت .التطويري إنفاقيا
                                           

1Montana Stat University, 2006, University Planning- Analysis, Montana state Budget, US, Montana, Montana University. 
  .اإلؿال١ِخ اٌجبِؼخ ِٕلٛعح، غ١غ ِبجـز١غ عؿبٌخ ,غ6115 -6111هطةع ؿًخ ك٢ بُلسىخ ( ك٢ بٌُحىٟ بُٔؿ٤ِد ٤ُِٜاةذ بُسط٣ٞى٣د بُٔٞبيٗد زؿ٤َِ ، 2007 طبعق، اٌؼج١ٓ، أثٛ 2
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 تطويرية ال موازناتيا معظـ فإف وكذلؾ الخارجي التمويؿ عمى كبيرة بدرجة واالعتماد إيراداتيا الجزئي عمى
األو اع  تعزيز بغية المحمية اإلنتاجية المشاري  دعـ ب رورة الدراسة أوصت النتائج  وء وفي .تشغيمية
 حيث ىذه المشاري ، لمثؿ المحمية الييئات معظـ الفتقار نظراً  وتشجيعيا الطويؿ األمد عمى المحمية المالية
 .المردود العالي ذات اإلنمائية التطويرية المشاري  مف النوع ىذا عمى التركيز يجب
( بعنوان: استراتيةية مقترحة لحل مشكالت التمويل في الةامعات 2227دراسة )عميمات،   .19

  1الحكومية ومقارنتها مع تمويل الةامعات الخاصة.
الجامعات الحكومية، وتنب  مشكمة الدراسة مف ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مشكبلت التمويؿ لدى   

مشكمة العجز الحاصؿ في موازنة التعميـ العالي الحكومي الناتج عف اإلقباؿ المتزايد عمى االلتحاؽ بيذا التعميـ 
وارتفاع كمفتو وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج منيا  عؼ كفاءة إدارة التمويؿ في الجامعات الحكومية 

ذي أدى إلى عشوائية االقتراض لتغطية العجز، وعدـ وجود خطط استراتيجية في الجامعات الحكومية األمر ال
 يتـ عمى  وئيا رسـ السياسات وتوجيو اإلنفاؽ.

( بعنوان: الموازنات التخطيطية لمتعميم العالي وسبل تطويرها في 2228-2227دراسة )عمي،  .61
 2دمشق.الةمهورية العربية السورية "أنموذج ةامعة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستوى كفاية موازنة جامعة دمشؽ لسد احتياجاتيا مف النفقات الجارية 
قرارىا وتنفيذىا ورقابتيا لمتوصؿ إلى  واالستثمارية، إ افة إلى معرفة مستوى كفاية أساليب تخطيط الموازنة، وا 

ؿ مستوى كفاية موازنة جامعة دمشؽ، موازنة كفية، ودراسة الفروؽ وداللتيا بيف أفراد عينة الدراسة، حو 
والتعرؼ عمى خصائص ىذه الموازنة والعوامؿ المؤثرة في كفايتيا، واستخبلص سبؿ تطوير مستوى كفاية 

. وطّبؽ استبانة 0225-0226موازنة جامعة دمشؽ. وقاـ الباحث بدراسة خمس موازنات تخطيطية لؤلعواـ 
عدة نتائج منيا: أف موازنة جامعة دمشؽ ىي موازنة تقميدية متوصبًل إلى  0227عمى عينة الدراسة بالعاـ 

)بنود ورقابة( ترتبط بشكؿ مباشر بالموازنة العامة لمدولة، تبيف أف الموازنة التقميدية ُتعنى بعمميات اإلنفاؽ 
والرقابة عمى الصرؼ أكثر مف العناية بعممية التخطيط وبرمجة النفقات، وأف الموازنة الجارية عصب حيوي 
في مجريات العممية التعميمية وتتصؼ بالدورية والتكرارية، وأف كفاية إعداد الموازنة أساس لكفاية الموازنة، 
وبينت الدراسة الميدانية وجود عوامؿ تؤثر بشكؿ مباشر عمى مستوى كفاية موازنة جامعة دمشؽ تأثيرًا إيجابيًا 

ؿ تتمثؿ بمستوى كفاية أساليب إعداد الموازنة في بعض الجوانب وسمبيًا في بع يا ا خر وأف ىذه العوام
قرارىا وتنفيذىا ورقابتيا.  وا 

الوضع  من لمحد الفمسطيني االَّتصاد في الالزمة بعنوان: السياسات  Raja،(2008دراسة رةا )  .61
 3الراهن.

                                           
1
 عؿبٌخِبجـز١غ،ػّبْ.. بَسىبز٤ػ٤د ٓوسىؾد ُؿَ ٓشٌالذ بُس٣َٞٔ ك٢ بُػةٓؼةذ بُؿ٤ٌٓٞد ٝٓوةوٗسٜة ٓغ ز٣َٞٔ بُػةٓؼةذ بُكةطد: 6117,ػ١ٍّبد،ِذّض،ػجضهللا 
 أطغٚدخصوزٛعاٖ،و١ٍخاٌزغث١خ،جبِؼخصِلك.بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د ُِسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ َٝحَ زط٣ٞىٛة ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د"أٗٔٞنظ غةٓؼد لٓشن" :2008-2007ػٍٟ،ِذّض١٘ضُ،2

3Raja, Kanaga,2008: Palestinian Economy Regresses, Policy Space Needed to End Decline, South-North Development Monitor(SUNS), Geneva. 
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 التنمية لتحقيؽالبلزمة  االقتصادية لمسياسة دعمو تكثيؼ في الدولي المجتم  دور إبراز إلى الدراسة ىدفت    
 كبنػد الفمسػطينية الوطنيػة العػاـ لمسػمطة اإلنفػاؽ عناصػر إلػى وتطرقػت الفمسػطيني، االقتصػاد فػي المسػتدامة
 إلػى أف الدراسػة توصػمت و .االقتصػادي بػاريس إسرائيؿ والػى بروتوكػوؿ عمى االعتماد وأثر واألجور الرواتب
 عمػى االعتمػاد عػف الناجمػة والسياسػية االقتصػاديةو  لمصػدمات الخارجيػة عر ػة ال يػزاؿ الفمسطيني االقتصاد

 الرسػمية المؤسسات في النفقات الحكومية عمى الرقابة وحدات دور تفعيؿ يجب التوصيات أىـ إسرائيؿ. ومف
 .الفمسطيني االقتصادي النمو المختمفة لتحقيؽ القطاعية األىداؼ لتحقيؽ مينياً  رقابياً  دوراً 
 لموازنة الدائم تغطية العةز في الخارةي التمويل وأهمية : دور2009)مصطفى، أبو (دراسة .66

 1.الفمسطينية الوطنية السمطة
 التػي تت ػمف العامػة الموازنػة إعػداد مشػكمة مػف تعػاني الفمسػطينية الوطنيػة السػمطة أف الدراسػة أو ػحت    

 السػنوية العامػة النفقػاتلمقابمػة  التمويػؿ تػوفير مسػألة ىػي إعػدادىا فػي مشػكمة أعظػـ ولعػؿ والمػوارد النفقػات
 األمػر منػو والحػد الجػاري مواجيػة اإلنفػاؽ عمػى الدولػة مقػدرة وعػدـ المتبعػة، الماليػة السياسػة فشػؿ إلػى وتطرقػت

 الجاري اإلنفاؽ لتغطية وقروض منح مف المساعدات المقدمة مف جزء استخداـ إلى الدولة اتجاه إلى يؤدي الذي
 العجػز اسػتمرار حػاؿ وفػي تطويريػة مشػاري  تنفيػذ عمػى الوطنيػة الفمسػطينية السػمطة مقػدرة إخفاؽ إلى يؤدي مما
 وعدـ لمسكاف، واالقتصادية االجتماعية األو اع تحسيف عف الدولة عجز إلى سيؤدى مواجيتو عمى القدرة وعدـ

 .كريمة حياة والعيش المواطف احتياجات تمبية القدرة عمى
  فمسطين. في التضخم في االتفاَّية السياسة (: أثر2211دراسة )رةب، .63

 0228 -6996خػبلؿ الفتػرة  فمسطيف في الت خـ مكافحة في اإلنفاقية السياسة أثر تحميؿ إلى ىدفت الدراسة
 انتفا ػة مػف الفمسػطينية األرا ػي شػيدتو ومػا الفمسػطينية، الوطنيػة السػمطة لػدى اإلنفاقيػة السياسػة وتحميػؿ

 مبلمػح تحديػد إلػى ىػدفت الماليػة، كمػا المشػاكؿ حػدة وازديػاد المػالي ليػا الو ػ  تػأـز إلػى أدى ممػا األقصػى،
 ا ثػار االقتصػادية أىػـ عمى والتعرؼ فمسطيف، في الفمسطينية الوطنية السمطة تنتيجيا التي السياسة اإلنفاقية

 حالػة عمػى إلػى التعػرؼ باإل ػافة الفمسػطيني، االقتصػاد فػي الت ػخمية ال ػغوط أفرزتيػا التػي واالجتماعيػة
 إحصػائي تػأثير وجػود  أىميػا: النتػائج مػف مجموعػة إلػى الدراسػة وخمصػت .فمسػطيف فػي الراىنػة الت ػخـ
 النفقػات والرواتػب، األجػور االقتػراض، وصػافي الجاريػة النفقػات العامػة، النفقػات المسػتقمة إجمػالي لممتغيػرات

 ارتفػاع إلػى تػؤدي النفقػات إجمػالي فػي الزيػادة أف أي  )العػاـ القياسػي الرقـ عمى (االقتراض التحويمية، صافي
 تنجح في لـ الفمسطينية األرا ي في المطبقة اإلنفاقية السياسة بأف يؤكد مما المستيمؾ، ألسعار الرقـ القياسي

 الفمسػطيني باقتصػاد االقتصػاد كتبعيػة خارجيػة، ومػؤثرات داخميػة، مػؤثرات  لوجػود نظراً  الت خـ مشكمة عبلج
 الجاريػة، لتغطيػة النفقػات توجيييػا يػتـ الخارجيػة المساعدات غالبية أف إلى التوصؿ تـ وكذلؾ االحتبلؿ، دولة

                                           
 فٍـط١ٓ. اإلؿال١ِخ، اٌجبِؼخ ،عؿبٌخِبجـز١غغ١غِٕلٛعح،بُلُِط٤٘٤د بُٞؽ٤٘د بُُِطد ُٔٞبيٗد بُمبئْ بُؼػً زـط٤د ك٢ بُكةوغ٢ بُس٣َٞٔ ٝأ٤ٔٛد لٝو 2009:ِذّض، ِوطفٝ، أث1ٛ
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 سياسة وأوصى بانتياج .الفمسطيني لبلقتصاد مستقبمية إيرادات تدر استثمارية مشاري  إلنشاء توجيييا يتـ وال
 خاص، بشكؿ واألجور الرواتب بند عمى الجاري واإلنفاؽ عاـ، بشكؿ اإلنفاؽ الحكومي ترشيد عمى تقـو إنفاقية
 مف التخمص عمى والعمؿ اإلداري، اإلصبلح نحو المبكر، والتوجو التقاعد سياسة البدء بتنفيذ خبلؿ مف وذلؾ

مػف  بػدالً  اسػتثمارية صػبغة ذات مشػاري  إنشػاء إلى والمساعدات المنح وتوجيو االحتبلؿ، دولة التبعية القتصاد
اعطاء التحتية، البنية ومشاري  الجارية، النفقات لتغطية توجيييا  يسػيـأف  فػي الكػافي الػدور الخاص القطاع و 

  .المختمفة التسييبلت كافة بتقديـ االقتصاد، إنعاش في
 تعقيب عمى الدراسات السابقة واإلضافة العممية الةديدة:

 الػبعض في المنشآت المختمفة، وقػد سػاعد تناولت الدراسات السابقة جوانب عديدة حوؿ الموازنات التخطيطية  
طبلع عمى مشاكؿ إعداد وتنفيذ الموازنات في ىذه الدراسات الباحثة عمى صياغة الفر يات مف خبلؿ االمف ىذه 

إال أن مـا المنشآت، وأسيمت بزيػادة المعرفػة بماىيػة الموازنػات التخطيطيػة، وفػي إعػداد وتصػميـ اسػتبانة الدراسػة، 
أنيا تتعمؽ بجامعة تشريف، حيث تناولت دراسة الموازنات التخطيطية في عن الدراسات السابقة  يميز هذ  الدراسة

جامعة تشريف كإحدى مؤسسات التعميـ العالي في سورية مػف خػبلؿ إلقػاء ال ػوء عمػى خصػائص ىػذه الموازنػات، 
قرارىػا  وتنفيػذىا ورقابتيػا، ومسػتوى مف حيث محتواىا مف الموارد والنفقات وتوزيعيا، ومػف حيػث أسػاليب إعػدادىا وا 

كفايتيػػا، وااليجابيػػات والثغػػرات والصػػػعوبات التػػي تواجييػػا، واتجاىػػات تطويرىػػػا وزيػػادة فاعميتيػػا وجػػدواىا، بيػػػدؼ 
 استخبلص سبؿ تحسيف مستوى كفاية الموازنة التخطيطية لجامعة تشريف.

ل إلى ذلك  إدارة العمميػة التخطيطيػة وتنفيػذىا  اعتمدت الباحثة عمى مجموعة مػف األسػاليب الحديثػة فػيولمتوصُّ
بدءًا مف الحصوؿ عمى البيانات الدقيقة والشاممة لُمدخبلت ومخرجات العممية التعميمية كافة، وتبويبيا وفؽ جداوؿ 
دقيقػػة واسػػتخبلص النسػػب والمعػػدالت البلزمػػة لتحديػػد المتغيػػرات عمػػى األصػػعدة كافػػة، وتحميميػػا وتحديػػد السػػمبيات، 

 لمؤشرات وآليات التعامؿ معيا عند إعداد الموازنات التخطيطية.ومف ثـ استنتاج ا
بإعػداد  األسـموب الحـاليفػي تطبيػؽ  تحديـد السـمبياتمف خبلؿ اسػتخداـ ىػذه المؤشػرات مػف  وتمّكنت الباحثة

فػػػي كمتػػػا المػػػوازنتيف الجاريػػػة واالسػػػتثمارية ومكوناتيمػػػا،  المّتبـــع بةامعـــة تشـــرينوتنفيػػػذ الموازنػػػات التخطيطيػػػة 
تمكنت في إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية في جامعة تشريف، و تحديد مكامن الخمل الةوهريتوصؿ إلى وال

مف تحديد انحرافات كمتا الموازنتيف )الجارية واالستثمارية( وإلجمالي الموازنة، وتحديػد العوامػؿ التػي تػؤثر أيضًا 
االتفاقيات مف تحديد  تأثير  وتمّكنتب اإلنفاؽ.  في كفاية التمويؿ في جامعة تشريف كأساليب التمويؿ، وأسالي

الدولية المبرمػة بػيف جامعػة تشػريف والجيػات الدوليػة المختمفػة كإحػدى مصػادر التمويػؿ الخارجيػة عمػى كمتػا 
بتقديـ الحموؿ المبلئمة لتطوير أساليب  وتميزت هذ  الدراسة الموازنتيف الجارية واالستثمارية لجامعة تشريف.

 عامــةمقسػمًة إلػى مقترحػات  متكاممــةوتقيػيـ الموازنػات التخطيطيػة فػػي جامعػة تشػريف كمقترحػات  إعػداد وتنفيػذ
 .خاصةوأخرى 
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 :ذات الصمةتعاريف المصطمحات و ال: عاشراً 
 يراداتيا لمدة محدودة ومقبمة مف :الموازنة العامة لمدولة الزمف غالبًا ما  ىي "وثيقة تت مف تقديرًا لنفقات الدولة وا 

 6".التي ت عيا الحكومةتكوف سنة، والتي يتـ تقديرىا في  وء األىداؼ 
  بقولو: "ىي الخطة المالية األساسية السنوية لتنفيذ الخطة  الموازنة العامة لمدولةكما يعرؼ المشرع السوري

 0االقتصادية بما يحقؽ أىداؼ ىذه الخطة، ويتفؽ م  بنيانيا العاـ التفصيمي".
 ىي "خطة )برنامج( لمعمؿ في فترة مستقبمية، تيدؼ إلى تنظيـ وتنسيؽ أوجو النشاط  :الموازنة التخطيطية

لموحدة، في حدود الموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة، إذ يمكف تحقيؽ أف ؿ النتائج فيما يتعمؽ بتحقيؽ 
 3ليب والطرؽ التي توصؿ إلى ىذه األىداؼ.األىداؼ المرغوبة والمحددة مقدمًا، باستخداـ الوسائؿ واألسا

 عبارة عف قائمة تحدد المركز المالي ونتائج أعماؿ السنة مف ربح وخسارة، وليا جانباف، األوؿ  :الميزانية
 4لمموجودات ويتألؼ مف األرصدة المدينة، والثاني لممطاليب، والذي يتكوف بدوره مف األرصدة الدائنة.

 :المستمزمات المالية والنفقات البلزمة لمتعميـ مف أجؿ التوس  فيو ونشره بيف السكاف  بأنو توفير تمويل التعميم
بأنو: توفير الموارد المالية لمواكبة الطمب ويعّرف  5 مف حدود اإلمكاف وظروؼ الدولة وحاجات المجتم .

لرفد العممية التعميمية بأحدث وسائؿ التكنولوجيا لموصوؿ بمخرجات  المتزايد عمى التعميـ سنة بعد أخرى، أو
 6التعميـ إلى أف ؿ مستوياتيا. 

 تعني " تحقيؽ األىداؼ المطموبة لمتعميـ في أدنى تكمفة، أو تحقيؽ أكبر كمية مف تمؾ األىداؼ بدوف  :الكفاية
يؽ اليدؼ المطموب بأقؿ كمفة وأقؿ ميدور، تعني: القدرة عمى اإلنتاج أو تحق والكفاية 7الزيادة في التكمفة ".

 8وتعني تحقيؽ أعمى درجة مف التوافؽ بيف أىداؼ التعميـ وبيف المطالب الممقاة عميو مف جانب ىذا المجتم .
  ىي مستوى تحقيقو ألىدافو باالعتماد عمى ُمدخبلتو وعممياتو، ومعيارىا توصؿ النظػاـ  :كفاية النظام التعميمي"

قيؽ أكبر كـ وأجود نوع مف الُمخرجات المنشودة )أي األىداؼ المنشودة( باستخداـ أقؿ الجيود التعميمي إلى تح
ىي: وصؼ تقػويمي ألداء النظػاـ التعميمػي ولُمدخبلتػو وعممياتػو  والكفاية 9والتكاليؼ في الُمدخبلت والعمميات".

ظاـ التعميمػي بأكممػو عمػى أداء ميماتػو وُمخرجاتو يبّيف قدرة كؿ مف ىذه المتغيرات عمى أداء ميماتيا، وقدرة الن
وتحقيؽ أىدافو، ويحدد نسبة األىداؼ التي حققيا إلى مجموع األىداؼ التي ينبغي تحقيقيا مف جيػة، ومسػتوى 

                                           
 .41ٚاٌزٛػ٠غ،م،اٌمب٘غح،صاعاٌفجغٌٍٕلغأَة٤َةذ بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد:2004جّبي،ػّبعح،1
 .339،ِغوؼاٌزؼ١ٍُاٌّفزٛح،جبِؼخرلغ٠ٓ،مبهسظةل٣ةذ بُٔة٤ُد بُؼةٓد:2009-2008كغف،ؿ١ّغ،2
 .220-219،اإلؿىٕضع٠خ،اٌّىزتاٌجبِؼٟاٌذض٠ش،مم٣دبإللبوك٢ بُٔؿةَحد :2006ِغػٟ،ػط١خػجضاٌذٟ،3
 .12-11اٌضاٚصٞ،مم،صِلك،ِطجؼخبُٔة٤ُد بُؼةٓد:1998إٌبهغ،ٔبهغػ١ض،4

 .143األعصْ،جبِؼخاٌؼعلبءاأل١ٍ٘خ،م-،اٌؼعلبء2000ا٠بع18-16،ثذشِمضٌَّؤرّغاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟفٟاألعصْث١ٓاٌٛالغٚاٌطّٛحسالياٌفزغحز٣َٞٔ ٝزٌة٤ُق بُسؼ٤ِْ ك٢ بألولٕة:2000جؼفغ،ػجضاإلٌٗٔؼّخ،5

 .33لك،اٌطجؼخاٌشبِـخ،ِٕلٛعادجبِؼخصِلك،م،صِبهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْة:2000عدّخ،أطْٛ،6

7Chapman, David (2002) Management and Efficiency in Education: Goals and Strategies. Education in Developing Asia,Vo2, Hong Kong: University Hong Kong (Asian 

Development Bank: Comparative Education Research Center), p21 

 .16،اٌغ٠بى،صاعاٌؼٌٍٍَٛطجبػخٚإٌلغ،مبزػةٛةذ ٝأَة٤ُث ٓؼةطىخ ك٢ بهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْ:(1982اٌؼج١ضٞ،غبُٔ)8

.182،ِغجغؿبثك،مبهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْ:2007-2006عدّخ،أطْٛ،9
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إذا تػـ الحصػوؿ عمػى  اً تعميمػي كفػؤ النظػاـ ال عػدُّ يُ و  6الجيود التي بػذلت، والتكػاليؼ التػي أنفقػت مػف جيػة أخػرى".
أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف الُمخرجػػات مػػف الُمػػدخبلت المتاحػػة "الممكنػػة" أو الحصػػوؿ عمػػى مقػػدار محػػدد مػػف النػػواتج 

  0باستخداـ أدنى مقدار ممكف مف الُمدخبلت.
 وىي تحقيؽ عائدات  ،3: الحصوؿ عمى أكبر مردود مف أقؿ تكمفةهي الكفاية استنادًا إلى المعيار االَّتصادي

عائدات تعميمية كبيرة بأقؿ نفقة وجيد وأقصر وقت. فكفاية أي نظاـ تعميمي تتحدد بقدرتو عمى توظيؼ الموارد 
   4البشرية والمادية بأقصى طاقة لمحصوؿ عمى أعمى عائد اجتماعي واقتصادي لكؿ مف الفرد والمجتم .

 يرتبط مصطمح "الكفاية:  :الكفاية والةودة Efficiencyشكؿ قوي بمصطمح " الجودة: " بQuality  ولكنو "
أكثر تحديًدا. فالكفاية تعني أكبر استثمار ممكف لمموارد المتاحة، وىذا يقت ي النظر إلى جانبيف: الُمخرجات 
الُمدخبلت. فالكفاية يمكف تحسينيا إما بالحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف الُمخرجات مف قدر ُمعطى مف 

الحصوؿ عمى قدر معيف مف الُمخرجات بأقؿ كمية ممكنة مف الُمدخبلت. لكف مف  الُمدخبلت، أو مف خبلؿ
 5المفترض أف ُينظر عند تحميؿ الكفاية إلى تأثير الموارد المختمفة في جودة التعميـ

: القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ كمًا في ضوء هذ  اآلراء المختمفة ومبرراتها ترى الباحثة أن الكفاية تعني     
ونوعًا بأعمى مردودية وأقؿ تكمفة ووقت، أي القدرة عمى تحقيؽ أكبر المخرجات بأقؿ الُمدخبلت، أو القدرة عمى 
تحقيؽ األىداؼ التعميمية )كمًا ونوعًا( مف خبلؿ االستغبلؿ األمثؿ لمطاقات والموارد المتاحة، ومعظـ ىذه ا راء 

ياريف لمكفاية وىما: الحصوؿ عمى أف ؿ ُمخرج تعميمي واستخداـ الموارد استخدامًا أمثؿ تتفؽ عمى وجود مع
 وبالتالي الحصوؿ عمى أف ؿ وأكبر ُمخرجات مف ىذه الموارد. 

 :مدى تناسب التمويؿ بم امينو م  االحتياجات المالية لمتعميـ العالي، وبخاصة مدى وفاء  كفاية التمويل
 6صد لحاجات ومستمزمات التعميـ العالي.المبال  المالية التي تر 

 :ـــة ـــة الموازن عرفػػػت الكفايػػػة بأنيػػػا" الحصػػػوؿ عمػػػى أكبػػػر قػػػدر مػػػف الُمخرجػػػات مػػػف مجموعػػػة معينػػػة مػػػف  كفاي
الُمػدخبلت، و"يقػػاؿ عػف نظػػاـ تعميمػػي كفػي إذا تػػـ الحصػػوؿ مػف الُمػػدخبلت المتاحػة عمػػى أكبػػر قػدر ممكػػف مػػف 

 النواتج باستخداـ أدنى مقدار ممكف مف الُمدخبلت.  الُمخرجات، أو الحصوؿ عمى مقدار محدد مف
  كمػػػا يمػػػي: ىػػػي اشػػػتماليا عمػػػى مخصصػػػات ماليػػػة لئلنفػػػاؽ  كفايـــة موازنـــة التعمـــيمويمكػػػف اسػػػتخبلص تعريػػػؼ

االستثماري والجاري، تكفي إلشباع احتياجػات التعمػيـ الماديػة والبشػرية، وتنفيػذ عممياتػو بأقػؿ ىػدر ممكػف. وىػي 
قر    6ارىا وتنفيذىا ورقابتيا بأساليب توصي إلى موازنة ذات كفاية.إعداد الموازنة وا 

                                           
 .391صِلك،جبِؼخصِلك،و١ٍخاٌزغث١خ،م،بُسىج٤د بُؼةٓد ٝكُِلد بُسىج٤د،ط(:2007-2006عدّخ،أٔطْٛٚاٌلّبؽػ١ـٝ)1

2UNESCO(2005,a) Coefficiont Of Efficiency: Synthetic indicator of the inte- rnal efficiency of an education system. http:/www.uis .unesco.org/ en/stats statistics/indicators 

/i_pages/indspec/tecspe_ cefficiency.htm. 
.236،237م،اٌزغث١خ،ة(:الزوبص٠بداٌزؼ١ٍُ.صِلك:جبِؼخصِلك،و١ٍخ2003-2002عدّخ،أٔطْٛ)3

 .1.رٛٔؾ:إٌّظّخاٌؼغث١خٌٍزغث١خٚاٌضمبفخٚاٌؼٍَٛ،م10(اٌفبلضاٌزؼ١ٍّٟفٟجبِؼخاٌٍّهؿؼٛص.اٌّجٍخاٌؼغث١خٌجذٛساٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،اٌؼضص1989ا١ٌّٕغ،ِذّض)4

 .34(.اٌغ٠بى:ٚػاعحاٌزغث١خٚاٌزؼ١ٍُ،م113،ِجٍخاٌّؼغفخ،اٌؼضص)(:جــٛصحٚوفـبءحاٌزـؼ١ٍــُاٌـــؼـٛصٞ:صعاؿخفٟاٌّغدٍخاٌضب٠ٛٔخٌٍج١ٕٓ.عؿبٌخصوزٛعاِٖمضِخإٌٝجبِؼخِبٔلـزغفٟثغ٠طب١ٔب2004اٌجبثغٞ،١ٔبف)5

 .34م

 .32(،األِبٔخاٌؼبِخالرذبصاٌجبِؼبداٌؼغث١خ،ػّبْ،م3،ِجٍخارذبصاٌجبِؼبداٌؼغث١خ،ع)ك٢ بُمٍٝ بُؼىج٤د أٝػةػٜة َٝحَ زؿ٤ُٜ٘ةًلة٣د ز٣َٞٔ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ :2000عدّخ،أطْٛ،6
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  :كفايــة وبإسػػقاط التعريػػؼ األخيػػر عمػػى موازنػػة جامعػػة تشػػريف مػػف أجػػؿ اسػػتخدامو فػػي الدراسػػة يصػػبح التعريػػؼ
: ىػػي اشػػتماليا عمػػى مخصصػػات ماليػػة لئلنفػاؽ االسػػتثماري والجػػاري وفػػؽ بنػػود محػػددة موازنــة ةامعــة تشــرين

إلشػباع احتياجػات التعمػيـ الماديػة والبشػرية فػي جامعػة تشػريف وتنفيػذ عممياتػو بأقػؿ ىػدر ممكػف،  ومعتمدة تكفي
قرارىا وتنفيذىا ورقابتيا بأساليب توصي إلى موازنة ذات كفاية.  وىي أي ًا إعداد الموازنة وا 

 :ميمات معينة في  الُمدخؿ: عنصر يؤخذ مف المحيط االجتماعي وُيدَخؿ في النظاـ التعميمي ليؤدي الُمدخالت
نتاج الُمخرجات وتت مف ىذه الُمدخبلت: )األىداؼ، الطمبة، البُنى، المناىج وتقنياتيا،  عمميات التعميـ والتعّمـ وا 
نظـ القبوؿ والدراسة والتقويـ، أع اء الييئة التعميمية، اإلدارة، المباني التعميمية وأثاثيا وتجييزاتيا، البيئة 

مّيات )التعميـ والتعّمـ(: تشير العمميات إلى الفّعاليات التي تحصؿ باالعتماد عمى لعم 0الجامعية، اإلنفاؽ(.
، وتشتمؿ عمى األنشطة التي يقـو بيا الطمبة وأع اء الييئة التعميمية 3الُمدخبلت وتؤدي إلى ُمخرجات التعميـ
تؤدي إلى تحصيؿ الطمبة ونجاحيـ أو رسوبيـ أي إلى ُمخرجات النظاـ  داخؿ قاعات التدريس وخارجيا، والتي

. 4التعميمي، وبيذا تؤلؼ عامبًل رئيسًا في كفايتو. ىذا ف بًل عف اعتمادىا عمى ُمدخبلت التعميـ وترابطيا معيا
  و.وينطبؽ ىذا عمى التعميـ العالي فعممّيات التعميـ والتعّمـ والتدريب فيو تعّد عامبًل في كفايت

 ة لُمدخبلت النظاـ التعميمي وعمميات التعميـ والتعّمـ والتقويـ. فيي ية والنوعيّ ىي الحصيمة الكمّ  :الُمخرةات
تظير في عدد الخريجيف ونسبتيـ إلى عدد الممتحقيف، وفي معدالت النجاح والرسوب والتسرب، وفي مستوى 

ومدى مبلءمتيا وكفايتيا لمقياـ بالميمات الحياتية المعارؼ والميارات والصفات النفسية األخرى التي اكتسبوىا 
  5وُتعّد الُمخرجات مؤشرًا رئيسيًا عمى مستوى كفاية النظاـ التعميمي.

  :6.ىي الُمخرجات التي ينبغي التوصؿ إلييا بوساطة ُمدخبلت النظاـ التعميمي وعممّياتواألهداف 
 ىي" النفقات التي تستيدؼ تحقيؽ زيادة في الموجودات الثابتة، والمحافظة عمييا. :النفقات االستثمارية 

 7و ىي األمواؿ التي تنفؽ لتوفير األشياء الثابتة كاألبنية واألجيزة التي تعمر سنوات كثيرة ونحوىا. 

 توصؼ بأنيا تكرارية ألنيا تكرر بيف فترة وأخرى، غير أف التكرار ليس تامًا بيف حالة  :النفقات الةارية
وأخرى، فرواتب المعمميف تزداد، وأجور إصبلح المقاعد تختمؼ مف مرة إلى أخرى، والذي يبقى ويستمر ىو 

 8اإلنفاؽ عمى ىذه األدوات ما يجعيا كمفًا جارية.
 تـ إعػدادىا كػي تغطػي فتػرة ماليػة واحػدة وتو ػح موازنػة تشػغيؿ األنشػطة ىي التي ي :موازنة العمميات الةارية

 6الجارية كافة التي ستقـو إدارات المنشأة بتنفيذىا خبلؿ السنة المالية القادمة.
                                                                                                                                    

 .182،صِلك،جبِؼخصِلك،مبُسكط٤ؾ بُسىج2007:١ٞ-2006عدّخ،أطْٛ،1

 .186صِلك،و١ٍخاٌزغث١خ،م.صِلك:جبِؼخبهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْ،ة(2007-2006عدّخ،أٔطْٛ)2
3Chapman, David (2002) Management and Efficiency in Education: Goals and Strategies. Education in Developing Asia,Vo2, Hong Kong: 

University Hong Kong (Asian Development Bank: Comparative Education Research Center), p21 

 .191م،ِغجغؿبثك.صِلك:بهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْ،ة(2007-2006طْٛ)عدّخ،أ4ٔ
 .126،أ(اٌزشط١ظاٌزغثٛٞ.صِلك:جبِؼخصِلك،و١ٍخاٌزغث١خ،م2007-2006عدّخ،أٔطْٛ)5

 .187.صِلك:ِغجغؿبثك،بهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْ،ة(2007-2006عدّخ،أٔطْٛ)6

 .8،صِلك،ٚػاعحاٌّب١ٌخ،م3ط,1985-1-31ُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د بُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد ب7
 .47،صِلك،جبِؼخصِلك،مبهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْ:2007-2006عدّخ،أطْٛ،8
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 ىي ميزانية تقديرية لئلنفاؽ االسػتثماري الرأسػمالي، والتػي تت ػمف كػؿ األنشػطة  :موازنة العمميات االستثمارية
حػدة سػواء المتعمقػة بػالتخطيط االسػتثماري لممشػروع أو بعمميػات االسػتبداؿ أو التوسػ  خػبلؿ فتػرة االستثمارية لمو 

مقبمػػػة. وبػػػذلؾ يخػػػتص مو ػػػوع الموازنػػػة االسػػػتثمارية بدراسػػػة كيفيػػػة تقيػػػيـ واختيػػػار بػػػدائؿ االسػػػتثمار الرأسػػػمالي 
 0دودة.المتاحة وكيفية تمويميا بيدؼ تحقيؽ أف ؿ استخداـ لمموارد االستثمارية المح

 3ىو" بياف بالنفقات المحققة، والموارد المحصمة، خبلؿ سنة منتيية. :الحساب الختامي 
 ىو الفرؽ مابيف النفقات المخططة، والنفقات المصروفة فعميًا في آخر السنة المالية،  :انحرافات الموازنة

ألمواؿ المرصودة أو موجبًا حيف ويكوف ىذا االنحراؼ سالبًا حيف تكوف مبال  األمواؿ المصروفة فعبًل أقؿ مف ا
 4تكوف مبال  األمواؿ المصروفة فعبًل أكثر مف المبال  المخططة.

 يقصد بالرقابة عمى تنفيذ الموازنة التأكد مف أف الموازنة قد تـ تنفيذىا وفؽ الرَّابة عمى تنفيذ الموازنة :
 5م موف اإلجازة التي منحتيا السمطة التشريعية.

 يعرؼ بأنو "أداة لتنظيـ ما يجب أف تكوف عميو المنظمة في المستقبؿ المنشود وفؽ  :التخطيط االستراتيةي
ستراتيجية شاممة تمثؿ خارطة طريؽ لممنظمة امجموعة مف العمميات المتسمسمة، وتف ي ىذه األداة إلى خطة 

 6ت.تنقميا مف حيث ىي ا ف إلى آفاؽ المستقبؿ في فترة زمنية معينة، قد تكوف خمس أو عشر سنوا
 ىي: اتفاؽ يكوف أطرافو الدوؿ، أو غيرىا مف أشخاص القانوف الدولي ممف يممكوف  :االتفاَّية الدولية

أىمية إبراـ المعاىدات، ويت مف االتفاؽ إنشاء حقوؽ والتزامات قانونية عمى عاتؽ أطرافو، كما يجب أف 
 7يكوف مو وعو تنظيـ عبلقة مف العبلقات التي يحكميا القانوف الدولي. 

  

                                                                                                                                    
 .154غانٌٍطجبػخٚإٌلغ،م،اٌمب٘غح،ار١لوبَةذ ك٢ أَة٤ُث بُٔؿةَحد بإللبو٣د ُِوةلخ بإللبو٤٣ٖ ٝؿ٤ى بُسػةو٤٣ٖ:2003لٍٍٟ،٠ذ١ٝادّض،1

 .191،إؿىٕضع٠خ،اٌّىزتاٌجبِؼٟاٌذض٠ش،مٓومٓد ك٢ بُٔؿةَحد بإللبو٣د:2006ػضّبْ،األ١ِغحإثغا١ُ٘،ٚػٍٟ،ػجضاٌٛ٘بةٔوغ،2

 .52،ِغجغؿبثك،مأَة٤َةذ بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد:2004جّبيػّبعح،3
 .52،ِغجغؿبثك،مبُؼةٓد ُِمُٝدأَة٤َةذ بُٔٞبيٗد :2004جّبيػّبعح،4

.347:الزوبص٠بداٌّب١ٌخاٌؼبِخ،ِغجغؿبثكم2009-2008كغف،ؿ١ّغ،5
 .21،أطغٚدخصوزٛعاٖغ١غِٕلٛعح،اٌجبِؼخاألعص١ٔخ،ػّبْ،األعصْ،مج٘ةء ل٤َُ زىج١ٞ ُِسكط٤ؾ بفَسىبز٤ػ٢ ك٢ بُٔمبوٌ بُطة٣ٞٗد بألول٤ٗد:2004اٌؼجـٟ،ِذّض،6
. 259،صاعاٌضمبفخٌٍٕلغٚاٌزٛػ٠غ،األعصْ،م4،طب٤َُٞؾ ك٢ بُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ:2009ػٍٛاْ،ػجضاٌىغ٠ُ،7
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  :فصل تمهيدي

 طبيعة وماهية التعميم العالي في سورية
 

 المبحث األول: 
 مفهوم وماهية التعميم العالي في سورية

 
 أواًل: مفهوم التعميم العالي في سورية وأهدافه ومهامه ووظائفه.

 ثانيًا: أسس التعميم العالي في سورية.
 ثالثًا: مؤسسات التعميم العالي في سورية.   
 رابعًا: تحديات التعميم العالي في سورية.   

 
 :الثانيالمبحث 

 التعميم العالي في ةامعة تشرين 
 

 أواًل: مؤشرات إحصائية عن واَّع ةامعة تشرين.
 ثانيًا: إدارة ةامعة تشرين. 
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 مفهوم وماهية التعميم العالي في سورية:: األولالمبحث      
 وأهدافه ومهامه ووظائفه:أواًل: مفهوم التعميم العالي في سورية 

يعػّرؼ التعمػيـ العػالي فػي سػورية بأنػو "الدراسػة المنتظمػة التػي تسػتغرؽ مػدة ال  :مفهوم التعمـيم العـالي فـي سـورية .6
ويشػمؿ  6تقؿ عف سنتيف بعد الحصوؿ عمى شيادة الدراسة الثانويػة العامػة، وتيػدؼ إلػى الحصػوؿ عمػى درجػة عمميػة.

تخػػػرج فػػػي المعاىػػػد المتوسػػػطة، ودرجػػػات اإلجػػػازة الجامعيػػػة، وكػػػذلؾ الماجسػػػتير، عمػػػى التعمػػػيـ الػػػذي يمػػػنح درجػػػات ال
والػدكتوراه، ويمكػػف النظػػر إلػػى التعمػػيـ العػػالي عمػػى أنػػو  نظػاـ تعميمػػي لػػو ُمدخبلتػػو، وعممياتػػو، وُمخرجاتػػو التػػي تتفاعػػؿ 

ميػػة التعميميػػة تتمثػػؿ فػػي وتتكامػػؿ مػػ  بع ػػيا لتحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي ُبنػػي ىػػذا النظػػاـ مػػف أجميػػا، فجميػػ  عناصػػر العم
ُمدخبلتو، ومف خبلؿ تشغيؿ ىذه الُمدخبلت، وتنفيذ عمميات التعميـ والتعّمـ يتوصؿ ىذا البرنػامج إلػى ُمخرجػات مػزودة 
بالمعارؼ والميارات واالتجاىات التي يتوق  أف تكّوف الكفايات المطموبة لتمكيف خريج التعمػيـ العػالي مػف أداء ميماتػو 

ذ أف  ماف جودة المخرجات يتطمب توفير التمويػؿ الكػافي لمُمػدخبلت واألنشػطة التػي تقػـو بيػا إدارات بكفاية عالية، إ
 0.( أنموذج لمتعميـ العالي كنظاـ6التعميـ العالي. ويبيف الشكؿ )

 :( تحميل النظام التعميمي الةامعي1الشكل رَّم )
 الُمدخبلت                                 العمميات                    مصادر الُمدخبلت                  

                          
 
 
 

 الُمخرةات                                                                                   
 
 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

 .186. لٓشن: غةٓؼد لٓشن, ٤ًِد بُسىج٤د,صبهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْ, تغ 6117-6116وؾٔد, أٗطٕٞ  ( المصدر:

                                           
1
 .11،م،صِلك،ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟٝزٞغٜةزٚ بُُٔسوح٤ِد 6111ٝؾس٠  1971زطٞو بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ َٞو٣د ٖٓ ػةّ :2000ؿٕمغ،هبٌذخ،
2
 .186.صِلك:جبِؼخصِلك،و١ٍخاٌزغث١خ،مبهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْ،ة(2007-2006عدّخ،أٔطْٛ)

 السكاف
 الثقافة   
 التربية
 العمؿ

 االقتصاد
 الخدمات
 العاممةالقوى 
 المجتم  ثقافة
 البيئة

 الخططالسياسات و 
 االستراتيجياتو 

 مصادر أخرى     
 التربية والثقافة العالميتاف                                                              

 األىداؼ
 الطمبة
 الُبنى

 المناىج
 التقنيات

 والتسجيؿ نظـ القبوؿ
 والدراسة والتقويـ

 المعمموف
 اإلدارة

 المبنى والتجييزات
 البيئة

 اإلنفاؽ

 عمميات التعميـ
 والتعّمـ والتربية

مستوى التحصيؿ ومعدالت 
 والتسرب والرسوب نجاحال

مكتسبات والتخرج وعدد كؿ فئة 
 الخريجيف

الوجدانية والميارية و ة يالمعرف
 وسواىا
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 األهداف االستراتيةية لمتعميم العالي في سورية: .2
تاحته لممةتمع وفق معايير الةدارةزيادة فرص   - أ ، حيث تحقؽ ىذه السياسة االلتحاق بالتعميم العالي وا 

حالة مف التوافؽ واالنسجاـ بيف ُمدخبلت، وُمخرجات التعميـ، وحاجات سوؽ العمؿ، بما ي مف الوصوؿ 
بالتعميـ العالي ألىداؼ الخطط التنموية المو وعة مف قبؿ مؤسسات التعميـ العالي. وقد بم  معدؿ االلتحاؽ 

 .6%(07.4( )0229(( لمعاـ )03-68)إجمالي الطبلب/ الشريحة العمرية )
: ترسـ المناىج الدراسية، وأساليب التعميـ التطوير النوعي لممناهج والخطط الدرسية والبرامج التعميمية - ت

وقد حققت وزارة التعميـ  0وطرائقو، مبلمح ىـر القوى العاممة بما تحتويو مف معمومات وميارات تقدميا لمطمبة،
( منيا اعتماد وتعديؿ الموائح الداخمية والخطط الدراسية في 0229في ىذا المجاؿ عدة إنجازات بالعاـ )

معظـ الكميات في الجامعات الحكومية والخاصة والموافقة عمى اعتمادىا، والبدء بتطبيؽ نظاـ الساعات 
 3.ؾمف الكميات وتوفير مستمزمات ذل المعتمدة في قسـ

تطوير القدرات النوعية لمةامعات وأعضاء الهيئة التعميمية واعتماد نظام لتقويم األداء ومعايير   - ذ
وتقوـ الجامعات بتوفير المستمزمات المادية والتجييزات لمبحوث المسجمة ورسائؿ الماجستير  :4الةودة

يفاد عدد مف أع اء الييئة التدريسية بميمات البحث العممي والمشاركة بالندوات والمؤتمرات  والدكتوراه، وا 
 المحمية والخارجية لبلرتقاء بمستواىـ العممي.

تقوـ وزارة التعميـ العالي  توفير البنى التحتية والبيئة التمكينية ومستمزمات العممية التعميمية والبحثية:  - ش
عات مستقمة، بما بالتوس  باألبنية الجامعية وتطوير فروع الجامعات المفتتحة في المحافظات لتصبح جام

يتوافؽ وخطط التطوير، وتطوير المخابر وتحديثيا وتزويدىا بالتقانات المعاصرة، وتطوير الكتاب والمكتبات 
الجامعية وتحديثيا، وربطيا بقواعد البيانات العالمية، وتعميـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وو   برامج 

إيجاد التوازف بيف ُمدخبلت، وُمخرجات التعميـ العالي وأثره  سبافبالحخاصة لتطوير المشافي التعميمية، آخذة 
عمى الكفاءة الداخمية والخارجية لمتعميـ العالي مف الناحية الكمية والكيفية، في ظؿ ازدياد طمب االلتحاؽ 

 5ببرامج التعميـ العالي المختمفة.
تقوـ وزارة التعميـ العالي بذلؾ  ة:رفع مستوى إنتاةية منظومة البحث العممي وربطها باحتياةات التنمي - ظ

عبر اإلسياـ برسـ سياسة وطنية شاممة لمبحث العممي والتطوير التقاني بما يمبي متطمبات التنمية 
 االقتصادية واالجتماعية، وو   ىيكمية تنظيمية لمبحث العممي،..الخ.

                                           
ٝبُٔوىوخ ك٢  6111زوى٣ى زسحغ ز٘ل٤ه بفَسىبز٤ػ٤ةذ ٝب٤ُُةَةذ بُس٘ل٤ه٣د ٝبُكطد بفَسطٔةو٣د ُِسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ُِىجغ بُطةُص ُِؼةّ :2010ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،ِض٠غ٠خاٌزشط١ظٚاٌزؼبْٚاٌضٌٟٚ،اٌغثغاٌضبٌش 6

 اٌؼبكغح،ؿٛع٠خ،صِلك.بُكطد 

 .11،ِغجغؿبثك،مٝزٞغٜةزٚ بُُٔسوح٤ِد 6111ٝؾس٠  1971زطٞو بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ َٞو٣د ٖٓ ػةّ :2000ؿٕمغ،هبٌذخ،2

ٝبُٔوىوخ ك٢  6111زوى٣ى زسحغ ز٘ل٤ه بفَسىبز٤ػ٤ةذ ٝب٤ُُةَةذ بُس٘ل٤ه٣د ٝبُكطد بفَسطٔةو٣د ُِسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ُِىجغ بُطةُص ُِؼةّ :2010ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،ِض٠غ٠خاٌزشط١ظٚاٌزؼبْٚاٌضٌٟٚ،اٌغثغاٌضبٌش3
 اٌؼبكغح،ِغجغؿبثك.بُكطد 

زشى٣ٖ بُطة٢ٗ  61-16لٓشن ٤َةَد زط٣ٞى بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ بُٞؽٖ بُؼىج٢: ٓػةفزٜة ٝأ٣ُٞٝةزٜة, ٗمٝخ ٤َةَد زط٣ٞى بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ بُٞؽٖ بُؼىج٢ بُٔ٘ؼومخ ك٢ :1985عدّخ،أطْٛ،:1985عدّخ،4
 صِلك،إٌّظّخاٌؼغث١خٌٍزغث١خٚاٌضمبفخٚاٌؼٍَٛ،اٌّغوؼاٌؼغثٌٍٟجذٛساٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ.,1985

ٝبُٔوىوخ ك٢  6111زوى٣ى زسحغ ز٘ل٤ه بفَسىبز٤ػ٤ةذ ٝب٤ُُةَةذ بُس٘ل٤ه٣د ٝبُكطد بفَسطٔةو٣د ُِسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ُِىجغ بُطةُص ُِؼةّ :2010ُاٌؼبٌٟ،ِض٠غ٠خاٌزشط١ظٚاٌزؼبْٚاٌضٌٟٚ،اٌغثغاٌضبٌشٚػاعحاٌزؼ5١ٍ
 اٌؼبكغح،ِغجغؿبثك.بُكطد 
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عبر التواصؿ م   وذلؾ :تطوير عالَّات الةامعات التشاركية عمى المستويين الداخمي والخارةي - ؼ
بيف الجامعات والمراكز البحثية )ىيئة  التعاوف العممي، و القطاعات اإلنتاجية، والخدمية العامة والخاصة، 

تقديـ المخابر في الجامعات  وعبرايكاردا، اكساد، وزارة البيئة، وزارة النفط،الخ(،  البحوث العممية الزراعية،
براـ االتفاقيات الدوليةالخدمية واإلنتاجية بعض القطاعاتلخدمات التحميؿ والدراسة ل  .العممية والثقافية ، وا 

تولي وزارة التعميـ العالي عنايتيا بإعادة النظر في : تحسين مستوى التعميم المتوسط وتحديثه -ـ 
االختصاصات المتوافرة في المعاىد، بيدؼ إحداث اختصاصات جديدة، والتوس  حسب متطمبات سوؽ 

الدرسية، والمناىج بما يمبي متطمبات سوؽ العمؿ، واالرتقاء بمستوى أع اء  العمؿ، وتطوير الخطط
 6الييئة التعميمية، والتوس  في أبنية التعميـ المتوسط بما يتوافؽ وخطط التطوير. 

 مهام التعميم العالي:  .3
ي المػادة الذي أحدثت بموجبو وزارة التعميـ العػالي فػ 6966( لعاـ 643حدد المرسوـ التشريعي رقـ )     
 ( مياـ وزارة التعميـ العالي ومف أىميا:0رقـ )

، وتييئة الكتب والمراج  المبلئمة لو وجعمو متماشيًا م  خطة التنمية نشر التعميم العالي ووضع مناهةه  - أ
 االقتصادية واالجتماعية لمدولة. 

بغية تزويد الببلد بالمتخصصيف والفنييف والخبراء بما يفي بحاجاتيا العمميػة  رفع مستوى البحث العممي - ب
 والتنموية. 

، واإلسياـ م  الوزارات توثيق الروابط الثقافية والعممية مع الهيئات العممية العربية واألةنبية والدولية -4
 0 المختصة بإعداد المعاىدات، واالتفاقيات الثقافية وتنفيذ ما يخصيا منيا.

  :وظائف التعميم العالي  -5
 3( وظائؼ الجامعات ومف أىميا:0226حدد قانوف تنظيـ الجامعات الصادر في العاـ )    
التعمػػيـ الجػػامعي حػػؽ لكػػؿ مػػواطف مؤىػػؿ لػػو، ويراعػػى فػػي قبػػوؿ الطػػبلب القواعػػد التػػي ي ػػعيا مجمػػس  -أ

رغبػػات الطػػبلب واسػػتعداداتيـ فػػي  ػػوء حاجػػات التنميػػة االقتصػػادية  بالحسػػبافالتعمػػيـ العػػالي، مػػ  األخػػذ 
 واالجتماعية والثقافية.

تيػػػدؼ الجامعػػػات إلػػػى تحقيػػػؽ التقػػػدـ فػػػي مجػػػاالت العمػػػـ والتقانػػػة والفكػػػر والفػػػف، واإلسػػػياـ فػػػي تحقيػػػؽ   -ة
 التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجميورية العربية السورية والوطف العربي.

 سس التعميم العالي في سورية:ثانيًا: أ 
 تستند سياسة التعميـ العالي في سورية إلى عدة أسس تذكرىا المراج  المختصة عمى الوجو ا تي:  

                                           
 .10،ع.م.2ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،اٌجّٙٛع٠خاٌؼغث١خاٌـٛع٠خ،..مبُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ َٞو٣د غٔؼ٤د بُؼِّٞ بفهسظةل٣د,ٓؿةػىخ جؼ٘ٞبٕ ٤َةَةذ :2007-5-٠15غوبد،غ١بس،1

 .13،ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،جبِؼخصِلك.مػةٓةً ٖٓ بُؼطةء بُُٔسٔى ك٢ ظَ بُسظؿ٤ؽ بُٔػ٤م 65بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ::1995ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،2
 .2،ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،صِلك.م5/1/6116/ بُظةلو جسةو٣ف 6بُػةٓؼةذ وهْ/هةٕٗٞ ز٘ظ٤ْ ـ3
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أف يكػػوف لمتعمػػيـ العػػالي ىويػػة محػػددة فػػي المجتمػػ  الػػراىف، وأف يراعػػي فئػػة المتعممػػيف ويتجمػػى ذلػػؾ مػػف  .1
 6. ف يحققاف مبدأ ديمقراطية التعميـعاب الجامعي المذيخبلؿ تطبيؽ مجانية التعميـ العالي، وسياسة االستي

أف يتصػػؼ التعمػػيـ العػػالي باالسػػتقرار وانتظػػاـ الدراسػػة ويتطمػػب ذلػػؾ الػػدعـ الحكػػومي المسػػتمر لػػو، مػػف  .2
خػػبلؿ مسػػاندتو بالتشػػريعات والقػػوانيف التػػي ت ػػمف لػػو التطػػور والتقػػدـ، إ ػػافة إلػػى تػػأميف مصػػادر التمويػػؿ 

  0 إمكانية التوس  األفقي والعمودي آف واحد. الكافية، التي تتيح لو
  ثالثًا: مؤسسات التعميم العالي في سورية:

 تتولى شؤون التعميم العالي في سورية عدة مؤسسات وهيئات ومةالس أهمها: 
  الةامعات والمعاهد العميا: -1

تعّرؼ الجامعات بأنيا "ىيئات عامة عممية ذات طاب  إداري لكؿ منيا شخصية اعتبارية واستقبلؿ          
إداري ومالي عمى الوجو المبيف في قانوف تنظيـ الجامعات والئحتو التنفيذية، وترتبط بالوزير  مف الحدود 

العالي في سورية نوعيف مف الجامعات، ويشمؿ التعميـ 3المنصوص عمييا في ىذا القانوف والئحتو التنفيذية.
 األولى جامعات حكومية، والثانية جامعات خاصة.

يبم  عدد الجامعات الحكومية في الجميورية العربية السورية ست جامعات وىي:  الةامعات الحكومية: -أ
، جامعة حمب )في مدينة حمب(، أنشئت عاـ 6923جامعة دمشؽ )في مدينة دمشؽ(، أنشئت عاـ 

، جامعة البعث ) في مدينة حمص(، 6976امعة تشريف )في مدينة البلذقية(، أنشئت عاـ ، ج6958
جامعة الفرات ) في مدينة  0220، الجامعة االفترا ية )في مدينة دمشؽ( أنشئت عاـ 6979أنشئت عاـ 

. وي اؼ إلييا عدة جامعات قيد اإلحداث واالفتتاح في محافظات درعا، 0226دير الزور( أنشئت عاـ 
دلب، والحسكة، والرقة، وحماه، وطرطوس التي تعّد حاليًا فروع لمجامعات السابقة الذكر وفؽ  والسويداء، وا 

 . 0228( لعاـ 639ما ت منو المرسـو رقـ )
( عدد الطبلب المسجميف بالمرحمة الجامعية األولى في كؿ مف الجامعات الحكومية 6ويو ح الجدوؿ )  

 فرات(، ومعدالت نمو الطبلب ونسبيا وعدد الكميات في كؿ جامعة: )دمشؽ، حمب، تشريف، البعث، ال
 
 
 
 
 
 

                                           
 .17،ِغجغؿبثك،مٝزٞغٜةزٚ بُُٔسوح٤ِد 6111ٝؾس٠  1971زطٞو بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ َٞو٣د ٖٓ ػةّ :2000ؿٕمغ،هبٌذخ،1
 .15،صاعاٌّالح،صِلك،م1973 -3-13, زةو٣ف 618لَسٞو بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د, بُظةلو جةُٔىَّٞ وهْ 2
 .4،ِغجغؿبثك،م5/1/6116/ بُظةلو جسةو٣ف 6هةٕٗٞ ز٘ظ٤ْ بُػةٓؼةذ وهْ/3
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 ( تطور عدد الطالب المسةمين بالمرحمة الةامعية األولى في الةامعات الحكومية السورية1ةدول)
 2229-2228إلى العام 2222  -1999من العام 

 6111-1999 بُح٤ةٕ/ بُؼةّ
6111-6111 

6111- 

6116 

6116- 

6113 

6113- 

6114 

6114- 

6115 

6115-

6116 

6116- 

6117 

6117-

6118 

6118-

6119 

 لٓشن

 166715 167181 161469 118615 111376 116717 98565 96511 85516 81111 ػمل بُطالت

 51.28 56.80 48.53 45.75 37.31 31.56 21.47 14.04 5.43 - ٓؼمٍ ٗٔٞ ػمل بُطالت

 39.10 40.62 40.72 44.02 45.87 47.64 44.19 45.81 47.41 49.41 ُٗحد ػمل بُطالت / إغٔة٢ُ بُطالت

 64 64 64 18 17 17 16 16 16 15 ػمل ب٤ٌُِةذ

 ؾِث

 75649 73467 71646 71157 56581 51973 66516 54934 46167 41161 ػمل بُطالت

 87.84 83.39 76.35 74.88 41.24 29.73 66.01 37.13 14.99 - ٓؼمٍ ٗٔٞ ػمل بُطالت

 23.98 23.46 23.88 26.09 23.30 23.21 29.83 27.21 25.54 24.41 ُٗحد ػمل بُطالت / إغٔة٢ُ بُطالت

 63 63 63 18 15 15 14 14 15 14 ػمل ب٤ٌُِةذ

 زشى٣ٖ

 54795 53364 48194 45336 41456 37459 34848 31486 68993 65661 ػمل بُطالت

 113.54 107.81 87.82 76.66 61.56 45.98 35.81 22.69 12.99 - ٓؼمٍ ٗٔٞ ػمل بُطالت

 17.46 17.03 16.29 16.88 17.07 16.73 15.63 15.59 16.07 15.63 ُٗحد ػمل بُطالت / إغٔة٢ُ بُطالت

 61 61 61 18 16 16 15 15 16 14 ػمل ب٤ٌُِةذ

 بُحؼص

 41761 39136 37767 34967 33461 67831 63175 66998 19798 17311 بُطالتػمل 

 141.02 126.09 118.18 102.00 93.07 60.77 33.30 32.86 14.37 - ٓؼمٍ ٗٔٞ ػمل بُطالت

 13.29 12.50 12.76 13.02 13.76 12.43 10.35 11.39 10.98 10.55 ُٗحد ػمل بُطالت / إغٔة٢ُ بُطالت

 63 63 66 19 15 15 14 14 14 13 ػمل ب٤ٌُِةذ

 بُلىبذ

 19341 61111 18798 - - - - - - - ػمل بُطالت

 2.88 6.39 - - - - - - - - ٓؼمٍ ٗٔٞ ػمل بُطالت

 6.39 6.35 1 1 1 1 1 1 1 - ُٗحد ػمل بُطالت / إغٔة٢ُ بُطالت

 18 18 17 14 3 3 3 1 1 - ػمل ب٤ٌُِةذ

 313810 313107 295874 268571 242834 223969 222954 201915 180370 164141 بُكُٔدٓع ػمل بُطالت جةُػةٓؼةذ 

 91.18 90.75 80.26 63.62 47.94 36.45 35.83 23.01 9.89 - ٓؼمٍ ٗٔٞ إغٔة٢ُ جةُػةٓؼةذ بُكُٔد

 109 109 107 87 66 66 62 59 61 56 ػمل ب٤ٌُِةذ جةُػةٓؼةذ بُكُٔد

 94.64 94.64 91.07 55.36 17.86 17.86 10.71 5.36 8.93 - جةُػةٓؼةذ بُكُٔدٓؼمٍ ٗٔٞ ب٤ٌُِةذ  

، تقرير تتبع تنفيذ االستراتيةيات والسياسات التنفيذية والخطة االستثمارية لمتعميم العالي المقررة في الخطة الخمسية العاشرة: 0262المصادر: وزارة التعميـ العالي، الرب  الرابػ  
تقريـر تتبــع تنفيــذ االسـتراتيةيات والسياســات التنفيذيــة والخطـة االســتثمارية لمتعمــيم : 0260ووزارة التعمػػيـ العػالي، مديريػػة التخطػيط والتعػػاوف الػدولي، الربػػ  األوؿ -سػورية، دمشػؽ

ــــالي لمربــــع األول لمعــــام  ــــة عشــــرة 2212الع ــــررة فــــي الخطــــة الحادي المكتػػػػب المركػػػػزي لئلحصػػػػاء،  -.0266، 0228،0262اـ،المجموعػػػػة اإلحصػػػػائية لعػػػػ  -.0266، والمق
 .المؤشرات مف إعداد الباحثة.0262،0266.مديرية التخطيط واإلحصاء، جامعة تشريف، 4دمشؽ.

 

وىػذا يػدؿ  ،الحكومية يجاري نمو عدد الطبلب ةالخمس اتنمو كميات الجامع :أف (6ُيمحظ  مف الجدوؿ )
ية عمى استيعاب النمو المتزايد في أعداد الطمبة بما يحقؽ أىدافيا عمى قدرة مؤسسات التعميـ العالي في سور 

االستراتيجية. ويو ح أف نسب عدد الطبلب المسجميف بجامعة دمشؽ شّكؿ النسبة األكبر مػف إجمػالي عػدد 
%( بالعاـ 49.41الطبلب المسجميف بيذه الجامعات بالمرحمة الجامعية األولى رغـ تناقص ىذه النسبة مف )

(، وأف نسػػػػػػبة التسػػػػػػجيؿ بالجامعػػػػػػات 0229 -0228( بالعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي )39.10( إلػػػػػػى )0222 -6999)
كػػاف البػػد لػػوزارة مــن هنــا %(، 55حػػوالي ) شػػّكمتالحكوميػػة األربػػ  المتبقيػػة )حمػػب، تشػػريف، البعػػث، الفػػرات( 

نيج دقيؽ تحدد مف خبللو االعتمادات المرصودة لمموازنات التخطيطية ونسبتيا لكؿ  اتّباعالتعميـ العالي مف 
جامعػػة مػػف الجامعػػات الحكوميػػة بشػػكؿ يتناسػػب والزيػػادة المتسػػارعة لمنمػػو فػػي عػػدد الطػػبلب فػػي كػػؿ منيػػا، 
 وبشكؿ خاص طػبلب المرحمػة الجامعيػة األولػى لكونيػا تغطػي الغالبيػة العظمػة مػف الطػبلب، ويتناسػب وعػدد

 الكميات فييا.  
تـ إحداث الجامعات والمؤسسات التعميمية الخاصة لمرحمة ما بعػد الدراسػة الثانويػة فػي  الةامعات الخاصة: -ة

. وقػػػػد بمػػػػ  عػػػػدد 66/8/0226( فػػػػي 36الجميوريػػػػة العربيػػػػة السػػػػورية بموجػػػػب المرسػػػػـو التشػػػػريعي رقػػػػـ )
( جامعػػػات، وبمػػػ  عػػػدد الطػػػبلب 4الجامعػػػات الخاصػػػة التػػػي أحػػػدثت فػػػي السػػػنة األولػػػى لصػػػدور المرسػػػوـ )
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( طالبػًا وطالبػة، وازداد عػدد ىػذه الجامعػات إلػى 7209(: )0225-0224المسجميف فييا بالعػاـ الدراسػي )
( محققػػًة نمػػوًا سػػريعًا مػػف حيػػث عػػددىا. وقػػد بمػػ  0229 -0228( جامعػػة حتػػى نيايػػة العػػاـ الدراسػػي )65)

( طالبػًا وطالبػة، بمعػدؿ نمػو 13432يادة وقدرىا )بز  6(02466عدد الطبلب المسجميف في العاـ المذكور )
%( مف عدد الطبلب المسجميف 6.50%(، وقد شكؿ عدد طبلب الجامعات الخاصة ما يعادؿ )191.09)

  0( وىي نسبة متدنية.0229-0228بالمرحمة الجامعية األولى في الجامعات الحكومية في العاـ الدراسي )
  المعاهد العميا: -2

أنشػػػػئت المعاىػػػػد العميػػػػا إلغنػػػػاء التعمػػػػيـ العػػػػالي، ورفػػػػد المجتمػػػػ  بخبػػػػرات تسػػػػيـ فػػػػي عمميػػػػة التنميػػػػة         
  0229.3لنياية العاـ  والتطوير، وقد بم  عددىا ثمانية معاىد عميا

  المعاهد المتوسطة: -3
ويػػػأتي بعػػػد المرحمػػػة يعػػػّد التعمػػػيـ المتوسػػػط أحػػػد أنمػػػاط التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي الجميوريػػػة العربيػػػة السػػػورية،     

 -0228وقػد بمػ  عػدد المعاىػد المتوسػطة عػاـ ) 4.ألساسػي فػي التعمػيـ التقنػي والفنػيالثانوية، ويعّد الركف ا
  5( معيدًا متوسطًا تابعًا لوزارة التعميـ العالي.39( )0229

 المةالس: -4
سياسػػة التعمػػيـ يعػػّرؼ بأنػػو" المجمػػس المخػػتص بو ػػ  الخطػػط البلزمػػة لتنفيػػذ مةمــس التعمــيم العــالي:  - أ

العػػالي التػػي ت ػػعيا الدولػػة. وربطػػو بخطػػط التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والعمميػػة ومتابعػػة تنفيػػذىا بعػػد 
 6975/ لعػاـ 6وقد حؿ مجمس التعميـ العػالي الػذي أحػدث بموجػب قػانوف تنظػيـ الجامعػات رقػـ / 6إقرارىا.

 .  6958/ لعاـ 684ظيـ الجامعات رقـ /عو ًا عف المجمس األعمى لمجامعات المحدث بموجب قانوف تن
يمثػػػؿ التعمػػيـ العػػػالي المتوسػػط أحػػػد أنمػػاط التعمػػػيـ العػػالي فػػػي :بُٔػِددٍ بألػِددد٠ ُِٔؼةٛدددم بُٔسَٞدددطد -ة

التعميـ التقنػػي والفنػػي. وقػػد أولػػت الدولػػة العنايػػة الكبيػػرة بػػسػػورية، وتعػػد المعاىػػد المتوسػػطة الػػركف األساسػػي 
وبػرزت تمػؾ العنايػة مػف خػبلؿ  ،وحرصت عمى تأميف احتياجاتو ومستمزماتوبقطاع التعميـ العالي المتوسط 

شػػػراؾ عػػػدد كب يػػػر مػػػف الػػػوزارات فػػػي التوسػػػ  الكبيػػػر بإحػػػداث المعاىػػػد المتوسػػػطة فػػػي المحافظػػػات كافػػػة، وا 
 7.اإلشراؼ عمييا

  المشافي والمراكز الطبية:  -5

                                           
ُِىجغ بألٍٝ زوى٣ى زسحغ ز٘ل٤ه بفَسىبز٤ػ٤ةذ ٝب٤ُُةَةذ بُس٘ل٤ه٣د ٝبُكطد بفَسطٔةو٣د ُِسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ :2012ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،ِض٠غ٠خاٌزشط١ظٚاٌزؼبْٚاٌضٌٟٚ،اٌغثغاألٚي1

 .2011ٚدزٝػب2002َ،ؿٛع٠خ،صِلك،ِؤكغادرطٛعأػضاصاٌطالةِٕظػبَٝبُٔوىوخ ك٢ بُكطد بُؿةل٣د ػشىخ 6116ُِؼةّ 
 ،ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،ؿٛع٠خ،صِلك.2010،اٌغثغاٌغاثغزوى٣ى زسحغ ز٘ل٤ه بفَسىبز٤ػ٤ةذ ٝب٤ُُةَةذ بُس٘ل٤ه٣د ٝبُكطد بفَسطٔةو٣د ُِسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ بُٔوىوخ ك٢ بُكطد بُك٤ُٔد بُؼةشىخ2
 .54،ِغجغؿبثك،م6117ل٤َُ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ َٞو٣د ،2007كغثجٟ،إ٠بص،3
 .30-29ِغجغؿبثك،ممٝزٞغٜةزٚ بُُٔسوح٤ِد 6111ٝؾس٠  1971زطٞو بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ َٞو٣د ٖٓ ػةّ :2000ؿٕمغ،هبٌذخ،4
 ،ِغجغؿبثك.2010،اٌغثغاٌغاثغةذ ٝب٤ُُةَةذ بُس٘ل٤ه٣د ٝبُكطد بفَسطٔةو٣د ُِسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ بُٔوىوخ ك٢ بُكطد بُك٤ُٔد بُؼةشىخزوى٣ى زسحغ ز٘ل٤ه بفَسىبز٤ػ5٤
 .26ِغجغؿبثك،م،ٝزٞغٜةزٚ بُُٔسوح٤ِد 6111ٝؾس٠  1971زطٞو بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ َٞو٣د ٖٓ ػةّ :2000ؿٕمغ،هبٌذخ،6
 .695، مرج  سابؽ ،ص عاماً من العطاء المستمر في ظل التصحيح المةيد 25التعميم العالي:: 6995وزارة التعميـ العالي، 7
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ممت عمػى مخػابر وتجييػزات ت ػمف إلػى العديد مػف المشػافي والمراكػز الطبيػة التػي اشػت أنشأت الدولة      
 . 6تمبية حاجة كميات الطب البشري التعميمية والتدريبيةو حد كبير الرعاية الصحية لممواطنيف وبشكؿ مجاني، 

باسـ المجم  العممي، استمرت أعمالو إلى أف ُ ـّ إلػى وزارة  6969تأسس عاـ ٓػٔغ بُِـد بُؼىج٤د: -6
التصحيحية، وأصبحت ميامػو مرىونػة بتحػديات الفتػرة المعاصػرة التػي تواجػو التعميـ العالي بعد الحركة 

 0المغة والثقافة العربية.
   الهيئة العامة لصندوق التسميف الطالبي:  -7

"ىيئػػة مسػػتقمة إداريػػًا وماليػػًا مرتبطػػة بػػوزير التعمػػيـ العػػالي". وقػػد أحػػدثت بتػػاريخ  تعػػرؼ ىػػذه الييئػػة بأنيػػا       
( الذي نظـ أعماليا وحدد أىدافيا. ولمييئة مصػرؼ متخصػص يقػدـ 53، بموجب المرسـو رقـ )32/9/6979

 3.ةمعاىد المتوسطة القائمة في سوريلمطبلب المسجميف في الجامعات والطويمة األجؿ قرو ًا ومساعدات 
 يواجو التعميـ العالي في سورية تحديات كثيرة ومنيا:  رابعًا: تحديات التعميم العالي في سورية:

 التوس  في التعميـ العالي لمواجية الطمب المتزايد. .1
 4 تطوير جودة ونوعية ُمخرجات مؤسسات التعميـ العالي.تعاظـ دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ، و  .2
مػ  قطاعػات العمػػؿ وتنػوع وسػرعة تغيػػر متطمبػات سػوؽ العمػػؿ، والتغيػر المسػػتمر  مواءمػة ُمخرجػات التعمػػيـ .3

فػػي تصػػميـ البػػرامج والتخصصػػات، وتطويرىػػا بمػػا يػػتبلءـ مػػ  احتياجػػات المجتمػػ ، وتقمػػيص االتجػػاه المتزايػػد 
 5نحو االختصاصات اإلنسانية واألدبية.

 مجتمعات السيما )االنفجار السكاني(.التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تطرأ عمى ال .4
وقصػور تمويمػو، فالتوسػ  بيػذا التعمػيـ يسػتدعي زيػادة كبيػرة فػي التكػاليؼ 6زيادة تكمفة تمويػؿ التعمػيـ العػالي، .5

 وصعوبة زيادة مخصصات التعميـ العالي مف الدخؿ القومي. 7الرأسمالية والجارية في آف،
فػي تػوفير النفقػات التػي تمػـز لتمبيػة احتياجػات التعمػيـ العػالي تواجو مؤسسات التعميـ العػالي مشػكبلت كبيػرة  .6

 )مباف، تجييزات، مخابر، زيادة رواتب أع اء الييئة التدريسية والعامميف فييا(. 
ــالي ولتحقيــق أهــدافها ــيم الع بإحػػداث تغييػػرات اليػػدؼ منيػػا تطػػوير التعمػػيـ العػػالي ومعالجػػة  َّامــت وزارة التعم

كػػاف أبػػرز ىػػذه التغييػػرات إحػػداث أنمػػاط جديػػدة فػػي التعمػػيـ العػػالي كإحػػداث الجامعػػة تحدياتػػو المػػذكورة أعػػبله، و 
االفترا ػػية، والتعمػػيـ المفتػػوح، والتعمػػيـ المػػوازي فػػي الجامعػػات الحكوميػػة، والسػػماح بإنشػػاء الجامعػػات الخاصػػة 

 عن هذ  اإلحداثات الةديدة: ةونبين فيما يأتي نبذبيدؼ تمبية احتياجات التعميـ العالي، 
                                           

 .660، دمشؽ،مطاب  مؤسسة الوحدة.ص1989-1972سورية مسيرة انةازات،: 6989وزارة اإلعبلـ، 6
 .36-35ِغجغؿبثك،ممٝزٞغٜةزٚ بُُٔسوح٤ِد 6111ٝؾس٠  1971زطٞو بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ َٞو٣د ٖٓ ػةّ :2000ؿٕمغ،هبٌذخ، 0
3
 .199،ِغجغؿبثك،مػةٓة ٖٓ بُؼطةء بُُٔسٔى ك٢ ظَ بُسظؿ٤ؽ بُٔػ٤م 65بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ: :1995ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،
4
 .184،م2004،صاعاٌفىغ،اٌمب٘غح.زؼ٤ِْ بٌُحةو -بُسؼ٤ِْ بُٔلسٞؼإثغا١ُ٘،ِذّضإثغا١ُ٘:
5
 .32،صاعاٌلغٚق،ػّبْ،اٌطجؼخاألٌٚٝ،مبُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ ػظى بُٔؼىكد بُسـ٤ىبذ ٝبُسؿم٣ةذ ٝآكةم بُُٔسوحَ:2008اٌغث١ؼٟ،ؿؼ١ضثٓدّض،
6
 .559-556،صِلك،جبِؼخصِلك،صِلك.مم4،طبهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْ:1994-1993عدّخ،أطْٛ،
7

اٌى٠ٛذ، 1994جبِؼخ ج٢ ٝزؿم٣ةذ ٓطِغ بُوىٕ بُؿةل١ ٝبُؼشى٣ٖبُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ بُؼى: ِٓ اٌى٠ٛذ جبِؼخ فٟ اٌزغث١خ أهٛي ٌمـُ اٌضبٟٔ اٌؼٍّٟ اٌّؤرّغ ػب20َ-14،ٚلبئغ ١ٔـبْ

 .544،اٌى٠ٛذ،جبِؼخاٌى٠ٛذ.م1994
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( الصادر عف 05أحدثت الجامعة االفترا ية بموجب المرسوـ التشريعي رقـ ) الةامعة االفتراضية: - أ
  6(، ومقرىا مدينة دمشؽ، وزارة التعميـ العالي.0220 – 5 – 5رئيس الجميورية العربية السورية بتاريخ )

( تاريخ 383يعي رقـ )( في سورية بالمرسوـ التشر 0226أحدث ىذا التعميـ بالعاـ ) التعميم المفتوح: - ب
، الذي جاء فيو: "يجوز بقرار مف الوزير بناء عمى اقتراح مجمس التعميـ العالي وفؽ القواعد 09/7/0226

التي ي عيا ىذا المجمس قبوؿ عدد معيف مف الطبلب مف حممة الشيادة الثانوية السورية أو شيادة تعد 
وقد بم  عدد طبلب التعميـ المفتوح 0والتعميـ عف بعد. رونياإللكتمعادلة ليا في نظـ التعميـ المفتوح والتعميـ 

( 0229 -0228( طالبًا وطالبة، وبم  في العاـ )04934( )0224-0223بالجامعات الحكومية بالعاـ )
  3%(. 502.97( طالبًا وطالبة، وبمعدؿ نمو)125411( طالبًا وطالبة بزيادة وقدرىا )150345)
وقد خصص 0220.4-8-07( تاريخ 090مرسوـ رقـ )تعميـ الموازي بالتـ إحداث ال التعميم الموازي: - ت
ثـ ارتفعت إلى 5%( مف المقاعد المحددة في كؿ كمية لمطبلب الراغبيف باالنتساب إلى التعميـ الموازي.60)
( طالبًا وطالبة في 42383%(، وقد بم  عدد طبلب التعميـ الموازي في الجامعات الحكومية الخمسة )02)

تسيـ في تحسيف  6ويوفر التعميـ الموازي موارد ذاتية إ افية لمجامعات (.0229 -0228دراسي )العاـ ال
 7، وتمكف الجامعة مف تحقيؽ مستمزمات المكتبات والمخابر.فقط المستوى المعيشي ألع اء الييئة التعميمية

 -أدخمت إلى التعميـ العالي الموازي( التي -المفتوح -تجدر اإلشارة إلى أف ىذه األنماط الجديدة )االفترا ي
جعمتو أكثر تنوعًا وزادت جدواه التعميمية واالقتصادية  -إعداد وتنفيذ خطة التعميـ العالي بالحسبافوأخذت 

زيادة بالموارد  ما تحققو مف تنوع فروع التعميـ واالختصاصات التي تدرس فييا، ومف واالجتماعية، مف خبلؿ
بما يحقؽ تغطية أكبر الحتياجات سوؽ العمؿ. كما أظيرت بالمقابؿ بعض  المالية الذاتية لمتعميـ العالي،

كزيادة الكثافة الطبلبية في الكميات وقاعات التدريس عمى حساب طبلب التعميـ التقميدي، م  ما يرافؽ  السمبيات
ما يؤدي إلى  ذلؾ مف نتائج سمبية عمى العممية التعميمية، وزيادة عرض ُمخرجات التعميـ العالي في سوؽ العمؿ

زيادة المنافسة عمى فرص العمؿ المتاحة، والعناية بالجانب الكمي عمى حساب الجانب النوعي، األمر الذي 
 ي عؼ عمميات اإلنجاز الجامعي المتعمقة بم موف التعميـ ونوعية الخريج.

                                           
 .1،ِغجغؿبثك،،م6116-1-5غ,بُظةلو جسةو٣ف 6هةٕٗٞ ز٘ظ٤ْ بُػةٓؼةذ وهْ (1
 2،ٚػاعحاٌزؼ١ٍُاٌؼبٌٟ،صِلك،.م6111-7-69جسةو٣ف غ بُظةلو 383بُٔىَّٞ بُسشى٣ؼ٢ وهْ(2
 ،ِغجغؿبثك.زوى٣ى زسحغ ز٘ل٤ه بفَسىبز٤ػ٤ةذ ٝب٤ُُةَةذ بُس٘ل٤ه٣د ٝبُكطد بفَسطٔةو٣د ُِسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ بُٔوىوخ ك٢ بُكطد بُك٤ُٔد بُؼةشىخ3
 .1ِغجغؿبثك،م،6111-7-69غ بُظةلو جسةو٣ف 383بُٔىَّٞ بُسشى٣ؼ٢ وهْ(4
5WWW.ALL.about Syria..com.t  
 .38ِغجغؿبثك.م, 6117ل٤َُ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ ك٢ َٞو٣د ::2007كغثجٟ،إ٠بص،6
7WWW.ALL.about Syria..com.t .ِغجغؿبثك،

 



 - 30  -  
 

  :: التعميم العالي في ةامعة تشرينالثانيالمبحث       
وقػد اتخػذت  ،باسـ )جامعة البلذقيػة( 0/5/6976/ تاريخ 60المرسـو التشريعي رقـ /أحدثت جامعة تشريف بموجب 

( وىػػي: كميػػة ا داب 6976/6970اإلجػػراءات البلزمػػة لمبػػدء بالدراسػػة فػػي ثػػبلث كميػػات مػػ  مطمػػ  العػػاـ الدراسػػي )
، واتخذت ليا مقرات متفرقة في مدينة البلذ قية. وتيمنًا بانتصارات شػعبنا والعمـو اإلنسانية، كمية الزراعة، كمية العمـو

مت ػمنًا التسػمية الجديػدة باسػـ )جامعػة  6975/ لعػاـ 05في حرب تشريف التحريريػة صػدر المرسػـو التشػريعي رقػـ/
تشػػريف(. وتطػػورت الجامعػػة تطػػورًا واسػػعًا وكبيػػرًا عمػػى الػػرغـ مػػف قصػػر مسػػيرتيا الزمنيػػة بف ػػؿ عنايػػة القائػػد الخالػػد 

السيد الدكتور بشار األسد رئيس الجميورية، وبف ؿ الجيود المخمصة ألبنائيا، توالى افتتاح  بعدهحافظ األسد ومف 
الكميات واألقساـ والفروع والمنشآت الجامعيػة والمعاىد العميا والتقانية الممحقة بالجامعة حتػػى أصػبحت ت ػـ ولنيايػة 

( 6( معاىػػد عميػػا، و)3ذقيػػة وطرطػوس، و)بػػيف مػدينتي البل ( كميػة موزعػػة مػا02( )0229 -0228العػاـ الدراسػػي )
معاىػد تقانيػػة تابعػة لمجامعػػة، والعديػد مػػف المنشػآت التابعػػة ليػا. كمشػػفى األسػد الجػػامعي، ومشػفى تشػػريف الجػػامعي، 

جامعة قد حققت نموًا وا حًا كاف مػف أبػرزه اسػتكماؿ الجامعػة لكثيػر مػف الكميػات الومدرسة التمريض. وبذلؾ تكوف 
ونتيجػة  .إلييػا، وتجييػز معظػـ مخػابر الكميػات القائمػة والمفتتحػة حسػب اإلمكانػات الماليػة المتاحػةالتي كانت تفتقػر 

برامج التعميـ كافة التي تقدميا الجامعة وىي ثبلثة أنواع مػف التعمػيـ: بلمتوس  األفقي المذكور، فقد ازداد عدد الطمبة 
 اليامة.ت اإلحصائية )النظامي، المفتوح، الموازي( ونبيف فيما يأتي بعض المؤشرا

تتناوؿ ىذه المؤشرات بعض الجوانب المتعمقة بجودة التعميـ،  أواًل: مؤشرات إحصائية عن واَّع ةامعة تشرين:
 :وهذ  المؤشرات هيوالتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعممية اإلنفاؽ عمى جامعة تشريف 

 ف في المرحمة الجامعية األولى:( عدد الطبلب المسجمي0: يبيف الجدوؿ )المرحمة الةامعية األولى -1
 2229 – 2228لمعام  2222 -1999)نظامي+موازي( في كميات ةامعة تشرين من العام الدراسي   ( تطور أعداد ومعدالت نمو الطالب المسةمين في المرحمة الةامعية األولى2ةدول)

 6119-6118 6118-6117 6117 -6116 6116-6115 6115 -6114 6114 -6113 6113 -6116 6116 -6111 6111-6111 6111-1999 ػةّ بإلؾمبش ب٤ٌُِد

 61699 61398 61164 61454 18488 17686 15578 14699 13467 11179 1976-1971 ب٥لبت ٝبُؼِّٞ بإلُٗة٤ٗد

 1411 1579 1553 1759 1833 1787 1641 1453 1465 1311 1976-1971 بًُوبػد

 4536 4361 3691 3481 3556 3648 3194 6681 6664 6944 1976-1971 بُؼِّٞ

 1816 1416 1331 1331 1666 1175 1136 1141 1171 1648 1973-1976 بُٜ٘مَد بُٔم٤ٗد

 1457 1581 1487 1361 1687 1695 1676 1496 1488 1571 1974-1973 بُطث بُحشى١

 3643 3164 3111 6756 6771 6471 6667 6115 6161 6667 1981-1981 بُٜٔي

 653 814 678 654 536 517 551 596 669 664 1984-1983 بألَ٘ةٕؽث 

 546 514 463 451 418 416 416 419 449 417 1985-1984 بُٜ٘مَد بُٔؼٔةو٣د

 4349 4366 3978 3935 3764 6791 6614 6337 1816 1848 1987-1986 بفهسظةل

 718 774 671 573 518 518 546 549 547 563 1996-1991 بُظ٤مُد

 377 353 319 311 314 681 644 664 641 618 1995-1994 بُسٔى٣غ

 587 479 461 516 586 613 655 696 617 519 1996-1995 بُسىج٤د بُى٣ةػ٤د

 5596 5614 5416 5671 5313 4434 4411 6751 1835 1143 1998-1997 بُسىج٤د

 511 548 555 641 665 571 511 343 517 - 6111-1999 بُٜ٘مَد بُٔؼِٞٓةز٤د

 1163 897 575 381 644 93 1 1 1 - 6114-6113 بُٜ٘مَد بُسو٤٘د

 1935 1551 863 419 1 1 1 1 1 - 6116-6115 بُؿوٞم

 3361 6555 1336 861 1 1 1 1 1 - 6116-5115 ب٥لبت بُطة٤ٗد جطىؽٌٞ

 1166 787 466 634 1 1 1 1 1 - 6116-6115 بفهسظةل  بُطة٤ٗد جطىؽٌٞ

 1137 675 667 1 1 1 1 1 1 - 6117-6116 بُسىج٤د بُطة٤ٗد٤ًِد 

 86 1 1 1 1 1 1 1 1 - 6119-6118 ٛ٘مَد زٌُ٘ٞٞغ٤ة بُٔؼِٞٓةذ

 54795 53364 48194 45336 41456 37459 34848 31486 68993 65661 ٤ًِد 61 بُٔػٔٞع بُٜ٘ةئ٢ 

 113.54 107.81 87.82 76.66 61.56 45.98 35.81 22.69 12.99 - ٓؼمٍ بُ٘ٔٞ ه٤ةَةً إ٠ُ َ٘د بألَةٌ
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-6999مف العػاـ ) ( طالبًا وطالبة29135بمقدار) تزايد عدد طبلب جامعة تشريف( 0يمحظ مف الجدوؿ )    
ارتفػػػػ  عػػػػدد الطػػػػبلب  %(، وقػػػػد60.60)وقػػػػدره  بمعػػػػدؿ نمػػػػو وسػػػػطيو ، (0229-0228( إلػػػػى العػػػػاـ )0222

( 53820( بمقػػػدار)0229 -0228( إلػػػى العػػػاـ )6970-6976العػػػاـ )ب ذ التأسػػػيسالمسػػػجميف بالجامعػػػة منػػػ
( كميػػات منػػذ عػػاـ التأسػػيس إلػػى 3%(، وارتفػػ  عػػدد الكميػػات مػػف )663.54) وقػػدره طالبػػًا وطالبػػة بمعػػدؿ نمػػو

لػػى )0222-6999( كميػػة فػػي العػػاـ )64) ( كميػػة بجامعػػة 65( منيػػا )0229 -0228)( كميػػة بالعػػاـ 02(، وا 
( نسػبة أعػداد الطػبلب بكػؿ كميػة إلػى 3ويو ح الجدوؿ ) ( كميات في فرع الجامعة بطرطوس.5تشريف األـ و)

 إجمالي الطبلب خبلؿ سنوات الدراسة:
 2229 -2228إلى العام  2222-1999( نسبة أعداد الطالب بالمرحمة األولى في كميات ةامعة تشرين إلى إةمالي الطالب من العام 3ةدول )
 ب٤ٌُِد

1999-6111 6111-6111 6111- 6116 6116- 6113 6113- 6114 6114- 6115 6115-6116 6116- 6117 6117-6118 6118-6119 

 37 40 44 45 45 46 45 47 46 44 ب٥لبت ٝبُؼِّٞ بإلُٗة٤ٗد

 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 بًُوبػد

 8 8 8 8 9 9 9 9 9 11 بُؼِّٞ

 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 بُٜ٘مَد بُٔم٤ٗد

 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 بُطث بُحشى١

 6 6 6 6 7 7 6 7 7 9 بُٜٔي

 1 2 1 1 1 1 6 6 6 2 ؽث بألَ٘ةٕ

 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 بُٜ٘مَد بُٔؼٔةو٣د

 8 8 8 9 9 7 7 7 6 7 بفهسظةل

 1 1 1 1 1 1 6 6 6 2 بُظ٤مُد

 1 1 1 1 1 1.7 1 1 1 1 بُسٔى٣غ

 1 1 1 1 1 6 6 6 6 2 بُسىج٤د بُى٣ةػ٤د

 10 11 11 12 13 16 13 9 6 4 بُسىج٤د

 1 1 1 1 2 6 1 1 6 - بُٜ٘مَد بُٔؼِٞٓةز٤د

 2 2 1 1 1 1.6 1 1 1 - بُٜ٘مَد بُسو٤٘د

 4 3 2 1 1 1 1 1 1 - بُؿوٞم

 6 5 3 2 1 1 1 1 1 - ب٥لبت بُطة٤ٗد جطىؽٌٞ

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - بفهسظةل  بُطة٤ٗد جطىؽٌٞ

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 - ٤ًِد بُسىج٤د بُطة٤ٗد

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - ٛ٘مَد زٌُ٘ٞٞغ٤ة بُٔؼِٞٓةذ

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - ٤ًِد بُؼِّٞ بُطة٤ٗد جطىؽٌٞ

 100 100 100 100 100 111 111 111 111 111 بُٔػٔٞع بُٜ٘ةئ٢

  (.2إعداد الباحثة استنادًا لمةدول )

النسػػبة األكبػػر مػػف إجمػػالي عػػدد الطػػبلب  شػػّكمت( أف كميػػة ا داب والعمػػـو اإلنسػػانية 3ُيمحػػظ مػػف الجػػدوؿ )    
، االقتصػاد، اليندسػة الميكانيكيػة والكيربائيػة، )اتكمي خبلؿ سنوات الدراسة، تمتيا . وفػؽ الترتيػب التربية، العمـو

تطػػوير المعتمػدة بػػوزارة التعمػيـ العػػالي، وتطػػوير وبيػػدؼ التوسػ  فػػي األبنيػػة الجامعيػة بمػػا يتوافػؽ وخطػػط ال .الػخ
فػػػروع الجامعػػػات المفتتحػػػة فػػػي المحافظػػػات لتصػػػبح جامعػػػات مسػػػتقمة، ولتخفيػػػؼ ال ػػػغط عػػػف بعػػػض الكميػػػات 

يػا ( كميػات فػي فرع5العػالي بافتتػاح )جامعة وانسػجامًا مػ  األىػداؼ االسػتراتيجية لمتعمػيـ الالجامعة األـ قامت ب
( 3بشػػكؿ نسػػبي بتخفػػيض ال ػػغط عػػف كميػػات الجامعػػة األـ. ويو ػػح الجػػدوؿ ) بمدينػػة طرطػػوس، ممػػا أسػػيـ

 وانخفا ػػيا%(، 7بمقػػدار )لي الطػػبلب انخفػػاض نسػػبة عػػدد طػػبلب كميػػة ا داب والعمػػـو اإلنسػػانية إلػػى إجمػػا
، و)3بمقػػدار) %(، وارتفعػػت بكميػػة 6%( بكميػػة اليمػػؾ، بينمػػا ارتفعػػت بكميػػة التربيػػة بمقػػدار)3%( بكميػػة العمػػـو
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وتوزعػػػت النسػػػب المتبقيػػػة ، (0229-0228( إلػػػى العػػػاـ )0222-6999مػػػف العػػػاـ ) %(6)قتصػػػاد بمقػػػدار اال
  وفؽ ا تي:( تطور الطبلب الخريجيف 4لباقي الكميات في جامعة تشريف وفرعيا بطرطوس. ويو ح الجدوؿ )

 األولى  من كميات ةامعة تشرين بالمرحمة الةامعية( تطور أعداد ونمو الطالب الخريةين 4ةدول)
 2229 -2228ولغاية العام الدراسي  2222-1999من العام 

 ب٤ٌُِد
1999-6111 

6111-

6111 

6111- 

6116 

6116- 

6113 

6113- 

6114 

6114- 

6115 
6115-6116 6116- 6117 

6117-

6118 

6118-

6119 

ٓؼمٍ ٗٔٞ ًَ ٤ًِد 

 6119-6118جةُؼةّ 

 ه٤ةَةً ُُ٘د بألَةٌ

 259.18 1663 1966 1363 1668 643 711 1136 968 1381 463 ب٥لبت ٝبُؼِّٞ بإلُٗة٤ٗد

 24.47 234 337 331 646 636 617 669 616 186 188 بًُوبػد

 39.11 377 398 683 683 664 667 361 368 345 671 بُؼِّٞ

 24.12- 173 633 617 191 159 184 181 314 616 668 بُٜ٘مَد بُٔم٤ٗد

 46.53 148 116 661 164 161 168 167 186 118 111 بُطث بُحشى١

 122.25 769 463 189 654 667 311 341 331 351 346 بُٜٔي

 4.12- 93 66 66 113 51 79 65 118 87 97 ؽث بألَ٘ةٕ

 91.67 69 68 37 74 133 99 117 87 53 36 بُٜ٘مَد بُٔؼٔةو٣د

 41.40 444 511 359 561 416 693 699 669 349 314 بفهسظةل

 4.65- 82 47 83 87 113 111 116 94 89 86 بُظ٤مُد

 110 63 61 61 47 57 36 47 114 46 31 بُسٔى٣غ

 69.57 78 55 116 113 141 146 166 85 119 46 بُسىج٤د بُى٣ةػ٤د

 755.47 1095 975 996 1154 861 176 364 91 168 - بُسىج٤د

 172.73 60 86 71 141 143 45 66 - - - بُٜ٘مَد بُٔؼِٞٓةز٤د

 122.86 67 35 - - - - - - - - بُٜ٘مَد بُسو٤٘د

 - 78 - - - - - - - - - بُؿوٞم

 - 128 - - - - - - - - - ب٥لبت بُطة٤ٗد جطىؽٌٞ

 - 104 - - - - - - - - - بفهسظةل جطىؽٌٞ

 - - - - - - - - - - - بُسىج٤د بُطة٤ٗد

 - 5725 5413 4376 4971 3514 6764 3464 3135 3443 6616 بُٔػٔٞع بُٜ٘ةئ٢ ُِكى٣ػ٤ٖ

 160 160 145 98 125 59 25 55 42 56 - ٓؼمٍ ٗٔٞ  بُكى٣ػ٤ٖ ه٤ةَةً إ٠ُ َ٘د بألَةٌ 

 - 54795 53364 48194 45336 41456 37459 34848 31486 68993 65661 ػمل بُطالت بُُٔػ٤ِٖ

 113.54 113.54 107.81 87.82 76.66 61.56 45.98 35.81 22.69 12.99 - ٓؼمٍ ٗٔٞ بُُٔػ٤ِٖ

ُٗحد بُكى٣ػ٤ٖ ه٤ةَةً إ٠ُ ػمل بُطالت 

 بأل٠ُٝبُٔىؾِد 
8.60 11.88 9.96 9.83 7.38 8.45 10.96 9.07 10.13 10.45 10.45 

 . المؤشرات: إعداد الباحثة.2212-2229المصدر:  مديرية التخطيط واإلحصاء، ةامعة تشرين، 

-0223( إلى العاـ )0222-6999( انخفاض معدؿ نمو الخريجيف بالعاـ )4ُيمحظ مف الجدوؿ )          
ىذا المعدؿ بسنوات الدراسة األخرى، وُيمحظ ازدياد عدد الطبلب الخريجيف في كميات جامعة (، وارتفاع 0224

( طالبًا وطالبة بالعاـ الدراسي 5725( إلى )0222 -6999( طالبًا وطالبة بالعاـ )0026تشريف مف )
مف %( مف سنة األساس، وُيمحظ 662( طالبًا وطالبة، وبمعدؿ نمو)3519( أي بزيادة )0228-0229)

( مف كمية 0222-6999اس )( قياسًا إلى سنة األس0229-0228الجدوؿ تفاوت معدؿ الخريجيف بالعاـ )
 -%8.62وُيمحظ مف الجدوؿ تراوح نسبة عدد الخريجيف قياسًا إلى عدد المسجميف مف ) إلى أخرى،

%(. ووجود تبايف كبير بيف عدد الطبلب المسجميف، والخريجيف منيـ بالمرحمة الجامعية األولى، وىذا 62.45
اإلنسانية منيا،  نقطة  عؼ لمجامعة فكثرة أعداد الطبلب المسجميف في بعض الكميات والسيما الكميات  يشّكؿ

عبئًا كبيرًا عمى الدولة  لتأميف التمويؿ البلـز ليذا العدد مف الطبلب، كما أف التفاوت والنقص في  يشّكؿس
العمؿ، وزيادة الُمخرجات التي لـ  مف أعداد الخرجيف ذوي التخصصات المطموبة بسوؽ أعداد الخريجيف سيحدّ 

قدرة الجامعة عمى تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لمتعميـ يعد السوؽ بحاجة لمعظميا، وىذا ما ي عؼ مف 
( تطور إجمالي أعداد الطبلب 2العالي، ويؤدي بدوره إلى  عؼ في كفاءة التعميـ العالي. ويظير الشكؿ )
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( حتى 0222-6999المسجميف والخريجيف في المرحمة الجامعية األولى بجامعة تشريف مف العاـ الدراسي ) 
 (:0229-0228العاـ الدراسي )

 ( تطور إةمالي أعداد الطالب المسةمين والخريةين في المرحمة الةامعية األولى 2الشكل )
 (2229-2228( حتى العام الدراسي )2222-1999بةامعة تشرين من العام الدراسي ) 

 
 

 (.4، 2عداد الباحثة اعتمادًا عمى الةداول)المصدر: إ
  المعاهد التقانية:  -6

 يبيف الجدوؿ التالي تطور عدد ومعدؿ نمو الطبلب المسجميف والخريجيف في المعاىد التقانية:
 2229 -2228ولغاية   2222-1999(: عدد ومعدل نمو الطالب المسةمون والخريةون في المعاهد التقانية الممحقة بالةامعـة من العام 5ةدول )

 بُح٤ةٕ
1999-

6111 
6111/6111 6111/6116 6116/6113 6113/6114 6114/6115 6115/6116 6116/6117 6117/6118 6118/6119 

 5751 5517 5461 5541 6196 6641 6541 5636 5836 4393 زطٞو ػمل بُطالت بُُٔػ٤ِٖ جةُٔؼةٛم

 31 25 24 26 41 51 49 28 33 - ٓؼمٍ ٗٔٞ بُطالت بُُٔػ٤ِٖ إ٠ُ َ٘د بألَةٌ

 727 1184 963 849 894 916 785 761 667 789 زطٞو ػمل بُطالت بُكى٣ػ٤ٖ

 8- 50 22 8 13 16 1- 9- 15- - ٓؼمٍ ٗٔٞ بُطالت بُكى٣ػ٤ٖ ُُ٘د بألَةٌ

ُٗحد بُكى٣ػ٤ٖ ٖٓ بُٔؼةٛم إ٠ُ بُُٔػ٤ِٖ 

 جةُٔؼةٛم
17.96 11.43 12.79 12 13.79 14.43 15.32 17.64 21.50 12.64 

 ػمل بُطالت بُُٔػ٤ِٖ جةُٔىؾِد بُػةٓؼ٤د بأل٠ُٝ
65661 68993 31486 34848 37459 41456 45336 48194 53364 54795 

ُٗحد بُطالت بُُٔػ٤ِٖ جةُٔؼةٛم إ٠ُ ؽالت بُٔىؾِد 

 بأل٠ُٝ
17.16 20.13 17.90 18.77 17.73 14.95 12.22 11.33 10.33 10.50 

 .2212-2229التخطيط واإلحصاء، ةامعة تشرين، المصدر: مديرية 

-6999مػف العػاـ ) ( طالبػًا وطالبػة1358( ارتفاع عدد الطبلب المسػجميف بمقػدار )5ُيمحظ مف الجدوؿ )      
( 62-%(، وانخفػػاض عػدد الخػريجيف بمقػػدار )36) وقػدره ، وبمعػػدؿ نمػو(، 0229-0228( إلػى العػاـ )0222

، وىذا مؤشر سمبي يسجؿ كنقطة  عؼ لمجامعة مػف نفسيا عف الفترة %(8-) طالبًا وطالبة وبمعدؿ نمو سمبي
ناحيػػة انخفػػاض عػػدد الطػػبلب الخػػريجيف بالمعاىػػد التػػي تػػوفر الميػػارات األساسػػية لفػػرص العمػػؿ، وتسػػيؿ انتقػػاؿ 
 الطبلب مف مرحمة الدراسة إلى سوؽ العمؿ بسرعة بعد دراسة تستمر مدة سنتيف فقط، وىو مؤشر ايجابي ونقطة
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( أف نسػبة 5قوة تسجؿ لمجامعة مف ناحية زيادة أعػداد المسػجميف بالكميػات لؤلسػباب ذاتيػا. وُيمحػظ مػف الجػدوؿ )
%( مػػف عػػدد الطػػبلب المسػػجميف بالمرحمػػة الجامعيػػة األولػػى 67.60) شػػّكمتأعػػداد طػػبلب المعاىػػد التقانيػػة قػػد 

 اإلشــارة وتةــدر(. 0229 -0228%( بالعػػاـ )10.50(، وانخف ػػت ىػػذه النسػػبة إلػػى )0222 -6999بالعػػاـ )
إلػػى أف لممعاىػػد التقانيػػة التابعػػة لجامعػػة تشػػريف موازنػػة خاصػػة ترصػػد مػػف قبػػؿ وزارة التعمػػيـ العػػالي، وىػػي موازنػػة 
منفصػػمة عػػف موازنػػة جامعػػة تشػػريف تّبعػػت الحقػػًا إلػػى موازنػػة جامعػػة تشػػريف، وىػػذا مػػا شػػّكؿ عبئػػًا إ ػػافيًا عمػػى 

 ريف تمّثؿ بتأميف المستمزمات ال رورية ليذه المعاىد )األمكنة وتجييزاتيا(.الموازنة االستثمارية لجامعة تش
 ( تطور عدد ونمو الطبلب المسجميف والخريجيف في الدراسات العميا:6يبيف الجدوؿ ) الدراسات العميا: -3

 ( تطور عدد ونمو الطالب المسةمين والخريةين بالدراسات العميا )نظامي+ موازي( 6ةدول )
 2229 -2228حتى العام الدراسي  1999/2222تشرين من العام الدراسي في ةامعة 

 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 20003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 بُح٤ـــةٕ

ػضصاٌطالة

 اٌّـج١ٍٓ

 1 1 1 863 767 711 578 466 559 354 صثٍَٛ

 1560 1152 845 376 678 669 696 691 669 156 ِبجـز١غ

 86 36 61 69 11 16 16 66 17 7 صوزٛعاٖ

 1646 1188 867 1664 1165 956 891 779 845 513 اٌّجّٛع

ػضصاٌطالة

 اٌشغ٠ج١ٓ

 1 1 115 444 343 367 686 691 656 187 صثٍَٛ

 84 140 90 81 57 88 93 96 61 71 ِبجـز١غ

 1 17 10 6 9 8 8 4 6 6 صوزٛعاٖ

 84 157 215 566 419 463 387 387 315 659 اٌّجّٛع

ِؼضئّٛاٌطالةاٌشغ٠ج١ٓثبٌضعاؿبد

 اٌؼ١ٍبثبٌٕـجخاألؿبؽ
- 21.62 49.42 49.42 78.76 57.92 103.09 -16.99 -39.38 -67.57 

ِؼضئّٛاٌطالةاٌّـج١ٍٓثبٌضعاؿبد

 اٌؼ١ٍبثبٌٕـجخاألؿبؽ
- 64.72 51.85 73.49 85.58 107.60 146.39 69.01 131.58 220.86 

ٔـجخاٌشغ٠ج١ِٓٓاٌضعاؿبدإٌٝ

 اٌّـج١ٍٓثبٌضعاؿبداٌؼ١ٍبثبٌٕـجخاألؿبؽ
50.49 37.28 49.68 43.48 48.63 38.40 41.61 24.80 13.22 5.10 

ٔـجخطالةاٌضعاؿبداٌؼ١ٍباٌّـج١ٍٓإٌٝ

 ثبٌّغدٍخاألٌٚٝاٌطالةاٌّـج١ٍٓ
6 2.91 2.47 2.55 2.54 2.57 2.79 1.80 2.23 3 

ٔـجخطالةاٌضعاؿبداٌؼ١ٍباٌشغ٠ج١ٓإٌٝ

 ثبٌّغدٍخاألٌٚٝاٌطالةاٌشغ٠ج١ٓ
11.74 10.05 11.30 14 13.21 8.23 12.03 3.98 2.74 1.32 

 .2212-2229المصدر: إعداد الباحثة، واإلحصاءات من مديرية التخطيط واإلحصاء، ةامعة تشرين،                

( التبػايف بػيف معػدالت نمػو عػدد الطػبلب المسػجميف بالدراسػات العميػا والخػريجيف منيػا، 6ُيمحظ مف الجػدوؿ )  
ربمػػا يعػػزى ذلػػؾ إلػػى تغيػػر نظػػاـ الدراسػػات العميػػا فػػي التعمػػيـ العػػالي حيػػث ألغيػػت درجػػة الػػدبمـو بالعػػاـ الدراسػػي 

( بالعػػاـ 563دراسػػاتيا العميػػا مػػف )حققػػت جامعػػة تشػػريف ازديػػادًا بعػػدد طػػبلب بشػػكؿ عػػاـ (، 0225-0226)
( طالبػًا وطالبػة 6633( بفػارؽ مقػداره )0229 -0228( طالبًا وطالبة بالعاـ )6646( إلى )0222 -6999)

 -)مقػدارب(، بينما ُيمحظ انخفاض عدد الطبلب الخريجيف بمراحؿ الدراسات العميا كافة 220.86وبمعدؿ نمو )
%( 67.57-بمعػػدؿ نمػػو )و  (، ،0229-0228( إلػػى العػػاـ )0222-6999مػػف العػػاـ ) ( طالبػػًا وطالبػػة675

( الذي 0227-0226ويّدؿ الجدوؿ عمى أف انخفاض عدد الخريجيف بدأ مف العاـ الدراسي )لؤلسباب السابقة، 
( طالبػػًا وطالبػػة 84لى ىػػذا االنخفػػاض  ليصػػؿ ىػػذا العػػدد إلػػى )اوتػػو  ،( خريجػػًا فقػػط بالمراحػػؿ كافػػة065سػػجؿ )
(. وُيمحػظ انخفػاض نسػبة الخػريجيف إلػى عػدد الطػبلب المسػجميف بالدراسػات العميػا مػف 0229 –0228بالعاـ )

 يشػػّكؿ(، وىػػذا مػػا 0229 -0228%( بالعػػاـ )52.62(، إلػػى )0222-6999%( فػػي العػػاـ الدراسػػي )5.6)
نقطػػػة  ػػػعؼ بالجامعػػػة، كمػػػا يو ػػػح الجػػػدوؿ ارتفػػػاع نسػػػبة عػػػدد المسػػػجميف بالدراسػػػات العميػػػا إلػػػى المسػػػجميف 
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(، وانخفػاض 0229 -0228%( بالعاـ )3( إلى )0222 -6999%( عاـ )0مرحمة الجامعية األولى مف )بال
 -6999%( عػاـ )66.74نسبة الخريجيف فػي الدراسػات العميػا إلػى الخػريجيف بالمرحمػة الجامعيػة األولػى مػف )

د يعػػػػد نقطػػػػة (، وتػػػػرى الباحثػػػػة أف التبػػػػايف بػػػػيف ىػػػػذه األعػػػػدا0229 -0228%( بالعػػػػاـ )6.30( إلػػػػى )0222
متوازنػػة بالنسػػبة لمجامعػػة وخاصػػًة بعػػد أف اقتصػػرت الدراسػػات العميػػا عمػػى النوعيػػة األعمػػى فػػي الُمخرجػػات مػػف 

  .( تطور إجمالي أعداد الطبلب المسجميف والخريجيف في الدراسات العميا3الدراسات العميا. ويبيف الشكؿ)

 
 

 (.6: إعداد الباحثة اعتمادًا عمى الجدوؿ)رالمصد

  التعميم المفتوح: 4
يعّد التعميـ المفتوح في جامعة تشريف واحدًا مف أىـ أنمػاط التعمػيـ العػالي الجديػد الداعمػة والمكممػة ألنمػاط      

التعمػػػيـ العػػػالي التقميديػػػة، وقػػػد أحػػػدث أوؿ برنػػػامج فػػػي جامعػػػة تشػػػريف باختصاصػػػي )إدارة األعمػػػاؿ، والتػػػأميف 
. وتػوالى افتتػاح البػرامج حتػى وصػمت 09/7/0226( تػاريخ 383) والمصارؼ( بموجب المرسـو التشػريعي رقػـ

( تطػور عػدد ونمػو الطػبلب المسػجميف فػي 7ويبػيف الجػدوؿ )(، 0229 -0228لنيايػة العػاـ )بػرامج  ةإلى أربعػ
 :التعميـ المفتوح في جامعة تشريف كافة اختصاصات

 2228/2229حتى العام الدراسي  1999/2222العام الدراسي ( تطور عدد ونمو الطالب المسةمين في التعميم المفتوح من 7ةدول )
 6118/6119 6117/6118 6116/6117 6115/6116 6114/6115 6113/6114 6116/6113 6111/6116 6111/6111 6111-1999 ب٤ٌُِد/ بُؼةّ

 بهسظةل

 6716 7149 7361 6535 6565 5875 4165 3141 1 1 إلبوخ بألػٔةٍ

 1566 1451 1667 781 475 361 0 1 1 1 زة٤ٖٓ ٝ ٓظةوف

 8238 8600 8628 7315 7000 6235 4065 3140 0 0 ٓع

 146 146 154 639 1 1 0 0 1 1 ٗظْ بُٔؼِٞٓةذ بإللبو٣د بُٜ٘مَد بُٔؼِٞٓةز٤د

 6856 6615 1411 1113 1 1 0 0 1 1 زىغٔد ب٥لبت ٝبُؼِّٞ بإلُٗة٤ٗد

 543 1 1 1 1 1 0 0 1 1 لوبَةذ هة٤ٗٞٗد بُؿوٞم

 11775 11951 11183 8667 7111 6635 4165 3141 1 1 بُٔػٔٞع

 275 248.76 224.30 176.02 122.93 98.57 29.46 - 1 1 ٓؼمٍ بُ٘ٔٞ ُُ٘د بألَةٌ

 21.49 20.54 21.13 19.12 16.89 16.64 11.66 9.97 1 1 ُٗحد ؽالت بُسؼ٤ِْ بُٔلسٞؼ إ٠ُ ؽالت بُٔىؾِد بأل٠ُٝ   

 .2212-2229تشرين، مديرية التخطيط واإلحصاء، المصدر: ةامعة 

-0226( بالعاـ )3642( ازدياد عدد الطبلب المسجميف في التعميـ المفتوح مف )7يو ح الجدوؿ )      
ارتفاعًا ممحوظًا مف  ىـ(، وارتفاع معدؿ نمو 0229 –0228( طالبًا وطالبة بالعاـ )66775( إلى )0220

ارتفاع نسبة عدد طبلب و (. 0229 -0228%( بالعاـ)075(، إلى )0223-0220%( بالعاـ )09.46)
( 0220-0226%( بالعاـ )9.97التعميـ المفتوح إلى عدد الطبلب المسجميف بالمرحمة الجامعية األولى مف )
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دياد اإلقباؿ عمى التسجيؿ في التعميـ (، وىذا يدؿ عمى از 0229 – 0228%( بالعاـ الدراسي )06.49إلى )
 بدوره مف الموارد الذاتية لمجامعة سنويًا، ويسيـ بدعـ موازناتيا.يزيد المفتوح بشكؿ الفت منذ نشأتو، وىذا 

( تطور إجمالي أعداد الطبلب المسجميف بالتعميـ المفتوح بجامعة تشريف مف العاـ الدراسي 4ويظير الشكؿ)
 (:0229 -0228الدراسي ) ( حتى العاـ0222 -6999)

  
 (.7المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا عمى الةدول) 

  نسبة أعضاء الهيئة التدريسية والتعميمية لمطالب: - 5
ُتّعد نسبة أع اء الييئة التدريسية والتعميمية لمطبلب، أو نصيب ع و الييئة التدريسية أو التعميمية مف  

عمى جودة التعميـ، فكمما ارتفعت حصة ع و الييئة التدريسية أو التعميمية الطمبة، إحدى المؤشرات التي تدؿ 
( إلى نصيب أع اء ىيئة 6ويشير الممحؽ )6مف الطبلب إلى حد معيف تراجعت جودة التعميـ والعكس صحيح

بالمقارنة    التدريس مف الطمبة خبلؿ سنوات الدراسة حسب الكمية وغيرىا مف المؤشرات عمى النحو ا تي:
( نستنتج مجموعة مف المؤشرات البلـز لحظيا في البنود الخاصة عند إعداد 6والتحميؿ لمعمومات الممحؽ )

 وهي:الموازنات التخطيطية 
بيف نمو الطبلب بجمي  المراحؿ التعميمية في جامعة تشريف، ونمو الطبلب بجمي  المراحؿ  بالمقارنة ما

ا جامعة تشريف(  ُيمحظ: أف معدؿ النمو لمجموع طبلب الوزارة أعمى التعميمية في وزارة التعميـ العالي )بما فيي
بقميؿ، والفارؽ ناجـ عف افتتاح عدد مف الجامعات وفروع ليا في مناطؽ جديدة، حيث كاف معظـ طبلب ىذه 
المناطؽ يأتوف لبللتحاؽ بجامعة تشريف، لكونيا األقرب جغرافيًا كطبلب محافظة إدلب حيث تـ افتتاح فرع 

 عة حمب في محافظة إدلب..الخ.  لجام
وبالمقارنة ما بيف نمو الطبلب بجامعة تشريف، ونمو الييئة التعميمية فييا نبلحظ: أف معدؿ نمو الطبلب   

أعمى مف معدؿ نمو معدؿ الييئة التعميمية، وىذا يستمـز زيادة في عدد أع اء الييئة التعميمية لمحفاظ عمى 
يثبتو أي ًا ازدياد حصة، ونسبة معدؿ نمو حصة ع و الييئة التعميمية مف جودة التعميـ العالي، وىذا ما 

                                           
 .39، مرج  سابؽ، صكفاية تمويل التعميم العالي في الدول العربي: أوضاعها وسبل تحسينها: 0222رحمة، أنطوف،  6
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طبلب جامعة تشريف. وىذا مؤشر يجب لحظو عند إعداد الموازنة التخطيطية لمجامعة وذلؾ بزيادة اإلنفاؽ عمى 
ء الييئة بيف أعداد الطبلب وأعداد أع ا بند زيادة أع اء الييئة التعميمية لمحفاظ عمى معدؿ نمو متوازف ما

التعميمية، ىذا مف ناحية المقارنة العددية، أما فيما يتعمؽ بالكفاءة والجودة فيذا يتطمب زيادة اإلنفاؽ عمى البحث 
 العممي وتطوير المناىج ورف  كفاءة أع اء الييئة التعميمية.

يف نستنتج أف: نمو وبالمقارنة ما بيف معدؿ نمو الطبلب ومعدؿ نمو أع اء الييئة التدريسية في جامعة تشر   
الطبلب أعمى بشكؿ أكبر بكثير مف نمو أع اء الييئة التدريسية وىذا يستمـز زيادة أعداد أع اء الييئة 
التدريسية وىذا ما يثبتو أي ًا ازدياد معدؿ نسبة نمو حصة ع و الييئة التدريسية بشكؿ كبير، وىذا مؤشر 

مجامعة بزيادة اإلنفاؽ عمى بند زيادة أع اء الييئة التدريسية يجب العناية بو عند إعداد الموازنات التخطيطية ل
 بنسبة أعمى مف نسبة زيادة اإلنفاؽ عمى الييئة التعميمية عمومًا.

بيف جامعة  بيف المعدالت الوسطية لسنوات الدراسة بالنسبة لسنة األساس ما وبالمقارنة والتحميؿ ما        
تشريف ووزارة التعميـ العالي )بما فييا جامعة تشريف( يتبيف ا تي:  بم  المعدؿ الوسطي لنمو الطبلب بجامعة 

%(، وبم  المعدؿ الوسطي لنمو 02.02%( وىو أصغر منو في وزارة التعميـ العالي والبال  )65.76تشريف )
%(، 4.64كبر منو في وزارة التعميـ العالي والبال  )%(، وىو أ9.86عدد أع اء الييئة التعميمية بالجامعة )

%( وىو أعمى منو في وزارة التعميـ 3.60وبم  المعدؿ الوسطي لنمو أع اء الييئة التدريسية بجامعة تشريف )
%(، وبم  المعدؿ الوسطي لنمو حصة ع و الييئة التعميمية بجامعة تشريف 0.60العالي والذي بم  )

%(، وبم  المعدؿ الوسطي لنمو حصة 66.76في وزارة التعميـ العالي والبال  )%( وىو أصغر منو 3.63)
%(، وبمغت حصة 65.67%( وىو اصغر منو في وزارة التعميـ العالي والبال  )9.60ع و الييئة التدريسية )

قؿ مف حصة ع و الييئة التعميمية أ( وىي 02.67ع و الييئة التعميمية في جامعة تشريف بسنة األساس )
( أقؿ منيا كوزارة ككؿ والبالغة 35.05(، كما أف حصة ع و الييئة التدريسية بمغت )07.67كوزارة والبالغة )

(، وأي ًا معدالت نمو حصة ع و الييئة التعميمية والتدريسية في الوزارة ككؿ أكبر مف مثيبلتيا في 48.37)
يـ يعني انو يجب زيادة نسب اإلنفاؽ عمى جامعة تشريف مما أدى إلى زيادة الفارؽ بشكؿ كبير، وىذا مؤشر م

كبر بكثير في الوزارة أزيادة أع اء الييئة التعميمية والتدريسية في جامعة تشريف، ولكف يجب زيادتيا بشكؿ 
وذلؾ عند إعداد الموازنات التخطيطية لتدارؾ التراج  الحاصؿ في نسب أعداد أع اء الييئة التعميمية 

 لطبلب )ويبقى حاؿ جامعة تشريف أف ؿ بكثير(. والتدريسية بالنسبة لعدد ا
كما نبلحظ أف نسبة عدد الطبلب اإلجمالي في جامعة تشريف إلى عدد الطبلب اإلجمالي في الوزارة قد     
 -0220%( بالعاـ الدراسي )68.98( ثـ ارتف  قميبًل إلى )0222 -6999%( بالعاـ الدراسي )66.08بم  )
بيف نسب أع اء  (. وبالمقارنة ما0229-0228%( بالعاـ الدراسي )63.95( ومف ثـ انخفض إلى )0223

الييئة التعميمية والتدريسية في جامعة تشريف إلى أعداد أع اء الييئة التعميمية والتدريسية لكامؿ الوزارة والبالغة 
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تتجو لبلرتفاع %( لمييئة التدريسية وىي 00.79%( لمييئة التعميمية، و)05.60وسطيًا خبلؿ سنوات الدراسة )
  .%(04.86%(، )09.92إذ بمغت في السنة العاشرة وعمى التوالي )

ارتقاء المستوى التعميمي في جامعة تشريف، حيث أف المدخؿ الرئيس في العممية : تستنتج الباحثةمما سبق 
ؤسسات الوزارة التعميمية والذي ىو ع و الييئة التعميمية والتدريسية متوافر بقوة مقارنة م  باقي جامعات وم

األخرى )عمى الرغـ مف أف الطموح أكبر ونموىـ كأعداد أقؿ مف نمو أعداد الطبلب(، ويدؿ ىذا المؤشر عمى 
 جودة ُمخرجات العمميات التعميمية في جامعة تشريف. 

ارتفاع عدد األبحاث العممية التي يقـو بيا كامؿ أع اء الييئة التعميمية (: 7-6-5) األشكاؿ مف تبيفيو 
وخاصة التدريسية، وارتفاع عدد رسائؿ الماجستير والدكتوراه المسجمة والمنجزة في جامعة تشريف خبلؿ سنوات 

وائز عديدة الدراسة وىذا مؤشر عمى ارتفاع جودة مخرجات التعميـ العالي. وقد أثبت ذلؾ حصوؿ الجامعة عمى ج
 يستمـزفي البحث العممي عمى مدار عدة سنوات سابقة محميًا )كالجائزة الذىبية( وفي بعض المحافؿ الدولية. وىذا 

الدراسات التي تعطي الحموؿ المناسبة لمق ايا المحمية وفي مختمؼ و  ،التركيز في اإلنفاؽ عمى البحث العممي
 الكادر العممي في الجامعة قوي ومؤىؿ ونشيط وأثبت جدارتو. المجاالت وتقديميا لمجيات المعنية، وخاصة أف

 
 .0262-0229المصدر: مديرية البحث العممي، جامعة تشريف، 

 (2229-2228( وحتى العام الدراسي )2222-1999( عدد رسائل الماةستير المسةمة، والمنةزة من العام الدراسي )6الشكل )
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 .0262-0229تشريف، المصدر: مديرية البحث العممي، جامعة 

 

 
 .2212-2229المصدر: مديرية البحث العممي، ةامعة تشرين، 

   نصيب الطالب الواحد من مساحة الكمية: - 5
ال توجد معايير خاصة في جامعػة تشػريف كبقيػة الجامعػات الحكوميػة السػورية حػوؿ نصػيب الطالػب مػف       

إال أنػػو  ،مسػػاحة كميتػػو، أو قسػػمو الػػذي يػػدرس فيػػو، عمػػى الػػرغـ مػػف أىميتػػو كمؤشػػر مػػف مؤشػػرات جػػودة التعمػػيـ
لجامعػػات الحكوميػػة تعتمػػد وبعػػد العػػودة إلػػى مركػػز  ػػماف الجػػودة واالعتماديػػة فػػي جامعػػة تشػػريف تبػػيف: أف ا

معػػػايير اعتماديػػػة الجامعػػػات الخاصػػػة السػػػورية المػػػأخوذة أصػػػبًل مػػػف معػػػايير عالميػػػة، وقػػػد ورد فػػػي التعميمػػػات 
( والمت ػمف قػانوف المؤسسػات التعميميػة 0226-8-66( تػاريخ )06التنفيذية ألحكػاـ المرسػـو التشػريعي رقػـ )

 ي:الخاصة لمرحمة ما بعد الدراسة الثانوية ما يأت
 ( لكؿ كمية تالية.0ـ 35( لكؿ طالب لمكمية األولى، و)0ـ 42تحدد مساحة المؤسسة بمعدؿ )  -
 6( في القاعة بكميات العمـو اإلنسانية واألساسية0ـ6.5يشترط أال تقؿ المساحة المخصصة لمطالب عف)  -

                                           
 .2001-8-16(ربع٠ز26اٌزؼ١ٍّبداٌزٕف١ظ٠خألدىبَاٌّغؿَٛاٌزلغ٠ؼٟعلُ)1
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المسجميف فييا بالعاـ ويو ح الجدوؿ ا تي المساحة الطابقية الفعمية لكميات جامعة تشريف، وعدد الطبلب 
 (،  والمساحة المخصصة لكؿ طالب عمى النحو ا تي:0229 -0228الدراسي )
 2229 -2228( مساحات الكميات ونصيب الطالب الواحد منها في ةامعة تشرين بالعام الدراسي 8ةدول )

 ػمل بُطالت  جػ٤ٔغ بُٔىبؾَ ب٤ٌُِد
 بُُٔةؾد بُطةجو٤د 

 6بُلؼ٤ِد بُؿة٤ُد/ّ

 بُٔكظظدبُُٔةؾد 

 6ٌَُ ؽةُث بُُٔةؾد /ػمل بُطالت/ ّ 

 61576 ٤ًِد ب٥لبت ٝبُؼِّٞ بإلُٗة٤ٗد 

45836 
1.8 

 

 6856 جىٗةٓع بُسىغٔد زؼ٤ِْ ٓلسٞؼ

 1935 بُؿوٞم 

 543 بُموبَةذ بُوة٤ٗٞٗد زؼ٤ِْ ٓلسٞؼ

 .......... بُٔؼٜم بُؼة٢ُ ُِـةذ

 25906 ٓع

 1653 بًُوبػد

45697 
2.9 

 

 4463 بفهسظةل

 8638 بفهسظةل زؼ٤ِْ ٓلسٞؼ

 1666 ٓؼٜم بُؼِّٞ بُٔة٤ُد ٝبُٔظىك٤د

 15976 ٓع

 4693 بُؼِّٞ

55631 
5.07 

 

 5616 بُسىج٤د

 513 بُٔؼِٞٓةز٤د

 146 ٓؼِٞٓةز٤د زؼ٤ِْ ٓلسٞؼ

 7 بُٔؼٜم بُؼة٢ُ ُِحؿٞش بُح٤ا٤د

 10967 ٓع

 1936 بُٜ٘مَد بُٔم٤ٗد

44616 
6.4 

 

 3519 بُٜٔي

 597 بُٜ٘مَد بُٔؼٔةو٣د

 931 بُٔؼٜم بُسوة٢ٗ بُٜ٘م٢َ

 6982 ٓع

 1754 بُطث بُحشى١

45393 
7.1 

 

 738 بُظ٤مُد

 694 ؽث بألَ٘ةٕ

 535 بُٔؼٜم بُسوة٢ٗ بُطح٢

 6369 بُٔؼٜم بُسوة٢ٗ إللبوخ  بألػٔةٍ ٝبُس٣ُٞن

 178 بُٔؼٜم بُسوة٢ٗ ُِؿةَٞت

 157 بُٔؼٜم بُسوة٢ٗ بًُوبػ٢

 6385 ٓع

 4.9 1856 377 بُسٔى٣غ

 - ... 617 ٓموَد بُسٔى٣غ

 … ... 587 بُسىج٤د بُى٣ةػ٤د*

 - .. 63 بُٔؼٜم بُؼة٢ُ ُِحؿٞش بُحؿى٣د*

 … ... 3361 ب٥لبت بُطة٤ٗد جطىؽٌٞ **

 … ... 1185 بُٜ٘مَد بُسو٤٘د جطىؽٌٞ**

... ... 1166 جطىؽٌٞ**٤ًِد بفهسظةل بُطة٤ٗد 

 ... ... 1137 ٓؼِْ طق**-٤ًِد بُسىج٤د بُطة٤ٗد

 ... ... 86 ٤ًِد ٛ٘مَد زٌُ٘ٞٞغ٤ة بُٔؼِٞٓةذ جطىؽٌٞ**

 .*: مبنى خارج الةامعة،** مباني مؤَّتة بمدينة طرطوس لنهاية فترة الدراسة.2212-2229المصدر: ةامعة تشرين، مديرية الشؤون الهندسية والخدمات، 

انخفػػػاض المسػػػاحة و  ،إلػػػى أخػػػرى كتمػػػة( اخػػػتبلؼ المسػػػاحة المخصصػػػة لكػػػؿ طالػػػب مػػػف 8الجػػػدوؿ ) ُيمحػػػظ مػػػف  
المخصصػػة لمطالػػب مػػف الكميػػة فػػي جامعػػة تشػػريف بشػػكؿ عػػاـ، وعػػدـ تخصػػيص المسػػاحة الكافيػػة لػػو وفػػؽ المعيػػار 

ا تيػػة: عػػدـ وجػػود مبنػػى كمػػا تػػرى الباحثػػة لؤلسػػباب ذلػػؾ يعػػود  .المحػػدد آنفػػًا بمعظػػـ كميػػات ومعاىػػد جامعػػة تشػػريف
( وىػػي: 0229 -0228مسػػتقؿ لػػبعض الكميػػات بالجامعػػة، واشػػتراكيـ بمبػػاني كميػػات أخػػرى لغايػػة العػػاـ الدراسػػي )

كميات )الحقوؽ، االقتصاد، التربية، المعموماتية، اليمؾ، اليندسة المعمارية، الصيدلة، وطػب األسػناف(، رغػـ وجػود 
سػتثمارية لمجامعػة بع ػيا مباشػر ببنائػو كمشػروع بنػاء كميػة التربيػة "وىػو قيػد مشاري  ببناء ىذه الكميات بالخطػة اال

(، ومشػروع توسػعات اليندسػة الػذي يشػمؿ كميػات )اليندسػة المعموماتيػة، 0260 -0266االستبلـ بالعػاـ الدراسػي )
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-0262الدراسػػي ) واليمػػؾ، واليندسػػة المعماريػػة، والمدنيػػة(، ومشػػروع كميػػة االقتصػػاد الػػذي تػػـ االنتيػػاء منػػو بالعػػاـ
(، ورغػػـ لحػػظ مشػػػروع بنػػاء كميػػػة الحقػػوؽ بالخطػػػة الخمسػػية )العاشػػرة والحاديػػػة عشػػرة( لمجامعػػػة الػػذي أّجػػػؿ 0266

(، 0262-0229تنفيػذه. ولوجػػود بعػػض الكميػات خػػارج حػػـر الجامعػة ككميػػة التربيػػة الريا ػة لغايػػة العػػاـ الدراسػػي )
جامعػػة الميػػات الجامعػػة وفػػؽ كػػؿ برنػػامج، ولوجػػود كميػػات فػػرع ولعػػدـ وجػػود مبنػػى مسػػتقؿ لمتعمػػيـ المفتػػوح ودمجػػو بك

بمدينة طرطوس في مباني مؤقتػة مسػتأجرة، وىػذا مػا يػؤدي إلػى تحّمػؿ جامعػة تشػريف تكػاليؼ إ ػافية لتسػديد ثمػف 
مارية إيجار المباني المؤقتة المستأجرة ليذه الكميات، ريثما يتـ االنتياء مف بنػاء الكميػات الممحوظػة بالموازنػة االسػتث
 لجامعة تشريف وىي مشروعي )تنفيذ المخطط التنظيمي لمكميات الجامعية بطرطوس، وكمية اليندسة التقنية(.

 
 

  ثانيًا: إدارة ةامعة تشرين:    
عمى التنظيـ اإلداري لمجامعات السورية، وعمى الوظائؼ 0226( لعاـ 6نص قانوف تنظيـ الجامعات رقـ )     

( بيف الوظائؼ اإلدارية العممية وىي 04في بابو الثاني ومادتو ) 6ية عمى الوجو ا تي:اإلدارية العممية والعاد
وظائؼ رئيس الجامعة، ونوابو ومديرو فروع الجامعة، وأميف مجمس التعميـ العالي، وعميد الكمية ونوابو، وعميد 
ي المعيد ونوابو، ومدير المركز المتخصص ورئيس تحرير مجمة جامعية بحثية، ورئيس القسـ ورئيس الشعبة ف
( 05القسـ، ووظيفة أميف الجامعة إذا شغميا ع و ىيئة تدريسية أو فنية. ويتولى إدارة الجامعة حسب المادة )

 مف القانوف ذاتو كؿ مف مجمس الجامعة ورئيس الجامعة.
 يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤوف الجامعة العممية واإلدارية والمالية. ويمثؿ الجامعة أماـ  :رئيس الةامعة

ء والغير، وىو مسؤوؿ عف تنفيذ القوانيف والموائح الجامعية، وقرارات مجمس التعميـ العالي والمجالس الق ا
الجامعية في حدود القوانيف والموائح الجامعية، ولو صبلحيات الوزير بالنسبة لمعامميف فييا ويرأس مجمس 

راطية اإلدارة  التي تقـو عمى إشراؾ الجامعة. وتعتمد الجامعة في إدارة شؤونيا عمى المجالس مف منطمؽ ديمق
عمى ىذه المجالس وميماتيا عمى  0226العامميف في إدارة المؤسسة. وقد نص قانوف تنظيـ الجامعات لعاـ 

 الوجو ا تي:
 يتولى مجمس الجامعة م  رئيس الجامعة إدارة الجامعة، ويختص بالنظر بالشؤوف اإلدارية مةمس الةامعة :

المتعمقة بالجامعة وغيرىا مف االختصاصات المنصوص عمييا في قانوف تنظيـ الجامعات والتنفيذية والمالية 
 .والقوانيف النافذة 

 يختص ىذا المجمس بصورة عامة في النظر بجمي  الشؤوف العممية والتعميمية  :مةمس الشؤون العممية
حيث يمقى عمى عاتقو  لمكميات وتطورىا العممي، وذلؾ بما ال يتعارض م  اختصاصات المجالس األخرى،

                                           
 .2،ِغجغؿبثك،م5/1/6116/ بُظةلو جسةو٣ف 6هةٕٗٞ ز٘ظ٤ْ بُػةٓؼةذ وهْ/1
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اقتراح الموائح الداخمية لمكميات والمعاىد واقتراح قواعد االشتراؾ في المؤتمرات والندوات واإليفاد إلييا واقتراح 
إقامة العبلقات العممية م  الجامعات والمؤسسات في سورية وخارجيا، إ افة إلى البت في تقويـ اإلنتاج 

 6تدريسية والفنية.العممي لممرشحيف لوظائؼ الييئة ال
  :يختص ىذا المجمس بصورة عامة في النظر في جمي  مسائؿ  مةمس البحث العممي والدراسات العميا

الدراسات العميا والبحث العممي، وذلؾ بما ال يتعارض م  اختصاصات المجالس األخرى، حيث يمقى عمى 
اقتراح قواعد القبوؿ في الدراسات  عاتقو و   خطط البحث العممي وتنظيـ البحوث وتشجيعيا، إ افة إلى

حداثيا واإلشراؼ عمييا، كما يقـو باقتراح قواعد اإليف  0.اد واإلشراؼ عمى المجبلت العمميةالعميا وا 
 :ويختص بكؿ ما يتصؿ بشؤوف الطمبة وكؿ ما يحيمو عميو مجمس الجامعة مف  مةمس شؤون الطالب

لكميات وتنظيـ شؤونيـ االجتماعية والصحية والثقافية، اقتراح سياسة قبوؿ الطبلب وقواعد انتقاليـ بيف ا
واإلشراؼ عمى المدينة الجامعية، والنوادي والمطاعـ والمسارح والمنشآت الريا ية. ويقـو أميف الجامعة 

  3المساعد بأمانة سر المجمس.
 :يث يمقي عمى ح4يختص ىذا المجمس بالمياـ التي يحددىا مجمس التعميـ العالي،  مةمس التعميم المفتوح

عاتقو مناقشة الق ايا المتعمقة بالتعميـ المفتوح كافة وسبؿ تطويره بما يخدـ عممية التعميـ العالي ويحسف مف 
 إنتاجيتو، يتقاط  م  ىذا المجمس ويرتبط بو مجالس الكميات عمى تعددىا وتنوعيا وتكوف عمى النحو التالي:

 بصورة عامة بجمي  الشؤوف العممية والتعميمية والبحثية واإلدارية والتنفيذية والمالية  ُيعنى :مةمس الكمية
  5المتعمقة بالكمية وتنظيـ الطبلب واقتراح كؿ ما يتعمؽ بدراستيـ ومناىجيـ.

 القسـ والمقررات الدراسية وتوزي  الدروس القسـ بو   المشاري  المتصمة بفعاليات  ىعنيُ  :مةمس القسم
 6رات واألبحاث العممية وتنفيذ قرارات المجالس األعمى.والمحا 

 :تجتم  الييئة العامة لمجامعة مرة كؿ سنة عمى األقؿ، بيدؼ المداولة في سياسة  الهيئة العامة لمةامعة
التعميـ الجامعي وتقديـ ما تراه مف مقترحات إلى مجمس التعميـ العالي في شؤوف التعميـ والبحث العممي عامة، 

  7.يـ الجامعات أو الئحتو التنفيذيةديؿ قانوف تنظوفي تع
 الخالصة:

مفيػػػػـو وماىيػػػػة التعمػػػػيـ العػػػػالي فػػػػي سػػػػورية وأىدافػػػػو وميامػػػػو ووظائفػػػػو، و أسسػػػػو عػػػػف تحػػػػدث ىػػػػذا الفصػػػػؿ   
. كما تحدث عف التعميـ العالي في جامعة تشريف، ممقيػًا ال ػوء عمػى واقػ  جامعػة تشػريف وتحدياتو، و ومؤسسات

إدارة الجامعػة. وسػتناوؿ فػي الفصػؿ القػادـ عػف ، كمػا تحػدث فييػا بعػض المؤشػرات اإلحصػائيةاسػتعراض  عبر

                                           
 .3-2،ِغجغؿبثك،م5/1/6116/ بُظةلو جسةو٣ف 6هةٕٗٞ ز٘ظ٤ْ بُػةٓؼةذ وهْ/1
 .3،ِغجغؿبثك،م5/1/6116جسةو٣ف / بُظةلو 6هةٕٗٞ ز٘ظ٤ْ بُػةٓؼةذ وهْ/2
 .3،ِغجغؿبثك،م5/1/2006،اٌوبصعثزبع٠ز6،لبْٔٛرٕظ١ُاٌجبِؼبدعل3ُ
 .3،ِغجغؿبثك،م5/1/2006،اٌوبصعثزبع٠ز6لبْٔٛرٕظ١ُاٌجبِؼبدعل4ُ
 .3،ِغجغؿبثك،م5/1/2006،اٌوبصعثزبع٠ز6لبْٔٛرٕظ١ُاٌجبِؼبدعل5ُ
 .3،ِغجغؿبثك،م5/1/2006،اٌوبصعثزبع٠ز١6ُاٌجبِؼبدعلُلبْٔٛرٕظ6
 .2،ِغجغؿبثك،م5/1/2006،اٌوبصعثزبع٠ز6لبْٔٛرٕظ١ُاٌجبِؼبدعل7ُ
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ماىية الموازنات التخطيطية في مؤسسات التعميـ العالي، ومبادئ إعدادىا، والعوامػؿ المػؤثرة بإعػدادىا وتنفيػذىا 
 بجامعة تشريف، ومصادر تمويميا الداخمية. 
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 :األولالفصل 
والعوامـل  التخطيطية فـي مؤسسـات التعمـيم العـالي، ومبـادئ إعـدادها،ماهية الموازنات 

 المؤثرة بإعدادها وتنفيذها بةامعة تشرين، ومصادر تمويمها الداخمية. 
 ماهية الموازنات التخطيطية في مؤسسات التعميم العالي واتةاهات التطوير المبحث األول:

 أواًل: مفيوـ الموازنات التخطيطية.
 ا وفوائد ومآخذ تطبيؽ الموازنات التخطيطية.ثانيًا:  مزاي

 ثالثًا: أنواع الموازنات التخطيطية.
 رابعًا: تصنيؼ الموازنات التخطيطية

 خامسًا: اتجاىات تطوير الموازنات التخطيطية.
 مبادئ إعداد الموازنات التخطيطية والعوامل المؤثرة في إعدادها وتنفيذها. المبحـث الثاني:

 إعداد الموازنات التخطيطية.أواًل: مبادئ 
 ثانيًا: إجراءات إعداد الموازنات التخطيطية.
 ثالثًا: مراحؿ إعداد الموازنات التخطيطية.

 رابعًا: العوامؿ المؤثرة في تنفيذ نظاـ الموازنات التخطيطية.
 خامسًا: الموازنات التخطيطية كأداة لمرقابة.

 رين وعالَّتها بالموازنة العامة لمدولةالمبحث الثالث: الموازنة التخطيطية لةامعة تش
 أواًل: الموازنة العامة لمدولة في سورية.

 ثانيًا: دورة الموازنة العامة لمدولة.
 ثالثًا: الموازنة التخطيطية لجامعة تشريف.

 رابعًا: عبلقة الموازنة التخطيطية لجامعة تشريف بالموازنة العامة لمدولة.
 ة لجامعة تشريف.خامسًا: دورة الموازنة التخطيطي

 سادسًا: تقويـ أداء الموازنة التخطيطية لجامعة تشريف.
 .والعوامل المؤثرة في كفايته ئصه،مصادر التمويل الداخمية في ةامعة تشرين، وخصا المبحث الرابع:

 أواًل: مصادر التمويؿ الداخمية في جامعة تشريف.
 ثانيًا: خصائص اإلنفاؽ الحكومي في جامعة تشريف.
 ثالثُا: العوامؿ المؤثرة في كفاية تمويؿ جامعة تشريف.
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 المبحث األول: ماهية الموازنات التخطيطية في مؤسسات التعميم العالي 
 واتةاهات التطوير

 أواًل: مفهوم الموازنات التخطيطية:
 تعريف الموازنة التخطيطية: .1
ُتعدُّ الموازنات التقديرية إحدى األساليب المحاسبية اإلدارية، التي تستخدميا اإلدارة لغرض تحقيؽ االستخداـ    

األمثؿ، والرشيد لمموارد االقتصادية المتاحة لممؤسسة، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي قامت عمييا تمػؾ الوحػدة، 
، فيػي تقػـو أساسػًا عمػى و ػ  6حدة االقتصػادية بشػكؿ كمػيوتعبر الموازنة التقديرية عف الخطط المستقبمية لمو 

العوامػػؿ الداخميػػة والخارجيػػة المحيطػػة،  بالحسػػبافتقػػديرات فػػي  ػػوء الظػػروؼ المسػػتقبمية المتوقعػػة، مػػ  األخػػذ 
والتي يتوق  أف تسود خبلؿ فترة الموازنة، ول ماف حسف تنفيذ تمػؾ الخطػط والوصػوؿ بالوحػدة االقتصػادية إلػى 

حػػػددة، فبلبػػػد مػػػف وجػػػود أسػػػاليب، وأدوات رقابيػػػة، وتقيػػػيـ لػػػؤلداء، وىػػػذا مػػػا يمكػػػف تػػػوفيره مػػػف خػػػبلؿ أىػػػدافيا الم
استخداـ الموازنة كأداة لممقارنة بيف النشاط المخطط لو، واألداء الفعمي، ومحاولة تصحيح االنحرافات الحاصمة 

 مصطمحي بيف العربية المغة في لمفظيا التشابو إذ يؤدي، 0ويخمط البعض بيف لفظ الموازنة والميزانيةبينيما. 
 في موجود غير االلتباس ىذا أف حيف في األحياف، بعض في لدى القارئ لبس حدوث إلى والميزانية، الموازنة
والػػذي يعنػػي الموازنػػة،  Budget)) مصػػطمح المصػػطمحيف المفظػػي بػػيف التباعػػد نتيجػػة اإلنجميزيػػة، المغػػة

 بػيف الفػرؽ بيػاف  ػرورة الباحثػة رأت لػذلؾ فقػد  ،الميزانيػة يعنػي والػذي  (Balance Sheet)والمصػطمح
 :يأتيا كم والميزانية، بيف الموازنة األساسية، الفروؽ تمخيص يمكف حيث المصطمحيف،

 لممنشػأة،  المػالي المركػز إي ػاح إلػى الميزانيػة تيػدؼ حػيف في والرقابة، التخطيط تحقيؽ إلى الموازنة تيدؼ
 . لمتخطيط أداة كونيا إلى صريحة إشارة يعدّ  تخطيطية بكونيا الموازنة فوصؼ

 الميزانيػة تحتػوى حػيف فػي فعػبًل، العمميػات تحػدث أف قبػؿ مقػدماً  محػددة تقديريػة أرقػاـ عمى الموازنة تحتوى 
 .فعبلً  حدثت عمميات عف فعميو عمى أرقاـ

 محػدد  تػاريخ فػي ، ُتعػد"المػالي المركػز قائمػة" أو الميزانيػة، أف حػيف فػي مقبمػة، محػددة فترة عف ُتعد الموازنة
  3عف فترة م ت.

ألنشػػطة مسػػتقبمية خػػبلؿ فتػػرة زمنيػػة معينػػة، بينمػػا تعبػػر الميزانيػػة والتػػي تتبػػ  عػػادة  رياً تقػػدي الموازنػػة ُتعػػدُّ عمػػبلً إذًا 
ويميػز الػبعض بػيف تعبيػري تقػديري  .4بكممة عمومية عف المركز المالي الفعمي لموحدة االقتصادية في تاريخ معػيف

                                           
.332،اٌطجؼخاألٌٚٝ،صاعٚائًٌٍٕلغ،ػّبْ،األعصْ،مبُٔؿةَحد بإللبو٣د:2003أثٛٔوبع،ِذّض،1

 
 .65:اٌّذبؿجخاٌذى١ِٛخٚاٌم١ِٛخث١ٓإٌظغ٠خٚاٌزطج١ك،اٌّىزتاٌجبِؼٟاٌذض٠ش،اإلؿىٕضع٠خ،م2006ٔوغ،ػجضاٌٛ٘بةٚثضٚٞ،ِذّضػجبؽ،2

..22مغجغؿبثك،ِغؼح، لطبع فٟاألٔغٚا اٌفٍـط١١ٕ١ٓ اٌالجئ١ٓ ٚرلغ١ً إلغبصخ اٌّزذضح األُِ ٚوبٌخ ٚعلبثخفٟ رشط١ظ وأصاح اٌّٛاػٔخ فبػ١ٍخ :ِض2005ِٜذّض، اٌؼّغٞ،ػطب3

 .136"ِجٍخاٌجبِؼخاإلؿال١ِخ"ؿٍـٍخاٌؼٍَٛاإلٔـب١ٔخ،اٌؼضصاألٚي،اٌّجٍضاٌغاثغػلغ،غؼح،فٍـط١ٓ،ملٝو بُٔٞبيٗد ًؤلبخ ُِسكط٤ؾ ٝبُىهةجد ك٢ ٓؤَُةذ بُٔػسٔغ بُٔم٢ٗ بُلُِط٤٘٤د:2005دٍؾ،ؿبٌُ،4
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وتخطيطي، ففريؽ يف ؿ تعبير "تخطيطي" ألنو يؤشر عمػى أىػداؼ الموازنػة ووظائفيػا فػي اتخػاذ القػرارات، وفريػؽ 
  6آخر يف مو ألنو يؤشر عمى األىداؼ التخطيطية التي ينبغي أف تحققيا ىذه الموازنات.

اة مػف أدوات التخطػيط، فإنػو يبقػى عمميػة توقػ  لمػا يمكػف أد يشّكؿويرى فريؽ آخر أنو إذا كاف التقدير       
أف يحػػػدث فػػػي المسػػػتقبؿ، أمػػػا التخطػػػيط فيتجػػػاوز ذلػػػؾ، إلػػػى البحػػػث عػػػف السػػػبؿ والبػػػدائؿ الكفيمػػػة بالتػػػأثير فػػػي 

، وىػػذا ُيعػػدُّ الوظيفػػة األولػػى مػػف وظػػائؼ الموازنػػة 0األحػػداث المسػػتقبمية وو ػػعيا فػػي خدمػػة أىػػداؼ المشػػروع 
نادًا إلى ىذه ا راء اتجيت ىذه الدراسة إلى اختيار تعبيػر الموازنػة التخطيطيػة واسػتخدامو فػي التخطيطية، واست

 فصوليا.
وىناؾ عدة تعريفات لمموازنة التخطيطية تختمؼ باختبلؼ الكتاب واتجاىاتيـ الفكرية والعممية. فمنيـ مف       

إلػى تنظػيـ وتنسػيؽ أوجػو النشػاط االقتصػادي عرفيا بأنيا" خطػة أو )برنػامج( لمعمػؿ فػي فتػرة مسػتقبمية، تيػدؼ 
لوحدة اقتصادية معينة، في حدود الموارد البشػرية والماديػة والماليػة المتاحػة، حيػث يمكػف تحقيػؽ أف ػؿ النتػائج 
فيمػػػا يتعمػػػؽ بتحقيػػػؽ األىػػػداؼ المرغوبػػػة والمحػػػددة مقػػػدمًا، باسػػػتخداـ أف ػػػؿ الوسػػػائؿ واألسػػػاليب والطػػػرؽ التػػػي 

. ومػنيـ مػف يػرى بأنيػا خطػة مفصػمة لمتعبيػر عػف صػي  كميػة أو رقميػة أو االثنتػيف 3توصؿ إلى ىػذه األىػداؼ
معػػػًا عػػػف أنشػػػطة معينػػػة، ولػػػذلؾ ُتعػػػدُّ أداة ميمػػػة تعطػػػي الرؤيػػػة الوا ػػػحة إلدارة  المنظمػػػة مػػػف أجػػػؿ التخطػػػيط 

لفتػرة مسػتقبمية  ويرى ا خر بأنيػا تعبيػر كمػي، عينػي، مػالي، لبػرامج وأنشػطة المنشػأة 4والرقابة واتخاذ القرارات.
في صورة خطة شاممة، يوافؽ عمييا ويرتبط بيا المسؤولوف، ويتخذونيا ىدفًا وأساسًا لمرقابة عمػى األداء وصػواًل 

  5ألعمى كفاية ممكنة.
الموازنات : وتستخدمه بهذ  الدراسة التعريف اآلتي لمموازنات التخطيطيةتستخمص الباحثة مما سبق        

التخطيطيػػة: ىػػي خطػػة وأداة تخطيطيػػة وترجمػػة ماليػػة لمخطػػة الكميػػة، وىػػي خطػػة جزئيػػة مػػف الخطػػة الشػػاممة 
لتحقيؽ اليدؼ الرئيس لممؤسسة، أو الجامعة، أو الكمية، ويتمثؿ اليدؼ الػرئيس بأنشػطة ليػا إيراداتيػا وتكاليفيػا 

مجاؿ التعميـ العالي يجػب أال بج. فالخطة المالية م   رورة الوصوؿ إلى اليدؼ بأقؿ التكاليؼ وبأف ؿ النتائ
نمػا يجػب أف تكػوف وسػيمة وأداة لتحقيػؽ اليػدؼ الػرئيس وىػو مخػرج تعميمػي عػالي  تركز عمى ىدؼ بحد ذاتػو وا 

 الجودة ويجب أف تتناسب الموازنة م  متطمبات ُمخرجات نوعية لمتعميـ العالي.
 وازنات التخطيطية الوظائؼ الرئيسة ا تية:يمقى عمى عاتؽ الم وظائف الموازنات التخطيطية: .6
تتيح ىذه العممية فرصة التعرؼ عمى المشكبلت المتوقػ  حػدوثيا خػبلؿ فتػرة  وظيفة التخطيط والتنسيق:  -أ

مقبمة، وفحص تمؾ المشكبلت، والعمؿ عمى تفادي وقوعيا خبلؿ الفتػرة المقبمػة، وبػذلؾ تػتـ دراسػة المشػكمة فػي 

                                           
.234،صاعاٌلغٚق،اٌطجؼخاألٌٚٝ،صاعاٌلغٚق،ػّبْ.م٤ٌِٛد بألغًٜخ ٝط٘غ ب٤ُُةَةذ ٝز٘ل٤ه بُحىبٓع بُؿ٤ٌٓٞد بإللبوخبُؼةٓد:2004ِذّض،ِٛفكدض٠ض،1

 
.210،جبِؼخصِلك،صِلك،م2،طبُٔؿةَحد بإللبو٣د ٝلوبَد ب٤ًُٔب٤ٗةذ:1994فٍٛح،هبفٟ،2

 
.66،ِؤؿـخكجبةاٌجبِؼخ،اإلؿىٕضع٠خ،مد ٝجؿٞش بُؼ٤ِٔةذ ك٢ بزكةن بُوىبوبذٗٔةنظ بُٔؿةَحد بإللبو1995:٣ِغػٟ،ػجضاٌذٟٚجّؼخ،إثغا١ُ٘إؿّبػ١ً،3

 
 .055، دار الشروؽ، عماف،ص ية: اتخاذ َّرارات ورَّابةاإلدار المحاسبة : 0220سفياف،سميماف والشرع، مجيد،  4
 .669العامة،الرياض، صاإلدارة،معيد 0،جية مع تطبيقات بالحاسب اآللياإلدار المحاسبة :0222الزامؿ،احمد محمد، 5
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وقوعيػػػػا، فتفاجػػػػأ بيػػػػا إدارة الوحػػػػدة االقتصػػػػادية. وتػػػػدف  الموازنػػػػة إدارة الوحػػػػدة وقػػػػت مبكػػػػر بػػػػداًل مػػػػف انتظػػػػار 
ويػتـ ذلػؾ مػف خػبلؿ التفكيػر والتح ػير لمواجيػة التغيػر  6االقتصادية عمى ممارسػة عمميػة التخطػيط باسػتمرار،

فػػػي الظػػػروؼ المحيطػػػة، ومػػػف خػػػبلؿ دفػػػ  اإلدارة  عمػػػى و ػػػ  وتحديػػػد أىػػػداؼ وا ػػػحة يػػػتـ السػػػعي لتحقيقيػػػا. 
فػػالتخطيط كأسػػموب ونيػػج لمموازنػػات التخطيطيػػة يتطمػػب تنسػػيؽ العمػػؿ والجيػػود بػػيف أقسػػاـ المشػػروع المختمفػػة 

 0بأنشطتو وفعاليتو كافة ، بما ي مف تحقيؽ األىداؼ المو وعة مف قبؿ اإلدارات المعنية.
لمخطػػط والمسػػتيدؼ تػػتـ الرقابػػة مػػف خػػبلؿ مقارنػػة نتػػائج األداء الفعمػػي بػػاألداء ا: وظيفــة الرَّابــة والتقيــيم -ة

طبقًا لما جاء في الموازنة مف معايير أداء. وذلؾ بإعداد ما يسمى بتقارير تقييـ األداء والتي يمكػف مػف خبلليػا 
وتعػد  3 تحديد انحرافات التنفيذ عمػا ىػو مخطػط ومسػتيدؼ. والرقابػة وظيفػة ميمػة فػي  ػبط الخطػط وتنفيػذىا.

 بط سموكيـ، حيث تو ح ما إذا كانت نتائج التنفيذ الفعمية تتفؽ م  الموازنة أداة فعالة لتقييـ أداء العامميف و 
مسػػتويات األداء المسػػتيدفة الػػواردة فػػي الموازنػػة، أـ أف ىنػػاؾ فروقػػات، وعنػػد وجػػود فروقػػات يػػتـ تحميػػؿ أسػػبابيا 

 عمى مستوى مراكز المسؤولية في الوحدة االقتصادية أو الخدمية، التخاذ اإلجراءات البلزمة.
 خصائص الموازنات التخطيطية:  .3
تبنػػػى بيانػػػات الموازنػػػة التخطيطيػػػة بشػػػكؿ تقػػػديري لمتعبيػػػر عػػػف النتػػػائج المتوقػػػ   اعتمادهـــا عمـــى التقـــدير: -أ

الحصػػوؿ عمييػػا فػػي الفتػػرة المسػػتقبمية المحػػددة، فقػػوة أو  ػػعؼ البرنػػامج المو ػػوع لمموازنػػة يتوقػػؼ إلػػى حػػد 
 4كبير عمى صحة ىذه التقديرات.

تغطػػي الموازنػػة فتػػرة زمنيػػة مػػدتيا عػػاـ ىػػي "فتػػرة الموازنػػة"، وعػػدـ اقتصػػارىا عمػػى : ة زمنيــةارتباطهــا بمــد  -ة
 5تقديرات إجمالية سنوية، وتوزي  تمؾ التقديرات وربطيا بفترات أقصر تسمى الفترات الرقابية.

تغطػي  حيػث 6إف شمولية الموازنة تعني مشاركة جمي  األقساـ والمسؤوليف في و   الموازنػة،: شموليتها  -د
ويبنى عمى ذلؾ أف تستخدـ الموازنة في تقييـ األداء، وأف يتـ  7جمي  األنشطة والموارد المالية في المشروع.

 8يتـ قياس انحرافات األداء الفعمي عف المخطط بشكؿ دوري.
د فالموازنة التخطيطية تمثؿ أىداؼ المشاري  واألنشطة بأرقاـ مالية تبيف الموار  ترةمتها الرَّمية لؤلهداف:  -س

 9والمبال  التي ترصد ليا.

                                           
1 Drury,Colin,2004,Management Accounting for Business Decisions'An International Thomson publishing Company,USA.p155. 

 .39، دار الثقافة، عماف، صالمحاسبة اإلدارية، 6997حناف، ر واف حموة، وكحالة،جبرائيؿ جوزيؼ، 0
 .034،الرياض ، دار المريخ،صالمحاسبة اإلدارية: 6986، سيرج،ترجمة : أحمد حامد حجاج ومراجعة:كماؿ الديف سعيد، ىيتجر، ليستراي  وماتولتش 3
 .060، مرج  سابؽ، صالمحاسبة اإلدارية ودراسة الميزانيات: 6994فموح، صافي،  4
 .055سابؽ، ص ،مرج المحاسبة اإلدارية مع تطبيقات بالحاسب اآللي: 0222الزامؿ،احمد محمد، 5
 .063، مرج  سابؽ، صالمحاسبة اإلدارية ودراسة الميزانيات: 6994فموح، صافي،  6
 .366ص ة، ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندريالمدخل المعاصر في المحاسبة اإلدارية :6995عبد العاؿ، أحمد رجب، 7
 .648، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ،ص اسبة اإلداريةمقدمة في المح:0226عثماف، األميرة إبراىيـ، وعمي، عبد الوىاب نصر، 8
 .366، ص ة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندريالمدخل المعاصر في المحاسبة اإلدارية :6995عبد العاؿ، أحمد رجب، 9
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مف وظائؼ اإلدارة  التخطيط والرقابة، وىػذه الوظػائؼ تشػتمؿ عمػى تخطػيط الموازنػة ورقابتيػا،  أداة إدارية: -ط
 6بؿ وتعتمد عمييا في و   خطة قابمة لمتنفيذ.

عمػػى  ُتعػدُّ الجامعػات مػف الجيػات الخدميػة التػي تعمػؿ طبيعـة الموازنـات التخطيطيـة فـي الةهـات الخدميــة:  .4
خدمػػة المجتمػػ ، والبيئػػة المحيطػػة، مػػف خػػبلؿ مػػا تقدمػػو مػػف خػػدمات ثقافيػػة، ويػػتـ تأسيسػػيا بيػػدؼ خدمػػة الصػػالح 

 0العاـ، شأنيا شأف المؤسسات الخدمية األخرى وتتصؼ الموازنات التخطيطية ليذه الوحدات با تي:
  إلػػى خدمػػة الصػػالح العػػاـ، وعميػػو فػػإف ىػػدؼ تحقيػػؽ الػػربح أمػػر غيػػر وارد، إال أف  الخدميػػةتيػػدؼ ىػػذه الوحػػدة

 االستثمار األمثؿ لمموارد االقتصادية المتاحة ىو األساس في إعداد الموازنات التخطيطية.
  تتكوف الموارد المتاحة ليذه الجيات عادة مف مورديف أساسييف، يتمثػؿ األوؿ بمػا يػتـ تحصػيمو مقابػؿ الخػدمات

 مؤداة، ويتمثؿ الثاني بالتبرعات واليبات النقدية أو العينية.ال
  والمصروفات بداًل  الموارديوجد اختبلؼ في بعض مكونات الحسابات الختامية، وأسمائيا، مثؿ استخداـ حساب

 مف حساب الدخؿ، واستخداـ حساب الفائض أو العجز بداًل مف صافي الربح أو الخسائر.
  الخدمات التي تؤدييا تمؾ المؤسسات، لغياب عامؿ الربح كأساس لتقييـ المنفعػة المتوقعػة صعوبة قياس منفعة

 لتأدية نشاط ما.
  غيػػػر اليادفػػػة لمػػػربح، تختمػػػؼ عػػػف تمػػػؾ المنظمػػػة لموحػػػدات االقتصػػػادية  الخدميػػػةىنػػػاؾ قػػػوانيف منظمػػػة لموحػػػدات

 دـ الصالح العاـ.تخ كونيااألخرى، فغالبًا ما تتمت  بإعفاءات  ريبية، وامتيازات خاصة، 
 .تنحصر عناصر التكاليؼ في موازنة الجيات الخدمية في الرواتب والمصاريؼ األخرى غير المباشرة 

: أف موازنات الجيات الخدمية تختمؼ عف موازنات الوحدات االقتصادية األخرى، يتضح من هذ  الصفات    
، بما ي مف تحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ لتمؾ ليا كونيا تيدؼ إلى توزي  الموارد المتاحة عمى األنشطة المختمفة

 الموارد، ولكونيا أداة تخطيط ورقابة عمى ىذه األنشطة.
 ثانيًا: مزايا وفوائد ومآخذ تطبيق الموازنات التخطيطية:

  مزايا تطبيق الموازنة التخطيطية: -1
المتمثمة في التخطيط والتنسيؽ  تشّكؿ الموازنات التخطيطية الدعامة الرئيسية لئلدارة في تحقيؽ وظائفيا       

 3والرقابة عمى عمميات المنشآت، ومف أىـ مزاياىا األخرى: 
 .إشراؾ جمي  أفراد المنشأة في التخطيط لمستقبؿ المنشأة  -أ

  . إلزاـ المنشأة بتقدير احتياجاتيا المختمفة لمفترات المستقبمية وأخذ الوقت الكافي إلعداد االحتياجات المختمفة -ة
 .تمكيف إدارة المنشأة مف الرقابة عمى تنفيذ المياـ المطموبة مف األفراد المستخدميف كافة  -د

                                           
 .39، 38مرج  سابؽ، ص صالمحاسبة اإلدارية، : 6997حناف، ر واف حموة، وكحالة،جبرائيؿ جوزيؼ، 6
2
 .97،طجؼخاٌّؼبعف،اٌمضؽ،فٍـط١ٓ.مٓحةلئ بُٔٞبيٗةذ:1984ٔضبيعك١ض،هجغٞ،
 .233،ِؤؿـخعاٌٍَزىٌٕٛٛج١ب،ػّبْ،مبُٔؿةَحد بإللبو٣د:1993اٌـؼب٠ضح،ِٕوٛعإثغا١ُ٘،3
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 6.لتنسيؽ بيف األنشطة داخؿ التنظيـتساعد عمى ا  -س
تسػػػتطي  اإلدارة  مػػػف خػػػبلؿ حسػػػف إدارة الموازنػػػات والعمميػػػات المرافقػػػة لتطبيقيػػػا أف تحقػػػؽ الػػػدف  اإليجػػػابي   -ط

 0 لمتخطيط، وتوفير معايير األداء، وتطوير وسائؿ االتصاؿ والتنسيؽ بيف أقساـ وفروع المنشأة كافة.
 :تحقؽ الموازنات التخطيطية الفوائد التالية فوائد الموازنات التخطيطية: -2
التخطيط الدوري لؤلنشطة كافة، وخمؽ روح التعاوف بيف األفراد، وتشػجي  القػائميف عمػى التنفيػذ فػي المنشػأة  -أ

 عمى التفكير في العبلقة الموجودة فييا بيف عمميات التشغيؿ والمنشأة ككؿ.
  مجػاؿ توّسػ توفير نظاـ متكامػؿ لتقيػيـ األداء، و ػبط األعمػاؿ التنفيذيػة لممنشػأة، فالموازنػات التخطيطيػة  -ة

 ف اىتماميـ بأقساميـ وباألقساـ األخرى.تفكير المديريف حيث تكوّ 
 3التسديد وكيفيةتحقيؽ الوعي لدى العامميف بترشيد اإلنفاؽ، والتعرؼ عمى مصادر التمويؿ الخارجية،  -د
دارة الموازنات التخطيطيػة يؤديػاف إلػى  -س تحديػد اكتشاؼ نقاط ال عؼ في الييكؿ التنظيمي لممنشأة فصياغة وا 

 4المشاكؿ المتعمقة باالتصاالت وتحديد المسؤوليات والعبلقات المتبادلة.
  مآخذ تطبيق الموازنات التخطيطية: -3

بػػالرغـ مػػف المزايػػا التػػي تحققيػػا الموازنػػات التخطيطيػػة، والػػدور الميػػـ والفعػػاؿ الػػذي تقػػـو بػػو فػػي دعػػـ         
 أنيػػا ال ُتعػػدُّ العػػبلج الكػػافي لجميػػ  نػػواحي الػػنقص فػػي الجيػػاز اإلداري نحػػو إنجػػاز وظائفػػو وتحقيػػؽ أىدافػػو، إال

 لؤلسباب اآلتية:سير العمؿ اإلداري، بؿ تبقى محدودة تحتاج إلى الدعـ اإلداري والمتابعة المستمرة، 
ُتعدُّ عمى أساس تقديري، فقوة أو  عؼ البرنامج المو وع لمموازنة التخطيطية يتوقؼ إلى حػد كبيػر عمػى  -1

 5ت التي تبنى عمى الحقائؽ والبيانات التي يمكف الحصوؿ عمييا.صحة ىذه التقديرا
جراء التعديبلت المتفقة م  الظروؼ المتغيرة. ،تتطمب متابعة دراسة الموازنة بشكؿ مستمر -2   6وا 
 7إف تنفيذ برنامج الموازنة التخطيطية ال يمكف أف يحدث آليًا دوف إشراؾ جمي  المستويات اإلدارية. -3
اإلدارة  التنفيذيػة ولكنيػا ُتعػدُّ أداة مػف األدوات التػي تعػاوف اإلدارة  تحؿ محؿ اإلدارة العميػا، أوإف الموازنة ال  -4

  8عمى تنمية أعماؿ المنشأة في جمي  نواحي النشاط المختمفة ليا عف طريؽ التخطيط والرقابة.
 ثالثًا: أنواع الموازنات التخطيطية:   

نايػػة كبيػػرة فػػي المسػػتويات اإلداريػػة كميػػا، وغالبػػًا مػػا تختمػػؼ النتػػائج تحظػػى عمميتػػا التخطػػيط، والرقابػػة بع     
 الفعمية في ىذه المستويات اإلدارية عف تمؾ المخططة، وقد ينسب ىذا االختبلؼ إلى التقمب فػي األعمػاؿ، األمػر

                                           
 .144،ِغجغؿبثك،مٓومٓد ك٢ بُٔؿةَحد بإللبو٣د:2006ػضّبْ،األ١ِغحإثغا١ُ٘،ٚػٍٟ،ػجضاٌٛ٘بةٔوغ،1

 .161،صاعاٌج١بْ،اٌمب٘غح،مبُٔؿةَحد بإللبو٣د:1996عجت،ػجضاٌؼؼ٠ؼ،2
 .056، مرج  سابؽ، صالمحاسبة اإلدارية: اتخاذ َّرارات ورَّابة: 0220سفياف، سميماف و الشرع، مجيد، 3

 .664، مرج  سابؽ، صالمحاسبة اإلدارية: 6996رجب،عبد العزيز، 4

 .49، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابمس، صالمحاسبة اإلدارية المدخل في: 6996الحيالي، وليد ناجي،   5
 .49صمرج  سابؽ، ، المدخل في المحاسبة اإلدارية: 6996الحيالي، وليد ناجي،  6
 .65، بيروت، دار الني ة.  صالميزانيات التقديرية: 6975 يؼ، خيرت،  7
 .52صمرج  سابؽ، ، المدخل في المحاسبة اإلدارية: 6996الحيالي، وليد ناجي،  8
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الوحػػػدات  الػػػذي يعنػػػي أف الموازنػػػة المعػػػدة بالطريقػػػة التقميديػػػة غالبػػػًا مػػػا تكػػػوف غيػػػر قػػػادرة عمػػػى التكيػػػؼ مػػػ  واقػػػ 
االقتصػػادية، لػػذلؾ كػػاف التوجػػو نحػػو اكتشػػاؼ أنػػواع جديػػدة مػػف الموازنػػات التخطيطيػػة، أو طػػرؽ خاصػػة إلعػػداد 

الموازنػػات  الموازنػػات، يمكػػف مػػف خبلليػػا الخػػروج بموازنػػة جديػػدة تناسػػب الواقػػ  بشػػكؿ أف ػػؿ، وبنػػاًء عميػػو تػػنظـ
ا أساسػية فػػي و ػ  الموازنػػات فينػاؾ اتجػػاه يركػػز التخطيطيػة بأشػػكاؿ مختمفػة يراعػػي كػؿ منيػػا الجوانػب التػػي يراىػػ

عمى نواحي المراقبة، وفي إطار ذلؾ كانت موازنة االعتمادات، ثـ موازنة البرامج واألداء. وىناؾ اتجاه يركز عمى 
تقويـ آثارىا النيائية، وفي ىذا  استخدامات الموازنة في مجاؿ التخطيط فيما يعنى بأنشطة اتخاذ القرارات أكثر مف

وسنستعرض فيما يمـي طار ظيرت موازنة التخطيط والبرمجة، والموازنة المعدة عمى أساس التحميؿ الصػفري. اإل
 لمحة عن أشكال الموازنات التخطيطية:

 موازنة االعتمادات )موازنة البنود والرَّابة(:  -1
أي ػًا الموازنػات التقميديػة، وتعػرؼ بأنيػا: تقػدير مفصػؿ إليػرادات  عمييػايطمػؽ  أ ـ مفهوم موازنة االعتمـادات:

الدولة ونفقاتيا لمسنة المقبمة، مبني عمى أرقاـ إيرادات ومصروفات السػنيف السػابقة، ومعػدؿ بػالتغيرات المتوقعػة 
 6والتي ليا تأثير عمى أرقاـ الموازنة في العاـ القادـ، ومجاز مف السمطة التشريعية.

