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   ∗هيثم حممد علي

  א
  

يقع البحث ضمن جمال علوم اقتصاديات التعليم، انطالقاً من دور املوازنات التخطيطية يف عملية 
  .أساسية من جهة ثانيةتطوير اجلامعات من جهة، وألا أداة إدارية 

بني النفقات املخططة جلامعة ) فيض أو نقص(انطلق البحث من مشكلة تتجسد بوجود احنرافات 
  .دمشق والنفقات الفعلية، سواء أكانت هذه النفقات جارية أم رأمسالية

  :يهدف البحث إىل اإلجابة عن األسئلة التالية
  أمسايل جلامعة دمشق؟ما هو اجتاه تطور حجم اإلنفاق اجلاري والر -أ  
 ما أبواب االعتمادات اجلارية جلامعة دمشق وما التطورات اليت حدثت فيها؟ -ب
 ماذا تغطي االعتمادات الرأمسالية جلامعة دمشق؟ -ت
 ما مدى التوافق والتباين بني النفقات املخططة اجلارية والنفقات الفعلية اجلارية؟ -ث
 قات املخططة الرأمسالية والنفقات الفعلية الرأمسالية؟ما مدى التوافق والتباين بني النف -ج
 ما املقترحات املستخلصة؟ -ح

استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي معتمداً بذلك على التحليل األفقي والعمودي لبنـود  
كما استخدم املتوسطات احلسابية والنسب املئوية يف إجراء املقارنات بـني نفقـات   . نفقات املوازنة

  .حلساب داللة الفروق بني متوسطات نفقات املوازنات) t(ازنات، وكذلك استخدم اختباراملو
  :خلص البحث بعد اإلجابة عن أسئلة البحث إىل مجلة من املقترحات اليت أمهها

  .املطلوبة حتديد أهداف واضحة للموازنات التخطيطية من أجل الدقة يف تقدير حجم األموال -أ  
ومتطلباا املالية بدءاً من جمالس الكليـات إىل   اركة يف تقدير احلاجاتاعتماد أسلوب املش -ب

                                           
 . باحث، كلية التربية، جامعة دمشق، سورية ∗
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 جمالس اجلامعة املعنية بوضع هذه املوازنات لالستفادة من معلومات مجيع املعنيني وربط تقدير
  .بالواقع احلاجات

  .بيااحتليل املوازنة السابقة قبل البدء بوضع املوازنة اجلديدة واإلفادة من إجيابياا وسل -ت
االبتعاد عن املغاالة والعشوائية يف تقدير حجم النفقات وتقدير هذه النفقات على حسـب   -ث

  .املطلوبة احلاجات
  .حتديد األولويات من أجل ترتيب برامج اإلنفاق -ج
حتليل احلساب اخلتامي للموازنة مبقارنة النفقات املخططة بالنفقات الفعلية لرصد االحنرافات  -ح

  .عرفة األسباب اليت أدت إليها والعمل على تالفيها يف املوازنات القادمةاحلاصلة وم
القائمني على : (إعداد بنك معلومات يتضمن معلومات عن املوارد البشرية بأنواعها الثالث -خ

أعداد املنتهية خدمتهم وتقديرات تعويضام  –رأس عملهم، كمية األجور اليت يتقاضوا 
فضـالً عـن أنـواع    ). هم والتعاقد معهم مع تقديرات أجورهمأعداد املطلوب توظيف –

  .األنشطة املطلوبة جلميع الكليات واجلهات املعنية مرفقة بتقديرات نفقاا
.معلومات عن حاجات كل الكليات واجلهات املعنيـة بغيـة تنسـيقها وتقـدير نفقاـا      -د
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  مقدمةال -1
ة ومناقشتها وحتليلها لألعوام املمتدة دمشق التخطيطي جامعةالبحث دراسة موازنة  يتناول

هذه املوازنة وتطـور حجـم    بنود، بعد إعطاء فكرة توضيحية عن 2005و 2001 بني
 فضـالً عـن  اجلارية منها والرأمسالية،  الفعليةالنفقات بالنفقات املخططة  وستقارن. نفقاا

  . فعلياً املنفقةإمجايل حجم النفقات املخططة و
أسلوب املوازنات التخطيطية التقليديـة،   وفقيطية يف جامعة دمشق املوازنات التخط تعد

 ومـن مث للدولة يف اجلمهورية العربية السورية،  العامةوهو األسلوب املتبع يف إعداد املوازنة 
ومنها جامعـة دمشـق    هاوتنفيذ احلكوميةإعداد موازنة اجلامعات  لعملياتيالحظ املتتبع 

بعمليـات   القيـام نفذيها باألساليب احلكومية املعتمـدة و خمططي هذه املوازنات وم التزام
 تطـوير وانطالقاً من أمهية هذه املوازنات يف عملية . الصرف واملراقبة وفقاً لألسس املعتمدة

علـى   الوقوفا أداة إدارية أساسية من جهة أخرى، كان ال بد من ألو ،اجلامعة من جهة
وإصالح وهذا مـا   تعديلاجلوانب اليت حتتاج إىل نتائج أعماهلا وبلورة إجيابياا واكتشاف 

جامعة دمشق اعتمـاداً   ملوازناتيسعى البحث احلايل إلجنازه من خالل التحليل اإلحصائي 
اإلحصائية بني اإلنفاق املخطط  الفروقلدراسة ) ستودنت.ت(على النسب املئوية واختبار 

سيتوصل  اليتات بناء على النتائج من املقترح عدد تقدميواإلنفاق الفعلي، مما يتيح للبحث 
والسيما ليس هناك دراسات سابقة عن موازنات جامعة دمشق األمـر   .هذا البحثإليها 

الذي حفز الباحث على القيام بذلك، فاملوازنات التخطيطية أداة إدارية هامة من نـاحييت  
إن إلقاء الضوء علـى  التخطيط والرقابة، تسهم يف اختاذ القرارات اإلدارية املهمة، وبالتايل ف

إجيابيات هذه املوازنات وتعزيزها، والكشف عن سلبياا وإجياد احللول هلا، ميثل إسـهاماً  
  .متواضعاً جلعل املوازنات التخطيطية أداة أكثر فاعلية لصرح تعليمي مهم وطموح

  
  مشكلة البحث ومنهجه  -2

  : يتفرع عن هذا العنوان العناوين الفرعية اآلتية
  لة البحث مشك -2-1

موازنتها اجلارية والرأمسالية  احلكوميةجامعة دمشق كسواها من اجلامعات السورية  تضع
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املالية وهيئة ختطيط الدولة ووزارة التعلـيم   وزارةوفقاً لألسس والتعليمات اليت تتلقاها من 
والتعليمات وقد تواجه يف ذلـك بعـض الصـعوبات     األسسالعايل، مث تنفذها وفقاً هلذه 

واالعتمـادات   احلاجـات النقص أو التوافـق بـني    أوشكاالت فيظهر لديها الفيض واال
األمر الذي يؤلف مشكلة حبثية تستحق إجـراء دراسـة    املنفذاملرصودة، أو بني املخطط و
وهذا ما مل تتناولـه  . خصائصها وإجيابياا وثغرااعن  تكشفعلمية توضح هذه املسائل و

  .ملشكلة قائمة ويستدعي جعلها مشكلة هذا البحث وموضوعها يبقيالدراسات السابقة مما 
  أسئلة البحث وأهدافه  -2-2
  :مشكلة البحث األسئلة التالية تثري
  حجم اإلنفاق اجلاري والرأمسايل جلامعة دمشق؟ تطوراجتاه  ما -
  اليت حدثت فيها؟ التطوراتدمشق وما  جلامعةاجلارية  االعتماداتأبواب  ما -
  الرأمسالية جلامعة دمشق؟ اتاالعتمادتغطي  ماذا -
  والتباين بني النفقات املخططة اجلارية والنفقات الفعلية اجلارية التوافق درجة ما -
  والتباين بني النفقات املخططة الرأمسالية والنفقات الفعلية الرأمسالية؟ التوافقدرجة  ما -
  ؟ املستخلصةاملقترحات النتائج و ما -

  :وبذلك يهدف إىل املذكورة آنفاًة البحث إىل اإلجابة عن األسئل يهدف
  .حجم اإلنفاق على جامعة دمشق تطوراجتاه  معرفة -
  .املوازنة اجلارية جلامعة دمشق وتقسيماا أبوابىل إ التعرف -
بني النفقات املخططة اجلارية والنفقات الفعلية اجلارية لكـل   اإلحصائيةالفروق  معرفة -

  .املوازنة اجلارية أبوابباب من 
  .بني النفقات املخططة الرأمسالية والنفقات الفعلية الرأمسالية اإلحصائيةروق الف معرفة -
  .على نتائج البحث املستخلصة بناءمقترحات  وضع -
  منهج البحث  -2-3

  :بأسلوبنيالبحث املنهج الوصفي التحليلي  يستخدم
 كل منحبجم نفقات حجم نفقات كل بند  مقارنةهو أسلوب التحليل األفقي الذي يتيح  األول

الواحدة،و الثاين أسلوب التحليل العمودي الـذي   املاليةالبنود األخرى ضمن الباب الواحد وللسنة 



  2008 -  الثانيالعدد  -  السادسالمجلد ... ……………...….......        ربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعات العربية للت
  

  
 

 
  .ذلك باالعتماد على النسب املئوية ويكوناملدروسة،  األعواميقارن البند الواحد خالل 

ر يف املقارنات بني املوازنات، واختبـا  املئويةيستخدم املتوسطات احلسابية والنسب  كما
  . حلساب داللة الفروق بينها) t.testستودنت .ت(

