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 :امللخص
سات العامة، وبيان أهمية تطبيقها في تلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أسلوب املوازنة الصفرية ومعرفة مقوماته وأهميته في املؤس

م اإلدارية املؤسسات في مجاالت التخطيط والرقابة وتقييم األداء املالي وترشيد التكلفة. تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلو 

( مفردة، وتم إجراء مسح شامل على 75جتمع الدراسة )بجامعة نجران باململكة العربية السعودية في تخصصات املحاسبة واإلدارة، حيث بلغ حجم م

 %.57مجتمع الدراسة، وبلغت بنسبة االستجابة 

من  تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد إدارة املؤسسات العامة في رفع كفاءة التخطيط املاليإن توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها 

لتأكد ومواجهة التغيرات، وتوفير قدرا أكبر من املرونة إلعادة توزيع املوارد املالية، وترتيب أولويات خالل عدد من املجاالت منها التغلب على عدم ا

 للظروف السائدة وتنمية مهارات العاملين في مجال التخطيط.
ً
 اإلنفاق العام للمؤسسة وفقا

ن استخدام األساليب املحاسبية في مجال خلصت الدراسة إلى ضرورة العمل على تطوير النظام املحاسبي باملؤسسات العامة لضما

 التخطيط والرقابة وضعف املوارد، وضرورة وضع نموذج للموازنة الصفرية قابل للتطبيق.

 : املوازنة الصفرية، التخطيط، الرقابة املالية، تقييم األداء املالي، ترشيد التكاليف.الكلمات املفتاحية

 املقدمـة:

 تمهيد:
إداري تحاول اإلدارة العليا من خالله وضع تصور ملستقبل املنشأة سواء على املدى القريب أو البعيد، وتستخدم  إن املوازنات هي أسلوب

اد املوازنات من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص للمساعدة في تحقيق وظائف التخطيط والرقابة وتقييم األداء مما يتطلب دراسة أساليب إعد

 مية، الختيار أنسب تلك األساليب لتحقيق األهداف املرجوة. املوازنة في الوحدات الحكو 

كلفتها تعد امليزانية الصفرية مشروع يتناول بالتفصيل البرامج واألنشطة املدرجة في خطط املؤسسات العامة ويتم من خالله تحديد نوع الخدمة وت

 التشغيلية ونتائجها والهدف الذي سيتحقق عند تطبيقها.

لتسليط الضوء على أهمية تطبيق نظام املوازنة الصفرية في املؤسسات العامة ومدى مساعدتها في التخطيط املالي الذي تأتي هذه الدراسة 

 تقوم به اإلدارة الفاعلة، والرقابة على اإلنفاق العام وترشيد تكلفة األنشطة والبرامج وتقييم أداء تلك املؤسسات.

 مشكلة الدراسة:
لحديثة التكنولوجية واإلدارية واالقتصادية فإن موازنة البنود التقليدية ال تواكب تلك املتغيرات مما يتطلب في ضوء املتغيرات البيئية ا

لعامة، وبالتالي تطوير منهج إعداد املوازنات العامة في املؤسسات الحكومية، في هذا االتجاه ظهرت العديد من األساليب إلعداد املوازنات في املؤسسات ا

 :يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية من التحقق من أهمية أسلوب املوازنة الصفرية في املؤسسات العامة حيث يقوم الباحثان

 ؟رفع كفاءة التخطيط املالي باملؤسسات العامةتطبيق املوازنة الصفرية في ما هو دور  .1
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 ييم األداء؟هل لتطبيق املوازنة الصفرية أثر على تحسين عمليتي الرقابة وتق .2

 هل لتطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد في تخفيض تكاليف األنشطة والبرامج؟ .3

 تعود أهمية الدراسة إلى: أهمية الدراسة:
أهمية أسلوب املوازنة الصفرية كمنهج حديث التطبيق في املؤسسات العامة ملساعدة اإلدارة في تحقيق العديد من األهداف في مجال 

  اإلنفاق والرقابة عليه وتقييم األداء. التخطيط وترشيد

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:  أهداف الدراسة:

 دراسة أسلوب املوازنة الصفرية ومعرفة مقوماته وأهميته في املؤسسات العامة بأساليب إعداد املوازنات األخرى. .1

 ط وتقييم األداء املالي والرقابة املالية وترشيد اإلنفاق العام.معرفة أهمية استخدام معلومات املوازنة الصفرية في التخطي .2

 اختبرت الدراسة ثالث فرضيات هي:فرضيات الدراسة: 

 تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد إدارة املؤسسات العامة على رفع كفاءة التخطيط املالي. .1
 تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد في الرقابة وتقييم األداء. .2
 .تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد في تخفيض تكاليف األنشطة والبرامج .3

 منهجية الدراسة:
في  22اإلصدار SPSS  تم استخدام برنامجاتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج االستقرائي، إضافة إلى دراسة امليدانية، كما 

 لتحليل البيانات التي تم جمعها من مجتمع الدراسة.حصائية عمليات التحليل اإلحصائي، وعدد من األساليب اإل 

 مجتمع وعينة الدراسة: 
تكون مجتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران في تخصصات املحاسبة واإلدارة، حيث بلغ حجم مجتمع 

 ة.( مفردة، تم إجراء املسح الكامل على مجتمع الدراس75الدراسة )

 حدود الدراسة: 

  :أهميتها. وبيان (،دراسة ميدانية) اإلنفاق وترشيد األداء تقييم في الصفرية املوازنة دور الحدود املوضوعية 

 .ـــ نجران ــــ اململكة العربية السعودية  الحدود املكانية: جامعة نجران ــــ

  :م.2018الحدود الزمانية 

 ية العلوم اإلدارية بجامعة نجران في تخصصات املحاسبة واإلدارةالحدود البشرية: أعضاء هيئة التدريس بكل. 

 مصادر جمع البيانات:
 تم االعتماد على املصادر التالية في جمع البيانات:

 الرسائل الجامعية.تب، الدوريات واملجالت العلمية و املصادر الثانوية: الك 

  :لجمع البيانات. استبانةاملصادر األولية 

 هيكل الدراسة: 
واع م تقسيم الدراسة إلى مقدمة وثالثة مباحث: املقدمة اشتملت على اإلطار املنهجي والدراسات السابقة، أما املبحث األول تناول مفهوم وأنت

راسة وتحليل لداملوازنات، بينما اشتمل املبحث الثاني على املوازنة الصفرية، واملبحث الثالث تمثل في الدراسة امليدانية والذي اشتمل على إجراءات ا

 البيانات األساسية، إضافة إلى نتائج وتوصيات الدراسة.
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 الدراسات السابقة:

  ،م(2009م: )شلح، 2009دراسة فؤاد محمد محمود شلح 

 ةالالزم األساسية املقومات على التعرف إلى الدراسة هذه غزة وهدفت قطاع بلديات في الصفرية املوازنة تطبيق إمكانية تناولت الدراسة مدى

 اإلدارية البيئة غزه قطاع بلديات لدى يتوفر، توصلت الدراسة إلى نتائج منها تطويرها في واملساهمة غزة بلديات قطاع الصفرية املوازنة لتطبيق

 التي واألهداف لخططل وفًقا الصفرية املوازنة وأن تطبيق، لتطبيقها املحاسبي النظام في الالزمة واألسس الصفرية املوازنة لتطبيق الالزمة والتنظيمية

 .بها النفقات ترشيد إلى يؤدي بدقة وضعها يتم

  ،(410-363م ص ص 2012م. )جعفر وعبد القادر، 2012دراسة يونس جعفر وحسين عبد القادر 

الوقوف على تناولت الدراسة إمكانية تطبيق املوازنات الصفرية كموازنة تخطيطية في املجالس املحلية الفلسطينية وهدفت هذه الدراسة إلى 

