
 

 

 وسائل مساعدة للقيام بالتخطيط الناجح بأنواعه المختلفة•
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 ما هو التوازن
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 التكلفة الكلية•

 التكلفة المتغيرة+ التكلفة الثابتة = التكلفة الكلية •

•TC = FC + VC 

•TCالتكلفة الكلية 

•FC التكلفة الثابتة 

•VC التكلفة المتغيرة 
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•Average Cost التكلفة الوسطية 

 هي حاصل قسمة التكلفة الكلية لعدد من المخرجات على•

 .عددها•

 :مثال• •

 تحليل للهواء في 1000مخبر للصحة البيئية يقوم بإجراء • •

 الوزارة بصدد زيادة عدد التحاليل علما أن العمال. العام•

 .واألجهزة المخبرية الموجودة كافية لهذه الزيادة•

 :أكمل الجدول التالي -•
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التكلفة الوسطية  التكلفة الكلية التكلفة المتغيرة التكلفة الثابتة عدد التحاليل

 للتحليل

 ؟ ؟ 13000 10000 1000

 ؟ ؟ ؟ ؟ 2000
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•Break‐even Point BEP نقطة التعادل 

 تسمى أيضا عتبة الربح• •

 هي النقطة التي تتساوى عندها اإليرادات مع التكلفة الكلية• •

 عندها تغطي المؤسسة تكاليفها بدون ربح وبدون خسارة• •

 التكلفة الكلية= اإليرادات •

 التكاليف المتغيرة+ التكاليف الثابتة = اإليرادات •
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•BEP  نقطة التعادل 

 لعدد الوحدات المنتجة من المخرجات bنرمز ب •

 b* السعر= اإليرادات •

 b* التكاليف المتغيرة للوحدة= التكاليف المتغيرة •

 التكاليف المتغيرة+ التكاليف الثابتة = اإليرادات •

 b* السعر=  ) b*التكاليف المتغيرة للوحدة + )التكاليف الثابتة •

• =b (التكاليف المتغيرة للوحدة -السعر / )التكاليف الثابتة 
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 تمرين نقطة التعادل

 البسيطة التحليل خدمات الطبية للتحاليل وائل مخبر يقدم •

 في ثابتة يتكلفة ( آلي تحليل جهاز بدون) لديه الفنيين بواسطة

  بقيمة مواد يتطلب تحليل كل اجراء . س.ل (5000 ) الشهر

  يتقاضى الذي الفني من كاملة عمل ولساعة (س.ل 20)

 عدم بحالة يتقاضى ال) عمل ساعة كل عن (س.ل 100)

 .يجريه تحليل كل عن (س.ل140) المخبر يتقاضى (العمل

 المخبر؟ لهذا التعادل نقطة قيمة هي ما -1 المطلوب؟.•
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 وهناك ,شهريا تحليل ( 500) المخبر يجري أن المتوقع من•

 الثابتة التكلفة تجعل سوف الي تحليل جهاز استئجار فرصة

 للتحليل المطلوب الوقت وتنقص (س.ل 30000) الشهر في

 في (س.ل100) يتقاضى الفني يبقى. ساعة نصف الى

 .الساعة

 في الشهر في المتوقع الربح قيمة هي ما -2:المطلوب•

 .االلي الجهاز استئجار يتم لم –a:التاليتين الحالتين

•                    b- االلي الجهاز استئجار تم. 
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 ما هي قيمة نقطة التعادل عند استئجار الجهاز؟-3•

 ما هي مالحظاتك وتفسيراتك لآلرقام التي حصلت عليها؟ -4•
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 :الحل•

 التكاليف المتغيرة+ التكاليف الثابتة = اإليرادات  -1•

 b* السعر=  ) b*التكاليف المتغيرة للوحدة + )التكاليف الثابتة •

• =b (التكاليف المتغيرة للوحدة -السعر / )التكاليف الثابتة 

•140*b =5000    +120  *b  

•b   =5000/(140- 120 =)250  تحليل هي نقطة التعادل

 .لهذا المخبر
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 :في حالة عدم استئجار الجهاز -2:الحل•

•500*140 =5000 +500*120   

70000 =65000 

 .التكاليف الكلية –االيرادات = الربح •

•5000=70000- 65000 

 :في حالة استئجار الجهاز•

•500*140 =30000+500 *70 

 س .ل 5000=  65000 – 70000= الربح •
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تحليل      b =30000/  (140- 70 =)429 -3: الحل•