  حث بأهمية ال -2-4
واكتشاف مدى التوافـق   إحصائياًموازنات جامعة دمشق  حليلهذا البحث لت يتعرض
 اجلاريةحتليل بنود أبواب النفقات  فضالً عناإلنفاق املخطط واإلنفاق الفعلي،  بنيوالتباين 

موازنات  إجيابياتمودية وهذا التحليل يساعد على كشف والرأمسالية بالطريقة األفقية والع
وتنفيـذها، وتـزداد    اوسلبيا إعدادهاجامعة دمشق وسلبياا، وكذلك إجيابيات أساليب 

  .مماثلة بدراساتا دراسة جديدة ومل تسبق ألأمهية هذه الدراسة 
  البحث  حدود -2-5
  .جامعة دمشق: املكانية احلدود - أ
  .2005حىت  2001وازنات التخطيطية لألعوام من امل: الزمانية احلدود - ب
  مصطلحات البحث  -2-6
الكلف اليت يستفاد منها لفترة زمنية طويلة ويتكرر  علىوهي تدل : النفقات الرأمسالية* 

نفقات شراء األراضي ونفقات بناء املدارس ومساكن  أمههاو هاغراض نفسلألاستخدامها 
ملطاعم ونفقات شراء وسائل التعليم الدائمة كأجهزة ، واالتعليميةالطلبة وأعضاء اهليئة 

  ).129، ص1993/1994رمحة، ( املكاتباملخابر و
مفصل إليرادات الدولة ونفقاا  تقدير"أا ب تعرف: املوازنة التخطيطية التقليدية* 

ومعدل بالتغريات  اأرقام إيرادات السنني السابقة ومصروفا علىللسنة املقبلة، مبين 
أرقام املوازنة يف العام القادم، وجماز من السلطة التشريعية  يف تأثريعة اليت هلا املتوق

النوع من املوازنات بعنصر الرقابة على حساب  ويهتم هذا)". 149،ص2000أمحد، (
املعتمدة وليس  النفقاتصرف  أسلوب على بذلكالتخطيط والكفاءة االقتصادية، معتمداً 

  .اهلدف من هذا اإلنفاق على
ترصد من قبل احلكومة جلامعة دمشق، وتظهر يف  اليتهي األموال : النفقات املخططة *

  .املوازنة العامة للدولة
زيادة أو نقصاناً عما هو  اًتصرف فعلي اليتهي كمية أو حجم األموال : النفقات الفعلية* 
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  .أو حجمها معتمد يف املوازنة
يف فترة مستقبلية، دف إىل تنظـيم أوجـه   للعمل ) برنامج( خطة"هي : املوازنة التخطيطية* 

حدود املوارد البشرية واملادية واملالية املتاحة، حبيث ميكن حتقيـق   يف، هاالنشاط للوحدة وتنسيق
فيما يتعلق بتحقيق األهداف املرغوبة واحملددة مقدماً، باستخدام الوسائل واألساليب  النتائجأفضل 
  )".220- 219،ص2006مرعي،(ق اليت توصل إىل هذه األهداف ائوالطر
بني فترة وأخرى، غري أن التكـرار   تتكررتوصف بأا تكرارية ألا : النفقات اجلارية*

تزداد، وأجور إصالح املقاعد ختتلف من مرة  املعلمنيليس تاماً بني حالة وأخرى، فرواتب 
فاً جارية مال جيعلها كلن هو اإلنفاق على هذه األدوات م يستمرإىل أخرى، والذي يبقى و

  ).47، ص2007رمحة، (
املخططة، والنفقات املصروفة فعلياً يف آخـر   النفقاتهو الفرق بني : احنرافات املوازنة*

  .حسب كمية األموال املصروفةعلى االحنراف سالباً أو موجباً  هذاالسنة املالية، وقد يكون 
واحدة وتوضح موازنـة  كي تغطي فترة مالية  تعد اليت"هي : موازنة العمليات اجلارية* 

 إدارات املنشأة بتنفيذها خالل السنة املالية القادمة ستقوماألنشطة اجلارية اليت  مجيعالتشغيل 
  )".155،ص2003قللي،(

 مجيـع لإلنفاق االسـتثماري، تتضـمن    تقديريةموازنة : موازنة العمليات االستثمارية*
بعمليـات   ماالسـتثماري أ  خطيطبالتاملتعلقة أكانت األنشطة االستثمارية للوحدة سواء 

موضوع موازنة العمليات االستثمارية  خيتصوبالتايل . التوسع خالل فترة مقبلة ماالستبدال أ
وكيفية متويلها دف حتقيق أفضل استخدام  هاواختيار االستثماربدراسة كيفية تقييم بدائل 

  ).191، ص2006عثمان وعلي،( ممكن للموارد االستثمارية احملدودة
  
  الدراسات السابقة  -3
سابقة مشاة عن موازنة جامعة دمشق، ولـذا يكتفـي    دراساتعلى الباحث  يعثر مل

  .من البحث القريبةبعرض بعض الدراسات 
دور الموازنـات  : بعنـوان ) 1987كابوش، (موفق كابوش  دراسة -3-1

  .من خالل المخطط الوطني للمحاسبة في الجزائر األداءالتخطيطية في تقييم 
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عمـل   التخطيطية يف عملية تقييم ناتاملواز تؤديهاهلام الذي  الدورالدراسة إىل تبيان  دف

ومعرفة حجم االحنرافات احلاصلة بني ما هو خمطط ومـا هـو    التوافقاملنشآت واكتشاف 
  .هذا االحنراف احلاصل أسباب، واًمنفذ فعلي
دوراً  ألا تـؤدي التخطيطية املوازنة  أمهيةالباب األول للبحث دراسة نظرية عن  تناول

 اًعقالني استخداماًَ هاالبشرية واملادية والنقدية املتاحة واستخدام املواردفعاالً يف كيفية توزيع 
  .قامت من أجله الوحدة االقتصادية يذالينسجم واهلدف الرئيسي 

تخطيطية العلمية إلعداد املوازنات ال املستلزماتتناول الباب الثاين األسس العلمية و كما
املوازنات التخطيطية تبعاً للنظـام االقتصـادي    تقديراتخيتلف أسلوب إعداد  إذ هاغووص

مدى ارتباط خطة الوحدة االقتصادية باخلطة العامة  حيثوذلك من ) خمطط أم حر(القائم 
أن املوازنات التخطيطية تقسم إىل موازنات جارية وأخـرى   إىلللدولة، وأشار هذا الباب 

نوع التخطـيط   فضالً عناختالف هدف اإلعداد وطبيعة النفقة  إىليرجع ذلك رأمسالية و
  .اإلدارية املستخدمة يف كل منهما األدواتاملتبع واختالف 

فعالة للرقابـة واختـاذ    بوصفها أداة التخطيطيةالباب الثالث الضوء على املوازنات  ألقى
 ظل املوارد املتاحة بشكل تتحقـق  املتوقعة يف النتائجالقرارات اإلدارية لضمان الوصول إىل 

وأشار البحث إىل أن العملية الرقابية متر بثالث . االقتصاديةمعه األهداف الرئيسية للوحدة 
  :مراحل هي

  .األداء املطلوب متثلاملعايري اليت  وضع -
  األداء الفعلي قياس -
  .االحنرافات وتقييمها حصر -

يف ضـوء املخطـط الـوطين     طيطيةالتخالباب الرابع كيفية استخدام املوازنات  درس
الشركة الوطنية للصناعات امليكانيكية  علىدراسة تطبيقية  إذ أجريتللمحاسبة يف اجلزائر، 

  .يف اجلزائر
إعـداد املوازنـة    يفوأثـره   للمحاسبةاألبعاد الشمولية للمخطط الوطين  واستعرضت

األسـس والقواعـد    فضالً عـن احملاسيب  الدليل يف صوغالتخطيطية والشروط اليت أثرت 
  .الوطنيةواملصطلحات اليت ختدم أغراض احملاسبة 

الرقابة على تنفيذ املوازنة التخطيطية، مث  دفتعرض إىل استخدام البيانات احملاسبية  كما
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الوطنية للصناعات امليكانيكية يف اجلزائـر مبينـاً    للشركةقدم البحث دراسة حتليلية ميدانية 
موازنتها وكيفية اسـتخدامها يف   نظامخطيطية، متناوالً بالتحليل املوازنة الت إعدادأسلوب 

حتسـني أداء املوازنـة    علـى املناسبة واليت تساعد  االقتراحاتأغراض الرقابة ليتوصل إىل 
  .والرقابة التخطيطالتخطيطية من ناحية 

  :على تركزمن املقترحات اليت إىل عدد البحث  انتهى -3-1-1
يكون هلا صفة العمومية والتعارف  لكيللموازنات  العلمية املبادئ عتمادا -3-1-1-1

  .عليها املتعارفشأن املبادئ احملاسبية يف ذلك شأا 
برنـامج عمـل    باعتبارهاالوعي بأمهية إعداد املوازنات التخطيطية  نشر -3-1-1-2

  .الوحدةلفترة مقبلة وليس كإلزام قانوين تفرضه اجلهات املسؤولة عن 
البشـرية   باإلمكانياتجلهاز املسؤول عن إعداد املوازنة وتزويده ا دعم -3-1-1-3

  .والفنية واملالية املناسبة
الرياضية واإلحصائية يف إعداد املوازنات، واالهتمـام   األساليب إدخال -3-1-1-4

