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 ٢٠٣٠ الوطنیةالرؤیة  اثر تطور موازنات اإلدارة المحلیة لتحقیق

  في المملكة العربیة السعودیة
 

 "دراسة وصفیة على المملكة العربیة السعودیة  "
 
 

 
 اتإعداد الطالب

 عھود طارق دمحم فلمبان
ب فاضل محمدفاطمة   عبد الرق

 عبدهللامالك محمد 
 نورة عبدهللا القرين

 
 إشراف الدكتورة

 القريش دسوزان محم 
 
 
 

 م٢٠١٧ھـ / ١٤٣٨
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 الدراسة ملخص
ق الرؤیة الوطنیة  :الدراسة عنوان ت إالدارة احمللیة لتحق ر تطور مواز  يف اململكة العربیة السعودیة  ٢٠٣٠ا

ىل  " ة   ." اململكة العربیة السعودیةدراسة وصف
 

ب فاضل دمحم -ن عهود طارق دمحم فلمبا :اتالطالب إعداد نورة  - مالك دمحم عبدهللا  - فاطمة عبد الرق
 .عبدهللا القرين

 .دمحم القريش سوزان :الدكتورة بإشراف

ق يف احمللیة ٕالدارة العامة املوازنة  القة ىل التعرف يف املشلكة تلخصت: الدراسة مشكلة ىل  التمنیة حتق
 املستوى احمليل والقويم.

 

 .السعودیة العربیة اململكة يف احمللیة إالدارات :الدراسة مجتمع

 
دم :الدراسة منهج ىل إالدارة الل من وذ املسحي الوصفي املهنج ةالباح تاست  ووصف احمللیة التعرف 

هتاها واقع   . السعودیة العربیة اململكة يف ومزيان
 

د :النتائج أهم  الوطنیة الرؤیة ونقاشات ٢٠٣٠رؤیة من فانطالقا، احمللیة وإالدارة العامة املوازنة بني ما القة تو
لیة عیة لتمنیة املستق ة ج ت وموا د ت السعودیة العربیة اململكة اهمتت،  الت  لها واليت احمللیة إالدارة مبواز

ري ر ق يف الك .احلیاة جبودة لالرتقاء املستدامة احلرضیة التمنیة حتق
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 الفهرسس

 الصفحة  الموضوع
 ب ملخص الدراسة

 ج –ت  الفھرس

 ث قائمة الجداول

 ج-ث قائمة األشكال

 الفصل األول : (مشكلة الدراسة وأبعادھـا )
 ٢ المقدمة

الدراسة مشكلة  ٦ 

الدراسة تساؤالت  ٦ 

الدراسة أھمیة  ٦ 

الدراسة أھداف  ٧ 

الدراسة حدود  ٨ 

الدراسة أسباب اختیار  ٨ 

الدراسة منھج  ٨ 

الدراسة ومصطلحات مفاھیم  ٨ 

 ١١ الخاتمة

المراجع قائمة  ١٣ 

 )  للدراسة النظریة الخلفیةالفصل الثاني: ( 

 ١٥ المقدمة

النظري اإلطار  ١٥ 

السابقة الدراسات  ٦٥ 

المراجع قائمة  ٧٤ 

 ) للدراسة المنھجیة اإلجراءات(  الفصل الثالث :
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 ٨١ المقدمة

الدراسة منھج  ٨١ 

الدراسة مجتمع  ٨٢ 

التطبیق مشكالت  ٨٢ 

الدراسة نتائج  ٨٢ 

والمقترحات التوصیات  ٨٤ 

 ٨٥ الخاتمة

المراجع قائمة  ٨٧ 

 

 

 قـائمة الجداولل

 الصفحة  عنوان الجدول  م
الریاض لمنطقة الفرعیة البلدیات ١  ٥٧ 

.)المحافظات( المكرمة مكة لمنطقة اإلداریة الحدود ٢  ٥٩ 

 

 

 قـائمة األشكال

 الصفحة  عنوان الشكل  م
السعودیة العربیة المملكة مناطق ١  ١٩ 

.المحلیة اإلدارة وظائف ٢  ٢٢ 

.٢٠١٧ میزانیة كتیب من المحلي الناتج ٣  ٤٩ 
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٢٠١٧ و ٢٠١٦ بمیزانیتي القطاعات مخصصات ٤  ٥١ 

)الوطني التحول كتیب( من البرنامج عمل لیةا ٥  ٥٣ 

)الوطني التحولبرنامج كتیب( من ٢٠٢٠البرنامج مبادرات ٦   ٥٤ 

 من البرنامج مظلة تحت مستھدفات إلى التحدیات تطور لتسلسل توضیحي مثال ٧
)الوطني التحول برنامج كتیب(  

٥٥ 

للمناطق الموحد التنظیمي الھیكل ٨   ٥٦ 

الریاض لمنطقة التنظیمي الھیكل ٩  ٥٨ 

المكرمة مكة امارة التنظیمي الھیكل ١٠  ٥٨ 
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 الفصل األول

 (مشكلة الدراسة وأبعادھـا )

 المقدمة

 مشكلة الدراسة

 أھمیة الدراسة
 أھداف الدراسة

 الدراسة تساؤالت

 مفاھیم ومصطلحات الدراسة
 حدود الدراسة

 محددات الدراسة

 قائمة المراجع
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 الفصل األول

 (مشكلة الدراسة وأبعادھـا )

 :مقدمة
 االھتمام على المحلیة اإلدارة حظیت المنطلق ھذا ومن، الشاملة التنمیة في ومحوریا مھما جزءا تعد المحلیة  التنمیة إن

 ثقافیة لمتغیرات طبیعیة كنتیجة العشرین القرن من الثاني النصف منذ سواء حد على والنامیة المتقدمة الدول في المتزاید

 والرتم سكاني وتزاید عمراني وعلمیة وتوسع تقنیھ متغیرات من األخرى المتغیرات جانب إلى وسیاسیة واجتماعیة

 .المجتمعیة المشاركة قاعدة لتوسیع المتزایدة والرغبة الحیاة لطبیعة السریع

 والوظائف السلطات توزیع مبدأ على یقوم الذي للدولة اإلداري التنظیم أسالیب من أسلوب بأنھا المحلیة اإلدارة وتعرف

 إدارة إلى باإلضافة للدولة العامة السیاسات برسم المركزیة الحكومة تتفرغ أن لغرض والمحلیة المركزیة االجھزة بین

 .للبالد القومیة المرافق

 أما اإلداریة الالمركزیة أسالیب من معینا أسلوبا تطبق المحلیة اإلدارة إن ھو المحلي والحكم المحلیة اإلدارة بین فالفارق

 .السیاسیة الالمركزیة أسالیب من أسلوبا یطبق فإنھ المحلي الحكم

 صور من صورة أنھا على المحلیة اإلدارة أدبیات تؤكد التي المحلیة اإلدارة عن الحدیث یقتصر ھذه دراستنا ففي

 في المتمثلة المعنویة شخصیتھا ممارسة من تمكنھا استقاللیة المحلیة الھیئات تمنح التي اإلقلیمیة اإلداریة الالمركزیة

 .تباشرھا التي االختصاصات

 المركزیة فیھ تعني الذي الوقت ففي،  المحلیة اإلدارة تطبیق مدى تقییم في مھمین معیارین والالمركزیة المركزیة وتمثل

 دورھا لتمارس للمناطق والصالحیات السلطات تفویض تعني الالمركزیة فإن،  المركزیة السلطة في الصالحیات بتركیز

 .المركزیة السلطات إشراف إطار في

 عبد المؤسس الملك أمر عندما، األول التكوین مرحلة في جذورھا توجد  السعودیة العربیة المملكة في المحلیة فاإلدارة

 المحلیة لإلدارة أولى كنواة المحلي األھلي المجلس بتأسیس م١٩٢٤- ھـ١٣٤٣ عام في - ثراه هللا طیب - سعود آل العزیز

 المملكة النظام ھذا قسم ولقد المناطق أمراء نظام م١٩٣٩- ھـ١٣٥٩ عام في رفصد المحلیة اإلدارة أعمال تطورت ثم، 

 .لھا اإلداري الحاكم ھو المنطقة أمیر أصبح حیث،  المحلیة اإلدارة تنظیم في بذلك فأسھم إمارات إلى
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ستغالل الموارد واإلمكانیات المتاحة لتحویلھا إلى اقتصاد قوي والسباق السریع بین جمیع الدول الفي عصر العولمة و

 ومتین یجعلھا قادرة على التقدم والنمو واالزدھار  ، نحتاج إلى ( الموازنة العامة ) لمعرفة وضع الدولة ومقدرتھا . 

، حیث  واإلدارات المحلیة وال خالف على أھمیة دور الموازنة العامة في أي دولھ في تطویر األداء في المنظمات العامة 

تعد الموازنة العامة من األسباب الرئیسیة وراء أیة انجازات وعقبات تحول دون تطویر األداء العام ، لذلك كانت الموازنة 

 .ومازالت محل االھتمام المستمر من جانب الدول ومن جانب اإلداریین واالقتصادیین والمحاسبیین 

أداة رئیسیھ للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وتشكل الموازنة وإعدادھا رافدا أساسیا في اغناء  وتعتبر الموازنة العامة للدولة

السیاسة والجھد التنموي وتلمس االحتیاجات وأولویات التنمیة ، وتحاول الموازنة العامة أن تعطي فكره موسعھ عن  جمیع 

 اإلیرادات والنفقات الحكومیة  .

االقتصادیة واالجتماعیة ، وتطور مستوى التنمیة في العصر الراھن ، قد أدیا إلى حصول  توسع دور الدول في الحیاةف

تغییرات مھمة في مفھوم ومحتوى الموازنة ، فھذه لم تعد كالسابق مجرد وسیلھ لحصر احتیاجات الحكومة واإلیرادات 

ون أساسیھ ، وباألخص استخدامھا كوسیلة العامة لألموال إلنجاز مھامھا المحدودة ، بل أصبحت لھا وظائف أخرى تكاد تك

مفضلھ لضبط السیاسة المالیة للدولة وتحقیق أھدافھا وتنفیذ سیاستھا االقتصادیة ، فالموازنة قد أصبحت ذات صلھ وثیقة 

 .باقتصاد الدول المعاصرة ، وھذا ھو أھم المالمح التي تمیز الموازنة العامة الحدیثة عن الموازنة العامة التقلیدیة  

، فمن خاللھا تستطیع ضبط دارات المحلیة والبلدیات اإلمن أھم أدوات التخطیط المالي التي تستخدمھا تعد  الموازنات ف

فالموازنات تلعب دورا كبیرا في ، ورقابة العملیات المختلفة وإیجاد التوازن بین الموارد المتاحة واألھداف المنشودة 

التخطیط والتنسیق واالتصال والرقابة وتقییم األداء، حیث یتمثل الدور التخطیطي  الوظائف اإلداریة المختلفة في مجاالت

للموازنة باعتبارھا أداة للتنبؤ بأنشطة البلدیة وباإلحداث االقتصادیة المستقبلیة وترتیب أولویات اإلنفاق، في حین یركز 

یاس األداء وتقییمھ واكتشاف االنحرافات تمھیدا التخاذ الدور الرقابي للموازنة في استخدام التنبؤات أساسا للتنفیذ وأساسا لق

 .المالئمةاإلجراءات التصحیحیة 

ولما كانت الموازنة العامة للدولة واحدة من أھم أدوات السیاسة المالیة للدولة ، لذا فھي نقطة االنطالق الرئیسة إلحداث 

ذه لمحلیة وھي محور االھتمام في ھادارات اإل التغیر المخطط المنشود لمواكبة التحدیات المعاصرة خاصة موازنات

 .لما لھا من دور مھم في النشاط الخدمي الذي یشمل شریحة واسعة من المجتمعالدراسة 
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الثروة النفطیة التي تمتعت بھا المملكة العربیة السعودیة في عقد الثمانینیات ألقت على عاتق الحكومة مھمة المبادرة إلى ف

األساسیة والمشاریع الھیكلیة، وإقامة المؤسسات والھیئات العامة الستثمار موارد الدولة ومقوماتھا والتي ال إقامة البنى 

تتوافر لدى القطاع الخاص. ھذا ما فرض تكوین القیادات المحلیة كمحور تنموي رئیسي لتعدیل عملیة التنمیة االقتصادیة، 

االقتصادیة الكبیرة الحجم والمتقدمة تقنیا وإداریا والتي تتمتع فیھا وتنویع مصادر الدخل القومي، وإنشاء المشروعات 

المملكة بمیزة نسبیة، وكذلك تغییر نمط الدخل عن طریق الخدمات االجتماعیة واإلعانات وغیرھا من أشكال اإلنفاق العام. 

ك المصالح الحكومیة، وعلى ھذا فإن القیادات المحلیة في المملكة أسس منشآت لم تكن موجودة من قبل، ومن ذل

والمؤسسات العامة، والشركات الحكومیة، واستثمارات القیادات المحلیة، وصارت إنتاج القیادات المحلیة في المملكة 

 یشكل الجزء األعظم من مجمل الناتج القومي السعودي.

 الوطني االقتصاد متانة تؤكد المیزانیة أنوضح ھـ،١٤٣٨ - ھـ١٤٣٧ المالي للعام للدولة العامة المیزانیة إعالن وفي 

 األساسیة الخدمات من المواطنین احتیاجات تلبیة على الرشیدة القیادة حرص وتجّسد والخدمیة التنمویة المشاریع وأولویات

 وخاصة والتنمویة الخدمیة المجاالت جمیع في خصصت التي اإلنفاق معدالت خالل من رفاھیتھم بمستوى واالرتقاء

 السیما ، الوطنیة التنمیة وبرامج خطط كل من األول والمستفید والتطویر التنمیة محور ھو اإلنسان بوصف البشریة التنمیة

 .٢٠٣٠المستقبلیة   المملكة ورؤیة ٢٠٢٠ الوطني التحول برنامج إطار في األولى المیزانیة أنھا

 من الكثیر إنجاز على القدرة من ستعزز لایر، ٥١ر٠٤٤ر٥٧٧ر٠٠٠ العام ھذا بلغت التي البلدیات قطاع میزانیة أن حیث

 مثل المجاالت من العدید في البلدیة الخدمات بجودة واالرتقاء المملكة مناطق جمیع في والتنمویة البلدیة المشروعات

 إنشاء ومشاریع السیول، مخاطر درء ومشاریع البیئي، اإلصحاح ومجاالت والشوارع، الطرق وتجمیل ورصف اإلنارة

 على والرقابة البحریة الواجھات تطویر مشاریع كذلك البلدیة، والمنشآت المرافق وتطویر والمنتزھات العامة الحدائق

 وتحقیق البلدیة الخدمات جمیع أتمتھ على العمل جانب إلى البلدیة الخدمات من وغیرھا الغذاء وسالمة العامة الصحة

 التقنیات توظیف عمادھا جدیدة مرحلة إلى واالنتقال البلدي القطاعمن المستفیدین بخدمة النھوض أجل من الرقمي التحول

 . النھائي المستفید رضى على المرتكزة الممارسات وتعزیز والمتطورة، الحدیثة

 دعم من البلدي القطاع بھ یحظى ان ما: الشیخ آل الملك عبد بن اللطیف عبد المھندس والقرویة البلدیة الشؤون وزیر وقال

 تحسین إلى الرامیة والقرویة البلدیة الشؤون وزارة وبرامج خطط انجاز في الكبیر األثر لھ القیادة قبل من ورعایة المحدود

 الوزارة أطلقت حیث ،"وازدھاره رفاھیتھ في واإلسھام للمواطن تقدمھا التي الخدمات بجودة واالرتقاء األداء وتطویر

ً ٢٠٣٠ المملكة رؤیة ضوء في البلدي التحول برنامج   الرؤیة، ھذه من المنبثق ٢٠٢٠ الوطني التحول برنامج مع وتماشیا
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 حضریة تنمیة تحقیق تشمل االستراتیجیة األھداف من عدد لتحقیق مبادرة) ١٦( خالل من البرنامج ھذا یھدف حیث

 األراضي شؤون إدارة أسلوب وتطویر المملكة، مناطق جمیع في الحیاة جودة مستوى وتحسین ومتوازنة، مستدامة

 إضافة والبرامج، المشاریع تنفیذ كفاءة ورفع الدقیقة، المساحیة المعلومات وتوفیر الحكومیة، األراضي وحمایة والملكیات،

 .وإنسانیتھا عالیة وكفاءة جودة ذات تحتیة وببنى عامة بمرافق المدن بتغطیة المستمر التحسین إلى

 والبلدیات األمانات لدى واضحة عمل وبرامج آلیات إیجاد على الوزارة حرص والقرویة البلدیة الشؤون وزیر وأكد

 للوزارة المخصصة المالیة الموارد من استفادة أكبر یحقق بما البلدیة المشاریع تنفیذ أولویات لترتیب البلدیة والمجالس

ً  المملكة،مناطق جمیع في البلدیة الخدمات من المواطنین احتیاجات لتلبیة  في العاملین وجمیع الوزارة منسوبي داعیا

 تحسین في تسھم وخدمات مشروعات إلى العام ھذا میزانیة في اإلنفاق بنود تحویل أجل من الجھود لبذل البلدي القطاع

 على والحرص المجاالت جمیع في نھضة من المملكة تشھده لما مشرفة صورة وتقدیم والمقیمین، المواطنین حیاة جودة

 المشاریع بھذه االنتفاع استدامة یحقق بما واإلنفاق الصرف أعمال في والجودة والنزاھة الشفافیة معاییر كل تطبیق

 المنشود. االقتصادي الرفاه وتحقیق والخدمات

 الساحتین على والمستجدات التحدیات ومواجھة االجتماعیة للتنمیة المستقبلیة الرؤیة ونقاشات" ٢٠٣٠ رؤیة" من وانطالقا

 وإدارة المحلي لالقتصاد مستقبلیة رؤیة وبناء قطاعاتھ بجمیع المحلیة اإلدارة أھمیة مدى وضحت التي، والدولیة اإلقلیمیة

 تطبیق في بالغة أھمیة أیضا ھناك، وتفعیلھ التنموي النشاط توجیھ في للمركزیة ضرورة ھناك فمثلما، المحلیات

 .االجتماعي والفعل االقتصادي والنشاط للحراك ومكان الوطنیة التنمیة جذور ھي المحلیة اإلدارة إن إذ. الالمركزیة

 أو األمنیة سواء أنواعھا بجمیع المحلیة المصالح تحقیق عن مسؤولون نفسھ الوقت في وھم بشؤونھم أدرى المدن فأھل

 السكان مشاركة في یسھم القرارات صناعة لعملیة للمحلیات الصالحیات منح ان كمان،  أو االجتماعیة االقتصادیة

 في للمساھمة ویدفعھم سیحفزھم ھذا ان شك وال، القرار صنع عملیة في والحكومیة والخاصة المدنیة والمؤسسات المحلیین

 .المستقبلیة الوطنیة الرؤیة تحقیق في تصب التي المحلیة التنمیة جھود

 ما ولھذا المھمة الوطنیة الموضوعات كأحدوموازناتھا   المحلیة اإلدارة أھمیة مدى توضیح في تكمن الدراسة ھذه فأھمیة

 لما األفكار وطرح الرأي إلبداء مناسبة من اكثر في سلمان بن دمحم األمیر العھد ولي ولي لدعوة استجابة ھو ھنا سیطرح

 تطورات في نعیش اآلن فنحن االستراتیجیة الیقظة تتحقق فھكذا" ، ٢٠٣٠ المستقبلیة الوطنیة الرویة"  تحقیق في یسھم

 أرحب آفاق إلى هللا بإذن العبور في ما سیساعدنا وھو وإداراتھا العامة الشؤون تناول في جدیدة أسالیب واستخدام

 أكثر بجعلنا هللا بمشیئة سنتمكن وبالتالي، االجتماعي والتحضر الصناعي واإلنتاج االقتصادیة التنمیة في أعلى ومستویات

 .وازدھارا وتطورا تقدما الدول
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لالرتقاء بالمملكة في شتى النواحي الحیاتیة، جاءت المحلي ھذه الجھود في مجال اإلصالح والتطویر اإلداري مواكبة لو

) في محاولة )) ٢٠٣٠ المستقبلیة لتحقیق ((الرؤیة الوطنیة التنمیة في المحلیة اإلدارة موازنة دورھذه الدراسة عن (

اإلشكالیة  بیان ،وفي تطویر اإلدارة المحلیة برامج وخطط الموازنة العامة للتوصل إلى نتائج وتوصیات یمكن أن تسھم 

 فیما یأتي: ھاالبحثیة التي تتناولھا ھذه الدراسة وأھمیتھا وتساؤالتھا وأھدافھا ومنھج

 مشكلة الدراسة :
 الوطني التحول برنامج من جزء ھي السعودیة العربیة المملكة في البلدي القطاع ومبادرات المحلیة اإلدارة میزانیة إن

 بن سلمان الملك الشریفین الحرمین خادم رؤیة لتحقق أتت التي ٢٠٣٠ السعودیة العربیة المملكة رؤیة من والمنبثق

 ھو الذي السعودي المواطن تطلعات یحقق بما وتطویرھا بالبالد النھوض نحو - هللا حفظھ - سعود آل العزیزعبد

 في وأثرھا المملكة في المحلیة لإلدارة الموازنة ومشاریع خطط تلعبھ الذي الدور اطار وفي،  بالتنمیة األول المستھدف

 ومناطق مدن جمیع في اإلنساني البعد وتعزیز الحیاة جودة بمستوى لالرتقاء ومتوازنة مستدامة حضریة تنمیة تحقیق

 مشكلة طرح إلى الوصول یمكننا، سواء حد على المحلي والمجتمع الرشیدة القیادة تطلعات لتلبیة السعودیة العربیة المملكة

 :التالي التساؤل في الدراسة

 ؟على المستوى المحلي والقومي التنمیة تحقیق في المحلیة واإلدارة العامة الموازنة بین ما عالقة توجد ھل

 :  الفرعیة الدراسة تساؤالت

 للدولة؟ العامة والموازنة المحلیة التنمیة في المحلیة اإلیرادات دور ما .١
 المستدامة؟ التنمیة تحقیق في المحلیة لإلدارة الموازنة وبرامج والمشاریع الخطط تنفیذ أثر ھو ما .٢
 ؟٢٠٣٠ المستقبلیة والرؤیة الوطني التحول برنامج أھداف تحقیق على یعمل المحلیة اإلدارة تطویر ھل .٣
 ؟ الموازنة وتنفیذ ریوتحض إعداد عند السعودیة العربیة المملكة تواجھ التي والعقبات المشكالت ماھي .٤

 أھمیة الدراسة:
 مطلب استغاللھ وحسن العام المال على الحفاظ وأصبح،  العالم في دولھ أي لنجاح رئیسي سبب  المالي العنصر ان

  ایجابیاتھا أن إال وتنفیذھا إلعدادھا الدولة ستدفعھا التي التكالیف من وبالرغم،. الدولة قوة على للحفاظ ومھم ضروري

 

 العربیة المملكة ورغبة،  لھا المواجھة المستقبلیة المشاكل عن تتنبأ أن الدولة تستطیع حیث تكلفتھا من اكبر ستكون

 عن یتم ،والذي مصروفاتھا وضبط مواردھا بمعرفة تقوم أن علیھا أوجب العالمیة الدول مصاف الى للوصول السعودیة

 . العامة الموازنة طریق
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 من عربیة دولة أكبر وھي، األطراف مترامیة السعودیة العربیة المملكة ألن، بالغة أھمیةلھ  المحلیة اإلدارة كذلك فإنو

 .نسمة ملیون)٢٧.٥( حوالي سكانھا وعدد مربعمتر ملیون)٢.٥( حوالي مساحتھا تبلغ حیث، المساحة حیث

 الناحیة من او العلمیة الناحیة من سوآءا كبیرة أھمیة ذایعد   السعودیة العربیة المملكة في المحلیة اإلدارة موازنة موضوعف

 .العملیة

التالي: في الدراسة محل للموضوع العلمیة األھمیة تظھر حیث

 اإلصالحات تفرضھا التي التعدیالت ظل في السعودیة العربیةالمملكة في وموازنتھا المحلیة اإلدارة واقع إبراز  -١

 التي التطورات مواكبة أجل من المحلیة اإلدارة تحققھا التي االقتصادیة التنمویة اإلنجازات وكمیة للدولة اإلداریة

 .المتقدمة الدول معظم تشھدھا

 : في فتتمثل  العملیة الناحیة من أما

 الحكومة مع بھا تساھم التي والسلطات والحدود المحلیة المجالسعلیھ تكون أن یجب ما لدراسة التطرق أھمیة -١

 .أكبر ورفاه تقدم نحو بالمجتمع للنھوض المركزیة

 المملكة في المحلیة اإلدارة في الموازنة وخطط ومشاریع برامج تطبیق تحققھا التي األثار مدىأھمیة معرفة   -٢

 المحلي للمجتمع والرقي والتقدم التنمیة لتحقیق بھا المنوطة األدوار خالل من أھمیتھا بإبراز السعودیة العربیة

 .٢٠٣٠ المستقبلیة الوطنیة والرؤیة الوطني التحول لبرنامج تحقیقا،  ككل للمجتمع وتنمیة تطور یتبعھ والذي

 أھداف الدراسة  :
 ومیزانیاتھا المحلیة اإلدارة وھي أال،  اإلداریة التنظیمیة األسالیب أھم من واحد على الضوء القاء إلى الدراسة ھذه تھدف

 :اآلتي النحو على بحثیة فرعیة أھداف عدة العام الھدف ھذا من وینبثق علیھا الحكومیة البرامج تنفیذ وفعالیة

 النظریة ضوء في السعودیة العربیة المملكة في وھیكلھا وأنظمتھا المحلیة اإلدارة تطور مراحل على التعرف .١
 .لالمركزیةا لإلدارة العامة

 .التحضیر والتنفیذو اإلعداد في تواجھھا التي والمشاكل وخصائصھا وأھدافھا الموازنات مفھوم على التعرف .٢
 

 .٢٠٣٠ المستقبلیة للرؤیة تحقیقا المحلیة لإلدارة بالنسبة وأھدافھ الوطني التحول برنامج على التعرف .٣
 .السعودیة العربیة المملكة في المحلیة اإلدارة وأوضاع أحوال استعراض .٤
 السلطة تعزیز في ودورھا والتنمویة واالجتماعیة السیاسة العوامل على وأثرھا المحلیة اإلدارة أھمیة بیان .٥

 .الوطنیة والوحدة المركزیة
 .اإلدارات ھذه تطویر في فاعلیتھا ومدى المحلیة االدارات في الموازنة برامج تنفیذ أثر توضیح .٦
 .المحلیة لإلدارات المعنوي الشخصي االستقالل وتقدیمالالمركزیة تحقیق في الموازنة برامج تطبیق دور مدى .٧
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 .الدراسة لموضوع والمقترحات التوصیات وضع .٨

 :الدراسة منھج
 المحلیة اإلدارة واقع ووصف المحلیة اإلدارةالتعرف على  خالل من وذلك مسحيال الوصفي المنھج على الباحثة ستعتمد

 .والتوصیات للنتائج وصوالً ، السعودیة العربیة المملكة في ومیزانیتھا

 الدراسة:ومحددات حدود 
 تقتصر الدراسة الحالیة على الحدود التالیة:

 برامج تنفیذ وأثر المحلیة واإلدارة العامة الموازنة بین العالقة اكتشاف على الدراسة تقتصر الحدود الموضوعیة: -أ

 .والقومیة المحلیة التنمیة تحقیق في ومشاریعھا الموازنة

 .السعودیة العربیة المملكة في المحلیة اإلدارات الحدود المكانیة: -ب

 :الدراسة اختیار أسباب
 من عالیة درجة ذات ھیئات بوصفھا المحلیة اإلدارات تكتسیھا التي البالغة األھمیة في تتمثل :الموضوعیة األسباب: أوال

 .القومي أو المحلي الجانب من سواء للدولة الحیاة جوانب مختلف تسییر في العامة الموازنة أھداف ودور االھمیة

 واإلدارة العامة الموازنة موضوع لكون المواضیع من النوع ھذا دراسة في الرغبة في وتتمثل :الذاتیة األسباب: ثانیا

 .المتقدمة الدول في كبیرة بعنایة یحظى المحلیة

 :الدراسة صعوبات

 بذات المرتبطة الحدیثة الخاصة الدراسات نقص ھو لدراسةا بھذه القیام اثناء واجھتنا التي النظریة الصعوبات بین من

 احصائیات من الدراسة موضع المعلومات من الكثیر توفر عدم وكذلك، المحلیة واإلدارة العامة الموازنة بین ما العالقة

 .السعودیة العربیة المملكة في المحلیة اإلدارات لموازنةدقیقھ  تفصیلیة وأرقام

 : الدراسة مصطلحات
 :الدراسة ھذه في الواردة المصطلحات ألبرز تعریف یلي فیما

 -: العامة الموازنة مفھوم -١
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 تعتزم عما فتعبر األھداف أما،  واألرقام األھداف قوامھ مالي قالب في تصب وثیقة عن عبارة للدولة العامة الموازنة 

 وما األھداف ھذه على إنفاقھ الدولة تعتزم عما فتعبر األرقام أما،  زمنیة فترة خالل ومشروعات برامج من بھ القیام الدولة

 ) ٢٩:١٩٩٠،  شكري(   الزمن من بسنة عادة تحدد وھي عینھا الزمنیة الفترة خالل مواردھا مختلف من تحصیلھ یتوقع

 ھذا ویتم،  سنة غالبا،  قادمة فترة خالل وإیراداتھا الدولة لنفقات تقدیرا تتضمن خطة بأنھا العامة الموازنة وتعرف" 

 ) ١٢:١٩٩٩،  وآخرون الدوري" (  السیاسیة السلطة إلیھا تسعى التي األھداف ضوء في التقدیر

 : المحلیة اإلدارة مفھوم -٢

 رقابة تحت تنفیذیة وأذرع،  المحلیین سكانھا من منتخبة ھیئات خالل من المحلي نشاطھا تمارس التي المحددة المناطق

 ).٣٢:٢٠٠٢،الشیخلي(واشرافھا المركزیة الحكومة

 :المحلي التمویل مفھوم -٣

 أكبر تعبئة األخیرة ھذه تتطلب حیث المحلیة، التنمیة لقیام واألساسیة الالزمة الضروریات من المحلي التمویل یعتبر      

 من توفیرھا یمكن والتي المتاحة المالیة الموارد كل بأنھ المحلي التمویل ویعرف المحلیة، المالیة الموارد من ممكن قدر

 استقاللیة وتعظم الزمن، عبر التنمیة لتلك معدالت أكبر تحقق التي بالصورة المحلیة التنمیة لتمویل مختلفة مصادر

 ).٢٢:٢٠٠١،عبدالحمید( المنشودة المحلیة التنمیة تحقیق في المركزیة الحكومة عن المحلیات

 لكل یكون وأن الذاتیة، إیراداتھا على الحصول في المحلیةالوحدات سلطات توسیع یجب فإنھ المالیة الموارد ولتنمیة      

 واإلداریة الفنیة القدرات وتطویر العام، اإلنفاق ترشید یتم بحیث المحلي، المستوى على إعدادھا یتم مستقلة، موازنة منھا

 باألفراد الخاصة الذاتیة الجھود وتنظیم لالستثمار، المناسب المناخ وتھیئة واالقتصادیة الفنیة الدراسات وإعداد للعاملین،

 في والرسوم الضرائب فرض في المحلیة الوحدات صالحیات توسیع خالل من المالیة الالمركزیة ودعم الخاص، والقطاع

 ).العامة اإلدارة واستشارات الدراسات مركز ،المحلیات تمویل( مركزیة ضوابط إطار

 :المحلي الحكم -٤

 ویمثلھا اعتباریة بشخصیة تتمتع محلي مفھوم ذات وحدات الدولة إقلیم تقسیم بمقتضاه یتم أسلوب" بأنھا الزعبي عّرفھا 

 ).٢٢:٢٠٠٣،الزعبي(المركزیة الحكومة ورقابة إشراف تحت مصالحھا إلدارة أبنائھا من منتخبة مجالس

 :المحلیة التنمیة -٥

 االقتصادیة المجاالت جمیع وفي منھ أفضل أخر وضع إلى وضع من وكمیة نوعیة نقلة: بأنھا تعّرف عام بشكل التنمیة

 ).٢٦:٢٠٠٢،اللوزي(والتكنولوجیة والصحیة واإلداریة والثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة
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 :المحلیة اإلداریة القیادات -٦

ً  قائداً  خاللھ من یصبح رسمي بقرار شخص بھ یقوم ایجابي نشاط عن عبارة اإلداریة القیادة   سمات بھ وتتوافر إداریا

 بالقدر واستخدامھا واالستمالة التأثیر بوسیلة واضحة اھداف لتحقیق العاملین من مجموعة على لیشرف قیادیة وخصائص

 ).٣٧:١٩٩١،ویاغي مرغي(الضرورة وعند المناسب

 :المستدامة التنمیة  -٧

 اصطلح للتنمیة جدید ومفھوم والمجتمع البیئة بقضایا واألفراد والمؤسسات والھیئات الدول لدى الوعي تنامي اشتداد مع

 العالمیة اللجنة تقریر نشر ومع ١٩٧٢ سنة ستوكھولم مؤتمر في خطوطھ تبلورت والذي المستدامة بالتنمیة تسمیتھ على

 من بالرغم وھذا ودائم رسمي بشكل التنمیة مصطلح تبني تم١٩٨٧ سنة بورتالند بلجنة المسماة والتنمیة بالبیئة المعنیة

 ).١١:٢٠١١،العایب( المستدامة للتنمیة مرادفة مصطلحات إلعطاء عدیدة محاوالت وجود

 : اإلداریة المركزیة  -٨

 وموظفیھا أقسامھا طریق عن وذلك العاصمة ومقرھا اإلداریة الوظیفة بممارسة واحدة مركزیة سلطة انفراد وتعني

 ).٣٤:١٩٩٩،الحلو(الرئاسیة لسلطتھا التابعین

 : اإلداریة الالمركزیة  -٩

 على بالرقابة المركزیة السلطة حق بقاء مع المحلیة والسلطات المركزیة السلطات بین اإلداریة الوظائف توزیع تعني