 .نقطة التعادل عند استئجار الجهاز

حجم التحاليل التي ال يربح فيها المخبر او يخسر هي •

 .اقل منها خسارة واكثر منها ربح. تحليل 429

يجب استثمارالجهاز بشكل افضل لزيادة االيرادات واال •

فالربح في حالة شراء الجهاز االلي وعدم شراءه واحد 

 .وبالتالي ال يوجد جدوى اقتصادية من العملية
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 3-الثالث الفصل 

 للدولة العامة وازنةالم 
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 :السورية القوانين

 ومصروفاتها، الدولة إليرادات الشاملة السنوية الميزانية مشروع الدولة تعد”

 لفحصها األقل، على بشهرين المالية السنة انتهاء قبل الشعب مجلس إلى وتقدمه

 “وإقرارها

 

 :المالية السنة تعريف

 في.الميالدية السنة عن تختلف ال عادةو لعامةا الموازنة عنها تعد التي السنة هي

 .سوريا

 

   :العامة الموازنة تعريف

 زمنية فترة عن العامة الدولة إيراداتو لنفقات وإقرار توقع هي العامة الموازنة

 .واالجتماعية والمالية االقتصادية أهدافها عن تعبر المعتاد، في سنة ،مقبلة
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 الموازنة العامة
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 :توقع العامة الموازنة

 من تحصله وأن تنفقه أن التنفيذية السلطة تتوقع لما بيانا العامة الموازنة تعتبر

 أن قبل التقدير هذا بإجراء السلطة تقوم حيث القادمة، الفترة خالل مالية إيرادات

   .التشريعية السلطة على تعرضه

 الفترة في الحكومة عمل برنامج بمثابة ومبالغ بنود من تتضمنه بما الميزانية وتعتبر

 .المجاالت كافة في سياستها البرنامج هذا يعكس حيث القادمة،

 

 :إقرار العامة الميزانية

 الموافقة أي ،الموازنة باعتماد تختص التي هي التشريعية السلطة أن ذلك ويعني

 .المقبلة السنة وإيرادات لنفقات الحكومة تقديرات على

 تتولى التي هي التشريعية السلطة لكن ،الموازنة إعداد عن المسئولة هي فالحكومة

 واعتماد إجازة حدود في بتنفيذها لتقوم للحكومة أخرى مرة تعود أن قبل إجازتها

 .لها التشريعية السلطة
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 العامةالموازنة

 قواعدها  أهدافها

 الشمول -الدورية 

 النشر -الوحدة 

 عدم التخصيص

 التوازن -اإللتزام 
 

 ميزانية البنود

 ميزانية األداء

 تخطيطية

 رقابية
 سلوكية

 عادية

 غير عادية

 وزارات

 جهات ملحقة 

 جهات مستقلة

 تطورها
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 أنواعها



 العامة للدولة الموازنةأهداف   
  :تخطيطية أهداف -أ

 .القادمة الفترة خالل تمويلها سيتم يتم التي الحكومية الجهات احتياجات حصر -1
 .الالزمة التمويل ومصادر الموارد حصر -2
 .واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط وبين سنوي كبرنامج الميزانية بين الربط -3
 .واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط لتنفيذ زمني برنامج وضع -4
 

 : رقابية أهداف -ب
 .الحكومية واألنشطة للبرامج الفعلي األداء قياس -1
 .والفعلية التقديرية والمصروفات االيرادات بمقارنة األداء تقييم -2
 .النفقات وترشيد ضبط -3
 .الحكومية الجهات وممتلكات أصول على الرقابة -4
 . المالية والقوانين باللوائح الحكومية الجهات التزام من التحقق -5
 

 :سلوكية أهداف -ج

 .وأهدافها الميزانية أعداد في للمشاركة المسؤولين لجميع المجال افساح -1

 .والعقاب للثواب عادل اساس توفير -2

 .االدارية المستويات بين االتصاالت فاعلية زيادة -3

 .والمرؤوسين الرؤساء بين والتعاون العكسية التغذية تحقيق -4
 

قبالنسمر .د 27   



 العامة للدولةالموازنات أنواع  

 عادية وغير عادية موازنة -1
 

 المصروفات وتتضمن التقليديـة االيرادات مـن وتمول العاديـة الظــروف فـي تعـد :عاديـةموازنة  -أ

 .والرأسمالية الجارية

 العام االحتياطي من وتمول والكوارث والكساد كالحروب الطارئة الظروف في تعد :عادية غير موازنة -ب

 .العامة والقروض

 

 : واستثمارية جارية موازنات -2

 األخرى والتحويالت السداد الواجبة والديون المرافق لتسيير الجارية المعامالت تتضمن :جاريـة موازنة   -أ

 . الجارية التمويل ومصادر

 . 