  .الدنيا، لتحقيق مشولية إعداد املوازنة املستوياتبالتخطيط يف 
وتكاليفية وإحصائية سليمة، لزيادة فعاليـة   وحماسبية إداريةأنظمة  وجود -3-1-1-5

  .املوازنة
  . يف تقديرات املوازنة املرونة مراعاة -3-1-1-6
من الرقابة مساعدة العاملني علـى أداء أعمـاهلم    اهلدفأن يكون  بجي -3-1-1-7

  .وليس جمرد كشف أوجه اخللل واالحنرافات كفايةلتحقيق أهداف املنشأة بأحسن 
. شمل النظام الرقايب، الرقابة املالية واحملاسبية والرقابة على األداءأن ي جيب -3-1-1-8

ووزارة التخطيط والتهيئة العمرانية  العامةواقترح الباحث يف هذا السياق أن تتوىل املؤسسة 
، وأن يترك للجهاز املصـريف ووزارة املاليـة متابعـة    للخطةمتابعة اجلوانب الفنية والعينية 

  خطة، والس األعلى للمحاسبة مهمة الرقابة اخلارجية اجلوانب املالية لل
  .املايل وإجراء املقارنات للوحدة يف أزمنة خمتلفة التحليلاستخدام  ضرورة -3-1-1-9
 Pace( فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة    ) بيس(دراسة جامعة  -3-2

University , 2006( التخطيطية الموازنة –تمويل اإلدارة : بعنوان.  
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املعمول ـا، ومراحـل إجنازهـا،    ) بيس(ف الدراسة إىل التعريف مبوازنة جامعة د

وإمكانيات تطويرها، من اجل وضع منوذج جديد هلذه املوازنة يقوم على االهتمام بالربامج 
  .واألنشطة اجلامعية املتوافرة

ـ  "بيس"إعداد موازنة جامعة  أسلوبالدراسة  تناولت ة ، اليت تعد وفقاً ألسـلوب موازن
. سـنوات والربجمة املبنية على أساس خطط طويلة األجل متتد إىل أكثر من ثالث  التخطيط

  :وقد أوضحت الدراسة مراحل إعداد املوازنة على الوجه اآليت
  :وتشمل نقطتني :مرحلة ختطيط الربامج -3-2-1
  :على النقاط اآلتية تشتملو: وضع خطة لثالث سنوات، وخطة ملدة سنة -3-2-1-1
  .املوضوعة لثالث سنوات، ووضع اخلطة السنوية املالئمة اخلطةكيفية تطوير  - 1- 1- 1- 2- 3
  .موائمة للخطة عن أعداد الطالب املتوقعني مستقبليةوضع تقديرات  -3-2-1-1-2
  .ئهتنفيذها وأعبالألمناط العمل املطلوب  واضحةحتديد مؤشرات  -3-2-1-1-3
  .املاليةاإليرادات  حتصيلحتديد إجراءات  -3-2-1-1-4
  :وتشمل النقاط التالية: اإلضافية لعملية التمويل/ اجلديدة اجاتاحل -3-2-1-2
  .اإلضافية احملتاجة للتمويل اجاتاحلملخص عن  -3-2-1-2-1
من أجل طلب األموال الالزمة وذلك لـثالث   إضافيةطلبات متويل  -3-2-1-2-2

املعلومات،و جتهيزات األثاث  ، ورأس مال تكنولوجياالتشغيلسنوات قادمة،متضمنة نفقات 
  .واملعدات الثابتة

  .طويلة املدى اليت تتعدى ثالث سنوات للربامجطلبات متويل  -3-2-1-2-3
  .األجل اليت تتجاوز ثالث سنوات طويلةمشاريع رأس املال  -3-2-1-2-4
 األساسيةتتضمن هذه املرحلة إيرادات املوازنة و: مرحلة حتضري الربامج -3-2-2-1
  :رات اإلنفاق، وتشمل البنود التاليةوتقدي
الكلفة وفئات ضبط  مراكزتوزيع النفقة بواسطة  -توزيع اإليرادات  -3-2-2-1-1

  املوازنة
املقارنة مع خطـة   بواسطةالتوزيع املربمج واملقترح لألموال  إعادة -3-2-2-1-2

إقـرار التجهيـزات    –املخططة  التغيرياتاملوازنة املعتمدة للعام احلايل مع األخذ باحلسبان 
املتضـمنة يف  ) البناءالصيانة أو (إقرار خطة البناء  –املتضمنة يف املوازنة األساسية  املعداتو
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  .املوازنة األساسية
الـيت  ) املوازنـة بعد اعتماد (وتشمل تعديالت املوازنة :مرحلة تنفيذ اخلطة -3-2-3

  :تتضمن النقاط األساسية التالية
  اجلديدةلفة جديدة تتوافق واخلطة تأسيس مراكز تك - 1- 3- 2- 3
  .مبوافقة رئيس اجلامعة أخرى ىلإنقل أموال ضمن بنود املوازنة من فقرة  - 2- 3- 2- 3
  .األساسيةالتناقص باملوازنة / رصد التزايد  -3-2-3-3
  .أن يضاف نتيجة تغيريات واقعية ميكنطلب موازنة إضافية لربنامج  -3-2-3-4
   "سبي"التخطيط يف جامعة  -3-2-4

  :أساسية وهي نقاطعلى ثالث  يبىن"  بيس" الدراسة أن التخطيط يف جامعة  أوضحت
عمداء الكليات، آخذين بعني  يراهاتصور واضح ألهداف اخلطة والتطورات اليت  - 1- 4- 2- 3

  ).واقع اإلدارة - املالية اإلمكانيات –حياة الطالب اجلامعية  - حجم التسجيل(االعتبار 
  .املناطق اإلدارية بتخطيطط األكادميي على مستوى اجلامعة ربط التخطي - 2- 4- 2- 3
  .والتخطيط املايل املستقبلي احلايلتنسيق اخلطط املرسومة مع وضع املوازنة  - 3- 4- 2- 3
  التوصل إىل منهجية جديدة لتوزيع األموال -3-2-5

وذلـك  جديدة لتوزيع األمـوال   منهجيةأن عملية التخطيط جيب أن تطرح انتهت الدراسة إىل 
باالعتماد على الواقعية واملوضوعية مبا يتوافق واملوازنة املوضوعة، مما يدفع إىل التركيز على مستويات 

  :اليت جيب توافرمها هلذه العملية، ضمن الرؤية التالية اإلدارةاملسؤولية وميزات 
اإلدارية سوف تكون مسؤولة عن اإلدارة وعن /  األكادمييةاملناطق  إن -3-2-5-1
متابعة أعمال الصـيانة،  : اإلدارية اليت تتضمن/ األكادميية  للمنطقة) اإلنفاق(التكاليف كل 

هيئة املـوظفني، احلـوافز اإلضـافية، التمديـدات الـيت تقـل عـن         املعدات،املرافق، 
، اهلـاتف، الناسـخات، اخلـدمات، دفعـات     )مع مراجعة مركزية(دوالر 100000
  اخل...اإلجيار،

اإلداريون يف الكلية ووكالء الكليات مسؤولني عـن   فوناملوظ سيكون -3-2-5-2
اإلدارية من خالل تزويدها بـاخلطط املركزيـة الرئيسـية، إدارة   / دعم املناطق األكادميية 

، عمليات التنسيق بني املناطق األكادمييـة واملركـز، اخلـدمات    األساسيةمصادر التمويل 
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مل، عقود املزايا اإلضافية ووظائف األفـراد،  ، إدارة مركزية لعالقات العاملركزيةالقانونية 
التكنولوجيـا،  / مركـزي للكمبيـوتر    ختطيطاملركزية، عقود وشراء مركزي،  احملاسبة

  .تسهيالت مركزية وختطيط املوازنة
عن تشـغيل   مسؤولنياإلدارية، والوكالء /  األكادمييةاملناطق  ستكون -3-2-5-3

  .ون عيوبدوإدارا مبسؤولية وموازنات براجمهم 
احتياطي للطوارئ، باستثناء احتياطي الكوارث  اجلامعةيكون لدى  لن -3-2-5-4

اً منوذج لذا قدمت الدراسة .إدارية/كل منطقة أكادميية  مسؤوليةوهذه ستكون . األساسية
ملوازنة اجلامعة، اليت تشكل القاعدة األساسية لوضع اخلطة  الرئيسيةيتضمن املفاهيم  جديداً

  .حسب رؤيتها اجلدية لتوزيع األموال على الربامج واألنشطة املوجودةاملطلوبة 
الدفاع  وزارةموازنة : بعنوان )Crecine , 1969(دراسة جون كريسين  -3-3

  األمريكية
دف الدراسة إىل التعريف مبوازنة وزارة الدفاع األمريكية الذي كان معمـول ـا،   

تعاين منها من جهة، ومن جهة أخرى ـدف  إلظهار سلبياا، ونقاط الضعف اليت كانت 
الدراسة إىل اقتراح تطبيق موازنة جديدة قائمة على تقسيم وزارة الدفاع إىل برامج وأنشـطة  

  .حمددة
من اإليرادات واملصروفات يف موازنة وزارة الدفاع األمريكية  تقديرالبحث عملية  تناول
نقاط الضعف اليت كانـت   جتسدت مشكلة الدراسة بإظهار 1969 إىل عام1952 عام

  :املوازنة التقليدية يف وزارة الدفاع األمريكية واملتمثلة باآليت منهاتعاين 
النفقات، وعدم استقاللية ختطيط موازنة الـدفاع عـن ختطـيط     حجماعتماد  مركزية -