ة، وتحديد إمكانية تطبيق املوازنة ذات األساس الصفري من وجهة نظر القائمين على إعداد املوازنة في املجالس املحلية في مناطق السلطة الفلسطيني

 أمام تطبيق هذا النوع من املوازنات، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أن 
ً
 كموازنة الصفرية ملوازنةا تطبيقالصعوبات واملعوقات التي تقف حاجزا

  يحقق املحلية املجالس في تخطيطية
ً
 تنفيذها. على الفاعلة الرقابة تحقيق واألنشطة مع البرامج تنفيذ مستوى  على الفوائد من كثيرا

  ،م(2014)عواد،  م(:2014دراسة: )سالم عواد 

ازنة البنود في إعدادها، وسبل معالجة هذه التحديات هدفت الدراسة إلى معرفة تحديات املوازنة االتحادية الناتجة عن استخدام مو 

في إعداد املوازنة االتحادية وذلك لتحقيق التخفيض في النفقات العامة والكشف عن نقاط الضعف والقوة فيها  باستخدام أسلوب املوازنة الصفرية

نه يمكن مواجهة تحدیات املوازنة باستخدام أسلوب املوازنة توصلت الدراسة إلى أ. والرقابة الفعالة وتحقيق االستخدام األمثل لألموال العامة

مما یساعد على الصفرية، لكونها تضع نهاية للمشاريع التي يثبت فشلها، وأن املوازنة الصفریة تستطیع الربط بين التكاليف والعوائد لكل برنامج ونشاط 

 التقییم الدقیق لها.

 م(2014وبوقرة،  وةم. )عري2014محاد وبوقرة رابح،  دراسة: عريوة 

وممتلكات  هدفت الورقة البحثية إلى التعرض إلى املوازنـة التخطيطيـة مـن خـالل إبـراز أهميـة تطبيقها وتقييم فعاليتها في املحافظة على موارد

التخطيطية الصفرية ومحاولـة دراسـة واقـع يم األداء، مع التركيز على املوازنة يالجماعات املحلية ومعرفة دورها كـأداة للتخطـيط والتنسيق والرقابة وتق

. وتوصلت الدراسة إلى إن تطبيق املوازنة تطبيقهـا والوقوف على املعوقات أو العوامل التي تؤثر على كفاءة استخدامها في القطاع العمومي املحلي

 كتسبات.الصفرية في البلديات سيؤدي حتما إلى تحقيق الرشد في النفقات والحفاظ على املوارد وامل

 املوازنة العامة للدولة تعريفها، أهدافها وأنواعها: ملبحث األول ا

 تعريف املوازنة العامة للدولة: 

بيان تقديري لنفقات الحكومة وإيراداتها عن فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة مالية، وهي خطة مالية تعرف املوازنة العامة للدولة بأنها 

 (103م، ص2011ل تفيد في مجال الرقابة ومتابعة التنفيذ )محمود رأفة سالمة،معتمدة ولفترة قصيرة األج

هي قائمة تضم مجموعة التقديرات املعتمدة لنفقات )استخداماتها( وإيراداتها )مواردها( عن سنة مالية مقبلة بهدف وضع خطة وبذلك ف  

 للسياسة العامة للدولة وقوانينها ولوائحها )الرماحي، 
ً
 .(141م، ص2009مالية طبقا

البرنامج املالي الذي يعكس سياسات الحكومة املختلفة، واإلطار الذي يتضمن القرارات املتعددة  أنهاموازنة الدولة العامة  حيث يمكن اعتبار

هداف  لذلك فإن وثيقة الختيار السياسات واألهداف التي ترغب الحكومة في تحقيقها، وكذلك اختيار الوسائل، والبرامج التي تؤدي إلى إحراز هذه األ 

 .املوازنة توفر معلومات عن القرارات التي تتخذها الحكومة لتوزيع مواردها بين االستخدامات املتنافسة إلشباع الحاجات العامة

 أهداف املوازنة العامة للدولة:

 (105ص  –م 2011 –تهدف املوازنة العامة إلى تحقيق اآلتي: )محمود رأفة سالمة 

 حقيق خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية.املساعدة في ت .1

 تحقيق العدالة االجتماعية. .2

 ترشيد اإلنفاق الحكومي. .3

 تحسين مستوى أداء الخدمات الحكومية. .4

 توفير االستقرار للعاملين. .5
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 توفير مستلزمات اإلنتاج والخدمات لألجهزة الحكومية. .6

 توفير املعايير الالزمة لقياس كفاءة األداء الحكومي  .7

 ص املوازنة العامة للدولة:خصائ

  م، ص(2007تتميز املوازنة العامة بالخصائص التالية: )الهامي والسقا، 

 املوازنة العامة للدولة أداة محاسبية لوضع تقديرات إيرادات الدولة ونفقاتها. .1

 تعد املوازنة عن سنة مالية قادمة. .2

 يجب ان تجاز املوازنة العامة للدولة من السلطة املختصة. .3

 وازنة العامة موازنة تخطيطية سنوية تتضمن تقدير مفصل لنفقات الحكومة وإيراداتها.امل .4

 يصدر باملوازنة العامة للدولة قانون بعد اعتمادها وهو يلزم الوحدات اإلدارية بالتنفيذ. .5

 املوازنة العامة تعتبر خطة عمل تحقق أهداف اقتصادية واجتماعية. .6

 اع املوازنات العامة للدولة: و نأ

تبويبها،  هناك أنواع عدة من أنظمة املوازنة العامة يمثل كل نمط منها مرحلة من مراحل التطور الذي مر بها النظام املتبع في إعداد املوازنة أو

 :وتخدم الوظائف واألهداف التي ترغب الدولة في التركيز عليها، وأهم أنواع هذه األنظمة املتعلقة بإعداد املوازنات

 
ا
 )موازنة البنود( نة التقليديةاملواز  :أول

ت تمثل أقدم صور املوازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة في إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها. وهي تقوم على أساس التبويب النوعي للمصروفا

ستعانة بتصنيفات أخرى كالتبويب اإلداري واإليرادات في صورة أبواب وبنود وأنواع تخصص االعتمادات لكل منها. إضافة إلى التبويب النوعي فانه يتم اال 

توازن الحسابي واالقتصادي. وقد واكب إعداد هذا النوع من املوازنات االهتمام األكبر للحكومات في ذلك الوقت الذي كان يتم التركيز فيه على إحداث ال

 ى العجز في املوازنة.بين اإليرادات واملصروفات ليفادي اآلثار االقتصادية الضارة الذي يمكن أن يترتب عل

)املجمع العربي  سهولة عملية تبويب النفقات إلى جارية ورأسمالية، وسهولة اإلعداد وغير مكلفة، يتميز أسلوب موازنة البنود بما يلي:

خطط عمل، وبدائلها  أنها تتحول إل طلبات، كما يصعب ترجمة األهداف طويلة األجل إلى ولكن يعاب عليها، (149م، ص2001 للمحاسبين القانونيين،

 .(333م، ص 2005)حماد،  غير محددة، وأنها غير مرنة.