 .المحلیة الوحدات

 أو المنظمة في المختلفة اإلداریة والمستویات األشخاص بین وتوزیعھا السلطة تشتت أي السلطة، تركیز عدم درجة فھو

 اقتصادیة أو كانت تشریعیة السلطة، نقل( بأنھ شامل كمفھوم الالمركزیة) Dwhite( ھوایت ویصف. الدولة مستوى على

 ).Dwhite,2003,p.440( الدنیا المستویات إلى العامة الحكومیة المستویات من تنفیذیة أو

 تفویض: بھا ویقصد الالمركزیة األول: مصطلحین من تتكون الالمركزیة إن) Henry Maddik( مادیك ھنري ویرى 

ً  عنھا البعیدة اإلدارات إلى المناسبة السلطات المركزیة اإلدارة  Henry(إلیھم بھا عھدت معینة بمھام للقیام جغرافیا

Maddik,1993,p.23(، للقیام الالزمة الصالحیات المحلیة الدستوریة السلطات تحویل: بھ ویقصد التفویض والثاني 

 .إلیھم أوكلت معینة مھام أو بوظائف
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 :الخاتمة

 تحقیق التنمیة في المحلیة اإلدارة موازنةفي ختام الفصل الحالي فإنھ قد تم التحدث عن مشكلة  الدراسة وتوضیح أھمیة 

وأبرز التساؤالت، وما ھو الھدف من ھذه الدراسة،  ))٢٠٣٠الوطنیة في المملكة العربیة السعودیة ((الرؤیة المستقبلیة 

 وتوضیح حدود ومحددات الدراسة، وأھم المصطلحات المتعلقة بالموازنة العامة  واإلدارة المحلیة.
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 ( قائمة المراجع )
 

 المراجع العربیة

 المراجع األجنبیة
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 قائمة المراجع

 المراجع العربیة:

 : الرسائل الجامعیة -١
 ،المستدامة التنمیة تحدیات ظل في الجزائر في االقتصادیة للمؤسسات الشامل االداء في التحكم الرحمان، عبد العایب

 .١١ص ،٢٠١١-٢٠١٠، سطیف جامعة االقتصادیة، العلوم في الدكتوراه أطروحة

 : الكتب -٢
 .٣٤ص، عمان، للنشر وائل دار، األولى الطبعة، اإلداري القانون) ١٩٩٩( ماجد راغب، الحلو .١

 للنشر زھران دار/  عمان،  العامة الموازنات إدارة،  موسى طاھر. د،  الجنابي و،  الرحمن عبد مؤید،  الدوري .٢

 . م١٩٩٩،  

 الجامعیة المؤسسة،  والتطبیق النظریة في ومستقبلھا وحاضرھا ماضیھا  العامة الموازنة،  محمود فھمي،  شكري .٣

 .  م١٩٩٠،  والتوزیع والنشر للدراسات

 .٢٢،ص ٢٠٠١ الجامعیة، الدار اإلسكندریة، المحلیة والتنمیة المحلي التمویل الحمید، عبد المطلب عبد .٤

 .٢٦ص، األردن، عمان، والنشر للطباعة وائل دار، ٢ط،اإلداریة التنمیة)،٢٠٠٢(سالمة موسى، اللوزي .٥
 المجالت العلمیة: -٣

 مجلة، المدنیة الخدمات قطاع في السعودیین للمدیرین اإلداري األداء قیاس)، ١٩٩١(عبدالفتاح دمحم، ویاغي توفیق، مرغي
 .٣٧ص، السعودیة، الریاض، ١اإلداریة العلوم، ٣المجلد، سعود الملك جامعة

 الملتقیات العلمیة : -٤
، األول العربي الملتقى، تكاملھا وأسالیب المحلیة واإلدارة المركزیة اإلدارة بین العالقة)، ٢٠٠٣، (سماره خالد، الزعبي

 .٢٢ص، آب٢٠-١٨، عمان سلطنة، صاللھ، العربي الوطن في المحلیة اإلدارة نظم

 المواقع اإللكترونیة: -٥
 . http://www.Parc egypt.com:  القاھرة.  المحلیات تمویل ، العامة اإلدارة استشارات و دراسات مركز

 المراجع األجنبیة:
1- Leonard Dwhite "Decentralization" in Encyclopedia of the social sciences, U. S. A, vol 5, 
2003, p. 440. 
2-Henry Maddik "Democracy, Decentralization & Development", Allyen & Bacon_ 
London., 1993, p. 23. 
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 ثانيالفصل ال

 ) لدراسة أدبیات ا (

 المقدمة

 اإلطار النظري

 السابقة الدراسات

 الخاتمة
 قائمة المراجع
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 الفصل الثاني

 (الخلفیة النظریة للدراسة)

 مقدمة:

المحلیة جزء ال یتجزأ من سیاسة التنمیة الوطنیة الشاملة في الدولة، والتي ترتبط بصورة وثیقة بمفھوم اإلدارة  ان التنمیة
المحلیة والالمركزیة، فغني عن القول ان التنمیة المحلیة تشكل شاغال رئیسیا للسلطة المركزیة، من حیث الكیفیة التي تتم 

مام بتمویلھا وایراداتھا ونفقاتھا بما یحقق نموھا وازدھارھا من جانب، ویحقق بھا عملیة إدارة الوحدات المحلیة واالھت
الرضا الشعبي عن مستوى الخدمات التي تقدم لألھالي المحلیین، ویعبر عن مستوى العدالة التي ینبغي ان تتحقق لھم في 

 .من جانب اخر عملیة التنمیة الوطنیة بأبعادھا المختلفة

اھنة على الدولة من وظائف ومھمات كثیرة، استوجب قیامھا بتطویر اإلدارة المحلیة واالھتمام فما تفرضھ التحوالت الر
بمیزانیتھا واثر ذلك على اقتصاد وتنمیة الدولة لكي تفي بمسؤولیاتھا، وذلك سعیا منھا إلى تحقیق معدالت عالیة من التنمیة 

ء العنایة للتنمیة في بُعدھا المحلي كما تم ذكره في الرؤیة وتوفیر سبل الرفاه االجتماعي للمواطنین، فالحاجة إلى ایال
،وذلك لما لھا من أثر كبیر في تحسین ظروف المواطنین ورفع مستوى معیشتھم ، جعلت الدولة تلتفت  ٢٠٣٠المستقبلیة 

دولة، وبذلك فقد انتبھت إلى الدور األساسي الذي تلعبھ اإلدارة المحلیة في ترجمة أھداف التنمیة الشاملة والمستدامة ودعم ال
إلى حتمیة التطویر اإلداري الذي یستھدف اوالً ادارات محلیة انمائیة تكون مؤھلة وقادرة وفاعلة تساعد اإلدارة المركزیة 

 وتكون عوناً لھا.

األخیرة فموضوع اإلدارة المحلیة احتل مركزا مھما في نظام الحكم الداخلي لكثیر من دول العالم، نظرا لما تقوم بھ ھذه 
یمیزھا كونھا  من دور فعال في تحقیق التنمیة على المستوى المحلي لتصبح بعد ذلك على مستوى قومي، ولعل أھم ما

 المحلیةإدارة قریبة من المواطن ونابعھ منھ، فقرب اإلدارة المحلیة من المواطنین یجعلھا األقدر على إدراك احتیاجاتھ 
 ویھیئ لھا فرص النجاح لتنفیذ البرامج والسیاسات لتصبح واقعا ملموسا یلبي تطلعات الجمھور المحلي.

فالھدف من ھذا الفصل ھو تقدیم إطار نظري مفاھیمي لمفھوم اإلدارة المحلیة ومفھوم الموازنة العامة، واستعراض 
 ف بأھم المواضیع المتعلقة بھم.عرالمفاھیم األخرى ذات العالقة بمتغیري الدراسة، فضالً عن الت

ٔول::  املبحث ا
 ٕالدارة احمللیة:ل إالطار النظري 

 مفھوم اإلدارة المحلیة:
 :ومنھا تنوعت تعریفات الباحثین لإلدارة المحلیة 
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ي العاصمة  یعرف د. سلیمان الطماوي اإلدارة المحلیة بأنھا: -١ "توزیع الوظائف اإلداریة بین الحكومة المركزیة ف
ة  راف الحكوم ت إش ة تح ا اإلداری تھا لوظیفتھ ي ممارس ات ف ذه الھیئ ون ھ ث تك ة. بحی ة منتخب ات محلی ین ھیئ وب

 .)١٢٦:م١٩٦٣،الطماوي("المركزیة ورقابتھا
 
توزع الوظائف اإلداریة بینھا وبین الحكومة المركزیة ویالحظ على ھذا التعریف أنھ اشترط أن تكون الھیئات المحلیة التي  

ة  -في العاصمة  ذه الھیئ ون ھ د تك ل ق ا، ب یس بشرط فیھ ة ل ھیئات منتخبة، مع أن انتخاب الھیئة القائمة على اإلدارة المحلی
ي ات الت ن المقوم ھ م ى أن از إل ام  ھیئة معینة، بل ذھب كل من د. دمحم عثمان إسماعیل، ود. حمدي مصطفى المع ا قی یتطلبھ

ھ ال  ھ، وأن ة وعزل ذي للسلطة المحلی از التنفی یس الجھ ین رئ ي تعی ق ف ة الح لطة المركزی ة أن یظل للس نظام اإلدارة المحلی
ى أن  اء عل ا، بن ة أعمالھ ة ومراقب ة السلطة المحلی ًرا لمعاون ا مباش ة انتخابً ات شعبیة منتخب زة وتنظیم یشترط أن توجد أجھ

ي اإلدارة المحل ل ف رافھااألص ة وإش لطة المركزی ة الس ا لرقاب ة فیھ لطة المحلی ع الس ة أن تخض د(ی  و حمی
 ).١٦٧-١٦٦:م٢٠٠٠،المعاز

 
ي   ا الت ام بوظائفھ ا، والقی ة بھ ال المنوط ة األعم ي تأدی ا ف ة ضرورة لنجاحھ ولیس انتخاب الھیئة القائمة على اإلدارة المحلی

ن  ًرا م اك كثی ا. ألن ھن وة منھ داف المرج ق األھ داف اإلدارة تحق ق أھ ي تحقی ت ف د نجح ة ق ة المعین ات المحلی الھیئ
 .)١٧:المملكة في المحلیة اإلدارة(المحلیة

 
ي،  یعرف ظریف بطرس اإلدارة المحلیة: -٢  وم محل دات ذات مفھ ى وح ة إل بأنھا "أسلوب إداري بمقتضاه یقسم إقلیم الدول

رتبط  ة. وت ة ذاتی وارد مالی ات بم یشرف على إدارة كل وحدة منھا ھیئة تمثل اإلدارة العامة ألھلھا، على أن تستقل ھذه الھیئ
 ).٢١١:بطرس("بالحكومة المركزیة بعالقات یحددھا القانون

 
ات   ترطھ أدبی ا ال تش و م ة، وھ ة ذاتی وارد مالی ة بم ى اإلدارة المحلی ة عل ات القائم تقالل الھیئ ف اس ذا التعری ترط ھ د اش وق

ي تتحمل عبء الصرف  ة ھي الت ن أن الدول ا م ة، انطالقً ة الدول أخرى، ذھبت إلى إلحاق میزانیة كل وحدة محلیة بمیزانی
 ).١٧١:العامة اإلدارة(إلیھا جمیع الموارد المحلیة ؤلیعلى الخدمات، واألنشطة المحلیة. ومن ثم 

 
دد   ة. تح ة منتظم والحق: "أنھ ال بد من وجود میزانیة خاصة لكل وحدة محلیة. ألن نشاط السلطة المحلیة یعتمد على میزانی

 ).٤٧-٤٣:م١٩٦٤،فھمي(لھا مسبقًا ما یجب إنفاقھ على أنشطتھا وأعماھا المختلفة. وفقًا للبرنامج المخطط لھ"
 
ك   ل ذل ي مقاب ة، وف ا اإلداری ة، وحریتھ دراھا التنفیذی ا وق ة، زادت إمكانیاتھ ة كافی وكلما توافرت للسلطة المحلیة موارد مالی

ا یجعل  فإن قلة الموارد المالیة الذاتیة للسلطة المحلیة، یضطرھا إلى االعتماد على إعانات الدولة والمیزانیة العامة، وھو م
 .)٤٧ :المحلیة اإلدارة(خاضعة للسلطة المركزیةاإلدارة المحلیة 

 
ة  یعرف الدكتور أحمد دمحم المصري اإلدارة المحلیة بأنھا: -٣ ن الالمركزی ق نظام م ن طری ھ ع عب لنفس م الش ة حك "كیفی

ھ الحقیق ا لحاجات ا طبقً ة وتطورھ ق اإلقلیمی ة، وحسب اإلداریة التي تشارك فیھا الدولة موظفیھا العمومیین في إدارة المراف ی
 ).١٢:م١٩٨٦،المصري(رغبتھ الملحة في إتمام ھذا التطویر"

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





       

  كلية االقتصاد واإلدارة     
 قسم إدارة عامة         

         
 قسم اإلدارة العامة                        

١٧ 

ة، أو استقالھا   ى اإلدارة المحلی ة عل ة القائم وقد خال ھذا التعریف مما اشترطھ التعریفان السابقان من اشتراط انتخاب الھیئ
ل ة المتمث ي  -بموارد مالیة ذاتیة، مقتصًرا على جوھر اإلدارة المحلی ي رأی ي و -ف دات ف ین الوح ة ب جود المشاركة الفاعل

ان  ن د. دمحم عثم ھ كل م ا ذھب إلی ع م ق م ا یتف المحلیة والحكومة المركزیة. من أجل تحقیق األھداف العامة للدولة، وھو م
ات  ذ السیاس تص بتنفی ي تخ ة الت لطة المحلی ا: الس ة بأنھ ا اإلدارة المحلی ث عرف از حی طفى المع دي مص ماعیل، ود. حم إس

 ).١٧١:العامة اإلدارة("التي تقررھا الحكومة، والمرتبطة بمجاالت وأنشطة العمل اإلداري العمل اإلداري العامواألھداف 
 

ر ھإذن فحسن استغالل الحكومة المركزیة لج ى الب اون عل ن التع وع م و ن ة ھ ق اإلدارة المحلی ن طری ود الھیئات المحلیة ع
َالَم قال: (والتقوى الذي أمر بھ الحق سبحانھ وتعالى، حیث  ْس ُم اْإلِ اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدینَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَْیكُْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَكُ

ث ، )٣: اآلیة المائدة سورة( )ِدینًا ولى جل وعال حی ھ الم ذي أمر ب والتعاون ھو السبیل إلى التناصر والتكاتف واالتحاد، ال
ُ یَُؤیِّدُ قال: ( َّ  ).بِنَْصِرِه َمْن یََشاءُ َوا

  
 العربیة السعودیة: اإلدارة المحلیة ونظام المناطق في المملكة

 ألنظمة اإلدارة المحلیة بالمملكة: – نظرة تاریخیة
اكل  ن المش د م ن العدی ى اآلن م یس وحت ة التأس ذ مرحل عودیة من ة الس ة العربی ي المملك ة ف ة اإلدارة المحلی ت أنظم عان

ت  لبیات، كان ة والس ة اإلدارة المحلی ي أنظم ویرات ف رات والتط ن التغیی ھ م بق بیان ا س دافع وراء م ال ال ة الح ي بطبیع ھ
 بالمملكة.

 
ففي مرحلة التأسیس كانت اإلدارة المحلیة في المملكة تعاني من عدم التجانس بین المحلیات المختلفة فیما یتعلق بالتنظیمات  

ى بع ع إل ك یرج ان ذل دمات، وك ة والخ ن اإلداری ة ع ي الحقیق ر ف ي تعب ة الت ة، والتنظیمی ة، والتاریخی باب المادی ض األس
 .الصعوبات المرحلیة التي مرت بھا المملكة في طور البناء والتأسیس

 
ة   د أن اإلدارات المحلی كالیات تؤك ي إش ة  –وھ ى  –ال اإلدارات المركزی افظ عل ي، وتح ع المحل س الواق ي تعك ي الت ھ

 ا.خصائص ھذا الواقع وتنمیھ
م   ة، ث ي الشئون المحلی وقد كانت التنظیمات اإلداریة الصادرة في المملكة في طورھا األول تتسم بالالمركزیة والمشاركة ف

ا  ا، بحیث صار الحال فیم ة ونموھ ي المملك بعد ذلك بدأ االتجاه صوب المركزیة مع التوسع في إنشاء األجھزة المركزیة ف
وال بعد في مراحل متقدمة من التطور اإل ي أح ة ف طة المحلی داري بالمملكة إلى وجود مركزیة شدیدة، أدت إلى إعاقة األنش

 كثیرة.
 
ى مستوى   ان یرجع إل ا ك ة، وإنم ى حساب الالمركزی ة عل ة تنتصر للمركزی ة عام ى سیاسة حكومی ولم یكن ذلك یرجع إل

ة  اظ بالصالحیات العقلیة التي تھیمن على العمل اإلداري حینئذ. حیث كانت العقلیة اإلداری ى االحتف ل إل ة تمی ذه اآلون ي ھ ف
ن  ین م اءة المسئولین المحلی والقرارات بعیدًا عن میدان العمل، بسبب النقص في القیادات اإلداریة من جھة، وعدم الثقة بكف

ا اء المؤسس املة، وبن ة الش ورات اإلداری ق التط ي تراف ة الت واھر المألوف ن الظ د م ال تع ى أي ح ي عل رى، وھ ة أخ ت جھ
 ).٢٣-٢٢(العواجي:الحدیثة
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م   ذ، ث كما أن إنجازات اإلدارة المحلیة في مرحلة التأسیس كانت تتم بمعدالت متواضعة، نظًرا لتواضع میزانیة الدولة حینئ
 كان غیاب اآللیات عائقًا من عوائق التنمیة المحلیة في مرحلة االنطالق فیما بعد.

دم وفي ضوء ذلك یمكن القول بأن أھم السلبیا ي ع ت التي عانت منھا اإلدارة المحلیة في المملكة العربیة السعودیة، تتمثل ف
 التوازن بین المركزیة والالمركزیة، وعدم الفاعلیة، وقلة الكوادر اإلداریة، وتواضع اإلمكانیات المالیة، وغیاب اآللیات.

 
دید وفي مقابل ھذه السلبیات ھناك العدید من اإلیجابیات التي نتجت عن أنظم ام الش ا: االھتم ة، منھ ة اإلدارة المحلیة بالمملك

ام بالمسئولیات  ا القی ات، تیسر لھ بالمحافظة على األمن واالستقرار على ما مضى بیانھ، وتخصیص میزانیات مالیة للمحلی
ا، ا وتطویرھ ة مناطقھ ن أجل تنمی زة م ن األجھ ا م ة وغیرھ زة المحلی ین األجھ ق ب اون الوثی ا، والتع ام  المنوطة بھ واالھتم

تحكم  اء دعائم ال ي سبیل إرس ة، ف بمسألة الرقابة واإلشراف، والنص على ذلك في بنود ومواد أنظمة الحكم المحلي المختلف
 عبر الالمركزیة.

 
ھام  ن اإلس وا م ة، لیتمكن اطق المختلف الي المن ة االقتصادیة ألھ كما منح نظام المناطق المحلیات القدرة على أن تقوم بالتوعی

 شر في تنمیة مناطقھم السیما في الریف والحضر.المبا
اطق بصورة  –أیًضا  –وفي ظل نظام المناطق  اء المن ل أبن ن قب ة م ة المحلی تتحقق المشاركة الشعبیة في تنفیذ برامج التنمی

در ر ا ی و م ف المجاالت، وھ ي مختل ة للنظر ف ورة الفت ا جیدة، وانتشرت المشاریع اإلنتاجیة على المستوى المحلي بص بًح
 یمكن استثماره في مشاریع أخرى، بحیث یمكن على المدى الطویل القضاء على أزمة التمویل المحلي.

الت، واالتصاالت،  وتسھم المحلیات في ظل نظام المناطق في بناء العدید من مشاریع البنیة األساسیة، مثل: طرق المواص
ة ال ات المحلی دم الھیئ خ. وتق دارس، والمستشفیات... إل ة والم ة العلمی اءات الفنی عید تطویر الكف ى ص دمات عل ن الخ د م عدی

 والمھنیة الالزمة لالستثمار، والمشاریع االقتصادیة.
 

ة  –السیما في المرحلة األخیرة  –ومن أھم إیجابیات اإلدارة المحلیة بالمملكة  ي مجاالت التنمی م ف ن دور مھ ھ م ما قامت ب
 المختلفة.

 
اء اً بن ى ر اوالمتأمل حالی ة عل ع  ٢٠٣٠ؤی ب أن تض ا یج د أنھ ة یج ي المملك ة ف ة المتعاقب ة اإلدارة المحلی تقبلیة ألنظم المس

ا  ة وتطویرھ ة الدول ي تنمی ن أجل المساعدة ف نصب أعینھا دائًما مسألة تطویر اإلدارة المحلیة بالمملكة العربیة السعودیة م
ة ك ا المحلی ى اداراتھ ادا عل ا اعتم ا وانتاجیتھ ن كفاءتھ ع م دخالت والرف رول والم ى البت ا عل ن اعتمادھ دالً م وي ب اس ق أس

 الخارجیة االخرى المختلفة. 
 

اج  –على سبیل المثال  –ویكفي ھنا  ادة اإلنت ى زی اطق عل أن تذكر الباحثة أنھ في مجال التنمیة االقتصادیة عمل نظام المن
ناعیة والز اریع الص اء المش ى إنش اص عل اع الخ جیعھ للقط ث تش ن حی ي، م ة المحل ات الخاص د االقتراح ة، ورص راعی

ذه  ة إلدارة ھ ریة المؤھل وادر البش ن الك ث ع ة، والبح س المنطق ى مجل ا إل ادیة ورفعھ ة االقتص ات المنطق تغالل إمكانی باس
ي  ا جاء ف ا لم ة السعودیة تحقیق ة العربی ي المملك ة ف ى تطویر االدارة المحلی اً بالعمل عل المشاریع واھتمام المسؤولین حالی

 المستقبلیة. ٢٠٣٠و ٢٠٢٠رؤیة 
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 نظام المناطق:
أن نظام المناطق كان ھدف النظم المحلیة في معظم الدول ومنھا بریطانیا وفرنسا، ، فإن نظام المناطق كان معموالً بھ بما 

ثم ما وھبھ منذ نشأة الدولة السعودیة الثالثة على ید المؤسس الملك عبدالعزیز رحمھ هللا وأدخلھ فسیح جناتھ وھذا بفضل هللا 
 مناطق ھي: -٨-من فطرة سلیمة وبصیرة نافذة، فقد كانت المملكة في أول عھده تتكون من 

 منطقة نجد وتتكون من عشر إمارات. .١
 منطقة القصیم وتتكون من أربع إمارات. .٢
 منطقة االحساء وتكون من اربع إمارات. .٣
 منطقة عسیر وتتكون من خمس إمارات. .٤
 امارات.منطقة الحجاز وتتكون من تسع  .٥
 منطقة جازان وتتكون من ثالث إمارات. .٦
 منطقة نجران. .٧
) ، وفي أواخر عھد الملك عبدالعزیز سلخت منطقة ١٤٨(وھبة، -الجوف والقریات-منطقة وادي السرحان .٨

 ).٨٧٢:الظھران عن منطقة االحساء بعد ظھور النفط فیھا (الزركلي وحمزة

خذ بأسلوب المركزیة في االدارة المحلیة إال ان الملك عبدالعزیز وبالرغم من أن ضرورة التأسیس والتوحید تقضي باأل
)  ، وصدر نظام ١٤٨:عیّن ابنھ األمیر سعود نائباً عنھ في منطقة نجد وابنھ األمیر فیصل نائباً عنھ في الحجاز (وھبة 

بر اول نظام موحد لجمیع م ویعت٢٢/٨/١٩٤٠ھـ الموافق ١٣/١/١٣٥٩األمراء والمجالس اإلداریة وبدأ تطبیقھ اعتبارا من 
المقاطعات التابعة للنائب العام في الحجاز وحدد النظام صالحیات ومسؤولیات أمراء المقاطعات والمجالس االداریة 

م ربط بھا ٢/٦/١٩٥١ه الموافق ٢٦/٨/١٣٧٠) ، وعندما أعید تأسیس وزارة الداخلیة في ١٨٧:بصورة واضحة (العتیبي
ة إمارة فرعیة و كلھا تتبع الحجاز إداریا، أما االمارات التي ظلت مرتبطة بالدیوان ثالث إمارات رئیسة وأربع عشر

ھـ حیث صدر أمر ملكي ألمراء ١٣٨٠الملكي فھي: الریاض والدمام وحائل وعرعر والقصیم وبقیت كذلك حتى سنة 
 ).٦٥:١٤٢٠المناطق یقضي بجعل وزارة الداخلیة مرجعا لھم (الزھیان،

 ) ١رقم (شكل 
 مناطق المملكة العربیة السعودیة 
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 موازنات مستقلة إلمارات المناطق:

ھـ من ١٣٩٣صفر  ٣ر في ٢٤٧٧/٣یُعد فصل موازنات إمارات المناطق التي تأھلت إداریاً بموجب األمر الملكي رقم 
رجوع إلى دیوان أھم التطورات التي حدثت في اإلدارة المحلیة حیث أعطتھا صالحیات مالیة وإداریة واسعة دون ال

الوزارة وتعتبر خطوة كبیرة نحو الالمركزیة، واإلمارات التي فصلت موازناتھا ھي: الریاض ومكة المكرمة والمنطقة 
الشرقیة والمدینة المنورة والقصیم وتبوك وحائل والحدود الشمالیة وعسیر، أما إمارات المناطق التي لم یكتمل تشكیلھا 

ة وھي: الجوف والقریات وبیشة وینبع ورنیة وعفیف والخاصرة وجازان ونجران والباحة االداري فربطت بوكیل الوزار
في  ٢١٦٣٣ه بموجب االمر الملكي رقم ١٤٠٢)، ثم ربطت إمارات المناطق بوزیر الداخلیة سنة ٥٥-٦٥:(وزارة الداخلیة

 منحت اإلمارات موازنات مستقلة .و ـھ١٤٠٢رمضان  ١٥

 حسب نظام المناطق:مستویات اإلدارة المحلیة  

) إمارة منطقة ھي: الریاض ومكة المكرمة والمدینة المنورة والقصیم والشرقیة وعسیر ١٤لقد كانت المملكة تتكون من (
) إمارة منطقة بعد ١٣وتبوك وحائل والحدود الشمالیة وجازان ونجران والباحة والجوف والقریات ثم أصبحت تتكون من (

ربیع اآلخر  ١٩في  ٦١١٦ھـ بموجب االمر السامي الكریم رقم ١٤١٤ة منطقة الجوف سنة دمج منطقة القریات في إمار
 ھـ .١٤١٤جمادى أولى  ١٧ ١٦في  ٥٦٥٣/ب/١ه المؤید لقرار سمو وزیر الداخلیة رقم ١٤١٤

مارات إمارات المناطق والبلدیات، وتنقسم ا تنقسم مستویات اإلدارة المحلیة في المملكة إلى مستویین رئیسیین ھما:
)، ھي المحافظات وتنقسم إلى محافظة فئة (أ) ومحافظة ٩٢المناطق إلى اربعة مستویات (نظام المناطق، امر ملكي رقم أ/
 فئة (ب)، المراكز وتنقسم إلى مركز فئة (أ) ومركز فئة (ب).

معات القرویة وتنقسم إلى : األمانات، واإلدارات العامة، والبلدیات، والمجأما البلدیات فتنقسم إلى اربعة مستویات ھي
 ).٦٨-٦٠:الشؤون البلدیة والقرویة(وزارة ،ثالثة مستویات: فئة (ب) وفئة (ج) وفئة (د) 

 أسباب إنشاء وحدات اإلدارة المحلیة:
اء  ررات إنش لم تقف جھود العلماء والباحثین عند دراسة خصائص اإلدارة المحلیة فحسب بل تعدى ذلك لدراسة أسباب ومب

 والتي أوجزت في:وحداتھا، 
 كفالة الحریة في المناطق المحلیة لتفجیر طاقات أفرادھا لصالح المجتمع. .١
 إیجاد التنظیم المناسب والمالئم الذي یحقق فاعلیة العمل الجماعي. .٢
 توثیق تعاون الجھدین الشعبي والحكومي في أداء الخدمات ذات الصبغة المحلیة. .٣

 أھدف اإلدارة المحلیة:
 والتنمیة المحلیة.تقدم الخدمات  .١
 إشراك المواطنین في السلطة. .٢

 ، والثاني إلى المشاركة الشعبیة.یشیر الھدف األول إلى البعدین االقتصادي والتنموي لإلدارة المحلیة
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 االختصاصات:
كان  .١ ة لس یة والتنموی ة والمعیش اع االجتماعی ین األوض دمات وتحس دیم الخ ي بتق كل أساس ة بش تص اإلدارة المحلی تخ

 المنطقة.
 تمارس السلطة المخولة لھا في أمر تأسیسھا وأي سلطات أخرى تخول لھا بموجب قانون. .٢
عیا إلیجاد  .٣ ام، س ا الع ي أدائھ عبیة ف ورى والمشاركة الش د والش تلتزم بالشفافیة واألداء المؤسسي ومقومات الحكم الراش

 حلول مناسبة لقضایا المواطن وترشید الموارد.
 السلطات:

 السلطات المحددة بالقانون، وتشمل:تمارس 
ة،  ئون االجتماعی ة، والش روة الحیوانی ة، والث وارد الطبیعی ة، والم ة، والزراعی حیة، والتعلیمی یة، والص ئون الھندس الش

 والثقافیة، إضافة إلى أیة اختصاصات أخرى موكلة أو مفوضة بموجب قانون.
 الموارد:

تم ت ة، ی لطات المحلی الحیات والس اذ الص ة واإلنف وم المحلی رائب، والرس ي الض ة ف ة المتمثل ادر المالی د المص دعم حدی ل
 المركزي وعائدات االستثمار.

 
 فاعلیة أجھزة اإلدارة المحلیة:

 الفاعلیة تتم عبر تحدید االختصاصات والسلطات والموارد التي تتوافق والتطور الحضري واالقتصادي واالجتماعي. .١
درات  .٢ ي ق اوت ف ى تف یر إل ع یش ل الواق یر الظ ى تقص ؤدي إل ات ی ن المحلی د م اء المزی ى إنش اه إل ات، وأن االتج المحلی

 اإلداري، بید أنھ یضعف الموارد المحلیة.
 التوسع الكبیر في عدد المحلیات أبرز حاجة متزایدة لكوادر مؤھلة إداریا وفنیا. .٣
ال .٤ ي، وبالت د القبل ا البع راءى فیھ ورھا یت دى ص ي إح ات ف ة للمحلی ة العام جام الخارط ق االنس درتھا لتحقی دم ق ي ع

 االجتماعي.
 عدم إعمال المعاییر العلمیة عند إنشاء المحلیات. .٥
 المركزیة النسبیة للسلطات المحلیة، وعدم تفویض الوحدات اإلداریة األدنى. .٦
ق  .٧ رار، وتحقی نع الق ي ص كل مباشر ف ؤثر بش ب وی واطن أن یحاس ة یستطیع الم ات المباشرة والدوری ي ظل االنتخاب ف

 لرقابة الشعبیة على أداء المحلیة.ا
 

 مزایا اإلدارة المحلیة:
 تقسیم العمل بین األجھزة المحلیة والمركزیة لتحقیق الكفاءات اإلداریة، واالستخدام األمثل للموارد. .١
 الحد من البیروقراطیة المركزیة وتوفیر أنماط متعددة لألداء اإلداري، بدال عن النمط المركزي. .٢
 بسبب المشاركة الشعبیة وقرب متخذ القرار من موضع التنفیذ.تعزیز التعاون  .٣
 التنسیق والتكامل بین المشاریع المحلیة المختلفة وبین الھیئات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني. .٤
 تحقیق العدالة االجتماعیة واإلداریة في ظل صرف الموارد على ذات اإلقلیم، وتخصیص الضرائب لتعزیز الخدمات. .٥
ور السیاسیة تحسین م .٦ ي األم ا للنظر ف ة، وإتاحة الفرصة لھ ى األجھزة المركزی اء عل ف األعب دمات وتخفی ستوى الخ

 واالستراتیجیة.
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ة الحاجات  .٧ دركون طبیع خاص ال ی الحد من ظاھرة التضخم في األجھزة المركزیة، وتحجیم تنفیذ الخدمات بواسطة أش
 المحلیة، وال یخضعون لرقابة المستفیدین بھا.