  .املركزية للدولةالسياسة املالية 
سيما مـا خيـص    الو وزارة الدفاع، حاجاتاملخططة مع  النفقاتتطابق حجم  عدم -

  .الفدرالية للحكومةالنشاطات غري الدفاعية 
حدود الدفاع بشكل كلي،  تفوقوصف الباحث أن خدمات اجليش تتطلب مصادر  فقد

  .تصبح باحلد املطلوب حىتمما يتطلب من مكتب سكرتارية الدفاع إلغاء املتطلبات 
 العتماد" مكنمارا"كي الدفاع األمري وزيرالبحث يف اجلزء الثاين منه لعرض خطة  انتقل

منط موازنة غري املعمول فيها، وهذه املوازنة هي موازنة الربامج واألداء، اليت تأخـذ بعـني   
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التزامات  فضالً عناجات غري املرتبطة بالدفاع، الدفاع، واحل حاجات بنياالعتبار التوازن 
  .اجاتاحلاملالية بتسديد هذه  اخلزينة

الـدفاع إىل بـرامج    وزارةقسم عمـل  أن يجيب  :يةخلصت الدراسة إىل النتيجة التال
املطلوبة الالزمة لسـد   النفقاتوأنشطة، تقدم كل واحدة منها خطة مستقلة تتضمن حجم 

هذه اخلطط بعد ذلك إىل وزيـر الـدفاع    لترفعاجاا، واإليرادات اليت ميكن حتقيقها، ح
  .يل للدولةضوء الواقع املا علىملناقشتها مع املختصني ومن مث إقرارها، 

 Montana(ا في الواليات المتحدة األمريكيـة  دراسة جامـعة مونتان -3-4

State University , 2006 (تخطيط وتحليل موازنة الجامعة: بعنوان  
  هدف الدراسة -3-4-1

اإلمكانيـات   ضـمن وتطوير جلامعة مونتانـا،   منووضع استراتيجية  دف الدراسة إىل
  .فرة هلذا النموااملتو
  شروط إعداد املوازنات التخطيطية  -3-4-2

إقرار مشروع تشـغيل   إىل يف جامعة مونتانا هاجلنة ختطيط املوازنة وحتليلو قد خلصت 
 أخذهافرها، واليت ال بد من االضوابط والشروط الالزم توت له للجامعة، ووضع استراتيجي

أو الشروط  الضوابطهذه و. بعني االعتبار حني إعداد املوازنات التخطيطية السنوية للجامعة
  :اآليتتتمثل ب

يشدد عليـه هـو    ماحتديد فروع الدراسة الواجب تدريسها، وأكثر  -3-4-2-1
  :الفروع التالية
  .، التمريضالتربية، العمارة، إدارة األعمال،احلاسب، الزراعة

 فضالً عـن تأمني منهاج دراسي عصري، وغين باملعارف واملعلومات،  -3-4-2-2
  .ق التدريسائمستوى عال من املعرفة وطر يتدريس ذفريق لل وجود
، ويفضل أن تكون األغلبية اجلددتبين استراتيجية منو حمدد لعدد الطالب  -3-4-2-3

  .من خارج الوالية
  .اجلامعة يفاملتخرجني  برامجتوسيع الربامج الصيفية، وتوجيه النمو يف  -3-4-2-4
  .الطالب املسجلني أعدادالءم والتوسع يف األبنية السكنية مبا يت -3-4-2-5
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لذلك ال بد من العمل  الدراسيةمتتلك اجلامعة طاقة حمدودة يف القاعات  -3-4-2-6

  ).9-4(من  مسائية، و)2-9(فترتني صباحية  يعلى وضع برنامج دراسي ذ
، بل على العكـس  النوعجيب أن ال تعطى األولوية للكم على حساب  -3-4-2-7
  .الالزمة لسوق العمل اخلرباتن ميتلكون املهارات وواملتخرج جيب أن يكون إذ. متاماً
تكون فيها النوعية  برامجاالهتمام بدراسات الدكتوراه عن طريق اختيار  -3-4-2-8

  .واملنافسة وإمكانية التوظيف جلية وواضحة
  البنود املهمة يف إعداد املوازنة -3-4-3

 إشارةأولوية يف إعداد موازنة اجلامعة  هلاالدراسة إىل بعض البنود اهلامة اليت  أشارتكما 
  :وهي ةغري مباشر

الدراسية، والعالقـة   للمراحلعلى رئيس اجلامعة أن يبني أولية التعليم  -3-4-3-1
  .امليدانيةالتكاملية للتعليم مع البحث العلمي واخلدمة 

يف كسب  املنافسة مع مثيالا منزيادة املنح الدراسية التعليمية، لتتمكن  -3-4-3-2
  .الطالب ونظرة اتمع

  .، بنموذج الترابط فيما بينهماالرباجمياستبدال منوذج االستقالل اإلداري عن  - 3- 3- 4- 3
  .واإلجناز لدى الطالب القبولزيادة إىل رفع معايري القبول، الذي يؤدي  -3-4-3-4
  البنود اليت هلا أولوية باملوازنة -3-4-4
  :وهي ةمباشر إشارةباملوازنة  أولويةبنود اليت هلا أشارت الدراسة إىل بعض ال كما

  .ختصيص موازنة مالئمة لذلك معزيادة االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات،  - 1- 4- 4- 3
  .سليم جامعياحملافظة على متويل مناسب لضمان حميط  -3-4-4-2
  .يف اجلامعة أخرىزيادة تسجيل الطالب املتخرجني يف فروع  -3-4-4-3
اسـتقطاب   أجـل االعتماد على خدمات جديدة بشكل مستمر، من  -3-4-4-4

  .طالب بأفضل شكل ممكن
ال سيما التعليم عـن بعـد    املعلوماتاالستثمار يف البنية األساسية لتكنولوجيا  -3-4-4-5

  .اخل من وسائل تكنولوجية متطورة..وذلك يتضمن معدات مسعية وبصرية وشبكات إنترنت
  املشكلة ملوازنة اجلامعة التخطيطيةاملوازنات الفرعية  -3-4-5

 تشـكل موازنات فرعيـة   ةعلى أربع جيب أن تعتمد جامعة مونتانا كما أوضحت الدراسة أن
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- املوظفني والطالب  هيئة: مبجموعها موازنة اجلامعة التخطيطية، وتقسم هذه املوازنات الفرعية إىل
  .الربامج بواسطةق اإلنفا - اإلنفاق بواسطة اهلدف  - اإليرادات بواسطة اهلدف 

وتتضمن حجم الرواتب واألجور املطلوبة مع : املوظفني والطالب هيئة -3-4-5-1
  .ذلك هيئة املوظفني املمولني من الدولةيف مبا  تصنيفاا

وتتضمن ختصيصات الدولة، وأجور ورسوم : بواسطة اهلدف اإليرادات -3-4-5-2
  .داعمة للجامعةالضافية إلاوارد املاملنح والتربعات و فضالً عن، التعليم
وتتضمن نفقات اإلدارة والنفقات الشخصية، : بواسطة اهلدف اإلنفاق -3-4-5-3
  .العمليات التعليمية، املعدات ورأس املال نفقات

وتتضمن نفقات تعليمية، نفقات حبث، نفقات : بواسطة الربامج اإلنفاق -3-4-5-4
  .سسي، املختربات العلميةاألكادميي، خدمات الطالب، نفقات دعم مؤ الدعم
  Timothy, 1969)(في الواليات المتحدة األمريكيـة   تيموســي دراســة - 5- 3

  تحليليمدخل  –تخطيط موازنة البرامج واألداء : بعنوان
  هدف الدراسة -3-5-1

على تقنية استخدام موازنة الربامج واألداء، يف صـناعة   الضوءإلقاء دف الدراسة إىل 
للمؤسسات املختلفة بشكل عام، وقد حـدد البحـث جمـال     الناجحةارية القرارات اإلد

  ).البنتاغون( األمريكيةدراسته يف وزارة الدفاع 
  بناء موازنة الربامج -3-5-2

، من خالل تقسيم هذه الوزارة إىل ثالث األداءالبحث طريقة بناء موازنة الربامج و عرض
لتقسم كل منها إىل أنشطة . لقوى اجلوية، واالبحريةاجليش، والقوات :برامج رئيسية وهي

  .املذكورة سابقاًجزئية تشكل مبجموعها الربامج 
يلزم لتطبيق موازنة الـربامج واألداء   ماأكد البحث من خالل حتليل املوازنة أن أهم  كما

ككل، وعلى مستوى الربامج واألنشطة،  الوزارة، على مستوى )الغرض(هو حتديد اهلدف 
  .فعالية عملية الرقابة من جهة ثانية ضمانزنة من جهة، ولضمان وحدة املوا

  عوامل تطبيق موازنة الربامج واألداء -3-5-3
معتمداً علـى املصـفوفات    املوازنةشكل من أشكال حتليل  عرضخلصت الدراسة إىل 
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البحث بأن تطبيق موازنة الـربامج واألداء   ليختمالرياضية، ومن مث قام بتقييم هذه املوازنة، 

  :اج إىل عاملني أساسيني مهاحيت
  .واضح وحمدد بشكلاهلدف  حتديد -3-5-3-1
الكفاءة احملاسبية واإلدارية، اليت تتصف بالشـفافية   ذاتاخلربات  وجود -3-5-3-2

  .وفعاالً اًناجح تطبيقاً املوازنةمن أجل ضبط تطبيق هذه 
  موضع الدراسات السابقة من البحث احلايل -3-6

