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 موجز

  
تنقسم الورقة الى أربع  أزعءاه  عى و زواءنعألد ا، اهم الزمعأل لم والنتعأللتم والتزعألري ال وللعة لت بلع   ع        

ى ت بلععع  زواءنعععألد ا، اه معععى زتعععرم إلعععالزواءنعععألدم وتزربعععة زتعععر معععى ت بلععع  زواءنعععألد ا، اهم وال رلععع  
 وتنتهى بأللخالتة . 

ن زع   واسععألم زعن نمعم زواءنعألد ا، اه ولتضعزن ولب أ الزءه ا،ول بتعرلف لزواءنألد ا، اه لتضز
نمم زواءنألد ا، اه الز بقة مى كثلر زن ال ول . ولق  كألن ا، اه الزخلي لآلزعألل لهللعألد ق عألل المكوزعة 

لععى ابتبععألر بزملععألد الزواءنععة وسععلمة ضععح  زتءالعع  لتمسععلن أ الهععأل ورمعع  كمألهتهععألم إ 1990 ععو زععأل أ   زنعع  
إلب ا  زواءنة ال ولة لم   ولقعل  ولعرب  بعلن ارثعألر والنتعأللت  اه  ى أسموي ولزكن القول بأن زواءنألد ا،

الزتوقععة زعن تنملعع  البعرازت والزتععروبألد وبعلن اإلنمعأل  المكععوزى ولمع   الزسععلوللن ولمألسعي بمععى ا، اه . 
تحمعي ولعرض   ا الزءه ،  اف زواءنألد ا، اه ولقألرن بلن زواءنألد ا، اه وزواءنعألد البنعو  وكلعف أنهعأل ت

سععتخ ام زمععأل لم ألبمععى بلععوي زواءنععألد البنععو  . ولسععتعرض اإل ععألر الزن قععى العع   تخمقعع  زواءنععألد ا، اه ب
الزتألبععة النتأللت الزتوقعة وزؤتراد ا، اهم ونمألم الزتألبعة والتقللم الزبنى بمى النتأللت والع   لتزعألوء نمعألم 

اه وكلف أن  لتضزن زكعونلن أسألسعللن و زعأل   ا الزءه بمى تعرلف زعموزألد ا، والتقللم التقمل  م ولؤك  
زقأللل  ا، اهم والتقللم . ولنتهى الزءه ا،ول بإستعراض الزت مبألد ا،وللة لزواءنألد ا، اه والتى تتضعزن 

 ارلععةم وربعع   خععألل زواءنععألد ا، اهم وزعموزععألد ا، اهم وزواءنععة البععرازتم والمرلععة والزرونععة اإلسععتع ا  الاال
   لإلنمعععأل  بزواءنعععألد ا، اه والتخ عععل م وا  زعععألب نمعععم الزمألسعععبة زععع  نمعععم زعموزعععألد اإل عععألر زتوسععع  ا،زعععل 

 ا، اه .
مرلقلععأل أولتنععألول الزععءه الثععألنى سععب  تزععألري  وللععة مععى ت بلعع  زواءنععألد ا، اه و ععى تزععألري زنععوي  

نزلععةم و ععى ونلوءلمنعع   وزنمزععة التعععألون االقتتععأل   والتوالهنع  وتععلمى وزألللءلععأل والواللععألد الزتمعع ة ا،زرلكلععة 
سألسلة والتى تنوبد زن اإلرا ة السلألسلةم تزألري تختمف كل وام ة زنهأل بن ا،خر  مى نق ة اإلرتكألء ا،

لععى إلععى تمقلعع  الزععو ة التععألزمة ورضععأل العزععالهم إلععى التركلععء بمععى  ور التقلععلمم إالععى الزتععألركة التعععبلةم 
 اه .زلة زعموزألد ا،  لى التأكل  بمى أإأ زلة اإل ألر التترلعىم 

ولعععرض الزععءه الثأللععب لتزربععة زتععر مععى ت بلعع  زواءنععألد ا، اه ممقعع  ركععءد بزملععة الزواءنععة مععى  
زتعر تركلععءام كبلععرام بمععى إ ارة التعع مقألد الزألللععة و الزعع خالدا ولععل  بمععى زمألولععة بنععأله بزملععة تضععزن تبنععى 