 ثانيا: موازنة البرامج واألداء:

 من الجانب
ً
الرقابي  ظهرت موازنة البرامج واألداء مع بداية القرن العشرين واتجهت نحو التركيز على الجوانب اإلدارية في املوازنة العامة بدال

 ( 118م، ص 2011مادات وكان أسباب هذا التحول اآلتي: )رأفة محمود،الذي تحققه موازنة االعت

 إدخال أساليب اإلدارة املالية الحديثة في املجال الحكومي. .1

 استخدام نظم أجهزة الرقابة املالية املركزية واألجهزة املتطورة في مجال اإلدارة املالية. .2

 من الت .3
ً
 ركيز على وسائل اإلنجاز.االهتمام بالتكلفة الكلية إلنجاز األعمال بدال

 تطبيق النظم التي تحقق فعالية الرقابة الداخلية. .4

)محمود بأنها تمكن من تقييم األهداف، تعطي مرونة في توزيع املوارد، وتساعد في الرقابة على أساس األنشطة  تتميز موازنة البرامج األداء

 (121م، ص2011رأفة،

 (20م، ص 2000)املهايني، ملشاريع على املدى القصير ها تكلفة تطبيقها عالية، وتهتم بامن عيوب

: موازنة التخطيط والبرمجة:
ا
 ثالثا

 الختيار أفضل البدائل ظهر 
ً
ت لعالج القصور في موازنة البرامج وافتقارها على األجل القصير فقط وعدم اختيار البرامج املدرجة فيها وفقا

 م.1965موازنة التخطيط والبرمجة وانتشر استخدامها منذ 

ينة أو تعرف موازنة التخطيط والبرمجة بأنها "هي وسيلة التخاذ القرارات التي تتعلق باملفاضلة بين البرامج البديلة الالزمة لتحقيق أهداف مع

ويل املوارد العامة تعديل تلك األهداف، وتهدف إلى محاولة تبرير قرارات الخطط وتنظيم البرامج واألنشطة الحكومية على أنها مجرد وسائل تهدف إلى تح

 ( 21م، ص 2000أو عوامل اإلنتاج إلى منتجات نهائية" )املهايني، 
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ا
 املوازنة الصفرية:  :رابعا

ة جاء استخدام املوازنة الصفرية  لتفادي عيوب األساليب األخرى في إعداد املوازنات ومنها موازنة التخطـيط والبرمجة، حيث أولت املوازن

 بال
ً
برامج واألنشطة الجديدة )وذلك للتخطـيط للمسـتقبل( دون االهتمام بالبرامج واألنشطة الجارية في السنوات السابقة، وهذا ما يبرر الصفرية اهتماما

 م االهتمامظهـور املوازنة على األسـاس الصفري، حيث يعاب على أسلوب التخطيط والبرمجة التركيز على تقييم جدوى البـرامج واألنشـطة الجديدة، وعد

د من منفعتها ويبرر استخدام األساس الصفري بأ
ّ
نه لم يعد ممكًنا بصورة مناسبة لتقييم البرامج واألنشطة املسـتمرة فـي السـنوات الـثالث السابقة للتأك

فة برامج جديدة، بل إعـادة النظر التقيد بقاعدة املوازنة الجارية وحصـر عمليـة إعداد املوازنة بمراجعة الزيادة املقترحة إلكمال البرامج السابقة أو إضا

 ية.في الخدمات بحيث يتم إلغاء مخصصات البرامج الحالية أو تخفيضها إذا ما تبين عدم فاعليتهـا أو أنها ذات أولوية متدن

 : املوازنة الصفريةملبحث الثانيا
 يقسم هذا املبحث إلى ثالثة مطالب على النحو التالي:

 الصفرية ومميزاتها وعيوبها.املطلب األول: مفهوم املوازنة 
: مفهوم املوازنة الصفرية.

ً
 أوال

: مميزات املوازنة الصفرية.
ً
 ثانيا

: عيوب املوازنة الصفرية.
ً
 ثالثا

 املوازنة الصفرية مقومات تطبيق املطلب الثاني: 

 مراحل إعداد املوازنة الصفريةأهداف و املطلب الثالث: 
 
ً
 .مراحل إعداد املوازنة الصفرية :أوال

 
ً
 .أهداف إعداد املوازنة الصفرية :ثانيا

 املطلب األول: مفهوم املوازنة الصفرية ومميزاتها وعيوبها:
: مفهوم املوازنة الصفرية:

ا
 أول

ذلك النوع من املوازنات الذي يتم بموجبه إغفال البرامج السابقة في بداية كل فترة مالية حتى يتسنى مراجعة كل برنامج من " عرفت بأنها

 ) "من الصفر"س األسا
ً
 Richardووضع خطة جديدة للمخصصات دون أن يكون ألي برنامج أفضلية على البرامج األخرى لسبب كونه تم اعتماده سابقا

E. Miller, 1977, p 405.) 

ألهداف في صورة كما عرفت بأنها "أداة تخطيطية ورقابية تعمل على الربط بين أهداف املشروع وبين مختلف األنشطة عن طريق بلورة هذه ا

ز على خطط وبرامج أداء وتنطوي هذه األداة بصدد تخطيط األنشطة على إجراءات يتم بمقتضاها تخصيص املوارد املادية والبشرية املتاحة باالرتكا

بة على أنشطة املشروع على كما أنها تنطوي بصدد الرقا .تحليل التكاليف واملنافع املرتبطة بهذه األنشطة بما يكفل تحقيق التخصيص األمثل للموارد

 .) 337م، ص 1997متابعة األداء الفعلي للتأكد من توافقه مع الخطط وبرامج األداء املستهدفة" )مرعي، 

عملية تخصيص للموارد بحسب النتائج املتوقعة، وهي عملية هيكلية ومنظمة إلى مدى بعيد تتطلب من كل مدير أن يبرر " عرفت بأنهاو 

بصورة تفصيلية، ويتم توصيف االعتمادات املطلوبة عن طريق  )وليس مجرد الزيادة في االعتمادات عن السنة السابقة( لبها بأكملهااالعتمادات التي يط

ا وهذه املجموعات القرارية يتم تحليلها وتقييمه "تحديد األنشطة والعمليات إلى سيتم القيام بها، ويشار إلى األنشطة والعمليات باسم "مجموعات القرار

 حسب أهميتها
ً
 يتم ترتيبها تفصيليا

ً
 (.78م، ص 1998)حجازي،  ."بصورة منظمة وأخيرا

 "أنها عبارة
ً
عن طريقة أو أسلوب يتم إعدادها بطريقة منظمة ومرتبه، بحيث يتم تحديد التكاليف املتعلقة بمختلف " ومن تعريفاتها أيضا

ومقارنتها  وتقييمهشطة واملشروعات سواء كانت قائمة من قبل أو جديدة، حيث يتم دراستها األنشطة من نقطة البداية وتقوم على تقييم البرامج واألن

 .(43م، ص 2009مع املشاريع البديلة املقترحة من أجل اتخاذ القرار املناسب الذي يحقق القرار بكفاءة وفاعلية" )شلح، 

 من نبغي ترحيل املوازنأي أنه ال ي بدأ على أساس الصفرمما تقدم يالحظ أن إعداد املوازنة ي
ً
ة من فترة إلى أخرى ببساطة ألنها حدثت في السابق. بدال

وهي في أبسط صورها "تقوم على إعداد ميزانيات التشغيل بافتراض أن املنظمة بدأت من ذلك، يجب النظر في كل ما يتم تضمينه في امليزانية وتبريره. 