فيمـا بينـها إال أن حمـور هـذه      تباينتقة عدة قضايا، وإن الدراسات الساب طرحت
  .املنشآت بأحسن صورة ممكنة متويلالدراسات هو املوازنات التخطيطية، وقضية 

تفيـد يف  ) هةموج(، بوصلة أيدينالبحث الذي بني ا لدىتعترب هذه الدراسات  و
كـان مـا   وتتقاطع معه مب البحثتوضيح بعض األفكار والرؤى اليت تتعلق مبوضوع 

  :من خالل هاوحصر
 دفيظهر سلبياا وإجيابياا  مباوصف لبعض املوازنات التقليدية وحتليلها،  -3-6-1
  .أدائها وتطوير عملها حتسني
ورقابية بيد اإلدارات تفيد يف  ختطيطيةبينت أمهية املوازنات التخطيطية كأداة  -3-6-2

  .حتقيق األهداف املطلوبة للمنشآت
الـربامج واألداء، املوازنـة   (تطبيق أساليب جديدة للموازنـات  طرحت  -3-6-3

  .القائمة التقليديةتسهم يف جتاوز ثغرات ونقاط ضعف املوازنة ) الصفرية
يف حتقيق كفاية متويل  تسهماستخدام أدوات ختطيطية مالئمة،  أمهيةأكدت  -3-6-4

مبا خيدم األهـداف   قاإلنفافرة من جهة، وضبط عمليات احسب األموال املتوعلى مناسبة 
  .املوضوعة من جهة ثانية

 هاتنفيـذ واخلطوات الالزمة إلعداد املوازنات التخطيطية و ئحددت املباد -3-6-5
  .ئهاأداو هاوتقييم
يف صناعة القـرارات   التخطيطيةألقت الضوء على تقنية استخدام املوازنات  -3-6-6

  .اإلدارية الناجحة للمؤسسات املختلفة بشكل عام
  
  اإلجابات عن أسئلة البحث  -4
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  :حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اليت طرحها على النحو اآليت
  موازنة جامعة دمشق المخططة والفعلية تطور -4-1

مـن  اإلحصائية عن موازنة جامعة دمشق وتوزيعها خالل السنوات  البياناتإىل  استناداً
ي يبني نفقـات جامعـة   الذ) 1(هذه الدراسة اجلدول رقم  معد، نظم 2001-2005

وتوزعها إىل رأمسالية وجارية وخمططة وفعلية، ومن  2005-2001 من دمشق يف األعوام
  :دراسة هذا اجلدول يتبني اآليت

دمشق املخططة زيادة تصاعدية خالل الفترة الواقعة بـني   جامعةتزايدت نفقات  -
 2001م اـورية يف العـلرية س) 1.686.124.000(من  2005 – 2001 العامني
الفعلي إىل  اإلنفاق، إال أن نسبة 2005يف العام سورية لرية  )3.030.925.000( إىل

يف العـام  ) ٪98.32(املخطط كانت متباينة من عام إىل آخر، ففي حني بلغت هـذه النسـبة   
بنسـبة   االرتفـاع ، لتعـود إىل  2003يف العـام  ) ٪80.57(، جندها تـنخفض إىل  2001

  ).1اجلدول رقم ( 2005يف العام) 94.99٪(
جارية ونفقات رأمسالية، وتشكل النفقات  نفقاتتقسم نفقات جامعة دمشق إىل  -

-٪63.64(النفقات بنسبة تتراوح ما بني  إمجايلاجلارية املخططة احلجم األكرب من 
الرأمسالية املخططة إىل إمجايل حجم النفقات بني  النفقات، يف حني تتراوح نسبة )75.47٪

  ).1اجلدول رقم ) (36.36٪-24.53٪(
- ٪63.93( اجلارية الفعلية حلجم اإلنفاق الفعلي بـني  النفقاتنسبة  تراوحت -

لنفقات االسـتثمارية الفعليـة الـيت    ا لدىاخنفاض هذه النسبة  مقابل، )78.52٪
ويعـود هـذا االخـتالف إىل    ). 1اجلدول رقم () ٪36.07- 21.48(تراوحت بني 

طة واملشكالت اليت تواجه عمليات الصرف مما يدفعنا اخل تنفيذتفاوت نسب اإلجناز خالل 
كـان   هـل اجلارية والرأمسالية بطريقة إحصائية ملعرفة  النفقاتإىل حتليل عمليات صرف 

  .؟داللة إحصائية أم ال ااملخطط واإلنفاق الفعلي ذ اإلنفاقالتفاوت بني 
  

   )1( رقم دولاجل
   وفعلية خمططةو وجارية رأمساليةإىل  وتوزعها 2005-2001جامعة دمشق يف األعوام  نفقات

  )بآالف اللريات(
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 20012002200320042005 البيان

 3030925 21956902436913 16861241752839املخطط إمجايل
 2879082 17691392240838 16577841709151الفعلي إمجايل
٪ 98.3297.5180.5791.9594.99 
 1928925 15186901650913 11586241322839خمطط جاري
 1840561 13891291626107 1153462129937فعلي جاري
٪ 99.5598.2691.4798.7595.42 
خمطط جاري
 63.64 67.75 69.17 75.47 68.72 خمطط إمجايل

 فعلي جاري
 63.93 72.57 78.52 76.04 69.58 فعلي إمجايل

 6860001102000 677000 527500430000خمطط استثماري
 1038521 6144731 380010 504322409514فعلي استثماري
٪ 95.6195.2456.1389.6194.24 
خمطط استثماري
 36.36 28.15 30.83 24.53 31.28 خمطط إمجايل

فعلي استثماري
 36.07 27.43 21.48 23.96 30.42 فعلي إمجايل

  وازنات التخطيطية جلامعة دمشق امل –واإلحصاء  التخطيط مديرية -جامعة دمشق : املصدر
  .إعداد الباحث من - 2006 -بيانات غري منشورة) الفعلي -املخطط( 

  التحليل اإلحصائي للنفقات الجارية -4-2
األكرب من  القسممما سبق أن حجم النفقات اجلارية املخططة منها والفعلية تشكل  تبني

اجلارية  النفقاتأن ) 1(قم ذلك يوضح اجلدول ر فضالً عنحجم نفقات جامعة دمشق، 
، 2001العام  يفلرية سورية ) 1.458.624.000(تصاعدياً من  املخططة قد تزايدت

 اقتربكما أن اإلنفاق الفعلي . 2005لرية سورية يف العام ) 1.928.925.000(إىل 
 - 91.47(تراوحت نسب اإلنفاق الفعلي إىل املخطط بني  إذمن اإلنفاق املخطط كثرياً 

  .2005-2001يف املدة املمتدة بني العامني  )99.55٪
 صرفاقتراب حجم النفقات الفعلية من حجم النفقات املخططة وارتفاع نسب  إن

أن هذه  إالاإلنفاق الفعلي إىل املخطط يشري بشكله الظاهري إىل تنفيذ اخلطط املرسومة 
اجلارية  لنفقاتاحتليل  جيبالنسب ال تكفي للحكم على التوافق بني املخطط واملنفذ بل 

 فضالً عن احلسابيةاعتماداً على النسب املئوية واملتوسطات  هاأبواب اإلنفاق وبنود وفق
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متوسطات النفقات الفعلية ومتوسطات النفقات املخططة بواسطة  بنياختبار داللة الفروق 
  .على الوجه اآليت ذلكو Tاختبار 

  الرواتب واألجور : الباب األول-4-2-1
جامعة دمشق من  موازنةاجلارية يف  للنفقات -الرواتب واألجور  –األول الباب  يتألف

 –سـوريني وأجانـب    متعاقديننفقات  –أجور العمال  –الرواتب : البنود الثمانية التالية
 –مكافآت  –تعويضات أخرى  –أعمال إضافية وجلان  تعويض –تعويضات طبيعة عمل 

اجلاريـة بنسـبة    للنفقاتاب الكتلة األساسية ويشكل هذا الب. الوافديننفقات املوفدين و
  ).2اجلدول رقم(من إمجايل النفقات اجلارية ) ٪76 – 67(تتراوح بني 

  
  ) 2(اجلدول رقم 

  النفقات املخططة حجمحجم أبواب النفقات اجلارية املخططة إىل إمجايل  نسب
  )آالف اللريات( 2005-2001دمشق لألعوام  جامعة ملوازنات 

 2005 2004 2003 2002 2001البيان
 1928925 1158624132283915186901650913 اجلاري إمجايل
 1467360 10656151216270 796629890581الباب األول نفقات

 ٪76.1 ٪73.67٪70.17 ٪67.32٪68.76(*)٪ من إمجايل اجلاري
 407140 402685388058 334285387758اإلدارية العامة النفقات

 ٪21.11 ٪23.51٪26.52 ٪29.31٪28.25٪ من إمجايل اجلاري
 32300 16325309252860026300اإلدارية اخلاصة النفقات

 ٪1.67٪1.59٪1.88٪2.34٪1.41٪ من إمجايل اجلاري
 21740 11285135002100020000الباب الرابع نفقات

 ٪1.11٪1.2٪1.38٪1.02٪0.97٪ من إمجايل اجلاري
 285385 790 10075الباب اخلامس نفقات

 ٪0.02٪0.02٪0.05 ٪0.006٪0.009٪ من إمجايل اجلاري

  .2006 –ري منشورة غ أوراق –مديرية التخطيط واإلحصاء  –جامعة دمشق : املصدر
  .النسب املئوية من إعداد الباحث(*): 