 الجديدة للمشروعات المخصصة كاالعتمادات االستثماري الطابع ذات المعامالت تتضمن :استثمارية موازنة -ب

 .القائمة في التوسع أو
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 :مستقلة موازنة و ( الملحقة) هيئات وزانةوم وزارات وازنةم -3

 
 بلوائح وتلتزم عامة، خدمات تؤدي التي واالدارات للوزارات تعد :واالدارات الوزارات موازنات  -أ

 .للصرف محددة حكومية وقوانين
 

 خاصة طبيعة ذات أنشطة بأداء تقوم بالوزارات ملحقة إدارية لجهات تعد :الملحقة وازناتالم -ب

 موازنة من وتمول الحكومية اللوائح معظم عليها وتطبق والمرونة االستقالل من قدر يعطيها مما

 .المالية وزارة من أو بها الملحقة واالدارات الوزارات
 

 وتكون المحلية االدارة وحدات أو اقتصادي طابع ذات حكومية لجهات تعد :المستقلة الموازنات -ج

 . خاصة مالية وذمة مستقلة ةاعتباري شخصية ذات
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 العامةالموازنة قواعد 
 

 . كامل عام مدتها مالية فترة عن الموازنة تقديرات إعداد :“السنوية" الدورية قاعدة -1

 كان سواء الدولة به تقوم الذي النشاط أوجه كافة للدولة العامة الموازنة تشمل :الشمول قاعدة -2

 . اقتصاديا   أو إداريا  

 األنشطة جميع على للتعرف واحدة وثيقة في والمصروفات لاليرادات تقديرات وضع :الوحدة قاعدة -3

 . والتحليل المراجعة لتسهيل كامل بشكل

 ، الوزارات البرلمان،” المختلفة الجهات وابالغ العامة الموازنة نشر :والعالنية النشر قاعدة -4

 . "المواطنين ، االدارية الوحدات

 اإلدارية الوحدة مستوى على والمصروفات االيرادات بين ارتباط وجود عدم :التخصيص عدم قاعدة -5

 العامة االيرادات في توضع وانما الوحدة تلك على لالنفاق معينة وحدة ايرادات تخصيص يمكن فال

 . للدولة

 المصطلحات واستخدام ، وموضوعا   شكال   بالموازنة الحكومية الجهات الزام :االلتزام قاعدة -6

 .والقانونية المالية والتعليمات المخصصة المالية واالعتمادات الموحده والتبويبات

 لمقابلة الموارد تدبير طريق عن وذلك واستخدامها الدولة موارد توازن :التوازن قاعدة -7

 . والعجز الفائض ومعالجة االستخدامات
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 العامة للدولةالموازنةتطور  
 
 : "التقليدية الموازنة” البنودموازنة (1)

 التبويب على وتبنى والتنفيذ االعداد في والبساطة بالسهولة وتتميز التقليدية الموازنة صور أقدم

 لكل االعتمادات تخصص وأنواع وبنود ومجموعات أبواب في وااليرادات للمصروفات النوعي

 .االيرادات ومصادر للمصروفات التفصيلية العناصر لمعرفة منها
 

 :التقليدية للموازنة الموجهه االنتقادات
 

 واتخاذ التخطيط وخاصة وظائفها أداء على الحكومة لمساعدة كافية وبيانات معلومات التوفر -1

 .القرارات
 .واالجتماعية االقتصادية السياسات ورسم الحلول وتقديم المشاكل تشخيص على المحدودة قدرتها -2
 .المستقبلية والتغيرات الظروف مع التكيف على قدرتها عدم -3
 األمثل االستخدام ومدى األهداف، بتحقيق االهتمام دون األموال وتدبير المدخالت جانب على التركيز -4