 
 المحلیة: اإلدارة فوظائ

ة  ة والتعلیمی دمات االجتماعی ف الخ مل مختل ة وتش ة المحلی ائل ذات األھمی ع المس ام بجمی ھ ع ة بوج تص اإلدارة المحلی تخ
ام  ا، أي المھ ا لمؤدیھ ة طبق ام اإلداری م مھ ن الطبیعي أن تقس ة، وم ق العام ة والمراف والصحیة والوقائیة والثقافیة والعمرانی

ى التي تؤدى بكفاءة  ة عل ؤدى بفاعلی ن أن ت ي ال یمك ام الت الي المھ ة، وبالت ى اإلدارة المحلی د وأن تسند إل ا الب وفاعلیة محلی
 المستوى المحلي تسند إلى مستویات أعلى من اإلدارة ،ولإلدارة المحلیة وظیفتین أساسیتین ھما:

 :الوظیفة التنمویة -١
 واالجتماعیة من خالل إدارة عملیة التنمیة المحلیة ویمكن تقسیمھا إلى:وھي المسئولة عن تحقیق التنمیة االقتصادیة 

 وظائف مرتبطة باحتیاجات السكان مباشرة.-
 وظائف مرتبطة بالتخطیط المستقبلي والتنمیة.-
 الوظیفة السیاسیة وھي: -٢
 ت السیاسیة.تحقیق الدیمقراطیة السیاسیة محلیا عن طریق التمثیل العادل ألفراد المجتمع في المؤسسا-
 دفع السكان المحلیین إلى المساھمة والمشاركة الفعالة في أداء وممارسة دورھم السیاسي.-
 تدریب القیادات السیاسیة على مستوى المجتمع.-
 

 )٢شكل رقم (
 وظائف اإلدارة المحلیة 

 
 

 مشاكل اإلدارة المحلیة:
 المالي. باالستقالل الوحدات تمتع عدم ذلك ویعكس المحلیة للوحدات المالي التمكین مستوى انخفاض .١
 . المحلى للتمویل وواضح وشامل متكامل نظام وجود عدم من ذلك یتضح حیث، المحلیة الوحدات ھذه استقالل .٢
 . المحلیة الموازنات واعتماد إعداد في المحلیة للوحدات حقیقیة سلطة وجود عدم .٣
 .المحلیة الموازنات تنفیذ من تمكنھا المحلیة القیادات لدى فعلیة سلطات وجود عدم .٤
 تواجھ اإلدارة المحلیة في الدول النامیة مشاكل عدیدة، ویمكن تصنیف ھذه المشاكل إلى مالیة وفنیة وإداریة. .٥
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 الموارد ال تتناسب مع تطور الخدمات. .٦
 ضعف أجھزة التحصیل. .٧
 ضعف ونقص الخبرات المھنیة والفنیة. .٨
 تنظیم الوحدات المحلیة بتقلیل مستویاتھا ودرجاتھا لتقلیل النفقات اإلداریة.التكلفة اإلداریة، وقد برز اتجاه إلعادة  .٩

 
دمات ف لعل المطلوب الیوم لتطویر الھیئات المحلیة إداریا ومالیا وتنمویا ھو العمل على تعزیز التنمیة والتطویر الشامل للخ

 ومحاربة كافة أشكال الفساد.
 

 الرقابة على أعمال اإلدارة المحلیة:
 ت اإلشارة إلى أن الرقابة والتحكم عبر الالمركزیة أمر ضروري وجوھري في تحقیق التنمیة لالقتصاد الوطني.تقدم

ارة  دمت اإلش ا تق ا  –كم ي  –أیًض ة ف م اإلدارة المحلی ا نظ ت بھ ي اھتم ب الت م الجوان ن أھ ان م ابي ك ب الرق ى أن الجان إل
ال المملكة، وأن ذلك یعد من إیجابیات ھذه النظم، وأن  ى أعم ة عل ة الرقاب ر المنطق ن وظائف أمی د جعل م اطق ق نظام المن

ة  زة الحكومی ى األجھ راف عل اتھم، واإلش ام بواجب ي القی اءتھم ف ن كف د م ز، والتأك اء المراك ات، ورؤس افظي المحافظ مح
 وموظفیھا في المنطقة: للتأكد من حسن أدائھم لواجباتھم بأمانة وإخالص.

 
ي ومع أن أمراء المناطق یت  ة الت ة وزارة الداخلی ن جھ ة م ت نفسھ یخضعون للرقاب ي الوق إنھم ف رة، ف متعون باستقاللیة كبی

ن  ة م ادة الخامس ھ الم ا نصت علی تتولى اإلشراف على المناطق ومتابعة أدائھا، وبرامجھا، وحل مشاكلھا: وذلك بموجب م
ادة السابعة  نظام المناطق، حیث نصت على أن یكون أمیر المنطقة مسئوًال أمام وزیر ن الم رة (ى) م نص الفق ة، وت الداخلی

ة  ادة السادس نص الم ة، وت ي كل منطق ة ف دمات العام على أن تقدم المناطق تقاریر سنویة لوزیر الداخلیة عن كفایة أداء الخ
لیة عقد ھـ) على أن لوزیر الداخ١٤١٤/ ٧/ ٢) بتاریخ (٣٢٧٩من الالئحة التنفیذیة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (

 یراه. اجتماع سنوي مع أمراء المناطق: كما أن لھ عقد اجتماع طارئ في أي مكان
 

 تفعیل دور اإلدارة المحلیة في إنجاز برامج التنمیة:
تمثل قضیة التنمیة تحدیًا أساسیًا أمام الدول والمجتمعات كافة، وتظھر أھمیتھا بوضوح لدى الدول النامیة، حیث مرت على 

 یال عدیدة، عانت فیھا من التخلف في صور مختلفة.ھذه الدول أج
ى  طتھا إل اة وأنش احي الحی وال جدال في أن لإلدارة المحلیة دوًرا مھًما في التخطیط للبرامج التنمویة المستھدفة في جمیع من

ى جانب دورھا الفعال في المساعدة على تنفیذ تلك البرامج من خالل المشاركة الشعبیة ألھالي اإلقلیم الم یم عل ي، كل إقل حل
ن خالل اإلدارة  ى اآلن م حدة، وصوًال إلى المشاركة المجتمعیة على المستوى الوطني للدولة وھو ما یتحقق بشكل جید حت

ة  –كما سبق بیانھ أیًضا  –المحلیة في المملكة على ما مضى بیانھ وألن التنمیة  وطني للدول تعد أھم الدعائم لتحقیق األمن ال
ك وأفرادھا، كما  د ذل زه بع ن وتعزی ل  –أنھا ضروریة للمحافظة على ھذا األم ى تفعی إن العمل بشكل دؤوب ومستمر عل ف

 دور المحلیات في إنجاز برامج التنمیة یعد ضرورة حتمیة البد منھا لتعزیز األمن الوطني.
ة القوم راج التنمی ل ب ي تفعی ة ف ھ اإلدارة المحلی ن أن تؤدی ن الممك د أن ومن یتأمل الدور الذي م ة الشاملة والمستدامة، یج ی

ل  حجم ونوع التجاوب الشعبي مع خطط التنمیة القومیة یؤثر تأثیًرا ال شك فیھ في تحدید مدى النجاح الفعلي لتلك الخطط، ب
 وفي دقة التوقعات المسبقة عن ھذا النجاح.
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إن م  ام، ف وع الع الح المجم ة ص ة للتنمی ة قومی تھدف أي خط دیھیا أن تس ان ب دیھي وإذا ك ا  –ن الب ذا  -أیًض ترك ھ أن یش

 عریضة لبرامج تحقیق ھذه األھداف.المجموع العام في وضع تصورات المستقبل والخطط الرئیسة ال
 
 متابعة تنفیذ خطط التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وغیرھا:  
برامجھا في عملیة تطویر وتحسین اإلدارة المحلیة تقدمت اإلشارة مراًرا إلى أن االھتمام بالموازنة العامة للدولة وأثر تنفیذ  

 في المملكة العربیة السعودیة یرتبط ارتباًطا وثیقًا بالتنمیة في جمیع جوانبھ،
د  ا یؤك ة، وھو م ات مختلف ن جھ وھكذا تؤدي الرقابة على أعمال اإلدارة المحلیة دوًرا كبیًرا في تعزیز االقتصاد الوطني م

 حول ھذه الرقابة إلى قید یقید حریة الھیئات المحلیة، وتكون عائقًا لھا عن أداء أعمالھا.أھمیتھا ولكن بشرط أال تت
 

 أداء الجھاز الحكومي في المملكة العربیة السعودیة وأوجھ تحسینھ:
 النطاق الحالي لنشاطات القیادات المحلیة:

ة ن  خالل العقود الثالثة الماضیة توسعت نشاطات القیادات المحلیة في المملك دد م ة لع ر، نتیج كل كبی عودیة بش ة الس العربی
االعتبارات، نذكر منھا: افتقار المملكة إلى مشروعات البنیة األساسیة في بدایة السبعینیات المیالدیة، عجز القطاع الخاص 

ة ا ي بدای ة االقتصادیة عن توفیر الموارد المالیة واإلمكانات اإلداریة لتنفیذ المشاریع االقتصادیة كبیرة الحجم خاصة ف لتنمی
ع  دم لجمی ة تق افع عام دمات ومن التي شھدتھا المملكة، رغبة الدولة في إعادة توزیع الدخل المتنامي من البترول في شكل خ
ث قامت  ومي، حی دخل الق ع مصادر ال ي تنوی ة ف ة الدول م رغب ة، ث اطق المملك ع من ي جمی فئات المجتمع بأسعار مخفضة ف

ي  رى ف اریع الكب اء المش عت بإنش ة توس باب مجتمع ذه األس بیة. لھ زة نس ة بمی ا المملك ع فیھ ي تتمت االت الت ن المج دد م ع
 نشاطات القیادات المحلیة، وأتسع نطاق مسئولیات الدولة، وذلك تبعا لمتطلبات النمو الذي تشھده المملكة.

و اك أسباب  ونرى أن دور القیادات المحلیة في المملكة العربیة السعودیة في النشاط االقتصادي ھ م وأساسي، وھن دور مھ
دیرة  ة الستثماراتھا وم رى وممول جوھریة دعت الدولة للتدخل في النشاط االقتصادي بشكل مباشر كمؤسسة للمشاریع الكب
ة  دخل الدول الل ت ن خ ات، أو م نفط وصناعة البتروكیماوی لھا، مثل إقامة البنیة األساسیة في مختلف المجاالت، وصناعة ال

ا القروض المیسرة في النشاط اال ن أبرزھ قتصادي بشكل غیر مباشر من خالل توفیر الحوافز المقدمة للقطاع الخاص، وم
 %) من تكلفة المشروع في بعض األحیان.٥٠للمشروعات الخاصة والتي یقدمھا الصندوق السعودي للتنمیة، وتصل إلى (

ي  توى الجزئ ى المس ب المفكرین االقتصادیین وال إن تدخل الدولة في النشاط االقتصادي، سواء عل ھ أغل لم ب ي، یس أو الكل
ة االقت ة التنمی ي عملی ة ف ھ الدول وم ب ذي تق ي ال دور األساس ول ال وھري ح الل ج د خ ة(العربي، یوج ادیة واالجتماعی ص

١٩٩٠:٣٨.( 
اط ة لمن اإلدارات المحلی ة الخاصة ب ة بشكل عام، والموازن ة العام ام بالموازن ة إن االھتم كل ولذا ترى الباحث ة بش ق المملك

رامج  ل دور ب الل تفعی ن خ ة االقتصادیة، م ة للتنمی ر مالءم ة أكث ق بیئ خاص لھما دور كبیر في رفع مستوى المعیشة وخل
ر أن تحسین األداء االقتصادي  ا. غی ا وفاعلیتھم وقرارات الموازنة لتحسین أداء القیادات المحلیة والخاصة وزیادة كفاءتھم

د آلخر ویر ن بل ف م د یختل دى تق رارات والسیاسات، وم اد صانعي الق ة واجتھ ى درای ك إل ي النشاط جع ذل ة ف دخل الدول
 االقتصادي.
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 :اإلدارة المحلیة والالمركزیة

یرتبط تطویر نموذج لإلدارة المحلیة بمستوى الالمركزیة المطلوبة، فأدوار ومسئولیات اإلدارة المحلیة یحدده نوع 
تتراوح من التخفیف من درجة المركزیة في أدني مستویاتھا إلى الالمركزیة السیاسیة ومستوى تطبیق الالمركزیة والتي 

 ,Rondinelli 1983التي تمثل أعلى مستوى. ویقصد بالالمركزیة حسب ما اتفق علیھ في أدبیات اإلدارة المحلیة (
Mills 1994, Collins & Green 1994لیاتھا وتمكنھا من صناعة ) منح الھیئات المحلیة صالحیات كافیة ألداء مسئو

القرارات التي تھم المجتمع المحلي وتحقیق مصالحھ وتوفر الخدمات المحلیة بكفاءة وحسب أولویاتھ الملحة. وھذا یعني 
، وتتفاوت واقتصادیةنقل السلطات من المركز إلى المحلیات، وتشمل الالمركزیة أربعة أنواع: سیاسیة، إداریة، مالیة، 

 فیف التركیز إلي تفویض الصالحیات ،وتبلغ أعلي مستویاتھا بنفل الصالحیات.بمستویاتھا من تخ

یتم تخفیف التركیز بتحویل مسئولیة صنع القرار اإلداري من السلطة المركزیة إلى مكاتبھا الفرعیة اإلقلیمیة أو المحلیة. 
حددة، مثل منح صالحیات فرض بینما یتم تفویض الصالحیات بمنح الوحدات اإلداریة الفرعیة مسؤولیات ووظائف م

وجبایة الرسوم مع بقاء اإلشراف على قرارات الوحدات الفرعیة للسلطة المركزیة. أما نقل الصالحیات فیتم بنقل سلطات 
القرار من الھیئة المركزیة إلى الوحدات اإلداریة الفرعیة، بحیث تتمكن ھذه الوحدات من القیام بمھامھا دون حاجة  اتخاذ

 الحتیاجات واالستجابةإلى السلطة المركزیة. إن المبرر األول لالمركزیة ھو تحقیق الكفاءة والفاعلیة  إلى الرجوع
) البدیل للبیروقراطیة والوسیلة للعودة إلى التنظیمات Weber, 1947المواطنین مباشرة، وھي على حد قول ماكس فیبر (

 الصغیرة في اإلدارة.

) إلى أن تطبیق الالمركزیة أو التخفیف Zhou, 2009, Kauzya, 2007لمیدانیة (وتؤكد التجارب الدولیة والدراسات ا
المواطن وتنمیة المجتمعات المحلیة بكفاءة وفاعلیة.  احتیاجاتأكثر نحو تلبیة  االقترابمن المركزیة یؤدي بشكل عام إلى 

لمجتمع المحلي في تحدید أھدافھ ) لتحقیق ذلك في أن تكون الالمركزیة من أجل تمكین ا٥:م٢٠٠٧،المنوفي ( ویشترط
بوضوح، ومنحھ الفرصة لحل مشكالتھ بكفاءة عبر المشاركة في عملیات التخطیط وصنع القرار والتنفیذ  واحتیاجاتھ

) إلى أن نجاح التنمیة المحلیة یتوقف على وجود نظام محلي ٦:م٢٠٠٧،المنوفي ( والمتابعة والمراقبة والتقویم. ویضیف 
فر التمویل المحلي، وكذلك طبیعة العالقة المركزیة المحلیة، والشراكة بین المجالس المحلیة والقطاع كفء وفعال، وتوا

في جھود التنمیة المحلیة. الخاص ومنظمات المجتمع المدني

ال شك أن الالمركزیة أصبحت في الوقت الراھن أكثر ضرورة في ظل المتغیرات والمستجدات في الساحتین الداخلیة 
والخارجیة، فقد زادت نسبة التحضر بالمملكة بمعدالت مرتفعة ما أدى إلى تزاید الطلب على الخدمات العامة یصل 

بوالً في الماضي لم یعد كذلك. أما التغیرات الدولیة والتي تأثرت فما كان مق االستھالكلمعدالت لم تعھد من قبل وتغیر نمط 
وحدة المنافسة وأبرزت  االقتصادیةعلى تسمیتھ بالعولمة قد أدت إلى تشابك المصالح  اتفقبھا جمیع المجتمعات أو ما 

 االقتصادیةوتوجیھ التنمیة  الحاجة إلى ھیئات في األقالیم (المناطق) والمحافظات والمدن تمتلك المقومات األساسیة لقیادة
 المالیة الداخلیة والخارجیة. االستثمارات واستقطاب واالجتماعیة

إن أھم تلك المقومات ھو تمكین الھیئات المحلیة للقیام بأدوارھا ومسئولیاتھا لتكون أكثر مساھمة في التنمیة المحلیة 
، إن اجتماعیةتفعیل وتنشیط وتعبئة الموارد بوعي ومشاركة وتتحمل تبعاتھا وتأثیراتھا النھائیة، وبالتالي المبادرة نحو 

الھدف األساس من تطبیق الالمركزیة ھو تلبیة متطلبات المجتمعات المحلیة من الخدمات العامة كما ونوعا وجودة. إن 
محلي في العبرة لیست في تقدیم الخدمات فحسب وإنما یلزم أن تكون منسجمة مع تفضیالت ورغبات وتوجھات المجتمع ال
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للتحدیات  والتصديتنمیة مستدامة وصیاغة رؤیتھ  واجتماعیا اقتصادیاالحاضر والمستقبل، بحیث تسھم في تنمیتھ 
 والمتغیرات المستقبلیة.

 :تقییم الوضع الراھن لإلدارة المحلیة

طبیعة سلطاتھا تعاني مجالس المناطق والمجالس المحلیة والبلدیة من ضعف الصالحیات واألدوار باإلضافة إلى أن 
استشاریة (غیر ملزمة) لتقوم فروع الوزارات وبتوجیھات من مرجعیاتھا في المركز بتنفیذ السیاسات والمشاریع 

والخدمات حسب أولویات األجھزة المركزیة ولیس بالضرورة أولویة المنطقة المحلیة. كما أنھا تعمل داخل بیئة إداریة 
دة. وبنظرة فاحصة تحلیلیة ومتابعة لعملیة صنع القرارات والسیاسات المحلیة نجد مغرقة بالبیروقراطیة والمركزیة الشدی

أن معظمھا تصدر من األجھزة المركزیة. والمقصود ھنا بالقرارات المحلیة تلك القرارات التي ھي من اھتمامات الوحدة 
یم كما في حال مجالس المناطق، أو على المحلیة، ویقع مدى تأثیرھا داخل نطاقھا المكاني سواء كان ذلك على مستوي اإلقل

مستوى المحافظات ویمثلھا المجلس المحلي أو على مستوى المدن المجالس البلدیة. ھذه المركزیة الشدیدة تجعل من 
الممكن وصف اإلدارة المحلیة السعودیة بأنھا مركزیة القرار محلیة التنفیذ، فالقرارات التي تخص المحلیات تصدر في 

 الھیئات المركزیة.الغالب في 

 التمویل المحلي:مفھوم 

یعتبر التمویل المحلي من الضروریات الالزمة واألساسیة لقیام التنمیة المحلیة، حیث تتطلب ھذه األخیرة تعبئة أكبر قدر  
ا من مصادر ممكن من الموارد المالیة المحلیة، ویعرف التمویل المحلي بأنھ كل الموارد المالیة المتاحة والتي یمكن توفیرھ

مختلفة لتمویل التنمیة المحلیة بالصورة التي تحقق أكبر معدالت لتلك التنمیة عبر الزمن، وتعظم استقاللیة المحلیات عن 
 .)٢٢ :م٢٠٠١،الحمید عبد( الحكومة المركزیة في تحقیق التنمیة المحلیة المنشودة

ولتنمیة الموارد المالیة فإنھ یجب توسیع سلطات الوحدات المحلیة في الحصول على إیراداتھا الذاتیة، وأن یكون لكل       
منھا موازنة مستقلة، یتم إعدادھا على المستوى المحلي، بحیث یتم ترشید اإلنفاق العام، وتطویر القدرات الفنیة واإلداریة 

نیة واالقتصادیة وتھیئة المناخ المناسب لالستثمار، وتنظیم الجھود الذاتیة الخاصة باألفراد للعاملین، وإعداد الدراسات الف
والقطاع الخاص، ودعم الالمركزیة المالیة من خالل توسیع صالحیات الوحدات المحلیة في فرض الضرائب والرسوم في 

 .)القاھرة ،المحلیات تمویل( إطار ضوابط مركزیة

 شروط التمویل المحلي:

 للموارد المالیة المحلیة شروط معینة البد من توافرھا، وأھم ھذه الشروط ھي:      

 محلیة المورد: .١
یقصد بمحلیة المورد أن یكون وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة المحلیة التي تستفید من حصیلة ھذا الوعاء، وأن       

 د المركزیة. یكون ھذا الوعاء متمیزا بقدر اإلمكان عن أوعیة الموار
 ذاتیة المورد:    .٢
یقصد بذاتیة المورد استقاللیة الھیئات المحلیة في سلطة تقدیر سعر المورد في حدود معینة أحیانا، وربطھ وتحصیلھ       

 .)١٢:م١٩٨٥،الزغبي( حتى تتمكن من التوفیق بین احتیاجاتھا المالیة و حصیلة الموارد المتاحة لھا
 سھولة تسییر المورد: .٣
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 .)٢٠٠٤:٦،حاجي( یقصد بسھولة تسییر المورد سھولة تقدیره وكیفیة تحصیلھ وكذا تكلفة تحصیلھ......الخ      
 

 مشكلة التمویل و الموارد المالیة المحلیة:

تواجھ الوحدات المحلیة في تحقیق برامج التنمیة المحلیة على مستوى وحداتھا مشكلة  التمویل، وضعف الموارد       
المالیة المحلیة المخصصة ألغراض التنمیة، وبذلك یصعب على ھذه الوحدات تنفیذ كافة أو بعض البرامج التنمویة 

خص االستقالل الفعلي والحقیقي للوحدات المحلیة في الحصول على الضروریة لسكان الوحدات المحلیة. إن ھذه المشكلة ت
الموارد المالیة حیث تتقید حریتھا برقابة السلطة المركزیة في فرض الضرائب والرسوم المحلیة وعلى االقتراض، كما 

عدم كفایة الموارد  تتقید كذلك حریتھا بالرقابة على میزانیتھا، وعلى أوجھ الصرف الخاص بإیراداتھا المختلفة، غیر أن
المالیة المحلیة ال یعود فقط إلى القیود التي تمارسھا السلطة المركزیة وإنما یعود كذلك إلى صغر حجم الوحدات المحلیة 
التي ال یمكنھا الحصول على الموارد الذاتیة الكافیة، وذلك لوجود عالقة قویة بین مساحة الوحدة المحلیة ومواردھا المالیة، 

 قدرة التمویلیة غالبا ما تتناسب عكسیا مع كبر الوحدات المحلیة وكثافتھا السكانیة ودرجة تقدمھا الحضاري.حیث أن ال

 ولتنمیة الموارد المالیة المحلیة یجب مراعاة:      

 تحقیق الالمركزیة في اإلنفاق وترشید اإلنفاق العام. -١
 ات الفنیة.تطویر القدرات الفنیة واالقتصادیة للمشروعات وإعداد الدراس -٢
 التخلص من المخزونات الراكدة أو إفادة وحدات محلیة أخرى بھا. -٣
 تھیئة المناخ المناسب لالستثمار. -٤
تشجیع وتنظیم الجھود الذاتیة الخاصة باألفراد ورجال األعمال وإسناد بعض الخدمات إلى شركات خاصة  -٥

 والتنسیق بین المؤسسات والبنوك المتخصصة.
 ر للتمویل الذاتي.االھتمام بالسیاحة كمصد -٦
 تفعیل آلیات المشاركة الشعبیة في المشروعات والوحدات المحلیة. -٧

 
 مصادر الموارد المالیة المحلیة:    

وتنقسم موارد تمویل اإلدارة المحلیة إلى قسمین رئیسیین: ھما الموارد المحلیة الذاتیة والموارد المحلیة الخارجیة،       
فالموارد الذاتیة ھي تلك الناتجة عن الضرائب والرسوم المحلیة األصلیة والمضافة على الضرائب والرسوم القومیة إضافة 

 تشغیل واستثمار المرافق المحلیة المختلفة.إلى الموارد الخاصة والناتجة عن 

أما الموارد الخارجیة فھي الناتجة عن المساعدات المالیة التي تقدمھا الدولة لوحداتھا المحلیة لدعم میزانیاتھا إضافة       
 إلى القروض والھبات والتبرعات، وستظھر ھذه الموارد بالشكل التالي:

 الموارد المحلیة الذاتیة:   -١
تنقسم الموارد المحلیة الذاتیة إلى عدد من الموارد الفرعیة والتي تعتمد علیھا النظم المحلیة ذاتیا في تمویل التنمیة        

المحلیة، ھذه الموارد الذاتیة تختلف في تنوعھا ومقدارھا من بلد إلى آخر بحكم اإلمكانیات المالیة المتوفرة لدیھ وبحكم 
 عة، على أن أھم ھذه الموارد ھي:األنظمة االقتصادیة المتب
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 الضریبة المحلیة: -أ
تعرف الضریبة العامة بأنھا فریضة مالیة یدفعھا الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الھیئات العامة المحلیة بصورة        

 .)١١٥:م٢٠٠٣،ناشد( نھائیة مساھمة منھ في التكالیف واألعباء دون أن یعود علیھ نفع خاص مقابل دفع الضریبة
أما الضرائب المحلیة فھي كل فریضة مالیة تتقاضاھا الھیئات المحلیة على سبیل اإللزام في نطاق الوحدة اإلداریة       

 .)٦٣:م١٩٦٢،حلمي( التي تمثلھا دون مقابل معین بقصد تحقیق منفعة عامة

وبالتالي یتضح أن الضریبة المحلیة تدفع في نطاق الوحدة المحلیة إلى المجالس المحلیة من قبل أفراد الوحدة المحلیة       
أو المجتمع المحلي على عكس الضریبة العامة التي تدفع إلى الھیئات العامة للدولة من قبل جمیع مواطني وأفراد الدولة 

فإن مواصفات الضریبة المحلیة تتلخص في ضرورة أن تتحقق القواعد العامة للضریبة  مساھمة في األعباء العامة، وبھذا
التي من أھمھا تحقیق العدالة والمساواة في التضحیة باإلضافة إلى محلیة الوعاء وسھولة تقدیر الضریبة المحلیة لتتمكن 

  .وقعة لحصیلة الموارد المقدرة لھاالمجالس المحلیة من تخطیط مشروعاتھا ووضع موازناتھا تبعا للتقدیرات المت

 الرسوم المحلیة:-ب
یتم تحصیل الرسوم المحلیة مقابل خدمات تؤدیھا اإلدارة المحلیة للمواطنین حیث تعود بالنفع والفائدة على دافعي ھذه       

  الرسوم، وتشكل حصیلة ھذه الرسوم موارد عامة لإلدارات المحلیة.
یل نوعین من الرسوم: رسوم محلیة عامة وھي رسوم تفرض بقوانین وقرارات وزاریة للوحدات المحلیة حق تحص      

ولیست محلیة، ورسوم ذات طابع محلي وتفرض بقرارات محلیة یصدرھا المجلس الشعبي المحلي ویوافق علیھا مجلس 
 الوزراء.  

 إیرادات األمالك العامة للھیئات المحلیة:-ج
یوجد أنواع من اإلیرادات التي تتولد منھا أمالك الھیئات العامة مثل اإلیجارات التي تحصل عن طریق تقویم خدمة       

السكن لمحدودي الدخل في شكل إقامة أو تشیید مساكن أو تأجیرھا بإیجارات مالئمة لمحدودي الدخل فأصبحت بذلك ھذه 
ت ناتجة عن تأجیر المرافق العامة المحلیة أو تشغیلھا أو إدارتھا مباشرة لقاء سواء أكان ، ھاما للمحلیاتاإلیجارات موردا 

 دمة لبعض الھیئات المحلیة كقروض.أثمان محدودة تعود على المجالس المحلیة لدى البنوك أو المق
 

 الخارجیة:   المالیةالموارد  -٢
اإلداري للمحلیات ال یعني تغطیة كافة نفقات مشروعات إن التأكید على أھمیة الموارد المالیة المحلیة في دعم االستقالل  

التنمیة المحلیة من الموارد الذاتیة ألن ذلك قد یبطئ من معدالت التنمیة المطلوبة ولذلك فإنھ یتم اللجوء إلى الموارد المالیة 
 الخارجیة.

 اإلعانات الحكومیة:   -أ

الھیئات العمومیة والوحدات المحلیة والھیئات الخاصة، وفي  غالبا ما تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالیة إلى      
 بعض األحیان بدون أن تحصل الدولة على مقابل أي بدون أن تلزم المستفیدین برد ھذه المساعدات ال نقدیا وال عینیا.

،  )٢٥٢:م٢٠٠٣،الوھاب عبد( وتسمى ھذه المساعدات المالیة الموجھة لتغطیة نفقات التنمیة المحلیة باإلعانات      
وتؤدي ھذه اإلعانات أھدافا اقتصادیة وأخرى اجتماعیة تتمثل في تعمیم الرخاء في مختلف مناطق الدولة، وإذابة الفوارق 

 بین المناطق الفقیرة والنائیة والمناطق الغنیة.
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إن اإلعانات الحكومیة غالبا ما تتضمن شروطا تقید حریة واستقالل المجالس المحلیة إذ أنھا توجب في كثیر من     
 األحیان خضوع اإلدارة المحلیة عند إنفاقھا اإلعانات الحكومیة إلى رقابة مالیة من الھیئات المركزیة.

 القروض:  -ب
تثماریة التي تنشأ على مستوى المحلیات وتعجز موارد المیزانیة على تستعمل القروض في تمویل المشروعات االس      

 تغطیة نفقاتھا، وال یجوز عادة للمجالس المحلیة على مستوى المحلیات أن تلجأ إلى عقد قروض دون إذن من الحكومة.
المراد إنفاق قیمة وھذا النوع من القروض عادة ما یكون بفائدة بسیطة ومدة القرض تعتمد على طبیعة المشروع       

 القرض علیھ.

 التبرعات و الھبات: -ج
تعتبر التبرعات والھبات موردا من موارد المجالس المحلیة وتتكون حصیلتھا مما یتبرع بھ المواطنون إما مباشرة       

تیجة وصیة تركھا إلى المجالس المحلیة أو بشكل غیر مباشر للمساھمة في تمویل المشاریع التي تقوم بھا، وكذلك قد تكون ن
 ھبة یقدمھا أحد المغتربین لتخلید اسمھ في بلده. احد المواطنین بعد وفاتھ في حالة انعدام الورثة أو

تشكل ھذه الموارد المالیة الذاتیة والخارجیة للمحلیات مصادر التمویل المحلي الموجھ لتحقیق معدالت متزایدة في       
من المعیشة ألفراد الوحدات المحلیة، وھذه الموارد المالیة المحلیة الذاتیة والخارجیة التنمیة المحلیة لتحقیق مستوى أفضل 

 تختلف من دولة ألخرى حسب النظام المحلي المتبع لكل دولة.

 

فالباحثة ترى ان التنمیة المحلیة تعتمد بالدرجة األولى على التمویل المحلي إلحداث زیادات في مستویات التنمیة       
ذلك أنھا تنطلق من القاعدة الشعبیة العریضة فتعبر عن احتیاجاتھا الفعلیة إلى مختلف المشروعات وتوجھ الجھود  المحلیة

الحكومیة إلى إحقاق المشروعات التنمویة الضروریة للمحلیات، حیث أن إحقاق برامج و مشروعات التنمیة المحلیة 
 یة.یتطلب تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة المحل

 :الموازنة بین التمویل المركزي والتمویل المحلي
لكل منطقة ومحافظة وبلدیة قدراتھا وإمكاناتھا الذاتیة سواء كانت موارد طبیعیة أو قوى بشریة أو مؤھالت قیادیة وثقافة 

شعبیة تمنحھا میزة تفصیلیة وقدرة على المنافسة وتطویر االقتصاد المحلي. یلزم التمیز باألداء وربطھ بالعوائد االقتصادیة 
ید من اإلنتاجیة وحافزاً لتقدیم مبادرات ومشاریع وأفكار جدیدة. وإذا كان التمویل المركزي المحلیة لیكون دافعاً نحو المز

 ضرورة لتحقیق التنمیة المتوازنة فإن التمویل المحلي یحمل في مضمونة تحقیق توازن بین التوسع االقتصادي والعمراني 
 

لى سبیل المثال، فزیادة عدد المطاعم في المدینة یتطلب وتكالیف خدمات المتابعة والرقابة، كرسوم الرقابة على المطاعم ع
زیادة عدد المراقبین الصحیین، ولتغطیة تكلفتھم یتم فرض رسوم سنویة على المطاعم. ھذا اإلجراء من شأنھ ضمان توفیر 

 خدمات المراقبة الصحیة مھما تزاید عدد المطاعم.
 

والمحافظات والبلدیات السعودیة تعاني من ضعف الصالحیات ومن جمیع ما تم ذكره ترى الباحثة ان مجالس المناطق 
اإلداریة والمالیة التي ال تتناسب مع حجم مسئولیاتھا ومھامھا فضال عن استقاللیتھا في صنع القرار المحلي وتجدید 

روقراطي، والتداخل أولویات التنمیة المحلیة. ویعود ذلك إلى ممارسة المركزیة الشدیدة واالعتماد الكبیر على التنظیم البی
في المھام بین المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة، باإلضافة إلى ضعف الصالحیات وتعدد المرجعیات للھیئات 
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اإلداریة المحلیة. وتبین أن ھناك عدة جوانب یلزم أخذھا بعین االعتبار عند صیاغة مقترح لتطویر اإلدارة المحلیة ویقع 
بمیزانیتھا المحلیة وتنفیذ برامج الموازنة العامة للعمل على تطویرھا وتنمیتھا تحقیقا لبرنامج  في جوھرھا فكرة االھتمام

في صناعة التنمیة المحلیة،  وھذا یقتضي االھتمام بنظام اإلدارة المحلیة ومشاریعھا وتلبیة  ٢٠٣٠التحول الوطني ورؤیة 
الموارد الداخلیة وبالتالي اعتماد المملكة الذاتي لنفسھا وتأمین  احتیاجاتھا بما یحقق التحول لألفضل واالستفادة القصوى من

مستقبال أفضل وزاھر وخالي من العجز بالمیزانیات وتخفیض التكالیف واإلنفاق بما یحقق الكفاءة القصوى واإلنتاجیة 
 والتنمیة االقتصادیة للدولة وجعلھا من الدول المتقدمة في العالم اجمع.