يتـ إعداد ىذه الموازنػة عمػى أسػاس اليػدؼ مػف اإلنفػاؽ، فتعػرض عمػى شػكؿ  ة االعتمادات:تبويب موازن -د
بنود حسب الغرض الذي تؤديو النفقات، م  تفصيؿ رقمي لمبنػود المتعػددة البلزمػة لتشػغيؿ وحػدة إداريػة معينػة 

 ويتخذ تبويب ىذه الموازنات األشكاؿ ا تية:
  التبويػػػب تجمػػ  المصػػػروفات ذات الطبيعػػػة الواحػػدة فػػػي مجموعػػػة التبويػػب النػػػوعي )المو ػػػوعي(: طبقػػًا ليػػػذا

واحدة، تقسـ بدورىا إلى مجموعات فرعية، كأف تقسـ المصروفات إلى أجور، ومسػتمزمات سػمعية، وخدميػة، ثػـ 
 0تقسـ األولى فرعيًا إلى أجور نقدية، ومزايا عينية وىكذا.

  وتتبػ  عبلقاتيػا المػواردالم ػموف االقتصػادي لمنفقػات و التبويب االقتصادي: جاء ظيور ىذا التبويب إلبػراز ،
 3في سائر جوانب االقتصاد القومي، وتحديد إجمالي الدخؿ القومي.

ِـزّغاًفِٟؼظُصٚياٌؼبٌٌُّبرزّزغثِٗٓاٌّؼا٠با٢ر١خ:اؿزشضاِٙبِبػاي:مزايا موازنة االعتمادات -س

 عمييا، مف قبؿ جمي  األطراؼ المستخدمة ليا. سيولة إعدادىا وعر يا وفيميا وتنفيذىا والرقابة 
 4تساعد في استخداـ مفيـو محاسبة المسؤولية. 
 .5تؤدي إلى تقميص عبء الحسابات، حيث تتـ بطريقة تدريجية، بوساطة لجاف متخصصة 
 .6بياناتيا صالحة لممقارنة، لتسييؿ معرفة اتجاه اإلنفاؽ والتحصيؿ 

                                           
 .149،ِغوؼاٌجبِؼخٌٍزؼ١ٍُاٌّفزٛح،اٌمب٘غحمأَة٤َةذ بُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ٝبُٔؿ٤ِةذ:2000أدّض،ػجضاٌـالَ،1
 .230،اٌى٠ٛذ،م2،ِجٍخاٌذمٛق،ػضصػوِ٘د بُك٤ةوبذ بُٔسؼِود جةُٔٞبيٗد :1997كجبط،٠ٛؿف،2
 .230،ِغجغؿبثك،مجةُٔٞبيٗدػوِ٘د بُك٤ةوبذ بُٔسؼِود  :1997كجبط،،٠ٛؿف،3
 .103،اٌطجؼخاٌضب١ٔخ،ػّبْ،األعصْ،مبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ٝبإللبوخبُٔة٤ُد بُؼةٓد:1995دجبػٞ،ِذّضأدّض،4
 .42،ػّبْ،صاعاٌّـ١غحٌٍٕلغٚاٌزٛػ٠غٚاٌطجبػخ،مإلبوخ بُٔٞبيٗةذ بُؼةٓد ج٤ٖ بُ٘ظى٣د ٝبُسطح٤ن :1997اٌٍٛػٞ،ؿ١ٍّبْٚآسغْٚ،5
 .103،ِغجغؿبثك،مبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ٝبإللبوخبُٔة٤ُد بُؼةٓد:1995دجبػٞ،ِذّضأدّض،6
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مػف ىػذه المزايػا إال أف ىػذا النػوع مػف الموازنػات تعػرض لمنقػد الشػديد، : بػالرغـ سمبيات موازنـة االعتمـادات -ط
 بسبب المآخذ التي رافقتو في مختمؼ مراحؿ دورتو. وأىـ ىذه المآخذ:

  اقتصار الرقابة عمى الناحية الحسابية، لمتأكد مف عدـ تجاوز االعتمادات عنػد اإلنفػاؽ، مػ  أف الخػدمات
األىػداؼ والغايػات التػي و ػعت  بالحسػبافقد نفذت فعػبًل، دوف األخػذ والموارد المدرجة في بنود الموازنة 

 ىذه االعتمادات مف أجميا.
 االفتقػػار لوسػػائؿ المتابعػػة لمعرفػػة مػػا تػػـ تنفيػػذه مػػف ، و 6التركيػػز عمػػى وسػػائؿ اإلنجػػاز دوف اإلنجػػاز نفسػػو

 أعماؿ ومشروعات، وتكمفة ذلؾ، ومدى تحقيؽ التنفيذ لمنتائج المستيدفة.
  ـ التخطيط العممػي، وعػدـ وجػود الدراسػات، التػي تت ػمف الطػرؽ البديمػة لمقيػاـ باألعمػاؿ، وال إىماؿ مفيو

تسػػتخدـ فيػػو المقػػاييس والقواعػػد العمميػػة لتحميػػؿ )التكمفة/العائػػد(، التػػي تبنػػى عمييػػا القػػرارات الميمػػة عنػػد 
 3يؿ كثيرة لمنفقات.حصوؿ السمطة التشريعية عمى تفاصو 0توزي  االعتمادات بيف أوجو اإلنفاؽ الحكومي.

  يتـ تقدير الموازنات عمى أساس تحكمي أي متوسػط تقػديرات عػدد مػف السػنوات الماليػة السػابقة، أو عمػى
 4أساس الصرؼ الفعمي.

 موازنة البرامج واألداء: -6
تعػػرؼ موازنػػة البػػرامج واألداء بأنيػػا: مجموعػػة األىػػداؼ التػػي ينبغػػي عمػػى  مفهــوم موازنــة البــرامج واألداء: -أ

أجيزة الحكومة ووحداتيا المختمفة تحقيقيا خبلؿ فترة زمنية مقبمة، بعد تفصيميا تبعًا لمبرامج واألنشطة والجيػود 
معػػايير اإلنجػػاز البلزمػػة لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ مػػ  تحديػػد التكمفػػة المقػػدرة لتنفيػػذ كػػؿ برنػػامج أو نشػػاط وتحديػػد 

 5وقياس الكفاءة.
 أهداف موازنة البرامج واألداء: - ت

  سػػنوية بمػػا يػػتبلءـ مػػ  خطػػط تػػوفير المعمومػػات البلزمػػة لتخطػػيط البػػرامج قصػػيرة األجػػؿ والمتعمقػػة باألعمػػاؿ ال
تػػوفير المعمومػػات البلزمػػة لمتشػػغيؿ االقتصػػادي الكػػؼء لمخطػػط فػػي مواجيػػة المػػوارد المطموبػػة، وفػػي التنميػػة، و 

 إطار التوازف بيف التكاليؼ والمناف .
  تػػػوفير المعػػػايير البلزمػػػة لمرقابػػػة وتقػػػويـ األداء سػػػواء فػػػي صػػػورة معػػػايير ماليػػػة، أو معػػػايير عينيػػػة تعكػػػس

 6مستويات األداء المطموبة بالبرامج واألنشطة.
يػًا طبقػػًا لمبػػرامج التػػي لتحقيػػؽ أىػداؼ الموازنػػة تػػـ تصػنيؼ الموازنػػة تصػػنيفًا وظيف عناصــر موازنــة البــرامج واألداء:  -د

يزمػػ  القيػػاـ بيػػا، ويتػػألؼ ىػػذا التصػػنيؼ مػػف ثػػبلث مراحػػؿ بحسػػب دليػػؿ األمػػـ المتحػػدة: مرحمػػة الوظػػائؼ، مرحمػػة 
  6البرامج، مرحمة النشاطات.

                                           
 .38،جبِؼخاإلؿىٕضع٠خ،اإلؿىٕضع٠خ،مٓمقَ ٓؼةطى-بُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد:1993ِجبعن،هالح،1
 .43حٌٍٕلغٚاٌزٛػ٠غٚاٌطجبػخ،ػّبْ،م،صاعاٌّـ١غبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ج٤ٖ بُ٘ظى٣د ٝبُسطح٤ن:1989وغاجخ،ػجضاٌذ١ٍُٚإؿّبػ١ً،ِضدذ،2
 .44،ِغجغؿبثك،مبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ج٤ٖ بُ٘ظى٣د ٝبُسطح٤ن:1989وغاجخ،ػجضاٌذ١ٍُٚإؿّبػ١ً،ِضدذ،3
 .38،ِغجغؿبثك،مٓمقَ ٓؼةطى-بُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد:1993ِجبعن،هالح،4
 .375،ِغجغؿبثك،م٣د ٝجؿٞش بُؼ٤ِٔةذ ك٢ بزكةن بُوىبوبذبإللبؤؿةَحد ٗٔةنظ بُ:1995ِغػٟ،ػجضاٌذٟٚجّؼخ،إثغا١ُ٘إؿّبػ١ً،5
 .66،اٌضاعاٌجبِؼ١خ،ث١غٚد،ملوبَد بُٔؿةَحد بُو٤ٓٞد ٝبُؿ٤ٌٓٞد:1992اٌجّبي،ِذّضعك١ضػجضٖ،6
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 مزايا موازنة البرامج واألداء:  - ش
 أساس األنشطة  تنظيـ الموازنة عمى، و تركيز الموازنة المقترحة عمى ت ميف وصؼ كؿ نشاط مقترح داخميا

تطوير ، و ات الدولة بالخطة القومية العامةربط كؿ قطاع، و تمادات مؤيدًا بتقديرات التكاليؼم  طمب االع
تسيؿ عمى السمطة و 3،تزيد مسؤولية اإلدارة  ورقابتيا المحاسبيةو 0،معايير أكثر دقة بنتيجة التجربة والممارسة

 5المسؤوؿ عف أداء العمؿ. تحددو 4،التشريعية فيـ أعماؿ السمطة التنفيذية
 سمبيات موازنة البرامج واألداء:  - ظ
محدوديػة مػوظفي الماليػة والمحاسػبيف القػادريف عمػى ، و 7.إعػدادىاتكاليؼ  وارتفاع6صعوبة تجمي  البيانات،    

نجاز تحميؿ التكمفةتحديد وح اكتراثيا عدـ عنايتيا بالمشاري  عمى المدى القصير لسنة واحدة، و ، و دات القياس وا 
تقػػيس تكمفػػة و  8،عػػدـ تركيزىػػا عمػػى عمميػػة التخطػػيط، وعمػػى ق ػػايا البػػرامج الرئيسػػية، و بػػالخطط طويمػػة األجػػؿ

 9األنشطة بالتفصيؿ دوف دراسة مدى إسياميا في تحقيؽ األىداؼ الحكومية.
  وراء نقطػة موازنة البرامج واألداء شػكؿ متطػور عػف موازنػة البنػود واالعتمػادات، فالػدواف إف :ويمكف القوؿ

التحػػػوؿ مػػػف موازنػػػة تقميديػػػة )رقابيػػػة( إلػػػى موازنػػػة البػػػرامج واألداء )إدارة( كانػػػت  ػػػرورة إدخػػػاؿ أسػػػاليب اإلدارة 
العممية الحديثة لمتأكد مف القياـ بالواجبات بالكفاءة والفاعمية المطموبة، إذ تركز عمى اليدؼ مف اإلنفػاؽ ولػيس 

 -تعمػػػيـ -النػػػوع مػػػف الموازنػػػات إلػػػى مجموعػػػة وظػػػائؼ عامػػػة )صػػػحة اإلنفػػػاؽ بحػػػد ذاتػػػو، وتقسػػػـ الموازنػػػة وفقػػػاً 
دفاع...(، وىي تمثؿ الخدمات األساسية التي تقدميا الدولة، ثـ تقسـ كؿ وظيفة إلى عدة برامج يحدد كؿ منيا 

 نوعية ونطاؽ المياـ التي تقـو بيا الحكومة داخؿ كؿ وظيفة.
 موازنة التخطيط والبرمةة: -3
  تعّرؼ ىذه الموازنة بأنيا "أداة لمتخطػيط" ووسػيمة التخػاذ القػرارات التػي  يط والبرمةة:مفهوم موازنة التخط

تتعمػػؽ بالمفا ػػمة بػػيف البػػرامج البديمػػة البلزمػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة، أو لتعػػديؿ تمػػؾ األىػػداؼ. وتيػػدؼ إلػػى 
وسػػائؿ، تيػػدؼ إلػػى محاولػػة تبريػػر قػػرارات المخطػػط، وتنظػػر إلػػى البػػرامج واألنشػػطة الحكوميػػة عمػػى أنيػػا مجػػرد 

يركػز ىػذا و  62تحويؿ الموارد العامة، أو عوامػؿ اإلنتػاج إلػى منتجػات نيائيػة وىػي األىػداؼ المطمػوب تحقيقيػا.
تطػػػوير وعػػػرض ، و وتحميػػػؿ األنظمػػػة والكمفػػػة والمنػػػاف االعتمػػػادات طويمػػػة األجػػػؿ، : النػػػوع مػػػف الموازنػػػات عمػػػى

والمتعمقة بقرارات تخصيص الموارد، لتنفيػذ البػرامج واألنشػطة البيانات عف ا ثار الكمية، وبياف البدائؿ المتاحة 
 66المختمفة وفؽ الظروؼ االقتصادية واالجتماعية السائدة.

                                                                                                                                    
 .19:اٌّذبؿجخاٌذى١ِٛخ،ِضسًِؼبهغ،ِغجغؿبثك،م1993ِجبعن،هالح،1
 .41-40مم،ِغجغؿبثك،بُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد, ٓمقَ ٓؼةطى:1993ِجبعن،هالح،2
 .172مِغجغؿبثك،،بُٔة٤ُد بُؼةٓدبإللبوخبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ٝ:1995دجبػٞ،ِذّضأدّض،3
 .154،صاعاٌوفبءٌٍٕلغٚاٌزٛػ٠غ،ػّبْ،مبُٔة٤ُد بُؼةٓد :1999اٌذبط،طبعق،4
 .54مِغجغؿبثك،،ةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ج٤ٖ بُ٘ظى٣د ٝبُسطح٤نبُٔؿ:1989وغاجخ،ػجضاٌذ١ٍُٚإؿّبػ١ً،ِضدذ،5
 .41مِغجغؿبثك،،بُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد, ٓمقَ ٓؼةطى:1993ِجبعن،هالح،6
 .441اٌغ٠بى،م،36،ِجٍض3اٌؼبِخ،ػضصاإلصاعح،ِجٍخبُٞبهغ ٝبُطٔٞؼ -إلبوخ بُٔٞبيٗد بفزؿةل٣د ُمُٝد بإلٓةوبذ بُؼىج٤د بُٔسؿمخ:1996كب١٘ٓ،ػجضاٌغد١ُ،7
 .20،ٚػاعحاٌضمبفخ،صِلك،م: ٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،8
 .172مِغجغؿبثك،،بُٔة٤ُد بُؼةٓدبإللبوخبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ٝ:1995دجبػٞ،ِذّضأدّض،9
 .21مِغجغؿبثك،،بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د : ٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،10
 .174مِغجغؿبثك،،بُٔة٤ُد بُؼةٓدبإللبوخبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ٝ:1995دجبػٞ،ِذّضأدّض،11
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 التخطيط، والبرمجة، والموازنة.1وتطبق هذ  الموازنة باتخاذ ثالث خطوات أساسية هي:
 مزايا تطبيق موازنة التخطيط والبرمةة:  - أ
كفػػػاءة زيػػػادة ، و لترشػػػيد اإلنفػػػاؽ الحكػػػوميالػػػربط بػػػيف اإلنفػػػاؽ عمػػػى البػػػرامج والمشػػػروعات الحكوميػػػة، ممػػػا يػػػؤدي   

  0توفير األساس العممي والمو وعي لمسياسات العامة.، و العامميف في إدارات الدولة
 عيوب موازنة التخطيط والبرمةة:  - ت
عػدـ تػوافر العػدد الكػافي مػف المػوظفيف و 3،والو وح صعوبة إعداد قائمة باألىداؼ المبتغاة تتصؼ بالشموؿ   

 6تركػػػز عمػػػى تحديػػػد األىػػػداؼو  5،يتطمػػػب إعػػػدادىا كميػػػات كبيػػػرة مػػػف المعمومػػػاتو  4،المػػػؤىميف عمميػػػًا وعمميػػػاً 
نحو المركزيػة  وتتحيز 7،االجتماعية والسياسية لمقرارات التخطيطية والمالية النواحي االقتصادية، وتيمؿ ا ثارو 

  8المركزية في اتخاذ القرارات.
يمكػػف عػػّد ىػػذا النػػوع مػػف الموازنػػات أداة لمتخطػػيط االسػػتراتيجي، ولتطبيػػؽ ىػػذا النػػوع مػػف الموازنػػات فػػي و      

الجامعػات يتطمػب مػف الجامعػات تحديػد األىػداؼ المطمػوب تحقيقيػا فػي ظػؿ اإلمكانيػات التػي تسػتطي  المػوارد 
يفيػا، ويػتـ ذلػؾ مػف خػبلؿ منظػور تخطيطػي يمتػد ألكثػر مػف سػنة حيػث ينتيػي االقتصادية المتاحة تغطيػة تكال

 ذلؾ المنظور م  تحقيؽ األىداؼ المحددة.
تعػػّرؼ بأنيػػا عمميػػة التخطػػيط والػػتحكـ فػػي األنشػػطة المتوقعػػة مػػف الوحػػدة  الموازنــة القائمــة عمــى األنشــطة: -4

لمتنبػػأ بػػو، واألىػػداؼ االسػػتراتيجية المتفػػؽ االقتصػػادية، الشػػتقاؽ موازنػػة فعالػػة التكػػاليؼ تعنػػى بمجمػػؿ العمػػؿ ا
وتتميػػز بأنيػػا تركػػز عمػػى النتػػائج، ولػػيس عمػػى األسػػباب، وتسػػعى إلػػى الق ػػاء عمػػى السػػبب األساسػػي  9عمييػػا.

 لممشكمة، مف خبلؿ التحكـ في األنشطة، وذلؾ يعمؿ عمى خفض التكمفة.
التقميديػة المسػتخدمة فػي إعػداد الموازنػة  التقديريػة، ُتعدُّ بمثابة إجراء تحميمػي، يكمػؿ األسػاليب  موازنة الظل: -5

لمتغمب عمى النقص الموجود في الطريقة التقميدية إلعدادىا، فتقـو منيجية إعداد موازنة الظؿ عمى اسػتخداـ 
النمػػاذج، والمحاكػػاة، وأسػػاليب كميػػة أخػػرى، وتطبيقيػػا عمػػى مراكػػز التكمفػػة أو الربحيػػة فػػي المؤسسػػة لتعطػػي 

وُتعدُّ موازنة الظؿ مكممة لطرؽ إعداد الموازنة التقميدية، ولكنيا ال تحؿ محميػا أي  62لممستقبؿ. اإلدارة  أكثر
أنػػو يمكػػف مػػف خػػبلؿ تطبيقيػػا عمػػى بعػػض مراكػػز الموازنػػة فػػي الوحػػدة االقتصػػادية تجنػػب العديػػد مػػف أوجػػو 

معينػػػة فػػػي الوحػػػدة  القصػػػور التػػػي تعػػػرض ليػػػا الموازنػػػة المعػػػدة بالطريقػػػة التقميديػػػة. وتوجػػػد أعمػػػاؿ وأنشػػػطة
 يا.االقتصادية تتميز بخواص معينة ما يجعميا ذات طبيعة خاصية )فريدة( تستدعي تطبيق

                                           
 .42مِغجغؿبثك،،بُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد, ٓمقَ ٓؼةطى:1993ِجبعن،هالح،1
 .82-70،ػّبْ،صاعِجضالٚٞممبُؼالهد ج٤ٖ  بُسكط٤ؾ ٝبُٔٞبيٗد بُؼةٓد: ٓمقَ ٓلة٢ٔ٤ٛ ٝإلبو١ ٝز٘ظ1995:٢ٔ٤ِغاع،ف١وًفشغٞ،2
 .75،اٌضاعاٌجبِؼ١خ،ث١غٚد،مبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ٝبُو٤ٓٞد:1990ِغػٟ،ػجضاٌذٟٚاٌف١ِٟٛ،ِذّض،3
 .75مجغؿبثك،ِغ،بُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ٝبُو٤ٓٞد:1990ِغػٟ،ػجضاٌذٟٚاٌف١ِٟٛ،ِذّض،4
 .43مِغجغؿبثك،،بُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد, ٓمقَ ٓؼةطى:1993ِجبعن،هالح،5
 .110مِغجغؿبثك،،إلبوخ بُٔٞبيٗةذ بُؼةٓد ج٤ٖ بُ٘ظى٣د ٝبُسطح٤ن:1997اٌٍٛػٞ،ؿ١ٍّبْٚآسغْٚ،6
 .441مِغجغؿبثك،،بُٞبهغ ٝبُطٔٞؼ -بُٔسؿمخإلبوخ بُٔٞبيٗد بفزؿةل٣د ُمُٝد بإلٓةوبذ بُؼىج٤د :1996كب١٘ٓ،ػجضاٌغد١ُ،7
 .115مِغجغؿبثك،،إلبوخ بُٔٞبيٗةذ بُؼةٓد ج٤ٖ بُ٘ظى٣د ٝبُسطح٤ن:1997اٌٍٛػٞ،ؿ١ٍّبْٚآسغْٚ،8
 .1175،اإلؿىٕضع٠خ،ِوغ،مٗظىخ ٓسٌةِٓد -بُٔٞبيٗةذ بُسوم٣ى٣د:2005،طبعق،2دّبص9

 .1207،ِغجغؿبثك،مىخ ٓسٌةِٓدٗظ -بُٔٞبيٗةذ بُسوم٣ى٣د:2005،طبعق،2دّبص10
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 نظام الموازنة الصفرية: -6
تعّرؼ ىذه الموازنة بأنيا "أسموب ُيعدُّ بموجبو مشروع الموازنة العامة في صيغتو : مفهوم الموازنة الصفرية  - أ

وبالتػالي يتطمػب مػف كػؿ إدارة  6رامج والمشػروعات واألنشػطة الػواردة فييػا.النيائية عمى أسػاس التقيػيـ لجميػ  البػ
أف تقػػدـ المبػػررات البلزمػػة لمتطمباتيػػا مػػف الموازنػػة بػػدءًا مػػف الصػػفر، ودوف التػػأثر التػػاـ باإلنفػػاؽ واالعتمػػادات 

 0السابقة، ما يحقؽ وفورات كبيرة في اإلنفاؽ العاـ.
توصػيؼ مراكػز القػرارات،  3داد الموازنػة الصػفرية بالمراحػؿ ا تيػة:يمػر إعػ :مراحل إعداد الموازنة الصـفرية  - ت

عداد مجموعة قرارات، وترتيب أولويات األىمية، وتخصيص الموارد المالية.  وا 
  :ترتيػب البػرامج و 4،السماح بمشاركة أكبر عدد ممكػف مػف المسػؤوليف فػي اتخػاذ القػرارات مزايا الموازنة الصفرية

تقويـ وعرض مسػتويات مختمفػة لمتمويػؿ  و5،االعتماد في ذلؾ عمى أسموب التكمفة والعائدحسب أولوياتيا ويمكف 
ربط التخطيط بالموازنة وتحديد مسؤوليات اإلدارات ، و لنشاطات واألقساـ المعنية بكفاءةتتيح توزي  التمويؿ عمى ا

لتنفيػػذ النشػػاط، كونيػػا تممػػؾ القػػدرة عمػػى تحديػػد الوسػػائؿ البديمػػة  6 ،فػػي اتخػػاذ القػػرارات المتعمقػػة بعمميػػات الموازنػػة
 تمييز العمميات غير الفعالة.

  :الموازنػة"وميارات  تحتاج إلى جيود كبيرة تتطمػب تػدريبًا متطػورًا لمعػامميف فػي مػديريات عيوب الموازنة الصفرية
نػاف  ذات المػدى يتطمب إعدادىا وتطبيقيا وقتًا أطوؿ، قد تؤكػد منػاف  قصػيرة المػدى عمػى  ػرر الم، و إدارية كبيرة
 7 .والصعب تأمينيا مف البيانات والمعمومات اً تتطمب كثير ، و ي قد تكوف في النياية أكثر أىميةاألطوؿ الت

 فػػػيت ىػػػذه المراحػػػؿ أثػػػرّ  رمراحـــل التطـــوّ مـــن  لمعديـــدأن الموازنـــة التخطيطيـــة خضـــعت  وممـــا ســـبق، يتضـــح
إلى اختبلؼ الموازنة في محتواىا طبقًا  أدىم مونيا وشكميا حيث كاف لكؿ مرحمة مقوماتيا وخصائصيا، ما 

لممتغيرات واألىداؼ المنشودة منيا، وعمى الرغـ مػف اخػتبلؼ أنواعيػا، فإنيػا ُتعػدُّ محصػمة خطػط فرعيػة تغطػي 
مختمػػؼ أوجػػو النشػػاط فػػي الوحػػدة االقتصػػادية، وتيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ المسػػتقبمية فػػي  ػػوء اإلمكانيػػات 

 .ة االقتصاديةالمتاحة، والمتوقعة لموحد
 رابعًا: تصنيف الموازنات التخطيطية: 

 تصنؼ الموازنات التخطيطية تصنيفات عدة تستند إلى عدة أسس كا تي:
 عمى أساس المدة الزمنية التي تغطيها الموازنة: -1

تخػػتص ىػػذه الموازنػػة إذ يمكػػف لمجامعػػات أف تعػػدُّ موازنػػات تخطيطيػػة قصػػيرة األجػػؿ،  موازنــات َّصــيرة األةــل: - أ
بتغطية نشاط الجامعة لمدة محاسبية واحدة غالبًا ما تكوف سنة واحدة، ويكػوف اليػدؼ منيػا رسػـ برنػامج العمػؿ 

                                           
1H.Kinzel&A.Granol, 1984, Zero-Base Budgets Model proposal Reform, Committee on Government Operations, New York. 

 .19،ِغجغؿبثك،مٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،2
  .49-44،ِغجغؿبثك،ممبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد, ٓمقَ ٓؼةطى:1993ِجبعن،هالح،3

4Lucey,.T1996,Mangmement Accounting ,Spain ,Mateu -Cromo Artes.p125. 
 .19،ِغجغؿبثك،مٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،5
 .19،مٓىغغ َةجن،1994ٟ،ِذّضسبٌض،اٌّٙب6ٕ٠

7 Lucey,.T1996,Mangmement Accounting ,Spain ,Mateu-Cromo Artes.p125 
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في المدة المحددة والرقابػة عمػى تنفيػذىا أي أنيػا أداة تخطيطيػة ورقابيػة معػًا، وقػد يػتـ توزيػ  الموازنػات القصػيرة 
سػنوية،  0/6سػنوية،4/6التػي تغطييػا إلػى موازنػات أقصػر مثػؿ موازنػات األجؿ عادة عمى مػدار المػدة الزمنيػة 

، إذا اقت ػػت ال ػػرورة وذلػػؾ حتػػى يسػػيؿ إجػػراء المقارنػػات بػػيف تقػػديرات الموازنػػات، والنتػػائج 6شػػيرية أسػػبوعية
 0الفعمية، وتحديد االنحرافات في حينيا.

أف تبنػى عمػى أسػاس خطػة اسػتراتيجية  يجػبتحقؽ فاعمية الموازنػات التخطيطيػة حتى  موازنات طويمة األةل:  - ت
طويمة األجؿ تحػدد أىػداؼ الوحػدة االقتصػادية وأولوياتيػا، حيػث تغطػي فتػرة زمنيػة تزيػد عػف العػاـ وتتػراوح بػيف 
الخمػػس والعشػػر سػػنوات، ويكػػوف اليػػدؼ منيػػا تخطيطيػػًا ولػػيس رقابيػػًا، حيػػث تيػػدؼ إلػػى التنسػػيؽ بػػيف األىػػداؼ 

عمػػى أسػػاس الخبػػرة المكتسػػبة فػػي الما ػػي، تجػػزأ الموازنػػات طويمػػة األجػػؿ  واإلمكانيػػات فػػي الحا ػػر والمسػػتقبؿ
 3إلى موازنات سنوية حيث تصبح الموازنة قصيرة األجؿ جزءًا مف الموازنة طويمة األجؿ. 

مػا عمػى أسػاس  موازنات مستمرة:  - ذ يمكف بناء الموازنات التخطيطية بنوعييا السابقيف إما عمى أساس مسػتمر وا 
نة السنوية )قصيرة األجؿ( عمى أساس مسػتمر تعنػي أنيػا تغطػي سػنة بصػفة مسػتمرة وأنػو يمكػف نيائي. فالمواز 

مدىا تمقائيًا سنة بعد أخرى. أما الموازنات التي ُتعدُّ عمى أسػاس نيػائي فيػي تغطػي فتػرة زمنيػة محػددة تنق ػي 
 4بانق ائيا ويحؿ محميا موازنة أخرى لممدة نفسيا.

 الذي تغطيه الموازنة:حسب طبيعة النشاط االَّتصادي  -6
إف ىػػذه الموازنػػات بطبيعتيػػا قصػػيرة األجػػؿ ويػػتـ التخطػػيط ليػػا وتنظيميػػا والرقابػػة  موازنــات النشــاط الةــاري:  - أ

عمييا في ظؿ محدودية اإلمكانيات والموارد المتاحة فعبًل، أو التي ينتظر أف تتاح في الفترة القصيرة. وُتعدُّ ىذه 
متاحػػة أو منتظػػرًا أف تتػػاح مػػف قبيػػؿ المعطيػػات ألغػػراض اتخػػاذ القػػرارات التػػي اإلمكانيػػات والمػػوارد سػػواء كانػػت 

 5تتعمؽ بالعمميات الجارية وتحدد مف الخيارات والبدائؿ المتاحة لبلختيار مف بينيا ليذا الغرض.
والمػػدى الطويػػؿ  ،القصػػير لممػػدى: تخػػتص برسػػـ سياسػػة الوحػػدة االسػػتثمارية موازنــات العمميــات الرأســمالية  - ت

 6وتخطيط كيفية تمويمو والرقابة عمى تنفيذه طبقًا لمخطة المو وعة. ،وو   برنامج االستثمار
 حسب موضوع المعامالت التي تغطيها الموازنة: -3
: تقػػـو عمػػى وحػػدات القيػػاس العينيػػة، كػػأف يػػتـ قيػػاس اإلنتػػاج بوحػػدة منػػتج وقيػػاس الطاقػػة الموازنــات العينيــة -أ

 7.أو طويمة قصيرةو  ،أو رأسمالية ،يمكف أف تكوف جارية، و الخ.. لعمؿ لآللةاإلنتاجية بساعات ا
ىي الترجمة المالية لمموازنة العينية أي الموازنة العينية بعد تحويػؿ قيميػا العينيػة إلػى قػيـ الموازنات المالية:  -ة

 8نقدية. وبالتالي فوحدة قياسيا ىي النقود.
                                           

 .223،اإلؿىٕضع٠خ،اٌّىزتاٌجبِؼٟاٌذض٠ش،م٣دبإللبوك٢ بُٔؿةَحد :2006ِغػٟ،ػط١خػجضاٌذ١ّض،1
 .47-45،ِغجغؿبثك،مم٣دبإللبوبُٔؿةَحد ،1997دٕبْ،عضٛاْدٍٛح،ٚوذبٌخ،ججغائ١ًجٛػ٠ف،2
 .223،ِغجغؿبثك،مبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد ٝبُو٤ٓٞد،1990ِغػٟ،ػجضاٌذٟٚاٌف١ِٟٛ،ِذّض،3

 .16،اإلؿىٕضع٠خ،صاعاٌّطجٛػبداٌجبِؼ١خ،مبُٔٞبيٗد بُسكط٤ط٤د ٝأَة٤ُث بُسؿ٤َِ ب1981:٢ٌُِٔغػٟ،ػجضاٌذٟ،4
 .255،ِغجغؿبثك،م٣د ٝجؿٞش بُؼ٤ِٔةذ ك٢ بزكةن بُوىبوبذبإللبوٗٔةنظ بُٔؿةَحد :1995ِغػٟ،ػجضاٌذٟٚجّؼخ،إثغا١ُ٘إؿّبػ١ً،5
 .225،مٓىغغ َةجن:2006ِغػٟ،ػط١خػجضاٌذ١ّض،6

 .007، ص مرج  سابؽ: 0226مرعي،عطية عبد الحميد، 7

 .007، ص مرج  سابؽ: 0226مرعي،عطية عبد الحميد، 8
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ــة  -د ــات النقدي والمػػدفوعات النقديػػة خػػبلؿ مػػدة زمنيػػة مقبمػػة والتػػي تنػػتج عػػف  المػػواردتمثػػؿ برنػػامج : الموازن
 6ا ثار النقدية لموازنة الوحدة المالية عف تمؾ المدة.

 حسب الوحدة المحاسبية: -4
يتـ وفؽ ىذه الموازنة توزي  نشاط الوحدة إلى برامج محددة ييدؼ كؿ منيا إلى تحقيؽ  :موازنة البرامج  - أ

نتيجة معينة، ثـ يتـ إعداد موازنة لكؿ برنامج عمى حدة، وبيذا يصبح كؿ برنامج ىدؼ معيف أو التوصؿ إلى 
بمعزلو وحدة محاسبية ألغراض الموازنة التخطيطية. ُيعدُّ عنصر الزمف مف العوامؿ الميمة في موازنات 

مسؿ الزمني البرامج، حيث عادة ما يقترف البرنامج بفترة زمنية محددة ومف ثـ إعداد البرامج عمى أساس التس
 0.لعمميات التنفيذ المختمفة والفترة المحددة لكؿ منيا

حيػث يػتـ رسػـ الخطػط عمػى أسػاس مراكػز  ،تقـو عمى أساس مبػدأ محاسػبة المسػؤولية: موازنة المسؤوليات  - ت
وبمقت ػػى ذلػػؾ يػػتـ توزيػػ  نشػػاط الوحػػدة االقتصػػادية إلػػى أجػػزاء وتكميػػؼ كػػؿ شػػخص بتنفيػػذ أحػػد  ،مسػػؤولية التنفيػػذ

ء، حيث يصبح تنفيذ كؿ جزء مف مسؤولية شخص معيف أو مجموعة معينة مف األشخاص، وتوزع الموازنػة األجزا
عمى األنشطة الجزئية والمسؤوليف عنيا. وىكذا تصبح الموازنة مجموعة مف األىداؼ المعيارية موزعة عمى حسب 

داء. وتتطمػػب ىػػذه الموازنػػة أف يعػػرؼ كػػؿ وبمػػا يتػػيح الرقابػػة عمػػى كفايػػة التنفيػػذ وتقيػػيـ كفايػػة األ ،مسػػؤولية تنفيػػذىا
   3يكوف مسؤواًل عف أحد أىدافيا أو أجزائيا. فأو مسؤوؿ دوره في الخطة 

كػػػؿ منػػػتج وحػػدة محاسػػػبية مسػػػتقمة ألغػػػراض الموازنػػػة، تسػػػاعد عمػػػى  عػػػدّ تقػػػـو عمػػػى : موازنـــة المنتةـــات  - ذ
 4تخطيط ربحية المنتجات والرقابة عمييا وتحسينيا.

حيػث يػتـ تنسػػيؽ  -السػػابقة الػذكر -تمثػػؿ الييكػؿ العػاـ الػذي تسػػتقر فييػا الموازنػات األخػرى الموازنـة العامـة:  - ش
أىدافيا وتحديد آثارىا م  األىػداؼ العامػة لموحػدة ، وبالتػالي ُتعػدُّ ممخصػًا لكػؿ الموازنػات الفرعيػة األخػرى، مػف 

سياـحيث عبلقتيا باألىداؼ العامة لموحدة   5.كؿ منيا في تحقيؽ ىذه األىداؼ وا 
 حسب مستوى النشاط: -5

ُتعدُّ لمستوى واحد مف مستويات التشغيؿ أو مزيج واحد مف مستويات األنشطة، ومف ثـ فيي  :الموازنات الثابتة - أ
ترتبط بحجـ تقديري أو معيػاري واحػد مػف النشػاط اإلنتػاجي. وغالبػًا مػا يمثػؿ ىػذا الحجػـ الطاقػة الكاممػة لموحػدة 

محػػدودة ألغػػراض الرقابػػة وقيػػاس كفػػاءة األداء. كمػػا تحتػػاج إلػػى عمميػػات مراجعػػة االقتصػػادية. وُتعػػدُّ ذات فائػػدة 
 6وتعديؿ مستمرة إذا كاف ليا أف تخدـ كأداة رقابية.

                                           
 .007، صمرج  سابؽ: 0226مرعي،عطية عبد الحميد، 6

 .008: مرج  سابؽ، ص0226مرعي،عطية عبد الحميد، 0

 .009، ص مرج  سابؽ:  0226مرعي،عطية عبد الحميد، 3

 .009، ص مرج  سابؽ: 0226مرعي،عطية عبد الحميد، 4

 .76، ص مرج  سابؽ: 6995مرعي، عبد الحي وجمعة، إبراىيـ إسماعيؿ،  5
 .77،مٓىغغ َةجن:1995ِغػٟ،ػجضاٌذٟٚجّؼخ،إثغا١ُ٘إؿّبػ١ً،6
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: تمكف مف التوصؿ إلى التكمفػة المعياريػة أو التقديريػة لمسػتوى التشػغيؿ الفعمػي، أو مػزيج مػف الموازنات المرنة - ت
د الموازنػػة عمػػى أسػػاس عػػدة مسػػتويات لمتشػػغيؿ يػػتـ تحديػػدىا طبقػػًا لمػػدى األنشػػطة الفعميػػة وغالبػػًا مػػا يػػتـ إعػػدا

 6.التقمبات المتوق  حدوثيا خبلؿ فترة الموازنة
تتطمػػب عمميػػة إعػػداد الموازنػػات التخطيطيػػة قػػدرًا كبيػػرًا مػػف   خامســًا: اتةاهــات تطــوير الموازنــات التخطيطيــة:

تمػد عمػى الحسػابات اليدويػة، إال أف ظيػور الحاسػبات المعالجة، ويصػاحب ىػذه المرحمػة مشػقة كبيػرة إذ كانػت تع
 اإللكترونػيليدويػة(، لػذا فػإف قيمػة الحاسػب ة ألغى الحاجة إلى االعتماد عمى تمؾ األسػاليب التقميديػة )ااإللكتروني

مكانية تفػادي األخطػاء الحسػابية مػف خبللػو، وأي ػًا سػرعتو  في عممية إعداد الموازنة تكمف في كفاءتو، ودقتو، وا 
ي توفير المعمومات المطموبة، واستجابتو لتعديؿ الموازنػات بسػرعة، لػذلؾ ُيعػدُّ تنفيػذ نظػاـ الموازنػات التخطيطيػة ف

، وفي ىذا المجػاؿ نتطػرؽ إلػى مناقشػة اإللكترونيمف التطبيقات السيمة التي يمكف القياـ بيا مف خبلؿ الحاسب 
 استخداـ الحاسب ا لي في تنفيذ نظاـ الموازنات: 

تػػوفر بعػػض البػػرامج المحاسػػبية الجػػاىزة إمكانيػػة  اســتخدام الحاســب اآللــي فــي إعــداد الموازنــات التخطيطيــة: -أ
إعػػداد الموازنػػات التخطيطيػػة، كمػػا تسػػمح ىػػذه البػػرامج فػػي بعػػض األحيػػاف بتوزيػػ  التقػػديرات اإلجماليػػة عمػػى أشػػير 

ف مثػؿ ىػذه البػرامج بعيػدة عػف األىػداؼ السنة، وذلؾ بموجب معػدالت أو نسػب معينػة تتفػاوت حسػب المواسػـ، إال أ
التػػي يمكػػف تحقيقيػػا مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ الموازنػػات التخطيطيػػة كػػأداة لمتخطػػيط والرقابػػة، إذ تقتصػػر الموازنػػات التػػي 

  0تت منيا ىذه البرامج عمى إدخاؿ تقديرات إيرادات وتكاليؼ الموازنة بعد حسابيا بشكؿ يدوي.
يمكف إدخاؿ تقديرات إيرادات وتكاليؼ الموازنة التي  الرَّابة بالموازنات: استخدام الحاسب اآللي في عممية -ب

، حيػث تػوفر ىػذه اإللكترونػييجري حسابيا يدويًا عمى األنظمػة المحاسػبية ا ليػة التػي تعتمػد عمػى الحاسػب ا لػي 
الوحػدة االقتصػادية بتمػؾ  البرامج إمكانية اسػتخداـ التقػارير المحاسػبية والدوريػة، بشػكؿ يقػارف النتػائج الفعميػة لنشػاط

إال أف ىػػػذه المنظمػػػة تقػػػؼ عػػػاجزة عػػػف تحديػػػد أسػػػباب االنحرافػػػات  3المقػػػدرة، وتظيػػػر قيمػػػة االنحرافػػػات ونسػػػبتيا،
الحاصػػمة بػػيف النتػػائج الفعميػػة لنشػػاط الوحػػدة االقتصػػادية واألرقػػاـ المقػػدرة فػػي الموازنػػات التخطيطيػػة، ممػػا يتطمػػب 

 تعقيدًا الستخراج المعمومات البلزمة لتحميؿ االنحرافات وتحديد أسبابيا. استخداـ أنظمة وبرامج حاسوبية أكثر

                                           
  .77،مٓىغغ َةجن:1995ِغػٟ،ػجضاٌذٟٚجّؼخ،إثغا١ُ٘إؿّبػ١ً،1
 .73ٚاٌزٛػ٠غ،اإلؿىٕضع٠خ،ِوغ،م،اٌضاعاٌجبِؼ١خٌٍطجبػخٚإٌلغبُٔمقَ بُؿم٣ص ك٢ إػمبل ٝبَسكمبّ بُٔٞبيٗةذ:2001عاضٟ،ِذّضؿبِٟ،ٚدجبػٞ،ٚجضٞدبِض،2
 .74،مٓىغغ َةجن:2001عاضٟ،ِذّضؿبِٟ،ٚدجبػٞ،ٚجضٞدبِض،3
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 المبحــــث الثاني: مبادئ إعداد الموازنات التخطيطية والعوامل المؤثرة في إعدادها وتنفيذها:
 أواًل: مبادئ إعداد الموازنات التخطيطية:

البد مف االلتزاـ بمجموعة مف المبادئ العممية األساسية، والتي ُتعدُّ مرجعًا يتـ االسترشاد بو في المراحؿ        
المختمفة التي تمر بيا عممية الموازنة. وفي الواق  العممي والتطبيقي ىناؾ العديد مف المبادئ العممية التي تحكـ 

 في تحقيؽ ا تي: تسيـكف أف عممية إعداد الموازنات التخطيطية، التي يم
 ترشيد استخداميا في الحياة العممية.وازنة وتعميؽ فيميا وشرح داللتيا، و إي اح طبيعة الم .1
 تطوير األساليب واإلجراءات المستخدمة في إعداد واستخداـ الموازنة. .2
يػتـ االسترشػاد بػو باسػتمرار فػي المراحػؿ المختمفػة التػي  مرجعػاً يمكف أف ُتعدُّ ىػذه المجموعػة مػف المبػادئ  .3

 تمر بيا الموازنة.
وبالتالي يعتمد نجاح الموازنات التخطيطية عمى توافر ىذه المبادئ التالية والتي تشكؿ اإلطار النظري لمموازنة 

 ومن هذ  المبادئ:وتساعد عمى إعدادىا إعدادًا سميمًا 
إحدى الوظائؼ اإلداريػة الميمػة،  بعّدهاإلعداد والتطبيؽ جانب التنسيؽ  يخدـ الشموؿ مف حيث مبدأ الشمول: - أ

األمػػر الػػذي يػػنعكس فػػي شػػكؿ تقػػديرات مترابطػػة ألوجػػو النشػػاط المختمفػػة بالمنشػػأة. ويسػػاعد عمػػى االتسػػاؽ بػػيف 
 الخطط الفرعية وبع يا البعض، وبالتالي ي مف توحيد الجيود وتوازف اإلمكانيػات، ومػا يترتػب عمػى ذلػؾ فػي

 6النياية مف تجنب حاالت االختناؽ واألعطاؿ المختمفة في أقساـ المنشاة.
البػد مػف مراعػاة التوافػؽ بػيف األىػداؼ المو ػوعة، وبػيف اإلمكانيػات المتػوافرة البشػرية منيػا والماديػػة  مبـدأ الواَّعيـة: - ت

 يتيف متكاممتيف ىما: الربط بيف األىداؼ واإلمكانيات اقتصاديات المنشأة مف زاو  ويخدـوالمالية والتقنية، 
 تحقيؽ األىداؼ في المدى الطويؿ.ل ،تعديؿ اإلمكانيات المادية والبشرية البحث عف الوسائؿ التي تكفؿ -
التحقؽ مف واقعية األىداؼ ومادامت الموازنة التخطيطية ىي الوسيمة الفعالة لتحديد وتنسػيؽ احتياجػات المنشػأة  -

نة لتحقيؽ ىػدؼ معػيف، فإنػو مػف ال ػروري أف يتصػؼ ىػدؼ المنشػأة مف الموارد المختمفة خبلؿ فترة زمنية معي
 وبالتالي أرقاـ الموازنة بالواقعية.

والجدير بالذكر أف مبدأ الواقعية يتصؿ بشكؿ مباشر بدرجة صعوبة وسيولة تحقيؽ أىداؼ المنشاة. فإذا كاف    
اـ الموازنػة وأرقػاـ التنفيػذ الفعمػي سػوؼ اليدؼ المخطط بعيد المناؿ، فيذا يعني أف الفروؽ )االنحرافات( بيف أرقػ

ومػف ثػـ  -تكوف دائمًا في غير صالح المنشأة، مما يشوه عممية تقييـ األداء، ومف ناحية أخرى إذا كاف اليدؼ 
سػػيؿ التحقػػؽ، فػػإف ذلػػؾ سػػيؤدي إلػػى آثػػار سػػمبية. فيعنػػي ذلػػؾ أف الفػػروؽ بػػيف أرقػػاـ الموازنػػة وأرقػػاـ   -الخطػػة

ي صالح المنشأة بشػكؿ دائػـ، وىػو يجعػؿ اإلدارات التنفيذيػة تفػرط فػي التفػاؤؿ مػف حيػث التنفيذ الفعمي ستكوف ف

                                           
 .248،ِغجغؿبثك،م2،طبُٔؿةَحد بإللبو٣د ٓغ زطح٤وةذ جةُؿةَث ب2000:٢ُ٥اٌؼاًِ،أدّضِذّض،1
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الوصػػوؿ إلػػى درجػػة الكفايػػة المطموبػػة، بينمػػا الواقػػ  غيػػر ذلػػؾ، مػػا يػػؤثر بشػػكؿ سػػمبي عمػػى معػػدؿ نمػػو المنشػػأة 
 واستمرارىا في األجؿ الطويؿ. وفي ىذا اإلطار يجب مراعاة األمور التالية:

  الموازنة التخطيطية ممكنة التحقيؽ، أي ال تتسـ بالصعوبة وال يسيؿ الوصوؿ إلييا.أف تكوف أرقاـ 
  أف تكػػػوف أرقػػػاـ الموازنػػػة أعمػػػى بدرجػػػة مناسػػػبة عػػػف الخطػػػط السػػػابقة حتػػػى تسػػػاعد عمػػػى رفػػػ  الكفايػػػة وتنميػػػة

 القدرات، وبالتالي تكوف الموازنة أحد عوامؿ النمو المستمر لممنشأة في المجاالت كافة.
  6ف الموازنة محؿ اقتناع جمي  القائميف بالتنفيذ، م  مراعاة مبدأ المشاركة.أف تكو 

ُيعدُّ ىذا المبدأ امتدادًا لممبدأ السابؽ ومكمػبًل لػو فالمشػاركة فػي إعػداد الموازنػة  مبدأ المشاركة وتوفير الحوافز: - ذ
التخطيطية تيدؼ إلى االستفادة مف خبرات ومعارؼ جمي  المسؤوليف بالمنشأة، بشكؿ يقػوي روح التعػاوف فيمػا 

شػأة فػي شػكؿ زيػادة بينيـ، ويخمؽ عندىـ الشعور بالر ػا واالطمئنػاف، وىػو مػا يػنعكس عمػى سػموكيـ تجػاه المن
 درجة والئيـ ليا وبالتالي زيادة اإلنتاجية.

إف المشاركة وفؽ ىذه الرؤية تت مف جانبيف: الفعؿ الظاىري: ويتمثؿ في اإلسياـ بشػكؿ أو بػآخر فػي تحديػد     
مو وع قيد البحث أرقاـ الموازنة، تنفيذ الموازنة، والرقابة عمى التنفيذ، واالندماج المعنوي: يعني االنشغاؿ الذىني بال

)عمميػػة التخطػػيط(، ومػػف ثػػـ االسػػتعداد لممشػػاركة فػػي تحمػػؿ المسػػؤولية مػػ  ا خػػريف. فمػػف المنطقػػي أف يشػػعر الفػػرد 
بالفخر والسعادة في العمػؿ إذا سػمح لػو بالمشػاركة فػي و ػ  السياسػات واإلجػراءات المنظمػة لمعمػؿ بالمنشػأة األمػر 

لعمؿ بالنسبة لو امتدادًا لذاتو. كؿ ىذا يخمػؽ لػدى الفػرد نوعػًا مػف االلتػزاـ الذي سيشعره باالنتماء واالندماج ويصبح ا
فمػػػف الوا ػػح أنػػػو مػػف األىميػػػة بمكػػاف تػػػوافر الفعػػػؿ  0تجػػاه عممػػػو مػػا يحقػػػؽ لػػو قػػػدرًا مػػف الر ػػػا واإلشػػػباع الػػداخمي.

اركة فــي عمميــة لكــن األهــم أن يكــون لــدى الفــرد الرغبــة والعنايــة واالســتعداد لتحمــل المســؤولية والمشــالظػػاىري، 
ومما الشؾ فيو أف مبدأ المشاركة ذو أىميػة بالغػة إلنجػاح عمػؿ الموازنػة، لكػف ال ينبغػي تجاىػؿ الجوانػب  التخطيط،

السموكية لمعامميف، فربما تخ   األىداؼ والخطط خبلؿ التنفيذ لعدـ اىتماـ واكتراث العامميف بيا، ما يتطمب توفير 
امميف إلى االلتزاـ بالخطة، وتحفزىـ لزيادة إنتاجيتيـ والوصوؿ بالمنشأة إلى حالػة تدف  الع -مالية أو معنوية -حوافز

تػػوازف واسػػتقرار. فػػربط المكافػػآت السػػنوية باإلنتاجيػػة وتحقيػػؽ أىػػداؼ الخطػػة ىػػو أحػػد الحػػوافز الماليػػة وكػػذلؾ ربػػط 
لمعنويػة فتمتػد إلػى مػنح أوسػػمة العػبلوات والترقيػات بتحقيػؽ أىػداؼ الخطػة مثػاؿ آخػر لمحػوافز الماليػة. أمػا الحػوافز ا

 3إلى المسؤوليف والعامميف باإلدارات التي تحقؽ األىداؼ أو اختيارىـ كأع اء في مجالس اإلدارة ..الخ.
تبدأ تقديرات الموازنة مف المسػتويات اإلداريػة األدنػى، ليػتـ تجميعيػا  مبدأ ارتباط الموازنة بالهيكل التنظيمي:  - ش

ات اإلدارية األعمى، األمر الذي يسػتمـز  ػرورة وجػود تناسػؽ تػاـ وارتبػاط كامػؿ بػيف وتنسيقيا صعودًا إلى المستوي
نظػػاـ الموازنػػة التخطيطيػػة مػػػف ناحيػػة والييكػػؿ التنظيمػػػي مػػف ناحيػػة أخػػػرى. ويتػػيح ىػػذا المبػػػدأ فرصػػة النظػػر إلػػػى 

يزيػد نطػاؽ المسػاءلة  مراكز لممسؤولية التػي تمثػؿ جػوىر وأسػاس التخطػيط والرقابػة، حيػث بعّدىااإلدارات واألقساـ 
                                           

 .252-251:ِغجغؿبثك،مم2000اٌؼاًِ،أدّضِذّض،1
 .235ِغجغؿبثك،م2000ِذّض،اٌؼاًِ،أدّض2
 .176،صاعإٌٙضخاٌؼغث١خ،اٌمب٘غح،ِوغ،مبإلؽةو بُلٌى١ -بُٔؿةَحد بإللبو٣د:1981اٌجؼاع،ِذّض،3
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ولكي تتحقؽ إمكانيػة ربػط نظػاـ الموازنػات التخطيطيػة 6كمما ارتف  المستوى اإلداري الذي يق  فيو مركز المسؤولية.
بمركػػز المسػػؤولية فػػي المشػػروع ومحاسػػبة المسػػؤوليف عػػف ىػػذه المراكػػز عػػف االنحرافػػات التػػي قػػد تظيػػر فػػي نطػػاؽ 

 0بلحيات والمسؤوليات بيف المستويات اإلدارية المختمفة في المشروع.مراكزىـ، البد أف يكوف ىناؾ تفويض بالص
الموازنة التخطيطية فترة زمنية مدتيا عػاـ ىػي "فتػرة الموازنػة"،  ولكػف ىػذا تغطي  مبدأ االرتباط بفترات رَّابية: - ظ

بية أقصر يتـ ال يعني اقتصارىا عمى تقديرات إجمالية سنوية، بؿ يجب توزي  تمؾ التقديرات وربطيا بفترات رقا
في نيايتيا تحديد وتحميؿ الفروؽ بيف المخطط )أرقاـ الموازنة(، والفعمي )أرقاـ األداء الفعمي(، ومعرفة أسبابيا، 
ورفػػػ  التقريػػػر عنيػػػا إلػػػى المسػػػؤوليف التخػػػاذ اإلجػػػراءات المصػػػححة المناسػػػبة. وتحديػػػد طػػػوؿ فتػػػرة الرقابيػػػة لكػػػؿ 

 3لعنصر، ومبدأ اقتصاديات المعمومات.عنصر بالموازنة في  وء عامميف ىما طبيعة ا
أف تظيػر الموازنػة فػي صػورتيا عمػى شػكؿ موازنػة شػاممة واحػدة، تعمػؿ عمػى تحقيػؽ  أي مبدأ وحدة الموازنـة: - ؼ

التجانس بيف الخطط الفرعية التي تتكوف منيا، منطمقًا مف تحديد اليدؼ الػرئيس لمموازنػة، بعػد أف يػتـ التنسػيؽ 
 4 .وحدة الموازنة يشّكؿمعنية كافة، ىذا الترابط بيف األجزاء الفرعية لمموازنة بيف فروع وأنشطة المنشأة ال

لتقييـ  اً يمكف عّد الموازنة بعد اعتمادىا معيار  الموازنة بعد اعتمادها بمثابة نمط أو معيار لؤلداء: عدّ مبدأ   -ـ 
األداء خبلؿ فترة الموازنة، إذ تصبح عندئذ ممزمة لممستويات اإلدارية كافة في الوحدة االقتصادية، مما ي مف 
تحقيؽ رقابة فعالة عمى عمميات الوحدة االقتصادية، وفي الوقت نفسو يمثؿ اعتماد الموازنة إذنًا بتنفيذ جمي  

رى ُتعدُّ الموازنة بعد اعتمادىا مستندًا رقابيًا ميمًا، لذلؾ يجب العمميات الواردة فييا مف ناحية، ومف ناحية أخ
أف تتسمـ كؿ وحدة تنظيمية نسخة مف قوائـ الموازنة، ليتـ الرجوع إلييا، واالسترشاد بيا عند تنفيذ العمميات 

  5المختمفة.
ية عمييػػا وفقػػًا لمػػا يجػػب أف تكػػوف الخطػػة مرنػػة بالشػػكؿ الػػذي يسػػمح بإدخػػاؿ التعػػديبلت ال ػػرور  مبــدأ المرونــة:  - ل

مػ  المحافظػة عمػى صػبلحيتيا كأسػاس لمتخطػيط والرقابػة مػ   6يستجد مف أحػداث خػبلؿ الفتػرة المحػددة لتطبيقيػا.
 7تغير الظروؼ، ومف ثـ تصبح الموازنة أداة المواجية الحكيمة لتغير الظروؼ واألو اع.

مػػف التحميػػؿ والمناقشػػة السػػابقة لممبػػادئ العمميػػة التػػي تحكػػـ عمميػػة إعػػداد الموازنػػات التخطيطيػػة، تت ػػح أىميػػة    
ىذه المبادئ، ودورىا في تو يح طبيعة الموازنة، وترشػيد إعػدادىا وتنفيػذىا، واسػتخداميا كػأداة رقابيػة فعالػة، مػف 

ة في الجامعات السورية أف تراعي التطبيػؽ العممػي ليػذه ىنا ينبغي عمى الجيات القائمة عمى إعداد وتنفيذ الموازن
مرجعػػًا يمكػػف االىتػػداء إليػػو فػػي مراحػػؿ اإلعػػداد، والتنفيػػذ، وذلػػؾ ل ػػماف فاعميػػة ونجػػاح الموازنػػة  بعػػّدىاالمبػػادئ 

 التخطيطية كأداة لمتخطيط والرقابة.

                                           
 .252،مٓىغغ َةجن،2000اٌؼاًِ،أدّضِذّض،1
 .220،ِغجغؿبثك،مبُٔؿةَحد بإللبو٣د ٝلوبَد ب٤ًُٔب٤ٗةذ:1994فٍٛح،هبفٟ،2
 .255،مٓىغغ َةجن،2000اٌؼاًِ،أدّضِذّض،3
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الموازنة التخطيطية ت ػافرًا لجيػود العػامميف مػف ُتعدُّ عممية إعداد ثانيًا: إةراءات إعداد الموازنات التخطيطية: 
مختمؼ المستويات اإلدارية، ويجب أف تتـ عممية إعداد الموازنة تحت إشراؼ جية معينة، تتفرغ إلدارة  الموازنة 
عداد تقارير المقارنة والمتابعة البلزمة، ونناقش فيما يمي  مف حيث صياغتيا بالشكؿ النيائي، ومتابعة تنفيذىا، وا 

 راءات إعداد الموازنة التخطيطية، وذلؾ عمى النحو ا تي:إج
  :تشكيل لةنة الموازنة التخطيطية -1

لجنة الموازنة ىي المجنة أو الجية المسؤولة عف إعداد الموازنة التخطيطية في الوحدة االقتصادية، وتتكوف 
شخص مسؤوؿ يسمى مدير مفة في الوحدة االقتصادية، ويرأسيا عادة مف مدراء الوحدات التنظيمية المخت

 6مياميا:و الموازنة، وينطبؽ ىذا األمر عمى الموازنات التخطيطية في وزارة التعميـ العالي السورية، 
يقصد بتعميمات الموازنػة اإلرشػادات والمعمومػات  :إصدار التعميمات الخاصة بعممية إعداد الموازنة التخطيطية - أ

الواجب توافرىا، ليػتمكف جميػ  المػديريف مػف إعػداد الموازنػات عمػى أسػاس ثابػت ومنيجيػة موحػدة، وفػي أشػكاؿ 
 يسيؿ دمجيا في الموازنات، وتشمؿ ىذه التعميمات ما يمي:

 .تحديد مسؤوليات وصبلحيات كؿ مدير بو وح 
 مختمفة لئليرادات والمصروفات التي تشمميا الموازنة، وتزويد المديريف بصورة مف تصنيؼ وترميز المفردات ال

 قائمة المفردات التي ترتبط بمسؤولياتيـ.
 .تحديد الفترة التي تغطييا الموازنة، والفترات المحاسبية األقصر التي تقسـ ليا فترة الموازنة ألغراض الرقابة 
 الموازنات لئلدارة  العميا. صورة مف األشكاؿ المستخدمة لعرض وتقديـ 
 .تعميمات عف الطريقة التي تحتسب بيا مفردات الموازنة المختمفة 
حتى يمكف إعداد  :تنسيق أنشطة الموازنة واعتمادها بشكل نهائي من َّبل اإلدارة العميا في الوحدة االَّتصادية  - ت

التنسيؽ بيف الموازنات الفرعية المختمفة الموازنات الرئيسية بطريقة مقبولة، فإنو مف ال روري التأكد مف توافر 
الم موف المالي، ففي الجامعات مثبًل يجب أف يتفؽ اإلنفاؽ عمى إنشاء وتجييز مختبرات  أو مف ناحية األثر

عممية م  النقدية المتوافرة لئلنفاؽ الرأسمالي كما يظير في الموازنة، وتتـ عممية تنسيؽ األنشطة مف خبلؿ لجنة 
تشمؿ ممثميف، أو مدراء لوحدات تنظيمية مختمفة في الوحدة االقتصادية تحت رئاسة مدير  الموازنة والتي

 الموازنة.
: ُتعدُّ ىذه الميمة مف المياـ الرئيسية لمجنة الموازنة، ويصؼ دليؿ الموازنة أىداؼ الوحدة إصدار دليل الموازنة - ذ

بشكؿ مكتوب، ويتـ توزي  دليؿ الموازنة عمى مدراء االقتصادية، واإلجراءات التي تشكميا عممية إعداد الموازنات 
الوحدات التنظيمية المطموب إعداد الموازنة ليا )مراكز الموازنة(، حيث ُيعدُّ دليؿ الموازنة مرجعًا أساسيًا لمدراء 

ؿ ما ، وتت ح أىمية وجود دليؿ الموازنة مف خبل0مراكز الموازنة، كما يشمؿ جدواًل زمنيًا لعممية إعداد الموازنة

                                           
 .76، عماف، األردف.  ص المحاسبة اإلدارية: 6998المجم  العربي لممحاسبيف القانونييف، 6

2 Drury,Colin,2004,Management Accounting for Business Decisions'An International Thomson publishing Company,USA.p155,p,96. 
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جراءات مكتوبة تتعمؽ بعممية إعداد الموازنات التخطيطية، كما أنو يحتوي عمى جدوؿ زمني ويو مف يحت أىداؼ وا 
خاص بعممية إعداد الموازنة، يعبر عف درجة عالية مف األىمية، ألف المعمومات الواردة في موازنة فرعية ما قد 

و مف ال روري وجود جدوؿ زمني يو ح الفترات الزمنية يحتاج إلييا في إعداد موازنة فرعية أخرى، لذلؾ فإن
إ افة إلى المياـ السابقة يمكف إ افة مجموعة أخرى مف المياـ التي تقـو  البلزمة إلعداد الموازنات الفرعية،

 6بيا لجنة الموازنة منيا:
 عداد موازنتيا الفرعية.تقديـ المساعدة الفنية البلزمة لؤلقساـ والوحدات اإلدارية المختمفة لمساعدتيا في إ  -
 استبلـ ومراجعة تقديرات الموازنة مف الدوائر المعنية كافة.  -
 تقديرات الموازنة بعد االتصاؿ م  الدوائر المعنية. وتعديؿتقييـ   -
 حؿ المشاكؿ أو التعار ات التي تنشأ بيف األقساـ والوحدات التنظيمية المختمفة.  -
نجد أف لجنة الموازنة تولى مسؤولية كبيرة عند إعداد الموازنات التخطيطية، مف أجؿ الوصوؿ إلى  وىكذا  

عمى الرغـ مف أف ميمة إعداد ولكف و موازنات تخطيطية فعالة، تسيـ في تحقيؽ أىداؼ الوحدة االقتصادية، 
وجود مدير لمموازنة يعمؿ  مف البدالموازنة التخطيطية تق  تحت إشراؼ جمي  أع اء لجنة الموازنة، إال أنو 

 عمى اإلشراؼ عمى إعداد الموازنة ويراقب تنفيذىا.
  تعيين مدير الموازنة: -2

كماؿ إجراءات  مدير الموازنة ىو الشخص الذي يكوف مسؤواًل عف أعماؿ لجنة الموازنة، مف أجؿ إتماـ وا 
 0الموازنة وتتمخص ميامو في ا تي:

  صدار األشكاؿ والتعميمات  البلزمة إلعداد الموازنة.تصميـ وا 
 .تقديـ المساعدة الفنية وتو يح فكرة الموازنة لمختمؼ المستويات اإلدارية 
 .تعميـ فريؽ عمؿ لجنة الموازنة عمى آلية إعداد الموازنات 
 تقييـ األداء الفعمي والتقرير عنو.الموازنات الفرعية المقدمة إليو، و  جم  وتحميؿ وتنسيؽ بيانات 

بشكؿ كبير م  لجنة الموازنة في إعداد وصياغة الموازنة  يسيـيت ح مف المياـ أف مدير الموازنة        
بشكميا النيائي، كما يت ح لنا أف جزءًا أساسيًا مف عممو يتركز في متابعة تنفيذ الموازنة والتقرير عف األداء 

انات والمعمومات المتوافرة حوؿ المؤشرات الفعمي. ويمكف االستنتاج أف كفاءة إعداد الموازنة تتوقؼ عمى البي
المرتبطة بالموازنة في األقساـ واإلدارة  وعمى كفاءة أع اء المجنة )لجنة الموازنة(، وعمى كفاءة رئيس المجنة 

 ومدى تعاونو وعنايتو بتدريب أع اء المجنة في إعداد الموازنات.
  تحديد العامل األساسي في الموازنة: -3

                                           
1 Pundy1,IM,2000, Management Accounting_ A Planning and Control Approach', Third edition, Vikas publishing House,USA.p295. 
2 Pundy1,IM, 2000, p.214. 
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نطبلؽ التي تبدأ منيا عممية إعداد الموازنات التخطيطية، ويختمؼ ىذا العامؿ مف مؤسسة ىو نقطة اال       
. 6ألخرى حسب طبيعة النشاط، وتحديد ىذا العامؿ يتوقؼ عمى عوامؿ داخمية وخارجية لموحدة االقتصادية

عممية إعداد  وىذا يعني  رورة أف يراج  كؿ مدير العوامؿ األساسية التي تشمميا موازنتو عند البدء في
األىمية  ذيالموازنة التخطيطية، ىذه العوامؿ سوؼ ال تكوف متساوية في أىميتيا، وعند تحديد العامؿ 

األساسية، فإنو يكوف مف ال روري إعداد الموازنة ليذا العامؿ أواًل، ثـ ُتعدُّ باقي مفردات الموازنة حوؿ ىذا 
، 0زنة مف وحدة اقتصادية ألخرى حسب طبيعة النشاط فيياويختمؼ العامؿ األساسي المتحكـ في الموا العامؿ.

عامؿ األساسي حجـ المبيعات، أو الطاقة اإلنتاجية المتاحة، الففي الوحدات االقتصادية الصناعية، قد يكوف 
ويختمؼ األمر في الجيات الخدمية، ففي قطاع التعميـ يعد المخرج التعميمي )الطالب( ىو العامؿ األساسي 

العتماد عميو كمؤشر رئيسي لتحديد األنشطة البلزمة لتحسيف ُمخرجات التعميـ وبالتالي لتحديد الذي يجب ا
 التمويؿ المطموب لتمؾ األنشطة لمقياـ بيا بكفاءة عالية.

  ثالثًا: مراحل إعداد الموازنات التخطيطية:
 ة وفؽ ا تي:بناًء عمى ما سبؽ نبيف المراحؿ التي تمر بيا عممية إعداد الموازنات التخطيطي

يجب عمى لجنة  مرحمة تحديد األهداف )مرحمة الدراسة والتحضير إلعداد الموازنة التخطيطية(: -1
والتأكد مف أف األىداؼ المحددة  3الموازنة عند البدء بممارسة مياميا أف تقـو بدراسة األىداؼ طويمة األجؿ،

 ، ويجب أف يكوف اليدؼ قاببًل لمقياس.4يمكف تحقيقيا
ُيعدُّ مبدأ مشاركة العامميف المسؤوليف عف تنفيذ  ة التنسيق بين الخطط والسياسات الفرعية:مرحم  -6

الموازنة في المستويات اإلدارية المختمفة مف المبادئ الرئيسية لنجاح الموازنات التخطيطية في التطبيؽ 
إعداد موازنتيا الفرعية، تقـو العممي، ولكف يجب مف ناحية أخرى وبعد أف تقـو األقساـ، والوحدات التنظيمية ب

، ويكوف ذلؾ بيدؼ تحقيؽ المواءمة والتنسيؽ 5لجنة الموازنة بمراجعة التقديرات التي و عتيا تمؾ الوحدات
 قؿ حد ممكف.أبينيا في  وء الموارد االقتصادية المتاحة وتقميؿ أثر التحيز إلى 

موازنة تمتـز الحكومة بتنفيذىا إال بعد اعتماده مف اليعد مشروع الموازنة العامة مرحمة اعتماد الموازنة:  -3
السمطة التشريعية، ويمر اعتماد الموازنة داخؿ البرلماف بإجراءات معينة تختمؼ باختبلؼ دستور كؿ دولة 

 وقانونيا المالي، والبلئحة الداخمية لمجالسيا التشريعية، وعمومًا يمكف التمييز بيف ثبلث خطوات وىي:
 أماـ البرلماف. المناقشة العامة -
 المناقشة التفصيمية المختصة: وتقـو بيا لجنة مختصة متفرعة عف البرلماف.  -

                                           
1Drury,Colin,2004,Management Accounting for Business Decisions' An International Thomson publishing Company,USA.p197. 

 .79،ػّبْ،األعصْ،م٣د_ بُٔلة٤ْٛ بألَة٤َدبإللبوبُٔؿةَحد :2،2001-اٌّجّغاٌؼغثٌٍّٟذبؿج١ٓاٌمب2ٓ١٠ٛٔ
 .52مِغجغؿبثك،،٣دبإللبوبُٔؿةَحد :1997دٕبْ،عضٛاْدٍٛح،ٚوذبٌخ،ججغائ١ًجٛػ٠ف،3

4Drury,Colin,2004,Management Accounting for Business Decisions' An International Thomson publishing Company, p195. 
5
 .53،ِغجغؿبثك،مبُٔؿةَحد بإللبو٣د:1997دٕبْ،عضٛاْدٍٛح،ٚوذبٌخ،ججغائ١ًجٛػ٠ف،
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 يصوتالمناقشة النيائية: يناقش المجمس مجتمعًا تقرير المجنة المختصة، ويصدر تعديبلتو وتوصياتو ثـ   -
أف، ثـ يصدر قانوف بربط الموازنة عمى الموازنة بأبوابيا وفروعيا وفقا لمدستور والقوانيف المعموؿ بيا في ىذا الش

لؤلداء عف فترة  اً وبذلؾ تصبح الموازنة بعد اعتمادىا مف اإلدارة العميا في الوحدة االقتصادية معيار  6العامة.
الموازنة، وتصبح ممزمة لممستويات اإلدارية كافة، لتصبح بعد ذلؾ معيارًا لؤلداء، يمكف مف خبللو معرفة نجاح 

 في تحقيؽ األىداؼ المحددة.الوحدات التنظيمية 
وتعني البدء بتنفيذ األنشطة وفقًا لمموازنة التخطيطية، ومتابعة ىذا التنفيذ والتقرير  مرحمة التنفيذ والمتابعة: -4

 0 عنو، فبعد اعتماد الموازنة مف اإلدارة العميا تبدأ مرحمة التنفيذ والمتابعة عمى النحو التالي:
مرحمة التنفيذ: تبدأ عممية تنفيذ الموازنة بعد اعتمادىا مف اإلدارة العميا، في صورتيا النيائية لكؿ الوحدات  -أ

ببلغ الدوائر المختمفة في الوحدة االقتصادية بالصورة النيائية إالتنظيمية، ونذكر في ىذا المجاؿ، بأنو يتـ 
ائرة أو وحدة تنظيمية بعرض الموازنات عمى مرؤوسييـ، لموازناتيـ لمبدء بتنفيذىا، فيقـو المسؤولوف في كؿ د

 زالة أي سوء فيـ مف قبميـ.إوشرحيا ليـ بيدؼ 
مرحمة قياس النشاط الفعمي ومقارنتو بخطة الموازنة )المتابعة(: تتـ مف خبلؿ إعداد تقارير األداء، وتحديد   -ة

زمة في الوقت المناسب، فبعد أف يتـ االنحرافات، والتقصي عف أسبابيا واتخاذ اإلجراءات التصحيحية البل
وىنا يبدأ  3ببلغ الدوائر والوحدات التنظيمية كافة بموازناتيـ التخطيطية، تبدأ مرحمة متابعة تنفيذ ىذه الموازنة،إ

الدور األساسي والميـ لمموازنات التخطيطية بصفتيا إحدى األدوات الرقابية الفعالة، فحيف تو   الموازنة 
يذ، االنحرافات بيف الخطة والتنفيذ الفعمي، وتحميميا لمعرفة مدى سبلمة التنف تـ حصرمو   التنفيذ، ي

لغير صالحيا، وانحرافات خا عة لمرقابة، وأخرى غير و ، وتصحيح أي انحرافات قد تحدث سواء  في صالحيا
)حجـ خا عة ليا، وانحرافات مسموح بيا، وأخرى غير مسموح بيا، وذلؾ في  وء ثبلثة مقاييس وىي 

االنحراؼ ذاتو، وحجمو بالقياس إلى التكاليؼ المعيارية، وىؿ االنحرافات تعود لعوامؿ خارجية، أو داخمية في 
 4 سيحقؽ رقابة فعالة عمى أنشطة الوحدة االقتصادية.مما ،مجاؿ رقابة المستويات اإلدارية(

  رابعًا: العوامل المؤثرة في تنفيذ نظام الموازنات التخطيطية: 
عدُّ الموازنات التخطيطية أداة مف أدوات التخطيط والرقابة، وحتى تؤدي الموازنة دورىا في عممية التخطيط تُ     

والرقابة بكفاءة وفاعمية، فإنو ينبغي مراعاة تطبيؽ مبادئ إعداد الموازنات التخطيطية، إلى جانب مراعاة 
بغرض تحقيؽ االستفادة الكاممة مف التطبيؽ،  مجموعة مف العوامؿ األخرى المؤثرة في إعداد وتنفيذ الموازنة،

فإذا  5وتعنى الكفاءة بقياس العبلقة بيف الُمدخبلت والُمخرجات، بينما تعنى الفاعمية بقياس مدى تحقيؽ اليدؼ،

                                           
 .346،ِغجغؿبثك،مبهسظةل٣ةذ بُٔة٤ُد بُؼةٓد:2009-2008كغف،ؿ١ّغ،1
 .18،ِغجغؿبثك،مٓحةلئ بُٔٞبيٗةذ:1984هجغٞ،ٔضبيعك١ض،2
 .323،اإلؿىٕضع٠خ،ِوغ،مؼ٤ِٔدبألطٍٞ ٝبألٍَ بُ:2000اٌٙٛاعٞ،ؿ١ض،3
و١ٍخلٝو بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د ك٢ زو٤٤ْ بأللبء ٖٓ قالٍ بُٔكطؾ بُٞؽ٢٘ ُِٔؿةَحد ك٢ بُػًبئى :1987-1986وبثٛف،ِٛفك،4 صِلك، ِٓجبِؼخ ِبجـز١غفٟاٌّذبؿجخ ،عؿبٌخ

 .50االلزوبص،صاعاٌـالَ،صِلكم
 .410،اٌطجؼخاألٌٚٝ،صاعٚائًٌٍٕلغٚاٌزٛػ٠غ،ػّبْ،األعصْ،م٣دبإللبوبُٔؿةَحد :2002ظب٘غ،ِذّضادّض،5
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%( مف نفقات موازنة السنة 62فإذا خططت إحدى الجامعات لتحقيؽ تخفيض في نفقاتيا الجارية بنسبة )
السنة الحالية عمى ىذا األساس، وفي نياية فترة الموازنة أظيرت النتائج أنو تـ الما ية، وتـ بناء موازنة 

%(، وبالتالي فإف الحكـ عمى مدى كفاءة وفاعمية الجامعة في استخداـ 3تحقيؽ تخفيض في النفقات بنسبة )
 الموازنة كأداة تخطيط ورقابة يكوف عمى النحو ا تي:

لموازنة كأداة تخطيط ورقابة عمى نفقاتيا، حيث استطاعت أف تخطط إف الجامعة كانت فعالة في استخداـ ا -
وتحقؽ ىدؼ الرقابة عمى نفقاتيا الجارية، بينما كانت غير كفوءة في التوصؿ إلى اليدؼ المنشود، بسبب أنيا 

%( فقط، وىي نسبة أقؿ مف تمؾ المنشودة 3استطاعت تحقيؽ تخفيض في نفقاتيا الجارية الحالية بنسبة )
 كانت تطمح الجامعة إلى تحقيقيا مف خبلؿ استخداـ الموازنة في ىذا المجاؿ. والتي

أما مةموعة العوامل المؤثرة في إعداد وتنفيذ الموازنة، والتي ينبغي مراعاتها لتحقيق كفاءة استخدام 
 كما يأتي:الموازنات فيمكن تقسيمها إلى أربع مةموعات 

  مةموعة العوامل التنظيمية: -1
ويػرتبط تطبيػؽ ىػذه  ،مف العوامؿ التنظيمية تؤثر في استخداـ الموازنة كػأداة لمتخطػيط والرقابػةىناؾ مجموعة 

طػار الرسػمي الػذي يحػدد اإلدارات، العوامؿ بوجود ىيكؿ تنظيمي لموحدة االقتصادية، ىذا الييكؿ ُيعدُّ بمثابػة اإل
واألنشػػػطة المطموبػػػة لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الوحػػػدة عمػػػاؿ أو األجػػػزاء الداخميػػػة فييػػػا، ويبػػػيف الوحػػػدات التػػػي تقػػػـو باأل

وىذا يعني أف الييكؿ التنظيمي يحدد حدود السمطة، ومواق  اتخػاذ وتنفيػذ القػرارات اإلداريػة، لػذلؾ  6االقتصادية،
عف  فإف ىذا اإلطار ييتـ بتحديد العبلقات والمستويات، وتقسيـ األعماؿ، وتوزي  االختصاصات، وبالتالي يعّبر

عػػف مجموعػػة العوامػػؿ التنظيميػػة بأنيػػا تمػػؾ  ويعبػػر بػػذلؾبػػيف العػػامميف فػػي الوحػػدة االقتصػػادية،  الصػػمة الرسػػمية
العوامؿ المرتبطة بالعبلقات المرسػومة بػيف العػامميف فػي مختمػؼ المسػتويات اإلداريػة، ويجػب عمػى إدارة الوحػدة 

اف الوحػدات اإلداريػة التػي تقػـو لما ليا مف آثار وا ػحة فػي بيػ بالحسبافاالقتصادية أف تأخذ مثؿ ىذه العوامؿ 
باألنشػػػػطة واألعمػػػػاؿ البلزمػػػػة لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الوحػػػػدة االقتصػػػػادية، وتحديػػػػد خطػػػػوط السػػػػمطة واالختصاصػػػػات 

 ومف أىميا:والمسؤوليات في ىذه الوحدات اإلدارية. 
 إنشاء مراكز مسؤولية ذات سمطات محددة ومسؤوليات واضحة: - أ

القتصػػادية، تنشػػأ الحاجػػة إلػػى تفػػويض السػػمطات والصػػبلحيات لػػبعض األفػػراد نتيجػػة لكبػػر حجػػـ الوحػػدات ا            
عنػػد مسػػتويات إداريػػة معينػػة، حيػػث تصػػعب عمميػػة اإلشػػراؼ عمػػى األنشػػطة المختمفػػة مػػف قبػػؿ اإلدارة العميػػا، وىػػذا 

الوحػػدة  يعنػي صػعوبة تحقيػػؽ مركزيػة القػرارات، مػػا يػدعو إلػػى االعتمػاد عمػى فكػػرة البلمركزيػة فييػا، و ػػرورة تقسػيـ
دارتيػػا، يطمػػؽ عمييػػا مراكػػز مسػػؤولية، يعػػيف لكػػؿ وحػػدة مػػف ىػػذه الوحػػدات إاالقتصػػادية إلػػى وحػػدات أصػػغر يسػػيؿ 

مػػدير يأخػػذ فػػي موقعػػو قػػدرًا مػػف السػػمطات، يكفيػػو إلدارة نشػػاطو بكفػػاءة، وفػػي الوقػػت نفسػػو يتحمػػؿ المسػػؤولية عمػػا 

                                           
 .75،اٌطجؼخاألٌٚٝ،ػّبْ،األعصْ،مٗظى٣ةذ ٓ٘ظٔةذ بألػٔةٍ:1992اٌض٘بْ،أ١ِّخ،1
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، واألنشػطة المتنوعػة والمختمفػة فييػا، فػي الجامعػات الكبيراليخفى حجـ العمؿ فإنو  6يترتب عمى قراراتو مف نتائج.
األمر الذي يق ي ب رورة االعتماد عمى نمط البلمركزية في اإلدارة ، وتقسيـ الجامعػة إلػى كميػات، وأقسػاـ إداريػة 

العممية  كاديمية، أو فيمختمفة، حيث تمثؿ ىذه الكميات واألقساـ، مركز مسؤولية تباشرأعماليا سواء في العممية األ
اإلدارية، ما يتيح لئلدارة العميا في الجامعة أف تتفرغ ألعماؿ أخرى. ويتطمػب تطبيػؽ نمػط اإلدارة البلمركزيػة إنشػاء 

ؽ القروتػػي وزويمػػؼ بػػيف السػػمطة مراكػػز مسػػؤولية ليػػا سػػمطات محػػددة ومسػػؤوليات وا ػػحة، وفػػي ىػػذا المجػػاؿ فػػرّ 
المركػز الػوظيفي فػي إصػدار األوامػر  الػذي ي ػيفو القػانوف، أو والمسؤولية، حيػث عػّد السػمطة بأنيػا الحػؽ القػانوني

لآلخريف، وواجبيـ في طاعة وتنفيذ ىذه األوامر، بينما عّد المسؤولية بأنيا إلزاـ العامميف بأداء المياـ الموكمة الػييـ 
ػػ  بشكؿ يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ الوحدة االقتصادية مف ناحية، واالنسجاـ م  األعمػاؿ ذات الصػمة مػف ناحيػة أخـر

شػعارىـ  ويترتب عمى تحمؿ الموظفيف لممسػؤولية إمكانيػة محاسػبتيـ مػف قبػؿ رؤسػائيـ عمػى مايؤدونػو مػف أعمػاؿ وا 
يت ػػح أف السػػمطة تتػػدفؽ مػػف أعمػػى ألسػػفؿ، بينمػػا تتػػدفؽ  وبػػذلؾ 0بمسػػتوى أدائيػػـ مػػف خػػبلؿ التقيػػيـ المناسػػب ليػػـ.

االقتصػادية الكبيػرة كالجامعػات حجمػًا كبيػرًا مػف األنشػطة  المسؤولية مف أسفؿ ألعمػى، وتت ػمف موازنػات الوحػدات
المختمفػػة، يقػػـو بأدائيػػا عػػدد كبيػػر مػػف العػػامميف، وحتػػى يمكػػف تحقيػػؽ رقابػػة فعالػػة عمػػى تنفيػػذ األنشػػطة الػػواردة فػػي 

ؿ كػؿ شػاغؿ وظيفػة فػي مراكػز المسػؤولية المختمفػة عػف مجموعػة محػددة مػف األنشػطة، إذ سػاءٌ الموازنة، يجب أف يُ 
مؿ المسؤولية المحددة لؤلفراد أو لمراكز المسؤولية في الوحدة االقتصادية عمى تحديد موق  االنحرافات وأسبابيا، تع

ومسؤولية المتحكـ فييا، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ جم  وتحميؿ المعمومات المتعمقة بإيرادات وتكاليؼ مراكز المسؤولية ، 
كػػز، وأثػػر سػػموكيـ عمػػى تمػػؾ أداء المسػػؤوليف عػػف تمػػؾ المراواسػػتخراج االنحرافػػات فػػي نطػػاؽ الحػػدود، مػػ  تو ػػيح 

كمػػػا أف وجػػػود مراكػػػز مسػػػؤولية ذات سػػػمطات محػػػددة ومسػػػؤوليات وا ػػػحة يأخػػػذ دورًا ميمػػػًا فػػػي تنفيػػػذ األنشػػػطة، 
الموازنات التخطيطيػة، مػف خػبلؿ تػوفير ىيكػؿ تنظيمػي جيػد، يمكػف مػف خبللػو تحقيػؽ التنسػيؽ بػيف أعمػاؿ الوحػدة 

عدُّ التنسيؽ بػيف أعمػاؿ الوحػدة االقتصػادية أمػرًا  ػروريًا، وتكمػف أىميتػو فػي أنػو يسػاعد عمػى تنفيػذ االقتصادية، ويُ 
الموازنػػة بسػػيولة وانسػػجاـ، ويعمػػؿ عمػػى تػػرابط أداء األقسػػاـ المختمفػػة فػػي الوحػػدة االقتصػػادية. لػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج 

والمسػػؤوليات الوا ػػحة، فػػي تنفيػػذ الموازنػػات الػػدور الميػػـ الػػذي تشػػكمو مراكػػز المسػػؤولية، ذات السػػمطات المحػػددة، 
 من خالله تحقيق مايمي:التخطيطية مف خبلؿ أثرىا في توفير ىيكؿ تنظيمي جيد يمكف 

 .التنسيؽ بيف األعماؿ واألنشطة المختمفة في الوحدة االقتصادية 
 ة االقتصادية أمرًا ُيعدُّ و وح خطوط السمطة والمسؤولية لممراكز التي يتكوف منيا الييكؿ التنظيمي لموحد

ميمًا و روريًا لتنفيذ نظاـ الموازنة، وتحقيؽ الرقابة عمى ىذا التنفيذ، اذ ُيعدُّ تقسيـ العمؿ وتوزي  المياـ عمى 
األفراد والمراكز المختمفة والفصؿ بيف االختصاصات، وسيمة فعالة لمتوصؿ إلى أداء أف ؿ لؤلنشطة 

 والعمميات داخؿ الوحدة االقتصادية.

                                           
 .اٌؼغث١خاٌـؼٛص٠خصاعاٌّغ٠زٌٍٕلغ،اٌغ٠بى،اٌٍّّىخ: بُٔؿةَحد بإللبو٣د, ١٘2000زجغ،١ٌـزغاٞ،ِٚبرٌٛزق،ؿ١غط،رغجّخ،دجبط،ادّضدبِض،1
 .144،صاعاٌّـزمجًٌٍٕلغٚاٌزٛػ٠غ،ػّبْ،األعصْ،مبُ٘ظى٣ةذ ٝبُٞظةئق -ٓحةلئ بإللبوخ:1989اٌمغ٠ٛرٟ،ِذّضلبؿُ،ٚػ٠ٍف،ِٙضٞدـٓ،2



 - 67  -  
 

   وفي الوقت نفسو، فإنو في حالة وجود ىيكؿ تنظيمي غير مناسب، فإف ذلؾ يعمؿ عمى حدوث ارتباط
وفو ى في تصنيؼ العمؿ وتوزيعو عمى األقساـ والمراكز المختمفة في الوحدة االقتصادية، وىذا يؤثر سمبًا عمى 

تنفيذ نظاـ  فيالوحدة االقتصادية أثر ميـ  تنفيذ الموازنة بنجاح. إذًا لمو   التنظيمي ألقساـ ومراكز المسؤولية في
الموازنات التخطيطية، وتحقيؽ العممية الرقابية عمى ىذا التنفيذ، فعندما تأخذ الوحدة االقتصادية باألسموب 
البلمركزي في إدارتيا لؤلنشطة وتصميـ خطة العمؿ المقبمة )الموازنة( عمى ىذا األساس، فإف ذلؾ يمكف مف تنفيذ 

ركز وتحقيؽ العممية الرقابية عمى ىذا التنفيذ، لبياف مدى نجاح المركز في تحقيؽ موازنتو أو اليدؼ موازنة كؿ م
 المطموب منو، وبالتالي تحقيؽ أىداؼ الوحدة االقتصادية.

يت ح مف التحميؿ السابؽ أىمية الدور الذي يمعبو الييكؿ التنظيمي الجيد، ومراكز المسؤولية ذات       
وليات الوا حة في تنفيذ نظاـ الموازنة التخطيطية، مف خبلؿ تنسيؽ أنشطتيا، و ماف عدـ السمطات والمسؤ 

الخمط بيف األنشطة التي تخ   لمسؤولية ورقابة مدير مركز مسؤولية وبيف تمؾ األنشطة غير الخا عة لرقابتو، 
 يذ.مايعمؿ عمى توفير األسس البلزمة لتنفيذ الموازنة وتحقيؽ الرقابة عمى ىذا التنف

  وةود َّسم مستقل لمموازنة:  - ت
تتميػػز الوحػػدات االقتصػػادية وغيرىػػا مػػف المؤسسػػات الكبيػػرة )كالجامعػػات( بكبػػر حجػػـ العمػػؿ فييػػا، واخػػتبلؼ      

وتنػػػوع أنشػػػطتيا، لػػػذلؾ ينبغػػػي أف يكػػػوف لػػػدى ىػػػذه الوحػػػدات االقتصػػػادية جيػػػة مختصػػػة وتنسػػػيؽ التخطػػػيط ليػػػذه 
شراؼ عمى تنفيذ تمؾ الخطط عمى نحو يكفؿ االستغبلؿ األمثؿ والرشيد لمموارد االقتصادية المتاحة، األنشطة، واإل

مػػف ىنػػا تظيػػر أىميػػة وجػػود قسػػـ لمموازنػػة فػػي الييكػػؿ النظيمػػي لتمػػؾ الوحػػدات االقتصػػادية، يتفػػرغ إلدارة الموازنػػة 
ير وتييئػة البيانػات والمعمومػات البلزمػة التخطيطية مف حيث إعػدادىا، اعتمادىػا، ومتابعػة تنفيػذىا، مػف خػبلؿ تػوف

زالػػػػة  لمسػػػػاعدتيا فػػػػي إعػػػػداد موازنتيػػػػا الفرعيػػػػة، وجمػػػػ  بيانػػػػات الموازنػػػػات التخطيطيػػػػة وتنسػػػػيؽ األنشػػػػطة بينيػػػػا وا 
التعار ات، ثـ رف  الموازنة بعد ذلؾ بشكميا النيائي لئلدارة العميا في الوحدة االقتصادية العتمادىا، وبعد اعتمػاد 

إببلغ الدوائر المعنية كافة بموازناتيا الفرعيػة لتبػدأ مرحمػة تنفيػذ الموازنػة، ويػرأس قسػـ الموازنػة شػخص  الموازنة يتـ
داري واحد م  رئػيس قسػـ المحاسػبة، ويمػارس ىػذا إمسؤوؿ يتب  مباشرة لممدير المالي بالمؤسسة ويق  في مستوى 
كماؿ إجراءات الموازنة والمسؤوليات ذا ت العبلقة. وتظيػر أي ػًا أىميػة وجػود قسػـ مسػتقؿ المدير دوره في إتماـ وا 

لمموازنة مف خبلؿ الدور األساسي والميـ الذي يقـو بو عند متابعة تنفيذ الخطط التي اعتمدتيا اإلدارة العميا مسبقًا 
ومقارنػػة نتػػائج األداء الفعميػػة مػػ  تقػػديرات الموازنػػة لمعرفػػة مػػدى سػػبلمة التنفيػػذ وتصػػحيح أي انحرافػػات قػػد تحػػدث، 

إف وجػػود قسػػـ الموازنػػة يعمػػؿ عمػػى ممارسػػة العمميػػة السػػابقة أواًل بػػأوؿ مػػف خػػبلؿ إعػػداد تقػػارير  :لػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ
فاألداء وتحديػد االنحرافػات والتقصػي عػػف أسػبابيا واتخػاذ اإلجػراءات التصػػحيحية البلزمػة فػي الوقػت المناسػػب.   وا 

بعة وتنفيذ الموازنة، خاصػة عنػد تقسػيـ فتػرة الموازنػة إلػى وجود قسـ مستقؿ لمموازنة يؤدي دورًا ميمًا في مرحمة متا
فترات رقابية أقصػر، األمػر الػذي يعمػؿ عمػى اكتشػاؼ االنحرافػات بػيف نتػائج األداء الفعميػة وبػيف تقػديرات الموازنػة 

 بسرعة، مايؤدي في النياية إلى زيادة فاعمية عممية الرقابة عمى األداء أثناء مرحمة تنفيذ الموازنة.
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 اء الموازنة عمى أساس الهيكل التنظيمي لموحدة االَّتصادية:بن  - ذ
يظير الييكؿ التنظيمي مراكز المسػؤولية المختمفػة فػي الوحػدة االقتصػادية، وصػبلحيات المسػؤوليف عػف تمػؾ     

المراكػػػز، وألف تطبيػػػؽ الموازنػػػات وتحقيػػػؽ األىػػػداؼ يػػػتـ مػػػف خػػػبلؿ تمػػػؾ المراكػػػز، فإنػػػو ينبغػػػي أف يعكػػػس نظػػػاـ 
يـ نظػػاـ الموازنػػات عمػػى أسػػاس ىػػذه وىػػذا يعنػػي أف يػػتـ تصػػم 6الموازنػػات وجػػود ىػػذه المراكػػز وطبيعػػة تنظيميػػا.

عػػداد موازنػػة تخطيطيػػة لكػػؿ مركػػز مػػف إالمراكػػز وبشػػكؿ يتناسػػب مػػ  الييكػػؿ التنظيمػػي لموحػػدة االقتصػػادية، فيػػتـ 
مراكز المسؤولية عمى اعتبار أنو وحدة تنظيميػة ليػا أنشػطتيا المسػتقمة، والتػي سػيتـ قيػاس األداء فييػا مػف خػبلؿ 

م  المعايير والتقديرات المخططة في الموازنة. ومف ال روري أي ًا أف تتوافؽ الموازنة  مقارنة النتائج الفعمية ليا
والتكػػاليؼ لكػػؿ  المػػواردمػػ  الييكػػؿ التنظيمػػي لموحػػدة االقتصػػادية، وذلػػؾ بيػػدؼ تبويػػب وتجميػػ  وتحميػػؿ عناصػػر 

عمميػة الرقابػة عمػى التنفيػػذ  وىػذا ُيعػدُّ  ػروريًا وميمػػًا لنجػاح تنفيػذ الموازنػة، وممارسػة0مركػز مسػؤولية عمػى حػدة.
بالمقارنة بيف المخطط والمنفذ منيا بيدؼ تحديد حجـ االنحرافات وتشخيص أسبابيا والتقرير عنيا تمييدًا التخاذ 
القػػرارات التصػػحيحية البلزمػػة السػػتبعاد مثػػؿ ىػػذه الحػػاالت مسػػتقببًل. لػػذلؾ فإنػػو مػػف ال ػػروري تصػػميـ الموازنػػة 

عدادىا بما يتبلءـ م  اليي كؿ التنظيمي لموحدة االقتصادية، ففي الجامعات مػثبًل، ينبغػي أف يػتـ إعػداد الموازنػة وا 
وحدة تنظيمية ليا أنشطتيا المستقمة فيتـ إعداد الموازنة لكميات الجامعة كؿ عمػى حػدة  كونيالكؿ كمية عمى حدة 

ة المختمفػة مػف التحميػؿ حيث يسمح ذلؾ بانسياب العمؿ دوف أف يحدث تعارض بػيف أداء تمػؾ الوحػدات التنظيميػ
 السابؽ، يمكف الوصوؿ إلى أف أىمية توافؽ الموازنة م  الييكؿ التنظيمي تنب  مف خبلؿ ا تي:

 .يعمؿ عمى تسييؿ تحديد االنحرافات عف الخطة لموحدات التنظيمية المختمفة 
 .تفعيؿ دور الموازنة كأداة اتصاؿ بيف المستويات اإلدارية المختمفة 
 أف تساعد في تقييـ أداء العامميف وفقًا لما يتحقؽ مف إنجازات مقارنة بالخطة. يمّكف لمموازنة 
 مةموعة العوامل السموكية:  -2

وىي: مجموعة العوامؿ المرتبطة بسموؾ اإلنساف داخؿ المؤسسة، والػذي يعتمػد أساسػًا عمػى مػؤثرات بيئيػة       
خػبلؿ تػوافر ىػذه المػؤثرات التنبػؤ بسػموؾ اإلنسػاف محيطة، يمكنيا أف تؤثر في سػموكو بدرجػة كبيػرة، ويمكػف مػف 

وتصػػرفو المتوقػػ  ومػػف ثػػـ توجييػػو و ػػبطو، إذ ُيعػػدُّ سػػموؾ اإلنسػػاف ىػػو محصػػمة ونتػػاج عوامػػؿ ومتغيػػرات عديػػدة 
سػػموؾ األفػػراد داخػػؿ وحػػدة  فػػي، حيػػث تنصػػب الجيػػود إلػػى دراسػػة عوامػػؿ مختمفػػة مػػف شػػأنيا أف تػػؤثر 3مترابطػػة

اتجاىػػػات اإلدارة العميػػػا فػػػي دعػػػـ الموازنػػػة  ومنيػػػانظػػػاـ الموازنػػػة التخطيطيػػػة بنجػػػاح، إداريػػػة عنػػػد إعػػػداد وتنفيػػػذ 
سموؾ العامميف بالمؤسسة في إعداد وتنفيذ الموازنػات وأثػر إشػراؾ منفػذي الموازنػة فػي عمميػة  فيالتخيطية وأثرىا 

موازنػة كػأداة تخطػيط ورقابػة، وأثر ذلؾ عمى استخداـ ال ،درجة اقتناع المسؤوليف بأىمية ودور الموازنةو إعدادىا، 
و ػوح وواقعيػػة األىػػداؼ المطمػػوب تحقيقيػػا مػػف خػػبلؿ خطػػة الموازنػػة عمػػى حفػػز العػػامميف لتنفيػػذ الموازنػػة بدقػػة، و 
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ونظرًا لما ليذه العوامػؿ مػف ، وأثر تطبيؽ نظاـ الحوافز عمى تشجي  العامميف ودفعيـ نحو تطبيؽ الموازنة بنجاح
موازنػػػات التخطيطيػػػة، فإنػػػو يجػػػب عمػػػى اإلدراة العميػػػا أف تأخػػػذ العامػػػؿ اإلنسػػػاني عمميػػػة إعػػػداد وتنفيػػػذ ال فػػػيأثػػػر 

إذ ربمػػا  6سػػواء فػػي عمميػػة إعػػداد الموازنػػة أو فػػي تنفيػػذىا، وذلػػؾ لتجنػػب وجػػود أيػػة مقاومػػة عنػػد التنفيػػذ. بالحسػػباف
وعػػدـ تعػػاونيـ  يظػػف العػػامموف أف المعػػايير المخططػػة عاليػػة واليمكػػف تحقيقيػػا، األمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى إحبػػاطيـ

 :هيالعوامل  وهذ  لتحقيؽ ماجاء بالموازنة.
تساعد اإلدارة العميا مف خبلؿ دعميا لمموازنة في تطبيؽ خطة الموازنة بكفاءة  دعم اإلدارة العميا لمموازنة: - أ

وفاعمية، إذ يعني دعميا ليذه األداة ثقتيا بمقدرة الموازنة عمى التخطيط لممستقبؿ بنجاح مف خبلؿ التنبؤ 
ف بيا، وُتعدُّ عممية إقناع بالمستقبؿ وتحديد أىداؼ واقعية، كما أف دعـ اإلدارة العميا لمموازنة يعزز ثقة المرؤوسي

ويمكف أف يت ح دور اإلدارة 0اإلدارة العميا بأىمية الموازنة مف المياـ الرئيسية لممدير المالي أو مدير الموازنة 
العميا في دعـ الموازنة التخطيطية مف خبلؿ عنايتيا بإزالة التعار ات بيف أنشطة تمؾ الوحدات، ثـ اعتمادىا 

ت ح دور اإلدارة العميا في دعـ الموازنة مف خبلؿ اإلجراءات التي تتخذىا لمتحقؽ مف بشكؿ نيائي، وأي ًا ي
ذا لـ تحظ بالتأييد الكامؿ مف اإلدارة العميا، فيجب أف تقتن  إالتطبيؽ الفعمي لمموازنة، ويمكف أف تفشؿ الموازنة 

لذلؾ فإنو مف ال روري أف تفيـ اإلدارة  اإلدارة العميا بأف الموازنة ليست فقط أداة رقابية بؿ أداة إدارية ميمة،
أداة مف األدوات اإلدارية الحديثة  بّعدىاالعميا طبيعة وخصائص الموازنة وأف تبذؿ جيدىا لتفعيؿ دور الموازنة 

 لمتخطيط والرقابة.
ُتعدُّ عممية مشاركة المسؤوليف في المستويات  في إعدادها: الموازنةمشاركة المسؤولين عن تنفيذ   - ت

اإلدارية كافة في عممية إعداد الموازنة التخطيطية مف العوامؿ السموكية التي ينبغي مراعاتيا مف قبؿ إدارة وحدة 
إدارية ل ماف الموازنات سواء في عممية إعداد الموازنات أو في مرحمة تنفيذىا، وتنب  أىمية المشاركة في إعداد 

موازنة مف كونيا تؤدي إلى زيادة درجة تقبؿ األفراد ليا حيف التنفيذ، األمر الذي يدفعيـ إلى العمؿ عمى ال
إنجاحيا بكؿ السبؿ، كما أف عممية المشاركة تحث المسؤوليف عف التنفيذ عمى بذؿ مافي وسعيـ مف جيد 

زنة قد يكوف سببًا في عدـ مشاركتيـ لتحقيؽ خطة الموازنة، والشؾ في أف عدـ إشراؾ العامميف في إعداد الموا
 يجابية وفعالة في تحقيؽ األىداؼ.إمشاركة 

ُيعدُّ إقناع المسؤوليف عف تنفيذ الموازنة بأىمية الموازنة  اَّتناع المسؤولين عن تنفيذ الموازنة بأهميتها:  - ذ
وىذا ما ُيعدُّ أمرًا عمى ، الموازنةرقابة ىو اليدؼ األساسي مف عممية مشاركتيـ في إعداد المتخطيط و لكأداة 

 3جانب كبير مف األىمية، وحتى تنجح اإلدارة  في ذلؾ فإنو ينبغي مراعاة مايمي:

                                           
 .15،ِغجغؿبثك،مٓحةلئ بُٔٞبيٗةذ:1984هجغٞ،ٔضبيعك١ض،1

2Pundy1,IM,2000, Management Accounting _ A Planning and Control Approach', Third edition, Vikas  publishing House, P .290 
 .266-265ِغجغؿبثك،م: بُٔؿةَحد بإللبو٣د, ١٘2000زجغ،١ٌـزغاٞ،ِٚبرٌٛزق،ؿ١غط،رغجّخ،دجبط،أدّضدبِض،3



 - 70  -  
 

التعرؼ عمى طبيعة مستخدمي الموازنة: يتوقؼ إقناع المسؤوليف عف تنفيذ الموازنة بأىميتيا و رورتيا عمى   -
واإلداري لدييـ، ومدى معرفتيـ بخطط طبيعة ىؤالء األفراد، واتجاىاتيـ، ومدى توافر الوعي المحاسبي 

 6واستراتيجيات الوحدة اإلدارية التي يعمموف بيا.
لييـ بشكؿ إالتقديـ الميني لمموازنة: حتى يقبؿ المسؤوليف الموازنة كأداة رقابة عمى أنشطتيـ فإنو ينبغي تقديميا   -

بالشكؿ المناسب والمر ي. لذلؾ ينبغي ميني لبؽ، وبما يدؿ عمى أىميتيا م  االستعداد لتو يح أي استفسار 
أف يكوف لدى المسؤوليف عف تنفيذ الموازنة الدراية الكاممة بما تت منو الموازنة، واالقتناع بما ورد فييا واالقتناع 

 النفسي لمقياـ بيذا العمؿ. االستعدادمكانية تطبيقيا، وىذا مايوفر لدى المسؤوليف عف تطبيؽ نظاـ الموازنات إب
تحدد اإلدارة العميا األىداؼ العامة لممنشأة، وتقـو لجنة الموازنة بتوصيؿ  د أهداف واضحة وواَّعية:تحدي -د

ىذه األىداؼ لممستويات اإلدارية المختمفة، كي ت   تقديرات موازناتيا الفرعية  مف األىداؼ المحددة، وحيث 
في تحقيؽ أىدافيا، فإنو وحتى تنجح ىذه األداة  الموازنة ُتعدُّ إحدى األدوات التي يمكف أف تستخدميا اإلدارة  إف

غير منيجي ومنظـ،  و وح األىداؼ يبدو جيود اإلدارةفي ذلؾ يجب أف تت مف أىدافًا وا حة، ألنو في غياب 
أف يتأكد مف و وح األىداؼ التي تسعى الموزانة إلى تحقيقيا،  الموازنةلذلؾ ينبغي عمى المدير المالي أو مدير 

( يجب أف تكوف منطقية وواقعية ويمكف تحقيقيا بدرجة مف الموازنةاؼ المحددة في الموازنة )تقديرات كما أف األىد
، فمف ال روري مراعاة عدـ المبالغة في تقديرات الموازنة، فبل تو   عند مستوى عاؿ يصعب 0المرونة 

لعامموف بصعوبة تحقيؽ تمؾ يؤثر سمبًا عمى العامميف وروحيـ المعنوية، فإذا شعر ا فإّف ذلؾ الوصوؿ إليو
األىداؼ لف يبذلوا أية جيود نحو ذلؾ، كما أف و   أىداؼ عند مستوى منخفض يتطمب قدرًا  يئبًل مف الجيد 

ليو يؤثر سمبًا عمى العامميف وروحيـ المعنوية، فإذا شعر العامموف بصعوبة تحقيؽ تمؾ األىداؼ لف إلموصوؿ 
 مى درجة تحفيز العامميف نحو تحقيؽ األىداؼ. يبذلوا أية جيود نحوذلؾ، وىذا يؤثر ع

يقصد بتطبيؽ نظاـ الحوافز، ربط الموازنة بنظاـ حوافز ل ماف تعاوف المستويات  تطبيق نظام الحوافز: -هـ
اإلدارية المختمفة في تنفيذ الموازنة، كما يمكف ربط نظاـ الترقية والترفيعات لشغؿ مناصب إدارية أعمى بمدى 

  الموازنة، ومعرفة أثره لذلؾ ينبغي مراعاة أىمية ىذا العامؿ عند و  3تنفيذ الموازنة وتحقيؽ الخطط المرسومة.
 عمى دف  العامميف إلى االلتزاـ بالموازنة، فقد اليتحرؾ العامموف لتنفيذ الموازنة دوف توفير حوافز ليـ.

نظاـ الموازنات التخطيطية سواء  فييت ح دورىا وأثرىا  من التحميل السابق لمةموعة العوامل السموكية 
لذلؾ ينبغي عمى اإلدارة العميا في الوحدات االقتصادية عدـ تجاىؿ في مرحمة اإلعداد أو في مرحمة التنفيذ، 
 نجاح أىدافيا.العامؿ اإلنساني الذي ُيعدُّ أىـ عناصر 

عداد الموازنات التخطيطية: -3  مةموعة العوامل المرتبطة باألساليب المستخدمة في التنبؤ وا 
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عػداد الموازنػة التخطيطيػة، إلتعّرؼ بأنيا: مجموعة األساليب والطػرؽ واإلجػراءات التػي تسػتخدميا الجيػات القائمػة 
أكمػػػؿ وجػػػو، سػػػواء تمثمػػػت ىػػػذه الطػػػرؽ بوعمػػػى وجػػػو الخصػػػوص لجنػػػة الموازنػػػة، إلتمػػػاـ عمميػػػة إعػػػداد الموازنػػػات 

 إعداد تقديرات تمؾ الموازنات ومنيا:بأو في األساليب المستخدمة  ،إجراءات إعداد الموازنة التخطيطيةب
  استخدام األساليب العممية والكمية في وضع تقديرات الموازنة:  -أ
، وىػػذا يعنػػي أف يػػتـ 6صػػحيحةينبغػي أف ترتكػػز تقػػديرات الموازنػػة عمػى وقػػائ  ممموسػػة وتوقعػػات وافترا ػات    

التنبػػؤ بيػػذه التقػػديرات عمػػى أسػػاس عممػػي وواقعػػي لمظػػروؼ الداخميػػة والخارجيػػة، واسػػتخداـ األسػػاليب اإلحصػػائية 
والريا ية في إعداد ىذه التقديرات، ألف االعتماد عمى التخميف والعشوائية في التقدير يؤدي إلػى فشػؿ الموازنػات 

د استخداـ األساليب العممية في إعداد تقديرات الموازنة إلى و   تقديرات التخطيطية في تحقيؽ أىدافيا. كما يقو 
وىذا يعني أف تكوف التقديرات غير مبال  فييا فيتعّذر تحقيقيا في ظؿ الظروؼ التي يتوّق  0واقعية قابمة لمتحقؽ. 

ذي يجعؿ تحقيقيا سيبًل، التكوف تمؾ التقديرات متساىمة، األمر ال نفسو أف تسود خبلؿ فترة الموازنة، وفي الوقت
واليتطمػػب بػػذؿ أي جيػػد خػػاص، كػػي اليفقػػد المسػػؤولوف عػػف تحقيقيػػا الحػػافز الػػبلـز لتحسػػيف أدائيػػـ، ولػػذلؾ فػػإف 
استخداـ األساليب العممية في التقدير يساعد في الحصوؿ عمى تقديرات أقرب لمواق . إذ يمكػف مػف خبلليػا تقميػؿ 

فإف استخداـ مثؿ ىذه األسػاليب اليعنػي التػزاـ نفسو الفعمية، ولكف في الوقت الفجوة بيف األرقاـ المتوقعة واألرقاـ 
الدقة الكاممة في أرقاـ التقديرات عند تنفيذ الموازنة، عمى نسؽ الدقة المتوخاة في الدفاتر المحاسػبية، األمػر الػذي 

لى تقديرات الموازنة بمعدالت يعقد احتسابيا، إذ إنيا البد وأف تحتوي عمى قدر مف عدـ التأكد، لذا يجب النظر إ
سػػماح، أي تحديػػد حػػدود دنيػػا وعميػػا لمتقػػديرات، تفيػػد ىػػذه المعػػدالت فػػي معالجػػة عػػدـ الدقػػة فػػي تقػػديرات الموازنػػة 
والناتجة عف التنبؤ بالمستقبؿ، لذلؾ يجب عمى القائميف بإعداد الموازنػة العنايػة بو ػ  أف ػؿ التقػديرات الممكنػة 

لعمميػػة والكميػػة المختمفػػة فػػي التنبػػؤ بو ػػ  تمػػؾ التقػػديرات، حيػػث يقػػـو نظػػاـ الموازنػػات ليػػا، واسػػتخداـ األسػػاليب ا
التخطيطية في األسػاس عمػى التنبػؤ بمػا سػيكوف عميػو حػاؿ الوحػدة االقتصػادية فػي الفتػرة المقبمػة، ويػزود متخػذي 

تقبمية المتوقػػ  حػػدوثيا، القػػرار فػػي الوحػػدة االقتصػػادية بالقػػدرة عمػػى تخفيػػؼ حالػػة عػػدـ التأكػػد بشػػأف األحػػداث المسػػ
وجعميػػػا أكثػػػر و ػػػوحًا لمعمػػػؿ فػػػي ظميػػػا، وىػػػذا مػػػا يجعػػػؿ مػػػف عمميػػػة التنبػػػؤ عمميػػػة ميمػػػة فػػػي مجػػػاؿ الموازنػػػات 
التخطيطيػػة، إذ ي ػػ  التنبػػػؤ أسسػػًا سػػػميمة يمكػػف االعتمػػػاد عمييػػا فػػي تخطػػػيط أنشػػطة الوحػػػدة االقتصػػادية، رغػػػـ 

فػاءة، لػذلؾ ُيعػدُّ اسػتخداـ األسػاليب الكميػة والعمميػة المختمفػة ماتحتاجو ىذه العمميػة مػف بػذؿ مزيػد مػف الجيػد والك
بالتنبؤ ميمًا و روريًا، م  مراعاة أنو اليمكف تجاىؿ البيانات النوعية التػي التت ػمنيا األسػاليب العمميػة، ولكػف 

ارسػتيا لتمػؾ استخداـ األساليب العمميػة المختمفػة فػي التنبػؤ يتوقػؼ عمػى درجػة خبػرة اإلدارة فػي ىػذا المجػاؿ، ومم
األساليب، ومدى توافر اإلمكانيات البلزمػة لمتنبػؤ مػف حيػث أجيػزة الكمبيػوتر، والبػرامج البلزمػة، لػذلؾ ُيعػدُّ وجػود 
مثػػػؿ ىػػػذه العوامػػػؿ التػػػي تعّبػػػر عػػػف مسػػػتوى الميػػػارة الػػػذي يجػػػب أف يتمتػػػ  بػػػو أع ػػػاء لجنػػػة الموازنػػػة، أو مػػػدير 

                                           
 ،ِغجغؿبثك.بُٔمقَ بُؿم٣ص ك٢ إػمبل ٝبَسكمبّ بُٔٞبيٗةذ:2001عاضٟ،ِذّضؿبِٟ،ٚدجبػٞ،ٚجضٞدبِض،1
 .71،االؿىٕضع٠خ،ِوغ.مبُٔؿةَحد بإللبو٣د:1993ٔٛع،ٚاٌـٛاف١غٞ،فزذٟعػلٟ،2
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ة أمػرًا  ػروريًا، ولمتنبػؤ طػرؽ كميػة مختمفػة، ويتفػرع عػف كػؿ منيػا الموازنة، والمدير المالي في الوحدة االقتصػادي
 : 6أساليب فرعية، ومنيا ا تي

وتشمؿ ىذه النماذج عدة أساليب منيا: نموذج المتوسطات المتحركة، نماذج  نماذج السالسل الزمنية:  -ة
 التحميؿ األسي، ونماذج تحميؿ االتجاه. 

سة أثر مجموعة مف المتغيرات المستقمة التي تؤثر عمى المتغير تقـو ىذه النماذج بدرا النماذج السببية: -د
ومف أساليب النماذج السببية مايمي: أسموب تحميؿ االنحدار الخطي البسيط، وأسموب  0مثبًل،  المواردالتاب  ك

 .المتعّددتحميؿ االنحدار الخطي 
، التي يمكػف اسػتخداميا لموصػوؿ واإلحصائيةأنه توةد العديد من األساليب الرياضية، ، يتضح مما سبق      

إلى تقديرات أقرب ماتكوف إلى الواق ، وتتوافر في الوقت الحالي العديد مػف بػرامج الحاسػوب المتخصصػة، والتػي 
يمكف استخداميا في ىذا المجاؿ، إال أف استخداـ تمؾ األساليب ال يمكف أف يعطػي تقػديرات دقيقػة بشػكؿ كامػؿ، 

دـ التأكػد الػذي يت ػمنو المسػتقبؿ. إذ إف اسػتخداـ النمػاذج السػببية التػي تقػـو عمػى اسػتخداـ نظرًا لوجود عامؿ عػ
البيانات الفرعية وتعنى ببناء نموذج إحصائي يبيف أثر مجموعة مف المتغيرات المستقمة عمى المتغير التاب  أكثر 

فقػػػط فػػي التنبػػػؤ، لػػذلؾ ينبغػػػي عمػػػى دقػػة مػػػف نمػػاذج السبلسػػػؿ الزمنيػػة القائمػػػة عمػػى اسػػػتخداـ البيانػػػات التاريخيػػة 
الجيات القائمة عمى إعػداد الموازنػات التخطيطيػة فػي الجامعػات السػورية أف تسػتخدـ النمػاذج السػببية التػي تأخػذ 

م  عدـ تجاىؿ البيانات الكمية عند التحميؿ، خاصة وأنو قد تظير بعض الحاالت  الحسبافالبيانات النوعية في 
 الوقت الكافي لجم  البيانات عنيا وتحميميا. قرار سري  فييا، فبل يتوافرالطارئة التي تتطمب اتخاذ 

ينبغي تقديـ بيانات الموازنة بالشكؿ الذي يحقؽ االستفادة  فاعمية أسموب عرض بيانات الموازنة:  -س
 وحتى تتحقؽ االستفادة مف بيانات الموازنة فبلبد مف توافر ما يمي: 3منيا،
 المستخدمة لعرض األرقاـ الواردة في الموازنات.و وح وبساطة النماذج  -
 عمومات المفسرة والمدعمة لؤلرقاـتدعيـ الجداوؿ بالموؿ الموازنات الفرعية بع يا ببعض، و ربط جدا -
 تدعيـ القيـ واألرقاـ الواردة في الموازنات بأسس وقواعد التقدير المستخدمة.  -
بدرجة كافية مف المرونة حيث يؤدي ذلؾ إلى أف يشعر يجب أف يتمت  نظاـ الموازنات  مرونة الموازنة:  -ط

ويمّكف اإلدارة  مف إعادة تعديؿ الموازنة  4مدراء الوحدات التنظيمية بحرية وىدوء عند تنفيذ خطة الموازنة.
 تيا م  ما يستجد مف أحداث.ملمبلء
التخطيطية واستخداميا لتسييؿ عممية إعداد الموازنات  اعتماد نظام موحد ومترابط لمموازنات التخطيطية: -ح

في الرقابة البد مف استخداـ قواعد وأساليب واحدة في بناء الموازنات الفرعية، وكذلؾ تصميـ نماذج موحدة 

                                           
1Render, Barry, & stair, Ralph M,2000,Quantitative Analysis for Management 7 the edition, prentice Hall, inc,, P157 
2Render, Barry, & stair, Ralph M,2000,Quantitative Analysis for Management 7 the edition, prentice Hall, inc, P157 

 .34،ِغجغؿبثك،مبُٔمقَ بُؿم٣ص ك٢ إػمبل ٝبَسكمبّ بُٔٞبيٗةذ:2001عاضٟ،ِذّضؿبِٟ،ٚدجبػٞ،ٚجضٞدبِض،3
4Pundy1,IM,2000, Mangmement Accounting_ A Planning and Control Approach', Third edition, Vikas publishing House, P .208 
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ويعمؿ توافر مثؿ ىذه النماذج الموحدة عمى تسييؿ عممية الربط 6ومتناسقة لمختمؼ الموازنات الفرعية.
، وبيف الموازنة الواحدة خبلؿ فترة متفاوتة ولكف اعتماد نظاـ سيانف والمقارنة بيف مختمؼ الموازنات خبلؿ الفترة

موحد لمموازنات الفرعية اليمغي  رورة التحسيف والتطوير المستمر لنظاـ الموازنات ويت مف تحسيف وتطوير 
 لغاء واستبداؿ تقنيات وأساليب أخرىإ نظاـ الموازنات حسب رأي الباحثة استخداـ تقنيات وأساليب معينة أو

كالطريقة المستخدمة في التنبؤ بتقديرات الموازنة مثبًل، إذ ينبغي مراجعة أسموب التنبؤ المستخدـ في إعداد 
تقديرات الموازنة، ومبلحظة مدى مناسبة ىذا األسموب واالعتماد عميو في الفترات المقبمة خاصة عند حدوث 

 فجوة كبيرة بيف األرقاـ المتوقعة واألرقاـ الفعمية.
البد مف و   برنامج زمني مناسب  رنامج الزمني المناسب إلعداد الموزانات وااللتزام به:وضع الب -ر

، مف خبلؿ تقدير المدى الزمني البلـز إلتماـ عممية إعداد الموازنة حيث تصبح التخطيطيةإلعداد الموازنات 
تقـو بيا لجنة الموازنة أو قسـ  جاىزة قبؿ بداية فترة الموازنة، وُيعدُّ ىذا اإلجراء مف اإلجراءات الميمة التي

الموازنة، وتظير أىمية و   برنامج زمني مناسب إلعداد الموازنة التخطيطية يمتـز بو المسؤولوف التزامًا تامًا 
لييـ، مايساعدىـ عمى االنتياء إكونو يتيح الفرصة الكافية لممسؤوليف عف إعداد الموازنة لمقياـ بالمياـ الموكمة 

نة قبؿ بداية السنة المالية الجديدة التي تغطييا الموازنة. ويجب أف تكوف الموازنة جاىزة قبؿ مف إعداد المواز 
بداية السنة المالية القادمة، حتى يمكف ممارسة عممية الرقابة عمى تنفيذ أنشطة الموازنة مف بداية الفترة 

اتخاذ اإلجراءات البلزمة في الوقت المالية، األمر الذي يمكف مف اكتشاؼ االنحرافات أواًل بأوؿ، وبالتالي 
 المناسب.

ُيعػدُّ تأىيػؿ وتػدريب المسػؤوليف  تأهيل وتدريب المسؤولين عمـى إعـداد واسـتخدام الموازنـات التخطيطيـة: -ص
عمػػػى إعػػػداد واسػػػتخداـ الموازنػػػات بشػػػكؿ سػػػميـ أمػػػرًا  ػػػروريًا، إذ يقػػػ  عمػػػى عػػػاتقيـ مسػػػؤولية إعػػػداد الموازنػػػات 

يعنػػػػي أف تكػػػػوف لػػػػدييـ المعرفػػػػة الكافيػػػػة لطبيعػػػػة وخصػػػػائص الموازنػػػػة وأىػػػػدافيا،  ، وىػػػػذا0التخطيطيػػػػة وتنفيػػػػذىا
يػا فػي إعػداد الموازنػة وأي ػًا آليػة الرقابػة بالموازنػات، وأف يػتـ تعػريفيـ بالمسػؤوليات اّتباعواألساليب التػي سػيتـ 

لممسػؤوليف، وبػرامج والمياـ المحددة لكؿ وحدة إدارية، وحتى يمكف تحقيػؽ ذلػؾ فبلبػد مػف عقػد لقػاءات ونػدوات 
تدريب متخصصة تو ح ليـ آلية إعداد وتطبيؽ الموازنات واألساسيات التي تنطمؽ منيا تمؾ العمميػة ل ػماف 

 تحقيؽ أداء اف ؿ.
ال يمكف اف تنجح أي  إعداد الموازنة عمى أساس التوافق مع الخطة االستراتيةية لموحدة االَّتصادية: -ط

 3مف خطة طويمة األجؿ تسترشد بأىدافيا وتسعى لتحقيقيا سنة بعد أخرى خطة قصيرة األجؿ إال اذا كانت جزءاً 
فالتخطيط االستراتيجي طويؿ األجؿ يمثؿ نظرة شمولية ألو اع الوحدة االقتصادية وأنشطتيا عمى المدى 

خطيط أداة لمت بعّدىاالطويؿ، وبحث كيفية تطوير ىذه األو اع واألنشطة خبلؿ السنوات القادمة. ويمكف لمموازنة 
                                           

 .31.مٓىغغ َةجن:2001عاضٟ،ِذّضؿبِٟ،ٚدجبػٞ،ٚجضٞدبِض،1
2Pundy1,IM,2000, Mangmement Accounting_ A Planning and Control Approach', Third edition, Vikas publishing House, P .295 
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قصيراألجؿ أف تفيد في ىذا المجاؿ مف خبلؿ استخداميا كموجو لمخطط السنوية قصيرة األجؿ لتوجيييا في 
مسار معيف يحقؽ في النياية التطوير والتحسيف المنشود لموحدة االقتصادية، حيث يمكف مف خبلؿ الموازنة 

ثؿ بذلؾ حمقة الوصؿ بيف التخطيط طويؿ السنوية تطوير أو اع وأنشطة الوحدة االقتصادية سنة بعد أخرى لتم
 األجؿ والنتائج الفعمية السنوية، مايجعميا تمثؿ عنصر رقابة عمى تنفيذ الخطة االستراتيجية لموحدة االقتصادية.

  مةموعة العوامل المرتبطة بكفاية نظام المعمومات المحاسبي: -4
يعّرؼ نظاـ المعمومات المحاسبي بأنو: الجزء األساسي والميـ مف نظاـ المعمومات اإلداري في الوحدة        

االقتصادية في مجاؿ األعماؿ الذي يقـو بحصر وتجمي  البيانات المالية مف مصادر خارج وداخؿ الوحدة 
ىذه البيانات وتحويميا إلى معمومات مالية مفيدة لمستخدمي ىذه المعمومات خارج  بتشغيؿاالقتصادية ثـ يقـو 

. وىذا يعني أف نظاـ المعمومات المحاسبي ُيعدُّ أحد النظـ الفرعية المكونة لنظاـ 6وداخؿ الوحدة االقتصادية
لتوفير المعمومات المفيدة النظـ الفرعية المكونة لنظاـ المعمومات اإلداري في الوحدة االقتصادية، والذي يسعى 

لممسؤوليف في كؿ المستويات اإلدارية وغيرىـ مف األطراؼ الخارجية، لذلؾ البد مف أف يوجد في كؿ وحدة 
اقتصادية نظاـ معمومات محاسبي سواء أكاف ذلؾ النظاـ يدويًا يتكوف مف مجموعة مف الممفات وخريطة 

ة. ويتكوف نظاـ اإللكترونيعتمد عمى استخداـ الحاسبات الحسابات، والمجموعة الدفترية، أـ كاف نظامًا ي
المعمومات المحاسبي مف نظاميف فرعييف ىما المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية، حيث يكمؿ كؿ منيما 

ففي الوقت الذي يختص فيو نظاـ المحاسبة المالية بتقديـ معمومات تخدـ المستخدـ الخارجي، 0عمؿ ا خر،
سبة اإلدارية بتوفير معمومات ألغراض االستخداـ الداخمي، مف خبلؿ التخصص في مجاؿ يختص نظاـ المحا

الموازنات، ودراسة نظـ المعمومات ومحاسبة التكاليؼ، ما يساعد اإلدارة عمى اتخاذ القرارات الخاصة بتخطيط 
 ورقابة عمميات الوحدة االقتصادية.

  التخطيطية: أثر النظام المحاسبي عمى إعداد وتنفيذ الموازنات 
ترتكز عممية إعداد الموازنات التخطيطية في جزء منيا عمى البيانات والمعمومات التاريخية التي ينتجيا    

النظاـ المحاسبي، كما تتطمب الرقابة باستخداـ الموازنات المقارنة بيف النتائج الفعمية التي يوفرىا النظاـ 
وىذا يتطمب توحيد تصنيؼ الحسابات في كؿ مف النظاميف، المحاسبي ومقارنتيا بما ىو مخطط بالموازنة، 

وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة وثيقة بيف 3والمصروفات حسب مراكز المسؤولية،  المواردوأف تصنؼ حسابات 
 النظاـ المحاسبي في وحدة إدارية ونظاـ الموازنات، حيث يوفر ليا ا تي:

 بمثابة نقطة األساس في إعداد الموازنات التخطيطية.المعمومات المالية التاريخية والتي ُتعدُّ  - أ
المعمومات عف النتائج المالية الفعمية والبلزمة لعممية المقارنة بيف تمؾ النتائج الفعمية والتقديرات الواردة  - ت

ونظرًا لوجود عبلقة وثيقة بيف النظاميف، كاف مف ال روري  بالموازنة، واحتساب االنحرافات وتحميؿ أسبابيا.
                                           

 .47،ِغجغؿبثك،مَِٞى بألكىبل ك٢ بُٔ٘ظٔةذ -بُُِٞى بُس٘ظ1997:٢ٔ٤دغ٠ُ،دـ١ٓ،1
 .65ؿبثك،م،ِغجغَِٞى بألكىبل ك٢ بُٔ٘ظٔةذ -بُس٘ظ٢ٔ٤بُُِٞى :1997دغ٠ُ،دـ١ٓ،2
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ود حد أدنى مف التنسيؽ بينيما السيما في توحيد تصنيؼ الحسابات ومسمياتيا، وكذلؾ  رورة االعتماد وج
عمى نفس مستوى التفصيؿ في الحسابات خاصة في حسابات نتائج األعماؿ ومراكز المسؤولية، إذ إف 

ممية اذا لـ يكف مستوى المقارنات التي يتوجب إجراؤىا بيف النتائج الفعمية وتقديرات الموازنة تصبح غير ع
التفصيؿ في حسابات النظاـ المحاسبي ىو نفسو الموجود في الحسابات المستخدمة في نظاـ الموازنات. 
ويت ح مف ذلؾ الدور األساسي الذي يقـو بو نظاـ المعمومات المحاسبي في الوحدات االقتصادية سواء أكانت 

إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية فإنو مف ال روري أف تمؾ الوحدات كبيرة أـ صغيرة، ول ماف نجاح عممية 
يكوف النظاـ المحاسبي قادرًا عمى توفير البيانات المالية التاريخية البلزمة إلعداد الموازنات التخطيطية، كما 

التنفيذ  يجب أف يكوف قادرًا عمى توفير المعمومات عف النتائج المالية الفعمية البلزمة لعممية المقارنة بيف نتائج
الفعمية وتقديرات الموازنة في الوقت المناسب، وسواء أكاف النظاـ المحاسبي المطبؽ في الوحدة االقتصادية 

، فإنو الغنى لموحدة االقتصادية عنو، ونظرًا لكبر حجـ اإللكترونييدويًا أـ آليًا يعتمد عمى استخداـ الحاسب 
(، كاف التوجو نحو تطوير نظـ تشغيؿ ىذه كالةامعات مثالً ) البيانات المالية التي تمتمكيا الوحدات الكبيرة
لما لو مف قدرة فائقة عمى تشغيؿ ومعالجة البيانات اإللكتروني البيانات المالية عف طريؽ استخداـ الحاسب 

بدقة وسرعة، وتخزينيا واسترجاعيا بطريقة منظمة، وبالتالي يمكف لمنظاـ المحاسبي في ىذه الحالة أف يحقؽ 
اية المطموبة مف خبلؿ توفير البيانات المالية التاريخية البلزمة إلعداد الموازنات التخطيطية في الوقت الكف

المناسب وبالطريقة المناسبة، وأي ًا مف خبلؿ توفير المعمومات عف النتائج المالية الفعمية والبلزمة لعممية 
ا أنو يمكف الربط بيف بيانات النظاـ المحاسبي وتقديرات المقارنة بيف نتائج التنفيذ الفعمية وتقديرات الموازنة، كم

الموازنة بطريقة آلية لغرض استخداـ التقارير المحاسبية الشيرية والدورية بشكؿ يقارف النتائج الفعمية لنشاط 
ر مف ظيار قيمة االنحرافات بينيما ونسبتيما، وىذا يوفر الكثيا  الوحدة االقتصادية م  تمؾ المقدرة في الموازنة و 

 الوقت والجيد البلزميف عما لو كاف النظاـ المحاسبي المطبؽ في الوحدة االقتصادية يدويًا. 
 الموازنات التخطيطية كأداة لمرَّابة:خامسًا: 

 مفهوم الرَّابة عمى الموازنات التخطيطية:  .1
ولػػػػى لمموازنػػػػات ُتعػػػػدُّ وظيفػػػػة التخطػػػػيط ووظيفػػػػة الرقابػػػػة، وظيفتػػػػيف متكػػػػاممتيف، فػػػػالتخطيط ُيعػػػػدُّ الخطػػػػوة األ

ممارسػػة الرقابػػة عمػػى أنشػػطة المنشػػاة كافػػة. كونػػو ي ػػ  المعػػايير التػػي تمثػػؿ لالتخطيطيػػة، واالنطبلقػػة األساسػػية 
األداء المطموب تنفيذه. والرقابة ُتعنى بمقارنة النتائج الفعمية المحققة في نياية المدة المحددة، م  األىداؼ التي 

حقؽ التكامؿ بيف تخطيط حددىا التخطيط ليذه المدة توصبًل إلى معرفة مستوى اإلنجاز، وتقييـ األداء وىكذا يت
السياسػػات والبػػرامج وبػػيف الرقابػػة عمػػى تنفيػػذىا. وتحتػػاج اإلدارة  مػػف أجػػؿ مراقبػػة أداء أقسػػاميا ونشػػاطاتيا إلػػى 
تػػدفؽ المعمومػػات ال ػػرورية والبلزمػػة، وىػػذا يتطمػػب إعػػداد تقػػارير األداء التػػي تشػػكؿ شػػكبًل مػػف أشػػكاؿ التغذيػػة 

الواقعية عف سير العمؿ واكتشػاؼ االنحرافػات والمشػكبلت والعمػؿ عمػى الراجعة التي تساعد في إعطاء الصورة 
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"بموحػػات القيػػادة وىػػي أدوات عػػرض شػػاممة تػػربط المعمومػػة  إيجػػاد الحمػػوؿ المناسػػبة ليػػا، وتسػػمى ىػػذه التقػػارير
  6المالية م  المعمومة العممياتية لبلطبلع عمى سياؽ العمميات وتقديـ عرض عممي لتنفيذ األىداؼ.

 مراحل الرَّابة عمى الموازنات التخطيطية: .0
 ُتعدُّ مراقبة الموازنة صفة أساسية ألنظمة ال بط اإلداري التي تحقؽ أرب  نقاط ميمة وىي:

 إلزاـ المنفذيف بتطبيؽ ما خطط لو في الموازنة.  -أ
 استخداـ مقاييس لؤلداء أثناء سير العمؿ. -ة
 تعزيز االتصاؿ والتنسيؽ  مف المؤسسة المعنية. -د
 0تأثير عمى العمميات السموكية والتنظيمية.ال -س

 تتحقؽ النقاط السابقة الذكر عبر العممية الرقابية التي تمر بثبلث مراحؿ ىي:
 بالخطة. ةو   المعايير التي تمثؿ األداء المطموب أو مراجعتيا وتدقيقيا إذا كانت مرفق -
 قياس ومقارنة النتائج الفعمية بالمعايير المرسومة مقدمًا. -
 3.يااالنحرافات وتحميميا ثـ تصحيححصر  -

  . مضامين الرَّابة عمى الموازنات التخطيطية:3
 تت مف الرقابة العمميات ا تية:

يتمثػػػؿ اليػػػدؼ األساسػػػي ألي نظػػػاـ إداري فػػػي التأكػػػد مػػػف أف المػػػديريف يعممػػػوف فػػػي  محاســـبة المســـؤولية:  - أ
تجانس نحو تحقيؽ أىداؼ المنشأة ككؿ، لذلؾ تستخدـ محاسبة المسؤولية التي ىي العمميات اإلدارية الخاصة 

ية جزءًا مف النظاـ بتوفير المعمومات التي تساعد عمى رقابة العمميات وتقييـ األداء وُيعدُّ نظاـ محاسبة المسؤول
اإلداري لممنشأة ككػؿ. وتتمثػؿ الخطػوة األساسػية لتنفيػذ نظػاـ المسػؤولية فػي تقسػيـ المنشػاة إلػى قطاعػات يطمػؽ 
عمييا مركز المسؤولية م  تحديد المدير المسؤوؿ عف كؿ مركز)قطاع(، حيث يحدد بو ػوح لكػؿ مػدير حػدود 

ابتو. فقد يكوف المدير مسػؤواًل عػف المنشػأة كميػا، أو قسػـ سمطتو ومنطقة مسؤولياتو، أي األنشطة الخا عة لرق
  4معيف ليا...الخ.

 ويتوقؼ نجاح نظاـ محاسبة المسؤولية عمى توافر ثبلثة مقومات أساسية ىي:
  سػػموؾ المػػديريف بمػػا يػػدفعيـ إلػػى إظيػػار أقصػػى مػػا عنػػدىـ لتحقيػػؽ أىػػدافيـ  فػػيمعػػايير لتقيػػيـ األداء تػػؤثر

 وأىداؼ المنشأة ككؿ.
   تقػػارير عػػف األداء تو ػػح لممػػدير مػػدى التقػػدـ الػػذي أحػػرزه فػػي تحقيػػؽ المعيػػار المسػػتخدـ فػػي تقييمػػو بمػػا

 يساعده عمى تطوير وتحسيف أدائو وفقًا لمنتائج التي يت منيا تقرير األداء.

                                           
 .57،صاعاٌغضب،صِلك،م٣دبإللبوبُٔؿةَحد   :2002٘ٛثغ،جبْفغأـٛا١ٌّٚغ،ٌٛعاْ،رغجّخػجضاٌغد١ُاٌىـُ،1

2Horngren,T.Charles2002;Motivatition,budgets and responsibility accounting ,Spain, Madrid ,Mateu -Cromo Artes Graphics.p56. 
 .228،اإلؿىٕضع٠خ،اٌّىزتاٌجبِؼٟاٌذض٠ش،م٣دبإللبوك٢ بُٔؿةَحد :2006ِغػٟ،ػط١خػجضاٌذ١ّض،3

 .87،ِغجغؿبثك،مٔسومٓدبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد بُ:1997دـ١ٓ،أدّض،4
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  اشػػػتماؿ تقريػػػر األداء عمػػػى العناصػػػر الخا ػػػعة لرقابػػػة المػػػدير المسػػػؤوؿ فقػػػط، بمعنػػػى  ػػػرورة اسػػػتبعاد
ال سيشعر بعدـ عدالة التقييـ،التكال وبالتالي يفقد حماسو في  يؼ غير الخا عة لمرقابة مف تقارير األداء وا 

 6تحقيؽ األىداؼ المسؤوؿ عنيا.
قيػػاس األداء الفعمػػي أحػػد األركػػاف الميمػػة لنظػػاـ الرقابػػة، إذ يسػػتمـز األمػػر تسػػجيؿ  َّيــاس األداء الفعمــي: - ت

ومقارنتو باألداء المخطط حتػى يمكػف التعػرؼ عمػى االنحرافػات  األداء الفعمي م  ربطو بمراكز المسؤولية
 والمسؤوليف عنيا.

يػػتـ تحميػػؿ االنحرافػػات لمعرفػػة أسػػبابيا ودراسػػتيا ومحاولػػة الق ػػاء عمػػى  حصــر االنحرافــات وتحميمهــا: - ذ
 أسباب نشأتيا. ويتـ حصر االنحرافات بيف الخطة والتنفيذ الفعمي وفقًا لما يمي:

 منشأة، وانحرافات في غير صالحيا.انحرافات في صالح ال 
  .انحرافات خا عة لمرقابة، وأخرى غير خا عة ليا 
 .انحرافات مسموح بيا، وانحرافات غير مسموح بيا 

  2وتتم دراسة االنحرافات في ضوء ثالثة مقاييس:
 حجػـ االنحػػراؼ ذاتػو، ممػػثبًل بقيمػة ماليػػة أو عينيػػة ويشػير حجػػـ االنحػراؼ إلػػى  ػرورة الفحػػص أو عػػدـ 

 الدخوؿ فيو.
 .حجـ االنحراؼ بالقياس إلى التكاليؼ المعيارية، ويشير إلى أولويات البدء بالفحص 
 ىؿ االنحرافات تعود لعوامؿ خارجية، أو داخمية في مجاؿ رقابة المستويات اإلدارية 
بلت التػي تػرى تأتي ىذه الخطوة مكممة لسابقاتيا، في و   الحمػوؿ العبلجيػة، لممشػك . اتخاذ القرارات المصححة:4

اإلدارة  أنيػا تعػوؽ عمميػة تحقيػؽ األىػداؼ، ويكػوف العػبلج حسػب طبيعػة وحجػـ كػؿ مشػكمة. ويمكػف أحيانػًا أف يكػػوف 
العػػبلج بإعػػادة التخطػػيط إذا تبػػيف أف مسػػتوى األداء الحػػالي ال يحقػػؽ أىػػداؼ المنشػػأة. وبالتػػالي فالمسػػؤوؿ عػػف اتخػػاذ 

نحرافات مف جية واختيار أنسب الطرؽ العبلجية والتأكد مف نجاحيػا فػي القرار أو التصرؼ العبلجي يواجو تحديد اال
   العبلج.

                                           
 .87،ِىزجخِغجغؿبثك،مبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد بُٔسومٓد:1997دـ١ٓ،أدّض،1
 .50،ِغجغؿبثك،ملٝو بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د ك٢ زو٤٤ْ بأللبء ٖٓ قالٍ بُٔكطؾ بُٞؽ٢٘ ُِٔؿةَحد ك٢ بُػًبئى :1987-1986وبثٛف،ِٛفك،2
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 :بالموازنة العامة لمدولة المبحث الثالث: الموازنة التخطيطية لةامعة تشرين وعالَّتها
 أواًل: الموازنة العامة لمدولة في سورية:

، األمر الذي يستدعي 6تؤدي إلى تحقيؽ أىدافياُتعدُّ الموازنة العامة أوؿ أداة رئيسية لمسياسة المالية التي 
 استعراض تعريؼ الموازنة العامة  وتبويبيا، واليدؼ منو عمى النحو ا تي:

 :تعريف الموازنة العامة لمدولة .1
تكثر التعريفات الخاصة بالموازنة العامة لمدولة، وبالتالي تختمؼ مف منظور الوظيفة التي تمارسيا، أو ا ثار 

، أو ا ثػػار التػػي تحػػدثيا، أو العبلقػػات التػػي تربطيػػا بالنظػػاـ االقتصػػادي، واإلطػػار القػػانوني الػػذي التػػي تتركيػػا
 يغمفيا، وبالتالي يمكف ذكر التعريفات التالية: 

  تعريؼ الموازنة "بأنيا وثيقة معتمدة تت مف ترتيبًا لئليرادات المقدرة والمصروفات المقدرة لمدولة لفتػرة مقبمػة
 عاـ". ومف الوا ح أف ىذا التعريؼ يركز عمى الوظيفة المحاسبية لمموازنة.تكوف عادة لمدة 

  يراداتيػا لمػدة مقبمػة يرى آخروف، أف الموازنة العامة لمدولة ىي: تقدير مفصؿ ومعتمػد لمصػروفات الدولػة وا 
صػادية مف الزمف، وىي األداة الرئيسية التي تستخدميا السياسة الماليػة لتحقيػؽ مجموعػة مػف األىػداؼ االقت

 واالجتماعية والمالية".ويركز المفيـو عمى ا ثار التي تحدثيا الموازنة.
  ومف ناحية أخرى يمكف تعريؼ الموازنة العامة لمدولة بأنيػا" نظػاـ موحػد يمثػؿ البرنػامج المػالي لمدولػة لسػنة

". ويركػز ىػذا مالية مقبمة، يعكس الخطة الماليػة التػي ىػي جػزء مػف الخطػة االجتماعيػة واالقتصػادية العامػة
 التعريؼ عمى العبلقات التي تربط الموازنة العامة لمدولة بالنظاـ االقتصادي واالجتماعي.

  ،وتمثؿ الموازنة العامة لمدولة "برنامج العمؿ التي تتقدـ بو الحكومػة أمػاـ ممثمػي الشػعب، لسػنة ماليػة مقبمػة
شػكؿ وثيقػة معتمػػدة". ويركػز ىػذا التعريػػؼ  وبالتػالي فيػي البرنػػامج المقػدـ إلػى السػػمطة التشػريعية ليكػوف فػػي

 .0عمى اإلطار القانوني أو التشريعي الذي يجب أف يغمؼ الموازنة وأال تعمؿ إال مف خبللو
  كما عّرفت المادة الثانية مف القانوف المالي األساسي موازنة الدولة العامة في الجميورية العربية السورية

وية لتنفيذ الخطة االقتصادية، وذلؾ بما يحقؽ أىداؼ ىذه الخطة ويتفؽ بأنيا: الخطة المالية األساسية السن
م  بنيانيا العاـ والتفصيمي. ونستنتج مف ىذا التعريؼ الخصائص الرئيسية التالية لمموازنة العامة في 
القطر العربي السوري وىي:)الموازنة خطة، الموازنة خطة مالية، الموازنة خطة أساسية، الموازنة خطة 

 ية، الموازنة أداة لتنفيذ الخطة االقتصادية(.سنو 
 ي رادات الجيات وتت مف الموازنة العامة لمدولة وفقًا لممادة الثالثة مف القانوف المالي تقديرات نفقات وا 

واإلدارات العامة، الييئات العامة ذات الطاب  اإلداري، المؤسسات ذات الطاب   التالية: )الوزارات
وتصنؼ الموازنة 3اإلدارية المحمية، وذلؾ  مف الحدود المقررة في ىذا القانوف(.االقتصادي، الوحدات 

                                           
 .337،ِغجغؿبثك،مبُؼةٓدبهسظةل٣ةذ بُٔة٤ُد :2009-2008كغف،ؿ١ّغ،1
 .339،ِغجغؿبثك،مبهسظةل٣ةذ بُٔة٤ُد بُؼةٓد:2009-2008كغف،ؿ١ّغ،2
 .9-8،ٚػاعحاٌّب١ٌخ،صِلكمم3،ط1985-1-31ُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د 3
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العامة لمدولة، بأنيا موازنة تقميدية، أو ما تسمى موازنة البنود والرقابة، فيي تعرض عمى شكؿ بنود وفؽ 
 الحقًا.وسيتـ تفصيؿ ىذه الخصائص 6الغرض، الذي تؤديو النفقات م  تفصيؿ رقمي ليذه البنود،

 أوةه الخالف بين الموازنة العامة وغيرها من الحسابات الختامية: .6
تختمؼ الموازنة العامة عف الميزانية العامة لمشركات والمشروعات الخاصة، وكذلؾ عف الحساب الختامي   -

لمدولة، حيث إف الموازنة العامة ما ىي إال ميزانية تقديرية، ت   صورة لما ينبغي أف يكوف عميو الحاؿ 
ـ المقبؿ. أما الميزانية العمومية بالنسبة لئلنفاؽ العاـ، وما يتوق  تحصيمو مف اإليراد العاـ خبلؿ العا

 لممشروعات والشركات فإنيا تت مف أرقامًا فعمية بنتائج النشاط اإلنتاجي في خبلؿ العاـ الذي انق ى. 
كما تختمؼ الموازنة العامة عف الحساب الختامي لمدولة ، حيث تحدد لنا الموازنة التقديرات خبلؿ فترة   -

الفعمية خبلؿ عاـ م ى، وىو بذلؾ يشتمؿ عمى  المواردالمصروفات و  مقبمة، أما الحساب الختامي فيت مف
جمي  الحسابات الختامية لمدولة وأجيزتيا ومشروعاتيا العامة سواء تعمؽ األمر بحساب التشغيؿ أو المتاجرة أو 

ب الختامي باألرباح والخسائر لشركات القطاع العاـ، والييئات العامة التي تديرىا الدولة. ولذلؾ نجد أف الحسا
لمدولة يمكف أف يكوف إدارة رقابية فعالة عمى مدى إحكاـ تنفيذ بنود الميزانية، ومدى فاعمية البيانات التقديرية 

 الواردة فييا.
الموازنػة العامػة تشػتمؿ عمػى أرقػاـ تقديريػة مفصػمة ومبوبػة بالنسػبة لجميػ  مصػادر  :نخمص من هذا إلى أن   

العامة، وبنود اإلنفاؽ العامة، وذلػؾ عػف سػنة ماليػة مقبمػة، بعكػس كػؿ مػف الميزانيػة العموميػة لمشػركات  الموارد
والمؤسسػػات وحتػػى الحسػػاب الختػػامي لمدولػػة، حيػػث يشػػتمؿ كػػؿ منيمػػا عمػػى أرقػػاـ فعميػػة تحققػػت فعػػبًل فػػي سػػنة 

النشػاط االقتصػادي عػف  مالية م ت ومف ثـ دونت لكي تظيػر مػف المركػز المػالي الفعمػي الػذي يعكػس نتيجػة
 فترة زمنية محددة.

يمكف أف نصػور ىػذه الميزانيػة عمػى أنيػا خطػة عمػؿ تو ػح بالتفصػيؿ سياسػة الدولػة االقتصػادية  وفي النهاية
في اإلنتاج والتوزي ، وأي ًا سياستيا االجتماعيػة عػف طريػؽ توزيػ  اإلنفػاؽ العػاـ ولػذلؾ فيػي ترسػـ عػف طريػؽ 

 0ية معًا.السمطة التنفيذية والتشريع
 3:حدد القانون المالي المذكور التبويب عمى الوةه اآلتي: تبويب الموازنة العامة لمدولة .3

 تبويب نفقات الموازنة العامة لمدولة: -أ
  :يظير عمى أساس وظائؼ الدولة المختمفة )الدفاع، األمف الداخمي، التعميـ...(. تبويب وظيفي 
 :ُيظيػػػر نفقػػػات كػػػؿ وحػػػدة إداريػػػة عمػػػى حػػػدة، مػػػف وزارة أو إدارة أو مؤسسػػػة عامػػػة بالشػػػكؿ الػػػذي  تبويـــب إداري

 يخصص فيو لكؿ وزارة قسـ مستقؿ ولكؿ إدارة أو مؤسسة عامة تابعة ليا فرع مستقؿ.

                                           
 .144،عؿبٌخِبجـز١غغ١غِٕلٛعح،و١ٍخااللزوبص،جبِؼخصِلك،مبُحىبٓع ٝبأللبء ٝإٌٓة٤ٗد زطح٤وٜة ػ٠ِ بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ َٞو٣دٓٞبيٗد :2003اٌش١بط،ِذّض،1
 .342،ِغجغؿبثك،مبهسظةل٣ةذ بُٔة٤ُد بُؼةٓد:2009-2008كغف،ؿ١ّغ،2
 .11-10،ِغجغؿبثك،مم1985-1-31إللبو٣د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د بُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ ب3
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 :ُيظير نفقات كؿ وحدة إدارية عمى أسػاس طبيعػة النفقػة، بالشػكؿ الػذي يظيػر فيػو التبويػب نفقاتيػا  تبويب نوعي
 الستثمارية والجارية )مف أجور ونفقات عامة ونفقات تحويمية..(. ا
 :دارتيا ومؤسساتيا العامة. تبويب إَّميمي  ُيظير بصورة مستقمة نفقات اإلدارة المركزية مف جياز الدولة وا 

تبويب إيرادات الموازنة العامة لمدولة:   - أ الراىف ُيعدُّ تبويب الموازنة العامة لمدولة في سورية في الوقت 
داريًا، حيث توزع االعتمادات عمى القطاعات المكونة لبلقتصاد الوطني، ولكؿ وزارة م  مؤسساتيا  تبويبًا وظيفيًا وا 
وشركاتيا التابعة ليا عمى حدة، وتوزع ىذه االعتمادات نوعيًا عمى األبواب الخمسة لمموازنة العامة لمدولة 

خاصة(، -جور والتعوي ات، الباب الثاني: النفقات اإلدارية )عامةوالممتثمة با تي: الباب األوؿ: الرواتب واأل
الباب الثالث: المشاري  االستثمارية، الباب الراب : النفقات التحويمية، الباب الخامس: الديوف وااللتزامات واجبة 

( تبويب 9جدوؿ )الدف . وذلؾ بأسموب تقسيمات الخطة الخمسية االقتصادية واالجتماعية وتبويبيا نفسو. ويبيف ال
فٟؿٛع٠خٚفكألـبَ( التقسيـ الوظيفي لمموازنة العامة لمدولة62الموازنة حسب القطاعات، كما يبيف الجدوؿ )

 . (اٌزٛػ٠غإٌٛػٌٍّٟٛاػٔخاٌؼبِخٌٍضٌٚخفٟؿٛع٠خدـتاألثٛاة11ِغلّخدـتعلُاٌمطبع،٠ٚج١ٓاٌجضٚي)
 1القطاعات في سورية( تبويب الموازنة العامة حسب 9ةدول )

 بَْ بُوطةع وهْ بُوطةع

 بُكمٓةذ بُػٔةػ٤د ٝبفغسٔةػ٤د ٝبُشكظ٤د 1

 بًُوبػد ٝبُـةجةذ ٝبألَٔةى 6

 بُظ٘ةػد بفَسكىبغ٤د 3

 بُظ٘ةػد بُسؿ٤ِ٣ٞد 4

 بٌُٜىجةء ٝبُـةي ٝبُٔةء 5

 بُح٘ةء ٝبُسش٤٤م 6

 بُسػةوخ 7

 بُ٘وَ ٝبُٔٞبطالذ ٝبُسك٣ًٖ 8

 ٝبُسة٤ٖٓ ٝبُؼوةوبذبُٔةٍ  9

 بػسٔةلبذ ؿ٤ى ٓٞيػد 1

 0.(: التقسيم الوظيفي لمموازنة العامة لمدولة في سورية وفق أَّسام مرَّمة حسب رَّم القطاع12ةدول)
 أٓة بُسو٤ُٔةذ كسسْ ًٔة ٢ِ٣: بُح٤ةٕ بُلىع بُوُْ بألَةٌ بُوطةع

 بُكمٓةذ بُػٔةػ٤د ٝبفغسٔةػ٤د ٝبُشكظ٤د    1

 بُؼة٢ُبُسؼ٤ِْ    15 

 ٝيبوخ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ  151  

 ٝيبوخ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ 15111   

 3(  التوزيع النوعي لمموازنة العامة لمدولة في سورية حسب األبواب 11ةدول )
 بُحةت بُكةٍٓ بُحةت بُىبجغ بُحةت بُطةُص بُحةت بُطة٢ٗ بُحةت بألٍٝ بُح٤ةٕ

 بُم٣ٕٞ ٝبفُسًبٓةذ بُٞبغحد بُمكغ بُ٘لوةذ بُسؿ٤ِ٣ٞد بُٔشةو٣غ بفَسطٔةو٣د بُ٘لوةذ بإللبو٣د بُىٝبزث ٝبألغٞو ٝبُسؼ٣ٞؼةذ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ

      ٝيبوخ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ

 ييدؼ تبويب الموازنة العامة لمدولة إلى تحقيؽ ا تي:أهداف تبويب الموازنة العامة لمدولة:   - 4
ظيار عناصرىا  -أ  الرئيسة، والكشؼ عف مدى صمتيا بالخطة االقتصادية.تسييؿ تكويف خطة الموازنة وا 
 تساعد عمى التحقؽ مف أف األمواؿ يتـ إنفاقيا في الوجوه المخصصة ليا  مف الحدود المقررة.  -ة
 المساعدة في إعداد الحساب العاـ اإلجمالي وتنظيمو. -د

                                           
 .131،ِغجغؿبثك،مٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،1
 .132،ِغجغؿبثك،مبُُٞو٣دٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د ،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،2
 .129-126،ِغجغؿبثك،ممٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،3
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االقتصػادية واالجتماعيػة لمنفقػات الحصوؿ عمى معمومات إحصائية، والمساعدة عمى التحميؿ الدقيؽ لآلثػار  -س
 6العامة. المواردو 

  ثانيًا: دورة الموازنة العامة لمدولة:
، تبػدأ السػنة الماليػة فػػي سػورية فػي األوؿ مػف كػػانوف الثػاني، وتنتيػي فػي الواحػػد والثبلثػيف مػف كػػانوف األوؿ    

  االقتصػادي والوحػدات اإلداريػة ويسري ىذاف التاريخػاف عمػى الموازنػة العامػة وموازنػات المؤسسػات ذات الطػاب
وتمر الموازنة العامة لمدولة منذ البدء بتح يرىا وحتى ختاـ حسابيا، بأرب  مراحؿ كا تي: اإلعداد، 0المحمية. 

اإلقرار، التنفيذ، مراقبة التنفيذ. وقد حدد وّبيف القانوف المالي األساسي لمدولة في سورية ىػذه المراحػؿ وعممياتيػا 
 3ا تي:عمى الوجو 

 ـ إعداد الموازنة العامة لمدولة: 1
 يرسؿ وزير المالية تعميمًا إلى مختمؼ وزارات الدولة يطمب فيو تقديـ تقديرات نفقاتيا لمسنة المالية المقبمة. -أ

 توزع كؿ وزارة ىذا التعميـ عمى الجيات التابعة ليا وتطمب منيا إعداد موازناتيا.  -ة
يراداتيػػػا العامػػػة التػػػي سػػػترد إلػػػى الموازنػػػة العامػػػة لمدولػػػة ُتعػػػدُّ الجيػػػات المعنيػػػة التقػػػديرات ا  -د ألوليػػػة لنفقاتيػػػا وا 

 :وذلك تبعًا لآلتيوترسميا إلى الوزارة التي تتب  تمؾ الجيات ليا 
 االستراتيجيات والسياسات المتفؽ عمييا في مشروع الخطة الخمسية.  -
 الظروؼ المو وعية والعممية الراىنة لبلقتصاد الوطني. -
 األىداؼ المحددة الممكف تحقيقيا في ظؿ الظروؼ االقتصادية السائدة. -
السياسػات واإلجػػراءات المطمػػوب اتخاذىػػا لتحقيػؽ أىػػداؼ الخطػػة حيػػث تكػوف أكثػػر واقعيػػة وجديػػة وانتظامػػًا  -

 ويتحقؽ فييا عامؿ المرونة.
يا إلػػى وزارة الماليػػة مشػػفوعة تقػػـو الػػوزارة المعنيػػة بإعػػادة النظػػر فػػي ىػػذه التقػػديرات وتوافػػؽ عمييػػا ثػػـ ترسػػم  -س

بجمي  المستندات واإلحصػاءات واإلي ػاحات لتبريػر كػؿ اعتمػاد مػف االعتمػادات المطموبػة. ولػوزارة الماليػة 
أف ُتعدؿ في تمؾ التقديرات بما ينسجـ م  واق  تمػؾ الجيػات وحاجاتيػا ومػ  إمكانيػة الدولػة الماليػة عمػى أف 

 ور م  الوزارة المختصة وىيئة التخطيط.يتـ كؿ ذلؾ في إطار الخطة وبعد التشا
تدرس وزارة المالية التقديرات المرسػمة إلييػا وليػا، كمػا تقػـو بتنسػيؽ تمػؾ التقػديرات فػي شػكؿ مشػروع موحػد   -ط

يراداتيا المسؤولة عف تحصيبلتيا.  وفقًا ألنواع التبويب الواردة سابقًا بعد إ افة نفقاتيا وا 
العامػػة إلػػى مجمػػس الػػوزراء مشػػفوعًا بتقريػػر عنػػو ويت ػػمف ىػػذا التقريػػر  يرفػػ  وزيػػر الماليػػة مشػػروع الموازنػػة  -ح

عر ػػًا وا ػػحًا لمحالػػة االقتصػػادية والماليػػة ومػػدى عبلقتيػػا بمشػػروع الموازنػػة، كمػػا يت ػػمف دراسػػة تحميميػػة 
 العامة ومقارنتيا بأرقاـ السنة السابقة. المواردألرقاـ النفقات و 

                                           
 .212،ِطجؼخاالرذبص،صِلك.،مبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد:1991-1990ٚعاصس١ًٍ،ػطبهللا،1
 .260،صاعطالؽ،صِلك،م1،طٓدبُٔة٤ُد بُؼة:1992جًّ،ثغ٘بْاٌض٠ٓ،2
 .12-11،ِغجغؿبثك،مم1985-1-31بُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د 3
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عػػد أف يوافػػؽ عميػػو بشػػكمو النيػػائي يرفعػػو إلػػى السػػمطة التشػػريعية يػػدرس مجمػػس الػػوزراء مشػػروع الموازنػػة وب  -ر
 6مصحوبًا بتقرير وزير المالية قبؿ شيريف عمى األقؿ مف بداية السػنة الماليػة التػي تعػود ليػا تمػؾ الموازنػة.

 0دور مجمس الوزراء في إعداد الموازنة ا تي:ويتمثؿ ب
  األولوية لبعض أوجو اإلنفاؽ.و   السياسة العامة لمموازنة عف طريؽ إعطاء 
  تنسيؽ مشروع الموازنة م  أىداؼ الخطة الخمسية والخطط السػنوية، وبشػكؿ خػاص االعتمػادات الماليػة

 لتمويؿ العمميات االستثمارية لممشروعات التنموية المذكورة في الخطة الخمسية.
  ـ إَّرار الموازنة العامة لمدولة: 2

لموازنة العامة لمدولة، وىذا حؽ  منو الدستور لمجمس الشعب في مادتو يعود لمجمس الشعب حؽ إقرار ا     
(، إذ تػنص ىػػذه المػادة عمػػى أنػو"يجب عػػرض مشػروع الموازنػػة عمػى مجمػػس الشػعب قبػػؿ شػيريف عمػػى 74رقػـ )

األساسي  وقد حدد القانوف المالي 3األقؿ مف بدء السنة المالية، وال ُتعدُّ الموازنة نافذة إال إذا أقرىا ىذا المجمس.
 لمدولة مراحؿ إقرار الموازنة كا تي:

 يقدـ مشروع الموازنة إلى السمطة التشريعية موزعًا عمى أساس األقساـ والفروع. -1
 بيا الموازنة. قرُّ تقر االعتمادات اإل افية بالطريقة نفسيا التي تُ  -2
عمػى اقتػراح مػف الػوزير توزع االعتمػادات المخصصػة فػي األبػواب إلػى بنػود بقػرار مػف وزيػر الماليػة بنػاء  -3

 4المختص.
إ افة إلى إقرار الموازنة العامة لمدولة مف قبؿ السمطة التشػريعية وو ػعيا حيػز التنفيػذ، وتوجػد مسػألة مناقمػة  

 االعتمادات التي تندرج تحت فقرة إقرار الموازنة ويكوف ذلؾ كا تي:
 لمالية بناء عمى اقتراح الوزير المختص.تجري مناقبلت االعتمادات بيف األبواب والبنود بقرار مف وزير ا -أ

تجػػري مناقمػػة االعتمػػادات بػػيف فػػروع القسػػـ الواحػػد أو بػػيف األقسػػاـ بمرسػػـو يتخػػذ فػػي مجمػػس الػػوزراء عمػػى أف  -ة
 تودع نسخة منو إلى السمطة التشريعية.

ألىػػداؼ يجػػب أف ال يػػؤدي إجػػراء المنػػاقبلت بػػيف اعتمػػادات الموازنػػة العامػػة إلػػى الخػػروج بيػػا عػػف الحػػدود وا -د
 5الواردة في الخطة.

 6بعد إقرار الموازنة مف قبؿ مجمس الشعب تصدر بمرسـو تشريعي، وتصبح نافذة مف تاريخ صدوره.  -س

                                           
 .12-11،ِغجغؿبثك،مم1985-1-31ُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د ا1

 .261،ِغجغؿبثك،م1،اٌّب١ٌخاٌؼبِخ،ط1992جًّ،ثغ٘بْاٌض٠ٓ،2
 .25،ِغجغؿبثك،م1973-3-13زةو٣ف 618لَسٞو بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د,بُظةلو جةُٔىَّٞ وهْ 3
 .13-12،ِغجغؿبثك،مم1985-1-31ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د ُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ا4
 .13مِغجغؿبثك،،1985-1-31ُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د ا5
 .13-12،ِغجغؿبثك،مم1985-1-31مُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د ُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ُِا6
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ت عمى جامعة تشػريف بقػرار مػف وزيػر الماليػة بالنسػبة العتمػادات الموازنػة الجاريػة، وبقػرار داتوزع االعتما  -ط
". وبػػدءًا مػػف العػػاـ 2227ت االسػػتثمارية" لغايػػة العػػاـ مػػف ىيئػػة تخطػػيط الدولػػة بالنسػػبة العتمػػادات النفقػػا

 أصبحت الموازنتيف الجارية واالستثمارية توزع بقرار مف وزير المالية. 2228المالي 
تبدأ ىذه المرحمة بعد صدور قانوف الموازنة العامة لمدولة، أما في حاؿ تأخر  :ـ تنفيذ الموازنة العامة لمدولة 3

مف اعتمادات  6/60إلى الصرؼ وفؽ الموازنة الشيرية )االثنتي عشرية( أي بمعدؿ صدورىا، فيعمد المحاسب 
 السنة المالية المنق ية. ويتـ تنفيذ الموازنة العامة لمدولة بعد مراعاة االعتبارات التالية:

 أف تنفذ كما تـ إقرارىا مف قبؿ السمطة التشريعية.
  العامة لمدولة وأف تمتـز بيا.أف تراعي الحدود المالية كما رسمتيا الموازنة 
 6االعتمادات. توفير المرونة في عممية التنفيذ لمواجية الظروؼ المتغيرة باستخداـ أسموب المناقبلت في 
 ـ الرَّابة عمى التنفيذ: 4

لمرقابػػػة ُتعػػدُّ عمميػػة الرقابػػػة عمػػى تنفيػػػذ الموازنػػة العامػػة لمدولػػػة مػػف أىػػػـ أعمػػاؿ وزارة الماليػػة والجيػػػاز المركػػزي       
 ( كا تي:32-09المالية. وقد حدد القانوف المالي األساسي لمدولة ىذه الميمة بالمادتيف )

العامػة عػف طريػؽ محاسػبي اإلدارات الػذيف يمثمػوف وزيػر  المػواردتتولى وزارة الماليػة الرقابػة عمػى تنفيػذ النفقػات و  -
داراتيػػػا ومؤسسػػػاتيا العامػػػة و  ىيئاتيػػػا المحميػػػة، ويرأسػػػوف اإلدارات الماليػػػة فييػػػا، الماليػػػة فػػػي جميػػػ  وزارات الدولػػػة وا 

أوامػػر الصػػرؼ قبػػؿ دفعيػػا، كمػػا يقومػػوف  فػػيالتصػػرفات المت ػػمنة عقػػد نفقػػة قبػػؿ إصػػدارىا و  فػػيويقومػػوف بالتػػأثير 
بمراقبػػة اسػػتعماؿ االعتمػػادات وبتوريػػد المبػػال  المترتبػػة قانونػػًا لمخزينػػة لمعامػػة أو بالتصػػديؽ عمػػى الحسػػابات العامػػة 
العائدة لموزارات أو اإلدارات أو المؤسسات العامة التي يعمموف فييا قبؿ إرساليا إلػى السػمطات المنصػوص عمييػا، 

 المػػواردارة الماليػػة بجميػػ  البيانػػات واإلحصػػائيات التػػي تسػػاعد ىػػذه الػػوزارة عمػػى متابعػػة تنفيػػذ النفقػػات و وبتزويػػد وز 
 العامة في جمي  أجيزة القطاع العاـ.