 . للموارد
 الوحدات على موزعة المالية الموارد ألن الحكومية واألنشطة البرامج أداء وتقييم متابعة صعوبة -5

 . األنشطة أو البرنامج على وليس والحسابات واإلدارات
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 :واألداء البرامج موازنة (2)

 الموازنة مثل التنفيذ وسائل على وليس الحكومية الوحدات بها تقوم التي واألنشطة األعمال على تركز

 .التقليدية

 البرامج موازنة بناء يتم وبالتالي للدولة، العامة واألهداف االدارية الوحدات برامج بين الربط وكذلك

 .ليةؤوالمس أو األداء ووحدات للبرامج وفقا   الموازنة تبويب أساس على واألداء

 

 :واألداء البرامج موازنة إعداد وخطوات إجراءات *

 مع وربطها الحكومية للوحدة األجل وطويلة قصيرة أهداف شكل في المطلوبة لألموال الحاجة تبرير -1

 .للدولة العامة األهداف

 .األهداف تلك تحقق التي والفرعية الرئيسية واألنشطة البرامج تحديد -2

 .وبرنامج نشاط كل تكاليف عناصر وتحديد دراسة -3

 .والبرامج األنشطة لعناصر والنوعية الكمية البيانات تحديد -4

 .واألنشطة البرامج بتنفيذ المكلفة االدارية الوحدات تحديد -5

 .واألنشطة البرامج تمويل مصادر تحديد -6

 . لذلك زمني برنامج ووضع واألنشطة البرامج تنفيذ أولويات تحديد -7
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 :واألداء البرامج موازنة تطبيق معوقات

 (واألمن والعدل، كالدفاع،) الخدمات لبعض وقياسها االداري للنشاط األداء وحدات تحديد صعوبة -1

 .متكررة وغير ملموسة غير كونها

 . للدولة اإلداري الجهاز في العاملين وكفاءة خبرة ضعف -2

 . األهداف لتحقيق وسائل وليست كغايات البرامج على التركيز يتم حيث التخطيط مجال في القصور -3

 . المتكررة واألعباء والتقارير للجهود األداء ميزانية تطبيق تكلفة ارتفاع -4

 . واألداء البرامج مفهوم لتطبيق الحكومية التنظيمية الهياكل مالئمة عدم -5

   واألداء البرامج ميزانية تطبيق بمتطلبات للوفاء الحكومية المعلومات ونظم المحاسبية النظم قصور -6
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 سوريادولة موازنة 

 تبويب وظيفي تبويب إداري

 خدمات عامة

 الدفاع

 خدمات اجتماعية

 خدمات مجتمع

 خدمات اقتصادية

 جارية

 
 رأسمالية

 وزارات

 

 جهات ملحقة

 

 جهات مستقلة

 (:أبواب 5)نفقات 
 (الباب االول الرواتب والتعويضات)

 (النفقات االدارية)الثاني الباب 

 (النفقات االستثمارية)الثالث الباب 

 (النفقات التحويلية)الرابع الباب 

 (الديون وااللتزامات)الباب الخامس

 (:أبواب 8)إيرادات 

 غير نفطية/ نفطية 

 تبويب اقتصادي
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 تبويب موضوعي 

 الموازنةتبويب 



 ميزانية دولة الكويت

التحضير 
 واإلعداد

 التنفيذ

إبالغ الجهات 

 بميزانياتها

 

 إصدار قواعد التنفيذ

 قيام الجهات بالتنفيذ

 الجهة المختصة

 وزارة المالية

 مجلس األمة
 ديوان المحاسبة

 تشكيل لجنة عليا

 إعداد التقديرات

 لجان في الجهات

 دراسة المشروع

إقرار مجلس 

 الوزراء

 :مجلس األمة

 مناقشة 

 وإقرار

 :سمو األمير

 تصديق 

 وإصدار القانون 

 الرقابة
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 اإلعتماد

 دورة الميزانية



 سورياالعامة لدولة  الموازنة  دورة  
 :مرحلة التحضير واإلعداد: أوال  

 

الموازنة وهيئة وزارة المالية هي الجهة التي تمثل السلطة التنفيذية في اإلشراف والتوجيه لعملية 

 . تخطيط الدولة

 