 تفقد قد أنھا إال المطلوبة، التغییرات وإحداث الوطني التحول تحقیق في أھمیتھا على الشدیدة ركزیةالمفالباحثة ترى ان 
 من وبالتالي المطلوب بالمستوى» ٢٠٣٠ رؤیة« لتحقیق عائقا شكلت وربما المبادرة في والرغبة الحماس المواطنین

 أھمیة إدراك الممكن من یجعل أكبر وعمق بشمولیة الحكومیة اإلدارة لمنظومة النظر یتحتمولھذا . تالفیھ الضروري
 نظام مثل السعودیة في المحلیة لإلدارة تنظیمات ھناكأن وعلى. والمحلیة المركزیة القرارات بین والموازنة التنسیق
 فیما رابط ال ومتفرقة مجزأة تنظیمات تظل أنھا إال والبلدیة،" المحافظات مجالس" المحلیة والمجالس المناطق مجالس

 نظاما األمر یتطلب ولذا. المحلیة التنمیة مجال في ضیقة وأدوارھا المحلي الشأن إلدارة كافیة صالحیات تمنح وال بینھا
 أو المنطقة مستوى على سواء مستویاتھا بجمیع المحلیة لإلدارة واحدة ومرجعیة موحد إطار بمنزلة یكون المحلیة لإلدارة

 .المدینة أو المحافظة

 سیمكن وبالتالي اإلشراف، نطاق ویضیق الحكومي واألداء الحوكمة مستوى سیرفع المحلیة لإلدارة نظام إصدار إن 
 منح أن البعض یعتقد كما ولیس فاعلیة، أكثر بشكل المحلیات على والسیطرة الضبط ممارسة من المركزیة الجھات

 المحلیة التنمیة وتیرة تسریع في المناطق إدارة وألھمیة. المركزیة الجھات سلطات من سیقلل للمحلیات أكبر صالحیات
 منظومة تكتمل ھكذا. المناطق أمراء وعضویة ـــ هللا یحفظھ ـــ الملك برئاسة المحلیة لإلدارة أعلى مجلس إنشاء فیقترح
 في جدید ونھج الحكومي اإلداري الفكر في تحول فترة تعیش المملكة أن األفكار ھذه طرح على یشجع ما. الحكومي العمل

 .وازدھارا وتالحما إنتاجا أكثر المملكةتجعل جدیدة أوضاع إلى االنتقال یستھدف العام العمل ممارسة

 الالمركزیة وأنواعھا: مفھوم
 :Decentralization conceptمفھوم الالمركزیة اوالً: 

ة  خاص والمستویات اإلداری یقصد بمفھوم الالمركزیة بأنھ درجة عدم تركیز السلطة، أي تشتت السلطة وتوزیعھا بین األش
 في المنظمة أو على مستوى الدولة.المختلفة 

 
 أنماط الالمركزیة:ثانیاً: 

 یمیز أغلب الكتاب والباحثین في معرض حدیثھم عن الالمركزیة بین األنواع اآلتیة:

ة: -١ ة الجغرافی ع  الالمركزی ي تتمت د الت ر الواح اطق القط ات ومن الیم ومحافظ ین أق لطة ب ع الس ة توزی ي عملی ل ف وتتمث
ھ صالحیة وضع  ون ل یم ویك واطني اإلقل ل م ن قب ض أعضاءه م ع أو بع بشخصیة معنویة تناط بمجلس محلي ینتخب جمی

ة، میزانیة مستقلة واتخاذ القرارات اإلداریة المتعلقة بإدارة ا یم أو المحافظ ك اإلقل دود ذل ي ح لمشروعات والمرافق العامة ف
 ویطلق البعض على ھذا النوع من الالمركزیة اإلداریة باإلدارة المحلیة أو إدارة األقالیم والمحافظات.
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ة: -٢ ة الوظیفی ا الالمركزی ین األقس ة وب تویات الھرمی ى المس ط عل الحیات فق لطات والص ع الس ة توزی ي عملی ل ف م وتتمث
ا  ام المستویات العلی ا اتسعت مھ نمط اإلداري كلم ذا ال المتخصصة داخل المنظمة أو الوزارة الواحدة، وتبرز الحاجة إلى ھ

 وزادت أعمالھا وضاق وقتھا عن تسییر األمور بكفاءة وفعالیة.

یة: -٣ ة السیاس ة  الالمركزی ة المختلف ائف الحكومی ع الوظ ا توزی تم بموجبھ ة ی ة قانونی ي عملی ة –وھ ریعیة والتنفیذی التش
تج  -والقضائیة ھ وین د نفس ذا البل ة لھ ز األخرى التابع بین الحكومة الموجودة في مركز البلد والسلطات الموجودة في المراك

كل  ة تش ات مركب دة حكوم ن ع ون م درالي یتك عن ھذا التوزیع نوع من نظام الحكم یسمى (باالتحاد الفدرالي)، فاالتحاد الف
ذا  بمجموعھا اتحاداً  ظ ھ ا نالح اً م واحداً، فكل والیة حكومة، ولكل حكومة سلطات ثالثة: تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة وغالب

ل والمكسیك  ین والبرازی ة وسویسرا واألرجنت دة األمریكی ات المتح ات كالوالی ن والی ة م النمط من الحكم في الدول المركب
 وأسترالیا والھند وإندونیسیا وغیرھا.

ة  لمالیة:الالمركزیة ا -٤ ات الخاص ة والمنظم ات المحلی المسؤولیة المالیة ھي عنصر رئیسي للمركزیة. فإذا كانت الحكوم
اً  ھ أو تحصیلھ محلی تنفذ وظائف ال مركزیة بفعالیة، فإنھ یجب أن یكون لدیھا مستوى مناسب من اإلیرادات سواء یتم فرض

رات اإلنفاق. ویمكن أن تأخذ الالمركزیة أشكاالً كثیرة مثل: وكذلك أیضاً سلطة صنع قرا–أو محول من الحكومة المركزیة 
ي  اج المشترك والت ات اإلنت ل المشترك أو ترتیب تج) والتموی التمویل الذاتي أو استرداد التكلفة (من خالل نفقات تكالیف المن

ة  رادات المحلی ة أو ضرائب من خاللھا یشارك المنتفعون في تقدیم الخدمات والبنیة األساسیة وتوسیع اإلی ن خالل الملكی م
ي  ن الضرائب الت ة م رادات العام ل اإلی ي تنق ات الت المبیعات أو التكالیف أو النفقات غیر المباشرة والتحویالت بین الحكوم

ددة  ة أو مح ة الستخدامات عام ات المحلی ى الحكوم ة إل ة المركزی ، General- Specificیتم تحصیلھا عن طریق الحكوم
 االقتراض.والحق في 

 
 :السعودیة العربیة المملكة في التنمیة في المحلیة اإلدارات دور
ن د م إلدارة ان المؤك ة ل ر دور المحلی ي كبی االت ف ة مج ة التنمی طتھا، المختلف ق فبواس وع یتحق ي التن طة ف ة األنش  التنموی

ي للدولة العامة السیاسة مبادرات ان إلى البعض ویجادل، المحلیة ة مجال ف ة التنمی ع المحلی ر العبء یق ن االكب ا م  اقتراحھ
 .التنمیة لعلمیة الحقیقیة لإلدارة األساسیة الرافعة المحلیة اإلدارة تعد الجانب ھذا ومن، المحلیة الھیئات تلك على وتنفیذھا

ة في تشكل قد المتنوعة واختصاصاتھا المختلفة بھیئاتھا المحلیة اإلدارة ان شك من ما إنھ ا مرحل دا م را راف ي كبی ة ف  التنمی
ى اإلداریة وطني المستوى عل ذه، ال ة المجالس فھ ا المحلی دمات إدارة یمكنھ ي الطابع ذات الخ ر بأسلوب المحل ة اكث ، فعالی

ً  فیھ شك ال ومما نح ان ایضا دات م ة الوح ة والمجالس اإلداری ة المحلی ي االختصاصات كاف دة اقنط ف ة الوح ر المحلی  یعتب
ن العبء تخفیف على یعمل ذلك ان حیث، اإلداریة التنمیة طریق على خطوة از كاھل ع ن المركزي الجھ ة وم  یخفض ثم

 .والبیروقراطیة والتعقیدات اإلجراءات من
 

ي تكون، والمحلیة اإلقلیمیة التنمیة استراتیجیة ان ة االقتصادیة الظروف إطار ف ة واالجتماعی ي، السائدة الواقعی  ضوء وف
ى فالنظر، الدولة مستوى على المحلیة التنمیة متطلبات ھ األمرإل ي برمت ات نطاق ف ربط اساسیة عالق وطني االقتصاد ت  ال

 .الواحد االقتصاد اجزاء ترابط تحتمھا ضرورة ھذه تصبح، المحلیة المناطق باقتصادیات الكلي
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 ان ینبغي االجل طویلة والمحلیة اإلقلیمیة فالسیاسة، والمحلیة اإلقلیمیة التنمیة لعملیة المستمر الدعم من للدولة البد ھنا ومن
ر تكون لكي االقتصادیة العوامل مع السائدة والسیاسیة االجتماعیة العوامل االعتبار في تأخذ ة اكث ة واقعی  للظروف ومالئم

 .)٤١-٤٢:م٢٠١٣،الدوسري(
 

 املبحث الثاين::
لموازنة العامة:  إالطار النظري 

 المقدمة:
وتطورت لتصبح صورةً من صور التخطیط االقتصادي، حیث توضح بالتفصیل عرفت الموازنات منذ عصور قدیمة 

أوجھ االستخدامات المالیة سواًء الحكومیة أو الخاصة، و ما یجب تحصیلھ من إیرادات ومصادر دخل الزمة لتغطیة 
ادات والمصروفات التي وقد بدأ استخدام الموازنات كأداةٍ لتحقیق التوازن بین اإلیر النفقات خالل فترةٍ زمنیٍة محددةٍ،

تخص فترة زمنیة معینة في المستقبل، ومن بعد ذلك تم استخدامھا لتحقیق أھداف الرقابة وذلك بربط تقدیراتھا بمعاییر 
رقابة علیھا (عبد اللطیف، معینة لألداء وأخیراً تمَّ استخدامھا لتحقیق أغراض التنسیق بین مختلف األنشطة وال

 دامھا  لتحقیق االستخدام األمثل للموارد االقتصادیة وكوسیلة فعالة للرقابة وتقییم األداء.). وقد توسع استخ٢٠٠٩:٢١١

 مفھوم الموازنة العامة:
ات  ا الموازن ال أم ي قطاع األعم ك ف د ذل ت بع م طبق ظھرت الموازنات كمفھوم وأسلوب ألول مرة في المجال الحكومي، ث

 ).٤١: ٢٠٠١میالدیة (سلوم:  ١٦٨٩لھا في إنكلترا في عام في وضعھا الحالي فقد تم وضع القواعد العلمیة 
نة  ة س رة الموازن ت فك د اقتبس ا فق ا فرنس ام ١٧٨٩أم ي الع ود ف ة البن ق موازن دأ تطبی دة  ١٩٢١م، وب ات المتح ي الوالی ف

ی ز ب ادي للتمیی نیف اقتص ائف وبتص رامج ووظ كل ب ى ش ي عل نیف وظیف املة وبتص ة ش ة تنفیذی ون موازن ة لتك ن األمریكی
 .النفقات الجاریة والرأسمالیة وبموجبھا یتم تصنیف النفقة تبعا لنوعیتھا ولیس على وفق الغرض منھا

 
 :وھناك تعاریف عدیدة للموازنة منھا ما یلي

ام   دمات  ١٩٢٦عرفھا القانون الفرنسي لع واع الخ ة أو ألن ات السنویة للدول رادات والنفق رار اإلی ؤ وإق ة تنب ا (وثیق بأنھ
 ).٢٧٠: ٢٠٠٨الخطیب والمھایني: .(ھي األخرى للقواعد نفسھاالتي تخضع 

الفقرة (١٩٤٠لسنة  ٢٨عرفھا قانون أصول المحاسبات العامة العراقي (رقم   ة ١) ب ة العام ة المیزانی ادة الثانی ن الم ) م
انون الموا ة). (أصول بانھا (ھي الجداول المتضمنة تخمین إیرادات ومصروفات الدولة لسنة مالیة واحدة تعین في ق زن

 ). ١٩٤٠لسنة  ٢٨المحاسبات العامة العراقي رقم 

ات وتحویالت :دارة المالیة والدین العام عرفھا قانون اال  رادات ونفق ات السنویة إلی ى التخمین ھي برنامج مالي یقوم عل
 ).١١٠: ٢٠٠٤: ٩٥والصفات العینیة للحكومة). (امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم 
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بق  ا س ع م ى جمی مھا وعل ي ترس ات الت داف والسیاس ن األھ ة م ي إال مجموع ا ھ ة م ة العام أن الموازن ة ب رى الباحث ت
د  داف وتحدی ذه األھ ق ھ ل تحقی ن أج ق م ي یجب ان تنف الغ الت د المب ا تحدی ن خاللھ تم م داول ی كل ج ى ش ة عل الحكوم

 یة معینة.الموارد التي یجب أن یتم الحصول علیھا من أجل تمویل ھذا األنفاق وخالل مدى زمن
 

 أھمیة الموازنة:
تعد الموازنة أداة تخطیط بتم من خاللھا التنبؤ بالمستقبل، ووضع الخطط المناسبة لكافة أنشطة المنشاة، فالتخطیط  ١-

یجعل اإلدارة تنظر إلى المستقبل باستمرار مما یؤدي إلى تقلیل عدد المفاجآت، بأن التفكیر المسبق یساعد اإلدارة على 
) ویرى األفضل، فمثال إذا توقعت اإلدارة حدوث عجز في النقدیة خالل فترة Horngrenاألحوال والظروف نحو (تغییر 

الموازنة فإنھ یمكن ترتیب التمویل قبل الحاجة إلیھ بفترة طویلة، وإذا كان ذلك ناتجاً عن توسعات رأسمالیة فإن التخطیط 
 ).٢٠٠١لضغط على النقدیة (المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، یساعد اإلدارة على جدولة ھذه التوسعات لتخفیف ا

أداة فعالة لتنفیذ السیاسیات المالیة للدولة فمن خاللھا یمكن التأثیر ومعالجة اآلثار الناجمة عن التضخم والكساد عن  ٢-
طریق التحكم في قیمة الضرائب طریق التحكم في الطلب بتخفیضھ أو زیادتھ وبالتالي تقلیل اإلنفاق العام أو زیادتھ عن 

 ). ٢٠٠٧:١٥المفروضة (العریني، 

تعد الموازنة التخطیطیة أداة رقابیة فعالة بید اإلدارة تضمن لھا اإلشراف الكامل على التصرفات المالیة للمنشاة، فھي  ٣-
كل إدارة أو قسم في المنشاة تحتوي على أرقام التكالیف واإلیرادات التي یتوقع حدوثھا خالل فترة الموازنة،  والخاصة ب

 ). ٢٠٠٧:١٥(العریني، 

الموازنة تعد وسیلة مھمة تعمل على تحسین كفاءة اإلدارة من خالل التنسیق بین الوحدات المختلفة داخل الوحدة  ٤-
 ). ٢٠٠٥:٢٣االقتصادیة ،وتشجع على بث روح التعاون بین العاملین للعمل على إنجاحھا (العمري، 

 دیرین بطریقة لتحدید أھدافھم والتي تستخدم كمعیار لتقییم األداء فیما بعد.إنھا تمد الم ٥-

تعتبر الموازنة أداة ھامة من حیث أنھا (وسیلة للتحفیز، أداة لالتصال، دفع المدراء للتخطیط، المساعدة على االستغالل  ٦-
 ).٢٠٠٠:١٨د المتاحة) (العالوین، األمثل للموار

 :موازنات البلدیات

 :لبلدیاتتعریف ا
وللبلدیة شخصیة العربیة السعودیة  البلدیات ھي أجھزة حكومیة ترتبط إداریا بوزارة الشئون البلدیة والقرویة في المملكة

ویخضع . القیام بالوظائف الموكلة الیھا  اعتباریة وقد منحتھا الدولة نوعاً من االستقالل اإلداري والمالي لمساعدتھا على
البلدیات ألحكام كافة األنظمة التي یخضع لھا موظفو الدولة عموماً وتتقید البلد بسائر األنظمة  رؤساء وموظفو ومستخدمو

 والتعلیمات المالیة المتبعة في الدولة.

 مفھوم الموازنة البلدیة:
مالیة في التحكم تعبر الموازنة البلدیة عن الخطة المالیة للبلدیة في فترة زمنیة مستقبلیة عادة ما تكون سنة، تبین سیاستھا ال

 ).٢٠١٢:١بإیراداتھا ونفقاتھا العامة، ودرجة سیادتھا على مواردھا المالیة المختلفة (أبو زعیتر، 
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كما أن البلدیة تمثل الخلیة األساسیة والقاعدة األولى في مؤسسات الحكم المحلي، والتي أسندت إلیھا جملة من الصالحیات 
بتقدیم الخدمات إلفراد المجتمع المحلي، غیر أن ذلك بدأ یصطدم في اآلونة األخیرة واالختصاصات ذات األھمیة البالغة 

بمشكلة نقص وانخفاض مصادر التمویل مع تزاید النفقات، األمر الذي أدى إلى العجز في میزانیات العدید منھا وبالتالي 
 ).٢٠٠٨:٢عدم إمكانیة القیام بمھامھا العامة بشكل جید وفعال (الخاروف، 

 میة الموازنات في البلدیات:أھ
على الرغم من أن إعداد الموازنة یكلف البلدیة جھداً ووقتاً وتكلفة إال أن تكلفة عدم إعداد الموازنة یفوق كثیراً تكالیف 

 )Wayne and Haroid, 1986:389إعدادھا، ویقوم استخدام أسلوب الموازنة الفوائد التالیة: (

بحیث توفر بیانات عن احتیاجاتھا المختلفة للفترات المستقبلیة من عدد  الموازنة أداة للتخطیط الشامل: .١
 وأدوات، أو احتیاجات مالیة، أو تأمین الموارد الالزمة إلنتاج الخدمة.

فھي تشمل معاییر یمكن االعتماد علیھا في التقییم، والحكم على التنفیذ  الموازنة نظام متكامل لتقییم األداء: .٢
 بة على التنفیذ؛ ولذلك تعتبر نظاما متكامال وشامال.الفعلي، وتحقیق الرقا

فالموازنة الشاملة تغطي كافة األنشطة المختلفة للبلدیة، وبما أن البلدیة تتكون من  الموازنة أداة للتنسیق: .٣
أنظمة فرعیة كل منھا یتأثر ویؤثر في اآلخر، وكل منھا لھ أھدافھ وخططھ الخاصة بھ، فیأتي دور الموازنة 

 والتوفیق بین تلك األنشطة المختلفة. للتنسیق
تشمل الموازنة معاییر محددة للموظفین وخطة مقدمة لما ھو  الموازنة ھدف للعاملین یسعون لتحقیقھ: .٤

 مطلوب من الموظف، بحیث یعمل الموظف بما في وسعھ للوصول إلى المعیار المحدد.
ة المستویات اإلداریة المختلفة للبلدیة، بحیث تعتبر الموازنة وسیلة اتصال بین كاف الموازنة وسیلة اتصال: .٥

 یتطلب تنفیذ الموازنة تقدیم تقاریر دوریة.
فوضع خطة على صورة الموازنة قد یكشف المشكالت،  تساعد الموازنة للتنبؤ بالمشكالت قبل حدوثھا: .٦

 ودراسة أسباب تلك المشكالت ومحاولة التغلب علیھا قبل وقوعھا.

 كونھا تحقق األھداف التالیة للمؤسسة: وتبرز أھمیة الموازنة من

. إشراك المسؤولین في المؤسسة بعملیة التخطیط من اجل االستفادة من خبراتھم العملیة ورفع الروح المعنویة لدیھم ١
 وإشعارھم باألھمیة والمسؤولیة.

 . إلزام المؤسسة بتقدیر احتیاجاتھا المختلفة لفترة مستقبلیة.٢

 التنسیق بین مختلف األنشطة واألقسام وتفعیل وسائل االتصال بین إدارات تلك األنشطة.. تمكین المؤسسة من ٣

. تمكن إدارة المؤسسة من الرقابة على تنفیذ األعمال والنشاطات المطلوبة من كافة األقسام والمستخدمین حیث توفر ٤
) ویعد األساس النقدي ھو األساس ١٨٦ :٢٠٠٨الموازنة لإلدارة فرصة المقارنة بین الواقع والتقدیرات. (درغام وعید، 

الذي تعتمده البلدیات في إعداد التقدیرات للموازنة، ویتمیز ھذا األساس بالسھولة والبساطة في االستخدام. وقد برزت عدة 
ید، محاوالت لتأھیل البلدیات لالنتقال من األساس النقدي إلى أساس االستحقاق كأساس إلعداد الموازنات التقدیریة. (ع

١١٨ :٢٠٠٧.( 
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 مصادر التمویل في البلدیة:

المحلي، باإلضافة لما سبق  لة من خالل موازنة وزارة الحكمفالبلدیات الحكومیة تمول عن طریقة الموازنة العامة للدو
 قد یكون تركیبة تمویل البلدیة خلیط من األشكال التالیة:

 اإلعانات والمساعدات الحكومیة. .١
 بسیطة والمخفضة.القروض ذات الفائدة ال .٢
 رسوم االشتراك. .٣
 مخصص من موازنة الدولة. .٤
 إعانات مالیة وعینیة من جھات أخرى. .٥
 بعض استثمارات شركات التمویل والجمعیات األخرى. .٦

 مبادئ وقواعد إعداد موازنات البلدیات:

وھي كاالتي (صبري، ھناك أسس عامة یجب مراعاتھا عند إعداد وتنفیذ الموازنات لضمان نجاحھا من قبل البلدیات 
 ):٥:  ٢٠٠٦والحاج، 

یجب أن تبني الموازنة على أساس أھداف البلدیة والتي یجب أن تكون محددة مالءمة الموازنة ألھداف البلدیة:  
 بوضوح وقابلة للتطبیق والتنفیذ في حدود البلدیة والبیئة المحیطة.

ار الھیكل التنظیمي لكل بلدیة من قبل المجلس البلدي : فیجب تحدید وإقرمالءمة الموازنة للھیكل التنظیمي للبلدیة 
لتتالءم وتصنیفات جداول الموازنة لذلك الھیكل التنظیمي المقر ومراعاة تعدیل تلك الجداول عند إحداث أي تغییر 

ني في ذلك الھیكل التنظیمي، فیتم تقسیم الموازنة بما یتالءم والھیكل التنظیمي بشكل یسمح بانسیاب العمل الروتی
 وفقاً للجداول الموضحة دون تعارض بین مراكز المسؤولیة المختلفة .

: إن مالءمة الموازنة للنظام المحاسبي واستخدام مفردات مالءمة الموازنة للنظام المحاسبي ودلیل الحسابات 
 خططة.حسابات تتفق ودلیل الحسابات یعد امرأ أساسیاً لتسھیل عملیة المقارنة بین البیانات الفعلیة والم

وذلك ابتداء من أعلى مستوى إداري وھو المسئول عن  الحصول على تأیید المستویات اإلداریة في البلدیة: 
 اعتماد الموازنة و إعطاء اإلذن بتنفیذھا إلي ادني مستوى إداري یساھم في تنفیذ األنشطة وفقاً للموازنة.

یفضل ربط الموازنة  ة المختلفة لتنفیذ الموازنة:ربط الموازنة بنظام الحوافز لضمان تعاون المستویات اإلداری 
بنظام حوافز لتشجیع العاملین على تحقیق أقصى قدر ممكن من الكفاءة اإلنتاجیة كما یمكن ربط نظام الترقیة 

 وشغل المناصب اإلداریة العلیا بمدى تنفیذ الموازنة وتحقیق الخطط المرسومة.

 :اعداد موازنات البلدیات
ات البلدیات حسب تعلیمات وزارة المالیة التي توزع على الوزارات والمصالح الحكومیة قبل بدء عملیة یتم اعداد موازن

اعداد الموازنة. وتستخدم نفس النماذج التي تستخدم من قبل سائر األجھزة الحكومیة األخرى عند اعداد موازناتھا 
تي تقوم بجبایتھا) ولنفقاتھا للسنة المالیة المقبلة ویرفع ویتضمن مشروع موازنة البلدیة تقدیرات إلیراداتھا المباشرة (ال

 مشروع موازنة البلدیة الى الجھة المسئولة عنھا، وھي وزارة الشئون البلدیة والقرویة.
 وتناقش ھناك مع المختصین في الوزارة (وحدة التخطیط والمیزانیة) ویشترك في النقاش مندوب من البلدیة المعنیة .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





       

  كلية االقتصاد واإلدارة     
 قسم إدارة عامة         

         
 قسم اإلدارة العامة                        

٣٦ 

وبعد مناقشة مشاریع موازنات جمیع البلدیات تقوم وزارة الشئون البلدیة والقرویة برفع مشاریع موازنات البلدیات الى 
إدارة المیزانیة العامة في وزارة المالیة ، حیث تناقش ھناك المناقشة النھائیة، ویشترك مندوب عن البلدیة المعنیة عند 

لتوصل الى اتفاق بشأن االعتمادات التي سترصد للبلدیة في موازنة السنة المالیة مناقشة موازنة بلدیتھ ، وأخیرا یتم ا
 القادمة . 

وتصدر موازنات البلدیات بعد الموافقة علیھا في وثیقة میزانیة خاصة مستقلة عن المیزانیة العامة للدولة وتتضمن 
ھا وترصد األموال الالزمة لھا بشكل وتصدر بمرسوم ملكي خاص ب، من الباب األول والثاني والثالثمخصصات كل 

 اجمالي تحت بند اعانة البلدیات في موازنة وزارة الشئون البلدیة والقرویة (الموجودة ضمن وثیقة الموازنة العامة للدولة)

اما بخصوص الباب الرابع (مشاریع البلدیات) فتظھر ضمن اعتمادات الباب الرابع في موازنة وزارة الشئون البلدیة 
 مات المالیة المرعیة في المملكة.رویة. ویتولى رئیس البلدیة إنفاق االعتمادات المخصصة لبلدیتھ حسب األنظمة والتعلیوالق

 :إیرادات البلدیات 

للبلدیات إیرادات مباشرة تجبیھا لنفسھا، ولھا حصة من الرسوم غیر المباشرة وتقدم لھا الدولة اعانة. وبوجھ عام فان 
 ف من االتي:موارد البلدیة تتأل

رسوم البلدیات المباشرة التي تجبیھا لنفسھا، وحصتھا من الرسوم غیر المباشرة التي تخصصھا الدولة للبلدیات  -١
 .وتجبیھا لصالحھا

 .الغرامات  -٢
 .إیرادات أموال (أمالك) البلدیة -٣
 .الوصایا والھبات -٤
 .اإلعانات والمخصصات التي تعتمدھا الدولة للبلدیة  -٥
 .الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمین نفقات استثنائیة  -٦
 .الموارد األخرى المأذون بھا نظاماً  -٧

ایجار أمالك، مبیعات مختلفة، رسوم بناء، رسوم الفتات، رسوم مھن،  وتشمل إیرادات البلدیة بشكل عام األنواع التالیة:
 رسوم كھرباء وغیرھا. 

ال تكفي لتغطیة نفقاتھا، لذا فان الدولة تشارك في تغطیة تلك النفقات بتخصیص اعانة وحیث ان إیرادات البلدیة المباشرة 
للبلدیة تمثل الفرق بین النفقات المقدرة للبلدیة للسنة المالیة القادمة واالیرادات المباشرة المقدرة لھا، ترصد في موازنة 

زارة من كل بلدیة ان تقدم بیانا بحالتھا المالیة، توضح فیھ وزارة الشئون البلدیة والقرویة. واثناء السنة المالیة تطلب الو
اإلیرادات التي حصلتھا خالل فترة معینة ومصروفاتھا وتقوم الوزارة بتمویل العجز من االعتماد المرصود في موازنتھا 

 .تحت البند المسمى اعانة البلدیة)(

 الرقابة على موازنات البلدیات: 
ابة المطبقة على تنفیذ الموازنات لجمیع الوزارات والمصالح الحكومیة في المملكة وھي تخضع موازنات البلدیات للرق

الرقابة قبل الصرف التي تمارسھا األدارسة العامة للرقابة المالیة (إدارة التمثیل المالي سابقا) التابعة لوزارة المالیة 
بة العامة. ویقوم المراقب المالي (الممثل المالي) واالقتصاد الوطني وللرقابة بعد الصرف التي یمارسھا دیوان المراق
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قق المعامالت المالیة الموجود في أقرب مدنیة على البلدیة، بممارسة الرقابة قبل الصرف كما ان دیوان المراقبة العامة ید
 بعد الصرف.

 :الحساب الختامي للبلدیات

سنة المالیة المنتھیة وترسل نسختان منة واحدة الى وزارة تعد كل بلدیة بعد انتھاء السنة المالیة الحساب الختامي لھا لل
المالیة (اإلدارة العامة للحسابات) والنسخة الثانیة الى دیوان المراقبة العامة وتحتفظ البلدیة بنسخة منھ لدیھا وتطبق 

ات اقفال الحسابات البلدیات في قفل حساباتھا واعداد الحساب الختامي تعلیمات وزارة المالیة في ھذا الخصوص (تعلیم
 واعداد الحسابات الختامیة).

 :موازنات االمارات

 :التعریف –اوالً 

امارة رئیسیة وتتبع االمارات من الناحیة اإلداریة  ١٤تقسم المملكة العربیة السعودیة اداریاً الى امارات یبلغ عددھا
كافة االنظمة التي یخضع لھا موظفو الدولة كما والتنظیمیة لوزارة الداخلیة ویخضع موظفو ومستخدمو االمارات ألحكام 

 تطبق جمیع األنظمة والتعلیمات والمالیة الساریة المفعول في الدولة.

 ً  اعداد موازنات االمارات: -ثانیا

تظھر موازنات االمارات كفروع ضمن فصل موازنة وزارة الداخلیة في المملكة فالفصل المخصص لوزارة الداخلیة في 
ة العامة للدولة مقسم الى فروع لكل امارة من االمارات الرئیسیة التي تقسم الیھا المملكة. ولذا یوجد في وثیقة الموازن

 موازنة وزارة الداخلیة أربعة عشر فرعا مخصصة لألمارات.

المستخدمة  من اما عن كیفیة اعداد الموازنة لألمارة الرئیسیة ،فیتم حسب تعلیمات وزارة المالیة وتستخدم نفس النماذج 
قبل سائر األجھزة الحكومیة األخرى عند اعداد موازناتھا وبعد اعداد مشروع موازنة األمارة فانھ یرفع الى إدارة 

المیزانیة العامة في وزارة المالیة وذلك لمناقشتھ  ویشترك في مناقشتھ موازنة االمارة مندوبون عن االمارة ومندوبون عن 
واإلدارة المركزیة للتنظیم واإلدارة ،والدیوان العام للخدمة المدینة وذلك عند مناقشة الباب األول إدارة المیزانیة العامة ،

وتناقش موازنات األبواب الثالثة األخرى الباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع كما تناقش في الوزارات واألجھزة 
رة المیزانیة العامة في مناقشتھا كما یشترك أحیان مندوبون الحكومیة اذ یشترك مندوبون عن االمارة ومندوبون عن إدا

 عن وزارة التخطیط.

وتصدر موازنات االمارات بعد الموافقة علیھا واعتمادھا كفروع ضمن فصل وزارة الداخلیة ویتولى كل امیر إنفاق 
للدولة وحسب تعلیمات  االعتماد ات المخصصة إلمارتھ حسب نصوص المرسوم الملكي الذي تصدر بھ الموازنة العامة

 تنفیذ الموازنة التي تصدرھا وزارة المالیة 

 ً  :إیرادات االمارات -ثالثا

ال توجد لألمارات إیرادات مباشرة خاصة بھا تجبیھا بنفسھا لتغطیة نفقاتھا كما ھو الحال بالنسبة للبلدیات ولكن االمارات 
تقوم بتحصیل بعض اإلیرادات العامة للدولة وتتكون ھذه اإلیرادات في غالب األحیان من المبیعات الحكومیة والجزارات 
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المتنوعة. وتورد اإلیرادات المحصلة الى مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعھا، والغرامات وأقساط الفلل واالیرادات 
لتضاف الى إیرادات الدولة األخرى ومن المالحظ ان حصیلة ھذه اإلیرادات تعتبر قلیلة جداً وتغطي الدولة نفقات 

 خرى.االمارات من اإلیرادات العامة كما ھو الحال بالنسبة للوزارات والمصالح الحكومیة األ

 ً  الرقابة على موازنات االمارات: -رابعا

تخضع موازنات االمارات ألنواع الرقابة المطبقة على تنفیذ موازنات الوزارات والمصالح الحكومیة في المملكة، فھي 
وزارة المالیة، تخضع للرقابة قبل الصرف التي تمارسھا اإلدارة العامة للرقابة المالیة (إدارة التمثیل المالي سابقاً) التابعة ل

 كما تخضع للرقابة بعد الصرف التي تقوم بھا دیوان المراقبة العامة

 الحساب الختامي لألمارات: -خامساً 

تعد كل امارة بعد انتھاء السنة المالیة الحساب الختامي لھا للسنة المالیة المنتھیة وترسل نسخة منھ الى وزارة المالیة 
 عام وتحتفظ بنسخة لھا في االمارة.ونسخة أخرى الى دیوان المراقبة ال

وتتبع االمارات في قفل حساباتھا واعداد الحساب الختامي لھا لتعلیمات وزارة المالیة بھذا الخصوص (تعلیمات اقفال 
 .بات واعدادات الحسابات الختامیة)الحسا

 موازنة اإلدارة المحلیة وترشید النفقات:
دمات إلشباع حاجات األفراد، فإن محاولة استغالل وترشید استخدام تلك الموارد نظراً للزیادة المستمرة في الطلب على الخ

یساعد على تحقیق أقصى درجة من الكفاءة اإلنتاجیة. وتعتبر الموازنات التخطیطیة من أنسب األدوات التي تساعد اإلدارة 
المستوى المحلي مسؤولة عن العدید من ) فاإلدارات المحلیة على ١ :٢٠٠٧في تحقیق ورفع لكفاءة اإلنتاجیة. (السیاغي، 

النشاطات في مجتمعاتھا من حیث تحدید األھداف المطلوب تحقیقھا، ووضع الخطط الالزمة لتحقیق ھذه األھداف، إضافة 
إلى توفیر الموارد المالیة الالزمة لذلك، وفي سبیل ذلك تقوم بتأمین األموال الالزمة بصورة تتناسب مع نفقاتھا (الزعبى 

 ).٨-٧ :٢٠١٢رون، وآخ

وفي تقریر رسمي صادر من رئیس مجلس الوزراء عن میزانیة األمانات والبلدیات في المملكة العربیة السعودیة للسنة 
) ٥١,٠٤٤,٥٧٧.٠٠٠بمبلغ ( ١٤٣٩/ ١٤٣٨ھـ، تُقَدَّر مصروفات األمانات والبلدیات للسنة المالیة ١٤٣٩/ ١٤٣٨المالیة 

وأربعین ملیوناً وخمس مئة وسبعة وسبعین ألف لایر ، كما تُقَدَّر إیرادات األمانات والبلدیات واحد وخمسین ملیاراً وأربعة 
) ستة ملیارات وتسع مئة وستة مالیین وثالث مئة وأثنین وأربعین ٦,٩٠٦,٣٤٢,٠٠٠بمبلغ ( ١٤٣٩/ ١٤٣٨للسنة المالیة 

فیما یتصل باألمانات والبلدیات  -لعربي السعودي ألف لایر، حیث یودع في حساب جاري وزارة المالیة بمؤســسة النقد ا
ما یزید من إیراداتھا المقدرة، وما لم یتم صرفھ من المبالغ المسحوبة من اعتمادات المیزانیة،  -والمؤسسات العامة 

اتھا تخصیص ما یزید من إیراداتھا المقدرة للصرف على احتیاج -بناًء على طلب أي من تلك الجھات  -ولوزارة المالیة 
 الفعلیة.