 .لعقود املحددة املدةجديد في فترة التخطيط الجديدة كما هو الحال في ا

أسلوب أو طريقة إلعداد املوازنة العامة للدولة أو املؤسسات العامة أو من خالل التعريفات السابقة يرى الباحثان أن املوازنة الصفرية هي 

سواء كانت مشروعات جديدة  عامةإجراء تقييم شامل ومنتظم لجميع البرامج واملشاريع التي تتضمنها وثيقة املوازنة الوذلك من خالل منظمات األعمال 

 املوارد املتاحة بطريقة أفضل.أو مشروعات قائمة من العام السابق وذلك لضمان استخدام 
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ا
 مميزات املوازنة الصفرية: :ثانيا

 (306م،  ص 2010يحقق أسلوب املوازنة الصفرية املزايا التالية: )الخطيب واملهايني،

 رحلة أساسية في إعداد املوازنة وهو ما يسهم في التنمية بمختلف أنواعها.تعتمد بشكل كلي على عملية التخطيط كم .1

 تسمح بمراجعة املوقف السابق والتحدي للوضع الراهن. تعمل على إعادة فحص وتحليل كل األنشطة على أساس البداية من الصفر، حيث  .2
ً
وتبعا

 Northern Ireland)بعادها وتكون قابلة للتكيف مع املتغيرات لذلك تساعد على تحديد البرامج التي يجب تنفيذها وتلك التي يجب است

Assembly, 2010 pp7-10). 

 تساعد على تقييم األنشطة القائمة ومدى إمكانية االستمرار فيها أو تخفيضها أو إلغائها.  .3

 لألولويات. .4
ً
 تساعد على توزيع املوارد وفقا

 ( 126م، ص 2011س العمل مما يؤدي إلى تحسين عملية التخطيط. )محمود،تمكن من األخذ في االعتبار الوسائل البديلة ألداء نف .5

 تحقيق الربط بين التكاليف والبرامج واألنشطة من اجل تخفيض التكاليف دون التأثير على جودة األداء. .6

 قة بين املدخالت واملخرجات. تكون ذات فائدة أكبر فيما يخص األقسام الخدمية وخاصة بالنسبة للسياسات اإلدارية التي ال يكون فيها عال  .7

 تساوي بين البرامج الجديدة والقديمة من حيث التقييم والتمويل. .8

 تطبق أسلوب املشاركة. .9

 تحقق التكامل بين األساليب املستخدمة في إعداد املوازنة وتحقيق الهداف والرقابة والتنفيذ. .10

 
ا
 عيوب املوازنة الصفرية: :ثالثا

 املوازنة الصفرية التخطيط غير الكافي، والذي يؤدى بدوره إلى:من املشاكل التي تواجه تنفيذ 

 االستخدام املفرط للموارد، مثل املوظفين والورق ونظم معالجة البيانات اآللية. .1

 .البيانات غير املناسبة وازدواجية الجهود بسبب أنظمة املعلومات غير املستجيبة  .2

تعديل أو يتم  املقترحة األولوياتالرغم من برنامج املوازنة الصفرية، أو ال تتبع ترتيب  ال تخفض اإلدارة النفقات، علىما دعنط إلحباينشأ ا .3

 . البرنامج

 (:306م،  ص 2010إضافة للتخطيط غير الجيد يعاب على استخدام املوازنة الصفرية ما يلي: )الخطيب واملهايني،

 الكثير من التحليل والدراسة. يتطلب إعدادها  .1

 املتداخلة مع بعضها. ات القرار املختلفة أو الغير متماثلة أوصعوبة تحديد مجموع  .2

 ضخامة العمل املطلوب لتوظيفها.  .3

تتطلب الكثير من البيانات واملعلومات التي قد ال تكون متوافرة وخاصة تلك املعلومات الالزمة لتحديد املستوى املالئم لألنفاق   .4

 .(126م، ص 2011)محمود،

 ال يتناسب مع املشروعات املستمرة في العمل صعوبة البدء من نقطة الص  .5
ً
 قد يتناسب مع املشروعات الجديدة، إال انه عمليا

ً
فر ولو كان فرضيا

 برامج متكاملة. في إطار خطة شاملة أو

 برات واإلمكانات الالزمة للتطبيق.نقص الوعي اإلداري وعدم توفر الخ  .6

 :مقومات نظام املوازنة الصفريةاملطلب الثاني: 

 (122-121 م، ص2003 احمرو، ) :أسلوب املوازنة الصفرية على عدد من املقومات هي يقوم

تتحدد على أساس األنشطة والوظائف والبرامج التي يستند إليها في انجاز األهداف وتتميز وحدة القرار بأنها تقع تحت سلطة مدير  :وحدة القرار .1

 .واحد يكون مسؤول عن نجاحها

ند أو الوثيقة التي تشخص نشاط معين وتصفه بطريقة تمكن اإلدارة من تقييمه وترتيبه مقابل األنشطة األخرى هي املست :مجموعة القرار .2

 .املنافسة على املوارد املتوفرة

 املختلفة املمكنة إلنجاز النشاط، وقد تم التعرف على عدة مستويات) تعني إعداد بدائل ملستويات الجهد )األداء :مستويات الجهد والتمويل .3

مستوى الحد األدنى ويمثل أقل جهد ممكن ضروري إلنجاز النشاط بأبسط صورة ممكنة، واملستوى الحالي ويعكس مستوى الجهد  :للجهد هي

جهد والتمويل التي تكفل اإلنجاز بالصورة الحالية، ومستوى األداء األعلى ويعكس الرغبة في تحسين مستوى اإلنجاز عن طريق زيادة مستويات ال

 .لوالتموي
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 ملعايير التكلفة :املفاضلة بين البدائل .4
ً
 وفقا

ً
املنفعة أو أي معيار مناسب آخر /فيها يتم ترتيب رزم القرار املقترحة من قبل وحدات القرار تفاضليا

 لقدرة كل بديل على تحقيق األهداف املخططة للوحدة
ً
 .ووفقا

املفاضلة على أساس املعايير  (قرار لألنشطة املقترحة من قبلها وتتولى اإلدارة العلياإن عملية املفاضلة تأتي بعد عملية الترتيب التي تجريها وحدة ال

 املحددة والتوقعات املمكنة(. 

 :املوازنة الصفرية في املجال الحكومي

خدام املوازنة بما أن الحكومة تقوم بتقديم املنافع والخدمات للمواطنين إلشباع حاجاتهم، فهي بذلك مؤسسات خدمية، مما يمكنها من است

 :ام بما يليالصفرية عند إعداد موازنتها وبذا فإن إعداد مشروع املوازنة العامة ضمن املؤسسات الحكومية وبإتباع األساس الصفري للموازنة يجب القي

 (364-363م، ص 2005)الخطيب وشامية، 

 والجديدة مع  .1
ً
 تحديد البدائل املتعلقة باملشروعات واألنشطة القائمة فعال

ً
 .ا

 .استبعاد البدائل، التي ليست في مستوى أداء معين .2

 .اختيار أفضل البدائل، على أساس عملية تحليل التكلفة والفائدة .3

 (364-363م، ص 2005)الخطيب وشامية،  :ويمكن القول إن نظام املوازنة الصفرية في املجال الحكومي يعتمد على اآلتي

 والجديدة تكوين وتبسيط القرارات وتتضمن هذه الخطوة 
ً
 .ترتيب وتنسيق القرارات واألنشطة القائمة حاليا

 والجديدة 
ً
 للمشروعات واألنشطة القائمة حاليا

ً
 وتحليال

ً
 .ترتيب القرارات وتنشيطها وتتضمن هذه الخطوة وصفا

 التكلفة والفائدة ترتيب القرارات وتنشيطها، وتتضمن هذه الخطوة ترتيب وتنسيق القرارات واألنشطة حسب أهميتها في ضوء تحليل. 