تصدر بقرار من وزارة المالية برئاسة وزير المالية أو من ينوب عنه   :الموازنة لجان تشكيل  -1

ر مسئولة عن وتعتب(  بالنسبة لالستثماري)الدولة هيئة تخطيط من  ومندوبين الوزارة   نوأعضاء م

 .إعداد تقديرات الميزانية المالية للعام المالي القادم 

 

للجهات الموازنة تعمم وزارة المالية قواعد وتوجيهات إعداد تقديرات : تعميم إعداد تقديرات الميزانية -2

 :الحكومية ومن أهمها

 .بأهداف الخطة الخمسية للدولة الموازنة ربط تقديرات   -أ

 .التغيرات الحتمية على الجهاز الوظيفي للدولة  -ب

 .أثر الظروف العالمية وانعكاساتها على الموارد المتاحة للدولة  -ج
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تشكل لجنة في كل وزارة إلعداد تقديرات الميزانية للسنة : بالجهات الحكومية الموازنة  لجان إعداد -3

واستيفاء الموازنة ، وتختص بتطبيق قواعد إعداد والتخطيط المالية القادمة ويمثل فيها عن المالية 
 .بالموازنةالنماذج الخاصة 

 
 وزارة إلى الموازنة مشروع وإرسال لها الالزمة المبررات وعرض الموازنة مشروع بإعداد اللجنة تقوم -

 الجاري(5+4+2+1)االبواب المالية وزارة الىو "/االستثماري/ الثالث الباب" التخطيط
 على بناء   الحكومية الجهة وإخطار باإلعداد المالية وزارة تقوم المحدد الموعد عن الجهة تأخرت إذا -

 .السابقة وازنةالم
 
 

   : إلقراره الوزراء مجلس إلى وتقديمه الموازنة مشروع دراسة -4
 

 . المالية وزارة من للوزارات المبدئية التقديرات دراسة  -أ
 . الرئاسةو للتخطيط الفنية المالحظات مراعاة -ب
 .الموازنة ومشروع وااليرادات للمصروفات النهائية التقديرات إعداد -ج
 . لها وتحليال   الميزانية تقديرات أسس يتضمن بيان إعداد  -د
 . إلقراره الوزراء مجلس على المالي بالبيان مصحوبا   الميزانية مشروع المالية وزير يعرض - ه
 . وإقراره لمناقشته الشعب مجلس لىا الموازنة مشروع يقدم الوزراء مجلس إقرار بعد -و
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 : االعتماد مرحلة : ثانيا  

 

   : الميزانية لمشروع الشعب مجلس وإقرار مناقشة -1

 .الموازنة مشروع بدراسة الموازنة لجنة الشعب مجلس يفوض  -أ

 . اللجنة استفسارات على بالرد والتخطيط المالية وزارة مندوبو يقوم -ب

 . لمناقشته للمجلس الموازنة مشروع دراسة اللجنة تقدم -ج

   وإقراره حده على باب كل على والموافقة التصويت ويتم الموازنة مشروع الشعب مجلس يناقش -د

 . إقراره بعد الوزراء مجلس إلى الموازنة مشروع يحال -ه

 

 :الموازنة قانون وصدور الجمهورية رئيس تصديق -2

 الجمهورية رئيس إلى الشعب مجلس من إقراره بعد الموازنة مشروع الوزراء مجلس يرفع

 . القادم العام بداية من اعتبارا الميزانية تنفيذ ببدء ايذانا   الموازنة قانون وإصدار العتماده
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 :التنفيذ مرحلة :ثالثا  

 

 .للدولة العامة الموازنة قانون في المعتمدة بموازناتها الحكومية الجهات بإبالغ المالية وزارة تقوم   -أ

 . المالية وزارة تعميم على بناء   الماضي العام بموازنة يعمل الموازنة قانون صدور تأخر إذا -ب

 . عليها والرقابة الموازنة لتنفيذ كأساس الموازنة تنفيذ قواعد المالية وزارة تصدر -ج

 ضوء في واالنفاق المالية وزارة إلى وتوريدها االيرادات بتحصيل الحكومية الجهات تقوم -د

 .الموازنة تنفيذ وبالغات لقوانين ووفقا   الموازنة في الواردة االعتمادات

 إال باب إلى باب من وال المالية، وزير بموافقة إال بند إلى بند من النقل حكومية جهة ألي يجوز ال -ه