الزواءنعة . ومعى ألد أمضعل النتعأللت زعن تختلتع تمقلع أنزأل ألم لإلنمأل  ت ب  السلألسعألد المكوزلعة أو بمعى 
أن لرازععع  بزملعععة  2000إ عععألر بزعععل إتعععالة لمزواءنعععة  مبعععد المكوزعععة الزتعععرلة زعععن البنععع  الععع ولى سعععنة 

الزواءنععةم وبععع  أل بعع أ زتععرول ت بلعع  زواءنععألد ا، اه بمععى أسععأل  تزرلبععى مععى خزعع  وءاراد رالعع ةم وومععر 
مللن لزسألب ة الوءاراد الرالع ة معى بزملعة البن  ال ولى ال بم المنى الالءم لوءارة الزألللة و ري زستتألرلن زم
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نمععو زواءنععألد ا، اهم ووزععو    زععالت بلعع  . وقعع  تزلععءد التزربععة الزتععرلة بوزععو  إ ععألر تتععرلعى  ابععم لمتو 
كمععألهاد بمزلعععة زمملععة اسعععت ألبد أن تسععألب  العععوءاراد معععى التقعع م معععى الت بلعع م كزعععأل تزتعع  الزتعععرول بععع بم 

زألللعة ننع ا  . ولكعن زع  تحللعر وءلعر الزألللعة مقع  الزتعرول الع بم سلألسى قو  زن رلل  الززهورلة ووءلر ال
 الز موي ولم لتم تنمل  الزرممة الثألنلة وتوقف الزترول .

لعععى ت بلععع  زواءنعععألد ا، اه معععى زتعععر وزت مبعععألد  ععع ا إولتنعععألول الزعععءه الرابععع  زعععن الورقعععة ال رلععع   
ولع ل  معإن  م كثعر زنهعأل بزملعة منلعةألة ن بنأله وتأسعل  نمعألم زواءنعألد ا، اه  عو بزملعة سلألسعإالت بل  .  

ضزألن تألل  المكوزة والقبول العألم ووزو  بللة تؤل  وت أللي بألإلتالة تعر  ضعرور  لنزعألة اإلتعالة . 
لععى إ ععألر تتععرلعى  ابعم زثععل قععألنون أ اه ونتععأللت المكوزععة مععى الواللععألد إكزعأل لمتععألب ت بلعع  زواءنععألد ا، اه 

 مى قألنون الزواءنة . زرلكلة ولل  ززر  تع لالدالزتم ة ا،
وزواءنععععألد ا، اه  تععععالة الزععععأللىن خمعععع  الععععوبى والتوبلععععة بزمععععأل لم ا، اه والنتععععأللت وضععععرورة اإلإ 

ثقألمة لأل اه قألبمة لالست ازةم وبنأله الق راد مى ززعألل زواءنعألد  م و ل  لخ م ضرور  ز ام لمتزهل  لالنتقألل
ن بنعأله القع راد الالءزعة لتتعحلل نمعألم زعموزعألد أ اه تعالة . إوالقضأله بمعى الزقألوزعة الثقألملعة لإل ا، اهم 

ز لعع  لخعع م زواءنععألد ا، اه لسععتوزي تحللععرام كبلععرام مععى زهععألراد واختتألتععألد وكمععألهاد وءارة الزألللععة متنتقععل 
ن التوزعععع  نمععععو النتععععأللت ألععععى زهععععألء لتمملععععل ووضعععع  السلألسععععألد . إزععععن ززععععر  زهععععألء اقتتععععأل   زمألسععععبى 

راتلزلة واضمة وزم  ة تعك  المعر  والقلعو  وتعومر إ عألرام لكعل الزهعو  استوزواءنألد ا، اه لستمءم وض  
ى نمألم قأللم بمى النتأللت وا، اه . كزأل أن  نأل  اتمعأل  ارن بمعى أ زلعة اإل عألر الزتوسع  ا،زعل إللمتمول 

د أنوال الخ زأل لإلنمأل  مى ارتبأل   بزواءنألد ا، اه . ولزأل كألند زواءنة ا، اه تتنف اإلنمأل  بمى أسأل 
وا، عع افم ولععل  كزععأل مععى الزواءنععة التقمل لععة بمععى أسععأل  أنععوال الزعع خالدم مإنهععأل تت مععي ت ععولر وبععرض 
زعموزألد ا، اه والتكممة لكل برنألزت وال   لزي أن لرتب  الى أقتى  رزعة ززكنعة بأللنتعأللت والزخرزعألد . 