يقـو جياز الرقابة المالية المركزي بمراقبة تنفيذ الموازنة العامػة وأمػواؿ الدولػة، وذلػؾ وفقػًا لؤلحكػاـ الػواردة فػي  -
 0لشؤوف ىذا الجياز. القانوف المنظـ

  ثالثًا: الموازنة التخطيطية لةامعة تشرين:
ُتعدُّ جامعة تشريف إحدى جيات القطاع العاـ اإلداري، وىي وحدة محاسبية مستقمة شأنيا في ذلؾ شأف    

( ةتوزيعيالجامعات الحكومية كافة الموجودة في الجميورية العربية السورية، ولجامعة تشريف موازنة خاصة بيا )
 مف الموازنة العامة لمدولة بإيراداتيا ونفقاتيا كافة، كما ُتعدُّ موازنة جامعة تشريف جزءًا مف الموازنة المخصصة 

  لوزارة التعميـ العالي وسيتـ تو يح الخصائص الرئيسية لموازنة جامعة تشريف:

                                           
 .203،ِغجغؿبثك،مٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،1
 .15،ِغجغؿبثك،م1985-1-31ُـة٣د ُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ا2
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ي تصػنؼ حسػاباتو وفقػًا تق  جامعة تشريف  مف القطاع العاـ اإلداري، الذ تبويب موازنة ةامعة تشرين: -1
( 6866لػػدليؿ الحسػػابات المحػػدد فػػي النظػػاـ المحاسػػبي لمييئػػات العامػػة ذات الطػػاب  اإلداري الصػػادر بالمرسػػـو )

 6، الذي يوزع النفقات عمى األبواب التالية:6996لعاـ 
البػاب الثػاني: النفقػات وليا أربعة أبواب كا تي: الباب األوؿ: الرواتب واألجور والتعوي ػات،  النفقات الةارية: -أ

خاصػػػة(، البػػػاب الرابػػػ : النفقػػػات التحويميػػػة، البػػػاب الخػػػامس: الػػػديوف وااللتزامػػػات واجبػػػة األداء  -اإلداريػػػة )عامػػػة
 ( بنود اعتمادات النفقات الجارية لموازنة جامعة تشريف:60المو حة ويو ح الجدوؿ )

 تشرين      الوحدة: ألف ل.س( بنود اعتمادات النفقات الةارية لموازنة ةامعة 12ةدول )
 بػسٔةلبذ ػةّ...  ٗٞع بُ٘لود بُح٘م بُحةت

1 

  بُىٝبزث ٝبألغٞو ٝبُسؼ٣ٞؼةذ 

  بُىٝبزث ٝأغٞو بُؼة٤ِٖٓ 11

  أغٞو بُؼٔةٍ بُٔؤهس٤ٖ ٝب٤٤َُٖٔٞٔ ٝبُؼىػ٤٤ٖ 16

  أغٞو ٝٗلوةذ بُٔسؼةهم٣ٖ(بُكحىبء بفقسظةط٤٤ٖ ٝب٤٤ُٜٖ٘ٔغ 13

14 -  

  بُسؼ٣ٞؼةذ بُ٘ةغٔد ػٖ ؽح٤ؼد بُؼَٔ 15

  بإلػةك٤د ٝبُِػةٕ بألػٔةٍزؼ٣ٞؼةذ ب 16

  بُسؼ٣ٞؼةذ بألقىٟ 17

  بٌُٔةكآذ 18

  ٗلوةذ بُٔٞكم٣ٖ ٝبُٞبكم٣ٖ 19

6 

  بُ٘لوةذ بإللبو٣د 

  بُ٘لوةذ بإللبو٣د بُؼةٓد 61

  بُ٘لوةذ بإللبو٣د بُكةطد 66

4 

  بُ٘لوةذ بُسؿ٤ِ٣ٞد 

  بُُٔةٛٔةذ ك٢ بُ٘شةؽ بُطوةك٢ 46

  بُُٔةٛٔةذ ك٢ بُ٘شةؽ بفغسٔةػ٢ 43

  بُُٔةٛٔةذ ٝجمٍ بفشسىبى جةُٔؤَُةذ بُؼىج٤د ٝبألغ٘ح٤د 46

5 

  بُم٣ٕٞ ٝبفُسًبٓةذ بُٞبغحد بأللبء 

  بُسًبٓةذ بُك٣ً٘د بُؼةٓد 51

  .1996ُؼةّ غ 1811بُم٣ٕٞ جٔٞغث بُلوىخ (تغ ٖٓ بُٔةلخ بُكةُٓد ٖٓ بُٔىَّٞ( 56

 .2229المصدر:ةامعة تشرين، مديرية التخطيط واإلحصاء، 

( بنػػود 63تػػرد  ػػمف البػػاب الثالػػث" المشػػاري  االسػػتثمارية" ويو ػػح الجػػدوؿ ) : أمــا العمميــات االســتثمارية  -ة
 وفقرات الموازنة االستثمارية لجامعة تشريف:

 الوحدة :ألف ل.س لعام...  لةامعة تشرين( بنود وفقرات الموازنة االستثمارية 13ةدول )          
ٓٞبول قةوغ٤د  ٓٞبول ٓؿ٤ِد (بفػسٔةلغ بُٔشةو٣غ بفَسطٔةو٣د بُلوىخ بُح٘م بُحةت

 (بفػسٔةلغ

 بُٔػٔٞع

3 311 

...... 

 بَْ بُٔشىٝع  أوبػ٢

 

   

    ٓحة٢ٗ ٝإٗشةءبذ ٝٓىبكن ٝؽىم

    آفذ ٝٓؼمبذ

    َٝةئَ ٗوَ

    ٝهٞبُثػمل ٝألٝبذ 

    أضةش ٝٓؼمبذ ٌٓةزث

    ٗلوةذ زؤ٤ٍَ

    ٓع

............... ............    

    ٓػٔٞع بُٔشةو٣غ بفَسطٔةو٣د ُػةٓؼد زشى٣ٖ ُؼةّ ( غ     

 .2229المصدر:ةامعة تشرين، مديرية التخطيط واإلحصاء،  

تبويػػب نػػوعي، يشػػمؿ خمسػػة أبػػواب وفقػػًا ألحكػػاـ النظػػاـ المحاسػػبي وبػػذلؾ يتبػػيف أف تبويػػب موازنػػة جامعػػة تشػػريف ىػػو 
 لمييئات ذات الطاب  اإلداري، مت منة النفقات الجارية، والنفقات االستثمارية في وقت واحد. وفؽ ا تي:

 

                                           
 .119-118،ِغجغؿبثك،ممٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،1
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 : الخدمات الةماعية واالةتماعية والشخصية.1القطاع 
 : التعميم العالي.15األساس  
 يم العالي: وزارة التعم151القسم   
 :ةامعة تشرين.15124الفرع    
كػػذلؾ األمػػر بالنسػػبة العتمػػادات النفقػػات االسػػتثمارية، الػػذي يخصػػص ليػػا البػػاب الثالػػث، ببنػػوده المتعػػّددة،       

 واعتماداتو المقابمة لذلؾ.
  رابعًا: عالَّة الموازنة التخطيطية لةامعة تشرين بالموازنة العامة لمدولة:

نػػة جامعػػة تشػػريف بالموازنػػة العامػػة لمدولػػة فػػي تنظػػيـ أبوابيػػا وبنودىػػا، وتسػػري عمييػػا القواعػػد تػرتبط مواز         
والػػنظـ الخاصػػة بالقطػػاع العػػاـ اإلداري، الػػذي تقػػ   ػػمنو، فتصػػنؼ كجػػزء مػػف وزارة التعمػػيـ العػػالي، التػػي ُتعػػدُّ 

التبويػػػب القطػػػاعي واإلداري  جػػػزءًا مػػػف التعمػػػيـ العػػػالي التػػػاب  لمخػػػدمات الجماعيػػػة واالجتماعيػػػة والشخصػػػية فػػػي
لمموازنػػة، كمػػػا حػػػدد دليػػػؿ الحسػػابات بالنظػػػاـ المحاسػػػبي الموحػػػد لمييئػػات العامػػػة ذات الطػػػاب  اإلداري الصػػػادر 

(، 5-4-0-6توزع النفقات الجارية عمػى أبػواب الموازنػة العامػة لمدولػة )و ، 6969( لعاـ 6866بالمرسـو رقـ )
ويسػري ىػذا التبويػب عمػى موازنػة جامعػة تشػريف، التػي 6الثالث ليذه الموازنػة.والنفقات االستثمارية  مف الباب 

 تعتمد أسس إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة لمدولة. 
ــــة لةامعــــة تشــــرين: ــــة التخطيطي تبػػػػدأ ىػػػػذه الػػػػدورة بالتح ػػػػير إلعػػػػداد الموازنػػػػات  خامســــًا: دورة الموازن

الموازنػة فػي نيايػة الػدورة الماليػة، وتشػمؿ ىػذه الػدورة عمػى  التخطيطية، وتنتيي بتقديـ الحساب الختامي ليػذه
قرارىا، وتنفيذىا، ورقابتيا.   أرب  خطوات ىي: إعداد الموازنة، وا 

َّرار الموازنة التخطيطية:1-2  : إعداد وا 
تقػـو لجنػة إعػداد الموازنػة فػي جامعػة تشػريف بإعػداد مشػروع موازناتيػا العتمػادات  : موازنة العمميـات الةاريـة -أ

 0إلنفاؽ الجاري عمى الوجو ا تي:ا
تعدُّ المشػروع وفػؽ االسػتمارات المحػددة، ويت ػمف ىػذا المشػروع االعتمػادات النيائيػة لمسػنة الماليػة الحاليػة وفػؽ  -

" 6-36حسب الحاؿ، "وحاليًا ُتعػدُّ لغايػة  8 - 36، أو 7 - 36..،أو - 6 – 36البنود، واإلنفاؽ الفعمي لغاية 
يػػة العػػاـ الجػػاري، إ ػػافة إلػػى االعتمػػادات المطموبػػة لمسػػنة الماليػػة المقبمػػة، عمػػى أال يتجػػاوز والمتوقػػ  إنفاقػػو لنيا

 معدؿ النمو الوسطي السنوي معدالت النمو المستيدفة لئلنفاؽ الجاري في قانوف الخطة الخمسية.
تقدـ األسس البلزمة لتبرير االعتمادات المطموبة لكؿ بند مف البنود، م  الوثائؽ الداعمة لطمب االعتمادات لكؿ  -

أو اإلعػبلف عػف نفقة عمى حدة ومنيا )أعداد القائميف عمى رأس العمؿ فعبًل، أعداد المتسربيف، أعداد الشػواغر، 
أعداد المعيـدين القـائمين التعميمية، ات ألع اء الييئة إعبلف عف مسابقمسابقة لمعامميف مف الفئات المختمفة، 

                                           
 .161،ِغجغؿبثك،ممٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،1
 .171-169،ِغجغؿبثك،ممٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،2
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، وعــدد المعيــدين ، أعــداد المعيــدين الموفـدين داخميــاً اإليفـادعمـى رأس عممهــم، أعــداد المعيـدين العائــدين مــن 
عــدد المعيــدين أو  ،ا، أو خارةهــالمختمفــة بموةــب االتفاَّيــات المبرمــة مــع الةهــات الدوليــة خارةيــاً الموفــدين 
 الخ(....والوافدين عمى اختالف حاالتهمالموفدين 

كػػؿ عمػػى حػػدة،  بالعممــة األةنبيــة، والمبػػال  التػػي ستصػػرؼ بالعممــة المحميــةتقػػدـ بيانػػًا بالمبػػال  التػػي ستصػػرؼ  -
 وبشـكل خـاص احتياةـات المعيـدين الموفـدينعتمادات اإلنفػاؽ الجػاري المطموبػة، وذلؾ وفؽ كؿ بند مف بنود ا

 .عائد...( عمى اختالف أوضاعهم)خارةي بموةب اتفاَّية، أو خارةها، بعثة، منحة، داخمي،
تقػػػػدـ بيانػػػػًا بو ػػػػ  العػػػػامميف الػػػػذيف سػػػػيبقوف عمػػػػى رأس عمميػػػػـ، والػػػػذيف سػػػػتنتيي خػػػػدمتيـ )التقاعػػػػد، التسػػػػريح،  -

.االستقالة..الخ( والذيف يتوق  تعيينيـ. ويت مف ىذا البياف كتمة الرواتب واألجور والت  عوي ات التي تمـز
 تقدـ بيانًا بأسس حساب كؿ اعتماد وفؽ االستمارات والبيانات التفصيمية المطموبة. -
تقػػػدـ بيانػػػًا منظمػػػًا مػػػف قبػػػؿ رئػػػيس المػػػرآب ومحاسػػػب المحروقػػػات وعمػػػى مسػػػؤولية كػػػؿ منيمػػػا بعػػػدد المركبػػػات  -

 المخصصة، وسيارات الخدمة والدراجات النارية إف وجدت.
 مستفيديف مف الكسوة واأللبسة لمعاـ المقبؿ ونوعيا، م  النصوص القانونية الخاصة بذلؾ.تقدـ بيانًا بعدد ال -
 .(،يات، أو خارةها ...الخاَّبموةب االتف) وخارةياً  داخمياً والوافدين  المعيدين الموفدين بعددتقدم بيانًا  -
مشروع الموازنػة مػف قبػؿ آمػر بعد تح ير كؿ البنود السابقة، تصدؽ جمي  االستمارات والبيانات التفصيمية م   -

ومحاسب الجامعة. وترفؽ م  كتاب تفويض بالمناقشػة مػف قبػؿ رئاسػة  -أي رئيس الجامعة -الصرؼ والتصفية
الجامعة بطمب مف وزارة المالية مت منًا المجنة المشكمة مف رئاسة الجامعػة والمفو ػة بمناقشػة مشػروع الموازنػة 

 الجارية لجامعة تشريف.
بياناتو إلى وزارة المالية التي تطمب مف لجنة مناقشة مشروع الموازنة الجارية ومف بينيا محاسب يقدـ المشروع و  -

الجامعة لمموازنة الجارية ح ور مناقشة مشروع االعتمادات الجارية لدى مديرية الموازنة العامة لدييا مصػحوبًا 
 بدفتر نفقات مفردات موازنة جامعة تشريف.

امػة بػوزارة الماليػة بمناقشػة الموازنػة الجاريػة وبياناتيػا المقدمػة إلييػا، مػ  المجنػة المعتمػدة تقـو مديرية الموازنػة الع -
 مف الجامعة وذلؾ بح ور محاسب الجامعة الجارية.

جراء التعديبلت التي تراىا وزارة المالية  رورية، يكتمؿ إعػداد مشػروع الموازنػة  بعد االنتياء مف المناقشات وا 
العتمػػادات اإلنفػػاؽ الجػػاري وفػػؽ أبػػواب الموازنػػة وبنودىػػا كػػا تي: البػػاب األوؿ: الرواتػػب الخاصػػة بجامعػػة تشػػريف 

خاصػػة(، البػػاب الرابػػ : النفقػػات التحويميػػة، البػػاب  -واألجػػور والتعوي ػػات، البػػاب الثػػاني: النفقػػات اإلداريػػة )عامػػة
 الخامس: الديوف وااللتزامات واجبة األداء.

 : ريةإعداد موازنة العمميات االستثما -ة
تشػػػمؿ ىػػػذه الموازنػػػة اعتمػػػادات المشػػػاري  االسػػػتثمارية وتت ػػػمف مشػػػاري  )االسػػػتبداؿ والتجديػػػد، المشػػػاري      

حيػث كانػت تجػػري  المباشػر بيػا، المشػاري  الجديػدة(، التػي ترصػد فػي البػاب الثالػث مػف الموازنػة العامػة لمدولػة،
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قبػؿ ىيئػة تخطػيط الدولػة مػ  ممثمػيف مػف وزارتػي  "مػف 0228مناقشة مشاري  الموازنات االستثمارية "قبػؿ العػاـ 
ف االعتمػػػادات ألتعػػػرض عمػػػى المجمػػػس األعمػػػى لمتخطػػيط لمبػػػت واتخػػػاذ القػػػرار المناسػػػب بشػػػ الماليػػة واالقتصػػػاد،

أمػػػا فػػػي العػػػاـ  6المخصصػػػة فػػػي  ػػػوء أىػػػداؼ الخطػػػة الخمسػػػية لمتنميػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة واعتماداتيػػػا.
وحتى ا ف فتناقش الموازنة االستثمارية بوزارة المالية بح ور ممثميف مػف ىيئػة تخطػيط الدولػة  0228-0229

لتتاب  خطواتيا كما سبؽ. وفيمػا يمػي شػرح مػوجز لعمميػات وخطػوات إعػداد مشػروع الخطػة االسػتثمارية لجامعػة 
رئاسػػة مجمػػس الػػوزراء الخػػاص بإعػػداد  0صػػدور بػػبلغيبػػدأ العمػػؿ ب تشػػريف والبيانػػات المسػػتخدمة فػػي إعػػدادىا:

بمػا فييػا جامعػة تشػريف. وتقػـو مديريػة التخطػيط واإلحصػاء فػي 3الموازنة العامػة وتعميمػو عمػى الجيػات المعنيػة
الجامعػػة بإصػػدار تعمػػيـ إلػػى الكميػػات كافػػة، والجيػػات المعنيػػة األخػػرى مػػف أجػػؿ إعػػداد تصػػور وا ػػح لممشػػاري  

أف يراعوا األمور ا تية: )و وح التصور، والوصػؼ الفنػي عمى مشروع الخطة المعدة، واألعماؿ المخطط ليا ل
الكامػؿ، و ػرورات ومبػررات المشػروع، والجػدوى منػو، والشػروط الفنيػة والتقػديرات الماليػة األوليػة البلزمػة لتنفيػذ 

 المشروع ومدة تنفيذه، والخطة الخمسية لمجامعة(.
A.  جيات جميعيا بما فييا مديرية الشؤوف اليندسػية والخػدمات التػي تقػـو بعد الحصوؿ عمى المعمومات مف ال

بدراسػػة تكػػاليؼ المشػػاري  االسػػتثمارية، تػػتـ عمميػػة تنسػػيؽ مشػػروع الموازنػػة فػػي مديريػػة التخطػػيط واإلحصػػاء، ثػػـ 
معػػة تنػاقش المشػاري  المقترحػػة مػف قبػػؿ لجنػة الخطػػة االسػتثمارية المؤلفػػة مػف رئػػيس الجامعػة ونوابػػو وأمػيف الجا

ومػػدراء الجيػػات المعنيػػة األخػػرى )مػػدير التخطػػيط واإلحصػػاء، ومػػدير مديريػػة المػػواـز )العقػػود(، ومػػدير الشػػؤوف 
 *اليندسية والخدمات، ومحاسب الجامعة االستثمارية، ومف تراه إدارة الجامعة.

B.  :تنتيي أعماؿ المجنة بو   خطة المشاري  االستثمارية وفؽ نماذج معممة مف وزارة المالية تت مف 
اسػػتمارة المشػػروع لمجػػانبيف المػػادي والمػػالي، وتت ػػمف تحديػػدًا لمم ػػموف المػػادي التفصػػيمي لؤلعمػػاؿ بحسػػب  -

 ماؿ في  وء العقود المبرمة.فقرات اإلنفاؽ المالي، وتحديد المبال  المطموبة لتنفيذ كؿ عمؿ مف ىذه األع
فػي زمػرتيف: المباشػر بيػا فعػبًل،  مصػنفةجدوالف خاصاف بالجوانب المالية لممشػاري   ػمف الجيػة الواحػدة،  - 
 ، عمى أف ت ـ المبررات البلزمة ليذه المشاري .خارةي تمويلالمنجزة دراستيا أو المتاح ليا و 
 وى كؿ مشروع مف المشاري   مف الجية الواحدة.النموذج الخاص بتبياف العقود المبرمة عمى مست -
/د المت ػػمف البرنػػامج الربعػػي لمتنفيػػذ المػػادي 9الجػػداوؿ المعتمػػدة وفػػؽ نمػػاذج مختمفػػة ومػػف أىميػػا: النمػػوذج  -

، وجػػداوؿ ونمــوذج خطــة القطــع األةنبــي(، 5(، النمػوذج رقػػـ )4/ جػػػ، والنمػػوذج رقػػـ )4والمػالي والنمػػوذج رقػػـ 
، 65، 64لمخطتػيف الجاريػة واالسػتثمارية وت ػـ البيانػات الػواردة فػي الجػداوؿ التاليػة رقػػـ )المتغيػرات األساسػية 

 في الةامعة. إبرامهاال يوةد نماذج لالتفاَّيات الدولية المتوَّع و 4(..الخ.69، 68، 67، 66

                                           
 .178،ِغجغؿبثك،مٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د:1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،1
 .2005-5-15هبصعف2006ٟثالؽعئبؿخِجٍؾاٌٛػعاءثشوٛماػضاصسطخ2
 .169،ِغجغؿبثك،مٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،3
 ِؼٍِٛبدِِٓض٠غاٌزشط١ظٚاإلدوبءفٟجبِؼخرلغ٠ٓ.*
 ،ِغجغؿبثك.2009،ِض٠غ٠خاٌّٛاػٔخاٌؼبِخ،ٔمخ إلػمبل بُٔٞبيٗةذبُػمبٍٝ بُٔؼسٚػاعحاٌّب١ٌخ،4
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C.  لػى وزارة  0228يرف  مشروع الخطة االستثمارية إلى ىيئة تخطيط الدولة سابقًا أي قبؿ العاـ الماليػة منػذ العػاـ وا 
بموجػػػب اعتمػػػاد مػػػف رئػػػيس الجامعػػػة. ويرفػػػؽ بكتػػػاب تفػػػويض يت ػػػمف أسػػػماء المجنػػػة المفو ػػػة مػػػف إدارة  0228

 الجامعة بمناقشة الخطة االستثمارية لمجامعة ومف بينيـ محاسب الموازنة االستثمارية ومدير التخطيط.
D.   وزارتػي الماليػة واالقتصػاد وجامعػة تشػريف أف تنػاقش ىيئػة تخطػيط الدولػة مػ 0228جرت العادة قبػؿ العػاـ  

( 0228المشػػروع المقػػدـ وتوافػػؽ عميػػو أو ُتعدُّلػػو ثػػـ ترفعػػو إلػػى المجمػػس األعمػػى لمتخطػػيط. واعتبػػارًا مػػف العػػاـ )
أصػػبحت الموازنػػة االسػػتثمارية لمجامعػػة تنػػاقش بػػوزارة الماليػػة بح ػػور ممثمػػيف مػػف ىيئػػة تخطػػيط الدولػػة والمجنػػة 

ة ومػػف بيػػنيـ محاسػػب االسػػتثمارية ومػػدير التخطػػيط. ومػػف ثػػـ يرفػػ  مشػػروع الموازنػػة إلػػى المفو ػػة مػػف الجامعػػ
 المجمس األعمى لمتخطيط.

E. .يناقش المجمس األعمى لمتخطيط المشروع ويرفعو إلى رئاسة مجمس الوزراء 
F. يمػو فػي يناقش مجمس الوزراء المشروع ويدخؿ عميو التعديبلت التي يراىا مناسبة وفػؽ منظػوره وتطمعاتػو، ويح

 نياية المطاؼ إلى مجمس الشعب م  بقية موازنات الجيات الحكومية األخرى.
G.  ،مناقشػػتو ليقػػدـ مشػػروع الموازنػػة العامػػة لمدولػػة إلػػى السػػمطة التشػػريعية موزعػػًا عمػػى أسػػاس األقسػػاـ والفػػروع

قػػراره، وفػػي حػػاؿ لػػـ يقػػر مػػف قبػػؿ ىػػذه السػػمطة قبػػؿ بػػدء السػػنة الماليػػة التػػي و ػػ  ليػػا، تفػػتح  اعتمػػادات شػػيرية وا 
  6مؤقتة بمرسـو يتخذ في مجمس الوزراء عمى أساس جزء مف اثني عشر جزءًا مف اعتمادات السنة السابقة.

ــة: ــرى الباحث قػػرار الموازنػػات الموازنػػة الجاريػػة واالسػػتثمارية لػػوزارة التعمػػيـ العػػالي  ت أف الجيػػة المعنيػػة بمناقشػػة وا 
عمميــة وأســاليب ومعــايير موضــوعية ال تعتمــد عمــى أســس تشػػريف ولجميػػ  مؤسسػػاتيا التابعػػة ليػػا ومنيػػا جامعػػة 

َّــرار الموازنــة، بــل تتبــع وتعتمــد األســموب التقميــدي. صــحيحة  لجنػػة إعػػداد  أفعمػػى الػػرغـ مػػف إذ أنػػو بمناَّشــة وا 
برف  مشروع موازناتيا بشقييا إلى الجية المعنية مت منة  تقـو ومناقشة الخطة الجارية واالستثمارية بجامعة تشريف

يػػا فػػي إعػػداد اّتباعجميػػ  التعميمػػات الواجػػب  بالحسػػبافجميػػ  احتياجاتيػػا انطبلقػػًا مػػف أىػػدافيا االسػػتراتيجية، آخػػذة 
العممػػي مشػػروع الموازنػػة العامػػة لمدولػػة، وجميػػ  االعتبػػارات المػػذكورة فييػػا، إال أف الجامعػػة كػػذلؾ ال تتبػػ  األسػػموب 

المو وعي بتقدير نفقاتيا حيث تقـو برف  سقؼ النفقات المخططة المطموبة بمشروع الموازنة بشقييا خبلؿ عمميػة 
إعػدادىا ومناقشػتيا تحسػبًا أليػة تخفي ػات محتممػة فػػي الموازنػة، أو أي نقػص فػي ترحيػؿ المػوارد مػف وزارة الماليػػة 

قرار مشروع خطتيا مػف مف جية، ولتأكدىا مف جية أخرى أنيا لف تحصؿ عمى  احتياجاتيا الفعمية أثناء مناقشة وا 
قرار الموازنػة المتمثمػة بييئػة تخطػيط الدولػة سػابقًا،  قبؿ الجية المعنية بالمناقشة، وبالمقابؿ ال توافؽ لجنة مناقشة وا 

قػرار النفقػات المخوأسػاليب أو وزارة المالية والتي ال تعتمد عمى أسػس  ططػة لمجامعػة عمميػة ومو ػوعية بمناقشػة وا 
نمػا ترصػد النفقػات المخططػة لشػقي  عمى رصد النفقات المطموبة أو الكافية لتمبية احتياجات الجامعة ال رورية، وا 
الموازنة  بنسبة محددة مسبقًا وذلؾ وفقًا لبلعتمادات المرصودة لموازنة جامعة تشريف بشقييا بالعاـ السابؽ، ونسب 

                                           
.12-10،ِغجغؿبثك،م1985-1-٣31د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د بإللبوُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ ا1
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ـ...( رغػػػـ تقػػػديـ الجامعػػػة جميػػػ  المبػػػررات والوثػػػائؽ التػػػي تبػػػيف احتياجػػػات لعػػػا - 6 – 32تنفيػػػذ موازناتيػػػا لغايػػػة )
عدة أىميا ما تقت يو الظػروؼ المو ػوعية  أمورالجامعة مف النفقات المخططة بكمتا الموازنتيف، ويعود ذلؾ إلى 

حجػػػـ النفقػػػػات والعمميػػػة لبلقتصػػػاد الػػػوطني. إال أنػػػو يمكػػػػف لمجنػػػة مناقشػػػة الموازنػػػة بػػػالوزارة المعنيػػػػة أف تزيػػػد مػػػف 
: فػي حػاؿ اشػف  طمػب الزيػادة مػف الجامعػة بمبػررات بالنسبة لمموازنـة الةاريـة المخططة والمحددة مسبقًا لمجامعػة

قوية كطمب زيادة النفقات المخططة لمباب األوؿ منيا )الرواتب واألجور والتعوي ات( لكونو نفقػة ثابتػة، كالحاجػة 
بموجػػػب وبشػػػكؿ خػػػاص رواتػػػب المعيػػػديف الموفػػػديف ة التعميميػػػة إلػػػى نفقػػػات إ ػػػافية تغطػػػي رواتػػػب أع ػػػاء الييئػػػ

العػػػامميف بمختمػػػؼ فئػػػاتيـ وزيادتيػػػا وتعوي ػػػاتيـ، وتغطيػػػة االعتمػػػادات وكػػػذلؾ رواتػػػب ، .االتفاقيػػػات، أو خارجيػػػا.
المطموبػػػة لمعػػػامميف الجػػػدد بموجػػػب مسػػػابقات إلػػػى غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المبػػػررات الميمػػػة، ويمكػػػف أف تزيػػػد االعتمػػػادات 

ؤلبػػػواب األخػػػرى بمبػػػال  قميمػػػة إذا كانػػػت المبػػػررات التػػػي تقػػػدميا لجنػػػة مناقشػػػة الموازنػػػة الجاريػػػة مقنعػػػة المرصػػػودة ل
والعامػػػؿ األساسػػػي بالموافقػػػة عمػػػى زيػػػادة االعتمػػػاد المرصػػػود عػػػف المحػػػدد مسػػػبقًا ىػػػو قػػػوة التفػػػاوض مػػػف المكمفػػػيف 

االسػػتثمارية: فتحػػدد النفقػػات المخططػػة ليػػا بالمناقشػة، والمبػػررات والحجػػج المقدمػػة مػػف قػػبميـ. أمػػا بالنسػػبة لمموازنػػة 
مسػػبقًا، وىػػامش زيادتيػػا عػػف حجػػـ النفقػػات المخططػػة المحػػددة مسػػبقًا يكػػوف محػػدودًا، وفػػي أغمػػب األحيػػاف تقتصػػر 
الزيادة عمى بعض المشاري  الحيوية واالستراتيجية" كمشروع مشفى الجامعة التعميمي" وتؤخذ مف حسػاب المشػاري  

 بالحســبانوال يؤخــذ " مػػ  ثبػػات االعتمػػادات المحػػددة مسػػبقًا، أو ارتفاعيػػا بشػػكؿ محػػدود جػػدًا.االسػػتثمارية األخػػرى 
مراحـل  إلىإال بهدف التعرف  أثناء المناَّشات بشأن تمويل هذا المشروع مع الةهات الدوليةاالتفاَّيات المبرمة 
الموازنـة َّـرار إال أنهـا ال تمحـظ ضـمن باسـتمارة خاصـة  تحـدد االحتياةـات مـن القطـع األةنبـيتنفيذ المشروع، و 

نما  وتقػـو الجيػة صػاحبة إقػرار الموازنػة بتوزيػ  النفقػات "،  من َّبل لةنة القطـع الحقًا وبشكل مستقل يتم طمبهاوا 
المخططػػة لممشػػاري  االسػػتثمارية لمجامعػػة المدرجػػة بالخطػػة وفػػؽ األولويػػات فػػاألىـ اسػػتكماؿ المشػػاري  التػػي يمكػػف 

رىا خػبلؿ عػاـ الخطػة، ثػـ  مشػروعات االسػتبداؿ والتجديػد، والمشػاري  األخػرى المباشػر بتنفيػذىا تشغيميا أو استثما
فعػبًل وفػػؽ البػػرامج الزمنيػػة المتعاقػػد عمييػػا، والمشػػاري  الجديػػدة الموافػػؽ عمييػػا والتػػي أنجػػزت أ ػػابيرىا التنفيذيػػة، إال 

رغػػػـ إنجػػػاز أ ػػػابيرىا الفنيػػػة بسػػػبب محدوديػػػة أنيػػػا وفػػػي أغمػػػب األحيػػػاف تقػػػـو بإلغػػػاء أو تأجيػػػؿ المشػػػاري  الجديػػػدة 
وحػيف ت ػ   وبـذلك نةـد أنـهاالعتمادات معطية األولية بذلؾ لممشاري  المباشر بيا ومشػاري  االسػتبداؿ والتجديػد. 

الجامعة خططيا الجارية واالستثمارية فإنيا تحدد احتياجاتيا وتحدد في  ػوئيا المبػال  الماليػة التػي تمػـز لتوفيرىػا، 
ا نادرًا ما تحصػؿ عمػى المبػال  التػي تطمبيػا أثنػاء المناقشػة، وغالبػًا مػا تمزميػا القيػادات العميػا بػالقبوؿ بمبػال  إال أني

أقؿ بكثير أو قميؿ، ويتكرر األمر أثنػاء تنفيػذ الخطػط فتواجػو الجامعػة صػعوبات فػي تػأميف التمويػؿ الػبلـز لتغطيػة 
وصػعوبة بتنفيػذ مشػروعاتيا بسػبب نقػص  ،بلـز لممعيػديف الموفػديفوالسػيما التمويػؿ الػ نفقاتيا مف الموازنػة الجاريػة،

إعـداد وتنفيـذ عنـد  بالحسـبانيؤخـذ  الو االعتمادات المالية التي أدرجت في الخطط أو بسبب التأخر في صػرفيا. 
عمػى مشػروع  والمقتصػر ،ةالخارجيػ اإلنفػاؽ مػف مصػادر التمويػؿحاجتيػا مػف الموازنـة االسـتثمارية ومتابعة تنفيذ 

الػػبلـز  اإلنفــاق الخــارةياالعتبــار  حــين يؤخــذ بالحســبان فــي وحيػػد ىػػو مشػػروع مشػػفى جامعػػة تشػػريف التعميمػػي،
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ال يوجػد عممػًا أنػو ، جيػًا بموجػب االتفاقيػات أو خارجيػالتغطية رواتب المعيديف الموفديف خار لمموازنة الجارية وذلؾ 
خطػػة اإلسػػتراتيجية العامػػة جيػػات الدوليػػة، إنمػػا تػػتـ بنػػاًء عمػػى الخطػػة لبلتفاقيػػات المزمػػ  عقػػدىا بػػيف الجامعػػة و ال

دارتيػػػا، وأع ػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية، والموفػػػديف(،  الػػػوزارة، وحسػػػب نشػػػاط أو لمجامعػػػة، تػػػأثير وبالتػػػالي )الجامعػػػة، وا 
حيػػث ال ، ىػػو تػػأثير  ػػعيؼ موازناتيػػا التخطيطيػػةوتنفيػػذ التفاقيػػات الدوليػػة المبرمػػة فػػي جامعػػة تشػػريف فػػي إعػػداد ا

أي  المعممػػة عمػػى مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ومنيػػا جامعػػة تشػػريف الخطػػة إعػػداد ػػمف نمػػاذج  وزارة الماليػػة تمحػػظ
فيمػػا يمػي الجػداوؿ المعتمػػدة فػي إعػداد الموازنػػات التخطيطيػة فػي جامعػػة ونبػيف  .باالتفاقيػػات الدوليػةنمػوذج خػاص 

 تشريف عمى الوجو ا تي:
 ُِس٘ل٤ه بُٔةل١ ٝبُٔة٢ُ ُؼةّ بُكطدغ بُحىٗةٓع ب٢ًُ٘ٓ 14غمٍٝ (

 بُوطةع: هطةع بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ 

 /ل     9ٗٔٞنظ وهْ /      ٞيبوخ : ٝيبوخ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُبُ

                             بُػٜد: غةٓؼد زشى٣ٖ 

 بَْ بُٔشىٝع "ؾُث ٝوٝلٙ جةُكطد بُك٤ُٔد :
 بُىجغ بُىبجغ بُىجغ بُطةُص بُىجغ بُطة٢ٗ بُىجغ بألٍٝ بفػسٔــةل بألػٔةٍ بُٔكططد ؾُث بُلوىبذ    بُٞؾمخ: أُق ٍ.ٌ                أُق ٍ.ٌ         ..…: بفػسٔةل ب٢ٌُِ ُِٔشىٝع 

 ٓ٘ٚ هطغ أغ٘ح٢ ٓ٘ٚ ٓٞبول قةوغ٤د بُٔػٔٞع

        

 .6119بُٔظمو: غةٓؼد زشى٣ٖ, ٓم٣ى٣د بُسكط٤ؾ ٝبإلؾظةء,    

 واألعمال المادية المخططة والمنفذة لعام ... وخطة ...( االعتمادات 15ةدول) 
 / ج4نموذج رَّم /

 التكمفة اإلةمالية لممشروع:
                                                           تاريخ مباشرة المشروع:                                                                                                        

 : 32/6/2229اإلنفاق التراكمي لغاية 
 المبمغ بآالف الميرات السورية 

 اسم المشروع" حسب ورود  بالخطة الخمسية..
 ػةّ بُكطد بُؼةّ بُُةجن ُِكطد

بألػٔةٍ بُٔةل٣د 

 بُٔكططد

 ٝكن بُلوىبذ

 

 بفػسٔةل

بألػٔةٍ بُٔةل٣د 

 بُٔ٘لهخ

 ُٜ٘ة٣د بُؼةّبإلٗلةم بُلؼ٢ِ ٝبُٔومو 

 بألػٔةٍ بُٔةل٣د 

 بُٔكططد

 بفػسٔةلبذ بُٔكططد

 بُٔػٔٞع

 (بُٔؼمٍغ

 ٓٞبول

 قةوغ٤د 

 بفػسٔةل

 بألط٢ِ

 بإلٗلةم ُـة٣د

31-6-.. 

بإلٗلةم بُٔومو ُٜ٘ة٣د 

 بُؼةّ
 ٓٞبول قةوغ٤د بُٔػٔٞع ٓٞبول قةوغ٤د بُٔػٔٞع

ٓ٘ٚ هطغ  

 أغ٘ح٢

             

 المشاريع االستثمارية في خطة عام ....(: اعتمادات 16ةدول )
 وزارة التعميم العالي

 (       القيمة بآالف الميرات السورية4نموذج رَّم )   ةامعة تشرين                                                    
 وهْ

 بُح٘م 

بٌُِلد  بَْ بُٔشىٝع/ بُلوىخ

بُسوم٣ى٣د 

 بإلغٔة٤ُد

بَسطٔةوبذ 

بُكطد 

 بُك٤ُٔد

بإلٗلةم بُسىب٢ًٔ 

ُـة٣د  بُؼةّ 

 بُُةجن ُِكطد

بإلٗلةم بُسىب٢ًٔ  بػسٔةلبذ بُؼةّ  بُُةجن ُِكطد...

ُٜ٘ة٣د بُؼةّ 

 بُُةجن ُِكطد

بفػسٔةل بُٔطِٞت 

ٖٓ بُػٜد ُِؼةّ 

 بُُةجن ُِكطد

 بػسٔةلبذ ػةّ بُكطد

 بفػسٔةل بُٔوسىؼ بإلٗلةم بُلؼ٢ِ ٝ بُٔومو بفػسٔةل

ٓٞبول  ٓع

 قةوغ٤د

بإلٗلةم ُـة٣د 

31/6/ 

بُٔومو ُٜ٘ة٣د  ُٗحد بُس٘ل٤ه

 بُؼةّ

بإلٗلةم ٌُةَٓ 

 بُؼةّ

ٓٞبول 

 قةوغ٤د

ٓٞبول  ٓٞبول ٓؿ٤ِد

 قةوغ٤د

 ٓع

 ٓ٘ٚ هطغ ٓع

 وهْ 

 بُح٘م 
 بَْ

 بُٔشىٝع

                 بَْ بُلوىخ

............               

               بُٔػٔٞع

                 ٓػٔٞع بُٔشةو٣غ بفَسطٔةو٣د ُِػةٓؼد

 (: االعتمادات في الخطة االستثمارية السنوية  لعام .... موزعة بحسب الفقرات17ةدول )
 (5العالي                                                                                  نموذج رَّم ) القطاع:التعميم 

 الوزارة: التعميم العالي       الةهة: ةامعة تشرين            
 زٞي٣غ بفػسٔةل بُٔطِٞت ػ٠ِ كوـىبذ بفػسٔةل بُٔطِٞت ُؼةّ ...... بَْ بُٔشــىٝع            

ٓ٘ٚ ٓٞبول  بُٔػٔٞع

 قةوغ٤د

ػمل ٝألٝبذ  َٝةئَ ٗوَ ٝبٗسوةٍ آفذ ٝٓؼمبذ ٓحة٢ٗ ٝإٗشةءبذ ٝٓىبكن ٝؽىم أوبػ٢

 ٝهٞبُث

أضةش ٝٓؼمبذ 

 ٌٓةزث

 ٗلوةذ زؤ٤ٍَ

          ٓشةو٣غ بفَسحمبٍ ٝبُسػم٣م  -أ

          ٓشةو٣غ ٓ٘وُٞــد (ٓحةشـــى جٜةغ -ت

          بُٔشةو٣غ بُػم٣مخ -غـ 

          ٓػٔٞع بفػسٔةلبذ 



 - 91  -  
 

 ( خطة القطع األةنبي لعام ....18ةدول )
 الوحدة: باأللف ل.س.  نالةهة: ةامعة تشري

 بُح٤ـــــــــــــــةٕ
 ػةّ بُكطد بُؼةّ بُُةجن ُِكطد

 ٓالؾظةذ
 بُٔكطؾ /4-1بُلؼ٢ِ ٝبُٔومو /ٓػٔٞع بإلٗلةم  /3-1بُٔومو ُٜ٘ة٣د بُؼةّ / /6-31/6/1ٓ٘له كؼ٢ِ ُـة٣د  /1-1بُٔكطؾ ُؼةّ  .../

بُكطد 

 بفَسطٔةو٣د

       ٓشةو٣غ بفَسحمبٍ ٝزػم٣م

       ٓشةو٣غ ٓحةشى جٜة

       ٓشةو٣غ غم٣مخ

       ٓػٔٞع بُكطد بفَسطٔةو٣د

 
 ( المتغيرات األساسية في الخطة السنوية لعام ... باألسعار الثابتة والةارية19ةدول )

 التعميم العاليالقطاع: َّطاع 
 (1نموذج رَّم)        الوزارة: وزارة التعميم العالي         الةهة: ةامعة تشرين 

 .2229المصدر: ةامعة تشرين، مديرية التخطيط واإلحصاء،    

( 68إلػػى  64ويتبػػيف فيمػػا يمػػي تو ػػيحًا لػػبعض البنػػود المػػذكورة فػػي جػػداوؿ إعػػداد الموازنػػة االسػػتثمارية )مػػف 
 ( العائد لمموازنتيف الجارية واالستثمارية:69وتو يح لبنود الجدوؿ )

 إعداد الموازنة االستثمارية والةارية ( توضيح البنود المذكورة في ةداول22ةدول )
 ًٔة ٝول ك٢ بُكطد بُك٤ُٔد بَْ بُٔشىٝع

 بُٔؿمل ك٢ هىبو زٞي٣غ بػسٔةلبذ بُػٜد وهْ بُح٘م

 ٝٛٞ زةو٣ف ٝػغ بُؼوم ٓٞػٞع بُس٘ل٤ه زةو٣ف بُٔحةشىخ جةُس٘ل٤ه

٣ٝوظم جٜة بٌُِلد بُٔؿملخ ُِٔشىٝع ٓدٖ زدةو٣ف بُٔحةشدىخ جةُس٘ل٤ده,ٝقالٍ بُٔدمخ بُٔؿدملخ ُالٗسٜدةء ٓدٖ إٗػدةي  بٌُِلد بإلغٔة٤ُد بُسوم٣ى٣د ُِٔشىٝع

 أػٔةُٚ ؾس٠ ٓىؾِد جمء زشـ٤ِٚ بُٔؿملخ ُِٔشىٝع ك٢ بُكطد بُك٤ُٔد.

ٓػٔٞع بإلٗلةم بُلؼ٢ِ ػ٠ِ بُٔشىٝع ُـة٣د 

 بُُ٘د بُٔة٤ُد بُؿة٤ُد

ه بُشدىٝع جس٘ل٤دهٙ, ٝؾسد٠ ٜٗة٣دد بُُد٘د بُٔة٤ُدد بُؿة٤ُد(زؼد٤ق بُػةٓؼدد ٣هًى بإلٗلةم بُلؼ٢ِ ػ٠ِ بُٔشىٝع ٓ٘د

 % ٖٓ ًِلد بُٔشىٝعغ.11ٗلوةذ بُموبَد ٝبإلشىبف ٝٓحِـةً بؾس٤ةؽ٤ةً ٣ومو جـ 

٣هًى ٓػٔدٞع بفػسٔدةل بُٔكظدض ُِٔشدىٝع ٓدٖ ٝبهدغ هدىبو زٞي٣دغ بفػسٔدةلبذ ٣ٝدهًى ًػدًء ٓ٘دٚ بفػسٔدةل  بػسٔةل بُؼةّ بُوةلّ

 جس٤ُٜالذ بئسٔة٤ٗد.بُٔـط٠ 

 زٞيع بفػسٔةلبذ بُٔكظظد ُِٔشىٝع جظٞوخ زسطةجن ٓغ جىٗةٓع بُس٣َٞٔ بُٔومّ إ٠ُ ٝيبوخ بُٔة٤ُد بُحىٗةٓع بُىجؼ٢ ُِس٘ل٤ه بُٔة٢ُ قالٍ بُؼةّ بُوةلّ

 بُٔٞبكن ػ٤ِٚ ٖٓ ٝيبوخ بُٔة٤ُد بفػسٔةل بألط٢ِ*

 ٞل ٝكوىبذ بُٔٞبيٗد أٝ ػ٠ِ بفػسٔةل بُٜ٘ةئ٢ .بفػسٔةل جؼم إغىبء ٓ٘ةهالذ ج٤ٖ ج٘ بفػسٔةل بُٔؼمٍ*

 ٓػٔٞع أجٞبت بُٔٞبيٗد بُػةو٣د بإلٗسةظ بُٔؿ٢ِ بإلغٔة٢ُ*

 غ ٖٓ بُٔٞبيٗد بُػةو٣د5+4+ 6بُ٘ةزع أٝ  ٓػٔٞع بألجٞبت ( -بإلٗسةظ ُٓسًِٓةذ بإلٗسةظ*

 ٓػٔٞع بُحةت بألٍٝ ٖٓ بُٔٞبيٗد بُػةو٣د بُ٘ةزع بُٔؿ٢ِ بإلغٔة٢ُ*

 .680، منيجية الموازنة العامة لمدولة في الجميورية العربية السورية، مرج  سابؽ، ص6994الميايني، محمد خالد،  المصدر:
 *إعداد الباحثة، وفؽ التعميمات الواردة مف وزارة التعميـ العالي. 

 ة:يستخمص مما سبق أن مراحل إعداد الموازنة التخطيطية في ةامعة تشرين تشتمل عمى الخطوات اآلتي 
رسػػـ وتحديػػد األىػػداؼ المطموبػػة: يػػتـ تحديػػد األىػػداؼ المطمػػوب تحقيقيػػا خػػبلؿ فتػػرة الموازنػػة المرحمــة األولــى:  -أ

المرتقبػػػة، وبالتػػػالي و ػػػ  الخطػػػط البلزمػػػة لػػػذلؾ ورسػػػـ السياسػػػات واإلجػػػراءات التػػػي سػػػتمكف مػػػف تحقيػػػؽ تمػػػؾ 
ىا بمػا ينسػجـ األىداؼ، ويجري ذلؾ وفؽ االحتياجات ومدى انسجاميا م  األىػداؼ التػي تقػـو الجامعػة بتحديػد

 بُىهْ بُو٤ة٢َ قطد ػةّ .... بُُ٘د بُُةجود ُِكطد ... َ٘د بألَةٌ ... بُح٤ِٖ

 قطد /بُُةجود جةألَؼةو بُػةو٣د قطد /بُُةجود جةألَؼةو بُطةجسد  جةألَؼةو بُػةو٣د جةألَؼةو بُطةجسد جةألَؼةو بُػةو٣د جةألَؼةو بُطةجسد جةألَؼةو بُػةو٣د جةألَؼةو بُطةجسد

         بإلٗسةظ بُٔؿ٢ِ بإلغٔة٢ُ 

         ُٓسًِٓةذ بإلٗسةظ

         بُ٘ةزع بإلغٔة٢ُ جُؼى بُُٞم

         بُىٝبزث ٝبألغٞو

         بُٔشسـِٕٞ

         بفَسطٔةوبذ
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م  رسالة ورؤية الجامعة، و مف تعميمات الجيات الوصائية متمثمة بوزارة التعميـ العالي، ووزارة المالية، وىيئة 
 تخطيط الدولة، وانطبلقًا مف المشاري  المدرجة  مف الخطة الخمسية بوجو اإلجماؿ.

ي تو ػ  بنػاًء عمػى تحديػد االحتياجػات بعد تحديد األىداؼ ورسـ السياسات ال ػرورية، التػالمرحمة الثانية:  -ة
وفؽ اإلمكانيات المتاحة، تقـو مديريػة التخطػيط واإلحصػاء بالتعػاوف والمشػاركة مػ  كػؿ مػف مػديريات )الشػؤوف 
، ورئػػػػيس المػػػػرآب، وعمػػػػادات الكميػػػػات السػػػػيما فيمػػػػا يخػػػػص:  الماليػػػػة، والشػػػػؤوف اليندسػػػػية والخػػػػدمات، والمػػػػواـز

والجيات المعنية األخرى(( بإعداد قوائـ تت مف تقديرات مفصمة الحتياجاتيـ المخابر التعميمية(،  -)التجييزات
وفػػؽ كػػػؿ كميػػػة وقسػػػـ وجيػػػة معنيػػػة بيػػػذه الموازنػػػات التخطيطيػػػة، وترسػػػؿ ىػػػذه التقػػػديرات إلػػػى مديريػػػة التخطػػػيط 

. جراء ما يمـز  واإلحصاء لبلطبلع عمييا وتنسيقيا وا 
الفرعيػػة: تقػػـو مديريػػة التخطػػيط واإلحصػػاء بػػإجراء عمميػػة  التنسػػيؽ بػػيف الخطػػط والموازنػػات المرحمــة الثالثــة: -د

التنسيؽ والترابط بيف القوائـ التقديرية المقدمة إلييا، حيث تحقؽ مبدأ وحدة الموازنة وتكامميا وشموليا. ثـ تعػرض 
رساليا ىذه الموازنة عمى المجنة المختصة في جامعة تشريف لمناقشتيا وتعديميا إذا لـز األمر، ثـ الموافقة عمي يا وا 

 إلى الجيات الحكومية المعنية باألمر.
صػدار مرسػوميا: ترفػ  الموازنػة التخطيطيػة بعػد الموافقػة عمييػا  المرحمة الرابعـة: -س اعتمػاد الموازنػة التخطيطيػة وا 

 مف قبؿ المجنة اإلدارية المختصة، إلى الجيات المعنية ا تية:
 ". 0228يطية االستثمارية إلى وزارة المالية لدراستيما" بعد العاـ ترف  الموازنة التخطيطية الجارية والموازنة التخط -
تنػػاقش الموازنتػػاف الجاريػػة واالسػػتثمارية فػػي موعػػد محػػدد مػػف قبػػؿ وزارة الماليػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ لجػػاف مناقشػػة  -

ناقشة الخطط في وزارة المالية لكمتا الخطتيف ولجاف مكمفة مف الجامعة لمناقشة كؿ مف الموازنتيف، حيث تتـ م
 ىذه الخطط وتعديؿ ما يمـز وفؽ الظروؼ المو وعية والعممية الراىنة لبلقتصاد الوطني، ثـ التقييـ واإلقرار.*

 ترف  الموازنتاف االستثمارية والجارية إلى المجمس األعمى لمتخطيط ثـ رئاسة مجمس الوزراء. -
 الجميورية بمرسـو تشريعي. تعتمد الموازنة مف قبؿ مجمس الوزراء ومجمس الشعب ثـ تصدرىا رئاسة -

بناًء عمى ما سبؽ فإف مرحمة إعداد الموازنػات التخطيطيػة الجاريػة واالسػتثمارية فػي جامعػة تشػريف تعػد مرحمػة 
ميمػة تػػوازي أىميتيػا مرحمػػة تنفيػذىما "بعػػد اعتمادىمػا"، إال أف أسػػموب إعػدادىما ال يخمػػو مػف بعػػض السػػمبيات 

 ية في جامعة تشريف كغيرىا مف مؤسسات التعميـ العالي السورية ومنيا:التي تحد مف كفاية الموازنة التقميد
موازنة البنود )الموازنة التقميدية( عمى الرقابة عمى عمميات اإلنفاؽ الجاري واالستثماري مف الناحية القانونية  تركز -

 لمموازنتيف(.االعتمادات المخصصة، وشرعية النفقة، وعدـ القدرة عمى تدوير المخصصات  أي )عدـ تجاوز
 .تتصؼ الموازنة التقميدية بأنيا مركزية حيث يكتمؿ إعدادىا مف خبلؿ مجموعة مف العامميف الفنييف -

                                           
 رغفغاٌشطظاالؿزضّبع٠خإٌٝٚػاعحاٌّب١ٌخٚلضوبٔذؿبثمبًرغفغإ١ٌ٘ٝئخرشط١ظاٌضٌٚخ.2008ثضءآًِاٌؼبَ*
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يتـ تقدير المخصصات لمنفقات الجارية بأسموب تقميدي مف قبؿ محاسب اإلدارة  باالعتماد عمى موازنة السنة  -
 الموازنة الجارية.السابقة، األمر الذي يسبب عجزًا أو فائ ًا في بعض بنود 

يتـ تقدير المخصصات لمنفقات االستثمارية بالتعاوف م  مديرية التخطيط في وزارة التعميـ العالي، وىيئة  -
تخطيط الدولة،" أو م  وزارة المالية"، ويستبعد مف المشاركة المستويات اإلدارية األدنى، مما يؤدي إلى تنفيذ 

وازنة الجامعة المعدة، وتأخير أو تأجيؿ تنفيذ األىداؼ األخرى األولويات مف األىداؼ المو وعة بمشروع م
مدى كفاية الموازنة بتحقيؽ األىداؼ ومدى تناسب بنود الموازنة م   بالحسبافدوف األخذ  لسنوات قادمة.

 تحقيؽ األىداؼ. 
رواتب واألجور والتي ُتعّد الموازنة الجارية تزايدية وذلؾ ألف الكتمة الرئيسية في الموازنة الجارية ىي كتمة ال -

تزداد بطبيعة الحاؿ، بينما الموازنة االستثمارية تختمؼ مف عاـ  خر بحسب المشاري  المنتيية، والجديدة، 
 والمباشر بيا، إذ تعتمد عند إعدادىا في معظـ األحياف عمى موازنة العاـ الما ي.

 تنفيذ الموازنة التخطيطية في ةامعة تشرين: - 3
مرحمة بعد صػدور قػانوف الموازنػة العامػة لمدولػة، إذ يمجػأ المحاسػب إلػى الصػرؼ وفػؽ الموازنػة تبدأ ىذه ال     

 6مف اعتمادات السنة المالية المنق ية. 6/60الشيرية )االثني عشرية( أي بمعدؿ 
 ومن أهمها: أمورعدة وتراعى أثناء تنفيذ الموازنة التخطيطية 

A.  قبؿ السمطة التشريعية.أف تتـ عممية تنفيذ الموازنة كما أقرت مف 
B.  .مراعاة الحدود المالية كما رسمتيا الموازنة العامة لمدولة وااللتزاـ بيا 
C.   توفير ىامش مف المرونة أثناء التنفيذ لمواجية العقبات والظروؼ المتغيرة، وذلؾ باسػتخداـ أسػموب المنػاقبلت

 0لقانوف المالي األساسي.( مف ا69في االعتمادات بيف أبواب وبنود الموازنة وفقًا لممادة )
 كذلؾ يتـ صرؼ النفقات العامة وفؽ أصوؿ مالية وقانونية حددىا القانوف المالي األساسي لمدولة كما يمي:

 .يتـ عقد النفقات العامة مف قبؿ السمطة المختصة قانونًا وفي حدود القوانيف واألنظمة واالعتمادات المخصصة في الموازنة 
  نيائو وفقًا لؤلحكاـ الخاصة بالعقود اإلدارية. يتـ اختيار المتعاقد م  الدولة وأصوؿ االتفاؽ معو وقواعد تصديؽ العقد وا 

D.  :يتـ عقد النفقات بإحدى الطرؽ ا تية 
طريػػؽ الشػػراء المباشػػر: وتػػتـ فػػي حػػاؿ إذا كانػػت االحتياجػػات المطموبػػة تسػػتند إلػػى تعرفػػة رسػػمية، ومػػف إحػػدى  -

 " سابقًا.322222/ؿ.س."522222دة ال تتجاوز /الجيات العامة، وكانت النفقة الواح
نجػػاز الخػػدمات وتنفيػػذ األشػػغاؿ متػػى جػػاوزت القيمػػة  - طريقػػة المناقصػػة: وىػػي الطريقػػة األساسػػية لتقػػديـ المػػواد وا 

 التقديرية الحدود المقررة لمشراء المباشر.

                                           
 .203،ِغجغؿبثك،مٜٓ٘ػ٤د بُٔٞبيٗد بُؼةٓد ُِمُٝد ك٢ بُػٜٔٞو٣د بُؼىج٤د بُُٞو٣د،1994اٌّٙب٠ٕٟ،ِذّضسبٌض،1

 .13،ِغجغؿبثك،م1985-1-31بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د  ُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُدا2 
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ديػػد مواصػػفات طريقػػة طمػػب عػػروض األسػػعار: يمجػػأ إلػػى طمػػب عػػروض أسػػعار عنػػدما يتعػػذر عمػػى اإلدارة  تح -
وشػػروط موحػػدة لممػػواد المطمػػوب تقػػديميا أو األشػػغاؿ المطمػػوب تنفيػػذىا أو الخػػدمات المطمػػوب إنجازىػػا، وذلػػؾ 

 لمتمييز بيف العروض واختيار أف ميا في  وء الجودة واألسعار وسائر الشروط األخرى.
دراسػػػات أو مخططػػػات  طريقػػػة المسػػػابقة: يحػػػؽ لمػػػوزير )ومػػػف فػػػي حكمػػػو( المجػػػوء إلػػػى طريقػػػة المسػػػابقة لو ػػػ  -

لمشروع معيف، أو لتنفيػذ مشػروع أعػدت لػو مخططػات أو دراسػات سػابقة، أو لؤلمػريف معػًا، وذلػؾ عنػدما تكػوف 
 ىناؾ أسباب مبررة أخرى تتطمب المجوء إلى ىذا األسموب.

تجرييػػا طريقػػة الترا ػػي: يجػػوز لػػئلدارة  أف تتعاقػػد بالترا ػػي مػػ  مػػف تختػػاره بنتيجػػة االتصػػاالت المباشػػرة التػػي  -
 وفؽ األحواؿ والقواعد الخاصة في ىذا الشأف.

طريقػة األشػػغاؿ باألمانػة: فػػي كػػؿ مػرة تقت ػػييا مصػمحة اإلدارة  أو  ػػرورة السػػرعة أو اسػتحالة تنفيػػذ األشػػغاؿ  -
بوسػػاطة متعيػػديف يمكػػف أف تنفػػذ ىػػذه األشػػغاؿ بطريقػػة األمانػػة عمػػى مسػػؤولية اإلدارة  التػػي تتػػولى التنفيػػذ ميمػػا 

   نفقاتيا.كانت مبال
E.   ال يجوز عقد نفقة مف شأنو أف يرتب التزامًا عمى السنوات المالية المقبمة باستثناء تعييف الموظفيف والمستخدميف

 والعماؿ، إ افة إلى عقود العمؿ واإليجار والصيانة 
F.  ال أصػبح األمػػر يحتػاج لمو افقػة الجيػػات التوريػدات الدوريػة التػي يجػػوز إبراميػا لمػدة ال تزيػد عمػػى ثػبلث سػنوات وا 

 السمطوية العميا.
G.  تتـ تصفية وصرؼ النفقة مف قبؿ السمطة المختصة قانونًا وفي حدود االعتمادات المتػوافرة فػي الموازنػة، شػريطة

وفػػػور البػػػدء بعمميػػػة صػػرؼ النفقػػػات، يقػػػـو محاسػػػب الجامعػػػة 6اسػػتحقاؽ النفقػػػة لػػػؤلداء حسػػػب األنظمػػة والقػػػوانيف.
 المحاسبة، سواء أكاف ذلؾ لمنفقات الجارية، أـ االستثمارية.بتسجيؿ كؿ نفقة تصرؼ في سجبلت 

ُتعػػػدُّ عمميػػػة تنفيػػػذ الموازنػػػة مرحمػػػة ميمػػػة إف لػػػـ تكػػػف األىػػػـ فػػػي دورة الموازنػػػة التخطيطيػػػة، كونيػػػا تمثػػػؿ الجانػػػب 
التطبيقػػي لمػػا تػػـ تخطيطػػو أواًل، ولمصػػعوبات والمعوقػػات التػػي تعتػػرض ىػػذا التنفيػػذ سػػواء أكانػػت ىػػذه الصػػعوبات 

اخميػة أو خارجيػة ثانيػًا، إذ تواجػو عمميػػة تنفيػذ الموازنػة صػعوبات تحػد مػػف سػير التنفيػذ وتحقيػؽ أىدافػو، وتظيػػر د
ىذه الصعوبات في تنفيذ الموازنة االستثمارية أكثر مف وجودىػا فػي تنفيػذ الموازنػة الجاريػة، األمػر الػذي يسػتدعي 

 ا تي:عرض بعض صعوبات تنفيذ الموازنة االستثمارية عمى الوجو 
  اعتمػػاد الجامعػػة بشػػكؿ رئيسػػي عمػػى التمويػػؿ الحكػػومي فػػي اإلنفػػاؽ عمػػى تنفيػػذ مشػػاريعيا االسػػتثمارية، األمػػر

 الذي أدى إلى تثبيت، أو زيادة النفقات المخططة بنسب أو مبال  أقؿ مف احتياجات التوس  والتطوير فييا.

                                           
 .38-11،ِغجغؿبثك،مم1985-1-31ُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د ا-1
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 وبػة، وذلػؾ ألسػباب منيػا نقػص الثقػة والواقعيػة عدـ دقة االعتمادات، فقد تكوف أكثر أو أقؿ مف المبػال  المطم
في الدراسة الفنية والمالية لممشروع، ومنيا التعديبلت التي تطرأ عمى مشروع الموازنة المقترح مف قبػؿ جامعػة 
تشػريف، سػػواء أكػػاف التعػديؿ مػػف قبػػؿ ىيئػػة تخطػيط الدولػػة أـ وزارة الماليػػة  "حسػػب الحالػة" أو مػػف قبػػؿ رئاسػػة 

 ناء المناقشات والحوارات.مجمس الوزراء أث
   مشػػػكمة المنػػػاقبلت التػػػي تػػػتـ بػػػيف أبػػػواب وبنػػػود الموازنػػػة االسػػػتثمارية، والتػػػي تػػػرتبط بوجػػػود ثغػػػرات فػػػي توزيػػػ

وبالتػالي االعتمادات وتقديرىا أو في عمميات التنفيذ، ما يػؤدي إلػى توقػؼ جزئػي أو كمػي فػي تنفيػذ المشػروع، 
الوقت الذي يظير فيو نقػص فػي االعتمػادات المخصصػة لمشػاري  توقؼ صرؼ االعتمادات المرصودة، في 

أخػػرى، مػػا يسػػتدعي نقػػؿ أو تحويػػؿ االعتمػػادات المجمػػدة إلػػى المشػػروع أو البنػػد، الػػذي يعػػاني مػػف نقػػص فػػي 
 اعتماداتو أو تمت إ افات جديدة عمى احتياجاتو لـ تكف موجودة في الموازنة القائمة.

  عػداد المناقصػات، لمػا بعػد اعتمػاد الموازنػة مػف قبػؿ التأخر في عمميػة اسػتدراج العػروض و جػراءات التعاقػد وا  ا 
 السمطة التشريعية وصدورىا بقانوف.

  أسموب التعاقد الروتيني، الذي يأخذ وقتًا طويبًل، يسبب في أغمػب األحيػاف التػأخر فػي تنفيػذ الخطػة المطموبػة
لممشػػروع وأخػػذ االعتمػاد لػػو، يمػػر بمرحمػػة  بمواعيػدىا المحػػددة، فعمػػى سػبيؿ المثػػاؿ، بعػػد و ػػ  الشػروط الفنيػػة

مػػا عػػروض األسػػعار  الحجػػز فػػي المحاسػػبة مػػف أجػػؿ اإلعػػبلف عنػػو إمػػا بطريقػػة المناقصػػة )تنفيػػذ أعمػػاؿ(، وا 
مػػا  -)تقػػديـ التجييػػزات إح ػػارات(، والتػػي تقػػـو لجنػػة فػػض العقػػود بعمميػػة االختيػػار، فإمػػا تختػػار المباشػػرة وا 

التػػي تأخػػذ وقتػػًا يتػػراوح بػػيف ثبلثػػة أشػػير وسػػنة، وبنتيجتيػػا إمػػا يػػتـ إجػػراء اإلحالػػة إلػػى دراسػػة العػػروض الفنيػػة 
مػا يقػرر عػدـ قبػوؿ المناقصػات أو عػروض األسػعار  التعاقد وتأخذ ىذه العممية مدة مف شػير إلػى شػيريف، وا 

 وبالتالي العودة لئلعبلف مف جديد.
  ي  المتعاقػػد عمييػا، وتدفعػو إلػى رفػػ  فػروؽ األسػعار: التػي تػػؤثر سػمبًا عمػى تعامػؿ القطػػاع الخػاص مػ  المشػار

الػػػدعاوى أمػػػاـ الق ػػػاء لمحصػػػوؿ عمػػػى فػػػروؽ األسػػػعار، فػػػي حػػػيف أف القطػػػاع العػػػاـ يكتفػػػي بعػػػرض ببلغػػػات 
 بارتفاع األسعار صادرة عف الحكومة ليسترد ىذه الفروؽ .

 جنػػة االسػػتبلـ اسػػتبلـ األعمػػاؿ المنتييػػة والمتعاقػػد عمييػػا: حيػػث تتجسػػد المشػػكمة فػػي الوقػػت الطويػػؿ لتشػػكيؿ ل
 باإل افة إلى اإلجراءات اإلدارية المرافقة كتوقي   بط التسميـ.

  مكانيػة التبلعػب بيػا مػف خػبلؿ تقػديـ المبػررات التػي تعفيػو مػف انخفاض غرامات التأخير فػي تنفيػذ العقػود، وا 
 .%( مف قيمة العقد وذلؾ حسب االتفاؽ.5.%( أو )0 - 6دف  ىذه الغرامات، والتي قيمتيا )

 مساوئ تنفيذ الموازنتيف الجارية واالستثمارية في جامعة تشريف كغيرىا مف مؤسسات التعميـ العالي: ومف
 . عدـ إمكانية قياس فاعمية النفقات الجارية 
  اليػػدر فػػي عمميػػة اإلنفػػاؽ العػػاـ، وخاصػػة مػػ  اقتػػراب انتيػػاء العػػاـ المػػالي، العتمػػاد نسػػب التنفيػػذ معيػػارًا لتحديػػد

ي العاـ القادـ، حيػث تخفػض ىػذه المخصصػات  فػي العػاـ التػالي لمموازنػة، إذا الحظػت مخصصات الموازنتيف ف
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الجية المعنية بتحديد المخصصات أف الجامعة أو المؤسسة المعنية لـ تتمكف مػف صػرؼ مخصصػاتيا كافػة فػي 
سػتثمارية العاـ السابؽ لمخطة، وعدـ القدرة عمى تدوير المخصصػات مػف عػاـ إلػى آخػر، وخاصػًة فػي الموازنػة اال

ف قياس فاعمية النفقات االستثمارية يتـ مف خبلؿ نسب اإلنفاؽ السػنوي دوف التركيػز عمػى نوعيػة اإلنفػاؽ. إحيث 
 بالدراسة التحميمية.إ افة إلى غيرىا مف النقاط التي سيتـ اإلشارة إلييا 

وازنػة التخطيطيػة المرحمػة ُتعػدُّ الرقابػة عمػى تنفيػذ الم الرَّابة عمى الموازنـة التخطيطيـة فـي ةامعـة تشـرين: -4
 الرابعة مف دورة الموازنة التخطيطية وسنو ح ىذه المرحمة كما يمي:

"مجموعػػة مػػف تعميمػػات ماليػػة وقػػرارات إداريػػة وطػػرؽ محاسػػبية  نيػػابأتعػػرؼ الرقابػػة  تعريــف الرَّابــة الداخميــة: -أ
واإلدارات، ولمنػػ  ارتكػػاب األخطػػاء، محكمػػة تفر ػػيا اإلدارة  الحكوميػػة،  ػػمانًا لحسػػف سػػير العمػػؿ بػػالوزارات 

وسد الثغرات التي يتسرب منيػا االخػتبلس والتزويػر، ولتفػادي االرتبػاؾ ول ػماف تقػديـ البيانػات الصػحيحة التػي 
تحتػػاج إلييػػا الحكومػػة. وتيػػدؼ التعميمػػات الماليػػة والقػػرارات اإلداريػػة المختمفػػة التػػي تصػػدرىا الحكومػػة مػػف حػػيف 

التي يقـو بيا الموظفوف بشكؿ دقيؽ وطبقًا لخطة مرسومة فمف الوا ح أنػو لػو تػرؾ  خر إلى تجزئة الواجبات 
لموظػػؼ واحػػد أف يقػػـو بعمميػػة معينػػة وأف يسػػجميا فػػي الػػدفاتر دوف رقابػػة أو مراجعػػة ألصػػبح مجػػاؿ التبلعػػب 

 6مفتوحًا أماـ ىذا الموظؼ إلى حد بعيد.
 أنواع الرَّابة عمى الموازنة التخطيطية:  - ت

A.   الفقرة /أ/ التي تػنص أف 09حدد القانوف المالي األساسي لمدولة الرقابة الداخمية بالمادة / الداخمية:الرَّابة /
الذيف يمثمونيا، في  المواردالعامة لمدولة عف طريؽ محاسبي  المواردتتولى وزارة المالية الرقابة عمى تنفيذ النفقات و 

 تػػرؤس اإلدارات المحميػػة، وحميػػة، وتكػػوف ميمػػتيـ شػػاممة لػػػ: جميػػ  وزارات الدولػػة ومؤسسػػاتيا العامػػة وىيئاتيػػا الم
مراقبػػة اسػػتعماؿ  ارىا وعمػػى أوامػػر الصػػرؼ قبػػؿ دفعيػػا، والتأشػػير عمػػى التصػػرفات المت ػػمنة عقػػد نفقػػة قبػػؿ إصػػد

التصػػػديؽ عمػػػى الحسػػػابات العامػػػة العائػػػدة  المترتبػػػة قانونػػػًا لمخزينػػػة العامػػػة، واالعتمػػػادات وبالتػػػالي توريػػػد المبػػػال  
مػوزارات أو اإلدارات أو المؤسسػات التػي يعممػوف بيػا قبػؿ إرسػاليا إلػى السػمطات المنصػوص عمييػا، وتزويػد وزارة ل

العامػة فػي أجيػزة القطػاع  المػواردالمالية بجمي  البيانات واإلحصائيات التػي تسػاعدىا عمػى متابعػة تنفيػذ النفقػات و 
لمموازنػة االسػتثمارية( بيػذه الميمػات فػي عمميػة المراقبػة )لمموازنػة الجاريػة، و  محاسب ةامعـة تشـرينيقـو العاـ، و 

عمػػػى صػػػرؼ النفقػػػات الجاريػػػة واالسػػػتثمارية، فػػػي حػػػيف تقػػػـو مديريػػػة التخطػػػيط واإلحصػػػاء بتتبػػػ  تنفيػػػذ األعمػػػاؿ 
والمشاري  الخاصة بالنفقات االستثمارية وفؽ مػا يػرد إلييػا مػف الجيػات المعنيػة كمديريػة الشػؤوف الماليػة، ومديريػة 

، ومديريػػة الشػػػؤوف اليندسػػية والخػػػدمات فػػي الجامعػػػة، لتقػػدـ تقريرىػػا بشػػػكؿ شػػيري، وربػػػ  سػػنوي، ونصػػػؼ المػػو  اـز
السنة، ثـ بشكؿ كامؿ في نياية الدورة المالية، ىذا التقرير الذي يناقش م  رئػيس الجامعػة والجيػات 4/3سنوي، و

المالية لمنقػاش واتخػاذ اإلجػراءات البلزمػة فػي  ىيئة تخطيط الدولة ووزارة ـ إلى  ليقدالمعنية األخرى في الجامعة، 

                                           
 .201،ِغجغؿبثك،مبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد:1991-1990ٚعاصس١ًٍ،ػطبهللا،1
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ىذا الصدد. وىذا النػوع مػف الرقابػة عمػى تنفيػذ المشػاري  يمكػف أف نسػميو رقابػة مكتبيػة كونػو يعتمػد عمػى البيانػات 
واألرقػػػاـ واإلحصػػػائيات التػػػي تجمػػػ  مػػػف الواقػػػ  المنفػػػذ، وتقػػػارف مػػػ  نظيرتيػػػا المخططػػػة فػػػي الموازنػػػة التخطيطيػػػة. 

الرقابػة المكتبيػة ا نفػة الػذكر، ىنػاؾ رقابػة ميدانيػة عمػى تنفيػذ األعمػاؿ والمشػاري ، حيػث تشػكؿ ىيئػة وا  افة إلى 
تخطػػيط الدولػػة فريػػؽ عمػػؿ كػػؿ سػػتة أشػػير برئاسػػة معػػاوف رئػػيس ىيئػػة التخطػػيط، وميمتػػو القيػػاـ بجػػوالت ميدانيػػة 

ليا، إال أف ىذا النػوع مػف الرقابػة  لبلطبلع عمى مواق  العمؿ والخطوات التي ُقطعت في إنجاز المشاري  المخطط
 6ليس قاعدة ثابتة بؿ يطبؽ مف حيف  خر.

B. تقـو ىذه الرقابة مف قبؿ المراج  الخارجية، ويقـو بيذا الدور في الجميورية العربية السورية  :الرَّابة الخارةية
الجيػػاز المركػػزي لمرقابػػة الماليػػة، والييئػػة المركزيػػة لمرقابػػػة والتفتػػيش. وقػػد حػػدد مرسػػـو إنشػػاء ىػػاتيف الييئتػػػيف 

 ميماتيما عمى الوجو ا تي:
C. ــة ، 69/7/6967/ تػػاريخ 93ا الجيػػاز بالمرسػػـو التشػػريعي رقػػـ /أنشػػه ىػػذ :الةهــاز المركــزي لمرَّابــة المالي

، وقػد عرفػو ىػذا المرسػـو وحػدد ميماتػو بػالنص ا تػي: ىػو ىيئػة تتبػ  وزيػر 62/60/6968والمطبؽ بدءًا مف 
الماليػػػة وييػػػدؼ أساسػػػًا إلػػػى تحقيػػػؽ رقابػػػة فعالػػػة عمػػػى أمػػػواؿ الدولػػػة ومتابعػػػة أداة األجيػػػزة التنفيذيػػػة اإلداريػػػة 

ة لمسػػػؤولياتيا مػػػف الناحيػػػة الماليػػػة ويخػػػتص بتفتػػػيش حسػػػابات ىػػػذه األجيػػػزة وبمراقبػػػة كفايػػػة اإلدارة  واالقتصػػػادي
 0أمواليا وفؽ االختصاصات المحددة ليا في القانوف.

D.  ــــيش ــــة والتفت ــــة لمرَّاب ــــة المركزي / تػػػػاريخ 680أحػػػػدثت ىػػػػذه الييئػػػػة بمقت ػػػػى المرسػػػػـو التشػػػػريعي/ :الهيئ
بية مستقمة ترتبط برئيس مجمس الوزراء، وىدفيا تحقيؽ رقابة فعالة عمى عمؿ "ىيئة رقا نيابأ، وتعرؼ 60/8/6969

إدارات الدولة ومؤسساتيا المختمفة مػف أجػؿ: )تطػوير العمػؿ اإلداري، حمايػة المػاؿ العػاـ، تحقيػؽ الفاعميػة اإلنتاجيػة 
بشػػقييا الػػداخمي والخػػارجي،  . وتفيػػد عمميػػة الرقابػػة3ورفػػ  مسػػتوى الكفايػػة واألداء، تسػػييؿ تػػوفير الخػػدمات لممػػواطنيف

بيف األداء الفعمي واألداء المخطط، وبالتالي الكشؼ عػف االنحرافػات الحاصػمة بينيمػا، ورفػ  ذلػؾ  بإجراء المقارنة ما
 ذلؾ.بإلى الجيات المعنية لمعمؿ عمى تبلفييا، بعد معرفة األسباب وتحديد المسؤوليات 

أف دورة الموازنػػات التخطيطيػػة لجامعػػة تشػػريف مرتبطػػة  يت ػػح ممػػا سػػبؽ داللــة دورة موازنــة ةامعــة تشــرين: -5
ارتباطًا ع ويًا بدورة الموازنة العامة لمدولة مف حيث الشكؿ والم موف، لذلؾ ُتعػدُّ الموازنػة التخطيطيػة فػي تشػريف 

ة السابقة كافػة، موازنة تقميدية أو موازنة بنود ورقابة كما ىو الحاؿ في الموازنة العامة لمدولة. وُتظير القوانيف المالي
والمراسيـ الخاصة بذلؾ أف ىػذا النػوع مػف الموازنػة ييػتـ بالنفقػة مػف خػبلؿ الزاويػة الماليػة فقػط. أي أنيػا تتحقػؽ مػف 
خبلؿ المراحؿ التي تمر بيا الموازنة مف النواحي المالية وتأكدىا مف أف النفقػات قػد صػرفت فػي حػدود االعتمػادات 

الماديػػة ليػػذه النفقػػات أي إظيػػار أداء العمػػؿ فػػي صػػور حقيقيػػة ماديػػة لػػـ تعطػػو المحػػددة ليػػا، فػػي حػػيف أف النػػواحي 
                                           

.15،ِغجغؿبثك،م1985-1-31بُوةٕٗٞ بُٔة٢ُ بألَة٢َ ٝبألٗظٔد بُٔة٤ُد بُ٘ةكهخ ك٢ ب٤ُٜاةذ بإللبو٣د ُِمُٝد ٓغ بُسؼم٣الذ ُـة٣د 1
 ثبٌجبِؼخ.إضبفخإٌٝاٌّمبثالدِغاٌّؼ١١ٕٓث١ٙئخرشط١ظاٌضٌٚخ،ِٚذبؿتاٌجبِؼخ،ِٚض٠غ٠خاٌزشط١ظٚاإلدوبء-
 .202،ِغجغؿبثك،مبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد:1991-1990ٚعاصس١ًٍ،ػطبهللا،2
 .206،ِغجغؿبثك،مبُٔؿةَحد بُؿ٤ٌٓٞد:1991-1990ٚعاصس١ًٍ،ػطبهللا،3

 



 - 98  -  
 

األولويػػػة والعنايػػػة الكػػػافييف، فػػػالميـ ىػػػو فحػػػص النفقػػػات مػػػف زاويػػػة قانونيػػػة )التصػػػفية والصػػػرؼ ومراقبػػػة مشػػػروعية 
نجاز األعما  ؿ.إجراءاتو ومشروعية العقد(، وبالتالي إبراء الذمة المالية نتيجة تأدية الخدمات وا 

 سادسًا: تقويم أداء الموازنة التخطيطية لةامعة تشرين:
  :الحساب الختامي لمموازنة التخطيطية .1

ينظػر إلػػى التعمػػيـ العػالي فػػي جامعػػة تشػريف وسػػواىا مػػف مؤسسػات التعمػػيـ العػػالي فػي سػػورية نظػػرة اسػػتثمارية     
كونو ُيعدُّ الموارد البشرية البلزمة لمتنمية ويّكوف رأس الماؿ البشػري، كمػا ُيعػدُّ قطاعػًا خػدميًا يػؤدي خدمػة اجتماعيػة 

يحة كبيرة مػف أبنػاء المجتمػ . إال أنػو فػي تقػويـ موازنػات ىػذا وجماعية في آف واحد، فيو يوفر التعميـ المجاني لشر 
وال التعمػػػيـ ُيغػػػض النظػػػر عػػػف األىػػػداؼ االسػػػتثمارية والخدميػػػة فػػػبل تػػػدخؿ فػػػي التقػػػويـ حسػػػابات األربػػػاح والخسػػػائر 

 ، بػؿ يػتـ االكتفػاء بإعػداد حسػاب ختػامي يظيػر اإلنفػاؽحسابات كفاية الموازنة لتحقيق األهداف الخدميـة لمتعمـيم
الفعمي خبلؿ السنة المالية، أي ُيعّدوف الموازنة كمػا نفػذت فعػبًل. حيػث تقػـو مديريػة الشػؤوف المػالي  بتقػديـ حسػاب 
ختػػامي، فػػي كػػؿ فتػػرة مػػف فتػػرات العػػاـ المػػالي يبػػيف فيػػو حجػػـ االعتمػػادات فػػي الموازنػػة المخططػػة، وحجػػـ اإلنفػػاؽ 

( ا تػي الػذي يبػيف 06ريف، كمػا ىػو وا ػح فػي الجػدوؿ )الفعمي لكؿ باب وبند في الموازنة التخطيطية لجامعػة تشػ
، مػا يغطػي عمػؿ السػنة الماليػة 0229-60-36، واإلنفاؽ الفعمي لغايػة 0229موازنة جامعة تشريف لمسنة المالية 

وذلػػؾ حسػػب األبػػواب فقػػط. وتظيػػر أىميػػة الحسػػاب الختػػامي فػػي تقيػػيـ أداء الموازنػػة التخطيطيػػة  0229مػػف العػػاـ 
 مف خبلؿ النقاط التالية:لجامعة تشريف 

يبيف الحساب الختامي مدى صحة التقديرات التػي ذكػرت فػي الموازنػة التخطيطيػة التػي تتػيح بػدورىا إمكانيػة  -أ
 المقارنة بيف المخطط والمنفذ فعبًل، لمتأكد مف صحة التوقعات التي وردت في الموازنة ومطابقتيا لمواق .

 يعطي الحساب الختامي مؤشرًا لمدى أمانة المنفذيف وحرصيـ أثناء تنفيذ الموازنة التخطيطية.  -ة
قرب أيسيـ الحساب الختامي في تسييؿ عممية إعداد موازنة العاـ المقبؿ ويجعؿ مف التقديرات أكثر دقة و   -د

 دليؿ عمؿ واقعيًا يمكف البناء عميو لتجاوز الثغرات واألخطاء. يشّكؿلمواق ، كونو 
 لةامعة تشرين   الوحدة:ألف ل.س  2229-12-31( االعتمادات السنوية المخططة والمنفذة لغاية 21ةدول )

 ُٗحد بُس٘ل٤ه بإلٗلةم بُلؼ٢ِ بفػسٔةلبذ بُٔكططد بُٔؿسٟٞ

 بُٔٞبيٗد بُػةو٣د -1

 98.15 1981863 6119151 ٓػٔٞع بُحةت بألٍٝ

 89.28 666896 694461 ٓػٔٞع بُحةت بُطة٢ٗ

 47.73 3131 6351 ٓػٔٞع بُحةت بُىبجغ

 83.16 165641 151611 ٓػٔٞع بُحةت بُكةٍٓ

 96.05 6373166 6471571 بإلغٔة٢ُ بُػةو١

 بُٔٞبيٗد بفَسطٔةو٣د -6

 99.75 1155146 1158111 ٓػٔٞع بُحةت بُطةُص (بُٔشةو٣غ بفَسطٔةو٣دغ

 97.23 3528168 3628570 بُٔػٔٞع بُؼةّ

 .2229المصدر: إعداد الباحثة، استنادًا لةداول تتبع تنفيذ الموازنات الةارية واالستثمارية،           

ومػف خػبلؿ مراجعػة التقػارير الماليػة فػي نيايػة العػػاـ المػالي والقػيـ المقػدرة والفعميػة فػي ىػذه التقػارير، قػػد  إال أنـه
عػػدـ صػػحة تقػػدير المبػال  المطموبػػة، والتوسػػ  فػػي إنجػػاز  االنحرافػػات: هنجػد بعػػض االنحرافػػات ومػػف أسػػباب ىػذ
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السػػمبي، التغيػػرات االقتصػػادية فػػي السػػوؽ، بعػػض المشػػاري  المختمفػػة لظػػروؼ طارئػػة وبالتػػالي زيػػادة االنحػػراؼ 
 كزيادة األسعار والتي ال تؤخذ في الحسباف في التقارير المالية.

 .وسيتـ شرح مكونات الموازنتيف الجارية واالستثمارية بالتفصيؿ في الفصؿ القادـ ولسنوات الدراسة     
الحسػػاب الختػػامي، وتسػػتند إليػػو. فيػػي  تػػأتي ىػػذه الخطػػوة، بعػػد إنجػػاز تحديــد انحرافــات الموازنــة التخطيطيــة: -6

تت ػػمف مقارنػػة األرقػػاـ المنفػػذة فعميػػًا مػػ  األرقػػاـ المخططػػة، مػػا يظيػػر حجػػـ االنحػػراؼ بينيػػا سػػواء أكػػاف ىػػذا 
االنحػراؼ زيػادة المبػال  المنفقػػة عػف المبػال  المخططػة أـ العكػػس. ويظيػر ذلػؾ فػي الجػػدوؿ السػابؽ، وُتعػدُّ ىػػذه 

 الرقابة كونيا تحقؽ األمور التالية: الخطوة مف أىـ خطوات عممية
مصػػػدر مػػػف مصػػػادر المعمومػػػات التػػػي تحتاجيػػػا اإلدارة  فػػػي معالجػػػة المشػػػكبلت، وتجػػػاوز العقبػػػات التػػػي  -أ

 تواجييا ىذه اإلدارة  فيما يخص عمميات تنفيذ الخطط وبموغ األىداؼ المطموبة.
ُتعػػدُّ بمنزلػػة تقريػػر أداء فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ السػػنة الماليػػة، ليكػػوف بػػذلؾ شػػكبًل مػػف أشػػكاؿ التغذيػػة   -ة

الراجعة التي تساعد اإلدارة  في اكتشاؼ االنحرافات والمشاكؿ والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ المناسػبة، واتخػاذ 
 القرارات اإلدارية الصائبة والصحيحة.

مػػف حيػػث كونػػو دلػػيبًل ممموسػػًا عمػػى حسػػف أداء  -عقوبػػات، مكافػػآت -لممحاسػػبةالقاعػػدة القانونيػػة  يشػػّكؿ  -د
 الجيات التنفيذية ومراكز المسؤولية.

المطابقػػة السػػنوية: فػػي نيايػػة السػػنة الماليػػة، وبعػػد إعػػداد الحسػػاب الختػػامي وبعػػد إعػػداد الحسػػاب الختػػامي،  .2
ديريػػة الػػديف العػػاـ فػػي وزارة الماليػػة تقػػـو مديريػػة الشػػؤوف الماليػػة فػػي جامعػػة تشػػريف بػػإجراء مطابقػػة مػػ  م

لموقوؼ عمى حجـ األمواؿ التي أعطتيا ىذه المديرية لمجامعة مف أجؿ تغطية االعتمادات، وحجـ األمػواؿ 
المصػػػروفة لمطابقتيػػػا مػػػ  بع ػػػيا وتحديػػػد نتيجػػػة األعمػػػاؿ. وتجػػػري ىػػػذه المطابقػػػة عمػػػى نفقػػػات العمميػػػات 

 يمي: االستثمارية ونفقات العمميات الجارية كما
أ ػ العمميات االستثمارية: تقـو مديرية الشػؤوف الماليػة فػي جامعػة تشػريف بإعػداد جػدوؿ يت ػمف أرقػاـ إشػعارات 

يػتـ حسػػاب إجمػػالي حجػػـ  ثػػـ. منيػػا قػبض األمػػواؿ مػػف وزارة الماليػػة مرفقػة بتاريخيػػا وحجػػـ األمػػواؿ لكػؿ إشػػعار
دور مػػف العػػاـ السػػابؽ، ليقػػارف مػػ  المصػػروؼ وي ػػاؼ إلييػػا الػػوفر المػػ ،المػػاؿ المقبػػوض وفػػؽ ىػػذه اإلشػػعارات

 التالي: كالفعمي مف اعتمادات العاـ الحالي وبنتيجة ذلؾ يت ح حجـ الوفر الحالي الذي سيدور لمعاـ القادـ 
 ( نموذج عن إشعارات َّبض األموال من وزارة المالية.22ةدول )

 بُٔحِؾ وهْ بإلشؼةو زةو٣كٚ
   

 .2229الشؤون المالية، المصدر: ةامعة تشرين، مديرية 

 :......... ؿ.س0229إجمالي التمويؿ لعاـ 
 :............... ؿ.س0228وفر عاـ 

 اإلجمالي:...........ؿ.س
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 :....... ؿ.س0229المصروؼ الفعمي في نياية عاـ 
 ؿ.س. :........0262وفر مدور لعاـ 

ب ػ العمميات الجارية: تقـو مديرية الشؤوف المالية بإعداد جداوؿ تبيف فييا اعتمادات ونفقات العمميات 
 الجارية، واالعتمادات غير المستعممة، إ افة إلى تمويؿ العمميات الجارية، وىذا ما يو حو الجدوؿ التالي:          

 مادات غير المستعممة(: اعتمادات ونفقات العمميات الةارية واالعت23ةدول )
 بُؼ٘ٞبٕ ٤ُىخ َٞو٣د

 (0229تمويؿ ذاتي )األمواؿ المحصمة لدى  خبلؿ العاـ  
 0228تمويؿ مدور مف عاـ  
 تمويؿ ممنوح مف الخزينة المركزية)مأخوذ مف حركة النقود( 
 0229مجموع تمويؿ تغطية العمميات الجارية لعاـ  
 0229النفقات المصروفة لعاـ  
 0229بغاية عاـ الوفر  

 .2229ةامعة تشرين، مديرية الشؤون المالية،  المصدر:                         

ُتعدُّ ىذه المطابقة بمنزلة التصديؽ القانوني والشرعي عمى عمميات الصرؼ التي تمت، وىذه             
ارات المعنية، أـ مف قبؿ الجياز المطابقة تستخدـ كنوع مف عمميات الرقابة عمى الموازنة، سواء مف قبؿ الوز 

  المركزي المالي.
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، والعوامل المؤثرة وخصائصه ،في ةامعة تشرين ةمصادر التمويل الداخمي المبحث الرابع:
:في كفايته  

 ةامعة تشرين:في مصادر التمويل الداخمية أواًل: 
تندرج مصادر تمويػؿ جامعػة تشػريف تحػت ثبلثػة أصػناؼ وىػي: المصػادر الحكوميػة، والمصػادر الخاصػة،      

، ويعػد التمويػؿ الحكػومي المصػدر األساسػي فػي تمويػؿ جامعػة تشػريف كغيرىػا مػف جامعػات والمصادر الخارةية
داخمية )تمويػؿ حكػومي  القطر الحكومية. وقد بم  حجـ التمويؿ اإلجمالي لجامعة تشريف مف مصادر التمويؿ ال

( ؿ.س، وارتفػ  0.698.250.222: )0225مصادر خاصة مػف مػوارد ذاتيػة ومػوارد العمػؿ المينػي( فػي العػاـ 
( ؿ.س 6.659.028.222( ؿ.س، بزيػػػػػػادة قػػػػػػدرىا )3.857.062.222إلػػػػػػى ) 0228حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ بالعػػػػػػاـ 

نسػبتو مػف المػوارد  شػّكمت%( ، و 75.72( مػف مجمػوع التمويػؿ )0228نسػبة التمويػؿ الحكػومي بالعػاـ ) شّكمتو 
التمويـــل  وفيمـــا يمـــي توضـــيح لمصـــادر%(. 5.29%(، ونسػػػبتو مػػػف مػػػوارد العمػػػؿ المينػػػي )69.06الذاتيػػػة )
 :الداخمية

الدولـة(  –العـام  –التمويل الحكومي في ةامعة تشرين ومؤشراته وعالَّته بموازنات التعمـيم )العـالي   -1
 وباإلنتاج والناتج المحمي اإلةمالي:

يعػػد المصػػدر الحكػػومي الممػػوؿ الػػرئيس لجامعػػة تشػػريف ولجميػػ  مراحػػؿ التعمػػيـ فػػي سػػورية، ويػػتـ ىػػذا التمويػػؿ  
 عبر تخصيص اعتمادات مالية في الموازنة العامة لمدولة ترصد وفؽ أبواب وبنود مخصصة لذلؾ.

 ( ا تي:6يو ح الممحؽ )    
  اآلتي:( يتبين 1في المةموعة األولى والثانية من الممحق ) -
%( سنويًا وىو أقؿ مف المعدؿ الوسطي لنمو 65.76المعدؿ الوسطي لنمو طبلب جامعة تشريف بم  )إف    

%(، وبالتالي فاف نسبة طبلب جامعة تشريف مف مجموع الطبلب في 02.02طبلب وزارة التعميـ العالي البال  )
ب الوزارة خبلؿ سنوات الدراسة إذ بمغت الوزارة يتجو لبلنخفاض وىذا ما تثبتو نسب طبلب الجامعة مف طبل

%( واتجيت لبلنخفاض باقي سنوات الدراسة 68.98إلى ) 0223%( وارتفعت عاـ 66.08بداية الدراسة )
( والسبب في ذلؾ يعود لمتوس  في افتتاح الجامعات وفروع 0229 -0228%( عاـ )63.95حتى بمغت )

 تفرقة مف المحافظات السورية.جديدة لمجامعات وكميات ومعاىد جديدة في أماكف م
 في المةموعة الثالثة والرابعة: -
%( 3.60%( والييئة التدريسية )9.86إف المعدؿ الوسطي لنمو الييئة التعميمية سنويًا في جامعة تشريف يبم  )    

عميمية. %( وىذا ما يستدعي زيادة عدد أع اء الييئة الت65.76وىو أقؿ مف المعدؿ الوسطي لنمو الطبلب البال  )
المعدؿ الوسطي لنمو الييئة التعميمية في الجامعة أعمى مف المعدؿ الوسطي لنمو أع اء الييئة  وبالوقت نفسو

%(، وىذا ما يستدعي  رورة زيادة أع اء 0.60%( والييئة التدريسية والبال  )4.64التعميمية في الوزارة والبال  )
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مف نسبة الزيادة في الجامعة خاصًة أف المعدؿ الوسطي لنمو الطبلب  الييئة التعميمية في الوزارة كنسبة بشكؿ أكبر
 %(.02.02بالوزارة أعمى منو بالجامعة إذ يبم  )

 وفي المةموعة الخامسة والسادسة يتبين: -
%( 67.3إف المعدؿ الوسطي لنمو النفقات المخططة لموازنة جامعة تشريف بشقييا الجاري واالستثماري يبم  ) -

 %(.36.49لوزارة )بينما في ا
%( 04.29إف المعدؿ الوسطي لنمو النفقات الفعمية لموازنة جامعة تشريف بشقييا الجاري واالستثماري يبم  ) -

 %(.43.63بينما في الوزارة )
 %(.35.53%( بينما في الوزارة )37.36إف المعدؿ الوسطي لنمو النفقات المخططة لمموازنة الجارية يبم  ) -
 %(.36.60%( بينما في الوزارة )39.46الوسطي لنمو النفقات الفعمية لمموازنة الجارية يبم  )إف المعدؿ  -
 %(.06.96الوزارة )ب%( بينما 4.23إف المعدؿ الوسطي لنمو النفقات المخططة لمموازنة االستثمارية يبم  ) -
كس سمبًا عمى التوس  في إف معدؿ نمو اإلنفاؽ االستثماري المخطط أقؿ مف معدؿ نمو الطبلب وىذا ينع -

 الطاقة االستيعابية لمجامعة وتوفير مستمزماتيا، بما يتوافؽ م  متطمبات جودة التعميـ العالي.
 %(.46.06الوزارة )ب%( بينما 62.56إف المعدؿ الوسطي لنمو النفقات الفعمية لمموازنة االستثمارية يبم  ) -

 سة:ُيمحظ من المةموعتين السابقتين الخامسة والساد
إف نمو الموازنة العامة )المخططة والفعمية( لمجامعة تشريف أقؿ مف نمو الموازنة العامة )المخططة والفعمية(  -

 لموزارة، والفارؽ كبير نسبيًا )حوالي ال عؼ(.
إف نمو الموازنة الجارية )المخططة والفعمية( لمجامعة متقارب جدًا م  نمو الموازنة الجارية )المخططة  -

 ية( لموزارة. والفعم
إف نمو الموازنة االستثمارية )المخططة والفعمية( لمجامعة أقػؿ بكثيػر مػف نمػو الموازنػة االسػتثمارية )المخططػة  -

أ ػعاؼ )مخطػط(. وىػذا يعنػي  ةأ ػعاؼ )فعمػي( وحػوالي سػبع عػة والفعمية( لموزارة والفارؽ كبيػر جػدًا حػوالي أرب
ة لمجامعػػة مػػ  نمػػو الموازنػػة العامػػة لمػػوزارة نػػاتج بشػػكؿ أساسػػي عػػف بػػأف الفػػارؽ الحاصػػؿ بػػيف نمػػو الموازنػػة العامػػ

الفػػارؽ الكبيػػر بػػيف نمػػو الموازنػػة االسػػتثمارية لمجامعػػة بالمقارنػػة مػػ  الػػوزارة وىػػذا أمػػر طبيعػػي نػػاجـ عػػف افتتػػاح 
معة تشريف جامعات جديدة وكميات ومعاىد جديدة يمزميا الكثير مف المشاري  والبنى التحتية االستثمارية بينما جا

مف مشاريعيا وىي في طور إنياء العديد مف المشاري ، أما الموازنة الجارية فالفارؽ بسيط جدًا  اً كبير  اً أنجزت قسم
بسبب طبيعة النفقات الجاريػة مػف حيػث اسػتمراريتيا وتشػابييا فػي مختمػؼ المؤسسػات التعميميػة وغيػر التعميميػة. 

فػي جامعػة تشػريف متقاربػة مػ  نسػب التنفيػذ لمموازنػة العامػة فػي الػوزارة  كما ُيمحظ أف نسب التنفيذ لمموازنة العامة
يا متقاربة جدًا كموازنػة جاريػة )بسػبب طبيعػة نفقػات الموازنػة الجاريػة( إنوىي أعمى بشكؿ بسيط في الوزارة حيث 

 ويوجد فرؽ ليس بالكبير بالموازنة االستثمارية وىو لصالح الوزارة.
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ــ ــين لن ــا ســبق يتب ــل لم ــات  بالحســبانا مةموعــة مــن المؤشــرات يةــب أخــذها بالتحمي ــد إعــداد الموازن عن
 التخطيطية ومنها:

إف المعدؿ الوسطي لنمو أعداد الطبلب في جامعة تشريف بجمي  المراحؿ التعميمية بشكؿ عاـ، ومعدؿ ىذا  -
الطبلب في العاـ النمو في السنوات األخيرة مف الدراسة بشكؿ خاص يعطي مؤشرًا عف المعدؿ المتوق  لنمو 

التالي. وبناًء عمى ىذا يتـ لحظ النفقات اإل افية المتوقعة الناجمة عف تأميف مستمزمات العممية التعميمية 
ألعداد الطبلب اإل افية بمختمؼ أنظمة التعميـ ومف مختمؼ الكميات حيث إف ُمدخبلت العممية التعميمية 

نية، والمستمزمات المادية، والمناىج الدراسية، وأع اء ىيئة األساسية تتوزع ما بيف )البنى التعميمية، األب
تدريسية، والبنية اإلدارية، والبنى التحتية والمشاري  البلـز إنجازىا والتوس  في المشاري  الحالية، وُمدخبلت 
نتاج الُمخرجات المطموبة، التي تتمت  بكفايات عالية ، أخرى( الستيعاب األعداد اإل افية مف الطبلب، وا 

 وتمتمؾ قيمة م افة عالية تستطي  تحقيؽ األىداؼ المطموبة منيا لخدمة المجتم ، وتطويره.
(: بالنسبة لنمو الموازنات ما يمي: إف نمو الموازنات يفوؽ نمو أعداد الطبلب وأي ًا 6ويو ح الممحؽ ) -

يجب أف يجعؿ مف نمو يفوؽ نمو أعداد الييئة التعميمية بشكؿ كبير وىذا قد يكوف مفارقة كوف ىذا األمر 
أعداد الييئة التعميمية يفوؽ أو يوازي عمى األقؿ نمو أعداد الطبلب كما يجب أف يمبي حاجة الجامعة إلنياء 

 بعد. وِ بعض المشاري  الميمة والتي طاؿ عمييا الزمف ولـ تنتي
سعار تختمؼ مف إف معدؿ نمو الموازنات يتـ وفؽ األسعار الجارية أي أسعار السوؽ بشكؿ سنوي وىذه األ -

بؿ لممواد كافة وىي بطبيعة الحاؿ تتجو نحو االرتفاع بنسب مختمفة وىو ما نسميو  المواد عاـ  خر لمختمؼ
بنسبة الت خـ العامة السنوية وىذه النسبة كما قمنا سابقًا تختمؼ مف عاـ  خر وأي ًا مف مادة ألخرى.. 

ال يعبر بشكؿ حقيقي عف معدالت نمو ىذه الموازنات،  وبالتالي معدؿ نمو الموازنات وفؽ األسعار الجارية
وىذا مؤشر عمى أنو ال يمكف اعتماد معدالت نمو الموازنات وفؽ األسعار الجارية لممقارنة م  نمو أعداد 
الطبلب بشكؿ دقيؽ ولكنو يبقى يعطينا فكرة عف مقدار ىذا النمو وخاصًة إف لـ يكف ىناؾ مقياس دقيؽ 

ف إشكؿ سنوي وحسب تصنيفات محددة لمجموعات المواد المستيمكة في السوؽ، حيث لحساب نسبة الت خـ ب
مستمزمات الجامعة مختمفة وأحيانًا كثيرة يكوف ليا طبيعة خاصة مف مخابر وتجييزات وآالت تعميمية قد تكوف 

ة ووا حة نسب الت خـ في أسعارىا مختمفة فيما بينيا وعف نسب الت خـ العاـ وال يوجد مراج  رسمية دقيق
 حوؿ ىذا المو وع.

 ( يتبين اآلتي:1المةموعة السادسة والسابعة من الممحق ) -
%( بينما بم  36.49إف معدؿ النمو الوسطي السنوي لمنفقات المخططة لموازنة التعميـ العالي العامة يبم  ) -

 %(.84.66دوف العالي )التربية( ) ىذا المعدؿ في موازنة التعميـ ما
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%( بينما بم  ىذا 43.63الوسطي السنوي لمنفقات الفعمية لموازنة التعميـ العالي العامة يبم  )إف معدؿ النمو  -
 %(.37.66دوف العالي )التربية( ) المعدؿ في موازنة التعميـ ما

%( بينما بم  معدؿ 65.79إف معدؿ النمو الوسطي السنوي لمنفقات المخططة لموازنة التعميـ العاـ يبم  ) -
 %(.37.09نفقاتيا الفعمية )النمو الوسطي ل

دوف العالي )وزارة  بيف معدؿ نمو اإلنفاؽ المخطط واإلنفاؽ الفعمي في التعميـ ما ُيمحظ وجود فرؽ كبير ما -
دوف العالي العاـ  التربية( وىذا ما تثبتو نسب التنفيذ في الموازنة العامة )جاري  استثماري( في التعميـ ما

%(، بينما تبم  في الموازنة العامة )جاري  استثماري( في 50.65ًا فقط ))جاري  استثماري( إذ تبم  وسطي
%(، وىذا ما أدى بالتالي لحدوث فرؽ في معدؿ النمو )الوسطي السنوي( في التعميـ 92.09التعميـ العالي )

بيف المخطط والفعمي، حيث بمغت نسب التنفيذ الوسطية مف اإلنفاؽ  دوف العالي( ما العاـ )العالي وما
دوف  %(، كما إف حجـ اإلنفاؽ المخطط لمتعميـ ما62.28المخطط لمتعميـ العاـ )جاري   استثماري( فقط )

( أ عاؼ حجـ اإلنفاؽ المخطط لمتعميـ العالي وىذا ما يفسر أف نسبة 4إلى  3العالي يبم  وسطيًا حوالي )
لي أي منخف ة، ألف النسبة تميؿ إلى دوف العا قرب لنسبة التنفيذ في التعميـ ماأالتنفيذ في التعميـ العاـ 

 النسبة المحسوبة لمكتمة األ خـ.
 المةموعة السادسة والسابعة والثامنة يتبين اآلتي:  -
دوف  %(، وفي التعميـ ما36.49إف معدؿ النمو الوسطي لمنفقات المخططة لموازنة التعميـ العالي بم  ) -

 %(.66.53ينما بم  في موازنة الدولة)%(، ب65.79%( وفي التعميـ العاـ بم  )84.66العالي )
دوف العالي  %(، وفي التعميـ ما43.63إف معدؿ النمو الوسطي لمنفقات الفعمية لموازنة التعميـ العالي بم  ) -

دوف العالي  إال  %(، ولـ ترتف  النسبة عف النسبة في التعميـ ما37.09%( وفي التعميـ العاـ بم  )37.66)
دوف العالي بينما بم  في موازنة الدولة  ميـ العالي أقؿ بكثير مف كتمة التعميـ مابشكؿ بسيط كوف كتمة التع

%( ونبلحظ أف معدؿ نمو موازنة التعميـ العالي المخططة بم  أكثر مف  عفي معدؿ نمو موازنة 69.82)
نتيجة دوف العالي فقد بم  أكثر مف خمسة أ عاؼ معدؿ نمو موازنة الدولة المخططة وبال الدولة أما ما

أ عاؼ معدؿ نمو موازنة الدولة المخطط أما اإلنفاؽ،  ةالتعميـ العاـ معدؿ نموه المخطط حوالي أربع
وبالشكؿ الفعمي )الحقيقي واألىـ( فُيمحظ أف معدؿ نمو موازنة التعميـ العالي أكثر مف  عفي معدؿ نمو 

ف  عفي معدؿ نمو موازنة الدولة بقميؿ دوف العالي أقؿ م موازنة الدولة الفعمي بقميؿ ومعدؿ نمو موازنة ما
وكتعميـ عاـ فإف معدؿ النمو أقؿ مف  عفي معدؿ نمو موازنة الدولة بقميؿ وىذا يجب أف يعني أف نسب 
اإلنفاؽ الفعمي في موازنات ىذه الوزارات مف اإلنفاؽ الفعمي في الدولة يجب أف يكوف قد تطور وبنسبة كبيرة 

العاـ( مف موازنة الدولة باألرقاـ، حيث  -دوف العالي ما -الموازنات)عالي وىذا ما تثبتو تطورات نسب ىذه
 وفق اآلتي:تطورت نسب اإلنفاؽ الفعمي لموازنات ىذه الوزارات مف اإلنفاؽ الفعمي لموازنة الدولة 
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دوف العالي  %(، وفي التعميـ ما4.68%( إلى )0.65إف ىذه النسبة بالتعميـ العالي قد تطورت مف )  -
%(. 66.63%( إلى )7.43%(،  أما بالتعميـ العاـ فقد تطورت مف )7.45%( إلى )4.77مف ) تطورت

ولكف وبعد أف تبيف لنا مف المقارنات السابقة أف معدؿ نمو موازنة التعميـ العاـ )الفعمية( بمقدار  عفي نمو 
)الفعمي( مف موازنة الدولة )الفعمي( موازنة الدولة )فعمي( تقريبًا فإف ىذا ال يعني أف نسبة موازنة التعميـ العاـ 

( مرة 6.57( أي ازدادت )6.57=66.63/7.43ستزداد  عفيف تقريبًا أي ًا وىنا وبحساب نسبة النسب )
( أي 6.88=37.09/69.82م  أف نسبة معدؿ النمو لمتعميـ العاـ عمى معدؿ النمو في الدولة يبم : )

ؽ في أحجاـ الموازنات أي مبال  الموازنات فمثبًل مثاؿ رقمي ( مرة والسبب ليذا األمر ىو الفر 6.88ازدادت )
( مميوف وبالتالي 6222( مميوف، واإلنفاؽ الفعمي لمدولة )622بسيط إذا فر نا اإلنفاؽ الفعمي لمتعميـ العالي )

( 637.09%( ولسنة واحدة يصبح اإلنفاؽ الفعمي )37.09%(، ونمو موازنة التعميـ العاـ )62النسبة )
( مميوف وتصبح النسبة 6698%( وبالتالي يصبح اإلنفاؽ الفعمي )69.82ونمو موازنة الدولة ) مميوف،

( مرة، 6.646( أي ازدادت )6.646= 66.46/62%( أي ازدادت الموازنة )66.46= 6698/ 637.09)
ت ( أي ازداد6.88= 37.09/69.8م  أف معدؿ النمو لمتعميـ العالـ عمى معدؿ النمو في الدولة يبم  )

 أقؿ( مرة، ولو أف حجـ إنفاؽ الدولة أكبر لكانت نسبة الزيادة في اإلنفاؽ عمى التعميـ مف إنفاؽ الدولة 6.88)
بيف المعدالت الوسطية لنسب التنفيذ )الفعمي مف المخطط( ليذه الوزارات والدولة  أي ًا. وبإكماؿ المقارنات ما

%(، وفي التعميـ 92.09لمخطط لمتعميـ العالي قد بم  )تنفيذ الفعمي مف االيتبيف: أف المعدؿ الوسطي لنسب 
%(، بينما المعدؿ بالدولة يبم  62.28%(، أما في التعميـ العاـ فقد بم  )50.65دوف العالي قد بم  ) ما
(93.28.)% 

ًة ازدياد نسبة موازنة التعميـ العاـ مف موازنة الدولة وخاص :وبالتحميل لمةموع المعمومات السابقة يتبين لنا -
دوف العالي تخطيطيًا وىذا جيد ومفيد لتطوير العممية التعميمية بشكؿ عاـ ولكف نبلحظ ارتفاع نسب  التعميـ ما

دوف العالي وكإنفاؽ فعمي فإف معدؿ نمو التعميـ  التنفيذ في موازنات التعميـ العالي وانخفا يا في التعميـ ما
دوف العالي وتحميمو قميبًل حيث  عند مو وع التعميـ ما دوف العالي متقارب وىنا البد مف الوقوؼ العالي وما

دوف العالي فقد كانت  عممت عمى تطوير العممية التعميمية وخاصة التعميـ ما 0222إف الدولة ومنذ عاـ 
تعاني مف مشاكؿ كثيرة في البنى التحتية والكادر التدريسي والمناىج وذلؾ مف خبلؿ زيادة اإلنفاؽ المخطط 

دوف العالي مف إنشاء مدارس  كبير مف أجؿ تمبية القرارات الحكومية بما يختص بالتعميـ ماعمييا بشكؿ 
جديدة وحديثة لتغطية النقص في المباني المدرسية وتبديؿ المدارس القديمة وأي ًا االنتقاؿ تدريجيًا ليصبح 

اـ واحد فقط في المدرسة الدواـ المدرسي في المدارس أطوؿ وأكثؼ كميًا ونوعيًا. وبالتالي يصبح ىناؾ دو 
وىذا يعني أي ًا م اعفة عدد المدارس الحالية في كؿ أنحاء سورية، ولكف نسب التنفيذ كانت متوا عة جدًا 

 -0222نسبيًا وىذا أمر يجب متابعتو وتحديد أسبابو خاصة أنو استمر طويبًل وعمى سنوات الدراسة كافة )
ـ وقتًا طويبًل وىو عممية تراكمية تمتد لسنوات طويمة.. وبيذه ( عممًا أف ىذا النوع مف التطوير يستمز 0229
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النسبة مف التنفيذ نكوف عمميًا قد خسرنا تس  سنوات كانت كافية فيما لو كاف التنفيذ بنسب عالية إلحداث أثر 
 دوف العالي. حقيقي عمى العممية التعميمية لمرحمة ما

 المةموعة التاسعة والعاشرة يتبين اآلتي: -
لمناتج المحمي ، و %(69.82مموازنة الفعمية لمدولة )ل)دؿ النمو السنوي والوسطي مف سنة األساس بم  مع -

 %(69.77لئلنتاج المحمي اإلجمالي )، و %(69.85اإلجمالي )
معدؿ نمو موازنة الدولة مطابؽ  إفىذا يعني حفاظ الدولة عمى حصتيا مف كتمة االقتصاد القومي حيث   

إلنتاج المحمييف اإلجمالييف، وبالتالي حساب تطور نسب اإلنفاؽ الفعمي عمى التعميـ تقريبًا لنمو الناتج وا
دوف العالي مف موازنة الدولة ومقارنة تطور نموه م  تطور نمو ىذه الموازنة أمر منطقي  بنوعيو العالي وما

الناتج أو اإلنتاج ومقبوؿ ويمكف االعتماد عميو ولكف سنقـو بحساب نسبة اإلنفاؽ الفعمي عمى التعميـ مف 
 المحمي اإلجمالي.

%( عاـ 2.70إف نسبة اإلنفاؽ الفعمي عمى التعميـ العالي مف الناتج المحمي اإلجمالي قد تطورت مف )  -
، ونسبة اإلنفاؽ الفعمي عمى التعميـ العاـ مف الناتج المحمية اإلجمالي قد 0229%( عاـ 6.64إلى ) 0222

، وىذا يعني أف نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ 0229%( عاـ 3.66إلى ) 0222%( عاـ 0.20تطورت مف )
%( مف سنة األساس، 6.58=  6.64/2.70العالي مف الناتج المحمي اإلجمالي  قد تطورت بمقدار )

%( عف سنة األساس، أي أف نسبة مقدار 6.56= 3.66/0.20وبالنسبة لمتعميـ العاـ تطورت نسبتو بمقدار )
عمى التعميـ العاـ كنسبة )تطور النسبة( مف الناتج المحمي اإلجمالي مطابؽ تقريبًا  التطور في اإلنفاؽ الفعمي

لمقدار تطور النسبة مف موازنة الدولة الفعمية وأي ًا ستكوف مطابقة لتطورىا مف اإلنتاج المحمي اإلجمالي 
يف ومعدؿ نمو موازنة الدولة والسبب ىو النمو المتطابؽ تقريبًا بمعدالت نمو اإلنتاج والناتج المحمييف اإلجمالي

 الفعمية وحفاظ الدولة عمى حصة الحكومة والقطاع العاـ مف كتمة االقتصاد القومي الكاممة لمدولة(.
 ( يتبين اآلتي:1المةموعة الحادية عشر من الممحق ) -

سورية وبعض بيف نسبة اإلنفاؽ الفعمي عمى التعميـ العاـ مف الناتج المحمي اإلجمالي في  بالمقارنة ما  -
ندونيسيا، أبيف سورية و  (: أف النسب متقاربة ما6الدوؿ األخرى التي توافرت لدينا نسبيا يو ح الممحؽ )

يراف بما يقارب النصؼ عما ىو في سورية، وىي أعمى بكثير في ماليزيا إذ تبم  في  ولكنيا أعمى في مصر وا 
زيا أعطى أىمية لبلستثمار ما يعني أىمية أحد السنوات ثبلثة أ عاؼ والتطور العممي الكبير في مالي

االستثمار في قطاع التعميـ كونو القطاع الذي يسيـ تقدمو في تقدـ قطاعات الدولة كافة وىو االستثمار األىـ 
في عممية بناء الدولة. ولكف يجب التوقؼ عند بعض األمور المنطقية فمثبًل: بالنسبة إليراف ومصر فنسب 

ولكف إيراف أغنى بمواردىا ولذلؾ فنسبة إنفاقيا فعالة أكثر مف نسبة اإلنفاؽ المماثمة ليا اإلنفاؽ فييا متقاربة 
ا أغنى عّدىمتقاربتاف جدًا مف حيث عدد السكاف، أما بالنسبة لسورية فنستطي   لتيففي مصر وخاصًة أف الدو 

مية نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ مف مصر نسبيًا لذلؾ قد تكوف نسبتيا في اإلنفاؽ عمى التعميـ فعالة بمقدار فاع
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في مصر مف الناتج المحمي اإلجمالي ولو كانت ىذه النسبة في مصر أعمى أما بالنسبة إليراف فالدولة أغنى 
نسبة إنفاقيا عمى التعميـ أعمى بحوالي النصؼ أي أف الفاعمية  نفسو لوقتوبابمواردىا حاليًا مف سورية 

ؼ وبكؿ األحواؿ ىناؾ تطور في سورية في اإلنفاؽ عمى التعميـ وقد الحقيقية ستكوف بمقدار أكبر مف النص
مف الناتج المحمي اإلجمالي أي أف ىذا  0229( عاـ 3.66إلى ) 0222( عاـ 0.20ارتف  ىذا اإلنفاؽ مف )

( مرة مف سنة األساس وكاف معدؿ نمو نسبة اإلنفاؽ الفعمي 6.56=  3.66/0.20اإلنفاؽ قد تطور بمقدار )
 %(.56=622*0.20/0.20-3.66ميـ العاـ مف الناتج المحمي اإلجمالي بالنسبة لسنة األساس )عمى التع

يجابية بشكؿ عاـ إوبالتحميؿ لممعمومات السابقة وباختصار إف مجموع المعمومات السابقة تعطينا مؤشرات   -
% عاـ 0.20ناتجة عف ارتفاع نسبة اإلنفاؽ الفعمي عمى التعميـ العاـ مف الناتج المحمي اإلجمالي مف )

( وىي مؤشر أىـ مف مؤشر ارتفاع معدؿ النمو، ولكف وم  ذلؾ يجب رف  0229% عاـ 3.66إلى  0222
قبؿ الببلد والعامؿ األساسي في تطورىا ىذه النسبة كوف ىذا القطاع التعميمي أصبح االستثمار األىـ لمست

ويناليا مراتب متقدمة أف ؿ في العالـ. وبدراسة نسب اإلنفاؽ عمى التعميـ في الدولة المتقدمة نجدىا أعمى مما 
لدينا بكثير وكمما كاف اإلنفاؽ عمى التعميـ أكبر كمما كانت الدوؿ متقدمة أكثر، وأي ًا كمما زاد اإلنفاؽ عمى 

يجاد الحموؿ لممشاكؿ التي تعاني منيا  التعميـ أصبح أكثر قدرة في تنفيذ ميامو في عممية النيوض بالدولة وا 
الببلد وبالتالي تصبح مراكز قطاع التعميـ وخاصة التعميـ العالي مراكز إشعاع عممي تقـو بإجراء أبحاث 

ؿ مراكز أبحاث اقتصادية حقيقية وىذا ما تفتقده جامعاتنا حاليًا وبشكؿ ىائؿ وىو أف يكوف لدييا بالفع
واجتماعية وسياسية تكوف ميمتيا حؿ مشاكؿ الببلد في ىذه المجاالت وفي كؿ المجاالت بشكؿ عممي 
ومدروس وأف تأخذ دورىا االستشاري أي ًا وأف تقدـ دراسات عمنية وبشكؿ دوري أسبوعي أو شيري أو سنوي 

أكبر وأف يكوف ليا أي ًا مراكز دراسات استراتيجية  لمق ايا العامة والخاصة و..الخ، وأف تتمت  باستقبللية
وقدرات إعبلمية وتسويقية تنشر مختمؼ أنواع الدراسات واألبحاث والرؤى االستراتيجية ويصبح ليا بمرور 
الزمف ونتيجة العممية التراكمية عمى مختمؼ األصعدة دور ىاـ في توجيو الرأي العاـ ومنح الدولة والمجتم  

مؤثرة تصبح مرجعًا موثوقًا لمختمؼ القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية الحكومية مؤشرات ميمة و 
 درجة عالية مف المصداقية. يوالخاصة يمكف  االعتماد عمييا كمرج  موثوؽ ذ

إلى جانب النفقات الحكومية التي ترصد لجامعة تشريف، ىناؾ إيرادات تحصؿ  التمويل الخاص)الذاتي(: -2
ة، ويمكف تسميتيا إيرادات ذاتية أي تمويؿ ذاتي، وقد حدد قانوف تنظيـ الجامعات بالمرسـو رقـ عمييا الجامع

في الباب الخامس منو األمور المالية لمجامعات الحكومية في الجميورية العربية السورية،  0226( لعاـ 6)
الموارد في المصرؼ التجاري  متناواًل الموارد الذاتية التي تستوفييا الجامعات، حيث نص عمى أف تو   ىذه

السوري  مف حساب مستقؿ وذلؾ بالميرة السورية أو بالقط  األجنبي ليجري الصرؼ منيا. وقد حدد ىذا 
  6المرسـو الموارد الذاتية لمجامعات عمى الوجو ا تي:

                                           
 .5،ِغجغؿبثك،م6116/ 5/1غ,بُظةلو جسةو٣ف 6هةٕٗٞ ز٘ظ٤ْ بُػةٓؼةذ وهْ (1
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عدا القسـ الذي وتت مف كافة الرسـو المتأتية مف التعميـ العادي، والمفتوح، والموازي، ما :الرسوم الةامعية - أ
( عنو، والذي يعود ريعو إلى الخزينة العامة لمدولة )رسـ التسجيؿ، رسـ 6نص قانوف تنظيـ الجامعات رقـ )

كشؼ عبلمات، رسـ التقدـ إلى االمتحاف مف خارج الجامعات لكؿ مقرر، رسـ االمتحاف التكميمي، رسـ 
 االستماع، رسـ الشيادة، رسـ المصدقة البديمة(.

 قسميف: لإلى جانب الرسـو الجامعية، توجد إيرادات أخرى لجامعة تشريف، وتقسـ  :مارسة العملإيرادات م - ب
م  الواردات الحكومية )التي تغطي االعتمادات  يشّكؿ: يحوؿ إلى الخزينة العامة لمدولة، حيث القسم األول

يرادات صندوؽ الديف العاـ )التي تغطي االعتمادات االستثمارية(  التي تغطي االعتمادات  المواردالجارية(، وا 
( لعاـ 6كما نص عمييا قانوف تنظيـ الجامعات رقـ ) المواردالحكومية المرصودة لجامعة تشريف. تشمؿ ىذه 

عوائد المنشآت الجامعية، الرسـو المستوفاة لئلقامة في المدينة الجامعية، بدالت استثمار 6ا تية: الموارد 0226
ي والمقاصؼ واألكشاؾ في المدف الجامعية وفي المرافؽ الجامعية األخرى، ي اؼ المطاعـ والمنتديات والمبان

، والتي تتمثؿ بالنقاط التالية:  ريبة الدخؿ، رسـ الطاب ، إيرادات مخف ة لمنفقات، المواردإلييا أنواع أخرى مف 
 الودائ  واألمانات.
ات لدييا، حيث تقـو بصرفيا وفؽ إيرادات تبقى تحت تصرؼ الجامعة وتو   بشكؿ أمانالقسم الثاني: 

الغايات المطموبة. ويو ح الجدوؿ التالي تطور حجـ الموارد الذاتية لمجامعة المتأتية مف رسـو تسجيؿ طبلب 
التعميـ المفتوح، والتعميـ الموازي والمفا بلت الخاصة، والتعميـ النظامي، ورسـو اإلقامة بالمدينة الجامعية 

 منشآت واليبات.واستثمار مقاصؼ وعوائد ال
 2228و لغاية  2221( بيان تفصيمي بالموارد الذاتية المحققة في ةامعة تشرين من العام 24الةدول )

 بُؼةّ   

 بُٔة٢ُ                                  

 

بُسؼ٤ِْ بُٔلسٞؼ 

 جة٤ُِىخ بُُٞو٣د

بُسؼ٤ِْ 

بُٔٞبي١ ٝ 

بُٔلةػالذ 

بُكةطد جة٤ُِىخ 

 بُُٞو٣د

بُسؼ٤ِْ بُ٘ظة٢ٓ 

 جة٤ُِىخ بُُٞو٣د

وَّٞ بإلهةٓد 

جةُٔم٣٘د 

بُػةٓؼ٤د 

جة٤ُِىخ 

 بُُٞو٣د

بَسطٔةو 

 ٓوةطق

ٝػٞبئم 

 بُٔ٘شآذ

ٝبُٜحةذ 

جة٤ُِىخ 

 بُُٞو٣د

بُٔػٔٞع جة٤ُِىخ 

 بُُٞو٣د

 بُطالت بُؼىت
إغٔة٢ُ بُٔٞبول 

بُهبز٤د جة٤ُِىخ 

 بُُٞو٣د

 ٓؼمٍ ٗٔٞ جةُُ٘حد

ُُ٘د بألَةٌ  

 إغٔة٢ُ

 بُٔٞبول  

 بُهبز٤د

بول ُٗحد بُٔٞ

بُهبز٤د بُٔؿوود ٖٓ 

بُسؼ٤ِْ بُٔلسٞؼ إ٠ُ 

 إغٔة٢ُ

 بُٔٞبول  

 بُهبز٤د

ُٗحد بُٔٞبول بُهبز٤د 

بُٔؿوود بُسؼ٤ِْ 

بُٔٞبي١ ٝ 

بُٔلةػالذ بُكةطد 

إ٠ُ إغٔة٢ُ بُٔٞبول 

 بُهبز٤د

ُٗحد بُٔٞبول 

بُهبز٤د بُٔؿوود ٖٓ 

بُسؼ٤ِْ بُ٘ظة٢ٓ 

 إ٠ُ إغٔة٢ُ 

 بُٔٞبول

 بُهبز٤د 

ُٗحد بُٔٞبول 

بُٔؿوود  بُهبز٤د

ٖٓ بُطالت بُؼىت 

 إ٠ُ إغٔة٢ُ

 بُٔٞبول  

 بُهبز٤د 

 ُِػةٓؼد

ُٗحد بُٔٞبول 

بُهبز٤د بُٔؿوود 

ٖٓ وَّٞ بإلهةٓد 

 جةُٔم٣٘د بُػةٓؼ٤د 

ُٗحد بُٔٞبول 

 بُهبز٤د بُٔؿوود

ٖٓ بَسطٔةو  

 ٓوةطق

ٝػٞبئم 

 بُٔ٘شآذ

 $ ٝبُٜحةذ

ه٤ٔسٜة 

جة٤ُِىخ 

 بُُٞو٣د
* 

6111 14348111 1 5798357 1 1 61146457 48311 2415000 22561457 - 63.60 0 25.70 10.70 0 0 

6116 116187111 1 6561656 1 1 118618656 117751 5387500 113996152 405.27 89.55 0 5.72 4.73 0 0 

6113 115669511 68111836 13367111 1 1 156647336 113911 5695000 162342332 619.56 71 17.25 8.23 3.51 0 0 

6114 136669311 37481814 65949571 1 1 195699684 143575 7178750 202878434 799.23 65.20 18.47 12.79 3.54 0 0 

6115 181756633 96969719 17666445 1 1 691916787 661465 11071250 301984037 1238.50 59.86 30.77 5.70 3.67 0 0 

6116 638916736 177177441 15611511 66983461 1 454175137 368147 16407350 470582487 1985.78 50.77 37.63 3.23 3.49 4.88 0 

6117 199191734 133518199 16398661 64157135 16695658 381461846 418675 20913750 402374596 1683.46 49.50 33.18 3.08 5.20 5.98 3.06 

6118 659666711 376813511 34511466 68873711 17736148 717143461 478665 23911250 741054671 3184.60 34.98 50.85 4.66 3.23 3.90 2.39 

        2.417.774.166 92979850 1859597 6364794316 31167316 75914316 131974616 845861395 1646157713 ٓع

 0.68 1.85 4.76 8.64 23.52 60.56 بُٔؿوود ٖٓ إغٔة٢ُ ٓظةلو بُٔٞبول بُهبز٤د  جػةٓؼد زشى٣ٖبُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ ُُ٘ث بُٔٞبول بُهبز٤د 

 .المؤشرات من إعداد الباحثة.2228المصدر: ةامعة تشرين، مديرية الشؤون المالية، 
 

( ؿ.س بالعػػػاـ المػػػالي 22561457( ازديػػػاد حجػػػـ المػػػوارد الذاتيػػػة لمجامعػػػة مػػػف )04يو ػػػح الجػػػدوؿ )       
( ؿ.س، وارتفػػػػاع 718493214بزيػػػػادة وقػػػػدرىا ) 0228( ؿ.س بالعػػػػاـ المػػػػالي 741054671إلػػػػى ) 0226

                                           
 .5،ِغجغؿبثك،م6116-1-5غ, بُظةلو جسةو٣ف 6(هةٕٗٞ ز٘ظ٤ْ بُػةٓؼةذ وهْ 1

 ؿ.س. 52احتسب قيمة الدوالر:  *
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%( بالعػاـ 3684.62إلػى ) 0220%( بالعػاـ 425.07معدؿ نمو إجمالي الموارد بالنسبة لسنة األساس مػف )
أف التعمػيـ المفتػوح . ومف مقارنة نسب الموارد الذاتية المحققة مف مختمؼ مصػادر المػوارد الذاتيػة يتبػيف 0228

%(، عمػػى الػػرغـ مػػف 62.56شػػّكؿ النسػػبة األكبػػر مػػف مصػػادر المػػوارد الذاتيػػة لمجامعػػة وبمغػػت نسػػبتو وسػػطيًا )
(، ليصػػؿ إلػػى االنخفػػاض 0224انخفػػاض نسػػبتو إلػػى إجمػػالي المػػوارد الذاتيػػة  بشػػكؿ بسػػيط بػػدءًا مػػف العػػاـ )

وذلػؾ نتيجػػة التوسػػ  الكبيػػر بػػالتعميـ المػػوازي،  %(،34.98( حيػػث بمغػػت ىػػذه النسػػبة )0228الممحػوظ بالعػػاـ )
وارتفاع رسـو تسجيمو عنيا بالتعميـ المفتوح،  يميو بالمرتبة الثانية واردات التعميـ الموازي والمفا بلت الخاصػة 

%( 8.64%(، ثػػـ واردات التعمػػيـ النظػػامي التػػي بمغػػت نسػػبتيا وسػػطيًا )03.50حيػػث بمغػػت نسػػبتيا وسػػطيًا )
نيػػػػا بػػػػالتعميـ المفتػػػػوح،  والمػػػػوازي بسػػػػبب مجانيػػػػة التعمػػػػيـ النظػػػػامي، والتوسػػػػ  فػػػػي النػػػػوعيف والتػػػػي انخف ػػػػت ع

%(، ثـ الموارد المتحصمة 4.76المذكوريف، ثـ الموارد المحصمة مف الطمبة العرب والتي بمغت نسبتيا وسطيًا )
محصػػمة مػػف اسػػتثمار %(، أخػػذت المػػوارد ال6.85مػػف رسػػـو اإلقامػػة بالمدينػػة الجامعيػػة والتػػي بمغػػت وسػػطيًا )

( إجمالي 05%(.  ويو ح الجدوؿ )2.68مقاصؼ وعوائد المنشآت واليبات النسبة األقؿ وسطيًا والتي بمغت)
اسػػػتنادًا إلػػػى البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الميزانيػػػات التػػػي تػػػـ ( 0228( والعػػػاـ )0225نػػػي بالعػػػاـ )مػػػوارد العمػػػؿ المي

( وقانوف 6975( تاريخ )87لى قانوف التفرغ الصادر بالمرسـو )وتـ توزيعيا استنادًا إنفسيا الفترة عف إعدادىا 
 /.693رقـ /( والنظاـ المالي الخاص بممارسة المينة 0226/ لعاـ )7التفرغ رقـ /

 :                 الوحدة: ل.س2228( موارد العمل المهني في ةامعة تشرين لمعام 25ةدول )
 ٓومبو ب٣ًُةلخ 6118 6115 بُح٤ةٕ

 86033656 164765151 78691394 وأَٔةٍ بُٔم٣ى٣دؾظد 

 2079720 6766917 687197 ؾظد ط٘مٝم ٓسلىؿ٢ بُػةٓؼد

 6319717 7116914 687197 ؾظد  ط٘مٝم بُؼة٤ِٖٓ ك٢ بُػةٓؼد

 649996 6117448 1357456 ؾظد ط٘مٝم ٓسلىؿ٢ ب٤ٌُِةذ

 4232932 4636936 - ؾظد بُظ٘ةل٣ن بُٔشسىًد ٌُٔةزث ٓٔةوَد بُٜٔ٘د

 15430362 15431366 - ٓكظظةذ ٗلوةذ بُسشـ٤َ

 114746383 196169623 81423240 بُٔػٔٞع

 .2228المصدر: ةامعة تشرين، مديرية ممارسة المهنة، 

، إلػػػػػػػى 0225( ؿ.س بالعػػػػػػػاـ 81423240( ازديػػػػػػػاد مػػػػػػػوارد العمػػػػػػػؿ المينػػػػػػػي  مػػػػػػػف )05) الجػػػػػػػدوؿ يو ػػػػػػػح
         ( ؿ.س. 114746383وقدرىا )بزيادة  0228( ؿ.س بالعاـ 196169623)

( المػػوارد الذاتيػػة والموازنػػة الجاريػػة واالسػػتثمارية ونسػػبيا إلػػى إجمػػالي التمويػػؿ الحكػػومي 06ويو ػػح الجػػدوؿ )
 :0228ولغاية العاـ  0226)كاعتماد( مف العاـ 

 الوحدة: ألف ل.س2228ولغاية العام  2221إةمالي التمويل الحكومي من العام (:الموارد الذاتية والموازنة الةارية واالستثمارية)اعتماد( ونسبها إلى 26الةدول )

 بُؼةّ 

 بُٔة٢ُ

بُٔٞبيٗد بُػةو٣د ُػةٓؼد 

 زشى٣ٖ

 (بػسٔةلغ

 

بُٔٞبيٗد بفَسطٔةو٣د 

 ُػةٓؼد زشى٣ٖ

 (بػسٔةلغ

 إغٔة٢ُ

 بُٔٞبيٗد 

بُٔٞبول بُهبز٤د 

 ُِػةٓؼد*

 إغٔة٢ُ بُس٣َٞٔ 

(بُػةو٣د +بفَسطٔةو٣د 

 بُهبز٤دغ+بُٔٞبول 

ُٗحد بُٔٞبول 

بُهبز٤د ٖٓ إغٔة٢ُ 

 بُس٣َٞٔ

ُٗحد بُٔٞبيٗد 

بُػةو٣د إ٠ُ 

 إغٔة٢ُ بُس٣َٞٔ

ُٗحد بُٔٞبيٗد 

بفَسطٔةو٣د إ٠ُ 

 إغٔة٢ُ بُس٣َٞٔ

ُٗحد إغٔة٢ُ 

 بُٔٞبيٗد

 إ٠ُ إغٔة٢ُ بُس٣َٞٔ 

6111 646116 956000 1598002 22562 1661564 1.39 39.62 58.99 98.61 

6116 739441 856111 1597551 113996 1711547 6.66 43.20 50.02 93.34 

6113 894131 1354420 2248550 162342 6411896 6.73 37.09 56.18 93.67 

6114 985558 2511000 3496558 202878 3699436 5.48 26.64 67.88 94.56 

6115 1181641 1232000 2312640 301984 6614664 11.55 41.33 47.12 88.45 

6116 1334591 1555000 2889590 470582 3361176 14.11 39.72 46.28 86 

6117 1537455 1110000 2647455 402375 3149831 13.19 50.41 36.40 86.81 

6118 6161135 900000 2920035 741055 3661191 61.64 55.18 24.58 79.76 
 .بُٔؤشىبذ ٖٓ إػمبل بُحةؾطد. *بُٔٞبول بُهبز٤د جةَسط٘ةء ٓٞبول بُؼَٔ ب6118.٢ُٜ٘ٔبُحةؾطد, غةٓؼد زشى٣ٖ, ٓم٣ى٣د بُسكط٤ؾ ٝبإلؾظةء, بُٔظمو:إػمبل
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( أف مصدر التمويؿ الحكومي شّكؿ النسبة األكبر مف إجمالي مصادر التمويؿ في جامعة 06الجدوؿ ) يو ح   
 -%79.76نػػة الجاريػػة واالسػػتثمارية إلػػى إجمػػالي التمويػػؿ مػػا بػػيف )تشػػريف، حيػػث تراوحػػت نسػػبة إجمػػالي المواز 

%( وتناقصػت 88.45حيػث بمغػت ) 0225%(، وُيمحظ التناقص التػدريجي ليػذه النسػبة بػدءًا مػف العػاـ 98.66
%( عػػػاـ 39.60ارتفػػػاع نسػػػبة الموازنػػػة الجاريػػػة إلػػػى إجمػػػالي التمويػػػؿ مػػػف )و ، 0228%( بالعػػػاـ 79.76إلػػػى )
، وذلػػؾ نتيجػػة ازديػػاد الرواتػػب واألجػػور مػػف ناحيػػة، وازديػػاد أعػػداد العػػامميف 0228%( عػػاـ 55.68إلػػى ) 0226

االعتمػػػادات بفػػػي الجامعػػػة بفئػػػاتيـ كافػػػة والسػػػيما أعػػػداد أع ػػػاء الييئػػػة التعميميػػػة، ومػػػا يسػػػتمـز ذلػػػؾ مػػػف زيػػػادة 
المرصػودة لمموازنػػة الجاريػػة، فػي حػػيف ُيمحػػظ التنػػاقص التػدريجي لنسػػبة الموازنػػة االسػتثمارية إلػػى إجمػػالي التمويػػؿ 

، ويعػػػود ذلػػػؾ إلػػػى االنتيػػػاء مػػػف بعػػػض المشػػػاري  0228%( عػػػاـ 04.58إلػػػى ) 0226%( عػػػاـ 58.99مػػػف )
حظ مف الجدوؿ ازديػاد نسػبة المػوارد الذاتيػة إلػى ، وُيمبع يااالستثمارية، والبدء بمشاري  جديدة أخرى، أو توقؼ 

، وذلػػؾ نتيجػػة التوسػػ  بشػػكؿ رئػػيس 0228%( عػػاـ 02.04إلػػى ) 0226%( عػػاـ 6.39إجمػػالي التمويػػؿ مػػف )
 بالتعميـ المفتوح والموازي، وىذا ما يفسر االنخفاض التدريجي لنسبة التمويؿ الحكومي مف إجمالي التمويؿ.

ارد الذاتية والنفقػات المخططػة مػف الموازنػة الجاريػة واالسػتثمارية لجامعػة تشػريف مػف ( المو 8ويبيف الشكؿ )      
 .0228وحتى العاـ الدراسي  0226األعواـ  

 2228وحتى العام الدراسي  2221لةامعة تشرين من األعوام    الموارد الذاتية والنفقات المخططة من الموازنة الةارية واالستثمارية( 8الشكل)

 
 .6118إػمبل بُحةؾطد, غةٓؼد زشى٣ٖ, ٓم٣ى٣د بُسكط٤ؾ ٝبإلؾظةء,بُٔظمو:

نسبة الموارد الذاتية والموازنة الجارية واالستثمارية)اعتماد( إلى إجمالي التمويؿ ( 9ويبيف الشكؿ )
 0228ولغاية العاـ  0226الحكومي مف العاـ 
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 .6118بُحةؾطد, غةٓؼد زشى٣ٖ, ٓم٣ى٣د بُسكط٤ؾ ٝبإلؾظةء, بُٔظمو:إػمبل
 خصائص اإلنفاق الحكومي في ةامعة تشرين: ثانيًا:

تكػػوف نفقػػات وت 6توصػػؼ بأنيػػا نفقػػات تكراريػػة لكونيػػا تتكػػرر بػػيف مرحمػػة وأخػػرى. خصــائص النفقــات الةاريــة: -1
الموازنة الجارية في جامعة تشريف كغيرىا مف الموازنات الجارية بالجامعات الحكومية السورية مف أربعػة أبػواب 

 وؿ: الرواتػػب واألجػػور والتعوي ػػات، البػػاب الثػػاني: النفقػػات اإلداريػػة، البػػاب األ) ىػػي:و تشػػتمؿ عمػػى عػػدة بنػػود 
 يا الحقًا.وسيتـ تو يح .(س: الديوف وااللتزامات الواجبة األداءالباب الخام الباب الراب : النفقات التحويمية،

تػػّدؿ ىػػذه النفقػػات عمػػى الكمػػؼ التػػي يسػػتفاد منيػػا لمػػدة زمنيػػة طويمػػة يتكػػرر : خصــائص النفقــات االســتثمارية -2
يشػػتمؿ البػػاب الثالػػث مػػف موازنػػة جامعػػة تشػػريف عمػػى حجػػـ اعتمػػادات النفقػػات  0اسػػتخداميا لؤلغػػراض نفسػػيا.

ومشػػػاري  االسػػػتبداؿ والتجديػػػد  ،الرأسػػػمالية المرصػػػودة مػػػف قبػػػؿ الحكومػػػة، والتػػػي تغطػػػي المشػػػاري  المباشػػػر بيػػػا
 الحقًا.بالتفصيؿ وسيتـ تو يحيا  والمشاري  الجديدة، إ افة إلى التجييزات البلزمة لذلؾ

 نصيب الطالب في ةامعة تشرين من اإلنفاق الحكومي المخصص لمةامعة: -3
تساعد معرفة نصيب الطالب  من مةمل اإلنفاق الحكومي بالةامعة )الةاري واالستثماري(:نصيب الطالب  -أ

تقدير كفاية توفير مستمزمات التعميـ و مف اإلنفاؽ عمى التعميـ عمى تقدير كفاية التمويؿ وتكاليؼ تعميـ الطالب، 
 : 0229إلى العاـ  0222ـ ( كمفة الطالب في جامعة تشريف إلى إجمالي الموازنة مف العا07ويو ح الجدوؿ )

 ( كمفة الطالب في ةامعة تشرين إلى إةمالي النفقات المخططة والفعمية لموازنة ةامعة تشرين الوحدة ألف ل.س/ طالب27الةدول )
بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِٔٞبيٗد بُؼةٓد  بُح٤ــــةٕ

 ُػةٓؼد زشى٣ٖ 

بإلٗلةم بُلؼ٢ِ ُِٔٞبيٗد 

 بُسكط٤ط٤د

ةُٔىبؾَ بُسؼ٤ٔ٤ِد جػمل بُطالت 

 جػةٓؼد زشى٣ٖغ٤ٔؼٜة 

ًِلد بُطةُث ك٢ غةٓؼد زشى٣ٖ 

 ٖٓ بُ٘لوةذ بُٔكططد (ٍ.ٌغ

ًِلد بُطةُث ك٢ غةٓؼد زشى٣ٖ 

 ٖٓ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد (ٍ.ٌغ

ُٗحد زٌِلد بُطةُث بُلؼ٤ِد 

 إ٠ُ بُٔكططد %

6111 1416287 1113734 30736 46079 36235 79 

6111 1598002 1324024 35827 44603 32130 72 

6116 1597551 1173176 41208 38768 28470 73 

6113 2248550 1389977 46559 48295 29854 62 

6114 3496558 1679557 51486 67913 32622 48 

6115 2312795 2255624 55947 41339 40317 98 

6116 2889590 2922619 61024 47352 47893 101 

6117 2647455 2534404 64927 40776 39035 96 

6118 2920035 2825120 71087 41077 39742 97 

6119 3628570 3528168 74204 48900 47547 97 

 .2229المصدر: إعداد الباحثة، ةامعة تشرين، مديرية التخطيط واإلحصاء، 

                                           
 .608، مرج  سابؽ، ص 4،طاَّتصاديات التعميم(:6994-6993رحمة، انطوف،  6
 .129،ِغجغؿبثك،م4،طبهسظةل٣ةذ بُسؼ٤ِْ:1994-1993عدّخ،أطْٛ،2
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ففػػػي حػػػيف بمغػػػت تذبػػػذب نسػػػبة التكمفػػػة الفعميػػػة لمطالػػػب إلػػػى التكمفػػػة المخططػػػة ( 07مػػػف الجػػػدوؿ )ُيمحػػػظ      
، 0220%( عػػػػػػػاـ 73، و)0226%( عػػػػػػػاـ 70انخف ػػػػػػػت بشػػػػػػػكؿ تػػػػػػػدريجي وبمغػػػػػػػت ) 0222%( عػػػػػػػاـ 79)
%(،  إال أنيػا ارتفعػت بػاألعواـ 48وبمغػت) 0224، وانخف ت انخفا ًا ممحوظًا بالعاـ 0223%( عاـ 60و)

ممػا يؤشػر  . 0229%( بالعاـ97%(، وسجمت نسبة )626حيث بمغت ) 0226البلحقة  وبشكؿ كبير بالعاـ 
عمػػى عػػدـ اسػػتخداـ جميػػ  المبػػال  المرصػػودة فػػي تػػوفير مسػػتمزمات التعمػػيـ بالسػػنوات التػػي انخف ػػت فييػػا ىػػذه 

ممػا يػؤثر عمػى ُمػدخبلت التعمػيـ وعممياتػو  0229وحتػى عػاـ  0225النسبة، وارتفاع ىذا االسػتخداـ مػف العػاـ 
 حالة الثانية.وُمخرجاتو بشكؿ سمبي في الحالة األولى، وبصورة ايجابية بال

نصيب الطالب مف النفقات الحكومية المخصصة لمموازنة الجارية و لمموازنة االستثمارية: يو ح الجدوؿ   - ت
 ( نصيب الطالب مف النفقات الحكومية المخصصة لمموازنتيف الجارية واالستثمارية في جامعة تشريف:08)
 موازنتين )الةارية  واالستثمارية( في ةامعة تشرين: الوحدة ألف ل.س( نصيب الطالب من النفقات الحكومية المخصصة لم28ةدول )   

 ػمل بُطالت  بُٔٞبيٗد بفَسطٔةو٣د بُٔٞبيٗد بُػةو٣د بُح٤ةٕ

 بُسؼ٤ٔ٤ِد  جةُٔىبؾَ

 جػةٓؼد زشى٣ٖغ٤ٔؼٜة 

 ُٗحد زٌِلد ٗظ٤ث بُطةُث ٖٓ بُٔٞبيٗد بُػةو٣د

 بُطةُث بُلؼ٤ِد 

 إ٠ُ بُٔكططد % 

 ُٗحد زٌِلد  بُٔٞبيٗد بفَسطٔةو٣دٗظ٤ث بُطةُث ٖٓ 

 بُطةُث بُلؼ٤ِد 

 إ٠ُ بُٔكططد %
 بفػسٔةل 

 بُٔكطؾ
 بفػسٔةل بإلٗلةم

 بُٔكطؾ 
 بفػسٔةل بُٔكطؾ  بإلٗلةم

 (ٍ.ٌغ

 بإلٗلةم

 ( ٍ.ٌغ

 بفػسٔةل بُٔكطؾ 

 (ٍ.ٌغ

 بإلٗلةم

 (ٍ.ٌغ

6111 566687 561341 851111 596393 30736 18424 16962 92 27655 19274 70 

6111 646116 611596 956111 763436 35827 17920 16764 94 26684 20192 76 

6116 739441 695983 856111 477193 41208 17944 16890 94 20775 11580 56 

6113 894131 776147 1354461 617931 46559 19204 16582 86 29090 13272 46 

6114 985558 946579 6511111 736978 51486 19142 18307 96 48771 14314 29 

6115 1181641 1173118 1636111 1186687 55947 19315 19181 99 22021 21139 96 

6116 1334591 1377749 1555111 1544871 61024 21870 22577 103 25482 25316 99 

6117 1537455 1564366 1111111 971146 64927 23680 24094 102 17096 14941 87 

6118 6161135 1977919 911111 847611 71087 28416 27824 98 12661 11918 94 

6119 6471571 6373166 1158111 1155146 74204 33294 31980 96 15606 15567 99.8 

 .2229المصدر:إعداد الباحثة، ةامعة تشرين،مديرية التخطيط واإلحصاء،

( ارتفػػػاع نسػػػبة كمفػػػة الطالػػػب فػػػي جامعػػػة تشػػػريف الفعميػػػة إلػػػى المخططػػػة قياسػػػًا لمموازنػػػة 08يو ػػػح الجػػػدوؿ )   
، ويعػػػود ذلػػػؾ إلػػػى ارتفػػػاع 0229%( بالعػػػاـ 96%(، وارتفعػػػت إلػػػى )90) 0222الجاريػػػة، والتػػػي بمغػػػت بالعػػػاـ 

السػػنوات اإلنفػػاؽ الفعمػػي لمموازنػػة الجاريػػة لجامعػػة تشػػريف والػػذي حقػػؽ الزيػػادة عػػف اإلنفػػاؽ المخطػػط فػػي بعػػض 
 يتبيف. كما 0229( ولغاية العاـ 0222(، وارتفاع ىذه النسبة بشكؿ عاـ مف السنوات )0227 -0226كالعاـ )

الػػذي بمغػػت  0222تذبػػذب حصػػة الطالػػب الفعميػػة إلػػى المخططػػة بالنسػػبة لمموازنػػة االسػػتثمارية والتػػي مػػف العػػاـ 
( 0224-0223-0220األعواـ )، وانخفػػػػاض حصػػػػػة الطالػػػػب بػػػػػ0226%( بالعػػػػػاـ 76%( إلػػػػى )72نسػػػػبتيا )

نخفػػاض نسػػبة إنفػػاؽ المشػػاري  االسػػتثمارية قياسػػًا إلػػى االعتمػػادات التػػي كانػػت الانخفا ػػًا ممحوظػػًا ويعػػود ذلػػؾ 
طبيعػػة الموازنػػة االسػػتثمارية والتػػي ترصػػد مبالغيػػا لبنػػاء وتشػػييد المبػػاني وشػػراء التجييػػزات لمخططػػة ويعػػود ذلػػؾ 

والتجييػػزات التػػي يحتػػاج معظميػػا إلػػى فتػػرات طويمػػة لمتعاقػػد واإلعػػبلف، وقػػد  البلزمػػة ليػػا إ ػػافة لتػػأميف المخػػابر
( حيػػث ُلحػػظ فييػػا ارتفػػاع نسػػبة اإلنفػػاؽ االسػػتثمارية 0229وحتػػى العػػاـ  0225اسػػتدرؾ ىػػذا األمػػر فػػي األعػػواـ )

تػي تػـ التعاقػد وبالتالي ارتفاع حصة الطالب منو وقد يعود سبب ذلؾ إلى المباشػرة بتنفيػذ المشػاري  االسػتثمارية ال
 عمييا وتأميف مستمزماتيا إلى غير ذلؾ مف األسباب التي سيتـ التعرض ليا الحقًا. 
 يوصل التحميل السابق لنصيب الطالب من اإلنفاق الحكومي إلى النتائج اآلتية:
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بلحظ في تصرؼ النفقات الجارية غالبًا بنسب تقارب المبال  المخطط ليا، إال أنو مف الم النفقات الةارية:  -
بنػػود نفقػػات جامعػػة تشػػريف أف القسػػـ األكبػػر مػػف ىػػذه النفقػػات يتمثػػؿ بكتمػػة األجػػور والرواتػػب، وبالتػػالي فػػإف بقيػػة 

( مػػف حجػػـ النفقػػات الجاريػػة وىػػذا يشػػير إلػػى أف اسػػتفادة الطالػػب مػػف ىػػذه النفقػػات 6/3النفقػػات ال تشػػكؿ سػػوى )
 عميمية ونسبة عددىـ إلى عدد الطمبة. مرىونة بنوعية المدرسيف، وجودة أدائيـ في العممية الت

تػػؤمف النفقػػات االسػػتثمارية البنيػػة التحتيػػة لمعمميػػة التعميميػػة، مػػف خػػبلؿ تػػوفير األبنيػػة  النفقــات االســتثمارية: -
)قاعات، مخابر، مراسػـ، مسػارح،..الخ(، والتجييػزات واألجيػزة، ومسػتمزمات التعمػيـ األخػرى، ويت ػح مػف تحميػؿ 

( تتجمى باالنحرافات 0224، 0223،  0220ثمارية أف ىناؾ مشكمة في اإلنفاؽ بالسنوات )جدوؿ النفقات االست
ولغاية العاـ  0225الحاصمة بيف النفقات المخططة والنفقات الفعمية، بينما استدركت ىذه المشكمة بدءًا مف العاـ 

اإلنفػاؽ الحكػومي وتناسػبو  . وفيما يتعمؽ بمعيار كمفة الطالب: فإف نصيب الطالب أو كمفتو كمؤشر حجـ0229
مػػ  عػػدد الطمبػػة يسػػتدعي  ػػرورة االسػػتفادة مػػف النفقػػات الجاريػػة فػػي زيػػادة عػػدد المدرسػػيف واإلداريػػيف مػػف ذوي 
الكفاءة ، ورف  كفاءة القائميف عمى عمميـ، بما يسيـ في جودة التعميـ وتحسيف ُمخرجاتػو. ومػف جانػب آخػر فإنػو 

تنفيذ المشاري  االستثمارية بنسب مادية أعمػى ممػا ىػي عميػو كونيػا تػوفر  مف األىمية بمكاف أف تبذؿ الجيود في
 األر ية األساسية لمعممية التعميمية التي تساعد عمى استثمار النفقات الجارية بكفاية أف ؿ.

 :: العوامل المؤثرة في كفاية تمويل ةامعة تشرينثالثاُ   
وتصرؼ األمواؿ بغية الوصوؿ إلى األىداؼ المرسومة ليذا التعميـ. وينطبؽ  ينّفذيخطط تمويؿ التعميـ و 

ىذا عمى جامعة تشريف فتو   موازناتيا في كؿ عاـ وفؽ المعطيات والحاجات الحالية والمستقبمية، وستت ح 
ال أف ىذه األمور في الجزء الميداني مف ىذه الدراسة كما ستت ح الخصائص التنفيذية لؤلمواؿ التي ترصد.إ

بعض العوامؿ التي تؤثر في كفاية التمويؿ وفي استخداـ النفقات يمكف استخبلصيا مف التحميبلت السابقة 
 الذكر لخصائص التمويؿ واإلنفاؽ وذلؾ عمى الوجو ا تي:

إف تطوير العممية التعميمية، والقدرات البحثية في جامعة تشريف، كما في التعميـ العالي عمومًا، يتـ وفؽ   -
طط وبرامج ذات أىداؼ وا حة ومحددة، تترجـ إلى أرقاـ مالية نقدية  مف خطط مستقبمية تدعى خ

)الموازنات التخطيطية(، إال أف حدوث انحرافات بيف الخطة المالية المرسومة وبيف تنفيذىا الفعمي، يحد مف 
ت في كفاية التمويؿ، أو تحقيؽ األىداؼ المرسومة. وقد ظيرت بعض االنحرافات في ىذا الشأف وقد تكوف أثر 

 أف اإلدارة  الجامعية تبلفت تأثيرىا السمبي بمعالجات إدارية وتعميمية.
األولػى أو ، سواء تعمؽ األمػر بػالتعميـ بالمرحمػة الجامعيػة االعتماد بشكل رئيسي عمى التمويل الحكومي لمتعميم -

لعممػي فػي الوقػت الػذي يتطمػب تطػوير التعمػيـ أو إيفػاد المعيػديف، ومختمػؼ أنشػطة البحػث ا مرحمة الدراسػات العميػا
العالي أموااًل إ ػافية تواجػو متطمباتػو المتجػددة باسػتمرار. وقػد عالجػت جامعػة تشػريف ىػذه المسػألة بافتتػاح التعمػيـ 
 )المػػوازي والمفتػػوح واالفترا ػػي( والجامعػػات الخاصػػة، إ ػػافًة إلػػى إبراميػػا عػػدد مػػف االتفاقيػػات مػػ  جيػػات دوليػػة
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والتي ساىمت فػي دعػـ الموازنػة الجاريػة أكثػر مػف دعػـ الموازنػة  ( ومنظمات ومؤسسات دولية ومحميةدوالً  مختمفة)
 .، وسيتـ التعرض لذلؾ بالتفصيؿ بالفصؿ القادـمما ساىـ برف  جودة المخرج التعميمي ،االستثمارية

اتػب واألجػور التػي تشػكؿ النسػبة ا لية التي يتـ بموجبيػا برمجػة النفقػات الجاريػة، تعتمػد أساسػًا عمػى كتمػة الرو  -
( الػذي يبػيف كتمػة الرواتػب واألجػور ونسػبتيا إلػى إجمػالي النفقػات 08العظمى فييا كما ىو مو ػح فػي الجػدوؿ )

الجاريػػػة، والػػػذي ُيمحػػػظ مػػػف خبللػػػو أف معػػػدؿ نمػػػو النفقػػػات الفعميػػػة لمرواتػػػب واألجػػػور ارتفعػػػت ارتفاعػػػًا كبيػػػرًا مػػػف 
، وذلؾ نتيجة الرتفاع 0229%( بالعاـ 366.28( إلى )0222نة األساس )قياسًا لس 0226%( بالعاـ 64.63)

الرواتب واألجور لمعامميف في الدولة، والزيػادات عمػى رواتػب العػامميف،..الخ ، وذلػؾ لتغطيػة ارتفػاع األسػعار مػف 
والػذيف ارتفػ  جية، ولتحسيف معيشة المواطف مف جية أخرى، والرتفاع رواتب المعيديف الموفديف داخميػًا وخارجيػًا 

( معيػػدًا وُيمحػػظ مػػف الجػػدوؿ أف نسػػبة الرواتػػب واألجػػور تشػػّكؿ 908إلػػى ) 0222( معيػػدًا عػػاـ 468عػػددىـ مػػف )
  .0229%( عاـ 83.50إلى ) 0222%( عاـ 80.45النسبة العظمى مف الموازنة الجارية والتي ارتفعت مف )

 الوحدة: ألف ل.س. 2229ولغاية العام  2222الموازنة الةارية من العام (: الرواتب واألةور )إنفاق( ونسبتها إلى 29الةدول )
 ُٗحد بُىٝبزث ٝبألغٞو إ٠ُ بُٔٞبيٗد بُػةو٣د% ٓؼمٍ ٗٔٞ بُٔٞبيٗد بُػةو٣د ٓؼمٍ ٗٔٞ بُىٝبزث ٝبألغٞو بُىٝبزث ٝبألغٞو بُٔٞبيٗد بُػةو٣د (بإلٗلةمغ بُؼةّ بُٔة٢ُ

6111 561341 469868 - - 82.45 

6111 611596 491549 14.13 15.61 81.68 

6116 695983 561655 31.67 33.51 80.70 

6113 776147 641698 48.97 48.19 82.94 

6114 946579 811165 88.45 81.81 85.94 

6115 1173118 931536 116.76 115.84 86.81 

6116 1377749 1611466 179.68 164.67 87.13 

6117 1564366 1376663 619.66 611.17 87.72 

6118 1977919 1749636 316.96 679.39 88.44 

6119 6373166 1981863 361.18 355.18 83.52 

 .2229-2222المصدر: ةامعة تشرين، مديرية التخطيط واإلحصاء، إعداد الباحثة استنادًا إلى ةداول تتبع تنفيذ الموازنة الةارية 

يواجو التعميـ العالي أي ًا مشكمة الفاقد والتي تعني: عدد الطبلب الذيف يبدؤوف وحدة تعميمية )سواء كانت  -  
األمر الذي يزيد مف أعباء اإلنفاؽ عمى  6سنة أو مقررًا دراسيًا( وال ينجزونيا بنجاح سواء بالرسوب أو التسرب

تعميمية، ومف ثـ فإف الرسوب والتسرب يزيد عدد الطبلب، التعميـ، فكمما ازداد عدد الطبلب ازدادت النفقات ال
ويسبباف ىدرًا في األمواؿ التي خصصت ليـ نتيجة تكرار اإلنفاؽ عمييـ مما ينعكس بشكؿ سمبي عمى أىداؼ 

 غطًا إ افيًا عمى حجـ اإلنفاؽ  يشّكؿالخطة المرسومة لُمخرجات التعميـ، إ افة إلى أف زيادة حجـ الفاقد 
( تطور عدد الطبلب 32عمى الخطة المالية المو وعة لتكمفة الطالب الواحد. ويو ح الجدوؿ )المطموب، و 
 2008./2007ولغاية  0222/0226في كميات جامعة تشريف مف العاـ الدراسي  المستنفديف

 2007/2008و لغاية  2222/2221والمسةمين في كميات ةامعة تشرين من العام الدراسي  المستنفدين( تطور عدد الطالب 32ةدول )
 2008/2007 6116/6117 6115/6116 6114/6115 6113/6114 6116/6113 6111/6116 6111/6111 ػمل بُطالت -بُؼةّ

 بُُٔس٘لم٣ٖػمل بُطالت 
 3578 1558 1756 1461 6145 1561 1645 1313 ٖٓ لبقَ بُػةٓؼد

 539 415 383 414 416 373 371 679 ٖٓ قةوظ بُػةٓؼد

 ػمل بُطالت بُُٔسل٤م٣ٖ

 ٖٓ بُٔىب٤َْ بُس٢ طموذ 

 1376 564 1131 1114 1131 1156 1117 1647 ٖٓ لبقَ بُػةٓؼد

 371 463 476 446 534 555 565 356 ٖٓ قةوظ بُػةٓؼد

 5859 6951 3737 3374 4166 3545 3648 3181 بُُٔس٘لم٣ٖٓع ػمل بُطالت 

 48194 45336 41456 37459 34848 31486 68993 65661 ٓع ػمل بُطالت بُُٔػ٤ِٖ

 .2228-2227المصدر: ةامعة تشرين،مديرية التخطيط واإلحصاء 

                                           
 .608،القاىرة، الدار المصرية المبنانية، صأساليب ةديدة -تمويل التعميم والبحث العممي العربي المعاصر: 0226غنيمة، متولي ، محمد،  - 6
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( طالبًا 3686في كميات جامعة تشريف مف ) المستنفديف( ارتفاع عدد الطبلب 32يو ح الجدوؿ )     
( 2678( أي بزيادة وقدرىا )0228-0227( بالعاـ )5859( إلى )0226 -0222وطالبة بالعاـ الدراسي )
  غطًا إ افيًا عمى حجـ اإلنفاؽ عمى الموازنة العامة لمجامعة.  يشّكؿطالبًا وطالبة وىذا ما 

والمسجميف في كميات جامعة تشريف مف العاـ الدراسي  المستنفديفتطور عدد الطبلب ( 62ويظير الشكؿ )
 0227/0228ولغاية  0222/0226

 والمسةمين في كميات ةامعة تشرين  المستنفدينتطور عدد الطالب  ( 12الشكل )
 2227/2228ولغاية العام الدراسي  2222/2221من العام الدراسي 

 
لمموازنػػات التخطيطيػػة، فبينػػت الباحثػػة مفيػػـو ىػػذه الموازنػػات  قػػّدـ ىػػذا الفصػػؿ: شػػرحًا تو ػػيحياً  الخالصــة:

ووظائفيػػػا وخصائصػػػيا ومزاياىػػػا وسػػػمبياتيا، وأنواعيػػػا المتمثمػػػة بموازنػػػة االعتمػػػادات، وموازنػػػة البػػػرامج واألداء، 
وموازنػػة التخطػػيط والبرمجػػة، وموازنػػة الظػػؿ، والموازنػػة الصػػفرية. كمػػا تناولػػت الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ تصػػنيؼ 

موازنػػػػػات التخطيطيػػػػػة عمػػػػػى أسػػػػػاس مػػػػػدتيا، وطبيعػػػػػة النشػػػػػاط االقتصػػػػػادي، ومو ػػػػػوع المعػػػػػامبلت، والوحػػػػػدة ال
المحاسػػػبية، إ ػػػافة إلػػػى مسػػػتوى النشػػػاط، كمػػػا شػػػرحت أسػػػاليب رقابػػػة الموازنػػػات التخطيطيػػػة، والعمميػػػات التػػػي 

طيطيػػة لجامعػػة تشػػريف، تنطػػوي عمييػػا وأىميتيػػا. ثػػـ عر ػػت الباحثػػة عػػددًا مػػف النقػػاط المتعمقػػة بالموازنػػات التخ
التي ىي جزء ال يتجزأ منيا، ثـ انتقمت لمحديث عف الموازنات التخطيطية لجامعة تشػريف، فأو ػحت مفيوميػا 

كمػػا تناولػػػت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذا   ،وعبلقتيػػا بالموازنػػػة العامػػػة لمدولػػػة، وعمميػػات إعػػػدادىا وتنفيػػػذىا والرقابػػػة عمييػػػا
امعػة تشػػريف، فوصػفت إجػػراءات الحسػاب الختػػامي وأسػاليب اكتشػػاؼ الفصػؿ تقيػػيـ أداء الموازنػة التخطيطيػػة لج

 كمػاانحرافات الموازنة التخطيطية، إ افة إلى المطابقة السػنوية التػي تػتـ بػيف مديريػة المحاسػبة ووزارة الماليػة. 
لػػى بعػػض العوامػػؿ التػػي أثػػرت فػػي الموازنػػة المػػذكورة، وبعػػض  نوىػػت إلػػى بعػػض مسػػاوئ إعػػدادىا وتنفيػػذىا، وا 

لػػى بعػػض البػػدائؿالمُ  وكانػػت ىػػذه االسػػتنتاجات محػػدودة ألنيػػا تحتػػاج إلػػى دراسػػة  خرجػػات التػػي نتجػػت عنيػػا، وا 
حممػت ميدانية استقصائية، ولذا تركت تفصيبلت ىذا المو وع إلى القسـ التحميمي والميداني مف ىذه  الدراسة. 

لذاتيػػػة(، وخصػػػائص اإلنفػػػاؽ مصػػػادر تمويػػػؿ جامعػػػة تشػػػريف الداخميػػػة )الحكوميػػػة، افػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ  الباحثػػػة
الحكػػػومي عمييػػػا وتطػػػور النفقػػػات المخططػػػة والفعميػػػة لمموازنػػػة الجاريػػػة واالسػػػتثمارية )لمدولػػػة، والتعمػػػيـ العػػػالي، 
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ومػػادوف التعمػػيـ العػػالي، وجامعػػة تشػػريف( ونسػػبيا، ومعػػدالت نموىػػا، وتطػػور أعػػداد الطػػبلب، وأعػػداد أع ػػاء 
والجامعػة( وتطػور اإلنتػاج والنػاتج المحمػي اإلجمػالي فػي سػورية، ومقارنػة الييئة التعميمية، فػي )التعمػيـ العػالي، 

نسبة اإلنفاؽ الفعمي عمى التعميـ في سورية، ونسبة  اإلنفاؽ  الفعمي عمى التعميـ في بعػض الػدوؿ األخػرى مػف 
نفػػػاؽ نصػػػيب الطالػػػب الواحػػػد مػػػف اإل تثػػػـ تناولػػػلسػػػنوات الدراسػػػة النػػػاتج  المحمػػػي اإلجمػػػالي باألسػػػعار الجاريػػػة 

المخطط والفعمي في كمتا الموازنات الجارية واالستثمارية، وانتيى بػذكر العوامػؿ التػي تػؤثر عمػى كفايػة التمويػؿ 
 الدراسة كما يأتي: بعض تساؤالت عن أةابت الباحثة في هذا الفصل، وواإلنفاؽ عمى جامعة تشريف

ال يػتـ إعػػداد الموازنػات التخطيطيػػة فػي مؤسسػػات التعمػيـ العػػالي السػورية وبشػػكؿ خػاص فػػي جامعػة تشػػريف  -
 التساؤل األول بالدراسة.وفؽ أساليب ومعايير مو وعية وعممية صحيحة، مجيبة بذلؾ عف 

لتخطيطيػػة الموازنػػات ا وتنفيػػذ التفاقيػػات المبرمػػة بػػيف جامعػػة تشػػريف والجيػػات الدوليػػة فػػي إعػػداددور ا إف  -
عمى بند رواتب الموفػديف والوافػديف بالنسػبة لمموازنػة الجاريػة،  اقتصر ومحدود جزئي،دور الجارية واالستثمارية 

عـــن . مجيبػػػة بػػػذلؾ وعمػػػى مشػػػروع واحػػػد فقػػػط ومشػػػروع مشػػػفى تشػػػريف الجػػػامعي بالنسػػػبة لمموازنػػػة االسػػػتثمارية
 التساؤل الثاني بالدراسة.