 .لوزراءا مجلس بموافقة

 خالل فعال   صرفها أو تحصيلها تم التي المبالغ إال المالية السنة ومصروفات إيرادات ضمن يعتبر ال -و

 . المالية السنة نفس خالل تمت أعمال عن المستحقة أو المالية السنة
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 :الرقابة مرحلة :رابعا  

 

 الجهات داخل والتدقيق والتفتيش الرقابة أقسام أو إدارات طريق عن :المختصة الوزارة رقابةأ-

 . الداخلية والمراجعة الضبط وأنظمة الحكومية

 

 ورقابة ( االدارة محاسبي( الماليين المراقبين طريق عن سابقة رقابة هي :المالية وزارة رقابة -ب

   : طريق عن الميزانية تنفيذ لمتابعة المالية وزارة مندوبي خالل من الحقة

 

 . والتحصيل الصرف وطرق المالية للمعامالت واألوراق السجالت شكل تحديد -1

 . المالية لوزارة الحكومية الجهات ترفعها التي السنوية وربع الشهرية الدورية التقاير -2

 . المالية لوزارة الماليون المراقبون يرفعها التي السنوية وربع الشهرية التقارير -3

 . األخرى والتعاميم الميزانية قواعد بتنفيذ الحكومية الجهات التزام من التحقق - 4    

 . المالية لوزارة وترفعه الجهة تعده الذي الختامي الحساب - 5    
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 : خالل من وذلك ،الشعب مجلس رقابة -ج

 . وإقراره الموازنة مشروع اعتماد -1

 (الحسابات قطع). الختامي الحساب اعتماد -3

 .الميزانية عن الوزراء ومسائلة مناقشة -4

 

  : (المالية للرقابة المركزي الجهاز)المحاسبة ديوان رقابة -د        

 بما الديوان يقوم حيث ، الحكومية الجهات كافة في ماليين مفتشين خالل من الحقة رقابة ويعتبر      

 : يلي

 . واللوائح القوانين تطبيق من للتأكد الوزارات حسابات جميع مراجعة -1

 . والمستودعات والعهد المخازن على التفتيش -2

 . المالية والمخالفات واالختالس اإلهمال حوادث عن الكشف -3

 . جارية وحسابات وعهد أمانات من التسوية حسابات مراجعة -4

 . االئتمانية والتسهيالت والقروض السلف مراجعة -5

 . للدولة الختامي الحساب مراجعة -6
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 الحساب الختامي  
 حساب ميزانية ولكل .انقضت زمنية فترة في فعال تحققت التي واإليرادات للنفقات بيان هو الختامي الحساب

 .الماضية للسنة الختامي الحساب اعتماد يجب الميزانية إعداد وعند ختامي،

 

  : الختامي الحساب أهمية *

 . الميزانية في والفائض والعجز للدولة المالي المركز يظهر -1

 . الحكومية الجهات أداء على الرقابة أحكام على والتنفذية التشريعية السلطة يساعد -2

 . بالميزانية المدرجة البرامج تنفيذ على ومقدرتها اإلدارية الوحدات أداء تقييم -3

 . القادمة المالية للسنة واإليرادات المصروفات تقديرات ضبط -4

 . الميزانية تقديرات ودقة مصداقية على يدل مما للجهات اإلضافية االعتمادات يوضح -5
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(الحكومية واإلدارات للوزارات) الختامي الحساب إعداد: 

 

 . الجهات مع ومناقشته بدراسته تقوم التي المالية لوزارة وتقدمه الختامي حسابها جهة كل تعد -1

 للدولة المالي والمركز الختامي الحساب بإعداد المالية وزارة تقوم التصحيحات، إجراء بعد -2

 . وإقراره لمناقشته الوزراء مجلس على وتعرضه

 . باعتماده قانون وصدور لمناقشتة الشعب لمجلس الختامي الوزراءالحساب مجلس يقدم -3

 أو فائض من الختامي الحساب عنه يسفر ما منه يسحب أو العام االحتياطي حساب إلى يرحل -4

 . المالية السنة  عن عجز

 المالية وزارة وكذلك المالية للرقابة المركزي لجهازل الختامي حسابها من صورة جهة كل تقدم -5

 . للدولة الشامل الختامي الحساب عن
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