التععع رلي ورمععع  كمعععألهاد والتقلعععلم لكثلعععر زعععن  هولمتعععألب بزعععل نمعععألم لزعموزعععألد ا، اه بتعععقل  زؤتعععراد ا، ا
وزهععألراد العععألزملنم و لعع  نمععرام ،نعع  أسععأل  إ ارة ا، اه واإل ارة بأللنتععأللتم و ععو زأللمتقعع   الزهععألء المكععوزى 
مألللعععألم . كزعععأل لزعععي ت عععولر النمعععألم الزمألسعععبى المكعععوزى للعععتالهم زععع  إمتلألزعععألد زواءنعععة ا، اه بعععن  رلععع  

   ستخ ام زمألسبة التكألللف مى ق ألل المكوزة .ا
النهأللة مإن زبأل راد زواءنألد ا، اه تت مي التمر  بب ه واستخ ام الزكونألد الزختممة ووض  ومى 

 ععع اف زمععع  ة بعنأللعععة لإلتعععالة .  ولمترتلعععي التعععملت والزنألسعععي والتوقلعععد العععواقعى أ زلعععة كبلعععرة لنزعععألة أ
معععة و رزعععة نععع  زعععن ا، زلعععة بزكعععألن أخععع  العالقعععة بعععلن اإلتعععالمألد الزختمأت بلععع  زواءنعععألد ا، اه .  كزعععأل 

وزعن الزملع  البع ه بنمعألم زن قعى بسعل  سعهل التعألزعل زعع   بتبعألر . ابتزأل  أل بمعى بعضعهأل العبعض معى ا،
ت ععولر نمععألم زثععأللى وكألزععل وزعقعع م كزععأل لزععي تختععل  وقععد كععألمى كثععر زععن تضععلل  الوقععد مععى زمألولععة أ

 زسبقألم لتتزلم استراتلزلة الت بل  وتم ل  ا، وار والزسلوللألد والزت مبألد .
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Abstract 

 

The paper aims at identifying the path to implementing Performance – 

Based Budget in Egypt . The paper is divided into four parts, concept and 

outcomes, international experiences, the case of Egypt, and the path to 

implementing PBB in Egypt . 

The first part discusses concept and outcomes, deals with definition, why 

PBB,objectives, line budget and PBB, logical framework and outcomes chain, 

resultsbased monitoring and evaluation, performance information and basic 

requirements of PBB. 

The second part discusses seven different international experiences, South 

Africa, India, Chile, Malayesia, USA, New Zeland,OECD, Each of them has a 

different concentration point, political will, public participation, role of 

evaluation, client satisfaction and quality assurance, legislation and performance 

information . 

The third part documents the World Bank project to implement PBB in 

Egypt in 2001 in some pilot ministries . This experience was backed by a change 

in legislation, and a strong political support, and benefinted from the existence 

of highly qualified consultants who helped the ministries to implement .  

The fourth part discusses the path and requirements of implementing PBB 

in Egypt . It included the law and the legislative framework, the political 

support, awareness and capacity building, upgrading skills and qualifications of 

the ministry of finance, public management reform, implementing strategic 

planning, linking midterm expenditure frame work to PBB and planning, 

program classification, performance information system, and government 

accounting system . 