لذلك تحاول اإلدارات المحلیة أن توازن بین إیراداتھا ونفقاتھا حتى تستطیع القیام بتنفیذ خططھا التنمویة، ولكن في بعض 
األحیان ال یتحقق ھذا التوازن بالشكل الذي تریده اإلدارة، ویظھر ما یسمى بعجز الموازنة والذي یعني أن إیرادات تلك 

 ال تستطیع أن تلبي نفقاتھا .البلدیات واألمانات 
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 وتتكون النفقات العامة عادة من البنود التالیة:
 النفقات المتكررة وتشمل ما یلي: أوال:

الرواتب واألجور والعالوات للموظفین والعمال.   .١
 نفقات الخدمات من استھالك میاه وكھرباء ومحروقات وبرید وھاتف.   .٢
 لمطبوعات والكتب والنشرات والنفقات اإلعالمیة.اللوازم وتشمل القرطاسیة وا   .٣
 نفقات الصحة العامة والبیئة.   .٤
 صیانة المباني واآللیات واألبنیة واألثاث المعدات والمرافق العامة التابعة للبلدیة.   .٥
 اإلیجارات.   .٦
 المساھمات واإلعانات واالشتراكات.   .٧
 عالنات والضرائب والرسوم والتأمین على السیارات.النفقات األخرى مثل االحتفاالت واإل   .٨

وھي النفقات التي تعد لتفعیل خدماتھا أي قیامھا بإعادة تأھیل البنیة التحتیة وتنفیذ المشاریع  نفقات رأسمالیة خدمیة: ثانیاً:
المتعلقة بذلك مثل مشاریع صیانة وإعادة تأھیل شوارع وبناء جدران استنادیھ وتأھیل شبكات المجاري والصرف الصحي 

 وشبكات الكھرباء وشبكات اتصال.

تعتبر المشاریع التطویریة من الموارد المالیة للبلدیات، وتھدف إلى تطویر المدن لتقدیم  یة:ثالثاً: نفقات المشاریع التطویر
 أفضل الخدمات لمواطنیھا مثل أراض، عقارات ومبان عامة ومرافق بنیة تحتیة (طرق وحدائق وأرصفة وغیرھا).

 جة لظروف وأسباب غیر متوقعة.وھي المخصصات المعدة من أجل مواجھة حاالت الطوارئ نتی رابعاً: نفقات طارئة:

: وھي القروض التي حصلت علیھا البلدیات لتمویل مشاریعھا التطویریة خامساً: نفقات تسدید دفعات وفوائد الفروض
 ).٤٧-٤٦ :٢٠٠٨والبنیة التحتیة (الخاروف، 

المطلوب تحقیقھا، وتحدید  وأخیرا فإن اإلدارة على مستوى اإلدارة المحلیة بحاجة إلى تخطیط یساعدھا في تحدید األھداف
األولویات لھده األھداف، والبحث عن مصادر التمویل، وتشجیع المجتمع المحلي على بذل الكثیر في المشاركة والتنفیذ، 

 بل والرقابة على مراحل التخطیط والتنفیذ لتحقیق الرضا ألبناء المجتمع المحلي عن الخدمات والمشاریع المقدمة.

 :العامة النفقات وفاعلیة كفاءة ضعف

 االجتماعیة الخدمات وتھیئة للتنمیة الالزمة األساسیة البنیة توفیر یتم خاللھ فمن التنمیة، في حاسما دورا العام اإلنفاق یلعب
. السواء على منافعھ توزیع وفي االقتصادي النمو مسار في تؤثر والتي للسكان، األساسیة باالحتیاجات للوفاء الضروریة

 الحكومیة، لألجھزة المیزانیة تضخم وواقع البترول، أسعار انخفاض فرضھا والتي للدولة العامة اإلیرادات تدني أن غیر
 من كثیر في العام اإلنفاق أھداف تحقیق ضعف إلى أدى المیالدیة التسعینیات في المیزانیة عجز وزیادة الشفافیة، وقلة

 . المختلفة النشاطات أوجھ بین توزیعھ وتحسین العام اإلنفاق ترشید یستدعي الذي األمر النامیة، الدول

 تكون لذا. والنظام القانون وإقرار الدفاع مثل األساسیة بالوظائف الحكومة اضطالع إلى حاجة ھناك أن فیھ شك ال مما
 األساسیة والخدمات السلع من الالزم القدر الخاص القطاع یوفر أالالمتوقع من یكون حینما الحكومة دور إلى حاجة ھناك
. للنقل األساسیة البنیة األولیة، الصحیة الرعایة ،)االبتدائي( األساسي التعلیم: مثل عام بشكل المجتمع منھا یستفید التي

 الحجم وفورات تحقق التي أو للتورید، واحدا مصدرا تحتكر التي المرافق في مناسبا الحكومي التدخل یكون قد كذلك
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 یستطیع اقتصادیة نشاطات على االقتصادیة الموارد إنفاق في الدولة تدخل من تحد وضوابط معاییر وفق ولكن الكبیر،
 یرشد بما االقتصادي النشاط في دورھا صیاغة إعادة الحكومة على أن یعني ھذا. أفضل بشكل یؤدیھا أن الخاص القطاع
 یتعلق فیما خصوصا وواضحة، مدروسة ألولویات تبعااإلنفاق یتم أن ینبغي كذلك. األساسیة وظائفھا لتحقیق إنفاقھا

 . العام اإلنفاق وفاعلیة كفاءة لزیادة واالستثماري الجاري اإلنفاق بأولویات

 مئة ثمان) ٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠( بمبلغ المصروفات  قدرت ١٤٣٨/١٤٣٩ المالیة للسنة السعودیة العربیة المملكة ففي
 السلبي تأثیره لھ وھذا، لایر ملیار وتسعین وثمانیة مئة) ١٩٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( بمبلغ فقدَر العجز أما، لایر ملیار وتسعین

 الدولة میزانیة بنود في النظر إلعادة حاجة ھناك فإن لذلك. مباشر بشكل التنمیة لدعم الالزمة العامة االستثمارات على
 السالمة حیث من ال العامة للمشاریع دقیق لتقییم حاجة ھناك أن كما العام، لإلنفاق النھائي األثر توجیھ إعادة بھدف

 وتطلعات احتیاجات مقابلة في وتأثیرھا والمالیةواإلداریة التقنیة جدواھا حیث من أیضا بل فحسب، لھا االقتصادیة
 .العام المشروع نفذت التي للمنظمة المتعددة المكونات

 اعداد وتحضیر الموازنة العامة في المملكة العربیة السعودیة :
ربیع االول  ٣من نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر الملكي بتاریخ  ٢٩في المملكة العربیة السعودیة نصت المادة  "

ھـ على ما یلي : (( الملك رئیس مجلس الوزراء ھو الذي یوجھ السیاسة العامة للدولة ویكفل التوجیھ والتنسیق ١٤١٤
سجام واالستمرار والوحدة في اعمال مجلس الوزراء )) " ( المعارك والتعاون بین مختلف االجھزة الحكومیة ویضمن االن

 ) ٥٧:م٢٠٠٣واخرون ، 

فلما كان اعداد الموازنة العامة من قبل السلطة التنفیذیة یستغرق وقتا طویال ، وتتسم عملیاتھ االداریة بالتعقید ، حیث 
اتباع احد النظامین اآلتیین عند اعداد الموازنة ھما :  الى –بوجھ عام  –تشترك في اعداده جھات متعددة ، لذلك تلجأ الدول 

یضع االول منھا مسئولیة اعداد الموازنة ید وزارة المالیة ، ویضعھ الثاني في ید مكتب خاص للموازنة ، حیث یتولى 
  )٩٦:م ١٩٩٩االشراف االداري على عملیة اعداد الموازنة " (الدوري ، 

 خطوات إعداد وتحضیر الموازنة : 

" أن معظم العملیات في مختلف الدول تتشابھ فیما یخص من خطوات أعداد وتحضیر الموازنة ، وتكون العملیات     
 ) ٢٢:م١٩٨٧سلسلة من الخطوات إلعداد الموازنة العامة للدولة " ( العربي وآخرون ، 

 -وھي كالتالي :
بالتنظیم المالیة في الدولة ، وھي في الغالب أن تقوم السلطة العلیا المسئولة عن تحدید اإلجراءات الخاصة  -١

وزارة المالیة ، بإصدار تعمیم خاص إلى جمیع الجھات الحكومیة لتخبرھا فیھ بقرب انتھاء السنة المالیة ، 
 الزمنیة التي یجب أن تعد مشروعات المیزانیة خاللھا .  وببدء الفترة

ا ووحداتھا المختلفة وتزویدھا بالنماذج المقدمة من تقوم الوزارات والجھات األخرى بالتعمیم على إداراتھ  -٢
وزارة المالیة ثم مطالبتھا بتقدیم توقعاتھا عن نشاطاتھا وأعمالھا للسنة المالیة القادمة . وتقدیم مقترحاتھا 
بخصوص إعداد الموازنة الخاصة بھا ، ثم بعد المشاورات ووضع المشروع النھائي للموازنة ھذه الجھة 

 لى وزارة المالیة .، وتقدیمھا إ
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تتسلم وزارة المالیة أو اللجنة العلیا للموازنة مقترحات الجھات الحكومیة المختلفة ثم تبدأ بالتحاور  -٣
والتشاور والمناقشة مع الجھات صاحبة العالقة وذلك بھدف تعدیل ھذه المشاریع والوصول حولھا إلى 

 ر المالیة بعد ذلك إلى مجلس الوزراء .مواقف نھائیة ، ثم بعد دراسة المشروع ترفع من قبل وزی
یستلم مجلس الوزراء أو السلطة التنفیذیة مشروع الموازنة ثم یبدأ بدراستھ ومناقشتھ بعنایة مع وزیر   -٤

المالیة ، وإجراء أیة تعدیالت یراھا مناسبة ، ومن ثم یتم وضع الموازنة في صورتھا شبھ النھائیة ، حیث 
زنة إلى السلطة السیاسیة العلیا (( السلطة التشریعیة )) للمناقشة النھائیة یتم رفع المشروع العام للموا

 والمصادقة .
 

" ومن اجل أن تكون الموازنة العامة شاملة قدر اإلمكان ، یتطلب منھا أن تتضمن جمیع العلمیات المالیة التي تقوم بھا     
امة المختلفة ، وتلك المخصصة إلیھا من الموازنة ، بحیث الدولة بما فیھا اإلعانات من األجھزة الحكومیة والھیئات الع

تدرج ھذه العملیات بصورة إجمالیة ، ینعكس من خاللھا حجمھا الحقیقي الكامل ، ولتؤمن وضوح الصورة في إعداد 
 ) ١٩:م ١٩٨٧الموازنة وتحضیرھا أیضا " ( المنظمة العربیة للبحوث اإلداریة ، 

 عربیة السعودیة :مصادقة الموازنة في المملكة ال
" وفي المملكة العربیة السعودیة تصدر الموازنة برسوم ملكي على غرار ما یتم بالنسبة لصدور األنظمة أو القوانین وفق 

ھـ على أن (( یحدد النظام السنة المالیة ١٤١٢\٨\١٧وتاریخ ٩٠\نص النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم أ
انیة بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدیر اإلیرادات والمصروفات لتلك السنة ، كما نص نظام للدولة ، وتصدر المیز

ھـ على ما یلي : یدرس مجلس الوزراء میزانیة الدولة ١٤١٤ربیع األول  ٣مجلس الوزراء الصادر بأمر ملكي بتاریخ 
 )٨٦:م ١٩٩٠" ( شكري،   ویصوت علیھا فصال فصال وتصدر بموجب مرسوم ملكي

أي أن مصادقة الموازنة في المملكة العربیة السعودیة تكون من خالل مجلس الوزراء ، حیث یكون كل موازنة تصوت 
 علیھا من قبل أعضاء مجلس الوزراء بالتصویت ( فصال فصال ) في كل موازنة عن طریق مجلد لكل وزیر .

 -تنفیذ الموازنة العامة :

 العامة :الناحیة القانونیة لتنفیذ الموازنة  .١

" البد أن تتم عملیات التنفیذ طبقا لإلطار القانوني الذي یرسم لھا سواء من حیث مواعید أو أقساط أو إجراءات صرف     
النفقات المخصصة لكل باب أو فصل منھا ، أو حیث العالقة بین ھذه األبواب أو الفصول ( حیث كثیرا ما نجد نصا یمنع 

اآلخر ... الخ ) أو من حیث مواعید تقدیم الدوریة والنھائیة عن سیر عملیات التنفیذ النقل من باب آلخر أو من فصل 
 .) ٤٤:م١٩٨٦ومحتویات كل منھا ... الخ " ( العربي وآخرون ، 

 اإلشراف على تنفیذ الموازنة العامة : .٢

ة العامة بعد اعتمادھا من قبل " تتولى وزارة المالیة أو المكتب المركزي للموازنة عملیة اإلشراف على تنفیذ الموازن    
السلطة التشریعیة . وتقوم بتوزیع النفقات العامة على الموازنات المعنیة أما بدفعھ واحده ، أو على فترات زمنیة ، محاولة 
 بذلك توزیع عملیة اإلنفاق على السنة حسب طبیعة النظام الذي تسیر علیھ الدولة . وھذا یعني ان النفقات المعتمدة لوزارة
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معینة ال یعني أن لھذه الوزارة أو تلك تنفیذ عملیة صرف ھذه النفقات وفقا لم یراه مناسبا . كما أن ھذه الرقابة التي 
 .)١١٩:م ١٩٩٩تمارسھا وزارة المالیة مستمرة خالل عملیة التنفیذ " ( الدوري وآخرون ، 

 تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة : .٣

ت تنفیذ الموازنة التي یطلق علیھا أحیانا بقواعد تنفیذ الموازنة ، وتشتمل ھذه التعلیمات تقوم وزارة المالیة عادة بتعلیما
 .) ٩٢:م١٩٩٠على مجموعتین من القواعد ( شكري ، 

 -وھي كالتالي :

وتركز ھذه المجموعة على أسالیب تنفیذ االعتمادات  مجموعة قواعد تنفیذ الموازنة من الوجھة اإلداریة :  -١
لموازنة ، وطرق التنفیذ وتشیر بعض ھذه القواعد إلى اإلحكام التشریعیة ذات العالقة بتنفیذ ھذه االعتمادات ، المرصودة با

 كما تحدد ھذه القواعد الصالحیات وتوضح السلطات المسئولة عن تنفیذ االعتمادات واإلیرادات .

ى بیانات سلطات وصالحیات الصرف وتركز ھذه المجموعة عل مجموعة قواعد التنفیذ المحاسبي للموازنة :  -٢
والقبض واإلجراءات المالیة المتعلقة بالمعامالت المالیة الخاصة بھذا الصرف أو القبض من إجراءات نقدیة وأسلوب 

   السحب على الخزینة أو البنوك 

دولة بتبلیغ كل جھة من " تبدأ مرحلة تنفیذ الموازنة العامة بان یقوم جھاز الموازنة العامة بوزارة المالیة في أي     
الجھات المدرجة بالموازنة العامة بمذكرة خاصة بموازنتھا كما اعتمدھا السلطة التشریعیة ویوضح بھا بین الزیادة أو 
الخفض الذي تناول اعتمادات موازنتھا للسنة المالیة السابقة وتبلغ كذلك بقرارات الربط ، وكذلك یقوم جھاز الموازنة 

  )٤١:م ١٩٧٨، استخدامات وإیرادات ) " ( قطب  ه الجھات بالجداول التفصیلیة لموازنتھا (العامة بموافاة ھذ

 -رقابة ومتابعة الموازنة العامة :

" تعتبر التقاریر المالیة التي تصاحب عملیة تنفیذ الموازنة من أھم الوسائل في تحقیق إدارة سلیمة . لقد جرت العادة     
یة على مستوى الدولة إلى الجھات ذات العالقة ، كوزارة المالیة ودیوان الرقابة المالیة ، على تقدیم البیانات المحاسب

والدوائر اإلحصائیة وال تعدو أن تكون ھذه البیانات المحاسبیة عادة نتیجة مباشرة للتنفیذ المحاسبي للموازنة . وبالرغم من 
تائج تنفیذ الموازنة فإنھا تكاد تكون واحدة من حیث الھدف اختالف أسالیب العرض التقلیدیة المتعارف علیھا والخاصة بن

 )٩٥:م ١٩٩٠من ھذا العرض الذي یركز على عرض حسابات الموازنة في ختام السنة المالیة " ( شكري، 

" ال بد من وجود نظام محكم ومرن للمتابعة یكون بمقدوره كشف أیة أخطاء أو انحرافات قبل استفحال آثارھا " (     
 .)  ٤٥:م١٩٨٦ي ، العرب

 المشاكل والعقبات التي تواجھ المملكة العربیة السعودیة عند إعداد وتحضیر وتنفیذ الموازنة العامة: 
ان عملیة إعداد وتحضیر وتنفیذ الموازنة العامة من أھم المراحل او الخطوات عند تطبیق الموازنة العامة للسنوات المقبلة 

التكلیف للتعرف على تلك المشاكل  و عقبات اثناء تلك العملیة ، وبناءا على ذلك ؛ تم، وفي المقابل تحصل ھناك مشاكل ا
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الوجھة وھي " وزارة المالیة " التي ھي المسئولة عن تلك الموازنة ، وبالتحدید ( إدارة  وذلك من خالل تحدید والعقبات 
 المیزانیة العامة ) التي لدیھا اإللمام التام بتلك المشاكل .

عدة نقاط تشیر  تلك المشاكل والعقبات حیث شملت  ح مسئول رفیع بوزارة المالیة في ادارة المیزانیة العامةولقد وض
 -كالتالي : وھي  الى ذلك ،

مبالغة الجھات الحكومیة في طلبات المیزانیة للسنة المالیة مقارنة باألھداف أو حجم األعمال المراد تنفیذھا ، أو   -١
لإلعمال المماثلة لھا في المیزانیة الحالیة ، وأحیانا تغلب األمور الشخصیة في طلبات الجھات  مقارنة مع االعتمادات

 الحكومیة .
 ضعف المعلومات التي تساعد على تقییم طلبات المیزانیة من الجھات الحكومیة .    -٢
 ضعف المعاییر التي یتم بھا قیاس أداء وتنفیذ المیزانیة .    -٣
 .( البترول )  موارد المالیة العتمادھا بشكل كبیر على سلعة متغیرة السعرعدم ثبات ال    -٤
عدم توفر األعداد الكافیة من الكفاءات المؤھلة تعلیمیا وعملیا ، ونقص الخبرات البشریة المؤھلة ألعمال إعداد   -٥

 الموازنة ویدخل ضمن ذلك التأھیل والتدریب والمتابعة للموظفین على رأس العمل .
 عدم اإللمام الكامل بقواعد وتعلیمات إعداد وتنفیذ المیزانیة من قبل العاملین علیھا .    -٦
 غیاب المؤشرات القیاسیة لتكالیف المشاریع .    -٧
 غیاب المستویات القیاسیة لجودة تنفیذ المشاریع .    -٨
 رار بوزارة المالیة .نقص أدوات التحلیل المالئمة لعمل التقدیرات المناسبة لمتخذي الق    -٩

 عدم وجود خطة تنمویة استراتیجیة طویلة األجل قابلة لقیاس وتطبیق النتائج. -١٠
األمر الذي یؤدي إلى استخدام الجھات   ضعف الدور الرقابي ( الذاتي والخارجي ) عند الجھات المنفذة للمیزانیة ، -١١

 ).٢٨:م ٢٠١٠خري، ( الفا لألموال المعتمدة بشكل غیر فعال

 ضرورة الربط بین الموازنة العامة والخطة االقتصادیة :

 بحیث یتحقق المرونة الالزمة للخطة االقتصادیة وذلك طبقا لما یلي : 

 الترابط الزمني بین الموازنة والخطة : )١
من الضروري ارتباط الخطط السنویة بالموازنة العامة حتى تتكامل في تحقیق األھداف المطلوبة فالموازنة العامة تعتبر 
ترجمة مالیة للخطط التنفیذیة السنویة كما یجب الربط الزمني بین الموازنة العامة والموازنة النقدیة ، ومراعاة احتیاجات 

 الزم لتنفیذھا . الخطة القومیة من النقد األجنبي ال

 ) ضرورة مسایرة ھیكل الموازنة العامة لھیكل الخطة االقتصادیة واالجتماعیة :٢
حتى یمكن تنفیذ الخطة االقتصادیة واالجتماعیة ومتابعتھا والرقابة علیھا ، كما یجب توحید أسس التقییم في كل الموازنة 

ملیة التخطیط االقتصادي كما یجب التنسیق بین مكونات العامة والخطة ، وبذلك یمكن ادماج الموازنة العامة في ع
 الموازنة العامة والموازنة النقدیة والخطة القومیة للدولة سواء في مرحلة االعداد او التنفیذ او الرقابة . 

تائج ویجب االھتمام بإبراز االنفاق الكلي على البرنامج او المشروع ولو كانت تتواله اكثر من جھة كما یقتضي بیان ن
 عملیات الصرف ولیس اجراء ھذه العملیات في ذاتھا . 
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الجاري  لألنفاقوتتطلب عملیة التخطیط أیضا التمییز بین العملیات الجاریة والعملیات الرأسمالیة ، بین الموارد المتاحة 
 وبین المدخرات الموجبة لالستثمار . 

إلداري للموازنة عن طریق الجداول ذات التقسیمات الرأسیة وال یمنع ذلك من الجمع بین التقسیم االقتصادي والتقسیم ا
 واالفقیة . 

 ) ضرورة االرتباط التنظیمي بین واضعي الموازنة العامة والخطة :٣
العامة وغیرھا من البیانات  االستثماراتیحتاج المخطط الى تقدیرات إیرادات ومصروفات الموازنة وفائض حساب 

لمخططین حول زیادة الضرائب او فرض أنواع جدیدة منھا وإمكانیة االقتراض العام وتوزیع الالزمة الى تبادل الراي مع ا
 االعتمادات بین االستثمارات وغیرھا من النفقات .

وھذا مطلوب عند اعداد الخطة والموازنة وكذلك في مرحلة تقویم ومتابعة تنفیذ برامج ومشروعات الخطة ویأخذ ھذا 
 .)١٠-٩:هللا فتح لیلى ،ابراھیم(للتقسیم اإلداري في كل دولة  االرتباط صورا مختلفة تبعا

 الربط بین الموازنة العامة والھیكل التنظیمي : 
 یمكن تقسیم البرامج واألنشطة الى قسمین ھامین ھما :

 ) برامج وانشطة خاصة بخدمات جاریة ، تقدمھا األجھزة اإلداریة الى الجمھور .١
 باستخدامات استثماریة تنفذھا األجھزة اإلداریة .) برامج وانشطة خاصة ٢

ویشتمل كل بند من بنودھا على المشروعات التي تنفذھا كل وزارة وتقدر وزارة التخطیط واعتمادات ھذه المشروعات بما 
شارة الجھاز یمكن من تنفیذ الخطة العامة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ویلزم التعاون بین اإلداریین في الوزارات واست

المركزي للتنظیم واإلدارة حتى یتم التعرف على البرامج واألنشطة الخاصة بالخدمات الجاریة وحتى یمكن توحید 
 االصطالحات في جمیع أجھزة الدولة .

وبعد التعرف على البرامج یجب تحدید ارتباطھا التنفیذي بالھیكل التنظیمي حتى یمكن الربط بین األھداف واالختصاصات 
وقد یتطلب االمر إعادة لتنظیم الھیكل التنظیمي بما یتمشى مع التقسیم حتى نضمن حسن سیر االعمال اإلداریة وتنسیقھا  ،
 . 

ویؤدي الربط الدقیق بین أوجھ النشاط والوحدات التنظیمیة الى إمكانیة التحدید الدقیق للمسؤولیة عن التكالیف ، وإمكانیة 
 .  المؤدةوارد وتحدید درجة جودة الخدمة احكام الرقابة على استخدام الم

وبعد تحدید البرامج والمراكز التنظیمیة (اإلدارات واالقسام ) المكلفة بتنفیذھا داخل الوزارة او المصلحة یمكن تبویب 
 المصروفات تبعا لكل من:

 مراكز األداء والنشاط اإلداریة وھي عبارة عن اإلدارات واالقسام .  - أ
والفرعیة التي تقوم بھا مراكز األداء والنشاط اإلداریة ، فتقوم إدارات الوزارات المتخصصة البرامج الرئیسیة  - ب

 وتسمى مراكز أداء البرنامج الرئیسي .

اما اقسام اإلدارات وتسمى مراكز نشاط فتقوم بالبرنامج الفرعي وتنقسم وحدات األداء الى منتج نھائي أوجھ النشاط ، 
 سام اإلدارات وفروعھا ان وجدت .وھي الخدمات التي تقدمھا اق
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وبذلك یمكن تحدید اھداف أجھزة الخدمات ومن ثم یمكن رفع كفاءتھا ومساءلتھا عن أي انحراف في تنفیذ البرامج او في 
 تكالیف ذلك التنفیذ ، حیث یسھل تحدید مستویات الخدمات وتكالیفھا . 

على ذلك توزیع المسئولیة اإلداریة ، ومن ثم یصبح خطوط وقد یشترك اكثر من وحدة تنظیمیة في برنامج واحد ویترتب 
 السلطة غیر واضحة ، مما یصعب معھ تناسب الھیكل التنظیمي مع البرنامج واألداء .

وكذلك قد تقوم إدارة واحدة بتنفیذ اكثر من برنامج واحد ، مما یؤدي الى صعوبة قیاس تكالیف كل البرنامج االمر الذي 
 .)١١-١٠:هللا فتح لیلى ،ابراھیم(ید مدى استفادة كل برنامج منھا ف لتحدیتطلب تحلیل التكالی

 املبحث الثالث::
 لمملكة العربیة السعودیة: ٢٠١٧مزيانیة 

 :ھـ ١٤٣٨/ ١٤٣٧المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة أوالً: نص 

 ٢٩الرقم: م / 

 ھـ١٤٣٨/  ٣/  ٢٣التاریخ: 

 بِعَْوِن هللا تعالى

 ):ملك المملكة العربیة السعودیة(  عبدالعزیز آل سعود نحن سلمان بن

) ٩٠) من النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم (أ / ٧٨، ٧٦، ٧٣، ٧٢بعد االطالع على المواد ( .١
 ھـ.١٤١٢/ ٨/ ٢٧بتاریخ 

) بتاریخ ١٣أ / ) من نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر الملكي رقم (٢٧، ٢٦، ٢٥وبعد االطالع على المواد ( .٢
 ھـ.١٤١٤/ ٣/ ٣

ھـ الذي یَنُصُّ على بدء السنة المالیة ١٤٠٧/ ٤/ ١٢) بتاریخ ٦وبعد االطالع على المرسوم الملكي رقم (م /  .٣
 للدولة في الیوم العاشر من برج الَجِدي من كل عام.

 ھـ.١٤٢٠/ ٩/ ١٢) بتاریخ ١٥٧وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( .٤
 ھـ.١٤٣٥/ ٤/ ١٧) وتاریخ ١٥٣االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (وبعد  .٥
ھـ، وتوصیة مجلس الشؤون االقتصادیة ١٤٣٨/ ٣/ ١٦) وتاریخ ١٢٩٣٧وبعد االطالع على األمر السامي رقم ( .٦

 ١٤٣٩/  ١٤٣٨ھـ بالموافقة على تحدید سقف مصروفات میزانیة العام المالي ١٤٣٨/ ٣/ ٢٠والتنمیة بتاریخ 
) ٦٩٢,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثمان مئة وتسعین ملیار لایر، وإیراداتھا المتوقعة بمبلغ (٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( بمبلغ

 ست مئة واثنین وتسعین ملیار لایر.
وبعد االطالع على البیانات الخاصة بإیرادات ومصروفات الدولة، وإیرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات  .٧

/ ١٤٣٨ة للدولة، وإیرادات ومصروفات األمانات والبلدیات للسنة المالیة المیزانیات الملحقة بالمیزانیة العام
 ھـ.١٤٣٨/  ٣/  ٢٢وتاریخ  ٢٣٤٥المرفوعة بخطاب معالي وزیر المالیة رقم  ١٤٣٩

 ھـ.١٤٣٨/ ٣/ ٢٣) بتاریخ ١٩٦وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( .٨
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 َرَسْمنَا بما ھو آت:

 وفقاً لما یلي: ١٤٣٨/١٤٣٩وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالیة : تُقَدَّر إیرادات أوالً 

 ) ست مئة واثنین وتسعین ملیار لایر.٦٩٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ـ تُقَدَّر اإلیرادات بمبلغ ( ١

 ثمان مئة وتسعین ملیار لایر. ) ٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ـ تُعتمد المصروفات بمبلغ ( ٢

 ة وثمانیة وتسعین ملیار لایر.) مئ١٩٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ـ یقدر العجز بمبلغ ( ٣

 ً  ١٤٣٩/ ١٤٣٨: تعتمد میزانیات المؤسـسات العامة ذات المیزانیات الملحقة بالمیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة ثانیا
 وفقاً لما یلي:

شرین ) مئة وواحد وع١٢١,٨٧٢,٧٥١,٠٠٠بمبلغ ( ١٤٣٩/ ١٤٣٨ـ تُقَدَّر مصروفات المؤسـسات العامة للسنة المالیة  ١
 ملیار وثمان مئة واثنین وسبعین ملیوناً وسبع مئة وواحد وخمسین ألف لایر.

) خمسة عشر ملیاراً ومئة ١٥,١٦٤,٠٢٦,٠٠٠بمبلغ ( ١٤٣٩/ ١٤٣٨ـ تُقَدَّر إیرادات المؤسـسات العامة للسنة المالیة  ٢
 وأربعة وستین ملیوناً وستة وعشرین ألف لایر.

) ١٠٦,٧٠٨,٧٢٥,٠٠٠امة للدولة الفرق ما بین اإلیرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (ـ یُْعتََمد في المیزانیة الع ٣
 مئة وستة ملیارات وسبع مئة وثمانیة مالیین وسبع مئة وخمسة وعشرون ألف لایر.

 ً  وفقاً لما یلي: ١٤٣٩/  ١٤٣٨: تعتمد میزانیات األمانات والبلدیات للسنة المالیة ثالثا

) واحد وخمسین ملیاراً ٥١,٤٤,٥٧٧,٠٠٠بمبلغ ( ١٤٣٩/ ١٤٣٨األمانات والبلدیات للسنة المالیة  ـ تُقَدَّر مصروفات ١
 وأربعة وأربعین ملیوناً وخمس مئة وسبعة وسبعین ألف لایر.

) ستة ملیارات وتسع مئة ٦,٩٠٦,٣٤٢,٠٠٠بمبلغ ( ١٤٣٩/ ١٤٣٨ـ تُقَدَّر إیرادات األمانات والبلدیات للسنة المالیة  ٢
 الیین وثالث مئة وأثنین وأربعین ألف لایر.وستة م

) ٤٤,١٣٨,٢٣٥,٠٠٠ـ یُْعتََمد في المیزانیة العامة للدولة الفرق ما بین اإلیرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( ٣
 أربعة وأربعون ملیاراً ومئة وثمانیة وثالثون ملیوناً ومئتان وخمسة وثالثون ألف لایر.

) من البند (أوالً) من ھذا المرسوم طبقاً لألنظمة المالیة، وتُْودَع ١اإلیرادات المشار إلیھا في الفقرة (ـ تُْستَْوفَى  ١ رابعاً:
 جمیعھا في حساب جاري وزارة المالیة بمؤسـسة النقد العربي السعودي.

بلدیات والمؤسسات فیما یتصل باألمانات وال -ـ یودع في حساب جاري وزارة المالیة بمؤســسة النقد العربي السعودي  ٢
 -ما یزید من إیراداتھا المقدرة، وما لم یتم صرفھ من المبالغ المسحوبة من اعتمادات المیزانیة، ولوزارة المالیة  -العامة 

 تخصیص ما یزید من إیراداتھا المقدرة للصرف على احتیاجاتھا الفعلیة. -بناًء على طلب أي من تلك الجھات 

 فق المیزانیة العامة للدولة والتعلیمات الخاصة بھا.تُْصَرف النفقات و خامساً:

 ً  بما یأتي: -لتغطیة عجز المیزانیة العامة للدولة  -: تفویض وزیر المالیة سادسا
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 ـ التحویل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب االحتیاطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالیة. ١

وما یتطلبھ ذلك من تأسیس  -داخل المملكة وخارجھا  -الدین وإصدار الصكوك بأنواعھا ـ االقتراض وإصدار أدوات  ٢
شركات داخل المملكة وخارجھا وتحدید شكلھا بما یخدم أغراضھا التي یتم تأسیسھا من أجلھا، أو إبرام عقود أو اتفاقیات 

ود أو االتفاقیات؛ وبخاصة األحكام الواردة بقرار في ھذا الشأن بما في ذلك تضمینھا األحكام التي تستلزمھا طبیعة تلك العق
 ھـ.١٤٣٧/ ٧/ ٢٧وتاریخ  ٣٦٦١٢ھـ واألمر السامي رقم ١٤٣٧/ ٧/ ٢٥وتاریخ  ٣١٣مجلس الوزراء رقم 

) من البند (سادساً) من ھذا القرار، یحّول ما قد یتحقق من فائض في ١مع عدم اإلخالل بما تقضي بھ الفقرة ( سابعاً:
انیة العامة للدولة إلى حساب االحتیاطي العام للدولة، وال یجوز السحب منھ إال وفقاً لإلجراءات النظامیة إیرادات المیز

 المتبعة.