التعرؼ عمى مصادر تمويؿ جامعػة تشػريف الخارجيػة فػي  ػوء االتفاقيػات الدوليػة  سننتقؿ بالفصؿ ا تي إلى  
سػػػنوات الدراسػػػة، بعػػػد التعػػػرؼ عمػػػى ماىيػػػة االتفاقيػػػات تأثيرىػػػا بكمتػػػا المػػػوازنتيف خػػػبلؿ  محممػػػيف، المبرمػػػة معيػػػا
 برمة.في جامعة تشريف، واالتفاقيات الدولية المو في وزارة التعميـ العالي،  ابرامياالدولية، وأسس 
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 الفصل الثاني:
 التمويل الخارةي لةامعة تشرين في ضوء االتفاَّيات الدولية

 المبرمة مع الةامعة  
 

 المبحث األول:
 

 في التعميم العالي إبرامهاماهية االتفاَّيات الدولية وأسس  
 
 :الثانيالمبحث 
الدولية ة تشرين في ضوء االتفاَّيات عالتمويل الخارةي لمموازنة الةارية لةام

 المبرمة مع الةامعة
  
 :الثالثالمبحث 

ة تشرين في ضوء االتفاَّيات عالتمويل الخارةي لمموازنة االستثمارية لةام
 الدولية المبرمة مع الةامعة
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في التعميم العالي إبرامهاالمبحث األول: ماهية االتفاَّيات الدولية وأسس   
 أواًل: مفهوم االتفاَّية وخصائصها:

بػػالمعنى الواسػػ : توافػػؽ إرادة شخصػػيف أو أكثػػر مػػف أشػػخاص القػػانوف الػػدولي عمػػى إحػػداث آثػػار  بهــايقصــد  
: اتفػاؽ مكتػػوب يػتـ بػػيف أشػخاص القػػانوف الػػدولي نهــابأ وتعــّرف  6.ينػػة طبقػًا لقواعػػد القػانوف الػػدوليقانونيػة مع

نيػا اتفػاؽ يكػوف أطرافػو بأ، وتعػّرؼ المعاىػدة 0بقصد ترتيب آثار قانونية معينة وفقًا لقواعد القػانوف الػدولي العػاـ
الدوؿ أو غيرىا مف أشخاص القانوف الدولي ممف يممكوف أىمية إبراـ المعاىدات ويت مف االتفاؽ إنشاء حقوؽ 
والتزامػػات قانونيػػة عمػػى عػػاتؽ أطرافػػو كمػػا يجػػب أف يكػػوف مو ػػوعو تنظػػيـ عبلقػػة مػػف العبلقػػات التػػي يحكميػػا 

ـــــــــــــا يمـــــــــــــي مػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػذا التعريػػػػػػػػػػػػػؼيت ػػػػػػػػػػػػػح  3القػػػػػػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػػػػػػدولي.  ـــــــــــــات كم  :خصـــــــــــــائص االتفاَّي
 تعاَّديـةإف االتفاقية أو المعاىدة ىي: اتفاؽ يعبر عف التقاء إرادات موقعييا عمى أمٍر مػا، فيػي ذات صػفة ـ 1

لغػػرض إنشػػاء عبلقػػة قانونيػػة بػػيف األطػػراؼ المتعاقػػدة، لػػذلؾ تخػػرج عػػف وصػػؼ االتفاقيػػة الدوليػػة أو المعاىػػدة 
 :اليةالوثائؽ الدولية الت

 :ىي وثيقة دبموماسية تحتوي عمى خبلصة وقائ  معينة مثارة بيف دولتيف أو بيف دولة ومنظمة دولية المذكرة
 .أو ما شابو ذلؾ

 وىو وثيقة تت مف إيجابًا أو عر ًا مف دولة ألخرى :االَّتراح. 
  ىو وثيقة غير موقعة تت مف خبلصة محادثات بشأف حادث معيف أو ما شابو.  :الكتاب الشفوي 
  المح ػػػػػػػر: وىػػػػػػػو السػػػػػػػجؿ الرسػػػػػػػمي لمحا ػػػػػػػر اجتماعػػػػػػػات مػػػػػػػؤتمٍر مػػػػػػػا أو إجراءاتػػػػػػػو أو النتػػػػػػػائج غيػػػػػػػر

  4الرسمية التي توصؿ إلييا الممثموف المجتمعوف.
  عػػػػػد، باتفػػػػػاؽ أكثػػػػػر دقػػػػػة وىػػػػػي اتفػػػػػاؽ مؤقػػػػػت ُيرغػػػػػب فػػػػػي اسػػػػػتبداؿ غيػػػػػره بػػػػػو فيمػػػػػا ب :التســـــوية المؤَّتـــــة

وو ػػػػػػوحًا. وتعقػػػػػػد التسػػػػػػوية المؤقتػػػػػػة عنػػػػػػدما ال تريػػػػػػد الػػػػػػدولتاف االرتبػػػػػػاط فػػػػػػورًا بالتزامػػػػػػات دائمػػػػػػة ومطمقػػػػػػة، 
 .والغرض منيا معالجة الصعوبات الوقتية المستعجمة

   ىػػػػو أسػػػػموب غيػػػػر رسػػػػمي تحػػػػاوؿ الػػػػدوؿ بموجبػػػػو التعػػػػاوف عمػػػػى إيجػػػػاد تفػػػػاىـ بينيػػػػا،  :تبــــادل المــــذكرات
 .ؼ ببعض االلتزامات الواجبة عميياأو االعترا

   :ىي بيانات تصدرىا دولة مف جانبيا تو ح فييا موقفًا معينًا مف مسألة ماالتصريحات الوحيدة الطرف. 
ولذا ال تعد االتفاقات الشفوية والسيما ما يعرؼ باتفاقيات الجنتمماف  االتفاَّية أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب ـ2

اتفاقيات الشرفاء( معاىدات بالمعنى الدقيؽ لممصطمح م  أف اتفاقية فيينا لقانوف (أو ما يسميو بع يـ 
لـ تنكر ما قد يكوف ليذه االتفاقات الشفوية مف قيمة قانونية. ومثاؿ اتفاقات  6969المعاىدات المبرمة عاـ 

                                           
. 113،صاعٚائًٌٍٕلغٚاٌزٛػ٠غ،األعصْ،م3،طبُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ (بُٔومٓد ٝبُٔظةلوغ:2003ػٍٛاْ،ِذّض٠ٛؿف،1

. 96،اٌمب٘غح،مٓؿةػىبذ ك٢ بُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ:1998أؿىٕضعٞ،ادّضٚ،ثٛغؼاٌخ،ٔبهغِذّض،2

. 259،صاعاٌضمبفخٌٍٕلغٚاٌزٛػ٠غ،األعصْ،م4،طب٤َُٞؾ ك٢ بُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ:2009ػٍٛاْ،ػجضاٌىغ٠ُ،3
اٌؼٍَٛاٌمب١ٔٛٔخٚااللزوبص٠خ.ِجٍخ:اٌّجٍضاألٚي،2010كىغٞ،ِذّضػؼ٠ؼ،4
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مف بيف دوؿ عمى توزي  المقاعد غير الدائمة في مجمس األ6945الجنتمماف االتفاؽ الشفوي الحاصؿ عاـ 
بعدما ارتف  عدد ىذه المقاعد غير  6964وقد عدؿ باتفاؽ شفوي آخر في عاـ  .المناطؽ الجغرافية المختمفة

. أما إذا كاف االتفاؽ بيف 6965الدائمة مف ستة مقاعد إلى عشرة عقب تعديؿ الميثاؽ الذي أصبح نافذًا في
ما كانت الصيغة التي كتب بيا وميما تعددت الوثائؽ التي شخصيف دولييف أو أكثر مكتوبًا فيعّد اتفاقية دولية مي

ت منتو، بغض النظر عف االسـ الذي يطمؽ عميو. فقد يسمى معاىدة أو اتفاقية أو ميثاقًا أو عيدًا أو صكًا أو 
  .دستورًا أو شرعة أو غير ذلؾ بحسب ما يتفؽ الفرقاء

 .«ا لقػػػػػػػػػػػػػػػػانوف المعاىػػػػػػػػػػػػػػػػداتاتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػة فيينػػػػػػػػػػػػػػػػ»مػػػػػػػػػػػػػػػػثبًل سػػػػػػػػػػػػػػػػميت  6969فمعاىػػػػػػػػػػػػػػػػدة المعاىػػػػػػػػػػػػػػػػدات لعػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
أمػػػػػا تعبيػػػػػر بروتوكػػػػػوؿ فػػػػػي مجػػػػػاؿ االتفاقيػػػػػات الدوليػػػػػة، فقػػػػػد يطمػػػػػؽ عمػػػػػى خبلصػػػػػة محا ػػػػػر االجتماعػػػػػات  -

 .التػػػػػػي أدت إلػػػػػػى توقيػػػػػػ  المعاىػػػػػػدة، وقػػػػػػد يطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى ممحػػػػػػؽ االتفاقيػػػػػػة، وقػػػػػػد يطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى االتفاقيػػػػػػة ذاتيػػػػػػا
قػػػد تكػػػوف بػػػيف دوؿ، وقػػػد تكػػػوف  ، وىػػػذا يعنػػػي أنيػػػااالتفاَّيـــة الدوليـــة بـــين شخصـــين دوليـــين أو أكثـــر  .3

 6969بػػػػيف دولػػػػة ومنظمػػػػة دوليػػػػة، وقػػػػد تكػػػػوف بػػػػيف منظمػػػػات دوليػػػػة. وفػػػػي حػػػػيف نظمػػػػت اتفاقيػػػػة فيينػػػػا لعػػػػاـ 
نظمػػػػت  6989المعاىػػػػدات بػػػػيف الػػػػدوؿ، فػػػػإف اتفاقيػػػػة أخػػػػرى أعػػػػدتيا لجنػػػػة القػػػػانوف الػػػػدولي وتػػػػـ إقرارىػػػػا فػػػػي 

لمعاىػػػػدتاف متشػػػػابيتاف فػػػػي الجػػػػوىر مػػػػ  مراعػػػػاة المعاىػػػػدات التػػػػي تكػػػػوف المنظمػػػػات الدوليػػػػة أحػػػػد أطرافيػػػػا. وا
خصوصػػػػػية المنظمػػػػػة الدوليػػػػػة عمػػػػػى أنيػػػػػا شػػػػػخص دولػػػػػي اعتبػػػػػاري عمػػػػػى خػػػػػبلؼ الػػػػػدوؿ التػػػػػي ُتعػػػػػد تجػػػػػاوزًا، 

معاىػػػػػػػػدة »اسػػػػػػػػـ  6969الشػػػػػػػػخص الطبيعػػػػػػػػي فػػػػػػػػي العبلقػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػة. ويطمػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػى اتفاقيػػػػػػػػة فينػػػػػػػػا لعػػػػػػػػاـ 
 .نيةعميو المعاىدة الثا انبتتألنيا األساس الذي « المعاىدات

والمعاىػػدة ىػػي االتفػػاؽ الػػذي مػػف شػػأنو أف ينشػػه حقوقػػًا والتزامػػات متبادلػػة بػػيف األطػػراؼ المرتبطػػة، يحكميػػا   -
 .6القانوف الدولي العاـ

 ثانيًا: أنواع االتفاَّيات: تصنف االتفاَّيات من حيث:
ــدول األطــراف  -6 جماعيػػة أو ؼ المعاىػػدات مػػف ىػػذه الناحيػػة إلػػى معاىػػدات ثنائيػػة ومعاىػػدات صػػنت :عــدد ال

 2.ذات اتجاه عالمي أو ،متعددة األطراؼ وتعقد بيف عدة دوؿ وقد تكوف مف حيث المدى الجغرافي إقميمية
تنقسػػػـ المعاىػػػدات مػػػف الناحيػػػة الماديػػػة أو مػػػف حيػػػث الميمػػػة إلػػػى معاىػػػدات شػػػارعة عامػػػة   الطبيعـــة:  -2

 3 ومعاىدات عقدية خاصة.
معاىدات  عف الر ا النيائي وااللتزاـ بيا إلى: أسموب التعبيرتنقسـ مف حيث  إةراءات اإلبرام )الشكل(:  -3

 4ية. ذومعاىدات مبسطة أو تنفي، بالمعنى ال يؽ أو الشكمي
 1 .المحل، و لرضا، وااألهميةإن شروط انعقاد االتفاَّية  ثالثًا: شروط انعقاد االتفاَّية:

                                           
:اٌّجٍضاألٚي،اٌؼٍَٛاٌمب١ٔٛٔخٚااللزوبص٠خ،ِغجغؿبثك.2010كىغٞ،ِذّضػؼ٠ؼ،1

. 126،ِغجغؿبثك،مب٤َُٞؾ ك٢ بُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ:2009ػٍٛاْ،ػجضاٌىغ٠ُ،2
 . 107،108،ِغجغؿبثك،مٓؿةػىبذ ك٢ بُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ:1998أؿىٕضعٞ،ادّضٚ،ثٛغؼاٌخ،ٔبهغِذّض، 3
.129،ِغجغؿبثك،مب٤َُٞؾ ك٢ بُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ:2009ػٍٛاْ،ػجضاٌىغ٠ُ،4
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يخ   إبراـ المعاىدات إلى عديد مف اإلجراءات و تمػر المعاىػدة قبػؿ   رابعًا: إبرام )االتفاَّية( المعاهدة وأثارها:
ىا بعدة مراحؿ فػبل تعػد المعاىػدة مسػتوفية لجميػ  شػروطيا إال بعػد تعبيػر األطػراؼ عػف ر ػاىـ النيػائي دبداية نفا

 :بااللتزاـ ببنودىا والمراحؿ ىي كا تي
  إةراءات إبرام المعاهدة: -1

يػػتـ بشػكؿ معػيف حتػى يمكػف وصػػفيا بالمعاىػدة الدوليػة بػالمعنى ال ػيؽ، ولػػذلؾ  اً ر ػائي اً ُتعػد  المعاىػدة تصػرف
فالمعاىدة بيذا المفيـو تمر بعدة مراحؿ إلبراميا عقػدىا بػدءًا بمرحػة المفاو ػة والتحريػر مػرورًا بػالتوقي  وانتيػاء 

 . 0بالتصديؽ والتحفظ وقد تمر بمرحة أخرى ىي التسجيؿ والنشر
ـــار -2 ـــات(  آث أثػػػار المعاىػػػد تكػػػوف ممزمػػػة لمػػػف يقبػػػؿ بيػػػا. وىػػػي سػػػامية عمػػػى سػػػائر  إف :المعاهـــدات)االتفاَّي

التشريعات الداخمية، ىذا ما أكدتو اتفاقية فيينا بسمو المعاىدة، وىكذا فإف احتػراـ الػدوؿ لممعاىػدات التػي تبرميػا، 
 3ىو مف المبادئ األساسية لمقانوف الدولي.
مشاكؿ بشػأف تحديػد المعنػى  يقًدـعد  مو وع تفسير المعاىدة كثيرًا ما يُ : خامسًا: تفسير )االتفاَّية( المعاهدة

وما يتطمبو مف و وح أو تفسير أو التعميػؽ  4المقصود بمصطمح أو تعبير أو نص )بند( مادة مف مواد المعاىدة
 ػػو لػػؾ لقصػػر عبػػارة الػػنص عػػف الداللػػة عمػػى مػػا قصػػدتو منػػو بالفعػػؿ الػػدوؿ المتعاقػػدة، أو لغمو ػػو أو لتناقذو 

لة تفسير المعاىدة بإزالة ىػدا المػبس واإلبيػاـ وذلػؾ عػف طريػؽ ىيئػة )الجيػاز( أفتكوف مس .رالظاىر م  نص آخ
المختص بتفسير المعاىدة وتتـ ىذه الدراسة استنادًا لطرؽ ومبادئ لتفسير المعاىدة، ويتـ تفسير المعاىدة بطريؽ 

مػػػا ا يسػػػمى بالتفسػػػير الػػػدولي لممعاىػػػدةدولػػػي ىػػػذا مػػػ مػػػا يطمػػػؽ عميػػػو بالتفسػػػير الػػػداخمي  بطريػػػؽ داخمػػػي وىػػػو، وا 
 5.لممعاىدة

نهاء )االتفاَّية( المعاهدة: تخ   المعاىدة إلػى التعػديؿ أو حتػى اإللغػاء، و ذلػؾ نظػرًا لمػا  سادسًا: تعديل وا 
إف سػػرياف المعاىػػدة  إنهــاء العمــل باالتفاَّية)المعاهــدة(: أمــا 6.يحتاجػػو أطػػراؼ المعاىػػدة مػػف أىػػداؼ ومصػػالح

نيػػاء العمػػؿ بيػػا وذلػػؾ ألسػػباب اتفاقيػػة مثػػؿ مػػا تنصػػو أحكاميػػا أو دنفاليمكػػف أف يحػػد مفعولػػو بو ػػ  حػػد  ىػػا وا 
 7.ألسباب خارجية أي غير اتفاقية ما يعبر عنو سموؾ أحد األطراؼ المتعاقدة أو استحالة تنفيذ تمؾ المعاىدة

ارة التعمـيم العـالي السـورية وأهـم االتفاَّيـات الدوليـة المبرمـة : أسس إبرام االتفاَّيات الدولية في وز سابعاً 
 :في وزارة التعميم العالي

 أسس إبرام االتفاَّيات الدولية في وزارة التعميم العالي السورية:  -1

                                                                                                                                    
. 282،283،ِغجغؿبثك،مب٤َُٞؾ ك٢ بُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ:2009ػٍٛاْ،ػجضاٌىغ٠ُ،1
 .67م،،صط،صاعاٌؼٌٍٍَٕٛلغٚاٌزٛػ٠غ،ػٕبثخ)اٌجؼائغ(بُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ(بُٔمقَ ٝبُٔظةلوغ:2005جّبيػجضإٌبهغِبٔغ،2

3


.211،ِغجغؿبثك،مبُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ:١ٌٚ2008ضث١طبع،

4


 .120،صاعِ٘ٛخ،م2طبُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ (بُٔلّٜٞ ٝبُٔظةلوغ,:2006ادّضثٍمبؿُ،

. 500ؼبعف،صؽ،مػٍٟهبصقاث١٘ٛف:اٌمبْٔٛاٌضٌٟٚاٌؼبَ،صط،ِٕلبحا5ٌّ

.199،200،ِغجغؿبثك،،مبُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ:١ٌٚ2008ضث١طبع،6

 . 343،ص،ِغجغؿبثك،بُوةٕٗٞ بُم٢ُٝ بُؼةّ (بُٔومٓد ٝبُٔظةلوغ:2003ػٍٛاْ،ِذّض٠ٛؿف، 7
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وذلػؾ فػي إطػار  وفق المراحل المبينة سابقًا،تُبـر االتفاقيات الدولية عمى مستوى وزارة التعميـ العالي السورية 
اتفاقيػػات التعػػاوف الثقػػافي والعممػػي التقنػػي الموقعػػة بػػيف سػػورية والػػدوؿ األخػػرى الخاصػػة بمجػػاؿ التعمػػيـ العػػالي، 
وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ العبلقػػات الثقافيػػة والعمميػػة بػػيف سػػورية وىػػذه الػػدوؿ، وفيمػػا بػػيف الػػوزارات، حيػػث تعقػػد االتفاقيػػة 

عامة بيف الدوليتيف فيما يخص التعميـ العالي، وذلؾ بحسب العبلقات الثنائية بيف الجامعات في ظؿ االتفاقية ال
السياسػػػية الناظمػػػة ليػػػذه االتفاقيػػػات، وجميعيػػػا تػػػتـ بالتنسػػػيؽ مػػػ  وزارة الخارجيػػػة السػػػورية، حيػػػث تخاطػػػب وزارة 

زراء، وذلؾ التعميـ العالي وزارة الخارجية قبؿ توقي  أي اتفاقية وقبؿ إقرارىا، وبالتوازي تخاطب رئاسة مجمس الو 
لتبياف إذا كانت االتفاقية المزم  إبراميا منسجمة م  سياسة الدولة، وعند أخذ الموافقة منيما توق  االتفاقية بعد 

، أف تكػػوف مػػرت بجميػػ  مراحميػػا،  وذلػػؾ بمػػا ينسػػجـ ومػػا ىػػو مقػػرر فػػي ويصػػادؽ عمػػى بع ػػيا بموجػػب مرسػػـو
مــا يحقــق األهــداف اإلســتراتيةية اآلتيــة لــوزارة التعمــيم وب 6الخطػػة الخمسػػية لمحكومػػة، ولػػوزارة التعمػػيـ العػػالي،

 0 :العالي وهي
نشاء مراكز تميز بحثية.    تطوير حقوؿ إستراتيجية البحث العممي عابرة ومتعددة التخصصات، وا 
تعزيز الصمة وقنوات الترابط وآلياتو بيف الييئات العممية البحثية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية العامة  

 الطالبة لمبحث العممي والمستفيدة منو. والخاصة
تحسيف مستوى ونوعية التعميـ التقني بما يواكب التطورات العالمية، ويمبي حاجات التنمية االقتصادية  

 واالجتماعية.
 تفعيؿ التعاوف م  المراكز الطبية المحمية والعربية والدولية. 

ومذكرات التفاهم ومشاريع التعاون الدولية المبرمة بين وزارة  تاالتفاَّيات الُدولية والبروتوكوال -2
 :2229إلى العام  2222التعميم العالي والةهات الدولية المختمفة خالل الفترة من العام 

أبرمت وزارة التعميـ العالي عدة اتفاقيات ذات أىمية كبيرة في فتح آفاؽ جديدة لمتعميـ العالي والطبلب م  جيات 
ومنيا أىميا االتفاقيات التي تعنى ببناء القػدرات فػي وزارة التعمػيـ العػالي والتػي تسػاعد فػي   ية ودولية،متعددة عرب

بنػػاء قػػدرات الجامعػػات مػػف الناحيػػة البشػػرية )كإيفػػاد المعيػػديف( وأي ػػًا لكافػػة مؤسسػػات الدولػػة مػػف خػػبلؿ البعثػػات 
 ومن أبرز اتفاَّيات بناء القدرات:  العممية.

  معيد وموفد بعثات عممية6022فييا ما يقارب الػ /بموجبيا لقدرات م  فرنسا ويدرس اتفاقيات بناء ا /.  
  (.0228-6-62اد( تـ توقيعيا بتاريخ )ااتفاقيات بناء القدرات م  ىيئة البناء األكاديمي )د 
   مف خبلؿ ىذه االتفاقيات حمقة الوصؿ بيف  يشّكؿاتفاقيات بناء القدرات م  المجمس الثقافي البريطاني الذي

 (.0228-8-66وقعت بتاريخ )  موفدينا والجامعات البريطانية.

                                           
 .0263-0260مقاببلت شخصية م  المدراء المعنييف بالجامعة، ومف الخبرة العممية لمباحثة،  1
والمقررة  2212تقرير تتبع تنفيذ االستراتيةيات والسياسات التنفيذية والخطة االستثمارية لمتعميم العالي لمربع األول لمعام : 0260مديرية التخطيط والتعاوف الدولي، الرب  األوؿ لعاـ  2

 ، وزارة التعميـ العالي، سورية. في الخطة الخمسية العاشرة
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   ممحػػػػؽ اتفػػػػاؽ التعػػػػاوف بػػػػيف وزارة التعمػػػػيـ العػػػػالي السػػػػورية وىيئػػػػة التبػػػػادؿ األكػػػػاديمي األلمانية)الػػػػداد( وقعػػػػت
 6 (.0228 -66-00بتاريخ)

  العالي ومؤسسة التعريؼ الدولية بالجامعات االسبانية وقعت اتفاقية بناء القدرات بيف وزارة التعميـ
 (.0229-62 -64بتاريخ)

 ( إلنشاء مركز تكنولوجيا المعمومات .0222-9-06اتفاقية م  الباكستاف وقعت بتاريخ ) 
   اتفاقية الوكالة واإليجار، واتفاقية القرض لتمويؿ أشغاؿ وتجييزات مشفى تشػريف التعميمػي  موقعػة مػ  البنػؾ
 لمتنمية، واتفاقية القرض م  صندوؽ األوبؾ لصالح جامعة تشريف وسيتـ التطرؽ إلييا الحقًا. إلسبلميا
  بػيف الييئػة العامػة لمتقانػة الحيويػة فػي سػورية والمعيػد الػوطني مذكرة تفاهم في مةـاالت التقانـات الحيويـة

 07/60/0226وقعػػت المػػذكرة بتػػاريخ لميندسػػة الوراثيػػة والتقانػػة الحيويػػة فػػي إيػػراف: الجيػػة المانحػػة إيػػراف 
االتصػػػاالت مػػػ  الجانػػػب التركػػػي لعػػػدـ تمقػػػي رد عمػػػى عػػػدة  تلصػػػالح الييئػػػة العامػػػة لمتقانػػػة الحيويػػػة، توقفػػػ

 .مشاري 
 ( 0220-4-8اتفاقية تعاوف ثقافي بيف الحكومة السورية وحكومة البحريف وقعت بتاريخ.) 
    جيػا بػيف وزارة التعمػيـ العػالي فػي الجميوريػة العربيػة السػورية اتفاؽ تعاوف في مجػاؿ التعمػيـ والعمػـو والتكنولو

 (.0220-62-7وكرانيا وقعت بتاريخ)أووزارة التعميـ والعمـو في 
 (0224-7-06اتفاقية التعاوف التعميمي والثقافي بيف الحكومة السورية وحكومة المكسيؾ بتاريخ.) 
  (.0224-66-7)اتفاقية تعاوف تربوي وعممي وثقافي م  رومانيا بتاريخ 
 (0226-60-62اتفاؽ التعاوف الثقافي والتربوي والعممي بيف الحكومة السورية وحكومة نيجيريا بتاريخ.) 
 (مػذكرة تفػاىـ بػيف وزارة التعمػيـ العػالي فػي سػوريا والمكتبػة اإلقميميػة لمعمػـو والتكنولوجيػاRLST فػي شػػيراز )

 .(0226-60-07في إيراف وق  بتاريخ)
  مؤسسة تعميمية بحثية مشتركة" جامعة الفارابي لمدراسػات العميػا" بػيف وزارة التعمػيـ العػالي فػي اتفاؽ تأسيس

 (.0226-60-07سورية وجامعة تربيت مدرس اإليرانية وقعت بتاريخ )
  مذكرة تفاىـ في مجاؿ التعميـ العالي بيف وزارة التعميـ العالي في سورية ووزارة العمـو واألبحاث والتقنية فػي

 (.0226-60-07إيراف بتاريخ)
 (0229-4-00مذكرة تفاىـ لمتعاوف العممي والثقافي بيف الحكومة السورية وحكومة العراؽ بتاريخ.) 
 (0229-5-4اتفاؽ تعاوف ثقافي بيف الحكومة السورية وحكومة الفمبيف بتاريخ.) 
 (0229-5-02اتفاقية عامة بيف وزارة التعميـ العالي وجامعة فمورنسا بتاريخ). 
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  ذربيجػػػاف أاتفاقيػػػة تعػػػاوف فػػػي مجػػػاالت التعمػػػيـ العػػػالي بػػػيف وزارة التعمػػػيـ العػػػالي السػػػورية ووزارة التعمػػػيـ فػػػي
 (.0229-8-8بتاريخ)

  اتفاقية بشاف منح لطبلب الجوالف السوري المحتؿ بػيف وزارة التعمػيـ العػالي، ومنظمػة األمػـ المتحػدة لمتربيػة
 (.0229-7-64) والعمـو والثقافة بتاريخ

   مذكرة تفاىـ بيف وزارة التعميـ العالي والمركز ( الدولي لمدراسات التربويةCIEPفرنسا بتاريخ ) (7-03-
0229.) 

  (.66،66،0229) مجاؿ التعميـ العالي بيف الحكومة السورية وحكومة جنوب أفريقيا بتاريخباتفاقية تعاوف 
  (.0229-60-03مة تركيا بتاريخ)اتفاقية في مجاؿ التعميـ العالي بيف الحكومة السورية وحكو 
  مػػػذكرة تفػػػاىـ فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ العػػػالي بػػػيف وزارة التعمػػػيـ العػػػالي السػػػورية ومجمػػػس التعمػػػيـ العػػػالي التركػػػي

 (.0229-60-03بتاريخ)
  بروتوكوؿ التعاوف العممي والتقاني بيف المجمس األعمى لمييئة العميا لمبحث العممي ومجمس البحث العممػي

 (.0229-03260) ي بتاريخوالتقاني الترك
 (0229-60-03اتفاقية حوؿ التعاوف العممي والتقاني بيف الحكومة السورية وحكومة تركيا بتاريخ.)6 

 ومن أهم مشاريع التعاون التي وَّعتها وزارة التعميم العالي هي:
  :ــــيم العــــالي ــــي( مشــــروع تطــــوير التعم ــــه )االتحــــاد األوروب وقػػػػ  ىػػػػذا المشػػػػروع فػػػػي   الةهــــة المانحــــة ل

 إلػػىمميػػوف( يػػورو وييػػدؼ ىػػذا البرنػػامج  62لصػػالح كػػؿ الجيػػات  وبمغػػت قيمػػة المنحػػة المقدمػػة) 04/6/0227
التػػػي حػػػددتيا الحكومػػػة السػػػورية فػػػي الخطػػػة  اإلسػػػتراتيجيةتحسػػػيف جػػػودة مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي وذلػػػؾ  ػػػمف 

نشػػاء نظػػاـ وطنػػي لبلعتماديػػة والجػػودة، إتتمثػػؿ فػػي النتػػائج المتوخػػاة مػػف المشػػروع  إف الخمسػػية العاشػػرة، حيػػث
طػار اإلنفػاؽ المتوسػط، ونظػاـ  وتطوير فعالية المؤسسات في حد ذاتيػا وتطػوير أدوات نظػاـ إدارة المعمومػات، وا 

 وأبدت الوزارة إمكانية متابعة المشروع بخبرات وطنية. 0266-3-03 ماف الجودة واالعتمادية. تـ إيقافو في 
  وييػػػدؼ إلػػػػى  0227/ 6/0: ُأحػػػدث فػػػػي وزارة التعمػػػيـ العػػػالي بتػػػػاريخ لقطـــاع الصــــحيتحــــديث امشـــروع

المسػػاعدة فػػي تركيػػز الجيػػود لتنفيػػذ مختمػػؼ بػػرامج ومشػػاري  الخطػػة الخمسػػية العاشػػرة لتطػػوير القطػػاع الصػػحي 
قيقيػا لمسكاف السورييف مف خبلؿ تحسيف عدالة وكفاءة وجودة النظػاـ الصػحي، أمػا األىػداؼ النوعيػة المػراد تح

في الخطة الخمسية العاشػرة فيػي تكمػف فػي تحقيػؽ: تعزيػز الكفػاءة فػي صػياغة السياسػات والتخطػيط والتنظػيـ 
، نظاـ تقديـ رعاية صحية أكثر مبلءمة الحتياجات السكاف، تحسيف القدرات تعمى مستوى المركز والمحافظا

فعيػؿ جػػودة اإلدارة واالعتماديػة، تطػػوير اإلداريػة فػػي مؤسسػات الرعايػػة الصػحية، تطػػوير األداء فػي المشػػافي، ت
  ىيكمية مستدامة لقطاع الصحة.
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  الجيػة المانحػة لػو شػبكة البحػث العػالمي األوروبيػة، ومنفػذ  :الربط مع الشبكة األوروبيـة -مشروع كونكت
ييػػدؼ إلػػى و ، 04/6/0220وقػػ  ىػػذا المشػػروع مػػ  وزارة التعمػػيـ العػػالي بتػػاريخ ، (DANTE)المشػػروع شػػركة 

( كبنية تحتية) ربط شبكي فيزيائي( بحيث تستثمر GEANTدوؿ البحر المتوسط بشبكة البحث األوروبية)ربط 
تػدف  الػوزارة كػؿ ثبلثػة أشػير مبمػ  وقػدره و ىذه الشبكة في مشاري  البحث العممػي لمػوزارة والجيػات التابعػة ليػا. 

-8-4رو، توقػػػؼ المشػػػروع فػػػي ( يػػػو 077.965( يػػػورو، أمػػػا المبمػػػ  المتبقػػػي عمػػػى وزارة التعمػػػيـ )75.522)
0266. 

  :تعاوف األشخاص خبلؿ مف العالي التعميـ تطوير و المتبادؿ الفيـ تعزيز الى أساسيييدؼ بشكؿ  تمبوس 
 عاـ يركز بشكؿو , سورية ومنيا الشريكة الدوؿ في العالي التعميـ قطاع تحديث إلى وصوالً  البعض بع يـ م 
 كما الجامعات مستوى االكاديمييف عمى مبادرات مف أو الوطنية السمطات مف إما بادئاً  المؤسساتي التعاوف عمى
 فترة الدارسة:بومن مشاريعه  .الوطنية السمطات تحددىا التي باألولويات المشاري  كافة التزاـ عمى التركيز يتـ

 0228الجية المانحػة لػو )االتحػاد األوروبػي( وقػ  ىػذا المشػروع فػي عػاـ  :مشروع مركز اإلبداع في الةامعة -
( يورو)شريؾ ثانوي( ، وييدؼ ىذا المشروع إلى 605770لصالح جامعة حمب، وبمغت قيمة المنحة المقدمة )

إنشػػػػاء مركػػػػز اإلبػػػػداع فػػػػي الجامعػػػػة فػػػػي دوؿ حػػػػوض المتوسػػػػط، وتطػػػػوير سياسػػػػة نقػػػػؿ التكنولوجيػػػػا وتػػػػدريب 
طػػبلؽ برنػػامج إعػػادة التأىيػػؿ فػػي مجػػاؿ اإلبػػداع، وبرنػػامج المشػػاركيف، و  ماجسػػتير، وتطػػوير إسػػتراتيجية  رسػػائؿا 

 وبيئة افترا ية لمتعاوف الصناعي التعميمي بيف االتحاد األوروبي ودوؿ حوض المتوسط. 
المشػروع : الجية المانحػة لػو )االتحػاد األوروبػي( وقػ  ىػذا يةمشروع منهاج متقدم في مةال االتصاالت الذك -

( 009422لصػػالح جامعػػة )دمشػػؽ، حمػػب، تشػػريف، البعػػث(، وبمغػػت قيمػػة المنحػػة المقدمػػة ) 0228فػػي عػػاـ 
( ITSيورو)شريؾ أساسي( ، وييدؼ ىذا المشػروع إلػى تطػوير برنػامج ماجسػتير فػي مجػاؿ نظػاـ النقػؿ الػذكي)

سػػبة اسػػتنادًا إلػػى تجربػػة االتحػػاد فػػي الجامعػػات السػػورية الشػػريكة، باإل ػػافة إلػػى تزويػػد المخػػابر بالمعػػدات المنا
 يية.األوروبي والمعايير والمبادئ التوجي

الجيػة المانحػة لػو )االتحػاد األوروبػي( وقػ   :مسـار إلـى سـوق العمالـة –مشروع مركز المهارات والتوظيف  -
الدوليػػػػة لمعمػػػػـو  -لصػػػػالح جامعػػػػة )دمشػػػػؽ، حمػػػػب، تشػػػػريف، البعػػػػث، الفػػػػرات 0229ىػػػػذا المشػػػػروع فػػػػي عػػػػاـ 

( يورو)شػريؾ أساسػي(، وييػدؼ ىػذا المشػػروع 560954القممػوف(، وبمغػت قيمػة المنحػة المقدمػة) -وجيػاوالتكنول
  إلى بناء القدرات وتطوير ميارات وكفاءات الموارد البشرية في مجاؿ إدارة وتخطيط المسار الوظيفي لمطبلب.

الجية المانحة لو )االتحػاد األوروبػي( وقػ  ىػذا المشػروع فػي  مشروع االعتمادية مسار إلى ضمان الةودة: -
 -لصػػالح وزارة التعمػػيـ العػػالي وجامعػػة )دمشػػؽ، حمػػب، تشػػريف، البعػػث، الدوليػػة لمعمػػـو والتكنولوجيػػا 0229عػػاـ 

( يورو)شريؾ أساسػي(، وييػدؼ إلػى تأسػيس 463866الجامعة العربية(، وبمغت قيمة المنحة المقدمة) -القمموف
وبرامج تعميمية في بعػض الكميػات المختػارة فػي كبػرى الجامعػات الحكوميػة، والخاصػة بحيػث ترتقػي تمػؾ معايير 

 . المعايير والبرامج وتوائـ متطمبات االعتمادية المقبولة عالميًا(
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   مشروع شبكة المعموماتية التي تربط جامعة دمشؽ م  الوزارة والمدينة الجامعية: الجية المانحة لو )الحكومة
وزارة التعمػػيـ العػػالي،  وبمغػػت قيمػػة   -لصػػالح جامعػػة دمشػػؽ 0/60/0220صػػينية( وقػػ  ىػػذا المشػػروع فػػي  ال

( يػػواف صػػيني، وتسػػدد الحكومػػة السػػورية القػػرض خػػبلؿ عشػػرة أعػػواـ ابتػػداًء مػػف 32.222.222المنحػػة المقدمػػة)
رض، أمػػػا المرحمػػػة %( مػػػف إجمػػػالي مبمػػػ  القػػػ62بواقػػػ  ) 0200كػػػانوف األوؿ  36وحتػػػى  0263كػػػانوف الثػػػاني 

الثانية مشروع توسي  الشبكة الياتفية لدى جامعة دمشؽ اتفؽ الطرفاف عمى توريد معػدات لمشػروع توسػي  شػبكة 
 ( خط ىاتؼ.4870المقاسـ في الحـر الجامعي مجانًا بمقدار)

 :يػػػة األلمانيػػػة الجيػػػة المانحػػػة وزارة التعػػػاوف االقتصػػػادي والتنم مشػػػروع المعيػػػد العػػػالي إلدارة المػػػوارد المائيػػػة
(BMZ- KFWالبنؾ األلماني )- (INWENT لمتدريب الفني األلماني، وق  بالمرسـو التشريعي رقـ )لعػاـ  07

( مميػػوف يػػورو، وييػػدؼ المعيػد إلػػى اإلسػػياـ فػػي تنميػػة 9.6لصػالح جامعػػة البعػػث، وبمغػػت قيمػة المنحػػة) 0227
المػػوارد البشػػرية فػػي مجػػاؿ اإلدارة المتكاممػػة لممػػوارد المائيػػة، ويشػػارؾ المعيػػد كشػػريؾ رئػػيس فػػي مشػػروع تمبػػوس 

 .تطوير نظاـ تعميـ عالي حديث لميندسة المائية في سوريةحوؿ 
 :لصػػالح  0228/ 09/5الجيػػة المانحػػة إيػػراف وقػػ  المشػػروع بتػػاريخ  عقػػد معيػػد الميػػزر لتصػػني  ليػػؼ بصػػري

( يػػورو، وييػػدؼ ىػػذا المشػػروع 022222دمشػػؽ، وبمغػػت قيمػػة المنحػػة المقدمػػة)  -المعيػػد العػػالي لبحػػوث الميػػزر
( وات، إف العقػػد قيػػد المتابعػػة مػػف قبػػؿ جامعػػة دمشػػؽ 659ليػػؼ بصػػري باسػػتطاعة ) إلػػى تصػػميـ وتصػػني  ليػػزر

 6 إلصدار أمر التنفيذ وتحويؿ التمويؿ مف قبميا.
 : أسس إبرام االتفاَّيات الدولية في ةامعة تشرين: ثامناً 
 ويبػػـر، حكومػػة الجميوريػػة العربيػػة السػػورية عمػػى مسػػتوى فػػي جامعػػة تشػػريف الدوليػػة االتفاقيػػاتبعػػض  تبػػـر -

بشػكؿ مباشػر بػيف الجامعػة والجيػة، أو العديػد منيػا ، وتبػـر الجامعػةلصػالح  بع يا ا خر عمى مستوى الػوزارة
  .لمحكومة العامةالجيات األخرى وذلؾ في ظؿ االتفاقية 

الجامعػػػة  بػػػيف ال تت ػػػمف الخطػػػط السػػػنوية أو الخمسػػػية لجامعػػػة تشػػػريف خطػػػة باالتفاقيػػػات التػػػي سػػػتبـر مػػػا -
وفقػػًا لنشػػاط الجامعػػة، ونشػػاط إدارتيػػا، ونشػػاط أع ػػاء تبػػـر االتفاقيػػات الدوليػػة بػػؿ  الدوليػػة األخػػرى، والجيػػات 

الييئػػة التدريسػػية، وبنػػاًء عمػػى توصػػية مػػف النػػدوات المقامػػة، وذلػػؾ بمػػا ينسػػجـ مػػ  الخطػػة اإلسػػتراتيجية العامػػة 
  0 عميـ العالي ومخرجاتو التعميمية.بما يمبي احتياجات الجامعة، ويفي بمتطمبات تطوير وجودة التلمجامعة، 

  

                                           
والمقررة  2212االستراتيةيات والسياسات التنفيذية والخطة االستثمارية لمتعميم العالي لمربع األول لمعام تقرير تتبع تنفيذ : 0260مديرية التخطيط والتعاوف الدولي، الرب  األوؿ لعاـ  1

 مرج  سابؽ. في الخطة الخمسية العاشرة
 .0263-0260مقاببلت شخصية م  المدراء المعنييف بالجامعة، ومف الخبرة العممية لمباحثة،  2
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ــانيالمبحــث  ــة الةاريــة لةامعــة تشــرينالث ــل الخــارةي لمموازن فــي ضــوء  : التموي
 االتفاَّيات الدولية المبرمة مع الةامعة:

جامعػػػة تشػػػريف، يوجػػػد مصػػػدر آخػػػر وىػػػو التمويػػػؿ الخػػػارجي والمتمثػػػؿ لتمويػػػؿ إلػػػى جانػػػب المصػػػادر الداخميػػػة  
أكانت عينية أـ نقدية أـ فنيػة...الخ، وسػواء أكػاف مصػدرىا أفػرادًا أـ منظمػات أـ دواًل،  باليبات والتبرعات سواء

والقروض الخارجية ... ويبقى ىذا المصػدر كغيػره مػف مصػادر التمويػؿ، خا ػعًا لقػانوف تنظػيـ الجامعػات رقػـ 
نػػػات واليبػػػات / منػػػو، عمػػػى أف تقبػػؿ المػػػنح واإلعا646( والمػػػادة /643حيػػػث نصػػػت المػػادة ) 0226( لعػػاـ 6)

والوصايا مف قبؿ مجمػس الجامعػة، وذلػؾ وفػؽ القػوانيف واألنظمػة النافػذة وبمػا ال يتعػارض مػ  أىػداؼ الجامعػة 
التمويػػؿ الخػػارجي لجامعػػة تشػػريف التػػي لجػػأت إليػػو الحكومػػة، أو الػػوزارة، أو مصػػادر ونبػػيف فيمػػا يمػػي 6المعنيػػة.

  : (5، 4، 3محاولين اإلةابة عن تساؤالت الدراسة )المبرمة الجامعة مف خبلؿ االتفاقيات الدولية المتنوعة 
لصالحيا العديد مف االتفاقيات العممية، والثقافية، ومذكرات التفاىـ التي تتيح أبـر جامعة تشريف، و  أبرمتلقد 

التبادؿ العممي في كافة جوانبو، وذلؾ في سياؽ عبلقات جامعة تشريف م  الجامعات والمؤسسات الدولية 
عدة جامعات المختمفة، وذلؾ بيدؼ تحقيؽ التعاوف التعميمي العممي والثقافي بيف الجامعة، وجامعة أخرى، أو 

أو جيات أخرى مختمفة..الخ، وذلؾ رغبة منيا )حكومة، أو وزارة، أو جامعة( بتوثيؽ وتعزيز عبلقات التعاوف 
في التقدـ االجتماعي واالقتصادي،  تسيـ العممي والثقافي والتقني والتكنولوجي، وتعميؽ العبلقات المميزة التي 

، وتطوير ورف  مستويات وكفاءات البنى التعميمية، ورف  وتحقيؽ مصمحة الطرفيف المتفقيف، أو عدة أطراؼ
أو يستجيب الحتياجاتيا الحالية وتطمعاتيا المستقبمية  ، وبما يمبيسوية البحث العممي، وربط الجامعة بالمجتم 

تركزت اتفاقيات جامعة تشريف بشكؿ رئيس بمعظميا حوؿ التدريب، قد و   0 ويحقؽ أقصى منفعة ممكنة منيا.
يفاد  وتبادؿ الزيارات، والخبرات، والمعمومات والدراسات العميا، والبحوث المشتركة، وتقديـ منح لمباحثيف، وا 

بتخفيؼ  أسيمتالمعيديف، وتبادؿ الطمبة، وتبادؿ المطبوعات ونشر البحوث، والتعاوف الفني والتقني..الخ، والتي 
عبء اإلنفاؽ عف مصادر التمويؿ الحكومية المرصدة لمموازنة الجارية لمجامعة عبر تمويؿ اإلنفاؽ مف مصادر 
التمويؿ الخارجية، وذلؾ عف أىـ بنود الموازنة الجارية لجامعة تشريف ومنيا بشكؿ خاص اإلنفاؽ عمى بند 

االتفاقيات الدولية التي ُأبرمت  (36)ح الجدوؿ ويو  3البحث العممي، واإلنفاؽ عمى بند المعيديف الموفديف.
أف عدد االتفاقيات المبرمة ، حيث يمحظ منو  وعبلقات التعاوف الدولي م  جامعة تشريف خبلؿ سنوات الدراسة

تعدد الدوؿ، والجامعات التي أبرمت معيا جامعة تشريف ، كما يمحظ ( اتفاقية56) خبلؿ سنوات الدراسة بمغت
 وبم  عدد والشرقية، الجنوبية، روسيا االتحادية، دوؿ آسيا، الدوؿ العربية(. أوروبا الغربية،دوؿ ) االتفاقيات

  عمى النحو ا تي: ( اتفاقية65) فبمغتاالتفاقيات غير المفعمة أما ( اتفاقية، 46االتفاقيات المفعمة والنشيطة )

                                           
 .5،ِغجغؿبثك،م6116-1-5لو جسةو٣ف غ, بُظة6هةٕٗٞ ز٘ظ٤ْ بُػةٓؼةذ وهْ(1
 اٌّمبثالداٌلشو١خٌٍجبدضخِغاٌّؼ١١ٕٓثّض٠غ٠خاٌؼاللبداٌضمبف١خ،ِٕٚـمٟاالرفبل١بد.2
 اؿزشٍنِٓلجًاٌجبدضخثبالؿزٕبصإٌٝٔوٛماالرفبل١بداٌّجغِخج١ّؼٙب.3
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 ومدى تفعيمها 2229إلى العام  2222من العام ( االتفاَّيات المبرمة بين ةامعة تشرين والدول المختمفة 31ةدول )
 ؿ٤ى بُٔلؼِد بُٔلؼِد بُؼةّ بُٔم٣٘د بُمُٝد

 أُٔة٤ٗة

 - ٓلؼِد 6111 وَٝسٞى

 - ٓلؼِد 6111 لو٣ُمٕ بُسو٤٘د

 - ٓلؼِد 6111 كة٣ٔى

 - ٓلؼِد 6113 ب٤ُٔ٘ةٝ

 - ٓلؼِد 6114 ًةََ

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6116 جىبٝٗشلة٣٘ؾ

 - ٓلؼِد 6119 ك٤ِ٤حٍ ٓةوجٞوؽ

 - ٓلؼِد 6119 ف٣حًؽ ُِؼِّٞ بُسطح٤و٤د

 كىُٗة

 - ٓلؼِد 6111 بُُٞوجٕٞ بُػم٣مخ, جةو٣ٍ بُطةُطد

 - ٓلؼِد 6114 ج٤ىج٤٘٤ةٕ

 - ٓلؼِد 6115 أُٗة

 - ٓلؼِد 6111 زُٞٞي ٤ُٓٞىب١

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6116 ٤َُ ُِؼِّٞ ٝبُسٌُ٘ٞٞغ٤ة

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6117 بٌُةض٤ٌ٤ُٞد غةٓؼد ج٤سى جةيٓة٢ٗ ٛ٘ـةو٣ة

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6116 غةٓؼد بُطث ٝبُظ٤مُد جٞقةوَر

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6113 جِـىبل ٣ٞؿُالك٤ة

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6113 طٞك٤ة

 - ٓلؼِد 6119 غةٓؼد بُؼٔةوخ ٝبُٜ٘مَد بُٔم٤ٗد ٝبُػ٤ٞل٣ً٣ة

 - ٓلؼِد 6111 جىٗٞ بُسو٤٘د زش٤ٌ٤ة

 - ٓلؼِد 6117 بُح٤ُٗٞٞدأًةل٤ٔ٣د بُؼِّٞ  ج٤ُٗٞٞة

 - ٓلؼِد 6111 ٝبوَٞ بُسو٤٘د

 - ٓلؼِد 6119 غةٓؼد بفهسظةل ك٢ جىبز٤ُالكة َِٞكة٤ًة

 - ٓلؼِد 6118 بزلةه٤د ج٘ةء بُوموبذ َسىبضٌال٣م جى٣طة٤ٗد

 - ٓلؼِد 6118 بزلةه٤د ج٘ةء بُوموبذ ٓةٗشُسى

 - ٓلؼِد 6118 بزلةه٤د ج٘ةء بُوموبذ إ٣ًًسى

 - ٓلؼِد 6118 بزلةه٤د ج٘ةء بُوموبذ إ٣ٌٍُ

 - ٓلؼِد 6118 بزلةه٤د ج٘ةء بُوموبذ ٌٍَُ

 - ٓلؼِد 6118 بزلةه٤د ج٘ةء بُوموبذ ٤ٛى٣ٝر ٝبذ

 - ٓلؼِد 6118 بزلةه٤د ج٘ةء بُوموبذ ٝو٣ٝي

 - ٓلؼِد 6118 بزلةه٤د ج٘ةء بُوموبذ ٤ًٗٞةََ

 غٜٔٞو٣ةذ

بفزؿةل 

بُُٞك٤س٢ 

 َةجوةً 

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6113 جطىَحٞوؽ

 - ٓلؼِد 6113 إ٣ػلُي

 - ٓلؼِد 6118 أًةل٤ٔ٣د بُؼِّٞ بإلُٗة٤ٗد ك٢ زسةوَسةٕ

 - ٓلؼِد 6117 وَٝسٞف بُؿ٤ٌٓٞد

 - ٓلؼِد 6113 غٞوغ٤ة-زح٢ُ٤ِ 

 - ٓلؼِد 6118 أًٝىب٤ٗة-ل٤ٗٝسُي بُٞؽ٤٘د

 - ٓلؼِد 6111 أطلٜةٕ إ٣ىبٕ

 - ٓلؼِد 6113 ٝبُسٌُ٘ٞٞغ٤ة ك٢ ش٤ىبيبٌُٔسحد بإله٤ٔ٤ِد ُِؼِّٞ 

 - ٓلؼِد 6116 َٔر

 - ٓلؼِد 6117 زىج٤ر ٓموٌ

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6117 ج٤ةّ ٗٞو

 - ٓلؼِد 6118 غةٓؼد ؽٜىبٕ ُِؼِّٞ بُطح٤د

 - ٓلؼِد 6115 غةٓؼد َٔ٘ةٕ

 - ٓلؼِد 6116 زش٤ٌىٝكة زى٤ًة

 ٓظى

 - ٓلؼِد 6111 ؽ٘طة

 - ٓلؼِد 6111 بإلٌَ٘مو٣د

 - ٓلؼِد 6111 أ٤َٞؽ

 - ٓلؼِد 6116 بُٔ٘ٞك٤د

 - ٓلؼِد 6114 بألًةل٤ٔ٣د بُؼىج٤د ُِؼِّٞ ٝبُسٌُ٘ٞٞغ٤ة ٝبُ٘وَ بُحؿى١

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6117 ًلى بُش٤ف

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6118 ه٘ةخ ب٣ٍُُٞ

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6111 بُػةٓؼد بُِح٘ة٤ٗد ُح٘ةٕ

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6116 بألٗحةو بُؼىبم

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6111 ٝبل١ ب٤َُ٘ بُُٞلبٕ

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6113 أًةل٤ٔ٣د بُُٞلبٕ ُِؼِّٞ ٝبُسٌُ٘ٞٞغ٤ة

 ؿ٤ى ٓلؼِد - 6114 ًىلكةٕ

 15 41 غ56(  بُٔػٔٞع

 ، بيانات غير منشورة.2212 -2211المصدر:  مديرية العالَّات الثقافية والعامة، ةامعة تشرين، 

( باالسػػػتناد إلػػػى الجػػػدوؿ السػػػابؽ عػػػدد االتفاقيػػػات المبرمػػػة بػػػيف جامعػػػة تشػػػريف والػػػدوؿ 30ويبػػػيف الجػػػدوؿ )   
 ومدى تفعيميا ونسبيا إلى إجمالي االتفاقيات المبرمة:  0229إلى العاـ  0222المختمفة مف العاـ 
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 ( االتفاَّيات المبرمة بين ةامعة تشرين والدول المختمفة 32ةدول )
  ومدى تفعيمها ونسبها إلى إةمالي االتفاَّيات المبرمة 2229إلى العام  2222من العام 

 ٓع 6119 6118 6117 6116 6115 6114 6113 6116 6111 6111 بُؼةّ
 41 4 11 3 6 6 3 4 1 3 8 بفزلةه٤د بُٔلؼِد

 15 1 1 4 3 1 1 3 1 1 1 بفزلةه٤د ؿ٤ى بُٔلؼِد

 56 4 12 7 5 2 4 7 2 4 9 ٓع بفزلةه٤ةذ

بُٔلؼِد إ٠ُ إغٔة٢ُ بفزلةه٤ةذ ه٤ةَةً ُٔػٔٞع  ُٗحد بفزلةه٤ةذ

 بفزلةه٤ةذ ػٖ بُؼشى َ٘ٞبذ
14.29 5.36 1.79 7.14 5.36 3.57 3.57 5.36 19.64 7.14 73.21 

 26.79 0 1.79 7.14 5.36 0 1.79 5.36 1.79 1.79 1.79 إ٠ُ إغٔة٢ُ بفزلةه٤ةذ ػٖ بُؼشى َ٘ٞبذ بُٔلًؼِد ؿ٤ىُٗحد بفزلةه٤ةذ 

 73.21 100 91.67 42.86 40 100 75 57.14 50 75 88.89 بفزلةه٤ةذ بُٔلؼِد إ٠ُ إغٔة٢ُ بفزلةه٤ةذ ػٖ ًَ ػةُّٗحد 

 26.79 0 8.33 57.14 60 0 25 42.86 50 25 11.11 إ٠ُ إغٔة٢ُ بفزلةه٤ةذ ػٖ ًَ ػةّ بُٔلًؼِد ؿ٤ىُٗحد بفزلةه٤ةذ 

 ، بيانات غير منشورة. المؤشرات إعداد الباحثة. 2212 -2211تشرين،  المصدر:  مديرية العالَّات الثقافية والعامة،ةامعة

( إجمالي عدد االتفاقيات المبرمة بيف جامعة تشريف والدوؿ المختمفة والمفّعمة وغير 66ويبيف الشكؿ )
 .0229إلى العاـ  0222المفّعمة منيا مف العاـ 

 
 (.32بيانات الةدول) إعداد الباحثة استنادًا إلىالمصدر:                   

 :( نسب االتفاقيات المفّعمة وغير المفّعمة مف إجمالي االتفاقيات60ويبيف الشكؿ )

 
 (.32إعداد الباحثة استنادًا إلى بيانات الةدول)المصدر:                   

أبرمػػت جامعػػة تشػػػريف اتفاقيػػات ومػػذكرات تفػػػاىـ وعبلقػػات تعػػاوف مػػػ  وكػػاالت التنميػػة والصػػػناديؽ كمػػا         
بيدؼ االطبلع عمى التجارب الدوليػة وتمويػؿ نشػاطات التػدريب وبيػدؼ والمؤسسات التمويمية العربية واألجنبية  

المؤسسػػات التػػي تعاونػػت معيػػا والمينػػي، والتقنػػي فػػي الجامعػػة ومػػف الوكػػاالت والييئػػات و  تطػػوير التعمػػيـ العػػالي،
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، مؤسسػػة التعريػػؼ DAAD: )أكسػػاد، الييئػػة األلمانيػػة لمتبػػادؿ األكػػاديمي الػػداد جامعػػة تشػػريف خػػبلؿ فتػػرة الدراسػػة
الدولي بالجامعات االسبانية في مممكة اسػبانيا )اتفاقيػة بنػاء القػدرات(، منظمػة الصػحة العالميػة، الوكالػة اليابانيػة 

 6(.GIZ، الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، الوكالة الدولية لمتعاوف الدولي )لمتعاوف الدولي )جايكا(
وبػػػالتوازي أبرمػػػت جامعػػػة تشػػػريف اتفاقيػػػات ومػػػذكرات تفػػػاىـ وعبلقػػػات تعػػػاوف مػػػ  الػػػوزارات و الجيػػػات المحميػػػة 

ؿ، فػػي مجػػاؿ التػػدريب، والتشػػغي 0229إلػػى العػػاـ  0222( مػػف العػػاـ 9والجامعػػات الخاصػػة السػػورية وعػػددىا )
وىي: )غرفة المبلحة البحرية، الييئة العامة لبلستشعار عف بعد، الييئة الزيارات، والبحث العممي وغيرىا  وتبادؿ

العامػػة لمتقانػػة الحيويػػة، المديريػػة العامػػة لآلثػػار والمتػػاحؼ، شػػركة حميشػػو لممعػػادف، الجامعػػة االفترا ػػية، جامعػػة 
ة لمعمػػـو والتكنولوجيػػا، األكاديميػػة العربيػػة لمعمػػـو والتكنولوجيػػا القممػػوف الخاصػػة، الجامعػػة السػػورية الدوليػػة الخاصػػ

 0والنقؿ البحري/فرع البلذقية(.
( تطور عدد عبلقات التعاوف بيف جامعة تشريف والوزارات والجيات المحمية والجامعات 63ويبيف الشكؿ ا تي )

 :0229إلى العاـ  0222الخاصة السورية مف العاـ 

  
 ، بيانات غير منشورة. 2212 -2211ةامعة تشرين،  مديرية العالَّات الثقافية والعامة، استنادًا إلى بيانات إعداد الباحثةالمصدر:         

ومذكرات التفاهم المبرمة بين ةامعة تشرين والةهات الدولية المختمفة الدولية  االتفاَّياتهذ   أسهمت
 :فقد نتج عن هذ  االتفاَّيات، لسنوات الدراسة لةامعة تشرين الموازنة الةارية بدعمالسابقة الذكر 

 إيفاد عدد من المعيدين بمختمف الكميات في ةامعة تشرين إلى العديد من الدول:  - أ
الكميػػة  ( عػػدد المعيػديف الموفػػديف مػف جامعػػة تشػريف بموجػػب االتفاقيػات الدوليػػة حسػب 33الجػدوؿ )يو ػح و 

 :0229 -0228العاـ الدراسي إلى  0222 -6999الدولة والسنة مف العاـ الدراسي 
 
 
 

                                           
 , ج٤ةٗةذ ؿ٤ى ٓ٘شٞوخ. 6116 -6111غةٓؼد زشى٣ٖ,  ٓم٣ى٣د بُؼالهةذ بُطوةك٤د ٝبُؼةٓد,1

 ٓىغغ َةجن. غةٓؼد زشى٣ٖ, ٓم٣ى٣د بُؼالهةذ بُطوةك٤د ٝبُؼةٓد, 6
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 ( عدد المعيدين الموفدين من ةامعة تشرين بموةب االتفاَّيات الدولية 33ةدول )
 2229 -2228إلى العام الدراسي  2222 -1999الدولة والسنة من العام الدراسي الكمية  حسب 

 بُؼةّ بُموب٢َ بُمُٝد ب٤ٌُِد
1999- 6111 6111- 6111 6111- 6116 6116- 6113 6113-6114 6114-6115 6115- 6116 6116- 6117 6117- 6118 6118- 6119 

ب٥لبت ٝبُؼِّٞ 

 بإلُٗة٤ٗد

 1 1 1 1 3 5 1 6 1 1 أُٔة٤ٗة

 6 7 5 6 1 6 3 1 1 1 كىُٗة

 1 4 3 6 1 1 3 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 ٓظى

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ب٣طة٤ُة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زٍٞٗ

 6 13 11 6 5 8 7 3 1 1 ٓع

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة بًُوبػد

 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة

 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 ٓع

 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة بُؼِّٞ

 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة

 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 7 8 6 1 1 6 1 1 1 1 ٓع

 بُٜٔي

 

 1 1 1 1 3 4 1 3 1 1 أُٔة٤ٗة

 3 6 6 5 1 6 1 3 1 1 كىُٗة

 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 بُسش٤ي

 4 3 9 5 3 11 1 6 1 1 ٓع

 1 6 6 1 3 6 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة ؽث بألَ٘ةٕ

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 3 3 6 1 4 3 6 1 1 1 ٓع

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة بُٜ٘مَد بُٔؼٔةو٣د

 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٓظى

 6 1 6 6 1 6 1 1 1 1 ٓع

 1 1 1 1 6 3 3 1 1 1 أُٔة٤ٗة بفهسظةل

 4 6 1 4 1 3 1 6 1 1 كىُٗة

 1 6 1 6 1 1 1 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أٓى٣ٌة

 4 4 1 6 3 6 3 6 1 1 ٓع

 5 1 1 3 3 6 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة بُظ٤مُد

 5 1 5 1 6 3 1 1 1 1 كىُٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 11 6 5 4 5 5 1 1 1 1 ٓع

 4 1 1 4 3 5 1 1 1 1 ٓظى بُسٔى٣غ

 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 إ٣ىبٕ

 4 1 3 4 3 5 1 1 1 1 ٓع

 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 أُٔة٤ٗة بُسىج٤د بُى٣ةػ٤د

 1 1 4 1 3 4 6 4 1 1 كىُٗة

 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 1 3 6 1 1 1 1 1 1 1 جِـةو٣ة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ًٞجة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٓظى

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بألولٕ

 1 9 7 6 3 4 3 4 3 1 ٓع

 1 6 1 1 6 6 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة بُسىج٤د

 1 1 1 4 6 3 6 1 1 1 كىُٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٓظى

 1 3 1 4 4 5 6 1 6 1 ٓع

 5 1 1 1 1 6 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة بُٜ٘مَد بُٔؼِٞٓةز٤د

 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 كىُٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ب٣طة٤ُة

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ب٣ُُُٞىب

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ب٣ُُٞم

 8 6 1 4 6 6 1 1 1 1 ٓع

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة بُٜ٘مَد بُسو٤٘د

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بُسش٤ي

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ً٘مب
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 5 1 6 1 1 1 1 1 1 1 ٓع

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة بُؿوٞم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٓع

ب٥لبت بُطة٤ٗد 

 جطىؽٌٞ

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٓع

بفهسظةل  بُطة٤ٗد 

 جطىؽٌٞ

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٓع

بُٔؼٜم بُؼة٢ُ ُِحؿٞش 

 بُحؿى٣د

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٓع

بُٔؼٜم بُؼة٢ُ ُِحؿٞش 

 بُح٤ا٤د

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أُٔة٤ٗة

 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة

 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 جى٣طة٤ٗة

 1 6 6 3 1 6 1 1 1 1 ٓع

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 كىُٗة ُِـةذبُٔؼم بُؼة٢ُ 

 1 6 1 1 1 1 6 6 1 1 جى٣طة٤ٗة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ب٤ٓى٣ٌة

 3 6 6 1 1 1 6 6 1 1 ٓع

 65 64 53 43 36 60 20 21 7 4 بُٔػٔٞع بُٜ٘ةئ٢

 بيانات غير منشورة. 2212 -2229المصدر: شعبة المعيدين الموفدين، مديرية العالَّات العامة والثقافية، ةامعة تشرين، سورية، 

تطور عدد المعيديف الموفديف مف جامعة تشريف بموجب االتفاقيات الدولية حسب  (64ويبيف الشكؿ )    
 :0229 -0228إلى العاـ الدراسي  0222 -6999الدولة والسنة مف العاـ الدراسي 

 
 بيانات غير منشورة. 2212 -2229المعيدين الموفدين، مديرية العالَّات العامة والثقافية، ةامعة تشرين، سورية، شعبة ( 33إعداد الباحثة استنادًا إلى بيانات الةدول )المصدر: 

( تطور عدد المعيديف الموفديف مف جامعة تشريف بموجب االتفاقيات الدولية المبرمة 65ويبيف الشكؿ )
 :0229 -0228لعاـ الدراسي إلى ا 0222 -6999حسب الكمية والسنة الدراسية  مف العاـ الدراسي 
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 بيانات غير منشورة. 2212 -2229شعبة المعيدين الموفدين، مديرية العالَّات العامة والثقافية، ةامعة تشرين، سورية، ( 33إعداد الباحثة استنادًا إلى بيانات الةدول )المصدر: 

تطور عدد المعيديف الموفديف مف جامعة تشريف بموجب االتفاقيات المبرمة م   (66كما يبيف الشكؿ )    
 0229 -0228إلى العاـ الدراسي  0222 -6999الجيات الدولية مف العاـ الدراسي 

 
 بيانات غير منشورة. 2212 -2229ةامعة تشرين، سورية،  شعبة المعيدين الموفدين، مديرية العالَّات العامة والثقافية،( 33إعداد الباحثة استنادًا إلى بيانات الةدول )المصدر: 

( مجموع عدد الموفديف بموجب االتفاقيات المبرمة بيف جامعة تشريف والجيات الدولية 67ويبيف الشكؿ )
:0229 -0228إلى العاـ الدراسي  0222 -6999مف العاـ الدراسي  المختمفة  
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تشرين بموجب االتفاقيات الدولية المبرمة حسب  تطور عدد المعيدين الموفدين من جامعة (15)الشكل 

 2009 -2008إلى العام الدراسي  2000 -1999الكلية والسنة الدراسية  من العام الدراسي 
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تطور عدد المعيدين الموفدين من جامعة تشرين بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات  (16)الشكل

 2009 -2008إلى العام الدراسي  2000 -1999الدولية حسب العام من العام الدراسي 
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 بيانات غير منشورة. 2212 -2229شعبة المعيدين الموفدين، مديرية العالَّات العامة والثقافية، ةامعة تشرين، سورية، (، 33إعداد الباحثة استنادًا إلى بيانات الةدول )المصدر: 

 ترى الباحثة من الةداول واألشكال السابقة:
إف سياسػػة التنػػوع فػػي اإليفػػاد عمػػى مسػػتوى التخصصػػات العمميػػة، أو الػػدوؿ الموفػػد إلييػػا الطػػبلب ف ػػبًل        

عبلمػة فارقػة فػي مسػيرة التعمػيـ العػالي فػي جامعػة تشػريف، والػذي مػف شػأنو إثػراء  يشػّكؿعف كثافػة اإليفػاد ذاتػو، 
 تجارب التطوير العممي واألكاديمي، ونقؿ تجارب وخبرات عممية وأكاديمية لدوؿ مختمفة ومتباينة في نماذج و 

ووفقػػًا ليػػذه االتفاقيػػات فػػإف الجامعػػة )المسػػتقبمة( تتحمػػؿ نفقػػات إقامػػة المعيػػديف الموفػػديف وتػػنقميـ  ػػمف البمػػد 
يابػًا لموفػدييا ونفقػات الدراسػة. وىػذا مػا  المستقبؿ فقط، في حيف تتحمؿ الجامعػة )الموفػدة( نفقػات السػفر ذىابػًا وا 

اإلنفاؽ مف القط  األجنبي وذلؾ مف التمويؿ الحكومي المرصد لجامعة تشريف المخصػص بتخفيؼ عبء  يسيـ
لبند المعيديف الموفديف العائد لمموازنة الجارية، عبر تمويؿ جزء مف اإلنفاؽ مف مصادر التمويؿ الخارجي بشكؿ 

االعتمػػادات  غيػػر مباشػػر النػػاتج عػػف ىػػذه االتفاقيػػات مػػف جيػػة، ويتوجػػب مػػف جيػػة أخػػرى عمػػى الجامعػػة رصػػد
الكافيػة والبلزمػة ليػذا البنػد بمػا يتناسػب وعػدد المعيػػديف الموفػديف والدولػة الموفػد إلييػا ونفقػات الدراسػة فييػا أثنػػاء 
إعػػػػداد موازناتيػػػػا الجاريػػػػة، وصػػػػرفيا بالمواعيػػػػد المحػػػػددة أثنػػػػاء التنفيػػػػذ، ورصػػػػد كافػػػػة النفقػػػػات الدراسػػػػية األخػػػػرى 

تحمميا الجية المستقبمة وذلؾ لؤلثر السمبي الكبير المادي والمعنوي عمى المنصوص عمييا باالتفاقيات والتي ال ت
الموفػػديف وبالتػػالي العممػػي فػػي حػػاؿ عػػدـ رصػػد االعتمػػادات الكافيػػة، باإل ػػافة إلػػى المحافظػػة عمػػى التميػػز فػػي 

     مسيرة التعميـ العالي في جامعة تشريف.
 دراسية:   تقديم منح  - ب

المبرمة بين الةامعة والةهـات الدوليـة المتعـددة المـذكورة سـابقًا تقـديم عـدد نتج عن االتفاَّيات المتعددة 
 من المنح الدراسية مبينة وفق اآلتي:

    فػػػي إطػػػار اتفاقيػػػة التعػػػاوف العممػػػي بػػػيف جامعػػػة تشػػػريف وجامعػػػة السػػػوربوف الجديػػػدة، بػػػاريس الثالثػػػة قػػػّدـ
( اسػتفاد 0220) خػبلؿ تمػوز وآب  خمسػة أشػيرالمتحؼ الوطني لمعمـو الطبيعية في باريس ثبلث مػنح مػدتيا 
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مجموع عدد الموفدين بموجب االتفاقيات المبرمة بين جامعة تشرين والجهات الدولية ( 17)الشكل 

 2008-2009العام الدراسيالى  19999 -2000من العام الدراسي  لمختلفةا
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وذلؾ بيدؼ التعمؽ في دراستيـ واستخداـ أسػاليب وطػرؽ متقدمػة غيػر متػوفرة ، منيا ثبلث طبلب دراسات عميا
 ( ألؼ دوالر. 02في سورية وعمى نفقة الحكومة الفرنسية وتقّدر تكمفة ىذه المنح بأكثر مف )

  معػة تشػريف ووكػاالت التنميػة والصػناديؽ والمؤسسػات التمويميػة في إطار عبلقػات التعػاوف العممػي بػيف جا
منحػػًا لعػػدد مػػف الطػػبلب فػػي عػػدد مػػف  DAAD العربيػػة واألجنبيػػة: قػػدمت ىيئػػة التبػػادؿ األكػػاديمي األلمانيػػة 

 الكميات وخاصًة طبلب  كمية اليمؾ الستكماؿ دراستيـ في عدد مف الجامعات األلمانية.
  عممي م   مشروع اإليراسموس مندوس وخاصًة مشػروع وفي إطار عبلقات التعاوف ال(JOSYLEEM) :

تـ تقديـ منح دراسية وبحثيػة وتدريبيػة لمطػبلب والبػاحثيف والعػامميف فػي جامعػة تشػريف فػي مجػاالت عمػـو المػواد 
 كيمياء...( إ ػافة إلػى العمػـو الزراعيػة والتخطػيط العمرانػي والسػياحة. ويتػراوح عػدد المػنح –صيدلة  –)ىندسة 

( مػػنح تشػػمؿ الطػػبلب والبػػاحثيف والعػػامميف فػػي الجامعػػة، وتشػػمؿ المػػنح طػػبلب  9 -6المقدمػػة لمجامعػػة بػػيف) 
المرحمػػة الجامعيػػة األولػػى وطػػبلب الماجسػػتير والػػدكتوراه واألبحػػاث لمرحمػػة مػػا بعػػد الػػدكتوراه إ ػػافة إلػػى المػػنح 

 التدريبية لعاممي الجامعة.
ومحدوديػػػػػة فػػػػػي التمويػػػػػؿ الخػػػػػارجي المقػػػػػدـ لمجامعػػػػػة عمػػػػػى  اً أف ىنػػػػػاؾ  ػػػػػعف مـــــن ذلـــــك: الباحثـــــة تســـــتنتج

 شكؿ منح مف مختمؼ الجيات الخارجية خبلؿ فترة الدراسة رغـ أىمية المنح المقدمة.
أثمرت االتفاقيات المبرمة بيف الجامعة والجيات الدولية المتعددة : البحث العممي في الةامعة وتطوير دعم - ت

 في الجامعة مف خبلؿ ا تي: البحث العمميوتطوير عن دعم خبلؿ سنوات الدراسة 
   الزيارات العممية المتبادلة لعدد مف أع اء الييئة التدريسية والقيادات اإلدارية في عدد مف الكميات لعدد مف

 الدوؿ، وزيارات لعدد مف أع اء الييئة التدريسية والقيادات اإلدارية مف ىذه الدوؿ إلى جامعة تشريف.
 مػػػ  منظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة فػػػي مجػػػاؿ األمػػػراض التنفسػػػية المزمنػػػة والمر ػػػيات  إحػػػداث مركػػػز لمتعػػػاوف

نشاء مركز بحثي خاص بالنباتات الطبية والعطرية في سورية وغيرىا.  المرافقة، وا 
 قامػػػة أبحػػػاث مشػػػتركة،  -اإلشػػػراؼ المشػػػترؾ عمػػػى العديػػػد مػػػف رسػػػائؿ الدراسػػػات العميا)ماجسػػػتير دكتػػػوراه(، وا 
ري  البحثيػػػة العمميػػػة ومنيػػػا)تطوير القػػػدرة الفرديػػػة لممتػػػدربيف لمعمػػػؿ فػػػي تػػػرميـ المبػػػاني نجػػػاز العديػػػد مػػػف المشػػػاا  و 

مػػ  المبػػاني األثريػػة مػػف  األثريػػة، مشػػروع إقامػػة مدرسػػة صػػيفية تدريبيػػة يػػتـ تػػدريب الطػػبلب فييػػا عمػػى التعامػػؿ
خصصػػػي فػػػي مجػػػاؿ ، مشػػػروع  السػػػتخدامات الطاقػػػة الشمسػػػية /الطاقػػػات البديمػػػة/، مشػػػروع الػػػدبمـو التالبػػػدايات

، مشػروع مدرسػة صػيفية   0228-0226 ماف جودة المنتج الصناعي وىندسة االختبارات لمدة ثبلث سػنوات 
لمػػدة ثػػبلث سػػنوات  فػي مجػػاؿ الطاقػػات البديمػػة بػػيف جامعػػة تشػػريف وجامعػػة جيجيػؿ فػػي الجزائػػر وجامعػػة المينػػاو

في مجػاؿ ىندسػة الطاقػة وىندسػة الػتحكـ،  ، مشروع إحداث مشروع ماجستير م  جامعة الميناو0226-0228
 مشروع  تعاوف بيف منظمة الصحة العالمية وكمية التمريض  حوؿ "التجسير عبر التعميـ المفتوح. 

    عقػػد العديػػد مػػف المػػؤتمرات فػػي مجػػاالت متنوعػػة )طبيػػة، ىندسػػية..(، والعديػػد مػػف النػػدوات ومنيػػا )نػػدوات
( باحثا مف خمس 67إقميمية حوؿ المصايد السمكية وتربية األسماؾ والبيئة المائية في الجامعة شارؾ بيا )
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جػراء العديػد مػف ، و (..جػاالت متنوعػة )الطػب، اليندسػةفػي م جامعة تشريفبجامعات تركية(. وورش عمؿ  ا 
قامة بالدورات التدريبية  الطاقة الشمسية بجامعة مراكز تدريبية ومنيا باستخدامات الجامعة وبعض الدوؿ، وا 

 .يف لمعمؿ في مجاؿ الطاقة الشمسيةتشريف والذي يقدـ حاليًا دورات تدريبية لخريجي المعاىد والميندس
 قامػػة دورات لتعمػػيـ المغػػة العربيػػة ، و رة وطويمػػةميػػا وبػػاحثيف بميمػػات قصػػيإيفػػاد طػػبلب دراسػػات ع المعيػػد با 

نشػاء فػرع ليػذه المكتبػة ، و بشػكؿ دوري لموفػديف مػف ىػذه الػػدوؿ العػالي لمغػات ، جامعػػةالب المكتبػة المركزيػةبا 
 .عنواف" دراسات في المغة العربية وآدابيا"بمجمة عممية فصمية مشتركة محكمة مشتركة  نشرو 
 التابعػػػة لكميػػػة المصػػػايد فػػػي جامعػػػة اسػػػطنبوؿ إلػػػى سػػػورية   (  يػػػونس س ) لتركيػػػةاسػػػتقداـ سػػػفينة البحػػػوث ا

( دوالر ولػػػػـ تتحمػػػػػؿ جامعػػػػػة تشػػػػػريف تكػػػػػاليؼ 022.222قيمػػػػػة الرحمػػػػػة العمميػػػػػة ) 0228-0227العػػػػاميف 
 الرحمتيف العمميتيف لمسفينة بؿ كانت عمى نفقة الجانب التركي.

  جامعة تشريف. -التمريضافتتاح برنامج التجسير )تعميـ مفتوح( بكمية 
 ( يػػورو حيػػث جػػرى تزويػػد بعػػض األسػػاتذة بػػأجيزة 62222تقػػديـ أجيػػزة لمبحػػث العممػػي بقيمػػة ال تتجػػاوز )

 كومبيوتر وطابعات مف قبؿ الوكالة الدولية )جايكا(.
السػفر  نفقػات تتحمػؿ الجيػة الموفػدة: وبعد اطبلعيا عمى الشروط المالية الواردة بيذه االتفاقيػات أف ترى الباحثة

، والطويمػػػة، أمػػػا االتفػػػاؽ عمػػػى بقيػػػة بينمػػػا تتحمػػػؿ الجيػػػة الم ػػػيفة نفقػػػات اإلقامػػػة والمعيشػػػة لمزيػػػارات القصػػػيرة
وقػػػدرة ميزانيػػػة كػػػبل  النشػػػاطات فتكػػػوف بموجػػػب مراسػػػبلت رسػػػمية وباالتفػػػاؽ بػػػيف الطػػػرفيف بحسػػػب نػػػوع النشػػػاط،

لمشػػػاري  مػػػف قبػػػؿ الييئػػػات والوكػػػاالت وقػػػد مػػػوؿ العديػػػد مػػػف ىػػػذه ا الجػػػامعتيف عمػػػى دعػػػـ مثػػػؿ ىػػػذه النشػػػاطات.
 أسهماألمر الذي خفف عبء اإلنفاق الحكومي عن موازنة الةامعة الةارية، مما ، جايكا(. DAADالدولية)

 .بتطوير البحث العممي، وةودة المخرج التعميمي 
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المبحث الثالث: التمويل الخارةي لمموازنة االستثمارية لةامعة تشرين في ضوء االتفاَّيات 
 الدولية المبرمة مع الةامعة:

فػي ظػػؿ الظػروؼ االقتصػػادية الصػعبة التػػي مػرت بيػػا سػػورية وصػعوبة تػػأميف القطػ  األجنبػػي فػي حينػػو لجػػأت 
حكومة الجميورية العربية السورية ممثمة بييئػة تخطػيط الدولػة إلػى التمويػؿ الخػارجي لممشػاري  االسػتثمارية القائمػة 

صػرحًا ومركػزًا عمميػًا  يشػّكؿالػذي تشػريف التعميمػي العائػد لجامعػة تشػريف، في سورية ومنيػا مشػروع مشػفى جامعػة 
( 862وي ػـ المشػفى )( 6983)والذي أبـر عقده عػاـ وطبيًا متقدمًا، وىو مف أحدث المراكز الطبية في المنطقة، 

الممر ػػػػات ( شػػػػقة سػػػكنية لؤلطبػػػاء و 020سػػػريرًا، ومركػػػزًا لمعالجػػػة األوراـ السػػػػرطانية واألبحػػػاث الخاصػػػة بػػػو، و)
( مميػػػار 7وتبمػػػ  الكمفػػػة التقديريػػػة لمشػػػروع المشػػػفى ) 0( ـ602522المقيمػػػيف، وتبمػػػ  المسػػػاحة الطابقيػػػة لممشػػػفى )

، ومػػػوّؿ ىػػػذا المشػػػروع مػػػف مصػػػدريف وىمػػػا: التمويػػػؿ الحكػػػومي، والتمويػػػؿ الخػػػارجي عبػػػر ( مميػػػوف ؿ.س022و)
ورية، وذلػػؾ بيػػدؼ انجػػاز ىػػذا المشػػروع الحيػػوي اتفاقيػػات مػػ  جيػػات دوليػػة أبرمتيػػا حكومػػة الجميوريػػة العربيػػة السػػ

 :وهي مف القط  األجنبي لوال إبراميا تمويمووالياـ، والذي لـ يكف باإلمكاف 
 االتفاَّيات المبرمة بين حكومة الةمهورية العربية السورية والبنك اإلسالمي لمتنمية: - أ

واإلسػبلمية وىػو مؤسسػة ماليػة دوليػة ال  ُيعد البنؾ اإلسبلمي لمتنمية مف أىـ وأنشط منظمات التمويػؿ العربيػة
ربوية. ىدفو دعـ التنمية االقتصػادية والتقػدـ االجتمػاعي لشػعوب الػدوؿ األع ػاء، والمجتمعػات اإلسػبلمية فػي 

، 6975الػػدوؿ غيػػر األع ػػاء مجتمعػػًة ومنفػػردًة وفقػػًا لمبػػادئ الشػػريعة اإلسػػبلمية. تػػـ افتتاحػػو رسػػميًا فػػي عػػاـ 
( 829.3ة مقرًا لمبنؾ، وكاف صافي االكتتػاب المبػدئي فػي رأس المػاؿ عنػد نشػوئو )وحددت مدينة جدة السعودي

( دولػػة، وتقػػرر اعتمػػاد الػػدينار اإلسػػبلمي الوحػػدة المحاسػػبية المعتمػػدة 00مميػػوف دينػػار إسػػبلمي وىػػو اكتتػػاب )
لخارجية، كما يقدـ معونة ، يقّدـ البنؾ التمويؿ البلـز إلى الدوؿ النامية لتمويؿ المشاري  وتمويؿ التجارة ا 6لمبنؾ

 خاصة عمى شكؿ منح دراسية وتعاوف فني وغيرىا.
 أبرمت الةمهورية العربية السورية اتفاَّيتين مع البنك اإلسالمي لمتنمية وهما:وَّد 

A. وقّعػت اتفاقيػة القػرضاتفاَّية القرض بين حكومة الةمهورية العربية السورية والبنـك اإلسـالمي لمتنميـة : 
والبنػؾ اإلسػبلمي  -ممثمػة بييئػة تخطػيط الدولػة -بػيف حكومػة الجميوريػة العربيػة السػورية07/66/6996بتاريخ

مشػروع مشػفى جامعػة تشػريف التعميمػي بمبمػ   أرضيات( -وذلك بهدف تمويل أعمال إكماالت )ألمنيوملمتنمية، 
وَّد بمـغ المبمـغ ($. 3.622.222م  )( مميوف دوالر، ثـ خّفض باالتفاؽ م  البنؾ اإلسبلمي إلى مب5وقيمتو )

 ($.2.922.6222المسحوب بموةب هذ  االتفاَّية )
B.  :اتفاَّية التوكيل بين حكومة الةمهورية العربية السورية والبنك اإلسالمي لمتنمية 

                                           
 .463ىػ، ص 6469البنؾ اإلسبلمي لمتنمية، التقرير السنوي،جدة،  1
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ممثمػػػة بييئػػػة  -بػػػيف حكومػػػة الجميوريػػػة العربيػػػة السػػػورية 07/66/6996أبرمػػػت اتفاقيػػػة الوكالػػػة ىػػػذه بتػػػاريخ 
نيابػػة عػػف البنػػؾ  بهــدف شــراء معــدات ميكانيكيــة وكهربائيــةوالبنػػؾ اإلسػػبلمي لمتنميػػة وذلػػؾ   -لػػةتخطػػيط الدو 

اإلسبلمي لمتنمية ثػـ إيجارىػا لمجميوريػة العربيػة السػورية السػتخداميا فػي مشػفى جامعػة تشػريف التعميمػي بمبمػ  
ــغ ( مميػػوف دوالر. 66( مميػػوف دوالر، ثػػـ خفػػض باالتفػػاؽ مػػ  البنػػؾ اإلسػػبلمي إلػػى مبمػػ  )02وقيمتػػو ) ــد بم وَّ

 ($.14.256.222المبمغ المسحوب بموةب هذ  االتفاَّية)
، وُأعمػػػف 06/6/6997( تػػػاريخ 6رقػػػـ) المرســـوم التشـــريعيتمػػت المصػػػادقة عمػػػى االتفػػػاقيتيف أعػػػبله بموجػػػب 

 .36/60/6999لمدة سرياف تنتيي بتاريخ  0/4/6997ىما بتاريخ دنفا
 نةاز المشروع. إتاريخه ولم تغمقا بانتظار االنتهاء من لنةاز المشروع إمددت االتفاَّيتين لعدم االنتهاء من 

(% مف قيمة القرض كفائدة سيتـ تسديدىا م  كامؿ المبم  مف قبؿ 0.5بنسبة ) القرضستزيد اتفاقية 
لمدة حكومة الجميورية العربية السورية )وزارة المالية( بموجب أقساط نصؼ سنوية متساوية لمبنؾ اإلسبلمي 

(% مف قيمتيا كفائدة سيتـ تسديد قيمة 6.5فستزيد ) الوكالةأما اتفاقية ( قسط، 68( سنة أي بمقدار)65)
كامؿ المبم  م  فوائده مف قبؿ حكومة الجميورية العربية السورية )وزارة المالية( بموجب أقساط نصؼ سنوية 

 ( قسط.32( سنوات أي بمقدار)9متساوية لمبنؾ اإلسبلمي لمدة )
 يات المبرمة بين حكومة الةمهورية العربية السورية وصندوق األوبك )لمتنمية الدولية(:االتفاَّ - ب

حكوميػػػػػػػة متعػػػػػػػددة  -يعػػػػػػػّرؼ صػػػػػػػندوؽ األوبػػػػػػػؾ )لمتنميػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة( بأنػػػػػػػو: مؤسسػػػػػػػة تمويػػػػػػػؿ إنمػػػػػػػائي دوليػػػػػػػة
األطػػػػػراؼ، تتشػػػػػارؾ فػػػػػي ممكيتيػػػػػا الػػػػػدوؿ األع ػػػػػاء فػػػػػي منظمػػػػػة البمػػػػػداف المصػػػػػدرة لمبتػػػػػروؿ )األوبػػػػػؾ( أنشػػػػػأ 

( مميػػػػػػػوف دوالر أميركػػػػػػػي، وييػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػى تعزيػػػػػػػز التعػػػػػػػاوف 3435ـ برأسػػػػػػػماؿ وقػػػػػػػدره )6976-6-08يخ بتػػػػػػػار 
بػػػػيف البمػػػػداف األع ػػػػاء فػػػػي منظمػػػػة األوبػػػػؾ وسػػػػائر البمػػػػداف الناميػػػػة تعبيػػػػرًا عػػػػف الت ػػػػامف فيمػػػػا بػػػػيف بمػػػػداف 

حقيػػػػػػػؽ الجنػػػػػػػوب، وتقػػػػػػػديـ المسػػػػػػػاعدة )تػػػػػػػوفير المػػػػػػػوارد الماليػػػػػػػة( إلػػػػػػػى البمػػػػػػػداف الفقيػػػػػػػرة المنخف ػػػػػػػة الػػػػػػػدخؿ لت
أىػػػػػدافيا اإلنمائيػػػػػة االقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة. تأخػػػػػذ مسػػػػػاعدات صػػػػػندوؽ األوبػػػػػؾ عػػػػػدة أشػػػػػكاؿ وأىميػػػػػا التػػػػػي 
تقػػػػدـ إلػػػػى القطػػػػاع العػػػػاـ عمػػػػى شػػػػكؿ قػػػػروض لتمويػػػػؿ المشػػػػاري ، ولػػػػدعـ مػػػػوازيف المػػػػدفوعات وتمويػػػػؿ بػػػػرامج 

ة اتفاقيػػػػة قػػػػرض مػػػػ  تنمويػػػػة، ومسػػػػاىمتو فػػػػي دعػػػػـ عمميػػػػة التنميػػػػة. وقػػػػد أبرمػػػػت الجميوريػػػػة العربيػػػػة السػػػػوري
صػػػػندوؽ األوبػػػػؾ )لمتنميػػػػة( وىػػػػدفت ىػػػػذه االتفاقيػػػػة إلػػػػى تمويػػػػؿ تجييػػػػزات طبيػػػػة المعالجػػػػة الشػػػػعاعية لمركػػػػز 

ومصػػػػػػػػادؽ عمييػػػػػػػػا  62/62/0226الطػػػػػػػػب النػػػػػػػػووي لمشػػػػػػػػفى جامعػػػػػػػػة تشػػػػػػػػريف التعميمػػػػػػػػي الموقعػػػػػػػػة بتػػػػػػػػاريخ 
اذىػػػػػػػػا بتػػػػػػػػاريخ ($، وأعمػػػػػػػػف نف6.022.222بقيمػػػػػػػػة ) 0220/ 00/6( تػػػػػػػػاريخ 6بالمرسػػػػػػػػـو التشػػػػػػػػريعي رقػػػػػػػػـ )

نجػػػػػاز إغػػػػػبلؽ العقػػػػػد المبػػػػػـر لتػػػػػأميف إمػػػػػددت لحػػػػػيف  32/6/0223لمػػػػػدة سػػػػػرياف تنتيػػػػػي بتػػػػػاريخ  4/6/0220
 وُسحب كامؿ المبم . 36/60/0266التوريدات المذكورة وأغمقت بتاريخ 

( قسط ولمدة 32( سيتـ تسدييا عمى أقساط نصؼ سنوية )%3ستزيد اتفاقية القرض م  صندوؽ األوبؾ بفائدة )
 مف قبؿ حكومة الجميورية العربية السورية )وزارة المالية(. 0260( سنة سيبدأ التسديد مف بداية عاـ 65)



 - 138  -  
 

 إن االتفاَّيات الثالثة مكفولة من وزارة المالية أمام مصرف سورية المركزي ضمانًا لتسديدها.
جامعة تشريف استطاعت نتيجة ىذه االتفاقيات "رغـ محدوديتيا" تػأميف القطػ  األجنبػي الػبلـز  أفترى الباحثة: 

لتمويؿ مشروعيا االستثماري الياـ والحيوي في ظػؿ عػدـ تػوفر القطػ  األجنبػي فػي موازنػة الدولػة، وقػد وصػمت 
جامعػة مػف خػبلؿ المييػا أف القػروض التػي حصػمت عنجػاز ىػذا المشػروع. كمػا إحاليًا إلى المراحؿ النيائية مػف 

وزارة المالية(  -االتفاقيات المذكورة  طويمة األجؿ ورسمية م مونة مف قبؿ )حكومة الجميورية العربية السورية
وتتصؼ بشروطيا الميسرة، إال أف ىذه القػروض اتجيػت نحػو تمويػؿ مشػروع تعميمػي يػّدر عوائػد ماليػة بسػيطة 

مبًا عمػػى ميػػزاف المػػدفوعات السػػوري بسػػبب حجػػـ الػػديوف الخارجيػػة وعمػػى األمػػد البعيػػد، األمػػر الػػذي قػػد يػػؤثر سػػ
تميػػز ىػػذه القػػروض  المترتبػػة، ومصػػاعب السػػداد فػػي بعػػض األوقػػات فػػي ظػػؿ محدوديػػة مػػوارد الحكومػػة. إال أف

ف السداد يتـ إما بعممة القػرض أو إبشروطيا الميسرة مف حيث معدؿ الفائدة، وفترة السداد، وفترة الراحة، حيث 
خسػػائر ناتجػػة عػػف تغيػػر سػػعر صػػرؼ عمميػػة التسػػديد أو نػػدرتيا كمػػا ذكػػر  يشػػّكؿقابمػػة لمتحويػػؿ قػػد ال  بعمػػبلت

أعبله. األمر الذي يجعؿ منيا قرو ًا امتيازيػة مقارنػة مػ  شػروط االقتػراض السػائدة فػي األسػواؽ مػف مصػادر 
امج تدخميػة فػي اقتصػاد دولية أخرى )منظمات ومؤسسات دولية أو بنوؾ خاصة( إ افًة إلى أنيا ال تفػرض بػر 

 البمد المقترض وال تشكؿ أي  غوطات لمتأثير عمى السياسة الخارجية لمبمد المقترض بشكؿ مباشر.
والتي مولـت مشـروعًا اسـتثماريًا مباشـرًا بـه )مشـروع مشـفى الةـامعي  إضافة إلى االتفاَّيات الثالثة السابقة

مـن االتفاَّيـات مـع ةهـات  اً ةامعة تشرين عـدد أبرمت 2212نةاز  بالعام إالتعميمي( وهو َّيد االنتهاء من 
دولية مختمفة تضمنت هذ  االتفاَّيات تنفيذ مشاريع استثمارية حيوية وهامة وتأمين بعض المخابر البحثية 

 :وتةهيزاتها لمةامعة وذلك بناًء عمى الرغبة في تعزيز عالَّات التعاون العممي الثقافي فيما بينها ومنها
   وبموجبيػػا اتفػػؽ 62/4/0227اإليرانيػػة فػػي  (تربيػػت مػػدرس)اتفاقيػػة التعػػاوف بػػيف جامعػػة تشػػريف وجامعػػة :

مػػف  ػػمف مػػػا ت ػػمنو االتفػػاؽ عمػػى إقامػػػة جامعػػة مشػػتركة بػػيف وزارة التعمػػػيـ العػػالي )ممثمػػة بجامعػػػة اف الطرفػػ
ة الجانػػب السػػوري عمػػى أف تكػػوف مسػػاىم 0226( لمعػػاـ 39وفػػؽ المرسػػـو ) (تربيػػت مػػدرس)تشػػريف( وجامعػػة 

%( كحد أقصى وىذا كمو بعد موافقة الوزارتيف المعنيتػيف فػي البمػديف. 72%( كحد أدنى والجانب اإليراني )32)
الموافقػػة النيائيػػة عمػػى تأسػػيس جامعػػة مشػػتركة بػػيف وزارة التعمػػيـ  0228بنػػاًء عمػػى ىػػذا االتفػػاؽ تػػـ فػػي العػػاـ و 

ات العميػػا فػػي الجميوريػػة اإلسػػبلمية اإليرانيػػة مقرىػػا محافظػػة الحكوميػػة لمدراسػػ (تربيػػت مػػدرس)العػػالي وجامعػػة 
بحػػث التح ػػيرات واإلجػػراءات الكفيمػػة لمبػػدء بػػالتطبيؽ العممػػي  0262البلذقيػػة باسػػـ الفػػارابي. وقػػد تػػـ فػػي العػػاـ 

 والتنفيذ بعد تحديد التاريخ الفعمي لئلقبلع بالبناء. 
  تػـ تػأميف بعػض المخػابر 0223فػي العػاـ  (المينـاو)وةامعة في إطار التعاوف العممي  بيف جامعة تشريف :

والتجييزات كإنشاء مخبر لمطاقة الشمسية فػي كميػة اليندسػة الميكانيكيػة والكيربائيػة ممولػة ماديػًا مػف قبػؿ الييئػة 
 . DAADاأللمانية لمتبادؿ الطبلبي 
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  وذلػؾ فػي إطػار مشػروع 0229في إطار التعاوف العممي بيف جامعة تشريف وجامعة فيميبس ماربورغ في العاـ .
مػػف خػػبلؿ مشػػػروع تمبػػوس مػػ  االتحػػػاد ، و ترونػػي فػػي كميػػػة الطػػب بجامعػػة تشػػػريفلكإتمبػػوس تػػـ إنشػػاء مخبػػػر 

األوروبي بالتعاوف م  جامعة الميناو في ألمانية وجامعة كراز في النمسا وجامعة كاسػؿ التقنيػة فػي ألمانيػا  فػي 
روع استخدامات الطاقة الشمسية تـ تزويد ىذه الكمية بمخبريف: كمية اليندسة التقنية بجامعة تشريف وبموجب مش

األوؿ مخبػػػر حػػػراري ويت ػػػمف مجموعػػػة مػػػف المجمعػػػات الشمسػػػية لتسػػػخيف الميػػػاه مػػػ  ممحقاتػػػو والثػػػاني مخبػػػر 
 .0229عاـ بكيربائي مزود بالخبليا الشمسية وبطاريات التخزيف وممحقاتو وذلؾ 

 ف ووكػػػػاالت التنميػػػػة والصػػػػناديؽ والمؤسسػػػػات التمويميػػػػة العربيػػػػة فػػػػي إطػػػػار عبلقػػػػات التعػػػػاوف بػػػػيف جامعػػػػة تشػػػػري
واألجنبيػػػة: فقػػػد تمػػػت الموافقػػػة عمػػػى مشػػػروع شػػػبكة المختبػػػرات التفاعميػػػة لمتعمػػػيـ األكػػػاديمي فػػػي األردف وسػػػورية 

بروتوكػوؿ تعػاوف  0225، كمػا وقػ  فػي العػاـ DAADباالشتراؾ وبتمويػؿ مػف ىيئػة التبػادؿ األكػاديمي األلمانيػة 
 تجييز مخبري الميكاترونيػؾ نظمة الجايكا وجامعة تشريف نتج عنو العديد مف األنشطة العممية مف أىميا:بيف م

  في قسـ الميكاترونيؾ بأحدث التجييزات التي تساعد في إنجاز العممية التدريسية والبحثية. (6،0)
مخػابر النوعيػة وتجييزاتيػا لمجامعػة، : إف مف إيجابيات االتفاقيات المذكورة أعبله: تأميف عػدد مػف الترى الباحثة

بتمويؿ كامؿ مف ىذه الجيات، دوف أف تتحمؿ الموازنة االستثمارية لجامعة تشريف عبء أية نفقات مف التمويػؿ 
بتخفيؼ أعباء اإلنفػاؽ مػف الموازنػة االسػتثمارية لمجامعػة ودعميػا فػي تػأميف احتياجػات  أسيـالحكومي، وىذا ما 

بالتالي بإنجاز العممية التدريسية والبحثية، وتحسيف جودة المخرج  وأسيـثية والتعميمية، الجامعة مف المخابر البح
التعميمي، إال أنو لوحظ محدودية و عؼ التمويؿ الخارجي وانخفاض عدد االتفاقيات الدولية المبرمة بيف جامعة 

معػػة تشػػريف رغػػـ أىميػػة االتفاقيػػات تشػػريف والجيػػات الدوليػػة المختمفػػة الموجيػػة الداعمػػة لمموازنػػة االسػػتثمارية لجا
تفعيػػؿ االتفاقيػػات اليامػػة المبرمػػة حاليػػًا، والعمػػؿ عمػػى  لــذلك تقتــرح الباحثــةالمبرمػة منيػػا خػػبلؿ سػػنوات الدراسػػة. 

بػراـ عػدد أكبػر مػف االتفاقيػات مػ  الجيػات  و   برامج تنفيذية لبنودىا، أو تنفيذ البرامج التنفيذيػة المو ػوعة، وا 
وخاصػػًة مػػ  الجامعػػات الروسػػية واإليرانيػػة والػػدوؿ الصػػديقة لسػػورية، وغيرىػػا..(، وذلػػؾ بيػػدؼ الدوليػػة المتعػػددة )

 زيادة حجـ اإلنفاؽ عمى الموازنة االستثمارية لمجامعة مف مصادر التمويؿ الخارجية الدولية.
لمباحثـــة ممـــا ســـبق: أن المصـــدر األساســـي لمتمويـــل فـــي ةامعـــة تشـــرين هـــو التمويـــل الحكـــومي،  تبـــين

يميـــه التمويـــل الـــذاتي، ويبقـــى المصـــدر األخيـــر التمويـــل الخـــارةي المّتســـم بمحدوديتـــه، وضـــعفه ســـواء 
ةـــــاء عمـــــى شـــــكل مـــــنح أو هبـــــات أو َّـــــروض، وبطبيعتـــــه الخاصـــــة حيـــــث يخضـــــع لتقمبـــــات يصـــــعب 

 ويًا ومؤَّتًا يرتبط بشروط محدودةفي نهاية األمر موردًا ثانالسيطرة عميها، وهو 
 ( كما يأتي:4، 3استنتةت الباحثة مما سبق اإلةابة عن تساؤالت الدراسة)

تمبي االتفاقيات الدولية المبرمة م  جامعة تشريف جزءًا مف احتياجاتيا وتطمعاتيا المستقبمية، وال تحقؽ    -
أقصى منفعة ممكنة منيا، وذلؾ لعدـ االلتزاـ بتنفيذ، ومتابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية المبرمة معيا الموجية 

لمموازنة االستثمارية، ويعود ذلؾ ربما إلى  عؼ نشاط  منيا بالدرجة األولى لمموازنة الجارية، وبالدرجة الثانية
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منسؽ كؿ اتفاقية، وعدـ وجود برامج تنفيذية، ورقابة عمى تنفيذ ىذه االتفاقيات لتذليؿ صعوباتيا، وتقديـ الحموؿ 
 المبلئمة مف قبؿ المعنييف، وألسباب خارجة عف إدارة الجامعة، والوزارة، والحكومة.

يػػػة المبرمػػػة بػػػيف جامعػػػة تشػػػريف والجيػػػات الدوليػػػة المختمفػػػة "كإحػػػدى مصػػػادر التمويػػػؿ تػػػؤثر االتفاقيػػػات الدول  -
الخارجيػػة" عمػػى المػػوازنتيف الجاريػػة واالسػػتثمارية لجامعػػة تشػػريف تػػأثيرًا مباشػػرًا، وغيػػر مباشر)مصػػادر تمويػػؿ، 

يػة، االستقصػائية، وتخفيؼ عبء إنفاؽ(  ولكف ولئلجابة بدقة عف ىذه التساؤالت، كاف البد مف الدراسػة الميدان
  والتي تركت لمفصؿ القادـ.

   الخالصة:
عرض ىذا الفصؿ ماىية االتفاقيات الدولية، وأسس إعدادىا، ومصادر تمويؿ جامعة تشريف الخارجية في  وء 
االتفاقيػػػات الدوليػػػة المبرمػػػة بػػػيف جامعػػػة تشػػػريف والجيػػػات الدوليػػػة المختمفػػػة، والوكػػػاالت والييئػػػات، والمنظمػػػات، 
 والمؤسسػػات..( ، محمػػبًل تأثيرىػػا فػػي كمتػػا المػػوازنتيف الجاريػػة واالسػػتثمارية ومجيبػػًا عػػف بعػػض تسػػاؤالت الدراسػػة،

 .وسننتقؿ بالفصؿ ا تي إلى الدارسة التحميمية والميدانية
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 :الثالثالفصل 

 الدراســـة التحميمية والميدانية
             

 المبحث األول: 
 التحميل اإلحصائي لموازنات ةامعة تشرين 

 )التطويرية والتشغيمية(
 أواًل: تطور موازنة جامعة تشريف )الجارية واالستثمارية( المخططة والفعمية.

 ثانيًا: التحميؿ اإلحصائي لمنفقات المخططة والفعمية لمموازنة الجارية )التشغيمية( لجامعة تشريف.
 قات المخططة والفعمية لمموازنة االستثمارية )التطويرية( لجامعة تشريف.ثالثًا: التحميؿ اإلحصائي لمنف

رابعػػػػًا: األرصػػػػدة المتبقيػػػػة مػػػػف إجمػػػػالي الموازنػػػػة العامػػػػة وشػػػػقييا )الجاريػػػػة واالسػػػػتثمارية( لجامعػػػػة تشػػػػريف، 
 ودالالتيا.

 خامسًا: الموارد الذاتية لجامعة تشريف، ودالالتيا.
 

 المبحـــث الثاني:
مستوى كفاية الموازنة التخطيطية لةامعة تشرين وعواممها واتةاهات تحسينها  

 من وةهة نظر أفراد عينة الدراسة
 : مستوى كفاية موازنة جامعة تشريف وعوامميا مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.أوالً 

 الدراسة.ثانيًا: اتجاىات وسبؿ تحسيف كفاية موازنة جامعة تشريف مف وجية نظر أفراد عينة 
إجابػات عينػة الدراسػة حػوؿ االتفاقيػات الدوليػػة المبرمػة مػ  مؤسسػات التعمػيـ العػالي ، وبشػكؿ خػػاص  ثالثػًا:

 م  جامعة تشريف وتأثيرىا في إعداد وتنفيذ موازناتيا التخطيطية.
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 لمبحث األول: التحميل اإلحصائي لموازنات ةامعة تشرين)التطويرية والتشغيمية(:ا
 : موازنة ةامعة تشرين )الةارية واالستثمارية( المخططة والفعميةأواًل: تطور 

ُتوّزع موازنة جامعة تشريف إلى خمسة أبواب أربعة منيا خاصة بالموازنة الجارية وىي الباب )األوؿ،         
ىذه والثاني، والراب ، والخامس(، وباب خاص بالموازنة االستثمارية وىو الباب الثالث، ويشتمؿ كؿ باب مف 

( تطور حجـ النفقات المخططة والفعمية 34األبواب الخمسة عمى عدة بنود، وفقرات. ويوّ ح الجدوؿ )
 إلجمالي الموازنة )االستثمارية والجارية( لجامعة تشريف وتوزعيا إلى استثمارية، وجارية لسنوات الدراسة:

الةارية و االستثمارية( وتوزعها إلى استثمارية، وةارية ونسبها إلى إةمالي الموازنة من العام ( تطور النفقات المخططة والفعمية )إلةمالي الموازنة 34ةدول )
 الوحدة: ألف ل.س                  2229إلى العام  2222

 بُح٤ــــــــــةٕ

 

 بُٔٞبيٗد

 بُػةو٣د 

بُٔٞبيٗد 

 بفَسطٔةو٣د

 إغٔة٢ُ

 بُٔٞبيٗد 

ُٗحد بُس٘ل٤ه إلغٔة٢ُ 

 بُٔٞبيٗد%

ز٘ل٤ه بُٔٞبيٗد ُٗحد 

 بُػةو٣د

 ٓكطؾ / كؼ٢ِ%

 ُٗحد ز٘ل٤ه بُٔٞبيٗد

 بفَسطٔةو٣د 

 ٓكطؾ / كؼ٢ِ  %

ُٗحد بُٔٞبيٗد بُػةو٣د 

ٖٓ إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد 

% 

ُٗحد بُٔٞبيٗد 

 بفَسطٔةو٣د ٖٓ

 إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد% 

ٓؼمٍ ٗٔٞ بُٔٞبيٗد 

 بُػةو٣د

ٓؼمٍ ٗٔٞ 

بُٔٞبيٗد 

 بفَسطٔةو٣د

ٓؼمٍ ٗٔٞ إغٔة٢ُ 

 بُٔٞبيٗد

 1416287 851111 566687 بػسٔةل 0222
78.64 92.06 69.69 

39.98 60.02 - - - 

 - - - 53.19 46.81 1113735 596394 561341 إٗلةم

 1598002 956111 646116 بػسٔةل 0226
82.85 93.55 75.66 

40.18 59.82 13.37 12.47 12.83 

 18.88 22.12 15.2 54.64 45.36 1324024 763436 611596 إٗلةم

 1595551 856111 739441 بػسٔةل 0220
73.53 94.12 55.74 

46.34 53.93 30.58 0.72 12.66 

 5.34 19.45- 33.5 40.68 59.32 1173177 477194 695983 إٗلةم

 2248550 1354461 894131 بػسٔةل 0223
61.82 86.35 45.62 

39.76 60.24 57.89 59.34 58.76 

 24.8 4.31 48.09 44.46 55.54 1389977 617931 776147 إٗلةم

 3496558 6511111 985558 بػسٔةل 0224
48.03 95.64 29.35 

28.19 71.81 74.04 195.41 146.88 

 50.8 24.41 80.8 43.88 56.12 1679557 736978 946579 إٗلةم

 2312640 1636111 1181641 بػسٔةل 0225
97.53 99.29 96 

46.73 53.27 90.83 44.94 63.29 

 102.53 99.65 105.8 52.43 47.57 2255624 1186687 1176937 إٗلةم

 2889590 1555111 1334591 بػسٔةل 0226
101.14 103.23 99.35 

46.19 53.81 135.67 82.94 104.03 

 162.42 160.78 164.27 52.86 47.14 2922619 1544871 1377749 إٗلةم

 2647455 1111111 1537455 بػسٔةل 0227
95.73 101.75 87.39 

58.07 41.93 171.5 30.59 86.93 

 127.56 63.75 200 38.27 61.73 2534404 971146 1564366 إٗلةم

 2920035 911111 6161135 بػسٔةل 0228
97.75 97.92 94.13 

69.18 30.82 256.72 5.88 106.08 

 153.66 43.01 279.39 29.99 70.01 2825120 847611 1977919 إٗلةم

 3628570 1158111 6471571 بػسٔةل 0229
97.23 96.05 99.75 

68.09 31.91 336.28 36.24 156.2 

 216.79 95 355.18 32.74 67.26 3528169 1155143 6373166 إٗلةم

 النسب من إعداد الباحثة.، تنظيم الةدول وحساب 2212المصدر: مديرية التخطيط واإلحصاء ،ةامعة تشرين ،

( 1416287000( تزايػد النفقػات المخططػة إلجمػالي الموازنػة زيػادة تصػاعدية مػف )34يو ح الجػدوؿ )    
( ؿ.س، وارتفاع 2212283000بفارؽ قدره ) 0229( ؿ.س بالعاـ 3628570000إلى ) 0222ؿ.س بالعاـ 

زدياد النفقات الفعمية إلجمالي الموازنة . وا0229( عاـ 156.2إلى ) 0222%( عاـ 12.83معدؿ نموىا مف )
( 2414434000بفػارؽ قػدره ) ،0229( ؿ.س بالعػاـ 3508668222( ؿ. س، إلػى )1113734000مػف )

بالنسػػػػبة لسػػػػنة  0229(%( عػػػػاـ 216.79إلػػػػى ) 0222%( عػػػػاـ 18.88ؿ.س، وارتفػػػػاع معػػػػدؿ نموىػػػػا مػػػػف )
لػػى آخػػر، حيػػث تراوحػػت نسػػبة اإلنفػػاؽ ألعػػواـ األسػػاس. وتبػػايف نسػػبة إنفػػاؽ إجمػػالي الموازنػػة مػػف عػػاـ مػػالي إ

، وأعمػى نسػبة 0224%( بالعػاـ 48.23%(. وبمغػت أدنػى نسػبة ليػا )626.64 -%48.23الدراسة مػا بػيف )
، 0226، 0222%( بػاألعواـ )97.90 -%66.80، بينما تراوحت ما بػيف )0226%( بالعاـ 626.64ليا )

تو ح لمباحثة ازدياد النفقات المخططة والفعميػة (. وبذلؾ ي0229، 0228، 0227، 0225، 0223، 0220
-%0اإلجماليػػة، مػػف عػػاـ إلػػى آخػػر مػػ  بقػػاء النفقػػات الفعميػػة اإلجماليػػة أقػػؿ مػػف النفقػػات المخططػػة بحػػدود )

%(، 6.64الػػذي سػػجؿ ازديػػاد النفقػػات الفعميػػة عػػف النفقػػات المخططػػة بنسػػبة ) 0226%( باسػػتثناء العػػاـ 50
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يذ الموازنة االستثمارية في األعواـ التي سجمت انخفا ًا بنسػب تنفيػذ إجمػالي ويعود السبب النخفاض نسب تنف
%(، فػػي حػػيف ُيمحػػظ ارتفػػاع نسػػبة اإلنفػػاؽ الفعمػػي 99.75 -%29.35الموازنػػة، والتػػي تراوحػػت نسػػبيا مػػا بػػيف )

مػػف  %(103.23 -% 86.35لمموازنػػة الجاريػػة إلػػى إجمػػالي اإلنفػػاؽ الفعمػػي لمموازنػػة والتػػي تراوحػػت مػػا بػػيف )
 . 0229إلى العاـ  0222العاـ 

( انخفاض النفقات المخططة لمموازنة الجارية لصالح الموازنة االستثمارية مف 34ويو ح الجدوؿ )      
إلى العاـ  0222إجمالي النفقات المخططة إلجمالي الموازنة في السنوات األولى مف الدراسة مف العاـ 

إذ  0229إلى العاـ  0222خصصة لمموازنة الجارية مف العاـ ، وتبايف نسبة النفقات المخططة الم0226
%(، وتبايف نسبة النفقات المخططة المخصصة لمموازنة االستثمارية إذ 69.18 -% 28.19تراوحت ما بيف )
%(، حيث ارتفعت نسبة النفقات المخططة لمموازنة االستثمارية مف 71.81-% 30.82تراوحت ما بيف )

( ارتفاع 0229، 0228، 0227، وسجمت األعواـ )0226إجمالي الموازنة المخصصة لمجامعة إلى العاـ 
ىذه النسبة لصالح الموازنة الجارية، وذلؾ الرتفاع كتمة الرواتب واألجور بيذه السنوات، ولوجود مشاري  

. وتراوحت نسبة النفقات الفعمية لمموازنة الجارية إلى 0226إلى العاـ  0222يد اإلنجاز مف العاـ استثمارية ق
%(، في حيف تراوحت نسبة النفقات الفعمية 70.01 -%45.36نفاؽ الفعمي لمموازنة ما بيف )اإلإجمالي 

%(، وُيمحظ ارتفاع نسبة 54.64 -%29.99لمموازنة االستثمارية إلى إجمالي اإلنفاؽ الفعمي لمموازنة ما بيف )
، 0220إنفاؽ الموازنة الجارية إلى إنفاؽ إجمالي الموازنة عنيا بالموازنة االستثمارية بالسنوات الدراسية )

( 0222(، وذلؾ لوجود مشاري  استثمارية قيد اإلنجاز مف العاـ )0229، 0228، 0227، 0224، 0223
الكتمة األكبر مف الموازنة الجارية السيما في  شّكمتألجور التي (، والرتفاع كتمة الرواتب وا0226إلى العاـ )

 السنوات التي ارتفعت فييا نسبة النفقات المخططة لمموازنة الجارية، ولطبيعة كمتا الموازنتيف ومكوناتيما.
ويمكن االستنتاج بأن نمو الموازنة الةارية ةاء بمعدالت أعمى من معدالت نمو الموازنة االستثمارية،  

وهذا يؤدي إلى انخفاض نسبة الموازنة االستثمارية، في الوَّت الذي يةب أن تكون فيه نسبة الموازنة 
االستثمارية أعمى من نسبة الموازنة الةارية حيث يالحظ أن حةم التمويل في كمتا الموازنتين ال يتناسب مع 

 متطمبات ةودة التعميم العالي. 
المخططة والفعمية )إلةمالي الموازنة الةارية و االستثمارية( وتوزعها وتبين األشكال اآلتية تطور النفقات 

 :2229إلى العام  2222إلى استثمارية، وةارية ونسبها إلى إةمالي الموازنة من العام 
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ال توةد فروق ذات داللة القائمة بأنو:  األولىالفرضية الفرعية األولى مف ولمتحقؽ مف صحة الفر ية        

إحصائية بين النفقات المخططة، والنفقات الفعمية، عمى المستوى الفرعي لكل من الموازنة الةارية والموازنة 

0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000

اد
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

الجارية )تطور النفقات المخططة والفعلية إلجمالي الموازنة ( 20)الشكل 
  2009إلى العام2000من العام ( واالستثمارية

97.53 97.23 92.06 93.55 94.12 
86.35 

95.64 99.29 103.23 101.75 97.92 96.05 

69.69 
75.66 

55.74 
45.62 

29.35 

96 99.35 
87.39 

94.13 
99.75 

0

20

40

60

80

100

120

إلى 2000من العام ( إلجمالي الجارية واالستثمارية)نسب تنفيذ الموازنة ( 21)الشكل
  2009العام

نسبة التنفيذ 
إلجمالي 
 %الموازنة

نسبة تنفيذ 
الموازنة الجارية 

/ مخطط 
 %فعلي

نسبة تنفيذ 
الموازنة 

االستثمارية  
فعلي  / مخطط 

% 

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

اد
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

اد 
تم

ع
ا

 

ق
فا
إن

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

إلى 2000معدل نمو الموازنة الجارية واالستثمارية واالجمالية من العام ( 22)الشكل 
  2009العام

معدل نمو 
الموازنة 

 الجارية

معدل نمو 
الموازنة 

 االستثمارية

معدل نمو 
إجمالي 
 الموازنة



 - 146  -  
 

االستثمارية، وعمى المستوى اإلةمالي لمموازنة التخطيطية )الةارية واالستثمارية( في ةامعة تشرين لسنوات 
( لعينتيف zؽ بيف النفقات المخططة، والنفقات الفعمية باستخداـ اختبار )(، ُأجريت الفرو 0229 –0222) الدراسة

 (. 35مرتبطتيف، وأدرجت النتائج في الجدوؿ )
 غ ُٝٓسٟٞ لفُد بُلىٝمzغ: بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ ٝبفٗؿىبف بُٔؼ٤ةو١ ٝه٤ٔد بقسحةو (35غمٍٝ (

 غ بُٞؾمخ: أُق ٍ.6119ٌ – 6111ُُِ٘ٞبذ (ك٢ بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د (بُػةو٣د ٝبفَسطٔةو٣دغ بُٔكططد ٝبُلؼ٤ِد 

 ُٓسٟٞ بُمفُد غ.Sigه٤ٔد بفؾسٔةٍ(ٍ غ بُٔؿُٞجدz( بفٗؿىبف بُٔؼ٤ةو١ بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ بُُ٘ٞبذ بُ٘لوةذ بُٔػةٍ

 622747.12 1227070.7 10 بُٔكططد بُٔٞبيٗد بُػةو٣د
  ؿ٤ى لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.05 1.99-

 622176.14 1189853.5 10 بُلؼ٤ِد

 499610.02 1248253.1 10 بُٔكططد بُٔٞبيٗد بفَسطٔةو٣د
 *لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.005 2.803-

 329469.07 884787.1 10 بُلؼ٤ِد

 782805.13 2475323.8 10 بُٔكططد بُٔٞبيٗد بإلغٔة٤ُد
 *لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.007 2.701-

 853972.79 2074640.6 10 بُلؼ٤ِد

 .1.15*ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 

.( م  مستوى الداللة Sig( وعند مقارنة قيمة االحتماؿ لمستوى الداللة )35مف خبلؿ قراءة الجدوؿ ) 
( يتبيَّف أفَّ الفروؽ التي ظيرت بيف متوسط النفقات المخططة ومتوسط النفقات الفعمية لمموازنات 2.25)

حيث جاءت قيمة مستوى الداللة  التخطيطية )االستثمارية(، وعمى المستوى اإلجمالي ىي فروؽ دالة وجوىرية،
Sig.)( أصغر مف )(. وبالنسبة لمموازنة )الجارية( تبيف أف الفروؽ بيف متوسط النفقات المخططة، 2.25

( م  Sig = 0.05ومتوسط النفقات الفعمية ىي غير دالة وغير جوىرية حيث تطابقت قيمة مستوى الداللة )
(2.25.)  
بناًء عمى ذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة القائمة: بوةود فروق ذات داللة إحصائية و 

بين النفقات المخططة، والنفقات الفعمية، لمموازنة االستثمارية وعمى المستوى اإلةمالي لمموازنة التخطيطية 
تبين عدم وةود فروق بين النفقات )الةارية واالستثمارية( في ةامعة تشرين لسنوات الدراسة، بينما 

( 23ويبيف الشكؿ )    بناًء عمى ذلك تقبل الفرضية الصفرية.و المخططة، والنفقات الفعمية لمموازنة الةارية 
 (: 2009 –2000الفروق في الموازنات التخطيطية )الةارية واالستثمارية( المخططة والفعمية لمسنوات )

 
 ات المخططة والفعمية لمموازنة الةارية )التشغيمية( لةامعة تشرين:ثانيًا: التحميل اإلحصائي لمنفق

( 36توزع موازنة جامعة تشريف الجارية إلى أربعػة أبػواب وكػؿ بػاب يػوزع إلػى عػدة بنػود ويو ػح الجػدوؿ )      
 تطور حجـ النفقات المخططة والفعمية إلجمالي الموازنة الجارية، ولكؿ باب مف أبوابيا األربعة:
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 الموازنة اإلجمالية الموازنة االستثمارية الموازنة الجارية

المخططة والفعلية للسنوات ( الجارية واالستثمارية)الفروق في الموازنات التخطيطية ( 23)الشكل  
(2000–2009  ) 
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 ( تطور حةم النفقات المخططة والفعمية ألبواب الموازنة الةارية36ةدول)
 الوحدة ألف ل.س 2229ولغاية العام  2222ونسبها إلى الموازنة الةارية لةامعة تشرين  من العام 

 بُػةو٣دُٗحد ز٘ل٤ه بُٔٞبيٗد  بُٔٞبيٗد بُػةو٣د بُحةت بُكةٍٓ بُحةت بُىبجغ بُحةت بُطة٢ٗ بُحةت بألٍٝ بُح٤ةٕ بُؼةّ

6111 

 566687 1 6871 163885 439536 بفػسٔةل 

92.06 

 

 - 1 1.51 61.88 77.66 ُٗحد ًَ جةت إ٠ُ إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد (بػسٔةلغ

 561341 1 6319 89194 469868 بإلٗلةم

 - 1 1.44 17.11 86.45 ُٗحد ًَ  جةت  إ٠ُ  إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد(إٗلةمغ

6111 

 646116 1 3311 136941 515766 بفػسٔةل 

93.55 
 - 1 1.51 61.71 78.78 ُٗحد ًَ جةت إ٠ُ إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد (بػسٔةلغ

 611596 1 6861 117183 491549 بإلٗلةم

 - 1 1.48 17.85 81.68 ُٗحد ًَ  جةت  إ٠ُ  إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد(إٗلةمغ

6116 

 739441 8111 3661 156675 571115 بفػسٔةل 

94.12 

 

 - 1.09 0.50 21.42 78.08 ُٗحد ًَ جةت إ٠ُ إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد (بػسٔةلغ

 695983 587 6667 131114 561655 بإلٗلةم

 - 0.08 0.38 18.84 80.70 ُٗحد ًَ  جةت  إ٠ُ  إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد(إٗلةمغ

6113 

 894131 735 3661 186451 717685 بفػسٔةل 

86.35 
 - 0.08 0.41 20.41 79.10 بُٔٞبيٗد (بػسٔةلغُٗحد ًَ جةت إ٠ُ إغٔة٢ُ 

 776147 3 3651 168196 641698 بإلٗلةم

 - 1.111 0.47 16.59 82.94 ُٗحد ًَ  جةت  إ٠ُ  إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد(إٗلةمغ

6114 

 985558 735 3661 156981 864183 بفػسٔةل 

95.64 
 - 0.07 0.37 15.93 83.63 ُٗحد ًَ جةت إ٠ُ إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد (بػسٔةلغ

 946579 1 6614 169941 811165 بإلٗلةم

 - 0 0.28 13.79 85.94 ُٗحد ًَ  جةت  إ٠ُ  إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد(إٗلةمغ

6115 

 1181641 1 4411 154971 961661 بفػسٔةل 

99.29 

 

 - 0 0.41 14.34 85.25 ُٗحد ًَ جةت إ٠ُ إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد (بػسٔةلغ

 1176937 1 3466 137979 931536 بإلٗلةم

 - 0 0.32 12.86 86.82 ُٗحد ًَ  جةت  إ٠ُ  إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد(إٗلةمغ

6116 

 1334591 61 5411 183771 1145351 بفػسٔةل 

103.23 
 - 0 0.41 13.77 85.82 ُٗحد ًَ جةت إ٠ُ إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد (بػسٔةلغ

 1377749 59 3584 173684 1611466 بإلٗلةم

 - 0 0.26 12.61 87.13 ُٗحد ًَ  جةت  إ٠ُ  إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد(إٗلةمغ

6117 

 1537455 1 3451 191645 1346361 بفػسٔةل 

101.75 
 - 0 0.22 12.47 87.31 ُٗحد ًَ جةت إ٠ُ إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد (بػسٔةلغ

 1564366 1 3341 188759 1376663 بإلٗلةم

 - 0 0.21 12.07 87.72 بُٔٞبيٗد(إٗلةمغُٗحد ًَ  جةت  إ٠ُ  إغٔة٢ُ 

6118 

 6161135 1 4851 633385 1781811 بفػسٔةل 

97.93 
 - 0 0.24 11.55 88.21 ُٗحد ًَ جةت إ٠ُ إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد (بػسٔةلغ

 1977919 1 3971 664716 1749636 بإلٗلةم

 - 0 0.20 11.36 88.44 ُٗحد ًَ  جةت  إ٠ُ  إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد(إٗلةمغ

6119 

 6471571 151611 6351 694461 6119151 بفػسٔةل 

96.05 
 - 6.10 0.26 11.92 81.73 ُٗحد ًَ جةت إ٠ُ إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد (بػسٔةلغ

 6373166 165641 3131 666896 1981863 بإلٗلةم

 - 5.28 0.13 11.08 83.52 ُٗحد ًَ  جةت  إ٠ُ  إغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد(إٗلةمغ

 ، تنظيم الةدول وحساب النسب من إعداد الباحثة.2212مديرية التخطيط واإلحصاء، ةامعة تشرين،المصدر: 
الباب األوؿ الكتمة األساسية واألكبر مف حجـ النفقات المخططة والفعمية المرصودة لمموازنة  يشّكؿ               

%(، بينما بمغت أعمى نسبة لو 77.60الجارية، فقد بمغت أدنى نسبة مف حجـ النفقات المخططة لمباب األوؿ )
بة  مف حجـ النفقات الفعمية %( مف حجـ النفقات المخططة المرصودة لمموازنة الجارية، وبمغت أدنى نس88.21)

%(. وشّكؿ 88.44%( وأعمى نسبة منيا )80.70المرصودة لو قياسًا إلى النفقات الفعمية مف الموازنة الجارية )
الباب الثاني المرتبة الثانية مف حجـ النفقات المخططة والفعمية المرصودة لمموازنة الجارية، حيث بمغت النسبة 

%( مف النفقات المخططة لمموازنة الجارية، في 06.88%(، والنسبة األعمى )66.55)األدنى منيا لمباب الثاني 
حيف بمغت النسب األدنى مف حجـ النفقات الفعمية لمباب الثاني إلى النفقات الفعمية مف الموازنة الجارية 

وبمغت النسبة %(. وشّكؿ الباب الراب  المرتبة الرابعة )األخيرة( 18.84%( والنسبة األعمى منيا )66.28)
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%(، 0.22األدنى مف حجـ النفقات المخططة المرصودة لو قياسًا إلى النفقات المخططة لمموازنة الجارية )
%( مف النفقات المخططة لمموازنة الجارية، وبمغت النسبة األدنى مف حجـ إنفاقو الفعمي مف 2.56وباألعمى )

%(، في حيف أخذ الباب الخامس 2.48ت النسبة األعمى )%(، وبمغ2.63حجـ النفقات الفعمية لمموازنة الجارية )
%(، وباألعمى 2المرتبة الثالثة وبمغت نسبة نفقاتو المخططة مف النفقات المخططة لمموازنة الجارية باألدنى )

%(. في حيف بمغت النسب األدنى مف حجـ النفقات الفعمية لمباب الخامس إلى النفقات الفعمية مف 6.62)
( ازدياد حجـ النفقات المخططة 35%(، ويو ح الجدوؿ )5.08%( والنسبة األعمى منيا )2رية )الموازنة الجا

( ؿ.س، وارتفاع اإلنفاؽ الفعمي لمباب األوؿ مف 0269652222( ؿ.س إلى )439530222لمباب األوؿ مف )
إلى العاـ  0222( ؿ.س وذلؾ بشكؿ تصاعدي مف العاـ 6986863222( ؿ.س إلى )409808222)

. واختبلؼ نسبة الزيادة مف عاـ  خر في كؿ مف النفقات المخططة والفعمية المخصصة لمباب األوؿ كما 0229
األبواب األخرى مف الموازنة الجارية. وتذبذب حجـ النفقات المخططة لمباب الثاني ما بيف زيادة ونقصاف حيث 

، وازدادت مف 0225-0224امي ، وانخف ت بع0223إلى العاـ  0222ازدادت النفقات المخططة مف العاـ 
 -603885222، وتراوحت قيمة النفقات المخططة لمباب الثاني ما بيف )0229إلى العاـ  0226العاـ 

( ؿ.س. وتراوح حجـ 060890222 - 89694222( ؿ.س وتراوح حجـ نفقاتو الفعمية ما بيف )094462222
.س، وتراوح حجـ النفقات الفعمية لو ما بيف ( ؿ6352222-0872222النفقات المخططة لمباب الراب  ما بيف )

 -2( ؿ.س، في حيف تراوح حجـ النفقات المخططة لمباب الخامس ما بيف )3236222 -0369222)
 ( ؿ.س. 605046222 - 2( ؿ.س، وتراوح حجـ النفقات الفعمية ما بيف )652662222

زيادة  0229إلى العاـ  0222ف العاـ ويو ح الجدوؿ ازدياد حجـ النفقات المخططة لمموازنة الجارية م    
( ؿ.س، وارتفاع النفقات الفعمية لمموازنة الجارية بفارؽ قدره 1904283000تصاعدية، بفارؽ قدره )

( ؿ.س، واقتراب اإلنفاؽ الفعمي كثيرًا مف اإلنفاؽ المخطط، وارتفاع نسبة تنفيذ الموازنة 1851685000)
%(، وىذا ما ُيشير بشكمو الظاىري إلى تنفيذ الخطة 103.23 -%86.35الجارية حيث تراوحت ما بيف )

المدروسة، إال أف ىذه النسب ال تكفي لمحكـ عمى التوافؽ بيف النفقات المخططة والفعمية لمموازنة الجارية بؿ 
ئص بنودىا وذلؾ ينبغي تحميؿ النفقات الجارية حسب أبواب وبنود اإلنفاؽ، وذلؾ استكشافًا لخصائصيا وخصا

 :وجو ا تيعمى ال
  الباب األول: الرواتب واألةور والتعويضات:

(، أجور العماؿ المؤقتيف 66يشتمؿ الباب األوؿ لمموازنة الجارية عمى البنود ا تية: رواتب وأجور العامميف بند )
 ( أجور المتعاقديف ويشمؿ )أجور ونفقات المتعاقديف السورييف، أجور ونفقات63(، بند )60والموسمييف بند )

( تعوي ات األعماؿ 66( التعوي ات الناجمة عف طبيعة العمؿ، بند )65المتعاقديف الخبراء األجانب(، بند )
( نفقات الموفديف 69( تعوي ات المكافآت، بند )68( التعوي ات األخرى، بند )67اإل افية والمجاف، بند )

-%80.70ىذا الباب الكتمة األساسية مف الموازنة الجارية، حيث تتراوح نسبتو مابيف ) يشّكؿوالوافديف. و 
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( حةم النفقات الةارية )المخططة 2ويوضح الممحق )%( مف إجمالي النفقات الفعمية الجارية. 88.44
ة إلى النفقات ( تذبذب نسبة النفقات الفعمي0وُيمحظ مف الممحؽ) والفعمية( لبنود الباب األول ومعدالت نموها.

، 0226، 0225المخططة في الباب األوؿ بشكؿ بسيط حيث ارتفعت نسبة إنفاؽ الباب األوؿ في األعواـ )
، 0223، 0220، 0226، 0222( ارتفاعًا كبيرًا، وانخف ت انخفا ًا بسيطًا عنيا في األعواـ )0227
باب األوؿ ارتفاعًا كبيرًا مف (، كما ُيمحظ ارتفاع معدؿ نمو النفقات المخططة لم0229، 0228، 0224

بالنسبة لسنة األساس، وارتفاع معدؿ نمو نفقاتو الفعمية  0229( عاـ 359.39إلى ) 0226( عاـ 65.27)
، وبذلؾ يتبيف ارتفاع معدالت نمو كؿ مف 0229( عاـ 366.28إلى ) 0226( عاـ 64.63ارتفاعًا كبيرًا مف )

فاعًا كبيرًا، وذلؾ يعود الزدياد حجـ النفقات المخططة لمعظـ بنود النفقات المخططة والفعمية لمباب األوؿ ارت
، باستثناء بند نفقات وأجور المتعاقديف 0229ولغاية العاـ  0222الباب األوؿ مف الموازنة الجارية مف العاـ 

(، 0227، 0224، 0220السورييف واألجانب حيث تباينت نفقاتو المخططة ما بيف انخفاض خبلؿ األعواـ )
ارتفاع في األعواـ المدروسة األخرى، وبند تعوي ات األعماؿ اإل افية والمجاف إذ تباينت نفقاتو أي ًا ما بيف و 

(، وارتفاع في بقية أعواـ الدراسة. وكذلؾ تباينت النفقات المخططة 0227 - 0223انخفاض خبلؿ عامي )
وارتفاع في األعواـ األخرى، وازداد ( 0225-0224لبند التعوي ات األخرى ما بيف انخفاض خبلؿ األعواـ )

إلى  0222( عاـ 688535222حجـ النفقات المخططة لبند رواتب وأجور العامميف زيادة تصاعدية كبيرة مف )
 0229( عاـ 392.22إلى ) 0226( عاـ 31.78بمعدؿ نمو مرتف  مف ) 0229( عاـ 908222222)

ططة لبند نفقات الموفديف والوافديف زيادة تصاعدية مف بالنسبة لسنة األساس، وكذلؾ ازداد حجـ النفقات المخ
-بمعدؿ نمو متزايد مف ) 0229( ؿ.س بالعاـ 522222222إلى ) 0222( ؿ.س بالعاـ 639738222)

بالنسبة لسنة األساس. وازداد حجـ النفقات المخططة لبند  0229( عاـ 257.81إلى ) 0226( عاـ 14.13
بمعدؿ  0229( بالعاـ 336505222ؿ.س إلى ) 0222( بالعاـ 73626222التعوي ات األخرى مف) (67)

بالنسبة لسنة األساس. وكذلؾ حاؿ البنود المتبقية مف  0229( عاـ 360.32إلى ) 0226( عاـ 3.96نمو مف )
. أما بالنسبة 0229وحتى العاـ  0222الباب األوؿ حيث ازداد حجـ نفقاتيا الجارية المخططة مف العاـ 

لبنود الباب األوؿ: فقد كانت مرتفعة في معظـ بنود الباب األوؿ وتصؿ تقريبًا إلى حجـ النفقات  لمنفقات الفعمية
( رواتب وأجور العامميف في األعواـ 66المخططة وفي بنود أخرى ارتفعت النفقات الفعمية عف المخططة كالبند )

عمية في بقية األعواـ، (، وقاربت النفقات المخططة النفقات الف0227، 0226، 0225، 0224، 0220)
( أجور العامميف المؤقتيف والموسمييف في األعواـ 60وكذلؾ ارتفعت النفقات الفعمية عف المخططة بالبند )

(، وقاربت النفقات الفعمية إلى النفقات المخططة في بقية األعواـ باستثناء 0226، 0224، 0220، 0226)
( نفقات الموفديف والوافديف 69ة عف المخططة، كذلؾ البند رقـ )الذي شيد انخفا ًا لمنفقات الفعمي 0225العاـ 

بينما كاف حجـ النفقات الفعمية  0227الذي ارتفعت فيو أي ًا النفقات المخططة عف النفقات الفعمية في العاـ 
 متبايف التطور في األعواـ األخرى مف ىذا البند كما البنود األخرى مف الباب األوؿ. وُلحظ مف جية أخرى
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( نفقات المتعاقديف السورييف واألجانب والبند 63انخفاض النفقات الفعمية عف النفقات المخططة في البند )
( التعوي ات الناجمة عف طبيعة العمؿ. ويتبيف مف تتب  نسبة تنفيذ النفقات الفعمية إلى النفقات المخططة 65)

في أغمبية بنود الباب األوؿ حيث بمغت نسبة  حسب كؿ بند مف بنود الباب األوؿ ا تي: ارتفاع نسب التنفيذ
( نفقات 63باستثناء البند ) 0229ولغاية العاـ  0222% لسنوات الدراسة مف العاـ 622إنفاؽ كؿ بند حوالي 

 -%16.32المتعاقديف السورييف واألجانب الذي انخف ت نسبة تنفيذه في بعض السنوات وتراوحت ما بيف )
وكذلؾ البند  وكذلؾ االجانب الوافديف أو انخفاض عدد المتعاقديف بالجامعة، %( ويعود ذلؾ الرتفاع81.01

%(. 99.96%، 62.09بيف ) ( التعوي ات الناجمة عف طبيعة العمؿ والذي تراوحت نسبة تنفيذه ما65)
وارتفاع حجـ النفقات الفعمية عف النفقات المخططة في بعض البنود مما أدى إلى تجاوز نسب تنفيذىا 

( 69( أجور العامميف المؤقتيف والموسمييف، والبند )60( رواتب وأجور العامميف، والبند )66كالبند ) %(622)
نفقات الموفديف والوافديف وذلؾ الرتفاع حجـ الرواتب واألجور والزيادات عمى الراتب، وازدياد أعداد الموفديف 

وبشكؿ خاص رواتب المعيديف اع أجورىـ مف أع اء الييئة التعميمية وبشكؿ خاص المعيديف الموفديف وارتف
الموفديف خارجيًا بموجب االتفاقيات المبرمة بيف الجامعة والجيات الدولية المتعددة المذكورة سابقًا، أو خارج 

بما ينسجـ وأىداؼ الجامعة برف  سوية العممية التعميمية والبحث االتفاقيات، أو بموجب منح.. الخ.. " وذلؾ 
 العممي. 
أف نسػػػبة النفقػػػات المخططػػػة لكػػػؿ بنػػػد مػػػف بنػػػود البػػػاب األوؿ إلػػػى إجمػػػالي النفقػػػات  (:0الممحػػػؽ)يو ػػػح و        

( رواتػب 66المخططة والمخصصة لمباب األوؿ مف الموازنة الجارية الذي يشير إلى أف النفقات المخططة لمبنػد )
وؿ إذ تراوحػػػت ىػػػذه النسػػػبة مػػػا بػػػيف النسػػػبة األكبػػػر بػػػيف البنػػػود األخػػػرى العائػػػدة لمبػػػاب األ شػػػّكمتوأجػػػور العػػػامميف 

( نفقػػػات الموفػػػديف 69%( مػػػف إجمػػػالي النفقػػػات المخططػػػة لمبػػػاب األوؿ، ثػػػـ يمييػػػا البنػػػد )49.13 -42.89%)
( بنسػػبة 67%(، وتػػأتي نفقػػات التعوي ػػات األخػػرى البنػػد )34.81 -%23.73والوافػػديف بنسػػبة تتػػراوح مػػا بػػيف )

وفيما يتعمؽ  ،%(، وتأتي نسبة النفقات المخططة لمبنود األخرى بنسب متفاوتة 16.67-%9.55تتراوح ما بيف )
بنسػػبة النفقػػات الفعميػػة لكػػؿ بنػػد مػػف بنػػود البػػاب األوؿ إلػػى إجمػػالي النفقػػات الفعميػػة مػػف البػػاب األوؿ مػػف الموازنػػة 

بة األكبػػر مػػف اإلنفػػاؽ النسػػ شػػّكمت( رواتػػب وأجػػور العػػامميف 66الجاريػػة فيت ػػح أف نسػػبة النفقػػات الفعميػػة لمبنػػد )
الفعمػػي قياسػػًا إلػػى البنػػود األخػػرى مػػف النفقػػات الفعميػػة لمبػػاب األوؿ" كمػػا ىػػو حػػاؿ النفقػػات المخططػػة" إذ تراوحػػت 

( ارتفاعػػػػًا كبيػػػػرًا مػػػػف 66%(، وارتفػػػػ  معػػػػدؿ نمػػػػو النفقػػػػات الفعميػػػػة لمبنػػػػد )52.53 -% 43.86نسػػػػبتو مػػػػا بػػػػيف )
( نفقات الموفديف والوافديف إذ تراوحت نسػبتو 69يميو البند ) 0229( عاـ  375.10إلى ) 0226( عاـ 32.73)

إلػػػػػػى  0222( عػػػػػػاـ 21.74-%(، وارتفػػػػػػ  معػػػػػػدؿ نمػػػػػػوه  ارتفاعػػػػػػًا كبيػػػػػػرًا مػػػػػػف )34.21 -%21.56مػػػػػػا بػػػػػػيف )
 -% 9.45( نفقػػػات التعوي ػػػات األخػػػرى إذ تراوحػػػت نسػػػبتو مػػػا بػػػيف )67ثػػػـ البنػػػد )  0229( عػػػاـ 265.85)

( 66ثـ البند ) 0229( عاـ 367.28إلى ) 0226( عاـ 4.48بشكؿ كبير مف )%(، وارتف  معدؿ نموه 16.98
( أجػػػور 60%(، يميػػػو البنػػػد )8.34 -%3.06تعوي ػػػات األعمػػػاؿ اإل ػػػافية واألجانػػػب بنسػػػبة تتػػػراوح مػػػا بػػػيف )
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%(، وارتف  معدؿ نموه بشكؿ 3.88 -% 1.18العامميف المؤقتيف والموسمييف إذ تراوحت نسبة ىذا البند ما بيف )
( تعوي ػات المكافػآت بنسػبة 68يميو بنػد ) 0229( عاـ 1413.25إلى ) 0226( عاـ 116.24كبير جدًا مف )
( 665.24(، وبمػػ  )205.10( )0226%(، والػػذي بمػػ  معػػدؿ نمػػوه بالعػػاـ )2.02 -% 0.61تتػػراوح مػػا بػػيف )

 -%0.26ا بػػػػيف )( التعوي ػػػػات الناجمػػػػة عػػػػف طبيعػػػػة العمػػػػؿ بنسػػػػبة تتػػػػراوح مػػػػ65، يميػػػػو البنػػػػد )0229بالعػػػػاـ 
( نفقػػػات المتعاقػػػديف 63، يميػػػو بنػػػد )0229( بالعػػػاـ 480.80، و)0226( عػػػاـ 5.25%(، وبمعػػػدؿ نمػػػو)0.67

، 0226( بالعػػػػاـ 65.21%( وبمعػػػػدؿ نمػػػػو)0.74 -% 0.17السػػػػورييف واألجانػػػػب وتراوحػػػػت نسػػػػبتو مػػػػا بػػػػيف )
 . 0229( بالعاـ 1786.91و)

( 67( نفقػات الموفػديف والوافػديف، والبنػد )69( رواتب وأجور العػامميف، والبنػد )66: أف البند )مما سبق يتضح
بمجموعيـ  شّكمواالنسبة األكبر مف حجـ النفقات المخططة والفعمية حيث  شّكموانفقات التعوي ات األخرى، قد 

مخطػػط وفعمػػي(، بينمػػا كانػػت نسػػبة حػػوالي ثبلثػػة أربػػاع حجػػـ نفقػػات البػػاب األوؿ مػػف الموازنػػة الجاريػػة )كإنفػػاؽ 
وبػذلؾ يتبػيف لنػا دور االتفاقيػات المبرمػة  حجـ البنػود األخػرى بمجموعيػا حػوالي ربػ  حجػـ نفقػات البػاب األوؿ.

 (69م  الجامعة في إعداد وتنفيذ الموازنة الجارية، وذلؾ مف خبلؿ تأثيرىا في رصد االعتمادات البلزمة لمبنػد)
رواتػب الموفػديف ببعثػات عمميػة مػف  والذي يشمل:تأميف التمويؿ البلـز لو باستمرار و  نفقات الموفديف والوافديف

غيػر العػػامميف فػػي الدولػػة، وكافػة نفقػػات وتعوي ػػات جميػػ  الموفػػديف ببعثػات عمميػػة، وكافػػة نفقػػات وتعوي ػػات 
العمميػة، أو المػنح الوافديف مف الخارج بموجب المنح التي تقدميا الدولة، أو بموجب تبادؿ البعثات أو الزيػارات 

ولمعرفػػة فيمػػا إذا كانػػت الفػػروؽ الموجػػودة  الشػيرية لطػػبلب األقطػػار العربيػػة المقبػػوليف بصػػفة طػػبلب داخميػػيف.
الفرعية ولمتحقق من صحة الفرضية بيف حجـ النفقات المخططة والفعمية لمباب األوؿ ذات داللة إحصائية، 

نو: ال توجد فػروؽ إب اب األول من الموازنة الةارية( القائمة)الخاصة بالبالثانية من الفرضية الرئيسة األولى"
ذات داللة إحصائية بيف الرواتب واألجور والتعوي ات المخططة والفعمية لسنوات الدراسة، ُأجريت المقارنة 

حتػى  0222بيف متوسط النفقات المخططػة ومتوسػط النفقػات الفعميػة فػي جامعػة تشػريف لمسػنوات مػف عػاـ 
 (. 37الجدوؿ )ب( لعينتيف مرتبطتيف، وجاءت النتائج عمى النحو المبيف zتخداـ اختبار )، باس0229عاـ 

 ( لعينتين مرتبطتينz(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وَّيمة اختبار )37ةدول )
 الوحدة: ألف ل.س( 2229 – 2222ومستوى داللة الفروق في الرواتب واألةور والتعويضات المخططة والفعمية لمسنوات )

 بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ بُُ٘ٞبذ بُ٘لوةذ بُٔػةٍ
بفٗؿىبف 

 بُٔؼ٤ةو١

)zغ 

 بُٔؿُٞجد

ه٤ٔد 

 غ.Sigبفؾسٔةٍ(

 ُٓسٟٞ

 بُمفُد

 542290.381 1025778.7 10 بُٔكططد بُىٝبزث ٝبألغٞو ٝبُسؼ٣ٞؼةذ
 ؿ٤ى لبٍ  0.333 1.599-

 542452.546 1016767.5 10 بُلؼ٤ِد

( مػػػ  مسػػػتوى الداللػػػة .Sig( وعنػػػد مقارنػػػة قيمػػػة االحتمػػػاؿ لمسػػػتوى الداللػػػة )37قػػػراءة الجػػػدوؿ )ومػػػف          
( يتبػػيَّف أفَّ الفػػروؽ التػػػي ظيػػرت بػػػيف متوسػػط النفقػػػات المخططػػة ومتوسػػػط النفقػػات الفعميػػػة فػػي الرواتػػػب 2.25)

ة االحتماؿ لمستوى واألجور والتعوي ات في جامعة تشريف ىي فروؽ غير دالة وغير جوىرية، حيث جاءت قيم
  (. 2.25أكبر مف )وىو ( (Sig = 0.333الداللة 



 - 152  -  
 

وبناًء عمـى ذلـك تقبـل الفرضـية الصـفرية القائمـة بعـدم وةـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي الرواتـب     
 واألةور والتعويضات بين النفقات المخططة، والنفقات الفعمية لسنوات الدراسة في ةامعة تشرين. 

تتوزع النفقات اإلدارية في موازنػة جامعػة تشػريف إلػى نفقػات إداريػة عامػة،   النفقات اإلدارية: الباب الثاني:
 (:38ونفقات إدارية خاصة تقّدر وفؽ احتياجات الجامعة يو حيا الجدوؿ )

  :النفقات اإلدارية العامة -أ

لػػػى البنػػػود ا تيػػػة: )نفقػػػات النقػػػؿ النفقػػػات اإلداريػػػة العامػػػة الكتمػػػة األكبػػػر مػػػف البػػػاب الثػػػاني موزعػػػة إ شػػػّكمت         
واالنتقػػاؿ، والبريػػد والبػػرؽ واليػػاتؼ واسػػتيبلؾ القػػدرة الكيربائيػػة والميػػاه، والمحروقػػات: والتػػي تت ػػمف )بنػػد بنػػزيف 
وزيػػػػػوت، وبنػػػػػد مػػػػػازوت واسػػػػػتيبلكات أخػػػػػرى(، واألدويػػػػػة والمسػػػػػتمزمات الطبيػػػػػة والمخبريػػػػػة، والكسػػػػػوة واأللبسػػػػػة، 

وات المكتبيػػػػة، نفقػػػػات الصػػػػيانة، وبػػػػدالت اإليجػػػػار، ونفقػػػػات الدعايػػػػة وال ػػػػيافة والقرطاسػػػػية والمطبوعػػػػات واألد
والمؤتمرات، ونفقات اإلعاشة، ونفقات إدارية متنوعػة، ولػواـز اإلدارة  الثابتػة،" ونفقػات البحػث العممػي الػذي ُأتبػ  

ات اإلداريػػػة الخاصػػػة فقػػػط، ثػػػـ نقػػػؿ إلػػػى النفقػػػ 0222إلػػػى النفقػػػات اإلداريػػػة العامػػػة لمموازنػػػة الجاريػػػة فػػػي العػػػاـ 
 ".0229باألعواـ التالية إلى العاـ 

، والترميـ، 0226اقتصرت عمى البنود ا تية: نفقات البحث العممي بدءًا مف العاـ : النفقات اإلدارية الخاصة -ة
( تطور 3ويو ح الممحؽ ) .والتجييزات، واإلنشاءات، ومستمزمات التدريب واإلنتاج، ومستمزمات التعميـ المفتوح

النفقات المخططة والفعمية ونسبتيا لبنود الباب الثاني إلى إجمالي النفقات المخططة والفعمية لمباب الثاني مف العاـ 
 ( توزع الباب الثاني مف الموازنة الجارية لجامعة تشريف إلى: 38. يو ح الجدوؿ )0229ولغاية العاـ  0222

 الثاني من الموازنة الةارية )النفقات اإلدارية العامة والخاصة(( بنود الباب 38ةدول )
 بُ٘لوةذ بإللبو٣د بُكةطد بُح٘م بُ٘لوةذ بإللبو٣د بُؼةٓد بُح٘م

 ٗلوةذ بُحؿص بُؼ٢ِٔ 665 ٗلوةذ بُ٘وَ ٝبفٗسوةٍ 611

 بُسى٤ْٓ 666 بُحى٣م ٝبُحىم ٝبُٜةزق ٝبَسٜالى بُوموخ بٌُٜىجةئ٤د ٝب٤ُٔةٙ 616

 بُسػ٤ًٜبذ 668 بُٔؿىٝهةذ 613

 بإلٗشةءبذ 669 ج٣ًٖ٘ ٝي٣ٞذ 6131

 ُٓسًِٓةذ بُسمو٣ث ٝبإلٗسةظ 631 ٓةيٝذ ٝبَسٜالًةذ أقىٟ 6136

 ُٓسًِٓةذ بُسؼ٤ِْ بُٔلسٞؼ 645 بألل٣ٝد ٝبُُٔسًِٓةذ بُطح٤د ٝبُٔكحى٣د 614

 - - بٌُُٞخ ٝبألُحُد 615

 - - بُوىؽة٤َد ٝبُٔطحٞػةذ ٝبأللٝبذ بٌُٔسح٤د 616

 - - ٗلوةذ بُظ٤ةٗد 617

 - - جمفذ بإل٣ػةو 618

 - - ٗلوةذ بُمػة٣د ٝبُؼ٤ةكد ٝبُٔؤزٔىبذ 661

 - - ٗلوةذ بإلػةشد 661

 - - ٗلوةذ إلبو٣د ٓس٘ٞػد 666

 - - ُٞبيّ بإللبوخ  بُطةجسد 664

 .2229تصميم الباحثة باالستناد إلى ةداول إنفاق الموازنة الةارية لةامعة تشرين،  المصدر:
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 ( يتبين اآلتي بالنسبة لمنفقات اإلدارية العامة:3من تحميل الممحق ) 
النسبة األكبر مف النفقات  شّكمت( أف النفقات اإلدارية العامة المخططة والفعمية 3ُيمحظ مف الممحؽ ) 

طة مف إجمالي المخططة والفعمية المخصصة لمباب الثاني، وقد بمغت النسبة األدنى مف النفقات المخط
%( 40.29%(، أي بفارؽ وقدره )96.77%(، والنسبة األعمى منيا )54.68النفقات المخططة لمباب الثاني )

%(، 61.61وبمغت النسبة األدنى مف النفقات الفعمية ليا مف إجمالي النفقات الفعمية المرصودة لمباب الثاني )
وبذلؾ ُيمحظ وجود فرؽ كبير بيف النسب األدنى  %(35.73%(، بفارؽ وقدره )97.34والنسبة األعمى ليا )

واألعمى مف النفقات اإلدارية العامة المخططة والفعمية إلى إجمالي النفقات المخططة والفعمية مف الباب 
( تذبذب حجـ النفقات اإلدارية العامة المخططة بيف ارتفاع وانخفاض ممحوظ 3الثاني. وُيمحظ مف الممحؽ )

، إذ تراوح 0229وحتى العاـ  0225، وحققت ارتفاعًا ممحوظًا مف العاـ 0224ة العاـ ولغاي 0222مف العاـ 
( أي بزيادة مقدارىا حوالي ثبلثة أ عاؼ. في 047462222 -85675222حجـ نفقاتيا المخططة ما بيف )

ا ًا عف الذي شيد انخف 0222حيف ُيمحظ ارتفاع حجـ النفقات الفعمية إلى النفقات المخططة باستثناء العاـ 
ف النسبة أقؿ بقميؿ مف إ%(. أما بقية األعواـ المدروسة ف72.42نسبة تنفيذ بقية األعواـ محققًا نسبة تنفيذ )

( 067699222( إلى )79466222نسبة النفقات المخططة ليا، حيث ازداد حجـ النفقات الفعمية مف )
نفقات اإلدارية العامة بمعظـ أعواـ الدراسة ؿ.س أي بزيادة حوالي ثبلثة أ عاؼ. وُيمحظ ارتفاع نسبة تنفيذ ال

 %(.99.67%، 84.79حيث تراوحت ما بيف )
أما ما يتعمق بنسب النفقات المخططة والفعمية المخصصة لكل بند من بنود النفقات اإلدارية العامة إلى    

( 060مخططة لمبند ): أف النفقات ال(3إةمالي النفقات المخططة والفعمية لمباب الثاني فُيمحظ من الممحق )
النسبة األعمى مف النفقات المخططة  شّكمتالبريد والبرؽ والياتؼ واستيبلؾ القدرة الكيربائية والمياه قد 

(، وكذلؾ سجمت 26.14% -%5.12المرصودة لمنفقات المخططة لمباب الثاني حيث تراوحت نسبتيا ما بيف )
( نفقات 067%(، يمييا البند )26.47 -%6.32ا بيف )نفقاتيا الفعمية النسبة األعمى إذ تراوحت نسبتيا م

%(، وتراوحت نسبة النفقات الفعمية 18.68 -9.69%الصيانة حيث تراوحت نسبة نفقاتو المخططة ما بيف )
( نفقات النقؿ واالنتقاؿ الذي أخذ المرتبة 066%(، ويمييا بالترتيب البند )20.88 -10.54%ليذا البند ما بيف )
%(، ونسبة نفقاتو الفعمية ما بيف 16.98 -%9.52اوحت نسبة نفقاتو المخططة ما بيف )الثالثة حيث تر 

( 0630 - 603( القرطاسية والمطبوعات واألدوات المكتبية، والبند )066%(، يمييا البند )16.42 -8.89%)
والفعمية لمباب مازوت واستيبلكات أخرى حيث تقاربت نسبتيما المخططة والفعمية مف إجمالي النفقات المخططة 

( بدالت اإليجار مسجبًل أقؿ نسبة حيث تراوحت نسبة 068الثاني، ثـ جاء ترتيب بقية البنود وكاف آخرىا البند )
%(. ويبيف الممحؽ 0.58 -% 2%(، ونسبة نفقاتو الفعمية ما بيف )0.54 -0.03%نفقاتو المخططة ما بيف )

 0222( بشكؿ تصاعدي مف العاـ 000، 066، 067، 066، 060( تزايد حجـ النفقات المخططة لمبنود )3)
( في معظـ سنوات الدراسة إال أنو 0630-063، وُيمحظ تبايف النسبة المخططة لمبند )0229وحتى العاـ 
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(، 064، وُيمحظ أي ًا تبايف حجـ النفقات المخططة لمبند )0229، والعاـ 0228سجؿ ارتفاعًا ممحوظًا بالعاـ 
( في معظـ سنوات الدراسة، وُيمحظ أي ًا 065(، والبند )006(، والبند )0636-063(، والبند )004والبند )

(، وثبات حجـ النفقات المخططة لو عمى قيمة واحدة في األعواـ 068تذبذب حجـ النفقات المخططة لمبند )
دة ( فُيمحظ  ثبات حجـ النفقات المخططة عمى قيمة واح002(، أما البند )0229، 0228،  0227، 0226)

(، م  تغير أعمى 0226، 0222(، وأي ًا في العاميف )0229( إلى عاـ )0224في سنوات الدراسة مف عاـ )
 (. 0223، 0220بقميؿ بالعاميف )

( باستثناء 060( ارتفاع حجـ النفقات الفعمية إلى المخططة بشكؿ تصاعدي  لمبند )3وُيظير الممحؽ )   
الذي  0223( باستثناء العاـ 067أعواـ الدارسة، وكذلؾ البند ) الذي سجؿ حجمًا أقؿ مف بقية 0224العاـ 

( الذي 066سجؿ انخفا ًا عف حجـ النفقات الفعمية في بقية األعواـ، بينما ُيمحظ تبايف النفقات الفعمية لمبند )
( بينما سجؿ انخفا ًا 0228، 0227، 0226، 0220، 0226، 0222سجؿ ارتفاعًا ممحوظًا في السنوات )

، 066، أما البنود )0229( وانخفا ًا كبيرًا بالعاـ 0225، 0224، 0223ات الفعمية في األعواـ )لمنفق
( فقد ُلحظ ارتفاع حجـ نفقاتيا الفعمية إلى المخططة في جمي  سنوات الدراسة، وسجؿ البند 004، 002

، وتبايف حجـ 0226ـ ، والعا0225( ارتفاعًا ممحوظًا في معظـ سنوات الدراسة باستثناء العاـ 063-0630)
 ( بيف زيادة ونقصاف في معظـ سنوات الدراسة. 065( والبند )006النفقات المخططة لمبند )

ومف خبلؿ مقارنة نسب حجـ النفقات الفعمية إلى المخططة لبنود النفقات اإلدارية العامة تبيف لنا أف نسبة 
% في جمي  622ووصمت إلى حوالي  اإلنفاؽ المحققة تختمؼ مف بند  خر، فقد حققت أعمى درجاتيا

(، وتذبذبت بيف ارتفاع 067، 060(، وفي معظـ السنوات في البنود )004، 064، 066السنوات في البنود )
وانخفاض في البنود األخرى. ومف خبلؿ التحميؿ السابؽ لمنفقات اإلدارية العامة يت ح: أف النسبة األكبر مف 

-063، 066، 066، 067، 060توزع عمى البنود الخمسة ا تية )النفقات اإلدارية العامة المخططة ت
%( المتبقية مف النفقات المخططة عمى البنود الثمانية 02%، بينما تتوزع )82( أي بنسبة حوالي 0630

المتبقية. وُيمحظ أف تطور حجـ النفقات الفعمية "رغـ ارتفاعو الممحوظ في بعض البنود" لـ يكف منتظمًا بشكؿ 
ؿ كاف متفاوتًا بيف عاـ وآخر في معظـ البنود، وُيمحظ أنو رغـ ارتفاع نسب اإلنفاؽ في معظـ تصاعدي ب

 سنوات الدراسة لمنفقات اإلدارية العامة إال أنيا كانت متباينة بالنسبة لمبند الواحد عمى مدى سنوات الدراسة.
 ( نبين اآلتي بالنسبة لمنفقات اإلدارية الخاصة:3ومن تحميل الممحق )

النسبة األقؿ مف النفقات  شّكمت( أف النفقات اإلدارية الخاصة المخططة والفعمية قد 3يو ح الممحؽ )      
المخططة والفعمية المخصصة لمباب الثاني وبمغت النسبة األدنى مف حجـ النفقات المخططة ليا إلى إجمالي 

%(، بفارؽ بيف النسبتيف 45.32مى منيا )%(، بينما بمغت النسبة األع3.03النفقات المخططة بالباب الثاني )
%(، وكذلؾ حاؿ حجـ النفقات الفعمية التي بمغت نسبتيا األدنى واألعمى بالترتيب مف إجمالي 40.29وقدره )

%( وبذلؾ ُيمحظ وجود فرؽ كبير 35.73%(، بفارؽ وقدره )38.39 -%2.66النفقات الفعمية لمباب الثاني)
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النسب األدنى واألعمى مف النفقات اإلدارية الخاصة المخططة والفعمية إلى إجمالي النفقات المخططة بيف 
النفقات اإلدارية الخاصة ببنودىا الستة الكتمة األقؿ مف حجـ النفقات  شّكمتوالفعمية مف الباب الثاني، وقد 

الخاصة المخططة بيف ارتفاع وانخفاض مف اإلدارية المخططة والفعمية،  ويبلحظ تبايف حجـ النفقات اإلدارية 
( ؿ.س، وُيمحظ تبايف 72000000 -4222222حيث تراوحت ما بيف ) 0229وحتى العاـ  0222العاـ 

( ؿ.س، كما ُيمحظ 50963222، 0369222حجـ النفقات اإلدارية الخاصة الفعمية حيث تراوحت ما بيف )
 0225، ومعاودة ارتفاعيا بدءًا مف العاـ 0224ى العاـ وحت 0222االنخفاض النسبي لنسبة التنفيذ مف العاـ 

%( ويعود ذلؾ إلى وجود تبايف في 99.26%، 42.39حيث تراوحت ىذه النسبة ما بيف ) 0229وحتى العاـ 
البنود بيف حجـ النفقات الفعمية والمخططة أدى ذلؾ بدوره إلى نسب تنفيذ متباينة في البند الواحد خبلؿ األعواـ 

(، وبالعودة إلى طبيعة مكونات النفقات اإلدارية الخاصة، نجد أف النفقات 3ما يو ح الممحؽ )المدروسة ك
النسبة األكبر مف حجـ النفقات  شّكمت( وىي نفقات البحث العممي 005المخططة والفعمية المخصصة لمبند )

فقاتو المخططة بدءًا مف المخططة والفعمية المخصصة المرصودة لمنفقات الخاصة مف الباب الثاني، وتراوحت ن
( ؿ.س، وتباينت نسبة نفقاتو المخططة ما بيف زيادة 53222222 -9222222ما بيف ) 0226العاـ 

%(، أما حجـ نفقاتو الفعمية 33.83%،4.70حيث تراوحت ىذه النسبة ما بيف ) 0222وانخفاض مف العاـ 
المخططة إلى إجمالي النفقات  ( ؿ.س، عممًا أف نسبة نفقاتو38660222، 8577222فتراوح ما بيف )

%(، 41.84"عندما كاف مدرجًا  مف النفقات اإلدارية العامة "بمغت )0222المخططة مف الباب الثاني بالعاـ 
( انخفاض حجـ نفقاتو الفعمية عف النفقات 3%(، وُيمحظ مف الممحؽ )38.75وبمغت نسبة نفقاتو الفعمية )

وحتى العاـ  0225، وقربيا مف النفقات المخططة مف العاـ 0224وحتى العاـ  0226المخططة مف العاـ 
( مستمزمات التعميـ المفتوح الذي تراوحت نسبة نفقاتو المخططة بدءًا مف 045. يميو بالترتيب البند )0229
%(، ونسبة نفقاتو الفعمية إلى إجمالي النفقات 6.45 -%3.40ما بيف ) 0229وحتى العاـ  0220العاـ 

( الترميـ الذي تراوحت نسبة 006%(، ثـ البند )7.24 -%1.92ة مف الباب الثاني ما بيف )المخططة والفعمي
%(، وتراوحت نسبة نفقاتو 3.14 -%0.65ما بيف ) 0229وحتى العاـ  0222نفقاتو المخططة بدءًا مف العاـ 

ة ما بيف ( التجييزات الذي تراوحت نسبتو المخطط008(، يميو البند )4.46 -%0.71الفعمية ما بيف )
( اإلنشاءات الذي تراوحت 009%(، ثـ البند )2.22-%0.40%(، ونفقاتو الفعمية ما بيف )2.18-0.80%)

%(، وجاء 0.34 %-2.07%(، ونسبة نفقاتو الفعمية ما بيف )1.72-%0.32نسبة نفقاتو المخططة ما بيف )
(، ونفقاتو 1.13%-%0.34يف )( في المرتبة األخيرة حيث تراوحت نسبة نفقاتو المخططة ما ب032البند )

 0222%(. وبالوقوؼ عمى نسبة اإلنفاؽ الفعمي لكؿ بند مف البنود مف العاـ 0.34 %-2.07الفعمية ما بيف )
( تذبذبت نسبة تنفيذىا ما بيف ارتفاع وانخفاض مف 005نجد أّف نفقات البحث العممي بند ) 0229وحتى العاـ 

وحتى العاـ  0226خفاض نسبة التنفيذ بشكؿ نسبي مف العاـ ، وُلحظ ان0229وحتى العاـ  0226العاـ 
 0229وحتى العاـ  0225%(، وارتفاعيا بدءًا مف العاـ 69.69 -%27.82، حيث تراوحت ما بيف )0224
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%(، وىذا يعكس عناية الجامعة بالبحث العممي مف 99.40 -%92.44حيث تراوحت نسبة التنفيذ ما بيف )
بشكؿ أكبر منو بالسنوات األولى مف الدراسة، إال أنيا عناية غير كافية لتحقيؽ  0229إلى العاـ  0225العاـ 

أىـ األىداؼ االستراتيجية التي تسعى جامعة تشريف إلى تحقيقيا بكفاءة وفاعمية وىي رف  السوية العممية 
ة بالبحث العممي لممدخؿ والمخرج التعميمي لذلؾ ترى الباحثة: أنو ولتحقيؽ ىذا اليدؼ البد مف زيادة العناي

بشكؿ أكبر بكثير والبداية تكوف عبر تفعيؿ مديرية البحث العممي بالجامعة ودعميا وتطويرىا )مف حيث 
المكاف والكوادر اإلدارية المتخصصة والتجييزات وغيرىا..( والتي مف ميماتيا تنظيـ عممية البحث العممي 

اتيجية لمجامعة والتي أولت البحث العممي األىمية بشكؿ ينسجـ وخطط الجامعة كافًة، السيما الخطة االستر 
األولى، عمى أف يمّوؿ البحث العممي مف الموازنة الحكومية بشقييا الجاري واالستثماري، ومف الموارد الذاتية 
لمجامعة، ومف مصادر تمويؿ خارجية، وأف يعطى األولوية باإلنفاؽ أسوّة بالعديد مف الدوؿ العربية واألجنبية 

ي ت بسبب تقدميا بالبحث العممي عمى أف يكوف لعمؿ ىذه المديرية آلية وا حة قابمة لقياس وتتب  التي ن
النفقات المخططة والفعمية لمبحث العممي وتتب  نشاطيا وانعكاسو عمى تطور الجامعة مف ناحية، وعمى سوؽ 

 العمؿ والمجتم  ككؿ مف ناحية أخرى. 
 0223( مستمزمات التعميـ المفتوح مف العاـ 045ع نسبة تنفيذ البند )( ارتفا3وُيمحظ مف الممحؽ )          
الذي  0220%(، باستثناء العاـ 99.94 -%75.01حيث تراوحت ىذه النسبة ما بيف ) 0229إلى العاـ 

( الترميـ فقد حقؽ ارتفاعًا في نسب التنفيذ باستثناء 006%(، أما البند )25.17انخف ت نسبة تنفيذه مسجمًة )
%(، في حيف تراوحت نسبة اإلنفاؽ بيف العاـ 45.67الذي انخف ت فيو نسبة التنفيذ إلى النسبة ) 0222ـ العا

( التجييزات فُيمحظ ارتفاع نسبة 008%(، أما البند )99.86 -%83.82ما بيف ) 0229وحتى العاـ  0226
%(، وكذلؾ 99.98 -%80.31حيث تراوحت ىذه النسبة ما بيف) 0229وحتى العاـ  0220التنفيذ مف العاـ 

 0220%( مف العاـ 99.81 -%86.67( اإلنشاءات حقؽ ارتفاعًا بنسبة اإلنفاؽ تراوحت ما بيف)009البند )
( مستمزمات التدريب واإلنتاج قد تباينت نسبة إنفاقو ما بيف ارتفاع 032. وُيمحظ أف البند )0229وحتى العاـ 

 %(. 622 -% 37.45ما بيف ) 0229إلى العاـ  0220وانخفاض حيث تراوحت نسبة إنفاقو مف العاـ 
إن النفقـات اإلداريـة : وبناًء عمـى مـا سـبق تـرى الباحثـة مـن تحميـل البـاب الثـاني لمموازنـة الةاريـة      

الخاصــة يةــب أن تــزداد بمعــدالت مســاوية أو أكثــر مــن النفقــات اإلداريــة العامــة بهــدف المحافظــة عمــى 
تزداد النفقات اإلدارية العام والخاصة بمعدالت تسـاوي أو تزيـد عـن معـدالت نسبتها أو زيادتها، ويةب أن 

 ؤثر إيةابًا عمى ةودة التعميم العالي.تالنفقات المخصصة لمباب األول )باب الرواتب واألةور(. فزيادتها 
نة الةارية( )الخاصة بالباب الثاني من المواز  الفرعية الثانية من الفرضية األولى"ولمتحقق من صحة الفرضية 

بأنو: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف النفقات اإلدارية العامة والخاصة المخططة والفعمية  القائمة
(، وجاءت النتائج عمى النحو z، ُأجريت المقارنة باستخداـ اختبار )0229حتى عاـ  0222لمسنوات مف عاـ 

 (. 39المبيف في الجدوؿ )
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 ( ومستوى داللة الفروقzواالنحراف المعياري وَّيمة اختبار ) (: المتوسط الحسابي39ةدول )

 الوحدة: ألف ل. س( 2229 – 2222في النفقات اإلدارية العامة والخاصة المخططة والفعمية لمسنوات )

 بُُ٘ٞبذ بُ٘لوةذ بُٔػةٍ
بُٔسَٞؾ 

 بُؿُةج٢
 بفٗؿىبف بُٔؼ٤ةو١

)zغ 

 بُٔؿُٞجد
ه٤ٔد 

 غ.Sigبفؾسٔةٍ(

 ُٓسٟٞ

 بُمفُد

بُ٘لوةذ بإللبو٣د 

 بُؼةٓد ٝبُكةطد

 50726.314 181116 10 بُٔكططد
 دال إحصائياً  0.005 2.666-

 54531.05 157355.3 10 بُلؼ٤ِد

 (0.05).( م  مستوى الداللة Sig( وعند مقارنة قيمة االحتماؿ لمستوى الداللة )39الجدوؿ ) ثبٌٕظغإٌٝ
يتبيَّف أفَّ الفروؽ التي ظيرت بيف متوسط النفقات المخططة ومتوسط النفقات الفعمية في الباب الثاني )النفقات 

(، (Sig = 0.005اإلدارية العامة والخاصة( ىي فروؽ دالة إحصائيًا  وجوىرية، إذ جاءت قيمة مستوى الداللة 
 (. 2.25وىو أصغر مف )

ية البديمة القائمة بوةود فروق ذات داللة إحصائية في الباب الثاني وبناء عمى ذلك تقبل الفرض       
 )النفقات اإلدارية العامة والخاصة( المخططة والفعمية لسنوات الدراسة في ةامعة تشرين.