The paper comes to the conclusion that PBB initiatives should move 

slowly and use the different building blocks and set the reform target very 

carefully . Sequencing and the right timing is very important in implementing 

PBB. It is also very important to take into consideration the relationship between 

different reforms and the degree of dependence on each other . It would be very 

useful to start with a simple logical system than to waste time to build a perfect 

complicated and comprehensive system .   
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 مقدمة

ألد لالتسعععلن مقعع  تععه د. ة اإلنمععأل  العععألم لععع ة بقععو  مععى إ ار  ألم زهزعع ألم زثمععب زواءنععألد ا، اه زوضععوب
ال ول النألزلة والع ول معى الزرامعل  ثم مألكتهألال ول الزتق زةم مى زوزة ز ل ة زن المزأل  لزواءنألد ا، اه 

االنتقألللعععة . وقععع  كألنععععد زبعععأل راد زواءنعععألد ا، اه الز لعععع ة معععى  ععع   المتععععرة زعععءهام زعععن زززوبععععة أوسععع  زععععن 
   . والخأل   بلن الق ألبلن العألم الموار زن  رلقة إ ارة الق ألل العألم وزن  كالم  اإلتالمألد التى تحلر

واإل ارة الزألللعة كعألن  مكعوزىوق  ارتب د زواءنألد ا، اه بإتالمألد أخعر  معى زواءنعألد الق عألل ال
 .  ضزألن االستقرار الزأللىألم ولكن ألض م اله ف زنهأل لل  مق  تمسلن أ اه الق ألل العألم

وتععد بهععأل لزنععة  ععومر ا،ولععى مععى الواللععألد الزتمعع ة أد ا، اه بتععكل أو بععمخر زنعع  مهععرد زواءنععأل
بعأل ة  لكمعة الزواءنعألد  م بوازل انتتألر الوبى به ا سلألسعألد البنع  الع ولى إلأ.  ولق  كألن زن 1949بألم 

   Model  World Bank Treasury Referenceنمأل  مى ال ول النألزلة زن خعالل نزعو بوبزملألد اإل
 .   سموي الز ل لنزو ب ال   سألب  الق ألل العألم بمى مهم وتبنى   ا ا،و و ا

زواءنععة بنععو  واالتزععأل  التقملعع   لمزواءنععة  ععو أ  ن الزواءنععة العألزععة مععى زتععر  ععى زواءنععة تقمل لععةم إ 
نمعأل  الععألم بهع ف التأكع  قألزعة نمعألم زتعراب  لمرقألبعة بمعى اإلإاالتزأل  الرقألبى الع   لقتتعر الهع ف زنع  بمعى 

رض  ععع ا االتزعععأل  معععوقععع  . معععى الزواءنعععة  ون تزعععألوء أو تقتعععلر ةزمععع   ،غعععراضنمعععأل  لعععتم ومقعععألم ن اإلأن زععع
مععى معع و  المععوالت  ةالعألزعع اإللععرا ادزععن  اإلنمععأل مكععألم القلععو  التععى تسععتخ م لمرقألبععة بمععى تععمة إاال تزععألم ب
 . والتعملزألد
و الزع خالدا م  رة التع مقألد الزألللعةتركلعءام كبلعرام بمعى إ امى زتعر الزواءنة إب ا  لق  ركءد بزملة  

ت بعع  السلألسععألد المكوزلععة أو بمععى تمقلعع   لإلنمععأل نزععأل  أولععل  بمععى زمألولععة بنععأله بزملععة تضععزن تبنععى 
بع أ اال تزعألم لتمعول البنو  التى مهرد مى زواءنألد القتور  ،وز نمأل  العألم. ونمرام مضل النتأللت زن اإلأ
 ارة المعأللعة لتعلون نمعأل  الععألمم وانتتعألر زمعأل لم اإلالععأللزى لقلعأل  اإل  اه اتسألقألم زع  االتزعأل لى زواءنألد ا،إ

البنع  الع ولى زرازععة بزملعة الزواءنعة  زعن 2000بعألم  مبعد المكوزعة الزتعرلة  وزعن ثعموالززتزع .  ةال ول
الزتألبعة والتقللم الزبني  سمويأ لىإلتم التمول  زكن أنلى كلف لإوالتعرف بمى العقبألد والتم لألد لتتل 