  
ـ  2005-2001حجم نفقات هذا الباب خالل السـنوات   رصد ومن ا يف وإدراجه

  :اآليت يتبني) 3(اجلدول رقم 
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الباب األول املخططة خالل األعوام اخلمسـة موضـوع    نفقاتحجم  زدادا - 1- 1- 2- 4

ــاعدية    ــادة تص ــة زي ــنالدراس ــام  يفس .ل) 796.629.000( م إىل  2001الع
. ل) 670.761.000(، أي بزيادة مقـدارها  2005العام  يفس .ل) 1.467.360.000(
  .س

زيـادة   2005- 2001النفقات الفعلية خالل األعوام اخلمسة  حجم ازداد - 2- 1- 2- 4
  .تصاعدية أيضاً

  .من عام إىل آخر يف كل من النفقات املخططة والفعلية الزيادةنسبة  اختلفت - 3- 1- 2- 4
الفعلية إىل املخططة من عام إىل آخر، فـزادت   النفقاتنسبة  تذبذبت -4-2-1-4

 2003، واخنفضت عنـها يف األعـوام   2002و2001 العامنيالفعلية عن املخططة يف 
  :الباب األول اعتماداً على النسب املئوية بنودبتحليل و .2005و 2004و

  
  ) 3(رقم  دولاجل

  )آالف اللريات(2005 -2001العامني  بني للباب األول) املخططة والفعلية(حجم النفقات اجلارية تطور
 20012002200320042005 العام
 796629890581106561512162701467360 املخطط
 81731690904199646812143031433530 الفعلي

 102.60102.7393.5199.8497.69 اإلنفاق نسبة

  - املوازنات التخطيطية جلامعة دمشق–واإلحصاء التخطيط مديرية- جامعة دمشق: املصدر
  2006- غري منشورة بيانات

  
التابعة للباب األول جند أن نفقات البنـد األول   املخططةات اعتماداً على التحليل األفقي للنفق - أ

من إمجايل نفقات هذا البـاب، مث  ) ٪53.78 و٪ 45.35(تشكل نسبة تتراوح بني ) الرواتب(
، مث )٪30.85و٪ 18.21(بنسبة تتراوح بني ) املوفدين والوافدين( نـالثامد ـيليها نفقات البن

، )٪21.1و 15.67(بة تتراوح بني ـبنس) أخرى تعويضات(ادس ــد السـالبن نفقاتتأيت 
  ).5و4انظر اجلدولني رقم (البنود األخرى بنسب متفاوتة فيما بينها  نفقاتمث تأيت 

  
   )4(رقم  دولاجل

  )املخطط والفعلي(إنفاق كل بند من الباب األول إىل إمجايل نفقات الباب األول  نسبة
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  2005إىل  2001األعوام من  خالل

 أجور الرواتب انـــالبي
 العمال

نفقات
متعاقدين 
 سوريني
 وأجانب

تعويضات
عن  نامجة

طبيعة 
 العمل

تعويض
األعمال 
 اإلضافية
 واللجان

 تعويضات
 املكافآت أخرى

 نفقات
ين املوفد

 الوافدينو

2001
 

 18.83 21.11.06 48.731.293.010.465.55 خمطط
 16.4 20.310.99 51.91.413.140.445.41 فعلي

2002
 

 19.65 20.131.12 49.241.383.220.374.88 خمطط
 16.11 19.651.01 53.671.263.10.354.79 فعلي

2003
 

 18.21 17.651.08 53.871.32.720.314.79 خمطط
 18.36 53.871.121.640.325.118.640.97 فعلي

2004
 

 25.25 17.40.99 49.330.991.640.453.95 خمطط
 24.59 16.910.99 51.031.081.570.263.57 فعلي

2005
 

 30.85 15.670.89 45.351.021.70.393.13 خمطط
 31.57 16.000.90 46.431.091.360.152.49 فعلي

  )6(استناداً إىل اجلدول رقم : املصدر
  
لبنـد  النفقات الفعليـة ل  نسبةن أويتضح من خالل التحليل األفقي أيضاً  – ب

 46.43(األول إىل إمجــايل النفقــات الفعليــة للبــاب األول تراوحــت بــني 
 بـني ، بينما شكلت نفقات البند الثامن الفعلية نسبة تراوحـت مـا   )٪53.87و
) ٪20.31و 16(، يف حني تراوحت هذه النسـبة بـني   )٪31.57و 16.11(

  ).5و 4انظر اجلدولني رقم (السادس  البندلنفقات 
لنفقات البـاب األول تتمثـل    األساسيةل األفقي يبني أن الكتلة بالتايل فالتحليو

نفقات التعويضات األخرى  فضالً عنبنفقات الرواتب ونفقات املوفدين والوافدين 
  .من إمجايل حجم نفقات هذا الباب¾ بنسبة 

  
   )5(رقم  دولاجل

   املخططة حسب حجم النفقات املخططة إىل إمجايل النفقاتعلى بنود الباب األول  ترتيب
  2005و 2001 بنيحجم النفقات الفعلية إىل إمجايل النفقات الفعلية لألعوام املمتدة و 
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 ٪ للفعلي٪ للمخططالبند الترتيب

 53.87 – 46.43 53.87–45.35الرواتب 1
 31.57 – 16.11 30.85–18.21ووافدينموفدين 2
 20.31 – 21.116.00 –15.67أخرىتعويضات 3
 5.41 – 5.552.49–3.13األعمالتعويض 4
 3.1 – 3.221.36–1.64املتعاقديننفقات 5
 1.41– 1.381.08–0.99العمالأجور 6
 1.01 – 1.120.90–0.99املكافآت 7
  0.44 – 0.460.15–0.31نامجةتعويضات 8

  )4(استناداً إىل اجلدول رقم : املصدر
  
يف أغلبية بنود الباب األول، عـدا   عامارية املخططة بشكل ازداد حجم النفقات اجل -ج

تعويض األعمـال  (، واخلامس )وأجانب سورينينفقات متعاقدين ( نفقات البندين الثالث 
تبايناً كـبرياً   2005و 2001بني العامني  نفقامااللذين تباين حجم ) اإلضافية واللجان

  ).6اجلدول رقم (بني زيادة ونقصان 
  

   )6(م رق دولاجل
  )اللرياتآالف ( 2005إىل  2001من لألعوام حجم النفقات اجلارية املخططة والفعلية لبنود الباب األول  تطور

 أجور لرواتبا انــالبي
 العمال

نفقات
متعاقدين 
 سوريني
 وأجانب

تعويضات
عن  نامجة

طبيعة 
 العمل

 تعويض
األعمال 
 اإلضافية
 واللجان

 تعويضات
 املكافآت أخرى

 نفقات
املوفدين 
 والوافدين

2001
 

38820 خمطط
0 

102802395036584420016786
6

8475 150000 

42419 فعلي
2 

114852567035574418216602
2

8171 134037 

٪ 109.3111.72107.297.2499.96 98.9096.41 89.36 

2002
 

43856 خمطط
2 

123252866532544350017927
5

10000 175000 

48792 فعلي
4 

114612787431574350017865
8

9999 146468 

٪ 111.392.9997.2497.02100.099.6699.99 83.67 

2003
 

57482 خمطط
5 

138502901532955100018813
0

11500 194000 

53675 فعلي
8 

111831634132075067018572
2

9667 182920 
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 أجور لرواتبا انــالبي
 العمال

نفقات
متعاقدين 
 سوريني
 وأجانب

تعويضات
عن  نامجة

طبيعة 
 العمل

تعويض
األعمال 
 اإلضافية
 واللجان

 تعويضات
 املكافآت أخرى

 نفقات
املوفدين 
 والوافدين

٪ 93.3880.7456.3297.3399.35 98.7284.1 94.29 

2004
 

60000 خمطط
0 

12000200005500 48000 21166
0

12025 307085 

61966 فعلي
4 

13117191223113 43298 20537
7

12019 298593 

٪ 103.3109.395.6156.6 90.20 97.0399.95 97.23 

2005
 

68000 خمطط
0 

15000250005760 45965 23000
0

13000 452635 

66556 فعلي
7 

15666195372130 35653 22938
9

12944 452635 

٪ 97.88104.478.1536.9877.57 99.7399.57 100.0 

  .إعداد الباحث –2006 -بيانات غري منشورة –مديرية التخطيط واإلحصاء  -جامعة دمشق : املصدر
  

سـادس  يف كل من البنـود األول وال  الفعليةحجم النفقات  تزايد) 6(يبني اجلدول رقم  - د
  . 2005إىل  2001 من البنود األخرى خالل األعوام يف هاتطور وتباينوالثامن، 
البند والعام خنلص إىل  وفق) املخططة إىلنسبة النفقات الفعلية (وبتتبع نسب الصرف  - ه

  :األمور التالية
  .يف أغلبية البنود وخالل السنوات اخلمس) ٪ 90(الصرفنسب  بلغت -
ة عن املخططة يف بعض البنود األمر الذي أدى إىل ارتفـاع  الفعلي النفقاتحجم  زاد -

  .احلال يف البندين األول والثاين ي٪ كما ه100نسب الصرف عن 
يف بعض البنود فمثالً بلغت هذه النسبة  اًوحاد اًكبري اخنفاضاً الصرفنسب  اخنفضت -

نسـبة  بلغت هذه ال إذ، كذلك األمر للبند الرابع 2003البند الثالث لعام  يف٪ 56
 ).6اجلدول رقم ( 2005العام  يف٪ 36.98، وبلغت 2004٪ يف العام 56.6