 : الباب الرابع: النفقات التحويمية -3
( اإلسياـ في 436( المساىمات في النشاط االجتماعي، الذي يتفرع عنو البند )43يتكوف مف البند )        

( المساىمات 46( اإلسياـ في نفقات المعسكرات اإلنتاجية، والبند )430النشاطات االجتماعية المختمفة، والبند )
بة النفقات التحويمية المخططة لمباب الراب  إلى نس شّكمتوبدؿ االشتراؾ في المؤسسات العربية والدولية. لقد 

إجمالي الموازنة الجارية لجامعة تشريف المرتبة الرابعة مف بيف أبواب الموازنة الجارية األربعة، وُيمحظ انخفاض 
نسبة ىذا الباب إلى إجمالي الموازنة، حيث تراوحت نسبة حجـ النفقات المخططة المرصودة لو ما بيف 

وهذ  النسبة ضعيفة تؤثر سمبًا مف إجمالي حجـ االعتمادات المرصودة لمموازنة الجارية،  %(2.56-0.22%)
  عمى ةودة التعميم، ويةب العمل عمى زيادتها.

( تطور النفقات المخططة والفعمية والنسب في بنود الباب الرابع إلى إةمالي 4ويوضح الممحق )       
 عمى النحو اآلتي: 2229ولغاية العام  2222من العام النفقات المخططة والفعمية لمباب الرابع 

( تذبذب حجـ النفقات المخططة المخصصة لمباب الراب  مف مجموع الموازنة الجارية 4يبيف الممحؽ )   
( ما بيف ارتفاع وانخفاض في السنوات وثبات 0229، 0228، 0227، 0226، 0225، 0222لؤلعواـ )

(، حيث تراوح حجـ ىذه النفقات ما بيف 0224، 0223، 0220) قيمة النفقات المخططة في األعواـ
( ؿ.س. كما ُيمحظ تبايف حجـ النفقات الفعمية لمباب الراب  ما بيف ارتفاع وانخفاض 6352222، 0872222)

( 4(، أما نسب اإلنفاؽ فيبيف الممحؽ )3976222، 0369222خبلؿ سنوات الدراسة حيث تراوحت ما بيف )
الذي انخف ت نسبة تنفيذه قياسًا لؤلعواـ األخرى وتراوحت ما بيف  0229ي باستثناء العاـ ارتفاعيا بشكؿ نسب

( 436( ارتفاع نسبة إنفاؽ البند)4%(. أما نسبة إنفاؽ كؿ بند مف البنود فيبيف الممحؽ )%99.73، 71.42)
لى حوالي 0222% بالعاـ 622إلى  ( الذي 0227% في السنوات األخرى، باستثناء العاـ )622، وا 
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الذي  0229(، وكذلؾ العاـ 78.52انخف ت نسبة إنفاقو بشكؿ نسبي عف السنوات األخرى حيث بمغت )
(، الذي سجمت نسبتو 430%(، كذلؾ حاؿ البند)2.52ف ت فيو نسبة التنفيذ انخفا ًا ممحوظًا إلى )انخ

( فقد سجؿ انخفا ًا 46%(، أما البند )622إلى ) 0223ارتفاعًا ممحوظًا في معظـ األعواـ، ووصمت بالعاـ 
ت نسبة تنفيذه حيث بمغ 0223(، باستثناء العاـ 59.20 -2ممحوظًا بنسب إنفاؽ تراوحت ما بيف )

( إلى حجـ النفقات المخططة 430( تراوح حجـ النفقات المخططة لمبند )4%(. وُيمحظ مف الممحؽ )99.41)
( ؿ.س رغـ قرب حجـ ىذه النفقات وتساوييا في معظـ 3222222 -6965222لمباب الراب  ما بيف )

( ؿ.س. وُيمحظ تساوي 6352222 -335222( فقد تراوح حجـ ىذه النفقات ما بيف)436األعواـ، أما البند)
( ؿ.س، وتساوييا مف العاـ 335222حيث بمغت) 0224وحتى العاـ  0222حجـ ىذه النفقات مف العاـ 

( 0222222 -622222( فقد تبايف حجـ نفقاتو المخططة ما بيف )46، أما البند)0229وحتى العاـ  0225
( 0945222 -6824222( ما بيف )430مبند )( تراوح حجـ النفقات الفعمية ل4ؿ.س. وُيمحظ مف الممحؽ )

( ؿ.س، وتراوح حجميا 6309222-34222( فقد تراوح ما بيف )436ؿ.س، أما حجميا بالنسبة لمبند )
( أف حجـ النفقات الفعمية 4( ؿ.س. كما يتبيف مف الممحؽ )849222 -2( ما بيف )46بالنسبة لمبند )

سكرات اإلنتاجية قد شّكؿ الكتمة األكبر مف حجـ النفقات المخططة والفعمية لبند اإلسياـ في نفقات المع
وحتى العاـ  0222المخططة والفعمية المخصصة لمباب الراب  حيث تراوحت نسبة نفقاتو المخططة مف العاـ 

%(، وقد تراوحت نسبة نفقاتو الفعمية إلى النفقات الفعمية لمباب الراب  ما 68.60 -% 47.2ما بيف ) 0229
( اإلسياـ في النشاطات االجتماعية 436-43%(، ويميو في الترتيب البند )97.19 -%58.74بيف )

%(، بينما تراوحت نسبتو الفعمية ما بيف 9.2%-39.1المختمفة حيث تراوحت نسبة نفقاتو المخططة ما بيف )
 -%2.9( النسبة األقؿ حيث تراوح حجـ نفقاتو المخططة ما بيف )46%(، وأخذ البند )40.30 -%9.04)

 (. 20.70% -% 2%(، بينما كاف حجـ نفقاتو الفعمية )31.5
( أن تطور حةم النفقات الفعمية لمباب الرابع كان متفاوتًا من عام إلى آخر، وهذا 4يظهر الممحق )       

( أن النفقات الفعمية كانت في السنوات ةميعها 4التذبذب شمل ةميع بنود هذا الباب، كما يظهر الممحق )
اسة أَّل من النفقات المخططة. ويةب اإلشارة إلى أن التذبذبات في اإلنفاق الفعمي تؤثر سمبًا عمى موضع الدر 

سير العممية التعميمية وعمى ةودة التعميم، وبصورة خاصة أن هذ  التذبذبات ةاءت حادة في بعض األحيان. 
وعن داللة هذ  الفروق أو األمر الذي يثير التساؤل عن ةدوى أو عدم ةدوى هذا االَّتصاد في اإلنفاق، 

)الخاصة بالباب الرابع من  الفرعية الثانية من الفرضية األولى"ولمتحقق من صحة الفرضية عدم داللتها. 
ال توةد فروق ذات داللة إحصائية بين النفقات التحويمية المخططة والفعمية بأنو:  الموازنة الةارية ( القائمة

( 4162حسب المتوسط الحسابي لمنفقات المخططة، وقد بم  ) ،2229حتى عام  2222لمسنوات من عام 
(، كما حسب المتوسط الحسابي لمنفقات الفعمية، إذ بم  1082.95باأللؼ ؿ.س بانحراؼ معياري مقداره )

 (.42(، عمى النحو المبّيف في الجدوؿ )534.55( باأللؼ ؿ.س بانحراؼ معياري مقداره )3141.7)
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 غ ُٝٓسZٟٞبُؿُةج٢ ٝبفٗؿىبف بُٔؼ٤ةو١ ٝه٤ٔد بقسحةو (غ: بُٔسَٞؾ 41غمٍٝ (

 بُٞؾمخ: أُق ٍ. ٌ     غ6119 – 6111لفُد بُلىٝم ك٢ بُ٘لوةذ بُسؿ٤ِ٣ٞد بُٔكططد ٝبُلؼ٤ِد ُُِ٘ٞبذ (

 بُمفُد ُٓسٟٞ غ.Sigه٤ٔد بفؾسٔةٍ( بُٔؿُٞجد غz( بفٗؿىبف بُٔؼ٤ةو١ بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ بُُ٘ٞبذ بُ٘لوةذ بُٔػةٍ

بُ٘لوةذ 

 بُسؿ٤ِ٣ٞد
 1082.95 4162 10 بُٔكططد

  دال إحصائياً  0.005 2.666-
 534.55 3141.7 10 بُلؼ٤ِد

( أفَّ الفروؽ التي ظيرت بيف متوسط النفقات المخططة ومتوسط النفقات 42يت ح مف الجدوؿ )           
(، وىي (Sig.= 0.005الفعمية في النفقات التحويمية ىي فروؽ دالة وجوىرية، حيث جاءت قيمة مستوى الداللة 

 (، وىذه الفروؽ جاءت لصالح النفقات المخططة. 2.25قيمة أصغر مف )
بوةود فروق ذات داللة إحصائية بين النفقات وبناًء عمى ذلؾ تُقبؿ الفر ية البديمة القائمة:         

، وهذ  الفروق الدالة إحصائيًا 2229حتى عام  2222التحويمية المخططة والفعمية لمسنوات من عام 
. وربما تعود هذ  ة التعميمبين اإلنفاق المخطط والفعمي تؤثر سمبًا عمى سير العممية التعميمية وعمى ةود

الفروق إلى انخفاض كفاءة القائمين عمى تنفيذ الدور المطموب منهم والذي يتعمق بالمساهمات في 
  النشاط االةتماعي، والمساهمات وبدل االشتراك في المؤسسات العربية والدولية.

  الباب الخامس: الديون وااللتزامات الواةبة األداء:
( 50( التزامات الخزينة العامة تجاه الجامعة، والبند  )56لباب مف ثبلثة بنود وىي: البند )يتكوف ىذا ا       

( الديوف بموجب الفقرة / ب/ مف المادة 55الرديات )وىي رديات لبعض المتعامميف م  الجامعة(، والبند )
نفقات  شّكمتوقد ، )وىي التزامات ناشئة عف  ماف الدولة(.  6996( لعاـ 6866الخامسة مف المرسـو )

%( مف إجمالي النفقات المخططة لمموازنة 6.62-%2الباب الخامس المخططة نسبة تراوحت ما بيف )
(  تطور 5%(. ويبيف الممحؽ )5.08 -%2نفقاتو الفعمية  إلييا نسبة تراوحت ما بيف ) شّكمتالجارية. و 

نفقات المخططة والفعمية لمباب الخامس مف النفقات المخططة والفعمية ونسب بنود الباب الخامس إلى إجمالي ال
 .0229ولغاية العاـ  0222العاـ 

( التزامػػػات الخزينػػػة العامػػػة بػػػاألعواـ 56( عػػػدـ وجػػػود نفقػػػات مخططػػػة وفعميػػػة لمبنػػػد )5يبػػػيف الممحػػػؽ )       
( 735222(، فػػػي حػػػيف بمغػػػت قيمػػػة النفقػػػات المخططػػػة )0228، 0227، 0226، 0220، 0226، 0222)

%، وقػػػد بمغػػػت نسػػػبة 2( ونسػػػبة اإلنفػػػاؽ 2(، وبمغػػػت النفقػػػات الفعميػػػة ليمػػػا )0224، 0223) ؿ.س بالعػػػاميف
% مػػف النفقػػات المخططػػة والفعميػػة لمبػػاب الخػػامس بينمػػا بمغػػت 622النفقػػات المخططػػة والفعميػػة ليػػذيف العػػاميف 

( 605046222( ؿ.س، وبمػػػػ  حجػػػػـ نفقاتػػػػو الفعميػػػػة )652662222) 0229قيمػػػة النفقػػػػات المخططػػػػة لمعػػػػاـ 
%( مػػػف 622) 0229بالعػػػاـ  %(، بينمػػػا بمغػػػت نسػػػبة النفقػػػات المخططػػػة والفعميػػػة83.16ؿ.س بنسػػبة تنفيػػػذ )
 والفعمية لمباب الخامس.  النفقات المخططة 

( الرديػات لػـ يسػجؿ أي نفقػات مخططػة أو فعميػة فػي األعػواـ 50(  أف البنػد )5كما يتبيف مف الممحؽ )
نفقػات مخططػة بمغػت  0220(، بينما سجؿ العػاـ 0229، 0228، 0227، 0225، 0224، 0226، 0222)
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%، 7.34( ؿ.س، ونسػػبة تنفيػػذ 587222( ؿ.س، وُيمحػػظ انخفػػاض نفقاتػػو الفعميػػة حيػػث بمغػػت )8222222)
% مػػف النفقػػات المخططػػة 622"وىػػي نسػػبة منخف ػػة" وقػػد سػػجمت نسػػبة النفقػػات المخططػػة والفعميػػة ليػػذا العػػاـ 

عدـ وجود نفقات مخططة لبند الرديات بينما وجػد إنفػاؽ بمبمػ   0223والفعمية لمباب الخامس، بينما ُلحظ بالعاـ 
%(.  وىػػػػذا يشػػػػير إلػػػػى غيػػػػاب 2.46) (، بينمػػػػا نسػػػػبة اإلنفػػػػاؽ لمعػػػػاـ سػػػػجمت2( ؿ.س، ونسػػػػبة إنفاقػػػػو )3222)

نفقات مخططػة أو فعميػة لمبنػد، وبمغػت نسػبتو مػف  ة( الديوف فمـ يسجؿ أي55التخطيط عف ىذا البند. أما البند ) 
بػيف النفقػات  (  وجػود تذبػذبات فػي معظػـ سػنوات الدراسػة مػا5%. يشير ُويستنتج مف الممحؽ )2الباب الخامس 

وىػذا يػػدؿ عمػػى وجػود خمػػؿ فػي إعػػداد وتنفيػػذ نفقػات ىػػذا البػاب باسػػتثناء العػػاـ  المخططػة والفعميػػة لمبػاب الخػػامس
)الخاصـة بالبـاب الخـامس "الفرعيـة الثانيـة مـن الفرضـية األولـى ولمتحقق من صحة الفرضية الثانيـة . 0229

اةبـة األداء من الموازنة الةارية( القائمة بأنه: ال يوةد فروق ذات داللة إحصائية بـين الـديون وااللتزامـات الو 
( بـاأللف ل.س بـانحراف 16014المخططة والفعمية ُحسب المتوسـط الحسـابي لمنفقـات المخططـة، وَّـد بمـغ )

( بــاأللف 12589(، كمــا حســب المتوســط الحســابي لمنفقــات الفعميــة، إذ بمــغ )47356.77معيــاري مقــدار  )
 (.46)عمى النحو المبّيف في الجدوؿ  (،39582.3ل.س بانحراف معياري مقدار  )

 غ ُٝٓسٟٞ لفُد بُلىٝم Zغ: بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ ٝبفٗؿىبف بُٔؼ٤ةو١ ٝه٤ٔد بقسحةو (41غمٍٝ (

 غ   بُٞؾمخ: أُق ٍ. 6119ٌ – 6111بُٔكططد ٝبُلؼ٤ِد ُُِ٘ٞبذ (ك٢ بُم٣ٕٞ ٝبفُسًبٓةذ بُٞبغحد بأللبء                  
 بُمفُد ُٓسٟٞ غ.Sigه٤ٔد بفؾسٔةٍ( بُٔؿُٞجد غz( بُٔؼ٤ةو١بفٗؿىبف  بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ بُُ٘ٞبذ بُ٘لوةذ بُٔػةٍ

بُم٣ٕٞ ٝبفُسًبٓةذ 

 بُٞبغحد بأللبء 

 2.023- 47356.77 16014 10 بُٔكططد
 لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.043

 39582.3 12589 10 بُلؼ٤ِد
1.  

    . 1.15* ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 

( م  مستوى الداللة Sigاالحتماؿ لمستوى الداللة ) ( وعند مقارنة قيمة46بالنظر إلى الجدوؿ )        
( يتبيَّف أفَّ الفروؽ التي ظيرت بيف متوسط النفقات المخططة ومتوسط النفقات الفعمية في الديوف 2.25)

( Sig = 0.043) وااللتزامات الواجبة األداء في جامعة تشريف ىي فروؽ دالة وجوىرية، حيث جاءت قيمة
وبناء عمى ذلك تقبل الفرضية البديمة القائمة: بوةود فروق ذات داللة (. 2.25وىو أصغر مف )

إحصائية في الديون وااللتزامات الواةبة األداء المخططة، والفعمية لسنوات الدراسة في ةامعة تشرين. 
وهذا يشير إلى احتمالين االحتمال األول هو أن النفقات المخططة لهذا البند ال ينسةم مع الديون 

امات الواةبة األداء. أو االحتمال الثاني التقصير في الوفاء بتسديد الديون وااللتزامات الواةبة وااللتز 
 األداء. 

ذات داللة إحصائية في الرواتب واألجور والتعوي ات بيف النفقات  م وةود فروقمما سبق يتبين: عد
امة والخاصة، وفي النفقات دالة في النفقات اإلدارية الع ووةود فروقالمخططة، والنفقات الفعمية. 

 .التحويمية، وكذلؾ في الديوف وااللتزامات الواجبة األداء المخططة والفعمية لسنوات الدراسة
يتم إعداد وتنفيذ الموازنة الةارية في ة: أنه ال الةاري الموازنةوترى الباحثة ومن خالل تحميل بنود 

 . حة وفقًا لالحتياةات الواَّعيةةامعة تشرين وفق أساليب ومعايير موضوعية وعممية صحي
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( الفروؽ في النفقات المخططة والفعمية لكؿ باب مف أبواب الموازنة الجارية 04ويبيف الشكؿ )       
 :0229ولغاية العاـ  0222)األوؿ، الثاني، الراب ، الخامس( لجامعة تشريف مف العاـ 

 
 ثالثًا: التحميل اإلحصائي لمنفقات المخططة والفعمية لمموازنة االستثمارية لةامعة تشرين: 

التحميل اإلحصائي لمنفقات المخططة والفعمية لكل فقرة من فقرات الموازنة االستثمارية  -1
 لةامعة تشرين: 

مف الموازنة االستثمارية لجامعة توزع النفقات المخططة والفعمية لممشاري  االستثمارية في الباب الثالث        
/ الخاص بجامعة تشريف عمى ثبلثة أنواع مف المشاري  وىي: مشاري  65624/الفرع/656تشريف بالقسـ /

االستبداؿ والتجديد، المشاري  المباشر فييا )المشاري  المنقولة(، المشاري  الجديدة. ويوزع كؿ مشروع إلى بنود 
ائي لمفروؽ بيف متوسط النفقات المخططة ومتوسط النفقات الفعمية لمموازنة ومف خبلؿ التحميؿ اإلحص وفقرات.

نو: ال أالتخطيطية )االستثمارية(، تبيف أنيا غير دالة وغير جوىرية. ولئلجابة عف الفر ية السادسة القائمة ب
ت المشاري  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف النفقات االستثمارية المخططة والفعمية لكؿ فقرة مف فقرا

االستثمارية لسنوات الدراسة، وإلجمالي السنوات لكؿ فقرة، أجريت نتائج الحساب اعتمادًا عمى بيانات الجدوؿ 
إلى العاـ  0222( الذي يبيف تتب  تنفيذ الموازنة االستثمارية لجامعة تشريف حسب الفقرات مف العاـ 40)

0229. 
 ألف ل.س الوحدة: 2229إلى العام  2222لةامعة تشرين حسب الفقرات من العام ( تتبع تنفيذ الموازنة االستثمارية 42ةدول )

 ٗلوةذ بُٔػٔٞع

 زؤ٤ٍَ

أضةش ٝٓؼمبذ 

 ٌٓةزث

ػمل ٝألٝبذ 

 ٝهٞبُث

َٝةئَ بُ٘وَ 

 ٝبفٗسوةٍ

ٓحة٢ٗ ٝإٗشةءبذ  آفذ ٝٓؼمبذ

 ٝٓىبكن

 بُؼةّ بُح٤ةٕ بألوبػ٢

 بُٜ٘ةئ٢بفػسٔةل  1111 766111 51000 0 2000 65000 5000 850000

2000 

 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 1 515614 24502 0 805 46483 5000 592394

 ُٗحد بإلٗلةم 0 71.02 48.04 0 40.25 71.51 100 69.69

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 1.16 85.41 6 1 1.64 7.65 1.59 111

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 1 87.14 4.14 1 1.14 7.85 1.84 111

 بفػسٔةل بُٜ٘ةئ٢ 500 766029 67000 0 2971 92000 27500 956000

2001 

 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 0 586962 40162 0 876 77314 18118 723432

 ُٗحد بإلٗلةم 0 76.62 59.94 0 29.49 84.04 65.88 75.67

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 0.05 80.13 7.01 1 0.31 9.62 2.88 100

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 0 81.14 5.61 1 0.12 10.69 2.50 100

 بفػسٔةل بُٜ٘ةئ٢ 2500 626111 105500 10000 2600 63000 46400 856111

2002 

 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 0 389590 34484 0 1283 35361 16476 477194

 ُٗحد بإلٗلةم 0 62.22 32.69 0 49.35 56.13 35.51 55.47

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 0.29 73.35 12.36 1.17 0.3 7.38 5.44 111

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 0 81.64 7.23 0 0.27 7.41 3.45 111

 2003 بفػسٔةل بُٜ٘ةئ٢ 11500 764000 309660 32000 3000 114000 120260 1354420

1025778.7 
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الرواتب واألجور 
 والتعويضات

النفقات اإلدارية العامة 
 والخاصة

الديون وااللتزامات الواجبة  النفقات التحويلية
 األداء

 الفروق في النفقات المخططة والفعلية ألبواب الموازنة الجارية لجامعة تشرين ( 24) الشكل 
 2009ولغاية العام 2000من العام 

 المخططة
 الفعلية
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 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 0 350060 144015 7860 2312 58742 54941 617930

 بإلٗلةمُٗحد  0 45.82 46.51 24.56 77.07 51.53 45.69 45.62

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 0.85 56.41 22.86 2.36 0.22 8.42 8.88 111

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 0 56.65 23.31 1.27 0.37 9.51 8.89 111

 بفػسٔةل بُٜ٘ةئ٢ 18500 840200 1485497 15000 3000 45791 103012 2511000

2004 

 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 16835 430344 176977 2910 2998 31033 75881 736978

 ُٗحد بإلٗلةم 91 51.22 11.91 19.40 99.93 67.77 73.66 29.35

 ُٔٞبيٗد بُؼةُّٗحد بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد  0.74 33.46 59.16 0.6 0.12 1.82 4.1 111

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 2.28 58.39 24.01 0.39 0.41 4.21 10.3 111

 بفػسٔةل بُٜ٘ةئ٢ 0 944500 126000 7000 3500 47000 104000 1232000

2005 

 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 0 925485 124142 6997 3440 44520 78103 1182687

 ُٗحد بإلٗلةم 0 97.99 97.94 99.96 98.29 99.98 33.33 96

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 0 76.66 10.23 0.57 0.28 3.81 4.88 111

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 0 78.25 10.5 0.59 0.29 3.76 6.6 111

 بفػسٔةل بُٜ٘ةئ٢ 25000 1151800 281000 6000 1000 27000 63200 1555000

2006 

 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 24862 1147865 278917 5252 996 25647 61331 1544870

 ُٗحد بإلٗلةم 99.45 99.66 99.26 87.53 99.60 94.99 97.04 99.35

 بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُٔٞبيٗد بُؼةُّٗحد  1.61 74.07 18.07 0.39 0.06 1.74 4.06 111

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 1.61 74.3 18.05 0.34 0.06 1.66 3.97 111

 بفػسٔةل بُٜ٘ةئ٢ 0 904700 130000 5000 300 55000 15000 1110000

2007 

 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 0 800252 105998 1170 68 50677 11877 970042

 ُٗحد بإلٗلةم 0 88.45 81.54 23.40 22.67 92.14 79.18 87.39

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 0 81.5 11.71 0.45 0.03 4.95 1.35 111

 ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةُّٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد  0 82.5 10.93 0.12 0.01 5.22 1.22 111

 بفػسٔةل بُٜ٘ةئ٢ 123000 567900 37700 44000 1000 32400 94000 900000

2008 

 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 123000 563808 36234 8068 635 32363 83093 847201

 ُٗحد بإلٗلةم 100 99.28 96.11 18.34 63.50 99.89 88.40 94.13

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 13.67 63.1 4.19 4.89 0.11 3.6 10.44 111

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 14.56 66.55 4.28 0.95 0.07 3.82 9.81 111

 بُٜ٘ةئ٢بفػسٔةل  160320 781330 115410 31000 0 47900 22040 1158000

2009 

 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 160320 780808 114875 29211 0 47890 22039 1155143

 ُٗحد بإلٗلةم 100 99.93 99.54 94.23 0 99.98 100 99.75

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 13.84 67.47 9.97 2.68 0 4.14 1.9 111

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 13.88 67.59 9.94 2.53 0 4.15 1.91 111

  بفػسٔةل بُٜ٘ةئ٢ 342320 8072570 2708767 150000 19371 589091 600412 12482531
 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ 325017 6490778 1080306 61468 13413 450030 426859 8847871 بُٔػٔٞع

 ُٗحد بإلٗلةم 94.95 80.41 39.88 40.98 69.24 76.39 71.09 70.88

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 2.74 64.67 21.7 1.2 0.16 4.72 4.81 100

 ُٗحد بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُِلوىخ إ٠ُ بُ٘لوةذ بُلؼ٤ِد ُٔٞبيٗد بُؼةّ 3.67 73.36 12.21 0.69 0.15 5.09 4.82 100

النسػػبة األكبػػر مػػف إجمػػالي  شػػّكمت( أف فقػػرة المبػػاني واإلنشػػاءات والمرافػػؽ والطػػرؽ 40يو ػػح الجػػدوؿ )       
%(، كمػا سػجمت النسػبة األكبػر مػف إجمػالي النفقػات 64.67النفقات المخططة لمموازنة االستثمارية والتي بمغػت)
%(، وقد سجمت أعمى نسبة تنفيذ مف بيف جمي  فقػرات 73.36الفعمية مف الموازنة االستثمارية بالجامعة وبمغت)

(. تمييا فقػرة آالت ومعػدات والتػي سػجمت المرتبػة الثانيػة مػف حيػث نسػبة %82.46الموازنة االستثمارية وبمغت )
النفقات المخططة والفعمية إلى إجمػالي مثيمتيػا مػف إجمػالي الموازنػة االسػتثمارية لمجامعػة بػالمجموع العػاـ، حيػث 

نفقػػات %(، بينمػػا ُيمحػػظ انخفػػاض نسػػبة نفقاتيػػا الفعميػػة مػػف إجمػػالي ال06.72سػػجمت نسػػبة نفقاتيػػا المخططػػة )
%(، وُيمحػػظ انخفػػاض مرتبػػة ىػػذه الفقػػرة 60.06الفعميػػة لمموازنػػة االسػػتثمارية بالجامعػػة حيػػث بمغػػت ىػػذه النسػػبة )

( أف 40%(، و يو ػػح الجػػدوؿ )39.88بنسػػبة التنفيػػذ عػػف المرتبػػة الثانيػػة حيػػث بمغػػت نسػػبة إنفاقيػػا اإلجماليػػة )
( ؿ.س وسجمت أدنػى نسػبة 0566222222)وبمغت  0224أ خـ سنوات التخطيط االستثمارية سجمت بالعاـ 

%(، وسبب ىذا االنخفػاض يعػود النخفػاض نسػبة إنفػاؽ فقػرة آالت ومعػدات 29.35تنفيذ بأعواـ الدراسة بمغت )
بينمػػا بمغػػت  0224%( مػػف مجمػػوع النفقػػات المخططػػة لمموازنػػة االسػػتثمارية لعػػاـ 59.66وحػػدىا ) شػػّكمتوالتػػي 

 (6328502222%( وتعػادؿ كمبمػ  )88.29مف ىذه الفقرة ) ينّفذ%( أي ما لـ 66.96نسبة تنفيذ ىذه الفقرة )
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مكاتػب حيػث سػجمت %( مػف الموازنػة المخططػة لوحػدىا. تمييػا فقػرة األثػاث والمعػدات وال50.66ؿ.س وتعادؿ )
نسػػػػػػػػػبة نفقاتيػػػػػػػػػا المخططػػػػػػػػػة والفعميػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف إجمػػػػػػػػػالي النفقػػػػػػػػػات المخططػػػػػػػػػة والفعميػػػػػػػػػة لمموازنػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتثمارية 

%(.ثػػـ فقػػرة نفقػػات التأسػػيس والتػػي بمغػػت نسػػبة 76.39%(، وقػػد بمغػػت نسػػبة إنفاقيػػا)5.29%،4.70وبالترتيػػب)
وازنػػػػػػػة االسػػػػػػػتثمارية، بالترتيػػػػػػػب نفقاتيػػػػػػػا المخططػػػػػػػة والفعميػػػػػػػة مػػػػػػػف إجمػػػػػػػالي النفقػػػػػػػات المخططػػػػػػػة والفعميػػػػػػػة لمم

%(. تمييػػا فقػػرة وسػػائؿ النقػػؿ واالنتقػػاؿ والتػػي بمغػػت نسػػبة 76.29%(، ونسػػبة إنفاقيػػا الفعميػػة )%4.80،4.86)
نفقاتيػػػػػػػا المخططػػػػػػػة والفعميػػػػػػػة مػػػػػػػف إجمػػػػػػػالي النفقػػػػػػػات المخططػػػػػػػة والفعميػػػػػػػة لمموازنػػػػػػػة االسػػػػػػػتثمارية، بالترتيػػػػػػػب 

%(. ثػػـ فقػػرة عػػدد وأدوات ومكاتػػب والتػػي بمغػػت نسػػبة نفقاتيػػا 4.98%( ونسػػبة إنفاقيػػا الفعميػػة )%2.69،6.02)
%( 2.65%،2.66المخططػػة والفعميػػة مػػف إجمػػالي النفقػػات المخططػػة والفعميػػة لمموازنػػة االسػػتثمارية، بالترتيػػب )

%(. ثػػـ فقػػرة األرا ػػي والتػػي بمغػػت نسػػبة نفقاتيػػا المخططػػة والفعميػػة مػػف إجمػػالي 69.04ونسػػبة إنفاقيػػا الفعميػػة )
%( ونسػػػػػػػبة إنفاقيػػػػػػػا الفعميػػػػػػػة 3.67%،0.74ت المخططػػػػػػػة والفعميػػػػػػػة لمموازنػػػػػػػة االسػػػػػػػتثمارية، بالترتيػػػػػػػب )النفقػػػػػػػا

%( مػف النفقػات المخططػة والفعميػة 92%(. مف التحميؿ السابؽ يتبيف أف النسػبة األكبػر وتبمػ  حػوالي )94.95)
ىػذه األبنيػة بالمعػدات والتجييػزات لمموازنة االستثمارية لجامعة تشريف توجو إلػى تشػييد األبنيػة الجامعيػة وتجييػز 

%( توجػػو إلػػى دفػػ  بػػدالت اسػػتمبلؾ األرا ػػي وتػػأميف العػػدد 62البلزمػػة وال ػػرورية، والنسػػبة المتبقيػػة وقػػدرىا )
واألدوات والمفروشػػػات البلزمػػػة ليػػػا. أي أف النسػػػبة األكبػػػر مػػػف النفقػػػات المخططػػػة والفعميػػػة لمموازنػػػة االسػػػتثمارية 

يف البنية التحتية لمعممية التعميميػة فػي الجامعػة مػف تشػييد لؤلبنيػة الجامعيػة وتجييػز بجامعة تشريف توجو إلى تأم
ىذه األبنية بالمعدات والتجييزات واألدوات واألثاث والمفروشات البلزمة بيدؼ و ػعيا بالخدمػة والسػير بالعمميػة 

ة فػػي جامعػػة تشػػريف المخططػػة التعميميػػة بكفػػاءة. ولمعرفػػة الفػػروؽ عنػػد كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المشػػاري  االسػػتثماري
، وإلجمػػػالي السػػػنوات لكػػػؿ فقػػػرة حسػػػب المتوسػػػط الحسػػػابي 0229حتػػػى عػػػاـ  0222والفعميػػػة لمسػػػنوات مػػػف عػػػاـ 

 (.43لمنفقات المخططة، والفعمية عمى النحو المبّيف في الجدوؿ )

 ومتوسطات الفقرات( ومستوى  خطأ بترتيب Z(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وَّيمة اختبار )43ةدول )
 الوحدة: ألف ل. س( 2229 – 2222داللة الفروق في لكل فقرة من فقرات المشاريع االستثمارية المخططة والفعمية لمسنوات )

 بفٗؿىبف بُٔؼ٤ةو١ بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ بُُ٘ٞبذ بُ٘لوةذ بُٔػةٍ
)zغ 

 بُٔؿُٞجد

ه٤ٔد 

 غ.Sigبفؾسٔةٍ(

 ُٓسٟٞ

 بُمفُد

 بألوبػ٢
 2.201- 57946.531 34232 10 بُٔكططد

  دال إحصائياً   0.028
 58849.557 32502 10 بُلؼ٤ِد

 ٓحة٢ٗ ٝإٗشةءبذ ٝٓىبكن
 2.803- 166846.88 806857 10 بُٔكططد

  دال إحصائياً  005. 0    
 257968.71 649078 10 بُلؼ٤ِد

 آفذ ٝٓؼمبذ
 2.803- 436341.710 270877 10 بُٔكططد

  إحصائياً دال  0.005
 80075.123 108031 10 بُلؼ٤ِد

 َٝةئَ بُ٘وَ ٝبفٗسوةٍ
 2.521- 15297.059 15000 10 بُٔكططد

  دال إحصائياً  0.012
 8747.709 6146.8 10 بُلؼ٤ِد

 ػمل ٝألٝبذ ٝهٞبُث
 2.803- 1265.055 1937 10 بُٔكططد

  دال إحصائياً  0.008
 1184.973 1341 10 بُلؼ٤ِد

 أضةش ٝٓؼمبذ ٌٓةزث
 2.803- 26573.096 58909 10 بُٔكططد

  دال إحصائياً  0.005
 15268.948 45003 10 بُلؼ٤ِد

 ٗلوةذ زؤ٤ٍَ
 2.803- 42577.634 60041 10 بُٔكططد

  دال إحصائياً  0.008
 30863.673 42746 10 بُلؼ٤ِد

 إغٔة٢ُ بُُ٘ٞبذ ٌَُ كوىخ
 2.803- 4996105 1248253 10 بُٔكططد

  دال إحصائياً  0.005
 3294695 884787 10 بُلؼ٤ِد

 .1.15* ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 
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( الفػػروؽ فػػي كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المشػػاري  االسػػتثمارية المخططػػة والفعميػػة فػػي جامعػػة 05ويبػػيف الشػػكؿ )
 (:0229 – 0222تشريف لمسنوات )

           

( عند .Sig(، وعند مقارنة قيمة مستوى الداللة )05( وكما يبيف الشكؿ )6مف خبلؿ قراءة الممحؽ )        
يتبيَّف أفَّ الفروؽ التي ظيرت بيف متوسط النفقات المخططة ومتوسط النفقات الفعمية  (2.25)مستوى الداللة 

فقرة، ىي فروؽ دالة إحصائية وجوىرية،  لكؿ فقرة مف فقرات المشاري  االستثمارية وإلجمالي السنوات لكؿ
 (. 2.25( أصغر مف )(.Sigحيث جاءت قيمة مستوى الداللة 

وبناء عمى ذلك نقبل الفرضية البديمة القائمة بوةود فروق ذات داللة إحصائية بين النفقات  
رة. وهذ  االستثمارية المخططة والفعمية لكل من الفقرات السابقة الذكر، وإلةمالي السنوات لكل فق

الفروق الدالة إحصائيًا تشير إلى ضرورة معالةة الخمل بين النفقات المخططة والفعمية لتحسين ةودة 
 التعميم.

التحميل اإلحصائي لمنفقات المخططة والفعمية لكل مشروع من مشاريع الموازنة االستثمارية  -2
 لةامعة تشرين:

زنة االستثمارية لجامعة تشريف البد مف تتب  تنفيذىا حسب لمتعرؼ بشكؿ أكثر تفصيبًل عمى مكونات الموا     
المشػػروع حيػػث تشػػمؿ مكونػػات النفقػػات االسػػتثمارية لجامعػػة تشػػريف وفػػؽ المشػػروع: النفقػػات المخصصػػة لتشػػييد 
أبنية الجامعة كافة مف كميات، ومعاىد، ومراكز، ووحدات سكنية وغيرىا، كما تشمؿ نفقػات تجديػد ىػذه المبػاني 

وتزويدىا بالتجييزات والمعدات واألدوات البلزمة لو ػعيا فػي الخدمػة، وبيػدؼ تػأميف البنيػة التحتيػة وصيانتيا، 
لمعمميػػة التعميميػػة )وىػػذا المؤشػػر يُعػػدُّ مػػف أىػػـ المؤشػػرات لتحقيػػؽ جػػودة التعمػػيـ(، و ػػماف سػػيرىا بكفػػاءة نفػػذت 

الحيويػػة واالسػػتراتيجية والنوعيػػة، بمػػ   جامعػػة تشػػريف ومػػا تػػزاؿ مسػػتمرة بتنفيػػذ العديػػد مػػف المشػػاري  االسػػتثمارية
، حيث أنيت الجامعػة 0229ولغاية العاـ 0222( مشروعًا استثماريًا خبلؿ أعواـ الدراسة مف العاـ 07عددىا )

بناء معظـ كمياتيا بمدينة البلذقية  مف حـر الجامعة، وما تزاؿ مستمرة ببناء ما تبقى مف كميػات، وتقػـو ببنػاء 
( وحػدة 06، كما أنيت بناء معيديف مف معاىدىا العميا الثبلثة بالبلذقية، وقامت ببنػاء )كميات فرعيا بطرطوس
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، ومػػزارع بحثيػػة عمميػػة، وسػػكف لؤلسػػاتذة، ومدرسػػة لمتمػػريض، ومبػػاني اإلدارة  العامػػة، 0229سػػكنية إلػػى العػػاـ 
كافيتريػػات  ػػمف كميػػات والمكتبػػة المركزيػػة، واتحػػاد الطمبػػة، ومركػػز لمحاسػػب، وسػػينما، وقامػػت ببنػػاء عػػدد مػػف ال

الجامعػػة، ومطعػػـ مركػػزي لمجامعػػة، ومػػرآب لمجامعػػة، ومركػػز حػػراري، ومػػدرج كبيػػر قيػػد االنتيػػاء، وبنػػاء مشػػفى 
( النفقػػات المخططػػة والفعميػػة لممشػػاري  االسػػتثمارية لجامعػػة تشػػريف 56لمجامعػػة قيػػد االنتيػػاء. ويو ػػح الجػػدوؿ)

مشــروع أبنيــة الةامعــة  والجديػػدة( خػػبلؿ أعػػواـ الدراسػػة كمػػا يػػأتي:بأنواعيػػا )االسػػتبداؿ والتجديػػد، والمباشػػر بيػػا، 
، واليندسػػة، والوحػػدات السػػكنية،  )األفضــمية األولــى(: ت ػػمف عقػػود المرحمػػة األولػػى وىػػي: )كميػػات الطػػب والعمػػـو

وعقػػد وسػػكف األسػػاتذة، ومركػػز التدفئػػة، ومركػػز التبريػػد واألعمػػاؿ الخارجيػػة، وخػػزاف الميػػاه، وعقػػد كميػػة الزراعػػة، 
(، 6976تدفئة كمية التمريض، وعقد الموق  العاـ لمقسـ الجنػوبي لمجامعػة(: وىػو مشػروع مباشػر بػو منػذ العػاـ )

ولنيايػة أعػواـ الدراسػة وذلػؾ  0227(عدـ وجدود نفقات مخططة لممشروع بدءًا مف العػاـ 6وُيمحظ مف الممحؽ )
لنفقػػات المخططػػة ليػػذا المشػػروع مػػا بػػيف ارتفػػاع يعػػود لبلنتيػػاء مػػف تنفيػػذ ىػػذه المشػػاري . وُيمحػػظ تذبػػذب حجػػـ ا

ولغايػػة  0222وانخفػػاض خػػبلؿ سػػنوات الدراسػػة، حيػػث تػػراوح حجػػـ النفقػػات المخططػػة ليػػذا المشػػروع بػػيف العػػاـ 
( ؿ.س، وتراوحػػػت لمنفقػػػات الفعميػػػة عػػػف نفػػػس الفتػػػرة  بػػػيف 068622222-8222222مػػػا بػػػيف ) 0226العػػػاـ 

%( وأعمػى نسػبة تنفيػذ 45.52ى نسبة تنفيػذ ليػذا المشػروع )( ؿ.س، وبمغت أدن067360222 -7783222)
 %(.71.35%(، وبمغت نسبة التنفيذ اإلجمالية ليذا المشروع )97.3)
وتراوح حجـ النفقات المخططة لو مف  0220: وىو مشروع مباشر بو منذ العاـ مشروع بناء كمية التربية -

( ؿ.س، وتراوح حجـ النفقات المخططة 062622222-3422222ما بيف ) 0229ولغاية العاـ  0220العاـ 
( ؿ.س، أما نسبة تنفيذ ىذا المشروع فُيمحظ ارتفاع نسب تنفيذ ىذا 062622222 -2ليذا المشروع ما بيف )

(. وبم  إجمالي النفقات 0229، 0228، 0226، 0225% باألعواـ )622المشروع حيث وصمت إلى 
( ؿ.س، حيث يدؿ 6246278222غت النفقات الفعمية )( ؿ.س بينما بم6634422222المخططة لممشروع )

اقتراب النفقات الفعمية مف النفقات المخططة إ افة الرتفاع نسبة اإلنفاؽ اإلجمالية لممشروع خبلؿ سنوات 
 %( إلى أف ىناؾ سرعة باإلنجاز والتنفيذ.92.21الدراسة والتي بمغت )

أنو رصد ليذا المشروع نفقات مخططة فقط بالعاـ  : فُيمحظأما مشروع مبنى كمية الهندسة المعموماتية -
( ؿ.س لكؿ عاـ، ولـ يرصد لو نفقات مخططة ببقية األعواـ. 0222222وقدرىا ) 0223، والعاـ 0220

( ؿ.س بينما بمغت نسبة اإلنفاؽ 4222222وبم  بذلؾ حجـ النفقات المخططة اإلجمالية ليذا المشروع )
%(. وىذا يدؿ عمى أف المشروع قد الغي بدءًا مف العاـ 2راسة اإلجمالية )خبلؿ العاميف المذكوريف وأعواـ الد

مف المشاري  االستثمارية رغـ أىميتو االستراتيجية وذلؾ يعود ل ـ ىذا المشروع إلى مشروع توسعات  0224
 كميات اليندسة، وذلؾ بتوجييات مف ىيئة تخطيط الدولة.

 مف حـر  جامعة تشريف ي ـ التوس  بكمية  ينّفذر بو : ىو مشروع مباشمشروع توسع كميات الهندسة -
اليندسة الميكانيكية والكيربائية، وكمية اليندسة المعمارية، وكمية اليندسة المعموماتية، وكمية اليندسة المدنية: 
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( 097222222 -4222222وتراوح حجـ نفقاتو المخططة ما بيف ) 0220بدأ تنفيذ ىذا المشروع منذ العاـ 
ؿ.س(، وُيمحظ ارتفاع نسب إنفاؽ ىذا المشروع  097222222 - 2اوح حجـ نفقاتو الفعمية مف )ؿ.س، وتر 

وارتفاع نسبة اإلنفاؽ اإلجمالية  0229إلى العاـ  0226%( مف العاـ 622حيث وصمت إلى حوالي )
 %(. وىذا يدؿ عمى سرعة اإلنجاز والتنفيذ.95.27)
مشروع جديد دراستو جاىزة ومدرج  مف الخطة الخمسية  : وىوأما مشروع بناء معهد لمبحوث البيئية -

( ؿ.س رصدت باألعواـ 5522222الحادية عشرة: فقد بم  حجـ النفقات المخططة اإلجمالية ليذا المشروع )
. وبمغت 0229وحتى العاـ  0225(، ولـ يرصد لممشروع نفقات مخططة مف العاـ 0224، 0223، 0220)

لغي مف المشاري  االستثمارية أ%(. وبذلؾ يكوف ىذا المشروع  قد 2المشروع )نسبة اإلنفاؽ اإلجمالية ليذا 
وذلؾ يعود لعدة أسباب ربما تعود لرأي اإلدارة  بعدـ الحاجة لبناء معيد لمبحوث البيئية وتأميف مكاف مناسب 

تخطيط الدولة لو  مف حـر الجامعة كما ىو الواق  حاليًا، قياسًا إلى عدد طبلبو، أو ألسباب تتعمؽ بييئة 
 وتوجيياتيا باالكتفاء ببناء المشاري   وفؽ األولوية.

فقد تراوحت النفقات  .: وىو مشروع جديد يق   مف حـر الجامعةأما مشروع بناء متحف البحوث البحرية -
( ؿ.س، بينما 5222222، 522222ما بيف ) 0226ولغاية العاـ  0220المخططة ليذا المشروع مف العاـ 

( ؿ.س، وُيمحظ انخفاض النفقات الفعمية عف النفقات 398222، 2فقات المخططة لو ما بيف )تراوحت الن
( بم  0223، 0220(، عممًا أف حجـ النفقات المخططة بالعاميف )0225، 0224المخططة خبلؿ األعواـ )

ا سجؿ العاـ ، بينم0224، 0223%(، كما ُلحظ انخفاض نسبة التنفيذ بالعاميف 2(، ونسبة تنفيذىما بمغت )2)
 0220%( وبم  حجـ النفقات المخططة اإلجمالية لممشروع مف العاـ 79.6نسبة تنفيذ ) 0226

( ؿ.س، وبمغت نسبة التنفيذ اإلجمالية 844222( ؿ.س، بينما بم  حجـ النفقات الفعمية )62522222)
، وبالتالي انخفاض نسبة %(. وترى الباحثة أف انخفاض حجـ النفقات المخططة اإلجمالية ليذا المشروع8.24)

. يدؿ عمى 0229ولغاية العاـ  0227تنفيذه اإلجمالية، وعدـ وجود نفقات مخططة ليذا المشروع بدءًا مف العاـ 
توقؼ ىذا المشروع بعد االنتياء مف دراستو ودف  النفقات الناجمة عنيا، وذلؾ لعدـ تنفيذ ىذا المشروع عمى 

  مف الخطة الخمسية الحادية عشرة. أرض الواق ، عممًا أف المشروع مدرج 
يق   مف حـر جامعة تشريف:  6983: وىو مشروع مباشر بو منذ العاـ مشروع مشفى الةامعة التعميمي -

( أف 6ُيمحظ مف الممحؽ )مّوؿ ىذا المشروع حكوميًا، وبموجب ثبلث اتفاقيات دولية تـً التعرض ليا سابقًا. 
%(، وُيمحظ أي ًا تذبذب نسب التنفيذ 47.68المشروع اإلجمالية حيث بمغت )ىناؾ انخفا ًا بنسب تنفيذ ىذا 

%(، 65.24فقد سجمت أقؿ نسبة تنفيذ بمغت ) 0224إلى العاـ  0222ما بيف ارتفاع وانخفاض مف العاـ 
. أما 0229إلى العاـ  0225%( بدءًا مف العاـ 622بينما ُيمحظ ارتفاع نسب تنفيذ ىذا المشروع إلى حوالي )

( ؿ.س، وُيمحظ انخفاض حجـ ىذه 6764497222، 86792222حجـ نفقاتو المخططة فقد تراوحت ما بيف )
الذي سجؿ انخفا ًا ممحوظًا بحجـ النفقات المخططة، وقد بم  حجـ  0229إلى العاـ  0222النفقات مف العاـ 
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عمية ما بيف ( ؿ.س، تراوح حجـ نفقاتو الف3806647222النفقات المخططة اإلجمالية لممشروع )
( ؿ.س. وترى 6804436222( ؿ.س، وبم  حجـ نفقاتو الفعمية اإلجمالية )074375222، 86772222)

الباحثة أف انخفاض نسبة التنفيذ اإلجمالية ليذا المشروع تعود لبطء التنفيذ كأحد األسباب، وألسباب أخرى سيتـ 
 .تو يحيا الحقًا بعد العودة إلى مكونات ىذا المشروع

فقط. حيث بم   0226: وىو مشروع خصص لو نفقات مخططة بالعاـ / ك.ف66ع محطة التحويلمشرو  -
 0226( ؿ.س، وحجـ نفقاتو الفعمية بالعاـ 09222واإلجمالية ) 0226حجـ النفقات المخططة لو بالعاـ 

لمشروع %(.بمعنى أف ىذا ا99.34واإلجمالية ) 0226( ؿ.س، وبمغت نسبة إنفاقو بالعاـ 08222واإلجمالية )
 نفذ بالكامؿ خبلؿ ىذا العاـ وما يدؿ عمى ذلؾ عدـ رصد اعتمادات ليذا المشروع بأعواـ الدراسة المتبقية.

وىو مشروع مستمر منذ تأسيس الجامعة يت مف: تنفيذ األعماؿ كافًة المدنية  :مشروع االستبدال والتةديد -
امعة وصيانة التجييزات الموجودة فييا وتشغيميا، وتأميف والمعمارية والكيربائية والصحية والميكانيكية لكميات الج

ولغاية العاـ  0222( حجـ النفقات المخططة ليذا المشروع منذ العاـ 6القط  التبديمية ليا. ويبيف الممحؽ )
( ؿ.س، بينما تراوحت نفقاتو المخططة ما بيف 633222222 - 06655222، والتي تراوحت ما بيف )0229

( ؿ.س. أما نسب تنفيذ ىذا المشروع فقد تذبذبت ما بيف ارتفاع وانخفاض مف 669386222 -05645222)
%، 622إلى حوالي  0229ولغاية العاـ  0225، وُلحظ ارتفاعيا بدءًا مف العاـ 0220إلى العاـ  0222العاـ 

 %(.78.39وبمغت نسبة تنفيذ المشروع اإلجمالية )
ُيمحظ مف الجدوؿ أف حجـ النفقات المخططة المرصودة ليذا : مشروع مدخل عقدة المدينة والنفق والةسر -

( ؿ.س بينما بم  حجـ نفقاتو الفعمية بالعاـ 6022222( وبقيمة إجمالية )0222المشروع كانت فقط بالعاـ )
%(، كما ُيمحظ مف الجدوؿ أنو لـ 90.52( ؿ.س وبمغت نسبة إنفاقو )6662222واإلجمالية كذلؾ ) 0222

.وبمغت نسبة تنفيذ 0229وحتى العاـ  0226نفقات مخططة خبلؿ أعواـ الدراسة مف العاـ  يرصد ليذا المشروع
 %(.90.52ىذا المشروع اإلجمالية )

( وي ـ )مباني اإلدارة العامة،  6983وىو مشروع مباشر بو منذ العاـ ) مشروع األفضمية الثانية: -
والتمريض، والمكتبة المركزية، واتحاد الطمبة، والحاسب، والكافيتريا، والمطعـ، والمدرج، والساحة، والمرآب، 

ططة ليذا ( ارتفاع حجـ النفقات المخ6وكمية ا داب واألعماؿ الخارجية العائدة ليا(. ُيمحظ مف الممحؽ )
، بينما انخف ت النفقات المخططة ليذا المشروع بدءًا مف العاـ 0224ولغاية العاـ  0222المشروع مف العاـ 

( ؿ.س. أما عف 092822222، 5622222حيث تراوحت ىذه النفقات ما بيف ) 0229إلى العاـ  0225
(، وتقارب 0224، 0223، 0220حجـ النفقات الفعمية لو فُيمحظ انخفا يا عف النفقات المخططة بالعاـ )

(، 0229، 0228، 0227، 0226، 0225، 0226، 0222حجميا مف حجـ النفقات المخططة باألعواـ )
( ؿ.س، وُيمحظ مف الجدوؿ تذبذب نسب التنفيذ ما بيف 026476222، 65622222حيث تراوحت ما بيف )

إلى  0225لتنفيذ الممحوظ بدءًا مف العاـ ، وارتفاع نسب ا0224ولغاية العاـ  0222ارتفاع وانخفاض مف العاـ 
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%( عممًا أف 65.70%. وقد بمغت نسبة تنفيذ ىذا المشروع )622حيث بمغت ىذه النسبة  0229العاـ 
 المشروع نفذ بالكامؿ باستثناء مشروع إكماؿ المدرج الكبير.

بنى إداري في كؿ مف وىو مشروع مباشر بو خارج حـر الجامعة ىدفو بناء م مشروع مزارع بوَّا وفيديو: -
مزرعة بوقا وفيديو وترميـ المباني الموجودة فييا وذلؾ لخدمة أعماؿ التجارب الحقمية لطبلب الجامعة المعنييف. 

( تراوح حجـ النفقات المخططة ليذا المشروع 6. ُيمحظ مف الممحؽ )0262وتـ االنتياء مف تنفيذه بنياية العاـ 
( ؿ.س، وبمغت نسبة 05206222، 2فقاتو الفعمية تراوح ما بيف )( ؿ.س، وحجـ ن05022222، 2ما بيف )

(، 0227، 0225، 0226%( باألعواـ )2%(، بينما كانت نسب التنفيذ )65.6) 0222تنفيذه بالعاـ 
(، وقد حقؽ نسب تنفيذ مرتفعة وصمت إلى حوالي 0224، 0223، 0220وانخف ت نسب التنفيذ باألعواـ )

 %(.65.26(، وبمغت نسبة تنفيذه اإلجمالية )0229، 0228، 0226% باألعواـ )622
( أنو لـ 6وىو مشروع جديد يق   مف حـر جامعة تشريف، ويو ح الممحؽ ) مشروع مبنى كمية الصيدلة: -

حيث بم  حجـ النفقات المخططة اإلجمالية  0224، والعاـ 0223يرصد لممشروع نفقات مخططة سوى بالعاـ 
( وكذلؾ بمغت نسب 2( ؿ.س. بينما حجـ النفقات الفعمية بمغت )0522222لممشروع خبلؿ ىذيف العاميف )

%( وىذا يدؿ عمى عدـ تنفيذ ىذا المشروع حيث أجؿ تنفيذه إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة 2التنفيذ )
 لجامعة تشريف بتوجيو مف ىيئة تخطيط الدولة. 

يق   مف حـر جامعة تشريف،  وُيمحظ مف  0223: وىو مشروع مباشر بو بالعاـ مشروع بناء كمية االَّتصاد -
ما بيف  0229إلى العاـ  0223( تراوح حجـ االعتمادات المرصودة لممشروع مف العاـ 6الممحؽ )

، 2ما بيف ) نفسيا ( ؿ.س، بينما تراوح حجـ نفقاتو الفعمية عف األعواـ304222222، 0222222)
 0224%(، بينما بمغت بالعاـ 2) 0223ت بالعاـ ( ؿ.س، أما نسب تنفيذ ىذا المشروع فقد بمغ304222222

، وحقؽ أعمى نسبة تنفيذ 0225%( بالعاـ 97.56(، بينما ارتفعت إلى )65.95) 0227%( وبالعاـ 56.05)
%(، 96.05(، وبمغت نسبة التنفيذ اإلجمالية لممشروع )0229، 0228، 0226% باألعواـ )622وصمت إلى 

 0266-0262، وتـ فعميًا االنتياء مف تنفيذ المشروع خبلؿ العاـ الدراسي وىذا يدؿ عمى أف المشروع بنياياتو
 (.0229-5 -63رغـ تأخره تنفيذه عف المدة المحددة وىي )

، و تاريخ االنتياء 0223: وىو مشروع مباشر بو  مف حـر الجامعة منذ العاـ مشروع مبنى كمية طب األسنان -
( تراوح حجـ نفقاتو المخططة مف 6ياء منو بعد. وُيمحظ مف الممحؽ )ولـ يتـ االنت 0262مف تنفيذه محدد بالعاـ 

( ؿ.س، وتراوح حجـ نفقاتو الفعمية ما بيف 640222222، 6022222ما بيف ) 0229إلى العاـ  0223العاـ 
( ؿ.س، وُيمحظ تذبذب نسب تنفيذ ىذا المشروع مابيف انخفاض وارتفاع، فقد 600667222، 922222)

%(، وارتفاع نسبة تنفيذه 7.68( بمغت )0224%( وبالعاـ )8.68وبمغت ) 0223ة بالعاـ انخف ت ىذه النسب
%( في بعض األعواـ 622حيث وصمت ىذه النسبة إلى ) 0229إلى العاـ  0225بشكؿ كبير بدءًا مف العاـ 

ب اإلنفاؽ %(. ويعود تذبذ79.66. وقد بمغت نسبة تنفيذ ىذا المشروع اإلجمالية )0228، والعاـ 0226كالعاـ 



 - 169  -  
 

ويدؿ عمى ذلؾ ارتفاع حجـ النفقات  0226لعدـ االنتياء مف إجراءات توقي  عقد المباشرة بالمشروع إلى العاـ 
( حيث بمغت 0225إلى العاـ 0223بزيادة ممحوظة عف األعواـ مف العاـ ) 0226المخططة لممشروع بالعاـ 

، 0224، 0223  القميمة المصروفة باألعواـ )%(. عممًا أف المبال99.77( ؿ.س، وبنسبة تنفيذ )60522222)
شراؼ وىذا يدؿ عمى وجود صعوبات تتعرض ليا الجية بالحصوؿ عمى 0225 ( صرفت كنفقات دراسة وا 

 موافقات خاصًة بالمباشرة بمشروع جديد.
: وىو مشروع جديد أنجزت دراستو وأّجؿ تنفيذه إلى الخطة الخمسية مشروع مبنى كمية التربية الرياضية -

( أف حجـ النفقات المخططة اإلجمالية 6لحادية عشرة بتوجيو مف ىيئة تخطيط الدولة: يو ح الممحؽ )ا
( ؿ.س بينما بم  حجـ النفقات 60522222( بم  )0225، 0224، 0223المرصودة لممشروع باألعواـ )

%( بينما بمغت 52( ؿ.س بنسبة تنفيذ )3222222) 0225الفعمية اإلجمالية لممشروع التي أنفقت خبلؿ العاـ 
 %(.04نسبة التنفيذ اإلجمالية لممشروع )

: وىو مشروع جديد أنجزت دراستو وأّجؿ تنفيذه إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة بتوجيو المالعب الرياضية -
، 0224، 0223مف ىيئة تخطيط الدولة. حيث تراوح حجـ نفقاتو المخططة التي رصدت فقط باألعواـ )

( ؿ.س، بينما تراوح حجـ نفقاتو الفعمية خبلؿ األعواـ الثبلثة المذكورة 026222222 -(5000000(: 0225
، بينما 0223%( بالعاـ 2( ؿ.س، ُيمحظ انخفاض نسبة تنفيذ ىذا المشروع حيث بمغت )5222222 -2)

. 0225%( بالعاـ 622(، وحققت ارتفاعًا ممحوظًا وصؿ إلى )0224%( بالعاـ )68ارتفعت بنسبة قميمة إلى )
 %(. 68.97وبمغت نسبة التنفيذ اإلجمالية ليذا المشروع )

، 0223: وىو مشروع جديد  مف حـر الجامعة خصصت لو نفقات مخططة بالعاـ مشروع كمية الحقوق -
، وبم  حجـ نفقاتو 0229إلى العاـ  0225، بينما لـ يخصص لو نفقات مخططة مف العاـ 0224والعاـ 

(، وبالتالي نسبة إنفاقيا اإلجمالية 2فقط بينما بم  حجـ نفقاتو الفعمية) (ؿ.س0522222المخططة اإلجمالية )
ّنما أّجؿ تنفيذه إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة بتوجيو ينّفذ%(، وىذا يدؿ عمى أف المشروع لـ 2بمغت ) ، وا 

جيؿ المشاري  الجديدة مف ىيئة تخطيط الدولة ب رورة إنياء المشاري  االستثمارية المباشرة بيا ذات األولوية وتأ
 غير المباشر بيا. 

، والعاـ 0223: وىو مشروع جديد رصدت لو نفقات مخططة خبلؿ العاـ البيوت الخضراء لكمية الزراعة -
( ؿ.س، ولـ يرصد لؤلعواـ المتبقية أي اعتمادات، أما النفقات 663222222بمغت بمجموعيا ) 0224

%( وىذا يدؿ عمى أف المشروع رصدت لو 2تنفيذه اإلجمالية )(، وبالتالي بمغت نسبة 2الفعمية فقد بمغت )
. وأّجؿ تنفيذه إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة بتوجيو مف ىيئة تخطيط الدولة ينّفذاعتمادات إال أنو لـ 

 ب رورة إنياء المشاري  االستثمارية المباشرة بيا ذات األولوية وتأجيؿ المشاري  الجديدة غير المباشر بيا. 
إلى العاـ  0222: وىو مشروع مباشر بو رصدت لو النفقات المخططة مف العاـ شروع أبنية سكن الطالبم -

( ؿ.س، وتراوح حجـ نفقاتو المخططة 432522222، 6622222فقط حيث تراوح حجميا ما بيف ) 0226
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شروع باستثناء ( ؿ.س، وُيمحظ ارتفاع نسبة تنفيذ ىذا الم337345222، 666222خبلؿ الفترة ذاتيا ما بيف )
%(. وقد بمغت نسبة التنفيذ اإلجمالية ليذا المشروع 66.20الذي انخف ت فيو نسبة التنفيذ إلى ) 0224العاـ 

( وحدة سكنية، تعاقدت الجامعة 66(. تجدر اإلشارة إلى أف ىذا المشروع ىو عقد بناء مؤلؼ مف )77.54)
( وحدات سكنية، فتغير اسـ المشروع 8ي منيا )( وحدات سكنية، وبق5( وحدة سكنية أنجز منيا )66عمى )

 إلى المشروع ا تي بتوجيو مف ىيئة تخطيط الدولة.
، وتراوح حجـ نفقاتو 0223: وىو مشروع مباشر بو منذ العاـ ( وحدات سكنية طالبية8مشروع بناء ) -

( ؿ. س، 78222222 -55630222(، ما بيف )0224، 0223المخططة التي رصدت فقط باألعواـ )
( ؿ.س. حيث ُلحظ 76637222 -4628222وتراوح حجـ نفقاتو الفعمية خبلؿ األعواـ نفسيا ما بيف )

%(، بينما 45.33إلى ) 0224%(، وارتفاعيا بالعاـ 5.96وبمغت ) 0223انخفاض نسبة التنفيذ في العاـ 
%(. وما 49.34%. وبمغت نسبة تنفيذه اإلجمالية )99.52حيث بمغت  0225سجمت ارتفاعًا ممحوظًا بالعاـ

ىو االكتفاء مبدئيًا ببناء وحدتيف سكنيتيف  0226يفسر عدـ رصد نفقات مخططة ليذا المشروع بدءًا مف العاـ 
 ( كما سيأتي الحقًا.68، 67فقط ليصبح اسـ المشروع مشروع إكماؿ وحدتيف سكنيتيف )

نفيذه بتوجيو مف ىيئة تخطيط وأجؿ ت ينّفذ: مشروع جديد أنجزت دراستو ولـ مشروع متحف العموم الطبيعية -
، والعاـ 0224، والعاـ 0223الدولة: ورصد ليذا المشروع نفقات مخططة خبلؿ ثبلثة أعواـ فقط وىي العاـ 

( ؿ.س بينما بم  حجـ النفقات 4822222، حيث بم  حجـ النفقات المخططة اإلجمالية ليذه األعواـ )0225
%(، 2) 0223خفاض نسبة تنفيذه حيث بمغت بالعاـ ( ؿ.س، وُيمحظ ان542222المخططة اإلجمالية )

، وبمغت نسبة 0225%( بالعاـ 33.33، وارتفعت إلى )0224%( بالعاـ 0.68وارتفعت بنسبة قميمة إلى )
 %(.4.69التنفيذ اإلجمالية )

: حيث 0226مشروع كمية اليندسة التقنية: وىو مشروع جديد يق  في مدينة طرطوس بدَئ بدراستو منذ العاـ  -
(، بينما 4822222) 0227، والعاـ 0226بم  حجـ النفقات المخططة اإلجمالية المرصودة لممشروع بالعاـ 

( ؿ.س، وبمغت نسبة تنفيذه اإلجمالية 3757222بم  حجـ النفقات الفعمية بيذيف العاميف واإلجمالية )
 %( وىي نفقات لدراسة المشروع. 78.07)

بتوجيو مف قبؿ ىيئة تخطيط  0226بدَئ بتنفيذه بالعاـ  شروع جديد: وىو ممشروع مرافق وتةهيزات الةامعة -
بيدؼ تأميف وحصر احتياجات الجامعة  0226الدولة أثناء مناقشة الموازنة االستثمارية لجامعة تشريف لمعاـ 

 ومرافقيا كافة مف األرا ي، والمباني، والمخابر، وتجييزاتيا، والمفروشات البلزمة ليا، والعدد واألدوات،
ووسائؿ النقؿ ال رورية لمجامعة..، إ افة إلى تصفية ما تبقى مف المشاري  االستثمارية. حيث ُيمحظ تراوح 

( ؿ.س، 065222222 -74374222ما بيف ) 0229إلى العاـ  0226حجـ نفقاتو المخططة مف العاـ 
( ؿ.س، وُيمحظ 063965222 -39668222بينما تراوح حجـ نفقاتو الفعمية خبلؿ األعواـ ذاتيا ما بيف )

حيث بمغت  0229%( وبالعاـ 99.50حيث بمغت ) 0226تذبذب نسبة التنفيذ ما بيف ارتفاع ممحوظ بالعاـ 
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%(، ويعود ذلؾ إلى انخفاض نسبة تنفيذ فقرات 52.93إلى ) 0228%(، وانخفاض بالعاـ 98.48نسبتو )
ت بيذا العاـ بينما بمغت نسبة اإلنفاؽ بالعاـ وسائؿ النقؿ، واالنخفاض النسبي لنسبة تنفيذ فقرة ا الت والمعدا

%( وىو مشروع يمتاز بصفة 87.40%(، وبمغت نسبة التنفيذ اإلجمالية لممشروع )70.90) 0227
 بيدؼ تأميف احتياجات الجامعة ومرافقيا. االستمرارية

: 0262العاـ  وأنجز المشروع خبلؿ 0226: وىو مشروع مباشر بو منذ العاـ مشروع إكمال وحدتين سكنيتين -
 -3522222ما بيف) 0229إلى العاـ  0226( تراوح حجـ نفقاتو المخططة مف العاـ 6ُيمحظ مف الممحؽ )

( ؿ.س، 624506222 -3499222( ؿ.س، بينما تراوح حجـ نفقاتو المخططة ما بيف )605222222
غت نسبة تنفيذه %(، وبم99.97 -%79وُيمحظ ارتفاع نسبة تنفيذ ىذا المشروع حيث تراوحت ما بيف )

 %(. 87.83اإلجمالية )
 0227بدَئ بتنفيذه بالعاـ يد : وىو مشروع جدمشروع تنفيذ المخطط التنظيمي لمكميات الةامعية بطرطوس -

نجاز البنية التحتية  بمدينة طرطوس ييدؼ إلى تجييز الموق  العاـ مف طرقات وجدراف استنادية وتصاويف، وا 
لبناء الكميات المحدثة في طرطوس. بم  حجـ النفقات المخططة اإلجمالية مف  لشبكات المياه الحموة والمالحة،

( ؿ.س، وبم  حجـ النفقات المخططة ليذا المشروع خبلؿ 088535222) 0229إلى العاـ  0227العاـ 
%(، لعدـ البدء بالتنفيذ وذلؾ لعدـ 2) 0227( ؿ.س. بمغت نسبة تنفيذه بالعاـ 087503222األعواـ نفسيا )

% بالعاـ 622اؿ إجراءات عقد المباشرة بالمشروع، بينما حقؽ نسبة تنفيذ مرتفعة وصمت إلى حوالي اكتم
 %( وىذا يدؿ عمى سرعة باإلنجاز. 99.95، وبمغت نسبة تنفيذه اإلجمالية )0229، والعاـ 0228

ىيئة تخطيط بتوجيو مف  0226بدَئ بتنفيذه منذ العاـ يد : وىو مشروع جدمشروع دراسات مشاريع الةامعة -
. حيث تـ بناًء عمى ذلؾ إلغاء فقرة نفقات 0226الدولة أثناء مناقشة الموازنة االستثمارية لجامعة تشريف لمعاـ 
إلى صرؼ نفقات دراسة  ف ىذا المشروع، إ افةالتأسيس لمعظـ المشاري   االستثمارية، وحصر إنفاقيا  م

مف ىذا المشروع أي حصرت نفقات الدراسة واإلشراؼ   ةيات الجامعة المحدثة بطرطوس كافّ إنشاء مباني كم
إلى العاـ  0226(  أف حجـ النفقات المخططة لممشروع مف العاـ 6 مف ىذا المشروع. ويبيف الممحؽ )

( ؿ.س، بينما تراوح حجـ نفقاتو الفعمية عف األعواـ 36222222، 63222222تراوحت ما بيف ) 0229
 -%66.36.س، وقد تراوحت نسبة تنفيذ ىذا المشروع ما بيف )( ؿ09992222، 7972222نفسيا ما بيف)

%(. وقد بم  حجـ النفقات المخططة المرصودة لممشاري  88.53%(، وبمغت نسبة تنفيذه اإلجمالية )622
( ؿ.س، بينما بم  حجـ 60480536222) 0229إلى العاـ  0222االستثمارية لجامعة تشريف مف العاـ 

( ؿ.س بنسبة تنفيذ بمغت 8847876222ت ليا خبلؿ األعواـ ذاتيا )النفقات المخططة التي رصد
(79.88.)% 

( وعودة الباحثة إلى فقرات كل 6من التحميل السابق وبعد دراسة المشاريع االستثمارية الواردة بالممحق )
 ( تبين اآلتي:7مشروع انظر الممحق )
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توقػؼ تنفيػػذ أو تأجيػػؿ تنفيػػذ بعػػض المشػػاري  االسػػتثمارية فػي جامعػػة تشػػريف رغػػـ أىميتيػػا االسػػتراتيجية لمجامعػػة  -
بتوجيو مف قبؿ ىيئة تخطيط الدولة كمشروع )كميػة التربيػة الريا ػية، كميػة الصػيدلة، البيػوت الخ ػراء، المعيػد 

 العالي لمبحوث البيئية، المبلعب الريا ية...( 
نفيذ بعض المشاري  االستثمارية وعدـ تسميميا في الوقت المحدد وقد شمؿ ىذا التأخير عددًا مف التأخر في ت  -

المشاري  ومف أىميا: )مشروع مشفى الجامعة التعميمي، ومشروع كمية طب األسناف، ومشروع كمية توسعات 
ويعود التأخير ألسباب ( 6كمية اليندسة، ومشروع كمية التربية..( حسب ما يظير التحميؿ السابؽ لمممحؽ )

متعددة منيا: عدـ الموافقة عمى رصد االعتمادات البلزمة والكافية ليذه المشاري  مف قبؿ ىيئة تخطيط الدولة، 
لى طبيعة الموازنة االستثمارية التي تتطمب  لى سوء التنفيذ مف قبؿ الشركات المعنية بذلؾ، وا  أو وزارة المالية وا 

ي يأخذ وقتًا طويبًل يسبب في أغمب األحياف التأخر في تنفيذ الخطة المطموبة أسموب التعاقد الروتيني، الذ
بمواعيدىا المحددة، وتأخر بعض المتعيديف في الوفاء بالتزاماتيـ، أو عدـ التزاـ بعض الشركات بتسميـ 

نفيذ المشاري  الواجب تنفيذىا خبلؿ العاـ المالي الحالي حسب الخطة المدروسة، أو انسحاب بع يا مف ت
المشاري  المحالة إلييا مما يؤدي إلى تأخر تنفيذ ىذه المشاري  الخ .... وىذا يدؿ عمى عدـ انسجاـ النفقات 
المخططة م  احتياجات الجامعة، و رورة زيادتيا وزيادة نسبة تنفيذىا لتحقيؽ تنفيذ تمؾ المشاري  بالوقت 

يعّد البناء الجامعي أحد المستمزمات المادية األساسية المحدد لما لو مف انعكاسات عمى العممية التعميمية، حيث 
 ال رورية لرف  الكفاءة الداخمية لمتعميـ العالي. 

حيث  بدَّة مع تفاصيمه 2224توصمت الباحثة إلى تحديد مكان الخمل بتنفيذ الموازنة االستثمارية بالعام  -
في ذلؾ العاـ بإنفاقو  يشّكؿونو ُيمحظ أف الخمؿ بشكؿ رئيس وق  في مشروع مشفى الجامعة التعميمي ك

( ؿ.س 6.764.497222االستثماري المخطط الكتمة األ خـ مف الموازنة االستثمارية إذ بم  إنفاقو المخطط )
( بينما بمغت نسبة تنفيذه 0566222222%( مف كامؿ اإلنفاؽ االستثماري المخطط البال  )68.08) يشّكؿو 

%( 58( ويعادؿ لوحده )6.456.472222%( ويعادؿ )84.95بمغت نسبتو ) ينّفذ%( أي ما لـ 65.25فقط)
في  ينّفذمف كامؿ اإلنفاؽ المخطط االستثماري وبالمقارنة م  اإلنفاؽ االستثماري كفقرات يتبيف أف معظـ ما لـ 

قراتو بمشروع مشفى الجامعة التعميمي وىذا ما تثبتو نفقات المشفى بف ينّفذفقرة آالت ومعدات كاف ما لـ 
النفقات المخططة ليذه الفقرة في المشروع نفسو والبالغة  شّكمتحيث  0224التفصيمية العاـ 

%( مف 82.58%( مف كامؿ اإلنفاؽ المخطط االستثماري ونسبة )55.20( ؿ.س نسبة )2221381557)
نسبة اإلنفاؽ %(، و 2نسبة النفقات الفعمية ليا ) شّكمتحجـ النفقات المخططة اإلجمالية لممشروع، بينما 

(2)%. 
والسبب خارج عن إدارة الةامعة ويعود إلى فشل إعالن تأمين التةهيزات الطبية لممشفى  (7الممحق ) انظر 

 .باستثناء تةهيزات المعالةة الشعاعية لمطب النووي الممولة بموةب اتفاَّية القرض من صندوق األوبك
 االتفاَّيات الدولية الثالثة اآلتية : بموةب وباستثناء" التمويل الخارةي لمشفى الةامعة التعميمي
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  شراء  ت إلىدفوالتي ىصندوؽ األوبؾ )لمتنمية(: و قرض بيف حكومة الجميورية العربية السورية الاتفاقية
 .مشروع مشفى جامعة تشريف التعميميل معدات ميكانيكية وكيربائية

  اتفاقية التوكيؿ بيف حكومة الجميورية العربية السورية والبنؾ اإلسبلمي لمتنمية بيدؼ تمويؿ أعماؿ
 .مشروع مشفى جامعة تشريف التعميميلأر يات(  -إكماالت )ألمنيـو

  تمويؿ تجييزات طبية لاتفاقية القرض بيف حكومة الجميورية العربية السورية والبنؾ اإلسبلمي لمتنمية
 مشروع مشفى جامعة تشريف التعميمي". الشعاعية لمركز الطب النوويالمعالجة 

 .في العاـ التالي ُأتب  المشفى إلدارة  خاصة بو تتاب  تنفيذ ىذه الفقرة بشكؿ خاصو 
سجؿ أدنى نسبة إنفاؽ والسبب يعود لفقرة آالت ومعدات ومعظميا في  0224وُيمحظ بشكؿ عاـ أّف العاـ  

ميمي، أما في السنوات األولى مف الدراسة فكانت نسبة التنفيذ بشكؿ عاـ متوسطة، مشروع مشفى الجامعة التع
كانت نسب التنفيذ عالية خاصة بعد أف أصبح مشروع مشفى  0225وفي السنوات األخيرة وتحديدًا في عاـ 

لتركيز عمى أّف الجامعة التعميمي في معظـ بنوده وتحديدًا فقرة ا الت والمعدات إدارة مالية خاصة مستقمة م  ا
كساء كانت منفذة وتـ استكماليا مف قبؿ الجامعة في السنوات البلحقة  نسبة كبيرة مف ىذا المشروع بناء وا 
وبالتعاوف م  إدارة المشفى المستقمة، التي أصبحت تتاب  تمويؿ باقي مراحؿ المشفى وخاصة ا الت 

كؿ عاـ كانت تتحسف أو تتراج  بالتزامف م  تحسف والتجييزات والمعدات بطريقتيا، وُيمحظ أف نسب التنفيذ بش
أو تراج  نسب التنفيذ في الوزارة وفي الدولة بشكؿ عاـ في النياية. وىذا يعكس واق  أف تحسف الو   العاـ 
في الببلد وعبلقاتيا الداخمية والخارجية واإلنتاج القومي .. الخ ىو ما يجعؿ الدولة قادرة عمى تنفيذ خططيا 

ووصوليا إلى  0225ف نسب التنفيذ العالية جدًا مف عاـ إالستثماري بنسب عالية، وبالتالي فباإلنفاؽ ا
في %( في السنوات الثبلث األخيرة في الدولة انعكس عمى تحسف نسب تنفيذ اإلنفاؽ االستثماري 622)

ببع يا البعض وم  ، وىذا يعكس الترابط الوثيؽ بيف موازنات القطاعات ةوزارات الدولة ومؤسساتيا كافّ 
الدولة، وبالنتيجة فإف انعكاس ذلؾ الخمؿ في التنفيذ عمى العممية التعميمية كبير جدًا، إذ إف التأخر في اإلنجاز 
ليذه المشاري  أو توقؼ إنجاز بعض المشاري  االستثمارية االستراتيجية والحيوية كما ىو في بعض المشاري  

التعميمية واستمرار ال غط في األبنية واألجيزة وا الت الحالية. يعني تأخير و عيا في  خدمة العممية 
وبالنتيجة ينعكس ذلؾ عمى المخرج األساسي لمعممية التعميمية أال وىو الطالب، وبالتالي تنخفض كفاءة ىذا 

 المخرج، وبالتالي ي عؼ دوره في عممية التنمية والتقدـ وتمبية حاجات المجتم  المتزايدة.
نه: ال توةد فروق ذات داللة إالقائمة  الفرعية الثالثة من الفرضية األولىولمتحقق من صحة الفرضية 

إحصائية بين النفقات االستثمارية المخططة والفعمية لكل مشروع من المشاريع االستثمارية لسنوات 
الفروؽ بيف النفقات  ( الذي تـ حساب45، أدرجت نتائج الحساب عمى النحو المبّيف في الجدوؿ )الدراسة

المخططة والمنفذة لكؿ مشروع مف المشاري  االستثمارية، بعد أف استبعدت المشاري  االستثمارية ا تية )مبنى 
كمية اليندسة المعموماتية، معيد بحوث البيئة، مبنى كمية الصيدلة، كمية الحقوؽ، البيوت الخ راء لكمية 
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، 052222، 052222، 552222، 422222نفقاتيا المخططة )الزراعة( مف التحميؿ اإلحصائي، إذ بمغت 
 ( ؿ. س لسنوات الدراسة.2( عمى التوالي، بينما بمغت نفقاتيا الفعمية لكؿ مشروع منيا )6632222

 غ ُٝٓسٟٞ Zغ: بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ ٝبفٗؿىبف بُٔؼ٤ةو١ ٝه٤ٔد بقسحةو (44( ةدول

 غ6119 – 6111بفَسطٔةو٣د بُٔكططد ٝبُلؼ٤ِد ُُِ٘ٞبذ (لفُد بُلىٝم ك٢ ٌَُ ٓشىٝع ٖٓ بُٔشةو٣غ 

 بُُ٘ٞبذ بُ٘لوةذ بُٔػةٍ
بُٔسَٞؾ 

 بُؿُةج٢
 بفٗؿىبف بُٔؼ٤ةو١

)zغ 

ه٤ٔد  بُٔؿُٞجد

 غ.Sigبفؾسٔةٍ(

 ُٓسٟٞ

 بُمفُد

 106576.055 114306.2 10 بُٔكططد ٓشةو٣غ أج٤٘د بُػةٓؼد (أكؼ٤ِد أ٠ُٝغ
  لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.018 2.366-

 80107.879 81552.3 10 بُلؼ٤ِد

 103774.458 113440 10 بُٔكططد ٓح٠٘ ٤ًِد بُسىج٤د
  لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.043 2.023-

 106866.791 104607.8 10 بُلؼ٤ِد

 112652.021 91930 10 بُٔكططد زَٞغ ٤ًِةذ بُٜ٘مَد
  لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.018 2.366-

 115664.892 87583.9 10 بُلؼ٤ِد

 1623.611 1050 10 بُٔكططد ٓسؿق بُحؿٞش بُحؿى٣د
  لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.043 2.023-

 144.483 84.4 10 بُلؼ٤ِد

 482443.732 382664.7 10 بُٔكططد ٓشل٠ بُػةٓؼد بُسؼ٢ٔ٤ِ
  لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.005 2.802-

 67484.604 182443.1 10 بُلؼ٤ِد

 9.171 2.9 10 بُٔكططد / ى.ف66ٓؿطد بُسؿ٣َٞ 
 ؿ٤ى لبٍ 0.317 1.0-

 8.854 2.8 10 بُلؼ٤ِد

 37557.475 79135.5 10 بُٔكططد بفَسحمبٍ ٝبُسػم٣م
  لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.005 2.802-

 34757.657 62035.7 10 بُلؼ٤ِد

 379.473 120 10 بُٔكططد ٓمقَ ػومخ بُٔم٣٘د ٝبُ٘لن ٝبُػُى
 ؿ٤ى لبٍ 0.317 1.0-

 351.013 111 10 بُلؼ٤ِد

 88468.140 129221.1 10 بُٔكططد ٓشةو٣غ أج٤٘د بُػةٓؼد (أكؼ٤ِد ضة٤ٗدغ
  لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.008 2.802-

 58561.818 84925.1 10 بُلؼ٤ِد

 7528.860 4686 10 بُٔكططد ًٓبوع جٞهة ٝك٤م٣ٞ
  لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.008 2.802-

 7756.858 3048.9 10 بُلؼ٤ِد

 113393.722 91950 10 بُٔكططد ٤ًِد بفهسظةل
 ؿ٤ى لبٍ 0.068 1.826-

 114368.622 88504 10 بُلؼ٤ِد

 44936.740 26578 10 بُٔكططد ٓح٠٘ ٤ًِد ؽث بألَ٘ةٕ
  لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.028 2.201-

 40479.145 21172.5 10 بُلؼ٤ِد

 2508.319 1250 10 بُٔكططد ٓح٠٘ ٤ًِد بُسىج٤د بُى٣ةػ٤د
 ؿ٤ى لبٍ 0.109 1.342-

 948.683 300 10 بُلؼ٤ِد

 7524.213 4060 10 بُٔكططد بُٔالػث بُى٣ةػ٤د
 ؿ٤ى لبٍ 0.180 1.342-

 1711.432 770 10 بُلؼ٤ِد

 133576.752 66546 10 بُٔكططد أج٤٘د ٌَٖ بُطالت
  لبٍ إؾظةئ٤ةً  0.028 2.201-

 105096.48 51593.3 10 بُلؼ٤ِد

 33556.697 20563.2 10 بُٔكططد ٤ٌَ٘د ؽالج٤د غ ٝؾمبذ8ج٘ةء(
 ؿ٤ى لبٍ 0.109 1.604-

 22996.465 10146.2 10 بُلؼ٤ِد

 3434.611 1290 10 بُٔكططد ٓسؿق بُؼِّٞ بُطح٤ؼ٤د
 ؿ٤ى لبٍ 0.107 1.604-

 114.717 54 10 بُلؼ٤ِد

 1208.121 480 10 بُٔكططد ٤ًِد بُٜ٘مَد بُسو٤٘د
 لبٍؿ٤ى  0.180 1.342-

 1034.142 375.7 10 بُلؼ٤ِد

 78805.483 54614 10 بُٔكططد ٓىبكن ٝزػ٤ًٜبذ بُػةٓؼد
 ؿ٤ى لبٍ 0.068 1.826-

 76397.797 47743 10 بُلؼ٤ِد

 48566.82 24940 10 بُٔكططد ٝؾمز٤ٖ ٤ٌَ٘س٤ٖ إًٔةفذ
 ؿ٤ى لبٍ 0.065 1.826-

 42146.949 21905.4 10 بُلؼ٤ِد
بُٔكطؾ بُس٘ظ٢ٔ٤ ٤ٌُِِةذ بُػةٓؼ٤د ز٘ل٤ه 

 جطىؽٌٞ
 61208.552 28853.5 10 بُٔكططد

 ؿ٤ى لبٍ 0.109 1.604-
 61257.747 28752.3 10 بُلؼ٤ِد

 78805 54614 10 بُٔكططد لوبَةذ ٓشةو٣غ بُػةٓؼد
 ؿ٤ى لبٍ 0.06 1.826-

 76397 47743 10 بُلؼ٤ِد

 .2.25* عند مستوى داللة 
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( الفروؽ في كؿ مشروع مف المشاري  االستثمارية المخططة والفعمية في جامعة 06ويبيف الشكؿ )      
 (:0229 – 0222تشريف لمسنوات )

 
.( Sigوعند مقارنة قيمة االحتماؿ لمستوى الداللة )( 06والشكؿ )( 48مف خبلؿ قراءة الجدوؿ )           

( يتبيَّف أفَّ الفروؽ التي ظيرت بيف متوسط النفقات المخططة ومتوسط النفقات 2.25م  مستوى الداللة )
 –مبنى كمية التربية  –الفعمية لكؿ مشروع مف المشاري  االستثمارية )مشاري  أبنية الجامعة )أف مية أولى( 

مشاري   -االستبداؿ والتجديد  -تعميمي مشفى الجامعة ال –متحؼ البحوث البحرية  –توس  كميات اليندسة 
أبنية سكف الطبلب ىي فروؽ  –مبنى كمية طب األسناف  –مزارع بوقا وفيديو  -أبنية الجامعة )أف مية ثانية(

 (. 2.25( أصغر مف )(.Sigدالة وجوىرية، حيث جاءت قيمة مستوى الداللة 
ضــية البديمـة القائمـة: بوةـود فــروق ذات وبنـاًء عمـى ذلـك تــرفض الفرضـية الصـفرية، وتقبـل الفر         

ــين النفقــات االســتثمارية المخططــة والفعميــة لكــل مشــروع مــن المشــاريع االســتثمارية  داللــة إحصــائية ب
الســابقة لســنوات الدراســة. أمــا بالنســبة لبقيــة المشــاريع االســتثمارية تقبــل الفرضــية الصــفرية. والفــروق 

 مية التعميمية.الدالة لها انعكاسات سمبية عمى سير العم
األرصدة المتبقية من إةمالي الموازنة وشقيها )الةارية واالستثمارية( لةامعة تشرين،  رابعًا:

 ودالالتها:
 األرصدة المتبقية من إةمالي الموازنة التخطيطية لةامعة تشرين، ودالالتها: -1

 الجارية) وشقييا الموازنة، إجمالي مف إنفاؽ دوف المتبقية األرصدة( 45) الجدوؿ مف يتبيف       
 : 0229 العاـ إلى 0222 العاـ مف( واالستثمارية
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 (2009 –2000)الفروق في كل مشروع من المشاريع االستثمارية المخططة والفعلية في جامعة تشرين للسنوات ( 26) الشكل 

 المخططة
 الفعلية
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 الوحدة: ألف ل.س2229إلى العام  2222(الرصيد المتبقي من إةمالي الموازنة بشقيها الةارية واالستثمارية لةامعة تشرين من العام 45) ةدول
 بُح٤ــــــــــةٕ

 

بُٔٞبيٗد 

 بُػةو٣د

بُىط٤م بُٔسحو٢ 

بُٔٞبيٗد ٖٓ 

 بُػةو٣د

ُٗحد 

بُىط٤م 

 بُٔسحو٢

ُٗحد 

 بإلٗلةم

بُٔٞبيٗد 

 بفَسطٔةو٣د

بُىط٤م 

بُٔسحو٢ ٖٓ 

بُٔٞبيٗد 

 بفَسطٔةو٣د

ُٗحد 

بُىط٤م 

 بُٔسحو٢

ُٗحد 

 بإلٗلةم

إغٔة٢ُ 

 بُٔٞبيٗد

بُىط٤م 

بُٔسحو٢ ٖٓ 

إغٔة٢ُ 

 بُٔٞبيٗد

ُٗحد 

بُىط٤م 

بُٔسحو٢ 

 بإلغٔة٢ُ

ُٗحد 

 بإلٗلةم

611

1 

 566687 بػسٔةل
44946 7.94 92.06 

851111 
257606 30.31 69.69 

1416287 
302552 21.36 78.64 

 1113734 596394 561341 إٗلةم

611

1 

 646116 بػسٔةل
41410 6.45 93.55 

956111 
232568 24.34 75.66 

1598002 
273978 17.15 82.85 

 1323934 763436 611596 إٗلةم

611

6 

 739440 بػسٔةل
43457 5.88 94.12 

856111 
378917 44.26 55.74 

1595551 
422375 26.47 73.53 

 1173177 477194 695983 إٗلةم

611

3 

 894131 بػسٔةل
122083 13.65 86.35 

1354461 
736490 54.38 45.62 

2248550 
858573 38.18 61.82 

 1389977 617931 776147 إٗلةم

611

4 

 985558 بػسٔةل
42979 4.36 95.64 

6511111 
1774022 70.65 29.35 

3496558 
1817001 51.97 48.03 

 1679557 736978 946579 إٗلةم

611

5 

 1181641 بػسٔةل
7703 0.71 99.29 

1636111 
49313 4 96 

2312640 
57016 2.47 97.53 

 2255624 1186687 1176937 إٗلةم

611

6 

 1334591 بػسٔةل
-43159 -3.23 103.23 

1555111 
10130 0.65 99.35 

2889590 
-33029 -1.14 101.14 

 2922619 1544871 1377749 إٗلةم

611

7 

 1537455 بػسٔةل
-26907 -1.75 101.75 

1111111 
139958 12.61 87.39 

2647455 
113051 4.27 95.73 

 2534404 971146 1564366 إٗلةم

611

8 

 6161135 بػسٔةل
42116 2.08 97.92 

911111 
52799 5.87 94.13 

2920035 
94915 3.25 97.75 

 2825120 847611 1977919 إٗلةم

611

9 

 6471571 بػسٔةل
97544 3.95 96.05 

1158111 
2857 0.25 99.75 

3628570 
100401 2.77 97.23 

 3528168 1155143 6373166 إٗلةم

 ٓع
12270707 

372172 3.03 96.97 
12482531 

3634661 29.12 70.88 
24753238 

4006832 16.19 83.81 
11898535 8847871 20746406 

 .واإلنفاق باالعتماد يتعلق بما 2009 العام إلى 2000 العام من المالية الجداول على اعتمادا   الباحثة إعداد: المصدر    

%( ومقدار ىذا الخمؿ يرتف  5 -إف الخمؿ في نسب تنفيذ الموازنات يق   مف مجاؿ )  أو         
بمقدار االبتعاد في نسب التنفيذ عف ىذا المجاؿ وبناًء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ إف الخمؿ موجود في كبل 

امنو وأسبابو، وبالنظر في الموازنتيف )الجارية واالستثمارية( لمجامعة، وىذا الخمؿ يستوجب البحث عف مك
( حيث بمغت 0224، 0223، 0220، 0226، 0222( يمكف متابعة الخمؿ خبلؿ األعواـ )45الجدوؿ )

، 06.47%، 67.65%، 06.36نسبتو في الموازنة العامة لؤلعواـ السابقة عمى التوالي )
عمى التوالي %(. وبمغت نسبة الخمؿ بالموازنة االستثمارية لؤلعواـ السابقة %56.97،38.68

%(. كما بمغت نسبة الخمؿ بالموازنة الجارية %72.65، %54.38، %44.06، %04.34، 32.36)
%(. وُيمحظ مف النسب 4.36%، 63.65%، 5.88%، 6.45%، 7.94لؤلعواـ السابقة عمى التوالي )

لموازنة الجارية، السابقة لمخمؿ في الموازنة العامة أف نسب الخمؿ موجودة في الموازنة االستثمارية وفي ا
. وىذا أدى إلى 0224و 0223ولكف ىذه النسب مرتفعة جدًا في الموازنة االستثمارية، وخاصة في عامي 

ارتفاع نسبة الخمؿ في الموازنة العامة في ىذيف العاميف بشكؿ كبير، خاصًة وأف كتمة الموازنة االستثمارية 
 ولموقوؼ عند أسباب الخمؿ في األعواـ يف العاميف.تشكؿ النسبة األكبر مف كتمة الموازنة العامة في ىذ

لكمتا الموازنتيف )الجارية واالستثمارية(، البد مف العودة إلى ( 0224، 0223، 0220، 0226، 0222)
 األرصدة المتبقية مف مكونات كمتا الموازنتيف خبلؿ سنوات الدراسة عمى النحو ا تي:
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 :ودالالتها أبوابها، وفق تشرين لةامعة الةارية الموازنة من المتبقية األرصدة -6
 والراب ، والثاني، األوؿ،) أبوابيا وفؽ الجارية الموازنة مف المتبقي الرصيد( 46) الجدوؿ يو ح        
 :0229 العاـ ولغاية 0222 العاـ مف باب كؿ إجمالي إلى الرصيد ونسبة( والخامس

 س.ألف: الوحدة 2229 العام إلى 2222 العام من الةارية الموازنة أبواب من باب لكل تبعاً  ونسبته المتبقي الرصيد( 46)ةدول
 بُٔػٔٞع 6119 6118 6117 6116 6115 6114 6113 6116 6111 6111 بُؼةّ

 بُحةت بألٍٝ (جةت بُىٝبزث ٝبألغٞو ٝبُسؼ٣ٞؼةذغ

 10257787 6119151 1781811 1346361 1145351 961661 864183 717685 571115 515766 439536 بفػسٔةل بُٔؼمٍ

 10167675 1981863 1749636 1376663 1611466 931536 811165 641698 561655 491549 469868 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ

 90112 37287 32564 29903- 55072- 10276- 14158 66987 9450 15213 9704 بُىط٤م 

 0.88 1.85 1.83 2.23- 4.81- 1.12- 1.72 9.47 1.65 3.01 2.21 1ُٗحد بُىط٤م ه٤ةَة إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِحةت

 بُحةت بُطة٢ٗ( جةت بُ٘لوةذ بإللبو٣د بُؼةٓد ٝبُكةطدغ

 1811160 694461 233385 191645 183770 154970 156980 182450 156675 132940 123885 بفػسٔةل بُٔؼمٍ

 1573553 666896 224712 188759 173685 137978 129940 128096 131114 107183 89194 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ

 237607 31568 8673 2886 10085 16992 27040 54354 25561 25757 34691 بُىط٤م

 13.12 10.72 3.72 1.51 5.49 10.96 17.23 29.79 16.31 19.37 28 6ُٗحد بُىط٤م ه٤ةَة إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِحةت

 بُحةت بُىبجغ (بُ٘لوةذ بُسؿ٤ِ٣ٞدغ

 41620 6351 4851 3451 5411 4410 3661 3661 3661 3311 6871 بفػسٔةل بُٔؼمٍ

 31417 3131 3971 3341 3583 3422 6614 3651 6667 6861 6319 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ

 10203 3319 879 110 1827 988 1046 10 1033 440 551 بُىط٤م

 24.51 52.27 18.12 3.19 33.77 22.40 28.58 0.27 28.22 13.33 19.20 4ُٗحد بُىط٤م ه٤ةَة إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِحةت

 بُحةت بُكةٍٓ (بُم٣ٕٞ ٝبفُسًبٓةذ بُٞبغحد بأللبءغ

 160140 150610 1 1 61 1 735 735 8111 1 1 بفػسٔةل بُٔؼمٍ

 125890 125241 1 1 59 1 1 3 587 1 1 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ

 34250 25369 0 0 1 0 735 732 7413 0 0 بُىط٤م

 21.39 16.84 0 0 1.67 1 100.00 99.59 92.66 1 1 5ُٗحد بُىط٤م ه٤ةَة إ٠ُ بُ٘لوةذ بُٔكططد ُِحةت

 ٓػٔٞع أجٞت بُٔٞبيٗد بُػةو٣د

 12270707 6471571 6161135 1537455 1334591 1181641 985558 894131 739440 646116 566687 بفػسٔةل بُٔؼمٍ

 11898535 6373166 1977919 1564366 1377749 1176937 946579 776147 695983 611596 561341 بإلٗلةم بُلؼ٢ِ

 372172 97544 42116 26907- 43159- 7703 42979 122083 43457 41410 44946 بُىط٤م 

 3.03 3.95 2.08 1.75- 3.23- 0.71 4.36 13.65 5.88 6.45 7.94 بُُ٘حد بإلغٔة٤ُد 

 1.73 1.51 1.61 1.94- 4.13- 1.95- 1.44 7.49 1.68 6.37 1.71 1ُٗحد وط٤م  جةت 

 1.94 1.68 1.43 1.19 1.76 1.57 6.74 6.18 3.46 4.11 6.13 6ُٗحد وط٤م جةت 

 1.18 1.13 1.14 1.11 1.14 1.19 1.11 1 1.14 1.17 1.11 4ُٗحد وط٤م  جةت 

 1.68 1.13 1 1 1 1 1.17 1.18 1.11 1 1 5ُٗحد وط٤م  جةت 

 .واإلنفاق باالعتماد يتعمق بما 2229 العام إلى 2222 العام من المالية الةداول عمى اعتماداُ  الباحثة إعداد: المصدر    

، 0226، 0222لمبحػػث عػػف أسػػباب الخمػػؿ فػػي الموازنػػة الجاريػػة، تػػـ دراسػػة ىػػذا الخمػػؿ فػػي األعػػواـ )        
%( ، كمػا أنػو لػـ يػتـ البحػث عػف أسػباب الخمػؿ فػي 5 -( والتي ال تتجاوز فييا النسب )  أو 0223، 0220
لخمػػؿ فػػي معظمػػو %(، ولعػػدـ تركػػز ىػػذا ا4.36%(، حيػػث بمغػػت )5القتػػراب نسػػبة رصػػيده مػػف ) 0224عػػاـ 

( إلػى أف نسػبة الخمػؿ اإلجماليػة فػي الموازنػة الجاريػة تتركػز فػي البػابيف 46 مف بػاب واحػد. ويشػير الجػدوؿ )
األوؿ والثاني، فكتمة الباب األوؿ ىي الكتمة األكبر مف كتمة الموازنة الجارية، تمييا كتمة الباب الثاني، أما كتمة 

جػػدًا مػػف إجمػػالي كتمػػة الموازنػػة الجاريػػة، وبالتػػالي نسػػبة الخمػػؿ فييمػػا مػػف  البػػاب الرابػػ  والخػػامس، فنسػػبتيا قميمػػة
إجمالي الموازنة الجاريػة بسػيطة جػدًا حتػى لػو كانػت نسػبة الخمػؿ فييمػا كبيػرة جػدًا مػف اعتمػادات البػابيف الرابػ  

والثػػػاني ( حجػػػـ الرصػػػيد المتبقػػػي مػػػف كػػػؿ بنػػػد ونسػػػبو إلػػػى البػػػابيف األوؿ 48، 47والخػػػامس. ويبػػػيف الجػػػدوالف )
 (:0223، 0220، 0226، 0222والموازنة الجارية وغيرىا مف النسب في األعواـ )
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 الوحدة: ألف ل.س 2223إلى العام  2222( الرصيد المتبقي من كل بند ونسبه إلى النفقات المخططة والرصيد المتبقي من الباب األول والموازنة الةارية من العام 47ةدول)
وأجور العاملين  رواتب العام/ البيان

 (11بند)
أجور العاملين 

المؤقتين والموسميين 
 (12بند)

مجموع البند 
(أجور نفقات 13)

 (13المتعاقدين بند)

التعويضات الناجمة 
عن  طبيعة العمل 

 (11بند)

تعويضات األعمال 
 (18بند)

التعويضات األخرى 
 (11بند )

تعويضات المكافآت 
 (18بند)

نفقات الموفدين 
 (19د )والوافدين بن
  

 (1مجموع الباب األول)
  

 439532 139738 6911 73116 66511 6174 1611 5179 188535 اػزّبص 2000

 469868 136669 6619 76116 66485 1656 779 5179 188535 إٔفبق

 9704 3069 4291 1090 15 418 821 0 0 دجُاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕض

 - 2.20 62.19 1.49 0.07 20.15 51.31 0 0 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌىًثٕض

 2.21 0.70 0.98 0.25 0.00 0.10 0.19 0 0 ٔـجخعه١ضاٌجٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍجبةاألٚي

 100.00 31.63 44.22 11.23 0.15 4.31 8.46 0 0 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌجبةاألٚي

 1.71 0.54 0.76 0.19 0.00 0.07 0.14 0 0 ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍّٛاػٔخ

 21.59 6.83 9.55 2.43 0.03 0.93 1.83 0 0 ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌّٛاػٔخاٌجبع٠خ

 515766 161111 8111 76111 36151 6154 4431 11671 648458 اػزّبص 2001

 491549 116951 7961 75641 36141 1743 1687 11983 651645إٔفبق

 15213 13049 40 760 10 311 3143 313- 1787- دجُاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕض

  10.87 0.50 1.00 0.03 15.14 70.95 2.93- 0.72- ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌىًثٕض

 3.01 2.58 0.01 0.15 0.00 0.06 0.62 0.06- 0.35- ٔـجخعه١ضاٌجٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍجبةاألٚي

 100.00 85.78 0.26 5.00 0.07 2.04 20.66 2.06- 11.75- ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌجبةاألٚي

 2.37 2.03 0.01 0.12 0.00 0.05 0.49 0.05- 0.28- وًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍّٛاػٔخٔـجخعه١ض

 36.74 31.51 0.10 1.84 0.02 0.75 7.59 0.76- 4.32- ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌّٛاػٔخاٌجبع٠خ

 571115 151111 11511 81111 46111 6811 1945 13511 671361 اػزّبص 2002

 561655 161116 11476 77458 39847 1969 1861 13897 695135 إٔفبق

 9450 28888 24 2542 2153 831 84 397- 24675- دجُاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕض

  19.26 0.23 3.18 5.13 29.68 4.32 2.94- 9.13- ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌىًثٕض

 1.65 5.06 0.00 0.45 0.38 0.15 0.01 0.07- 4.32- عه١ضاٌجٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍجبةاألٚئـجخ

 100.00 305.69 0.25 26.90 22.78 8.79 0.89 4.20- 261.11- ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌجبةاألٚي

 1.28 3.91 0.00 0.34 0.29 0.11 0.01 0.05- 3.34- ٌٍّٛاػٔخٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخ

 21.75 66.47 0.06 5.85 4.95 1.91 0.19 0.91- 56.78- ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌّٛاػٔخاٌجبع٠خ

 707285 191111 13111 96111 39511 3111 7578 61956 341655 اػزّبص 2003

 640298 164796 16938 79784 39489 6169 1637 61937 319148 إٔفبق

 66987 25204 62 12216 11 931 6341 15 22207 دجُاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕض

  13.27 0.48 13.28 0.03 31.03 83.68 0.07 6.51 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌىًثٕض

 9.47 3.56 0.01 1.73 0.00 0.13 0.90 0.00 3.14 اٌّشططخٌٍجبةاألٚئـجخعه١ضاٌجٕضإٌٝإٌفمبد

 100.00 37.63 0.09 18.24 0.02 1.39 9.47 0.02 33.15 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌجبةاألٚي

 7.49 2.82 0.01 1.37 0.00 0.10 0.71 0.00 2.48ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍّٛاػٔخ

 54.87 20.64 0.05 10.01 0.01 0.76 5.19 0.01 18.19 ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌّٛاػٔخاٌجبع٠خ

 .واإلنفاق باالعتماد يتعمق بما 2223 العام إلى 2222 العام من المالية الةداول عمى اعتماداُ  الباحثة إعداد: المصدر    
 الوحدة: ألف ل.س 2223إلى العام  2222الرصيد المتبقي من كل بند ونسبه إلى النفقات المخططة والرصيد المتبقي من الباب الثاني والموازنة الةارية من العام ( 48ةدول)

ٓع بُحةت  645 631 669 668 666 665 664 666 661 661 618 617 616 615 614 613 616 211 لعام / البيان

 6136 6131 بُطة٢ٗ

 123885 1 1111 1 1 3111 48111 1611 3511 3111 741 511 16111 8511 1511 8111 8611 3145 6711 15222 اػزّبص 2222

 89194 1 999 1 1 1371 61183 1197 3683 6666 741 41 11977 8498 1511 6479 7443 6756 6698 13928 إٔفبق

 34691 0 1 0 0 1630 27917 3 217 778 0 459 23 2 0 1521 757 289 2 1092 ثٕضدجُاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوً

 - 0.00 0.10 0.00 0.00 54.33 58.16 0.25 6.20 25.93 0.00 91.80 0.19 0.02 0.00 19.01 9.23 9.49 0.03 7.28 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌىًثٕض

 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 22.53 0.00 0.18 0.63 0.00 0.37 0.02 0.00 0.00 1.23 0.61 0.23 0.00 0.88 إٌفمبداٌّشططخٌٍجبةاٌضبٟٔٔـجخعه١ضاٌجٕضإٌٝ

 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 80.47 0.01 0.63 2.24 0.00 1.32 0.07 0.01 0.00 4.38 2.18 0.83 0.01 3.15 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌجبةاٌضبٟٔ

 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 4.93 0.00 0.04 0.14 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.27 0.13 0.05 0.00 0.19 ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍّٛاػٔخ

 77.18 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 62.11 0.01 0.48 1.73 0.00 1.02 0.05 0.00 0.00 3.38 1.68 0.64 0.00 2.43 ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌّٛاػٔخاٌجبع٠خ

 132940 1 1511 1 1 3511 41111 3611 5511 3111 741 511 18111 9511 6611 4111 7511 3111 6811 24222 اػزّبص 2221

 107183 1 1498 1 1 3461 66819 3197 5611 6146 734 665 18111 9496 1613 3991 7367 6999 6779 17786 إٔفبق

 25757 0 2 0 0 40 17191 3 299 958 6 275 0 8 597 9 133 1 21 6214 دجُاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕض

 - 0.00 0.13 0.00 0.00 1.14 42.98 0.09 5.44 31.93 0.81 55.00 0.00 0.08 27.14 0.23 1.77 0.03 0.31 25.89 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌىًثٕض

 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 12.93 0.00 0.22 0.72 0.00 0.21 0.00 0.01 0.45 0.01 0.10 0.00 0.02 4.67 ٔـجخعه١ضاٌجٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍجبةاٌضبٟٔ

 100.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.16 66.74 0.01 1.16 3.72 0.02 1.07 0.00 0.03 2.32 0.03 0.52 0.00 0.08 24.13 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌجبةاٌضبٟٔ

 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2.68 0.00 0.05 0.15 0.00 0.04 0.00 0.00 0.09 0.00 0.02 0.00 0.00 0.97 ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍّٛاػٔخ

 62.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 41.51 0.01 0.72 2.31 0.01 0.66 0.00 0.02 1.44 0.02 0.32 0.00 0.05 15.01 ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌّٛاػٔخاٌجبع٠خ

 156675 11111 6111 6111 511 3511 53111 3111 6711 6111 1111 51 16451 11711 6611 6111 7711 3411 9475 17222 اػزّبص 2222

 131114 6517 6111 1998 498 3495 36934 6987 6696 1768 989 1 16385 11696 1134 5977 7664 3411 9114 16972 إٔفبق

 25561 7483 0 2 2 5 16066 13 4 232 11 50 65 4 1066 23 36 0 471 28 دجُاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕض

 - 0 0 0 0 0.14 30.31 0.43 0.06 11.60 1.10 100.00 0.40 0.04 48.45 0.38 0.47 0 4.97 0.16 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌىًثٕض

 16.31 4.78 0 0 0 0 10.25 0.01 0 0.15 0.01 0.03 0.04 0 0.68 0.01 0.02 0 0.30 0.02 ٔـجخعه١ضاٌجٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍجبةاٌضبٟٔ

 100.00 29.28 0.00 0.01 0.01 0.02 62.85 0.05 0.02 0.91 0.04 0.20 0.25 0.02 4.17 0.09 0.14 0 1.84 0.11 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌجبةاٌضبٟٔ

 3.46 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 إٌفمبداٌّشططخٌٍّٛاػٔخٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝ

 58.82 17.22 0.00 0.00 0.00 0.01 36.97 0.03 0.01 0.53 0.03 0.12 0.15 0.01 2.45 0.05 0.08 0.00 1.08 0.06 ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌّٛاػٔخاٌجبع٠خ

 182450 7767 6111 6111 1511 5733 53111 6715 6687 3698 1611 511 17511 8651 6311 7111 8511 3411 68511 21222 اػزّبص 2223

 128096 5866 749 1995 1491 5716 14745 6715 6166 3693 1199 1 13511 8631 6139 6999 8491 3397 68498 13251 إٔفبق

 54354 1941 1251 5 9 21 38255 0 121 5 1 500 4000 19 261 1 10 3 2 7949 دجُاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕض

 - 0.00 62.55 0.00 0.00 0.37 72.18 0.00 1.92 0.15 0.08 100.00 22.86 0.23 11.35 0.01 0.12 0.09 0.01 37.85 ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌىًثٕض

 29.79 1.06 0.69 0.00 0.00 0.01 20.97 0.00 0.07 0.00 0.00 0.27 2.19 0.01 0.14 0.00 0.01 0.00 0.00 4.36 ٔـجخعه١ضاٌجٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍجبةاٌضبٟٔ
ٔـجخاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓوًثٕض

 إٌٝاٌغه١ضاٌّزجمِٟٓاٌجبةاٌضبٟٔ
14.62 0.00 0.01 0.02 0.00 0.48 0.03 7.36 0.92 0.00 0.01 0.22 0.00 70.38 0.04 0.02 0.01 2.30 3.57 100.00 

 6.08 0.22 0.14 0.00 0.00 0.00 4.28 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.45 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 ٔـجخعه١ضوًثٕضإٌٝإٌفمبداٌّشططخٌٍّٛاػٔخ
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إٌٝاٌغه١ضٔـجخعه١ضوًثٕض

 اٌّزجمِٟٓاٌّٛاػٔخاٌجبع٠خ
6.51 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 0.02 3.28 0.41 0.00 0.00 0.10 0.00 31.34 0.02 0.01 0.00 1.02 1.59 44.52 

 .واإلنفاق باالعتماد يتعمق بما 2223 العام إلى 2222 العام من المالية الةداول عمى اعتماداُ  الباحثة إعداد: المصدر    

%( 7.94(: بػأّف نسػبة الخمػؿ بيػذا العػاـ بمغػت )2222( بالنسبة لعـام )48، 47، 46توضح الةداول )
% لمباب الثاني(. والنسبة األكبر 6.63% لمباب األوؿ، و6.76موزعة بشكؿ رئيس في البابيف األوؿ والثاني )

ف نسػبة الخمػؿ فػي البػاب أموجودة في )الباب الثاني، باب النفقات اإلداريػة العامػة والخاصػة(، ويتبػيف مػا يمػي: 
ف نسػػبة الخمػػؿ فػػي البػػاب الثػػاني أ%(، و 6.63قػػات المخططػػة اإلجماليػػة لمموازنػػة الجاريػػة بمغػػت )الثػػاني مػػف النف

%(. وُيمحظ عند التدقيؽ في البنود أف الرصيد المتبقي 08مف النفقات المخططة اإلجمالية لمباب الثاني بمغت )
نسػػػػػبة  يشػػػػّكؿقػػػػػي ( ؿ.س وىػػػػػذا الرصػػػػيد المتب07967222، نفقػػػػػات البحػػػػث العممػػػػػي( بمػػػػ  )005مػػػػف البنػػػػد )

%( مػػػف الرصػػػيد المتبقػػػي فػػػي 82.47نسػػػبة ) يشػػػّكؿ%( مػػػف حجػػػـ النفقػػػات المخططػػػة ليػػػذا البنػػػد، و 58.66)
%( مف الرصػيد المتبقػي فػي إجمػالي الموازنػة الجاريػة، وىػذا الرصػيد 60.66إجمالي الباب الثاني، وما نسبتو )

%( مػف 4.93نسػبة ) يشػّكؿاني وحػده. كمػا %( مف االعتماد اإلجمالي لمبػاب الثػ22.53نسبة ) يشّكؿالمتبقي 
والبػػػػال   0222االعتمػػػػاد اإلجمػػػػالي لمموازنػػػػة الجاريػػػػة وحػػػػده، أي أف معظػػػػـ الخمػػػػؿ فػػػػي الموازنػػػػة الجاريػػػػة لعػػػػاـ 

، نفقػات البحػث العممػي( بنسػبة 005%(، وتحديػدًا فػي البنػد )6.63%( يتركز في الباب الثاني بنسبة )7.94)
نفػػاؽ الفعمػػي عمػػى البحػػث العممػػي، وأسػػباب ىػػذا الخمػػؿ متعػػددة ومنيػػا %(. وىػػذا مؤشػػر عمػػى  ػػعؼ اإل4.93)

إضــافًة إلــى تعــدد أوةــه )عػػدد البحػػوث المسػػجمة والممولػػة مػػف قبػػؿ الجامعػػة، وعػػدد ميمػػات البحػػث العممػػي( 
 الخ.... ...اإلنفاق عمى البحث العممي ومنها اإلنفاق الخارةي التي سيتم الحديث عنه الحقاً 

%( لمباب األوؿ تعود إلى: االرتفاع البسيط بحجـ الرصيد المتبقي مف 6.67أف نسبة الخمؿ ) :كما يتبيف 
%( وُيمحظ عند التدقيؽ في البنود أف الرصيد المتبقي 0.06( ؿ. س بنسبة )9724222الباب األوؿ وقدره )

%( مف حجـ 60.69نسبة ) يشّكؿ( ؿ.س، وىذا الرصيد المتبقي 4096222، المكافآت( بم  )68مف البند )
%( مف إجمالي الرصيد المتبقي مف الباب األوؿ، وما 44.22النفقات المخططة ليذا البند، وشكؿ نسبة )

نسبة  يشّكؿ%( مف إجمالي الرصيد المتبقي مف الموازنة الجارية، وىذا الرصيد المتبقي 9.55نسبتو )
%( مف 0.76نسبة ) يشّكؿما %( مف إجمالي النفقات المخططة إلجمالي الباب األوؿ وحده. ك0.98)

، نفقات الموفديف والوافديف( والذي بم  رصيده المتبقي 69االعتماد اإلجمالي لمموازنة الجارية وحده، والبند )
%( مف حجـ النفقات المخططة ليذا البند، وشكؿ 2.20وبمغت نسبة رصيده ) ،فقط ( ؿ.س3269222)

%( مف إجمالي الرصيد 6.83الباب األوؿ، وما نسبتو )%( مف إجمالي الرصيد المتبقي مف 36.63نسبة )
%( مف إجمالي النفقات المخططة 0.70نسبة ) يشّكؿالمتبقي مف الموازنة الجارية، وىذا الرصيد المتبقي 

لى 0.54نسبة ) يشّكؿاإلجمالي لمباب األوؿ وحده. كما  %( مف االعتماد اإلجمالي لمموازنة الجارية وحده، وا 
 ولكف بنسب قميمة.  غير ذلؾ مف بنود
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%( موزعػة 6.45أّف نسبة الخمؿ بيػذا العػاـ بمغػت ) :2221( بالنسبة لعام 48، 47، 46وتوضح الةداول )
% لمبػاب الثػاني(. إذ إف النسػبة األكبػر 4.26% لمباب األوؿ، و 0.37بشكؿ رئيس في البابيف األوؿ والثاني )

عامة والخاصة(، ويتبيف مػا يمػي:  إف نسػبة الخمػؿ فػي البػاب موجودة في )الباب الثاني، باب النفقات اإلدارية ال
ف نسػػػبة الخمػػػؿ فػػػي البػػػاب الثػػػاني مػػػف  4.26الثػػػاني مػػػف االعتمػػػاد اإلجمػػػالي لمموازنػػػة الجاريػػػة بمغػػػت ) %(. وا 

%(. وُيمحظ عند التدقيؽ في البنود أف الرصيد المتبقي مف البند 69.37االعتماد اإلجمالي لمباب الثاني بمغت )
%( مػف 40.98نسػبة) يشػّكؿ( ؿ.س. وىػذا الرصػيد المتبقػي 67696222نفقات البحث العممي( بمػ  )، 005)

%( مػف الرصػيد المتبقػي فػي إجمػالي البػاب الثػاني،  66.74نسػبة ) يشّكؿحجـ النفقات المخططة ليذا البند، و 
%( 0.68ؿ نسػػبة )الخمػػ يشػػّكؿ%( مػػف الرصػػيد المتبقػػي فػػي إجمػػالي الموازنػػة الجاريػػة، و  46.56ومػػا نسػػبتو ) 

%( مػف االعتمػاد اإلجمػالي لمبػاب 12.93الخمػؿ نسػبة ) يشػّكؿمف االعتماد اإلجمالي لمموازنة الجاريػة وحػده، و 
%( يتركػز فػي البػاب الثػاني 6.45والبػال  ) 0226الثاني وحده. أي أف معظـ الخمؿ فػي الموازنػة الجاريػة لعػاـ 

أف توضـح الةـداول %(. و0.68البحػث العممػي( بنسػبة ) ، نفقػات005%(. وتحديدًا في البند ) 4.26بنسبة )
%( لمباب األوؿ وتعود إلى: االرتفاع البسيط بحجـ الرصيد المتبقػي مػف البػاب األوؿ 0.37نسبة الخمؿ بمغت )

الموفػػػديف نفقػػػات ، 69%(، ويعػػػود ذلػػػؾ بشػػػكؿ رئػػػيس إلػػػى البنػػػد )3.26( ؿ.س بنسػػػبة )65063222وقػػػدره )
%( مػػف حجػػـ 62.87نسػػبة ) يشػػّكؿ( ؿ.س وىػػذا الرصػػيد المتبقػػي 63249222) والوافػػديف( الػػذي بمػػ  رصػػيده

%( مػػف إجمػػالي الرصػػيد المتبقػػي مػػف البػػاب األوؿ، ومػػا 85.78النفقػػات المخططػػة ليػػذا البنػػد، وشػػكؿ نسػػبة )
نسػػػبة  يشػػػّكؿ%( مػػػف إجمػػػالي الرصػػػيد المتبقػػػي مػػػف الموازنػػػة الجاريػػػة، وىػػػذا الرصػػػيد المتبقػػػي 36.56نسػػػبتو )

%( مػػػف 0.23نسػػػبة ) يشػػػّكؿف إجمػػػالي النفقػػػات المخططػػػة اإلجمػػػالي لمبػػػاب األوؿ وحػػػده. كمػػػا %( مػػػ0.58)
، أجػػػػػور نفقػػػػػات المتعاقػػػػػديف(، الػػػػػذي بمػػػػػ  رصػػػػػيده 63االعتمػػػػػاد اإلجمػػػػػالي لمموازنػػػػػة الجاريػػػػػة وحػػػػػده،  والبنػػػػػد )

بنػد، %( مػف حجػـ النفقػات المخططػة ليػذا ال72.95نسػبة )  يشػّكؿ( ؿ.س وىذا الرصيد المتبقػي 3643222)
%( مػػف إجمػػالي 7.59%( مػػف إجمػػالي الرصػػيد المتبقػػي مػػف البػػاب األوؿ، ومػػا نسػػبتو )02.66وشػػكؿ نسػػبة )

%( مػػػف إجمػػػالي النفقػػػات 2.60نسػػػبة ) يشػػػّكؿالرصػػػيد المتبقػػػي مػػػف الموازنػػػة الجاريػػػة، وىػػػذا الرصػػػيد المتبقػػػي 
%( مػػف االعتمػػاد اإلجمػػالي لمموازنػػة الجاريػػة 2.49نسػػبة ) يشػػّكؿالمخططػػة اإلجمػػالي لمبػػاب األوؿ وحػػده. كمػػا 

أجػػػور العػػػامميف الموفػػػديف( سػػػجبل عجػػػزًا نسػػػبتو  60، رواتػػػب وأجػػػور العػػػامميف، 66وحػػػده، عممػػػًا أف البنػػػديف )
 %( عمى التوالي.0.93%( و)2.70)

%( موزعة 5.88أف نسبة الخمؿ بيذا العاـ بمغت ) :2222بالنسبة لعام ( 48، 41، 41وتوضح الجداول )
% لمباب الثاني(. إذ إف النسبة األكبر 3.46% لمباب األوؿ، و6.08بشكؿ رئيس في البابيف األوؿ والثاني )

ف نسبة الخمؿ في الباب أموجودة في )الباب الثاني، باب النفقات اإلدارية العامة والخاصة(، ويتبيف ما يمي: 
ف نسبة الخمؿ في الباب الثاني مف االعتماد أ%(. و 3.46ت )الثاني مف االعتماد اإلجمالي لمموازنة الجارية بمغ

، 005%(. وُيمحظ عند التدقيؽ في البنود أف الرصيد المتبقي مف البند )66.36اإلجمالي لمباب الثاني بمغت )
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%( مف حجـ 32.36نسبة) يشّكؿ( ؿ.س. وىذا الرصيد المتبقي 66266222نفقات البحث العممي( بم  )
%( مف الرصيد المتبقي في إجمالي الباب الثاني، وما 62.85نسبة ) يشّكؿيذا البند، و النفقات المخططة ل

%( مف 2.17الخمؿ بنسبة ) يشّكؿ%( مف الرصيد المتبقي في إجمالي الموازنة الجارية، و 36.97نسبتو )
اإلجمالي لمباب %( مف االعتماد 10.25الخمؿ بنسبة ) يشّكؿاالعتماد اإلجمالي لمموازنة الجارية وحده، و 

%( مف االعتماد اإلجمالي لمموازنة الجارية وحده. أي أف معظـ الخمؿ في الموازنة الجارية 6.37الثاني نسبة )
، نفقات 005%(، وتحديدًا في البند )3.46%( يتركز في الباب الثاني بنسبة )5.88والبال  ) 0220لعاـ 

 %(.  2.17البحث العممي( بنسبة )
%( لمباب األوؿ تعود إلى: االرتفاع البسيط 6.08أف نسبة الخمؿ )(: 48، 47، 46ل )كما يتبين الةداو

%(، ويعود ذلؾ إلى البند 6.65( ؿ.س بنسبة)9452222بحجـ الرصيد المتبقي مف الباب األوؿ وقدره )
ة نسب يشّكؿ( ؿ.س، وىذا الرصيد المتبقي 08888222، نفقات الموفديف والوافديف( الذي بم  رصيده )69)
%( مف إجمالي الرصيد المتبقي 325.69%( مف حجـ النفقات المخططة ليذا البند، وشكؿ نسبة )69.06)

%( مف إجمالي الرصيد المتبقي مف الموازنة الجارية، وىذا الرصيد 66.47مف الباب األوؿ، وما نسبتو )
نسبة  يشّكؿؿ وحده. كما %( مف إجمالي النفقات المخططة اإلجمالي لمباب األو 5.26نسبة ) يشّكؿالمتبقي 

لى بنود أخرى بنسب قميمة، وقد سجؿ البنداف 3.96) %( مف االعتماد اإلجمالي لمموازنة الجارية وحده، وا 
 %( عمى التوالي. 0.94%(، و)-9.63( عجزًا بنسبة )60، 66)

( %63.65أّف نسبة الخمؿ بيذا العاـ بمغت ) :2223( بالنسبة لعام 48، 47، 46وتوضح الةداول )
يتبيف أّف و % لمباب الثاني(. 6.28% لمباب األوؿ، و7.49موزعة بشكؿ رئيس في البابيف األوؿ والثاني )

النسبة األكبر موجودة في )الباب األوؿ، باب الرواتب واألجور والتعوي ات(، وقد بمغت نسبة الخمؿ في الباب 
%(، وبمغت نسبة الخمؿ في الباب األوؿ مف االعتماد 7.49األوؿ مف االعتماد اإلجمالي لمموازنة الجارية )

رئيس إلى ارتفاع حجـ الرصيد المتبقي مف البند  %(، ويعود ذلؾ بشكؿ9.47اإلجمالي لمباب األوؿ بمغت )
نسبة  يشّكؿ( ؿ.س وىذا الرصيد المتبقي 05024222، نفقات الموفديف والوافديف( الذي بم  رصيده )69)
%( مف إجمالي الرصيد المتبقي مف 37.63%( مف حجـ النفقات المخططة ليذا البند، وشكؿ نسبة )63.07)

%( مف إجمالي الرصيد المتبقي مف الموازنة الجارية، وىذا الرصيد المتبقي 02.64الباب األوؿ، وما نسبتو )
نسبة  يشّكؿ%( مف إجمالي النفقات المخططة اإلجمالي لمباب األوؿ وحده. كما 3.56نسبة ) يشّكؿ

لى البند )0.80) ، رواتب وأجور العامميف(: وبم  66%( مف االعتماد اإلجمالي لمموازنة الجارية وحده، وا 
%( مف حجـ النفقات المخططة ليذا 6.56نسبة ) يشّكؿ( ؿ.س وىذا الرصيد المتبقي 00027222ده )رصي

%( مف 68.69%( مف إجمالي الرصيد المتبقي مف الباب األوؿ، وما نسبتو )33.65البند، وشكؿ نسبة )
مف إجمالي النفقات %( 3.64نسبة ) يشّكؿإجمالي الرصيد المتبقي مف الموازنة الجارية، وىذا الرصيد المتبقي 

%( مف االعتماد اإلجمالي لمموازنة الجارية 0.48نسبة ) يشّكؿالمخططة اإلجمالي لمباب األوؿ وحده. كما 
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لى البند ) ( ؿ.س وىذا الرصيد المتبقي 60066222، التعوي ات األخرى( الذي بم  رصيده )67وحده، وا 
%( مف إجمالي الرصيد 68.04د، وشكؿ نسبة )%( مف حجـ النفقات المخططة ليذا البن63.08نسبة ) يشّكؿ

%( مف إجمالي الرصيد المتبقي مف الموازنة الجارية، وىذا 62.26المتبقي مف الباب األوؿ، وما نسبتو )
 يشّكؿ%( مف إجمالي النفقات المخططة اإلجمالي لمباب األوؿ وحده. كما 6.73نسبة ) يشّكؿالرصيد المتبقي 

لى بنود أخرى بنسب اقؿ. كالبند)%( مف االعتماد ا6.37نسبة ) ، أجور 63إلجمالي لمموازنة الجارية وحده. وا 
( والبال  0223نفقات المتعاقديف(، وغيره مف البنود. أي أف معظـ الخمؿ في الموازنة الجارية لعاـ )

ف(  ، نفقات الموفديف والوافدي69%(، وتحديدًا في البند )7.49%( يتركز في الباب األوؿ بنسبة )63.65)
 %(.0.48، رواتب وأجور العامميف( بنسبة )66%(. والبند )2.82بنسبة )

أف نسبة الخمؿ في الباب الثاني مف االعتماد اإلجمالي لمموازنة : (48، 47، 46ويتبين من الةداول )
%(، وأّف نسبة الخمؿ في الباب الثاني مف االعتماد اإلجمالي لمباب الثاني بمغت 6.28الجارية بمغت )

، نفقات البحث العممي( بم  005%(. وُيمحظ عند التدقيؽ في البنود أف الرصيد المتبقي مف البند )09.79)
%( مف حجـ النفقات المخططة ليذا البند، 70.68نسبة ) يشّكؿ( ؿ.س، وىذا الرصيد المتبقي 38055222)
%( مف الرصيد 31.34) %( مف الرصيد المتبقي في إجمالي الباب الثاني، وما نسبتو70.38نسبة ) يشّكؿو 

%( مف االعتماد اإلجمالي لمباب الثاني 20.97الخمؿ بنسبة ) يشّكؿالمتبقي في إجمالي الموازنة الجارية، و 
 %( مف االعتماد اإلجمالي لمموازنة الجارية وحده.4.28الخمؿ بنسبة ) يشّكؿوحده. و 

 فقراتها، ودالالتها:األرصدة المتبقية من الموازنة االستثمارية لةامعة تشرين وفق  - 3
 ونسبة االستثمارية المشاري  فقرات حسب االستثمارية الموازنة مف المتبقي الرصيد( 8) الممحؽ يو ح      
 : 0229 العاـ ولغاية 0222 العاـ المتبقي الرصيد إجمالي إلى فقرة كؿ رصيد

، 0223، 0220، 0226 ،0222(: أف نسػػػػبة الخمػػػػؿ بالموازنػػػػة االسػػػػتثمارية بػػػػاألعواـ )8يو ػػػػح الممحػػػػؽ )
%( عمػػػى التػػػوالي.  وُيظيػػػر ارتفػػػاع 72.65%، 54.38%، 44.06%، 04.34%، 32.36( بمغػػػت )0224

. ولمبحػػػث عػػػف 0224و 0223فػػػي الموازنػػة االسػػػتثمارية، وخاصػػػة فػػي عػػػامي  خمػػػبلً  ىػػذه النسػػػب بشػػػكؿ كبيػػر
، 0223، 0220، 0226، 0222أسػػباب الخمػػؿ فػػي الموازنػػة االسػػتثمارية، تػػـ دراسػػة ىػػذا الخمػػؿ فػػي األعػػواـ )

(. ولـ يتـ البحث عف أسباب الخمؿ في األعواـ المتبقية مف الدراسة لعدـ وجود خمؿ بنسبة كبيرة إ افة 0224
 عدـ تركزه  مف فقرة واحدة.  إلى

%( موزعػة بشػكؿ رئػيس فػي 32.36(: أف نسبة الخمػؿ بمغػت )2222بالنسبة لعام ) ( 8،9الممحؽ )ويوضح 
نشػػاءات ومرافػػؽ وطػػرؽ، وفقػػرة آالت ومعػػدات بنسػػبة ) %( 3.60%، 04.75فقػػرتيف أساسػػيتيف، فقػػرة مبػػاني وا 

( ؿ.س وموزعػة بنسػبة 852222222والبالغػة ) 0222عمى التوالي بالنسبة إلجمالي النفقػات المخططػة لمعػاـ 
( ؿ.س وموزعػػػة بنسػػػبة 057626222%( بالنسػػػبة لمرصػػػيد المتبقػػػي مػػػف العػػػاـ  وقػػػدره )%62.09، 86.67)
وقػػ  بشػػكؿ رئػػيس   والخمــل األول%( بالنسػػبة لمرصػػيد المتبقػػي مػػف الفقػػرة عمػػى التػػوالي. 56.96%، و28.98)
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فػػي ذلػػؾ العػػاـ بإنفاقػػو االسػػتثماري  يشػػّكؿعػػة األف ػػمية الثانيػػة(  كونػػو فػػي فقػػرة المبػػاني بمشػػروع ) أبنيػػة الجام
( ؿ.س، وشػػكؿ 082822222المخطػػط الكتمػػة األ ػػخـ مػػف الموازنػػة االسػػتثمارية إذ بمغػػت نفقاتػػو المخططػػة )

( ؿ.س بينما بمغت نسبة تنفيذه 852222222%( مف كامؿ النفقات االستثمارية المخططة والبالغة )33.24)
%( مػف 32.79( ؿ.س بنسػبة )79304222%( ويعػادؿ )08.05بمغػت نسػبتو ) ينّفػذأي ما لػـ  %(76.75)

النفقػات  شػّكمت( حيػث 9( ؿ.س انظػر الممحػؽ رقػـ)057626222إجمالي الرصيد المتبقي بيذا العاـ والبال  )
نشاءات ومرافؽ والبالغة ) قػات %( مػف حجػـ النف83.97( ؿ.س نسبة )035822222المخططة لفقرة مباني وا 

( وحجـ الرصيد المتبقي مف ىذه الفقرة دوف 70.02%المخططة اإلجمالية لممشروع، بينما بمغت نسبة تنفيذىا )
 %(.09.98( ؿ.س بنسبة )22270691إنفاؽ)

بفقػػػػػػرة المبػػػػػاني بمشػػػػػػروع مشػػػػػػفى الجامعػػػػػة التعميمػػػػػػي الػػػػػػذي بمغػػػػػت نفقاتػػػػػػو المخططػػػػػػة  الخمــــــل الثــــــانيووقػػػػػ  
مػػػػػػػػػػف كامػػػػػػػػػػؿ النفقػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػتثمارية المخططػػػػػػػػػػة والبالغػػػػػػػػػػة %( 07.68ؿ )( ؿ.س، وشػػػػػػػػػػكّ 036222222)
%( 30.09بمغػػػػت نسػػػػبتو ) ينّفػػػػذ%( أي مػػػػا لػػػػـ 67.76( ؿ.س، بينمػػػػا بمغػػػػت نسػػػػبة تنفيػػػػذه )852222222)

%( مػػف إجمػػالي الرصػػيد المتبقػػي مػػف ىػػذا العػػاـ  08.96( ؿ.س ويعػػادؿ وحػػده نسػػبة )74595222ويعػػادؿ )
نشػػػػاءات ومرافػػػػؽ والبالغػػػػة النفقػػػػ شػػػػّكمت( ؿ.س. حيػػػػث 057626222والبػػػػال  ) ات المخططػػػػة لفقػػػػرة مبػػػػاني وا 

%( مف حجـ النفقات المخططة اإلجماليػة لممشػروع، بينمػا بمغػت نسػبة 99.57( ؿ.س نسبة )032222222)
%(، 30( ؿ.س بنسػػػبة )73595222%( وحجػػػـ الرصػػػيد المتبقػػػي مػػػف ىػػػذه الفقػػػرة دوف إنفػػػاؽ )68تنفيػػػذىا )

ــل الثالــث ا الت العائػػدة  لمشػػروع األف ػػمية األولػػى حيػػث بمغػػت النفقػػات المخططػػة بفقػػرة المبػػاني وفقػػرة  والخم
%( مػف كامػؿ النفقػات االسػتثمارية المخططػة 68.60( ؿ.س، وشػكؿ)654222222) 0222لممشروع بالعاـ 

بمغػػػت نسػػػبتو  ينّفػػػذ%( أي مػػػا لػػػـ 67( ؿ.س، بينمػػػا بمغػػػت نسػػػبة تنفيػػػذه )852222222ليػػػذا العػػػاـ والبالغػػػة )
%( مػف 69.73( كمػا بمغػت نسػبة الرصػيد المتبقػي ليػذه الفقػرة فػي ىػذا العػاـ )52802222%( ويعادؿ )33)

النفقػات المخططػة لفقػرة  شػّكمت( ؿ.س. حيػث  057626222إجمالي الرصيد المتبقي مػف ىػذا العػاـ والبػال  )
نشػػػاءات ومرافػػػؽ والبالغػػػة )  مػػػف حجػػػـ النفقػػػات المخططػػػة  %(67.53( ؿ.س نسػػػبة )624222222مبػػػاني وا 

%( وحجػػـ الرصػػيد المتبقػػي مػػف ىػػذه الفقػػرة دوف إنفػػاؽ 72.98اإلجماليػػة لممشػػروع، بينمػػا بمغػػت نسػػبة تنفيػػذىا )
النفقػػات المخططػػػة  شػػػّكمت%( مػػف النفقػػػات المخططػػة لفقػػػرة المبػػاني، و 09.20( ؿ.س بنسػػبة )32679222)

%( مػػػػػف حجػػػػػـ النفقػػػػػات المخططػػػػػة اإلجماليػػػػػة 02.63( ؿ.س نسػػػػػبة ) 36222222لفقػػػػػرة ا الت والبالغػػػػػة )
( وحجػػػػػػـ الرصػػػػػػيد المتبقػػػػػػي مػػػػػػف ىػػػػػػذه الفقػػػػػػرة دوف إنفػػػػػػاؽ  45.46لممشػػػػػػروع، بينمػػػػػػا بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة تنفيػػػػػػذىا )

بفقرة المباني وفقرة ا الت العائدة لمشروع االسػتبداؿ  والخمل الرابع%(. 54.54( ؿ.س بنسبة )66926222)
%( مػف 7.68) شػّكؿ( ؿ.س، و 66222222) 0222شػروع بالعػاـ والتجديد حيث بمغت النفقات المخططة لمم

( ؿ.س، بينمػػػا بمغػػػت نسػػػبة تنفيػػػذه 852222222كامػػػؿ النفقػػػات االسػػػتثمارية المخططػػػة ليػػػذا العػػػاـ والبالغػػػة )
( ؿ.س بنسػػبة وبمغػػت نسػػبتو  36336222%( ويعػػادؿ ) 56.37بمغػػت نسػػبتو ) ينّفػػذ%( أي مػػا لػػـ  48.63)
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النفقػات  شػّكمت%( حيػث 60.66( ؿ.س) 257606000ي ىػذا العػاـ والبػال  )مف إجمػالي الرصػيد المتبقػي فػ
نشػػاءات ومرافػػؽ والبالغػة ) %( مػف حجػػـ النفقػػات 67.06( ؿ.س نسػػبة )46222222المخططػة لفقػػرة مبػاني وا 

%( وحجـ الرصيد المتبقي مف ىذه الفقرة دوف 46.97المخططة اإلجمالية لممشروع، بينما بمغت نسبة تنفيذىا )
النفقػػػػػات  شػػػػػّكمت%( مػػػػػف النفقػػػػػات المخططػػػػػة لفقػػػػػرة المبػػػػػاني، و 53.23( ؿ.س بنسػػػػػبة )06744222)إنفػػػػػاؽ 

%( مػػػػػف حجػػػػػـ النفقػػػػػات المخططػػػػػة 30.79( ؿ.س نسػػػػػبة )02222222المخططػػػػػة لفقػػػػػرة ا الت والبالغػػػػػة )
( وحجػػػـ الرصػػػيد المتبقػػػي مػػػف ىػػػذه الفقػػػرة دوف إنفػػػاؽ 52.04اإلجماليػػػة لممشػػػروع، بينمػػػا بمغػػػت نسػػػبة تنفيػػػذىا )

%( مػػػػف النفقػػػػات المخططػػػػة لفقػػػػرة ا الت. ووزع الخمػػػػؿ المتبقػػػػي بالعػػػػاـ 47.96( ؿ.س بنسػػػػبة )9590222)
بمشاري  أخرى بنسب أقؿ ومنيا مشروع أبنية سكف الطبلب وغيره مف المشاري  االستثمارية بنسب أقؿ  0222

 (.9، 8بكثير. انظر الممحؽ )
كؿ رئػػيس فػػي فقػػرتيف أساسػػيتيف، فقػػرة مبػػاني %( موزعػػة بشػػ04.33بمغػػت نسػػبة الخمػػؿ ) : 2221العــام 

نشػػاءات ومرافػػؽ طػػرؽ، وفقػػرة آالت ومعػػدات بنسػػبة ) %( عمػػى التػػوالي بالنسػػبة إلجمػػالي 0.86%،  68.73وا 
%( بالنسػػبة 66.54%، 77( ؿ.س وموزعػػة بنسػػبة )956222222والبالغػػة ) 0226النفقػػات المخططػػة لمعػػاـ 

%( بالنسػػبة لمرصػػيد 42.26%،  03.38( ؿ.س وبنسػػبة )030568222لمرصػػيد المتبقػػي مػػف العػػاـ  وقػػدره )
 يشػّكؿوقػ  بشػكؿ رئػيس فػي مشػروع )أبنيػة سػكف الطػبلب( كونػو  والخمل األولالمتبقي مف الفقرة عمى التوالي. 

في ذلػؾ العػاـ بإنفاقػو االسػتثماري المخطػط الكتمػة األ ػخـ مػف الموازنػة االسػتثمارية إذ بمغػت نفقاتػو المخططػة 
%( مػػػػػػػػػػف كامػػػػػػػػػػؿ النفقػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػتثمارية المخططػػػػػػػػػػة والبالغػػػػػػػػػػة 45.23ؿ.س، وشػػػػػػػػػػكؿ )( 432522222)
%( ويعػػادؿ 06.64بمػػ  ) ينّفػػذ%( أي مػػا لػػـ 78.36( ؿ.س بينمػػا بمغػػت نسػػبة تنفيػػذه فقػػط )956222222)
( 030568222%( مػػف إجمػػالي الرصػػيد المتبقػػي بيػػذا العػػاـ والبػػال  )42.25( ؿ.س بنسػػبة )93655222)

نشػػػػػاءات ومرافػػػػػؽ والبالغػػػػػة  شػػػػػّكمت( حيػػػػػث 9) ؿ.س انظػػػػػر الممحػػػػػؽ رقػػػػػـ النفقػػػػػات المخططػػػػػة لفقػػػػػرة مبػػػػػاني وا 
%( مف حجـ النفقات المخططة اإلجماليػة لممشػروع، بينمػا بمغػت نسػبة 83.60( ؿ.س نسبة )362222222)

( ؿ.س بنسػػػػػػػبة 78584222( وحجػػػػػػػـ الرصػػػػػػػيد المتبقػػػػػػػي مػػػػػػػف ىػػػػػػػذه الفقػػػػػػػرة دوف إنفػػػػػػػاؽ)78.17%تنفيػػػػػػػذىا )
( ؿ.س نسػػػػػػبة 67222222النفقػػػػػػات المخططػػػػػػة لفقػػػػػػرة آالت معػػػػػػدات والبالغػػػػػػة ) شػػػػػػّكمت%(، كمػػػػػػا 06.83)
( وحجػػـ 83.48%%( مػػف حجػػـ النفقػػات المخططػػة اإلجماليػػة لممشػػروع، بينمػػا بمغػػت نسػػبة تنفيػػذىا )65.56)

بفقػػػرة  الخمـــل الثـــاني%(، ووقػػ  66.50( ؿ.س بنسػػػبة )66276الرصػػيد المتبقػػي مػػػف ىػػذه الفقػػػرة دوف إنفػػاؽ )
( ؿ.س، وشػػػػكؿ 673522222ع مشػػػػفى الجامعػػػػة التعميمػػػػي الػػػػذي بمغػػػػت نفقاتػػػػو المخططػػػػة )المبػػػػاني بمشػػػػرو 

( ؿ.س ، بينمػػػا بمغػػػت نسػػػبة 956222222%( مػػػف كامػػػؿ النفقػػػات االسػػػتثمارية المخططػػػة والبالغػػػة )68.65)
( ؿ.س ويعػػػػػادؿ وحػػػػػده نسػػػػػبة 68338222%( ويعػػػػػادؿ )39.39بمػػػػػ  ) ينّفػػػػػذ%( أي مػػػػػا لػػػػػـ 62.66تنفيػػػػػذه )

النفقػات  شػّكمت( ؿ.س. حيػث 030568222مالي الرصيد المتبقي مف ىذا العػاـ والبػال  )%( مف إج09.38)
نشاءات ومرافؽ والبالغة ) %( مػف حجػـ النفقػات 93.95( ؿ.س نسبة )663222222المخططة لفقرة مباني وا 



 - 185  -  
 

دوف  %( وحجػػـ الرصػػيد المتبقػػي مػػف ىػػذه الفقػػرة62المخططػػة اإلجماليػػة لممشػػروع، بينمػػا بمغػػت نسػػبة تنفيػػذىا )
%( مف النفقػات المخططػة لفقػرة المبػاني، والخمػؿ الثالػث بفقػرة المبػاني 42( ؿ.س بنسبة )65699222إنفاؽ )

( 609976222وفقػػػرة ا الت العائػػػدة لمشػػػروع األف ػػػمية األولػػػى حيػػػث بمغػػػت النفقػػػات المخططػػػة لممشػػػروع )
( 956222222والبالغػػػة )%( مػػػف كامػػػؿ النفقػػػات االسػػػتثمارية المخططػػػة ليػػػذا العػػػاـ 63.62) شػػػّكؿؿ.س، و 

( ؿ.س 46300222%( ويعػػادؿ )35.64بمػػ  ) ينّفػػذ%( أي مػػا لػػـ 64.36ؿ.س، بينمػػا بمغػػت نسػػبة تنفيػػذه )
 شػػػّكمت( ؿ.س. حيػػػث 030568222%( مػػػف إجمػػػالي الرصػػػيد المتبقػػػي بيػػػذا العػػػاـ والبػػػال  )69.90بنسػػػبة )

نشػػاءات ومرافػػؽ والبالغػػة ) %( مػػف حجػػـ 50.30( ؿ.س نسػػبة )68222222النفقػات المخططػػة لفقػػرة مبػػاني وا 
%( وحجػـ الرصػيد المتبقػي مػف ىػذه 72.94النفقات المخططة اإلجمالية لممشػروع، بينمػا بمغػت نسػبة تنفيػذىا )

%( مػػف النفقػػات المخططػػة لفقػػرة المبػػاني واإلنشػػاءات، 09.26( ؿ.س بنسػػبة )19759000الفقػػرة دوف إنفػػاؽ)
%( مػػف حجػػـ النفقػػات  34.69( ؿ.س نسػػبة )45222222النفقػػات المخططػػة لفقػػرة ا الت والبالغػػة ) شػػّكمتو 

( وحجػـ الرصػػيد المتبقػػي مػف ىػػذه الفقػػرة دوف 52.68المخططػة اإلجماليػػة لممشػروع، بينمػػا بمغػػت نسػبة تنفيػػذىا)
لخمػػػؿ المتبقػػػي %( مػػػف النفقػػات المخططػػػة لفقػػػرة ا الت. وتػػوزع ا49.80( ؿ.س بنسػػػبة )00406222إنفػػاؽ )
 بنسب قميمة بمشروع االستبداؿ والتجديد، وبنسب أقؿ بمشاري  أخرى. 0226بالعاـ 
%( موزعػػػة بشػػػكؿ رئػػػيس فػػػي فقػػػرتيف أساسػػػيتيف، فقػػػرة مبػػػاني 44.06بمغػػػت نسػػػبة الخمػػػؿ )  :2222العـــام    

نشػػاءات ومرافػػؽ وطػػرؽ، وفقػػرة آالت ومعػػدات بنسػػبة ) %( عمػػى التػػوالي بالنسػػبة إلجمػػالي 8.32%،07.63وا 
%( 68.74%،60.40( ؿ.س وموزعػػػػػة بنسػػػػػبة )856666222والبالغػػػػػة ) 0220النفقػػػػػات المخططػػػػػة لمعػػػػػاـ 

%( بالنسػػػبة 67.36% ،37.78( ؿ.س وبنسػػػبة )378967222د المتبقػػي مػػػف العػػػاـ  وقػػدره )بالنسػػبة لمرصػػػي
 لمرصيد المتبقي مف الفقرة عمى التوالي.

نشػػػاءات ومرافػػػؽ وطػػػرؽ العائػػػدة لمشػػػروع مشػػػفى الجامعػػػة  والخمـــل األول وقػػػ  بشػػػكؿ رئػػػيس فػػػي فقػػػرة مبػػػاني وا 
أل ػخـ مػف الموازنػة االسػتثمارية حيػث بمغػت نفقاتػو بإنفاقػو االسػتثماري المخطػط الكتمػة ا يشػّكؿالتعميمي كونػو 
%( مػػػف كامػػػؿ النفقػػػات االسػػػتثمارية المخططػػػة والبالغػػػة 37.06) شػػػّكؿ( ؿ.س، و  369222222المخططػػػة )

%( 33.77بمغػػػت نسػػػبتو ) ينّفػػػذ%( أي مػػػا لػػػـ 66.03( ؿ.س ، بينمػػػا بمغػػػت نسػػػبة تنفيػػػذه )856666222)
%( مػػف إجمػػالي الرصػػيد المتبقػػي مػػف ىػػذا العػػاـ 08.43) ( ؿ.س ويعػػادؿ وحػػده نسػػبة627766222ويعػػادؿ )
نشػػػػاءات ومرافػػػػؽ والبالغػػػػة  شػػػػّكمت( ؿ.س. حيػػػػث 378967222والبػػػػال  ) النفقػػػػات المخططػػػػة لفقػػػػرة مبػػػػاني وا 

%( مف حجـ النفقات المخططة اإلجمالية لممشروع، بينما بمغت نسبة  85.07( ؿ.س نسبة )070222222)
( ؿ.س بنسػػػػػػبة 76995222متبقػػػػػػي مػػػػػػف ىػػػػػػذه الفقػػػػػػرة دوف إنفػػػػػػاؽ )%( وحجػػػػػػـ الرصػػػػػػيد ال76.69تنفيػػػػػػذىا )

 %( مف النفقات المخططة لفقرة المباني واإلنشاءات. 08.36)
فػػػػي فقػػػػرة المبػػػػاني بمشػػػػروع  أبنيػػػػة الجامعػػػػة )األف ػػػػمية الثانيػػػػة(  إذ بمغػػػػت نفقاتػػػػو المخططػػػػة  والخمــــل الثــــاني

ارية المخططػػػػػػػػػػة والبالغػػػػػػػػػػة %( مػػػػػػػػػػف كامػػػػػػػػػػؿ النفقػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػتثم05.63) شػػػػػػػػػػّكؿ( ؿ.س، و 065666222)
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%( ويعػادؿ 46.23بمغت نسبتو ) ينّفذ%( أي ما لـ 53.97( ؿ.س بينما بمغت نسبة تنفيذه )856666222)
%( مػػػػػػػػف إجمػػػػػػػػالي الرصػػػػػػػػيد المتبقػػػػػػػػي بيػػػػػػػػذا العػػػػػػػػاـ والبػػػػػػػػال  06.63نسػػػػػػػػبة ) يشػػػػػػػػّكؿ( ؿ.س و 99204222)
نشػػاءات ومرافػػؽ النفقػػات المخططػػة لفقػػ شػػّكمت( حيػػث 9( ؿ.س انظػر الممحػػؽ رقػػـ)378967222) رة مبػػاني وا 

%( مػػػف حجػػػـ النفقػػػات المخططػػػة اإلجماليػػػة لممشػػػروع، بينمػػػا 94.89( ؿ.س نسػػػبة )024666222والبالغػػػة )
( ؿ.س بنسػبة 95864222( وحجـ الرصيد المتبقي مف ىػذه الفقػرة دوف إنفػاؽ)%53.26بمغت نسبة تنفيذىا )

 %( مف النفقات المخططة لفقرة المباني واإلنشاءات.46.94)
ــل الثالــث بفقػػرة المبػػاني وفقػػرة ا الت العائػػدة  لمشػػروع األف ػػمية األولػػى حيػػث بمغػػت النفقػػات المخططػػة  والخم

%( مػػف كامػػؿ النفقػػات االسػػتثمارية المخططػػة ليػػذا العػػاـ، 06.62) شػػّكؿ( ؿ.س، و 682622222لممشػػروع )
بمغػػػػػػت نسػػػػػػبتو  ينّفػػػػػػذ%( أي مػػػػػػا لػػػػػػـ 45.50( ؿ.س  بينمػػػػػػا بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة تنفيػػػػػػذه )856666222) والبالغػػػػػػة

%( مف إجمالي الرصيد المتبقي بيػذا العػاـ 05.97نسبة ) يشّكؿ( ؿ.س و 98394222%( ويعادؿ )54.48)
 (.9، 8( ؿ.س انظر الممحؽ)378967222والبال  )

نشػػػػػاءات ومرافػػػػػػؽ والبالغػػػػػة ) شػػػػػّكمتحيػػػػػث   ( ؿ.س نسػػػػػػبة 86222222النفقػػػػػػات المخططػػػػػة لفقػػػػػػرة مبػػػػػاني وا 
%( أي مػالـ 58.84المخططة اإلجماليػة لممشػروع، بينمػا بمغػت نسػبة تنفيػذىا )%( مف حجـ النفقات 44.85)

%( مػػف إجمػػالي الرصػػيد 8.82نسػػبة ) يشػػّكؿ( ؿ.س و 33340222%( ويعػػادؿ )46.66بمغػػت نسػػبتو ) ينّفػػذ
النفقػػػػػػات المخططػػػػػػة لفقػػػػػػرة ا الت والبالغػػػػػػة  شػػػػػػّكمت( ؿ.س، و 378967222المتبقػػػػػػي بيػػػػػػذا العػػػػػػاـ والبػػػػػػال  )

%( مػػف حجػػـ النفقػػات المخططػػة اإلجماليػػة لممشػػروع، بينمػػا بمغػػت نسػػبة 38.76نسػػبة ) ( ؿ.س72222222)
نسػػػػبة  يشػػػػّكؿ( ؿ.س و 49369222%( ويعػػػػادؿ )72.53بمغػػػػت نسػػػػبتو ) ينّفػػػػذ( أي مػػػػا لػػػػـ 09.47تنفيػػػػذىا )

 ( ؿ.س378967222%( مف إجمالي الرصيد المتبقي بيذا العاـ والبال  )63.3)
بنسب قميمػة بمشػروع االسػتبداؿ والتجديػد، وأبنيػة سػكف الطػبلب وبنسػب  0220وتوزع الخمؿ المتبقي بالعاـ 

 أقؿ بمشاري  أخرى.
نشػاءات 54.38بمغت نسبة الخمؿ ) :2223العام  %( موزعة بشكؿ رئيس في فقرتيف أساسيتيف، فقرة مبػاني وا 

النفقػػػات %( عمػػػى التػػػوالي بالنسػػػبة إلجمػػػالي 60.03%،32.56ومرافػػػؽ وطػػػرؽ، وفقػػػرة آالت ومعػػػدات بنسػػػبة )
%( بالنسػػػػبة 00.49%،56.02( ؿ.س وموزعػػػػة بنسػػػػبة )6354402222والبالغػػػػة ) 0223المخططػػػػة لمعػػػػاـ 

%( بالنسػػبة لمرصػػيد المتبقػػي 53.49% ،54.68( ؿ.س )736492222لمرصػػيد المتبقػػي مػػف العػػاـ  وقػػدره )
 مف الفقرة عمى التوالي.

العائػدة لمشػروع مشػفى الجامعػة التعميمػي كونػو  ، واآلالت(وقػ  بشػكؿ رئػيس فػي فقرتػي )المبػاني والخمل األول 
بإنفاقػػػو االسػػػتثماري المخطػػػط الكتمػػػة األ ػػػخـ مػػػف الموازنػػػة االسػػػتثمارية حيػػػث بمغػػػت نفقاتػػػو المخططػػػة  يشػػػّكؿ

%( مػػػػػػػػػػف كامػػػػػػػػػػؿ النفقػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػتثمارية المخططػػػػػػػػػػة والبالغػػػػػػػػػػة 37.64( ؿ.س، وشػػػػػػػػػػكؿ )523262222)
%( 54.66بمغػػػت نسػػػبتو ) ينّفػػػذ%( أي مػػػا لػػػـ 45.39( ؿ.س، بينمػػػا بمغػػػت نسػػػبة تنفيػػػذه )6354402222)
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%( مػف إجمػالي الرصػيد المتبقػي مػف ىػذا العػاـ والبػال  37.32نسبة ) يشّكؿ( ؿ.س و 074760222ويعادؿ )
نشػػػػػػػػاءات ومرافػػػػػػػػؽ والبالغػػػػػػػػة  شػػػػػػػػّكمت( ؿ.س. حيػػػػػػػػث 736492222) النفقػػػػػػػػات المخططػػػػػػػػة لفقػػػػػػػػرة مبػػػػػػػػاني وا 
المخططة اإلجمالية لممشروع، بينما بمغت نسبة  %( مف حجـ النفقات59.64( ؿ.س نسبة ) 322222222)

نسػبة  يشػّكؿ( ؿ.س و 97925222%( ومػا يعػادؿ )30.57بمغػت نسػبتو ) ينّفػذ%( أي ما لـ 67.43تنفيذىا )
النفقػػػػات  شػػػػّكمت( ؿ.س، كمػػػػا 73649222%( مػػػػف إجمػػػػالي الرصػػػػيد المتبقػػػػي بيػػػػذا العػػػػاـ والبػػػػال  )63.09)

%( مػػػػػػف حجػػػػػػـ النفقػػػػػػات 02.49( ؿ.س نسػػػػػػبة ) 623262222المخططػػػػػػة لفقػػػػػػرة آالت ومعػػػػػػدات والبالغػػػػػػة )
%( وحجػػـ الرصػػيد المتبقػػي مػػف ىػػذه الفقػػرة دوف  2المخططػػة اإلجماليػػة لممشػػروع، بينمػػا بمغػػت نسػػبة تنفيػػذىا )

 %( مف النفقات المخططة لفقرة ا الت.622( ؿ.س بنسبة )623262222إنفاؽ )
وقػػػ  فػػػي فقػػػرة المبػػػاني بمشػػػروع أبنيػػػة الجامعػػػة )األف ػػػمية الثانيػػػة(  إذ بمغػػػت نفقاتػػػو المخططػػػة  خمـــل الثـــانيوال
%( مػػػػػػػػػػف كامػػػػػػػػػػؿ النفقػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػتثمارية المخططػػػػػػػػػػة والبالغػػػػػػػػػػة 65.95( ؿ.س، وشػػػػػػػػػػكؿ )066222222)
عادؿ %(وي59.80بمغت نسبتو ) ينّفذ%( أي ما لـ 42.68( ؿ.س بينما بمغت نسبة تنفيذه )6354402222)
( 736492222%( مػف إجمػالي الرصػيد المتبقػي بيػذا العػاـ والبػال  )67.54( ؿ.س بنسبة )609065222)

نشػػػػػاءات ومرافػػػػػؽ والبالغػػػػػة  شػػػػػّكمت( حيػػػػػث 8ؿ.س انظػػػػػر الممحػػػػػؽ رقػػػػػـ ) النفقػػػػػات المخططػػػػػة لفقػػػػػرة مبػػػػػاني وا 
مغػػت نسػػبة %( مػػف حجػػـ النفقػػات المخططػػة اإلجماليػة لممشػػروع، وقػػد ب90.59( ؿ.س نسػبة )022222222)

نسػػبة  يشػػّكؿ( ؿ.س و 65642222%( و يعػػادؿ )30.57بمغػػت نسػػبتو ) ينّفػػذ( أي مػػا لػػـ %67.43تنفيػػذىا )
 ( ؿ.س.736492222%( مف إجمالي الرصيد المتبقي بيذا العاـ والبال  )8.84)

ــل الثالــث لمخططػػة بفقػػرة المبػػاني وفقػػرة ا الت العائػػدة  لمشػػروع األف ػػمية األولػػى حيػػث بمغػػت النفقػػات ا والخم
%( مػػػف كامػػػؿ النفقػػػات االسػػػتثمارية المخططػػػة ليػػػذا العػػػاـ  69.83( ؿ.س، وشػػػكؿ)068622222لممشػػػروع )
بمغػػػػػػت نسػػػػػػبتو  ينّفػػػػػػذ%(أي مػػػػػػا لػػػػػػـ 67.80( ؿ.س، بينمػػػػػػا بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة تنفيػػػػػػذه )6354402222والبالغػػػػػػة )

ذا العػاـ %( مف إجمالي الرصيد المتبقي بيػ66.73نسبة ) يشّكؿ( ؿ.س و 86405222%( ويعادؿ )30.68)
 ( ؿ.س.736492222والبال  )

نشػػػػػاءات ومرافػػػػػػؽ والبالغػػػػػة ) شػػػػػّكمتحيػػػػػث   ( ؿ.س نسػػػػػػبة 62222222النفقػػػػػػات المخططػػػػػة لفقػػػػػػرة مبػػػػػاني وا 
%( أي مػا لػـ 68.98%( مف حجـ النفقات المخططة اإلجمالية لممشروع، بينما بمغت نسبة تنفيػذىا )00.34)

%( مػف إجمػالي الرصػيد 0.53نسػبة ) يشػّكؿؿ.س، و ( 68664222%(، ويعػادؿ )36.20بمغت نسبتو ) ينّفذ
( 658622222النفقات المخططػة لفقػرة ا الت والبالغػة ) شّكمت( و 736492222المتبقي بيذا العاـ والبال  )

( 75.68%( مف حجـ النفقات المخططة اإلجمالية لممشروع، بينمػا بمغػت نسػبة تنفيػذىا )58.86ؿ.س نسبة )
%( مػف إجمػالي 5.00نسػبة ) يشّكؿ( ؿ.س و 38452222%( و يعادؿ )04.30)بمغت نسبتو  ينّفذأي ما لـ 

 ( ؿ.س.736492222الرصيد المتبقي في ىذا العاـ والبال  )
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وحػدات سػػكنية طبلبيػة حيػػث بمغػت النفقػػات  8بفقػرة المبػػاني وفقػرة ا الت العائػػدة  لمشػروع بنػػاء  والخمـل الرابــع
%( مػف كامػؿ النفقػات االسػتثمارية المخططػة ليػذا  5.76( ؿ.س، وشػكؿ )78222222المخططة لممشػروع )

%( 94.29بمػػ  ) ينّفػػذ%(أي مػػا لػػـ 5.96( ؿ.س، بينمػػا بمغػػت نسػػبة تنفيػػذه )6354402222العػػاـ والبالغػػة )
%( مػػػػف إجمػػػػالي الرصػػػػيد المتبقػػػػي بيػػػػذا العػػػػاـ والبػػػػال  9.97نسػػػػبة ) يشػػػػّكؿ( ؿ.س و 73390222ويعػػػػادؿ )

نشػػػػػػػػاءات ومرافػػػػػػػػؽ والبالغػػػػػػػػة النفقػػػػػػػػا شػػػػػػػػّكمت( ؿ.س. حيػػػػػػػػث 736492222) ت المخططػػػػػػػػة لفقػػػػػػػػرة مبػػػػػػػػاني وا 
%( مػػف حجػػـ النفقػػات المخططػػة اإلجماليػػة لممشػػروع، بينمػػا بمغػػت نسػػبة 87.68( ؿ.س نسػػبة )68222222)

%( 9.03نسػبة ) يشػّكؿ( ؿ.س و 68222222%( ويعػادؿ )622بمغػت نسػبتو ) ينّفػذ%( أي ما لػـ 2تنفيذىا )
 ( ؿ.س.736492222عاـ والبال  )مف إجمالي الرصيد المتبقي في ىذا ال

بنسػػب قميمػػة بمشػػروع االسػػتبداؿ والتجديػػد ، وبنسػػب أقػػؿ بمشػػروع كميػػة  0223وتػػوزع الخمػػؿ المتبقػػي بالعػػاـ 
 التربية، والمبلعب الريا ية، وبنسب أقؿ بمشاري  أخرى.

مبػػػاني %( موزعػػػة بشػػػكؿ رئػػػيس فػػػي فقػػػرتيف أساسػػػيتيف، فقػػػرة 72.65بمغػػػت نسػػػبة الخمػػػؿ ) : 2224العـــام: 
نشػػاءات ومرافػػؽ وطػػرؽ، وفقػػرة آالت ومعػػدات بنسػػبة ) %( عمػػى التػػوالي بالنسػػبة إلجمػػالي 50.66%،66.30وا 

%( 73.76%،03.62( ؿ.س وموزعػػػػة بنسػػػػبة )0566222222والبالغػػػػة ) 0224النفقػػػػات المخططػػػػة لمعػػػػاـ 
%( 88.29% ،48.78( ؿ.س، وبنسبة )6774200222بالنسبة إلجمالي الرصيد المتبقي مف العاـ  وقدره )
 بالنسبة لمرصيد المتبقي مف كؿ فقرة عمى التوالي.