 .  اهلى زواءنألد ا،إمى زترم والتمول  ة ارة العألزة المعأللن تقو  اإلأبمى النتأللتم وكلف لزكن 
لعععى تزععع   ا تزعععألم المكوزعععة بت بلععع  زواءنعععة البعععرازت إوتتعععلر تتعععرلمألد وءلعععر  الزألللعععة والتخ عععل   
نمعأل  الععألم معى اإل ن ال ولعة بع أد معى ت بلع  زواءنعة البعرازت لقلعأل  معألللعةأالزألللعة مق  ترة وءلر . وا، اه
بعأن  نعأل  أزأل وءلر التخ ل  مق  تعرة م زبألترة زثل التمةالزهألد التى تز  خ زألتهأل الزوا نلن بعض 
خععالل ثععالب  وا، اهلععى ت بلعع  زواءنععة البععرازت إسنتععل  وأننععأل ملت بلعع  زواءنععألد ا، اه لععألم قو  لألم سلألسعع ألم  بزعع

و   أللبة تس  وءاراد  ق  تضزن ز 2015/2016 أن زنتور إب ا  زواءنة وءلر الزألللةوق   كر  . سنواد 
 –النقعععل  –االتتعععألالد  –التضعععألزن االزتزعععألبى  –البمعععب العمزعععى  –التعمعععلم الععععأللى  –التعمعععلم  –التعععمة 
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اإلسععكألن والزرامعع  والززتزعععألد العزرانلععة ا ببعع ه ت بلعع  زواءنععة البععرازت  –الت ععولر المضععر  والعتععواللألد 
 .  ت رلزلألم  وا، اه 

 
. وزع  مى زتعر  اهزواءنألد ا، إزكألنلة وزت مبألد ت بل لى التعرف بمى إلورقة المألللة وته ف ا 

و ى زستو  المكوزة الزركءلة ككعلم وزسعتو  الهللعألد  ة اه لتم بمى زستولألد ثالثن ت بل  زواءنألد ا،أ
وتنقسععم .  ولزسععتو  ا،قععألللم والزمملععألدم إال ان الورقععة المألللععة ستقتتععر بمععى الوالزؤسسععألدم وزسععتو  ا،

م والتزعألري ال وللعةم وتزربعة والنزعأل بالزمعأل لم  –الزق زة م وزواءنعألد ا، اه و  و ى أربعة أقسألملى إالورقة 
  . ت بل  زواءنألد ا، اه مى زترزتر مى ت بل  زواءنألد ا، اهم وال رل  إلى 

 : المفاىيم والنماذج -داء موازنات األأواًل : 
 :تعريف موازنات األداء  0-0

تتعمععع  زواءنعععألد ا، اه إ   .  ن تعععع   تعرلمعععألد زواءنعععألد ا، اه لسعععتمءم أن نبععع أ بتعرلعععف الزمهعععومإ
بعععألإلزراهاد وارللعععألد التعععى تعععؤ   إلعععى تقولعععة العععرواب  بعععلن التزولعععل الععع   تمتعععل بملععع  ومععع اد الق عععألل 

توءلععع  قعععراراد  التخعععأل الق عععألل زعععن خعععالل اسعععتخ ام زعموزعععألد أ اه  ععع ا وبعععلن نتعععأللت وزخرزعععألد مكعععوزى ال
الزوار . وتعرف زعموزألد ا، اه بأنهأل زقأللل  ا، اه أو زؤتراد ا، اهم وتقللم كمألهة ومعألللة اإلنمعأل . أزعأل 
اله ف ا،سألسى لزواءنألد ا، اه مهو رم  كمألهة التوءل  والكمألهة اإلنتألزلة لإلنمأل  العألمم والتى تعرف بأنهأل 

 . ا1و زن الضلألبألد تخملض تكممة الزنتت ز  الممألم بمى نوبلت  والم 
الزواءنععععألد التخ ل لععععةم  تععععألزالم  زععععن نمععععم زواءنععععألد ا، اه واسعععععألم ولتضععععزن  عععع ا التعرلععععف زعععع   
ولتضعععزن نمعععم زواءنعععألد ا، اه مععى الواللعععألد الزتمععع ة ا،زرلكلعععةم . وزواءنععألد البعععرازتم والزواءنعععألد التععمرلة