 توزيع وتخصيص املوارد املتاحة لتمويل املشروعات واألنشطة األكثر جدوى من حيث األولوية سواء أكانت هذه املشروعات واألنشطة قائمة فع 
ً
ال

 .أم جديدة

ا،  وكذلك ما يرد في برامجها من أنشطة، وتتلخص هذه الطريقة في استخدام املوازنة الصفرية بقيام كل وحدة تنظيمية بإعادة التقييم لجميع مشروعاته

ق ما سبق ليسب سواء القائمة منها أو الجديدة، وذلك ملقارنة ما هي الفائدة املتحققة مقابل هذا ما هي التكلفة املتحققة واإلجراءات املستخدمة لتحقي

 منظمة(.الضرورة أن تكون متشابهة بل تختلف باختالف االحتياجات لكل 

 :وأهدافها مراحل إعداد املوازنة الصفريةاملطلب الثالث: 

 
ا
 مراحل إعداد املوازنة الصفرية: :أول

 (303م، ص 2010)الخطيب واملهايني،  :إن مراحل إعداد املوازنة الصفرية هي

  فيه خطوط تقسيم املشروع إلى وحدات تنظيمية صغيرة يطلق عليها مراكز مسؤولية، لذلك كان من الضروري وجود هيكل تنظيمي سليم يوضح

 .السلطة واملسؤولية

  للمستويات اإل 
ً
دارية تحديد املجموعات القرارية أو الحزم القرارية: وترتبط بتحديد األنشطة أو الوظائف أو العمليات وتصنيفها وتوزيعها طبقا

 .املختلفة

  أفضل توزيع ممكن للموارد املتاحة لها.الترتيب التفاضلي للمجموعات القرارية بعد تحليليها وتقييمها، حتى تتمكن اإلدارة من تحقيق 

 
ا
 أهداف املوازنة الصفرية: :ثانيا

يساعد هذا النظام على تحديد األهداف اإلدارية بشكل واضح وعلى تحسين عملية اتخاذ القرارات وعلى توزيع املوارد بطريقة أفضل وذلك 

)بوبكر،  :واستخدام هذا األساس يحقق املزايا التالية ا والسيطرة عليها،بتقييم البدائل واملقترحات، وكذلك على الحد من حجم النفقات ومراقبته

 (42م، ص 2015

 التركيز على كيفية تحقيق األهداف وذلك عن طريق كفاءة وفاعلية نظم التخطيط والرقابة للمشاريع. 

 لألولويات املطلوبةتعتبر أداة للتحليل الجزئي لترجمة األهداف إلى خطط تنفيذية حيث تمكن من توزيع املوارد امل 
ً
 .تاحة طبقا

 شروع مما توفير الوسيلة الالزمة لتقييم آثار مستويات التمويل على البرامج واملشاريع ذات األثر الفعال، كما يعطي اإلدارة صورة تفصيلية عن امل

 .يحقق الرقابة على املستويات اإلدارية األخرى 

 واألجهزة الحكومية املختلفة، وذلك من خالل مشاركتهم الفعلية والضرورية في عمليات التخطيط  تتيح تنمية مهارات وقدرات العاملين في املشاريع

 والتقييم وإعداد املوازنة والرقابة عليها.
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  إضافة لذلك فإن موازنة األساس الصفري تتولى تغطية فجوات موازنة التخطيط والبرمجة، وذلك أن موازنة التخطيط والبرمجة تعتبر أداة

اد الكلي من أجل اتخاذ القرارات املركزية بالنسبة ملواضيع السياسة الرئيسية وتخصيص األموال املتاحة، بينما تعتبر موازنة األساس لالقتص

برامج الصفري أداة لالقتصاد الجزئي لتحويل األهداف إلى خطة تشغيلية فعالة، كما تسمح للمدراء بتقييم أثر مستويات التمويل املختلفة على ال

 .ناصرها حتى يتسنى لهم تخصيص املوارد املحدودة بطريقة أكثر فعاليةوع

 ية: الدراسة امليدانملبحث الثالثا
إجراءات الدراسة امليدانية من حيث مجتمع الدراسة  األول يتناول  :ءثالثة أجزايتم في هذا املبحث مناقشة فرضيات الدراسة من خالل 

ناول مناقشة فرضيات الدراسة من خالل تحليل البيانات األساسية للدراسة باستخدام التحليل اإلحصائي يت نيوالثا نتها وأداة جمع البيانات،وعي

 والثالث يستعرض النتائج والتوصيات.، الوصفي

 
ا
 إجراءات الدراسة امليدانية :أول

ووصف أداة الدراسة ثم األساليب اإلحصائية يتناول هذا الجزء املنهج الذي أتبع في الدراسة امليدانية وذلك بتحديد مجتمع وعينة الدراسة، 

 التي تم استخدمها في تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق أداة الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 

أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران باململكة العربية السعودية في تخصصات املحاسبة من  الدراسةيتكون مجتمع 

 .مفردة (75) ، حيث بلغ حجم مجتمع الدراسةةواإلدار 

 عينة الدراسة: 

 %.57( إستبانة، بنسبة استرداد 43سترداد )إتم  استبانة، 75وذلك بتوزيع  مفردة 75كونة من املمجتمع البحث  تم إجراء مسح شامل على

 األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل بيانات الدراسة:

 :راسة تم استخدام األساليب اإلحصائية التاليةللتحقق من صحة فرضيات الد

 لقياس صدق وثبات أداة الدارسة. (Alpha -Cronbach)املقياس اإلحصائي 

 املتوسط الحسابي املتوسط الحسابي النسبي واالنحراف املعياري لترتيب استجابات عينة الدراسة عن عبارات االستبانة.

 عينة الدراسة عن عبارات كل محور. ( الختبار معنوية استجاباتT-testاختبار )

 أداة الدراسة:

ة أسئلة تمثل البيانات الشخصية أربععليها الدراسة في جمع البيانات االستبانة، وتم تقسيمها إلى جزئين، األول تناول  تاألداة التي اعتمد

 عبارة تمثل موضوع البحث.  23، والجزء الثاني تناول عينة الدراسةوصف ل

 ة صممت على أساس مقياس ليكارت الخماس ي، وتم وضع أوزان للمقياس على النحو التالي:عبارات الدراس
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

5 4 3 2 1 

 :اإلحصائي الظاهري والصدق قياس الصدق

تم ي الصدق اإلحصائ لقياسو أستاذ مساعد،  برتبة منهم بروفيسور وثالثة محكمينأربعة لقياس الصدق الظاهري تم عرض االستبانة على 

 لكرونباخ الفا )
ً
( لالتساق الداخلي بصيغته النهائية الكلية، ولكل املتغيرات بجميع ابعادها، وكانت Cronbach-alphaاستخراج معامل الثبات طبقا

 (.1النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم )

 اسةنتائج قيم الفا كرونباخ ملحاور الدر  :(1جدول)
 قيمة الفا كرونباخ عدد العبارات املحور 

 0.972 8 املحور األول 

 0.980 7 املحور الثاني

 0.983 8 املحور الثالث

 0.993 23 الدراسة عباراتإجمالي 

 م.2019من نتائج التحليل الحصائي  اناملصدر: اعداد الباحث                                         

 التحليل اإلحصائي والبحث العلمي.( ان معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتفعة ومناسبة ألغراض 1قم )يتضح من الجدول ر 
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 تحليل البيانات الشخصية:

 التوزيعات التكرارية والنسب املئوية :(2جدول)
 النسبة التكرار الفئة

 %4.7 2 سنة 30 اقل من العمر

 %39.5 17 سنة 39 إلى30

 %48.8 21 نةس 49 إلى 40

 %4.7 2 سنة فأكثر 50

 0 0 بكالوريوس املؤهل

 %34.9 15 ماجستير

 %62.8 27 دكتوراه

 0 0 أخرى 

 %32.6 14 محاسبة التخصص

 %37.2 16 إدارة أعمال

 %25.6 11 إدارة عامة

 %2.3 1 اقتصاد

 0 0 سنوات5 أقل من الخبرة

 %53.5 23 10  من واقل سنوات 5

 %18.6 8 15  من واقل تسنوا 10

 %20.9 9 20  من واقل سنة15

 %4.7 2 فأكثر سنة20

 م.2019املصدر: اعداد الباحثان من نتائج التحليل الحصائي                            

(، %48.8ة حيث بلغت نسبتهم )سنة( هي الفئة الغالبة من بين فئات عينة الدراس 49 إلى 40( أن الفئة العمرية )2يالحظ من خالل الجدول رقم)