ـ تتم المناقالت بین اعتمادات أبواب وفصول وفروع المیزانیة والمیزانیات الملحقة بقرار من وزیر المالیة،  ١ ثامناً:
وللوزیر المختص أو رئیس الجھة ذات المیزانیة المستقلة إجراء المناقالت بین بنود النفقات التشغیلیة، وبین اعتمادات 

على نصف اعتمـاده األصلي،  -أو یضاف إلى أي منھما  -لى أي بند أو برنامج البرامج والمشاریع على أال یزید ما یُْنقَل إ
 فیمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما یزید عن نصف االعتماد فیكون النقل منھا بقرار من وزیر المالیة.

وطني، التي تتطلب ویستثنى من ذلك المناقالت بین اعتمادات أبواب وفصول وفروع المیزانیة الخاصة ببرامج التحول ال
 إضافة لما سبق، موافقة مكتب ترشید اإلنفاق الرأسمالي والتشغیلي.

ـ تتم المناقالت بین تكالیف المشاریع المعتمدة بقرار من الوزیر المختص أو رئیس الجھة ذات المیزانیة المستقلة بشرط  ٢
 ن التكالیف الكلیة المعتمدة لھ.) بالمئة م١٠أال یزید ما یضاف إلى تكالیف أي مشروع معتمد على نسبة (

) بالمئة من التكالیف المعتمدة للمشاریع ١٠ـ تتم المناقالت بین تكالیف كل من برامج التشغیل والصیانة وما یزید على ( ٣
 بقرار من وزیر المالیة.

َص لھ أو إصدار أمر بااللتزام أو بالصرف بم تاسعاً: ا یتجاوز االعتماد أو ال یجوز استعمال االعتماد في غیر ما ُخّصِ
 االلتزام بأي مصروف لیس لھ اعتماد في المیزانیة، وتطبق القواعد واإلجراءات المقررة نظاماً في حق من یخل بذلك.

ال یجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منھما أن یَُرتِّب التزاماً على سنة مالیة ُمْقبِلَة، وال یشمل ذلك ما  عاشراً:
كعقود اإلیجار والعمل والخدمات وتورید اإلعاشة واألدویة  -د ذات التنفیذ المستمر أو التنفیذ الدَْوِري یتصل بالعقو

ر َرْصد اعتمادات سنویة لھا، وأن  -والمستلزمات الطبیة وعقود الخدمات االستشاریة وبرامج التشغیل والصیانة  التي یَتََكرَّ
المیزانیة ویتخذ من اعتماد السنة المالیة األولى مقیاساً لتحدید قیمة العقد وأال تكون قیمة العقد السنویة في حدود اعتمادات 
 یرتبط على المبلغ المعتمد ألغراض أخرى.

أن ھناك مبالغ تم االلتزام بھا خالل السنوات الماضیة بما  ١٤٣٩/  ١٤٣٨إذا َظَھَر خالل السنة المالیة  حادي عشر:
ر، َجازَ  /  ١٤٣٨اإلذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالیة -أو من یُنِْیبُھ  -لوزیر المالیة  یتجاوز االعتماد الُمقَرَّ

، وإذا كان التجاوز في ھذا االلتزام ناتجاً عن تصرف غیر مبرر فیتم الرفع عن ذلك إلى رئیس مجلس الوزراء ١٤٣٩
 التخاذ ما یلزم نظاماً في ھذا الشأن.
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الت اإلداریة (الوظیفیة) لكل جھة بحسب ما َصدََرت بھ المیزانیة العامة للدولة، وال یجوز تعدیلھا : تُْعتََمد التشكیثاني عشر
 إال وفقاً لإلجراءات النظامیة المتبعة.

ال یجوز تعیین أو ترقیة الموظفین والمستخدمین والعمال إال على الوظائف المعتمدة في المیزانیة العامة للدولة  ثالث عشر:
 ألوضاع المبینة في األنظمة واللوائح المتبعة.وبالشروط وا

ـ ال یجوز خالل السنة المالیة إحداث وظائف أو مراتب أو ُرتَب خالف ما ھو معتمد في المیزانیة العامة  ١ رابع عشر:
 للدولة.

ازة وما یعادلھما، ) من ھذا البند تعیین الوزراء، ومن في مرتبة وزیر وموظفي المرتبة الممت١ـ یُْستَثْنَى من الفقرة ( ٢
 والوظائف التي تُْحدَث وفقاً للشروط التي تضمنھا نظام الوظائف المؤقتة.

 ـ ال یجوز خالل السنة المالیة رفع المراتب والُرتَب المعتمدة في المیزانیة العامة للدولة. ٣

تصنیف الوظائف، وتخفیض ـ یجوز بقرار من وزیر الخدمة المدنیة تحویر مسمیات الوظائف وفقاً لمقتضیات قواعد  ٤
المراتب، وذلك بناًء على توصیة من لجنة مكونة من مندوبین من وزارة المالیة ووزارة الخدمة المدنیة والجھة ذات 

 العالقة.

ـ یجوز بقرار من وزیر المالیة نقل الوظائف المعتمدة بین فصول وفروع المیزانیة وداخل التشكیل اإلداري الواحد،  ٥
 ى توصیة من لجنة مكونة من مندوبین من وزارة المالیة ووزارة الخدمة المدنیة والجھة ذات العالقة.وذلك بناًء عل

على األجھزة الرقابیة متابعة تطبیق ما تقضي بھ األوامر والمراسیم الملكیة واألنظمة والتنظیمات واللوائح  خامس عشر:
 والقرارات والتعلیمات ذات الصلة.

المالیة التعلیمات الالزمة لتنفیذ ھذه المیزانیة في حدود القواعد المنصوص علیھا في ھذا  یُْصِدر وزیر سادس عشر:
 المرسوم.

 ال تسري األحكام التنظیمیة الواردة في ھذا المرسوم على المؤسـسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة. سابع عشر:

ھ  -رؤساء األجھزة المعنیة المستقلة على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء و ثامن عشر: تنفیذ  -كل فیما یَُخصُّ
 مرسومنا ھذا.

 : ٢٠١٧میزانیة  كتیب في االقتصاد المحليثانیاً: 

في المئة من  -٢٥-یُعدّ اقتصاد المملكة من أكبر االقتصادات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا إذ یمثل ما نسبتھ 
المنطقة وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرین اقتصادًا في العالم الناتج المحلي اإلجمالي في 

م. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقیقي للمملكة على مدى العقد  ٢٠٠٣مرتفعًا من المرتبة السابعة والعشرین عام 
یع الرأسمالیة المتمثلة بقطاعات البنیة ترلیون لایر في المشار  ١.٧في المئة سنویًا، واستثمرت الحكومة   ٤الماضي 

 التحتیة والتعلیم والصحة.

) ١٠٠=  ٢٠١٠م( باألسعار الثابتة ) ( ٢٠١٦- ١٤٣٨/  ١٤٣٧من المتوقع أن یبلغ الناتج المحلي اإلجمالي لھذا العام 
وأن ینمو القطاع النفطي  في المئة،  ١.٤٠) ملیار لایر وفقًا لتقدیرات الھیئة العامة لإلحصاء، بارتفاع بنسبة  ٢,٥٨١(
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في المئة، وقد حقق نشاط  ٠.١١في المئة والقطاع الخاص بنسبة   ٠.٥١في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة    ٣.٣٧بنسبة  
في المئة كأعلى معدل نمو ضمن األنشطة االقتصادیة المكونة للناتج المحلي اإلجمالي  ١٤.٧٨تكریر الزیت نمًوا قدره  

 الحقیقي.

امل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غیر النفطي الذي یعد من أھم المؤشرات االقتصادیة لقیاس أما مع
 التضخم على

م مقارنة  ٢٠١٦)  ١٤٣٨/  ١٤٣٧في المئة في عام( -٠.٩٩-مستوى االقتصاد ككل فمن المتوقع أن یشھد ارتفاعا نسبتھ
 قدیرات الھیئة العامة لإلحصاء.بما كان علیھ في العام السابق وذلك وفقًا لت

والرتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خال العامین الماضیین إلى حدوث عجز كبیر في 
 المیزانیة الحكومیة، وأثر سلًبا في تصنیف المملكة.

المستوى العام لألسعار  ارتفاًعا نسبتھ  وبالنسبة إلى التضخم، كما أظھر الرقم القیاسي لتكلفة المعیشة وھو أھم مؤشرات 
 م. ٢٠١٥م مقارنة بما كان علیھ في عام  ٢٠٠٧م طبقًا لسنة األساس  ٢٠١٦في المئة خالل العام الجاري   ٣.٤

تھدف السیاسة المالیة في المملكة إلى تقویة وضع المالیة العامة ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومي وتھدف إلى الوصول إلى 
 ٢٠٢٠وبرامجھا التي منھا برنامج التحول الوطني  ٢٠٣٠وفقًا لتوجھات رؤیة المملكة  ٢٠٢٠متوازنة بحلول میزانیة 

للجھات الحكومیة المختلفة وبما یسھم في تحفیز النمو االقتصادي وتدفق االستثمارات األجنبیة وتعزیز نمو القطاع 
 الخاص.

 )٣( رقم  شكل

 )٢٠١٧میزانیة (الناتج المحلي من كتیب   

 

 :٢٠١٧في میزانیة  التوجھات المالیة والتوقعاتأھم ثالثاً: 

 نظرة عامة: -٥

بناء االحتیاطیات في الفترة التي شھدت ارتفاًعا في أسعار  حققت المملكة خال العقد الماضي وضعًا مالًیا قویًا من خالل
خفضت مستویات الدین العام لتوفیر القدرة  لمواجھة تذبذبات الدورات االقتصادیة المحلیة والعالمیة، كذلك النفط؛
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الناتج المحلي اإلجمالي في  في المئة من ١.٧ملیار لایر أي ما یعادل   ٤٤بلغ الدین العام قرابة   المستقبلیة لالقتراض إذ
 م. ٢٠١٤نھایة عام 

االنفاق وترشیده وضبط نسبة العجز فعالة لرفع كفاءة  ونظًرا إلى تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات
ملیار   ٢٠٠.١ودولیة وقروض، بلغت   المحلي، وتمویل عجز المیزانیة عن طریق إصدار أدوات دین محلیة الى الناتج
 االحتیاطي. م والسحب من ٢٠١٦لایر عام 

  توجھات المالیة العامة متوسطة األجل: -٦

دوالًرا  ٣٠أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون  لنفط بتقلباتتأثرت إیرادات المملكة كغیرھا من الدول المصدرة ل
م من خالل  ٢٠٢٠بحلول عام  توجھات المالیة العامة على المدى المتوسط إلى تحقیق میزانیة متوازنة أمریكیًا، لذا تھدف

 االنفاق والعمل على تحقیق االنضباط المالي. تعزیز االیرادات غیر النفطیة ورفع كفاءة

من الشفافیة حول توجھات المالیة العامة متوسطة األجل  الركیزة األساسیة إلدارة المالیة العامة في توفیر مزیدوتتمثل  
بھدف دعم النمو االقتصادي وتحقیق االستقرار  ومسار التعدیات على مدى السنوات الخمس المقبلة االستراتیجیة لتحدید

 ما یلي: علىتقلبات أسعار النفط في المیزانیة العامة للدولة من خال العمل  المالي والحد من أثر

 تحقیق توازن المالیة العامة: 

 ورفع كفاءتھ وتنمیة إیرادات غیر نفطیة جدیدة لتحقیق االستقرار م إلى ضبط اإلنفاق الحكومي ٢٠٣٠تھدف رؤیة المملكة 
التركیز على المشاریع النوعیة ذات العائد المجدي  ذلك معالمالي وتنویع مصادر الدخل وتبني سیاسات حازمة في 

األداء. وما زالت الحكومة تستھدف تحقیق  ، ووضع آلیات فاعلة للمتابعة ومراقبةاالستراتیجیةاألولویات  وترتیبھا بحسب
 م. ٢٠٢٠السنة المالیة  توازن في المیزانیة في

 الدین العام متوسطة المدى: استراتیجیة 

 القادمة على المرتكزات التالیة: الدین العام متوسطة المدى خالل السنوات األربع استراتیجیةترتكز 

م في ظل تحقیق  ٢٠٢٠اإلجمالي بحلول عام  في المئة من الناتج المحلي  ٣٠سقف لمستوى الدین العام نسبتھ   .١
 AA2.للمملكة  معاییر تصنیف ائتماني

القادمة بحسب الحاجة إلى االقتراض وفي حدود  السنوات األربع اقتراض أو إصدار دین عام بشكل سنوي خال .٢
 لألسواق المحلیة والعالمیة. القدرة االستیعابیة

 وتنویع مصادر التمویل. النفاذ إلى األسواق العالمیة المختلفة واألدوات التمویلیة المختلف .٣
 یعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.الشر تنویع أدوات الدین المصدرة وإصدار األدوات التي تتوافق مع احكام .٤
 وأوضاع األسواق.ھ تنویع العمالت المصدر بھا الدین لتشمل غیر الریال بحسب الحاج .٥
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 :٢٠١٧ و ٢٠١٦ بمیزانیتي القطاعات مخصصات مقارنةرابعاً: 

 في المحقق اإلنفاق عن% ٦ بزیادة ملیار ٨٩٠ بـ فیھا اإلنفاق حجم والمقدَر ٢٠١٧ المقبل للعام المملكة لمیزانیة قراءة في
 .القطاعات بعض على الصرفوارتفاع انخفاض في عدیدة اختالفات جرت أنھ نجد، ٢٠١٦ عام

 في معا كانا حیث، ٢٠١٧ مخصصات في واالمني العسكري القطاعین بین الفصل تم انھ في االختالفات أكبر وتبرز
 األمني للقطاع وأضیف،  ملیار ١٩٠ بـ ٢٠١٧ میزانیة في العسكري القطاع جاء فیما، لایر ملیار ٢١٣ بمبلغ ٢٠١٦
 .لایر ملیار ٩٦ بمجموع لیكونا اإلداریة المناطق قطاع

 وھو، لایر ملیار ٤٧ من أكثر إلى ٢٠١٦ العام في لایر ملیار ٢١ من البلدیة الخدمات مخصصات مضاعفة تمت فیما
 ملیار ٥٢ من أكثر إلى لتصل مخصصاتھ مضاعفة تمت حیث، والنقل األساسیة التجھیزات قطاع شھده الذي نفسھ األمر
 .٢٠١٧ میزانیة في لایر

 التي ٢٠١٦ في المحققة اإلیرادات عن%، ٣١ بارتفاع، لایر ملیار ٦٩٢ إلى، ٢٠١٧ في المتوقعة اإلیرادات قیمة وتصل
 .متوقعا كان عما% ٣ بنسبة أعلى، لایر ملیار ٥٢٨ قیمتھا بلغت

%، ٣٣ بنسبة ٢٠١٦ من أقل أي، لایر ملیار ١٩٨ بنحو عجزا ستسجل، ٢٠١٧ میزانیة أن المعلنة األرقام وكشفت
 كان عما%، ١.٨ بنسبة طفیف بتراجع أي، لایر ملیار ٨٢٥بـ إنفاقا سجلت فإنھا ٢٠١٦ لمیزانیة الفعلیة األرقام وبحسب
 .مخططا

 )٤(رقم شكل 
 ٢٠١٧ و ٢٠١٦ بمیزانیتي القطاعات مخصصات 
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 التحول الوطني للمملكة العربیة السعودیة:برنامج 

 
 

 :٢٠٢٠ الوطني التحول برنامج

 والتنمیة االقتصادیة الشؤون مجلس البرنامج نظم و ،٢٠١٥ عام انشئت السعودیة العربیة للمملكة الخماسیة الخطة ھي
 السعودي المجتمع من متنوعة شرائح مع الوزراء جمعت عمل ورش خاللھ وأقیمت سلمان بن دمحم األمیر البرنامج وترأس
 .وأكادیمیین وإعالمیین واقتصادیین أعمال ورجال وأعیان ومشائخ مسئولین ضمت

 

 :البرنامج حول

ً  ١٧ حول قیاس، مؤشر ٥٥١ خالل من الحكومیة األجھزة أداء لقیاس الوطني التحول برنامج مالمح أبرز تتمحور  مكونا
 البلدیة، والخدمات العدلیة، البیئة إلى إضافة االجتماعیة، والعدالة واإلسكان، والصحة، التعلیم، مقدمھا في یأتي رئیساً،
 األجھزة في المسؤولین من المطروحة والبرامج الخطط تنفیذ أداء لقیاس موعداً  ٢٠٢٠ عام حدد إذ التحتیة، والبنى

 القطاع كفاءة ورفع اء،الوزر أداء تقویم عن مطولة مناقشة الوطني، التحول مشروع ورشة شھدت كما. الحكومیة
 المطروحة المواضیع أبرز بوصفھا الخاص، القطاع مؤسسات أمام أكبر فرص إتاحة مع والخصخصة، الحكومي،

 الكبیر التحول مشروع یغفل لم كما الخصخصة، في والتوسع الصغیرة، المؤسسات دعم على التركیز إلى إضافة للنقاش،
ً  رافداً  باعتباره المدني، المجتمع مؤسسات تفعیل مناقشة  المحاور أكثر من المجتمع محور وكان. الحكومیة للقطاعات مھما

 والترفیھ الصحیة، والرعایة والتوظیف، والتأھیل والتدریب الوطنیة، والھویة والتعلیم اإلسكان، شمل إذ المكونات، عدد في
 مؤسسات دور وتفعیل االجتماعیة والحمایة والعدل التحتیة، والبنیة والنقل »الحیاة نمط« العیش وبیئة والثقافة، والریاضة

 .والعمرة والحج المدني، المجتمع

 

 :البرنامج أھداف

 .حقوقھا وتحفظ تواجھھا التي العقبات تذلیل یحقق بما اإلجراءات تسھیل على والعزم بالتجارة للمرأة السماح 
 .التبغ ومواد السجائر استیراد على أعلى ضرائب فرض 
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 كما والمزارع،القصور  ومالك والتّجار العالي الدخل ألصحاب والماء الكھرباء عن الحكومي الدعم إیقاف 
 .دون فما المتوسط الدخل ذوي على الدعم سیقتصر

 .اإلسكان أزمة حل 
 .والتنمویة االقتصادیة اإلصالحات من حزمة إطالق 
 .الخاص القطاع وتحفیز والمالیة واإلداریة اإلجرائیة المعوقات إزالة 
 .المحلي المحتوى ورفع االقتصاد تنویع 
 واالبتكار المعرفي االقتصاد ودعم المحلیة المنشآت وعولمة النفطیة غیر الصادرات ودعم االستثمارات تحفیز 

 .واإلنتاجیة
 .الخصخصة في التوسع 
 .والعالي العام التعلیم تطویر 

 
 )٥(رقم شكل 

 )التحول الوطنيمن (كتیب برنامج الالیة عمل  
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 )٦(رقم شكل 

 من (كتیب برنامج التحول الوطني)  ٢٠٢٠مبادرات البرنامج 

 

 :٢٠٣٠ رؤیة الوطني التحول برنامج

ً  لتكون» ٢٠٣٠السعودیة العربیة المملكة رؤیة« المملكة تبنت  في والتنموي االقتصادي للعمل طریق وخارطة منھجا
 المملكة لتكون بھا، الخاّصة وااللتزامات واألھداف للمملكة، العاّمة والسیاسات التوجھات الرؤیة رسمت وقد. المملكة
ً . المستویات كافّة على رائدًا نموذجا  بعض ھیكلة إعادة تمت» ٢٠٣٠ السعودیة العربیة المملكة رؤیة« مع وانسجاما

 في والفاعلیة الكفاءة ویحقق المرحلة، ھذه متطلبات مع یتوافق بما العامة والھیئات والمؤسسات واألجھزة الوزارات
  إلى وصوالً  للمستفیدین المقدمة الخدمات بمستوى یرتقي و وجھ، أكمل على واختصاصاتھا لمھامھا الدولة أجھزة ممارسة

 

 والترتیبات اآللیات بوضع والتنمیة االقتصادیة الشؤون مجلس الوزراء مجلس كلّف وقد. مستدامة وتنمیة زاھر مستقبل
 .ذلك ومتابعة الرؤیة ھذه لتنفیذ الالزمة

 بعدد الخاّصة وااللتزامات النتائج، لقیاس ومؤشرات والمستھدفات، االستراتیجیة، األھداف من عدد على الرؤیة احتوت و
 االقتصادیة الشؤون مجلس وأقر. الربحي وغیر والخاص العام القطاع من كل تحقیقھا في یشترك والتي المحاور، من

 األھداف من جزًءا منھا كل یحققّ  متعددّة، تنفیذیة برامج إلى الرؤیة ھذه ترجمة بھدف ومتكامل فعّال حوكمة إطار والتنمیة
 برنامج كل متّطلبات مع تتناسب جدیدة عمل آلیات على البرامج تلك وتعتمد. للرؤیة العاّمة والتوجھات االستراتیجیة
ً  البرامج ھذه وستطلق زمنیاً، محددّة ومستھدفاتھ  العربیة المملكة رؤیة« لتحقیق وصوالً  الالزمة المتطلّبات وفق تباعا

 ».٢٠٣٠ السعودیة

 وتحدید وتقییمھا ومتابعتھا البرامج ھذه إلطالق والداعمة الممّكنة األجھزة من عدد بتأسیس المجلس قام الصدد ھذا وفي
 األجھزة أداء لقیاس الوطني والمركز االستراتیجیة اإلدارة مكتب ومنھا مستقبالً، إضافیة برامج وإطالق فیھا الفجوات
 .وغیرھا والتنمیة، االقتصادیة الشؤون مجلس في المشروعات إدارة ومكتب السریع، والتدخل اإلنجاز ومركز العاّمة،
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 الجھات مستوى على التخطیط كفاءة رفع من» ٢٠٣٠ السعودیة العربیة المملكة رؤیة« تحقیق حوكمة إطار ویعزز
 المشروعات في اإلنجاز سرعة وضمان المشتركة، الوطنیة األھداف لتحقیق بینھا فیما التنسیق وتیرة ورفع الحكومیة،

 . األداء وتقییم التنفیذ لمستوى الدوریة المراجعة عبر واألثر العمل في االستدامة وتحقیق والمبادرات،

 ظھرت ،»٢٠٣٠ السعودیة العربیة المملكة رؤیة« ل الطموحةاألھداف لتحقیق الالزمة واإلمكانات القدرات بناء وألجل
 في والتنمویة االقتصادیة القطاعات على قائمة حكومیة جھة ٢٤ مستوى على الوطني التحول برنامج قالإط إلى الحاجة

 ومرحلة م، ٢٠٢٠ العام إلى مرحلیّة بمستھدفات مرتبطة استراتیجیة أھداف على البرنامج ویحتوي. للبرنامج األول العام
 مراحل یلحقھا أن على والمستھدفات، األھداف تلك لتحقیق م ٢٠١٦ عام من ابتداء إطالقھا سیبدأ التي المبادرات من أولى
 .سنوي بشكل أخرى جھات تشمل

 مشاركة وتفعیل للتخطیط فعّالة أدوات واعتماد، الفرص واقتناص التحدیّات إدراك في مبتكرة وسائل البرنامج واستخدم
 بناء یضمن بما للرؤیة، االستراتیجیة األھداف لبعض المرحلیة المستھدفات ووضع األداء، وتقییم والتنفیذ الخاص القطاع
 .الوطني المستوى على والمتابعة والتنفیذ للتخطیط مبتكرة أسالیب وفق العمل دیمومة ویحقق الحكومي للعمل فعّالة قاعدة

 
 )٧( رقم شكل

 إلى مستھدفات تحت مظلة البرنامجمثال توضیحي لتسلسل تطور التحدیات  
 من (كتیب برنامج التحول الوطني)  

 

 

 منطقة مكة المكرمة): –(منطقة الریاض  في المملكة العربیة السعودیة أمثلة على اإلدارة المحلیة

 التنظیمي العام للمملكة :الھیكل أوالً: 

 ٢١والمعدل باألمر الملكي رقم أ/  ٩٢ھـ بموجب األمر الملكي رقم أ/١٤١٢شعبان  ٢٧حدد نظام المناطق الصادر في 
ھـ ثالث عشرة إمارة (منطقة)، وكل إمارة تتكون من عدد من المحافظات فئة (أ)، ١٤١٤ربیع األول  ٣٠الصادر في 
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(ب)، حیث أخذ في االعتبار عند التقسیم األوضاع السكنیة  ومحافظات فئة (ب)، وعدد من المراكز فئة (أ) ومراكز فئة
 ظروف البیئة والمكانة التاریخیة.والجغرافیة واألمنیة وطرق المواصالت و

واشتمل النظام على توحید الوظائف والوحدات واألسماء اإلداریة، وقرر المستوى الوظیفي للمسؤولین في اإلمارات 
 ھ كل منھم من صالحیات.والمحافظات والمراكز وما یتمتع ب

 وجاءت الوظائف الموحدة لمسؤولي المناطق ومراتبھم على النحو التالي:

 .أمیر المنطقة بمرتبة وزیر 
 .نائب أمیر المنطقة بالمرتبة الممتازة 
 .وكیل اإلمارة بالمرتبة الرابعة عشرة أو أرفع 
 .محافظ (أ) بالمرتبة الرابعة عشرة 
 .بالمرتبة الثانیة عشرةوكیل محافظ (أ) ومحافظ (ب)  
 .رئیس مركز(أ) بالمرتبة الثامنة 
 .رئیس مركز(ب) بالمرتبة الخامسة 

 )٨(رقم شكل 
 الھیكل التنظیمي الموحد للمناطق  
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 :امارة منطقة الریاضثانیاً: 

 أھداف ومھام اإلمارة:

 تتمثل أھداف ومھام إمارة منطقة الریاض بالنقاط التالیة : .١
 تمثیل خادم الحرمین الشریفین في المنطقة.  .٢
 التأكد من تحقیق سیر العدالة في المنطقة.  .٣
 العمل على حفظ األمن في المنطقة.  .٤
العمل على توفیر كافة الخدمات لمواطني المنطقة بالتعاون والتنسیق مع الجھات الحكومیة والمشاركة في مراحل  .٥

 التخطیط لكافة الخدمات. 
 وفاعلیة الخدمات التي تقدم لمواطني المنطقة، والعمل على تحسین وتطویر تقدیم تلك الخدمات.التأكد من كفاءة  .٦
 تلقي شكاوى واستدعاءات المواطنین والنظر في أمورھم والعمل على تلبیة مطالبھم وحل مشكالتھم.  .٧

 )١جدول رقم (
 لمنطقة الریاض البلدیات الفرعیة

 بلدیات منطقة الریاض

بلدیة 
 العلیا

بلدیة 
 العزیزیة

بلدیة 
 الدلم

بلدیة 
 الحریق

بلدیة 
 ساجر

بلدیة 
بلدیة نفي رماح

بلدیة 
الحیانیة 
 والبرك

بلدیة 
 عرقة

بلدیة 
 الدرعیة

بلدیة 
 الحائر

بلدیة 
 الملز

بلدیة 
 تمیر

بلدیة 
الشمیسي

بلدیة 
 الغاط

بلدیة 
الدوادمي

بلدیة 
 البطحاء

بلدیة 
 الروضة

بلدیة 
 النسیم

بلدیة 
 الحلوة

 بلدیة
 البجادیة

بلدیة 
 السلي

بلدیة 
حوطة 
 سدیر

بلدیة 
 حریمالء

بلدیة 
العریجاء

بلدیة 
 نمار

بلدیة 
 الشمال

بلدیة 
 القصب

بلدیة 
روضة 
 سدیر

بلدیة 
 أشقیر

بلدیة 
 الرین

بلدیة 
 الھدار

بلدیة 
 الشفا

بلدیة 
 المعذر

بلدیة 
 الزلفى

بلدیة 
حوطة 
 بني تمیم

بلدیة 
بدائع 

 العضیان

بلدیة 
 جالجل

بلدیة 
العیینة 
 والجبیلة
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 )٩(رقم شكل 
 منطقة الریاضالتنظیمي لھیكل ال 

 

 

 ثالثاً: إمارة منطقة مكة المكرمة:

 
 

 )١٠(رقم شكل 
 الھیكل التنظیمي امارة مكة المكرمة 
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 )٢جدول رقم (

 (المحافظات)المكرمة الحدود اإلداریة لمنطقة مكة 

 محافظات منطقة مكة المكرمة
محافظة 

 جدة
محافظة 
 الطائف

محافظة 
 الجموم

محافظة 
 اللیث

محافظة 
 أضم

محافظة 
 الخرمة

محافظة 
 الكامل

محافظة 
 المویة

محافظة 
 بحرة

محافظة 
 القنفدة

محافظة 
 رابغ

محافظة 
 خلیص

محافظة 
 تربة

محافظة 
 رنیة

محافظة 
 العرضیات

محافظة 
 میسان

            

 :) لمنطقة مكة المكرمة الرؤیة التنمویة( ٢٠٣٠و ٢٠٢٠وتحقیقا لرؤیة 

وضعت إمارة منطقة مكة المكرمة الكعبة المشرفة المرتكز األول في استراتیجیة الرؤیة التنمویة للمنطقة المرتكزة على 
بناء اإلنسان وتنمیة المكان باعتبارھا النقطة األھم التي تنطلق منھا الخطط التنمویة وأیضا یتم من خاللھا تحدید عالقة مدن 

تیجیة منطقة مكة المكرمة ثنائیة اإلنسان والمكان، إذ تسعى ت المنطقة المجاورة لھا بالبقعة األطھر. وتلبي استراومحافظا
لبناء اإلنسان القوي األمین الذي یستطیع المشاركة في التنمیة والنھوض بالمنطقة والذي یقع على عاتقھ في ذات الوقت 

عر المقدسة. وتركز اإلمارة في محور بناء اإلنسان على تھیاه إنسان خدمة ضیوف الرحمن القادمین للعاصمة والمشا
المنطقة لیكون متوائما مع بناء المكان وتھیئتھ تنمویا بالتعلیم والتدریب والتأھیل لیؤدي دوره في المجتمع كذلك في خطة 

ار عاملي التوازن والتوازي لیستفید التنمیة وبرنامج التنمیة. ووضعت استراتیجیة التنمیة في منطقة مكة المكرمة في االعتب
القاطن في القریة والقاطن في المحافظة من كافة الخدمات وتحقیق التنمیة الشاملة للحد من النزوح إلى المدن وتأھیل 
مناطق األطراف لتتحول إلى جاذبة للسكان. أما فیما یخص المكان فقد تضمنت الخطة العشریة لمنطقة مكة المكرمة 

متكاملة للبنیة التحتیة والمرافق ورفع كفاءة الخدمات كماً وكیفاً ومعالجة األحیاء العشوائیة وحمایة  تطویر منظومة
 األراضي العامة للدولة إضافة لوضع خریطة تكاملیة تنسیقیة ألدوار المحافظات في كافة جوانب التنمیة والبناء.

 : التنمویة العملیة في العامة المشاریع دور

 من الرغم على سواء حد على والنامیة المتقدمة للدول التنمویة االستراتیجیات في وحیویا مامھ دورا العامة المشاریع تلعب
 اسیةیالس واالحوال الظروف بحسب ألخر بلد من تختلف قد المحلى الناتج جملة في العامة المشاریع مساھمة ان

 وتلعب مھم غیر المحلى الناتج جملة في العامة المشاریع مساھمات تعتبر ال دول على العثور الصعب من فان واالقتصادیة
 .عام مشروع بانھا وصفھا یمكن بكاملھا التنمویة العملیة ان بقولھ یةالتنم عملیة في العامة المشاریع

 یعتبران الدولة موارد على بةوالرقا العامة الملكیة ان االقتصادیة التنمیة منظور كتابھ في جالبرایث جون اوضح ولقد
 التخطیط الممكن من یصبح العامة الملكیة ظل في وبانھ للموارد المخطط االستخدام لضمان افیینوك ضروریین شرطین
 .العامة الملكیة بدور فعال تخطیط ھناك یكون ال وقد للتنمیة
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 للوظائف وحدة تعتبر للمدخرات والتعبئة الفوائض تولید ان التنمیة اقتصادیات الشھیر كتابھ في جیلیز مالكوم اوضح ولقد
 لیس االستثمارات تمویل في العامة المشاریع من المتولدة الفوائض استخدام یجب حیث العامة یعرالمشا انشاء وراء التي
 .االقتصادیة االنشطة تحویل في

 :٢٠١٧تنمویة الحالیة لمنطقة مكة المكرمة لعام المشاریع الأمثلة على 

 : مشروع مروج جدة -١

 بشرق مدینة جدة  ٢ملیون م١٣٢ضاحیة سكنیة بمساحة 

 :مطار الطائف الدولي الجدید  مشروع -٢
) كم ٤٠یھدف مشروع مطار الطائف الجدید إلى خدمة السیاح والحجاج والمعتمرین حیث یبعد عن مدینة الطائف بـ (

)، ومن المتوقع أن یتم تشغیل المطار الجدید في عام ٢ك م ٤٨) كم، بمساحة إجمالیة (١٢٠ویبعد عن مكة المكرمة بـ(
 م بالشراكة بین القطاعین العام والخاص ٢٠٢٠

 :دي الفروسیةمشروع نا -٣

 منتزه ترفیھي متعلق بفعلیات سباقات الخیل 

 :مشروع إسكان ضاحیة سلمان -٤

وحدة سكنیة باإلضافة إلى مرافق عامة تكون ضاحیة سكنیة  ٢٤٥٤٠قطعة سكنیة توفر  ١٢٢٧المشروع عبارة عن 
 ملیون متر مربع.  ٣متكاملة تنفذ على ثالث مراحل بمساحة إجمالیة 

 :ھةمشروع تطویر حي النز -٥

) باإلضافة إلى تطویر المنطقة الصناعیة ٢م٧٩٩.١٩٨یھدف مشروع تطویر حي النزھة إلى تحسین المناطق العشوائیة (
) من خالل تحویل االستخدام الصناعي إلى متعدد االستخدامات باإلضافة إلى تحسین المحاور ٢م٢.٢٨٢.٢٠٨الحالیة (

 وشبكات الطرق والخدمات لكامل المنطقة. 