   نلل   نأل  مر  بلن االت المل ن ألى إ. ولزي التنول  وغلر ألستراللألم والززمكة الزتم ة أونلوءلمن ةم و 
 Performance-based Budgeting و Performance Budgeting .  كزعأل أنع  تعرلعف ال لقتعر

نزععأل لتضععزن ألضعع  ألم زمهععوم زواءنععألد ا، اه بمععى قععراراد توءلعع  الزععوار  مععى إبعع ا  زواءنععة المكوزععة ككععلم وا 
لزسععتولألد ا،قععل زنهععأل والتألبعععة لهععأل. وترزعع  ابمععى   عع   الهللععألدزععوار  زواءنععألد الهللععألد أو قععراراد توءلعع  

أ زلععة  لعع  إلععى أن كمععألهة التوءلعع  ال لزكععن أن تكععون ببسععأل ة  الععة مععى توءلعع  الزععوار  مععى زواءنععة المكوزععة 
قعراراد توءلع  الزعوار م معإن الواقع   عو أنع  متعى معى  زركءلةككل. وز  أن نمم الزواءنألد تختمف مى  رزة 

تم بمرلة مى الهللألد معى إ عألر تمولضعألد الزواءنعة لزءه كبلر زن قراراد التوءل   أكثر النمم زركءلة  نأل 
. إن االبتقععأل  بععأن قععراراد توءلعع  الزععوار  تععتم مقعع  بمععى الزسععتو  الزركععء  لععؤ   إلععى تركلععء أل الززنومععة لهعع

بمععى م ولتزأل ععل ارثععألر زسععتو  إبعع ا  زواءنععة المكوزععة ككععلبمععى ضععل  لمحأللععة بمععى ارثععألر التوءلعلععة مقعع  
 . قألللم والزمملألدزستو  الهللألد والزؤسسألد وك ل  بمى زستو  ا،

إلعععى ابتبعععألر  1990 عععو زعععأل أ   زنععع   المكععوزىكعععألن ا، اه الزخلعععي لآلزعععألل لهللعععألد الق عععألل ولقعع  
 . لرم  وتمسلن أ الهأل مكوزىبزملألد الزواءنة وسلمة ضح  زتءال  بمى  للألد الق ألل ال

                                                 
(1)

  Marc Robinson and Jim Brumby, Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of The 

Empirical Literature. IMF Working  Paper WP/05/210. 2005 .P.5. 
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وتتعمعععععع  زواءنععععععألد ا، اه بتععععععلألغة .  ارة ا، اهإلععععععإل ارة بأللنتععععععأللت أو وقععععع  مهععععععرد زواءنععععععألد ا، اه كععععععأ اة 
بععع ا  إمكزهعععأل بععع   زعععن النتعععأللت الزرغعععوي ملهعععأل معععى ب العععة بزملعععة لالزتعععروبألد والبعععرازت والزواءنعععألد التعععى 

سععأل  نتععأللت زمعع  ة زسععبقألمم ولععل  مقعع  أالزواءنععة. وتتضععزن مسععألي واقتععراة االمتلألزععألد زععن الزععوار  بمععى 
 ععع اف والنتعععأللت التعععى ن لمععع   الزععع لرون ا،أ خالد وا،نتععع ة. وتت معععي زواءنعععألد ا، اه بمعععى أسعععأل  الزععع

 .  وبأللتأللى قلأل  ز   تمق      التحلراد والموال م تتضزن تحلراد وموال  زم  ة لمزستخ م النهأللى
تزولعل سألسعهأل الأبمعى  قع رسأل  تم ل  النتأللت التعى لأ اه بمى زواءنألد ا، إلب ا  ألر العألم ولقوم اإل

مضععل زععن االلتععءام بزععأل  ععو زمعع   أ ةزععوال بتععورة معأللعع،نمععأل  الزءلعع  زععن اإن أ م و لعع  إن القععألم زععنالععالءم
زعأل  زلعة زعن مزعم أكثعر أ و تبعن ال رلقعة التعى تنمع  بهعأل المكوزعألد زوار  عأل الزألللعة أم و ةبتورة غلر معألل