 بين فئات عينة %62.8بلغت نسبتهم ) إذوتتصدر فئة حملة الدكتوراه عينة الدراسة من حيث املؤهل 
ً
( من عينة الدراسة، بينما نجد هناك تناسبا

( من فئة خبرة عينة 10  من واقل سنوات  5، بينما تتصدر الفئة )األعمالالدراسة من حيث التخصص لتخصصات املحاسبة واإلدارة العامة وإدارة 

 (.%53.5الدراسة حيث بلغت نسبتهم )
 
ا
 تحليل البيانات األساسية:: ثانيا

( لكل محاور الدراسة، Tلتحليل بيانات الدراسة تم حساب األوساط الحسابية واألوساط الحسابية النسبية واالنحرافات املعيارية واختبار )

 5(/5+4+3+2+1كونها في أي فئة فی تم ذلك الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع درجات املفردة على العبارات ) ولتفسير وترتيب قيم املتوسط الحسابي

 ،واألوساط املرجحة لهذه األوساط كما في الجدول التالي:3= 

 الوزن الوسط املرجح ملقياس الدراسة :(3جدول)
  الخيار

ا
  كبيرة متوسطة منخفضة منخفضة جدا

ا
 كبيرة جدا

 5 4 3 2 1 الوزن

  5.0-4.2 4.19-3.4 3.39-2.6 2.59-1.8 1.79-1.0 املتوسط املرجح

 .541م(، ص1982، )القاهرة: دار النهضة العربية، SPSSاملصدر: عز عبد الفتاح، مقدمة في اإلحصاء الوصفي والستدللي باستخدام                
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 في رفع كفاءة التخطيط املالي.املؤسسات العامة الصفرية يساعد إدارة تطبيق أسلوب املوازنة أسلوب  تطبيقاألول:  املحور 

 (: نتائج تحليل الحصائي لعبارات املحور األول 4جدول)
املتوسط  العبارة م

 الحسابي

املتوسط 

 الحسابي النسبي

 القيمة الحتمالية Tقيمة  النحراف املعياري 

Sig 

الرت

 بة

اإليرادات بشكل سلبي يعتبر أداة مناسبة عند التقلبات في  1

 )انخفاض اإليرادات(.

3.83 76.7% 0.82393 29.758 0.0000 7 

 5 0.0000 37.401 0.68032. %79.5 3.98 يعتبر أداة مناسبة عند عدم توفر تمويل على املدى الطويل. 2

 2 0.0000 35.459 0.77415 %85.7 4.29 يوفر قدرا أكبر من املرونة لإلدارة العليا إلعادة توزيع املوارد املالية.  3

يمكن من التغلب على عدم التأكد ومواجهة التغيرات التي قد تحدث  4

 في املؤسسة.

4.31 86.2% 0.64347 42.900 0.0000 1 

يساعد في تنمية مهارات العاملين من خالل إشراكهم في عملية  5

 التخطيط وتطوير التنفيذ.

4.14 82.9% 0.84309 31.461 0.0000 4 

بيق املوازنة الصفرية يعيد توجيه املسارات التنموية بما يضمن تط 6

 استدامة املوارد املالية.

3.86 77.1% 0.95180 25.923 0.0000 6 

تطبيق املوازنة الصفرية يساهم في ترتيب أولويات اإلنفاق العام  7

 للمؤسسة وفقا لظروف املرحلة الراهنة.

4.21 84.3% 0.60630 44.512 0.0000 3 

 8 0.0000 27.826 0.88115 %76.7 3.83 يساهم في مواجهة املنافسين من خالل. 8

 
ً
  0.0000 34.405 0.77588 %81.1 4.06 جميع عبارات املحور معا

 م.2019املصدر: اعداد الباحثان من نتائج التحليل الحصائي 

 عند مستوى دللة )
ا
 (α=0.05* املتوسط الحسابي دال احصائيا

 ( يمكن استخالص اآلتي:4رقم ) من خالل الجدول 

 ( يساوي 4املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة  ،%86.2املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.31

 لذلك تعتبر هذه العبارة دالة  (.0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،42.900)تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)د مستوى داللة عن إحصائيا

 على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 
ً
 هناك موافقة كبيرة جدا

 ( يساوي 3املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %85.7ن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي ، أي أ5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.29 ،

 . لذلك تعتبر هذه العبارة دالة (0.0000)لقيمة االحتمالية تساوي وان ا (،35.459 (تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)عند مستوى داللة  إحصائيا

 على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 
ً
 هناك موافقة كبيرة جدا

 ( يساوي 7املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %84.3الحسابي النسبي لها يساوي  املتوسط أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.21 ،

 عند مستوى داللة الة إ. لذلك تعتبر هذه العبارة د(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 44.512تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا (، α= 0.05)حصائيا

 على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 
ً
 هناك موافقة كبيرة جدا

 وان قيمة %82.9املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.14( يساوي 5بي للعبارة رقم )املتوسط الحسا ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 31.461تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 ك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة.يعبر عن أن هنا

 ( يساوي 2املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %79.5ن املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي ، أي أ5الدرجة الكلية من  أنحيث  3.98 ،

 عند مستوى داللة بارة دالة إ. لذلك تعتبر هذه الع(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 37.401تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 

 ( يساوي 6املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %77.1املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  3.86 ،

 عند مستوى داللةالعبارة دالة إ. لذلك تعتبر هذه (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 25.923 تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05) حصائيا

 هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 

 ( يساوي 1املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %76.7املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  نأ، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  3.83 ،

 عند مستوى داللةرة دالة إ. لذلك تعتبر هذه العبا(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 29.758تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05) حصائيا

 هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 
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 وان قيمة %76.7املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  3.83يساوي  (8لحسابي للعبارة رقم )املتوسط ا ،

 عند مستوى داللة. لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 27.826تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة.يعبر عن أن 

يساوي  نسبي لجميع عبارات الفرضية األولى(، وان املتوسط الحسابي ال4.06املتوسط العام لعبارات الفرضية األولى يساوي ) أنبشكل عام يالحظ 

( تساوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )1.684قيمتها الجدولية )على من وهي أ 34.505( املحسوبة لجميع العبارات تساوي (T(، وان قيمة 81.1%)

تطبيق والتي نصت على أن  ( مما يدل على موافقة عينة الدراسة على ما جاء في عبارات هذه الفرضيةα= 0.05وهي اقل من مستوي الداللة  ) 0.0000

 تخطيط املالي.في رفع كفاءة ال املؤسسات العامةأسلوب املوازنة الصفرية يساعد إدارة 

 :الرقابة وتقييم األداء تحسين إن تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد فياملحور الثاني: 

 لعبارات املحور الثاني اإلحصائي(: نتائج تحليل 5جدول)
املتوسط  العبارة 

 الحسابي

 القيمة الحتمالية Tقيمة  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي النسبي

Sig 

 الرتبة

 4 0.0000 29.926 0.85540 80.05 4.00 .زيادة الشفافية في عملية املوازنة العامة 1

 لعملية التطوير املستمر في تحديد األهداف 2
ً
 6 0.0000 31.817 0.79487. %79.0 3.95 .رفع الكفاءة اإلدارية نظرا