 :ب جدةمشروع قل -٦

مشروع تطویري وجھة جدیدة لمركز مدینة جدة ونقطة التقاء ممیزة للسكان والزوار على حد سواء، كما یشكل بمفھومة 
 بالمطار القدیم. ٢م٨٤٧.٣٧٩التصمیمي رؤیة فریدة من نوعھا. ویغطي مساحة تناھز 

 :مشروع النقل العام بمحافظة جدة (مترو جدة) -٧

ارات وتشمل المترو وقطارات النقل الخفیف، شبكة الحافالت وتشمل الحافالت السریعة یشمل نطاق العمل على شبكة القط
وحافالت التغذیة، خط النقل البحري ویشمل التاكسي البحري والعبارات، ترام الكورنیش، محطة المنطلق متعددة 

 الوسائط، جسر شرم أبحر المعلق. 

 :مشروع مطار القنفذة -٨
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 ٢١٥یستوعب ما بین  ٢ملیون م  ٢٤مشروع مطار القنفذة الذي سوف یتم تنفیذه شمالي محافظة القنفذة بمساحة تُقدّر بنحو 
راكبا أسبوعیا كما سیخفف العبء على مطار الملك عبد العزیز الدولي بجدة في حال تمت تھیئتھ الستقبال الحجاج  ٧٠٧و

 یا. والمعتمرین القادمین من الیمن وشرق افریق

 :مشروع صالة الخطوط السعودیة -٩

 بجدة   –محطة خدمات لتسلیم األمتعة وإنھاء إجراءات السفر بمدینة السعودیة 

  :مشروع واحة التقنیة بالطائف -١٠

یھدف مشروع واحة التقنیة إلى إنشاء مجموعة مشاریع تقنیة المختلفة بالطائف الجدید منھا مصنع األلواح الشمسیة 
 . ٢ملیونم٢٥و ١٠ومصنع الطاقة النظیفة لتولید الكھرباء بأرضین مساحة 

 :مشروع الطائف الجدید -١١

ألف نسمة ویحوي جامعة عصریة، ومطار  ٧٥٠كیلومترا مربعا ویتسع لـ  ١٢٥٠مشروع الطائف الجدید یقع على مساحة 
دولي جدید وواحة التقنیة، سوق عكاظ، المدینة الصناعیة، الضاحیة السكنیة، وتقوم رؤیة مشروع الطائف الجدید على 

 .ة مع البیئة والثقافة المحیطة إنشاء مدینة منسجم

 

 :التنموي مشروع التكاملمثال تفصیلي ألحد مشاریع امارة منطقة مكة المكرمة وھو 

 :الرؤیة والرسالة
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 :نموذج عمل المركز

 

   

 :اھداف المركز ومھام ومسؤولیات المركز 
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 :الشركاء

یعمل المركز بالشراكة مع كل من القطاع العام والخاص من خالل متابعة تنفیذ المشاریع وتذلیل العقبات التي تواجھ ھذه 
 ویعمل المركز حالیاً مع مجموعة من الشركاء ومنھم:المشاریع باإلضافة إلى تشجیع االستثمار 

 مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة.•    
 أمانة محافظة جدة.•    
 صندوق االستثمارات العامة.•    
 شركة جدة للتنمیة والتطویر العمراني.•    
 الھیئة العامة للسیاحة التراث الوطني.•    
 المدني. الھیئة العامة للطیران•    
 ھیئة المدن الصناعیة.•    
 شركة المیاه الوطنیة.•    
 الغرفة التجاریة بجدة.•    
 نادي الفروسیة. •    

 
 :المشاریع

ضمن الھیكل التنظیمي للمركز، یوجد وحدة إلدارة المشاریع تقوم بمتابعة تنفیذ المشاریع وتذلیل العقبات التي تواجھھا، 
 على عدد من المشاریع في القطاعات التالیة:كما تشرف الوحدة حالیاً 

 .    مشاریع التطویر العمراني.١
 .    مشاریع األحیاء العشوائیة.٢
 .    مشاریع سیاحیة.٣
 .    مشاریع ورش وصناعات خفیفة.٤
 .    مشاریع تقنیة.٥
 .    مشاریع المطارات والنقل. ٦
 

 

 :المبادرات

لتنموي تم إنشاء وحده لتطویر األعمال، مھمتھا تطویر ودعم المبادرات من القطاع ضمن الھیكل التنظیمي لمركز التكامل ا
 الخاص لتنمیة منطقة مكة المكرمة، وتشرف الوحدة حالیاً على عدد من المشاریع في القطاعات التالیة: 

 .    قطاع التغذیة.١
 .    قطاع الخدمات اللوجستیة.٢
 القطاع الخاص. .    إیجاد فرص عمل للشباب السعودي في٣
 .    مشاریع صحیة. ٤
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 الخاتمة:

ً  الباحثة نظر وجھة منختاماً و   مناطق من منطقھ كل في نرى فإننا الدراسة ھذه في ذكره سبق ما جمیع على وتعلیقا
 لم وجسور، محطمة وأزقة وشوارع مبعثرة حفر وآخرشارع كل بین ونرى، طوال سنین وتتعثر تنفذ لم مشاریع المملكة

 ! مطر غزارة بسبب وسقطت فحطمت مضني وعمل بإخالص انشائھا یتم

 وتدخل المسؤولیة تضیع التي اإلدارات في یكمن والذي بالمسؤولیة والشعور المتابعة في الواضح الخلل من العدید ھناك
 بحیث)) المحلیة اإلدارة(( تطویر ھي المشاكل ھذه لمثل الناجحة الحلول احد ان الباحثة ترى لذلك، عدیدة متاھات في

 ادارة یتم خاللھ ومن المملكة مناطق لكل منطقة مجلس ھناك یكون حیث ،المحلي للحاكم واسعة صالحیات ھناك یكون
 استمرار مع رقابیة كمؤسسة البلدي المجلس اعتبار یمكن وكذلك، الحكومیة الجھات جمیع بین التناغم على ویعمل التنمیة

 ویتم المختلفة المناطق على الدولة میزانیة توزیع یتم ان ھو ھنا فالھدف، محاسبة كجھات بعملھا المركزیة الجھات
 المحلیة مواردھا وحسب منطقة كل تملكھا التي واالمكانات التنمویة الخطط حسب المنطقة مجلس قبل من مباشرة الصرف
 على واضح تركیز سیحقق منطقة لكل المحلي اإلنفاق إلى المركزي اإلنفاق من فاالنتقال، تملكھا التي المستقبلیة والفرص
 مستوى على تعمل محلیة مجالس إلى بحاجة فنحن، ومباشرة لصیقة الرقابة وسیجعل منطقة كل في تنفذ التي المشاریع
، الواقع أرض على فعلیة حقیقیة تنمیة إلحداث الحكومي اإلنفاق استثمار ھو ھنا فالھدف، كاملة المسؤولیة وتتحمل المنطقة
 .لھا المحلي الدخل من یكون أن یجب المنطقة میزانیة من جزءاً  ألن المناطق بین التنافسیة القدرة تطویر وكذلك

 المستقبل في لنا یسمح وبشكل وجھ اكمل على استغاللھا یجب التي والكبیرة الكثیرة والموارد الفرص من العدید لدینا فنحن
 المستوى على الدخل مصادر في تنوع یتطلب وھذا، المتقدمةالدول ألفضل تصل متطورة قویة دولة وبناء باالستمرار

 القدرات فإطالق،  النفط وھو بالغالب واحد مورد على أصالً  المعتمد الحكومي الدخل على فقط االعتماد ألن المحلي
 نحو السعي إلى نحتاج فنحن، توظیف أحسن وتوظیفھ استثمار في ونثریت فعالً  نملك ما إلى ننظر یجعلنا سوف المحلیة
 وجود ورؤیة المحلي الدخل بتنوع مصادر الدولة مساعدة وبالتالي السعودیة العربیة المملكة في المحلیة اإلدارة تطویر
 أنفسنا تطویر في علیھا لالعتماد للدولة قویة اقتصادیھ داخلیھ تحتیة بنیة وبناء، العجز من بدالً  الدولة بمیزانیة فائض

 الوطني التحول لبرنامج وتحقیقا المختلفة الحیاة وجوانب مجاالت جمیع في القمم ألعلى والوصول ودولتنا وإداراتنا
 . ٢٠٣٠ المستقبلیة والرؤیة

فالباحثة ترى ان اإلدارة المحلیة أصبحت تحتل مركزا مھما في نظام الحكم الداخلي، لھذا نجد االھتمام بھا أصبح في سیاق 
أثبتت وجودھا في مجتمعات كثیرة فلیس ھناك من شك ان ذلك یرجع إلى ایدیولوجیة اإلدارة دولي عالمي، ذلك أنھا 

المحلیة التي تقوم على اساس اشباع الحاجات المحلیة، وتحقیق بناء وتقویم وتطویر الشؤون المحلیة بأیدي محلیة وموارد 
ق المصلحة العامة للدولة من جمیع جوانبھا ،فالتنمیة ذاتیة ، فكما یمكن القول بأن العمل على تطویر اإلدارة المحلیة لتحقی

ھي ذلك النشاط االقتصادي الذي یؤدي إلى االرتقاء بالرفاھیة االجتماعیة بأكثر قدر ممكن، متوازیا مع الحرص على 
للبیئة  االستغالل العقالني للموارد الطبیعیة المتاحة والمتوفرة في ذات الدولة بأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة

 والمجتمع.

ولذلك من وجھة نظر الباحثة فالبد من تكریس جمیع الجھود الحقیقیة والفعلیة للعمل على تطویر وتحسین اإلدارة المحلیة 
وتنفیذ برامج ومشاریع الموازنة العامة بأفضل جھد ممكن، وكذلك تحقیق الموازنة العامة كأداة رقابة تعمل على مراقبة 

یحقق األھداف المطروحة بأفضل شكل ممكن ،وذلك للوصول إلى االرتقاء والرفاھیة والوصول إلى جمیع االعمال بما 
 بإذن هللا تعالى. ٢٠٣٠أعلى القمم والتسابق مع أكبر الدول المتقدمة وأفضلھا تحقیقاً للرؤیة المستقبلیة 
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 الدراسات السابقة:

لیة في تحقیق التنمیة المستدامة على المستوى " أھمیة نظام اإلدارة المح: بعنوان م)٢٠١٦( ،دراسة یونس .١

 المحلي "اإلدارة المحلیة في الجزائر ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة"

ھدفت الدراسة الى تبني مفھوم اإلدارة المحلیة لتحقیق التنمیة المحلیة بالتوجھ المستدام الذي یعد من التوجھات الحدیثة بعد 

 المستوى الكلي. ما كانت التنمیة محصورة على

 وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أھمھا: 

 الھدف األساسي ألسلوب اإلدارة المحلیة یتمثل في تحقیق التنمیة المحلیة التي تمثل جزءا من التنمیة الشاملة. 

التسییر وتتمتع التنمیة المستدامة ال تتطلب المبالغ الضخمة لتحقیق أھدافھا، وانما اداره محلیة واعیة وقادرة على  

 بمساندة حكومیة.

 التعقیب على الدراسة: 

تناول یونس في دراستھ أھمیة نظام اإلدارة المحلیة في تحقیق التنمیة المستدامة على المستوى المحلي. وھو ما یتفق مع 

بحثنا في دور اإلدارة المحلیة في تحسین المستوى التنموي والخدمي في جمیع مناطق المملكة وجعل تنمیة اإلدارات نقطة 

 مھمة لتنمیة المجتمع ككل. 
 

 بعنوان "دور الالمركزیة في الحد من الفساد في اإلدارة المحلیة " م):٢٠١٥(، ليدراسة  فرغ .٢

تھدف ھذه الدراسة الى تحلیل دور ومساھمة الالمركزیة اإلداریة في تحقیق التنمیة المحلیة من خالل قیامھا بالحد من 

 الفساد المستشري في وحدات اإلدارة المحلیة المصریة.

 خلصت الیھا الدراسة:ومن اھم التوصیات التي 

_ یجب ان یكون ھناك تحدید واضح ودقیق الختصاصات وسلطات الوحدات المحلیة، بحیث یكون معروفا والذي ینبغي 

علیھا ان تؤدیھ، وما الذي ینبغي علیھا اال تؤدیھ ویدخل في نطاق اختصاصات المؤسسات المركزیة. وفي ضوء ذلك فانھ 

قیادات المحلیة ویتم القضاء على ضیاع وتشتیت المسؤولیة والحد من تدخل الحكومة سوف یسھل عملیة مساءلة وتقییم ال

 المركزیة. 
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 _دعم التمویل المحلي من خالل ما یلي: 

إعطاء سلطات أكبر للوحدات المحلیة في إدارة موازناتھا المحلیة: یجب ان یكون لكل وحدة محلیة موازنة  - أ

وى المحلي دون حاجة الى ادراجھا ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما مستقلة یتم اعدادھا واعتمادھا على المست

 یؤدي الى ترحیل الفائض في الموازنة من سنة ألخرى.

ترشید االنفاق العام المحلي: في ضوء ما تكشف عنھ تقاریر األجھزة المركزیة للمحاسبات من وجود اھدار للمال  - ب

 ین الدقة والموضوعیة في العام وعدم ترشید في االنفاق العام، فانھ تتع

 القرارات المتعلقة باإلنفاق العام وخضوعھا للمساءلة، والمساھمة في تحقیق خطط التنمیة المحلیة.

 التعقیب على الدراسة: 

تناولت دراسة فرغلي دور الالمركزیة في الحد من الفساد في اإلدارة المحلیة، وقد تشابھت ھذه الدراسة مع دراستنا 

 ر الالمركزیة في اإلدارة المحلیة.الحالیة في دو

وقد اختلفت في ان دراسة فرغلي تبحث دور الالمركزیة في اإلدارات المحلیة في مصر في حین ان دراستنا دور 

 الالمركزیة في اإلدارات المحلیة في المملكة العربیة السعودیة. 

 

بالمناطق والمحافظات السعودیة في  بعنوان "متطلبات تمكین القیادات المحلیة): ٢٠١٥(،دراسة  بن سبعان  .٣

 ضوء التنمیة المتوازنة والمستدامة "رؤیة مستقبلیة .

اعتمدت الدراسة على مدى تطبیق مصطلح اإلدارة المحلیة على المملكة العربیة السعودیة، بھدف تطویر اإلدارة المحلیة، 

 وتجنب مشاكل النظم المحلیة بالمملكة مستقبال.

 دة نتائج أھمھا: وتوصلت الدراسة الى ع

) تتمتع القیادات المحلیة بالمملكة العربیة السعودیة بتوافر البنى التحتیة الالزمة إلدارة اإلنتاج واألداء. كما تتمیز القیادات ١

المحلیة بسوق مقترحة على األسواق الخارجیة تضمن حریة المعامالت والتحویالت المالیة والنقدیة وتبادل السلع 

 داخلیة واألجنبیة في المملكة. والخدمات وتشجیع االستثمارات ال

) التزال إدارة األداء، واإلنتاج، والخدمات، وأسالیب الرقابة المالیة واإلداریة علیھا، ومستوى المتابعة والمسائلة ٢

لع والشفافیة في غالبیة أجھزة القیادات المحلیة دون المؤمل منھا طبقا للمعاییر التي یتطلع الیھا والة االمر، وتلك التي یتط

 الیھا المواطنون المستفیدون من خدمات ھذا القطاع. 
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 وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصیات من أھمھا: 

) العمل على تحسین كفاءة وفعالیة أداء وانتاجیة األجھزة الحكومیة وتحسین وتطویر الخدمات التي تقدمھا للمستفیدین في ١

 كمھا ونوعھا وتوقیتھا وأسالیب مناولتھا.

تفعیل استفادة أجھزة القیادات المحلیة في المملكة من التجارب الدولیة في نظریات وأسالیب وإجراءات التغییر ) دعم و٢

والتطویر في األداء واإلنتاجیة، مثل تجربة التفوق المقارن. 

 التعقیب على الدراسة: 

والمحافظات في ضوء التنمیة المتوازنة. تتشابھ تحدث الباحث في دراستھ عن متطلبات تمكین القیادات المحلیة بالمناطق 

ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في تناولھا تطویر مفھوم اإلدارة المحلیة في المملكة العربیة السعودیة، وقد تختلف ھذه 

 الدراسة عن دراستنا في تركیزھا على متطلبات تمكین القیادات المحلیة بالمناطق والمحافظات.

 

بعنوان "تفعیل دور الموازنات البلدیة في التخطیط والرقابة وترشید االنفاق ): ٢٠١٤(،وعلقم ، راسة الوشاحد .٤
 العام في بلدیة محافظة البلقاء "دراسة میدانیة " .

ھدفت ھذه الدراسة الى ابراز أھمیة دور الموازنات البلدیة في التخطیط والرقابة وترشید النفقات في المجالس البلدیة، 
راتھا على تنفیذ المشروعات الخدمیة واإلنتاجیة لخدمة افراد المجتمع المحلي، ورفع مستوى الرضا لدى وتحسین قد

 المواطنین عن الخدمات المقدمة، وبالتالي تخفیف العبء عن الدولة وموازنتھا.

 وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أھمھا:

البلدیات في محافظة البلقاء كانت بدرجة متوسطة، وذلك ان مساھمة الموازنات البلدیة في ترشید النفقات التي تكبدھا 
بسبب عدم استخدام األسس العلمیة والحدیثة في اعداد الموازنات نتیجة قلة توفر المؤھالت العلمیة والعملیة في ھذا 

 المجال.

ت في التخطیط واوصت الدراسة بضرورة زیادة الوعي بین المشاركین والعاملین بالعمل البلدي بأھمیة دور الموازنا
 والرقابة خصوصا في مجال ترشید النفقات.

أیضا، التركیز على تنفیذ الموازنات حسب األسس العلمیة من قبل جمیع األطراف المؤثرة والمتأثرة بالموازنة، وھذا یدعو 
بلدیات لخدمة الحكومة الى حوسبة عملیة اعداد الموازنة البلدیة ومشاركة الخبرات الوطنیة في اعدادھا على مستوى ال

افراد المجتمع المحلي، وضرورة ربط مدخالت ومخرجات الموازنة بھدف ترشید النفقات واالكتفاء الذاتي بموارد البلدیة، 
وھذا یتطلب اعداد موازنات مشتركة من خالل الدمج بین موازنات عدة بلدیات توفر فیھا كل بلدیة إمكاناتھا المتاحة في 

 خدمة المواطنین.
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 لى الدراسة:التعقیب ع

تناول الباحث الوشاح في دراستھ تفعیل دور الموازنات البلدیة في التخطیط والرقابة وترشید االنفاق العام في بلدیات 
محافظة البلقاء. تتشابھ مع دراستنا الحالیة في تناولھا دور الموازنات البلدیة في التخطیط والرقابة واختالفھا في تركیزھا 

 بلقاء. في بلدیات محافظة ال
 

بعنوان "مدى إمكانیة استخدام موازنة البرامج واألداء في المشاریع ) : ٢٠١٤(والزاملي  ، دراسة عباس .٥

 االستثماریة للحكومة المحلیة في محافظة البصرة " .

ى جاءت ھذه الدراسة بتطویر أسلوب الموازنة االستثماریة لمحافظة البصرة بما یضمن تحسین األداء وزیادة القدرة عل
تقییم األداء ، وان موازنة البرامج واألداء ومن خالل تقسیم البرامج الى أنشطة تساعد ھذه العملیة على قیاس تكلفة 

 األنشطة والبرامج الحكومیة التي تقوم الحكومة المحلیة للمحافظة بتنفیذھا ومعرفة العائد الحقیقي من تنفیذ ھذه الموازنة .

ومن اھم النتائج التي خلصت لھا الدراسة ھو ان تحقیق الھدف المباشر لموازنة تنمیة األقالیم ھو نتیجة طبیعیة لنجاح 
 السیاسات االقتصادیة المتبعة من قبل الحكومة المحلیة . 

عالجة نواحي واوصت الدراسة الى تطبیق أسلوب موازنة البرامج واألداء على مشاریع تنمیة األقالیم للمحافظات مع م
 الضعف .

 التعقیب على الدراسة :

وضحت ھذه الدراسة عالقة الموازنات ودورھا في تنمیة مشاریع المحافظات ونجاح السیاسات االقتصادیة من قبل 
الحكومات المحلیة وقد تتشابھ مع دراستنا الحالیة حول دور الموازنات في فعالیة اإلدارات المحلیة ، وان كان ھناك شي 

 ختالف فھو اختالف في العینة ونوع الموازنة حیث حددت دراسة عباس موازنة البرامج واألداء .من اال
 

 بعنوان " نحو إدارة محلیة متطور في المملكة العربیة السعودیة " :)٢٠١٣( ،دراسة  الدوسري .٦

یستجیب ویتوافق مع المتغیرات ھدفت الدراسة الى تحلیل موجبات إیجاد نظام جدید ومتطور لإلدارة المحلیة بالمملكة، 
الجاریة على المستوى الداخلي والخارجي، ومنسجما مع اھداف وغایات التحول من أسلوب المركزیة اإلداریة في اإلدارة 
المحلیة الى أسلوب الالمركزیة اإلداریة والمالیة، وملبیا للحاجات المتزایدة لألھالي المحلیین مع ضرورة اشراكھم بصورة 

 تشكیل مجالسھم المحلیة.أكبر في 

 كما ان الدراسة خلصت الى مجموعة من االستنتاجات والتوصیات أھمھا:

ان سعي الحكومة في المملكة الى التخفیف من ضغط العمل عن كاھل األجھزة والمؤسسات المركزیة، ولجوئھا الى نقل 
وتفویض بعض سلطاتھا لألجھزة والھیئات المحلیة او اإلقلیمیة ال یعد كافیا، الن ھذه المحاوالت لم تلغ المركزیة بصورة 

الداخلیة امر تفویضھا للقادة المحلیین من امراء مناطق وامناء مناطق  واقعیة. فالصالحیات التي اناط المشروع لوزیر
ورؤساء بلدیات أدت الى تخفیض ضغط العمل على العاصمة فقط. اذ ان جمیع الصالحیات التي تم تفویضھا الى القادة 
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حیة الكمیة ولیس من اإلداریین طبقا لنظام المناطق، كانت عبارة عن تدابیر زادت من أعباء اإلداري المحلي من النا
 الناحیة النوعیة.

ومن التوصیات الھامة التي اقترحتھا الدراسة، فك قواعد التداخل واالرتباط المركزي بین الوحدات المحلیة بكل من 
 وزارتي الداخلیة والشؤون البلدیة والقرویة.

 التعقیب على الدراسة: 

 ع دراستنا الحالیة في مجتمع لكة العربیة السعودیة وھذا ما تفق متناولت دراسة الدوسري نظام إدارة محلیة متطور في المم
 الدراسة وفي التعرف على دور الالمركزیة في اإلدارات المحلیة.

 

 بعنوان " اإلدارة المحلیة في المملكة العربیة السعودیة : الوضع الراھن ") : ٢٠١٣( ، دراسة الشیحة .٧

في اإلدارة المحلیة السعودیة والتحدیات التي تواجھھا حالیا ، وتقترح  ھدفت الدراسة الى التعرف على الوضع الراھن
الدراسة اطارا عاما یحدد المعالم الرئیسة لتطویر نموذج تكاملي لإلدارة المحلیة ورفع كفاءة العمل اإلداري المحلي 

الس المحلیة من استقطاب والھادف الى تلبیة احتیاجات السكان المحلیین الحاضرة والمستقبلیة من خالل تمكین المج
وتحریك الموارد االقتصادیة وبناء القدرات وتطویرھا وتحفیز مشاركة مختلف مكونات المجتمع المحلي ووضع تصور 

 مستقبلي ألولویات التنمیة المحلیة .

ومالیة  وخلصت الدراسة الى ضرورة اصدار نظام لإلدارة المحلیة یحقق التحول نحو الالمركزیة بمنح صالحیات إداریة
 أوسع للمجالس في المناطق والمحافظات والبلدیات .

 مما یمكن المجتمعات المحلیة من إدارة شؤونھا ویوحد مرجعیة الھیئات المحلیة وینسق فیما بینھا .

 التعقیب على الدراسة :

تنا الحالیة من حیث مجتمع تناولت دراسة الشیحة اإلدارة المحلیة في المملكة العربیة السعودیة والتي تتفق كثیرا مع دراس
الدراسة وتأكیدھا على ضرورة التحول الى الالمركزیة لإلدارات ومنحھا صالحیات واسعة في المناطق والمحافظات 

 والبلدیات .
 

 "–بلدیة بسكرة نموذجا  –بعنوان " إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر ) : ٢٠١٣(، دراسة عتیقة  .٨

الجماعات المحلیة في الجزائر في ابعادھا المختلفة والبحث في األسباب التي تعرقل سیر بحثت الدراسة في واقع تسییر 
 الجماعات المحلیة التي تحول دون الوصول الى طرق التسییر األمثل ،وبحث في مقومات اإلدارة المحلیة .

ة وتسخیرھا في خدمة الصالح وتوصلت الدراسة الى ان التسییر األمثل للجماعات المحلیة یقتضي بذل كل الجھود الممكن
العام وھذا بضرورة إیجاد مختلف السبل لمعالجة المشاكل اإلقلیمیة البحتة بھدف نجاح برامج وخطط التنمیة التي تتطلب 

 المتابعة المستمرة من طرف السلطات المحلیة .
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في حدود العمل لتحسین منظومة كما البد من ان تكون الرقابة الوصائیة من طرف السلطة الوصیة على الھیئات المحلیة 
 سیر وعمل المجالس المحلیة مع إعطائھا استقاللیة اكبر في إدارة الشأن المحلي . 

 التعقیب على الدراسة :

تناولت دراسة عتیقة إدارة الجماعات المحلیة وجھودھا في خدمة افرادھا ومعالجة مشاكلھم ، ومع الدور الذي تقوم بھ ھذه 
 دراسة عتیقة كباقي الدراسات التي تؤكد على محدودیة ھذه اإلدارات .اإلدارات اال ان 

 لھذا تأمل دراستنا إعطاء ھذه اإلدارات مزیدا من االستقاللیة في إدارة شؤونھا المحلیة .
 

 بعنوان " اإلدارة المحلیة ودورھا في تطویر المجتمعات النامیة ") : ٢٠١٣(،مشري  سةدرا .٩

المحلیة ودورھا في تطویر المجتمعات النامیة ومساھمتھا ھذه اإلدارة ذات الكفاءة والجودة  تناولت دراسة مشري اإلدارة
ان وجدت في ترقیة المستوى الحضري لمثل ھذه المجتمعات التي تفتقد في العادة الى الممارسة الفعلیة للخدمات 

تي تربط اإلدارة المحلیة بالمجتمعات عموما االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة ، حیث وضحت ھذه الدراسة تلك العالقة ال
 ومدى مساھمتھا في تطویر المجتمعات النامیة .

 وتوصلت ھذه الدراسة الى عدة نتائج من أھمھا : 

ظھور اإلدارة المحلیة ارتبط أساسا بظھور المجتمعات المدنیة المتحضرة الن المدنیة تقتضي التعایش بین افراد  -
تكفل سیر الحیاة الطبیعیة وال یتحقق ذلك اال بوجود إدارة مھیكلة تصھر على أداء المجتمع وفق أنظمة مسطرة 

 ھذه المھمة .
وظائف اإلدارة المحلیة تتماشى مع متطلبات المجتمع الحضري فاذا كان ھذا المجتمع نام او متخلف فان ادارتھ  -

لسلوك یوضح بدقة انحسار دور اإلدارة المحلیة حتما ال تتجاوب مع نوعیة نشاطھ في جمیع مجاالت التنمیة وھذا ا
 في المجتمعات النامیة .

 التعقیب على الدراسة : 

 تتفق دراسة مشري مع دراستنا الحالیة حول دور اإلدارة المحلیة في مجاالت التنمیة لمجتمعھا ومساھمتھا في تطویرھا .

ا وبرامجھا بشكل مستقل وھذا ما أكدتھ الدراسة وتعاني ھذه اإلدارات عدم منحھا االستقاللیة الكاملة في ممارسة أنشطتھ
 المحلیة في المجتمعات النامیة . السابقة انحسار دور اإلدارة 

 

 بعنوان " دور اإلدارة المحلیة في تعزیز االمن الوطني ") : ٢٠١٢( ال سعود ،دراسة  .١٠

االمن الوطني من أھمیة بالغة في ھدفت الدراسة الى دور اإلدارة المحلیة في تعزیز االمن الوطني وذلك لما یشكلھ 
استقرار البالد ، كما ان دورھا لھ یعد مقصورا على المھام التقلیدیة المحدودة للدولة كالدفاع ، وإقامة العدل ،وإدارة 

السیاسة الخارجیة واتسع دورھا اتساعا كبیرا مما یحتم على السلطة المركزیة التخلي عن بعض سلطاتھا للھیئات المحلیة 
 ریق اإلدارة المحلیة التي تزداد قناعة الدارسین یوما بعد یوم بانھا تشكل األداة الفعالة لتطویر المجتمع المحلي .عن ط
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 وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج من أھمھا : 

ي ان اإلدارة المحلیة تسعى سعیا دؤوبا من اجل تحقیق التنمیة بصورھا المختلفة ، لالرتقاء بالوطن في شتى نواح -
 الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وھي بذلك تؤدي دورا كبیرا في تعزیز االمن الوطني .

 ان اإلدارة المحلیة یمكن ان تؤدي دورا كبیرا في تحقیق الرفاھیة ألبناء األقالیم المختلفة . -
 

 كما توصلت الى عدد من التوصیات أھمھا :

االختصاصات والصالحیات التي تمكنھا من احكام عملیة الضبط  ان تفوض السلطة المركزیة للسلطة المحلیة -
 االجتماعي .

ان یراعي دور المحلیات في خطط التنمیة المختلفة ، وان یوكل الى اإلدارة المحلیة االطالع بمھام التنمیة في  -
 مناطقھا .

 التعقیب على الدراسة :

أنشطتھا یتحتم علیھا التخلي عن بعض سلطاتھا وتفویضھا لإلدارة اكدت ھذه الدراسة على ان السلطة المركزیة عندما تزید 
المحلیة وھذا ما تؤكده دراستنا الحالیة ألھمیة اإلدارة المحلیة في فعالیتھا لتحقیق التنمیة وتحقیق الرفاھیة ألبناء مجتمعھا 

 لھذه اإلدارات .المحلي مما یخفف على السلطة المركزیة بعض األعباء وجعل مھمتھا تتركز على الرقابة 

 
بعنوان " الموازنات التخطیطیة ودورھا في تقویم األداء في مؤسسات القطاع العام ) : ١٣٢٠( الحاج ، دراسة .١١

 السوداني " 

ھدفت ھذه الدراسة الى وضع موازنات حقیقیة تسھل من الحصول على التمویل الالزم ، وتقدیم منھجیة لكیفیة وضع 
 لتقویم األداء المالي .الموازنات التخطیطیة كأدوات 

 وتوصل الباحث الى عدد من النتائج : 

 ان الموازنات التخطیطیة تساعد إدارة المنشأة في تحدید األولویات واالھداف والیات التنفیذ .

ومن التوصیات التي اشارت الیھا الدراسة ضرورة االھتمام بالموازنات التخطیطیة النھا تمكن في منظمات االعمال من 
 تحقیق اھداف المنظمة وخططھا المحددة مسبقا .

 التعقیب على الدراسة :

تناولت دراسة سلیمان دور الموازنات التخطیطیة في تقویم األداء المالي ، وھذا ما یفید ویوضح أھمیة الموازنات 
 ومساھمتھا في تمویل اإلدارات وتحقیق أھدافھا وخططھا .

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





       

  كلية االقتصاد واإلدارة     
 قسم إدارة عامة         

         
 قسم اإلدارة العامة                        

٧٢ 

 

" مدى توفر مقومات تطبیق نظام الموازنات على أساس األنشطة في  بعنوان) : ٢٠٠٨( ، دراسة أبو رحمة .١٢

 بلدیات قطاع غزة " دراسة تطبیقیة .

ھدفت ھذه الدراسة الى استعراض نظام الموازنات على أساس األنشطة من جمیع جوانبھ مقارنة مع النظام التقلیدي ، 
ئة بلدیات قطاع غزة ومدى توافر المقومات الالزمة وتقویم إمكانیة تطبیق نظام الموازنات على أساس األنشطة في بی

 لتطبیق ھذا النظام من ناحیة ثانیة .

واھم نتائج الدراسة ان توافر الموارد البشریة المؤھلة ، وأنظمة المحاسبة، والخبرة في بیئة بلدیات قطاع غزة ،یعطي 
 بلدیات قطاع غزة . مؤشرا إیجابیا على وجود بنیة تحتیة لتطبیق أنظمة محاسبیة متقدمة لدى

وتوافر ھیكل اداري سلیم ومرن یساعد على ادخال التعدیالت التي تواكب التطورات العلمیة ،بحیث یسھل إمكانیة تطبیق 
 نظام الموازنات على أساس األنشطة دون أي مقاومة لتطبیقھ .

األنشطة بشكل جید في بلدیات قطاع واوصت الدراسة الى ضرورة التخطیط لعملیة تطبیق نظام الموازنات على أساس 
غزة ، وذلك عن طریق االستعانة بخبراء ومستشارین مؤھلین ومتخصصین ولدیھم الدرایة والخبرة الكافیة في مجال 

 تطبیق ھذا النظام المتطور .