زواءنعععة ال ولعععة لمععع    إلبععع ا وي سعععمأ اه  عععى زواءنعععة ا،أن  لن نقعععو أو كععع ا مإنععع  لزكعععن . زعععوالأتنمقععع  زعععن 
المكعوزىم ولمع    اإلنمأل بلن و ولقل  ولرب  بلن ارثألر والنتأللت الزتوقعة زن تنمل  البرازت والزتروبألدم 

 . ا2و اهالزسلوللة ولمألسي بمى ا،
تركعء بمعى  ةاى تنمل  النمقألد المكوزلعةم بعل أ م ارلة تسألب  إ ة اأ اه لم تع  ززر  ن زواءنألد ا،إ 

 اه المكعوزىم وتسعألب  بمعى تم لع  لى تمقل  كمألهة ومعألللعة النمقعة وا،إتأللتم وتهتم بأللزخرزألدم وترزى الن
 عععع اف القوزلععععة االسععععتراتلزلة بزتععععألركة الزسععععلوللن مععععى  ارةم وا، عععع اف اإلأالزسععععأل زألد التععععى تععععتم لتمقلعععع  

ى توملر البلألنألد التى تم   م  اهوتسألب  زواءنة ا،.  اهالوءاراد والزتأللت المكوزلة مى تم ل  زستو  ا،
لععى إ بلعععة وزأل لععة النتععأللت وارثععألر التععى تترتععي بمععى بعع ل الوقععد والزهعع  والزععأللم والتععى تسعععى المكوزععة 

نمعأل  العععألمم واالسعتزألبة الزبألتعرة لممألزععألد بزعنعى تم لع  وزعرمععة زعأل لزكعن المتععول بملع  زعن اإل متمقلقهعأل
 . ا3والزوزو ة مى نمألم زواءنة البنو  الزممة لمزوا نلنم والتخم  زن البلروقرا لة

تالة ن اإلإ.  تسمل  الضوه بملهأل اه ب   زن النقأل  الهألزة التى لزي ولرتب  بزمهوم زواءنألد ا،      
 وأولولألدالو نلة والثقألمة السلألسلة  الختألل زن استراتلزلة تألزمة نألبعة زن  ام ن لكون زءهأالزأللى لزي 

التعععألون المعععألل بععلن المكوزععة والق ععألل الخععأل  والززتزعع  الزعع نى  لععؤ  سععهأل. و التنزلععة وت بقهععأل ال ولععة بنم
. تععالة الزععأللى  ععو بزملععة سلألسععلةألإلماالسععتراتلزلة زتعع اقلة كبلععرة.  إلععى اكتسععألي والزعألرضععةوالعععألزملن 

ولت معي  م ولعل و،زعلبمعى زسعتو  ت بزع  بتعمة زسعتزرة أرا ة سلألسعلة لمتحللعر بمعى إول ل  مهعو لت معي 
 . الزألللة العألزة إل ارة ةقو  سم ة سلألسلة ززكنأب أله وءارة الزألللة إزر ا،

بزملعألد التخ عل  معى  ةزأسسعولزعي بمعى المكوزعة المععألل.  تلزىاسأل   و التخ ل  االستر ن ا،إ       
الز خالد بمى وتركء بمى النتأللت ولل   ةن تكون تألزمة وتمألمأكل زستولألتهأل. أزأل بزملة الزواءنة ملزي 

تعععراف والتقلعععلم المععععألل ن الزراقبعععة واإلكزعععأل ألة قولعععة وتقعععألرلر زسعععتزرة. هم وتتضعععزن زسعععألممسعععي نملععع معععى الت

                                                 
(2)

بتطبيق هىازناث البراهج واألداء، هركس الذراسااث اليياسايت  2010 – 2009تراتيجيت بعث الحيىيت فى هىازنت الذولت لعام عبذ الفتاح الجبالى، اس 

 . 2010واالستراتيجيت، األهرام، القاهرة، 
(3)

 Malcolm Holmes, Requirements of Budget Reform. 