 والجديدة 3
ً
 5 0.0000 31.369 0.81114 %79.6 3.98 .تنسيق القرارات واألنشطة القائمة حاليا

 2 0.0000 39.972 0.67130 %83.8 4.19 .التحقق من حسن استخدام األموال العامة في األغراض املخصصة لها 4

 6 0.0000 24.439 1.03482 %79.0 3.95 .الكشف عن أية أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من املؤسسة 5

 3 0.0000 28.294 0.92110 %81.4 4.07 .ي املؤسسةمتابعة تنفيذ الخطة املوضوعة وتقييم األداء ف 6

 1 0.0000 43.178 0.63575 %85.8 4.29 .زيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة 7

  
ً
  0.0000 32.714 0.71555 %81.2 4.06 جميع عبارات املحور معا

 م.2019 اإلحصائيالباحثان من نتائج التحليل  إعداداملصدر: 

 عند مستوى داللة )الحسابي دال إ* املتوسط 
ً
 (α=0.05حصائيا

 ( يمكن استخالص اآلتي:5الجدول ) من

 ( يساوي 7املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة  ،%85.8املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.29

 عند مستوى داللة بر هذه العبارة دالة إلذلك تعت (.0.0000)ي وان القيمة االحتمالية تساو  (،43.178)تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 
ً
 هناك موافقة كبيرة جدا

 ( يساوي 4املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %85.7ساوي املتوسط الحسابي النسبي لها ي أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.19 ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،39.972 (تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 
ً
 هناك موافقة كبيرة جدا

 ( 6املتوسط الحسابي للعبارة رقم ) وان قيمة %81.4املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.07يساوي ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 28.294تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا (، α= 0.05)حصائيا

 هذه العبارة من قبل عينة الدراسة.هناك موافقة كبيرة على  أنيعبر عن 

 ( يساوي 1املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %80.0املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.00 ،

 . لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 29.926تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)عند مستوى داللة حصائيا

 يعبر عن أن هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة.

 ( يساوي 3املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %79.6املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  3.98 ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)االحتمالية تساوي  ، وان القيمة31.369تساوي  Tاختبار 
ً
ذا  وه (،α= 0.05)حصائيا

 هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 

 ( يساوي 2املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة % 79.0النسبي لها يساوي املتوسط الحسابي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  3.95 ،

 عند مستوى داللة. لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 31.817تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 يعبر عن ان هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة.
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 وان قيمة %79.0املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  3.95( يساوي 5) املتوسط الحسابي للعبارة رقم ،

 عند مستوى داللة. لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 24.439تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة.يعبر عن أن هناك موافقة كبيرة 

يساوي  نسبي لجميع عبارات الفرضية األولى(، وان املتوسط الحسابي ال4.06ن املتوسط العام لعبارات الفرضية األولى يساوي )بشكل عام يالحظ أ

( تساوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )1.684على من قيمتها الجدولية )وهي أ 32.714( املحسوبة لجميع العبارات تساوي (T(، وان قيمة 81.2%)

إن تطبيق أسلوب وهي ) ( مما يدل على موافقة عينة الدراسة على ما جاء في عبارات هذه الفرضيةα= 0.05وهي اقل من مستوي الداللة  ) 0.0000

 .(املوازنة الصفرية يساعد في الرقابة وتقييم األداء

 :ي تخفيض تكاليف األنشطة والبرامجة الصفرية يساعد فإن تطبيق أسلوب املوازناملحور الثالث: 

 لعبارات املحور الثالث اإلحصائي(: نتائج تحليل 6جدول)
املتوسط  العبارة م

 الحسابي

املتوسط 

الحسابي 

 النسبي

 القيمة الحتمالية Tقيمة  النحراف املعياري 

Sig 

 الرتبة

 3 0.0000 28.787 0.91605 %82.2 4.11 .العام املال هدر من ويحد الزائدة املصاريف من يقلل 1

 7 0.0000 27.103 0.91605 %77.6 3.88 .املؤسسة في تحدث التي املالية واملخالفات التجاوزات من الحد في يساهم 2

 أو مشروع ألي واإليرادات النفقات بين الجوهرية االنحرافات مراقبة في يساعد 3

 .برنامج

4.02 80.4% 0.94966 27.118 0.0000 6 

 5 0.0000 32.244 0.80828 %81.4 4.07 .وبرنامجمشروع  ألي واإليرادات النفقات بين الجوهرية الفوارق  إزالة في يساعد 4

  تمت قد العامة النفقات كافة أن منق التحق في يساهم 5
ً
 2 0.0000 30.278 0.88115 %83.4 4.17 .لها مقرر  هو ملا وفقا

 إلى للوصول  البداية من املؤسسة بها تقوم التي شطةاألن تكلفة احتساب في يساعد 6

 .املطلوبة الخدمات لتأدية الحقيقية التكلفة

4.10 82.0% 0.69175 37.898 0.0000 4 

 2 0.0000 40.453 0.65951 %83.4 4.17 .املؤسسات بين املتشابهة الخدمات لتكلفة الخاصة املقارنات بإجراء يسمح 7

 الخطة جزئيات تنفيذ عن مسئولة ستكون  التي اإلدارية األجهزة تحديد في يساهم 8

 .األعمال في وازدواج تضارب لها يحدث ال حتى

4.24 84.8% 0.75900 35.760 0.0000 1 

  
ً
  0.0000 32.4551 0.60735 %81.9 4.09 جميع عبارات املحور معا

 م.2019 اإلحصائيالباحثان من نتائج التحليل  إعداداملصدر: 

 عند مستوى داللة )لحسابي دال إ* املتوسط ا
ً
 (α=0.05حصائيا

 ( يمكن استخالص اآلتي:6من خالل الجدول رقم )

 ( يساوي 8املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة  ،%84.8املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.24

 عند مستوى داللة لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ (.0.0000)لية تساوي وان القيمة االحتما (،35.760)تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 
ً
 هناك موافقة كبيرة جدا

 ( يساوي 7املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %83.4بي لها يساوي املتوسط الحسابي النس أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.17 ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،(40.453تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 

 ( يساوي 5املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %83.4املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.17 ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)وان القيمة االحتمالية تساوي  (،30.278 (تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. هناك موافقة كبيرة أنيعبر عن 

 ( يساوي 1املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %82.2املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.11 ،

 عند مستوى داللة حصا. لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 28.878تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا (، α= 0.05)ئيا

 هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 

 ( يساوي 6املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %82.0املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.10 ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)لقيمة االحتمالية تساوي ، وان ا37.898تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 يعبر عن أن هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة.
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 ( يساوي 4املتوسط الحسابي للعبارة رقم )وان قيمة %81.4ابي النسبي لها يساوي املتوسط الحس أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.07 ،

 عند مستوى داللة . لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 32.244تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 

 وان قيمة %80.4املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث  4.02( يساوي 3رقم ) املتوسط الحسابي للعبارة ،

 عند مستوى داللة. لذلك تعتبر هذه العبارة دالة إ(0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 27.118تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05) حصائيا

 بيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة.هناك موافقة ك أنيعبر عن 

 ( يساوي 2املتوسط الحسابي للعبارة رقم ) وان قيمة %77.6املتوسط الحسابي النسبي لها يساوي  أن، أي 5الدرجة الكلية من  أنحيث 3.88 ،