 التعقیب على الدراسة :

طة وھذا ما یشابھ مع دراستنا تناولت دراسة أبو رحمة مدى توافر مقومات تطبیق نظام الموازنات على أساس األنش
 الحالیة حول دور الموازنات وإمكانیتھا في التخطیط الجید للبلدیات . 
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 المراجع العربیة

 المراجع األجنبیة
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  قائمة المراجع

 المراجع العربیة:

 القران الكریم: -٦
 .٣: اآلیة المائدة سورة

 
 : الرسائل الجامعیة -٧

 سعود بن دمحم اإلمام جامعة، الوطني االمن تعزیز في المحلیة اإلدارة دور الرحمن، عبد العزیز عبد، سعود ال .١
 .م٢٠١٢، الریاض، اإلسالمیة

 بلدیات في)ABB( األنشطة أساس على الموازنات نظام تطبیق مقومات توفر مدى، هللا عبد دمحم، رحمة أبو .٢
 . م٢٠٠٨، غزة، اإلسالمیة الجامعة ،غزة قطاع

 للسلطة العامة الموازنة تمویل في المحلیة اإلیرادات دور ،)٢٠١٢-٢٠٠٠( عبد، خمیس أحمد زعیتر، أبو .٣
 .غزة األزھر، جامعة ماجستیر، رسالة الموازنة عجز لتغطیةالمحلیة اإلیرادات لتعزیز مدخل – الفلسطینیة

 الطبعة( وتطبیقیة نظریة دراسة الحكومیة المحاسبة في العملیة و العلمیة األسس. العظیم عبد بشیر البنا، .٤
 .٢٠١١. والتوزیع للنشر العلمیة الیاروزي دار: األردن عمان،). األولى

 .١٤٨ص ،العشرین القرن في العرب جزیرة وھبة، حافظ .٥
 الغربیة الضفة في البلدیة المجالس لدى المالیة الموارد استغاللتخطیط ،٢٠٠٨ جالل، عدلي أمل الخاروف، .٦

 .الوطنیة النجاح جامعة ماجستیر، رسالة ،الفلسطینیة الساحة على التغیرات ضوء في
 دراسة: "الحكومیة الوحدات في المالي األداء تقویم في التخطیطیة الموازنات دور، علي محاسن، خلیل .٧

، الرحمن عبد بنت نورة األمیرة جامعة،م٢٠١٣-٢٠٠٣ للفترة السودان في الضرائب دیوان على تطبیقیة
 .م٢٠١٣ الریاض،

 القاھرة، شمس، عین بجامعة العامة العالقات إدارة الطماوي، سلیمان. د ،والدیمقراطیة المحلیة دراسة اإلدارة .٨
 ).١٢٦( ص م،١٩٦٣ سنة

 للعلوم العربیة المنظمة ،المحلي الحكم موسوعة بطرس، ظریف المحلیة، اإلدارة مقومات عن عامة دراسة .٩
 ).٢١١/ ١. (اإلداریة

، الیرموك جامعة، السعودیة العربیة المملكة في متطور محلیة إدارة نظام نحو، ذعار فھد الدوسري، .١٠
 .م٢٠١٣ماجستیر، رسالة

 في البلدیة المجالس أداء وتقییم ورقابة تخطیط في الموازنات دور ،٢٠٠٤ خلیل، دمحم ناجح الزعبي، .١١
 .٢٨-١٣ص األردن، البیت، آل جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،األردن

 ضوء في السعودیة والمحافظات بالمناطق المحلیة القیادات تمكین متطلبات الرحمن، عبد صالح، سبعان .١٢
 .م٢٠١٥جدة،، العزیز عبد الملك جامعة، والمستدامة المتوازنة التنمیة

 غیر المنظمات قدرات لتنمیة نسیج لبرنامج ،التخطیطیة الموازنات إعداد ،٢٠٠٧ دمحم، حمود السیاغي، .١٣
 .١ص اقتصادیاً، الشباب تطویر مركز الشابة، القیادات تنمیة مؤسسة مع بالتعاون الشابة الحكومیة
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، مقترح ونموذج الراھن الوضع: السعودیة العربیة المملكة في المحلیة اإلدارة، هللا عبد عدنان، الشیحة .١٤
 .م٢٠١٣الریاض،، سعود الملك جامعة

 البرامج موازنة استخدام إمكانیة مدى ماضي، فرید الدینبھاء، الزاملي و، المھدي عبد دمحم، عباس .١٥
 .م٢٠١٤البصرة، جامعة، البصرة محافظة في المحلیة للحكومة االستثماریة المشاریع في واالداء

 رسالة، بسكرة بلدیة، بشكرة خیضر دمحم جامعة، الجزائر في المحلیة الجماعات إدارة، جدیدي، عتیقة .١٦
 .  م ٢٠١٣ ماجستیر

 الجامعات موازنة إعداد في الصفري األساس لتطبیق مقترح إطار).  ٢٠٠٧(  احمد، الدین بھاء العریني، .١٧
 .غزة اإلسالمیة، الجامعة منشورة، غیر رسالة. غزة قطاع في المتوسطة والكلیات

 العامة المساھمة الصناعیة الشركات في التقدیریة الموازنات تقییم).  ٢٠٠٠(  الفتاح، عبد أمجد العالوین، .١٨
 .األردن البیت، أل جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة. األردنیة

 في الالجئین إلغاثة المتحدة األمم وكالة في ورقابة تخطیط كأداة الموازنة فاعلیة مدى. دمحم عطا العمري، .١٩
 .٢٠٠٥. غزة في اإلسالمیة الجامعة: فلسطین. غزة

 قطاع بلدیات في والرقابة للتخطیط كأداة الموازنات فاعلیة مدى ،٢٠٠٧ الشیخ، سلیمان دمحم إبراھیم عید، .٢٠
 .٤-٣ص اإلسالمیة، الجامعة – والتمویل المحاسبة في ماجستیر رسالة غزة

 العربیة المملكة في العامة الموازنة وتنفیذ اعداد اثناء تواجھ التي والعقبات المشاكل،   مؤید،  الفاخري .٢١
 .   م٢٠١٠) ،  السعودي المالیة وزارة،  میدانیھ  دراسة(  السعودیة

 .م٢٠١٥، مصر المحلیة، اإلدارة في الفساد منالحد في الالمركزیة دور، زھران أحمد فرغلي، .٢٢
 -التجارة كلیة: مصر. الحكومي األداء لتقییم كأداة واألداء البرامج موازنة. محمود دمحم صالح كامل، .٢٣

 .٢٠٠٦،بنھا جامعة
، شمس عین جامعة، للدولة العامة الموازنة إلعداد كأساس واألداء البرامج موازنة، ابراھیم هللا فتح لیلى .٢٤

 .مصر
، الجزائر، قسنطینة جامعة النامیة، المجتمعات تطویر في ودورھا المحلیة اإلدارة، الرؤوف عبد، مشري .٢٥

 .م٢٠١٣
 دور صیاغة إعادة ظل في والتنمیة المحلیة اإلدارة دراسة). ٢٠٠٧( ،)تحریر( محمود كمال المنوفي، .٢٦

 جامعة السیاسیة،  والعلوم االقتصاد كلیة العامة، اإلدارة واستشارات دراسات مركز. الثاني المجلد ،الدولة
 .العربیة مصر جمھوریة القاھرة، القاھرة،

 وترشید والرقابة التخطیط في البلدیة الموازنات دور تفعیل، أحمد دمحم، وعلقم الفتاح، عبد محمود، الوشاح .٢٧
 .م٢٠١٤، البترا وجامعة، التطبیقیة البقاء جامعة)، میدانیة دراسة( البقاء محافظة بلدیات في العام اإلنفاق

 اإلدارة - المحلي المستوى على المستدامة التنمیة تحقیق في المحلیة اإلدارة نظام أھمیة، قرواط یونس، .٢٨
 .م٢٠١٦جامعةالمسیلة،، المستدامة التنمیة تحقیق في ودورھا الجزائر في المحلیة

 
 : الكتب -٨

 .١٨٧ص ه،١٤١٤ الریاض، العبیكان مكتبة ،١ط ،عبدالعزیز الملك عھد في الدولة تنظیمات ،العتیبي إبراھیم .١
 النھضة دار المعاز، مصطفى حمدي. ود حمید، إسماعیل عثمان دمحم. د ،والتطبیق النظریة بین العامة اإلدارة .٢

 ).١٦٧ ،١٦٦( ص م،٢٠٠٠ سنة القاھرة، العربیة،
 ).٢٣ ،٢٢( ص العواجي، دمحم إبراھیم. د ،السعودیة العربیة بالمملكة المحلیة اإلدارة .٣
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 ).١٧( ص عام مائة خالل السعودیة العربیة المملكة في المحلیة اإلدارة .٤
 والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة عواضة، دمحم حسن ،العربیة الدول في وتطبیقاتھا المحلیة اإلدارة .٥

 ).٦(ص م،١٩٨٣ - ھـ١٤٠٣ سنة بیروت، والتوزیع،
 اإلسكندریة، والتوزیع، والنشر للطباعة الجامعةشباب مؤسسة المصري، دمحم أحمد. د ،المحلیة اإلدارة .٦

 ).١٢(ص م،١٩٨٦
 .١٤٨ص ،العشرین القرن في العرب جزیرة وھبة، حافظ .٧
 .٤٧ ص ،١٩٩٩ العامة، المحمدیة دار: الجزائر. العمومیة المحاسبة و المالیة في دروس صغیر، حسین .٨
 للعلوم العربیة المنظمة: األردن.  المحلیة اإلداریة للوحدات المحلي التمویل الزغبي، سمارة خالد .٩

 .١٢ص.١٩٨٥ اإلداریة،
 وائل دار: األردن عمان،). األولى الطبعة( الحكومیة المحاسبة. خالد دمحم والمھایني، شحادة خالد الخطیب، .١٠

 .٢٠٠٨. والتوزیع للنشر
 جزیرة قلب حمزة، فؤاد ،٨٧٢ص ،٣ج ،عبدالعزیز الملك عھد في الجزیرة شبھ الزركلي، الدین خیر .١١

 .٨٢ ٧٣ص ه،١٣٨٨ الریاض، الحدیثة، النصر مكتبة العرب،
 دار/  عمان،  العامة الموازنات إدارة،  موسى طاھر. د،  الجنابي و،  الرحمن عبد مؤید،  الدوري .١٢

 . م١٩٩٩،   للنشر زھران
 العراق لجمھوریة التطبیقات مع الحكومیة للمحاسبة والعملیة النظریة األصول. الكریم عبد حسن سلوم، .١٣

 .٢٠٠١. والوثائق الكتب دار: العراق بغداد،). األولى الطبعة(
 و للطباعة الجالل دار: القاھرة. المعاصرة التطبیقات ضوء في المحلي الحكم الوھاب، عبد دمحم سمیر .١٤

 .٢٥٢ ص ،٢٠٠٣النشر،
 منشورات: بیروت ).العامة المیزانیة العامة، اإلیرادات العامة، النفقات( العامة المالیة ناشد، عدلي سوزي .١٥

 .١١٥ ص ،٢٠٠٣ الحقوقیة، الحلبي
 ص م،١٩٦١ سنة القاھرة، العربي، الفكر دار الطماوي، سلیمان. د الجدیدة، المحلیة اإلدارة نظام شرح .١٦

)١٢.( 
،  والتطبیق النظریة في ومستقبلھا وحاضرھا ماضیھا  العامة الموازنة ،   محمود فھمي،  شكري .١٧

   م١٩٩٠،  والتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة
 .للنشر العربیة النھضة دار: بیروت. مقارن بیئي مدخل: العامة اإلدارة). ١٩٧٩( صقر أحمد عاشور، .١٨
 .٢٢،ص ٢٠٠١ الجامعیة، الدار اإلسكندریة.  المحلیة والتنمیة المحلي التمویل الحمید، عبد المطلب عبد .١٩
 والتوزیع للنشر المسیرة دار: األردن عمان، ).الثالثة الطبعة( العامةالموازنة أصول. شاكر دمحم عصفور، .٢٠

 .٢٠١١. والطباعة
 .٣،ط المیسرة دار ،م٢٠١٣العامة الموازنة أصول شاكر، دمحم عصفور، .٢١
 النظریة بین العامة الموازنات إدارة،  وائل. أ،  العكشھ و،  فیصل،  مرار  و،  سلیمان،   اللوزي .٢٢

 .م١٩٩٧، والطباعة والتوزیع للنشر المسیرة دار،  والتطبیق
 ، مطابعللتخطیط الالزمة للمعلومات اإلداریة المحاسبة).  ٢٠٠١(  القانونیین للمحاسبین العربي المجمع .٢٣

 .عمان األردن، الشمس،
   م١٩٧٨،  للكتاب العامة المصریة الھیئة،  للدولة العامة الموازنة،   إبراھیم قطب،  دمحم .٢٤
 . ٦٣ ص ،١٩٦٢ مصر، نھضة مطبعة: مصر. المحلیة العامة الھیئات مالیة حلمي، دمحم مراد .٢٥
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 النشر،  سعود الملك جامعة،  العامة الموازنة وقواعد أصول، علي،  شفیق و،  العزیز عبد دمحم،  المعارك .٢٦
 .م٢٠٠٣،  سعود الملك جامعة – والمطابع العلمي

 .٥٧ ٥٦ص ،وتطور الداخلیة نشأة وزارة .٢٧
 

 المجالت العلمیة: -٩
 في والرقابة للتخطیط كأداة الموازنات فاعلیة مدى ،٢٠٠٨ عید، الشیخ دمحم وإبراھیم موسى ماھر درغام، .١

 التطبیقیة، للعلوم األردنیة المجلة ،الموازنات وتنفیذ إعداد على القائمین نظر وجھة من غزة قطاع البلدیات
 .٢١٠-١٨٥ الثاني، العدد عشر، الحادي المجلد

 األكادیمیة مجلة عجلون محافظة في التعلیم قطاع على الحكومي اإلنفاق أثر ،٢٠١٢ وآخرون، على الزعبى، .٢
 .٨-٧ص ،١٢-١١ العدد الدنمارك، في العربیة

.  والطموح الواقع بین المتحدة العربیة اإلمارات لدولة االتحادیة الموازنة إدارة.  عبداللطیف عبدالرحیم، الشاھین .٣
 . ھـ١٤١٧.  الثالث العدد.  العامة اإلدارة

/ ه١٤٢٠ شعبان ،١٨عدد ،المحكمة األمن مجلة الداخلیة وزارة لدیوان التنظیمي التطور ،الزھیان عبدالرحمن .٤
 .٦٦ ٦٥ص م،١٩٩٩ نوفمبر

 العربیة المنظمة،  النامیة الدول في ومشكالتھا العامة الموازنة دورة،   عبدالمعطي،  عساف و،  علي،  العربي .٥
 .  م١٩٨٦ اإلداریة للعلوم

 للعلوم المنظمة منشورات من،  النامیة الدول في الحكومة الموازنات،  اإلداریة للبحوث العربیة المنظمة .٦
 .١٩٨٧،  عمان – األردن،  اإلداریة

 
  الملتقیات العلمیة : -١٠

 سنة القاھرة، ،العامة اإلدارة معھد فھمي، مصطفى المحلي، الحكم لنظم المدخل في وبحوث محاضرات .١
 ).٤٧ – ٤٣( ص م،١٩٦٤

 الجماعات تمویل و تسییر حول الدولي الملتقى ،" البلدیات في العجز إشكالیة و المحلي التمویل" ، حاجي دمحم .٢
 جامعة االقتصادیة العلوم كلیة ،٢٠٠٤دیسمبر ٠٢-٠١: بتاریخ المنظم االقتصادیة التحوالت ضوء في المحلیة

 .٠٦ص باتنة،
 العام القطاع ندوة في ،العربي الوطن في وتطویره العام القطاع نشوء بحث على تعقیب: العربي مصباح .٣

 االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق مع بالتعاون العربیة الوحدة دراسات مركز العربي، الوطن في والخاص
 .م١٩٩٠ بیروت، واالجتماعي،

 
 المواقع اإللكترونیة: -١١

١. http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/315580 
٢. gov.sa/ar/ntphttp://vision2030. 

٣. http://www.alriyadh.com/1557147 
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٤. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D
8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%

D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_2020 
٥. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%

D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%
D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

٦. https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/f40eaa004f0be6079d78ff603352ed19الھ/
  pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDGlkCc&CVID=l5nیكل+التنظیمي+الموحد+لإلمارات.

  http://www.makkah.gov.saامارة منطقة مكة                            .٧
 باألمر المعدلة الصیغة حسب ه٢٧/٨/١٤١٢ وتاریخ ٩٢/أ رقم الملكي باألمر الصادر المناطق نظام بموجب .٨

 .ه٣٠/٣/١٤١٤ وتاریخ ٢١/أ رقم الملكي
 القرى أم جریدة. ھــ٢/١٣٤٥/ ٢١ بتاریخ الملكي) المرسوم( التصدیق الحجازیة للمملكة األساسیة التعلیمات .٩

 .الریاض العامة، اإلدارة معھد  الوثائق، مركز ھـ١٣٤٥/ ٣/ ٣) ٩١( العدد ھـ،١٣٤٥/ ٢/ ٢٥) ٩٠( العدد
/ ٥/ ٤ تاریخ) ٥٩( رقم قرار والمراكز المحافظات وتطویر لتنمیة المحلیة للمجالس المنظمة التعلیمات .١٠

١٤١٧. 
  /http://idc.makkah.gov.saمركز التكامل التنموي                           .١١
 http://www.Parcمركز دراسات و استشارات اإلدارة العامة ، تمویل المحلیات . القاھرة:                .١٢

egypt.com . 
               https://www.alriyadh.gov.sa/ar                           منطقة الریاض    .١٣
 .الریاض العامة، اإلدارة معھد الوثائق، مركز ھـ،١٣٥٩/ ١/ ٣١ األمراء نظام .١٤
 الوثائق، مركز ھـ،١٣٩٧ /٢/ ٢١) ٥/ م( رقم الملكي المرسوم ھـ،١٣٩٧ لعام والقرى البلدیات نظام .١٥

 .الریاض العامة، اإلدارة معھد
 رقم الملكي باألمر علیھ المدخلة والتعدیالت ھـ٨/١٤١٢/ ٢٧) ٩٢/ أ( رقم الملكي األمر المناطق، نظام .١٦

 .السعودیة العربیة المملكة الداخلیة، وزارة المناطق، لشئون الوزارة وكالة، ھـ١٤١٤/ ٣/ ٣٠) ٢١/ أ(
 معھد الوثائق، مركز ھـ١٣٥٧/ ٧/ ٢٠) ٨٧٣٣( رقم السامي األمر. والبلدیات العاصمة أمانة نظام .١٧

 .الریاض العامة، اإلدارة
 الھیكل التنظیمي الموحد   .١٨
                orgstructhttps://www.alriyadh.gov.sa/ar/municipality/ھیكل منطقة الریاض  .١٩

          
http://www.makkah.gov.sa/page/organizational-ھیكل منطقة مكة                      .٢٠

structure  
 الریاض، عام، مائة في البلدیة المرافق الخدمات الفنیة، للشؤون والقرویة البلدیة الشؤون وزارة وكالة .٢١

 .٦٨ ٦٠ه،ص١٤١٩
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 المراجع األجنبیة:
١. ), Decentralization initiatives, Economic and Ahmad M. 9 Abu Talib, N., (2010

, International Journal of Trade, Economics and Community Develop¬ment in Pakistan
Finance, Vol. 1, No.4,2010-023  

٢. ‘Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Blair, H. (2000): 
39-, Vol. 28, No. I, pp. 2 1Governance in Six Countries’, World Development. 

٣. me ), A. Decentralization and primary Health Care : soCollins, C. & Green. (1994
. International journal Of Health negative Implication in developing Countries

Services, 24:459-475. 
٤. Crain ،W. Mark،Roark ،on  based budgeting -The impact of preformance J. Brian O. ‘

state fiscal performance. Springer- Verlag 2004 ،P.P. 186- 167. (2004( 
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٨. . Cost Accounting Processing Evaluating and Using Wayne J.M. and Haroid P.R. 1986
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٩. . New York, ), The Theory of Social and Econom¬ic OrganizationWeber, M. (1947
Oxford University Press. 

١٠. ), Decentralization, Democracy, and Development: Recent Yong Zhou.( 2009
. World Bank, Washington D.C. USAine -Experience from Serra Le. 
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 الفصل الثالث

 ( اإلجراءات المنھجیة للدراسة )

 المقدمة:
ھج الدراسة، في تطبیق الدراسة، ومن ذلك تعریف من سیتناول ھذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبعتھا الباحثة

النتائج التي وأھم  عمل الدراسة الحالیة ،اثناء توضیح أھم المشكالت التي واجھتھا الباحثة ثم ووصف مجتمع الدراسة، 

 : وفیما یلي وصف لھذه اإلجراءاتوالتوصیات المقدمة من الباحثة لموضوع الدراسة، خلصت إلیھا الدراسة الحالیة 

 

 منھج الدراسة: 

دراستھا وكذلك یتحدد المنھج الذي تستخدمھ الباحثة لدراسة ظاھرة معینة في إطار موضوع ومحتوى الظاھرة المراد 

 تساؤالت الدراسة واھمیتھا.

ویُعرف المنھج بأنھ عبارة عن أسلوب من أسالیب التنظیم الفعَالة لمجموعة من األفكار المتنوعة والھادفة للكشف عن 

 ).٣٥:١٩٩٩حقیقة تُشَكل ھذه الظاھرة أو تلك (عبیدات وآخرون،

باعتباره مناسباً ألغراض الدراسة التي تھدف إلى  المسحيولقد اقتضت الدراسة الحالیة االعتماد على المنھج الوصفي 

 مدى اثر تطور موازنات اإلدارات المحلیة في المملكة العربیة السعودیة. معرفة

یُرَكز على ما ھو كائن في وصفھ وتفسیره للظاھرة موضوع الدراسة ، كما أنھ یعمل على جمع حي مسفالمنھج الوصفي ال

البیانات والمعلومات عن موضوع الدراسة وتحلیلھا وتفسیرھا والربط بین مدلوالتھا والوصول إلى االستنتاجات التي 

 تساھم في فھم الواقع وتصوره.

الذي یھدف إلى وصف الظاھرة المدروسة، أو تحدید المشكلة " بأنھ ذلك المنھج وفي ھذا الصدد یُعرفھ "القحطاني وآخرون

أو تبریر الظروف والممارسات، او التقییم والمقارنة او التعرف على ما یعملھ االخرون في التعامل مع الحاالت المماثلة 

 ).٢٠٤م:٢٠١٣لوضع الخطط المستقبلیة" (القحطاني وآخرون ،
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 مجتمع الدراسة:
یُعرف مجتمع الدراسة بأنھ أي مجتمع معرف من األشیاء أو األشخاص أو الحوادث، وھو المجموعة الشاملة التي یُجرى 

 ).٢٣:٢٠٠٧اختیار العَینات منھا (النجار،

من   االدارات المحلیة في المملكة العربیة السعودیة، وقد كان السببوقد تكَون أفراد المجتمع األصلي في الدراسة الحالیة

وراء اختیار الباحثة لھذا المجتمع ھو ما لھذه اإلدارات المحلیة وموازناتھا األثر البالغ في عملیة تطویر وتنمیة المجتمع في 

 جمیع جوانب الحیاة.

 

 مشكالت التطبیق:
 من المشكالت التي واجھت الباحثة أثناء تطبیق الدراسة الحالیة ھي:

المعلومات التفصیلیة لكل یة المعلومات وخاصة الوصول إلى بعض أوعصعوبة الحصول على المعلومات: تعذر  .١

 . موازنات االدارات المحلیة الموجودة بجمیع مناطق المملكة

 لكل االمارات والبلدیاتسریة األرقام: وجدت الباحثة صعوبة في الحصول على األرقام واإلحصاءات الرسمیة  .٢

 .في المملكة العربیة السعودیة 

والدراسات السابقة  نقص المصادر العلمیة: عانت الباحثة من نقص المصادر العلمیة كالكتب والمقاالت العلمیة  .٣

التي تتحدث عن متغیرات الدراسة الحالیة.الحدیثة 

 النتائج والتوصیات:

 أوالً: النتائج:

ة من قبل القیادة والذي لھ األثر ان اإلدارات المحلیة في المملكة العربیة السعودیة تحظى بدعم ورعایة ال محدود .١
الكبیر في انجاز الخطط والبرامج والمشاریع الرامیة إلى تحسین وتطویر األداء واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة 

 واإلسھام في رفاھیة الدولة وازدھارھا.
 

د المالیة وبذل الجھود لتحویل تھتم الدولة بترتیب اولویات تنفیذ المشاریع المحلیة بما یحقق أكبر استفادة من الموار .٢
 بنود اإلنفاق في المیزانیة العامة إلى مشروعات وخدمات تسھم في تحسین جودة الحیاة.

 

اھتمام المملكة وحرصھا على تطبیق كل معاییر الشفافیة والنزاھة والجودة في اعمال الصرف واإلنفاق بما یحقق  .٣
 الرفاھیة االقتصادیة المنشودة.استدامة االنتفاع للمشاریع والخدمات وتحقیق 
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ونقاشات الرؤیة الوطنیة المستقبلیة للتنمیة االجتماعیة ومواجھة التحدیات ،اھتمت  ٢٠٣٠انطالقا من رؤیة  .٤
المملكة العربیة السعودیة بموازنات اإلدارة المحلیة والعمل على تطویرھا ألنھا اساس جذور التنمیة الوطنیة 

 صادي واالجتماعي.ومكان للحراك والنشاط االقت
 

اھتمام الحكومة بمنح الصالحیات للمحلیات لعملیة صنع القرارات وتشجیع السكان المحلیین والمؤسسات المدنیة  .٥
 والخاصة والحكومیة في المساھمة في عملیة التنمیة المحلیة التي تصب في تحقیق الرؤیة الوطنیة المستقبلیة.

 
 

القطاع البلدي ھي جزء من برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤیة المملكة ان میزانیة اإلدارة المحلیة ومبادرات  .٦
 والتي اھتمت بتحقیق افضل التطلعات للنھوض بالبالد وتطویرھا . ٢٠٣٠العربیة السعودیة 

 

ان برامج ومشاریع الموازنة لإلدارة المحلیة في المملكة لھا اثر كبیر في تحقیق التنمیة الحضریة المستدامة  .٧
 والمتوازنة لالرتقاء بمستوى جودة الحیاة وتعزیز البعد اإلنساني لجمیع مدن ومناطق المملكة.

 
 

تعاني مجالس المناطق والمجالس المحلیة والبلدیة من ضعف الصالحیات واألدوار باإلضافة إلى أن طبیعة  .٨
بتنفیذ السیاسات والمشاریع فروع الوزارات وبتوجیھات من مرجعیاتھا في المركز استشاریة حیث تقوم سلطاتھا 

 ة .والخدمات حسب أولویات األجھزة المركزیة ولیس بالضرورة أولویة المنطقة المحلی
 

باإلضافة الى ا یعیق اإلدارة المحلیة مالقرارات والسیاسات المحلیة تصدر من األجھزة المركزیة م ان معظم .٩
رقابة اجتماعیة  دون أن یكون ھناك القرارات العامةع الكبیر على التنظیمات البیروقراطیة في عملیة صن االعتماد
  .سیاسیة

 

وعدم وجود نظام متكامل لإلدارة المحلیة  ضعف الصالحیات وتعدد المرجعیات للھیئات اإلداریة المحلیة .١٠
یحدد األدوار والمسئولیات، ویقنن العالقة بین الھیئات المحلیة على مختلف مستویاتھا، ما أدى إلى تعدد 

ونجد أن المسئول الحكومي في األجھزة المحلیة یواجھ ، المرجعیات، ھذا باإلضافة إلى فروع الوزارات المتعددة
  تحدیاً كبیراً في تعدد المرجعیات.

 

تعاني مجالس المناطق والمحافظات والبلدیات السعودیة من ضعف الصالحیات اإلداریة والمالیة التي ال  .١١
دید أولویات التنمیة حفي صنع القرار المحلي وت استقاللیتھا عدم ھامھا فضال عنتتناسب مع حجم مسئولیاتھا وم

الكبیر على التنظیم البیروقراطي، والتداخل في المھام  واالعتمادالمركزیة الشدیدة ویعود ذلك الى ممارسة  المحلیة
المرجعیات للھیئات اإلداریة  بین المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة، باإلضافة إلى ضعف الصالحیات وتعدد

 .المحلیة
 

مصطلح اإلدارة المحلیة مقترن أصال بالمجاورة الحقیقیة والفعلیة ألفراد المجتمع في حیز جغرافي معین  .١٢
تكون فیھ السلطة مباشرة لإلدارة المحلیة التي تعمل على تطبیق القوانین التي تضبط العالقة بین األفراد من جھة 

 .األفراد من جھة أخرى والعالقة بینھ وبین
 

 

تطور المجتمع مرھون بنوعیة الخدمات التي تقدمھا اإلدارة المحلیة للمواطنین بشكل عادل یضمن  .١٣
التساوي في نیل الحقوق بحسب المستویات المتعلقة بطبیعة االحتیاجات فاالستفادة من وظائف اإلدارة المحلیة 

استغاللھ   في ظل القوانین المنظمة لذلك.وواجباتھا حّق حضاري یتعین على الفرد
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فإن إدارتھ  متأخرفإذا كان ھذا المجتمع  متقدموظائف اإلدارة المحلیة تتماشى مع متطلبات المجتمع ال .١٤
في المجتمعات  المحلیة التنمیة وھذا السلوك یوضح بدقة انحسار دور اإلدارة متطلباتالمحلیة حتما ال تتجاوب مع 

 .النامیة
 

 

القیام ال تتطلب المبالغ الضخمة لتحقیق أھدافھا، وإنما إدارة محلیة واعیة وقادرة على  التنمیة المستدامة .١٥
 .وتتمتع بمساندة حكومیة بواجباتھا

 
 

 والمقترحات: التوصیاتثانیاً: 

اإلدارات المحلیة مرونة أكبر في تحدید احتیاجاتھا التنمویة والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة ،  منح 
 وتوكیلھا في إدارة اإلنفاق من بعض بنود الموازنة المرتبطة بالتشغیل والصیانة والخدمات وارساء المشاریع.

ة تكون أساس في صیاغة الخطط الخمسیة إلزام مجالس المناطق بوضع خطة استراتیجیة للتنمیة المحلی 
الوطنیة حیث تكون ھذه االستراتیجیة بمثابة خطة طریق وقائمة بأولویات المنطقة من المشاریع والخدمات بھا 

 یتفق مع إمكاناتھا االقتصادیة واحتیاجاتھا االجتماعیة وتطلعاتھا التنمویة المحلیة.
رات واستراتیجیة المنطقة، بحیث یكون ھناك انسجام بین ما الربط بین المشاریع المحلیة المقرة من الوزا 

 خصص من موارد مالیة لمشاریع المنطقة من قبل الوزارة ومتطلبات المنطقة الفعلیة للمشاریع والخدمات.
لمتطلبات المجتمعات المحلیة والقیام  استجابةتفعیل مجالس المناطق والمجالس المحلیة والبلدیة وجعلھا أكثر  

تتناسب مع تلك المسئولیات  ومنحھا صالحیاتتنمویة والمشاركة في عملیة صنع القرار العام بأدوار 
 .واألدوار المناطة بھا

منح مجالس المناطق والمجالس المحلیة والبلدیة صالحیات وأدوار أكثر شمولیة تتضمن إدارة معظم  
 اریع.وارساء المش مثل قطاع الصحة والتعلیم القطاعات ذات الصبغة المحلیة

توحید مرجعیة مجالس المناطق والمجالس المحلیة والبلدیة بإنشاء ھیئة وطنیة تعني بتطویر اإلدارة المحلیة  
من الناحیة التنظیمیة وتنمیة الموارد البشریة والعمل على نقل الصالحیات من الھیئات المركزیة للمجالس 

 المحلیة ورصد ومتابعة العمل اإلداري المحلي.
یزانیة القطاعات إلى میزانیات للمناطق یتم تخصیصھا حسب األولویات المحلیة والوطنیة التحول من م 

 وتطویر مصادر تمویلھا الذاتي وحریة كبیرة في األنفاق. االستثمارویتاح للمناطق صالحیة 
 االستثمارالبلدیة إداریاً ومالیاً ومنحھا سلطة  باستقاللیةتفعیل المادة األولى من نظام البلدیات والمتعلقة  

 والتمویل المحلي.
إصدار نظام لإلدارة المحلیة یحقق التحول نحو الالمركزیة بمنح صالحیات إداریة ومالیة أوسع للمجالس في  

ویوحد مرجعیة الھیئات  یمكن المجتمعات المحلیة من إدارة شئونھا مما ،والبلدیاتالمناطق والمحافظات 
 .لمحلیة وینسق فیما بینھاا
التركیز على تنفیذ الموازنات حسب األسس العلمیة من قبل جمیع األطراف المؤثرة والمتأثرة بالموازنة،  

 .مشاركة الخبرات الوطنیة في إعدادھا على مستوى البلدیات لخدمة أفراد المجتمع المحليلوھذا یدعو 
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 الخاتمة:

یتحدد اإلطار المنھجي انطالقا من موضوع الدراسة وعلى الباحث أن یختار ذلك اإلطار بدقة وحذر حتى یستطیع اإلجابة 

على تساؤالت الدراسة. وعلى ذلك وضحت الباحثة عناصر ھذا اإلطار ضمن ھذا الفصل بدءاً بذكر المنھج المتبع في 

، ةالحال دراسةتوضیح المشكالت التي واجھت الثم ، الدراسةد مجتمع الدراسة الحالیة وتحدید مكان إجراء البحث ، وتحدی

 والتوصیات المقدمة من الباحثة لموضوع الدراسة.النتائج التي خلصت إلیھا الدراسة الحالیة وأھم 
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 المراجع العربیة
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  قائمة المراجع

 المراجع العربیة:

 : الكتب-١

 .عمان، للنشر وائل دار، والتطبیقات والمراحل القواعد - العلمي البحث منھجیة): ١٩٩٩(وآخرون ،دمحم، عبیدات .١

، فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة أثناء النشر، منھج البحث في العلوم السلوكیة): ٢٠١٣القحطاني، وآخرون( .٢

 الریاض.

 الحامد دار، برمجیة التطبیقات مع اإلنسانیة والعلوم التربیة في اإلحصاء ):٢٠٠٧(صالح جمعھ نبیل، النجار .٣

 .األردن، نعما، والتوزیع للنشر
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