فػػػي ذلػػػؾ العػػػاـ بإنفاقػػػو  يشػػػّكؿويعػػػود الخمػػػؿ األوؿ بشػػػكؿ رئػػػيس إلػػػى  مشػػػروع مشػػػفى الجامعػػػة التعميمػػػي كونػػػو 
 0224االسػػػػػػتثماري المخطػػػػػػط الكتمػػػػػػة األ ػػػػػػخـ مػػػػػػف الموازنػػػػػػة االسػػػػػػتثمارية إذ بمػػػػػػ  إنفاقػػػػػػو المخطػػػػػػط بالعػػػػػػاـ 

%( مػػػػػػػػػػف كامػػػػػػػػػػؿ اإلنفػػػػػػػػػػاؽ االسػػػػػػػػػػتثماري المخطػػػػػػػػػػط البػػػػػػػػػػال  68.08) يشػػػػػػػػػػّكؿ.س و ( ؿ6.764.497222)
%( ويعػادؿ 84.95بمغػت نسػبتو ) ينّفػذ%( أي مػا لػـ 65.25( بينما بمغت نسبة تنفيذه فقط)0566222222)
فػي فقػرة  ينّفذ%( مف إجمالي الرصيد المتبقي أي أف معظـ ما لـ 80.62نسبة ) يشّكؿ( و 6.456.472222)

بفقرة آالت ومعدات التابعة لمشروع مشفى الجامعة التعميمي وىذا ما تثبتو نفقات  ينّفذف ما لـ آالت ومعدات كا
( 1278497000النفقات المخططػة ليػذه الفقػرة والبالغػة ) شّكمتحيث  0224المشفى بفقراتو التفصيمية بالعاـ 

%( أي 2نسبة اإلنفاؽ ) تشّكم%( مف حجـ النفقات المخططة اإلجمالية لممشروع، بينما 74.57ؿ.س نسبة )
%( مػػف إجمػػالي 70.27نسػػبة ) يشػػّكؿ( ؿ.س  و 6078497222%( ويعػػادؿ)622بمغػػت نسػػبتو ) ينّفػػذمػػا لػػـ 

نشػاءات 0006774200الرصيد المتبقي في ىذا العاـ والبال  ) ( ؿ.س. كما ُيمحظ وبػالعودة إلػى فقػرة مبػاني وا 
%( مػػػف حجػػػـ 00.42( ؿ.س نسػػػبة )384222222النفقػػػات المخططػػػة ليػػػا والبالغػػػة ) شػػػّكمتومرافػػػؽ التػػػي 

( ؿ.س، بينمػػػػػػا بمغػػػػػت نسػػػػػػبة تنفيػػػػػػذىا 6.764.497222النفقػػػػػات المخططػػػػػػة اإلجماليػػػػػػة لممشػػػػػروع والبالغػػػػػػة )
%( 9.62نسبة) يشّكؿ( ؿ.س و 666420222) %( ويعادؿ40.23بمغت نسبتو ) ينّفذ%( أي ما لـ 57.97)

. وتػػوزع (9.8الممحــق )( ؿ.س، انظػػر 6774200222مػػف إجمػػالي الرصػػيد المتبقػػي فػػي ىػػذا العػػاـ والبػػال  )
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بنسب قميمة بمشروع األف مية األولى، ومشروع االستبداؿ والتجديد، ومشروع كمية  0224الخمؿ المتبقي بالعاـ 
 ( وحدات سكنية طبلبية، وبنسب أقؿ بمشاري  أخرى.8التربية، وكمية طب األسناف، ومشروع بناء )

إلى أف نسبة الخمؿ اإلجمالية في الموازنػة االسػتثمارية لسػنوات الدراسػة ( 8،9الممحؽ )بشكؿ عاـ يشير        
زت بشػػكؿ رئيسػػي فػػي فقػػرتيف أساسػػيتيف %( وترّكػػ09.60( بمغػػت )0229( إلػػى العػػاـ )0222كافػػًة مػػف العػػاـ)

نشػػاءات ومرافػػؽ وطػػرؽ، وفقػػرة آالت ومعػػدات( كونيمػػا  جػػـ إجمػػالي الكتمػػة  األكبػػر  مػػف ح شػػّكبل)فقػػرة مبػػاني وا 
( ؿ.س حيػػث بمغػػت نسػػبة رصػػيدىما المتبقػػي مػػف 22212482531النفقػػات المخططػػة لمموازنػػة االسػػتثمارية )

%( عمى التوالي، ونسبتيما مف إجمالي الرصيد 63.25%،60.67حجـ النفقات المخططة اإلجمالية لمموازنة )
%( عمػى التػوالي، ونسػبتيما 44.82%، 43.50( ؿ.س ) 3634660000المتبقي في السنوات كافػًة والبػال  )

%، 69.59( ؿ.س )6608466222، 1581792000مػػف الرصػػيد اإلجمػػالي المتبقػػي مػػف كػػؿ فقػػرة وقػػدره )
%( عمى التوالي ، أمػا الفقػرات األخػرى فنسػبتيا قميمػة مػف إجمػالي الموازنػة االسػتثمارية، وبالتػالي نسػبة 62.60

جدًا حتى لو كانت نسبة الخمؿ فييػا كبيػرة جػدًا مػف الفقػرات  الخمؿ فييا مف إجمالي الموازنة االستثمارية بسيطة
(، حيػػث سػػجؿ العامػػاف 0224( إلػػى العػػاـ )0222ذاتيػػا. وأف نسػػبة الخمػػؿ ظيػػرت بكمتػػا الفقػػرتيف مػػف العػػاـ )

 (. 0224( أكبر نسبة بيذا الخمؿ وبشكؿ خاص العاـ )0224، 0223)
األرصػدة المتبقيػة مػف الموازنػة االسػتثمارية، وانخفػاض أف أسػباب ارتفػاع  يتبين لمباحثـة ومـن التحميـل السـابق

( يعػػود بشػػكؿ رئػػيس إلػػى الخمػػؿ فػػي تنفيػػذ 0224، 0223، 0220، 0226، 0222نسػػب تنفيػػذىا بػػاألعواـ )
مشػػروع مشػػفى الجامعػػة التعميمػػي والػػذي بمػػ  حجػػـ رصػػيده المتبقػػي بإجمػػالي السػػنوات مػػف النفقػػات المخططػػة 

النسػػبة األعمػػى  شػػّكبلم( ؿ.س، 1977692000، )0224( إلػػى العػػاـ 0222) لمموازنػػة االسػػتثمارية مػػف العػػاـ
(، والبػػػػػػال  0224إلػػػػػػى  0222%( مػػػػػػف إجمػػػػػػالي الرصػػػػػػيد المتبقػػػػػػي بسػػػػػػنوات الدراسػػػػػػة مػػػػػػف )58.52وقػػػػػػدرىا )

( 0229 -0222نسبة رصيده المتبقي اإلجمالي بسنوات الدراسة كافػة ) شّكمت( ؿ.س، وقد 3379603000)
( ؿ.س 3634660000%( مػػف إجمػػالي الرصػػيد المتبقػػي البػػال  )55.29( ؿ.س )2222002216والبالغػػة )
(. 0229 -0222بػػذلؾ النسػػبة األكبػػر أي ػػًا مػػف خمػػؿ الموازنػػة االسػػتثمارية بإجمػػالي سػػنوات الدراسػػة ) مشػػّكبلً 

، 0226، 0222ويعود الخمؿ إلى مشػروع األف ػمية الثانيػة الػذي بمػ  حجػـ إجمػالي رصػيده المتبقػي بػاألعواـ )
%( مػػػف إجمػػػالي الرصػػػيد المتبقػػػي بالسػػػنوات 9.65( ؿ.س بنسػػػبة )326011000( )0224، 0223، 0220

( 442960000( ؿ.س، وبمػ  حجػـ رصػيده المتبقػي بإجمػالي سػنوات الدراسػة )3379603000ذاتيا وقػدرىا )
ميمػة ( ؿ.س. كما يعود بنسػبة ق3634660000%( مف إجمالي الرصيد المتبقي والبال  )60.69ؿ.س بنسبة )

، 0220، 0226، 0222إلػػػى مشػػػروع األف ػػػمية األولػػػى الػػػذي بمػػػ  إجمػػػالي حجػػػـ رصػػػيد المتبقػػػي بػػػاألعواـ )
%(. وبمػػػ  حجػػػـ رصػػػيده المتبقػػػي بإجمػػػالي سػػػنوات 9.57( ؿ.س، بنسػػػبة )323388000 ( )0223،0224

 (3634660000%( مػػػػف إجمػػػػالي الرصػػػػيد المتبقػػػػي والبػػػػال  )9.26( ؿ.س بنسػػػػبة )222327539الدراسػػػػة )
 ؿ.س ولـ تسجؿ بقية المشاري  االستثمارية أثرًا كبيرًا عمى انخفاض نسبة تنفيذ الموازنة االستثمارية.



 - 190  -  
 

يــتم إعــداد االســتثمارية: أنــه ال  الموازنــة بنــود وفقــرات ومشــاريعوتــرى الباحثــة ومــن خــالل تحميــل       
موضـوعية وعمميـة صـحيحة وفقـًا وتنفيذ الموازنة االستثمارية في ةامعـة تشـرين وفـق أسـاليب ومعـايير 

 .لالحتياةات الواَّعية
 

 بشكل عام توصمت الباحثة مما سبق إلى ما يأتي:
   إف نسب تنفيذ الخطة في الموازنة بشقييا )الجارية واالستثمارية( في الجامعة والوزارة ومختمؼ المؤسسات

 ـ.تتناسب طردًا م  نسب التنفيذ في خطة الموازنة العامة لمدولة بشكؿ عا

   يعود انخفاض نسب التنفيذ في كمتا الموازنتيف )الجارية واالستثمارية( بسنوات الدراسة األولى إلى  عؼ
الخزينة العامة وتأخرىا في تمويؿ الجامعة باألمواؿ الكافية لتمبية احتياجات الموازنة المخططة وذلؾ لعدـ 

 توافر السيولة لدى الخزينة العامة في أغمب األحياف.

   يعود ارتفاع نسب التنفيذ في كمتا الموازنتيف )الجارية واالستثمارية( بسنوات الدراسة األخيرة وتحديدًا أعواـ
%( إلى تأميف الخزينة العامة لمتمويؿ البلـز لمجامعة 622( إذ بمغت حوالي )0229، 0228، 0227)

 السيولة.دوف تأخير وبالتالي تمبية االحتياجات بالوقت المناسب نتيجة توافر 

  إف ارتفػػاع أو انخفػػاض نسػػب التنفيػػذ يتعمػػؽ بشػػكؿ مباشػػر بارتفػػاع أو انخفػػاض نسػػب اإلنفػػاؽ بالنتيةــة :
والتػػي تتعمػػؽ بشػػكؿ مباشػػر وبالنسػػبة األكبػػر بمػػدى التمويػػؿ الػػبلـز مػػف الخزينػػة العامػػة لمدولػػة وفػػي الوقػػت 

لخزينػة والظػروؼ العامػة فػي الدولػة المناسب، وىذا التمويؿ يتعمؽ بشكؿ مباشر بمدى تػوافر السػيولة لػدى ا
 وىذا ما يمكف أف نسميو كفاءة التمويؿ، والتي تؤدي إلى كفاءة التنفيذ لبنود التخطيط.

   إف مف آثار نتائج انخفاض نسب التنفيذ ارتفاع نسب األرصدة المتبقية مف إجمالي الموازنات وبشقييا في
انعكػاس سػمبي مباشػر عمػى سػير وكفػاءة العمميػة  بعض سنوات الدراسػة، وىػذا بالنتيجػة يػؤدي إلػى حػدوث 

التعميمية وبالتالي  عؼ القيمػة الم ػافة فػي الجامعػة وتػأخر عمميػة التنميػة وىػذه ا ثػار السػمبية بالمجمػؿ 
دارتيا.  خارجة عف إرادة الجامعة وا 

ــرى        أنػػو ال يػػتـ إعػػداد  االسػػتثمارية(: لكمتػػا الموازنتيف)الجاريػػة، التفصػػيمي تحميػػؿالومػػف خػػبلؿ  الباحثــة ت
وتنفيػػذ كمتػػا المػػوازنتيف فػػي جامعػػة تشػػريف وفػػؽ أسػػاليب ومعػػايير مو ػػوعية وعمميػػة صػػحيحة وفقػػًا لبلحتياجػػات 

بمػػا باالعتمػػاد عمػػى أسػاليب ومعػػايير عمميػػة  الجػاري االسػػتثماريالبػػد مػف إعػػادة ىيكميػػة اإلنفػػاؽ  الواقعيػة، لػػذلؾ
عػػادة ترتيػػب النفقػػات تبعػػًا ينسػػجـ مػػ  متطمبػػات النيػػوض بالمؤشػػرات التعميميػػ ة وتحقيػػؽ جػػودة التعمػػيـ العػػالي وا 

 .تحقيؽ الجودةبألىميتيا 
 خامسًا: الموارد الذاتية لةامعة تشرين، ودالالتها:
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تحصػػػؿ جامعػػػة تشػػػريف عمػػػى إيػػػرادات ذاتيػػػة )تمويػػػؿ ذاتػػػي( إلػػػى جانػػػب النفقػػػات الحكوميػػػة التػػػي ترصػػػد        
 0226( لعػاـ 6عة تشريف، وقد حدد قانوف تنظيـ الجامعات بالمرسػـو رقػـ )لمموازنتيف الجارية واالستثمارية لجام

في الباب الخامس منو األمور المالية لمجامعات الحكومية في الجميورية العربية السورية، متناواًل المػوارد الذاتيػة 
مف حسػاب التي تستوفييا الجامعات، حيث نص عمى أف تو   ىذه الموارد في المصرؼ التجاري السوري،  ػ

( نسػػبة المػػوارد 49مسػػتقؿ وذلػػؾ بػػالميرة السػػورية، أو بػػالقط  األجنبػػي، ليجػػري الصػػرؼ منيػػا. ونبػػيف بالجػػدوؿ )
 :0228إلى العاـ  0222الذاتية لمجامعة إلى إجمالي الموازنة )الجارية واالستثمارية ( مف العاـ 

 ن الموارد الذاتية ونسبتها من إةمالي موازنة ةامعة تشري (:49ةدول)
 الوحدة: ألف ل.س  2228ولغاية العام  2222)الةارية واالستثمارية( من العام 

 بُؼةّ بُٔة٢ُ
إغٔة٢ُ بُٔٞبول 

 بُهبز٤د ُِػةٓؼد*

%غ ٖٓ 61ُٗحد (

بُٔٞبول بُهبز٤د (ؾظد 

 بُػةٓؼدغ

%غ ٖٓ 41ُٗحد (

بُٔٞبول بُهبز٤د (ؾظد 

 بُسلىؽ بُؼ٢ِٔغ

بُ٘لوةذ بُٔكططد  

إلغٔة٢ُ بُٔٞبيٗد بُؼةٓد 

 (غةو٣د+ بَسطٔةو١غ

ُٗحد إغٔة٢ُ بُٔٞبول 

بُهبز٤د إ٠ُ بُٔٞبيٗد 

 بُؼةٓد ُػةٓؼد زشى٣ٖ%

 ٓؼمٍ ٗٔٞ بُٔٞبول بُهبز٤د

6111 22562 13537 9025 1598002 1.41 - 

6116 113996 68398 45598 1597551 7.14 405.27 

6113 162342 97405 64937 2248550 7.22 619.56 

6114 202878 121727 81151 3496558 5.80 799.23 

6115 301984 181190 120794 2312640 13.06 1238.50 

6116 470582 282349 188233 2889590 16.29 1985.78 

6117 402375 241425 160950 2647455 15.20 1683.46 

6118 741055 444633 296422 2920035 25.38 3184.60 

  12.3 19710381 967110 1450664 2417774 ٓع

 .2229إلى العام  2222المصدر:إعداد الباحثة اعتمادًا عمى ةداول  الصادرة عن مديرية الشؤون المالية في ةامعة تشرين من العام 
 (.2228و 2225*حسبت الموارد الذاتية باستثناء موارد العمل المهني لعدم توفر موازنات لها إال بعامين فقط)

ُيمحظ مف الجدوؿ ارتفاع حجـ الموارد الذاتية إلى ما يعادؿ حجـ إجمالي النفقات المخططة المرصودة       
، ويعود ذلؾ إلى االرتفاع الكبير بمعدؿ نمو 0228% عاـ 05.38إلى  0226%( عاـ 6.46لمموازنتيف مف )

ث بم  حجـ الموارد ، حي0228%( بالعاـ 3684.62إلى ) 0220%( بالعاـ 425.07الموارد الذاتية مف )
)الجارية  %( حجـ إجمالي االعتمادات المرصودة لكمتا الموازنتيف60.3الذاتية اإلجمالية لمجامعة ما يعادؿ )
 . 0228إلى العاـ  0222واالستثمارية( مف الحكومة مف العاـ 

ات وتوزي  الموارد ( الخطط والبرامج التي يصرؼ عمييا مف الموارد الذاتية لمجامع52ويبيف الجدوؿ )        
في مادتو  08/6/0229/ تاريخ 77عمييا لئلسياـ في دعميا وتطويرىا وفؽ قرار مجمس التعميـ العالي رقـ /

 : 66/3/0229/ و تاريخ 9األولى، والصادر الحقًا بقرار وزارة التعميـ العالي رقـ/
 السورية الحكومية اتلمةامع الذاتية الموارد من عميها يصرف التي والبرامج الخطط( 52) ةدول

 بُلىبذ% بُحؼص% زشى٣ٖ% ؾِث% لٓشن% بُح٘م َُُِٓ

 16 11 17 16 11 زػ٤ًٜ ٝزؤ٤ٖٓ ُٓسًِٓةذ بُٔكةجى 1

 8 16 3 6 5 بُٔٞبل بُؼ٤ِٔد ٝبٌُٔسحةذ ٝبُٔىبغغ 6

 5 16 7 5 11 بُٔؼِٞٓةز٤د ٝبألٗظٔد 3

 11 15 15 18 61 بُحؿص بُؼ٢ِٔ 4

 7 6 5 5 4 بُسؼ٤ٔ٤ِد ٝبإللبو٣د زؤ٤َٛ ٝزمو٣ث أػؼةء ب٤ُٜاد 5

 3 3 5 5 1 َٝةئؾ بُ٘وَ ػمب ب٤ُُةؾ٤د 6

 5 3 5 3 5 ٗلوةذ بُ٘مٝبذ ٝبُٔؤزٔىبذ ٝٝوشةذ بُؼَٔ بُؼ٤ِٔد 7

 8 15 8 5 11 زػ٤ًٜ بُوةػةذ بُسمو٤ُ٣د ٌٝٓةزث بألَةزهخ 8
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 5 5 5 11 8 زط٣ٞى بُسؼ٤ِْ بُٔلسٞؼ 9

 6 6 5 6 5 ٝبُى٣ةػ٤د ٝبُطالج٤دبألٗشطد بفغسٔةػ٤د ٝبُطوةك٤د  11

 61 5 5 3 11 زؤ٤ٖٓ بٌُةلو بُسمو٢ُ٣ ك٢ بُػةٓؼةذ 11

 5 1 8 11 1 ج٘ةء بُوموبذ ُِٔؼ٤م٣ٖ 16

 11 15 16 61 11 زش٤٤م بألج٤٘د بُمبئٔد ٤ٌُِِةذ ك٢ بُػةٓؼةذ ٝٓىبكوٜة. 13

 111 111 111 111 111 بُٔػٔٞع 

 .6119بُٔظمو: ٓػٍِ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ, ٓٞهغ ٝيبوخ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ,          

 الحكومية لمجامعات الذاتية الموارد مف عمييا يصرؼ التي والبرامج الخطط( 52) الجدوؿ يو ح         
 في العميا اإلدارة قبؿ مف وُترف  تدرس خطة مشروع عمى بناءً  تحدد والتي ونسبيا، البنود وفق السورية

 آخذيف مناسبة، الجامعات تراىا التي االحتياجات وفؽ العالي التعميـ وزارة إلى المذكورة الحكومية الجامعات
 الجارية الموازنتيف بكمتا بالتمويؿ،  عؼ أو لمعجز، تتعرض التي البنود بعض نسب رف  بالحسباف

 مف نسبة كتخصيص) وميمة ية رور  الجامعات تراىا التي األخرى البنود بعض وا  افة واالستثمارية،
 التعميـ بمجمس دراستيا يتـ ثـ ومف ،(مثبلً  بالجامعات العامميف اإلدارييف لمعامميف كمكافآت الذاتية الموارد
 مكافآت بند) حاؿ كما منيا قسـ يمغى أو إحداىما، أو النسب بعض أو البنود بعض  تعًدؿ أف فإما العالي،
 وتصدر العالي، التعميـ مجمس مف بقرار تصدر ثـ ومف ىي، كما عمييا يوافؽ أو ،(مثبلً  اإلدارييف العامميف
 ترتيب( 56) الجدوؿ ويبيف. العتمادىا المعنية الجيات عمى تعمـ ثـ العالي، التعميـ وزارة مف بقرار الحقاً 
 : البرامج وفؽ تشريف لجامعة المخصصة الذاتية الموارد نسب

 البرامج وفق تشرين لةامعة المخصصة الذاتية الموارد نسب ترتيب( 51) ةدول
 بُٔٞبيٗد بُس٢ زمػٜٔة بُٔٞبول بُهبز٤د ٝكن بُحىبٓع زشى٣ٖ% بُح٘م َُُِٓ

بفَسطٔةو٣د (كوىخ آفذ ٝٓؼمبذ ٓشىٝع ٓىبكن ٝزػ٤ًٜبذ بُػةٓؼدغ, ٝبُػةو٣د  17 زػ٤ًٜ ٝزؤ٤ٖٓ ُٓسًِٓةذ بُٔكةجى 1

 غ6بُٔكحى٣د جةت زػ٤ًٜ بألل٣ٝد ٝبُُٔسًِٓةذ  614(بُح٘م

 غ6بُحؿص بُؼ٢ِٔ جةت  665بُػةو٣د (بُح٘م 15 بُحؿص بُؼ٢ِٔ 6

 بفَسطٔةو٣د (ج٘ةء ٓشىٝع غم٣م جٌةكد زٌة٤ُلٚغ 16 زش٤٤م بألج٤٘د بُمبئٔد ٤ٌُِِةذ ك٢ بُػةٓؼةذ ٝٓىبكوٜة. 3

 غ6بإلٗشةءبذ جةت  669بُسػ٤ًٜبذ,  668بُسى٤ْٓ, 666بُػةو٣د(ٖٓ بُػةو٣د بُح٘م  8 زػ٤ًٜ بُوةػةذ بُسمو٤ُ٣د ٌٝٓةزث بألَةزهخ 4

 غ6غ ٗلوةذ بُٔٞكم٣ٖ ٝبُٞبكم٣ٖ جةت19بُػةو٣د (بُح٘م( 8 ج٘ةء بُوموبذ ُِٔؼ٤م٣ٖ 5

بُوىؽة٤َد ٝبُٔطحٞػةذ ٝبأللٝبذ  616 ُٞبيّ بإللبوخ  بُطةجسد,بُح٘م 664بُػةو٣د( بُح٘م  7 بُٔؼِٞٓةز٤د ٝبألٗظٔد 6

 غ.6بإلٗشةءبذ جةت  669بُسػ٤ًٜبذ,  668بُسى٤ْٓ,  666بٌُٔسح٤د,

 غ6, ُٓسًِٓةذ بُسمو٣ث ٝبإلٗسةظ جةت 631بُػةو٣د  (بُح٘م  5 زؤ٤َٛ ٝزمو٣ث أػؼةء ب٤ُٜاد بُسؼ٤ٔ٤ِد ٝبإللبو٣د 7

 ٓشىٝع ٓىبكن ٝزػ٤ًٜبذ بُػةٓؼدغبفَسطٔةو٣د(كوىخ َٝةئَ ٗوَ  5 َٝةئؾ بُ٘وَ ػمب ب٤ُُةؾ٤د 8

 غ6ٗلوةذ بُمػة٣د ٝبُؼ٤ةكد ٝبُٔؤزٔىبذ جةت  661بُػةو٣د(بُح٘م 5 ٗلوةذ بُ٘مٝبذ ٝبُٔؤزٔىبذ ٝٝوشةذ بُؼَٔ بُؼ٤ِٔد 9

 غ6ُٓسًِٓةذ بُسؼ٤ِْ بُٔلسٞؼ جةت  645بُػةو٣د(بُح٘م 5 زط٣ٞى بُسؼ٤ِْ بُٔلسٞؼ 11

 غ4بإلَٜةّ ك٢ بُ٘شةؽ بفغسٔةػ٢ جةت  43بُػةو٣د( بُح٘م 5 ٝبُى٣ةػ٤د ٝبُطالج٤دبألٗشطد بفغسٔةػ٤د ٝبُطوةك٤د  11

 زؼ٣ٞؼةذ بألػٔةٍ بإلػةك٤د ٝبُِػةٕ بُحةت بألٍٝغ 16بُػةو٣د (بُح٘م 5 زؤ٤ٖٓ بٌُةلو بُسمو٢ُ٣ ك٢ بُػةٓؼةذ 16

 ٝبأللٝبذ بٌُٔسح٤دغ, بُوىؽة٤َد ٝبُٔطحٞػةذ 616بُػةو٣د ( 3 بُٔٞبل بُؼ٤ِٔد ٝبٌُٔسحةذ ٝبُٔىبغغ 13

  111 بُٔػٔٞع 

 (.52)الةدول إلى استناداً  الباحثة إعداد:المصدر
 منيا، كؿ نسبة وفؽ تشريف جامعة في الذاتية الموارد إلييا توزع التي البرامج ترتيب( 56) الجدوؿ يو ح   

 مستمزمات وتأميف تجييز ،6) لمبند خصصت تشريف لجامعة الذاتية الموارد مف األكبر النسبة أف ُيمحظ كما
 وتجييزات مرافؽ لمشروع العائدة ومعدات آالت فقرة) يدعـ والذي ،%(67) النسبة ىذه بمغت حيث ،(المخابر
( المخبرية والمستمزمات األدوية تجييز ،064البند) يدعـ كما االستثمارية، الموازنة  مف المدرج( الجامعة
 مف%( 65) نسبة لو خصص والذي( العممي البحث ،0)البند يميو الجارية، الموازنة مف الثاني لمباب العائدة
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 ،3) البند يميو ،(الجارية الموازنة مف الثاني لمباب العائد( العممي البحث ،005) البند يدعـ وىو الذاتية الموارد
 الموازنة يدعـ بند وىو%( 60) نسبة لو خصص حيث( ومرافقيا الجامعات في لمكميات الدائمة األبنية تشييد

 الذاتية الموارد حجـ ارتفاع بعد وخاصة الذاتية مواردىا مف كامؿ مشروع بتنفيذ لمجامعة ويسمح فقط االستثمارية
 لمجامعة الخمسية االستثمارية بالخطة يدرج أف عمى أصوالً  عميو الموافقات أخذ بعد وذلؾ األخيرة السنوات في

 ىو كما لمجامعة، السنوية االستثمارية بالخطة كمشروع يدرج أف دوف حصرًا، الذاتية الموارد مف مموؿ كمشروع
( األساتذة ومكاتب التدريسية القاعات تجييز ،4) البند يميو و مثبًل،( 69) السكنية الوحدة بناء مشروع حاؿ

 ،(ميـالتر  ،006: )الجارية الموازنة مف ا تية البنود يدعـ والذي الذاتية الموارد مف%( 8) نسبة لو وخصص
 بناء ،5) البند يميو الجارية، الموازنة مف الثاني لمباب العائدة( اإلنشاءات ،009)و ،(التجييزات ،008)و

 الموفديف نفقات ،69البند) يدعـ بند وىو الذاتية الموارد مف%( 8) نسبة لو خصص( لممعيديف القدرات
 نسبة لو وخصص( واألنظمة المعموماتية ،6) البند يميو الجارية، الموازنة مف الثاني لمباب العائدة( والوافديف

 ،066) والبند ،(الثابتة  اإلدارة لواـز ،004) البند: وىي الجارية الموازنة مف متعددة بنود يدعـ بند وىو ،%(7)
 ،009) والبند ،(التجييزات 008) والبند ،(الترميـ 006)والبند  ،(المكتبية واألدوات والمطبوعات القرطاسية
 الييئة أع اء وتدريب تأىيؿ ،7) البند يميو الجارية، الموازنة مف الثاني الباب إلى جميعيا العائدة( اإلنشاءات
 لمباب العائدة( واإلنتاج التدريب مستمزمات ،032) البند يدعـ وىو%( 5) نسبة لو وخصص( واإلدارية التعميمية
 فقرة يدعـ وىو الموارد مف%( 5) ونسبتو السياحية عدا( النقؿ وسائط ،8) البند يميو الجارية، الموازنة مف الثاني
 والمؤتمرات الندوات نفقات ،9) البند يميو االستثمارية، لمموازنة العائد( الجامعة مرافؽ لمشروع العائدة نقؿ وسائؿ

 مف الثاني الباب مف والمؤتمرات وال يافة الدعاية نفقات ،002) البند يدعـ وىو ،(العممية العمؿ وورشات
 البند يدعـ الذي( المفتوح التعميـ تطوير ،62) البند يميو الذاتية، الموارد مف%( 5) بنسبة الجارية الموازنة

 األنشطة ،66) والبند%(. 5) بنسبة الجارية الموازنة مف الثاني الباب مف( المفتوح التعميـ مستمزمات ،045)
 الباب مف( االجتماعي النشاط في اإلسياـ ،43) البند يدعـ الذي( والطبلبية والريا ية والثقافية االجتماعية

 يدعـ الذي( الجامعات في التدريسي الكادر تأميف ،60) والبند ،%(5) بنسبة الجارية الموازنة مف الراب 
 يميو ،%(5) بنسبة الجارية الموازنة مف األوؿ الباب إلى العائد) والمجاف اإل افية األعماؿ تعوي ات ،66البند
 واألدوات والمطبوعات القرطاسية ،066) البند يدعـ الذي( والمراج  والمكتبات العممية المواد ،63) البند

 %(. 3) بنسبة الجارية الموازنة مف الثاني لمباب العائدة( المكتبية
 : لمباحثة يتبين السابق التحميل من
 منيا%( 67) بنسبة االستثمارية الموازنة وتدعـ منيا،%( 66) بنسبة الجارية الموازنة بنود الذاتية الموارد تدعـ  -

 الذاتية الموارد إجمالي مف%( 62) الػ نسبة مف ىي النسب وىذه. منيا%( 67) بنسبة الموازنتيف كمتا وتدعـ فقط،
 إلى يعود والسبب الجارية الموازنة لدعـ تخصص( الجامعة حصة) الذاتية الموارد مف األكبر النسبة أف لنا ويتبيف
 إنجاز انتياء حتى مؤقتة لفترة االستثماري اإلنفاؽ بينما واالستمرارية بالديمومة يتسـ والذي الجاري اإلنفاؽ طبيعة
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 اإلنفاؽ وبنود مكونات أف كما مستمر، جاري إنفاؽ إلى إنجازه بعد  المشروع ىذا عمى اإلنفاؽ يتحوؿ ثـ المشروع،
 استثماري مشروع بأي لمبدء يكفي وال جداً  منخفض الذاتية الموارد حجـ كاف تحدييا تـ عندما الذاتية الموارد مف

 مف قسـ تخصيص تـ الذاتية الموارد حجـ ازداد وعندما بعد وفيما الجاري، اإلنفاؽ باتجاه اإلنفاؽ طبيعة فاتجيت
 بأف ىنا ونذكر ، جداً  ورية ر  جديدة مشاري  أو المتعثرة لممشاري  وخاصة االستثماري لئلنفاؽ الذاتية الموارد إنفاؽ
 بالنسبة النظر إعادة الباحثة ترى ولذلؾ. أي اً  جار إنفاؽ ىو اإل افي العممي التفرغ تعويض%( 42) نسبة

 ي مف بما أعمى بنسبة لمجامعة االستثمارية الموازنة دعـ عبر وذلؾ الموازنتيف لدعـ الذاتية الموارد مف المخصصة
 .وتطويره تعزيزه يجب استثمارياً  طابعاً  يأخذ الذاتية الموارد إنفاؽ وأف خاصةً  التعميمي، المخرج جودة
تدعم الموارد الذاتية لمةامعة بنود مختمفة من ةميع أبواب الموازنة الةارية، تميز بعضها بانخفاض حةم   -

والذي يعود انخفاض نسبة  ، البحث العممي(225نفقاته الفعمية عن حةم نفقاته المخططة، وخاصًة البند )
تنفيذه لعدـ تمويؿ الموازنة الجارية باألمواؿ الكافية والبلزمة لتغطية نفقات ىذا البند مف جية ولتأخر قرار 

، لذلؾ ...تخصيص النفقات المخططة ليذا البند إلى منتصؼ العاـ تقريبًا مف جية ثانية، وألسباب أخرى
تعميـ العالي عمى تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية والسيما فيما يتعمؽ برف  وحرصًا مف إدارة الجامعة كما وزارة ال

%( لدعـ البحث العممي مف 65سوية البحث العممي والعممية التعميمية وجودة المخرج التعميمي ُخّصصت نسبة )
ممي وأىميا إقرار الموارد الذاتية وذلؾ لمقياـ بالبحوث والدراسات الميمة وغيرىا مف األنشطة المتعمقة بالبحث الع

البدء بأبحاث عممية إ افية مف خارج الخطة واإلنفاؽ عمييا مباشرًة مف الموارد الذاتية وذلؾ منذ بداية العاـ 
 رد الذاتية لصالح اإلنفاق االستثماري.امو توزيع الهيكمية النظر بيتطمب إعادة وىذا 
، وىذا ما شكؿ نقطة  عؼ بالقرار لتأهيل والتدريبالعاممين اإلداريين إال في مةال الـ تدعـ الموارد الذاتية   -

أف تكوف  عمىحيث ترى الباحثة أنو البد مف و   نسبة تخصص لمعامميف في الجامعة وفؽ معايير محددة، 
 بقانون التعويض اإلداري اإلضافي.منظمة بقانوف مماثؿ لقانوف التفرغ العممي اإل افي يمكف تسميتو 

 لكمتا الموازنتين )الةارية واالستثمارية( ولمموارد الذاتية لةامعة تشرين ما يمي: بينت نتائج التحميل النهائي
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف النفقات المخططة،  :من الفرضية األولى األولىالفرعية لفرضية ا  

والنفقات الفعمية، عمى المستوى الفرعي لكؿ مف الموازنة الجارية والموازنة االستثمارية وعمى المستوى 
بعد تحميؿ النتائج  :اإلجمالي لمموازنة التخطيطية )الجارية واالستثمارية( في جامعة تشريف لسنوات الدراسة

الفروؽ التي ظيرت بيف متوسط النفقات المخططة ومتوسط النفقات الفعمية لمموازنة التخطيطية  تبيف أف
)االستثمارية(، وعمى المستوى اإلجمالي ىي فروؽ دالة وجوىرية لسنوات الدراسة، وعدـ وجود فروؽ دالة 

 وجوىرية عند الموازنة الجارية. 

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف النفقات المخططة ال الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية األولى:  
بيف أبواب الموازنة الجارية ا تية )باب الرواتب واألجور والتعوي ات، باب النفقات اإلدارية العامة  والفعمية ما

لنتائج وبعد تحميؿ ا: والخاصة، باب النفقات التحويمية، باب الديوف وااللتزامات الواجبة األداء( لسنوات الدراسة
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تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الرواتب واألجور والتعوي ات بيف النفقات المخططة، والنفقات 
وجود ، و وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في النفقات اإلدارية العامة والخاصة المخططة، والفعمية، و الفعمية 

وجود فروؽ ذات ، كما أظيرت النتائج والفعميةفروؽ ذات داللة إحصائية بيف النفقات التحويمية المخططة 
 داللة إحصائية في الديوف وااللتزامات الواجبة األداء المخططة، والفعمية لسنوات الدراسة في جامعة تشريف.

ـــن الفرضـــية األولـــىالفرضـــية    ـــة الثالثـــة م ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف النفقػػػات  :الفرعي
ة لكػػػؿ فقػػرة مػػػف فقػػرات المشػػػاري  االسػػتثمارية ولكػػػؿ لكػػؿ مشػػػروع مػػف المشػػػاري  االسػػتثمارية المخططػػػة والفعميػػ

أظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية االسػػتثمارية لسػػنوات الدراسػػة، وإلجمػػالي السػػنوات لكػػؿ فقػػرة: 
اسػػػػة، بػػػيف النفقػػػات االسػػػتثمارية المخططػػػة والفعميػػػة لكػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المشػػػاري  االسػػػتثمارية لسػػػنوات الدر 

ووجػػود فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف النفقػػات االسػتثمارية المخططػػة والفعميػػة  ، وإلجمػالي السػػنوات لكػؿ فقػػرة
 عند عدد مف المشاري  االستثمارية، وعدـ وجود فروؽ عند بع يا األخر لسنوات الدراسة.

أنو ال يتـ إعداد وتنفيذ كمتا االستثمارية(:  لكمتا الموازنتيف)الجارية، التفصيمي تحميؿالومف خبلؿ  تبيف  
 الموازنتيف في جامعة تشريف وفؽ أساليب ومعايير مو وعية وعممية صحيحة وفقًا لبلحتياجات الواقعية، لذلؾ

بما ينسجـ م  باالعتماد عمى أساليب ومعايير عممية  الجاري االستثماريالبد مف إعادة ىيكمية اإلنفاؽ 
عادة ترتيب النفقات تبعًا ألىميتيا في  متطمبات النيوض بالمؤشرات التعميمية وتحقيؽ جودة التعميـ العالي وا 

وستقوم الباحثة بالتحقق من الفرضية الرئيسة لمدراسة أيضًا من خالل الدراسة الميدانية والتي ، تحقيؽ الجودة
 ستأتي بالمبحث القادم.

 لمدولة العامة الخزينة خبلؿ مف الحكومي التمويؿ عمى األولى بالدرجة يعتمد تشريف جامعة تمويؿ أف تبيف  
 ىو الحكومي التمويؿ ىذا وأف االستثمارية، لمنفقات بالنسبة العاـ الديف وصندوؽ الجارية، لمنفقات بالنسبة
 المصادر ىذه مف المتاحة الموارد  وء في تو   حيث لمجامعة التخطيطية الموازنة عميو تبنى الذي األساس

 ووفؽ الذاتية الموارد إيرادات بو تسمح ما بقدر الحكومي التمويؿ في النقص يسد الجامعة وتقـو الحكومية،
.األولويات

بكؿ األحواؿ مف األف ؿ إعداد الجامعة لموازنة مستقمة خاصة بيا يتـ تمويميا مف الموارد الذاتية التي يتـ   
الجاري  بشقيياالموازنة المستقمة  تحصيميا خبلؿ العاـ، ليكوف اإلنفاؽ منيا في العاـ التالي وفؽ خطة

واالستثماري عمى غرار خطة إعداد موازنة الجامعة ذات التمويؿ الحكومي، إال أف الفرؽ ىو أف الموازنة 
المستقمة ذات التمويؿ الذاتي يكوف تمويميا مرصود بشكؿ مسبؽ مف إيرادات العاـ السابؽ، وبالتالي ال مشكمة 

ألنو جاىز سمفًا أما الموازنة الحكومية فيي معر ة بأي وقت لنقص التمويؿ فييا مف حيث رصد التمويؿ ليا 
نتيجة عدـ رصد المبم  البلـز ليا وتحويمو إلى حساب الجامعة بشكؿ مسبؽ، وىذا ما يؤدي في أغمب 
األحياف إلى عدـ تحقيؽ نسب التنفيذ المطموبة وبالتالي إلى الخمؿ وحدوث بعض الفروؽ أحيانًا ومف األف ؿ 
إعداد خطة الموازنة المستقمة خبلؿ األشير الثبلثة األولى مف كؿ عاـ، أي بعد معرفة مبم  الموارد الذاتية مف 
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العاـ السابؽ بال بط وبعد إقرار الموازنة الحكومية وتكوف السنة التنفيذية لخطة الموازنة المستقمة تسعة أشير، 
اإلعداد واإلقرار والتنفيذ وتغطيتيا لجوانب ال عؼ  وتتميز ىذه الموازنة المستقمة بالمرونة والسرعة في

والنقص في الموازنة الحكومية الناتجة عف تخفيض المبال  المقترحة مف الجامعة بعد إعداد الخطة وبالتالي 
التأثير عمى كفاءة العممية التعميمية فتأتي الموازنة المستقمة لتغطي ىذا الجانب السمبي في الموازنة الحكومية 

ـ بدورىا الفعاؿ في سد النقص في التمويؿ الحكومي ووفؽ األولويات، وبالتالي تحقؽ ىذه الموازنة وتقو 
المستقمة بإنفاقيا النوعي التوازف الفعاؿ بيف نقص التمويؿ الحكومي وخاصًة في المحظات الحرجة في بعض 

عض أوجو اإلنفاؽ ىذه، أال المشاري  وبعض أوجو اإلنفاؽ النوعي وبيف تحقيؽ الغاية مف ىذه المشاري  وب
وىي تحقيؽ القيمة الم افة العالية في الوقت المحدد أي قبؿ أف تفقد القيمة الم افة العالية الكثير مف قيمتيا 
في حاؿ تأخرت ىذه المشاري  عف وقت إنجازىا وتأخر أوجو اإلنفاؽ النوعي عف وقتو )نقصد بالنوعي: 

رافية عمى بعض المخابر العممية...، وعمى طرؽ وأساليب إدارة البحث العممي الفعاؿ...، الممسات االحت
المؤتمرات العممية مف قبؿ القائميف عمييا....، وعمى التسويؽ المعرفي لئلنتاج العممي لمجامعة ليكوف بمتناوؿ 

 الجمي ...(. 
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ـــث الثــاني: مســتوى كفايــة الموازنــة التخطيطيــة لةامعــة تشــرين وعواممهــا  واتةاهــات المبحــ
 تحسينها من وةهة نظر أفراد عينة الدراسة

 أواًل : مستوى كفاية موازنة ةامعة تشرين وعواممها من وةهة نظر أفراد عينة الدراسة:
بعد عرض اإلطار النظري في الفصوؿ السابقة لمدراسة، وبعد إجراء الدراسة التحميمية اإلحصائية 

( وعر يا م  نتائجيا في المبحث السابؽ كاف 0229 -0222لموازنات جامعة تشريف التخطيطية لؤلعواـ )
البد لمباحثة )ولبياف مستوى ىذه الكفاية وعوامميا وسبؿ تطويرىا( مف استقصاء ذوي العبلقة بموازنة الجامعة 
في ىذه الجوانب بوساطة استبانة أعدت ليذا الغرض، حيث تـ تطبيؽ استبانة الدراسة عمى فئات العينة 

: فئة اإلدارييف العممييف في جامعة تشريف، وفئة موظفي المديريات المعنية بالموازنات بلث فئاتثالمكونة مف 
التخطيطية مف داخؿ جامعة تشريف، وفئة موظفي المديريات المعنية بالموازنات التخطيطية مف خارج جامعة 

طيط البلذقية، مديرية مالية تشريف )ىيئة تخطيط الدولة، وزارة التعميـ العالي، وزارة المالية، مديرية تخ
البلذقية(. وحسبت أعداد اإلجابات وتوزعيا عمى أساس خيارات اإلجابة )موافؽ جدًا، موافؽ، موافؽ إلى حد 
ما، غير موافؽ إلى حد ما، غير موافؽ( وتكراراتيا والنسب المئوية لكؿ فئة مف اإلجابات، والفروؽ في 

ا، وىكذا تـ التوصؿ إلى النتائج التي تجيب عف أسئمة الدراسة اإلجابات بيف فئات عينة الدراسة وداللتي
وفر ياتيا عف مستوى كفاية الموازنات التخطيطية )االستثمارية والجارية( بجامعة تشريف وعوامميا وسبؿ 

 تحسينيا والفروؽ في ا راء عنيا بيف فئات العينة وو   المقترحات المناسبة. 
 خصائص مةتمع وعينة الدراسة:

 ٓػسٔغ بُموبَد: 

يتكوف مجتم  الدراسة مف جمي  العػامميف فػي إعػداد وتنفيػذ الموازنػة التخطيطيػة )االسػتثمارية والجاريػة( فػي   
( موظفػًا وموظفػة. ونظػرًا لصػغر 635جامعة تشريف والمتعامميف معيا داخؿ الجامعة وخارجيا والبال  عػددىـ )

فراد المجتمػ  كافػة، وبعػد توزيػ  أداة الدراسػة عمػييـ تػـ اسػترداد عينة الدراسة شاممة أل عدّ حجـ ىذا المجتم  تـ 
( اسػػػػتبانات منيػػػػا لعػػػػدـ احتوائيػػػػا عمػػػػى 4( اسػػػػتبانة، وبعػػػػد التحقػػػػؽ مػػػػف اإلجابػػػػات عمييػػػػا تػػػػـ اسػػػػتبعاد )632)

( اسػػتبانة. وقػػد صػػنؼ مجتمػػ  606المعمومػػات المطموبػػة، وبػػذلؾ يصػػبح عػػدد االسػػتبانات الخا ػػعة لمدراسػػة )
 ظائؼ المستجيبيف اإلدارية والعممية وعبلقتيـ بالموازنة إلى ثبلث فئات وىي:الدراسة حسب و 

فئػػة اإلداريػػػيف العمميػػيف: وىػػػـ مػػػدراء اإلدارات المركزيػػة فػػػي جامعػػة تشػػػريف ذوي الخبػػػرة والكفػػاءة فػػػي مجػػػاؿ   -أ
 (.04الموازنة العامة مف أع اء )ىيئة تدريسية، وىيئة فنية(، والبال  عددىـ )

فئة مػوظفي مػديريات جامعػة تشػريف التػي ليػا صػمة بإعػداد وتنفيػذ موازنػات جامعػة تشػريف: مديريػة الشػؤوف   -ة
الموازنػة االسػتثمارية(، مديريػة التخطػيط واإلحصػاء،  –المالية )الموازنػة الجاريػة و ػمنًا دائػرة المػوارد الذاتيػة 
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، مديريػػػػة الجػػػػودة والعامػػػػة،  بلقػػػػات الثقافيػػػػةمديريػػػػة الع مديريػػػػة الشػػػػؤوف اليندسػػػػية والخػػػػدمات، مػػػػديرة المػػػػواـز
 (.69واالعتمادية، مديرة التعميـ المستمر، مديرية البحث العممي، مديرية ممارسة المينة والبال  عددىـ )

فئة موظفي المديريات في الوزارات ذات الصمة خارج جامعة تشريف: مديرية التخطيط والتربية والتعميـ في ىيئة   -د
في وزارة التعميـ العالي، بعض الخبػراء األجانػب العػامميف بمشػروع  والتعاوف الدوليية التخطيط تخطيط الدولة، مدير 

 (.33تطوير قطاع التعميـ العالي، مديرية الموازنة بوزارة المالية، بعض الخبراء المالييف( والبال  عددىـ )

 ػ٤٘د بُموبَد: 

د عينة الدراسة عينة "قصدية" إذ طبقت اشتممت عينة الدراسة عمى جمي  أفراد مجتم  الدراسة، وتع
عمى العامميف المعنييف مف ذوي الخبرة بإعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية )الجارية واالستثمارية( في جامعة 

( مستجيبًا، والذيف أجابوا عمى أسئمة االستبانة، 606تشريف وذات الصمة بيا مف خارج الجامعة والبال  عددىـ )
( توزع أفراد 50امميف في ىذا المجاؿ مف المديريات ذات الصمة. ويو ح الجدوؿ ا تي )واستبعاد غير الع

 عينة الدراسة بحسب متغير المؤىؿ العممي. 
 (: توزع أفراد عينة الدراسة في ةامعة تشرين بحسب متغير المؤهل العممي52ةدول )

 بُُ٘حد (%غ بُؼمل بُٔؤَٛ بُؼ٢ِٔ

 7.9 10 كؤهَ ضة٣ٞٗد

 11.1 14 ٓؼٜم

 44.4 56 إغةيخ

 11.1 14 ٓةغُس٤ى

 25.4 32 لًسٞوبٙ

 100 126 بُٔػٔٞع

 المصدر: )نتائج استبانة الدراسة الموةهة إلى العاممين العمميين واإلداريين داخل وخارج ةامعة تشرين(

( 56%( يحممػػػوف درجػػػة اإلجػػػازة الجامعيػػػة والبػػػال  عػػػددىـ )44.4( أف مػػػا نسػػػبتو )50يو ػػػح الجػػػدوؿ )      
%( 66.6( مسػػػتجيبًا، ونسػػػبة )30%( يحممػػػوف درجػػػة الػػػدكتوراه والبػػػال  عػػػددىـ )05.4مسػػػتجيبًا، ومػػػا نسػػػبتو )

دىـ %( يحمموف شيادة معيد والبال  عػد66.6( مستجيبًا، ونسبة )64يحمموف درجة الماجستير والبال  عددىـ )
والبػػال  عػػددىـ عشػػرة فقػػط. وىػػذا يعنػػي أف معظػػـ  فأقػػؿ%( يحممػػوف شػػيادة ثانويػػة 7.9( مسػػتجيبًا، ونسػػبة )64)

ويو ػػػح الجػػػدوؿ ا تػػػي تػػوزع أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة فػػػي  المسػػتجيبيف ىػػػـ مػػػف ذوي المػػػؤىبلت األكاديميػػة العاليػػػة.
 جامعة تشريف بحسب متغير المسمى الوظيفي:

 عينة الدراسة في ةامعة تشرين بحسب متغير المسمى الوظيفي(: توزع أفراد 53ةدول )
 بُُ٘حد (%غ بُؼمل بُٔىزحد بُؼ٤ِٔد

 19.8 25 ٓم٣ى

 59.5 75 إلبو١ ٓٞظق

 20.6 26 زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 100 126 بُٔػٔٞع

 تشرين(المصدر: )نتائج استبانة الدراسة الموةهة إلى العاممين العمميين واإلداريين داخل وخارج ةامعة 
( 75%( يشغؿ وظيفة موظؼ إداري والبال  عددىـ )59.5( يتبيف أف ما نسبتو )57مف قراءة الجدوؿ )

( 06%( ىـ مف فئة اإلدارييف العممييف يشغموف منصب مدير، والبال  عددىـ )02.6مستجيبًا، وأف ما نسبتو )
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( مستجيبًا. وعميو فإف عينة الدراسة 05)%( يشغؿ وظيفة مدير والبال  عددىـ 69.8مستجيبًا، وأف ما نسبتو )
قد شممت جمي  المستويات اإلدارية ذات الخبرة العممية في إعداد الموازنات وتنفيذىا في جامعة تشريف، مما 
يساعد في كشؼ ا راء المختمفة حوؿ الموازنات التخطيطية. ويو ح الجدوؿ ا تي توزع أفراد عينة الدراسة 

 بحسب متغير الخبرة:
 

 (: توزع أفراد عينة الدراسة في ةامعة تشرين بحسب متغير الخبرة54ول )ةد
 النسبة )%( العدد الخبرة

 15.9 20 َ٘ٞبذ 5أهَ ٖٓ 

 28.6 36 غ َ٘ٞبذ11ٝأهَ ٖٓ  5ٖٓ (

 55.6 70 َ٘ٞبذ 11أًطى ٖٓ 

 100 126 بُٔػٔٞع

 واإلداريين داخل وخارج ةامعة تشرين(المصدر: )نتائج استبانة الدراسة الموةهة إلى العاممين العمميين 
 

( أف عدد المستجيبيف الذيف تزيد خبراتيـ العممية عمى عشر سنوات بم  عددىـ 54يتبيف مف الجدوؿ )
وأقؿ مف  5)الذيف تتراوح خبراتيـ العممية مف  المستجيبوف%(، أما 55.6ما نسبتو ) شّكموا( مستجيبًا 72)

(%، كما ُيمحظ أف الذيف تقؿ خبرتيـ عف خمس 08.6( مستجيبًا أي ما نسبتو )36فبم  عددىـ ) ( سنوات62
%( وىذا يعني أف عينة الدراسة لدييا الخبرة الكافية في مجاؿ 65.9( أي ما نسبتو )02سنوات بم  عددىـ )

موازنات التخطيطية في مدى القناعة بأىمية الا تي  الجدوؿ ويو ح تشريف. الموازنات التخطيطية في جامعة
 جامعة تشريف: 

 التخطيطية في ةامعة تشرينمدى القناعة بأهمية الموازنات (: 55) ةدول
 النسبة التكرار القناعة

 1.6 2 ٜٓٔد ؿ٤ى

 26.2 33 ٜٓٔد

 72.2 91 غمبً  ٜٓٔد

 100 126 بُٔػٔٞع

   (تشرين ةامعة وخارج داخل واإلداريين العمميين العاممين إلى الموةهة الدراسة استبانة نتائج: )المصدر

( مستجيبًا أف 96(، مدى القناعة بأىمية الموازنات التخطيطية في جامعة تشريف حيث عّد )55يو ح الجدوؿ )
( مستجيبًا 33%(، في حيف عّد )70.0نسبة ) شّكمواالموازنات التخطيطية في جامعة تشريف ميمة جدًا والذيف 

نسبة  شّكمواأنيا غير ميمة والذيف  فمستجيباف اثنا( 0%(، بينما عّد )06.0أنيا ميمة مشكميف نسبة )
%(. وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ توافقًا كبيرًا بيف أفراد عينة الدراسة عمى  رورة تطبيؽ الموازنات التخطيطية 6.6)

( تحميؿ التبايف األحادي لمجاالت واق  56أىميتيا وتفعيؿ إدارتيا. ويو ح الجدوؿ )في جامعة تشريف وعمى 
إعداد الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( وتنفيذىا في جامعة تشريف وفقًا  راء أفراد عينة الدراسة تبعًا 

 لمتغير القناعة عمى النحو ا تي:
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 لمةاالت واَّع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية(: تحميل التباين األحادي 56ةدول )
 )التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير القناعة

 مةموع المربعات مصدر التباين المةال
درةة 
 الحرية

متوسط المربعات 
 )التباين(

 Fَّيم 
َّيمة 
 الداللة

 القرار

الموازنات المةال األول: إعداد 
 التخطيطية لمةامعة

 367.571 2 735.143 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 1903.289 123 234104.571 لبقَ بُٔػٔٞػةذ غير دال 0.825 0.193

  125 234839.714 بُٔػٔٞع

المةال الثاني: إَّرار التقديرات المالية 
 المقترحة لمةامعة

 2.431 2 4.862 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 213.367 123 26244.131 لبقَ بُٔػٔٞػةذ دالغير  0.989 0.011

  125 26248.992 بُٔػٔٞع

المةال الثالث: عمميات صرف 
 االعتمادات المالية لمةامعة

 1346.937 2 2693.875 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 485.692 123 59740.165 لبقَ بُٔػٔٞػةذ غير دال 0.066 2.773

  125 62434.040 بُٔػٔٞع

المةال الرابع: عمميات رَّابة موازنة 
 وتقويم أداء الةامعة

 411.176 2 822.352 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 569.843 123 70090.640 لبقَ بُٔػٔٞػةذ غير دال 0.488 0.722

  125 70912.992 بُٔػٔٞع

المةال الخامس: مواكبة أنظمة الموازنات 
التخطيطية في الةامعات لمتوةهات الةديدة 

 في الحصول عمى إيرادات إضافية

 238.121 2 476.241 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 غير دال 0.561 0.581
 409.679 123 50390.560 لبقَ بُٔػٔٞػةذ

  125 50866.802 بُٔػٔٞع

 كافة المةاالت

 4305.185 2 8610.371 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 10380.180 123 1276762.169 لبقَ بُٔػٔٞػةذ غير دال 0.661 0.415

  125 1285372.540 بُٔػٔٞع

 .2.25* عند مستوى داللة 

 الحكم عمى ثبات االستبانة:  -
  صدق االستبانة:  -

لمتوصػػػؿ إلػػػى صػػػدؽ األداة عر ػػػت بصػػػورتيا األوليػػػة عمػػػى عػػػدد مػػػف المحكمػػػيف مػػػف أع ػػػاء ىيئػػػة 
(، وطمػػب مػػنيـ قػػراءة فقػػرات 66)التػػدريس فػػي جػػامعتي دمشػػؽ وتشػػريف المختصػػيف فػػي ىػػذا المجػػاؿ وعػػددىـ 

بداء الػرأي فػي درجػة و ػوحيا، وسػبلمة صػياغتيا المغويػة، ودرجػة مبلءمتيػا لممجػاؿ الػذي تنتمػي  االستبانة، وا 
إليػو، وا  ػػافة أو حػذؼ فقػػرات، واقتػػراح أو إ ػافة مجػػاالت، وأخيػرًا بيػػاف وجيػػات النظػر بشػػكؿ عػاـ عػػف درجػػة 

ت التخطيطيػػة فػػي جامعػػة تشػػريف مػػف وجيػػة نظػػر القػػائميف عمػػى إعػػداد واقػػ  الموازنػػا مبلئمػػة االسػػتبانة لمعرفػػة
 تـ تقدير ثبات االستبانات عمػى .الموازنات التخطيطية وتنفيذىا بما يخدـ اإلدارة  في التخطيط واتخاذ القرارات

عػادة االختبػار  االسػػتطبلعية باسػتخداـ طػػريقتيف، األولػى طريقػػة االختبػار العينػػة أفػراد  (Test – Retest)وا 
 عمى النحو ا تي:   (Cronbach Alphaمعادلة ألفا كرونباخ ) والثانية طريقة

عــادة االختبــار  االختبــارـ طريقــة  1 تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ : (Test – Retest)وا 
العشػػػوائية، ( إداريػػػًا وعمميػػػًا فػػػي جامعػػػة تشػػػريف، تػػػـ اختيػػػارىـ بالطريقػػػة 02تطبيقيػػػا عمػػػى عينػػػة مكونػػػة مػػػف )

(، ثػـ جػرى إعػادة تطبيػؽ االسػتبانة بعػد مػرور Test - Retestوحسبت قيـ معامػؿ الثبػات بطريقػة اختبػار )
( يومػػًا مػػف التطبيػػؽ األوؿ، وجػػرى حسػػاب التػػرابط بػػيف درجػػات التطبيػػؽ األوؿ والتطبيػػؽ الثػػاني بوسػػاطة 02)

 يف في الجدوؿ ا تي:معامؿ الترابط بيرسوف. وجاءت معامبلت االرتباط عمى النحو المب
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 ( معامل ثبات مةاالت استبانة واَّع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية57الةدول )
عادة االختبار  )التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين بطريقة االختبار  (Test – Re Test)وا 

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات المةال

 **2.222 2.993 86 الموازنات التخطيطية لمةامعةالمةال األول: إعداد 

 **2.222 2.921 24 المةال الثاني: إَّرار التقديرات المالية المقترحة لمةامعة

 **2.222 2.853 48 المةال الثالث: عمميات صرف االعتمادات المالية لمةامعة

 **2.222 2.993 37 المةال الرابع: عمميات رَّابة موازنة وتقويم أداء الةامعة

المةــال الخــامس: مواكبــة أنظمــة الموازنــات التخطيطيــة فــي الةامعــات 
 لمتوةهات الةديدة في الحصول عمى إيرادات إضافية

32 2.694 2.222** 

 **2.222 2.979 225 لالستبانة الكمي الثبات
 

 .2.21** عند مستوى داللة 

 إحصائيًا وبدرجة دالة االستبانة مجاالت جمي  في االرتباط معامبلت جمي  أف (57الجدوؿ ) مف يت ح  
(، وىذا يدؿ عمى أف العبلقة قوية ومتينة بيف 2.993 - 2.694قوية، حيث بمغت معامبلت االرتباط ما بيف )

 (. = α 0.01داللة ) مستوى التطبيقيف األوؿ والثاني عند
بػات بطريقػة التناسػؽ قػيـ معامػؿ الثتػـ حسػاب  :(Cronbach Alphaمعادلـة ألفـا كرونبـاخ )ـ طريقـة  2

عمػى عينػة الدراسػة فػي التطبيػؽ الثػاني ليػا،  ،Alpha – Cornpachالػداخمي باسػتخداـ معادلػة ألفػا كرونبػاخ 
%(. وىػػذا يشػػير إلػػى أف أداة الدراسػػة تتسػػـ 99 -% 87مػػا بػػيف ) معامػػؿ الثبػػات ألفػػا كرونبػػاخ وتراوحػػت قػػيـ

 إحصػػائيًا كمؤشػػر عمػػى ثبػػات أداة الدراسػػة )االسػػتبانة( ومقبولػػةبدرجػػة عاليػػة مػػف االتسػػاؽ الػػداخمي والوثوقيػػة، 
 بحيث يمكف االعتماد عمييا لقياس ما صممت ألجمو.

 ( معامل ثبات مةاالت استبانة واَّع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية58الةدول )
 (Cronbach Alphaمعادلة ألفا كرونباخ ))التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين بطريقة 

 أُلة ًىٝٗحةـ ػمل بُلوىبذ بُٔػةٍ

 1.96 86 بُٔػةٍ بألٍٝ: إػمبل بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د ُِػةٓؼد

 1.9 64 بُٔػةٍ بُطة٢ٗ: إهىبو بُسوم٣ىبذ بُٔة٤ُد بُٔوسىؾد ُِػةٓؼد

 1.96 48 بُٔػةٍ بُطةُص: ػ٤ِٔةذ طىف بفػسٔةلبذ بُٔة٤ُد ُِػةٓؼد

 1.97 37 ٝزو٣ْٞ ألبء بُػةٓؼدبُٔػةٍ بُىبجغ: ػ٤ِٔةذ وهةجد ٓٞبيٗد 

بُٔػةٍ بُكةٍٓ: ٓٞبًحد أٗظٔد بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د ك٢ بُػةٓؼةذ ُِسٞغٜةذ 

 بُػم٣مخ ك٢ بُؿظٍٞ ػ٠ِ إ٣ىبلبذ إػةك٤د
31 1.87 

 1.99 665 ُالَسحةٗد ب٢ٌُِ بُطحةذ

االستطبلعية ( أف قيـ معامؿ الثبات عمى مجاالت الدراسة لعينة الدراسة 58يت ح مف الجدوؿ )
 الكمي الثبات %(، وىذه القيـ تقترب مف الواحد الصحيح، كما أف معامؿ99 -% 87تراوحت ما بيف )

(. وىذا مؤشر عمى أف نتائج قيـ الثبات لكؿ مجاؿ مف مجاالت استبانة الدراسة كانت 2.99لبلستبانة بم  )
داة الدراسة تتسـ بدرجة عالية مف االتساؽ وىذا يشير إلى أف أجيدة مف خبلؿ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ. 

 .ومقبولة إحصائيًا كمؤشر عمى ثبات أداة االستبانة يمكف الوثوؽ بياالداخمي والوثوقية، 
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 التخطيطيــة الموازنــات كفايــة مســتوىال يختمــف : ولمتحقــق مــن صــحة الفرضــية الفرعيــة الرابعــة القائمــة
 بــين الدراســة عينــة أفــراد تقــدير بحســب احتياةاتهــا ســد فــي تشــرين ةامعــة فــي( واالســتثمارية الةاريــة)

 .العممية واألسس الواَّع
 :اآلتي الوةه عمى مةاالت خمسة إلى َّسم

 ةامعـة فـي( واالسـتثمارية الةاريـة) التخطيطيـة الموازنـات إعـداد كفايـة مستوىال يختمف : األول المةال
 .العممية واألسس الواَّع بين الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب تشرين

( أف المتوسػط الحسػػابي لممجػاؿ األوؿ المتعمػؽ بإعػداد الموازنػات التخطيطيػػة 59يتبػّيف مػف الجػدوؿ )          
( فقرة مف الفقرات الواردة  مف ىذه المرحمة عمى الدرجة المتوسطة وفػؽ 70(، وحصمت )3.66لمجامعة بم  )

( فقػرة، وبمػ  عػدد فقػرات الحاصػمة عمػى درجػة 66العاليػة )آراء أفراد عينة الدراسة بينما بم  عدد فقػرات الدرجػة 
( فقرات. وجاءت عبارة )ت   الجامعة لجنة خاصة بإعداد موازناتيا التخطيطية( في المرتبة األولى 3 عيفة )

، 67، 46، 66، 66( تمتيا الفقرات )4.15حيث حققت أعمى متوسط حسابي  مف ىذه المرحمة وصؿ إلى )
(. وتعػػزز الدرجػػة العاليػػة لممتوسػػط الحسػػابي لمفقػػرات السػػابقة فكػػرة اقتنػػاع اإلدارة 64، 9، 43، 05، 48، 30

العميا في جامعة تشريف بنظـ الموازنات التخطيطية وثقتيا بمقدرة ىذه األداة عمى التخطيط لممستقبؿ بنجاح مف 
تقػديرات الموازنػة، فتو ػ  خبلؿ التنبؤ بالمسػتقبؿ وتحديػد تقػديرات واقعيػة، ومراعاتيػا عػدـ المبالغػة عنػد و ػ  
األىػػداؼ الخاصػػة  بالحسػػبافعنػػد مسػػتوى معقػػوؿ يمكػػف تحقيقػػو بمػػا يتناسػػب مػػ  إمكانيػػة الجامعػػة، مػػ  األخػػذ 

 الكميات والدوائر والعمؿ عمى تنسيقيا بما يتناسب والسياسة العامة لمجامعة واإلمكانيات المتاحة.ب
 الموازنات إعداد عند المالية النفقات ديرتق في آرائهم حول الدراسة ةعين إةابات: (59) ةدول

 واالنحراف المعياري الحسابي والمتوسط المئوية النسبةب ممثمة تشرين لةامعة( واالستثمارية الةارية) التخطيطية

 الــعـــــــــبارات الرقم

 المتوسط النسبة المئوية
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 موافق موافق جدا   اإلجابة

موافق إلى 
 حد ما

غير موافق 
 إلى حد ما

 غير
 موافق

 متوسطة 1.39 3.37 17.5 8.7 15.9 34.9 23 يتـ إعداد الموازنات التخطيطية في الجامعة لكونيا ممزمة بموجب القانوف فقط.  .1

 عالية 0.9 4.15 3.2 2.4 7.9 49.2 37.3 ت   الجامعة لجنة خاصة بإعداد موازناتيا التخطيطية.  .2

 متوسطة 1.31 3.01 15.9 21.4 24.6 22.2 15.9 يتـ تمثيؿ كافة المستويات اإلدارية في لجنة إعداد الموازنات.  .3

 متوسطة 1.26 3.25 12.7 14.3 25.4 31 16.7 تؤىؿ الجامعة لجنة مناقشة مشروع الموازنات بشكؿ كاٍؼ إلعداد موازنات تخطيطية فعالة.  .4

 متوسطة 1.25 3.29 12.7 10.3 31 27 19 والخارجية المحيطة بالجامعة عند إعداد الموازنات.يتـ تقدير الظروؼ الداخمية   .5

 متوسطة 1.23 3.15 11.1 21.4 23 30.2 14.3 تستند تقديرات اإلنفاؽ التي ت عيا لجنة إعداد الموازنات إلى دراسات كافية.  .6

 متوسطة 1.13 3.31 8.7 15.9 21.4 43.7 10.3 يتـ دراسة و تحميؿ البيانات مف قبؿ لجنة إعداد الموازنات.  .7

 متوسطة 1.07 3.38 8.7 9.5 26.2 46 9.5 يتـ إعادة تقدير النفقات مف قبؿ لجنة إعداد الموازنات عند عدـ قناعتيا بيا.  .8

 عالية 1.07 3.71 4 8.7 25.4 35.7 26.2 تشمؿ تقديرات النفقات جمي  أوجو نشاطات الجامعة.  .9

 متوسطة 0.87 3.66 2.4 6.3 27 51.6 12.7 محددة لحجـ النفقات المطموبة.يتـ و   أىداؼ   .12

 عالية 1.05 3.94 1.6 10.3 17.5 34.1 36.5 تشارؾ الخبرات المالية والمحاسبية في و   تقديرات النفقات المطموبة.  .11

 متوسطة 1.18 2.41 26.2 32.5 19.8 16.7 4.8 الموازنات.يتـ العناية بالتوفيؽ ما بيف أىداؼ العامميف الشخصية وأىداؼ الجامعة عف طريؽ   .12

 متوسطة 0.99 3.29 3.2 17.5 38.1 29.4 11.9 يتـ تحديد األىمية النسبية لؤلىداؼ المتنوعة عند إعداد الموازنات  .13

 عالية 0.94 3.70 2.4 5.6 32.5 38.9 20.6 تحدد األىداؼ الرئيسية لمجامعة في  وء اإلمكانات المتاحة.  .14

 متوسطة 1.06 3.51 4 15.1 23.8 40.5 16.7 يا بصدد إعداد الموازنات بشكؿ وا حاّتباعتحدد اإلجراءات الواجب   .15
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16.  
الزيادة في أعداد الطمبة والعامميف في الجامعة مػف ىيئػة تعميميػة وفئػات أخػرى متنوعػة  بالحسبافيؤخذ 

 عند إعداد الموازنات التخطيطية.
 عالية 0.95 3.99 2.4 3.2 21.4 38.9 34.1

 عالية 0.99 3.77 4 3.2 29.4 38.9 24.6 توافؽ الجامعة عمى تقديرات حاجات الكميات والمعاىد والمنشآت والنفقات التي تمـز لتوفيرىا.  .17

 متوسطة 1.24 3.49 8.7 11.9 27 26.2 26.2 تتفادى الجامعة عند تقدير النفقات سمبيات الموازنات السابقة.  .18

 متوسطة 0.95 3.26 4.8 11.1 46.8 27.8 9.5 اإلحصائية التي يستند إلييا في تقدير النفقات بقربيا مف المعطيات الحقيقية.تتصؼ البيانات   .19

 متوسطة 1.08 3.29 5.6 16.7 34.9 28.6 14.3 يتـ تقدير النفقات بناًء عمى البيانات اإلحصائية عف واق  الجامعة وحاجاتيا.  .22

 متوسطة 0.99 3.37 4 11.1 42.1 29.4 13.5 عمى أرقاـ الموازنة السابقة.يتـ  تقدير النفقات بناًء   .21

 متوسطة 1.06 3.21 8.7 13.5 33.3 36.5 7.9 تشتمؿ تقديرات النفقات الجارية عمى بنود لـ تذكر في موازنات األعواـ السابقة.  .22

 متوسطة 0.86 3.47 2.4 7.9 38.9 42.1 8.7 السابقة.تشتمؿ تقديرات النفقات االستثمارية عمى بنود لـ تذكر في موازنات األعواـ   .23

 متوسطة 0.98 3.32 7.9 5.6 40.5 38.9 7.1 يعتمد تقدير الخطة االستثمارية  النتائج اإلحصائية الفعمية المحققة خبلؿ السنوات السابقة.  .24

25.  
عػػدد الطػػبلب، تو ػػ  تقػػديرات النفقػػات االسػػتثمارية بحسػػب االحتياجػػات المسػػتقبمية المطموبػػة )زيػػادة 

 تشييد مباني جديدة ...الخ(. –شراء التقنيات الحديثة 
 عالية 0.99 3.73 3.2 4 34.9 32.5 25.4

26.  
تسػػػتخدـ بػػػرامج محاسػػػبية فػػػي إعػػػداد تقػػػديرات النفقػػػات المطموبػػػة عمػػػى جميػػػ  المتغيػػػرات التػػػي ينبغػػػي 

 حسابيا.
 متوسطة 1.36 2.83 23.8 14.3 34.1 11.1 16.7

 متوسطة 1.25 2.6 26.2 16.7 37.3 10.3 9.5 المحاسبية المستخدمة في تقدير النفقات إلى تقديرات مالية دقيقة.تصؿ البرامج   .27

 متوسطة 1.06 2.88 13.5 15.1 48.4 15.9 7.1 يتـ فحص المشاري  الجديدة والمباشر فييا عمى قدـ المساواة.  .28

 متوسطة 1.18 2.5 27.8 17.5 37.3 11.9 5.6 وكفاءتيا. يتـ إلغاء المشاري  المباشر بيا التي أظيرت عدـ جدواىا  .29

 متوسطة 1.02 3.14 7.1 18.3 33.3 35.7 5.6 يتـ  تحديد طرؽ بديمة لتنفيذ ىذا المشروع مف قبؿ اإلدارة  التنفيذية عند تقديـ دراسة مشروع معيف.  .32

31.  
سػابقًا ليػذه المشػاري  حسػب يتـ تخصيص اعتمادات لممشػاري  الحاليػة بتعػديؿ الدراسػة القديمػة المعػدة 

 التغيرات في حاؿ حدوثيا.
 متوسطة 1.01 3.47 3.2 11.1 38.9 29.4 17.5

 عالية 0.89 3.77 2.4 7.1 17.5 57.1 15.9 ُتعدُّ إدارة الجامعة الموازنة التخطيطية خطة مالية الستغبلؿ الموارد المتاحة.  .32

33.  
كيفيػة تطبيػؽ نظػاـ الموازنػات لممسػؤوليف عػف يتـ تو ػيح السياسػات العامػة والخطػوط العري ػة حػوؿ 

 تطبيؽ ىذا النظاـ.
 متوسطة 1.32 3.21 12.7 19.8 20.6 27 19.8

34.  
يتـ عقد ورشات عمؿ واجتماعات م  المسؤوليف عف تطبيؽ نظػاـ الموازنػات لشػرح وتو ػيح المفػاىيـ 

 واألسس المرتبطة بإعداد الموازنات.
 متوسطة 1.39 3.37 10.3 24.6 11.9 24.6 28.6

 متوسطة 1.21 3.29 7.1 21.4 27 24.6 19.8 تمتاز النماذج المستخدمة إلعداد الموازنات بالو وح والدقة والشمولية.  .35

 متوسطة 1.27 3.43 4.8 26.2 18.3 23 27.8 تدعـ جداوؿ الموازنة بالشروحات واإلرشادات المناسبة.  .36

 متوسطة 1.18 3.45 8.7 10.3 28.6 31.7 20.6 في تقدير أرقاـ الموازنات.تحدد أسس االحتساب والمبادئ والقواعد المستخدمة   .37

38.  
يػػػتـ و ػػػ  برنػػػامج زمنػػػي يحػػػدد المراحػػػؿ والخطػػػوات المطموبػػػة إلعػػػداد الموازنػػػات والمػػػدة المتوقػػػ  أف 

 تستغرقيا كؿ مرحمة منيا.
 متوسطة 1.23 3.66 8.7 7.9 21.4 32.5 29.4

 متوسطة 1.07 3.52 2.4 16.7 28.6 31.7 20.6 لمموازنات التقديرية انطبلقًا مف الخطة االستراتيجية لمجامعة.يتـ تحديد األىداؼ التفصيمية   .39

42.  
يػػػتـ تحديػػػد الفر ػػػيات األساسػػػية التػػػي يػػػتـ االسترشػػػاد بيػػػا عنػػػد إعػػػداد تقػػػديرات الموازنػػػة بنػػػاء عمييػػػا 

 المنافسة،...( حركة االقتصاد، )فر يات تتعمؽ بالساسة العامة لمجامعة،
 متوسطة 1.2 2.89 15.9 23.8 21.4 33.3 5.6

 متوسطة 1.24 3.28 11.1 16.7 21.4 34.9 15.9 يتـ مراعاة العوامؿ المرتبطة بالتمويؿ الخارجي عند إعداد تقديرات الموازنة.  .41

 متوسطة 1.25 3.58 11.1 5.6 23.8 33.3 26.2 تستخدـ األساليب العممية اإلحصائية والريا ية في إعداد تقديرات الموازنة.  .42

43.  
توزع تقديرات الموازنة عمى مدار فترة الموازنة )تقسيـ فترة الموازنة إلى فترات رقابية(ألغراض المتابعة 

 وتقويـ األداء.
 عالية 1.05 3.73 3.2 10.3 22.2 38.9 25.4

44.  
المختمفػػة فػػي الجامعػػة بمػػا  يراعػػى عنػػد إعػػداد  الموازنػػات تغطيػػة جميػػ  أوجػػو النشػػاط  لمكميػػات والػػدوائر

 وي مف ممارسة عممية الرقابة وفقًا لمركز المسؤولية. يحقؽ التنسيؽ الكامؿ،
 متوسطة 1.09 3.55 0.8 17.5 34.1 21.4 26.2

45.  
يتػػيح نظػػاـ الموازنػػات التقديريػػة المطبػػؽ فػػي الجامعػػة إمكانيػػة  إدخػػاؿ التعػػديبلت طبقػػًا لتغيػػر الظػػروؼ 

 لمجامعة.الداخمية والخارجية 
 متوسطة 0.92 3.29 2.4 15.9 41.3 31.7 8.7

 عالية 1.03 3.86 3.2 7.1 19.8 40.5 29.4 تعد الموازنات التقديرية لمنشاط الجاري في الجامعة بشكؿ منفصؿ عف الموازنات االستثمارية.  .46

 متوسطة 1.27 3.48 11.1 11.1 19.8 34.9 23 الموازنات.تؤثر عبلقات العمؿ القائمة بيف الكميات والدوائر والعامميف فييا عمى كفاءة نظاـ   .47

48.  
تػػؤثر فمسػػفة اإلدارة العميػػا مػػف حيػػث اقتناعيػػا بنظػػاـ الموازنػػات وتوجياتيػػا واسػػتراتيجياتيا عمػػى كفػػاءة 

 وفاعمية نظاـ الموازنات.
 عالية 1.21 3.75 7.9 6.3 21.4 31.7 32.5

 متوسطة 0.95 2.9 7.9 21.4 49.2 15.9 5.6 بالشكؿ األف ؿ.تفي مخصصات ترميـ المباني بإعادة تشغيميا   .49

 متوسطة 1.06 2.56 17.5 31.7 32.5 14.3 4 تكفي المخابر التعميمية لسد احتياجات العمميات التعميمية التدريبية.  .52
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 متوسطة 1.13 2.63 18.3 28.6 29.4 19 4.8 تتوافر مخابر الكمبيوتر وفؽ االحتياجات المطموبة.  .51

 متوسطة 0.92 3.06 4 23 40.5 28.6 4 األمواؿ التي تخصص لمكميات لشراء أثاثيا. تكفي  .52

 ضعيفة 1.22 2.33 32.5 27 21.4 13.5 5.6 يخصص غرفة مكتب لكؿ ع و مف أع اء الييئة التدريسية.  .53

 متوسطة 1.34 2.38 34.9 26.2 12.7 18.3 7.9 تكفي قاعات التدريس في معظـ الكميات الستيعاب الطمبة.  .54

 ضعيفة 1.26 2.12 40.5 31.7 11.1 8.7 7.9 طالب. 622عدد الطمبة في معظـ المحا رات ال يزيد عف   .55

 ضعيفة 1.25 1.92 56.3 14.3 16.7 6.3 6.3 تتوافر المبلعب الريا ية في الجامعة.  .56

 متوسطة 1.21 2.78 21.4 13.5 38.9 18.3 7.9 تحتوي مباني جمي  الكميات عمى المكتبات المناسبة لعدد الطمبة.  .57

 متوسطة 1.21 3.25 9.5 17.5 27.8 28.6 16.7 تتوافر األمواؿ التي تمـز إلقامة الندوات والمؤتمرات.  .58

 متوسطة 1.2 2.88 17.5 18.3 31 25.4 7.9 يتـ إيفاد أع اء ىيئة التدريس لممشاركة بالمؤتمرات المكمفة باستمرار.  .59

 متوسطة 1.14 2.72 18.3 23 31.7 22.2 4.8 األنشطة االجتماعية في الجامعة.تصرؼ األمواؿ الكافية لممارسة   .62

 متوسطة 1.05 2.69 15.1 27.8 32.5 22.2 2.4 تكفي المساىمات وبدؿ االشتراؾ في المؤسسات العربية والدولية لبلطبلع عمى نتائج العمـو الحاصمة.  .61

 متوسطة 1.18 2.69 20.6 21.4 31.7 20.6 5.6 الجامعات منيا.تكفي أعداد ا ليات ووسائؿ النقؿ  لسد احتياجات   .62

63.  
 -تتػػوافر تقنيػػات التعمػػيـ فػػي كػػؿ كميػػة بشػػكؿ يناسػػب نوعيػػة التعمػػيـ الموجػػودة فييا)السػػبورات الحائطيػػة

 ..الخ( -الطباشير
 متوسطة 1.07 3.24 8.7 11.9 35.7 34.1 9.5

 متوسطة 1.06 2.61 21.4 16.7 42.9 17.5 1.6 المطموبة.تنجز معامبلت شراء تقنيات التعميـ بمواعيدىا   .64

 متوسطة 1.24 2.37 31.7 26.2 23 11.9 7.1 تكفي تجييزات التكييؼ لتأميف الشروط المناسبة لمعمؿ والتعميـ.  .65

 متوسطة 1.1 2.98 12.7 19 28.6 36.5 3.2 تخصص األمواؿ البلزمة لشراء الموسوعات والمجبلت لمكتبات الكميات.  .66

 متوسطة 1.01 3.16 6.3 17.5 37.3 31.7 7.1 ترصد األمواؿ الكافية إلجراء الدراسات البلزمة لئلنشاءات المزم  إقامتيا في الجامعة.  .67

 متوسطة 1.01 2.79 12.7 23 38.9 23 2.4 تكفي األمواؿ المرصودة بالموازنة الجارية إلجراء األبحاث العممية المرجوة.  .68

 متوسطة 1.12 2.75 18.3 18.3 39.7 18.3 5.6 كميا عمى األبحاث العممية المخطط ليا.تصرؼ اعتمادات البحث   .69

 متوسطة 1.17 2.42 29.4 21.4 31 14.3 4 تنقؿ أمواؿ البحث العممي إلى بنود أخرى لعدـ صرفيا بالكامؿ خبلؿ السنة المالية.  .72

 متوسطة 1.12 2.9 15.1 16.7 36.5 26.2 5.6 المطموبة.تتوافر تجييزات البحث العممي بشكؿ يكفي إلنجاز البحوث العممية   .71

 متوسطة 1.08 2.83 11.9 27 31.7 24.6 4.8 تتـ صيانة أثاث الجامعة وتجييزاتيا بشكؿ مناسب.  .72

 متوسطة 1.02 3.07 8.7 15.9 41.3 27.8 6.3 تتـ صيانة ا ليات بما يؤمف االستخداـ الفعاؿ ليا.  .73

 متوسطة 1.14 3.33 7.9 15.1 27 35.7 14.3 إلنجاز أعماؿ صيانة مرافؽ الجامعة.تصرؼ األمواؿ الكافية   .74

 متوسطة 1.12 3.54 8.7 7.1 22.2 45.2 16.7 ترصد األمواؿ الكافية لشراء القرطاسية المطموبة.  .75

 متوسطة 1.2 3.24 11.9 14.3 23.8 38.1 11.9 تتوافر الكتب الجامعية حسب الحاجات المطموبة.  .76

 متوسطة 1.08 2.72 17.5 16.7 48.4 11.1 6.3 طباعة الكتب بأوقاتيا المطموبة دوف تأخير.يتـ   .77

 متوسطة 1.16 2.59 20.6 27.8 30.2 15.1 6.3 تتوافر في الكميات التدفئة مما يحقؽ السبلمة الصحية.  .78

 متوسطة 1.23 2.69 20.6 24.6 28.6 17.5 8.7 تصرؼ اعتمادات المحروقات بمطارحيا المناسبة.  .79

 متوسطة 1.14 2.69 20.6 18.3 37.3 19 4.8 تتوافر أعداد أع اء ىيئة التدريس بما يتناسب وأعداد الطبلب.  .82

 متوسطة 1.11 2.45 21.4 34.9 25.4 13.5 4.8 ال يتجاوز عدد طبلب حمقات البحث العممية العشروف طالبًا في معظـ الكميات.  .81

 متوسطة 1.11 2.44 23.8 29.4 29.4 13.5 4 م  عدد الطبلب.تتوافؽ أعداد الموظفيف في الجامعة   .82

 متوسطة 1.2 2.36 29.4 30.2 21.4 13.5 5.6 يعطي العامموف في الجامعة مكافآت مناسبة عمى األعماؿ اإل افية التي يقوموف بيا.  .83

 متوسطة 1.17 2.68 20.6 21.4 32.5 19.8 5.6 تصرؼ نفقات الموفديف في مواعيدىا المحددة.  .84

 متوسطة 1.18 2.87 17.5 19 27 31.7 4.8 تكفي نفقات اإليفاد لسد االحتياجات المطموبة.  .85

 متوسطة 1.14 2.86 15.9 18.3 37.3 21.4 7.1 يتـ التنسيؽ بيف كميات الجامعة عند طمب تأميف احتياجاتيا مف المخابر التعميمية.  .86

 3.11 13.24 16.81 29.32 27.45 13.18 المتوسط الحسابي ومتوسط النسب 

ف دعـ اإلدارة إوُيمحظ مف الجدوؿ أف الفقرات مرتبطة ببع يا البعض، وكانت النتيجة ايجابية في كؿ منيا حيث    
العميا لمموازنة يعمؿ عمى تعزيز ثقة المرؤوسيف بيا، وبالتالي  ماف و   تقديرات واقعية في الموازنة مف شأنيا أف 

األىداؼ التي تسعى إلييا الكميات والدوائر في الجامعة والسياسة العامة ليا عند إعداد تعمؿ عمى تحقيؽ التوفيؽ بيف 
لتقويـ  اً الموازنات، التي تعد بعد اعتمادىا إذنًا لتنفيذ جمي  عمميات وأنشطة الجامعة وفقًا لموازنتيا التي تعد معيار 

فصؿ عف الموازنة الجارية مف وجية نظر عينة أف الموازنة االستثمارية تعد بشكؿ من بالحسبافاألداء. م  األخذ 
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الدراسة حيث تستخدـ اإلدارة العميا الخبرات المالية والمحاسبية كافة في تقديرات الموازنة وفؽ ما عززتو الفقرتاف 
(، وىذا ينطبؽ برأي الباحثة عمى الواق  العممي في إعداد الموازنات التخطيطية في الجامعة. بينما جاءت 46، 66)

درجة في ىذا المجاؿ بمتوسط  رة تتوافر المبلعب الريا ية في الجامعة في المرتبة األخيرة إذ حصمت عمى أدنىعبا
ويعود ذلؾ لعدـ بناء  ،حيث يرى أفراد عينة الدراسة أف الجامعة ال توفر المبلعب الريا ية ،(1.92حسابي )

وتمتيا  الجامعة لكمية التربية الريا ية ومبلعبيا ومرافقيا ووجود الكمية  مف مبنى مؤقت داخؿ حـر جامعة تشريف،
( حيث يرى أفراد عينة الدراسة عدـ توافر المساحة الكافية 0.33، 0.60( بمتوسط حسابي )55.53الفقرتاف )

والطبلب في الجامعة، وربما يعزى ذلؾ إلى زيادة أعداد أع اء الييئة التدريسية والمبلئمة ألع اء الييئة التدريسية 
قياسًا لممساحة المتوافرة، وازدياد عدد الطبلب المقبوليف سنويًا في الجامعة بما ينسجـ وسياسة االستيعاب والتعميـ 

( فقرة عمى الدرجة المتوسطة 70الجامعي المجاني. وترى الباحثة أف حصوؿ النسبة األكبر مف الفقرات وعددىا )
( فقرة مف إجاباتيـ فقط عمى الدرجة العالية، يدؿ أواًل عمى عدـ كفاية 66بحسب إجابات أفراد العينة، وحصوؿ )

الموازنة االستثمارية في توفير احتياجات الجامعة مف البنية التحتية، وغيرىا مف االحتياجات، وىذا ما تثبتو نسب 
مارية المنخف ة كمتوسط إجمالي سنوات الدراسة وفؽ ما تبيف مف الدراسة التحميمية، ويدؿ ثانيًا تنفيذ الموازنة االستث

عمى عدـ كفاية الموازنة الجارية لتحقيؽ المستوى المنشود مف الرواتب واألجور والتعوي ات، وفي تغطية النفقات 
يمية، ونفقات الديوف وااللتزامات الواجبة األداء، اإلدارية العامة والخاصة المتزايدة والمستمرة وتغطية النفقات التحو 

وذلؾ رغـ ارتفاع نسبة تنفيذ الموازنة الجارية وفؽ ما بينتو الدراسة التحميمية وىذا يدؿ بدوره عمى أف عينة الدراسة ترى 
ادة اإلنفاؽ أف ىناؾ حاجة إلى زيادة النفقات المخططة لمموازنة االستثمارية مف جية، وزيادة الرواتب واألجور وزي

 عمى األبواب العائدة لمموازنة الجارية. 
بيّنػػت الدراسػػة أف كفايػػة إعػػداد الموازنػػة أسػػاس لكفايػػة الموازنػػة، وقاسػػت مسػػتوى كفايػػة اإلعػػداد اسػػتنادًا إلػػى آراء 
عينة الدراسة. وبينت أف درجة إجابات أفراد عينة الدراسة ىي درجػة متوسػطة عمػى مسػتوى اإلعػداد ككػؿ، كمػا 

ت إجابات عينة الدراسػة بػيف العاليػة وال ػعيفة، وأغمػب اإلجابػات جػاءت  ػمف الدرجػة المتوسػطة األمػر تراوح
الػػذي يؤشػػر عمػػى أف عمميػػة اإلعػػداد، لػػـ تصػػؿ إلػػى مسػػتوى كفايػػة عاليػػة، وبالتػػالي تحتػػاج إلػػى تطػػوير عمميػػات 

 اإلعداد أو تطوير أدواتيا وفؽ آراء عينة الدراسة.
ـــرفض الفرضـــية ال ـــة:وبالتـــالي ت ـــة ال  قائم ـــة )الةاري يختمـــف مســـتوى كفايـــة إعـــداد الموازنـــات التخطيطي

، وتقبـل واالستثمارية( في ةامعة تشرين بحسب تقـدير أفـراد عينـة الدراسـة بـين الواَّـع واألسـس العمميـة
 الفرضية البديمة.

 بحسـب ينتشـر  ةامعـة لموازنـة الماليـة التقـديرات إَّـرار أسـاليب كفايـة مسـتوىال يختمـف : الثاني المةال
 .العممية واألسس الواَّع بين الدراسة عينة أفراد تقدير
بمستوى كفاية أساليب  عمى عينة الدراسة والمتعمقة المقّدمة( 04الػ ) العباراتنتائج اإلجابات عف  أشارت      

 إلى أف الدراسة أفراد عينة نظر وجية إقرار التقديرات المالية لموازنة جامعة تشريف )االستثمارية والجارية( مف
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( "وىو أدنى 3.20، وقد بم  المتوسط الحسابي ليذه المرحمة )لجمي  العبارات متوسطة كانت اإلجابة درجة
 اإلجابة درجة حوؿ الدراسة إجابات أفراد عينة تمركز أف متوسط حسابي بيف مجاالت الدراسة الخمسة"، ويعتقد

أوسطيا، أو  األمور خير أف اعتبار عمى اإلجابة طبيعةمف  التيقف إلى عدـ األحياف بعض في المتوسطة يعود
عمى اعتبار أف ىناؾ عددًا مف أفراد عينة الدراسة والمعنييف بالموازنات ال يممكوف المعرفة الكاممة عف أساليب 

 إقرار الموازنات. 
  المقترحة المالية التقديرات إَّرار في آرائهم حول الدراسة ةعين إةابات: (61) ةدول

 واالنحراف المعياري الحسابي والمتوسط المئوية النسبةب ممثمة تشرين لةامعة

 الــعـــــــــبارات الرقم

 المتوسط النسبة المئوية
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 اإلجابة

موافق إلى  موافق موافق جدا  
 حد ما

 غير موافق
 إلى حد ما 

 غير 
 موافق

 متوسطة 1.24 2.76 22.2 18.3 27 26.2 6.3 العالي تعديبلت عمى تقدير الموازنة االستثمارية لمجامعة.تجري وزارة التعميـ  .87

 متوسطة 1.2 2.87 18.3 17.5 29.4 28.6 6.3 تجري وزارة التعميـ العالي تعديبلت عمى تقدير الموازنة الجارية لمجامعة. .88

 متوسطة 0.99 2.81 9.5 27.8 38.9 19.8 4 النفقات الجارية المقدرة لتغطية احتياجات الجامعة.تكفي التعديبلت التي تدخميا وزارة المالية عمى  .89

 متوسطة 1.05 2.88 11.1 23.8 34.9 26.2 4 تكفي التعديبلت التي تدخميا وزارة المالية عمى النفقات االستثمارية المقدرة لتغطية احتياجات الجامعة. .92

 متوسطة 1.1 2.97 9.5 28.6 22.2 34.9 4.8 التعديبلت التي يراىا مناسبة عمى أبواب الموازنة الجارية.يجري المجمس األعمى لمتخطيط   .91

 متوسطة 1.2 3.06 11.1 19 27.8 37.3 4.8 يجري المجمس األعمى لمتخطيط  التعديبلت التي يراىا مناسبة عمى أبواب الموازنة االستثمارية. .92

 متوسطة 1.12 2.98 16.7 10.3 33.3 37.3 2.4 التعديبلت التي تراىا مناسبة عمى أبواب الموازنة الجارية.تجري ىيئة تخطيط الدولة  .93

 متوسطة 1.1 3.06 14.3 10.3 34.1 37.3 4 تجري ىيئة تخطيط الدولة التعديبلت التي تراىا مناسبة عمى أبواب الموازنة االستثمارية. .94

 متوسطة 1.09 3.1 12.7 10.3 36.5 34.9 5.6 يراىا مناسبة عمى أبواب الموازنة الجارية.يجري مجمس الوزراء التعديبلت التي  .95

 متوسطة 1.15 3.08 15.9 7.9 34.9 34.9 6.3 يجري مجمس الوزراء التعديبلت التي يراىا مناسبة عمى أبواب الموازنة االستثمارية. .96

 متوسطة 1.15 3.04 17.5 4.8 40.5 31 6.3 أبواب الموازنة الجارية.يجري مجمس الشعب  التعديبلت التي يراىا مناسبة عمى  .97

 متوسطة 1.16 2.98 18.3 6.3 40.5 28.6 6.3 يجري مجمس الشعب  التعديبلت التي يراىا مناسبة عمى أبواب الموازنة االستثمارية. .98

 متوسطة 1.21 2.93 19.8 10.3 33.3 30.2 6.3 تعديبلت.يصادؽ المجمس األعمى لمتخطيط عمى تقدير الموازنة الجارية لمجامعة دوف  .99

 متوسطة 1.19 2.97 18.3 11.1 32.5 31.7 6.3 يصادؽ المجمس األعمى لمتخطيط عمى تقدير الموازنة االستثمارية لمجامعة دوف تعديبلت.  .122

 متوسطة 1.13 3.01 14.3 14.3 33.3 32.5 5.6 يصادؽ رئاسة مجمس الوزراء عمى تقدير الموازنة الجارية دوف تعديبلت.  .121

 متوسطة 1.07 3.05 12.7 11.1 39.7 31.7 4.8 يصادؽ رئاسة مجمس الوزراء عمى تقدير الموازنة االستثمارية دوف تعديبلت.  .122

 متوسطة 1.1 3.1 11.9 12.7 35.7 32.5 7.1 يصادؽ مجمس الشعب عمى تقديرات الموازنة الجارية دوف تعديبلت.  .123

 متوسطة 1.05 3.12 10.3 13.5 34.9 36.5 4.8 الشعب عمى تقديرات الموازنة االستثمارية دوف تعديبلت.يصادؽ مجمس   .124

 متوسطة 0.93 3.44 4.8 8.7 31.7 47.6 7.1 يصادؽ مجمس الشعب عمى تقديرات الموازنة الجارية م  إجراء تعديبلت )ال تخؿ( بكفاية الموازنة.  .125

 متوسطة 0.91 3.47 4 9.5 29.4 50 7.1 الموازنة االستثمارية م  إجراء تعديبلت )ال تخؿ( بكفاية الموازنة.يصادؽ مجمس الشعب عمى تقديرات   .126

 متوسطة 0.9 3.22 4.8 11.1 47.6 30.2 6.3 موافقة الجيات السابقة عمى التعديبلت الجارية ليست روتينية وتستند إلى مبررات مو وعية كافية.  .127

 متوسطة 1.01 3.14 6.3 18.3 37.3 31 7.1 عمى التعديبلت االستثمارية ليست روتينية وتستند إلى مبررات مو وعية كافية.موافقة الجيات السابقة   .128

 متوسطة 1.14 2.69 17.5 30.2 19.8 31 1.6 يمكف أف تقـو جية واحدة مف الجيات المذكورة أعبله بميمة تعديؿ الموازنة االستثمارية بمفردىا.  .129

 متوسطة 1.19 2.83 15.9 28.6 16.7 34.9 4 جية واحدة مف الجيات المذكورة أعبله بميمة تعديؿ الموازنة الجارية بمفردىا.يمكف أف تقـو   .112

 3.22 13.24 15.18 33 33.2 5.38 المتوسط الحسابي ومتوسط النسب 

الموازنة ( يصادؽ مجمس الشعب عمى تقديرات 626 - 625فقرتي ) حصوؿ أف (62ويتبيف مف الجدوؿ )
حسابي وقدره وفؽ  متوسط درجة أعمى الجارية واالستثمارية م  إجراء تعديبلت )ال تخؿ( بكفاية الموازنة عمى

الدراسة بالدور الذي يقـو بو مجمس الشعب في إقرار  إلى إيماف أفراد عينة يعود ( قد3.47، 3.44الترتيب )
 أف امعة تشريف وفؽ االحتياجات ال رورية واألساسية، كماالنفقات الجارية واالستثمارية لمجيات العامة ومنيا ج

يمكف أف تقـو جية واحدة مف الجيات المذكورة أعبله بميمة تعديؿ الموازنة االستثمارية  "(629فقرة ) حصوؿ
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 ( تكفي التعديبلت التي تدخميا وزارة المالية عمى النفقات الجارية المقدرة لتغطية احتياجات89بمفردىا." وفقرة )
عدـ  إلى أف ذلؾ يعود ( ربما2.69، 2.81متوسط حسابي وقدره وفؽ الترتيب ) درجة أدنى عمى الجامعة.

(، وعدـ 629) العبارةو وح دور كؿ جية بتعديؿ الموازنة االستثمارية لجامعة تشريف فيما يتعمؽ باإلجابة عف 
(. 62(، كما ىو مو ح في الجدوؿ )89رة )و وح دور وزارة المالية بتعديؿ الموازنة الجارية فيما يتعمؽ بالعبا

وترى الباحثة ومف حيث الواق  العممي أنو يمكف ألي جية مف الجيات التالية ذات العبلقة بإقرار الموازنات 
 -رئاسة مجمس الوزراء  -المجمس األعمى لمتخطيط -وزارة المالية -ىيئة تخطيط الدولة  -)وزارة التعميـ العالي

ؿ في االعتمادات المقترحة لمموازنتيف االستثمارية والجارية زيادة، أو نقصانًا، أو أف مجمس الشعب( أف تعد
توافؽ عمييا دوف تغيير وذلؾ بما يحقؽ كفاية الموازنات في تمبية احتياجات الجامعة، وذلؾ ألسباب مو وعية. 

م  بع يما حيث إف مرحمة تقدـ مف الجية المعنية أي مف جامعة تشريف، وربما يعود ذلؾ الرتباط المرحمتيف 
إقرار الموازنة بشقييا االستثماري والجاري في الجامعة تأتي بعد مرحمة و   تقديرات الموازنة )االستثمارية 
رساليا مف قبميا إلى جمي  الجيات المعنية المذكورة سابقًا بالتسمسؿ وفؽ األصوؿ،  والجارية( لجامعة تشريف وا 

 لقسـ النظري.ووفقًا لئلجراءات المذكورة في ا
 ةامعـة لموازنـة الماليـة التقديرات إَّرار أساليب كفاية مستوىال يختمف  وبالتالي ترفض الفرضية القائمة:

 وذلػؾ ألف ، وتقبـل الفرضـية البديمـة.العمميـة واألسس الواَّع بين الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب تشرين
 . عينة الدراسةأفراد  نظر وجية مفلجمي  العبارات ولـ تصؿ إلى درجة عالية  متوسطة جاءت اإلجابة درجة

 تشرين ةامعة لموازنة المالية االعتمادات( تنفيذ) صرف أساليب كفاية مستوىيختلف ال : الثالث المةال
  .العممية واألسس الواَّع بين الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب
( يتبّيف أف المتوسط الحسابي لممجاؿ الثالث المتعمؽ بعمميات صرؼ االعتمادات 66مف الجدوؿ )      

( فقرة مف الفقرات الواردة  مف ىذه المرحمة عمى 46(، وحصمت )3.36بم  ) ةامعة تشرينالمالية لموازنات 
( فقرات، وبم  عدد 6الدرجة المتوسطة وفؽ آراء أفراد عينة الدراسة بينما بم  عدد فقرات الدرجة العالية )

كفاية أساليب صرؼ )تنفيذ(  التحقؽ مف مستوى( فقرة. ويمكف 2الفقرات الحاصمة عمى درجة  عيفة )
العتمادات المالية لموازنة جامعة تشريف بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة بيف الواق  واألسس العممية بأنيا ا

(: تعدؿ جامعة تشريف الموازنة 650متوسطة بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة، حيث جاءت الفقرة )
األولى حيث حققت أعمى  )االستثمارية والجارية( بموجب المناقبلت لمواجية ظروؼ مستجدة في المرتبة

( 604،653، 603، 606، 656( تمتيا الفقرات )3.87متوسط حسابي  مف ىذه المرحمة وصؿ إلى )
 (.3.67، 3.68، 3.72، 3.75، 3.82بمتوسطات حسابية وفؽ الترتيب )
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 المالية االعتمادات صرف عمميات في آرائهم حول الدراسة ةعين إةابات: (61) ةدول
 واالنحراف المعياري الحسابي والمتوسط المئوية النسبةب ممثمة تشرين لةامعة

 الــعـــــــــبارات الرقم

 المتوسط النسبة المئوية
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 اإلجابة

موافق إلى  موافق موافق جدا  
 حد ما

 غير موافق
 إلى حد ما 

 غير 
 موافق

 متوسطة 1.23 3.49 12.7 6.3 18.3 44.4 18.3 غاية الجامعة مف تنفيذ الموازنة تطبيؽ الخطة السنوية وليس مجرد صرؼ االعتمادات.     .111

 متوسطة 1.2 3.37 13.5 7.9 19 47.6 11.9 تشرؼ جمي  المستويات اإلدارية عمى تنفيذ االعتمادات بحدود صبلحياتيا.  .112

 متوسطة 1.23 3.37 12.7 7.1 27.8 34.9 17.5 االعتمادات بترشيد اإلنفاؽ.ييتـ القائموف عمى صرؼ   .113

 متوسطة 1.23 3.21 12.7 14.3 27 31.7 14.3 تنسؽ الجيات التي تقـو بصرؼ النفقات م  بع يا بع ًا .  .114

 متوسطة 1.1 3.63 4.8 11.9 20.6 40.5 22.2 تعيؽ طوؿ المدة في صرؼ االعتمادات تنفيذ العديد مف المشاري  االستثمارية بوقتيا.  .115

 متوسطة 1.12 3.63 6.3 8.7 23 38 23 تعيؽ طوؿ مدة عمميات الصرؼ توفير االحتياجات في األوقات المناسبة.  .116

 متوسطة 1.01 3.37 3.2 13.5 42.9 24.6 15.9 تصرؼ االعتمادات االستثمارية بالكامؿ عمى المشاري  المخططة.  .117

 متوسطة 1.09 3.28 10.3 7.9 35.7 35.7 10.3 بالكامؿ حسب الخطة المو وعة.تصرؼ االعتمادات الجارية   .118

 متوسطة 1 3.34 5.6 11.1 37.3 35.7 10.3 تصرؼ االعتمادات وفؽ االحتياجات التي تطمبيا الكميات والجيات المعنية األخرى.  .119

 متوسطة 0.1 3.56 2.4 11.9 31 37.3 17.5 يتـ اإلنفاؽ االستثماري وفؽ الخطط المو وعة مسبقًا.  .122

 متوسطة 1.16 3.05 11.1 19 35.7 22.2 11.9 يتـ صرؼ االعتمادات المخصصة لتنفيذ المشاري  االستثمارية في األوجو المقررة ليا دوف أي ىدر في ىذه األمواؿ.  .121

 متوسطة 0.94 3.33 4 9.5 47.6 27.8 11.1 والبرنامج التنفيذي ليا.يتـ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة في حاؿ حدوث انحراؼ في التنفيذ عف الخطة المقررة   .122

 عالية 0.94 3.72 4 3.2 28.6 45.2 19 .تؤخذ نسب تنفيذ الخطة االستثمارية  كمعيار لتقويـ األداء  .123

 عالية 1.03 3.68 5.6 3.2 31 38.1 22.2 .ىناؾ تأخير في تنفيذ العقود االستثمارية المبرمة م  الجية المتعاقد معيا  .124

 متوسطة 0.85 3.63 2 9.5 31.7 44.4 14.3 تنسؽ مديرية الشؤوف المالية في الجامعة م  الجيات المستفيدة مف صرؼ النفقات.  .125

 عالية 0.88 3.75 1.6 5.6 27.8 46 19 تنسؽ مديرية التخطيط في الجامعة م  الجيات المخططة والمنفذة لمموازنة االستثمارية.  .126

 متوسطة 1.18 3.25 10.3 13.5 32.5 28.6 15.1 الجامعة أوامر الصرؼ باألوقات المناسبة بسد االحتياجات المطموبة.تصدر رئاسة   .127

 متوسطة 1.18 2.94 15.1 18.3 33.3 24.6 8.7 تصرؼ األمواؿ في الجامعة بأوقاتيا المناسبة دوف تأخير.  .128

 متوسطة 1.13 2.89 11.1 30.2 23.8 28.6 6.3 االستثمارية بسيولة دوف تأخير في زمف الصرؼ.تتـ عممية المناقمة بيف بنود وفقرات الموازنة   .129

 متوسطة 1.04 2.83 10.3 28.6 32.5 24.6 4 تتـ عممية المناقمة بيف بنود وفقرات الموازنة الجارية بسيولة دوف تأخير في زمف الصرؼ.  .132

 متوسطة 0.91 3.66 2.4 7.1 27.8 47.6 15.1 المرصودة لمموازنة العامة )الجارية واالستثمارية(.تطمب أمواؿ إ افية في حاؿ نقص االعتمادات   .131

 متوسطة 0.91 3.5 3.2 5.6 42.9 34.9 13.5 تتفؽ عمميات نقؿ األمواؿ مف بند إلى آخر م  توجييات وأىداؼ الخطة المو وعة.  .132

 متوسطة 1.02 3.45 7.1 4 38.9 36.5 13.5 طريقة المناقصات إلى تأخير تنفيذ بعض المشاري . اّتباعيؤدي   .133

 متوسطة 0.99 3.16 5.6 15.1 47.6 21.4 10.3 تتيح القوانيف المالية المطبقة إنجاز عمميات الصرؼ وتحقيؽ األىداؼ المرسومة.  .134

 متوسطة 1.07 3.49 4.8 7.9 42.9 22.2 22.2 المشاري  االستثمارية.تعيؽ اإلجراءات اإلدارية عمميات الصرؼ في العديد مف   .135

 متوسطة 1.16 3.44 7.9 7.1 41.3 19.8 23.8 تعيؽ اإلجراءات اإلدارية عمميات الصرؼ الخاصة ببنود النفقات الجارية.  .136

 متوسطة 1.18 3.36 7.1 13.5 38.1 19 22.2 يتصؼ النظاـ المالي المتب  في عمميات الصرؼ  بالبيروقراطية.  .137

 متوسطة 0.89 3.27 4 10.3 47.6 31 7.1 تو   شروط العقود بما يساعد في تحقيؽ اإلنجاز بالزمف المطموب.  .138

 متوسطة 1.15 2.98 13.5 21.4 23 37.3 4.8 يوجد معايير لؤلداء المطموب مرافقة لصرؼ االعتمادات.  .139

 متوسطة 1.03 2.86 11.1 25.4 32.5 28.6 2.4 السنوية لمجامعة.تكفي النفقات المقدرة لتوفير جمي  االحتياجات   .142

 متوسطة 0.89 3.03 4.8 19.8 46 26.2 3.2 تحدد األىداؼ التفصيمية لمموازنات التخطيطية انطبلقًا مف الخطة االستراتيجية متوسطة  األجؿ.  .141

 متوسطة 0.91 3.18 4.8 15.1 41.3 34.9 4 تشمؿ تقديرات النفقات الحاجات المالية لمتطوير المرغوب.  .142

 متوسطة 0.96 3.2 4 19.8 34.9 34.9 6.3 تتناسب تقديرات نفقات التطوير م  تحقيؽ معايير الجودة في التعميـ العالي.  .143

 متوسطة 0.81 3.54 1.6 9.5 27.8 55.6 5.6 تحدد كميات الجامعة والمعاىد والمنشآت حاجاتيا مف النفقات البلزمة لتوفير ىذه الحاجات.  .144

 متوسطة 0.87 2.86 11.1 11.9 57.1 19.8 2 تتصؼ تقديرات النفقات التي ت عيا معظـ كميات الجامعة والمعاىد والمنشآت بقربيا مف المعطيات الحقيقية.  .145

 متوسطة 0.94 2.93 7.9 19.8 47.6 20.6 4 يعاد النظر  في الفر يات األساسية كمما حدث تغير جوىري في ىذه الفر يات.  .146

 متوسطة 1.26 2.94 13.5 29.4 19.8 24.6 12.7 يتـ شرح أىداؼ نظاـ الموازنات لممسئوليف عف تطبيؽ ىذا النظاـ  .147

 متوسطة 1.18 3.36 4 22.2 31.7 18.3 23.8 يوجد صعوبة بتطوير الجامعة في ظؿ نظاـ صرؼ االعتمادات القائـ.  .148

 متوسطة 1.12 2.65 23 15.1 37.3 23 1.6 األىداؼ المرسومة.تكفي صبلحيات إدارة الكميات في عمميات الصرؼ إلنجاز   .149

 متوسطة 1.28 2.81 23 18.3 35.7 35.7 4.8 تتيح صبلحيات مديرية التخطيط حجز االعتمادات االستثمارية المرصودة بما يحقؽ الخطة المرسومة.  .152

 عالية 0.92 3.82 2.4 4 27 42.9 23.8 تممؾ رئاسة الجامعة صبلحية كافية لصرؼ االعتمادات في الوقت المطموب.  .151

 عالية 0.87 3.87 0.8 5.6 23.8 46 23.8 تعدؿ جامعة تشريف الموازنة )االستثمارية والجارية(  بموجب المناقبلت لمواجية ظروؼ مستجدة.   .152
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 عالية 1 3.67 4.8 5.6 27 43.7 19 تتيح صبلحيات إدارة الجامعة دعـ الموازنة العامة ليا مف الموارد الذاتية.  .153

 متوسطة 1.13 3.64 7.1 5.6 27.8 34.9 24.6 تدعـ الموارد الذاتية بنود الموازنة العامة لمجامعة .  .154

 متوسطة 1.1 3.29 7.9 12.7 34.9 31 13.5 توزع بنود الموارد الذاتية وفؽ احتياجات الجامعة بنسب كفوءة  .155

 متوسطة 1.12 3.09 10.3 15.9 40.5 21.4 11.9 آلية صرؼ الموارد الذاتية بالجامعة كفوءة.  .156

 متوسطة 1.1 3.14 10.3 11.9 42.1 24.6 11.1 يؤثر حجـ كتمة الموارد الذاتية عمى االعتمادات المرصودة بالموازنة العامة.  .157

 متوسطة 1.24 3.3 11.9 11.1 30.2 28.6 18.3 لمجامعة.يتـ إعداد تقرير سنوي يبيف اإلنجازات المحققة مف الموارد الذاتية ونفقاتيا ومقارنتيا م  الموازنة العامة   .158

 3.31 7.86 12.75 33.8 32.61 13.33 المتوسط الحسابي ومتوسط النسب

وتعزز الدرجة العالية إلجابات أفراد عينة الدراسة لمفقرات المذكورة سابقًا: القتناع أفراد عينة الدراسة         
الكافية لصرؼ اعتمادات موازنتيا الجارية واالستثمارية في الوقت  بامتبلؾ رئاسة جامعة تشريف الصبلحية

المطموب والمناسب. ولمعرفتيا بالدور الذي تقـو بو مديرية التخطيط في الجامعة م  الجيات المعدة والمنفذة 
كمعيار عند لمموازنة االستثمارية، ومعرفتيا بأىمية نسب تنفيذ الخطة االستثمارية في تقويـ األداء، والذي يؤخذ 

قرار اعتمادات الموازنات، ومعرفتيا بوجود تأخير في تنفيذ العقود االستثمارية المبرمة م  الجية المتعاقد  إعداد وا 
معيا. والقتناع أفراد عينة الدراسة بامتبلؾ إدارة الجامعة صبلحيات دعـ الموازنة العامة ليا مف الموارد الذاتية 

  ق  بشكؿ عاـ برأي الباحثة.لمجامعة وىذا ما ينطبؽ عمى الوا
مستوى كفاية أساليب صرف )تنفيذ( االعتمادات المالية لموازنة ةامعة ترفض الفرضية القائمة: ال يختمف  

أغمـب  وتقبـل الفرضـية البديمة.لتسـةيلتشرين بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة بين الواَّع واألسس العمميـة.
 إةابات عينة الدراسة عمى الدرةة المتوسطة.

 تقدير بحسب تشرين ةامعة لموازنة األداء وتقويم الرَّابة أساليب كفاية مستوى يختلفال : الرابع المةال
 .العممية واألسس الواَّع بين الدراسة عينة أفراد

 آوبئْٜ ك٢ ػ٤ِٔةذ وهةجد ٓٞبيٗد ٝزو٣ْٞ ألبء ؾٍٞ بُموبَد  دػ٤٘: إغةجةذ غ66غمٍٝ (

 ةُُ٘حد بُٔا٣ٞد ٝبُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ ٝبفٗؿىبف بُٔؼ٤ةو١ج ٓٔطِدغةٓؼد زشى٣ٖ 
 الــعـــــــــبارات الرقم

 المتوسط النسبة المئوية
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 اإلجابة

 موافق
 جدا   

 موافق
موافق إلى 

 حد ما

غير موافق 
 ماإلى حد 

 غير
 موافق

 متوسطة 0.92 3.6 3.2 7.1 30.2 46 13.5 تو   تقارير مرحمية تت مف الفروؽ بيف المخطط والمنفذ ودرجة االنحراؼ.  .159

 متوسطة 0.93 3.56 2.4 7.9 36.5 38.1 15.1 تقارف إدارة الجامعة األعماؿ المادية والمالية المنفذة م  المخططة ليا بشكؿ دوري)شيري،ربعي،نصفي، سنوي(.  .162

 متوسطة 0.93 3.19 4 15.9 44.4 28.6 7.1 تتيح التغذية الراجعة لمرقابة تقويـ العمؿ وتحسيف تنفيذه في كؿ مرحمة رقابية.  .161

 متوسطة 0.92 3.6 3.2 8.7 24.6 51.6 11.9 ترف  تقارير تتب  دورية عف اإلنجازات المحققة لوزارة التعميـ العالي.  .162

 متوسطة 1.14 3.48 7.1 11.9 24.6 38.1 18.3 دورية عف اإلنجازات المحققة لييئة تخطيط الدولة.ترف  تقارير تتب    .163

 متوسطة 1.03 3.56 3.2 11.9 30.2 35.7 19 ترف  تقارير تتب  دورية عف اإلنجازات المحققة لوزارة المالية.  .164

 متوسطة 1.11 3.21 8.7 19 22.2 42.1 7.9 بعمميات التمويؿ لمتابعة.ترف  تقارير تتب  دورية عف اإلنجازات المحققة لممصارؼ المتخصصة   .165

 متوسطة 1.19 3.03 13.5 17.5 32.5 25.4 11.1 تجري وزارة المالية جوالت ميدانية لتتب  قانونية عمميات صرؼ االعتمادات.  .166

 متوسطة 1.24 2.98 14.3 20.6 31 20.6 13.5 ترسؿ ىيئة تخطيط الدولة لجانًا دورية لتتب  إنجاز المشاري  بمواعيدىا.  .167

 عالية 1.09 3.7 2.4 13.5 23.8 32.5 27.8 يقـو محاسب الجامعة بالرقابة الداخمية عمى تنفيذ الموازنة مف خبلؿ عقد النفقات وصرفيا  مف االعتمادات المرصودة.  .168

 عالية 1.07 3.73 1.6 14.3 21.4 34.9 27.8 التأشيرات عمى المعامبلت التي ليا آثار مالية.يقـو محاسب الجامعة بالرقابة الداخمية عمى تنفيذ الموازنة مف خبلؿ و     .169

 متوسطة 1.13 3.66 1.6 19 19.8 31 28.6 يقوـ محاسب الجامعة بالرقابة الداخمية عمى تنفيذ الموازنة مف خبلؿ تتب  عمميات صرؼ األمواؿ بما يحقؽ الخطة المرسومة.  .172

 متوسطة 1.15 3.39 2.4 24.6 27 23.8 22.2 الجامعة بالرقابة الداخمية عمى تنفيذ الموازنة مف خبلؿ متابعة تغيرات األسعار في األسواؽ.يقـو محاسب   .171

 عالية 1.07 3.76 4 7.1 26.2 34.1 28.6 الجامعية.يقوـ الجياز المركزي لمرقابة المالية بالرقابة الخارجية عمى األداء مف خبلؿ مراقبة صحة البيانات المحاسبية الموجودة في السجبلت   .172

 متوسطة 1.12 3.49 4 15.1 31 27.8 22.2 يقوـ محاسب الجامعة بالرقابة الداخمية عمى تنفيذ الموازنة مف خبلؿ تقويـ عمميات صرؼ األمواؿ عمى  وء اإلنجازات المحققة.  .173
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 متوسطة 1.17 3.32 6.3 17.5 34.9 20.6 20.6 الموازنة مف خبلؿ تقويـ عمميات صرؼ األمواؿ عمى  وء األىداؼ المخططة.يقوـ محاسب الجامعة بالرقابة الداخمية عمى تنفيذ   .174

 متوسطة 1.16 2.82 16.7 23 26.2 30.2 4 يقـو محاسب الجامعة بالرقابة الداخمية عمى تنفيذ الموازنة مف خبلؿ ممارسة ميمة الثواب والعقاب عمى األداء المنجز.  .175

 متوسطة 1.18 2.98 11.1 27 24.6 27.8 9.5 تقارف نتائج األعماؿ م  المخطط بشكؿ مستمر دوف العناية بفترات محددة.  .176

 متوسطة 0.99 3.06 4.8 25.4 34.1 30.2 5.6 تت مف التقارير المرحمية المقترحات البلزمة لمعالجة األخطاء والعثرات.  .177

 متوسطة 0.1 3.1 7.1 17.5 38.9 31 5.6 ما يجعميا واقعية. يوجد رقابة عمى عمميات تقدير النفقات  .178

 متوسطة 1.08 3.09 9.5 17.5 35.7 29.4 7.9 تسيـ الرقابة عمى عمميات التخطيط في  بط األىداؼ.  .179

 متوسطة 1.09 2.84 14.3 20.6 36.5 23.8 4.8 ُتعنى  الرقابة الداخمية بعمميات صرؼ النفقة وفؽ الحاجات المطموبة.  .182

 متوسطة 1.12 2.89 15.1 16.7 38.9 23 6.3 ُتعنى  الرقابة الخارجية باإلنجاز المحقؽ عمى  وء التكاليؼ الحقيقية.  .181

 متوسطة 1.17 2.65 18.3 27 35.7 9.5 9.5 توجد مراكز مسؤولية ألنشطة الجامعة تحقؽ رقابة دقيقة .  .182

 متوسطة 1.26 2.94 15.9 18.3 37.3 12.7 15.9 يحاسب مسؤولو التنفيذ عف التقصير الحاصؿ.  .183

 متوسطة 1.3 2.83 19.8 20.6 30.2 15.9 13.5 يكافأ المنفذوف الذيف حققوا التنفيذ بمستوى جيد .  .184

 متوسطة 1.17 2.9 11.1 31.7 21.4 27.8 7.9 تقتصر الرقابة عمى تدقيؽ الفواتير المصروفة فقط.  .185

 متوسطة 1.08 3.02 9.5 21.4 34.1 27.8 7.1 الواق .تتـ الرقابة عمى اإلنجازات المحققة عمى أرض   .186

 متوسطة 1.2 3.02 11.9 20.6 35.7 17.5 14.3 تعد الرقابة عمى العديد مف عمميات الصرؼ رقابة شكمية.  .187

 متوسطة 1.2 2.56 24.6 23.8 28.6 17.5 5.6 يمن  نظاـ الرقابة المتب  الغش والسرقة.  .188

 متوسطة 1.16 2.84 16.7 19 34.1 23.8 6.3 اكتشاؼ األخطاء.يتيح نظاـ الرقابة المتب    .189

 متوسطة 1.19 2.94 18.3 10.3 38.1 25.4 7.9 يعمؿ نظاـ الرقابة المالي الداخمي لمجامعة عمى الحد مف األخطاء في أثناء صرؼ االعتمادات.  .192

 متوسطة 1.22 2.54 27 20.6 29.4 17.5 5.6 تستخدـ برامج حاسوبية خاصة لكشؼ عمميات التزوير أو تكرار الصرؼ.  .191

 متوسطة 1.09 2.9 13.5 19 35.7 27 4.8 ي مف أسموب الرقابة المتب  تجاوز الثغرات في الموازنات القادمة  .192

 متوسطة 0.1 3.16 15.9 15.9 41.3 28.6 7.9 تستخدـ الموازنة في الجامعة كخطة مالية تيدؼ إلى استغبلؿ الموارد االقتصادية المتاحة.  .193

 متوسطة 0.74 3.52 2 7.1 41.3 44.4 7.1 تستخدـ الموازنة كخطة مالية تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ قصيرة األجؿ يمكف تحقيقيا خبلؿ سنة مالية واحدة.  .194

 متوسطة 0.89 3.14 4.8 12.7 52.4 23.8 6.3 تستخدـ الموازنة كخطة مالية تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ طويمة األجؿ أىداؼ تحتاج إلى أكثر مف سنة مالية واحدة لتحقيقيا.  .195

12.3 المتوسط الحسابي ومتوسط النسب 
9 

28.2
6 

32.1
8 

17.4
9 

9.94 3.16 

 وجيػة مػف المتعمقػة بمسػتوى كفايػة أسػاليب الرقابػة وتقػويـ األداء لموازنػة جامعػة تشػريف الدراسػة نتػائج أشارت    
متوسطة، وقد بم  المتوسػط الحسػابي ليػذه  كانت المرحمة ىذه فقرات تطبيؽ درجة الدراسة إلى أف أفراد عينة نظر

( فقػرة مػف الفقػرات الػواردة  ػمف ىػذه المرحمػة عمػى الدرجػة المتوسػطة وفػؽ آراء 34(. وحصػمت )3.66المرحمة )
( فقػرة، وبمػ  عػدد الفقػرات الحاصػمة عمػى درجػة  ػعيفة 3أفراد عينة الدراسة بينما بم  عدد فقرات الدرجة العاليػة )

حػػوؿ مسػػتوى كفايػػة أسػػاليب الرقابػػة وتقػػويـ األداء لموازنػػة جامعػػة تشػػريف  الفر ػػيةرة. ويمكػػف اإلجابػػة عػػف ( فقػػ2)
بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة بيف الواق  واألسس العممية  بأنيا متوسطة بحسب تقدير أفراد عينة الدراسػة. وقػد 

رقابػة الخارجيػة عمػى األداء مػػف خػبلؿ مراقبػة صػػحة ( يقػـو الجيػػاز المركػزي لمرقابػة الماليػػة بال670أخػذت الفقػرة )
( تمتيػا الفقػرة 3.76البيانات المحاسبية الموجودة في السجبلت الجامعيػة  المرتبػة األولػى بمتوسػط حسػابي وقػدره )

( يقػـو محاسػب الجامعػة بالرقابػة الداخميػة عمػى تنفيػذ الموازنػة مػف خػبلؿ و ػ  التأشػيرات عمػى المعػامبلت 669)
( يقـو محاسب الجامعػة بالرقابػة الداخميػة عمػى تنفيػذ الموازنػة مػف خػبلؿ 668ثار مالية، ومف ثـ الفقرة )التي ليا آ

عقػػد النفقػػات وصػػرفيا  ػػمف االعتمػػادات المرصػػودة. وىػػذا مػػا ينطبػػؽ عمػػى الواقػػ  الفعمػػي واألىػػـ مػػف ذلػػؾ بػػرأي 
 .الباحثة ىو تفعيؿ أساليب الرقابة المستخدمة وصواًل إلى تحسيف كفايتيا

 ةامعـة لموازنـة األداء وتقـويم الرَّابـة أسـاليب كفايـة مسـتوى يختلةفوبالتالي ترفق الفرضية القائلةة: ال 
 ، وتقبل الفرضية البديمة.العممية واألسس الواَّع بين الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب تشرين
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َّــرار إعــداد نظــام يواكــب :الخــامس المةــال  فــي التخطيطيــة الموازنــات ألنظمــة تشــرين ةامعــة موازنــة وا 
 بـين الدراسـة عينـة أفـراد تقـدير بحسـب إضـافية إيـرادات عمـى الحصـول فـي الةديدة لمتوةهات الةامعات
 .العممية واألسس الواَّع
قرار موازنة حوؿ الدراسة  ةعيندرجة إجابات  ( أف63يو ح الجدوؿ )    آرائيـ في مواكبة نظاـ إعداد وا 

جامعة تشريف ألنظمة الموازنات التخطيطية في الجامعات لمتوجيات الجديدة في الحصوؿ عمى إيرادات 
( فقرة عمى درجة 69(، حيث حصمت )3.66إ افية. في أغمبيا متوسطة حيث بم  المتوسط الحسابي )

          ( فقرة. 66ية )متوسطة بينما بم  عدد فقرات الدرجة العال

 آرائهم في مواكبة أنظمة الموازنات التخطيطيةحول الدراسة  ةعين: إةابات (63ةدول )
 النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريب ممثمة في الةامعات

 بُــؼـــــــــحةوبذ بُىهْ

 المتوسط النسبة المئوية
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 موافق موافق جدا   اإلجابة

موافق إلى 
 حد ما

 غير موافق
 إلى حد ما 

 غير
 موافق

 متوسطة 1.07 3.44 11.1 0.8 31 46.8 10.3 تحتوي بنود الموازنة عمى إيرادات ونفقات الدورات التدريبية الداخمية والخارجية.  .196

 متوسطة 0.75 3.65 0.8 4 34.9 50 10.3 التدريبية والداخمية في الموازنة الجارية.تدعـ بنود موازنة الموارد الذاتية لمجامعة بند الدورات   .197

يرادات النشاطات الثقافية في مجاؿ خدمة المجتم .  .198  متوسطة 1.05 3.17 7.1 17.5 35.7 31 8.7 تحتوي بنود الموازنة عمى تقديرات نفقات وا 

 متوسطة 1.13 3.31 7.9 14.3 31 32.5 14.3 الثقافية في مجاؿ خدمة المجتم  في الموازنة الجارية .تدعـ بنود موازنة الموارد الذاتية لمجامعة النشاطات   .199

 متوسطة 1.07 3.25 8.7 11.1 35.7 34.9 9.5 ىناؾ متابعة لعممية التوجيو لمختمؼ األعماؿ واألنشطة المستجدة.  .222

يرادات التعميـ  .221  متوسطة 1.1 3.63 4.8 8.7 30.2 31 25.4 الموازي. تحتوي بنود موازنة الموارد الذاتية عمى نفقات وا 

222.  
يتػػيح نظػػاـ الموازنػػات فػػي الجامعػػة إمكانيػػة إدخػػاؿ التعػػديبلت طبقػػًا لتغيػػر الظػػروؼ الداخميػػة والخارجيػػة أو إذا 

 حدث تغير جوىري في نشاطات الجامعة.
 متوسطة 1.21 3.49 10.3 6.3 30.2 30.2 23

 متوسطة 1.24 3.37 11.1 9.5 32.5 25.4 21.4 إيرادات ونفقات الجامعة المتوقعة.تشمؿ الموازنة الجارية جمي    .223

 متوسطة 1.11 3.37 8.7 7.1 39.7 27.8 16.7 تحتوي بنود الموازنة عمى تقديرات ونفقات النشاط الزراعي في الجامعة.  .224

 عالية 0.94 3.74 2.4 5.6 29.4 41.3 21.4 والتطور في التعميـ العالي.زيادة الدعـ المالي  الحكومي لمجامعات بشكؿ يتناسب م  متطمبات التوس    .225

 متوسطة 1.2 3.3 9.5 15.1 27.8 31 16.7 السماح بزيادة افتتاح الجامعات الخاصة وعدـ حصر التعميـ بالمؤسسات الحكومية.  .226

 متوسطة 1.11 3.7 3.2 15.1 15.9 40.5 25.4 الحكومي أو الخاص أو غيره.تعاوف الجامعات م  المؤسسات اإلنتاجية والخدمية سواء كانت تابعة لمقطاع   .227

 متوسطة 1.18 3.56 5.6 16.7 17.5 36.5 23.8 مساىمة اإلعبلـ  الجامعي في استقطاب الطبلب مف الدوؿ العربية والعالمية.  .228

 متوسطة 1.31 3.37 10.3 19 17.5 29.4 23.8 رف  الرسـو الجامعية لمستوى البكالوريوس بشكؿ ال يؤثر عمى الطبلب الفقراء.  .229

 متوسطة 1.21 3.26 8.7 19 27.8 26.2 18.3 زيادة حصص الجامعات مف الرسـو الجمركية وال رائب.  .212

211.  
المشاركة بيف وزارة التعميـ العالي وبعض الوزارات أو مؤسسات القطاع الخاص بفتح مجاالت تمبػي اىتمػاميـ 

 بتمويميا.عمى أف تتكفؿ الجيات السابقة 
 عالية 1.14 3.75 6.3 4.8 27.8 30.2 31

 عالية 1.21 3.8 7.1 7.1 19.8 30.2 35.7 الموائمة بيف التعميـ العالي وسوؽ العمؿ بحيث يتـ تحديد القبوؿ ،والتوس  فيو حسب احتياجات السوؽ.  .212

 عالية 1.1 3.78 4.8 6.3 25.4 33.3 30.2 الموازنة بيف أعداد الممتحقيف والموارد المالية المتاحة لمجامعات.  .213

 عالية 1.23 3.9 7.1 6.3 18.3 26.2 42.1 اإلفادة مف التكنولوجيا التي مف شانيا التقميؿ مف النفقات.  .214

 متوسطة 1.2 3.6 8.7 7.9 28.6 23.8 31 تشجي  التعميـ الموازي والمسائي والتعميـ المفتوح وغيره بشكؿ ال يؤثر عمى نوعية التعميـ.  .215

 عالية 1 4.09 1.6 5.6 19 30.2 43.7 التوس  في البرامج ذات المردود المادي كبرامج التعميـ المستمر والدورات.  .216

 عالية 1.08 3.94 4 4.8 22.2 31 38.1 دعـ التمويؿ الذاتي لمجامعات مف خبلؿ التركيز عمى مفيـو الجامعة المنتجة.  .217

218.  
والتبرعات من مصادر داخمية وخارةية والتي من شانها مساعدة العمل عمى الحصول عمى المنح والهبات 

 الةامعة.
 عالية 1.01 3.98 3.2 3.2 23 33.3 37.3

 عالية 0.99 3.9 3.2 2.4 27.8 34.9 31.7 االستفادة من صناديق التمويل المحمية واإلَّميمية والدولية.  .219

 عالية 1.03 3.98 2.4 5.6 23 30.2 38.9 استثمار وتأجير بعض مرافؽ الجامعة مقابؿ مردود مادي.  .222
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 متوسطة 1.16 3.65 8.7 4 26.2 35.7 25.4 العمؿ عمى تشجي  مساىمة األثرياء في المشاركة في تمويؿ الجامعات.  .221

 عالية 1.14 3.98 4.8 4.8 23 23 44.4 تشجي  البحوث التطبيقية واالستثمارات واستثمار نتائجيا لحشد مصادر مالية.  .222

 متوسطة 1.28 3.58 7.9 11.1 30.2 16.7 34.1 في العقارات والصناعة والزراعة وسوؽ األوراؽ المالية.االستثمار   .223

 متوسطة 1.31 3.66 8.7 10.3 24.6 19 37.3 حفز وتشجي  أرباب العمؿ في القطاع الخاص بتحمؿ نفقات تدريس غير القادريف.  .224

 متوسطة 1.46 2.98 23.8 15.1 19.8 21.4 19.8 عمى كميات أو مختبرات أو قاعات الجامعة.األثرياء عمى دعـ الجامعة مقابؿ إطبلؽ أسمائيـ حث   .225

 3.61 7.28 8.97 26.62 31.12 26.32 المتوسط الحسابي ومتوسط النسب 

فقػػػرة التوسػػػ  فػػػي البػػػرامج ذات المػػػردود المػػػادي كبػػػرامج التعمػػػيـ المسػػػتمر  :أف (63مػػػف الجػػػدوؿ ) يتبػػػيف      
والػػػدورات كأحػػػد التوجيػػػات الجديػػػدة لجامعػػػة تشػػػريف فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى إيػػػرادات إ ػػػافية عنػػػد إعػػػداد وتنفيػػػذ 

، 066، 064، 063، 060، 066، 025تمتيػػػػا الفقػػػػرات )تقػػػػدمت الموازنػػػػات التخطيطيػػػػة فػػػػي جامعػػػػة تشػػػػريف 
عمـى ( والتي تعزز وفؽ رأي أفراد عينة الدراسة توجػو الجامعػة فػي الحصػوؿ 000، 002 ،069، 068، 067

وخارةيـة  ،إيرادات إضافية لمواردها المالية عبر الحصول عمى المنح والهبات والتبرعات من مصـادر داخميـة
.، واسػػتثمار فػػي تمويػػؿ اإلنفػػاؽ فييػػا وتسػػيـ، الجامعػػة تخفيػػؼ العػػبء عػػف كمتػػا المػػوازنتيف فػػينيا أوالتػػي مػػف شػػ

واالسـتفادة بعض مرافؽ الجامعة وتأجيرىا، وتشجي  البحوث التطبيقية واالستثمارات في مجاؿ البحث العممػي، 
، واإلفػادة مػف التكنولوجيػا، إ ػافة إلػى دعػـ التمويػؿ الػذاتي من صـناديق التمويـل المحميـة واإلَّميميـة والدوليـة

، وعبػػر المواءمػػة مػػ  سػػوؽ العمػػؿ، والموازنػػة بػػيف يــز عمــى مفهــوم الةامعــة المنتةــةعبــر التركوزيػػادة مصػػادره 
أعػػػداد الممتحقػػػيف والمػػػوارد الماليػػػة المتاحػػػة، وعبػػػر مشػػػاركة القطػػػاع الخػػػاص، وزيػػػادة الػػػدعـ المػػػالي الحكػػػومي 

ة وفػؽ درجػة  ػعيف ةلمجامعات بشكؿ يتناسب مػ  متطمبػات التوسػ  والتطػور فػي التعمػيـ العػالي. ولػـ تسػجؿ أيػ
قػػػرار الموازنػػػة فػػػي جامعػػػة تشػػػريف ألنظمػػػة الموازنػػػات  إجابػػػات عينػػػة الدراسػػػة. ممػػػا يؤكػػػد مواكبػػػة نظػػػاـ إعػػػداد وا 

 التخطيطية في الجامعات لمتوجيات الجديدة في الحصوؿ عمى إيرادات إ افية.
َّــرار إعــداد نظــام وبالتــالي تــرفض الفرضــية القائمــة: يواكــب  الموازنــات ألنظمــة تشــرين ةامعــة موازنــة وا 

 عينـة أفـراد تقـدير بحسـب إضافية إيرادات عمى الحصول في الةديدة لمتوةهات الةامعات في التخطيطية
 ، وتقبل الفرضية البديمة.العممية واألسس الواَّع بين الدراسة
ــــة:اإلةابــــة عــــن خالصــــة  ــــف الفرضــــية القائم ــــة )الةاريــــة  ال يختم ــــات التخطيطي ــــة الموازن مســــتوى كفاي

 . في ةامعة تشرين في سد احتياةاتها بحسب تقدير أفراد عينة الدراسةواالستثمارية( 
درجة كفاية الموازنػات التخطيطيػة بكمتػا المػوازنتيف )الجاريػة : ترفض هذ  الفرضية، وتقبل الفرضية البديمة ألن
متوسػطة بحسػب تقػدير أفػراد عينػة الدراسػة وذلػؾ لمػا جػاءت واالستثمارية( في جامعػة تشػريف فػي سػد احتياجاتيػا 

توفره الموازنة االستثمارية مف جية" بدرجة متوسطة" مف االعتمادات البلزمة لتأميف احتياجات الجامعة مف البنى 
التحتيػة لمعمميػػات التعميميػػة، مػػف خػػبلؿ تشػػييد األبنيػػة، وتجييػز المبػػاني بمػػا يمػػـز مػػف األثػػاث والمعػػدات واألدوات، 

جػػػػراء أعمػػػػاؿ االسػػػػتبداؿ والتجديػػػػد وغيرىػػػػا مػػػػف وتػػػػ وفير وسػػػػائؿ النقػػػػؿ، وتػػػػوفير المخػػػػابر التعميميػػػػة والبحثيػػػػة، وا 
االحتياجػػػات بمػػػا يخػػػدـ العمميػػػة التعميميػػػة البلزمػػػة وغيرىػػػا. ومػػػا تػػػوفره الموازنػػػة الجاريػػػة مػػػف جيػػػة أخػػػرى "بدرجػػػة 
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واألجػور والتعوي ػات، ومػف المصػاريؼ  متوسطة" مف االعتمػادات البلزمػة لسػد احتياجػات الجامعػة مػف الرواتػب
، والتــي ةــاءت بدرةــة عينــة الدراســةإةابــات وفــق اإلداريػػة العامػػة والخاصػػة، وغيرىػػا مػػف بنػػود الموازنػػة الجاريػػة 

 متوسطة، وليس بدرةة عالية.
 داللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق توةد ال الفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل العممي لممةال األول:

 .تبعًا لمتغير المؤهل العممي الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب لمةامعة التخطيطية الموازنات إعداد في (1.15)
( بػػيف إجابػػات أفػػراد 2.25لمتحقػػؽ مػػف صػػحة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )

جامعػة تشػريف تبعػًا لمتغيػر المؤىػؿ  عينة الدراسة وداللتيػا فػي درجػة تقػديرىـ إلعػداد الموازنػات التخطيطيػة فػي
، اسػػتخدـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي الجانػػب (دكتػػوراه ،، معيػػد، إجػػازة جامعيػػة، ماجسػػتيرفأقػػؿ العممػػي )ثانويػػة

(ANOVA( وأدرجت النتائج في الجدوؿ ،)64.) 
 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُٔػةفذ إػمبل بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د 64غمٍٝ (

 ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى بُٔؤَٛ بُؼ٢ِٔك٢ غةٓؼد زشى٣ٖ 

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

إػمبل بُٔٞبيٗةذ 

 بُسكط٤ط٤د ُِػةٓؼد

 1787.301 4 7149.203 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 1881.74 121 227690.512 بُٔػٔٞػةذلبقَ  ؿ٤ى لبٍ 0.438 0.95

  125 234839.714 بُٔػٔٞع

فػػػي  (2.25( يتبػػػيف عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )64مػػػف قػػػراءة الجػػػدوؿ )
( Fتقدير أفراد عينة الدراسة لعمميات إعداد الموازنات التخطيطية في جامعة تشريف، حيث بمغت قيمة )درجات 

 الفر ػػية. وبالتػػالي تػػـ قبػػوؿ 2.25( وىػػي أكبػػر مػػف 2.438، وبمغػػت قيمػػة مسػػتوى الداللػػة )2.95التبػػايف = 
فـي إعـداد الموازنـات التخطيطيـة لمةامعـة  (2.25ال توةد فروق دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة ) :ةالقائم

 .بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العممي
 عمميـات فـي إحصـائياً  دالـة فـروق توةـد ال: الثةانيالرابعة وفق متغير المؤهل العلمةي للمجةال الفرضية 

 .تبعًا لمتغير المؤهل العممي الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب لمةامعة المقترحة المالية التقديرات إَّرار
عينػػة الدراسػػػة ( بػػيف إجابػػات أفػػراد 2.25لمتحقػػؽ مػػف صػػحة عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة عنػػػد مسػػتوى داللػػة )

، فأقػؿ وداللتيا في درجة تقديرىـ إلقرار التقديرات المالية في جامعة تشريف تبعًا لمتغير المؤىػؿ العممػي )ثانويػة
(، وأدرجػػػت ANOVA، اسػػػتخدـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي الجانػػػب )(دكتػػػوراه ،معيػػػد، إجػػػازة جامعيػػػة، ماجسػػػتير

 (2.25جود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى داللػة )(. ومف قراءتو يتبيف عدـ و 65النتائج في الجدوؿ )
( التبػػايف = Fتقػػدير أفػػراد عينػػة الدراسػػة إلقػػرار التقػػديرات الماليػػة فػػي الجامعػػة، حيػػث بمغػػت قيمػػة )فػػي درجػػات 

ال  :ةالقائمػػ الفر ػيةوبالتػالي تػـ قبػوؿ  .2.25( وىػي أكبػػر مػف 2.983، وبمغػت قيمػة مسػتوى الداللػة )2.297
في إَّرار التقديرات الماليـة المقترحـة لمةامعـة بحسـب  (2.25توةد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 .تقدير أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العممي
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 (: تحميل التباين األحادي لمةال إَّرار التقديرات المالية65ةدول )
 الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العممي المقترحة لمةامعة وفقًا آلراء أفراد عينة

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

 إهىبو بُسوم٣ىبذ بُٔة٤ُد 

 بُٔوسىؾد ُِػةٓؼد

 21.003 4 84.013 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 216.239 121 26164.979 لبقَ بُٔػٔٞػةذ ؿ٤ى لبٍ 0.983 0.097

  125 26248.992 بُٔػٔٞع

 عمميـات فـي إحصـائياً  دالـة فـروق توةـد ال الثالة::الفرضية الرابعةة وفةق متغيةر المؤهةل العلمةي للمجةال 
 .تبعًا لمتغير المؤهل العممي الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب لمةامعة المالية االعتمادات صرف

 ،، معيػػػد، إجػػازة جامعيػػة، ماجسػػػتيرفأقػػؿ لمتغيػػػر المؤىػػؿ العممػػي )ثانويػػػةلمتحقػػؽ مػػف وجػػود فػػػروؽ دالػػة تبعػػًا 
، بيف إجابات أفراد عينة الدراسػة حػوؿ عمميػات صػرؼ االعتمػادات الماليػة لمجامعػة، اسػتخدـ تحميػؿ التبػايف (دكتوراه

، 6.660( التبػػػايف = F(. ومػػػف ُيمحػػػظ أف قيمػػػة )66األحػػػادي، وجػػػاءت النتػػػائج عمػػػى النحػػػو المػػػدرج فػػػي الجػػػدوؿ )
، وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ فػػإف الفػػروؽ بػػيف آراء أفػػراد عينػػة 2.25( وىػػي أكبػػر مػػف 2.673وبمغػػت قيمػػة مسػػتوى الداللػػة )

، فأقػؿ الدراسة ىي غير دالة حػوؿ عمميػات صػرؼ االعتمػادات الماليػة لمجامعػة تبعػًا لمتغيػر المؤىػؿ العممػي )ثانويػة
ال توةــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد  :ةالقائمػػ الفر ػػيةقبػػوؿ  . وبالتػػالي تػػـ(دكتػػوراه ،معيػػد، إجػػازة جامعيػػة، ماجسػػتير

فــي عمميــات صــرف االعتمــادات الماليــة لمةامعــة بحســب تقــدير أفــراد عينــة الدراســة تبعــًا  (2.25مسـتوى داللــة )
 لمتغير المؤهل العممي.

 (: تحميل التباين األحادي لعمميات صرف االعتمادات المالية 66ةدول )
 أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العممي لمةامعة وفقًا آلراء

 ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
ٓػٔٞع 

 بُٔىجؼةذ

لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

ػ٤ِٔةذ طىف بفػسٔةلبذ 

 بُٔة٤ُد ُِػةٓؼد

 794.47 4 3177.882 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 489.72 121 59256.158 لبقَ بُٔػٔٞػةذ ؿ٤ى لبٍ 0.173 1.622

  125 62434.04 بُٔػٔٞع

توةد فروق دالة إحصائيًا فـي عمميـات رَّابـة ال الرابع: الفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل العممي لممةال 
 .تبعًا لمتغير المؤهل العممي موازنة وتقويم أداء الةامعة بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة

( 2.222، وبمغػت قيمػة مسػتوى الداللػة )5.470( التبػايف = F( أف قيمػة )67في الجدوؿ )مف المبلحظ           
عمميػات بػيف آراء أفػراد عينػة الدراسػة ىػي دالػة وجوىريػة حػوؿ ، وبناء عمى ذلؾ فػإف الفػروؽ 2.25وىي أصغر مف 

 ،ماجسػػتير إجػػازة جامعيػػة،، معيػػد، فأقػػؿ )ثانويػػةلمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي تبعػػًا  رقابػػة موازنػػة وتقػػويـ أداء الجامعػػة
( فـــي 2.25ال توةـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى داللـــة ) :ةالقائمػػػ الفر ػػػيةوبالتػػػالي تػػػـ رفػػػض  .(دكتػػوراه

 عمميات رَّابة موازنة وتقويم أداء الةامعة تبعًا لمتغير المؤهل العممي.
 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُؼ٤ِٔةذ وهةجد ٓٞبيٗد ٝزو٣ْٞ 67غمٍٝ (

 ػةٓؼد ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى بُٔؤَٛ بُؼ٢ِٔألبء بُ

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

ػ٤ِٔةذ وهةجد ٓٞبيٗد 

 ٝزو٣ْٞ ألبء بُػةٓؼد

 2715.776 4 10863.105 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 496.28 121 60049.887 لبقَ بُٔػٔٞػةذ لبٍ* 0.000 5.472

  125 70912.992 بُٔػٔٞع

 .1.15* ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 
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 النحػػو عمػػى البعديػػة لممقارنػػات شػػيفيو اختبػػار اسػػتخدـ العممػػي لممؤىػػؿ تبعػػاً  الفػػروؽ ىػػذه طبيعػػة عػػف ولمكشػػؼ 
 (.68) الجدوؿ في المدرج

 اختبار شيفيه لمفروق في عمميات رَّابة(: تحميل التباين األحادي ونتائج 68ةدول )
 موازنة وتقويم أداء الةامعة تبعًا لممؤهل العممي بحسب إةابات أفراد عينة الدراسة

 بُٔػةٍ
(I) َٛبُٔؤ 

 بُؼ٢ِٔ 
(J)  بُٔؤَٛ بُؼ٢ِٔ 

 بقسالف 

 (I-J) بُٔسَٞؾ 

 بُكطؤ 

 بُٔؼ٤ةو١

 ه٤ٔد

 بُمفُد 

 %95ٓػةٍ بُطود 

 أل٠ٗ ه٤ٔد أل٠ٗ ه٤ٔد

 ػ٤ِٔةذ وهةجد

ٓٞبيٗدددددددد ٝزوددددددد٣ْٞ ألبء  

 بُػةٓؼد

 كؤهَ ضة٣ٞٗد

 25.03 32.68- 9961. 9.224 3.829- ٓؼٜم

 33.47 14.38- 8161. 7.648 9.546 إغةيخ

 55.45 2.25- 0881. 9.224 26.6 ٓةغُس٤ى

 46.25 4.24- 1561. 8.071 21.006 لًسٞوبٙ

 ٓؼٜم

 32.68 25.03- 9961. 9.224 3.829 كؤهَ ضة٣ٞٗد

 34.2 7.45- 4051. 6.657 13.375 إغةيخ

 56.77 4.09 0141. 8.42 (*)30.429 ٓةغُس٤ى

 47.17 2.5 021. 7.138 (*)24.835 لًسٞوبٙ

 إغةيخ

 14.38 33.47- 8161. 7.648 9.546- كؤهَ ضة٣ٞٗد

 7.45 34.2- 4051. 6.657 13.375- ٓؼٜم

 37.88 3.77- 1681. 6.657 17.054 ٓةغُس٤ى

 26.9 3.98- 2561. 4.937 11.46 لًسٞوبٙ

 ٓةغُس٤ى

 2.25 55.45- 0881. 9.224 26.6- كؤهَ ضة٣ٞٗد

 4.09- 56.77- 0141. 8.42 (*)30.429- ٓؼٜم

 3.77 37.88- 1681. 6.657 17.054- إغةيخ

 16.74 27.93- 9611. 7.138 5.594- لًسٞوبٙ

 لًسٞوبٙ

 4.24 46.25- 1561. 8.071 21.006- كؤهَ ضة٣ٞٗد

 2.5- 47.17- 021. 7.138 (*)24.835- ٓؼٜم

 3.98 26.9- 2561. 4.937 11.46- إغةيخ

 27.93 16.74- 9611. 7.138 5.594 ٓةغُس٤ى

 .2.25* اختالف المتوسط عند مستوى داللة 

( يتبػيف أف الفػروؽ التػي ظيػرت بػيف إجابػات أفػراد عينػة الدراسػة تبعػًا لممؤىػؿ 68مف قراءة الجػدوؿ )          
العممي حوؿ عمميات رقابػة موازنػة وتقػويـ أداء الجامعػة جػاء بػيف اإلداريػيف مػف حممػة معيػد وحممػة الماجسػتير 

 وحممة الدكتوراه لصالح حممة المعيد، وذلؾ بداللة المتوسطات الحسابية. 
 مواكبـة فـي إحصـائياً  دالـة فـروق توةـد ال الخةام::متغير المؤهةل العلمةي للمجةال  الفرضية الرابعة وفق

 بحســب إضــافية إيــرادات عمــى الحصــول فــي الةديــدة لمتوةهــات الةامعــات فــي التخطيطيــة الموازنــات أنظمــة
 .تبعًا لمتغير المؤهل العممي الدراسة عينة أفراد تقدير

( 2.226، وبمغت قيمة مسػتوى الداللػة )5.266( التبايف = F) ( أف قيمة69مف المبلحظ في الجدوؿ )        
لمواكبػػة بػػيف آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة ىػػي دالػػة وجوىريػػة عمػػى ذلػػؾ فػػإف الفػػروؽ  ، وبنػػاءً 2.25وىػػي أصػػغر مػػف 

لمتغيػػر تبعػػًا  أنظمػػة الموازنػػات التخطيطيػػة فػػي الجامعػػات لمتوجيػػات الجديػػدة فػػي الحصػػوؿ عمػػى إيػػرادات إ ػػافية
ال  :ةالقائمػ الفر ػيةوبالتػالي تػـ رفػض  .(دكتػوراه ،ماجسػتير ، معيػد، إجػازة جامعيػة،فأقػؿ )ثانويػةلعممػي المؤىؿ ا

فػي مواكبػة أنظمػة الموازنػات التخطيطيػة فػي الجامعػات  (2.25توةد فروق دالة إحصائيًا عند مسـتوى داللـة )
  العممي.تبعًا لمتغير المؤهل  لمتوجيات الجديدة في الحصوؿ عمى إيرادات إ افية
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 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُؼ٤ِٔةذ ٓٞبًحد أٗظٔد بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د 69غمٍٝ (

 ك٢ بُػةٓؼةذ ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى بُٔؤَٛ بُؼ٢ِٔ

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 بُوىبو ه٤ٔد بُمفُد Fه٤ْ 

ٓٞبًحد أٗظٔد بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د 

ك٢ بُػةٓؼةذ ُِسٞغٜةذ بُػم٣مخ ك٢ 

 بُؿظٍٞ ػ٠ِ إ٣ىبلبذ إػةك٤د

 1808.765 4 7235.059 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 360.593 121 43631.743 لبقَ بُٔػٔٞػةذ لبٍ* 0.001 5.016

  125 50866.802 بُٔػٔٞع

 .1.15* ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 

ىذه الفروؽ تبعًا لممؤىؿ العممي اسػتخدـ اختبػار شػيفيو لممقارنػات البعديػة عمػى النحػو ولمكشؼ عف طبيعة 
 (. 72المدرج في الجدوؿ )

 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ٝٗسةئع بقسحةو ش٤ل٤ٚ ُِلىٝم ك٢ ٓٞبًحد أٗظٔد71غمٍٝ (        

 بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د ك٢ بُػةٓؼةذ زحؼةً ُِٔؤَٛ بُؼ٢ِٔ جؿُث إغةجةذ أكىبل ػ٤٘د بُموبَد 

 بُٔػةٍ
(I) َٛبُٔؤ 

 بُؼ٢ِٔ 

(J)   َٛبُٔؤ

 بُؼ٢ِٔ

 بقسالف 

 (I-J) بُٔسَٞؾ 

 بُكطؤ

 بُٔؼ٤ةو١ 

 ه٤ٔد

 بُمفُد 

 %95ٓػةٍ بُطود 

 أل٠ٗ ه٤ٔد أل٠ٗ ه٤ٔد

ٓٞبًحددددددد أٗظٔددددددد 

بُٔٞبيٗددددددددددددددددددددةذ 

بُسكط٤ط٤دددددد كددددد٢ 

بُػةٓؼددددددددددددددددددددددةذ 

ُِسٞغٜدددددددددددددددددددددةذ 

بُػم٣دددددددددمخ كددددددددد٢ 

بُؿظددددددٍٞ ػِدددددد٠ 

 إ٣ىبلبذ إػةك٤د

 كؤهَ ضة٣ٞٗد

 20.40 28.8- 0.991 7.862 4.2- ٓؼٜم

 32.85 7.93- 0.459 6.519 12.461 إغةيخ

 49.04 0.15- 0.052 7.862 24.443 ٓةغُس٤ى

 34.63 8.41- 0.462 6.88 13.112 لًسٞوبٙ

 ٓؼٜم

 28.80 20.4- 0.991 7.862 4.200 كؤهَ ضة٣ٞٗد

 34.41 1.09- 0.078 5.674 16.661 إغةيخ

 51.10 6.19 0.005 7.177 (*)28.643 ٓةغُس٤ى

 36.35 1.72- 0.095 6.085 17.313 لًسٞوبٙ

 إغةيخ

 7.93 32.85- 0.459 6.519 12.461- كؤهَ ضة٣ٞٗد

 1.09 34.41- 0.078 5.674 16.661- ٓؼٜم

 29.73 5.77- 0.353 5.674 11.982 ٓةغُس٤ى

 13.82 12.51- 1 4.208 0.652 لًسٞوبٙ

 ٓةغُس٤ى

 15. 49.04- 0.052 7.862 24.443- كؤهَ ضة٣ٞٗد

 6.19- 51.1- 0.005 7.177 (*)28.643- ٓؼٜم

 5.77 29.73- 0.353 5.674 11.982- إغةيخ

 7.70 30.37- 0.486 6.085 11.33- لًسٞوبٙ

 لًسٞوبٙ

 8.41 34.63- 0.462 6.880 13.112- كؤهَ ضة٣ٞٗد

 1.72 36.35- 0.095 6.085 17.313- ٓؼٜم

 12.51 13.82- 1 4.208 652.- إغةيخ

 30.37 7.7- 0.486 6.085 11.33 ٓةغُس٤ى

 .1.15* بقسالف بُٔسَٞؾ ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 

ظيػػرت بػػيف إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة تبعػػًا لممؤىػػؿ العممػػي ( يتبػػيف أف الفػػروؽ التػػي 72ومػػف قػػراءة الجػػدوؿ )  
لمواكبة أنظمة الموازنات التخطيطية في الجامعػات لمتوجيػات الجديػدة فػي الحصػوؿ عمػى إيػرادات إ ػافية جػاءت 

 بيف اإلدارييف مف حممة معيد وحممة الماجستير لصالح حممة المعيد، وذلؾ بداللة المتوسطات الحسابية.
توةـد فـروق دالـة إحصـائيًا فـي واَّـع إعـداد  ال لكافة المةـاالت:رابعة وفق متغير المؤهل العممي الفرضية ال

 وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشـغيمية( فـي ةامعـة تشـرين بحسـب تقـدير أفـراد عينـة الدراسـة
 .تبعًا لمتغير المؤهل العممي

( بػػيف إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة 2.25داللػػة )لمتحقػػؽ مػػف صػػحة عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة عنػػد مسػػتوى    
وداللتيػا فػي درجػة تقػديرىـ لمجػاالت واقػ  إعػداد وتنفيػذ الموازنػات التخطيطيػة )التطويريػة والتشػغيمية( فػي جامعػة 

، استخدـ تحميؿ التبايف (دكتوراه ،، معيد، إجازة جامعية، ماجستيرفأقؿ تشريف تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي )ثانوية
 (. 76(، وأدرجت النتائج في الجدوؿ )ANOVAحادي الجانب )األ
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تقػدير أفػراد عينػة فػي درجػات  (2.25ومف قراءتو يتبيف عدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة )
الدراسػػة لمجػػاالت واقػػ  إعػػداد وتنفيػػذ الموازنػػات التخطيطيػػة )التطويريػػة والتشػػغيمية( فػػي الجامعػػة، حيػػث بمغػػت قيمػػة 

(F = التبايف )الفر ػية. وبالتػالي تػـ قبػوؿ 2.25( وىػي أكبػر مػف 2.260، وبمغػت قيمػة مسػتوى الداللػة )0.320 
تقـدير أفـراد عينـة الدراسـة لمةـاالت في درةات ( 2.25ال توةد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) :ةالقائم

 في الةامعة تبعًا لمتغير المؤهل العممي. واَّع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية(
 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُٔػةفذ ٝبهغ إػمبل ٝز٘ل٤ه بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د71غمٍٝ (

 (بُسط٣ٞى٣د ٝبُسشـ٤ِ٤دغ ك٢ غةٓؼد زشى٣ٖ ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى بُٔؤَٛ بُؼ٢ِٔ

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

ٓػةفذ ٝبهغ إػمبل 

ٝز٘ل٤ه بُٔٞبيٗةذ 

 بُسكط٤ط٤د ًٌَ

 22724.013 4 90896.05 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 9871.707 121 1194476.489 لبقَ بُٔػٔٞػةذ ؿ٤ى لبٍ 0.062 2.302

  125 1285372.54 بُٔػٔٞع
 

 إعــداد فــي إحصــائياً  دالــة فــروق توةــد ال: لممةــال األول الخبةةرةالفرضةةية الرابعةةة وفةةق متغيةةر المؤهةةل 
 .تبعًا لمتغير الخبرة الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب لمةامعة التخطيطية الموازنات

لمكشؼ عف الفروؽ فػي المتوسػطات الحسػابية وداللتيػا بػيف إجابػات أفػراد عينػة الدراسػة فػي جامعػة تشػريف       
 62وأقػػػؿ مػػػف  – 5سػػػنوات، مػػػف  5حػػػوؿ إعػػػداد الموازنػػػات التخطيطيػػػة لمجامعػػػة تبعػػػًا لمسػػػتوى الخبػػػرة )أقػػػؿ مػػػف 

والخطػأ المعيػاري  راء أفػراد عينػة  سػنوات فػأكثر(، اسػتخرج المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري 62سنوات، 
(. ومػػف قراءتػػو يتبػػيف عػػدـ 70الدراسػػة، واسػػتخدـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي الجانػػب، وأدرجػػت النتػػائج فػػي الجػػدوؿ )

 5سنوات، مف  5وجود فروؽ دالة بيف إجابات أفراد عينة الدراسة في جامعة تشريف تبعًا لمتغير الخبرة )أقؿ مف 
سػنوات فػأكثر( فػي مجػاؿ إعػداد الموازنػات التخطيطيػة لمجامعػة، حيػث بمغػت قيمػة  62سػنوات،  62وأقؿ مػف  –
(F = التبايف )الفر ػية. وبالتالي تـ قبوؿ 2.25( وىي أكبر مف 2.700، وبمغت قيمة مستوى الداللة )2.306 

لمةامعــة  ( فــي إعــداد الموازنــات التخطيطيــة2.25: ال توةــد فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة )مػػةالقائ
 بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة.

 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُٔػةٍ إػمبل بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د 76غمٍٝ (

 ك٢ غةٓؼد زشى٣ٖ ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى بُكحىخ

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 ُسحة٣ٖغ(ب
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

إػمبل بُٔٞبيٗةذ 

 بُسكط٤ط٤د ُِػةٓؼد

 619.578 2 1239.156 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 1899.192 123 233600.558 لبقَ بُٔػٔٞػةذ ؿ٤ى لبٍ 0.722 0.326

  125 234839.714 بُٔػٔٞع

 عمميـات فـي إحصـائياً  دالـة فـروق توةـد : الالثةانيالفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل الخبةرة للمجةال 
 .تبعًا لمتغير الخبرة الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب لمةامعة المقترحة المالية التقديرات إَّرار

لمكشؼ عف الفروؽ في المتوسطات الحسابية بيف إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ عمميات إقرار التقػديرات الماليػة   
سػػنوات فػػأكثر(،  62سػػنوات،  62وأقػػؿ مػػف  – 5سػػنوات، مػػف  5المقترحػػة لمجامعػػة تبعػػًا لمسػػتوى الخبػػرة )أقػػؿ مػػف 

ري  راء أفػراد عينػة الدراسػة، واسػتخدـ تحميػؿ التبػايف استخرج المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري والخطػأ المعيػا
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 (.73األحادي الجانب، وأدرجت النتائج في الجدوؿ )
 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُٔػةٍ إهىبو بُسوم٣ىبذ بُٔة٤ُد73غمٍٝ (

 بُٔوسىؾد ُِػةٓؼد ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى بُكحىخ 

 بُٔىجؼةذٓػٔٞع  ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

 إهىبو بُسوم٣ىبذ بُٔة٤ُد 

 بُٔوسىؾد ُِػةٓؼد

 921.005 2 1842.010 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 198.431 123 24406.982 لبقَ بُٔػٔٞػةذ لبٍ* 0.011 4.641

  125 26248.992 بُٔػٔٞع

 .1.15* ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 

( 2.266، وبمغػت قيمػة مسػتوى الداللػة )4.646( التبػايف = F( أف قيمػة )73مف المبلحظ فػي الجػدوؿ )     
عمميػات إقػرار بيف آراء أفراد عينة الدراسة ىػي دالػة حػوؿ ، وبناًء عمى ذلؾ فإف الفروؽ 2.25وىي أصغر مف 

سنوات، مف  5راسة تبعًا لمتغير الخبرة )أقؿ مف التقديرات المالية المقترحة لمجامعة بحسب تقدير أفراد عينة الد
: ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة ةالقائمػػػ الفر ػػػيةسػػػنوات فػػػأكثر(.  وبالتػػػالي تػػػـ رفػػػض  62سػػػنوات ،  62وأقػػػؿ مػػػف  – 5

( في عمميػات إقػرار التقػديرات الماليػة المقترحػة لمجامعػة بحسػب تقػدير أفػراد 2.25إحصائيًا عند مستوى داللة )
لمتغير الخبرة. ولمكشؼ عف طبيعة ىذه الفػروؽ تبعػًا لمتغيػر الخبػرة اسػتخدـ اختبػار )شػيفيو( عينة الدراسة تبعًا 

 (.73لممقارنات البعدية عمى النحو المبيف في الجدوؿ )
 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ٝٗسةئع بقسحةو ش٤ل٤ٚ ُِلىٝم ك٢ إهىبو74غمٍٝ (

 حىخ جؿُث إغةجةذ أكىبل ػ٤٘د بُموبَد بُسوم٣ىبذ بُٔة٤ُد بُٔوسىؾد ُِػةٓؼد زحؼةً ُٔسـ٤ى بُك 

   (J) بُكحىخ (I) بُٔػةٍ

 بُكحىخ

 بقسالف بُٔسَٞؾ 

 (I-J) 

 بُكطؤ 

 بُٔؼ٤ةو١

ه٤ٔد 

 بُمفُد

%95ٓػةٍ بُطود   

 أػ٠ِ ه٤ٔد أل٠ٗ ه٤ٔد

إهىبو بُسوم٣ىبذ 

بُٔة٤ُد بُٔوسىؾد 

 ُِػةٓؼد

 َ٘ٞبذ 5 ٖٓ أهَ
 2.42- 17.97- 0.011 3.929 (*)10.194- َ٘ٞبذ 11ٝأهَ ٖٓ  5ٖٓ 

 4.55 9.59- 0.482 3.572 2.521- كؤًطى َ٘ٞبذ 10

 11ٝأهَ ٖٓ  5ٖٓ 

 َ٘ٞبذ

 17.97 2.42 0.011 3.929 (*)10.194 َ٘ٞبذ 5 ٖٓ أهَ

 13.39 1.95 0.009 2.889 (*)7.673 كؤًطى َ٘ٞبذ  10

 كؤًطى َ٘ٞبذ  10
 9.59 4.55- 0.482 3.572 2.521 َ٘ٞبذ 5 ٖٓ أهَ

 1.95- 13.39- 0.009 2.889 (*)7.673- َ٘ٞبذ 11ٝأهَ ٖٓ  5ٖٓ 

 .1.15* بقسالف بُٔسَٞؾ ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 

( يتبيف أف الفروؽ التي ظيرت بيف إجابات أفراد عينة الدراسة تبعػًا لمتغيػر الخبػرة 74مف قراءة الجدوؿ )      
فأكثر( جػاءت بػيف اإلداريػيف مػف ذوي الخبػرة سنوات  62سنوات ،  62وأقؿ مف  – 5سنوات، مف  5)أقؿ مف 

سػنوات(، وبػيف  62وأقػؿ مػف  5سػنوات( لصػالح ذوي الخبػرة )مػف  5 مػف سػنوات( و)أقػؿ 62وأقؿ مػف  5)مف 
 62وأقػػؿ مػػف  5فػػأكثر( لصػػالح ذوي الخبػػرة )مػػف  سػػنوات 62سػػنوات( و) 62وأقػػؿ مػػف  5ذوي الخبػػرة )مػػف 

 سنوات( وذلؾ بداللة المتوسطات الحسابية. 
 عمميـات فـي إحصـائياً  دالـة فـروق توةـد ال الثالة:: الفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل الخبرة للمجال 

 .تبعًا لمتغير الخبرة الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب لمةامعة المالية االعتمادات صرف
جامعة تشريف حوؿ إعداد لمكشؼ عف الفروؽ في المتوسطات الحسابية وداللتيا بيف إجابات أفراد عينة الدراسة في 

 62وأقؿ مف  – 5سنوات، مف  5لجامعة تشريف تبعًا لمستوى الخبرة )أقؿ مف  عمميات صرؼ االعتمادات المالية
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سنوات فأكثر(، استخرج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والخطأ المعياري  راء أفراد عينة  62سنوات، 
 (.75(، وأدرجت النتائج في الجدوؿ )ΑNOVAي الجانب )الدراسة، واستخدـ تحميؿ التبايف األحاد

 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُؼ٤ِٔةذ طىف بفػسٔةلبذ بُٔة٤ُد ُِػةٓؼد ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى بُكحىخ75غمٍٝ (

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

ػ٤ِٔةذ طىف بفػسٔةلبذ 

 بُٔة٤ُد ُِػةٓؼد

 153.458 2 306.915 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 505.099 123 62127.125 لبقَ بُٔػٔٞػةذ ؿ٤ى لبٍ 0.739 0.304

  125 62434.040 بُٔػٔٞع

الدراسػػة فػػي  ( يتبػػيف عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة بػػيف إجابػػات أفػػراد عينػػة75مػػف قػػراءة الجػػدوؿ السػػابؽ ذكػػره )
سػػنوات فػػأكثر(  62سػػنوات ،  62وأقػػؿ مػػف  – 5سػػنوات، مػػف  5جامعػػة تشػػريف تبعػػًا لمتغيػػر الخبػػرة )أقػػؿ مػػف 

، 2.324( التبػػايف = Fلجامعػػة تشػػريف، حيػػث بمغػػت قيمػػة ) حػػوؿ إعػػداد عمميػػات صػػرؼ االعتمػػادات الماليػػة
: ال توجػد فػروؽ ةالقائم الفر يةبوؿ . وبالتالي تـ ق2.25( وىي أكبر مف 2.739وبمغت قيمة مستوى الداللة )

لجامعػة تشػريف بحسػب  ( في إعداد عمميات صرؼ االعتمادات الماليػة2.25دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 تقدير أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة.