 عند مستوى داللةإ. لذلك تعتبر هذه العبارة دالة (0.0000)، وان القيمة االحتمالية تساوي 27.103تساوي  Tاختبار 
ً
وهذا  (،α= 0.05)حصائيا

 هناك موافقة كبيرة على هذه العبارة من قبل عينة الدراسة. أنيعبر عن 

يساوي  جميع عبارات الفرضية األولى(، وان املتوسط الحسابي النسبي ل4.09املتوسط العام لعبارات الفرضية األولى يساوي ) أنبشكل عام يالحظ 

( تساوي sig(، وأن القيمة االحتمالية )1.684على من قيمتها الجدولية )وهي أ 32.4551( املحسوبة لجميع العبارات تساوي (T(، وان قيمة 81.9%)

إن تطبيق أسلوب وهي  ( مما يدل على موافقة عينة الدراسة على ما جاء في عبارات هذه الفرضيةα= 0.05وهي اقل من مستوي الداللة  )0.0000

 .اعد في تخفيض تكاليف األنشطة والبرامجاملوازنة الصفرية يس

 
ا
 النتائج والتوصيات :ثالثا

  ج:النتائــ

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

من خالل املجاالت التالية بالترتيب  أسلوب تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد إدارة املؤسسات العامة في رفع كفاءة التخطيط املاليتطبيق    .1

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة: حسب أهميتها

 .التغلب على عدم التأكد ومواجهة التغيرات التي قد تحدث في املؤسسة 

 .يوفر قدرا أكبر من املرونة لإلدارة العليا إلعادة توزيع املوارد املالية 

 .يساهم في ترتيب أولويات اإلنفاق العام للمؤسسة وفقا للظروف السائدة 

  العاملين في مجال التخطيط.يساعد في تنمية مهارات 

أنها تعتبر أداة مناسبة للتخطيط في تحسين عمليتي الرقابة وتقييم األداء هي  وجهة نظر أفراد عينة الدراسةهنالك عناصر أخرى أقل أهمية حسب   .2

 ط التي تمكن من القدرة على املنافسة.ومساهمتها في وضع الخط عند عدم توفر تمويل على املدى الطويل، وأنها أداة مناسبة عند انخفاض اإليرادات

بالترتيب  تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية في املؤسسات العامة بشكل عام يساهم في تحسين عمليتي الرقابة وتقييم األداء من خالل املجاالت التالية  .3

 حسب أهميتها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة:

 ؤسسة.زيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية بامل 

 التحقق من حسن استخدام األموال العامة في األغراض املخصصة لها. 

 .متابعة تنفيذ الخطة املوضوعة وتقييم األداء في املؤسسة 

 .زيادة الشفافية في عملية إعداد املوازنة العامة 

 اصر التالية:تطبيق أسلوب املوازنة الصفرية يساعد في تخفيض تكاليف األنشطة والبرامج من خالل تحقيق العن  .4

 .يساهم في تحديد األجهزة اإلدارية التي ستكون مسئولة عن تنفيذ جزئيات الخطة 

 .يسمح بإجراء املقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات املتشابهة بين املؤسسات 

 .يقلل من املصاريف الزائدة ويحد من هدر املال العام 

 .يساعد في احتساب تكلفة األنشطة التي تقوم بها املؤسسة 

 التوصيات:

 ملا
ً
 يخلص الباحث إلى اآلتي:توصل إليه من نتائج ال تم إستنادا

  التخطيط والرقابة وضعف املوارداألساليب املحاسبية في مجال  استخداملضمان  العامة باملؤسساتالعمل على تطوير النظام املحاسبي. 
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  توزيع  فيالتغيرات التي قد تحدث في املؤسسة، ولضمان املرونة  عدم التأكد ومواجهةضرورة تبني منهج املوازنة الصفرية لضمان مواجهة

 ترتيب أولويات اإلنفاق العام للمؤسسة وفقا للظروف السائدة.و  ،املوارد املالية

  باملؤسسات العامة لتكون األساس في إعداد املوازنات.إعداد املوازنة و  الصفريةضرورة الربط بين أسلوب املوازنة 

 خدام األموال العامة في األغراض املخصصة لهاالتحقق من حسن است. 

 .متابعة تنفيذ الخطة املوضوعة وتقييم األداء في املؤسسة 

 .ضرورة إجراء دراسة على املؤسسة قبل تنفيذ أسلوب املوازنة الصفرية للتأكد من توفر املتطلبات الالزمة لتنفيذها 

  املوازنة الصفرية وبناء نماذج قابلة للتطبيق، مع ضرورة األخذ في االعتبار طبيعة إجراء دراسات متعلقة باإلجراءات العملية لتنفيذ أسلوب

 املؤسسة واألنشطة التي تطبق عليها هل تطبق على كل األنشطة أم على بعضها.

 املراجع:
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 .اجستير، الجامعة اإلسالمية بغزةمدى إمكانية تطبيق املوازنة الصفرية في بلديات قطاع غزة، رسالة م( 2009)حمود، شلح، فؤاد محمد م .10

مجلة العلوم  دور املوازنة التخطيطية الصفرية كأداة للرقابة وتقييم األداء في القطاع العمومي املحلي،( 2014)بوقرة، رابح،& عريوة، محاد  .11

 https://doi.org/10.12816/0020773، 11والعلوم التجارية، العدد  االقتصادية والتسيير

 .املحاسبة الحكومية، دار املسيرة للنشر والتوزيع واإلعالن، عمان، الطبعة األولى (2011)محمود، رأفت سالمة، .12

 .ة، مصراملحاسبة اإلدارية مفاهيم اتخاذ قرارات، مؤسسة شباب الجامع (1997)مرعي، عطية،& مرعي، عبد الحي   .13

إطار مقترح الستخدام موازنة األساس الصفري في إعداد املوازنة االتحادیة، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية  (2014)،سالم عواد هادي، .14

 .42الجامعة، العدد 

: املراجع األجنبية:
ا
 ثانيا

[1] Methods Of Budgeting, Research and Library Services, Northern Ireland Assembly, January(2010). 

[2] Richard E. Miller, zero-base Budgets. The Bureaucrat,(1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 حممد زيدان & عاطف خبيت                                                                                                                    دور املوازنة الصفرية يف تقييم األداء وترشيد اإلنفاق 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019 
 47 

 

 
Global Journal of Economics and Business 

e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285 

Vol.7, No.1, 2019, pp.33- 48                                          Refaad for Studies and Research 

https://doi.org/10.31559/GJEB2019.7.1.3                            www.refaad.com 

 

 

The Role of Zero Budget in Evaluating Performance and Rationalizing 

Expenditure 
 

Mohammed Omar Faraj Zidan 

Associate Professor of Accounting- Faculty of Administrative Sciences- Najran University- KSA 

 

Atef Adam Ali Bakhiet 

Assistant Professor of Accounting- Faculty of Administrative Sciences- Najran University- KSA 

etharbakhiet@gmail.com 

Abstract: This study aimed to study the method of Zero budget and knowledge of its 

components and importance in public institutions, and the importance of their application in these 

institutions in the areas of planning, control, financial performance assessment and cost 

rationalization. The study population is composed of faculty members of the Faculty of 

Administrative Sciences at Najran University in the fields of accounting and administration, and they 

numbered(75) people, Study reached several findings: including: The application of Zero Budget 

Method helps the management of public institutions in raising the efficiency of financial planning, 

Prioritize public expenditure of the institution and develop staff skills.  

The study recommended to develop the accounting system in public institutions to ensure the 

use of accounting methods in the field of planning and controlling and the need to develop a model 

for a zero budget applicable. 

Keywords: Zero Budget, Planning, Financial Control, Financial Performance Assessment, 

Rationalization of Costs.  
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