 . 1997لبراهج . القاهرة الونظوت العربيت للتنويت اإلداريت، نذوة هىازنت األداء وا
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التقعععألرلر إلبععع ا  لمتعععمألملة و  ةتعععالة الزعععأللىم و عععو زعععأل لت معععي قوابععع  واضعععمزععع ام لممكعععم الرتعععل  واإل ىأسألسععع
 . ا4ووالزتألبعة والتقللم 

نزأل  عى إ زعءه زعن بزملعألد إتعالة أوسع  والتعى ن زواءنألد ا، اه للسد بزملة إتالة زنعءلةم وا 
التحللعععراد الزؤسسعععلةم و  م ار تعععالة اإلتعععالمألد ا،وسععع  تتضعععزن اإلو ععع   اإل. تععععرف إلبعععألإل ارة بأللنتعععأللتإل

بعأل ة الهلكمعة اإل ارلععةم و لع  لضعزألن التمسععن المقلقعى معى كمععألهة ومعألللعة اإل ولعتبعر التمسععن  .نمعأل  العععألموا 
 .  ا5وتر إتالة اإل ارة بأللنتألللكل بنألت ىمى نمم زعموزألد ا، اه أسألس

الععع    السلألسعععى واالقتتعععأل   واالزتزعععألبى ترزععع  إلعععى اإل عععألرزواءنعععألد ا، اه لن معألللعععة نمعععألم بعلنععع  إ
 . ا6و مترة ءزنلة زم  ة خالل لعزل مل    ا النمألم مى بال  بعلنهأل أو

اه بتععمة بألزععةم تعتبععر التعرلمععألد التععى تععرب  بععلن التزولععل وزقععأللل  ا، اه ولععل  زعموزععألد ا، و 
اسعتخ ام زقعأللل  ا، اه بعبعض الزمممعلن  تنمتعر معىوقع  أ   االبتقعأل  بعأن زواءنعألد ا، اه .  تعأللعة زع ام 

و عو ابتقعأل  خعأل ى معى  مبعلن الزقعأللل  وقعراراد الزواءنعة لعألم وزلكألنلك ام زبألتعر  ألم إلى االبتقأل  بعأن  نعأل  ارتبأل ع
 زعمم ا،ملألن.

بملعب نهأل ته ف إلى رب  ا، اه السألب  مقع  بأللتزولعل المعأللى أاه زن الزمأل لم الضلقة لزواءنألد ا، و 
زن زواءنألد  ام . ولكن الواق  أن  نأل  كثلر  تكون القألب ة أن قراراد الزواءنة تتم بنأله بمى قوة ا، اه السألب 
ثلععر كالن  نعأل  أكزعأل . أل اه معي الزسعتقبللعا، اه لركعء بمعى االرتبعأل  بعلن التزولعل وبعلن الزسعتو  الزتوقع  

بقوبألد ا، اه كزأل أن . ال لمتو  بمي أ  زكألممد لأل اه الزل  مي الزواءنةال   زن نمم زواءنألد ا، اه 
  . ا7و المألتل  ي بقوبألد ال بالقة لهأل بأللزواءنة

زعنهت التخ عل  الزركعء  لتمقلع  بأللضعرورة زن الزمأل لم الخأل لعة بعن زواءنعألد ا، اه أنهعأل تتبنعي و 
بأللتعأللى مإنهعأل تركعء اختلعألراد التوءلع  بأللكألزعل معي ألع   تعألنعي القعرار معي الزواءنعة و م أقتى كمألهة لمتوءل 

بألم بأن زتخ   قراراد الزواءنة الزركءلة لزي أال لركءوا بمي تمألتعلل  قتنأللولكن اللوم  نأل  ا. الزركءلة
تتمع  بملع  زعمعم و عو زعأل  .العزملألد وأن لركءوا بمي القضعأللأل اإل ارلعة التعى تمع   توءلع  اإلنمعأل  الق عألبي

نخععر لخ ععأ اسععتخ ام تعرلععف لزواءنععألد ا، اه لسععتبع   ألم و ععو زععأل لعتبععر سععبب . نمععم زواءنععألد ا، اه الزعألتععرة
و و زأل لترزم مي أن زواءنألد ا، اه ال تتعم  مق  بإب ا  الزواءنة ولكعن تنملع  . الزواءنألد ال اخملة لمهللألد

  . ا8والزواءنة ألضألم 
 
 

                                                 
(4)
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