 عمميـات فـي إحصـائياً  دالـة فـروق توةـد ال الرابةع:الفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل الخبةرة للمجةال 
 .تبعًا لمتغير الخبرة الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب الةامعة أداء وتقويم موازنة رَّابة

لمكشؼ عف الفروؽ في المتوسطات الحسابية وداللتيا بيف إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ عمميات رقابة موازنة 
سنوات فأكثر(،  62سنوات،  62وأقؿ مف  – 5مفسنوات،  5وتقويـ أداء جامعة تشريف تبعًا لمستوى الخبرة )أقؿ مف 

استخرج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والخطأ المعياري  راء أفراد عينة الدراسة، استخدـ تحميؿ التبايف 
 (.76(، وأدرجت النتائج في الجدوؿ )ΑNOVAاألحادي الجانب )

 ٝزو٣ْٞ ألبء بُػةٓؼد ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى بُكحىخغ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُؼ٤ِٔةذ وهةجد ٓٞبيٗد 76غمٍٝ (

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

ػ٤ِٔةذ وهةجد ٓٞبيٗد ٝزو٣ْٞ 

 ألبء بُػةٓؼد

 176.800 2 353.601 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 573.654 123 70559.391 لبقَ بُٔػٔٞػةذ ؿ٤ى لبٍ 0.735 0.308

    125 70912.992 بُٔػٔٞع
فػي جامعػة تشػريف تبعػػًا  الدراسػة( يتبػيف عػدـ وجػود فػروؽ دالػة بػيف إجابػات أفػراد عينػة 76مػف قػراءة الجػدوؿ السػابؽ )
سػػنوات فػػأكثر( حػػوؿ عمميػػات رقابػػة موازنػػة  62سػػنوات ،  62وأقػػؿ مػػف  – 5سػػنوات، مػػف  5لمتغيػػر الخبػػرة )أقػػؿ مػػف 

( وىػػي 2.735، وبمغػػت قيمػػة مسػػتوى الداللػػة )2.328( التبػػايف = Fوتقػػويـ أداء جامعػػة تشػػريف، حيػػث بمغػػت قيمػػة )
( في إعداد 2.25: ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )ةلقائما الفر ية. وبالتالي تـ قبوؿ 2.25أكبر مف 

 تبعًا لمتغير الخبرة. عمميات رقابة موازنة وتقويـ أداء جامعة تشريف بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة
 مواكبـة فـي إحصـائياً  دالـة فـروق توةـد ال الخةام::الفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل الخبرة للمجال 

 بحسـب إضـافية إيـرادات عمـى الحصـول في الةديدة لمتوةهات الةامعات في التخطيطية الموازنات أنظمة
 .تبعًا لمتغير الخبرة الدراسة عينة أفراد تقدير
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فػي جامعػة تشػريف أفػراد عينػة الدراسػة لمكشؼ عف الفروؽ في المتوسطات الحسػابية وداللتيػا بػيف إجابػات 
زنات التخطيطية في الجامعات لمتوجيات الجديدة فػي الحصػوؿ عمػى إيػرادات حوؿ عمميات مواكبة أنظمة الموا

سنوات فػأكثر(، اسػتخرج  62سنوات ،  62وأقؿ مف  – 5سنوات، مف  5إ افية تبعًا لمستوى الخبرة )أقؿ مف 
التبػػػايف تحميػػػؿ اسػػػتخدـ ، الدراسػػػةالمتوسػػػط الحسػػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػػاري والخطػػػأ المعيػػػاري  راء أفػػػراد عينػػػة 

(. ومػف قراءتػو يتبػيف عػدـ وجػود فػروؽ دالػة 77(، وأدرجت النتائج فػي الجػدوؿ )ΑNOVAاألحادي الجانب )
وأقػؿ مػف  – 5سػنوات، مػف  5فػي جامعػة تشػريف تبعػًا لمتغيػر الخبػرة )أقػؿ مػف  الدراسػةبيف إجابات أفراد عينػة 

التخطيطيػػة فػػي الجامعػػات لمتوجيػػات سػػنوات فػػأكثر( حػػوؿ عمميػػات مواكبػػة أنظمػػة الموازنػػات  62سػػنوات،  62
، وبمغػػت قيمػػة مسػػتوى 2.474( التبػػايف = Fالجديػػدة فػػي الحصػػوؿ عمػػى إيػػرادات إ ػػافية، حيػػث بمغػػت قيمػػة )

: ال توجػد فػروؽ دالػة إحصػائيًا عنػد ةالقائمػ الفر ػية. وبالتالي تػـ قبػوؿ 2.25( وىي أكبر مف 2.604الداللة )
أنظمػة الموازنػات التخطيطيػة فػي الجامعػات لمتوجيػات الجديػدة فػي ( فػي عمميػات مواكبػة 2.25مسػتوى داللػة )

 تبعًا لمتغير الخبرة. الحصوؿ عمى إيرادات إ افية بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة
 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُؼ٤ِٔةذ ٓٞبًحد أٗظٔد بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د 77غمٍٝ (

 زحؼةً ُٔسـ٤ى بُكحىخك٢ بُػةٓؼةذ ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد 

 ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
ٓػٔٞع 

 بُٔىجؼةذ

لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

ٓٞبًحد أٗظٔد بُٔٞبيٗةذ 

بُسكط٤ط٤د ك٢ بُػةٓؼةذ 

ُِسٞغٜةذ بُػم٣مخ ك٢ 

 بُؿظٍٞ ػ٠ِ إ٣ىبلبذ إػةك٤د

 194.347 2 388.694 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 ؿ٤ى لبٍ 0.624 0.474
 410.391 123 50478.108 لبقَ بُٔػٔٞػةذ

  125 50866.802 بُٔػٔٞع

توةد فروق دالة إحصائيًا فـي واَّـع إعـداد  ال لكافة المةاالت:الفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل الخبرة 
 وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين بحسب تقدير أفراد عينـة الدراسـة

 .تبعًا لمتغير الخبرة
مجػػاالت واقػػ  إعػػداد وتنفيػػذ أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ بػػيف إجابػػات دالػػة إحصػػائيًا لمتحقػػؽ مػػف وجػػود فػػروؽ 

 5سػنوات، مػف  5)أقػؿ مػف تبعًا لمتغيػر الخبػرة  الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في جامعة تشريف
 One Wayتحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي االتجػػػاه )اسػػػتخدـ  ،سػػػنوات فػػػأكثر( 62سػػػنوات ،  62وأقػػػؿ مػػػف  –

ANOVA( وتظير النتائج في الجدوؿ ،)إجابػات بػيف إحصائيًا عدـ وجود فروؽ دالة (، ومف خبللو تبيف 78
لمجػػاالت واقػػػ  إعػػػداد وتنفيػػذ الموازنػػػات التخطيطيػػػة وفػػؽ متغيػػػر الخبػػػرة فػػي مػػػدى تقػػػديرىـ أفػػراد عينػػػة الدراسػػػة 

( التبػػايف = F(، حيػػث قػػد بمغػػت قيمػػة )2.25عنػػد مسػػتوى داللػػة ) )التطويريػػة والتشػػغيمية( فػػي جامعػػة تشػػريف
: ال ةالقائمػػ الفر ػػية. وبالتػػالي تػػـ قبػػوؿ 2.25ر مػػف ( وىػػي أكبػػ2.68، وبمغػػت قيمػػة مسػػتوى الداللػػة )2.387

( لمجػػػاالت واقػػػ  إعػػػداد وتنفيػػػذ الموازنػػػات التخطيطيػػػة 2.25توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )
 تبعًا لمتغير الخبرة. بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة )التطويرية والتشغيمية( في جامعة تشريف
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 ٖ بألؾةل١ ُٔػةفذ ٝبهغ إػمبل ٝز٘ل٤ه بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤دغ: زؿ٤َِ بُسحة78٣غمٍٝ (

 (بُسط٣ٞى٣د ٝبُسشـ٤ِ٤دغ ك٢ غةٓؼد زشى٣ٖ ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى بُكحىخ

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

إػمبل ٓػةفذ ٝبهغ 

ٝز٘ل٤ه بُٔٞبيٗةذ 

 بُسكط٤ط٤د ًٌَ

 4018.325 2 8036.651 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 10384.845 123 1277335.889 لبقَ بُٔػٔٞػةذ ؿ٤ى لبٍ 0.68 0.387

  125 1285372.540 بُٔػٔٞع

 فـي إحصـائياً  دالـة فـروق توةـد : الللمجةال األول المسمى الوظيفيالفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل 
 .تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب لمةامعة التخطيطية الموازنات إعداد

لمتحقػػؽ مػػف وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ مػػدى مواكبػػة جامعػػة تشػػريف 
إداري،  الػػوظيفي )مػػدير، موظػػؼلعمميػات إعػػداد الموازنػػات التخطيطيػػة فػػي جامعػػة تشػػريف تبعػًا لمتغيػػر المسػػمى 

(، وتظيػر النتػائج فػي One Way ANOVAتدريسػية(، اسػتخدـ تحميػؿ التبػايف األحػادي االتجػاه ) ىيئػة ع ػو
(، ومػػف خػػبلؿ قراءتػػو يتبػػيف عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة وفػػؽ 79الجػػدوؿ )

ت إعػداد الموازنػات التخطيطيػة فػي الجامعػة عنػد مسػتوى داللػػة متغيػر المسػمى الػوظيفي فػي مػدى تقػديرىـ لعمميػا
( وىػػي أكبػػر مػػف 2.673، وبمغػػت قيمػػة مسػػتوى الداللػػة )6.779( التبػػايف = F(، حيػػث قػػد بمغػػت قيمػػة )2.25)

( فػي عمميػات 2.25: ال توجد فػروؽ دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة )ةالقائم الفر ية. وبالتالي تـ قبوؿ 2.25
 الموازنات التخطيطية في الجامعة بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي.إعداد 

 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُؼ٤ِٔةذ إػمبل بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د 79غمٍٝ (

 ك٢ غةٓؼد زشى٣ٖ ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى ب٠ُُٔٔ بُٞظ٤ل٢

 ع بُٔىجؼةذٓػٔٞ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

إػمبل بُٔٞبيٗةذ 

 بُسكط٤ط٤د ُِػةٓؼد

 3301.877 2 6603.754 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 1855.577 123 228235.961 لبقَ بُٔػٔٞػةذ ؿ٤ى لبٍ 0.173 1.779

  125 234839.714 بُٔػٔٞع

 فـي إحصـائياً  دالـة فـروق توةـدال : الثةانيللمجةال  المسمى الةوييفيالفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل 
تبعــًا لمتغيـر المســمى  الدراسـة عينــة أفـراد تقــدير بحسـب لمةامعــة المقترحـة الماليــة التقـديرات إَّــرار عمميـات
 .الوظيفي

إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لدرجػػة تقػػديرىـ لمكشػػؼ عػػف الفػػروؽ فػػي المتوسػػطات الحسػػابية وداللتيػػا بػػيف 
 لعمميػػات إقػػرار التقػػديرات الماليػػة المقترحػػة فػػي جامعػػة تشػػريف تبعػػًا لمتغيػػر المسػػمى الػػوظيفي )مػػدير، موظػػؼ

( لممقارنػػات المتعػػددة، ANOVAتدريسػػية(، اسػػتخدـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي الجانػػب ) ىيئػػة إداري، ع ػػو
 (: 82) وأدرجت النتائج في الجدوؿ ا تي

 (: تحميل التباين األحادي لمةال إَّرار التقديرات المالية 82ةدول )
 المقترحة لمةامعة وفقًا آلراء أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

بُسوم٣ىبذ بُٔة٤ُد إهىبو 

 بُٔوسىؾد ُِػةٓؼد

 1563.396 2 3126.792 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 187.985 123 23122.201 لبقَ بُٔػٔٞػةذ لبٍ* 0.000 8.317

  125 26248.992 بُٔػٔٞع

 .1.15* ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 
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ومػػف قراءتػػو يتبػػيف وجػػود فػػروؽ دالػػة وجوىريػػة بػػيف إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ إقػػرار التقػػديرات 
( وىػػي 2.222، عنػػد مسػػتوى الداللػػة )8.367=  (Fبمغػػت قيمػػة )حيػػث الماليػة المقترحػػة فػػي جامعػػة تشػػريف، 

( 2.25د مستوى داللة ): ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عنةالقائم الفر ية. وبالتالي تـ رفض 2.25أصغر مف 
في إقرار التقديرات المالية المقترحػة بحسػب تقػدير أفػراد عينػة الدراسػة تبعػًا لمتغيػر المسػمى الػوظيفي. ولمكشػؼ 

( الػػذي أظيػػر أف ىػػذه الفػػروؽ جػػاءت بػػيف درجػػات تقػػدير Scheffeعػػف طبيعػػة ىػػذه الفػػروؽ اسػػتخدـ اختبػػار )
اإلداريػػػيف، وبػػػيف درجػػػات تقػػػدير المػػػديريف وأع ػػػاء الييئػػػة المػػػوظفيف اإلداريػػػيف والمػػػديريف لصػػػالح المػػػوظفيف 

(. 86التدريسية لصالح أع اء الييئة التدريسية بداللة المتوسػطات الحسػابية عمػى النحػو المػدرج فػي الجػدوؿ )
فالموظفوف اإلداريوف وأع اء الييئة التدريسية لػدييـ قػدرة أعمػى عمػى تقػدير اقتػراح إقػرار التقػديرات الماليػة فػي 

 عة تشريف مف المديريف وذلؾ بداللة المتوسطات الحسابية. جام
 (: تحميل التباين األحادي ونتائج اختبار شيفيه لمفروق في إَّرار81ةدول )

 التقديرات المالية المقترحة لمةامعة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي بحسب إةابات أفراد عينة الدراسة
 ٠ُٔٓ ٝظ٤ل٢ (J) ٠ُٔٓ ٝظ٤ل٢ (I) بُٔػةٍ

 بقسالف بُٔسَٞؾ

(I-J) 

 بُكطؤ

 بُٔؼ٤ةو١

ه٤ٔد 

 بُمفُد

%95ٓػةٍ بُطود   

 أػ٠ِ ه٤ٔد أل٠ٗ ه٤ٔد

إهىبو بُسوم٣ىبذ 

بُٔة٤ُد بُٔوسىؾد 

 ُِػةٓؼد

 ٓم٣ى
 5.06- 20.75- 0.000 3.166 (*)12.907- إلبو١ ٓٞظق

 0.57- 19.60- 0.035 3.841 (*)10.085- زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 إلبو١ ٓٞظق
 20.75 5.06 0.000 3.166 (*)12.907 ٓم٣ى

 10.55 4.91- 0.665 3.120 2.822 زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 ٤ٛاد زمو٤ُ٣د ػؼٞ
 19.60 0.57 0.035 3.841 (*)10.085 ٓم٣ى

 4.91 10.55- 0.665 3.120 2.822- إلبو١ ٓٞظق

 .1.15* بقسالف بُٔسَٞؾ ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 

 عمميات في إحصائياً  دالة فروق توةد ال: الثال:للمجال  المسمى الوييفيالفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل 
 .تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب لمةامعة المالية االعتمادات صرف

تقديرىـ لعمميات صرؼ االعتمادات لمكشؼ عف الفروؽ بيف إجابات أفراد عينة الدراسة وداللتيا في درجة 
ىيئة تدريسية(، تـ إجراء  إداري، ع و المالية في جامعة تشريف تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي )مدير، موظؼ

( 80(، ويو ػح الجػدوؿ )α  =2.25( لمفروؽ عنػد مسػتوى داللػة )ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الجانب )
تقػدير إجابػات أفػراد عينػة الدراسػة لعمميػات فػي ىذه النتائج. ومف قراءتو تبيف وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية 

(، وقػد بمغػت 2.25(  أصػغر مػف )Fجاءت قيمة مستوى الداللة لػ )، حيث صرؼ االعتمادات المالية لمجامعة
 (. 2.224، كما بمغت قيمة مستوى الداللة )5.899=  (Fقيمة )

 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُؼ٤ِٔةذ طىف بفػسٔةلبذ بُٔة٤ُد 86(غمٍٝ 

 ُِػةٓؼد ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى ب٠ُُٔٔ بُٞظ٤ل٢

 ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
ٓػٔٞع 

 بُٔىجؼةذ

لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

ػ٤ِٔةذ طىف بفػسٔةلبذ 

 ُِػةٓؼدبُٔة٤ُد 

 2732.027 2 5464.055 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 463.171 123 56969.985 لبقَ بُٔػٔٞػةذ لبٍ* 0.004 5.899

  125 62434.040 بُٔػٔٞع
 .1.15* ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 
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كمػا ىػو مو ػح فػي ( لممقارنػات البعديػة Scheffeاختبػار )ولمكشؼ عف طبيعػة ىػذه الفػروؽ اسػتخدـ       
لعمميػػات صػػرؼ كػػاف بػػيف درجػػات تقػػدير أفػػراد عينػػة الدراسػػة (، الػػذي بػػّيف أف مصػػدر ىػػذا الفػػرؽ 83)الجػػدوؿ 

المػػوظفيف اإلداريػػػيف والمػػػديريف لصػػالح المػػػديريف. وبالتػػػالي تػػػـ بػػػيف  االعتمػػادات الماليػػػة فػػػي جامعػػة تشػػػريف
التقػديرات الماليػة  ( فػي إقػرار2.25: ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )ةالقائم الفر يةرفض 

 تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي. المقترحة لمجامعة بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة
 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ٝٗسةئع بقسحةو ش٤ل٤ٚ ُِلىٝم ك٢ إهىبو83غمٍٝ (

 بُموبَدبُسوم٣ىبذ بُٔة٤ُد بُٔوسىؾد ُِػةٓؼد زحؼةً ُٔسـ٤ى ب٠ُُٔٔ بُٞظ٤ل٢ جؿُث إغةجةذ أكىبل ػ٤٘د 

 ٠ُٔٓ ٝظ٤ل٢ (J) ٠ُٔٓ ٝظ٤ل٢ (I) بُٔػةٍ
 بقسالف بُٔسَٞؾ

(I-J) 

 بُكطؤ

 بُٔؼ٤ةو١
 ه٤ٔد بُمفُد

%95ٓػةٍ بُطود   

 أػ٠ِ ه٤ٔد أل٠ٗ ه٤ٔد

ػ٤ِٔةذ طىف 

بفػسٔةلبذ بُٔة٤ُد 

 ُِػةٓؼد

 ٓم٣ى

 

 3.63- 28.26- 0.007 4.970 (*)15.947- إلبو١ ٓٞظق

 8.79 21.09- 0.595 6.028 6.152- زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 إلبو١ ٓٞظق

 

 28.26 3.63 0.007 4.970 (*)15.947 ٓم٣ى

 21.93 2.34- 0.140 4.898 9.794 زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 

 21.09 8.79- 0.595 6.028 6.152 ٓم٣ى

 2.34 21.93- 0.140 4.898 9.794- إلبو١ ٓٞظق

 .1.15لفُد * بقسالف بُٔسَٞؾ ػ٘م ُٓسٟٞ 

 عمميات في إحصائياً  دالة فروق توةد ال: الرابعللمجال  المسمى الوييفيالفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل 
 .تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب الةامعة األداء وتقويم موازنة رَّابة
 فػػي األداء وتقػػويـ موازنػػة رقابػػة لعمميػػاتأفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي تقػػديرىـ  آراء فػػي الفػػروؽ عػػف لمكشػػؼ         

 الجانػػب، األحػػادي التبػػايف تحميػػؿ اسػػتخدـوالختبػػار داللػػة ىػػذه الفػػروؽ  ،المسػػمى الػػوظيفي حسػػب تشػػريف جامعػػة
 (.84) الجدوؿ في مو ح ىو كما النتائج وجاءت

 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُؼ٤ِٔةذ وهةجد ٓٞبيٗد ٝزو٣ْٞ 84غمٍٝ (

 ألبء بُػةٓؼد ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى ب٠ُُٔٔ بُٞظ٤ل٢

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

ػ٤ِٔةذ وهةجد ٓٞبيٗد 

 بُػةٓؼد ٝزو٣ْٞ ألبء

 5299.190 2 10598.381 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 490.363 123 60314.611 لبقَ بُٔػٔٞػةذ لبٍ* 0.000 10.807

  125 70912.992 بُٔػٔٞع

 .1.15* ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 

أفراد عينة الدراسة تقدير الفروؽ في درجات  الختبار داللةمف خبلؿ النتائج المدرجة في الجدوؿ السابؽ           
لتصورىـ حوؿ عمميات رقابة موازنة وتقويـ األداء في جامعة تشريف، تبّيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 

 إداري، ع و مدير، موظؼالمسمى الوظيفي )وفقًا لمتغير  أفراد عينة الدراسة( في إجابات 2.25مستوى داللة )

( وىي أصغر مف 2.222، كما بمغت قيمة مستوى الداللة )62.827=  (F، حيث بمغت قيمة )(تدريسية ىيئة
( حوؿ 2.25: ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )ةالقائم الفر ية. وبالتالي تـ رفض 2.25

تبعًا لمتغير المسمى  عمميات رقابة موازنة وتقويـ األداء في جامعة تشريف بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة
( لممقارنات البعدية الذي أظير أف ىذه Scheffeولمكشؼ عف طبيعة ىذه الفروؽ استخدـ اختبار ) ي.الوظيف

لعمميات رقابة موازنة وتقويـ األداء في الجامعة مف  أفراد عينة الدراسةالفروؽ جاءت بيف درجات تقدير 
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ع اء الييئة التدريسية لصالح الموظفيف اإلدارييف والمديريف لصالح المديريف، وبيف الموظفيف اإلدارييف وأ
 (.85أع اء الييئة التدريسية بداللة المتوسطات الحسابية عمى النحو المدرج في الجدوؿ )

 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ٝٗسةئع بقسحةو ش٤ل٤ٚ ُِلىٝم ك٢ ػ٤ِٔةذ 85غمٍٝ (

 ىبل ػ٤٘د بُموبَدوهةجد ٓٞبيٗد ٝزو٣ْٞ ألبء بُػةٓؼد زحؼةً ُٔسـ٤ى ب٠ُُٔٔ بُٞظ٤ل٢ جؿُث إغةجةذ أك

 ٠ُٔٓ ٝظ٤ل٢ (J) ٠ُٔٓ ٝظ٤ل٢ (I) بُٔػةٍ
 بقسالف بُٔسَٞؾ

(I-J) 

 بُكطؤ

 بُٔؼ٤ةو١
 ه٤ٔد بُمفُد

%95ٓػةٍ بُطود   

 أػ٠ِ ه٤ٔد أل٠ٗ ه٤ٔد

ػ٤ِٔةذ وهةجد 

ٓٞبيٗد ٝزو٣ْٞ 

 ألبء بُػةٓؼد

 ٓم٣ى
 8.03- 33.38- 0.000 5.114 (*)20.707- إلبو١ ٓٞظق

 10.98 19.76- 0.779 6.203 4.394- زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 إلبو١ ٓٞظق
 33.38 8.03 0.000 5.114 (*)20.707 ٓم٣ى

 28.80 3.83 0.007 5.040 (*)16.313 زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 

 19.76 10.98- 0.779 6.203 4.394 ٓم٣ى

 3.83- 28.80- 0.007 5.040 (*)16.313- إلبو١ ٓٞظق

 .1.15بقسالف بُٔسَٞؾ ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد * 

 إحصـائياً  دالـة فـروق توةـد ال :الخةام:للمجةال  المسةمى الةوييفيالفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل 
 إيــرادات عمــى الحصــول فــي الةديــدة لمتوةهــات الةامعــات فــي التخطيطيــة الموازنــات أنظمــة مواكبــة فــي

 .تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي الدراسة عينة أفراد تقدير بحسب إضافية
نظمػة أفػراد عينػة الدراسػة حػوؿ مػدى مواكبػة جامعػة تشػريف ألإلظيار الفروؽ وداللتيا بحسب إجابات 

تبعػًا لمتغيػر األخػرى  الموازنات التخطيطية في الجامعات لمتوجيات الجديدة في الحصوؿ عمى إيرادات إ افية
 Oneتحميؿ التبايف األحادي االتجاه )استخدـ  (،تدريسية ىيئة إداري، ع و مدير، موظؼالمسمى الوظيفي )

Way ANOVA( وتظير النتائج في الجدوؿ ،)بػيف عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا (، ومف خبللو تبيف 86
نظمػػة لمواكبػػة جامعػػة تشػػريف ألوفػػؽ متغيػػر المسػػمى الػػوظيفي فػػي مػػدى تقػػديرىـ أفػػراد عينػػة الدراسػػة إجابػػات 

عنػد مسػتوى  األخرى ية في الجامعات لمتوجيات الجديدة في الحصوؿ عمى إيرادات إ افيةالموازنات التخطيط
( وىي أكبر مػف 2.467، وبمغت قيمة مستوى الداللة )2.767( التبايف =F(، حيث بمغت قيمة )2.25داللة )
( في مواكبػة 2.25: ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )ةالقائم الفر ية. وبالتالي تـ رفض 2.25

أنظمة الموازنات التخطيطية في الجامعات لمتوجيات الجديدة في الحصوؿ عمى إيرادات إ افية بحسب تقػدير 
 تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي. أفراد عينة الدراسة

 

 غ: زؿ٤َِ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُؼ٤ِٔةذ ٓٞبًحد أٗظٔد بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د 86غمٍٝ (

 أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى ب٠ُُٔٔ بُٞظ٤ل٢ ك٢ بُػةٓؼةذ ٝكوةً ٥وبء

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

ٓٞبًحد أٗظٔد بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د 

ك٢ بُػةٓؼةذ ُِسٞغٜةذ بُػم٣مخ ك٢ 

 بُؿظٍٞ ػ٠ِ إ٣ىبلبذ إػةك٤د

 313.240 2 626.480 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 408.458 123 50240.322 لبقَ بُٔػٔٞػةذ ؿ٤ى لبٍ 0.467 0.767

  125 50866.802 بُٔػٔٞع

توةـد فـروق دالـة إحصـائيًا فـي واَّـع  ال: لكافة المةاالت المسمى الوظيفيالفرضية الرابعة وفق متغير المؤهل 
 إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في ةامعة تشرين بحسب تقدير أفراد عينـة الدراسـة

 .تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي
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اقػ  لو  درجة تقديرىـل أفراد عينة الدراسةإجابات لمكشؼ عف الفروؽ في المتوسطات الحسابية وداللتيا بيف 
ككؿ تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في جامعة تشريف 

اسػػتخدـ تحميػػؿ التبػايف األحػػادي الجانػػب لممقارنػػات المتعػػددة،  (،تدريسػػية ىيئػة إداري، ع ػػو مػدير، موظػػؼ)
  (: 87وأدرجت النتائج في الجدوؿ ا تي )

 بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ُٔػةفذ ٝبهغ إػمبل ٝز٘ل٤ه بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د غ: زؿ87َ٤ِغمٍٝ (

 (بُسط٣ٞى٣د ٝبُسشـ٤ِ٤دغ ك٢ غةٓؼد زشى٣ٖ ٝكوةً ٥وبء أكىبل ػ٤٘د بُموبَد زحؼةً ُٔسـ٤ى ب٠ُُٔٔ بُٞظ٤ل٢

 ٓػٔٞع بُٔىجؼةذ ٓظمو بُسحة٣ٖ بُٔػةٍ
لوغد 

 بُؿى٣د

ٓسَٞؾ بُٔىجؼةذ 

 (بُسحة٣ٖغ
 Fه٤ْ 

ه٤ٔد 

 بُمفُد
 بُوىبو

ٓػةفذ ٝبهغ إػمبل ٝز٘ل٤ه 

 بُٔٞبيٗةذ بُسكط٤ط٤د ًٌَ

 45441.250 2 90882.499 ج٤ٖ بُٔػٔٞػةذ

 9711.301 123 1194490.041 لبقَ بُٔػٔٞػةذ لبٍ* 0.011 4.679

  125 1285372.540 بُٔػٔٞع
 .1.15* ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 

المستوى عند  دالة وجوىرية بيف إجابات أفراد عينة الدراسةومف قراءة الجدوؿ السابؽ يتبيف وجود فروؽ       
، عند مستوى 4.679=  (Fبمغت قيمة )حيث لمجاالت واق  إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية،  اإلجمالي
( Scheffe، ولمكشؼ عف طبيعة ىذه الفروؽ استخدـ اختبار )2.25( وىي أصغر مف 2.266الداللة )

أظير أف ىذه الفروؽ جاءت بيف درجات تقدير الموظفيف اإلدارييف والمديريف لصالح لممقارنات البعدية الذي 
المديريف، بداللة المتوسطات الحسابية، فالمديروف لدييـ قدرة أعمى عمى تقدير واق  إعداد وتنفيذ الموازنات 

(. 88 ح بالجدوؿ )التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في جامعة تشريف مف الموظفيف اإلدارييف، كما ىو مو 
( في مجاالت واق  2.25: ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )ةالقائم الفر يةوبالتالي تـ رفض 

تبعًا  إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية )التطويرية والتشغيمية( في الجامعة بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة
 لمتغير المسمى الوظيفي.
 َ بُسحة٣ٖ بألؾةل١ ٝٗسةئع بقسحةو ش٤ل٤ٚ ُِلىٝم ك٢ ٓػةفذ ٝبهغ إػمبل ٝز٘ل٤ه بُٔٞبيٗةذ غ: زؿ88٤ِغمٍٝ (

 بُسكط٤ط٤د (بُسط٣ٞى٣د ٝبُسشـ٤ِ٤دغ ك٢ بُػةٓؼد زحؼةً ُٔسـ٤ى ب٠ُُٔٔ بُٞظ٤ل٢ جؿُث إغةجةذ أكىبل ػ٤٘د بُموبَد

 ٠ُٔٓ ٝظ٤ل٢  (J) ٠ُٔٓ ٝظ٤ل٢  (I) بُٔػةٍ
 بقسالف بُٔسَٞؾ

(I-J) 

 بُكطؤ

 بُٔؼ٤ةو١

ه٤ٔد 

 بُمفُد

%95ٓػةٍ بُطود   

 أػ٠ِ ه٤ٔد أل٠ٗ ه٤ٔد

 ٓػةفذ ٝبهغ إػمبل 

ٝز٘ل٤ه بُٔٞبيٗةذ 

بُسكط٤ط٤د ك٢ 

 بُػةٓؼد

 ٓم٣ى
 0.4- 113.18- 0.048 22.758 (*)56.787- إلبو١ ٓٞظق

 64.2 72.59- 0.989 27.604 4.195- زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 إلبو١ ٓٞظق
 113.18 0.4 0.048 22.758 (*)56.787 ٓم٣ى

 108.16 2.98- 0.068 22.428 52.591 زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ

 زمو٤ُ٣د ٤ٛاد ػؼٞ
 72.59 64.2- 0.989 27.604 4.195 ٓم٣ى

 2.98 108.16- 0.068 22.428 52.591- إلبو١ ٓٞظق

.1.15* بقسالف بُٔسَٞؾ ػ٘م ُٓسٟٞ لفُد 

 ـ الخالصة:
بينت التحميالت واالستنتاةات السابقة أن هناك عوامل تؤثر بشكل مباشر عمى مستوى كفاية موازنة  

ن هذ  العوامل تتمثل بمستوى أةامعة تشرين تأثيرًا إيةابيًا في بعض الةوانب، وسمبيًا في بعضها اآلخر و 
َّرارها وتنفيذها ومراَّبتها، إضافة إلى كفاية مصادر تمويل ةامعة  كفاية وأساليب إعداد موازنة الةامعة وا 
تشرين التي تؤمن لها متطمباتها المالية لسد احتياةاتها المطموبة،، وأكدت إةابات أفراد العينة عن بنود 

األساليب عمى تأثير هذ  العمميات واألساليب في كفاية الموازنة، األمر االستبانة التي تصف هذ  العمميات و 
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الذي يوصل إلى اعتبارها العوامل المباشرة المحددة لمستوى كفاية الموازنة، وهذا يؤدي إلى تحسين كفاية 
َّرارها، وصرفها ورَّابتها.  الموازنة من خالل تحسين أساليب إعدادها وا 

 :كفاية موازنة ةامعة تشرين من وةهة نظر أفراد عينة الدراسةاتةاهات وسبل تحسين ثانيًا: 
التحميبلت السابقة لموازنػة جامعػة تشػريف وإلجابػات عينػة الدراسػة عػف بنػود االسػتبانة المؤلفػة مػف مف خبلؿ    
أف مستوى كفاية موازنة تشريف التصؿ إلى الحد األعمى إّنما تقؼ عنػد الدرجػة المتوسػطة، نجد ( عبارة، 005)
عػف ألمر الذي يستدعي البحث عف سبؿ تحسيف كفاية موازنػة جامعػة تشػريف، ولتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ ولئلجابػة ا

خصص ىذا الجزء األخير مف االسػتبانة،  .تحسيف كفاية موازنة جامعة تشريفلسبؿ  ال توجد:  ةالقائم الفر ية
جامعػة تشػريف وتطويرىػا، اسػتنادًا حيث قدمت الباحثػة عػّدة مقترحػات لتحسػيف كفايػة الموازنػات التخطيطيػة فػي 

ي ـ كػؿ خيػار مجموعػة مػف البػدائؿ لمتطػوير، وبحيػث يػتـ  إذإلى آراء أفراد عينة الدراسة، مقدمة عّدة خيارات 
 اختيار بديؿ أو أكثر، عمى النحو المبيف في الجداوؿ ا تية:

 غ1غ: بُك٤ةو وهْ (89غمٍٝ (

 بُُ٘حد بُسٌىبو بُؼحةوخ

 26.2% 33 جىٗةٓػةً ٝبؾمبً ك٢ أض٘ةء زوم٣ى بُ٘لوةذبػسحةو بُػةٓؼد 

 73.8% 93 زو٤ُْ بُػةٓؼد إ٠ُ جىبٓع ٝأٗشطد (بُطث, بُٜ٘مَد,....بُفغ.

 100% 126 بُٔػٔٞع

( مف أفراد عينة الدراسة تف ؿ تقسيـ 73.8%( يتبيف الخيار األوؿ أف نسبة )89مف الجدوؿ )
الذي ينقسـ بدوره إلى أنشطة مثؿ نشاط )الطب البشري، طب الجامعة إلى برامج كبرنامج الطب مثبًل 

األسناف، الصيدلة،...(، وبرنامج اليندسة الذي ينقسـ بدوره إلى نشاط )اليندسة المدنية، المعمارية، 
الجامعة  عدّ ( تف ؿ 26.2%اليمؾ،...(، وىذا ما يتحقؽ  مف موازنة البرامج واألداء، في حيف أف نسبة )

 في أثناء تقدير النفقات وىذا ىو النظاـ المعموؿ بو حاليًا. برنامجًا واحداً 
 (2(: الخيار رَّم )92ةدول )

 النسبة التكرار العبارة

 14.3% 18 ٝػغ زوم٣ىبذ ُِ٘لوةذ (بُػةو٣د ٝبفَسطٔةو٣دغ ػ٠ِ ُٓسٟٞ بُػةٓؼد ًٌَ.

 85.7% 108 ٝػغ زوم٣ىبذ بُ٘لوةذ ٌَُ جىٗةٓع/ ٤ًِد ضْ غٔغ بُسوم٣ىبذ ػ٠ِ ُٓسٟٞ بُػةٓؼد.

 100% 126 بُٔػٔٞع

( مف أفراد عينة الدراسة تف ؿ أف يتـ و   85.7%( يبيف الخيار الثاني أف نسبة )92مف الجدوؿ )      
تقديرات نفقات جامعة تشريف عمى مستوى البرامج واألنشطة، ومف ثـ يتـ جم  التقديرات وصواًل إلى تقدير 

( ف مت و   تقديرات نفقات الموازنة 14.3%ككؿ. في حيف أف نسبة )إجمالي النفقات عمى مستوى الجامعة 
 بالحسباف)الجارية واالستثمارية( عمى مستوى الجامعة ككؿ. وبرأي الباحثة يجب أف تؤخذ جودة المخرج التعميمي 

عند تحديد الجامعة الحتياجاتيا، حيث إف و   تقديرات اإلنفاؽ لكؿ برنامج وصواًل إلى تقديرىا عمى مستوى 
يحقؽ كفاية الموازنة لمجامعة نظرًا لدقة تقدير النفقات عند اإلعداد  ؛جودة المخرج بالحسبافالجامعة آخذة 

زمة وال رورية أثناء مناقشة الموازنة في الجية وواقعيتيا، والذي يسيـ بدوره في الحصوؿ عمى االعتمادات البل
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المعنية، ومف ثـ إقرارىا، وىذا ينعكس بدوره عمى فاعمية وسيولة تنفيذ الموازنة والرقابة عمييا مف جية. والحصوؿ 
 عمى مخرج تعميمي نوعي.

 (3(: الخيار رَّم )91ةدول )
 النسبة التكرار العبارة

 21.4% 67 سوم٣ى٣دغ بُٔسٞبكىخ ػٖ ؾػْ بفؾس٤ةغةذ.ٝػغ زوم٣ىبذ ػ٠ِ ػٞء بُٔؼِٞٓةذ (بُ

 78.6% 99 ٝػغ زوم٣ىبذ ؾُث بُسٌة٤ُق بُؿو٤و٤د ُٜهٙ بفؾس٤ةغةذ.

 100% 126 بُٔػٔٞع

( مف أفراد عينة الدراسة أف تقديرات الموازنة )الجارية واالستثمارية( في 78.6%( يرى )96مف الجدوؿ )      
بناًء عمى التكاليؼ الحقيقية ليذه االحتياجات وفؽ أسعار السوؽ، في حيف يرى جامعة تشريف يجب أف تو   

( مف أفراد عينة الدراسة أف و   التقديرات يجب أف يتـ عمى  وء المعمومات )التقديرية( المتوافرة عف %21.4)
التغيرات في  حجـ االحتياجات وىو األسموب المتب  حاليًا في الجامعة. إال أنو يجب أف توجد دراسات حوؿ

 عند تحديد الجامعة الحتياجاتيا.  بالحسبافاألسعار والتغيرات المتوقعة تؤخذ 
 (4(: الخيار رَّم )92ةدول )

 النسبة التكرار العبارة

 7.1% 9 ٝػغ زوم٣ىبذ ػ٠ِ أَةٌ بَسٔىبو بُػةٓؼد جةألٝػةع بُىبٛ٘د.

 34.9% 44 ٝػغ زوم٣ىبذ ػ٠ِ أَةٌ إلقةٍ زػم٣مبذ ػ٠ِ بُػةٓؼد.

 49.2% 62 ٝػغ زوم٣ىبذ ػ٠ِ أَةٌ بفض٤ٖ٘ ٓؼةً.

 8.7% 11 ٝػغ بُسوم٣ىبذ ػ٠ِ أَةٌ بُحمء ٖٓ بُظلى لٝٓةً.

 100% 126 بُٔػٔٞع

( مف أفراد عينة الدراسة أف تقديرات نفقات الموازنة في الجامعة يجب أف تكوف 49.2%( يرى )90مف الجدوؿ ) 
لمجامعة مف جية، وأف تراعي مف جية ثانية العمؿ عمى إدخاؿ التجديدات واقعية بحيث تراعي األو اع الراىنة 

والحاجات المستقبمية ليا، وىذا يمكف أف يتـ تطبيقو  المناسبة، التي تراعي بدورىا المستجدات الحاصمة في الجامعة،
اسة" أف و   تقديرات ( فقط مف أفراد عينة الدر 8.7%في أنواع الموازنات كافة ماعدا الموازنة الصفرية حيث رأى )

جابات أفراد عينة الدراسة ب رورة األخذ  الموازنة يجب أف يتـ عمى أساس الموازنة الصفرية"، وتتفؽ الباحثة وا 
 األو اع الراىنة لمجامعة مف جية ولتوجياتيا، وحاجاتيا المستقبمية. بالحسباف

 
 (5(: الخيار رَّم )93ةدول )

 النسبة % التكرار العبارة

  27.8 35 زوم٣ىبذ ػ٠ِ أَةٌ بُٔٞبول بُؿ٤ٌٓٞد بُٔسةؾدٝػغ 

   15.9 20 (ًةُكةوغ٢...غ ٝػغ زوم٣ىبذ ػ٠ِ أَةٌ بُؿظٍٞ ػ٠ِ ز٣َٞٔ إػةك٢ ٖٓ ٓظةلو ؿ٤ى ؾ٤ٌٓٞد

  14.3 18 ٝػغ زوم٣ىبذ ػ٠ِ أَةٌ بُٔٞبول بُٔسةؾد بُؿ٤ٌٓٞد ٝؿ٤ى بُؿ٤ٌٓٞد

 7.1 9 ة ك٢ ج٘ةء بُػةٓؼد ٝػغ زوم٣ىبذ ػ٠ِ أَةٌ بُٔٞبول بُهبز٤د  ٝإَٜةٜٓ

 34.9 44 ٝػغ زوم٣ىبذ ػ٠ِ أَةٌ بُس٣َٞٔ ٖٓ بُٔٞبول بُٔكسِلد

 100 126 بُٔػٔٞع

%( مف أفراد عينة الدراسة أف ال يقتصر تخطيط الموازنة التخطيطية 34.9( يرى )93مف الجدوؿ )          
)الجارية واالستثمارية( في الجامعة عمى الموارد المتاحة )االعتمادات المخصصة( مف الحكومة فقط، بؿ عمى 
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في جامعة الموارد المتاحة كافة، والسيما مواردىا الذاتية. وىذا برأي الباحثة يراعى  بالحسبافالجامعة أف تأخذ 
 تشريف عند إعداد موازناتيا، ولكنو يحتاج إلى تطوير األساليب المستخدمة. 

 (6(: الخيار رَّم )94ةدول )
 النسبة % التكرار العبارة

 31.7 40 بفػسٔةل ػ٠ِ قطد ٝبؾمخ ُِسوم٣ى

 68.3 86 بفػسٔةل ػ٠ِ قطد وئ٤ُ٤د ٝأقىٟ جم٣ِد

 100 126 بُٔػٔٞع

%( مف أفراد عينة الدراسة أف تعتمد الجامعة عمى خطة رئيسية وعمى خطة أخرى 68.3( يرى )94مف الجدوؿ )
%( االعتماد عمى 31.7بديمة وذلؾ لمواجية الصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ الخطة، في حيف يف ؿ )

لسورية، والذي يسمح خطة واحدة لمتقدير، وىذا ما ىو معموؿ بو حاليًا في الجامعة كباقي مؤسسات التعميـ العالي ا
 بتعديؿ بعض األعماؿ المالية لمخطة المو وعة بموافقة الجية المعنية عند ال رورة لذلؾ.

 (7(: الخيار رَّم )95ةدول )
 النسبة % التكرار العبارة

 34.1 43 زٞك٤ى غ٤ٔغ بفؾس٤ةغةذ

 65.9 83 زٞك٤ى ٓؼظْ بفؾس٤ةغةذ ُسىش٤م بإلٗلةم

 100 126 بُٔػٔٞع

مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة أف تػػوفر خطػػة الجامعػػة معظػػـ احتياجاتيػػا،  65.9%)( يف ػػؿ )95) مػػف الجػػدوؿ
ويعػػزوف ذلػػؾ إلػػى أف حجػػـ التمويػػؿ المتػػاح يفػػرض عمػػى المخططػػيف اختيػػار االحتياجػػات األكثػػر أىميػػة، ووفػػؽ 

لدراسػة أف %( مػف أفػراد عينػة ا(34.1األولويات بداًل مف و   احتياجات غير قابمة لمتنفيػذ. فػي حػيف يف ػؿ 
 يتـ توفير جمي  احتياجات الجامعة خبلؿ العاـ المالي. 

تتفؽ الباحثة ورأي النسبة األعمى مف أفراد عينة الدراسة نظرًا لمحدودية االعتمادات المخصصة لمجامعة، 
أىميػة والتي تفرض عمى القائميف عمى إعداد وتنفيذ الخطة بالجامعة ترتيب األولويات وتػأميف االحتياجػات األكثػر 

والعمػػؿ عمػػى توفيرىػػا عو ػػًا عػػف و ػػ  ولحػػظ أعمػػاؿ ماديػػة وتقػػديرات ماليػػة ليػػا غيػػر قابمػػة لمتنفيػػذ. وىػػذا مػػا ىػػو 
وفػػػؽ دراسػػػات جػػػدوى وفػػػؽ البػػػرامج واألنشػػػطة و ػػػ  خطػػػة  معمػػوؿ بػػػو حاليػػػًا بالجامعػػػة، فػػػي حػػػيف تف ػػػؿ الباحثػػػة

 .كامؿ وفؽ ما ىو مخطط ليا بالسنة الماليةاقتصادية تت مف أعمااًل مادية قابمة لمتنفيذ ماديًا وماليًا بال
 (8(: الخيار رَّم )96ةدول )

 النسبة % التكرار العبارة

 84.9 107 ي٣ةلخ وٝبزث بُؼة٤ِٖٓ ك٢ بُػةٓؼد

 15.1 19 بإلجوةء ػ٠ِ بُىٝبزث بُؿة٤ُد ُِؼة٤ِٖٓ

 100 126 بُٔػٔٞع

دخاؿ ىذه الزيادة %( مف أفراد عينة الدراسة زيادة 84.9( يرى )96مف الجدوؿ ) رواتب العامميف في الجامعة، وا 
%( مف أفراد عينة الدراسة اإلبقاء 15.1في خطة الجامعة، حتى تمحظ ليا االعتمادات الكافية، في حيف رأى )

عمى الرواتب الحالية لمعامميف. وترى الباحثة: أنو وفي الواق  العممي تقـو الجامعة عند إعداد الموازنة وخاصة 
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الجارية ذات العبلقة وذلؾ في بابيا األوؿ المخصص لمرواتب وأجور العامميف بدراسة حركة القوى العاممة  الموازنة
عند تقدير النفقات مف )تعييف جديد، زيادة الرواتب بمرسـو لجمي  العامميف في الدولة، ترفي ، تقاعد،.( آخذيف 

رواتب بالحسباف ، وآخذيف دة عند إعداد الخطةالتغيرات الحاصمة عمى رواتب العامميف ألسباب متعد بالحسباف
. في حيف لـ تخصص خطة الموارد الذاتية نسبة المعيديف الموفديف والوافديف بموجب االتفاقيات الدولية أو خارجيا

مف ىذه الموارد لمعامميف بالجامعة مف مختمؼ الفئات )اإلدارييف وعماؿ الفئات المتنوعة األخرى(، في حيف لحظت 
ومف المفيد اإلشارة إلى أىمية ىذا التوجو في ، طة نسبة مف موارد الجامعة الذاتية ألع اء الييئة التعميميةىذه الخ

 تحفيز وتطوير أداء العامميف اإلدارييف.
 (9(: الخيار رَّم )97ةدول )

 بُُ٘حد % بُسٌىبو بُؼحةوخ

 35.7 45 بُؼ٘ة٣د جؼ٤ِٔةذ طىف بُ٘لوةذ ؾُث بُكطد

 64.3 81 بُٔؿونبُؼ٘ة٣د جةإلٗػةي 

 100 126 بُٔػٔٞع

%( مف أفراد عينة الدراسة أف تكوف العناية باألعماؿ المادية المنجزة 64.3( يرى )97مف الجدوؿ )
م  والمنفذة ونسبتيا مف الخطة المخطط تنفيذىا خبلؿ السنة المالية، بداًل مف العناية بحجـ اإلنفاؽ ونسبتو، 

أف حجـ االعتمادات المصروفة خبلؿ العاـ ولنياية العاـ المالي ال تشير بدقة إلى نسبة  األخذ بالحسباف
اإلنجاز المادي لمخطة، وىذا يمكف أف يتحقؽ في حاؿ اعتماد الجامعة موازنة البرامج واألداء التي تعتمد عمى 

 اإلنجاز المحقؽ وليس عمى حجـ اإلنفاؽ.
 (12(: الخيار رَّم )98ةدول )

 بُُ٘حد % بُسٌىبو بُؼحةوخ

 32.5 41 وهةجد ٓؿةَح٤د ػ٠ِ بُلٞبز٤ى ك٢ ؾمٝل بفػسٔةل

 67.5 85 وهةجد إٗػةي ك٢ ؾمٝل بُسٌة٤ُق

 100 126 بُٔػٔٞع

%( مف أفراد عينة الدراسة أف الرقابة عمى الموازنة يجب أف تتـ عمى 67.5( يرى )98مف الجدوؿ )
حجـ اإلنجاز المحقؽ عمى أرض الواق ، ومقارنتو م  الخطة المو وعة، ومقارنة التكاليؼ الفعمية م  

%( أف الرقابة عمى الموازنة يجب (32.5التكاليؼ المعيارية التي كانت قد و عت أثناء التنفيذ، في حيف يرى 
تتـ مف خبلؿ مراقبة صحة صرؼ الفواتير طبقًا لحجـ االعتمادات المرصودة. عممًا أف الرقابة عمى  أف

التكاليؼ تعتمد في موازنة البرامج واألداء. وترى الباحثة أف تقـو الجامعة بالرقابة عمى حجـ األعماؿ المادية 
المخطط والمصروؼ مقارنة بالتكاليؼ  المنفذة ومقارنتيا م  األعماؿ المادية المخططة، وعمى حجـ اإلنفاؽ

 الفعمية لؤلعماؿ المادية. 
 (11(: الخيار رَّم )99ةدول )

 بُُ٘حد % بُسٌىبو بُؼحةوخ

 33.3 42 بفػسٔةل ػ٠ِ ٓىًً ُٓؤ٤ُٝد ٝبؾم ك٢ وئةَد بُػةٓؼد

 66.7 84 بفػسٔةل ػ٠ِ ٓىبًً ُٓؤ٤ُٝد ؾُث ب٤ٌُِةذ ٝبُحىبٓع بُٔٞػٞػد

 100 126 بُٔػٔٞع
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%( مف أفراد عينة الدراسة االعتماد عمى مراكز مسؤولية حسب 66.7( ف ؿ )99الجدوؿ )مف 
الكميات والبرامج المو وعة، مف أجؿ سيولة تحديد حجـ المسؤوليات، الذي يحفز ويقـو العمؿ أثناء التنفيذ، 

وترى %( االعتماد عمى مركز مسؤولية واحد في رئاسة الجامعة، 33.3وو   الخطة، في حيف ف ؿ )
شراؼ مف رئاسة  الباحثة  رورة توزع المسؤولية في إعداد وتنفيذ الموازنة حسب البرامج المو وعة بمشاركة وا 

 الجامعة، والمشاركة الفعمية لجمي  العامميف بالجامعة المعنييف بإعداد وتنفيذ الموازنة. 
 (12(: الخيار رَّم )122ةدول )

 النسبة التكرار العبارة

 31.7% 40 ٝ آقى بُُ٘دغ 4/3ٝ 6/1ٝ 4/1وهةج٤د قةوغ٤د (ٝغٞل كسىبذ 

 68.3% 86 ٝغٞل وهةجد لبقَ بُػةٓؼد ُٓسٔىخ ػ٠ِ ٓمٟ أشٜى بُُ٘د

 100% 126 بُٔػٔٞع

%( مف أفراد عينة الدراسة وجود رقابة لمخطة داخؿ الجامعة 68.3( ف ؿ )622مف الجدوؿ )
%( مف أفراد عينة الدراسة وجود فترات رقابية 31.7ف ؿ )مستمرة وغير مقيدة عمى مدى أشير السنة، بينما 

خارجية ربعية لنياية العاـ. ترى الباحثة  رورة األخذ بالخياريف وكبلىما معموؿ بيما في جامعة تشريف. 
 ف دورًا ميمًا لمرقابة عمى تنفيذ خطة الجامعة.يشّكبلحيث 

 (13(: الخيار رَّم )121ةدول )
 النسبة % التكرار العبارة

 24.6 31 إػمبل زوى٣ى ١َٞ٘ ػٖ بإلٗػةيبذ بُٔؿوود ٝزٞػ٤ؽ بفٗؿىبكةذ.

 75.4 95 إػمبل زوى٣ى لٝو١ ػٖ بإلٗػةيبذ ٝٓطةجوسٜة ٓغ بألٛمبف بُٔكططد.

 100 126 بُٔػٔٞع

%( مف أفراد عينة الدراسة تتجو نحو إعداد تقرير دوري عف 75.4( يتبيف أف )626مف الجدوؿ )
%( مف أفراد عينة الدراسة أف تقـو 24.6ومطابقتيا م  األىداؼ المخططة، في حيف يرى )اإلنجازات المنفذة 

الجامعة بإعداد تقرير سنوي عف اإلنجازات المحققة في الخطة وتو يح االنحرافات عنيا، وبرأي الباحثة 
ا األعماؿ المادية سنوية..( تو ح فيي –ربعية  - رورة األخذ بالبديميف أي تعد الجامعة تقارير دورية )شيرية

المنفذة ومطابقتيا م  األعماؿ المادية المخططة، وتو ح االنحرافات وأسبابيا وصعوبات العمؿ والمقترحات 
 ال رورية لرف  وتيرة العمؿ كما ىو معموؿ بو حاليًا بالجامعة.

 (14(: الخيار رَّم )122ةدول )
 النسبة التكرار العبارة

 27% 34 ج٤ٖ بُٔكطؾ ٝبُٔ٘له ٓغ نًى بألَحةت.زٞػ٤ؽ ؾػْ بفٗؿىبكةذ بُؿةطِد 

 73% 92 بُسٞػ٤ؽ بُٔىؾ٢ِ ُؿػْ بفٗؿىبكةذ ٝبهسىبؼ أَة٤ُث بُؼالظ.

 100% 126 بُٔػٔٞع

%( مف أفراد عينة الدراسة يرى أف التقارير المرحمية يجب أف ال تقتصر 73( يتبيف أف )620مف الجدوؿ )       
%( مف 27أثناء التنفيذ وأسبابيا، كما ىو وارد في البديؿ األوؿ "والذي شكؿ )عمى ذكر االنحرافات الحاصمة 

إجابات عينة الدراسة "بؿ البد مف اقتراح أساليب العبلج مف وجية نظر القائميف عمى تنفيذ الخطة ويبدو ىذا 
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ى مف جية، ويراعي الخيار سميمًا ألنو يعطي مؤشرات أدؽ عف أساليب العبلج بالنسبة لممستويات اإلدارية األعم
 الحالة السموكية لمقائميف عمى تنفيذ الخطة مف خبلؿ شعورىـ بأىميتيـ، وقيمة األعماؿ التي ينجزونيا.

 (15(: الخيار رَّم )123ةدول )
 النسبة التكرار العبارة

 35.7% 45 ؾظى ُٓؤ٤ُٝد بُظىف جىئةَد غةٓؼد زشى٣ٖ

 64.3% 81 ب٤ٌُِةذ َٝٞبٛة ك٢ بُٔىبًً بإللبو٣دزٞي٣غ ُٓؤ٤ُٝةذ بُظىف ػ٠ِ إلبوبذ بُػةٓؼد ك٢ 

 100% 126 بُٔػٔٞع

%( مف أفراد عينة الدراسة يف ؿ توزي  مسؤوليات الصرؼ عمى 64.3( يتبيف أف )623مف الجدوؿ )
القائميف عمى تنفيذ البرامج المو وعة، كؿ حسب البرنامج، في الكميات وسواىا في المراكز اإلدارية مما يسيـ 
بالمشاركة الفعالة لجمي  القائميف عمى إعداد وتنفيذ الخطة ، وتوزي  المسؤولية، وتطبيؽ مبدأ المحاسبة 

%( حصر مسؤولية الصرؼ برئاسة 35.7وتسييؿ اإلجراءات اإلدارية الخاصة بإدارة الموازنة. في حيف يرى)
 ئاسة الجامعة.جامعة تشريف. وترى الباحثة أف يؤخذ بالخيار األوؿ بإشراؼ ورقابة مف ر 

 (16(: الخيار رَّم )124ةدول )
 النسبة التكرار العبارة

 30.2% 38 بفػسٔةل ػ٠ِ بألؽى بُٔٞغٞلخ ك٢ ػ٤ِٔةذ زوم٣ى بُ٘لوةذ ٝبُؼَٔ ػ٠ِ زمو٣حْٜ

 69.8% 88 بَسكمبّ ٝزمو٣ث أؽى غم٣مخ ٓسكظظد ٖٓ أغَ ٝػغ بُسوم٣ىبذ بُٔ٘ةَحد

 100% 126 بُٔػٔٞع
 

%( مف أفراد عينة الدراسة اختار تأىيؿ وتدريب األطر 69.8يتبيف أف )( 624مف الجدوؿ )
المتخصصة مف أجؿ و   التقديرات المناسبة لخطة الجامعة )الجارية واالستثمارية(، لما تحتاجو عممية 
و   الخطة وتقديراتيا المالية مف عناصر مؤىمة ومدربة عمى القياـ بيذه األعماؿ، ومتابعة تنفيذ الخطة 

%( مف أفراد عينة الدراسة االعتماد عمى األطر 30.2ليؿ الصعوبات وتجاوز العقبات. بينما يرى )وتذ
الموجودة، وتدريبيـ وتأىيميـ حتى يتمكنوا مف و   التقديرات المناسبة لمخطة. وترى الباحثة  رورة أف يشمؿ 

 التدريب األطر الموجودة، وأطر جديدة متخصصة. 
 (17(: الخيار رَّم )125ةدول )

 النسبة التكرار العبارة

 22.2% 28 ٣لؼَ إغىبء ػ٤ِٔد بُٔ٘ةهِد ج٤ٖ ج٘ٞل بُٔٞبيٗد جوىبو ٖٓ ٝي٣ى بُٔة٤ُد

 15.1% 19 ٣لؼَ إغىبء ػ٤ِٔد بُٔ٘ةهِد ج٤ٖ ج٘ٞل بُٔٞبيٗد جوىبو ٖٓ وئ٤ٍ ٓػٍِ بُٞيوبء

 4.8% 6 ٣لؼَ إغىبء ػ٤ِٔد بُٔ٘ةهِد ج٤ٖ ج٘ٞل بُٔٞبيٗد جٔىَّٞ وئة٢َ

إغىبء ػ٤ِٔد بُٔ٘ةهِدد جد٤ٖ ج٘دٞل بُٔٞبيٗدد جودىبو ٓدٖ آٓدى طدىف بُ٘لودد كد٢ بُػةٓؼدد ٝوجدؾ نُدي ٣لؼَ 

 جةُٔٞبيٗةذ بُػم٣مخ ك٢ ٝيبوخ بُٔة٤ُد
73 %57.9 

 100% 126 بُٔػٔٞع

%( مػف أفػراد عينػة الدراسػة ف ػؿ أف تجػرى المنػاقبلت بػيف بنػود 57.9( يتبػيف أف )625مف الجدوؿ )
وفقػػرات الموازنػػة مػػف قبػػؿ آمػػر الصػػرؼ وىػػو رئػػيس الجامعػػة، ممػػا يػػوفر بػػرأييـ مرونػػة عاليػػة فػػي التعامػػؿ مػػ  
مشكبلت وصعوبات ومعوقات الخطة الطارئة بشػكؿ آنػي ولحظػي معػًا، دوف التػأخر فػي معالجتيػا. والواقػ  أف 
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في الجامعة حاليًا بقرار مف وزارة الماليػة. وتػرى الباحثػة  ػرورة أف تجػرى المنػاقبلت الداخميػة  المناقبلت تجرى
بػػيف بنػػود وفقػػرات الموازنػػة الخاصػػة بالجامعػػة بقػػرار مػػف آمػػر الصػػرؼ )رئػػيس الجامعػػة( بعػػد اقتػػراح مػػف لجنػػة 

 إعدادىا وتنفيذىا.
 يستخمص مما سبق اآلتي:

إف الخيػػارات التػػي تعمػػؿ عمػػى تحسػػيف كفايػػة موازنػػة جامعػػة تشػػريف والتػػي نالػػت نسػػبًا أكبػػر مػػف الخيػػارات      
 األخرى، وفؽ وجية نظر أفراد عينة الدراسة، يمكف تمخيصيا عمى النحو ا تي:

 في مةال إعداد الموازنة: فضل أفراد عينة الدراسة اآلتي: -1

 تقسيـ جامعة تشريف إلى برامج وأنشطة. -أ

 و   تقديرات لكؿ برنامج ثـ جم  ىذه التقديرات عمى مستوى الجامعة. -ة

 و   التقديرات حسب التكاليؼ الحقيقية ليذه االحتياجات. -د

 و   التقديرات عمى أساس استمرار الجامعة باألو اع الراىنة، م  إدخاؿ تجديدات عمييا. -س

 و   التقديرات عمى أساس التمويؿ مف الموارد المختمفة. -ط

 اد عمى خطة رئيسية، وأخرى بديمة.االعتم -ح

 توفير معظـ االحتياجات لترشيد اإلنفاؽ. -ر

 زيادة رواتب العامميف بالجامعة. -ص

 تأىيؿ وتدريب كوادر جديدة متخصصة مف أجؿ و   التقديرات المناسبة. -ط

 في مةال تنفيذ الموازنة: فضل أفراد عينة الدراسة اآلتي:  -6

 العناية باإلنجاز المحقؽ. -أ
 ات الصرؼ عمى إدارات الجامعة في الكميات وسواىا في المراكز اإلدارية.توزي  مسؤولي -ة

 االعتماد عمى مراكز مسؤولية حسب الكميات والبرامج المو وعة. -د
يف ػػؿ إجػػراء عمميػػة المناقمػػة بػػيف بنػػػود الموازنػػة بقػػرار مػػف آمػػر صػػػرؼ النفقػػة فػػي الجامعػػة وربػػط ذلػػػؾ  -س

 بالموازنات الجديدة في وزارة المالية.
 ل رَّابة الموازنة: فضل أفراد عينة الدراسة أن تتم الرَّابة عمى الموازنة وفق اآلتي:في مةا -3

 رقابة إنجاز في حدود التكاليؼ. - أ

 وجود رقابة داخؿ الجامعة مستمرة عمى مدى أشير السنة. - ت

 إعداد تقرير دوري عف اإلنجازات ومطابقتيا م  األىداؼ المخططة. - ذ

 قتراح أساليب العبلج.التو يح المرحمي لحجـ االنحرافات وا  - ش
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، وذلؾ أنه يوةد سبل لتحسين كفاية موازنة ةامعة تشرينعينة الدراسة  أفرادمما سبؽ نجد وكما رأى 
قرارىا، وتنفيذىا، ورقابتيا، وتمويميا،  ال : ةالقائم الفرضية وبالتالي ترفضعبر تطوير أساليب تخطيطيا، وا 

 وتقبل الفرضية البديمة.، تحسين كفاية موازنة ةامعة تشرينلسبل  توةد
: يػػتـ إعػػداد وتنفيػػذ الموازنػػات التخطيطيػػة فػػػي ولمتأكــد مــن دَّــة اإلةابــة عمــى الفرضـــية األولــى القائمــة

مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي وبشػػػكؿ خػػػاص فػػػي جامعػػػة تشػػػريف وفػػػؽ أسػػػاليب ومعػػػايير مو ػػػوعية وعمميػػػة 
السػػتطبلع آرائيػػـ فػػي  نــة الدراســةوةهــت عبــارات مباشــرة ألفــراد عيصػػحيحة وفقػػًا لبلحتياجػػات الواقعيػػة. 

 ذلؾ، إ افة إلى العبارات الغير مباشرة السابقة وجاءت اإلجابات عمى النحو المبيف في الجدوؿ ا تي:
 وفق أساليب ومعايير موضوعية إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية حول الدراسة عينة إةابات: (126ةدول )

 واالنحراف المعياري الحسابي والمتوسط المئوية النسبةب ممثمة وعممية صحيحة وفقًا لالحتياةات الواَّعية 

 بُــؼـــــــــحةوبذ بُىهْ

 بُُ٘حد بُٔا٣ٞد

 بُٔسَٞؾ

 بُؿُةج٢

 بفٗؿىبف

 بُٔؼ٤ةو١

 لوغد

 بإلغةجد

ٓٞبكن 

 غمبً 

ٓٞبكن  ٓٞبكن

إ٠ُ ؾم 

 ٓة

ؿ٤ى 

 ٓٞبكن

إ٠ُ ؾم  

 ٓة

 ؿ٤ى 

 ٓٞبكن

1.  
٣ددددسْ إػددددمبل بُٔٞبيٗددددةذ بُسكط٤ط٤ددددد كدددد٢ ٓؤَُددددةذ بُسؼِدددد٤ْ بُؼددددة٢ُ 

 بُُٞو٣د ٝكن بفؾس٤ةغةذ بُٞبهؼ٤د.
 ٓسَٞطد 1.28 2.81 23.8 11.1 34.9 61.6 9.5

2.  
٣ددددددسْ إػددددددمبل بُٔٞبيٗددددددةذ بُسكط٤ط٤ددددددد كدددددد٢ غةٓؼددددددد زشددددددى٣ٖ ٝكددددددن 

 بفؾس٤ةغةذ بُٞبهؼ٤د.
 ٓسَٞطد 1.25 2.75 23.8 14.3 33.3 61.6 7.9

3.  
٣ددددسْ إػددددمبل بُٔٞبيٗددددةذ بُسكط٤ط٤ددددد كدددد٢ ٓؤَُددددةذ بُسؼِدددد٤ْ بُؼددددة٢ُ 

 بُُٞو٣د ٝكن أَة٤ُث ٓوٞٗ٘د (زكؼغ ُٔؼة٤٣ى ػ٤ِٔدغ.
 ٓسَٞطد 1.44 2.48 38.1 15.1 61.6 13.5 16.7

4.  
٣دددسْ إػدددمبل بُٔٞبيٗدددةذ بُسكط٤ط٤دددد كددد٢ غةٓؼدددد زشدددى٣ٖ ٝكدددن أَدددة٤ُث 

 ٓوٞٗ٘د (زكؼغ ُٔؼة٤٣ى ػ٤ِٔدغ.
 ٓسَٞطد 1.45 2.37 43.7 16.7 17.5 15.1 11.1

5.  
٣دددسْ بفُسدددًبّ جُ٘دددث ز٘ل٤ددده ػة٤ُدددد ُِٔٞبيٗدددد بُػةو٣دددد كددد٢ ٓؤَُدددةذ 

 بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ بُُٞو٣د.
 ػة٤ُد 1.24 3.74 11.1 4 14.3 41.3 69.4

6.  
٣ددددددسْ بفُسددددددًبّ جُ٘ددددددث ز٘ل٤دددددده ػة٤ُددددددد ُِٔٞبيٗددددددد بفَددددددسطٔةو٣د كدددددد٢ 

 ٓؤَُةذ بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ بُُٞو٣د.
 ٓسَٞطد 1 2.83 11.1 22.2 43.7 19 4

7.  
٣ددددسْ بفُسددددًبّ جُ٘ددددث ز٘ل٤دددده ػة٤ُددددد ُِٔٞبيٗددددد بُػةو٣ددددد كدددد٢ غةٓؼددددد 

 زشى٣ٖ.
 ػة٤ُد 1.15 3.80 8.7 2.4 17.5 46.9 68.6

 ٓسَٞطد 1.11 2.94 10.3 24.6 34.9 61.4 8.7 ٣سْ بفُسًبّ جُ٘ث ز٘ل٤ه ػة٤ُد ُِٔٞبيٗد بفَسطٔةو٣د ك٢ غةٓؼد زشى٣ٖ.  .8

 2.97 21.33 13.3 67.19 64.3 13.99 بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ ٝٓسَٞؾ بُُ٘ث 

حػوؿ إعػداد وتنفيػذ الموازنػات التخطيطيػة وفػؽ أسػاليب  الدراسػة ةعينػدرجػة إجابػات  ( أف626يو ح الجدوؿ )
حيػػػث بمػػػ  المتوسػػػط  ،ومعػػػايير مو ػػػوعية وعمميػػػة صػػػحيحة وفقػػػًا لبلحتياجػػػات الواقعيػػػة فػػػي أغمبيػػػا متوسػػػطة

( فقػرة، 0( فقرات عمى درجة متوسطة بينما بم  عدد فقرات الدرجة العاليػة )6(، وقد حصمت )0.97الحسابي )
االلتزاـ بنسب تنفيذ عالية لمموازنة الجارية فػي جامعػة تشػريف، يػتـ االلتػزاـ بنسػب تنفيػذ  وسجمت العبارتيف: )يتـ

مسػػتوى  أف إال ،درجػػة إجابػػة عاليػػةوفػػؽ الترتيػػب  يـ العػػالي السػػورية(عاليػػة لمموازنػػة الجاريػػة فػػي مؤسسػػات التعمػػ
عمى عدـ كفاية الموازنة الجاريػة وىذا يدؿ وفؽ رأي عينة الدراسة كفاية الموازنة الجارية بم  الدرجة المتوسطة، 

ات المسػػػتوى المنشػػػود مػػػف الرواتػػػب واألجػػػور والتعوي ػػػات، وفػػػي تغطيػػػة النفقػػػفػػػي إشػػػباع احتياجػػػات الجامعػػػة ب
اإلداريػػة العامػػة والخاصػػة المتزايػػدة والمسػػتمرة وتغطيػػة النفقػػات التحويميػػة، ونفقػػات الػػديوف وااللتزامػػات الواجبػػة 

ارتفػػاع نسػبة تنفيػػذ الموازنػػة التػزاـ الجامعػػة بنسػػب تنفيػذ عاليػػة وفػؽ رأي عينػػة الدراسػػة، ورغػـ األداء، وذلػؾ رغػػـ 
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وىذا يدؿ بدوره عمى أف عينة الدراسػة تػرى ، الدراسة التحميميةبينتو  في معظـ سنوات  الدراسة، وىذا ماالجارية 
 .لموازنة الجاريةعمى اأف ىناؾ حاجة إلى زيادة النفقات المخططة 

وفػػؽ مػػا و ػػحو  بنسػػب تنفيػػذ عاليػػة لمموازنػػة االسػػتثماريةااللتػػزاـ  أمػػا مػػا يتعمػػؽ بإجابػػة عينػػة الدراسػػة حػػوؿ    
جػاءت متوسػطة كمػا تبػيف لنػا سػابقًا،  كفاية الموازنة االستثمارية   ( فجاءت متوسطة، كما أف درجة626الجدوؿ)
احتياجػات الجامعػػة مػػف البنيػة التحتيػػة، وغيرىػػا مػػف  تمبيػػةعػػدـ كفايػػة الموازنػة االسػػتثمارية فػػي  عمػىيػػدؿ وىػذا مػػا 

سػػنوات فػػي بعػػض نسػػب تنفيػػذ الموازنػػة االسػػتثمارية المنخف ػػة  أثبتتػػو، وىػػذا مػػا بالمسػػتوى المطمػػوب االحتياجػػات
، ونتػائج الفر ػيات الخاصػة بيػا والتػي بينػت وجػود فػروؽ ذات داللػة وفؽ مػا تبػيف مػف الدراسػة التحميميػة الدراسة

إحصائية بيف النفقات المخططة والفعمية إلجمالي السنوات، ولكؿ فقرة، ولػبعض المشػاري  الحيويػة اليامػة. وتػرى 
ة فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي السػورية وبشػكؿ خػاص فػي لعػدـ إعػداد الموازنػات التخطيطيػالباحثة أف ذلؾ يعػود 

بمػػا يحقػػؽ الكفايػػة  وفػػؽ االحتياجػػات الواقعيػػةجامعػػة تشػػريف وفػػؽ أسػػاليب ومعػػايير مو ػػوعية وعمميػػة صػػحيحة 
(، ويعود السػبب 4، 3، 0، 6ما أكدتو إجابات أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة عف العبارات ) وىذا .المطموبة

 في إعداد الموازنات التخطيطية في مؤسسات التعميـ العالي. األسموب التقميدي المّتبعإلى  بشكل رئيس
يتـ إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية في مؤسسػات التعمػيـ  :ةالقائماألولى  الفرضيةوبالتالي تم رفض     

العالي وبشكؿ خاص في جامعة تشريف وفػؽ أسػاليب ومعػايير مو ػوعية وعمميػة صػحيحة وفقػًا لبلحتياجػات 
 وتقبل الفرضية البديمة. الواقعية
لعـالي، وبشــكل االتفاَّيـات الدوليـة المبرمـة مـع مؤسسـات التعمـيم اإةابـات عينـة الدراسـة حـول  –ثالثـًا 

 :في إعداد وتنفيذ موازناتها التخطيطيةوتأثيرها خاص مع ةامعة تشرين 
 تؤثر االتفاقيات الدولية المبرمة م  مؤسسات التعميـ العالي،: القائمة الفرضية الثانيةولمتحقق من 

وةهت عبارات مباشرة ألفراد  .وبشكؿ خاص م  جامعة تشريف في إعداد وتنفيذ موازناتيا التخطيطية
 في ذلؾ وجاءت اإلجابة عمى النحو المبيف في الجدوؿ ا تي: الستطبلع آرائيـعينة الدراسة 

 بفزلةه٤ةذ بُم٤ُٝد ك٢ ؾٍٞ لوغد زؤض٤ى بُموبَد ػ٤٘د إغةجةذغ: 117غمٍٝ (

 واالنحراف المعياري الحسابي والمتوسط المئوية بالنسبة ممثمةإعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية 

 بُــؼـــــــــحةوبذ بُىهْ

 بُُ٘حد بُٔا٣ٞد
 بُٔسَٞؾ

 بُؿُةج٢

 بفٗؿىبف

 بُٔؼ٤ةو١

 لوغد

 بإلغةجد
ٓٞبكن 

 غمبً 
 ٓٞبكن

ٓٞبكن 

 إ٠ُ ؾم ٓة

 ؿ٤ى ٓٞبكن

 إ٠ُ ؾم ٓة

 ؿ٤ى

 ٓٞبكن

 ٓ٘كلؼد 1.21 1.84 58.7 17.5 8.7 1.1 4 يوةد خطة لالتفاَّيات الدولية المبرمة مع وزارة التعميم العالي.  .1

 ٓ٘كلؼد 1.07 1.62 71.4 6.3 11.1 11.1 1 يوةد خطة لالتفاَّيات الدولية المبرمة مع ةامعة تشرين.  .2

3.  
تؤثر االتفاَّيات الدولية المبرمة مع مؤسسات التعميم العالي السورية  في 

 إعداد الموازنات االستثمارية.
 ٓسَٞطد 1.07 2.43 22.2 34.9 61.6 66.6 1

4.  
تؤثر االتفاَّيات الدولية المبرمة مع مؤسسات التعميم العالي السورية  في 

 تنفيذ الموازنات االستثمارية.
 ٓسَٞطد 1.1 2.53 18.3 37.3 19.8 66.6 6.4

5.  
تؤثر االتفاَّيات الدولية المبرمة مع مؤسسات التعميم العالي السورية  في 

 إعداد الموازنات الةارية.
 ٓسَٞطد 0.9 2.77 4.8 35.7 41.3 14.3 4
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6.  
تؤثر االتفاَّيات الدولية المبرمة مع مؤسسات التعميم العالي السورية  في 

 تنفيذ الموازنات الةارية.
 ٓسَٞطد 0.93 2.69 7.1 37.3 38.9 16.7 4

7.  
تؤثر االتفاَّيات الدولية المبرمة مع ةامعة تشرين في إعداد الموازنات 

 االستثمارية.
 ٓسَٞطد 0.9 2.67 3.2 53.2 17.5 66.6 1

8.  
تؤثر االتفاَّيات الدولية المبرمة مع ةامعة تشرين في تنفيذ الموازنات 

 االستثمارية.
 ٓسَٞطد 0.9 2.65 2.4 56.3 15.1 66.6 1

 ٓسَٞطد 1.02 2.62 7.1 50.8 61.6 15.9 5.6 تؤثر االتفاَّيات الدولية المبرمة مع ةامعة تشرين في إعداد الموازنات الةارية.  .9

 ٓسَٞطد 1 2.64 7.1 46.8 66.6 14.3 5.6 االتفاَّيات الدولية المبرمة مع ةامعة تشرين في تنفيذ الموازنات الةارية.تؤثر   .12

11.  
تؤدي االتفاَّيات الدولية المبرمة مع ةامعة تشرين إلى تطوير البحث 

 العممي في الةامعة.
 ٓسَٞطد 0.98 2.72 12.7 24.6 46.9 17.5 6.4

12.  
تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الموازنات توةد اتفاَّيات دولية 

 التخطيطية في وزارة التعميم العالي
 ٓ٘كلؼد 1.04 1.72 57.1 25.4 7.9 7.1 6.4

13.  
توةد اتفاَّيات دولية تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الموازنات 

 التخطيطية في ةامعة تشرين.
 ٓ٘كلؼد 1.36 1.79 70.6 4.8 9.5 5.6 9.5

 2.36 26.36 33.15 61.55 15.11 3.17 ومتوسط النسبالمتوسط الحسابي 

ِغِؤؿـبددٛيرأص١غ( أف درجة إجابات عينة الدراسة627يو ح الجدوؿ ) اٌّجغِخ االرفبل١بداٌض١ٌٚخ

اٌزشط١ط١خ ِٛاػٔبرٙب ٚرٕف١ظ رلغ٠ٓفٟإػضاص ٚثلىًسبمِغجبِؼخ اٌؼبٌٟ،  ،في أغمبيا متوسطة اٌزؼ١ٍُ
( فقرات عمى درجة متوسطة بينما بم  عدد فقرات 9حصمت ) حيث(، 0.36حيث بم  المتوسط الحسابي )

 .ولـ تسجؿ إجابات عالية ألفراد العينة، ات( فقر 4) المنخف ةالدرجة 
االتفاقيػػات الدوليػػة المبرمػػػة مػػ  مؤسسػػات التعمػػػيـ  اإلجابػػات المتوسػػطة ألفػػػراد عينػػة الدراسػػة حػػػوؿ تػػأثيرتركػػزت 
وتنفيػػذ كمتػػا المػػوازنتيف الجاريػػة واالسػػتثمارية، وقػػد توصػػمت نتػػائج الدراسػػة  جامعػػة تشػػريف فػػي إعػػداد، ومػػ  العػػالي

( رواتب المعيديف الموفديف والوافديف 69عمى البند )دور ىذه االتفاقيات جزئي، ومحدود اقتصر التحميمية إلى أف 
سبة لمموازنة الجارية، وعمى مشروع مشفى الجامعة التعميمي بالنسبة لمموازنة االستثمارية، و يعود السػبب فػي بالن

اتفاقيػات دوليػة  ذلؾ لعدـ وجود خطػة لبلتفاقيػات الدوليػة التػي سػتبـر مػ  المؤسسػات التعمػيـ العػالي، ولعػدـ وجػود
وىػذا مػا أكدتػو نتيجػة إجابػة أفػراد  ارة التعمػيـ العػاليتيدؼ إلى تطوير أساليب إعداد الموازنػات التخطيطيػة فػي وز 

(، والتي جاءت بدرجة  عيفة، وقد أشػارت الباحثػة سػابقًا إلػى عػدـ 63، 60، 0، 6عينة الدراسة عف العبارات )
وجود خطة لبلتفاقيات الدولية في التعميـ العالي، والتي تندرج  مف االتفاقيػة العامػة لمحكومػة، ويعػود ذلػؾ وكمػا 

 الباحثة لغياب األساليب العممية المو وعية في إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية. ترى
 تػؤثر االتفاقيػات الدوليػة المبرمػة مػ  مؤسسػات التعمػيـ العػالي،الفرضـية الثانيـة القائمـة: فض تر وبالتالي   

 البديمة.. وتقبل الفرضية وبشكؿ خاص م  جامعة تشريف في إعداد وتنفيذ موازناتيا التخطيطية
تتناسـب االتفاَّيـات الدوليـة المبرمـة مـع مؤسسـات التعمـيم العـالي ولمتحقق من الفرضية الثالثة القائمـة:     

وةهــت عبــارات مباشــرة ألفــراد عينــة  وبشــكل خــاص مــع ةامعــة تشــرين الحتياةاتهــا وتطمعاتهــا المســتقبمية.
 في الةدول اآلتي: بينالدراسة الستطالع آرائهم في ذلك وةاءت اإلةابة عمى النحو الم
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 االتفاَّيات الدولية لالحتياةات حول درةة تمبية الدراسة عينة إةابات: (128ةدول )
 واالنحراف المعياري الحسابي والمتوسط المئوية بالنسبة ممثمةوالتطمعات المستقبمية  

 بُــؼـــــــــحةوبذ بُىهْ

 بُُ٘حد بُٔا٣ٞد

 بُٔسَٞؾ

 بُؿُةج٢

 بفٗؿىبف

 بُٔؼ٤ةو١

 لوغد

 بإلغةجد

ٓٞبكن 

 غمبً 

ٓٞبكن  ٓٞبكن

إ٠ُ 

 ؾم ٓة

 ؿ٤ى ٓٞبكن

 إ٠ُ ؾم ٓة 

 ؿ٤ى 

 ٓٞبكن

1.  
زس٘ةَددددث بفزلةه٤ددددةذ بُم٤ُٝددددد بُٔحىٓددددد ٓددددغ ٓؤَُددددةذ بُسؼِدددد٤ْ بُؼددددة٢ُ 

 بُُٞو٣د ٝزطِؼةزٜة ٝبؾس٤ةغةزٜة بُُٔسوح٤ِد.
 ٓ٘كلؼد 1.14 2.29 34.9 18.3 33.3 11.3 3.6

2.  
بُٔحىٓددددد ٓددددغ غةٓؼددددد زشددددى٣ٖ ٝزطِؼةزٜددددة زس٘ةَددددث بفزلةه٤ددددةذ بُم٤ُٝددددد 

 ٝبؾس٤ةغةزٜة بُُٔسوح٤ِد.
 ٓ٘كلؼد 1.13 2.29 32.5 22.2 31.7 11.3 3.6

 2.29 33.7 20.25 36.5 11.3 3.6 بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ ٝٓسَٞؾ بُُ٘ث 

م  درجة تناسب االتفاقيات الدولية المبرمة دٛي( أف درجة إجابات عينة الدراسة628و ح الجدوؿ )ي       
 ف ة،خمؤسسات التعميـ العالي وبشكؿ خاص م  جامعة تشريف الحتياجاتيا وتطمعاتيا المستقبمية جاءت من

، وقد توصمت الباحثة بدراستيا التحميمية أف االتفاقيات الدولية المبرمة م  (0.09حيث بم  المتوسط الحسابي )
وال تحقؽ أقصى منفعة ممكنة منيا، وذلؾ لعدـ  جامعة تشريف تمبي جزءًا مف احتياجاتيا وتطمعاتيا المستقبمية،
 االلتزاـ بتنفيذ، ومتابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية المبرمة معيا.

تتناسػب االتفاقيػػات الدوليػة المبرمػة مػػ  مؤسسػات التعمػيـ العػػالي القائمـة:  الثالثــةالفرضـية  تــرفضوبالتـالي 
 وتقبل الفرضية البديمة. ..المستقبميةوبشكؿ خاص م  جامعة تشريف الحتياجاتيا وتطمعاتيا 

يػػتـ االلتػػزاـ بتنفيػػذ االتفاقيػػات الدوليػػة المبرمػػة مػػ  مؤسسػػات التعمػػيـ القائمــة:  الرابعــةلمتحقــق مــن الفرضــية 
 العالي، وبشكؿ خاص م  جامعة تشريف، وتحقيؽ أقصى منفعة ممكنة منيا.

في ذلك وةاءت اإلةابـة عمـى النحـو المبـين عبارات مباشرة ألفراد عينة الدراسة الستطالع آرائهم  وةهت
 في الةدول اآلتي:

 االتفاَّيات الدولية لالحتياةات حول درةة االلتزام بتنفيذ الدراسة عينة إةابات: (129ةدول )
 واالنحراف المعياري الحسابي والمتوسط المئوية بالنسبة ممثمةوالتطمعات المستقبمية  

 بُــؼـــــــــحةوبذ بُىهْ

 بُٔا٣ٞدبُُ٘حد 

 بُٔسَٞؾ

 بُؿُةج٢

 بفٗؿىبف

 بُٔؼ٤ةو١

 لوغد

 بإلغةجد

ٓٞبكن 

 غمبً 

ٓٞبكن إ٠ُ  ٓٞبكن

 ؾم ٓة

ؿ٤ى 

 ٓٞبكن

إ٠ُ ؾم  

 ٓة

 ؿ٤ى 

 ٓٞبكن

1.  
٣ددددسْ بفُسددددًبّ بُسددددةّ جس٘ل٤دددده بفزلةه٤ددددةذ بُم٤ُٝددددد ٓددددغ  ٓؤَُددددةذ 

 بُسؼ٤ِْ بُؼة٢ُ بُُٞو٣د, ٝزؿو٤ن أهظ٠ ٓ٘لؼد ٌٓٔ٘د ٜٓ٘ة. 
 ٓ٘كلؼد 1.06 2.25 31 26.2 31 11.3 1.6

2.  
٣دددددسْ بفُسدددددًبّ بُسدددددةّ جس٘ل٤ددددده بفزلةه٤دددددةذ بُم٤ُٝدددددد ٓدددددغ  غةٓؼدددددد 

 زشى٣ٖ, ٝزؿو٤ن أهظ٠ ٓ٘لؼد ٌٓٔ٘د ٜٓ٘ة.
 ٓ٘كلؼد 1.08 2 44.4 24.6 17.5 13.5 1

 2.13 37.7 25.4 64.65 11.9 1.8 بُٔسَٞؾ بُؿُةج٢ ٝٓسَٞؾ بُُ٘ث 

االلتػزاـ بتنفيػذ االتفاقيػات الدوليػة المبرمػة درٛيعينػة الدراسػة( أف درجػة إجابػات 629و ح الجدوؿ )ي        
مػػ  مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي، وبشػػكؿ خػػاص مػػ  جامعػػة تشػػريف، وتحقيػػؽ أقصػػى منفعػػة ممكنػػة منيػػا جػػاءت 

، وقػػػد توصػػػمت الباحثػػػة لعػػػدـ االلتػػػزاـ بتنفيػػػذ، ومتابعػػػة تنفيػػػذ (0.63حيػػػث بمػػػ  المتوسػػػط الحسػػػابي ) ،منخف ػػػة
يػة المبرمػػة مػ  جامعػػة تشػريف الموجيػػة منيػا بالدرجػة األولػػى لمموازنػة الجاريػػة، وبالدرجػة الثانيػػة االتفاقيػات الدول

لمموازنة االستثمارية، ويعود ذلؾ إلى  عؼ نشاط منسػؽ كػؿ اتفاقيػة، وعػدـ وجػود بػرامج تنفيذيػة، ورقابػة عمػى 
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لمعنيػػيف، وألسػػباب خارجػػة عػػف إدارة تنفيػذ ىػػذه االتفاقيػػات لتػػذليؿ صػػعوباتيا، وتقػػديـ الحمػػوؿ المبلئمػػة مػػف قبػػؿ ا
 الجامعة، والوزارة، والحكومة.

يتـ االلتزاـ بتنفيذ االتفاقيات الدولية المبرمة م  مؤسسات التعميـ : الرابعة القائمةالفرضية وبالتالي تم رفض 
 وتقبل الفرضية البديمة. العالي، وبشكؿ خاص م  جامعة تشريف، وتحقيؽ أقصى منفعة ممكنة منيا.

 :الخالصة
عرض ىذا المبحث نتائج استقصاء آراء أفراد عينة الدراسة في مستوى كفاية موازنة جامعة تشريف وعوامميا   

وسبؿ تحسينيا، فبيف أف درجة كفاية ىذه الموازنة متوسطة في الموازنتيف الجارية واالستثمارية، وفي أساليب 
قرارىا وتنفيذىا ورقابتيا وتمويمي ف ىذه األحكاـ عمى المستوى العاـ ال تطبؽ عمى جوانب أا، و إعداد الموازنة وا 

الموازنة جميعيا التي تناوليا االستقصاء فيناؾ جوانب ذات كفاية عالية وجوانب ذات كفاية منخف ة. كما 
قرارىا وتنفيذىا  بينت نتائج االستقصاء أف العوامؿ المؤثرة في مستوى كفاية الموازنة ىي أساليب إعدادىا وا 

 .تيا وتمويميا، فالمستوى المتوسط لكفاية ىذه األساليب جعؿ مستوى كفاية الموازنة متوسطاً ورقاب
اشتممت عينة الدراسة عمى ثبلث فئات: فئة اإلدارييف العممييف )أع اء ىيئة تدريسية وأع اء ىيئة 

ريف، وفئة موظفي فنية(، وفئة موظفي مديريات جامعة تشريف التي ليا صمة بإعداد وتنفيذ موازنات جامعة تش
المديريات في الوزارات ذات الصمة خارج جامعة تشريف، وقد جاءت أراء الفئات الثبلث متوافقة ودوف فروؽ 

كما تؤشر نتائج االستقصاء عمى الحاجة إلى زيادة موازنة جامعة تشريف  ،جوىرية في معظـ بنود االستبانة
لى تطوير أساليب إعد قرارىا وتنفيذىا ورقابتيا وتمويميا، وصواًل إلى موازنة بشقييا االستثماري والجاري، وا  ادىا وا 

 أكثر كفاية تمبى مف خبلليا معظـ احتياجات الجامعة وتنفذ معظـ أعماليا المادية المخططة.
 ومن خالل هذ  الدراسة الميدانية تم َّبول أو رفض فرضيات الدراسة عمى النحو اآلتي:

يتـ إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية في مؤسسات التعميـ العالي وبشكؿ  :ةالقائم األولى الفر ية ترفض 
خاص في جامعة تشريف وفؽ أساليب ومعايير مو وعية وعممية صحيحة وفقًا لبلحتياجات الواقعية وتقبؿ 

 الفر ية البديمة.

العالي، وبشكؿ خاص  : تؤثر االتفاقيات الدولية المبرمة م  مؤسسات التعميـالقائمة الثانيةالفر ية  ترفض 
 . وتقبؿ الفر ية البديمة.م  جامعة تشريف في إعداد وتنفيذ موازناتيا التخطيطية

ــةالفر ػػية  تػػرفض  القائمػػة: تتناسػػب االتفاقيػػات الدوليػػة المبرمػػة مػػ  مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي وبشػػكؿ  الثالث
 البديمة.خاص م  جامعة تشريف الحتياجاتيا وتطمعاتيا المستقبمية. وتقبؿ الفر ية 

يتـ االلتزاـ بتنفيذ االتفاقيات الدولية المبرمة م  مؤسسات التعميـ العالي، : القائمة الرابعةالفر ية  ترفض 
 وبشكؿ خاص م  جامعة تشريف، وتحقيؽ أقصى منفعة ممكنة منيا. وتقبؿ الفر ية البديمة.
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 الخـــاتمة
 

 النتائج والمقترحات والتوصيات
 

 
 المراةع المستخدمة
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 الخاتمة:
عممية مستمرة تتطمػب بالدرجػة األولػى تػوافر الرغبػة واإلرادة الحقيقيػة فػي  إن إدارة العممية التخطيطية هي:      

عادة التحميؿ فالعممية التخطيطية، ىي . بشكؿ دائـ التطوير والتحسيف المستمريف، كما تتطمب التحميؿ والمتابعة وا 
عممية مسػتمرة متصػمة مػف رأس اليػـر بالشػكؿ النػوعي والمركػز الحيػوي حتػى القاعػدة فػي التفاصػيؿ وعمميػة تنفيػذ 
التفاصيؿ ومتابعتيا وتقييميا. وتأتي أىميتيا بكؿ أجزائيا ومراحميا عمى مستوى تقييـ األفراد في كشػؼ المبػدعيف 

باعتبػار أف العمػؿ األساسػي لممػدير ىػو  وخاصـًة المـدراءؿ فػي مختمػؼ اإلدارات منيـ ليكونوا األجػدر بػإدارة العمػ
التفكير بيدؼ التخمص مف األزمات والحيمولة دوف االستسبلـ لتدفؽ المياـ مف الخارج والداخؿ بعد فرزىا بحسب 

نجػػػاز األىػػداؼ المرسػػػومة فػػي العمميػػػة التخطيطيػػة ن بكػػػؿ دقػػػة.  أىميتيػػا وصػػػواًل لتحقيػػؽ الفاعميػػػة المطموبػػة، وا  وا 
قميميػًا وعالميػًا عمميػة شػاقة تطػاؿ أكثػر  االرتقاء بأداء ةامعة تشرين لتكوف منارة إشعاع عممػي ومعرفػي محميػًا وا 

مف منحى يأتي في مقػدمتيا الفػرد قبػؿ أي شػيء آخػر، فالجامعػة يجػب أف تقػـو عمػى أفػراد يؤمنػوف بيػا ويػدركوف 
ف تعزيز الثقة بيف المؤسسة واألفراد وتوافر الرؤية الوا حة، وانتفاء بأف قيمتيـ سترتقي كمما ارتقى ىذا الكياف، و  ا 

األنػػػا، وتشػػػجي  األشػػػخاص المبػػػدعيف إ ػػػافة إلػػػى اإلمكانيػػػات الماديػػػة ىػػػي روافػػػ  البػػػد منيػػػا فػػػي عمميػػػة تطػػػوير 
    الجامعة وانفتاحيا عمى آفاؽ عالمية أرحب وأشمؿ.

 نتائج الدراسة: 
 ية:توصمت الدراسة إلى النتائج اآلت

ُتعدُّ موازنة تقميدية )موازنة بنود موازنة استثمارية(، و و  تقسـ موازنة جامعة تشريف إلى قسميف )موازنة جارية  .1
تػرتبط بشػكؿ مباشػر بالموازنػػة العامػة لمدولػة، وتحاكييػا مػف نػػاحيتي الشػكؿ والم ػموف، وتو ػ  وفػػؽ ، ورقابػة(

إلػػى التعميمػػات التػػي تأتييػػا مػػف وزارة الماليػػة، وىيئػػة تخطػػيط القػػوانيف واألحكػػاـ الماليػػة لموازنػػة الدولػػة، وتسػػتند 
ؤسسػػػات الدولػػػة االرتبػػػاط والمحاكػػػاة يجعػػػبلف مػػػف موازنػػػة الجامعػػػة تحمػػػؿ خصػػػائص موازنػػػات م الدولػػػة. وىػػػذا

 االيجابية والسمبية.
أف كافة ُتعدُّ جامعة تشريف إحدى جيات القطاع العاـ اإلداري، وىي وحدة محاسبية مستقمة شأنيا في ذلؾ ش  .2

 مف موازنة وزارة التعميـ العالي )التوزيعية(، والتي  موازنة خاصةليا  يخصصالجامعات الحكومية السورية، 
 بكافة إيراداتيا ونفقاتيا.وازنة العامة لمدولة )التوزيعية( ليا موازنة خاصة  مف الم يرصد

الخارجية، ويعػد  ، والمصادرالذاتيةوىي: المصادر الحكومية، والمصادر  مصادرثبلثة بجامعة تشريف  ؿتموّ  .3
األساس الذي تبنى عميو الموازنة التخطيطية  ىو، و التمويؿ الحكومي المصدر األساسي في تمويؿ جامعة تشريف

لمجامعػػة، وتقػػـو الجامعػػة بسػػد الػػنقص فػػي التمويػػؿ الحكػػومي بقػػدر مػػا تسػػمح بػػو المػػوارد الذاتيػػة لمجامعػػة ووفقػػًا 
 .بمحدوديتو و عفولمجامعة لخارجي التمويؿ ا ويتسـ ،لؤلولويات
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تنفيػػذ المػػوازنتيف )الجاريػػة واالسػػتثمارية( فػػي جامعػػة تشػػريف و  إعػػداد بينػػت الدراسػػة وجػػود بعػػض السػػمبيات فػػي .4
 ، ووجػػود بعػػض الصػػعوبات التػػي تحػػدُّ مػػف سػػير تنفيػػذىا وتحقيػػؽ أىػػدافيا،كغيرىػػا مػػف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي

 الدراسة بعض العوامؿ التي تؤثر في كفاية تمويميا.  وحددت ،كفايتيا بالتالي فيو 
لمػػػا تؤمنػػػو مػػػف  تيػػػا االسػػػتثمارية،المعاىػػػد التقانيػػػة التابعػػػة لجامعػػػة تشػػػريف عبئػػػًا إ ػػػافيًا عمػػػى موازن شػػػّكمت .5

منفصمة عف موازنػة تخصيصيا بموازنة خاصة بيا  رغـمستمزمات  رورية ليذه المعاىد )المكاف وتجييزاتو(، 
 الجامعة.

في البنود الخاصة بيا عند  بالحسبافمت الدراسة إلى استخبلص مجموعة مف المؤشرات يجب أخذىا توصّ  .6
 وىي: )الطالب( ، والتي مركزىا وبوصمتياإعداد الموازنات التخطيطية )الجارية واالستثمارية(

   نصيب في جامعة تشريف لممراحؿ الجامعية كافًة، ومعدؿ زيادة المسجميف معدؿ نمو أعداد الطبلب
 .الطالب الواحد مف النفقات

  .معدؿ نمو أعداد الطبلب المسجميف في وزارة التعميـ العالي لممراحؿ الجامعية كافًة 
   نسػػب أعػػداد الطػػبلب المسػػجميف فػػي جامعػػة تشػػريف لممراحػػؿ الجامعيػػة كافػػًة مػػف مثيبلتيػػا فػػي وزارة التعمػػيـ

 العالي.
 ة األولػػى فػػي جامعػػة تشػػريف ونسػػبتيـ إلػػى الطػػبلب معػػدؿ نمػػو الطػػبلب الخػػريجيف فػػي المرحمػػة الجامعيػػ

 المسجميف بالمرحمة الجامعية األولى.
  معػػدؿ نمػػو الطػػبلب الخػػريجيف فػػي مرحمػػة الدراسػػات العميػػا فػػي جامعػػة تشػػريف ونسػػبتيـ إلػػى أعػػداد الطػػبلب

 المسجميف في الدراسات العميا.
 خرى.تحديد حصة الطالب مف المساحات المخصصة واختبلفاتيا مف كمية أل 
  )جامعة تشريف.بتحديد كمفة الطالب مف النفقات المخططة والفعمية لمموازنتيف )الجارية، واالستثمارية 
 .معدالت نمو أعداد أع اء الييئة التعميمية والتدريسية في جامعة تشريف 
 .معدالت نمو أعداد أع اء الييئة التعميمية والتدريسية وزارة التعميـ العالي 
  الييئة التعميمية والتدريسية في جامعة تشريف مف مثيبلتيا في وزارة التعميـ العالي.نسب أعداد أع اء 
 .معدالت نمو حصة ع و الييئة التعميمية والتدريسية وقياسيا إلى مثيبلتيا في وزارة التعميـ العالي 
 .نسب تنفيذ موازنات جامعة تشريف اإلجمالية، والجارية، واالستثمارية 
 الفعمية( اإلجمالية، والجارية، واالستثمارية. -جامعة تشريف )المخططة معدالت نمو موازنات 
 نسػػب موازنػػات جامعػػة تشػػريف مػػف موازنػػات التعمػػيـ العػػالي الجاريػػة واالسػػتثمارية واإلجماليػػة )المخططػػة- 

 الفعمية(. 
 .نسب تنفيذ موازنات وزارة التعميـ العالي الجارية واالستثمارية واإلجمالية 
 الفعمية(. -زنات وزارة التعميـ العالي الجارية واالستثمارية واإلجمالية )المخططةمعدالت نمو موا 
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 نسػػػب موازنػػػات وزارة التعمػػػيـ العػػػالي مػػػف موازنػػػات الدولػػػة الجاريػػػة، واالسػػػتثمارية، واإلجماليػػػة )المخططػػػة- 
 الفعمية(.

 .نسبة تنفيذ موازنة التعميـ ما دوف العالي اإلجمالية 
  الفعمية(. -التعميـ ما دوف العالي اإلجمالية )المخططةمعدؿ نمو موازنة 
 .نسبة موازنة التعميـ ما دوف العالي اإلجمالية مف موازنة الدولة 
 دوف عالي(. نسبة تنفيذ موازنة التعميـ العاـ اإلجمالية )عالي، ما 
 الفعمية(. -معدؿ نمو موازنة التعميـ العاـ واإلجمالية )المخططة 
  التعميـ العاـ مف موازنة الدولة.نسبة موازنة 
 الفعمية(. -)المخططة نسبة تنفيذ موازنة الدولة اإلجمالية، ومعدؿ نمو ىذه الموازنة 
 حمي اإلجمالي.مدوف العالي مف الناتج ال نسب اإلنفاؽ الفعمي عمى التعميـ العالي وما 
  نة تمؾ النسب.نسب اإلنفاؽ الفعمي عمى التعميـ العالي في سورية وفي دوؿ أخرى ومقار 
يفوؽ معدؿ نمو الموازنات في جامعة تشريف معدؿ نمو أعداد الطبلب وأي ًا يفوؽ معدؿ نمو أعداد الييئة  .7

مفارقة كوف ىذا األمر يجب أف يجعؿ مف نمو  يشّكؿالتعميمية بشكؿ كبير، واألمر نفسو في الوزارة، وىذا قد 
مو أعداد الطبلب، كما يجب أف يمبي حاجة الجامعة إلنياء أعداد الييئة التعميمية يفوؽ أو يوازي عمى األقؿ ن

بعض المشاري  الميمة وغير المنتيية، ويعود ذلؾ إلى أف حساب معدؿ نمو الموازنات يتـ وفؽ األسعار 
والذي ال يعبر بشكؿ حقيقي عف معدالت نمو ىذه الموازنات كونو ال يأخذ في الحسباف نسب الت خـ  ،الجارية

 ال يوجد معيار دقيؽ الحتسابيا.السنوية والتي 
عدـ تخصيص المساحة الكافية لمطالب في جامعة تشريف وفؽ المعيػار المحػدد بمعظػـ كميػات جامعػة تشػريف  .8

 .وازنة االستثمارية لجامعة تشريفالممحوظة بالمألسباب مختمفة مف أىميا عدـ االنتياء مف بناء الكميات 
وبالتػػالي فػػإف ارتفػػاع نسػػبة كمفػػة الطالػػب فػػي جامعػػة تشػػريف الفعميػػة إلػػى المخططػػة قياسػػًا لمموازنػػة الجاريػػة،  .9

استفادة الطالب مف ىذه النفقات مرىونة بنوعية المدرسيف، وجودة أدائيـ في العممية التعميمية ونسبة عددىـ إلى 
، فػػي حػػيف بقيػػة النفقػػات ال واألجػػور بكتمػػة الرواتػػبتمثػػؿ يالموازنػػة الجاريػػة مػػف ألف القسػػـ األكبػػر  عػػدد الطمبػػة،
بالنسبة لمموازنة  إلى المخططة وانخفاض حصة الطالب الفعمية ( مف حجـ النفقات الجاريػة،6/3تشكؿ سوى )
 عػفمعػدؿ نمػو اإلنفػاؽ االسػتثماري المخطػط فػي جامعػة تشػريف  وانخفاضبمعظـ سنوات الدراسة،  االستثمارية

ميف فػػي الجامعػػة. وىػػذا يػػنعكس سػػمبًا عمػػى التوسػػ  فػػي الطاقػػة االسػػتيعابية لمجامعػػة معػػدؿ نمػػو الطػػبلب المسػػج
 متطمبات جودة التعميـ العالي.و وتوفير مستمزماتيا، بما يتوافؽ 

تحػػدد جامعػػة تشػػريف احتياجاتيػػا جميعيػػا بكمتػػا المػػوازنتيف الجاريػػة واالسػػتثمارية وتحػػدد فػػي  ػػوئيا المبػػال   .12
المالية التػي تمػـز لتوفيرىػا، إال أنيػا نػادرًا مػا تحصػؿ عمػى المبػال  التػي تطمبيػا أثنػاء المناقشػة، وغالبػًا مػا تمزميػا 

قػرار الموازنػة )الجاريػة واالسػتثمارية( لػوزارة القيادات العميا بالقبوؿ بمبال  محددة، كوف الجيػة ال معنيػة بمناقشػة وا 
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التعمػيـ العػػالي ولجميػػ  مؤسسػػاتيا التابعػػة ليػػا ومنيػػا جامعػة تشػػريف ال تعتمػػد عمػػى األسػػس العمميػػة والمو ػػوعية 
قرار الموازنة، وال  هداف مدى كفاية الموازنة لتحقيق األ بالحسبانتأخذ وفؽ برامج وا حة وتفصيمية بمناقشة وا 
 ومدى تناسب بنود هذ  الموازنة مع تحقيق األهداف.

إف الفػػػروؽ التػػػي ظيػػػرت بػػػيف متوسػػػط النفقػػػات المخططػػػة ومتوسػػػط النفقػػػات الفعميػػػة لمموازنػػػة التخطيطيػػػة  .11
)االستثمارية(، وعمى المستوى اإلجمالي لمموازنة ىي فروؽ دالة وجوىرية. في حيف تبيف عػدـ وجػود فػروؽ دالػة 

النفقات المخططػة ومتوسػط النفقػات الفعميػة لمموازنػة التخطيطيػة )الجاريػة(، وىػذا مػا بينتػو  وجوىرية بيف متوسط
الدراسة التحميمية، التي أظيرت وجود خمػؿ فػي إجمػالي الموازنػة التخطيطيػة بشػقييا )الجاريػة، واالسػتثمارية( فػي 

فيذ بعض المشػاري  الػواردة فػي والذي يعود بنسبة كبيرة  إلى ارتفاع نسبة الخمؿ في تنبعض سنوات الدراسة، 
 الموازنة االستثمارية، وبنسبة أقؿ في تنفيذ بعض بنود الموازنة الجارية. 

أشػػارت النتػػائج إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي الرواتػػب واألجػػور والتعوي ػػات بػػيف النفقػػات   .12
المخططػػة، والنفقػػات الفعميػػة. ووجػػود فػػروؽ دالػػة فػػي النفقػػات اإلداريػػة العامػػة والخاصػػة المخططػػة، والفعميػػة. وفػػي 

وهـذ  الفـروق المخططة والفعميػة لسػنوات الدراسػة، النفقات التحويمية، وكذلؾ في الديوف وااللتزامات الواجبة األداء 
 .الدالة إحصائيًا بين اإلنفاق المخطط والفعمي تؤثر سمبًا عمى سير العممية التعميمية وعمى ةودة التعميم

أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف النفقػات االسػتثمارية المخططػة والفعميػة لكػؿ فقػرة مػف   .13
وهـذ  الفـروق الدالـة إحصـائيًا تشـير الستثمارية لسنوات الدراسة، وإلجمالي السػنوات لكػؿ فقػرة. فقرات المشاري  ا

 .إلى ضرورة معالةة الخمل بين النفقات المخططة والفعمية لتحسين ةودة التعميم
أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف النفقات االستثمارية المخططة والفعمية عنػد عػدد   .14

 مف المشاري  االستثمارية، في حيف أظيرت النتائج عدـ وجػود فػروؽ دالػة عنػد بع ػيا األخػر لسػنوات الدراسػة.
 والفروق الدالة لها انعكاسات سمبية عمى سير العممية التعميمية.

( فػػي إعػػداد الموازنػػات التخطيطيػػة 2.25ينػػت النتػػائج عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة )ب  .15
في إقػرار التقػديرات الماليػة المقترحػة لمجامعػة، وفػي عمميػات صػرؼ االعتمػادات الماليػة لمجامعػة، وعمػى و لمجامعة، 

المؤىػؿ العممػي، فػي حػيف بينػت النتػائج وجػود  مستوى اإلجمالي ككؿ بحسب تقػدير أفػراد عينػة الدراسػة تبعػًا لمتغيػر
فروؽ دالة إحصائيًا في رقابة موازنة وتقويـ أداء الجامعة، وفي مواكبػة أنظمػة الموازنػات التخطيطيػة فػي الجامعػات 

 لمتوجيات الجديدة في الحصوؿ عمى إيرادات إ افية بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة.
( فػي إعػداد الموازنػات التخطيطيػة 2.25إحصائيًا عند مسػتوى داللػة )بينت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة   .16

لمجامعة، وفي عمميات صرؼ االعتمادات المالية لمجامعة، وفي رقابة موازنة وتقويـ أداء الجامعة، وفي مواكبػة 
ى أنظمة الموازنات التخطيطية في الجامعات لمتوجيات الجديدة في الحصوؿ عمى إيرادات إ افية، وعمى مستو 

اإلجمػػالي ككػػؿ بحسػػب تقػػدير أفػػراد عينػػة الدراسػػة تبعػػًا لمتغيػػر الخبػػرة. فػػي حػػيف بينػػت النتػػائج وجػػود فػػروؽ دالػػة 
 وجوىرية في إقرار التقديرات المالية المقترحة لمجامعة بحسب تقدير أفراد عينة الدراسة.
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ير أفػػػراد عينػػػة ( بحسػػػب تقػػػد2.25بينػػػت النتػػػائج عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة وجوىريػػػة عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )  .17
الدراسة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي في مواكبة أنظمة الموازنات التخطيطية في الجامعػات لمتوجيػات الجديػدة 
فػػي الحصػػوؿ عمػػى إيػػرادات إ ػػافية. فػػي حػػيف بينػػت النتػػائج وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي إعػػداد الموازنػػات 

لمقترحػة لمجامعػة، وفػي عمميػات صػرؼ االعتمػادات الماليػة التخطيطيػة لمجامعػة، وفػي إقػرار التقػديرات الماليػة ا
 لمجامعة، وفي رقابة موازنة وتقويـ أداء الجامعة، وعمى مستوى اإلجمالي ككؿ.

)الجاريػة واالسػتثمارية( فػي سػد  كفاية موازنة جامعة تشريف مستوى بينت نتائج الدراسة الميدانية اختبلؼ .18
تػػأثيرًا  تيػػاعمػػى مسػػتوى كفاي وجػػود عوامػػؿ تػػؤثر بشػػكؿ مباشػػرو احتياجاتيػػا بحسػػب تقػػدير أفػػراد عينػػة الدراسػػة، 

بمسػػتوى كفايػػة وأسػػاليب إعػػداد موازنػػة الجامعػػة تتمثػػؿ إيجابيػػًا فػػي بعػػض الجوانػػب، وسػػمبيًا فػػي بع ػػيا ا خػػر، 
قرارىا وتنفيذىا ومراقبتيا، إ افة إلى كفاية مصادر تمويؿ جامعة تشريف التي تؤمف ليا متطمباتيا المالية لسد  وا 

احتياجاتيا المطموبة، وأكدت ذلؾ إجابات أفراد العينة عف بنود االسػتبانة التػي تصػؼ ىػذه العمميػات واألسػاليب 
لمسػػػتوى كفايػػػة  وتأثيراتيػػػا عمػػػى كفايػػػة الموازنػػػة، األمػػػر الػػػذي يوصػػػؿ إلػػػى اعتبارىػػػا العوامػػػؿ المباشػػػرة المحػػػددة

قرارىػا، وصػرفيا  الموازنة، وىػذا يػدف  إلػى تحسػيف كفايػة الموازنػة مػف خػبلؿ تحسػيف عمميػات أسػاليب إعػدادىا وا 
 ورقابتيا.

تحسػػيف كفايػػة موازنػػة جامعػػة تشػػريف، ومػػف ىػػذه السػػبؿ تطػػوير لسػػبؿ  وجػػودنتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة بينػػت   .19
قرارىا، وتنفيذىا،  ورقابتيا، وتمويميا. أساليب تخطيط الموازنة، وا 

 ،إعػداد وتنفيػذ الموازنػات التخطيطيػة فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي ال يـتم :إلى أنه الدراسةنتائج توصمت   .22
يػػػػتـ وفقػػػػًا  وفػػػػؽ أسػػػػاليب ومعػػػػايير مو ػػػػوعية وعمميػػػػة صػػػػحيحة، وال "نمــــوذج لمدراســــة"جامعػػػػة تشػػػػريف  ومنيػػػػا

  وفؽ إجابات أفراد عينة الدراسة، وقد بينت نتائج الدراسة التحميمية ذلؾ. لبلحتياجات الواقعية
بلتفاقيات الدولية المبرمة م  مؤسسات التعميـ العالي، وبشػكؿ لتأثير  ال: أنو الميدانية بينت نتائج الدراسة  .21

ة، عينػة الدراسػ درجػة إجابػات أفػراد تجػاءحيػث  خاص م  جامعة تشريف في إعػداد وتنفيػذ موازناتيػا التخطيطيػة
ىذه االتفاقيات جزئي، ومحدود اقتصر عمى  دور وقد بينت الدراسة التحميمية أفمتوسطة، ولـ تأت بدرجة عالية، 

تمويػؿ البحث العممي بالنسػبة لمموازنػة الجاريػة، وعمػى نفقات تمويؿ بند رواتب المعيديف الموفديف والوافديف، وبند 
  .شروع مشفى الجامعة التعميمي بالنسبة لمموازنة االستثماريةمجزء مف فقرة آالت ومعدات العائدة ل

ارتفاع عدد االتفاقيات الدولية المبرمة بيف جامعة تشػريف والجيػات الدوليػة المختمفػة الموجيػة لػدعـ تمويػؿ  .22
 لموازنتيػػػػػامحدوديػػػػػة االتفاقيػػػػػات الموجيػػػػػة لػػػػػدعـ تمويػػػػػؿ اإلنفػػػػػاؽ ، و لمجامعػػػػػة اإلنفػػػػػاؽ لبنػػػػػود الموازنػػػػػة الجاريػػػػػة

 .االستثمارية
القروض الخارجية التي حصمت عمييا جامعة تشريف بتأميف القط  األجنبي لمموازنة االستثمارية،  أسيمت .23

بعػض وخففت االتفاقيات المبرمة مػ  الجامعػة عػبء اإلنفػاؽ مػف التمويػؿ الحكػومي ليػذه الموازنػة، عبػر تػأميف 
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بدعـ العممية  أسيـ مماتمويؿ الخارجي بشكؿ محدود، احتياجات الجامعة مف المخابر البحثية والتعميمية، مف ال
 وفؽ ما بينت الدراسة التحميمية. التدريسية والبحثية، وتحسيف جودة المخرج التعميمي

االتفاقيات العممية ومذكرات التفاىـ المبرمة بيف جامعة تشريف والجيات الدولية المتعددة، بتخفيؼ  أسيمت .24
 ألىػػـ بنػػودتمويػػؿ اإلنفػػاؽ بعػػبء اإلنفػػاؽ عػػف مصػػادر التمويػػؿ الحكوميػػة المرصػػدة لمموازنػػة الجاريػػة لمجامعػػة 

بػػر تػػوفير القطػػ  األجنبػػي ليػػا، ممػػا الموازنػػة الجاريػػة لجامعػػة تشػػريف )البحػػث العممػػي، والمعيػػديف الموفػػديف(. ع
 وفؽ ما بينت الدراسة التحميمية. ساىـ بتطوير ودعـ البحث العممي، ورف  جودة المخرج التعميمي في الجامعة

االتفاقيػػػات الدوليػػػة المبرمػػػة مػػػ  مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي وبشػػػكؿ خػػػاص مػػػ  جامعػػػة تشػػػريف  ال تتناســـب  .25
تبنػى عمػى  ليػذه االتفاقيػاتعدـ وجػود خطػة ل ،عينة الدراسة إجابات أفرادوفؽ  احتياجاتيا وتطمعاتيا المستقبميةو 

 .أي اً  الدراسة التحميميةوفؽ ما بينتو  الواقعية. االحتياجات بالحسبافأسس عممية مو وعية، تأخذ 
االلتزاـ بتنفيذ االتفاقيات الدولية المبرمػة مػ  مؤسسػات التعمػيـ العػالي، وبشػكؿ خػاص مػ  جامعػة  ال يتـ  .26
ىػذه االتفاقيػات  لما يتطمبو إنجػاز  ،ف، وتحقيؽ أقصى منفعة ممكنة منيا وفؽ إجابات أفراد عينة الدراسةتشري

االتفاقيات الدولية المبرمة م  معظـ  وعدـ تفعيؿ ،يفالمنسق ، ول عؼ نشاطحيز التنفيذدخؿ ت حتىمف وقت 
 .الدراسة التحميميةب ما جاءوفؽ ، وحصرىا بالطرؼ ا خر ؽ أقصى منفعة منيايحقتأدى إلى عدـ  مماجامعة ال

 مقترحات وتوصيات الدراسة:
 مقترحات الدراسة: أواًل:
 المقترحات التي انتيت إلييا الدراسة، والتي مف شأنيا ألىـ مفصَّبلً  عر اً  الدراسة مف الجزء ىذا يت مف     

أف تسيـ في تطوير أساليب إعداد وتنفيذ موازنة جامعة تشريف بشقييا )الجارية واالستثمارية(، وتعزز 
وقد انطمقت  جامعة تشريف، وعمى مستوى وزارة التعميـ العالي ككؿ، إيجابياتيا وتحسف كفايتيا، عمى مستوى

والتوصيات مف النتائج التي توصمت الباحثة إلييا، والتي عممت عمييا منذ بداية الدراسة، ىذه المقترحات 
واستنادًا إلى مجموعة مف مفاىيـ اإلدارة الحديثة والتي مف أىميا: التخطيط الذي يعد نقطة البداية لكؿ وظائؼ 

التي ننوي أف نذىب بيا إلى حيث  اإلدارة، والتحديد المسبؽ الذي نريد أف نسيطر عميو، ونسير نحوه، والطريقة
نقصد، وىو أي ًا النشاط المعقد الذي يتطمب تفكيرًا بالمستقبؿ بطريقة منتظمة وتنبؤًا باألحداث المتوقعة 
والعمؿ مف خبللو عمى تقميص الفجوة بيف ما ىو قائـ فعبًل أو ما نحف عميو ا ف وبيف ما نستيدؼ تحقيقو، 

بالحا ر مف مبدأ أف أحد أسباب الفشؿ في التخطيط إعطاء األولوية  وىو األسموب الذي يصؿ المستقبؿ
إلخماد حرائؽ اليـو عمى حساب التخطيط لممستقبؿ، وبالتالي استمرار توفير كؿ عوامؿ إشعاؿ الحرائؽ في 

 المستقبؿ.
 .ةلاأل، وخاصة َّصيرة األةلوبناًء عمى ما سبق َّامت الباحثة بتقسيم هذ  المقترحات إلى عامة بعيدة  
 مقترحات عامة طويمة األةل: 
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تطبيؽ موازنة البرامج واألداء مف خبلؿ توصيؼ جودة التعميـ واشتقاؽ األنشطة مف ذلؾ وتوزيعيا إلى برامج  .6
وو   تقديرات مالية لكؿ برنامج عمى حدة، ثـ جم  ىذه البرامج في خطة واحدة رئيسة تكوف البرنامج الشامؿ 

التعامؿ م  كؿ برنامج كموازنة جزئية مف الموازنة الشاممة لمبرنامج الشامؿ، فموازنة لمجموع ىذه البرامج، ويتـ 
البرامج واألداء، التي ُتعّد تنظيمًا متطورًا لمموازنة العامة تعتمد عمى التركيز عمى اليدؼ مف اإلنفاؽ وجودة إنجاز 

لفاعمية عمى األداء وقياس الكفاءة واىذا اليدؼ، وليس مجرد إتماـ اإلنفاؽ المخصص، وبالتالي يمكف التركيز 
ي  الموازنة بحسب البرامج، واألنشطة، ومراكز المسؤولية، كما تجعؿ التنفيذ )ال مركزي(، في التنفيذ، حيث يتـ توز 

برنامجو ونشاطو مف خبلؿ تنفيذ موازنتو مرتكزًا عمى تحقيؽ أىدافو، وجودة الُمخرجات بما يتفؽ  ينّفذفكؿ مركز 
ستراتيجي. كما تحقؽ موازنة البرامج واألداء فوائد عّدة  منيا )القدرة عمى إعداد موازنات سنوية والتخطيط اال

واقعية أكثر، وتمييز أف ؿ لحاجات األفراد، وربط التكاليؼ بمسؤوليات الموظفيف، والكشؼ عف التقصير وأسبابو 
ف عممية االنتقاؿ إلى خطط البرامج واألداء، وتييئة  عممية إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنات بشكؿ مباشر(. وا 

التخطيطية وفؽ البرامج واألنشطة يجب أف تكوف تدريجية وعمى مدى خطة خمسية )مثبًل الخطة الخمسية الثانية 
عشرة(، ويمكف أف تبدأ بعدة برامج عامة في السنة األولى وتنتيي البرامج المتخصصة كافة في السنة األخيرة مف 

العمؿ عمى أف ُتعّد الخطة الخمسية واالستراتيجية لمجامعة كما غيرىا مف الجيات التابعة  الخطة الخمسية. ويجب
لوزارة التعميـ العالي وفقًا ليذه البرامج واألنشطة والعكس صحيح. وعمى أف يتـ استكماؿ اإلجراءات جميعيا، 

صدار التشريعات والقوانيف البلزمة بيذا الشأف جميعيا، والتي تكفؿ تييئة  أسباب نجاح وتغيير عممية تخطيط وا 
 الموازنة مف الموازنة التقميدية إلى موازنة البرامج واألداء بشكؿ فعمي.

عطاؤىػا الصػػبلحيات البلزمػػة   .0 لمنيػػوض بػػدورىا مػػف قبػؿ الجيػػات المعنيػػة تفعيػؿ مديريػػة اإلحصػػاء والتخطػػيط وا 
وتجمي  كافة البيانات والمعمومات عف  وبشكؿ رئيس دورىا في تنظيـالرئيس في كؿ مفاصؿ العممية التخطيطية، 

مصػادر تمويػؿ جامعػة ، وجميػ  بما فييا االتفاقيات الدولية المبرمة والتػي سػتبـر بالجامعة جمي  األنشطة والبرامج
بيػػدؼ االرتقػػاء بأسػػموب إعػػداد وتنفيػػذ ومتابعػػة وتقيػػيـ الموازنػػات المؤشػػرات المطموبػػة لػػدعـ القػػرار  وكافػػةتشػػريف، 

ذوي الكفػػاءة ودعميػػـ بكػػؿ الميػػزات المبػػدعيف بعػػد مػػدىا باألشػػخاص التخطيطيػػة )التطويريػػة والتشػػغيمية( لمجامعػػة. 
  .المادية الممكنة بما يمكف مف االرتقاء بالعممية التعميمية

معيارًا ماد التنفيذ باإلنفاؽ   اقتراب انتياء العاـ المالي بسبب اعتإيقاؼ اليدر في أسموب اإلنفاؽ، وخاصًة م  .3
لتحديد مخصصات موازنة العاـ التالي خاصًة بالنسبة لممشاري  االستثمارية الُمباشر بيا، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ 

نما لمعاـ التالي فقط، وبالتالي ما لـ ي تـ إنجازه في اعتماد مبدأ تدوير المخصصات ولكف ليس ألعواـ عديدة، وا 
العاـ الحالي )عاـ تنفيذ الخطة( يتـ إنجازه في العاـ التالي كممحؽ خطة العاـ السابؽ، وىذا ما يتيح العناية بشكؿ 
أكبر ببرمجة النفقات ويجعميا مرتبطة بالفاعمية، مما يتيح مستوى أعمى مف التركيز عمى جودة اإلنجاز. وىذه 

 ئد كبيرة إلنجاحيا، وىي:العممية يجب  بطيا بنقاط عدة ليا فوا
 تدوير ما تبقى مف المخصصات الستكماؿ ما تبقى مف أعماؿ )عاـ الخطة(، وبالتالي عدـ الخوؼ مف فقدىا.  - أ
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الوقت نفسو ب والتركيز ،وتحقيؽ القيمة الم افة ،إكماؿ ما تبقى مف أعماؿ يساعد عمى و عيا في الخدمة - ب
ب انتياء العاـ المالي، ومف شطب ىذه المخصصات في عمى جودة اإلنجاز المحقؽ، دوف الخوؼ مف اقترا

 العاـ التالي.
عدـ تكرار بنود أو ما تبقى مف بنود أعماؿ خطة العاـ الحالي في العاـ التالي، وبالتالي توفير الكثير مف  - ت

واعتماد خطة الجيود وخاصًة أّف ما لـ يتـ تنفيذه ال يتـ تحديده بشكؿ دقيؽ إال في نياية العاـ أي بعد إعداد 
العاـ التالي، وبالتالي ال يمكف إعادة و عيا في خطة العاـ التالي مباشرًة ونصبح أماـ مع مة حيث يؤدي ىذا 
األمر إلى و   ما لـ يتـ تنفيذه إلى ما بعد العاـ التالي، وىذا يؤدي بالنتيجة إلى التأخر الكبير في إنجاز 

القيمة الم افة باإل افة إلى إ عافيا عند إنجازىا نتيجة التأخر  المشاري  وتنفيذ الخطط، وخسارة جزء كبير مف
 في إنجازىا إ افًة إلى زيادة تكمفة إتماـ إنجازىا الناجمة عف فروؽ األسعار.

يكوف ممحؽ خطة العاـ السابؽ لمدة )ستة أشير فقط( يجب خبلليا إتماـ إنجاز ما تأخر مف بنود في عممية  - ث
مخصصاتيا وا  افة بند دائـ في الخطة يسمى بند دعـ ممحؽ خطة العاـ السابؽ، حيث اإلنجاز، وذلؾ بعد تدوير 

يتـ فيو و   مبم  مالي يعادؿ نسبة الت خـ العامة في الدولة الناجمة عف فروؽ األسعار بعد تحديدىا مف قبؿ 
 الجيات المعنية مف المخصصات التي تـ تدويرىا، يتـ دعـ ممحؽ الخطة منو في حاؿ الحاجة.

يتـ رف  تقرير نيائي في األسبوع األوؿ مف الشير الساب  عف عممية تنفيذ ممحؽ خطة العاـ السابؽ، وفي  - ج
حاؿ بقاء بعض البنود دوف تنفيذ بشكؿ كامؿ أو جزئي يتـ ذكر األسباب بدقة مف الجية المعنية )البرنامج 

ة اإلحصاء والتخطيط مف خبلؿ دائرة المعني(، ومقارنتيا م  األسباب والمبلحظات التي تقـو بتجميعيا مديري
المتابعة لبلستفادة منيا الحقًا عند إعداد خطة العاـ التالي، وأي ًا تقييـ كفاءة األشخاص القائميف عمى تنفيذ 

في برنامجو، وفي الوقت نفسو يكوف ىناؾ وقت كاٍؼ إلدراج البنود التي لـ يتـ تنفيذىا بشكؿ كامؿ أو  الخطة كؿ
 ـ التالي مباشرًة. جزئي في خطة العا

تأميف قاعدة معمومات متقدمة خاصة باألمور القانونية، واإلدارية، واالقتصادية، والمالية، والمحاسبية، والتعمػيـ  .4
ومػػا يػػرتبط بيػػا مػػف القػػوانيف والمراسػػيـ واألحكػػاـ الناظمػػة الماليػػة واإلداريػػة، والمراجػػ  الدوليػػة واتفاقياتػػو العػػالي، 

ة، المتعمقػػة بو ػػ  الموازنػػات التخطيطيػػة، بمػػا يتناسػػب مػػ  عمػػؿ مديريػػة الموازنػػة فػػي اإلداريػػة والمحاسػػبية كافػػ
وزارة الماليػػػة وىيئػػػة تخطػػػيط الدولػػػة. تعػػػدُّ مرجعػػػًا لممػػػديريات والييئػػػات كافػػػة فػػػي الجامعػػػة يمكػػػف تسػػػميتيا بنػػػؾ 

 لكترونيًا(.ا  )ورقيًا، و  الشامؿالمعمومات 
الكفاءة مف أع اء الييئة التعميمية واإلدارييف، بما يتناسب م   دعـ الجامعة بالمزيد مف الكوادر البشرية ذوي .5

عدد الطمبة المتزايد، بما يسيـ في زيادة جودة التعميـ وتحسيف ُمخرجاتو، وزيادة اإلنفاؽ عمى بند زيادة أع اء 
أعداد  الييئة التعميمية واإلدارية بالموازنة الجارية لجامعة تشريف لمحفاظ عمى معدؿ نمو متوازف ما بيف

الطبلب وأعداد أع اء الييئة التعميمية، واإلدارية، ويمبي أي ًا المياـ الجديدة والدقيقة التي تتطمبيا عممية 
 التغيير إلى موازنة البرامج واألداء.
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زيادة اإلنفاؽ عمى البحث العممي، واعتماد مبدأ التركيز في اإلنفاؽ عمى البنود الحيوية بالبحث العممي   .6
لتي تعطي الحموؿ المناسبة لمق ايا المحمية في مختمؼ المجاالت وتقديميا لمجيات المعنية، والدراسات ا

واالعتماد تدريجيًا عمى اإليفاد الداخمي لنيؿ درجة الدكتوراه، وتوظيؼ المبال  الكبيرة عمى الموفديف في تييئة 
 عمى مستوى الدراسات العميا.  أسباب اعتماد إيفادىـ داخؿ الجامعة، وبالتالي رف  مستوى كفاية الجامعة

تفعيؿ ودعـ وتطوير مديرية البحث العممي في جامعة تشريف )مف حيث المكاف والكوادر اإلدارية المتخصصة  .7
والتجييزات وغيرىا..( لرف  السوية العممية لممدخؿ والمخرج التعميمي بالجامعة، والتي مف ميماتيا تنظيـ عممية 

الجامعة كافًة، السيما الخطة االستراتيجية لمجامعة التي أولت البحث العممي  البحث العممي بشكؿ ينسجـ وخطط
األىمية األولى، وبالتالي يكوف ليا برنامج خاص متكامؿ )موازنة( لو حصتو كأي برنامج أو نشاط مف برامج 

يكوف ليا دور كبير وأنشطة الجامعة، وبالتدريج يصبح لبرنامج البحث العممي آلية وا حة قابمة لمقياس، وبالتالي 
في رف  مستوى كفاية الجامعة عمى مختمؼ المستويات العممية وخاصة رف  مستوى الكفاية الداخمية لمجامعة عمى 

 مستوى الدراسات العميا.
زيادة الموارد المالية لجامعة تشريف مف خبلؿ تحفيز التعميـ العالي باألساليب المفتتحة وىي أسموب )التعميـ  .8

األمواؿ البلزمة لمتوس  في التعميـ الجامعي وتجويده،  التي تبقى غير كافية لتوفيرو وازي، واالفترا ي(، المفتوح، والم
 :لذلك تقترح الباحثة البحث عن سبل أخرى من خاللبالرغـ مف أىمية الموارد المالية التي تجنى منيا، 

التػػػي سػػػتبـر انطبلقػػػًا مػػػف احتياجػػػات الجامعػػػة الواقعيػػػة خطػػػة )سػػػنوية، خمسػػػية( لبلتفاقيػػػات الدوليػػػة  و ػػػ   
 استنادًا إلى الخطة العامة لمدولة. ليا برامج زمنية تنفيذية وآليات تنفيذ محددةوال رورية، 

بمػا ، الموجية لدعـ كمتا المػوازنتيف، بيف الجامعة والجيات الدولية المختمفة تفعيؿ االتفاقيات اليامة المبرمة  
 إشباع االحتياجات الواقعية لمجامعة. يحقؽ

يراف، والصػيف وغيرىػاالصديقة لسوريالدوؿ  إلىالجامعة  م الدولية المبرمة تفاقيات اال توجيو   ، ة كروسيا، وا 
دعـ تمويػؿ إنفػاؽ ، عمػى أف تكػوف اتفاقيػات نوعيػة مركػزة وموجيػة لػالمختمفػة،.(.  الوكاالتو  ،المؤسساتوأي ًا 

 ، بشروط ميسرة وبما يحقؽ أقصى منفعة منيا.رية واالستثماريةكمتا الموازنتيف الجا
عبر تكثيؼ االتفاقيات  مية الحكومية منيا وغير الحكومية،التعاوف بيف الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية والخد 

 .المختمفة م  الجيات والييئات المحمية
 العمؿ المينية في الجامعة .زيادة فاعمية مكاتب تفعيؿ الوظيفة االقتصادية لمجامعة مف خبلؿ   

 تقديـ بعض الخدمات التعميمية لمطمبة مقابؿ رد النفقات بعد تخرجيـ وحصوليـ عمى العمؿ بفوائد رمزية. 
إقامة مراكز أبحاث عممية تشرؼ عمييا مديرية البحث العممي تقدـ االستشارات والبرامج المبلئمة لحؿ  

دمية مقابؿ نسب بسيطة مف أرباح وموازنات المؤسسات المستفيدة مشكبلت إدارية وصناعية وزراعية وتعميمية وخ
 مف ىذه األبحاث، ولفترات زمنية محددة.
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مكاناتيا الكبيرة والبحث دائمًا عف   زيادة الموارد المالية الذاتية لمجامعة مف خبلؿ استثمار الجامعة لقدراتيا وا 
بداعية لتكوف أنموذجًا لكؿ مؤسسا  ت الدولة العامة والخاصة.أساليب وأفكار جديدة، وا 

العمؿ عمى إعداد موازنة مستقمة لجامعة تشريف خاصة بيا )موازنة برامج وأداء( يتـ تمويميا مف الموارد الذاتية  .9
التي يتـ تحصيميا خبلؿ العاـ، ليكوف اإلنفاؽ منيا في العاـ التالي وفؽ خطة الموازنة المستقمة بشقييا الجاري 

ة إعداد موازنة الجامعة ذات التمويؿ الحكومي، إال أف الفرؽ ىو أف الموازنة المستقمة واالستثماري عمى غرار خط
ذات التمويؿ الذاتي يكوف تمويميا مرصودًا بشكؿ مسبؽ مف إيرادات العاـ السابؽ، وبالتالي ال مشكمة فييا مف 

قت لنقص التمويؿ نتيجة عدـ حيث رصد التمويؿ ليا ألنو جاىز سمفًا، أما الموازنة الحكومية فيي معر ة بأي و 
رصد المبم  البلـز ليا وتحويمو إلى حساب الجامعة بشكؿ مسبؽ، وىذا ما يؤدي في أغمب األحياف إلى عدـ 
تحقيؽ نسب التنفيذ المطموبة، وبالتالي إلى الخمؿ وحدوث بعض الفروؽ أحيانًا ومف األف ؿ إعداد خطة الموازنة 

لى مف كؿ عاـ، أي بعد معرفة مبم  الموارد الذاتية مف العاـ السابؽ بال بط المستقمة خبلؿ األشير الثبلثة األو 
قرار الموازنة الحكومية وتكوف السنة التنفيذية لخطة الموازنة المستقمة تسعة أشير، وتتميز ىذه الموازنة المستقمة  وا 

في الموازنة الحكومية الناتجة بالمرونة والسرعة في اإلعداد واإلقرار والتنفيذ وتغطيتيا لجوانب ال عؼ والنقص 
عف تخفيض المبال  المقترحة مف الجامعة بعد إعداد الخطة، وبالتالي التأثير عمى كفاءة العممية التعميمية فتأتي 
الموازنة المستقمة لتغطي ىذا الجانب السمبي في الموازنة الحكومية، وأي ًا تدف  ىذا الجانب إلى األماـ في 

%( مف قيمة 62لى بعض البرامج المستقمة الخاصة بيا بشكؿ كامؿ. ويجب رصد )مختمؼ البرامج إ افة إ
الموازنة المستقمة )حجـ الموارد الذاتية( في بند مستقؿ يصرؼ منو، إما في بنود الموازنة المستقمة أو في دعـ 

ثة األخيرة مف العاـ بنود الموازنة الحكومية وحسب األولويات وخاصًة في البنود الحيوية وذلؾ خبلؿ األشير الثبل
)الرب  الراب ( أي بعد تعديؿ الموازنة الحكومية )في حاؿ حدوث تعديؿ خبلؿ العاـ وغالبًا ما يكوف التعديؿ سمبيًا 

 في حاؿ حدوثو(، وبعد تقييـ كفاءة التمويؿ الحكومي لتنفيذ الموازنة الحكومية األساسية أو المعدلة.
التعميـ النظامي بشكؿ يمكف مف معالجة اليدر الناتج عف الرسوب العمؿ عمى تغيير أساليب التسجيؿ في  .62

والتسرب المذيف يسبباف  ياع قسـ مف األمواؿ والجيد المبذوؿ في التعميـ، ويخف اف إنتاجية التعميـ الكمية، 
وذلؾ مف خبلؿ إلزاـ الطالب بدف  مبم  مالي رمزي ومحدد لقاء كؿ مقرر وم اعفة ىذا الرسـ عند رسوبو 

ع ادتو أي مقرر مف مقرراتو الدراسية في المرة الثانية، وبالتالي تقّؿ نسبة الرسوب والتسرب. وُيعدُّ ىذا حبًل وا 
، كما يعدُّ حبًل لمطرفيف إذ تزداد الموارد الذاتية لمجامعة أ عافًا م اعفة وترتف  الكفاية دبالنسبة لمشكمة االستنفا

 التعميمية، وكفاءة المخرج التعميمي.الداخمية لمتعميـ، ويتـ رف  مستوى العممية 
رف  نسبة اإلنفاؽ الفعمي عمى التعميـ مف الناتج المحمي اإلجمالي، كوف القطاع التعميمي أصبح االستثمار  .66

 األىـ لمستقبؿ الببلد والعامؿ األساسي في تطورىا وتبوئيا مراتب متقدمة.
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التوس  في تييئة الكوادر التي تشارؾ في إعداد الموازنة وتنفيذىا ورقابتيا، وتدريب العامميف غير   .60
ومنحيـ فرصة دراسة األنظمة المالية المختمفة، والحديثة وخاصًة المتعمقة لدى كؿ برنامج،  المؤىميف

 يات المعنية.بأنظمة البرامج واألداء بإشراؼ مديرية اإلحصاء والتخطيط، بالتعاوف م  الج
تطوير النظاـ المالي الحالي بما يتبلءـ م  مشكبلت العمؿ الراىنة، وق ايا التطوير والتغيير السيما مػا   .63

يخص المناقصات، والتعاقد، وصرؼ النفقات وتييئة ىذا النظاـ وكوادره بشػكؿ تػدريجي لمعمػؿ وفػؽ خطػط 
 موازنة البرامج واألداء.

 مقترحات خاصة َّصيرة األةل:    
قتػراح العممػي لمخطػة السػنوية المنبثقػة عػف نتػائج ىػذه الدراسػة، وذلػؾ إف الحموؿ واألساليب المقدُّمة فػي اال     

بعػػد تحديػػدىا فػػي نتػػائج الدراسػػة النظريػػة والتحميميػػة والميدانيػػة، والتػػي بمجموعيػػا أظيػػرت أمػػاكف ال ػػعؼ فػػي 
االستثمارية(. فػاالقتراح المػدّعـ بػالحموؿ واألسػاليب عممية إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية بشقييا )الجارية، و 

المنطقية لمنيوض بواق  عممية إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييـ الموازنات التخطيطية ىو ليس لموازنة واحدة )خطة 
يمكػػف  والثانيــةاألساسػػية( وىػػي الموازنػػة ذات التمويػػؿ الحكػػومي،  األولــى)واحػػدة( فقػػط بػػؿ لمػػوازنيف )لخطتػػيف( 

ىذه  ا بالموازنة المستقمة، أو الموازنة الذاتية أو الداعمة الحيوية ذات التمويؿ الذاتي. وقد قسمت الباحثةتسميتي
المقترحات إلى ثبلثة مستويات: )إعداد، تنفيذ ومتابعة تنفيذ، تقييـ ( الموازنات التخطيطية، بما يحقؽ تنفيػذ 

 المقترحات العامة السابقة تدريجيًا وفؽ ا تي:
 يتـ إعداد الموازنات التخطيطية وفؽ ا تي:  إعداد الموازنات التخطيطية: أواًل: 

: التػي تعػػد تنظيمػًا متطػورًا ُيقّسػـ الخطػػة إلػى بػرامج وأنشػطة، إذ يػػتـ تـدريةياً  تطبيـق موازنـة البــرامج واألداء -1
برنػػامج و ػػ  التقػػديرات الماليػػة لكػػؿ برنػػامج عمػػى حػػدة، ثػػـ بجمػػ  ىػػذه البػػرامج عمػػى مسػػتوى الجامعػػة  ػػمف 

الخطػة الرئيسػػة )الموازنػة العامػػة(، حيػث يػػتـ تحديػد مػػا ىػو اعتيػػادي وسػنوي ومػػا ىػو حيػػوي وميػـ )بعػػد تحديػػد 
طبيعػػة النفقػػة بشػػكؿ دقيػػؽ جاريػػة واسػػتثمارية إف كانػػت  ػػمف اإلنفػػاؽ الجػػاري أو االسػػتثماري(، وىػػذا يتطمػػب 

دؼ البنػػود الحيويػػة التػػي تسػػتمـز الدراسػػة اعتمػػاد مبػػدأ التركيػػز فػػي أثنػػاء التخطػػيط عنػػد كػػؿ برنػػامج كونػػو يسػػتي
التفصيمية التي تشكؿ نسبة صغيرة مف إجمالي البنود وتكمف حيويتيا في كونيا تعطي قيمة م افة عالية جدًا 

وىػػذا ال يعنػػي أف بقيػػة البنػػود ليسػػت ميمػػة ولكنيػػا أخػػذت و ػػعيا الروتينػػي واإلجرائػػي السػػنوي مػػف  -وجديػػدة 
كثيػػػر مػػػف بنػػػود الموازنػػػة الجاريػػػة كبنػػػود البػػػاب األوؿ بػػػاب الرواتػػػب واألجػػػور  حيػػػث آليػػػة اإلنفػػػاؽ عمييػػػا مثػػػؿ

، ُويسػػتنتج أنػػو مػػف الميػػـ اعتمػػاد مبػػدأ التركيػػز عمػػى ىػػذه البنػػود فػػي موازنػػة البػػرامج واألداء،  -والتعوي ػػات...
ينيػة( فػي الكثيػر خاصًة وأنو يتبلقى مػ   مبػدأ القميػؿ الحيػوي والكثيػر غيػر الحيػوي )المتشػابو ذو الطبيعػة الروت

مػػف عناصػػرىما، فالمبػػدآف يركػػزاف عمػػى تكثيػػؼ الجيػػود باتجػػاه إنجػػاز األىػػداؼ الحيويػػة، وتقسػػيـ الخطػػة وفػػؽ 
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بػػرامج تسػػاعد عمػػى تطبيػػؽ مبػػدأ التركيػػز ومبػػدأ القميػػؿ الحيػػوي مػػف حيػػث دقػػة التقػػديرات لبلحتياجػػات وتكاليفيػػا 
 ي عممية إعداد الخطة.واألولويات الميمة والحيوية وتوسي  الكادر المشارؾ ف

: يتـ تحديد ىذه األىػداؼ الروتينيػة منيػا والحيويػة وتحديػد أمػاكف تحديد األهداف العامة لمخطة لكل برنامج -2
الخمػػػػؿ، وأمػػػػاكف ال ػػػػعؼ بدقػػػػة وآليػػػػات التغمػػػػب عمييػػػػا، وكيفيػػػػة تركيػػػػز الجيػػػػود السػػػػتدراكيا وبعػػػػد ذلػػػػؾ تحديػػػػد 

 مشروع الخطة التي نحف بصدد إعدادىا لكؿ برنامج.االحتياجات لتحقيؽ ىذه األىداؼ أثناء صياغة 
: يعتمػػد إعػػداد الموازنػػات التخطيطيػػة فػػي كػػؿ برنػػامج عمػػى البيانػػات دَّــة البيانــات والمعمومــات وتحميالتهــا  -3

واإلحصاءات الدقيقة والشاممة والمركزة في عدة جداوؿ والمدعومة بالحسابات الدقيقة وبالتحميؿ لمعدالت النمو 
فػػػة وىػػػذا مػػػف عمػػػؿ )دائػػػرة اإلحصػػػاء(، والمقارنػػػات بػػػيف ُمخرجػػػات العمميػػػة التعميميػػػة )الطالػػػب، والنسػػػب المختم

واألبحػػاث العمميػػة( وُمػػدخبلت العمميػػة التعميميػػة )الييئػػة التعميميػػة، واإلداريػػة، والبنػػى التحتيػػة والتجييػػزات...(، 
ـ وكنتيجػػة اسػػتنتاج المؤشػػرات لمػػدة خمػػس سػػنوات سػػابقة عمػػى األقػػؿ، وبالتػػالي تحديػػد المتغيػػرات بدقػػة، ومػػف ثػػ

لػى مػاذا سػتؤدي وىػذا مػف عمػؿ )دائػرة التخطػيط( وكيفيػة التعامػؿ  الناجمة عف تمؾ المتغيرات، وتحميميا بدقة وا 
مػػػ  ىػػػذه المؤشػػػرات، وبالتػػػالي القػػػدرة عمػػػى تحديػػػد األىػػػداؼ بدقػػػة ووفػػػؽ األولويػػػات ذات الطبيعػػػة االسػػػتراتيجية 

رساؿ ىذه الجداوؿ وتحميبلتيا ومؤش راتيا إلػى مراكػز البػرامج لبلسػتفادة منيػا فػي إعػداد خططيػـ كافػة )انظػر وا 
 ( مف الدراسة(.6) الممحؽ

 التدرج في عممية تغيير طرائق إعداد الخطة إلى خطة البرامج واألداء عمى مراحل: -4
إف التدرج في عممية التحوؿ ىذه مف برامج عامة إلى برامج أكثر خصوصية يساعد عمى التوسػ  المتػزامف  - أ

والتدريجي في بناء الكوادر المؤىمة والبلزمة لتأميف عممية اإلعداد لمخطة والتي تكوف أقرب إلى ما يخصيا 
 عند التنفيذ لمخطة.

تسػػاعد ىػػذه األسػػاليب عمػػى التخطػػيط فػػي أدؽ التفاصػػيؿ لمبنػػود الحيويػػة تحديػػدًا، فػػاإلدارة  الفعالػػة الحديثػػة   - ب
لؾ تثبػػت أف كػػؿ سػػاعة نق ػػييا فػػي التخطػػيط تػػوفر مػػف لمخطػػة تتطمػػب تخطػػيط تفاصػػيؿ العمػػؿ كافػػة، وبػػذ

 خبلليا ساعات طويمة عند التنفيذ.
إف التدرج في التحوؿ إلى خطط البرامج واألداء يسػيـ فػي بنػاء اإلدارة  السػميمة والدقيقػة فػي عمميػة إعػداد   - ت

ا ومعاىػدىا الخطة وفي مجاؿ التخطيط بشكؿ عاـ، كما يساعد المدراء في مختمؼ جيات الجامعة وكمياتي
 ومنشآتيا عمى أف ينجزوا ما ىو مخطط بفاعمية، وبأحسف النتائج وفي الوقت المحدد.

 يتم تنفيذ الموازنات التخطيطية وفق اآلتي:   ثانيًا: تنفيذ ومتابعة تنفيذ الموازنات التخطيطية:
 تطوير متابعة التنفيذ بما يتناسب طردًا مع تطور اإلعداد والتحول التدريةي إلى خطة البرامج واألداء:  .1

دخاؿ التجديدات عمى عممية اإلعداد مثؿ تطبيؽ توزي  الخطة  إف استخداـ األساليب الحديثة أثناء إعداد الخطة وا 
ركيز الجيود في عممية المتابعة عمى البنود التي تـ إلى برامج يزيد مف فاعمية التنفيذ ومتابعة ىذا التنفيذ، وت
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تركيز الجيود عمييا أساسًا في عممية اإلعداد والتي مف الميـ جدًا التركيز عمى عممية تنفيذىا بدقة و مف 
 البرنامج الزمني المحدد ليا، لما ليا مف قيمة م افة عالية جدًا عمى مجمؿ العممية التعميمية. 

دارة وقػػػػػػت   لتنفيذ ضمن البرنامج المادي والزمني المحدد:رفع مستوى متابعة ا .2 إف إدارة عمميػػػػػػة تنفيػػػػػػذ الخطػػػػػػة وا 
تنفيػػػذىا تتمثػػػؿ باالسػػػتخداـ الفعػػػاؿ لممػػػوارد المتاحػػػة بمػػػا فييػػػا الوقػػػت، وىػػػذا يتطمػػػب االلتػػػزاـ الكثيػػػر فػػػي تنفيػػػذ أدؽ 

عادة  تحميميا بيدؼ التطوير عمى المستوى التفاصيؿ في ىذه البنود الحيوية و مف الوقت المحدد ليا ومتابعتيا وا 
المحظػػي أثنػػاء التنفيػػذ )عمػػى مبػػدأ التخطػػيط المسػػتمر أثنػػاء تنفيػػذ الخطػػة( وخاصػػًة  لمبنػػود الحيويػػة فنجػػاح الخطػػة 
يتطمػػب التعػػرؼ بدقػػة عمػػى النتػػائج والمشػػكبلت لحظػػة التنفيػػذ بيػػدؼ القيػػاـ بعمميػػة تعػػديؿ آليػػات التنفيػػذ لمخطػػة بمػػا 

عػػادة التحميػػؿ المحظيػػيف والتػػي ىػػي مػػف صػػمب عمػػؿ دائػػرة المتابعػػة فػػي مديريػػة التخطػػيط يػػتبلءـ ونتػػائج المتاب عػػة وا 
وبالتعػػاوف مػػ  مكتػػب المتابعػػة لرئاسػػة الجامعػػة، والمجنػػة العميػػا إلعػػداد ومتابعػػة وتقيػػيـ الخطػػة وخاصػػًة ليػػذه البنػػود 

 الحيوية الميمة جدًا.
إعػداد الخطػة بشػكؿ دقيػؽ يسػتند إلػى مؤشػرات دقيقػة إف : لدَّة في التنفيـذ بمـا يتناسـب مـع الدَّـة باإلعـدادا .3

بيف األىداؼ الروتينية )مثؿ النفقات التشغيمية والرواتب  ووا حة يمكف مف تحديد أىداؼ دقيقة ووا حة تميز ما
.أي لما ىو موجود.. وفػي الخدمػة..( واألىػداؼ التطويريػة الحيويػة )التحػديث لمػا ىػو قػائـ فػي المشػاري  .واألجور
دخاليا إلػى الخدمػة وخمػؽ قػيـ م ػافة عاليػة الجػودة إلػى ُمػدخبلت العمميػة التعميميػة واالسػتثمار فػي االستثما رية وا 

الموارد البشرية، وتطوير مستوى أع اء الييئة التعميمية، والييئة اإلدارية(. كؿ ىذا يجعؿ عممية التنفيذ ومتابعتػو 
كنة حتى قبؿ بدء التنفيذ مف خبلؿ مشػاركة الجيػات وا حة وأكثر دقة مف ذي قبؿ كما يجعؿ عممية المتابعة مم

المختمفػػة فػػي تركيػػز جيودىػػا لتنفيػػذ مػػا يتعمػػؽ بيػػا مػػف الخطػػة، ومسػػاعدتيا مػػف خػػبلؿ الحػػوار والنقػػاش، ومػػف ثػػـ 
صياغة المعوقات وىذا يؤدي إلى تحديد أسباب عػدـ القػدرة أو الػبطء بالتنفيػذ وو ػ  اإلدارة العميػا بحقيقػة األمػور 

الوقػت نفسػو و ػ  المبلحظػات الجزئيػة كافػة عمػى تنفيػذ وب ،قانوني دقيؽ م  اقتػراح الحمػوؿ المناسػبةبشكؿ فني و 
 الخطة لدى كؿ البرامج في الجامعة وتجميعيا وتبويبيا لبلستفادة منيا الحقًا وىذا عمؿ )دائرة المتابعة(.

: أي محاربة اإلدارة رة الحديثةتفعيل المتابعة من خالل االستثمار األمثل لموَّت والذي تعتمد عميه اإلدا .4
السيئة لموقت فيو مورد ميـ وأساسي وليس قيدًا، وىنا يكمف الفارؽ األساسي بيف اإلدارة  التقميدية واإلدارة 
الحديثة، إذ إنو مف السيؿ جدًا أف تكوف مشغواًل ولكف مف الصعب جدًا أف تكوف فعااًل والفاعمية تتطمب دائمًا 

تمريف أثناء العمؿ ومحاربة مبدأ مبلزمة العمؿ دوف تفكير وتحميؿ وتقييـ، كما تتطمب عممية التفكير والتحميؿ المس
المتابعة الفعالة العناية والتركيز عمى اإلنجاز المحقؽ وليس بعمميات صرؼ النفقة، وبالتالي التوجو إلى تطبيؽ 

محاسبة بآف واحد وتحديدًا مسؤوليات اإلنفاؽ النوعي وتوفير عامؿ المرونة وتفويض الصبلحية الفاعمة ومبدأ ال
دارات البرامج.  الصرؼ عمى إدارات الجامعة وا 

: بؿ يجب أف يشتمؿ عمى عممية المناقبلت خاصًة ةعل عامل المرونة غير مقتصر فقط عمى أوامر الصرف .5
ما يدعـ منيا القميؿ الحيوي وفؽ مبدأ التركيز،  واالكتفاء بإجراء عممية المناقمة بيف البنود بقرار مف آمر الصرؼ 
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ة الرئيس وىو رئيس الجامعة، وربط ذلؾ م  الموازنات الجديدة في وزارة المالية، ومتابعة ىذا األمر بدقة في مديري
 التخطيط وتفوي يا بالصبلحيات المناسبة لتقـو بتصحيح األخطاء أثناء التنفيذ بعد اقتراحيا الحموؿ لئلدارة العميا.

 ثالثًا: تقييم تنفيذ الموازنات التخطيطية، ودراسة النتائج وتحميمها:
إف عممية المتابعػة أثنػاء التنفيػذ ومػا قبػؿ التنفيػذ كنػوع مػف الرقابػة : تةميع عمميات التقييم الةزئي أثناء التنفيذ .1

تقييـ نتائج تنفيذ الخطة مف خػبلؿ تجميػ  المبلحظػات الجزئيػة كافػة أثنػاء عمميػة بالمحظية واالستباقية يساعد جدًا 
تقييميػة لعمميػة التنفيػذ المتابعة الموجودة لدى دائرة المتابعة ودراستيا دراسة دقيقة وبشكؿ متكامؿ وىذه الدراسػات ال

العػػاـ التػػالي بعػػد صػػياغتيا بالشػػكؿ بعنػػد إعػػداد الموازنػػة التخطيطيػػة  والمتابعػػة يمكػػف االسػػتفادة منيػػا بشػػكؿ كبيػػر
الفنػػي الصػػحيح لػػدى دائػػرة الدراسػػات التابعػػة لمديريػػة التخطػػيط بعػػد تفعيميػػا وتػػأميف األشػػخاص األكفػػاء لمقيػػاـ بيػػذه 

ب الختػػامي األولػػي نيايػػة العػػاـ والحسػػاب الختػػامي النيػػائي منتصػػؼ العػػاـ بشػػكؿ الميمػػة، وبالتػػالي تحميػػؿ الحسػػا
االنحرافػػػات وتكراراتيػػػا فػػػي البػػػرامج المختمفػػػة، واألسػػػباب التػػػي أدت إلييػػػا والحمػػػوؿ الواقعيػػػة  شػػػامؿ ودقيػػػؽ إلظيػػػار

 لمعالجتيا والتغمب عمييا في الموازنات القادمة.
ت تنفيذ الخطػة ومتابعتيػا التػي ىػي نتيجػة عػف و ػوح آليػات إعػداد الخطػة إف و وح آليا التقييم النهائي لمموازنة: .2

وأىدافيا يؤدي بالنتيجة إلى كفاءة عممية التقييـ لتنفيذ الخطة ومتابعتيػا بعػد إعػدادىا فػي كػؿ برنػامج مػف برامجيػا وفػي 
 كؿ بند مف بنودىا وفي كؿ فقرة وفي كؿ باب ولدى كؿ مشروع ولدى كؿ جية مف جيات الجامعة.

تمكػػف ىػػذه الدراسػػات التقييميػػة مػػف تحديػػد  تحديــد أمــاكن التقصــير وســوء التنفيــذ وتحديــد المســؤولية بدَّــة: .3
المسػػؤوليات ومعرفػػة مػػا إذا كانػػت ذاتيػػة )أي ناتجػػة عػػف األفػػراد( أو مو ػػوعية )خارجػػة عػػف إرادة  األفػػراد مثػػؿ 

عية، وبالتػػػالي تكػػػوف أداة ميمػػػة نقػػػص التمويػػػؿ أو الكػػػوارث( وعمػػػى مختمػػػؼ درجاتيػػػا إف كانػػػت ذاتيػػػة أو مو ػػػو 
 لتفعيؿ مبدأ المحاسبة بشكؿ دقيؽ وحقيقي، وذلؾ بعد توزي  ىذه المسؤوليات وفؽ البرامج واألنشطة.

: إف كفاءة التقييـ ىي نتيجة  منية لكفاءة المتابعة وكفاءة اإلعداد، فبعد عممية التقييـ كفاءة التقييم .4
مة ومف ثـ العودة لحساب المتغيرات والمؤشرات ومدى تطورىا.. والدراسة وو   النتائج في الجداوؿ الشام

.. نرى عممية التكامؿ في إعداد الخطة وتنفيذىا ومتابعة تنفيذىا وتقييميا ودراسة النتائج، وبعدىا إعداد الخطة
مية متكاممة وتحميؿ الموازنة المنفذة، ومف ثـ العودة إلى إعداد الخطة. إذًا عممية التخطيط والتنفيذ والتقييـ عم

شاممة دقيقة تتطمب الجيد والتعاوف والكفاءة العالية لدى األفراد القائميف عمييا، إذ إف إحدى أىـ أسباب كفاءة 
عممية التقييـ الشاممة ىذه ىي استخداـ األساليب الحديثة في إعداد الخطة وتنفيذىا ومتابعتيا مف تطبيؽ أسموب 

)تركيز الجيود( حتى مبدأ القميؿ الحيوي، بحيث تتركز عممية التقييـ كنتيجة  التوزي  إلى البرامج إلى مبدأ التركيز
طبيعية لمبنود الحيوية عمى حسف األداء في التنفيذ التي وصفناىا سابقًا، والتي تبيف لنا في النتيجة مدى كفاءة 

قييـ ىذه بتقييـ األشخاص األشخاص القائميف عمى اإلعداد والتنفيذ ومتابعة التنفيذ ورقابتو، وتساعد عممية الت
القائميف عمى العمؿ بشكؿ دقيؽ، وبتحديد األشخاص الذيف يستحقوف المكافأة واالرتقاء بالسمـ الوظيفي، وبالتالي 
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تحديد األشخاص األكفاء بالفعؿ وخاصًة المدراء القائميف عمى إدارة العمؿ في مختمؼ البرامج وبمختمؼ الدرجات 
 ة العامميف وعمى مختمؼ المستويات.وتكشؼ بالتالي كفاءة وفاعمي

 يمي: أوصت الدراسة بـــــــماتوصيات الدراسة:  ثانيًا:
تطبيؽ موازنة البرامج واألداء في مؤسسات التعميـ العالي وبشكؿ خاص في جامعة تشريف وفؽ أساليب  .1

 االحتياجات الواقعية. بالحسبافومعايير عممية مو وعية تأخذ 
والقػػوانيف البلزمػػة  لبلنتقػػاؿ التػػدريجي مػػف الموازنػػة التقميديػػة إلػػى موازنػػة البػػرامج إصػػدار جميػػ  التشػػريعات   .6

 واألداء.
و   برنامج زمني لتطبيؽ االقتراحات العامة مػف خػبلؿ الموازنػات السػنوية )إعػداد، تنفيػذ، متابعػة تنفيػذ،   .3

 .قييـ( وفؽ أسموب البرامج واألداءرقابة، ت
في إطار الخطػة م  الجيات الدولية المختمفة الجامعة  التي ستبرمياو   خطة لبلتفاقيات الدولية   .4

إمكانيػػػات الجامعػػػة، واحتياجاتيػػػا وتطمعاتيػػػا المسػػػتقبمية، بمػػػا يحقػػػؽ  بالحسػػػبافتأخػػػذ ، لمدولػػػة العامػػػة
تنفيذ دوريػة تتب  ورف  تقارير  ، مت منة برامج زمنية تنفيذية،أقصى منفعة ممكنة مف الجانب ا خر

سنوية(، لمعرفة درجة االلتزاـ بتنفيذىا، ومدى تمبيتيا الحتياجات الجامعػة  ربعية، أو وليا )شيرية، أ
  .، وو   الحموؿ المبلئمةوالمعوقاتالصعوبات و وتطمعاتيا المستقبمية، 

يػػػػراف الػػػػدوؿالجامعػػػػة و  بػػػػيفالمبرمػػػػة  دوليػػػػةالتفاقيػػػػات اال تفعيػػػػؿ  .5 ، الصػػػػديقة لسػػػػورية كروسػػػػيا، وا 
بػػػراـ ، المختمفػػة،.(المؤسسػػات، والوكػػاالت و  نوعيػػػة مركػػزة وموجيػػة لػػػدعـ جديػػدة معيػػا اتفاقيػػات وا 

 تمويؿ إنفاؽ كمتا الموازنتيف الجارية واالستثمارية، بشروط ميسرة وبما يحقؽ أقصى منفعة منيا.
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، الػػدار المــدخل الحــديث فــي إعــداد واســتخدام الموازنــات: 0226را ػػي، محمػػد سػػامي، وحجػػازي، وجػػدي حامػػد،  .02

 درية، مصر.الجامعية لمطباعة والنشر والتوزي ، اإلسكن
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، 6، طالتعميم العالي في عصر المعرفـة التغيـرات والتحـديات وآفـاق  المسـتقبل(: 0228الربيعي، سعيد بف حمد ) .06
 دار الشروؽ، عماف.

 ، دار البياف، القاىرة.المحاسبة اإلدارية: 6996رجب، عبد العزيز، .00
 مية التربية.، دمشؽ، جامعة دمشؽ، كاَّتصاديات التعميم، ب(: 0223-0220رحمة، أنطوف ) .03
، دمشؽ، جامعة دمشؽ، كمية التربية العامة وفمسفة التربية، ج(: 0227-0226رحمة، أنطوف والشماس عيسى ) .04

 التربية.
 ، دمشؽ، جامعة دمشؽ، دمشؽ.4، طاَّتصاديات التعميم: 6994-6993رحمة، انطوف،  .05
 جامعة دمشؽ.، دمشؽ، الطبعة الخامسة، منشورات اَّتصاديات التعميم: 0222رحمة، انطوف،  .06
 ، دمشؽ، جامعة دمشؽ.اَّتصاديات التعميم: 0227-0226رحمة، انطوف،  .07
 ، دمشؽ، جامعة دمشؽ.التخطيط التربوي: 0227-0226رحمة، انطوف،  .08
 ، معيد اإلدارة  العامة، الرياض.المحاسبة اإلدارية مع تطبيقات بالحاسب اآللي :0222الزامؿ، أحمد محمد،  .09
 ، مؤسسة راـ لمتكنولوجيا، عماف.المحاسبة اإلدارية: 6993السعايدة، منصور إبراىيـ،  .32
 ، دار الشروؽ، عماف.المحاسبة اإلدارية: اتخاذ َّرارات ورَّابة: 0220سفياف، سميماف والشرع، مجيد،  .36
، وتوةهاتـه المسـتقبمية 2222وحتـى  1972تطور التعميم العالي في سورية من عام : 0222سنقر، صػالحة،  .30

 العالي. دمشؽ، وزارة التعميـ
 ، مركز التعميـ المفتوح، جامعة تشريف.اَّتصاديات المالية العامة: 0229 - 0228شرؼ، سمير،  .33
 ، طبعة المعارؼ، القدس، فمسطيف.مبادئ الموازنات: 6984صبري، ن اؿ رشيد،  .34
 ، بيروت، دار الني ة.الميزانيات التقديرية: 6975 يؼ، خيرت،  .35
 ، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر والتوزي ، عماف، األردف.داريةالمحاسبة اإل: 0220ظاىر، محمد احمد،  .36
 ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية.المدخل المعاصر في المحاسبة اإلدارية :6995عبد العاؿ، أحمد رجب، .37
 (: اتجاىات وأساليب معاصرة في اقتصاديات التعميـ. الرياض: دار العمـو لمطباعة.6980العبيدي، غانـ ) .38
، المكتػػب الجػػامعي مقدمــة فــي المحاســبة اإلداريــة(: 0226، األميػػرة إبػػراىيـ، وعمػػي، عبػػد الوىػػاب نصػػر، )عثمػاف .39

 الحديث، اإلسكندرية.
 ، دار الثقافة لمنشر والتوزي  ، األردف. 4،ط الوسيط في القانون الدولي العام: 0229عمواف، عبد الكريـ،  .42
، دار وائػػػؿ لمنشػػػر والتوزيػػػ ،  3، ط )المقدمـــة والمصـــادر(القـــانون الـــدولي العـــام : 0223عمػػػواف، محمػػػد يوسػػػؼ، .46

 األردف.
 ، دط، منشأة المعارؼ ، دس .القانون الدولي العامبو ىيؼ: أعمي صادؽ  .40
 ، عماف، دار الشروؽ لمنشر والتوزي إدارة الةودة الشاممة في المؤسسات التربوية(: 0224عميمات، ناصر ) .43
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، القػػاىرة، الػػدار أسػػاليب جديػػدة -مػػيـ والبحػػث العممػػي العربػػي المعاصػػرتمويػػؿ التع: 0226غنيمػػة، متػػولي، محمػػد،  .44
 المصرية المبنانية.