  
  ) 7(رقم  دولاجل

  2005-2001ملتوسطات نفقات الباب األول املخططة والفعلية لألعوام من ) t(اختبار 
متوسط) 1م(

ةالنفقات املخطط
متوسط)2م(

النفقات الفعلية
الداللة اإلحصائية  احملسوبة) t( االحنرافات
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 غري دالة0.0806 10872911074131.613159.4

  
إحصـائية أم  النفقات املخططة والفعلية ذات داللة  حجمكانت الفروق بني  هلملعرفة  و
الفعلية لألعوام  النفقاتمتوسطات النفقات املخططة ومتوسطات  بنيحسبت داللة الفروق  ؟ال

أن متوسط اإلنفاق الفعلـي   فتبني )t()1(، وذلك بواسطة اختبار 2005إىل  2001 مناملمتدة 
س .ل) 1087291(س أقل من متوسط اإلنفاق املخطط والبالغ .ل) 1074131.6( البالغو

هذا الفارق ليس جوهرياً وليس داالً إحصائياً  لكنس، . ل) 13159.4(مقداره  وسطيبفارق 
  :وبالتايل فإن اإلنفاق الفعلي يقترب من اإلنفاق املخطط بداللة أن

، وبالتايل نقبل فرضية العدم اليت )0.081= (احملسوبة  ت> ) 2.306= ( لنظريةا ت 
 الفعليـة فرق ذو داللة إحصائية بني النفقات اجلارية املخططة والنفقـات   ليس هناك تقول

  ). 7اجلدول رقم(للباب األول 
  النفقات اإلدارية : الباب الثاين -2-2 -4

دمشق إىل نفقات إدارية عامة ونفقات  ةجامعالنفقات اإلدارية يف موازنة  تقسم
  .إدارية خاصة

  اإلدارية العامة  النفقات -4-2-2-1
بريد وهـاتف   –نقل وانتقال : العامة من ثالثة عشر بنداً مرتبة كما يلي اإلداريةالنفقات  تتألف
دعايـة   –بدالت إجيـار   –صيانة  –قرطاسية  –كسوة  –لوازم طبية  –حمروقات  –وكهرباء 
 النفقـات وتشكل هذه . حبث علمي –إدارية ثابتة  - إدارية متنوعة –إعاشة  –ومؤمترات  وضيافة

  )9اجلدول رقم(من إمجايل النفقات اجلارية ) ٪29.31و ٪ 21.11( بنينسبة تتراوح 
  

   )8(رقم  دولاجل
  )آالف اللريات(2005و2001العامني  بني للنفقات اإلدارية العامة) املخططة والفعلية(حجم النفقات اجلارية تطور

 العام 2001 2002 2003 2004 2005
407140 388058 402685 387758 334285  املخطط
347716 348464 341256 327451 292384  الفعلي

                                           
فليفـل  (، استناداً إىل املرجع  0.05يف مجيع الفقرات بالطريقة نفسها، وذلك عند مستوى داللة ) t(اختبار  أجري) 1(

 ).168،ص2006ومحدان ، 
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85.40 89.8 84.75 84.45 87.47 التنفيذ نسبة

  اد الباحثإعد من –2006 -بيانات غري منشورة  –مديرية التخطيط واإلحصاء  -جامعة دمشق : املصدر
  
) 334285( املخططة خالل األعوام املدروسة مـن  العامةمبالغ النفقات اإلدارية  تزايدت 

، أي 2005س يف العـام  . لمليون ) 407140(إىل  2001س يف العام . مليون ل
إمجـايل النفقـات    زيـادة لكن هذه الزيادة كانت بنسبة أقل من نسبة ) ٪ 21.8( بنسبة

 قد تناقصت من اجلاريةنسبة هذه النفقات إىل إمجايل النفقات اجلارية األمر الذي جعل 
  . 2005يف العام ) ٪21.11(إىل  2001يف العام ) 28.85٪(

  :اإلدارية العامة توزع هذه النفقات على الوجه األيت النفقاتأظهر حتليل  كذلك
مي العلأن نفقات البحث  العامةبني التحليل األفقي للنفقات اإلدارية  -4-2-2-1-1

نفقات ف، )٪24.69و 21.49(بني  تتراوحالنفقات اإلدارية العامة بنسبة ¼ املخططة تشكل 
نفقـات النقـل واالنتقـال،    فواهلاتف والكهرباء  الربيدنفقات فالصيانة واحملروقات، 

يف بقية البنود األخرى كما هو موضح يف اجلدولني  النفقاتنخفض بعد ذلك حجم وي
  ).10رقم و 9(رقم 

   )9(رقم  دولاجل
  خالل األعوام) الفعلياملخطط و(إدارية عامة /إنفاق كل بند إىل كتلة نفقات الباب الثاين نسبة

  2005 إىل 2001 من

 حبث
 علمي

 إدارية
 ثابتة

 إدارية
 إعاشة متنوعة

دعاية
 وضيافة

مؤمتراتو

 بدالت
قرطاسية صيانة إجيار

 كسوة
طبية لوازم وألبسة روقاتحم

بريد
وهاتف 
وكهرباء

 قلن
 البيان وانتقال

24.53 4.43 4.41 4.63 1.47 0.01 13.94 5.15 2.12 8.1 13.00 7.48 10.75  خمطط
27.42 5.06 4.7 3.17 1.48 0.01 14.75 4.17 1.99 7.7 8.87 8.38 12.28  فعلي
24.96 3.82 4.13 5.72 1.55 0.03 13.28 4.9 2.02 7.48 11.49 7.74 12.89  خمطط
27.30 2.95 4.89 4.78 1.65 0.02 13.24 4.84 1.92 4.97 12.86 9.16 11.42  فعلي
21.60 3.60 4.22 5.51 1.54 0.02 13.66 4.97 2.05 7.82 11.17 11.17 12.66  خمطط
25.22 2.59 4.74 4.40 1.82 0.02 12.71 4.99 1.71 5.34 10.52 13.15 12.48  فعلي
22.42 3.99 4.77 5.15 1.68 0.03 12.58 4.9 2.19 7.47 9.85 13.89 11.08  خمطط
19.97 2.50 3.62 5.44 1.87 0.02 14.00 5.45 1.87 6.52 10.95 15.46 12.34  فعلي
21.49 4.05 4.91 4.54 1.24 0.09 12.28 5.65 1.96 5.77 11.9 14.74 11.44  خمطط
11.36 4.36 5.75 5.31 1.37 0.02 14.37 5.33 1.64 6.1 13.91 17.17 13.30  فعلي

  )11( رقماستناداً إىل اجلدول : ملصدرا 
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إمجايل النفقات اإلدارية  لدىشكلت نفقات البحث العلمي الفعلية  -4-2-2-1-2

حجم اإلنفاق الفعلـي،  ¼ تبلغ  هيو) ٪27.42 إىل 11.36(ن مالعامة الفعلية نسبة تتراوح 
  ).10(اجلدول رقم  التنازيل املبني يف الترتيبويليها نفقات الصيانة فاحملروقات إىل اية 

  
   )10(رقم  دولاجل

  املخططةحسب حجم النفقات املخططة إىل إمجايل النفقات على بنود الباب األول  ترتيب
  2005إىل  2001 نحجم النفقات الفعلية إىل إمجايل النفقات الفعلية لألعوام املمتدة م و

٪ للمخطط ٪ للفعلي البند   الترتيب
11.36-27.42 21.49-24.69 علميثحب 1 
12.71-14.75 12.28-13.94 صيانة 2 
8.87-13.91 9.85-13.00 حمروقات 3 
8.38-17.17 7.48-14.74 كهرباءوهاتف وبريد 4 
11.42-13.30 10.75-12.66 وانتقالنقل 5 
4.97-7.7 5.77-8.1 طبيةلوازم 6 
4.17-5.45 4.9-5.65 قرطاسية 7 
3.17-5.44 4.54-5.72 إعاشة 8 
3.62-5.75 4.13-4.91 متنوعةإدارية 9 
2.50-5.06 3.60-4.43 ثابتةإدارية 10 
1.64-1.99 1.96-2.12 وألبسةكسوة 11 
1.37-1.87 1.24-1.68 وضيافةدعاية 12 
0.01-0.02 0.01-0.09 إجياربدالت 13 

  )9(استناداً إىل اجلدول رقم : املصدر
  
ـ يف  اًتصاعديياً ختطيطازداد حجم النفقات املخططة  -4-2-2-1-3 الثـاين   دوالبن

حجـم النفقـات    تطوربقية البنود فقد تباين 0والثالث واحلادي عشر والثاين عشر، أما 
الصـيانة   نفقـات ال سيما نفقات البحث العلمي وو املخططة خالل السنوات املدروسة،

  ).11اجلدول رقم(
والثاين والثالث  األولد وازداد حجم النفقات الفعلية يف كل من البن -4-2-2-1-4

تطور حجم اإلنفاق الفعلـي   تباينوالسابع والعاشر بشكل تصاعدي، أما بقية البنود فقد 
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  ).11اجلدول رقم (الكسوة واملالبس  بندال سيما وخالل األعوام املدروسة 
تبني النفقات الفعلية  حبجممن خالل مقارنة حجم النفقات املخططة  -4-2-2-1-5

 - البنـدين الثـاين والتاسـع     ماعدا –ة يف عمليات الصرف ليست مرتفعة أن نسب اإلجناز احملقق
، فعلى سبيل املثال بلغت نسبة صرف نفقـات  املدروسةلبند الواحد وخالل السنوات اوتتفاوت يف 