 ، جامعة دمشؽ، دمشؽ.0، طالمحاسبة اإلدارية ودراسة الميزانيات: 6994فموح، صافي،  .45
 ، دار المسػتقبؿ لمنشػرالنظريـات والوظـائف -مبادئ اإلدارة : 6989القريوتي، محمد قاسـ، وزيمؼ، ميدي حسػف،  .46

 والتوزي ، عماف، األردف.
 ، جامعة دمشؽ، دمشؽ.تقنيات التعميم الذاتي: 0225-0224القبل، فخر الديف،  .47
، القػػاىرة، دراســات فــي أســاليب المحاســبة اإلداريــة لمقــادة اإلداريــين وغيــر التةــاريين: 0223قممػي، يحيػػى احمػد،  .48

 اتيراؾ لمطباعة والنشر.
سػماعيؿ، مػدحت،  .49 ، دار المسػيرة لمنشػر المحاسـبة الحكوميـة بـين النظريـة والتطبيـق :6989كراجة، عبد الحمػيـ وا 

 والتوزي  والطباعة،عماف.
، عمػػػاف، دار المسػػػيرة لمنشػػػر إدارة الموازنـــات العامـــة بـــين النظريـــة والتطبيـــق: 6997المػػػوزي، سػػػميماف وآخػػػروف،  .52

 والتوزي  والطباعة.
 امعة اإلسكندرية، اإلسكندرية.، جالمحاسبة الحكومية، مدخل معاصر: 6993مبارؾ، صبلح،  .56
 ، عماف، األردف.المحاسبة اإلدارية: 6998المجم  العربي لممحاسبيف القانونييف،  .50
 ، عماف، األردف.المحاسبة اإلدارية، المفاهيم األساسية: 0220المجم  العربي لممحاسبيف القانوييف،  .53
ــة األةهــزة وصــنع ا: 0224محمػػد، موفػػؽ حديػػد،  .54 ــةاإلدارة  العامــة هيكم ــرامج الحكومي ــذ الب ، دار لسياســات وتنفي

 الشروؽ، الطبعة األولى، دار الشروؽ، عماف.
داري وتنظيمـي،: 6995مرار، فيصؿ فخػري،  .55 عمػاف،  العالَّة بين  التخطيط والموازنة العامة: مـدخل مفـاهيمي وا 

 دار مجدالوي.
 ر الجامعية، بيروت.الدا ،المحاسبة الحكومية والقومية: 6992مرعي، عبد الحي والفيومي، محمد، .56
ــات فــي اتخــاذ : 6995مرعػػي، عبػػد الحػػي وجمعػػة، إبػػراىيـ إسػػماعيؿ،  .57 ــة وبحــوث العممي نمــاذج المحاســبة اإلداري

 ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية.القرارات
 ، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.الموازنة التخطيطية وأساليب التحميل الكمي: 6986مرعي، عبد الحي،  .58
 ، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.في المحاسبة اإلدارية:  0226عي، عطية عبد الحميد، مر  .59
، وزارة الثقافػػة، منهةيـة الموازنــة العامـة لمدولـة فـي الةمهوريــة العربيـة السـورية: 6994الميػايني، محمػد خالػد،  .62

 دمشؽ.
،  26/60/0228السنة الثانية عدؿ  ،منتدى الةزائرية لمقانون والحقوق، القسم البيداغوةيموساوي معمر،  .66

 .24/23/0262اخد 
 ، دمشؽ، مطبعة الداودي.المالية العامة: 6998الناصر، ناصر عيد،  .60
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المكتػػب  : المحاسػػبة الحكوميػػة والقوميػػة بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ،0226نصػػر، عبػػد الوىػػاب وبػػدوي، محمػػد عبػػاس، .63
 اإلسكندرية. الجامعي الحديث،

 ، اإلسكندرية، مصر.المحاسبة اإلدارية: 6993، فتحي رزقي، نور، والسوافيري .64
 ، اإلسكندرية، مصر.األصول واألسس العممية: 0222اليواري، سيد،  .65
 دار الر ا، دمشؽ. ، ترجمة عبد الرحيـ الكسـ،المحاسبة اإلدارية: 0220ىوبر، جاف فرانسوا ولمير، لوراف،  .66
: 6986، سػػػػيرج، ترجمػػػػة : حجػػػػاج، أحمػػػػد حامػػػػد ومراجعػػػػة: سػػػػعيد ،كمػػػػاؿ الػػػػديف، ىيتجػػػػر، ليسػػػػتراي  ومػػػػاتولتش .67

 ، الرياض ، دار المريخ.المحاسبة اإلدارية
دار المػريخ لمنشػر، : المحاسبة اإلدارية، 0222ىيتجر، ليستراي، وماتولتش، سيرج، ترجمة ، حجاج، أحمد حامػد، .68

 الرياض، المممكة العربية السعودية.
 ، مطبعة االتحاد، دمشؽ.المحاسبة الحكومية: 6996-6992، وراد خميؿ، عطا اهلل .69
، وزارة التعميـ العطاء المستمر في ظل التصحيح المةيد عاماً من 25التعميم العالي:: 6995وزارة التعميـ العالي،  .72

 ، دمشؽ.العالي
 ، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزي  ، بيروت، لبناف. القانون الدولي العام : 0228بيطار،  وليد .76

 الرسائل الةامعية:
========== 

فـي َّطـاع غـزة فـي الفتـرة  الكبـرى المحميـة لمهيئـات التطويريـة الموازنـة تحميـل ، 2007 طػارؽ، العجػيف، أبػو .1
  .اإلسبلمية الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة (،2225 -2221)
 الوطنية السمطة لموازنة الدائم العةز تغطية في الخارةي التمويل وأهمية دور  2009:محمػد، مصطفى، أبو .2

  فمسطيف. اإلسبلمية، الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة،الفمسطينية
مدى استخدام الموازنات التخطيطية كأداة لمرَّابة وتقيـيم األداء فـي منشـآت : 0223األفندي، سجى مصطفى،  .3

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حمب، سورية.العامالقطاع 
(  جػػػػودة وكفػػػاءة التػعميػػػػـ السػػعػػػودي: دراسػػة فػػي المرحمػػة الثانويػػة لمبنػػيف. رسػػالة دكتػػوراه 0224الجػػابري، نيػػاؼ ) .4

 (. الرياض: وزارة التربية والتعميـ.663مقدمة إلى جامعة مانشستر في بريطانيا، مجمة المعرفة، العدد )
، دور الموازنة كأداة تخطيط مالي في المنظمات غيـر الحكوميـة فـي َّطـاع غـزة: 0225الجديمي، محمد حسف،  .5

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية، غزة ، فمسطيف.
 ، حالـة الـيمن الناميـة فـي البمـدان التضـخم مكافحـة فـي والماليـة النقديـة السياسـة دور :0226الجػبلؿ، أحمػد، .6

 اجستير منشورة، الجزائر.رسالة م
منظمات التمويـل العربيـة واإلسـالمية ودورهـا التنمـوي فـي الةمهوريـة العربيـة  :0226 -0225الحسف، اياد،  .7

 جامعة دمشؽ، سورية. ، رسالة ماجستير غير منشورة،السورية
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وتقويم األداء فـي  تقويم نظام الموازنات التخطيطية كأداة لمتخطيط والرَّابة: 0226الحميد، محمد عمي، سالـ،  .8
 رسالة ماجستير، جامعة عدف، اليمف. منشآت صناعة األغذية في الةمهورية اليمنية )دراسة ميدانية(،

مكانيــة تطبيقهــا عمــى الموازنــة العامــة لمدولــة فــي ســورية،  موازنــة: 0223الخيػػاط، محمػػد،  .9 البــرامج واألداء وا 
 ؽ.رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد، جامعة دمش

، رسػالة ماجسػتير، كميػة فمسـطين فـي التضـخم فـي االنفاَّيـة السياسـة أثـر: 0266محمػد كمػاؿ، رجػب حسػيف، .10
 غزة. -االقتصاد، جامعة األزىر

، دور الموازنــات فــي تخطــيط ورَّابــة وتقيــيم أداء المةــالس البمديــة فــي األردن: 0224الزعبػػي، محمػػد نػػاجح،  .11
 األردف. جامعة آؿ البيت، رسالة ماجستير،

مشكالت التمويل الةامعي ومقترحات لتطوير مصادر  مستقباًل في ضوء سياسة : 0224السمكي، فايز بساـ،  .12
 ، رسالة دكتوراه ، األردف.التعميم العالي في األردن

، تقييم نظم الموازنات التخطيطية ودورهـا فـي فعاليـة إدارة سـمطة إَّمـيم البتـراء :0225الطراونة، غادة عػوض، .13
 ير منشورة، جامعة آؿ البيت، األردف.رسالة ماجستير غ

، أطروحػػة بنــاء دليــل تربــوي لمتخطــيط االســتراتيةي فــي المــدارس الثانويــة األردنيــة: 0224العبسػػي، محمػػد،  .14
 دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف، األردف.

ي الةمهورية العربية الموازنات التخطيطية لمتعميم العالي وسبل تطويرها ف :0228-0227عمي، محمد ىيثـ،  .15
 أطروحة دكتوراه، كمية التربية، جامعة دمشؽ. أنموذج ةامعة دمشق" السورية"

اســـتراتيةية مقترحـــة لحـــل مشـــكالت التمويـــل فـــي الةامعـــات الحكوميـــة :  2227، عميمػػات، محمػػػد، عبػػد اهلل .16
 رسالة ماجستير، عماف.، ومقارنتها مع تمويل الةامعات الخاصة

مدى فاعمية الموازنة كأداة تخطيط ورَّابة في وكالة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل : " 0225العمري، عطا،  .17
 ". رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية.الالةئين الفمسطينيين )االونروا( في َّطاع غزة

الل المخطط الوطني لممحاسبة دور الموازنات التخطيطية في تقييم األداء من خ، 6987-6986كابوش، موفؽ،  .18
 ، رسالة ماجستير في المحاسبة مف جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد، دار السبلـ، دمشؽ.في الةزائر

 المةــالت والتقارير والمؤتمرات:
===================== 

: محا ػػػػػرة بعنػػػػػواف سياسػػػػػات التعمػػػػػيـ العػػػػػالي فػػػػػي سػػػػػورية جمعيػػػػػة العمػػػػػـو 0227 -5 -65بركػػػػػات، غيػػػػػاث،  .6
 االقتصادية، وزارة التعميـ العالي، الجميورية العربية السورية.

 .463ىػ، ص 6469جدة،  البنؾ اإلسبلمي لمتنمية، التقرير السنوي، .0
، وقػائ  المػؤتمر العممػي التعميم العالي العربي وتحديات مطمع القرن الحادي والعشرين: 6994جامعة الكويت،  .3

 ، جامعة الكويت.6994نيساف عاـ  02 -64الكويت مف الثاني لقسـ أصوؿ التربية في جامعة 
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، بحث مقدـ لمؤتمر التعميـ العالي فػي األردف : تمويل وتكاليف التعميم في األردن0222عبد اإللو نعمة، جعفر، .4
 األردف، جامعة الزرقاء األىمية -، الزرقاء0222ايار  68-66بيف الواق  والطموح خبلؿ الفترة 

، مجمػة لموازنة كأداة لمتخطيط والرَّابة في مؤسسـات المةتمـع المـدني الفمسـطينية"دور ا: 0225حمس، سالـ، .5
 الجامعة اإلسبلمية"، سمسمة العمـو اإلنسانية، العدد األوؿ، المجمد الراب  عشر، غزة، فمسطيف.

ة سياسة تطوير التعمـيم العـالي فـي الـوطن العربـي: مةاالتهـا وأولوياتهـا، نـدوة سياسـ: 6985رحمة، انطوف،  .6
دمشؽ، المنظمة  ،1985تشرين الثاني  21-16تطوير التعميم العالي في الوطن العربي المنعقدة في دمشق 
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 ونسبها ومعدالت نموها وتطور أعداد الطالب وأعداد أعضاء الهيئة التعميمية في التعميم العالي   (  تطور النفقات المخططة والفعمية لمموازنة الجارية واالستثمارية ) لمدولة والتعميم العالي ومادون التعميم العالي ، وجامعة تشرين(1ممحق )
 التعميم في بعض الدول األخرى من الناتج  المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية  وتطور اإلنتاج والناتج المحمي اإلجمالي في سورية ومقارنة  نسبة اإلنفاق  الفعمي عمى التعميم في سورية ونسبة  اإلنفاق  الفعمي  عمى

 (0221 -0222( ولغاية العام )0222-1111من العام )
سلُ 

 ػخاٌّغّى
 اٌجُبْ/ اٌؼبَ

اٌّؼذالد  0222 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0220 0222 0222 اٌؼبَ اٌّبٌٍ

 اٌىعطُخ ٌٍّٕى
 رغٍغً

-2222 اٌؼبَ اٌذساعٍ

0222 
0222-0222 0222-

0220 

0220-0222 0222-0222 0222-0222 0222-0222 0222-

0222 

0222-0222 0222-

0222 
أػذاد وِؼذي ّٔىأػذاد طالة  2

 اٌزؼٍُُّخ ٌٍّشاؽًعبِؼخ 

 * بعُّؼه

 1  74204 71087 64927 61024 55947 51486 46559 41208 35827 30736 اٌّغّىع اٌؼبَ
 2  2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 22.22 20.22 22.22 22.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي إٌّى

 3 22.22 141.42 131.28 111.24 98.54 82.02 67.51 51.48 34.07 16.56 - عٕخ األعبط

 4  22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.02 إٌغجخ ِٓ طالة اٌىصاسح
أػذاد وِؼذي ّٔىأػذاد طالة  0

وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌّشاؽً 

 **عُّؼهب  اٌزؼٍُُّخ

 1  532072 504184 460123 418607 360736 289925 245345 228303 212872 188819 اٌّغّىع اٌؼبَ
 2  5.53 9.58 9.92 16.04 24.42 18.17 7.46 7.25 12.47 - عٕخ عبثمخ ِؼذي إٌّى

 3 02.02 181.79 167.02 143.68 121.70 91.05 53.55 29.94 20.91 12.74 - عٕخ األعبط
2 

 اٌهُئخ اٌزؼٍُُّخ ثغبِؼخ رششَٓ*

 2  0222 0222 0222 0222 0222 2222 0202 2220 2222 2222 اٌّغّىع اٌؼبَ

 0  2222 2202 2222 2222 2222 222 222 220 222 220 اٌهُئخ اٌزذسَغُخ
ِؼذي إٌّى ألػذاد 

 اٌهُئخ اٌزؼٍُُّخ

 2  2.22 02.22 2.22 2.22 2.22 2.02 - 22.02 2.02 - 22.20 - عٕخ عبثمخ رؼٍُُّخ

 2 2.22 22.22 22.20 22.22 20.22 22.20 22.22 22.02 22.22 22.20 - عٕخ األعبط
 2  2.20 2.22 0.02 - 2.22 2.20 2.22 2.22 2.22 2.22 - عٕخ عبثمخ رذسَغُخ

 2 2.20 20.22 02.22 02.22 02.22 02.22 22.22 22.22 2.22 2.22 - عٕخ األعبط
ؽصخ  ػضى اٌهُئخ اٌزؼٍُُّخ 

 واٌزذسَغُخ ِٓ اٌطالة
 2  02.22 02.22 22.22 02.22 02.22 02.22 00.22 02.22 02.22 02.22 اٌزؼٍُُّخ

 2  22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.02 22.02 اٌزذسَغُخ

ِؼذي إٌّى ٌؾصخ 

ػضى اٌهُئخ 

اٌزؼٍُُّخ واٌزذسَغُخ 

 ِٓ اٌطالة

 2  0.22 - 22.02 - 2.22 2.22 2.22 22.22 2.22 - 22.22 0.22 - عٕخ عبثمخ رؼٍُُّخ

 22 2.22 02.02 20.22 22.20 22.22 20.22 02.22 22.22 22.22 0.22 - عٕخ األعبط
 22  2.02 0.22 2.22 2.22 0.22 22.22 2.22 22.22 22.20 - عٕخ عبثمخ رذسَغُخ

 20 2.20 20.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 20.22 02.22 22.20 - عٕخ األعبط
إٌغجخ ِٓ اٌهُئخ اٌزؼٍُُّخ 

 واٌزذسَغُخ فٍ اٌىصاسح
 22  02.22 22.00 02.20 02.22 00.22 02.22 02.02 02.22 02.22 02.22 اٌزؼٍُُّخ

 22  02.22 02.22 02.22 00.22 00.22 02.22 02.22 02.22 02.22 00.22 اٌزذسَغُخ
اٌهُئخ اٌزؼٍُُّخ ثىصاسح اٌزؼٍُُ  2

 اٌؼبٌٍ***
 1  9363 8340 8205 8501 8870 8835 8702 6886 6913 6823 اٌّغّىع اٌؼبَ

 2  4650 4518 4850 4751 4696 4785 4618 4010 3917 3904 اٌهُئخ اٌزذسَغُخ
ِؼذي إٌّى ألػذاد 

 اٌهُئخ اٌزؼٍُُّخ

 3  12.27 1.65 3.48- 4.16- 0.40 1.53 26.37 0.39- 1.32 - عٕخ عبثمخ رؼٍُُّخ

 4 2.22 37.23 22.23 20.26 24.59 30 29.49 27.54 0.92 1.32 - عٕخ األعبط
 5  2.92 6.85- 2.08 1.17 1.86- 3.62 15.16 2.37 0.33 - عٕخ عبثمخ رذسَغُخ

 6 0.20 19.11 15.73 24.23 21.70 20.29 22.57 18.29 2.72 2.22 - عٕخ األعبط
ؽصخ  ػضى اٌهُئخ 

اٌزؼٍُُّخ واٌزذسَغُخ 

 ِٓ اٌطالة

 7  56.83 60.45 56.08 49.24 40.67 32.82 28.19 33.15 30.79 27.67 اٌزؼٍُُّخ

 8  114.42 111.59 94.87 88.11 76.82 60.59 53.13 56.93 54.35 48.37 اٌزذسَغُخ

ِؼذي إٌّى ٌؾصخ 

ػضى اٌهُئخ اٌزؼٍُُّخ 

واٌزذسَغُخ ِٓ 

 اٌطالة

 

 9  5.99- 7.79 13.89 21.07 23.92 16.42 14.96- 7.66 11.28 - عٕخ عبثمخ اٌزؼٍُُّخ

 10 22.22 105.38 118.47 102.67 77.95 46.98 18.61 1.88 19.80 11.28 - عٕخ األعبط
 11  2.54 17.62 7.67 14.70 26.79 14.07 6.67- 4.75 12.36 - عٕخ عبثمخ اٌزذسَغُخ

 12 22.22 136.55 130.70 96.13 82.16 58.82 25.26 9.84 17.70 12.36 - عٕخ األعبط
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 سلُ 

 اٌّغّىػخ
 اٌجُبْ/ اٌؼبَ

اٌّؼذالد  0222 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0220 0222 0222 اٌؼبَ اٌّبٌٍ

 اٌىعطُخ ٌٍّٕى

 رغٍغً

 0222-0222 0222-0222 0222-0222 0222-0222 0222-0222 0222-0222 0222-0220 0220-0222 0222-0222 0222-2222 اٌؼبَ اٌذساعٍ

ِىاصٔبد  ****2

عبِؼخ 

 رششَٓ

 اإلٔفبق اٌؼبَ

 -ِخطظ

 فؼٍٍ

 2  2202222 0202222 0222222 0222222 0220222 2222222 0022222 2222222 2222220 2222022 اإلٔفبق اٌّخطظ

 0  2202222 0202202 0222222 0200222 0022202 2222222 2222222 2222222 2202222 2222222 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 2  22.02 22.22 22.22 222.22 22.22 22.22 22.20 22.22 20.22 22.22 ٔغجخ اٌزٕفُز

 2  02.02 22.22 2.22 - 02.22 22.22 - 22.22 22.22 2.22 - 20.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى فٍ اإلٔفبق اٌّخطظ

 2 22.22 222.02 222.22 22.22 222.22 22.02 222.22 22.22 20.22 20.22 - عٕخ األعبط

 2  02.22 22.22 22.02 - 02.22 22.22 02.22 22.22 22.22 - 22.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى فٍ اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 2 02.22 022.22 222.22 202.22 220.20 220.22 22.22 02.22 2.22 22.22 - عٕخ األعبط

 2  22.22 22.22 20.20 22.22 22.20 02.22 22.22 22.20 22.22 22.22 ِخطظ إٌغجخ ِٓ ِىاصٔخ اٌىصاسح

 2  20.22 20.22 20.22 22.22 22.22 20.22 22.20 22.22 22.22 22.22 فؼٍٍ

اٌّىاصٔخ  

 اٌغبسَخ

 فؼٍٍ -ِخطظ

 22  0222222 0202222 2222222 2222222 2222222 222222 222222 222222 220220 222022 اإلٔفبق اٌّخطظ

 22  0222202 2222222 2222220 2222222 2220222 220222 220222 222222 222220 202222 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 20  22.22 22.20 222.22 222.02 22.02 22.22 22.22 22.22 22.22 20.22 ٔغجخ اٌزٕفُز

 22  00.22 22.22 22.02 02.22 2.22 22.02 02.20 22.22 22.22 - عٕخ عبثمخ اٌّخطظِؼذي إٌّى فٍ اإلٔفبق 

 22 22.22 222.02 022.20 222.22 222.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 - عٕخ األعبط

 22  22.22 02.22 22.22 02.22 22.22 00.22 22.22 22.22 22.02 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى فٍ اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 22 22.22 222.22 022.22 022.22 222.02 222.22 22.22 22.22 22.22 22.02 - عٕخ األعبط

 22  20.22 20.22 22.22 20.22 20.22 20.22 22.22 22.20 20.22 20.22 ِخطظ إٌغجخ ِٓ ِىاصٔخ اٌىصاسح

 22  20.22 20.22 22.22 20.22 22.20 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 فؼٍٍ

اٌّىاصٔخ  

 االعزضّبسَخ

 فؼٍٍ -ِخطظ

 22  2222222 222222 2222222 2222222 2020222 0222222 2222202 222222 222222 222222 اإلٔفبق اٌّخطظ

 02  2222220 222022 222220 2222222 2220222 222222 222222 222222 202220 220222 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 02  22.22 22.22 22.22 22.22 22 02.22 22.20 22.22 22.22 22.22 اٌزٕفُزٔغجخ 

 00  02.22 22.20 - 02.20 - 02.00 22.22 - 22.22 22.02 22.22 - 20.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي إٌّى فٍ اإلٔفبق اٌّخطظ

 02 2.22 22.02 2.22 22.22 20.22 22.22 222.22 22.22 2.20 20.22  عٕخ األعبط

 02  22.22 20.22 - 22.02 - 22.20 22.22 22.02 02.22 22.22 - 00.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى فٍ اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 02 22.22 22 22.22 22.22 222.22 22.22 02.22 2.22 22.22 - 00.22 - عٕخ األعبط

 02  20.22 20.22 22.22 02.20 22.22 02.22 22.22 22.22 02.22 20.22 ِخطظ إٌغجخ ِٓ ِىاصٔخ اٌىصاسح

 02  20.22 22.22 20.22 00.22 22 22.22 22.22 22.22 02.20 22.20 فؼٍٍ

ِىاصٔبد  *****2

اٌزؼٍُُ 

 اٌؼبٌٍ

 اإلٔفبق اٌؼبَ

 فؼٍٍ -ِخطظ

 2  02222222 02022222 02222222 22222222 22202222 22222222 22202222 22022222 2220222 2222222 اإلٔفبق اٌّخطظ

 0  02220222 02022222 02222222 22222222 22222222 22222222 22222222 2222222 2220222 2222222 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 2 22.02 222 222 222 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22  ٔغجخ اٌزٕفُز

 2  22.22 22.22 22.22 22.22 2.20 - 2.22 22.22 02.22 02.02 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق اٌّخطظ

 2 22.22 202.22 022.20 222.22 222.22 222.22 222.22 220.22 22.22 02.02 - عٕخ األعبط

 2  02.22 22.22 22.22 22.22 22.22 00.22 22.22 22.22 02.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق افؼٍٍ

 2 22.22 220.22 220.22 002.22 222.20 222.22 22.22 22.22 22.22 02.22 - عٕخ األعبط

 2  2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 0.22 0.22 ِخطظ إٌغجخ ِٓ ِىاصٔخ اٌذوٌخ

 2  2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.00 2.20 0.22 0.22 0.22 فؼٍٍ

اٌّىاصٔخ 

 اٌغبسَخ

 فؼٍٍ -ِخطظ

 22  22220222 22220222 22222222 22222222 2222222 2222222 2222202 2222222 2222222 2222222 اإلٔفبق اٌّخطظ

 22  22220222 22222222 22222222 22222222 2222222 2222222 2222222 2020222 2222222 2222222 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 20  222 222 222 222.22 222.22 222.22 22.22 22.22 222.22 22.22  ٔغجخ اٌزٕفُز

 22  02.22 22.02 02.22 00.22 2.22 2.22 22.22 02.22 2.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق اٌّخطظ

 22 22.22 222.22 022.22 222.20 202.20 22.22 22.20 22.22 22.22 2.22 - عٕخ األعبط

 22  02.22 22.02 02.20 02.02 22.22 22.22 2.00 22.22 22.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 22 22.20 202.22 020.22 222.22 222.22 22.22 20.22 22.22 22.22 22.22 - عٕخ األعبط

 22  2.22 2.02 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.20 2.22 2.02 ِخطظ إٌغجخ ِٓ ِىاصٔخ اٌذوٌخ

 22  2.22 2.02 2.22 2.22 2.02 2.22 2.22 2.22 2.00 2.22 فؼٍٍ

اٌّىاصٔخ 

االعزضّبسَخ   

 فؼٍٍ -ِخطظ

 22  2222222 2222222 2222222 2222222 2202222 2222222 2222022 2202222 2222222 0222222 اإلٔفبق اٌّخطظ

 02  2222222 2222222 2222222 2222222 2222222 2202222 2222222 0202222 0222222 2200222 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 02  222 222 222 20.22 22.22 22.22 22.22 22.20 22.22 20.22 ٔغجخ اٌزٕفُز

 00  00.02 0.20 - 2.22 0.22 22.22 - 20.22 22.22 22.22 22.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق اٌّخطظ

 02 02.22 020.22 222.02 222.22 222.22 222.22 020.02 022.02 20.22 22.22 - عٕخ األعبط

 02  00.02 0.20 - 2.22 2.02 02.02 22.22 22.22 2.02 22.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق افؼٍٍ

 02 22.02 222.22 022.22 022.20 022.22 022.22 222.22 220.22 22.22 22.22 - عٕخ األعبط

 02  2.02 2.00 0.22 2.22 2.22 2.22 2.22 0.20 0.02 0 ِخطظ إٌغجخ ِٓ ِىاصٔخ اٌذوٌخ
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 02  2.02 2.00 0.22 2.22 2.02 2.02 0.22 0.22 0.22 0.22 فؼٍٍ

اٌّؼذالد  0222 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0220 0222 0222 اٌؼبَ اٌّبٌٍ اٌجُبْ/ اٌؼبَ سلُ اٌّغّىػخ

اٌىعطُخ 

 ٌٍّٕى

 رغٍغً 

-0222 0222-2222 اٌؼبَ اٌذساعٍ

0222 

0222-0220 0220-0222 0222-0222 0222-0222 0222-0222 0222-0222 0222-

0222 

0222-

0222 
ِىاصٔخ  *****2

اٌزؼٍُُ 

ِبدوْ 

اٌؼبٌٍ 

 واٌؼبَ

أعؼبس 

 عبسَخ

 2  22222202 22222220 22222222 22222222 22222222 22222222 22222222 20202222 22222022 22222222 اإلٔفبق  اٌّخطظ ِبدوْ اٌؼبٌٍ

 0  22222222 20222222 22200222 22222222 02222222 02222222 02222222 22022222 22222222 22220222 اإلٔفبق  اٌفؼٍٍ

 2 20.22 20.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.02 22.22 22.22 222.20 ٔغجخ اٌزٕفُز

 2  22.22 2.22 2.22 02.22 22.22 2.22 - 02.22 22.02 020.20 - عٕخ عبثمخ ِؼذي إٌّى فٍ اإلٔفبق اٌّخطظ

 2 22.22 222.22 220.20 222.22 220.22 222.22 222.22 222.20 020.22 020.20 - عٕخ األعبط

 2  22.22 22.22 22.22 22.22 20.22 22.22 20.22 22.22 22.20 2.22 إٌغجخ ِٓ اإلٔفبق اٌؼبَ اٌّخطظ ٌٍذوٌخ

 2  02.22 22.20 2.02 02.20 2.22 2.22 02.22 02.20 02.0 - عٕخ عبثمخ إٌّى فٍ اإلٔفبق اٌفؼٍٍِؼذي 

 2 22.22 222.20 022.02 022.22 222.22 222.22 222.22 22.20 22.22 02.0 - عٕخ األعبط

 2  2.22 2.20 2.02 2.22 2.22 2.02 2.20 2.20 2.22 2.22 إٌغجخ ِٓ اإلٔفبق اٌؼبَ اٌفؼٍٍ ٌٍذوٌخ
 22  202222222 220222220 22222220 22222222 22222222 22222220 22222222 22222222 22020022 22222222 اإلٔفبق اٌّخطظ اٌؼبَ

 22  22222222 22222222 22222222 20222222 20222222 22022222 22222222 02022222 00220222 22022222 اإلٔفبق  اٌفؼٍٍ

 20 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 20.22 22.02 22.22 اٌزٕفُزٔغجخ 

 22  22.22 22.22 2.22 00.22 2.22 0.02 - 02.22 02.22 222.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي إٌّى فٍ اإلٔفبق اٌّخطظ

 22 22.22 220.22 220.22 202.22 222.22 022.22 022.02 020.22 222.22 222.22 - عٕخ األعبط

 22  22.22 22.22 22.20 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 2.22 إٌغجخ ِٓ اإلٔفبق اٌؼبَ ٌٍذوٌخ ِخطظ

 22  02.22 20.22 2.20 02.22 22.22 20.20 02.22 02.22 02.02 - عٕخ عبثمخ ِؼذي إٌّى فٍ اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

 22 22.02 222.22 022.02 022.22 222.22 222.22 222.22 22.22 22.00 02.02 - عٕخ األعبط

 22  22.22 22.22 2.22 22.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.02 2.22 إٌغجخ ِٓ اإلٔفبق اٌؼبَ اٌفؼٍٍ ٌٍذوٌخ
ِىاصٔبد  *****2

 اٌذوٌخ

اإلٔفبق اٌؼبَ 

 فؼٍٍ -ِخطظ
02222222 اإلٔفبق اٌّخطظ

2 

20022222

2 

222222222 202222222 222222222 222222222 222222222 222222222 222222222 222222222  2 

02222022 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

2 

02222222

2 

222222222 222222222 222222222 222220222 222222222 222222222 222222222 222222222  0 

 2 22.22 222 222 222 22.22 22.22 22.02 22.02 22.20 22.22 22.22 ٔغجخ اٌزٕفُز

 2  22.22 0.22 22.22 2.22 0.22 2.22 22.22 22.22 22.20 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق اٌّخطظ

 2 22.22 222.22 222.22 222.22 22.22 22.22 22.22 20.22 02.22 22.20 - عٕخ األعبط

 2  22.22 0.22 22.22 22.22 2.22 22.22 20.22 22.02 22.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق افؼٍٍ

 2 22.22 222.02 222.22 222.22 222.22 22.02 22.22 22.22 02.22 22.22 - عٕخ األعبط
اٌّىاصٔخ 

اٌغبسَخ 

 فؼٍٍ -ِخطظ 

22222222 اإلٔفبق اٌّخطظ

2 

22222222

2 

220222222 022222222 020222222 022222222 222222222 222222222 222222222 222222222  2 

22202222 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

2 

22222222

2 

222220222 022222222 022222222 022222222 222020222 222222222 222222222 222222222  2 

 22  222 222 222 222.22 22.22 222.22 22.22 222.22 220.22 222.22 ٔغجخ اٌزٕفُز

 22  22.22 20.20 22 2.22 02.22 22.02 02.02 2.22 20.02 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق اٌّخطظ

 20 02.22 222.22 222.20 222.22 222.02 22.02 20.22 22.22 02.00 20.02 - عٕخ األعبط

 22  22.22 20.20 2.22 22.22 22.22 02.22 20.22 2.02 2.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق افؼٍٍ

 22 22 222.22 222.22 222.22 222.22 22.22 22.02 20.22 22.22 2.22 - عٕخ األعبط
اٌّىاصٔخ 

االعزضّبسَخ 

 فؼٍٍ -ِخطظ 

22022222 اإلٔفبق اٌّخطظ

2 

22222222

2 

222222222 022222222 022222222 222222222 222222222 022222222 022222222 022222222  22 

22222222 22222222 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

2 

222222222 220222222 222222222 222222222 222222222 022222222 022222222 022222222  22 

 22  222 222 222 22.22 22.22 20.22 20.22 22.22 22.22 22.22 ٔغجخ اٌزٕفُز

 22  22.22 22.22 - 20.22 2.22 22.22 - 0.22 22.22 22.02 02.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق اٌّخطظ

 22 22.22 222.22 22.02 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 02.22 - عٕخ األعبط

 02  22.22 22.22 - 22.22 22.22 2.22 - 0.22 20.22 02.22 22.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي ّٔى اإلٔفبق اٌفؼٍٍ

  02 02.22 222.22 220.22 222.22 22.22 20.22 22.22 22.22 22.20 22.22 - عٕخ األعبط
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 سلُ 

 اٌّغّىػخ

اٌّؼذالد  0222 0222 0222 0222 0222 0222 0220 0222 0222 اٌؼبَ اٌّبٌٍ اٌؼبَ اٌّبٌٍ اٌجُبْ/ اٌؼبَ

اٌىعطُخ 

 ٌٍّٕى

 رغٍغً 

 0222-0222 0222-0222 0222-0222 0222-0222 0222-0222 0222-0220 0220-0222 0222-0222 0222-2222 اٌؼبَ اٌذساعٍ اٌؼبَ اٌذساعٍ

2*****

* 
إٌبرظ اٌّؾٍٍ اإلعّبٌٍ / 

 ثبألعؼبس اٌغبسَخ/

 2  0202222222 0222222222 0202222222 2202222222 2222222222 2022222222 22222022222 2222222222 222222222 222200222 إٌبرظ اإلعّبٌٍ
 0  0.22 02.22 22.22 22.22 22.22 22.22 2.22 2.22 2.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي إٌّى

 2 22.22 222.22 222.20 202.22 22.22 22.20 22.22 22.22 20.22 2.22 - عٕخ األعبط
ٔغت اإلٔفبق ػًٍ اٌزؼٍُُ 

ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٍ 

اإلعّبٌٍ  ثبألعؼبس 

 اٌغبسَخ

 2  2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 اٌّخطظ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ
 2  2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2 2.22 2.22 2.20 اٌفؼٍٍ

 2  2.22 2.22 2.22 2.02 2.22 2.22 2.20 2.02 2.22 0.22 اٌّخطظ اٌؼبٌٍ وِبدوْ اٌؼبٌٍ )اٌؼبَ(
 2  2.22 0.22 0.22 2.22 0.22 2.20 2.22 0.22 0.22 0.20 اٌفؼٍٍ

22****

** 
اإلٔزبط اٌّؾٍٍ اإلعّبٌٍ 

 ثبألعؼبس اٌغبسَخ

222222222 اإلٔزبط

2 

222222222

2 

2222222222 2220222222 0222220222 0222222222 0222202222 2222222222 2222222222 2222222222  2 

 0  2.22 22.22 22.22 20.22 00.22 22.22 2.22 2.20 2.22 - عٕخ عبثمخ ِؼذي إٌّى
 2 22.22 222.22 222.22 200.22 20.22 22.22 22.22 22.22 22.02 2.22 - عٕخ األعبط

ٔغت اإلٔفبق ػًٍ اٌزؼٍُُ 

ِٓ اإلٔزبط  اٌّؾٍٍ 

اإلعّبٌٍ   ثبألعؼبس 

 اٌغبسَخ

 2  2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 اٌّخطظ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ
 2  2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.20 2.22 2.20 اٌفؼٍٍ

 2  0.22 0.22 0.22 2.22 0.22 2.22 2.22 2.22 0.22 2.02 اٌّخطظ وِبدوْ اٌؼبٌٍ )اٌؼبَ(اٌؼبٌٍ 
 2  2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 اٌفؼٍٍ

ِمبسٔخ ثُٓ ٔغجخ اإلٔفبق   22

اٌفؼٍٍ ػًٍ اٌزؼٍُُ فٍ 

عىسَخ ؤغجخ  اإلٔفبق  

اٌفؼٍٍ  ػًٍ اٌزؼٍُُ فٍ 

األخشي ِٓ ثؼض اٌذوي 

إٌبرظ  اٌّؾٍٍ 

 اإلعّبٌٍ*******

 2     2.0 2.2 2.2 2    ِصش
 0     2.2 2.2 2.2 2.2 2.2   ئَشاْ

 2     2.2 0.2 0.2 2.0 0.2   أذؤُغُب
 2       2.0 2 2.2   ِبٌُضَب

   2.22 0.22 0.22 2.22 0.22 2.20 2.22 0.22 0.22 0.20 عىسَخ

 

 اٌّصبدس:

 ، المؤشرات من إعداد الباحثة. 0212-0221*: جامعة تشرين، مديرية التخطيط واإلحصاء، 
 ، مرجع سابق. يم العالي تقرير تتبع تنفيذ االستراتيجيات والسياسات التنفيذية والخطة االستثمارية لمتعم: 0210، والربع األول 0212 -0221** وزارة التعميم العالي، مديرية التخطيط والتعاون الدولي، الربع الرابع 

 ، المكتب المركزي لإلحصاء، دمشق. كافة المؤشرات من إعداد الباحثة.0212، 0221، 0222، 0222، 0222، 0222، 0222، 0222، 0220، 0221*** المجموعة اإلحصائية لعام،
 ، المؤشرات من إعداد الباحثة.0212-0221****: جامعة تشرين، مديرية التخطيط واإلحصاء، 

 . المؤشرات من إعداد الباحثة.0210-0211، النفقات الفعمية من هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مديرية التخطيط المالي، دمشق، 0210-0211*****: النفقات المخططة لمموازنات من وزارة المالية، مديرية الموازنة، دمشق، 
 . المكتب المركزي لإلحصاء، دمشق. المؤشرات من إعداد الباحثة. 0211، 0212، 0221، 0222، 0222، 0222، 0222 ،0222، 0222، 0220، 0221******: المجموعة اإلحصائية لعام،

 .20، ص0221، مسودة التقرير النهائي، شباط سورية، وزارة التعميم العالي -مراجعة اإلنفاق العام لقطاع التعميم العالي *******:
 انية. حل التعميمية اآلتية: مرحمة أولى نظامي موازي+ دراسات عميا )نظامي+ موازي(+ تعميم مفتوح+ مدرسة التمريض+ معاهد عميا+ المعاهد التقمالحظة: شمل أعداد الطالب جميع المرا

 المعدل الوسطي: هو معدل الزيادة السنوي الوسطي بالنسبة لسنة األساس.
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 الوحدة: ألف ل.س  0221ولغاية العام  0222ل إلى إجمالي النفقات المخططة والفعمية لمباب األول  من العام ( تطور النفقات المخططة والفعمية لبنود الباب األو0ممحق )
 

 البيان

 الرواتب واألجـــــــــور والتعويضات " الباب األول   "

رواتب وأجور 
 العاممين

 (11بند)

أجور العاممين المؤقتين 
 والموسميين

 (10بند)

 أجور نفقات المتعاقدين
 السوريين

 (121بند)

أجور ونفقات المتعاقدين لمخبراء 
 واالختصاصيين والمهنيين

 (120األجانب بند )

مجموع البند 
(أجور نفقات 12)

 المتعاقدين

التعويضات الناجمة عن  
 طبيعة العمل

 (12بند )

 تعويضات األعمال
 (12اإلضافية والمجان بند )

التعويضات 
 (12األخرى بند )

 تعويضات المكافآت
 (12بند)

نفقات الموفدين 
 (11والوافدين بند )

مجموع الباب 
 (1األول)

0222 

 439532 585085 0577 08570 44177 4702 5077 1705 555181 اػزّبد اٌجبة األوي

 245545 580005 4075 04750 44251 5010 005 1705 555181 ئٔفبق اٌجبة األوي

 97.79 97.80 37.81 98.51 99.93 79.85 48.69 100 100 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 31.79 1.57 16.63 5.12 0.47 0.36 1.16 42.89 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد اٌجبة

 100 31.80 0.61 16.75 5.23 0.39 0.18 1.18 43.86 ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ  ئٔفبق اٌجبة األوي

 - - - - - - - - - ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌّخططخ ٌغٕخ األعبط

 - - - - - - - - - ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌغٕخ األعبطِؼذي 

0221 

 171004 547777 5777 00777 80517 4712 2287 57007 425215 اػزّبد اٌجبة األوي

 257125 570515 0507 01427 80527 5028 5450 57558 417421 ئٔفبق اٌجبة األوي

 96.99 89.13 99.50 99 99.97 84.86 29.05 102.93 100.72 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 23.73 1.58 15.03 7.15 0.41 0.88 2.11 49.13 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد اٌجبة

 100 21.80 1.62 15.34 7.37 0.36 0.26 2.24 51.01 ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ  ئٔفبق اٌجبة األوي

 15.07 14.13- 15.94 3.96 60.67 0.96- 176.88 110.08 31.78 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌّخططخ

 14.13 21.74- 205.10 4.48 60.73 5.25 65.21 116.24 32.73 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ

0220 

 105571 517777 57177 57777 24777 4577 5521 58177 407807 اػزّبد اٌجبة األوي

 105011 545554 57200 00215 85520 5505 5505 58550 451781 ئٔفبق اٌجبة األوي

 98.35 80.74 99.77 96.82 94.87 70.32 95.68 102.94 109.13 اإلٔفبق ٔغجخ

 100 26.26 1.84 14.01 7.35 0.49 0.34 2.36 47.34 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد اٌجبة

 100 21.56 1.87 13.79 7.09 0.35 0.33 2.47 52.53 ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ  ئٔفبق اٌجبة األوي

 29.93 7.34 52.17 9.43 86.67 35 21.56 165.80 43.40 اٌّخططخِؼذي ّٔى إٌفمبد 

 30.67 11.38- 301.53 7.56 77.22 18.90 138.90 173.62 56.49 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ

0222 

 707285 557777 58777 54777 85177 8777 0105 47514 825411 اػزّبد اٌجبة األوي

 640298 502050 54585 05052 85255 4705 5480 47580 855725 ئٔفبق اٌجبة األوي

 90.53 86.73 99.52 86.72 99.97 68.97 16.32 99.93 93.49 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 26.86 1.84 13.01 5.58 0.42 1.07 2.96 48.25 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد اٌجبة

 100 25.74 2.02 12.46 6.17 0.32 0.19 3.27 49.83 ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ  ئٔفبق اٌجبة األوي

 60.92 35.97 88.41 25.84 75.56 44.65 373.63 312.52 81 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌّخططخ

 48.97 20.58 395.90 10.79 75.62 24.94 58.79 312.23 69.22 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ

0222 

 542558 401777 55777 55588 22777 8277 4045 4421 5577 48777 808571 اػزّبد اٌجبة األوي

 557741 418558 57120 51557 28005 4555 2211 5805 527 41155 851558 ئٔفبق اٌجبة األوي

 98.28 92.36 95.88 95.61 99.48 62.09 54.66 61.07 46.67 111.26 103.21 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 33.37 1.33 10.90 5.34 0.41 0.49 0.27 0.22 2.79 45.37 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد اٌجبة

 100 31.36 1.30 10.60 5.40 0.26 0.27 0.17 0.10 3.16 47.64 ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ  ئٔفبق اٌجبة األوي

 87.51 96.80 59.42 22.88 95.56 63.93 152.81 352.85 98.32 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌّخططخ
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 88.45 85.85 304.25 19.27 94.67 27.48 183.83 403.82 104.69 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ

0222 

 545407 847007 5777 55777 21777 8877 4300 4877 4777 25777 247777 اػزّبد اٌجبة األوي

 585180 855085 5525 50555 22500 4100 2481 5207 5755 84721 288505 ئٔفبق اٌجبة األوي

 101.12 99.37 98.31 99.99 99.95 78.09 57.70 63.91 50.55 78.16 103.33 ٔغجخ اإلٔفبق

 101.09 34.81 0.98 9.55 4.88 0.36 0.47 0.25 0.22 4.45 45.59 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد اٌجبة

 100 34.21 0.95 9.45 4.83 0.28 0.27 0.16 0.11 3.44 46.59 ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ  ئٔفبق اٌجبة األوي

 109.60 129.47 30.43 20.37 100 59.11 168.75 707.25 122.77 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌّخططخ

 116.72 133.15 239.13 22.18 100.03 55.62 218.49 530.93 130.18 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 الوحدة:ألف ل.س  0221ولغاية العام 0222العام( تطور النفقات المخططة والفعمية لبنود الباب األول إلى إجمالي النفقات المخططة والفعمية من 0تابع الممحق )
الرواتب واألجـــــــــور والتعويضات " الباب األول " البيان

 وأجور رواتب
 العاممين

(11)بند

  المؤقتين العاممين أجور
 والموسميين

(10)بند

أجور نفقات 
 المتعاقدين

 السوريين 
 (121بند )

أجور ونفقات المتعاقدين لمخبراء 
 واالختصاصيين والمهنيين

 (120األجانب بند )

(أجور 12مجموع البند )
 نفقات المتعاقدين

التعويضات الناجمة 
 عن  طبيعة العمل

 (12بند )

تعويضات 
األعمال اإلضافية 

والمجان بند 
(12) 

التعويضات 
 األخرى

 (12بند ) 

تعويضات 
 المكافآت

 (12بند) 

نفقات الموفدين 
والوافدين بند 

(11) 

الباب  مجموع
 (1األول)

0222 

 2222222 202222 2222 222222 20222 2222 6800 2222 2222 22222 202222 اػزّبد اٌجبة األوي
 2022200 202222 2222 222222 22222 2222 2054 222 2222 22022 222222 ئٔفبق اٌجبة األوي
 104.81 99.70 99.89 98.30 99.98 88.64 30.21 26.70 33.51 110.74 111.56 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 28.52 0.79 15.54 4.54 0.78 0.59 0.29 0.31 3.41 45.83 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد اٌجبة
 100 27.13 0.75 14.58 4.33 0.66 0.17 0.07 0.10 3.60 48.78 ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ  ئٔفبق اٌجبة األوي

 160.58 133.77 30.43 143.48 131.11 332.74 325 668.16 178.41 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌّخططخ
 179.28 138.29 244.58 142.96 131.22 380.37 163.67 750.66 210.60 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ

0222 

 2220222 222222 2222 022222 20222 2022 4500 0222 0222 22222 222222 اػزّبد اٌجبة األوي
 2220022 222222 2222 022222 22222 2222 3021 202 0222 22222 222222 ئٔفبق اٌجبة األوي
 102.23 100.35 99.99 99.99 99.96 99.96 67.13 31.40 95.72 103.25 104.48 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 28.06 0.67 16.09 3.13 0.69 0.34 0.15 0.19 3.58 47.45 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد اٌجبة
 100 27.54 0.66 15.74 3.06 0.67 0.22 0.05 0.17 3.61 48.50 اٌجبة األوئغجخ اإلٔفبق ئًٌ  ئٔفبق 

 212.21 170.48 30.42 195.44 86.60 343.39 88.81 875.80 253.01 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌّخططخ
 219.26 176.56 244.92 199.92 86.72 455.31 287.80 875.80 253.01 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ

0222 

 2222222 202222 02222 022222 222222 2222 6100 2222 2222 20222 222222 اػزّبد اٌجبة األوي
 2222022 202222 22222 022222 222222 2222 3529 222 0222 22220 222222 ئٔفبق اٌجبة األوي
 98.17 99.91 99.60 99.98 99.97 99.74 57.85 18.65 98.37 99.98 96.48 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 23.85 1.12 16.22 8.19 0.54 0.34 0.17 0.17 2.92 46.81 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد اٌجبة
 100 24.27 1.14 16.52 8.34 0.55 0.20 0.03 0.17 2.97 46.00 ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ  ئٔفبق اٌجبة األوي

 305.39 204.14 189.86 295.32 548.89 367.70 281.25 923.82 342.36 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌّخططخ
 306.96 210.68 663.47 301.23 549.11 484.24 353.02 923.67 326.77 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ

0221 

 0222222 222222 02222 222202 202222 22222 18145 0222 22222 22222 202222 اػزّبد اٌجبة األوي
 2222222 222222 22222 222222 202222 2222 14699 222 22222 22222 222202 ئٔفبق اٌجبة األوي
 98.15 100.00 99.83 100.00 99.60 90.78 81.01 25.80 87.85 99.96 96.52 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 24.76 0.99 16.67 6.39 0.52 0.90 0.10 0.80 3.81 45.96 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد اٌجبة
 100 25.23 1.01 16.98 6.48 0.49 0.74 0.03 0.72 3.88 45.20 ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ  ئٔفبق اٌجبة األوي

 359.39 257.81 189.86 360.32 473.33 410.85 1034.06 1413.78 392.22 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌّخططخ
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 361.08 265.85 665.24 367.28 471.40 480.80 1786.91 1413.25 375.10 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 ، المؤشرات من إعداد الباحثة.0221، 0222التخطيط واإلحصاء، جامعة تشرين،  المصدر: مديرية
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الوحدة ألف ل.س   0221ولغاية العام  0222م ( تطور النفقات المخططة والفعمية لبنود الباب الثاني )النفقات اإلدارية العامة والخاصة( من الموازنة الجارية لجامعة تشرين من العا2الممحق )  

 اٌجُبْ اٌؼبَ

 إٌفمبد اإلداسَخ اٌؼبِخ واٌخبصخ  :ٍـــــــاٌجبة اٌضبٔ
مج الباب  مج ثٕىد إٌفمبد اإلداسَخ اٌخبصخ ِظ ثٕىد إٌفمبد اإلداسَخ اٌؼبِخ

 022 022 002 002 002 002 002 002 000 002 002 022 022 022 022 022 022 020 022 الثاني

0222 0220 

0222 

 123885 4000 2 2222 2 2 2222 2 119885 22222 2022 2222 2222 222 222 20222 2222 2222 2222 2022 2222 2222 22222 اػزّبد اٌجبة اٌضبٍٔ
 89194 2369 2 222 2 2 2222 2 86825 02222 2222 2022 0000 222 22 22222 2222 2222 2222 2222 0222 2222 22222 ئٔفبق اٌجبة اٌضبٍٔ
 72 59.23 2 99.90 2 2 45.67 2 72.42 41.84 99.75 93.80 74.07 100 8.20 99.81 99.98 100 80.99 90.77 90.51 99.97 92.72 ٔغجخ اإلٔفبق

 - 3.23 2 0.81 2 2 2.42 2 96.77 38.75 0.97 2.83 2.42 0.60 0.40 9.69 6.86 1.21 6.46 6.62 2.46 5.41 12.11 0ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 
 - 2.66 2 1.12 2 2 1.54 2 97.34 22.52 1.34 3.68 2.49 0.83 0.05 13.43 9.53 1.68 7.26 8.34 3.09 7.51 15.59 0ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة 

0222 

 132940 45000 2 2222 2 2 2222 22222 87940 2 2022 2222 2222 222 222 22222 2222 0022 2222 2222 2222 2222 02222 اػزّبد اٌجبة اٌضبٍٔ
 107183 27767 2 2222 2 2 2222 00222 79416 2 2222 2022 0220 222 002 22222 2220 2222 2222 2222 0222 2222 22222 ئٔفبق اٌجبة اٌضبٍٔ
 80.63 61.70 2 99.87 2 2 98.86 57.02 90.31 2 99.91 94.56 68.07 99.19 45.00 100 99.92 72.86 99.78 98.23 99.97 99.69 74.11 ٔغجخ اإلٔفبق

 - 33.85 2 1.13 2 2 2.63 30.09 66.15 2 2.41 4.14 2.26 0.56 0.38 13.54 7.15 1.65 3.01 5.64 2.26 5.12 18.05 0ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 
 - 25.91 2 1.40 2 2 3.23 21.28 74.09 2 2.98 4.85 1.91 0.68 0.21 16.79 8.86 1.50 3.72 6.87 2.80 6.32 16.59 0ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة 

0220 

 156675 71000 22222 0222 0222 222 2222 22222 85675 2 2222 2222 0222 2222 22 22222 22222 0022 2222 2222 2222 2222 22222 اػزّبد اٌجبة اٌضبٍٔ
 131114 47442 0222 0222 2222 222 2222 22222 83672 2 0222 2222 2222 222 2 22222 22222 2222 2222 2222 2222 2222 22220 ئٔفبق اٌجبة اٌضبٍٔ

 83.69 66.82 25.17 222 99.90 99.60 99.86 69.69 97.66 2 99.57 99.94 88.40 98.90 0 99.60 99.96 51.55 99.62 99.53 100 95.03 99.84 ٔغجخ اإلٔفبق
 - 45.32 6.38 1.28 1.28 0.32 2.23 33.83 54.68 2 1.91 4.28 1.28 0.64 0.03 10.50 6.83 1.40 3.83 4.91 2.17 6.05 10.85 0 ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة
 - 36.18 1.92 1.53 1.52 0.38 2.67 28.17 63.82 2 2.28 5.11 1.35 0.75 0 12.50 8.16 0.86 4.56 5.85 2.59 6.87 12.94 0ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ أفبق ثبة 
 26.47 1675.00 0 100 0 0 16.67 10.42 28.54- 0 150 91.43 33.33- 35.14 90.00- 37.08 25.88 46.67 25.00- 6.10- 11.66 41.42 13.33 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌّخططخ
2.22- 0.22 02.22 22.22 00.22 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ  -02.22  02.22 22.22 -222  22.22 -02.22  222.22 222.22 2 -3.63 83.91 222.22 2 2 222.02 2 1902.62 47.00 

0222 

 182450 72000 2222 0222 0222 2222 2222 22222 110450 2 0222 2022 2022 2022 222 22222 2022 0222 2222 2222 2222 02222 02222 اػزّبد اٌجبة اٌضبٍٔ
 128096 30518 2202 222 2222 2222 2220 22222 97578 2 0222 2222 2022 2222 2 22222 2022 0222 2222 2222 2222 02222 22222 ئٔفبق اٌجبة اٌضبٍٔ

 70.21 42.39 75.01 37.45 99.75 99.40 99.63 27.82 88.35 0 100.00 98.08 99.85 99.92 0.00 77.14 99.77 88.65 99.99 99.88 99.91 99.99 62.15 ٔغجخ اإلٔفبق
 - 39.46 4.26 1.10 1.10 0.82 3.14 29.05 60.54 0 1.49 3.45 1.81 0.66 0.27 9.59 4.52 1.26 3.84 4.66 1.86 15.62 11.51 0اػزّبد ثبة ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  

 - 23.82 4.55 0.58 1.56 1.16 4.46 11.51 76.18 0 2.12 4.81 2.57 0.94 0.00 10.54 6.43 1.59 5.46 6.63 2.65 22.25 10.19 0ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة 
 ِؼذي ّٔى إٌفمبد اٌفؼٍُخ

-2.22  202.22 02.02 22.22 2.22 22.22 -2.22  20.20 

-

222.22 20.22 22.02 22.20 202.20 2 12.38 -26.58 222.22 199.40 

-

0.15 -02.22  222.22 1188.22 43.62 

0222 

 156980 57500 2222 2222 0222 222 2022 22222 99480 2 2222 2022 0222 222 022 22222 22222 2222 2222 2222 0202 22222 22222 اػزّبد اٌجبة اٌضبٍٔ
 129940 38237 2202 222 0222 200 2002 02222 91703 2 2222 2222 0222 222 2 22222 22222 222 2222 2222 0222 22222 22220 ئٔفبق اٌجبة اٌضبٍٔ

 82.77 66.50 97.99 98.50 99.81 80.31 98.00 56.02 92.18 0 99.97 94.94 74.82 99.48 2 99.96 99.82 69.29 91.09 99.49 99.45 89.69 79.42 ٔغجخ اإلٔفبق
 - 36.63 5.67 0.64 1.72 0.41 0.80 27.39 63.37 0 2.17 4.59 1.78 0.61 0.13 11.21 8.98 0.89 4.46 4.33 1.73 11.78 10.70 0ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 
 - 29.43 6.71 0.76 2.07 0.40 0.94 18.54 70.57 0 2.62 5.26 1.61 0.73 2 13.54 10.83 0.75 4.91 5.21 2.08 12.77 10.27 0ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ أفبق ثبة 

 التي يوجد فيها إنفاق. 0220يحسب معدل النمو من سنة األساس بل من سنة لم  022-001-002.* البند 0221المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى الجداول المالية لمموازنة الجارية لجامعة تشرين،
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 الوحدة ألف ل.س  0221ولغاية العام  0222من الموازنة الجارية لجامعة تشرين من  العام  ( تطور النفقات المخططة والفعمية لبنود الباب الثاني )النفقات اإلدارية العامة والخاصة( 2تابع الممحق )

 البيـــــان العام

 النفقات اإلدارية العامة والخاصة  :يــــالباب الثان
ِظ اٌجبة  ِظ بنود النفقات اإلدارية الخاصة مج بنود النفقات اإلدارية العامة

 اٌضبٍٔ
022 020 022 022 022 022 022 022 002 002 000 002 002 002 002 002 002 022 022 

0222 0220 

0222 

اػزّبد اٌجبة 

 اٌضبٍٔ
02222 2222 2222 22222 2222 2022 22222 22222 022 222 0222 2222 2222 2 100270 22222 2222 0222 222 222 22222 54700 154970 

ئٔفبق اٌجبة 

 اٌضبٍٔ
20222 2222 0222 2222 2222 222 22222 22222 22 222 0002 2222 2022 2 85015 22220 220 0222 222 222 2222 52963 137978 

 89.04 96.82 99.85 62.57 93.20 97.20 98.20 96.66 84.79 2 98.95 99.97 79.54 99.27 15.00 99.83 99.77 30.44 99.10 73.07 61.31 98.07 63.08 ٔغجخ اإلٔفبق
ٔغجخ 

االػزّبد ئًٌ  

 0اػزّبد ثبة 
12.91 6.13 3.10 6.45 3.23 2.06 10.32 10.97 0.13 0.62 1.81 4.19 2.77 2 64.70 25.81 0.65 1.61 0.32 0.45 6.45 35.30 - 

ٔغجخ اإلٔفبق 

ئًٌ ئٔفبق 

 0ثبة 
9.14 6.75 2.14 5.30 3.59 0.71 11.57 12.30 0.02 0.69 1.61 4.71 3.08 2 61.61 28.02 0.71 1.76 0.34 0.32 7.24 38.39 - 

0222 

اػزّبد اٌجبة 

 اٌضبٍٔ
17500 29500 5585 12000 4800 1525 18500 27000 1000 960 3000 14500 10000 0 145870 16700 3700 4000 1500 2000 10000 37900 183770 

ئٔفبق اٌجبة 

 اٌضبٍٔ
17492 29175 5068 7978 4199 1336 17778 25163 1000 951 1631 14409 9886 0 136066 16600 3695 3851 1493 1986 9994 37619 173685 

 94.51 99.26 99.94 99.30 99.53 96.28 99.86 99.40 93.28 0 98.86 99.37 54.37 99.06 100 93.20 96.10 87.61 87.48 66.48 90.74 98.90 99.95 ٔغجخ اإلٔفبق
ٔغجخ 

االػزّبد ئًٌ  

 0اػزّبد ثبة 
9.52 16.05 3.04 6.53 2.61 0.83 10.07 14.69 0.54 0.52 1.63 7.89 5.44 0 79.38 9.09 2.01 2.18 0.82 1.09 5.44 20.62 - 

ٔغجخ اإلٔفبق 

ئًٌ ئٔفبق 

 0ثبة 
10.07 16.80 2.92 4.59 2.42 0.77 10.24 14.49 0.58 0.55 0.94 8.30 5.69 0 78.34 9.56 2.13 2.22 0.86 1.14 5.75 21.66 - 

0222 

اػزّبد اٌجبة 

 اٌضبٍٔ
22222 22222 2222 2222 2222 2222 22222 02222 2222 222 0022 20222 2222 2 165445 2222 2222 2222 2222 2222 22200 26200 191645 

ئٔفبق اٌجبة 

 اٌضبٍٔ
22222 22022 2222 2222 2222 2020 22222 02222 2222 222 0222 22222 2222 2 164899 2222 2222 0220 222 2222 2202 23860 188759 

 98.49 91.07 86.20 79.73 91.50 99.73 97.65 94.19 99.67 0 99.92 99.90 95.05 99.69 100 99.89 99.94 96.31 99.78 99.27 99.73 99.50 99.98 ٔغجخ اإلٔفبق
ٔغجخ 

االػزّبد ئًٌ  

 0اػزّبد ثبة 
16.18 25.83 2.91 3.65 2.87 0.68 8.35 12.89 0.52 0.50 1.15 6.26 4.54 0 86.33 4.70 0.89 1.57 0.52 0.78 5.22 13.67 - 

ٔغجخ اإلٔفبق 

ئًٌ ئٔفبق 

 0ثبة 
16.42 26.09 2.95 3.68 2.91 0.66 8.47 13.07 0.53 0.51 1.11 6.35 4.61 0 87.36 4.49 0.88 1.59 0.48 0.63 4.57 12.64 - 

0222 

اػزّبد اٌجبة 

 اٌضبٍٔ
02222 22222 2222 02222 2222 0222 22222 02222 2222 222 2222 22222 22222 0 195385 22222 2222 2222 2222 0222 22222 38000 233385 

ئٔفبق اٌجبة 

 اٌضبٍٔ
02222 22222 2220 22222 2222 222 22222 02222 2222 202 2222 22222 22022 0 190214 22222 2220 2222 2222 2200 2200 34498 224712 

 96.28 90.78 99.22 66.10 86.67 86.32 83.82 92.44 97.35 0 97.66 95.64 86.74 96.15 100.00 98.91 99.72 40.15 98.99 99.53 99.49 97.52 97.46 ٔغجخ اإلٔفبق
ٔغجخ 

االػزّبد ئًٌ  

 0اػزّبد ثبة 
11.57 26.14 2.77 8.57 1.91 0.86 8.14 12 0.43 0.41 1.50 4.93 4.50 0 83.72 6.43 1.93 2.14 0.64 0.86 4.28 16.28 - 

ٔغجخ اإلٔفبق 

ئٔفبق  ئًٌ

 0ثبة 
11.71 26.47 2.87 8.86 1.96 0.36 8.43 12.33 0.45 0.41 1.35 4.89 4.56 0 84.65 6.17 1.68 1.92 0.58 0.59 4.42 15.35 - 

0222 

اػزّبد اٌجبة 

 اٌضبٍٔ
22222 22222 2222 22222 2222 2222 22222 22222 2222 222 2222 22222 22222 0 022222 02222 2222 2222 2222 2222 22222 22222 022222 

 020220 22222 2222 222 222 2222 2222 02222 022222 0 22222 22220 2222 222 2222 22222 22222 222 2000 02222 2222 22222 02222ئٔفبق اٌجبة 



 

 - 11 - 

 

 اٌضبٍٔ

 89.28 97.22 98.34 98.40 95.40 99.98 98.98 95.89 87.77 0 99.98 92.29 85.94 98.75 100.00 99.81 99.84 59.53 80.96 99.26 100.00 99.82 46.75 ٔغجخ اإلٔفبق
ٔغجخ 

االػزّبد ئًٌ  

 0اػزّبد ثبة 
16.98 17.32 2.22 10.19 2.19 0.51 6.62 18.68 0.34 0.33 1.19 3.74 3.74 0 84.04 8.49 1.70 1.70 0.34 0.34 3.40 15.96 - 

ٔغجخ اإلٔفبق 

ئًٌ أفبق 

 0ثبة 
8.89 19.36 2.49 11.33 1.99 0.34 7.41 20.88 0.38 0.36 1.14 3.86 4.18 0 82.62 9.12 1.88 1.90 0.36 0.37 3.74 17.38 - 

 .0221 -0222المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى الجداول المالية لمموازنة الجارية لجامعة تشرين،
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الوحدة: ألف ل.س 0221ولغاية العام  0222الباب الرابع )النفقات التحويمية( إلى إجمالي النفقات المخططة والفعمية لمباب الرابع من العام ( تطور النفقات المخططة والفعمية ونسبتها لبنود 2الممحق )  
 )إٌفمبد اٌزؾىٍَُخ( :اٌجبة اٌشاثغ اٌجُبْ العام

االشتراك في المؤسسات العربية والدولية المساهمات وبدل  (22المساهمات في النشاط االجتماعي البند) ِغّىع اٌجبة اٌشاثغ
 (220اإلسهام في نفقات المعسكرات اإلنتاجية البند) (221) اإلسهام في النشاطات االجتماعية المختمفة البند (22البند)

0222 

 0222 222 2222 222 اػزّبد اٌجبة اٌشاثغ

 0222 222 2222 222 ئٔفبق اٌجبة اٌشاثغ

 80.80 31.58 91.81 100 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 19.9 68.5 11.7 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 7.76 77.79 14.45 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0221 

 2222 2222 2222 222 اػزّبد اٌجبة اٌشاثغ

 0222 220 2222 222 ئٔفبق اٌجبة اٌشاثغ

 86.67 59.20 99.19 95.22 ٔغجخ اإلٔفبق

 222 30.3 59.5 10.2 2االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة ٔغجخ 

 222 20.70 68.15 11.15 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0220 

 2222 2222 0022 222 اػزّبد اٌجبة اٌشاثغ

 0202 22 0022 222 ئٔفبق اٌجبة اٌشاثغ

 71.78 7.92 97.70 98.51 ٔغجخ اإلٔفبق

 222 29.0 61.9 9.2 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 222 3.20 84.24 12.56 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 2222 222 0222 222 اػزّبد اٌجبة اٌشاثغ

 2222 222 0222 222 ئٔفبق اٌجبة اٌشاثغ

 99.73 99.41 100 98.51 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 23.3 67.5 9.2 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 23.26 67.70 9.04 2ئٔفبق ثبة ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ

0222 

 2222 2222 0022 222 اػزّبد اٌجبة اٌشاثغ

 0222 022 0222 222 ئٔفبق اٌجبة اٌشاثغ

 71.42 26.13 88.43 99.70 ٔغجخ اإلٔفبق

 222 29.0 61.9 9.2 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 10.60 76.63 12.78 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 4410 2222 0222 2222 ػزّبد اٌجبة اٌشاثغا ا

 3422 222 0022 222 أٔفبق اٌجبة اٌشاثغ

 77.60 14.91 96.51 99.60 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 24.0 53.3 22.7 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 4.62 66.28 29.11 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 2222 2222 2222 2222 اٌشاثغاػزّبد اٌجبة 

 2222 2 0022 2202 ئٔفبق اٌجبة اٌشاثغ

 66.23 0 75.13 98.44 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 19.6 55.5 25.0 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 222 0 62.91 37.09 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 2222 222 0222 2222 اػزّبد اٌجبة اٌشاثغ

 2222 20 2220 2222 اٌجبة اٌشاثغئٔفبق 

 96.81 32 98.10 99.70 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 2.9 58.0 39.1 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 0.96 58.74 40.30 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 2222 222 2222 2222 اػزّبد اٌجبة اٌشاثغ

 2222 222 0202 2222 ئٔفبق اٌجبة اٌشاثغ

 81.88 37.40 90.80 78.52 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 10.3 61.9 27.8 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 4.71 68.60 26.69 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0221 

 2222 0222 2222 2222 اػزّبد اٌجبة اٌشاثغ

 2222 22 0222 22 ئٔفبق اٌجبة اٌشاثغ

 47.72 2.55 98.17 2.52 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 31.5 47.2 21.3 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 1.68 97.19 1.12 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

 .0221 -0222المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى الجداول المالية لمموازنة الجارية،
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 الوحدة: ألف ل.س  0221ولغاية العام  0222الخامس إلى إجمالي النفقات المخططة والفعمية لمباب الخامس من العام ( تطور النفقات المخططة والفعمية ونسبتها لبنود الباب 2الممحق )
 ِغّىع اٌجبة اٌخبِظ اٌذَىْ واالٌزضاِبد اٌىاعجخ األداء : اٌجبة اٌخبِظ اٌجُبْ اٌؼبَ

 (22اٌذَىْ) (20اٌشدَبد ) (22اٌزضاِبد اٌخضَٕخ اٌؼبِخ)

0222 

 2 2 2 2 اٌجبة اٌخبِظاػزّبد 

 2 2 2 2 ئٔفبق اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ٔغجخ اإلٔفبق

 2 2 2 2 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 2 2 2 2 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 2 2 2 2 اػزّبد اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ئٔفبق اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ٔغجخ اإلٔفبق

 2 2 2 2 2ئًٌ  اػزّبد ثبة ٔغجخ االػزّبد 

 2 2 2 2 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0220 

 2222 2 2222 2 اػزّبد اٌجبة اٌخبِظ

 222 2 222 2 ئٔفبق اٌجبة اٌخبِظ

 7.34 2 7.34 2 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 2 100 2 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 2 100 2 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 222 2 2 222 اػزّبد اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ئٔفبق اٌجبة اٌخبِظ

 0.41 2 2 2 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 2 2 100 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 2 222 0 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 222 2 2 222 اػزّبد اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ئٔفبق اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 اإلٔفبقٔغجخ 

 222 2 2 222 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 2 2 2 2 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 2 2 2 2 اػزّبد اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ئٔفبق اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ٔغجخ اإلٔفبق

 2 2 2 2 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 2 2 2 2 2ثبةٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق 

0222 

 22 2 22 2 اػزّبد اٌجبة اٌخبِظ

 22 2 22 2 ئٔفبق اٌجبة اٌخبِظ

 98.33 2 98.33 2 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 2 100 2 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 2 100 2 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 2 2 2 2 اػزّبد اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ئٔفبق اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ٔغجخ اإلٔفبق

 2 2 2 2 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 2 2 2 2 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

0222 

 2 2 2 2 اػزّبد اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ئٔفبق اٌجبة اٌخبِظ

 2 2 2 2 ٔغجخ اإلٔفبق

 2 2 2 2 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 2 2 2 2 2ئٔفبق ثبةٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ 

0222 

 150610 0 0 150610 اػزّبد اٌجبة اٌخبِظ

 125241 0 0 125241 ئٔفبق اٌجبة اٌخبِظ

 83.16 2 2 83.16 ٔغجخ اإلٔفبق

 100 0 0 100 2ٔغجخ االػزّبد ئًٌ  اػزّبد ثبة 

 100 2 2 100 2ٔغجخ اإلٔفبق ئًٌ ئٔفبق ثبة

 .0222اٌّصذس: ئػذاد اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػًٍ اٌغذاوي اٌّبٌُخ ٌٍّىاصٔخ اٌغبسَخ،                
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 الوحدة:ألف ل.س       0221إلى العام  0222( تتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية في جامعة تشرين  من العام 2الممحق )

عام
ال

 

 المشروع
مشاريع أبنية 

الجامعة )أفضلية 
 أولى( 

 مبنى 
 كلية

 التربية 

مبنى كلية 
الهندسة 
 المعلوماتية

 توسع
 كليات الهندسة 

 معهد
بحوث  

 البيئة

 متحف
البحوث  

 البحرية

 مشفى 
 الجامعة

 التعليمي 

محطة 
 التحويل

 / ك.ف66

االستبدال 
 والتجديد

 مدخل عقدة 
المدينة 
والنفق 
 والجسر

مشاريع أبنية 
 الجامعة
 )أفضلية

 ثانية 

 مزارع 
 بوقا 
 وفيديو

مبنى كلية 
 الصيدلة

 كلية 
 االقتصاد

 مبنى كلية 
 طب األسنان

مبنى كلية 
التربية 
 الرياضية

المالعب 
 الرياضية

 كلية
 الحقوق 

البيوت 
 الخضراء

 لكلية  
 الزراعة

 أبنية سكن
 الطالب

 ( 8بناء)
 وحدات 
 سكنية

 طالبية 

 متحف
العلوم  

 الطبيعية

 كلية 
 الهندسة 
 التقنية

مرافق 
 وتجهيزات
 الجامعة

اكماالت 
وحدتين 
 سكنيتين

 تنفيذ 
المخطط 

التنظيمي للكليات 
الجامعية 
 بطرطوس

دراسات 
 مشاريع
 الجامعة

 مج كمي 
 لممشاريع

 850000 2 2 2 2 2 2 2 120000 2 2 2 2 2 2 2 0222 280800 1200 61000 2 231000 2 2 2 2 2 032222 االػزّبد 0222

 592393 2 2 2 2 2 2 2 99244 2 2 2 2 2 2 2 0100 201476 0002 29664 2 156405 2 2 2 2 2 021060 اإلٔفبق

 69.69 2 2 2 2 2 2 2 82.70 2 2 2 2 2 2 2 65.6 71.75 92.50 48.63 2 67.71 2 2 2 2 2 67 ٔغت اٌزٕفُز

 956000 2 2 2 2 2 2 2 212322 2 2 2 2 2 2 0 0222 042222 2 61000 07 173500 2 2 2 2 2 129971 االػزّبد 0220

 723432 2 2 2 2 2 2 2 115123 2 2 2 2 2 2 2 2 030410 2 44616 06 105162 2 2 2 2 2 83649 اإلٔفبق

 75.67 2 2 2 2 2 2 2 78.36 2 2 2 2 2 2 2 2 95.40 2 73.14 96.55 60.61 2 2 2 2 2 64.36 ٔغت اٌزٕفُز

 856111 2 2 2 2 2 2 2 41222 2 2 2 2 2 2 2 6222 003000 2 34222 2 107222 0322 0322 2222 0222 1222 062422 االػزّبد 0220

 477195 2 2 2 2 2 2 2 22620 2 2 2 2 2 2 2 012 004265 2 04360 2 000062 2 2 2 2 2 60024 اإلٔفبق

 55.74 2 2 2 2 2 2 2 64.77 2 2 2 2 2 2 2 2.93 53.97 2 47.47 2 66.23 2 2 2 2 2 45.52 ٔغت اٌزٕفُز

 1354420 2 2 2 2 0 0222 56222 12142 02122 0222 02422 322 00222 0222 0222 1222 004222 2 011222 0 321242 0322 0322 03222 0222 52000 046422 االػزّبد 0221

 617930 2 2 2 2 2 2 2426 00105 2 2 2 2 722 2 2 01 64563 2 45042 2 006126 2 2 2 2 25600 060053 اإلٔفبق

 45.62 2 2 2 2 2 2 5.91 73.54 2 2 2 2 8.18 2 2 0.77 40.18 2 50.50 2 45.39 2 2 2 2 49.23 67.82 ٔغت اٌزٕفُز

 2511000 2 2 2 2 0 00222 33410 4222 0222 322 03222 4222 03262 04222 500 1222 020222 2 006422 2 0502275 3222 322 00222 2 007722 036570 االػزّبد 0222

 736978 2 2 2 2 2 022 03005 440 2 2 0522 2 0622 7222 2 051 10070 2 74632 0 036205 076 2 6610 2 62401 005140 اإلٔفبق

 29.35 2 2 2 2 2 0106 45.33 11.02 2 2 06 2 7.18 56.25 2 9.1 21.97 2 81.66 2 15.05 3.96 2 73.6 2 70.58 83.99 ٔغت اٌزٕفُز

 1232000 2 2 2 2 0 722 50222 02322 2 2 3222 4222 2222 020222 2 2 73222 2 000222 2 054222 0222 2 11322 2 036222 021022 االػزّبد 0223

 1182687 2 2 2 2 2 122 50415 02322 2 2 3222 1222 1122 074752 2 2 61335 2 007164 2 052153 026 2 01026 2 036222 017044 اإلٔفبق

 12 2 2 2 2 2 11111 99.50 022 2 2 022 32 6013 97.51 2 2 87.95 2 98.67 0 99.4 24.80 0 39.55 2 022 97.25 ٔغت اٌزٕفُز

 1555000 10222 2 025722 003222 1622 0 2 0022 2 2 0 2 40322 056322 2 03022 60022 2 020022 2 017222 322 2 022022 2 260100 6222 االػزّبد 0224

 1544871 07772 2 022300 001743 1067 2 2 0232 2 2 2 2 40137 056322 2 03200 57000 2 020276 2 015433 176 2 017704 2 260100 5561 اإلٔفبق

 11.22 96.74 2 97 99.52 86.55 0 2 73160 2 2 2 2 100 022 2 77 97.55 2 77177 2 99 5714 2 99.93 2 100 7511 ٔغت اٌزٕفُز

 1110000 03222 0222 125000 020222 1000 2 0 2 2 2 0 2 142000 42222 2 0222 33222 2 57222 0 010222 2 2 075222 2 100000 2 االػزّبد 0225

 970042 00655 2 76217 52152 246 2 2 2 2 2 2 2 000045 17352 2 2 30125 2 52220 2 001421 2 2 075222 2 76796 2 اإلٔفبق

 22.21 79.18 2 79 72.92 46.80 2 2 2 2 2 2 2 86 65.95 2 2 93.29 2 94 2 94 2 2 100 2 76.80 2 ٔغت اٌزٕفُز

 900000 01222 003222 01222 54722 0 0 2 2 2 2 0 2 02222 015222 2 0622 10322 2 13222 2 030622 2 2 062222 2 115000 2 االػزّبد 0226

 847201 5752 002767 12595 17046 2 2 2 2 2 2 2 2 20000 015222 2 0560 10222 2 12725 0 020540 2 2 057362 2 115000 2 اإلٔفبق

 12.12 61.31 99.99 97 50.93 2 2 0 2 2 2 2 2 100 022 2 77 99.70 2 99.85 2 94 2 2 99.77 2 100 2 ٔغت اٌزٕفُز

 1158000 02702 040313 1322 030022 0 0 2 2 2 2 0 2 0022 102222 2 0642 03422 2 03433 2 64572 2 2 015522 2 226000 2 االػزّبد 0227

 1155142 02702 040312 3499 027701 2 2 2 2 2 2 2 2 1199 102222 2 0622 03422 2 03423 2 64552 2 2 015027 2 225959 2 اإلٔفبق

 11.22 022 99.99 99.97 98.48 2 2 0 2 2 2 2 2 99.92 022 2 77 022 2 99.96 0 99.98 2 2 99.67 2 99.98 2 ٔغت اٌزٕفُز

 12482531 79920 288535 249400 546140 4800 12900 205632 665460 11222 0222 40600 12500 265780 919500 2500 46860 1292211 1200 791355 01 3826647 10500 5500 919300 2222 1134400 1143062 االػزّبد مج

 8847871 70757 287523 219054 477430 3757 222 101462 515933 2 2 2222 2222 211725 885040 2 30489 849251 1112 620357 02 1824431 844 2 875839 2 1046078 815523 اإلٔفبق
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 22.22 88.53 99.65 87.83 87.42 78.27 4.19 49.34 77.53 2 2 18.97 02 79.66 96.25 2 65.06 65.72 92.50 78.39 99.34 47.68 8.04 2 95.27 2 92.21 71.35 ٔغت اٌزٕفُز

 .0221إلى العام  0222المصدر:إعداد الباحثة: بناًء عمى جداول إنفاق الموازنة االستثمارية لجامعة تشرين من العام 
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 الوحدة:ألف ل.س 0221ولغاية العام  0222 ( تتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية لجامعة تشرين بحسب الفقرات من العام2ممحق )
 األساضٍ اٌجُبْ

 ِجبٍٔ وئٔشبءاد

 وِشافك وطشق
 آالد وِؼذاد

 وعبئً ٔمً 

 وأزمبي
 ػذد وأدواد ولىاٌت

 أصبس وِؼذاد

 وِىبرت 

 ٔفمبد 

 رأعُظ
 اٌّغّىع

 ِشبسَغ أثُٕخ اٌغبِؼخ

)أفضٍُخ أوًٌ(   

 1143062 32100 80791 17071 64000 533100 416000 2 اػزّبد

 815523 30217 66558 11714 17767 385291 303976 2 ئٔفبق

 71.35 94.13 82.38 68.62 27.76 72.27 73.07 2 ٔغجخ رٕفُز

 327539 1883 14233 5357 46233 147809 112024 0 اٌشصُذ

 28.65 5.87 17.62 31.38 72.24 27.73 26.93 0 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 2.81 7.07 1.49 5.60 46.64 36.39 2 ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ 

 100 3.71 8.16 1.44 2.18 47.24 37.27 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 ِجًٕ وٍُخ

اٌزشثُخ   

 1134400 71300 2 2 2 2 1063100 2 اػزّبد

 1046078 60620 2 2 2 2 985458 2 ئٔفبق

 92.21 85.02 2 2 2 2 92.70 2 ٔغجخ رٕفُز

 88322 10680 2 2 2 2 77642 2 اٌشصُذ

 7.79 14.98 2 2 2 2 7.30 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 6.29 2 2 2 2 93.71 0 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 5.79 2 2 2 2 94.21 0 ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ 

 ِجًٕ وٍُخ

اٌهٕذعخ اٌّؼٍىِبرُخ   

 2222 0222 2 2 2 2 2 0222 اػزّبد

 2 2 2 2 2 2 2 2 ئٔفبق

 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ رٕفُز

 2222 0222 2 2 2 2 2 0222 اٌشصُذ

 222 222 2 2 2 2 2 222 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 50 2 2 2 2 2 22 اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخٔغجخ إٌفمبد 

 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 رىعغ وٍُبد

اٌهٕذعخ   

 919300 55000 2 2 2 2 864300 2 اػزّبد

 875839 24906 2 2 2 2 850933 2 ئٔفبق

 95.27 45.28 2 2 2 2 98.45 2 ٔغجخ رٕفُز

 43461 30094 2 2 2 2 13367 2 اٌشصُذ

 4.73 54.72 2 2 2 2 1.55 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 5.98 2 2 2 2 94.02 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 2.84 2 2 2 2 97.16 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 ِؼهذ ثؾىس 

 اٌجُئخ

 2222 2 2 2 2 2 2 2222 اػزّبد

 2 2 2 2 2 2 2 2 ئٔفبق

 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ رٕفُز

 2222 2 2 2 2 2 2 2222 اٌشصُذ

 222 2 2 2 2 2 2 222 ٔغجخ اٌشصُذ

 222 2 2 2 2 2 2 222 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

)ِزؾف( اٌجؾىس    

 اٌجؾشَخ

 10500 1500 2 2 2 4000 5000 2 اػزّبد

 844 446 2 2 2 2 398 2 ئٔفبق

 8.04 29.73 2 2 2 2 7.96 2 ٔغجخ رٕفُز

 9656 1054 2 2 2 2 4602 2 اٌشصُذ

 91.96 70.27 2 2 2 2 92.04 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 14.29 2 2 2 38.10 47.62 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 52.84 2 2 2 0 47.16 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 ِشفً اٌغبِؼخ

اٌزؼٍٍُّ   

 3826647 213120 156200 2 2 1381557 2057270 18500 اػزّبد

 1824431 143719 92537 2 0 2 1571340 16835 ئٔفبق

 47.68 67.44 59.24 2 0 2 76.38 91 ٔغجخ رٕفُز

 2002216 69401 63663 2 0 1381557 485930 1665 اٌشصُذ

 52.32 32.56 40.76 2 0 100 23.62 9 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 5.57 4.08 2 2 36.10 53.76 0.48 ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ 

 100 7.88 5.07 2 2 0 86.13 0.92 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

/ 22ِؾطخ اٌزؾىًَ  

 ن.ف

 02 2 2 2 2 2 02 2 اػزّبد

 02 2 2 2 2 2 02 2 ئٔفبق

 96.55 2 2 2 2 2 96.55 2 ٔغجخ رٕفُز

 1 2 2 2 2 2 1 2 اٌشصُذ

 3.45 2 2 2 2 2 3.45 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 2 2 2 2 2 100 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 2 2 2 2 2 100 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 االعزجذاي واٌزغذَذ

 791355 2 103600 2 2 344520 343235 2 اػزّبد

 620357 0 92695 2 2 281464 246198 2 ئٔفبق

 78.39 0 89.47 2 2 81.70 71.73 2 ٔغجخ رٕفُز

 170998 0 10905 2 2 63056 97037 2 اٌشصُذ

 21.61 0 10.53 2 2 18.30 28.27 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 2 13.09 2 2 43.54 43.37 2 إٌفمبد اٌّخططخٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ 

 100 2 14.94 2 2 45.37 39.69 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

ِذخً ػمذح اٌّذَٕخ 

 وإٌفك واٌغغش

 1200 2 2 2 2 2 1200 2 اػزّبد

 1110 0 0 0 0 0 1110 2 ئٔفبق

 92.50 0 0 0 0 0 92.50 2 ٔغجخ رٕفُز

 90 0 0 0 0 0 90 2 اٌشصُذ

 7.50 0 0 0 0 0 7.50 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 2 2 2 2 2 100 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 2 2 2 2 2 100 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 ِشبسَغ أثُٕخ اٌغبِؼخ

 )أفضٍُخ صبُٔخ(

 1292211 38200 76000 2 2 38000 1140011 2 اػزّبد

 849251 31128 62816 2 2 32514 722793 2 ئٔفبق

 65.72 81.49 82.65 2 2 85.56 63.40 2 ٔغجخ رٕفُز

 442960 7072 13184 2 2 5486 417218 2 اٌشصُذ

 34.28 18.51 17.35 2 2 14.44 36.60 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 2.96 5.88 2 2 2.94 88.22 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 3.67 7.40 2 2 3.83 85.11 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 ِضاسع ثىلب وفُذَى

 46860 2 2 2 2 3000 18860 25000 اػزّبد

 30489 2 2 2 2 2 5627 24862 ئٔفبق

 65.06 2 2 2 2 2 29.84 99.45 ٔغجخ رٕفُز

 16371 2 2 2 2 3000 13233 138 اٌشصُذ

 34.94 2 2 2 2 100 70.16 0.55 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 2 2 2 2 6.40 40.25 53.35 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 2 2 2 2 0 18.46 81.54 ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح 
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 الوحدة:ألف ل.س 0221ولغاية العام  0222( تتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية لجامعة تشرين بحسب الفقرات من العام 2تابع ممحق )
 األساضٍ اٌجُـــــــــبْ

ِجبٍٔ وئٔشبءاد وِشافك 

 وطشق
 وعبئً ٔمً وأزمبي آالد وِؼذاد

ػذد وأدواد 

 ولىاٌت

أصبس وِؼذاد 

 وِىبرت
 اٌّغّىع ٔفمبد رأعُظ

 وٍُخ اٌصُذٌخ

 

 0222 2 2 2 2 2 2 0222 اػزّبد

 2 2 2 2 2 2 2 2 ئٔفبق

 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ رٕفُز

 2500 2 2 2 2 2 2 0222 اٌشصُذ

 100 2 2 2 2 2 2 222 ٔغجخ اٌشصُذ

 222 2 2 2 2 2 2 222 اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخٔغجخ إٌفمبد 

 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 وٍُخ االلزصبد

 919500 39000 2 2 2 2 878500 0222 اػزّبد

 885040 33072 2 2 2 2 851968 2 ئٔفبق

 96.25 84.80 2 2 2 2 96.98 2 ٔغجخ رٕفُز

 34460 5928 2 2 2 2 26532 2000 اٌشصُذ

 3.75 15.20 2 2 2 2 3.02 100 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 4.24 2 2 2 2 95.54 0.22 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 3.74 2 2 2 2 96.26 0 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

ِجًٕ وٍُخ طت 

 األعٕبْ

 265780 17080 2 2 2 2 248700 2 اػزّبد

 211725 5959 2 2 2 2 205766 2 ئٔفبق

 79.66 34.89 2 2 2 2 82.74 2 ٔغجخ رٕفُز

 54055 11121 2 2 2 2 42934 2 اٌشصُذ

 20.34 65.11 2 2 2 2 17.26 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 6.43 2 2 2 2 93.57 2 فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً 

 100 2.81 2 2 2 2 97.19 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

ِجًٕ وٍُخ اٌزشثُخ 

 اٌشَبضُخ

 12500 22222 2 2 2 2 2222 2 اػزّبد

 2222 2222 2 2 2 2 2 2 ئٔفبق

 9500 8500 2 2 2 2 2222 2 اٌشصُذ

 76.00 73.91 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 02 26.09 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ رٕفُز

 100 92 2 2 2 2 8 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 100 2 2 2 2 0 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

اٌشَبضُخاٌّالػت   

 40600 12600 2 2 2 2 02222 2 اػزّبد

 7700 7700 2 2 2 2 2 2 ئٔفبق

 32900 4900 2 2 2 2 02222 2 اٌشصُذ

 81.03 38.89 2 2 2 2 222 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 18.97 61.11 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ رٕفُز

 100 31.03 2 2 2 2 68.97 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 100 2 2 2 2 0 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 اٌؾمىق

 0222 2 2 2 2 2 2 0222 اػزّبد

 2 2 2 2 2 2 2 2 ئٔفبق

 0222 222 2 2 2 2 2 0222 اٌشصُذ

 222 222 2 2 2 2 2 222 ٔغجخ اٌشصُذ

 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ رٕفُز

 222 2 2 2 2 2 2 222 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

اٌجُىد اٌخضشاء 

 ٌىٍُخ اٌضساػخ

 22222 222 2 2 2 2 10800 2 اػزّبد

 2 2 2 2 2 2 2 2 ئٔفبق

 11300 500 2 2 2 2 22222 2 اٌشصُذ

 100 100 2 2 2 2 222 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ رٕفُز

 100 4.42 2 2 2  95.58 0 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 أثُٕخ عىٓ

 اٌطالة

 665460 4060 120000 2 2 2 541400 2 اػزّبد

 515933 297 84305 2 2 2 431331 2 ئٔفبق

 77.53 7.32 70.25 2 2 2 79.67 2 ٔغجخ رٕفُز

 149527 3763 35695 2 2 2 110069 2 اٌشصُذ

 22.47 92.68 29.75 2 2 2 20.33 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 0.61 18.03 2 2 2 81.36 0 ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ 

 100 0.06 16.34 2 2 0 83.60 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

( وؽذاد 2ثٕبء)

 عىُٕخ طالثُخ

 205632 19632 2 2 2 2 186000 2 اػزّبد

 101462 13877 2 2 2 2 87585 2 ئٔفبق

 49.34 70.69 2 2 2 2 47.09 2 ٔغجخ رٕفُز

 104170 5755 2 2 2 2 98415 2 اٌشصُذ

 50.66 29.31 2 2 2 2 52.91 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 9.55 2 2 2 2 90.45 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 13.68 2 2 2 2 86.32 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ
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 الوحدة:ألف ل.س 0221ولغاية العام  0222( تتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية لجامعة تشرين بحسب الفقرات من العام 2تابع ممحق )
 األساضٍ اٌجُـــــــــبْ

ِجبٍٔ وئٔشبءاد 

 وِشافك وطشق
 آالد وِؼذاد

وعبئً ٔمً 

 وأزمبي

ػذد وأدواد 

 ولىاٌت

أصبس وِؼذاد 

 وِىبرت

ٔفمبد 

 رأعُظ
 اٌّغّىع

ِزؾف اٌؼٍىَ 

 اٌطجُؼُخ

 12900 2222 2 2 2 2 22222 2222 اػزّبد

 540 540 2 2 2 2 2 2 ئٔفبق

 4.19 28.42 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ رٕفُز

 12360 1360 2 2 2 2 10000 2222 اٌشصُذ

 95.81 71.58 2 2 2 2 100 222 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 14.73 2 2 2 2 77.52 7.75 ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح

 100 100 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

وٍُخ اٌهٕذعخ 

 اٌزمُٕخ

 4800 2 2 2 2 2 4800 2 اػزّبد

 3757 2 2 2 2 2 3757 2 ئٔفبق

 78.27 2 2 2 2 2 78.27 2 ٔغجخ رٕفُز

 1043 2 2 2 2 2 1043 2 اٌشصُذ

 21.73 2 2 2 2 2 21.73 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 2 2 2 2 2 100 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 2 2 2 2 2 100 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 ِشافك ورغهُضاد

 اٌغبِؼخ

 546140 2 21000 2300 86000 404590 32250 2 اػزّبد

 477430 2 20992 1699 43701 381037 30001 2 ئٔفبق

 87.42 2 99.96 73.87 50.82 94.18 93.03 2 ٔغجخ رٕفُز

 68710 2 8 601 42299 23553 2249 2 اٌشصُذ

 12.58 2 0.04 26.13 49.18 5.82 6.97 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 2 3.85 0.42 15.75 74.08 5.91 2 اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخٔغجخ إٌفمبد 

 100 2 4.40 0.36 9.15 79.81 6.28 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

اوّبالد وؽذرُٓ 

 عىُٕزُٓ

 249400 2222 31500 2 2 2 216900 2 اػزّبد

 219054 621 30127 2 2 2 188306 2 ئٔفبق

 87.83 62.10 95.64 2 2 2 86.82 2 ٔغجخ رٕفُز

 30346 379 1373 2 2 2 28594 2 اٌشصُذ

 12.17 37.90 4.36 2 2 2 13.18 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 0.40 12.63 2 2 2 86.97 0 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 0.28 13.75 2 2 2 85.96 0 اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخٔغجخ إٌفمبد 

رٕفُز اٌّخطظ 

اٌزٕظٍُّ ٌٍىٍُبد 

اٌغبِؼُخ 

 ثطشطىط

 288535 2 2 2 2 2 5215 283320 اػزّبد

 287523 2 2 2 2 2 4203 283320 ئٔفبق

 99.65 2 2 2 2 2 80.59 100 ٔغجخ رٕفُز

 1012 2 2 2 2 2 1012 2 اٌشصُذ

 0.35 2 2 2 2 2 19.41 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 2 2 2 2 2 1.81 98.19 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 2 2 2 2 2 1.46 98.54 ٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخ

 دساعبد ِشبسَغ

 اٌغبِؼخ

 79920 79920 2 2 2 2 2 2 اػزّبد

 70757 70757 2 2 2 2 2 2 ئٔفبق

 88.53 88.53 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ رٕفُز

 9163 9163 2 2 2 2 2 2 اٌشصُذ

 11.47 11.47 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 100 2 2 2 2 2 2 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 100 2 2 2 2 2 2 فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً 

 ِظ

 12482531 600412 589091 19371 150000 2708767 8072570 342320 اػزّبد

 8847871 426859 450030 13413 61468 1080306 6490778 325017 ئٔفبق

 70.88 71.09 76.39 69.24 40.98 39.88 80.41 94.95 ٔغجخ رٕفُز

 3634660 173553 139061 5958 88532 1628461 1581792 17303 اٌشصُذ

 29.12 28.91 23.61 30.76 59.02 60.12 19.59 5.05 ٔغجخ اٌشصُذ

 100 4.81 4.72 0.16 1.20 21.70 64.67 2.74 ٔغجخ إٌفمبد اٌّخططخ ٌىً فمشح ئًٌ ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌّخططخ

 100 4.82 5.09 0.15 0.69 12.21 73.36 3.67 ئعّبٌٍ إٌفمبد اٌفؼٍُخٔغجخ إٌفمبد اٌفؼٍُخ ٌىً فمشح ئًٌ 
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 الوحدة: ألف ل.س 0221إلى العام  0222الفقرات لممشاريع االستثمارية لجامعة تشرين من العام ( الرصيد المتبقي من )الباب الثالث( الموازنة االستثمارية حسب 2الممحق )
 ٔفمبد اٌّغّىع

رأعُظ   

أصبس وِؼذاد 

 ِىبرت

ػذد وأدواد 

 ولىاٌت

وعبئً إٌمً 

 واالٔزمبي

 ِجبٍٔ وئٔشبءاد آالد وِؼذاد

وِشافك   

 اٌؼبَ اٌجُبْ األساضٍ

 االػزّبد إٌهبئٍ 2222 202222 51000 0 2000 65000 5000 850000

2000 

 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 2 222222 24502 0 805 46483 5000 592394

 ٔغجخ اإلٔفبق 0 71.02 48.04 0 40.25 71.51 100 69.69

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ 1000 210396 26498 0 1195 18517 0 257606

 اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشحٔغجخ اٌشصُذ  100 28.98 51.96 0 59.75 28.49 0 30.31

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ 2.20 02.22 2.20 2 2.22 0.22 2 22.22

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍ 0.39 81.67 10.29 0.00 0.46 7.19 0 222

 االػزّبد إٌهبئٍ 500 766029 67000 0 2971 92000 27500 956000

2001 

 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 0 586962 40162 0 876 77314 18118 723432

 ٔغجخ اإلٔفبق 0 76.62 59.94 0 29.49 84.04 65.88 75.67

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ 500 179067 26838 0 2095 14686 9382 232568

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشح 100 23.38 40.06 0.00 70.51 15.96 34.12 02.22 

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ 2.22 22.22 0.22 2.22 2.00 2.22 2.22 02.22

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍ 0.21 77.00 11.54 0.00 0.90 6.31 4.03 222

 االػزّبد إٌهبئٍ 2500 626111 105500 10000 2600 63000 46400 856111

2002 

 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 0 389590 34484 0 1283 35361 16472 477192

 ٔغجخ اإلٔفبق 0 62.22 32.69 0 49.35 56.13 35.51 55.47

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ 2500 236521 71016 10000 1317 27639 29924 378917

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشح 100 37.78 67.31 100 50.65 43.87 64.49 44.26

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ 2.02 02.22 2.22 2.22 2.22 2.02 2.22 22.02

 وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ  0.66 62.42 18.74 2.64 0.35 7.29 7.90 222

 االػزّبد إٌهبئٍ 11500 764000 309660 32000 3000 114000 120260 1354420

2003 

 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 0 350060 144015 7860 2312 58742 54941 617930

 ٔغجخ اإلٔفبق 0 45.82 46.51 24.56 77.07 51.53 45.69 45.62

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ 11500 413940 165645 24140 688 55258 65319 736490

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشح 100 54.18 53.49 75.44 22.93 48.47 54.31 54.38

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ 2.22 22.22 20.02 2.22 2.22 2.22 2.20 22.22

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍ 1.56 56.20 22.49 3.28 0.09 7.50 8.87 222

 االػزّبد إٌهبئٍ 18500 840200 1485497 15000 3000 45791 103012 2511000

2004 

 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 16835 430344 176977 2910 2998 31033 75881 736978

 ٔغجخ اإلٔفبق 91 51.22 11.91 19.40 99.93 67.77 73.66 29.35

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ 1665 409856 1308520 12090 2 14758 27131 1774022

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشح 9 48.78 88.09 80.60 0.07 32.23 26.34 70.65

 ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ  2.22 22.20 20.22 2.22 2.22 2.22 2.22 22.22

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍ 0.09 23.10 73.76 0.68 0.00 0.83 1.53 222

 االػزّبد إٌهبئٍ 0 944500 126000 7000 3500 47000 104000 1232000

2005 

 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 0 925485 124142 6997 3440 44520 78103 1182687

 ٔغجخ اإلٔفبق 0 97.99 97.94 99.96 98.29 99.98 33.33 96

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ 0 19015 1858 3 60 2480 25897 49313

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشح 0 2.01 1.47 0.04 1.71 5.28 24.90 4.00

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخٔغجخ  2 2.22 2.22 2.22 2.22 2.02 0.22 2.22

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍ 0.00 38.56 3.77 0.01 0.12 5.03 52.52 222

 االػزّبد إٌهبئٍ 25000 1151800 281000 6000 1000 27000 63200 1555000

2006 

 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 24862 1147865 278917 5252 996 25647 61331 1544870

 ٔغجخ اإلٔفبق 99.45 99.66 99.26 87.53 99.60 94.99 97.04 99.35

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ 138 3935 2083 748 4 1353 1869 10130

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشح 0.55 0.34 0.74 12.47 0.40 5.01 2.96 0.65

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ 2.22 2.02 2.22 2.22 2.22 2.22 2.20 2.22

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍ 1.36 38.85 20.56 7.38 0.04 13.36 18.45 222

 إٌهبئٍاالػزّبد  0 904700 130000 5000 300 55000 15000 1110000

2007 

 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 0 800252 105998 1170 68 50677 11877 970042

 ٔغجخ اإلٔفبق 0 88.45 81.54 23.40 22.67 92.14 79.18 87.39

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ 0 104448 24002 3830 232 4323 3123 139958

 إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشح ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ 0 11.55 18.46 76.60 77.33 7.86 20.82 12.61

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ 2 2.22 0.22 2.22 2.20 2.22 2.02 20.22

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍ 0 74.63 17.15 2.74 0.17 3.09 2.23 222

 االػزّبد إٌهبئٍ 123000 567900 37700 44000 1000 32400 94000 900000

2008 

 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 123000 563808 36234 8068 635 32363 83093 847201

 ٔغجخ اإلٔفبق 100 99.28 96.11 18.34 63.50 99.89 88.40 94.13

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ 0 4092 1466 35932 365 37 10907 52799

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشح 0 0.72 3.89 81.66 36.50 0.11 11.60 5.87

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ 2 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.02 2.22

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍ 0 7.75 2.78 68.05 0.69 0.07 20.66 222

 االػزّبد إٌهبئٍ 160320 781330 115410 31000 0 47900 22040 1158000

2009 

 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 160320 780808 114875 29211 0 47890 22039 1155143

 ٔغجخ اإلٔفبق 100 99.93 99.54 94.23 0 99.98 100 99.75

 اٌشصُذ اٌّزجمٍ 0 522 535 1789 0 10 1 2857

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشح 0 0.07 0.46 5.77 0 0.02 0.005 0.25

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ 2 2.22 2.22 2.22 2 2 2 2.02

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍ 0 18.27 18.73 62.62 0.00 0.35 0.04 222

  االػزّبد إٌهبئٍ 342320 8072570 2708767 150000 19371 589091 600412 12482531

 اٌّغّىع
 اإلٔفبق اٌفؼٍٍ 325017 6490778 1080306 61468 13413 450030 426859 8847871

 ٔغجخ اإلٔفبق 94.95 80.41 39.88 40.98 69.24 76.39 71.09 70.88

 اٌشصُذ 17303 1581792 1628461 88532 5958 139061 173553 3634660

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍفمشح 5.05 19.59 60.12 59.02 30.76 23.61 28.906 29.12

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ ِٓ إٌفمبد اٌّخططخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ 2.22 20.22 22.22 2.22 2.22 2.22 2.22 02.20

 ٔغجخ اٌشصُذ اٌّزجمٍ فٍ وً فمشح ِٓ اٌشصُذ اٌّزجمٍ االعّبٌٍ 0.48 43.52 44.80 2.44 0.16 3.83 4.77 222

 .واإلنفاق باالعتماد يتعمق بما 0221 العام إلى 0222 العام من المالية الجداول عمى اعتمادا   الباحثة إعداد: المصدر    
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 الوحدة:ألف ل.س 0221إلى العام  0222المشاريع االستثمارية في جامعة تشرين ونسبها من العام (:األرصدة المتبقية من كل مشروع من 1ممحق )

عام
ال

 

 اٌّششوع

ِشبسَغ أثُٕخ 

 اٌغبِؼخ

 )أفضٍُخ أوًٌ(  

 ِجًٕ 

 وٍُخ

 اٌزشثُخ 

وٍُخ اٌهٕذعخ 

 اٌّؼٍىِبرُخ

 رىعغ

 وٍُبد  

 اٌهٕذعخ

 ِؼهذ

 ثؾىس اٌجُئخ 

 ِزؾف

اٌجؾىس  

 اٌجؾشَخ

 ِشفً 

 اٌغبِؼخ

 اٌزؼٍٍُّ 

ِؾطخ 

 اٌزؾىًَ

 / ن.ف22

 االعزجذاي واٌزغذَذ

 ِذخً ػمذح 

اٌّذَٕخ وإٌفك 

 واٌغغش

 ِشبسَغ

 أثُٕخ 

 اٌغبِؼخ 

 )أفضٍُخ

 صبُٔخ 

 ِضاسع 

 ثىلب 

 وفُذَى

ِجًٕ وٍُخ 

 اٌصُذٌخ

 وٍُخ 

 االلزصبد

 ِجًٕ وٍُخ 

 طت األعٕبْ

ِجًٕ وٍُخ اٌزشثُخ 

 اٌشَبضُخ

اٌّالػت 

 اٌشَبضُخ

 وٍُخ

 اٌؾمىق 

 اٌجُىد اٌخضشاء

 ٌىٍُخ  

 اٌضساػخ

 أثُٕخ عىٓ

 اٌطالة

 ( 2ثٕبء)

 وؽذاد 

 عىُٕخ

 طالثُخ 

 ِزؾف

 اٌؼٍىَ اٌطجُؼُخ 

 وٍُخ 

 اٌهٕذعخ 

 اٌزمُٕخ

 ِشافك 

 ورغهُضاد

 اٌغبِؼخ

 اوّبالد وؽذرُٓ

 عىُٕزُٓ 

 رٕفُز 

اٌّخطظ اٌزٕظٍُّ 

ٌٍىٍُبد اٌغبِؼُخ 

 ثطشطىط

 دساعبد ِشبسَغ

 اٌغبِؼخ

 ِظ وٍٍ 

 ٌٍّشبسَغ

 850000 1 1 1 1 1 1 1 120000 1 1 1 1 1 1 1 2111 280800 1200 61000 1 231000 1 1 1 1 1 154111 االػزّبد 2111

 592393 1 1 1 1 1 1 1 99244 1 1 1 1 1 1 1 1312 201476 1111 29664 1 156405 1 1 1 1 1 113182 اإلٔفبق

 257607 0 0 0 0 0 0 0 20756 0 0 0 0 0 0 0 688 79324 90 31336 0 74595 1 1 1 1 1 50818 اٌشصُذ

 30.31 1 1 1 1 1 1 1 17.30 1 1 1 1 1 1 1 34.40 28.25 7.50 51.37 1 32.29 1 1 1 1 1 33 إٌغجخ

 69.69 1 1 1 1 1 1 1 82.70 1 1 1 1 1 1 1 65.6 71.75 92.50 48.63 1 67.71 1 1 1 1 1 67 غت اٌزٕفُزٔ

 956000 1 1 1 1 1 1 1 431511 1 1 1 1 1 1 0 1111 161111 1 61000 29 173500 1 1 1 1 1 129971 االػزّبد 2111

 723432 1 1 1 1 1 1 1 337345 1 1 1 1 1 1 1 1 152632 1 44616 28 105162 1 1 1 1 1 83649 اإلٔفبق

 232568 1 1 1 1 1 1 1 93155 1 1 1 1 1 1 1 1000 7368 1 16384 1 68338 1 1 1 1 1 46322 اٌشصُذ

 24.33 1 1 1 1 1 1 1 21.64 1 1 1 1 1 1 1 100 4.61 1 26.86 3.45 39.39 1 1 1 1 1 35.64 إٌغجخ

 75.67 1 1 1 1 1 1 1 78.36 1 1 1 1 1 1 1 1 95.40 1 73.14 96.55 60.61 1 1 1 1 1 64.36 غت اٌزٕفُزٔ

 856111 1 1 1 1 1 1 1 63111 1 1 1 1 1 1 1 8111 215111 1 56111 1 319111 2511 2511 4111 2111 3411 181611 االػزّبد 2112

 477195 1 1 1 1 1 1 1 41812 1 1 1 1 1 1 1 234 116187 1 26582 1 211284 1 1 1 1 1 82216 اإلٔفبق

 378916 1 1 1 1 1 1 1 22198 0 0 0 0 0 0 0 7766 99024 0 29418 1 107716 2500 2500 4000 2000 3400 98394 اٌشصُذ

 44.26 1 1 1 1 1 1 1 35.23 1 1 1 1 1 1 1 97.08 46.03 1 52.53 1 33.77 100 100 100 100 100 54.48 إٌغجخ

 55.74 1 1 1 1 1 1 1 64.77 1 1 1 1 1 1 1 2.93 53.97 1 47.47 1 66.23 1 1 1 1 1 45.52 ٔغت اٌزٕفُز

 1354420 1 1 1 1 0 1111 78111 31361 11311 2111 21611 511 11111 2111 2111 3111 216111 1 133111 0 513161 1511 2511 15111 2111 52000 268611 االػزّبد 2113

 617930 1 1 1 1 1 1 4618 22327 1 1 1 1 911 1 1 23 86785 1 67164 1 228348 1 1 1 1 25600 182175 اإلٔفبق

 736490 1 1 1 1 1 1000 73392 8033 10300 2000 20600 500 10100 2000 2000 2977 129215 0 65836 0 274712 1500 2500 15000 2000 26400 86425 اٌشصُذ

 54.38 1 1 1 1 1 100 94.09 26.46 100 100 100 100 91.82 100 100 99.23 59.82 1 49.50 1 54.61 100 100 100 100 50.77 32.18 إٌغجخ

 45.62 1 1 1 1 1 1 5.91 73.54 1 1 1 1 8.18 1 1 0.77 40.18 1 50.50 1 45.39 1 1 1 1 49.23 67.82 ٕفُزٔغت اٌز

 2511000 1 1 1 1 0 11111 55632 6111 1111 511 15111 6111 25181 16111 500 3111 142111 1 118611 1 1714497 5111 511 12111 1 119911 258791 االػزّبد 2114

 736978 1 1 1 1 1 241 25217 661 1 1 2711 1 1811 9111 1 273 31191 1 96854 0 258127 198 1 8832 1 84623 217362 اإلٔفبق

 1774022 0 0 0 0 0 10760 30415 5339 1000 500 12300 6000 23280 7000 500 2727 11080 1 21746 0 1456470 4802 500 3168 1 35277 41429 اٌشصُذ

 70.65 1 1 1 1 1 97.82 54.67 88.98 100 100 82.00 100 92.82 43.75 100 90.9 78.03 0 18.34 1 84.95 96.04 0 26.40 1 29.42 16.01 إٌغجخ

 29.35 0 0 0 0 0 2118 45.33 11.02 1 1 18 1 7.18 56.25 1 9.1 21.97 1 81.66 1 15.05 3.96 1 73.6 1 70.58 83.99 اٌزٕفُزٔغت 

 1232000 1 1 1 1 1 911 72111 14511 1 1 5111 6111 4111 212111 1 1 95111 1 121111 1 276111 1111 1 33511 1 258111 143111 االػزّبد 2115

 1182687 0 0 0 0 0 311 71637 14511 1 1 5111 3111 3311 196971 1 1 83557 1 119386 1 274375 248 1 13248 1 258111 139166 اإلٔفبق

 49313 1 1 1 1 1 600 363 0 0 0 0 3000 700 5030 0 0 11443 1 1614 0 1625 752 1 20252 1 0 3934 اٌشصُذ

 4 0 0 0 0 0 66.67 0.50 0 1 1 0 50 17.50 2.49 1 1 12.05 1 1.33 1 0.59 75.20 1 60.45 1 0 2.75 إٌغجخ

 22 1 1 1 1 1 33133 99.50 111 1 1 111 51 82151 97.51 1 1 87.95 1 98.67 0 99.41 24.80 0 39.55 1 111 97.25 ٔغت اٌزٕفُز

 1555000 31111 1 117911 215111 3811 0 1 1111 1 1 0 1 62511 178511 1 25211 81211 1 111111 1 239111 511 1 241111 1 260100 8111 االػزّبد 2116

 1544871 29991 1 114521 213965 3289 1 1 1154 1 1 1 1 62359 178511 1 25121 79212 1 111198 0 237655 398 1 239926 1 260100 7783 اإلٔفبق

 10129 1010 1 3379 1035 511 0 0 46 0 0 0 0 141 0 0 179 1988 1 2 1 1345 102  174 1 0 217 اٌشصُذ

 0.65 3.26 1 3.132 0.48 13.45 1 1 4.18 1 1 1 1 0.226 0 1 0.710 2.45 1 0.002 0 0.56 20.40  0.07 1 0 2.71 إٌغجخ

 22.22 96.74 1 96.868 99.52 86.55 0 0 95182 1 1 1 1 99.774 111 0 991291 97.55 1 991998 1 99.44 79161 1 99.93 1 100 97129 ٔغت اٌزٕفُز

 1110000 15111 1111 125000 112111 1000 1 0 1 1 1 0 1 142000 61111 1 1111 55111 1 79111 0 132111 1 1 297111 1 100000 1 االػزّبد 2117

 970042 11877 1 98439 74374 468 1 1 1 1 1 1 1 122167 39571 1 1 51317 1 74411 1 123643 1 1 297111 1 76796 1 اإلٔفبق

 139958 3123 1000 26561 27626 532 1 1 1 1 1 1 1 19833 20430 1 1000 3693 1 4599 1 8357 1 1 1 1 23204 1 اٌشصُذ

 12.61 20.82 100 21.25 27.08 53.20 1 1 1 1 1 1 1 13.97 34.05 1 100 6.71 1 5.82 1 6.33 1 1 1 1 23.20 1 إٌغجخ

 22.22 79.18 1 78.75 72.92 46.80 1 1 1 1 1 1 1 86.03 65.95 1 1 93.29 1 94.18 1 93.67 1 1 100 1 76.80 1 ٔغت اٌزٕفُز

 900000 13111 125111 13111 76911 0 0 1 1 1 1 0 1 21111 137111 1 1811 31511 1 35111 1 151811 1 1 181111 1 115000 1 االػزّبد 2118

 847201 7971 124989 12595 39168 1 1 1 1 1 1 1 1 20000 137111 1 1782 31414 1 34947 0 142762 1 1 179584 1 115000 1 اإلٔفبق

 52799 5030 11 405 37732 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 96 1 53 1 9038 1 1 416 1 0 1 اٌشصُذ

 5.87 38.69 0.01 3.115 49.07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 0.30 1 0.15 1 5.95 1 1 0.23 1 0 1 ٌٕغجخا

 22.22 61.31 99.99 96.885 50.93 1 1 0 1 1 1 1 1 100 111 1 99 99.70 1 99.85 1 94.05 1 1 99.77 1 100 1 ٔغت اٌزٕفُز

 1158000 21921 162535 3511 152241 0 0 1 1 1 1 0 1 1211 324111 1 1861 15611 1 25655 1 86791 1 1 137711 1 226000 1 االػزّبد 2119

 1155142 21921 162534 3499 149923 1 1 1 1 1 1 1 1 1199 324111 1 1844 15611 1 25645 1 86771 1 1 137249 1 225959 1 اإلٔفبق

 2858 0 1 1 2317 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 0 1 10 1 20 1 1 451 1 41 1 اٌشصُذ

 0.25 0 0.001 0.03 1.52 1 1 1 1 1 1 1 1 0.08 0 1 0.86 0 1 0.04 1 0.02 1 1 0.33 1 0.02 1 إٌغجخ

 99175 111 99.99 99.97 98.48 1 1 0 1 1 1 1 1 99.92 111 1 99.14 111 1 99.96 0 99.98 1 1 99.67 1 99.98 1 ٔغت اٌزٕفُز

 12482531 79920 288535 249400 546140 4800 12900 205632 665460 22222 0222 40600 12500 265780 919500 2500 46860 1292211 1200 791355 02 3826647 10500 5500 919300 2222 1134400 1143062 االػزّبد ِظ

 8847871 70757 287523 219054 477430 3757 222 101462 515933 2 2 2222 2222 211725 885040 2 30489 849251 2222 620357 02 1824431 844 2 875839 2 1046078 815523 اإلٔفبق

 3634660 9163 1012 30346 68710 1043 12360 104170 149527 11300 2500 32900 9500 54055 34460 2500 16371 442960 90 170998 1 2002216 9656 5500 43461 4000 88322 327539 اٌشصُذ

 29.12 11.47 0.35 12.17 12.58 21.73 95.81 50.66 22.47 100 100 81.03 76 20.34 3.75 100 34.94 34.28 7.50 21.61 3.45 52.32 91.96 100 4.73 100 7.79 28.65 إٌغجخ

 22.22 88.53 99.65 87.83 87.42 78.27 4.19 49.34 77.53 2 2 18.97 02 79.66 96.25 2 65.06 65.72 92.50 78.39 99.34 47.68 8.04 2 95.27 2 92.21 71.35 ٔغت اٌزٕفُز
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 لمدراسة:( استبانة 12ممحـــــــــق )
 جامعة تشرين
 كمية االقتصاد

 قسم االقتصاد والتخطيط
============= 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
بدراسة ميدانية لنيل درجة الدكتوراه في االقتصاد بعنوان: واقع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية  عبير عطيرة"تقوم الطالبة "

"جامعة تشرين وتأثير االتفاقيات المبرمة مع الجهات الدولية عميها  )التطويرية والتشغيمية( في مؤسسات التعميم العالي السورية
 أنموذجًا لمدراسة"

معرفة آرائكم حول مستوى كفاية موازنة جامعة تشرين وطرق إعدادها وتنفيذها ورقابتها وسبل تطويرها وقد أعدت هذه االستبانة ل
وتحديثها، واإلفادة منها في وصف الواقع واتجاهات التطوير1 يرجى التفضل بقراءة بنود هذه االستبانة، واإلجابة عن أسئمتها 

 في الحقل الذي يناسب أسماء المجيبين1وبنودها جميعًا إن أمكن، وذلك بوضع إشارة )      ( 
 شاكرين حسن تعاونكم

 الباحثة:عبيرعطيرة
 ...............................................   (اختيارياالسم:) -1

 التخصص:11111111111111111111111111111 -2

 1111111111111تاريخ التعيين:1111111111111111111111111111111 مكان العمل: 11111111111111111111111 -3

 المسمى الوظيفي: -4
    

 مدير                      موظف إداري                                     عضو هيئة تدريسية             
                      

 إجازة            ماجستير           دكتوراه                        معهد              قلأثانوية ف            المؤهل العممي:    -5
 

 العمل الموكل إليك:1111111111111111111111 -6

 

 ( سنوات،        02وأقل من  3( سنوات                    من )3سنوات الخبرة الوظيفية:     أقل من ) -7

 سنوات فأكثر 02

 الموازنة في جامعة تشرين:مدى القناعة الشخصية بأهمية  -8

 غير مهمة                      مهمة                      مهمة جدًا                        

*يقصــد بالموازنــة التخطيطيــة: بأنهــا خطــة ماليــة مســتقبمية شــاممة لتنفيــذ أهــداف المنشــأة فــي فتــرة مقبمــة فــي صــورة 
 ها1كمية، عمى ضوء الخطة العامة لمدولة وأهداف
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 ضع إشارة   )     ( في الحقل الذي يعبر عن رأيك بدرجة الموافقة عمى بنود االستبانة.
 الموازنات التخطيطية ) الجارية واالستثمارية( لجامعة تشرين: المجال األول : تقدير النفقات المالية عند إعداد 

 البيــــــــــان الرقم
 موافق إلى موافق موافق جدا  

 حد ما 
 موافقغير 

 إلى حد ما 
 غير موافق

      ٠زُ إػذاد اٌّٛاصٔبد اٌزخط١ط١خ فٟ اٌغبِؼخ ٌىٛٔٙب ٍِضِخ ثّٛعت اٌمبْٔٛ فمؾ1  11

      رؼغ اٌغبِؼخ ٌغٕخ خبطخ ثئػذاد ِٛاصٔبرٙب اٌزخط١ط١خ1   21

      ٠زُ رّض١ً وبفخ اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ فٟ ٌغٕخ إػذاد اٌّٛاصٔبد1  31

      ِٕبلشخ ِششٚع اٌّٛاصٔبد ثشىً وبٍف إلػذاد ِٛاصٔبد رخط١ط١خ فؼبٌخ1رؤً٘ اٌغبِؼخ ٌغٕخ   41

      َزُ رمذَش اٌظشوف اٌذاخٍُخ واٌخبسعُخ اٌّؾُطخ ثبٌغبِؼخ ػٕذ ئػذاد اٌّىاصٔبد.  51

      رغزٕذ رمذ٠شاد اإلٔفبق اٌزٟ رؼؼٙب ٌغٕخ إػذاد اٌّٛاصٔبد إٌٝ دساعبد وبف١خ1  61

      ِٓ لجً ٌغٕخ إػذاد اٌّٛاصٔبد1 ٠زُ دساعخ ٚ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد  71

      ٠زُ إػبدح رمذ٠ش إٌفمبد ِٓ لجً ٌغٕخ إػذاد اٌّٛاصٔبد ػٕذ ػذَ لٕبػزٙب ثٙب1  81

      رشًّ رمذ٠شاد إٌفمبد ع١ّغ أٚعٗ ٔشبؽبد اٌغبِؼخ1  91

      ٠زُ ٚػغ أ٘ذاف ِؾذدح ٌؾغُ إٌفمبد اٌّطٍٛثخ1  111

      ٚػغ رمذ٠شاد إٌفمبد اٌّطٍٛثخ1 رشبسن اٌخجشاد اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعج١خ فٟ  111

      ٠زُ اٌؼٕب٠خ ثبٌزٛف١ك ِبث١ٓ أ٘ذاف اٌؼب١ٍِٓ اٌشخظ١خ ٚأ٘ذاف اٌغبِؼخ ػٓ ؽش٠ك اٌّٛاصٔبد1  121

      ٠زُ رؾذ٠ذ األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌأل٘ذاف اٌّزٕٛػخ ػٕذ إػذاد اٌّٛاصٔبد1  131

      اٌّزبؽخ1رؾذد األ٘ذاف اٌشئ١غ١خ ٌٍغبِؼخ فٟ ػٛء اإلِىبٔبد   141

      رؾذد اإلعشاءاد اٌٛاعت ارجبػٙب ثظذد إػذاد اٌّٛاصٔبد ثشىً ٚاػؼ1  151

      اٌض٠بدح فٟ أػذاد اٌطٍجخ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌغبِؼخ ِٓ ١٘ئخ رؼ١ّ١ٍخ ٚفئبد أخشٜ ِزٕٛػخ( ػٕذ إػذاد اٌّٛاصٔبد اٌزخط١ط١خ1 ثبٌؾغجب٠ْؤخز   161

      ٚاٌّؼب٘ذ ٚإٌّشآد ٚإٌفمبد اٌزٟ رٍضَ ٌزٛف١ش٘ب1 رٛافك اٌغبِؼخ ػٍٝ رمذ٠شاد ؽبعبد اٌى١ٍبد  171

      رزفبدٜ اٌغبِؼخ ػٕذ رمذ٠ش إٌفمبد عٍج١بد اٌّٛاصٔبد اٌغبثمخ1  181

      رزظف اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌزٟ ٠غزٕذ إ١ٌٙب فٟ رمذ٠ش إٌفمبد ثمشثٙب ِٓ اٌّؼط١بد اٌؾم١م١خ1  191

      اإلؽظبئ١خ ػٓ ٚالغ اٌغبِؼخ ٚؽبعبرٙب٠1زُ رمذ٠ش إٌفمبد ثٕبًء ػٍٝ اٌج١بٔبد   211

      ٠زُ  رمذ٠ش إٌفمبد ثٕبًء ػٍٝ أسلبَ اٌّٛاصٔخ اٌغبثمخ1  211

      رشزًّ رمذ٠شاد إٌفمبد اٌغبس٠خ ػٍٝ ثٕٛد ٌُ رزوش فٟ ِٛاصٔبد األػٛاَ اٌغبثمخ1  221

      اٌغبثمخ1رشزًّ رمذ٠شاد إٌفمبد االعزضّبس٠خ ػٍٝ ثٕٛد ٌُ رزوش فٟ ِٛاصٔبد األػٛاَ   231

      ٠ؼزّذ رمذ٠ش اٌخطخ االعزضّبس٠خ  إٌزبئظ اإلؽظبئ١خ اٌفؼ١ٍخ اٌّؾممخ خالي اٌغٕٛاد اٌغبثمخ1  241

      رش١١ذ ِجبٟٔ عذ٠ذح 111اٌخ(1 –رٛػغ رمذ٠شاد إٌفمبد االعزضّبس٠خ ثؾغت االؽز١بعبد اٌّغزمج١ٍخ اٌّطٍٛثخ )ص٠بدح ػذد اٌطالة، ششاء اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ   251

      رغزخذَ ثشاِظ ِؾبعج١خ فٟ إػذاد رمذ٠شاد إٌفمبد اٌّطٍٛثخ ػٍٝ ع١ّغ اٌّزغ١شاد اٌزٟ ٠ٕجغٟ ؽغبثٙب1  261

      رظً اٌجشاِظ اٌّؾبعج١خ اٌّغزخذِخ فٟ رمذ٠ش إٌفمبد إٌٝ رمذ٠شاد ِب١ٌخ دل١مخ1  271

      1اٌغذ٠ذح ٚاٌّجبشش ف١ٙب ػٍٝ لذَ اٌّغبٚاح ٠زُ فؾض اٌّشبس٠غ  281

      اٌّشبس٠غ اٌّجبشش ثٙب اٌزٟ أظٙشد ػذَ عذٚا٘ب ٚوفبءرٙب٠1زُ إٌغبء   291

      ٠زُ  رؾذ٠ذ ؽشق ثذ٠ٍخ ٌزٕف١ز ٘زا اٌّششٚع ِٓ لجً اإلداسح  اٌزٕف١ز٠خ ػٕذ رمذ٠ُ دساعخ ِششٚع ِؼ1ٓ١   311

      اٌزغ١شاد فٟ ؽبي ؽذٚصٙب٠1زُ رخظ١ض اػزّبداد ٌٍّشبس٠غ اٌؾب١ٌخ ثزؼذ٠ً اٌذساعخ اٌمذ٠ّخ اٌّؼذح عبثمبً ٌٙزٖ اٌّشبس٠غ ؽغت   311

      رؼزجش ئداسح اٌغبِؼخ اٌّىاصٔخ اٌزخطُطُخ خطخ ِبٌُخ العزغالي اٌّىاسد اٌّزبؽخ.  321

      ٠زُ رٛػ١ؼ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ٚاٌخطٛؽ اٌؼش٠ؼخ ؽٛي و١ف١خ رطج١ك ٔظبَ اٌّٛاصٔبد ٌٍّغؤ١ٌٚٓ ػٓ رطج١ك ٘زا إٌظب1َ  331

      اٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ رطج١ك ٔظبَ اٌّٛاصٔبد ٌششػ ٚرٛػ١ؼ اٌّفب١ُ٘ ٚاالعظ اٌّشرجطخ ثئػذاد اٌّٛاصٔبد٠1زُ ػمذ ٚسشبد ػًّ ٚاعزّبػبد ِغ   341

      رّزبص إٌّبرط اٌّغزخذِخ إلػذاد اٌّٛاصٔبد ثبٌٛػٛػ ٚاٌذلخ ٚاٌش١ٌّٛخ1  351

      رذػُ عذاٚي اٌّٛاصٔخ ثبٌششٚؽبد ٚاإلسشبداد إٌّبعجخ1  361

      ٚاٌمٛاػذ اٌّغزخذِخ فٟ رمذ٠ش أسلبَ اٌّٛاصٔبد1رؾذد أعظ االؽزغبة ٚاٌّجبدا   371

      ٠زُ ٚػغ ثشٔبِظ صِٕٟ ٠ؾذد اٌّشاؽً ٚاٌخطٛاد اٌّطٍٛثخ إلػذاد اٌّٛاصٔبد ٚاٌّذح اٌّزٛلغ أْ رغزغشلٙب وً ِشؽٍخ ِٕٙب1  381

      ٠زُ رؾذ٠ذ األ٘ذاف اٌزفظ١ٍ١خ ٌٍّٛاصٔبد اٌزمذ٠ش٠خ أطاللبً ِٓ اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌٍغبِؼخ1  391

،ؽشوتتتخ ٠تتتزُ رؾذ٠تتتذ اٌفشػتتت١بد األعبعتتت١خ اٌزتتتٟ ٠تتتزُ االعزششتتتبد ثٙتتتب ػٕتتتذ إػتتتذاد رمتتتذ٠شاد اٌّٛاصٔتتتخ ثٕتتتبء ػ١ٍٙتتتب )فشػتتت١بد رزؼٍتتتك ثبٌغبعتتتخ اٌؼبِتتتخ ٌٍغبِؼخ  411

 االلزظبد،إٌّبفغخ،111(

     

      َزُ ِشاػبح اٌؼىاًِ اٌّشرجطخ ثبٌزّىًَ اٌخبسعٍ ػٕذ ئػذاد رمذَشاد اٌّىاصٔخ.  411

      األعبٌُت اٌؼٍُّخ اإلؽصبئُخ واٌشَبضُخ فٍ ئػذاد رمذَشاد اٌّىاصٔخ.رغزخذَ   421

      رٛصع رمذ٠شاد اٌّٛاصٔخ ػٍٝ ِذاس فزشح اٌّٛاصٔخ )رمغ١ُ فزشح اٌّٛاصٔخ إٌٝ فزشاد سلبث١خ(ألغشاع اٌّزبثؼخ ٚرم١١ُ األداء1  431

ٚاٌتذٚائش اٌّخزٍفتخ فتٟ اٌغبِؼتخ ثّتب ٠ؾمتك اٌزٕغت١ك اٌىبًِ،٠ٚؼتّٓ ِّبسعتخ ػ١ٍّتخ اٌشلبثتخ ٚفمتبً ٠شاػٝ ػٕذ إػذاد  اٌّٛاصٔبد رغط١خ ع١ّغ أٚعٗ إٌشتبؽ  ٌٍى١ٍتبد   441
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      رظشف األِٛاي فٟ اٌغبِؼخ ثؤٚلبرٙب إٌّبعجخ دْٚ رؤخ١ش1  1281

      االعزضّبس٠خ ثغٌٙٛخ دْٚ رؤخ١ش فٟ صِٓ اٌظشف1رزُ ػ١ٍّخ إٌّبلٍخ ث١ٓ ثٕٛد ٚفمشاد اٌّٛاصٔخ   1291

      رزُ ػ١ٍّخ إٌّبلٍخ ث١ٓ ثٕٛد ٚفمشاد اٌّٛاصٔخ اٌغبس٠خ ثغٌٙٛخ دْٚ رؤخ١ش فٟ صِٓ اٌظشف1  1311

      رطٍت أِٛاي إػبف١خ فٟ ؽبي ٔمض االػزّبداد اٌّشطٛدح ٌٍّٛاصٔخ اٌؼبِخ)اٌغبس٠خ ٚاالعزضّبس٠خ(1  1311

      األِٛاي ِٓ ثٕذ إٌٝ آخش ِغ رٛع١ٙبد ٚأ٘ذاف اٌخطخ اٌّٛػٛػخ1رزفك ػ١ٍّبد ٔمً   1321

      ٠ؤدٞ ارجبع ؽش٠مخ إٌّبلظبد إٌٝ رؤخ١ش رٕف١ز ثؼغ اٌّشبس٠غ1  1331

      رز١ؼ اٌمٛا١ٔٓ اٌّب١ٌخ اٌّطجمخ إٔغبص ػ١ٍّبد اٌظشف ٚرؾم١ك األ٘ذاف اٌّشعِٛخ1  1341

      ِٓ اٌّشبس٠غ االعزضّبس٠خ1رؼ١ك اإلعشاءاد اإلداس٠خ ػ١ٍّبد اٌظشف فٟ اٌؼذ٠ذ   1351

      رؼ١ك اإلعشاءاد اإلداس٠خ ػ١ٍّبد اٌظشف اٌخبطخ ثجٕٛد إٌفمبد اٌغبس٠خ1  1361

      ٠زظف إٌظبَ اٌّبٌٟ اٌّزجغ فٟ ػ١ٍّبد اٌظشف  ثبٌج١شٚلشاؽ١خ1  1371

      رٛػغ ششٚؽ اٌؼمٛد ثّب ٠غبػذ فٟ رؾم١ك اإلٔغبص ثبٌضِٓ اٌّطٍٛة1  1381

      اٌّطٍٛة ِشافمخ ٌظشف االػزّبداد1 ٠ٛعذ ِؼب١٠ش ٌألداء  1391

      رىفٟ إٌفمبد اٌّمذسح ٌزٛف١ش ع١ّغ االؽز١بعبد اٌغ٠ٕٛخ ٌٍغبِؼخ1  1411

      رؾذد األ٘ذاف اٌزفظ١ٍ١خ ٌٍّٛاصٔبد اٌزخط١ط١خ أطاللبً ِٓ اٌخطخ االعزشار١غ١خ ِزٛعطخ  األع1ً  1411

      اٌّشغٛة1رشًّ رمذ٠شاد إٌفمبد اٌؾبعبد اٌّب١ٌخ ٌٍزط٠ٛش   1421

      رزٕبعت رمذ٠شاد ٔفمبد اٌزط٠ٛش ِغ رؾم١ك ِؼب١٠ش اٌغٛدح فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼب1ٌٟ  1431

      رؾذد و١ٍبد اٌغبِؼخ ٚاٌّؼب٘ذ ٚإٌّشآد ؽبعبرٙب ِٓ إٌفمبد اٌالصِخ ٌزٛف١ش ٘زٖ اٌؾبعبد1  1441

      ثمشثٙب ِٓ اٌّؼط١بد اٌؾم١م١خ1رزظف رمذ٠شاد إٌفمبد اٌزٟ رؼؼٙب ِؼظُ و١ٍبد اٌغبِؼخ ٚاٌّؼب٘ذ ٚإٌّشآد   1451

      ٠ؼبد إٌظش  فٟ اٌفشػ١بد األعبع١خ وٍّب ؽذس رغ١ش عٛ٘شٞ فٟ ٘زٖ اٌفشػ١بد1  1461

      ٠زُ ششػ أ٘ذاف ٔظبَ اٌّٛاصٔبد ٌٍّغئ١ٌٛٓ ػٓ رطج١ك ٘زا إٌظب1َ  1471

      ٠ٛعذ طؼٛثخ ثزط٠ٛش اٌغبِؼخ فٟ ظً ٔظبَ طشف االػزّبداد اٌمبئ1ُ   1481

      طالؽ١بد إداسح اٌى١ٍبد فٟ ػ١ٍّبد اٌظشف إلٔغبص األ٘ذاف اٌّشعِٛخ1رىفٟ   1491

      رز١ؼ طالؽ١بد ِذ٠ش٠خ اٌزخط١ؾ ؽغض االػزّبداد االعزضّبس٠خ اٌّشطٛدح ثّب ٠ؾمك اٌخطخ اٌّشعِٛخ1  1511

      رٍّه سئبعخ اٌغبِؼخ طالؽ١خ وبف١خ ٌظشف االػزّبداد فٟ اٌٛلذ اٌّطٍٛة1  1511

      اٌّٛاصٔخ )االعزضّبس٠خ ٚاٌغبس٠خ(  ثّٛعت إٌّبلالد ٌّٛاعٙخ ظشٚف ِغزغذح1رؼذي عبِؼخ رشش٠ٓ   1521

      رز١ؼ طالؽ١بد إداسح اٌغبِؼخ دػُ اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٙب ِٓ اٌّٛاسد اٌزار١خ1  1531

      رذػُ اٌّٛاسد اٌزار١خ ثٕٛد اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍغبِؼخ 1  1541

      اٌغبِؼخ ثٕغت وفٛءح1رٛصع ثٕٛد اٌّٛاسد اٌزار١خ ٚفك اؽز١بعبد   1551

      آ١ٌخ طشف اٌّٛاسد اٌزار١خ ثبٌغبِؼخ وفٛءح1  1561

      ٠ؤصش ؽغُ وزٍخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ػٍٝ االػزّبداد اٌّشطٛدح ثبٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ1  1571

      ٠زُ إػذاد رمش٠ش عٕٛٞ ٠ج١ٓ اإلٔغبصاد اٌّؾممخ ِٓ اٌّٛاسد اٌزار١خ ٚٔفمبرٙب ِٚمبسٔزٙب ِغ اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍغبِؼخ1   1581

 المجال الرابع: في عمميات رقابة موازنة وتقييم أداء جامعة تشرين:
 غُش ِىافك غُش ِىافك ئًٌ ؽذ ِب ِىافك ئًٌ ؽذ ِب ِىافك ِىافك عذا   البيان اٌشلُ

      رٛػغ رمبس٠ش ِشؽ١ٍخ رزؼّٓ اٌفشٚق ث١ٓ اٌّخطؾ ٚإٌّفز ٚدسعخ االٔؾشاف1  1591

      رمبسْ إداسح اٌغبِؼخ األػّبي اٌّبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ إٌّفزح ِغ اٌّخططخ ٌٙب ثشىً دٚسٞ )شٙشٞ، ، سثؼٟ، ٔظفٟ، عٕٛٞ(1  1611

      سلبث١خ1رز١ؼ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌٍشلبثخ رم٠ُٛ اٌؼًّ ٚرؾغ١ٓ رٕف١زٖ فٟ وً ِشؽٍخ   1611

      رشفغ رمبس٠ش رزجغ دٚس٠خ ػٓ اإلٔغبصاد اٌّؾممخ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 1  1621

      رشفغ رمبس٠ش رزجغ دٚس٠خ ػٓ اإلٔغبصاد اٌّؾممخ ١ٌٙئخ رخط١ؾ اٌذٌٚخ 1  1631

      رشفغ رمبس٠ش رزجغ دٚس٠خ ػٓ اإلٔغبصاد اٌّؾممخ ٌٛصاسح اٌّب١ٌخ 1  1641

      اإلٔغبصاد اٌّؾممخ ٌٍّظبسف اٌّزخظظخ ثؼ١ٍّبد اٌز٠ًّٛ ٌّزبثؼخ 1رشفغ رمبس٠ش رزجغ دٚس٠خ ػٓ   1651

      رغشٞ ٚصاسح اٌّب١ٌخ عٛالد ١ِذا١ٔخ ٌززجغ لب١ٔٛٔخ ػ١ٍّبد طشف االػزّبداد1  1661

      رشعً ١٘ئخ رخط١ؾ اٌذٌٚخ ٌغبٔبً دٚس٠خ ٌززجغ إٔغبص اٌّشبس٠غ ثّٛاػ١ذ٘ب1  1671
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      ػٍٝ رٕف١ز اٌّٛاصٔخ ِٓ خالي ػمذ إٌفمبد ٚطشفٙب ػّٓ االػزّبداد اٌّشطٛدح1 ٠مَٛ ِؾبعت اٌغبِؼخ ثبٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ  1681

      ٠مَٛ ِؾبعت اٌغبِؼخ ثبٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ رٕف١ز اٌّٛاصٔخ ِٓ خالي ٚػغ اٌزؤش١شاد ػٍٝ اٌّؼبِالد اٌزٟ ٌٙب آصبس ِب١ٌخ1  1691

      ِٓ خالي رزجغ ػ١ٍّبد طشف األِٛاي ثّب ٠ؾمك اٌخطخ اٌّشعِٛخ٠1مَٛ ِؾبعت اٌغبِؼخ ثبٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ رٕف١ز اٌّٛاصٔخ   1711

      ٠مَٛ ِؾبعت اٌغبِؼخ ثبٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ رٕف١ز اٌّٛاصٔخ ِٓ خالي ِزبثؼخ رغ١شاد األعؼبس فٟ األعٛاق1  1711

      اٌج١بٔبد اٌّؾبعج١خ اٌّٛعٛدح فٟ اٌغغالد اٌغبِؼ١خ٠1مَٛ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍشلبثخ اٌّب١ٌخ ثبٌشلبثخ اٌخبسع١خ ػٍٝ األداء ِٓ خالي ِشالجخ طؾخ   1721

      ٠مَٛ ِؾبعت اٌغبِؼخ ثبٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ رٕف١ز اٌّٛاصٔخ ِٓ خالي رم١١ُ ػ١ٍّبد طشف األِٛاي ػٍٝ ػٛء اإلٔغبصاد اٌّؾممخ1  1731

      طشف األِٛاي ػٍٝ ػٛء األ٘ذاف اٌّخططخ٠1مَٛ ِؾبعت اٌغبِؼخ ثبٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ رٕف١ز اٌّٛاصٔخ ِٓ خالي رم١١ُ ػ١ٍّبد   1741

      ٠مَٛ ِؾبعت اٌغبِؼخ ثبٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ رٕف١ز اٌّٛاصٔخ ِٓ خالي ِّبسعخ ِّٙخ اٌضٛاة ٚاٌؼمبة ػٍٝ األداء إٌّغض1  1751

      رمبسْ ٔزبئظ األػّبي ِغ اٌّخطؾ ثشىً ِغزّش دْٚ اٌؼٕب٠خ ثفزشاد ِؾذدح1  1761

      اٌّشؽ١ٍخ اٌّمزشؽبد اٌالصِخ ٌّؼبٌغخ األخطبء ٚاٌؼضشاد1رزؼّٓ اٌزمبس٠ش   1771

      ٠ٛعذ سلبثخ ػٍٝ ػ١ٍّبد رمذ٠ش إٌفمبد ِب ٠غؼٍٙب ٚالؼ١خ1  1781

      رغُٙ اٌشلبثخ ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌزخط١ؾ فٟ ػجؾ األ٘ذاف1  1791

      رُؼٕٝ  اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ثؼ١ٍّبد طشف إٌفمخ ٚفك اٌؾبعبد اٌّطٍٛثخ1  1811

      اٌشلبثخ اٌخبسع١خ ثبإلٔغبص اٌّؾمك ػٍٝ ػٛء اٌزىب١ٌف اٌؾم١م١خ1رُؼٕٝ    1811

      رٛعذ ِشاوض ِغؤ١ٌٚخ ألٔشطخ اٌغبِؼخ رؾمك سلبثخ دل١مخ 1  1821

      ٠ؾبعت ِغؤٌٚٛ اٌزٕف١ز ػٓ اٌزمظ١ش اٌؾبط1ً  1831

      ٠ىبفؤ إٌّفزْٚ اٌز٠ٓ ؽممٛا اٌزٕف١ز ثّغزٜٛ ع١ذ 1  1841

      اٌفٛار١ش اٌّظشٚفخ فمؾ1رمزظش اٌشلبثخ ػٍٝ رذل١ك   1851

      رزُ اٌشلبثخ ػٍٝ اإلٔغبصاد اٌّؾممخ ػٍٝ أسع اٌٛالغ1  1861

      رؼذ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ ػ١ٍّبد اٌظشف سلبثخ شى١ٍخ1  1871

      ٠ّٕغ ٔظبَ اٌشلبثخ اٌّزجغ اٌغش ٚاٌغشلخ1  1881

      ٠ز١ؼ ٔظبَ اٌشلبثخ اٌّزجغ إوزشبف األخطبء1  1891

      اٌشلبثخ اٌّبٌٟ اٌذاخٍٟ ٌٍغبِؼخ ػٍٝ اٌؾذ ِٓ األخطبء فٟ أصٕبء طشف االػزّبداد٠1ؼًّ ٔظبَ   1911

      رغزخذَ ثشاِظ ؽبعٛث١خ خبطخ ٌىشف ػ١ٍّبد اٌزض٠ٚش أٚ رىشاس اٌظشف1  1911

      ٠ؼّٓ أعٍٛة اٌشلبثخ اٌّزجغ رغبٚص اٌضغشاد فٟ اٌّٛاصٔبد اٌمبدِخ1  1921

      ِب١ٌخ رٙذف إٌٝ اعزغالي اٌّٛاسد االلزظبد٠خ اٌّزبؽخ1رغزخذَ اٌّٛاصٔخ فٟ اٌغبِؼخ وخطخ   1931

      رغزخذَ اٌّٛاصٔخ وخطخ ِب١ٌخ رغؼٝ إٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف لظ١شح األعً ٠ّىٓ رؾم١مٙب خالي عٕخ ِب١ٌخ ٚاؽذح1  1941

      ِب١ٌخ ٚاؽذح ٌزؾم١مٙب1رغزخذَ اٌّٛاصٔخ وخطخ ِب١ٌخ رغؼٝ إٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف ؽ٠ٍٛخ األعً أ٘ذاف رؾزبط إٌٝ  أوضش ِٓ عٕخ   1951

 

   المجال الخامس: مواكبة أنظمة الموازنات التخطيطية في الجامعات لمتوجهات الجديدة في الحصول عمى إيرادات إضافية.
ِىافك ئًٌ ؽذ  ِىافك ِىافك عذا   اٌجُــــــــــــبْ اٌشلُ

 ِب

غُش ِىافك ئًٌ 

 ؽذ ِب

 غُش ِىافك

      إ٠شاداد ٚٔفمبد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ1رؾزٛٞ ثٕٛد اٌّٛاصٔخ ػٍٝ   1961

      رذػُ ثٕٛد ِٛاصٔخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍغبِؼخ ثٕذ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚاٌذاخ١ٍخ فٟ اٌّٛاصٔخ اٌغبس٠خ 1  1971

      رؾزٛٞ ثٕٛد اٌّٛاصٔخ ػٍٝ رمذ٠شاد ٔفمبد ٚإ٠شاداد إٌشبؽبد اٌضمبف١خ فٟ ِغبي خذِخ اٌّغزّغ1  1981

      رذػُ ثٕٛد ِٛاصٔخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍغبِؼخ إٌشبؽبد اٌضمبف١خ فٟ ِغبي خذِخ اٌّغزّغ فٟ اٌّٛاصٔخ اٌغبس٠خ 1  1991

      ٕ٘بن ِزبثؼخ ٌؼ١ٍّخ اٌزٛع١ٗ ٌّخزٍف األػّبي ٚاألٔشطخ اٌّغزغذح1  2111

      رؾزٛٞ ثٕٛد ِٛاصٔخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ػٍٝ ٔفمبد ٚإ٠شاداد اٌزؼ١ٍُ اٌّٛاص1ٞ  2111

      اٌغبِؼخ٠ز١ؼ ٔظبَ اٌّٛاصٔبد فٟ اٌغبِؼخ إِىب١ٔخ إدخبي اٌزؼذ٠الد ؽجمبً ٌزغ١ش اٌظشٚف اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ أٚ إرا ؽذس رغ١ش عٛ٘شٞ فٟ ٔشبؽبد   2121

      رشًّ اٌّٛاصٔخ اٌغبس٠خ ع١ّغ إ٠شاداد ٚٔفمبد اٌغبِؼخ اٌّزٛلؼخ1  2131

      اٌضساػٟ فٟ اٌغبِؼخ1رؾزٛٞ ثٕٛد اٌّٛاصٔخ ػٍٝ رمذ٠شاد ٚٔفمبد إٌشبؽ   2141

      ص٠بدح اٌذػُ اٌّبٌٟ  اٌؾىِٟٛ ٌٍغبِؼبد ثشىً ٠زٕبعت ِغ ِزطٍجبد اٌزٛعغ ٚاٌزطٛس فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼب1ٌٟ  2151

      اٌغّبػ ثض٠بدح افززبػ اٌغبِؼبد اٌخبطخ ٚػذَ ؽظش اٌزؼ١ٍُ ثبٌّؤعغبد اٌؾى١ِٛخ1  2161

      عىاء وبٔذ ربثؼخ ٌٍمطبع اٌؾىىٍِ أو اٌخبص أو غُشٖ.رؼبوْ اٌغبِؼبد ِغ اٌّإعغبد اإلٔزبعُخ واٌخذُِخ   2171

      ِغبهّخ اإلػالَ  اٌغبِؼٍ فٍ اعزمطبة اٌطالة ِٓ اٌذوي اٌؼشثُخ واٌؼبٌُّخ.  2181

      سفغ اٌشعَٛ اٌغبِؼ١خ ٌّغزٜٛ اٌجىبٌٛس٠ٛط ثشىً ال ٠ؤصش ػٍٝ اٌطالة اٌفمشاء1  2191

      ٚاٌؼشائت1ص٠بدح ؽظض اٌغبِؼبد ِٓ اٌشعَٛ اٌغّشو١خ   2111

      ثز٠ٍّٛٙب1اٌّشبسوخ ث١ٓ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚثؼغ اٌٛصاساد أٚ ِؤعغبد اٌمطبع اٌخبص ثفزؼ ِغبالد رٍجٟ ا٘زّبُِٙ ػٍٝ أْ رزىفً اٌغٙبد اٌغبثمخ   2111

      اٌّٛائّخ ث١ٓ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚعٛق اٌؼًّ ثؾ١ش ٠زُ رؾذ٠ذ اٌمجٛي ،ٚاٌزٛعغ ف١ٗ ؽغت اؽز١بعبد اٌغٛق1  2121

      اٌّٛاصٔخ ث١ٓ أػذاد اٌٍّزؾم١ٓ ٚاٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌّزبؽخ ٌٍغبِؼبد1  2131

      اإلفبدح ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزٟ ِٓ شبٔٙب اٌزم١ًٍ ِٓ إٌفمبد1  2141

      رشغ١غ اٌزؼ١ٍُ اٌّٛاصٞ ٚاٌّغبئٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ ٚغ١شٖ ثشىً ال ٠ؤصش ػٍٝ ٔٛػ١خ اٌزؼ1ُ١ٍ  2151

      اٌّشدٚد اٌّبدٞ وجشاِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش ٚاٌذٚساد1اٌزٛعغ فٟ اٌجشاِظ راد   2161

      دػُ اٌزّىًَ اٌزارٍ ٌٍغبِؼبد ِٓ خالي اٌزشوُض ػًٍ ِفهىَ اٌغبِؼخ إٌّزغخ.  2171

      اٌؼًّ ػًٍ اٌؾصىي ػًٍ إٌّؼ واٌهجبد واٌزجشػبد ِٓ ِصبدس داخٍُخ وخبسعُخ واٌزٍ ِٓ شبٔهب ِغبػذح اٌغبِؼخ.  2181

      صٕبدَك اٌزّىًَ اٌّؾٍُخ واإللٍُُّخ واٌذوٌُخ .االعزفبدح ِٓ   2191

      اعزضّبس ٚرؤع١ش ثؼغ ِشافك اٌغبِؼخ ِمبثً ِشدٚد ِبد1ٞ  2211

      اٌؼًّ ػٍٝ رشغ١غ ِغبّ٘خ األصش٠بء فٟ اٌّشبسوخ فٟ ر٠ًّٛ اٌغبِؼبد1  2211

      رشغ١غ اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ ٚاالعزضّبساد ٚاعزضّبس ٔزبئغٙب ٌؾشذ ِظبدس ِب١ٌخ1  2221

      االعزضّبس فٟ اٌؼمبساد ٚاٌظٕبػخ ٚاٌضساػخ ٚعٛق األٚساق اٌّب١ٌخ1  2231

      ؽفض ٚرشغ١غ أسثبة اٌؼًّ فٟ اٌمطبع اٌخبص ثزؾًّ ٔفمبد رذس٠ظ غ١ش اٌمبدس1ٓ٠  2241

      ؽش األصش٠بء ػٍٝ دػُ اٌغبِؼخ ِمبثً إؽالق أعّبئُٙ ػٍٝ و١ٍبد أٚ ِخزجشاد أٚ لبػبد اٌغبِؼخ1  2251
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   واؽذ ِٓ خُبسَٓ أو أوضش ِٓ أعً ئػذاد وئلشاس ورٕفُز وسلبثخ ِىاصٔخ ٌغبِؼخ رششَٓ ػٓ عٕخ ِبٌُخ واؽذح:َشعً اخزُبس 
 (2اٌخُبس سلُ )

  اػزجبس اٌغبِؼخ ثشٔبِغب  واؽذا  فٍ أصٕبء رمذَش إٌفمبد

  رمغُُ اٌغبِؼخ ئًٌ ثشاِظ وأٔشطخ )اٌطت، اٌهٕذعخ، ....اٌخ(.

 (0اٌخُبس سلُ )

  ٌٍٕفمبد )اٌغبسَخ واالعزضّبسَخ( ػًٍ ِغزىي اٌغبِؼخ وىً.وضغ رمذَشاد 

  وضغ رمذَشاد إٌفمبد ٌىً ثشٔبِظ/ وٍُخ صُ عّغ اٌزمذَشاد ػًٍ ِغزىي اٌغبِؼخ.

 ( 2اٌخُبس سلُ ) 

  وضغ رمذَشاد ػًٍ ضىء اٌّؼٍىِبد )اٌزمذَشَخ( اٌّزىافشح ػٓ ؽغُ االؽزُبعبد.

  هزٖ االؽزُبعبد.وضغ رمذَشاد ؽغت اٌزىبٌُف اٌؾمُمُخ ٌ

 ( 2اٌخُبس سلُ ) 

  وضغ رمذَشاد ػًٍ أعبط اعزّشاس اٌغبِؼخ ثبألوضبع اٌشاهٕخ.

  وضغ رمذَشاد ػًٍ أعبط ئدخبي رغذَذاد ػًٍ اٌغبِؼخ.

  وضغ رمذَشاد ػًٍ أعبط االصُٕٓ ِؼب .

  وضغ اٌزمذَشاد ػًٍ أعبط اٌجذء ِٓ اٌصفش دوِب .

 ( 2اٌخُبس سلُ ) 

  ػًٍ أعبط اٌّىاسد اٌؾىىُِخ اٌّزبؽخ.وضغ رمذَشاد 

  وضغ رمذَشاد ػًٍ أعبط اٌؾصىي ػًٍ رّىًَ ئضبفٍ ِٓ ِصبدس غُش ؽىىُِخ.

  وضغ رمذَشاد ػًٍ أعبط اٌّىاسد اٌّزبؽخ اٌؾىىُِخ وغُش اٌؾىىُِخ.

  وضغ رمذَشاد ػًٍ أعبط اٌّىاسد اٌزارُخ  وئعهبِهب فٍ ثٕبء اٌغبِؼخ .

  اٌّىاسد اٌزّىًَ ِٓ اٌّىاسد اٌّخزٍفخ.وضغ رمذَشاد ػًٍ أعبط 

 ( 2اٌخُبس سلُ ) 

  االػزّبد ػًٍ خطخ واؽذح ٌٍزمذَش.

  االػزّبد ػًٍ خطخ سئُغُخ وأخشي ثذٍَخ.

 ( 2اٌخُبس سلُ ) 

  رىفُش عُّغ االؽزُبعبد.

  رىفُش ِؼظُ االؽزُبعبد ٌزششُذ اإلٔفبق.

 ( 2اٌخُبس سلُ ) 

  اٌغبِؼخ.صَبدح سوارت اٌؼبٍُِٓ فٍ 

  اإلثمبء ػًٍ اٌشوارت اٌؾبٌُخ ٌٍؼبٍُِٓ.

 ( 2اٌخُبس سلُ  ) 

  اٌؼٕبَخ ثؼٍُّبد صشف إٌفمبد ؽغت اٌخطخ.

  اٌؼٕبَخ ثبإلٔغبص اٌّؾمك.

 ( 22اٌخُبس سلُ ) 

  سلبثخ ِؾبعجُخ ػًٍ اٌفىارُش فٍ ؽذود االػزّبد.

  سلبثخ ئٔغبص فٍ ؽذود اٌزىبٌُف.

 ( 22اٌخُبس سلُ ) 

  االػزّبد ػًٍ ِشوض ِغإوٌُخ واؽذ فٍ سئبعخ اٌغبِؼخ.

  االػزّبد ػًٍ ِشاوض ِغإوٌُخ ؽغت اٌىٍُبد واٌجشاِظ اٌّىضىػخ.

 ( 20اٌخُبس سلُ ) 

  و آخش اٌغٕخ(. 2/2و 0/2و 2/2وعىد فزشاد سلبثُخ خبسعُخ )

  وعىد سلبثخ داخً اٌغبِؼخ ِغزّشح ػًٍ ِذي أشهش اٌغٕخ.

 ( 22اٌخُبس سلُ ) 

  ئػذاد رمشَش عٕىٌ ػٓ اإلٔغبصاد اٌّؾممخ ورىضُؼ االٔؾشافبد.

  ئػذاد رمشَش دوسٌ ػٓ اإلٔغبصاد وِطبثمزهب ِغ األهذاف اٌّخططخ.

 ( 22اٌخُبس سلُ ) 

  رىضُؼ ؽغُ االٔؾشافبد اٌؾبصٍخ ثُٓ اٌّخطظ وإٌّفز ِغ روش األعجبة.

  اٌؼالط.اٌزىضُؼ اٌّشؽٍٍ ٌؾغُ االٔؾشافبد والزشاػ أعبٌُت 

 ( 22اٌخُبس سلُ )  

  ؽصش ِغإوٌُخ اٌصشف ثشئبعخ عبِؼخ رششَٓ.

  رىصَغ ِغإوٌُبد اٌصشف ػًٍ ئداساد اٌغبِؼخ فٍ اٌىٍُبد وعىاهب فٍ اٌّشاوض اإلداسَخ.

 ( 22اٌخُبس سلُ ) 

  االػزّبد ػًٍ األطش اٌّىعىدح فٍ ػٍُّبد رمذَش إٌفمبد واٌؼًّ ػًٍ رذسَجهُ.

  أطش عذَذح ِزخصصخ  ِٓ أعً وضغ اٌزمذَشاد إٌّبعجخ.  اعزخذاَ ورذسَت

 ( 22اٌخُبس سلُ ) 

  َفضً ئعشاء ػٍُّخ إٌّبلٍخ ثُٓ ثٕىد اٌّىاصٔخ ثمشاس ِٓ وصَش اٌّبٌُخ.

  َفضً ئعشاء ػٍُّخ إٌّبلٍخ ثُٓ ثٕىد اٌّىاصٔخ ثمشاس ِٓ سئُظ ِغٍظ اٌىصساء.

  خ ثّشعىَ سئبعٍ.َفضً ئعشاء ػٍُّخ إٌّبلٍخ ثُٓ ثٕىد اٌّىاصٔ

  َفضً ئعشاء ػٍُّخ إٌّبلٍخ ثُٓ ثٕىد اٌّىاصٔخ ثمشاس ِٓ آِش صشف إٌفمخ فٍ اٌغبِؼخ وسثظ رٌه ثبٌّىاصٔبد اٌغذَذح فٍ وصاسح اٌّبٌُخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 27 - 

 

 ؽىي رأصُش االرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ ِإعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ ، وِغ عبِؼخ رششَٓ... :األعئٍخ اٌّجبششح 
ِىافك  اٌجُــــــــــــبْ اٌشلُ

 عذا  

ِىافك ئًٌ ؽذ  ِىافك

 ِب

غُش ِىافك 

 ئًٌ ؽذ ِب

غُش 

 ِىافك
2.  

      َزُ ئػذاد اٌّىاصٔبد اٌزخطُطُخ فٍ ِإعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌغىسَخ وفك االؽزُبعبد اٌىالؼُخ.

0.  
      َزُ ئػذاد اٌّىاصٔبد اٌزخطُطُخ فٍ عبِؼخ رششَٓ وفك االؽزُبعبد اٌىالؼُخ.

2.  
َتتتتزُ ئػتتتتذاد اٌّىاصٔتتتتبد اٌزخطُطُتتتتخ فتتتتٍ ِإعغتتتتبد اٌزؼٍتتتتُُ اٌؼتتتتبٌٍ اٌغتتتتىسَخ وفتتتتك أعتتتتبٌُت ِمىٕٔتتتتخ )رخضتتتتغ 

 ٌّؼبَُش ػٍُّخ(.

     

2.  
      َزُ ئػذاد اٌّىاصٔبد اٌزخطُطُخ فٍ عبِؼخ رششَٓ وفك أعبٌُت ِمىٕٔخ )رخضغ ٌّؼبَُش ػٍُّخ(.

2.  
      فٍ ِإعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌغىسَخ.َزُ االٌزضاَ ثٕغت رٕفُز ػبٌُخ ٌٍّىاصٔخ اٌغبسَخ 

2.  
      َزُ االٌزضاَ ثٕغت رٕفُز ػبٌُخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ فٍ ِإعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌغىسَخ.

2.  
      َزُ االٌزضاَ ثٕغت رٕفُز ػبٌُخ ٌٍّىاصٔخ اٌغبسَخ فٍ عبِؼخ رششَٓ.

2.  
      عبِؼخ رششَٓ. َزُ االٌزضاَ ثٕغت رٕفُز ػبٌُخ ٌٍّىاصٔخ االعزضّبسَخ فٍ

2.  
      َىعذ خطخ ٌالرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ.

22.  
      َىعذ خطخ ٌالرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ عبِؼخ رششَٓ.

22.  
رزٕبعتتتتتت االرفبلُتتتتتبد اٌذوٌُتتتتتخ اٌّجشِتتتتتخ ِتتتتتغ ِإعغتتتتتبد اٌزؼٍتتتتتُُ اٌؼتتتتتبٌٍ اٌغتتتتتىسَخ ورطٍؼبرهتتتتتب واؽزُبعبرهتتتتتب 

 اٌّغزمجٍُخ.

     

20.  
      رزٕبعت االرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ عبِؼخ رششَٓ ورطٍؼبرهب واؽزُبعبرهب اٌّغزمجٍُخ.

22.  
َتتتزُ االٌزتتتضاَ اٌزتتتبَ ثزٕفُتتتز االرفبلُتتتبد اٌذوٌُتتتخ ِتتتغ  ِإعغتتتبد اٌزؼٍتتتُُ اٌؼتتتبٌٍ اٌغتتتىسَخ، ورؾمُتتتك ألصتتتً ِٕفؼتتتخ 

 ِّىٕخ ِٕهب. 

     

22.  
      عبِؼخ رششَٓ، ورؾمُك ألصً ِٕفؼخ ِّىٕخ ِٕهب. َزُ االٌزضاَ اٌزبَ ثزٕفُز االرفبلُبد اٌذوٌُخ ِغ 

22.  
رتتتإصش االرفبلُتتتبد اٌذوٌُتتتخ اٌّجشِتتتخ ِتتتغ ِإعغتتتبد اٌزؼٍتتتُُ اٌؼتتتبٌٍ اٌغتتتىسَخ  فتتتٍ ئػتتتذاد اٌّىاصٔتتتبد االعتتتزضّبسَخ 

  . 

     

22.  
      رإصش االرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ ِإعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌغىسَخ  فٍ رٕفُز اٌّىاصٔبد االعزضّبسَخ.  

22.  
      رإصش االرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ ِإعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌغىسَخ  فٍ ئػذاد اٌّىاصٔبد اٌغبسَخ .  

22.  
      رإصش االرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ ِإعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌغىسَخ  فٍ رٕفُز اٌّىاصٔبد اٌغبسَخ .  

22.  
      رإصش االرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ عبِؼخ رششَٓ فٍ ئػذاد اٌّىاصٔبد االعزضّبسَخ .  

02.  
      رإصش االرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ عبِؼخ رششَٓ فٍ رٕفُز اٌّىاصٔبد االعزضّبسَخ .  

02.  
      رإصش االرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ عبِؼخ رششَٓ فٍ ئػذاد اٌّىاصٔبد اٌغبسَخ.  

00.  
      رإصش االرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ عبِؼخ رششَٓ فٍ رٕفُز اٌّىاصٔبد اٌغبسَخ .  

02.  
      رإدٌ االرفبلُبد اٌذوٌُخ اٌّجشِخ ِغ عبِؼخ رششَٓ ئًٌ رطىَش اٌجؾش اٌؼٍٍّ فٍ اٌغبِؼخ.

02.  
      رىعذ ارفبلُبد دوٌُخ رهذف ئًٌ رطىَش أعبٌُت ئػذاد اٌّىاصٔبد اٌزخطُطُخ فٍ وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ

02.  
      اٌزخطُطُخ فٍ عبِؼخ رششَٓ.رىعذ ارفبلُبد دوٌُخ رهذف ئًٌ رطىَش أعبٌُت ئػذاد اٌّىاصٔبد 

02.  
      َّىٓ رطىَش والغ ئػذاد اٌّىاصٔبد اٌزخطُطُخ فٍ ِإعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌغىسَخ  

02.  
      َّىٓ رطىَش والغ رٕفُز اٌّىاصٔبد اٌزخطُطُخ فٍ ِإعغبد اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ اٌغىسَخ  

02.  
      رششَٓ.َّىٓ رطىَش والغ ئػذاد اٌّىاصٔبد اٌزخطُطُخ فٍ عبِؼخ 

02.  
      َّىٓ رطىَش والغ رٕفُز اٌّىاصٔبد اٌزخطُطُخ فٍ عبِؼخ رششَٓ.

 صبٌضب : األعئٍخ اٌّفزىؽخ:

 ............. رغبؤالد أخشي َشعً ئضبفزهب:................................................................................................... -2

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  وِمزشؽبد َشعً روشهب:ؽٍىي  -2

                                       ػطُشح ػجُش: اٌجبؽضخ                             شبوشَٓ ٌىُ رؼبؤىُ اٌّضّش.                                                          
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 أسماء السادة المحكمين لالستبيان:
 
 

 بسام زاهر دكتور في كمية االقتصاد بجامعة تشرين قسم إدارة أعمال1 د1 11

 ريمون المعمولي، دكتور في كمية التربية بجامعة دمشق، اختصاص تنمية وسكان1 د1 21
 في كمية االقتصاد اختصاص إحصاء بجامعة تشرين1 المدرسطالب أحمد  د1 31
 1في كمية االقتصاد قسم محاسبة بجامعة تشرين المدرسةعفراء عمي  د1 41

 1سابقًا وحاليًا بهبا بدمشق في كمية االقتصاد جامعة تشرين قسم االقتصاد والتخطيط المدرسةغادة عباس  د1 51

 محسن اسمندر دكتور في كمية االقتصاد بجامعة دمشق1  د1 61

 نديم شمسين دكتور في كمية التربية جامعة تشرين اختصاص )اقتصاديات التعميم(1 د1 71

في كمية االقتصاد جامعة تشرين اختصاص تخطيط القوى العاممة )تخطيط الموارد  االستاذ المساعدوليد عامر  د1 81
 البشرية(1

االستاذ سمير شرف  د1اذ في قسم اإلحصاء التطبيقي كمية االقتصاد بجامعة دمشق1د1خمف مطر الجراد است 91
 في كمية االقتصاد اختصاص أسواق مالية ومصرفية1 المساعد

 السيد األستاذ ) أمير جبور( مدير الشؤون المالية )محاسب االستثمارية سابقًا( في جامعة تشرين1 111

 الموارد الذاتية في جامعة تشرين1مدير دائرة  (عماد ابراهيم)السيد األستاذ  111
 جامعة دمشق1من  غيداء غفر دكتوراه  في كمية التربيةد1 121
 السيدة ميادة شاهرلي مديرة التخطيط والتربية والتعميم في هيئة تخطيط الدولة في دمشق1 131

 



 

 - 29 - 

 

 جامعة تشرين
 كمية االقتصاد

 قسم االقتصاد والتخطيط
 الرحيمبسم اهلل الرحمن 
 السيد / الدكتور:......................... المحترم

 
 الموضوع تحكيـــم استبانـــــــــة

 تحية طيبة وبعد:
بدراسة ميدانية لنيل درجة الدكتوراه في االقتصاد بعنوان: واقع إعداد  عبير عطيرة"تقوم الطالبة "

وتأثير وتنفيذ الموازنات التخطيطية)التطويرية والتشغيمية( في مؤسسات التعميم العالي السورية 
 "جامعة تشرين أنموذجًا لمدراسة"االتفاقيات المبرمة مع الجهات الدولية عميها 

إعداد أداة لمكشف حول مستوى كفايـة موازنـة جامعـة تشـرين وطـرق وهذا الدراسة تحتاج إلى 
إعـــدادها وتنفيـــذها ورقابتهـــا وســـبل تطويرهـــا وتحـــديثها، واإلفـــادة منهـــا فـــي وصـــف الواقـــع واتجاهـــات 

 التطوير1
ونظرًا لخبرتكم الواسعة في هذا المجال، يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة التي 

 دانية في صورتها األولوية، بهدف تحكيمها قبل تطبيقها ميدانيًا1تشكل أداة الدراسة المي
بداء رأيكم فيها من حيث دقة   لذلك نرجو من سيادتكم التكرم باالطالع عمى فقرات هذه االستبانة، وا 

العبارات ومناسبتها لموضوع الدراسة، ومدى انتمائها لمجاالت الدراسة التي وردت فيها، وذلك 
ن كان لسيادتكم أية مقترحات نرجو ذكرها1 بوضع عالمة )   (  أمام االختيار المناسب وا 

 شاكرين تعاونكــــم 
 الباحثة: عبير عطيرة                                                            

 
 
 
 

  