  .2005يف العام ) ٪45.15(، مث تناقصت إىل 2001يف العام ) ٪97.76(البحث العلمي 
  

  11رقم  دولاجل 
  اجلارية املخططة والفعلية لبنود النفقات اإلدارية العامة حجم النفقات تطور 

  )آالف اللريات(2005إىل  2001 من 

ث
حب

 
علمي

 

إدارية
 

ثابتة
 

إدارية
 

متنوعة
 

إعاشة
 

دعاية
 

وضيافة
 

 و
ت
مؤمترا

 

ت
بدال

 
إجيار

 

صيانة
قرطاسية 

 

كسوة
 

وألبسة
 

لوازم
 

طبية
 

ت
حمروقا

 

بريد
 

ف 
وهات
وكهرباء

 

نقل
 

وانتقال
 

 البيان

8200
0 

14800 14750 15475 4925 50 46600 17200 7100 27000 43460 25000 35925  خمطط

2001
 

8016
3 

14787 13741 9282 4326 50 43126 12199 5815 22555 25924 24507 35909  فعلي

97.76 99.91 93.16 59.98 87.84 100 92.55 70.92 81.90 83.54 59.65 98.03 99.96 ٪ 
9680

0 
14800 16000 22175 6000 100 51500 19000 7836 29000 44547 30000 50000  خمطط

2002
 

8940
2 

9645 15999 15637 5410 79 43343 15858 6298 16269 42105 29999 37407  فعلي

92.3
6 

65.19 99.99 70.52 90.17 79.0 84.16 83.46 80.37 56.1 94.52 99.99 74.81 ٪ 

8700
0 

14500 17000 22175 6200 100 54995 20000 8250 31500 44965 45000 51000  خمطط

2003
 

8607
7 

8851 16190 15031 6197 69 44387 17039 5820 18222 35912 44888 42573  فعلي

98.94 61.04 95.24 88.42 99.95 69.0 80.71 85.2 70.54 57.85 79.87 99.95 83.48 ٪ 
8700

0 
15500 18500 20000 6536 100 48800 19000 8510 29000 38212 53900 43000 2004 خمطط

 

6957
7 

8722 12618 18948 6516 69 48796 18980 6513 22705 38150 53882 42988  فعلي

79.97 56.27 68.21 94.74 99.69 69.0 99.99 99.89 76.53 78.29 99.84 99.97 99.97 ٪ 
8750

0 
16500 20000 18500 5036 100 50000 23000 8000 23500 48444 60000 46560 2005 خمطط

 

3950
3 

15157 19999 18481 4777 69 49965 18544 5698 21201 48370 59702 46250  فعلي

45.15 91.86 100.0 99.90 94.86 69.0 99.93 80.63 71.23 90.22 99.85 99.50 99.33 ٪ 

  إعداد الباحث –2006 -منشورة  بيانات غري –مديرية التخطيط واإلحصاء  -جامعة دمشق : املصدر
  
السابق يتضح أن القسم األكرب من النفقات اإلدارية العامة املخططة  التحليلخالل  من
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املتبقية،  ة٪، بينما تتوزع بقية النفقات على البنود التسع80أربعة بنود بنسبة  علىتتوزع 
مل  العامة كما يتبني أن تطور حجم النفقات اإلدارية. نفقات الفعليةال لدىاألمر  كذلك

نسب الصرف  أنبل كان متفاوتاً بني عام وآخر، يضاف إىل ذلك  اًيكن منتظماً تصاعدي
  .لبند الواحد على مدى السنوات املدروسةدى اكانت متباينة ل

  
  ) 12(رقم  دولاجل

  2005إىل  2001ملتوسطات النفقات اإلدارية العامة املخططة والفعلية لألعوام من ) t(اختبار 

متوسط)2م( االحنرافات  احملسوبة) t( اإلحصائيةالداللة 
 النفقات الفعلية

متوسط) 1م(
 النفقات املخططة

3.145 دالة 52531 331454.2 383985.2

  
النفقات اإلدارية العامة املخططة وحجـم   حجمكانت الفروق بني  هلملعرفة  و

 بنيداللة الفروق  حسبت ؟إحصائية أم ال داللةالنفقات اإلدارية العامة الفعلية ذات 
 بـني متوسطات النفقات املخططة ومتوسطات النفقات الفعلية لألعـوام املمتـدة   

أن متوسط اإلنفـاق الفعلـي    فتبني Tوذلك بواسطة اختبار ، 2005و 2001
ط اإلنفاق املخطط والبالغ ـمتوس منس أقل .ون لـملي) 331454.2( والبالغ

س، . ل مليـون ) 52531(س بفارق وسطي مقداره .مليون ل) 383985.2(
هو جوهري أم عرضي حسبت دالته بواسطة اختبـار   هلوملعرفة داللة هذا الفرق 

T ـ  اًفرق هناك فتبني أن 12النحو املبني يف اجلدول رقم  على بـني   داالً اًجوهري
وبذلك نرفض فرضية العدم اليت  الفعليةمتوسطي النفقات اإلدارية العامة املخططة و

النفقات اإلداريـة العامـة املخططـة     بني حصائيةذو داللة إ فرق ليس هناكتقول 
  .والنفقات اإلدارية العامة الفعلية

  اإلدارية اخلاصة النفقات -4-2-2-2
إنشاءات  –جتهيزات  –نفقات ترميم : اخلاصة من البنود التالية اإلداريةالنفقات  تتكون

بة تتراوح بني ـتشكل نسو. تعليم مفتوح –الدراسات  –جتهيز كليات  نفقات –خمتلفة 
  ).14اجلدول رقم(من إمجايل النفقات اجلارية ) 2.34٪ -1.41٪(

 2001اإلدارية اخلاصة املخططة خالل األعوام املمتـدة بـني    النفقات ازدادت



  هيثم محمد علي ..…………................2005-2001تحليل نفقات جامعة دمشق التخطيطية والفعلية لألعوام 
  

  

  

 

 

مليون ) 439440(إىل  2001س يف العام . مليون ل) 350610( من 2005و
إىل  النفقـات ن نسبة هـذه  ، إال أ)12انظر اجلدول رقم ( 2005س يف العام . ل

 يف) ٪1.41(إمجايل النفقات اجلارية تفاوتت من عام إىل آخر ففي حـني كانـت   
، لتعود إىل االخنفـاض يف  2002 العاميف ) ٪ 2.34(، ارتفعت إىل 2001العام 
  ).13اجلدول رقم(أنظر ) ٪1.67( إىل 2005العام 
  

  ) 13(رقم  دولاجل
  للنفقات اإلدارية اخلاصة) املخططة والفعلية( اجلاريةحجم النفقات اإلدارية اخلاصة  تطور

  )آالف اللريات( 2005و 2001العامني  بني
2005 2004 2003 2002 2001  العام

439440 414358 431285 418683 350610  املخطط
376482 372800 360508 346433 306922  الفعلي
85.67 89.97 83.59 82.74 87.54  التنفيذ نسبة

  2006 -بيانات غري منشورة  –التخطيط واإلحصاء  مديرية -جامعة دمشق : دراملص 
  
  :اإلدارية اخلاصة اجلارية يتبني اآليت النفقاتبتحليل  و
املخططـة تشـكل    املفتوحيظهر التحليل األفقي أن نفقات التعليم  -4-2-2-2-1

خلاصـة  ا اإلداريـة من إمجايل حجم النفقـات  ) ٪49.54و 32.34(نسبة تتراوح بني 
النحو املبني يف  علىمن األكثر إىل األقل تنازلياً املخططة، يليها نفقات البنود األخرى مرتبة 

  ).14(اجلدول رقم 
  

   )14(رقم  دولاجل
  إمجايلحسب نسب حجم النفقات املخططة إىل على بنود النفقات اإلدارية اخلاصة  ترتيب

  مجايل النفقات الفعلية لألعوام املمتدة نسب حجم النفقات الفعلية إىل إو النفقات املخططة 
  2005و 2001بني 

٪ للمخطط ٪ للفعلي البند  الترتيب
6.71-55.05 32.34-49.54 مفتوحتعليم 1 
20.06-38.24 23.22-38.13 جتهيزات 2 
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5.26-26.08 9.29-30.01 وجتهيزاتنفقات 3 
10.03- 18.54 9.29-16.54 ترميمنفقات 4 
8.64-15.79 7.74-14.1 خمتلفةإنشاءات 5 
0.96- 1.23 0.93-1.23 الدراسات 6 

  )15(استناداً إىل بيانات اجلدول رقم : املصدر
  
الفعلية تشكل  املفتوحكما يظهر التحليل األفقي أن نفقات التعليم  -4-2-2-2-2

ة، مث اخلاصة الفعلي اإلدارية، من إمجايل النفقات )٪55.05و٪  6.71(نسبة تتراوح بني 
  ).14(مبني يف اجلدول رقم  هوتليها البنود األخرى مرتبة من األكثر إىل األقل كما 

ـامني    النفقاتبنود  مجيعزادت النفقات املخططة يف  - 3- 2- 2- 2- 4        اإلدارية اخلاصة بـني الع
  :الوجه اآليت علىإال أن هذه الزيادة مل تكن زيادة تصاعدية مستمرة، بل تذبذبت ) 2005- 2001(

يف السـنوات   توالثاين واخلامس تكـرر  األولالبنود  نفقات -4-2-2-2-3-1
  .2005و 2004و 2003

  .2005و 2004يف العامني  تتكرر الرابعالبند  نفقات -4-2-2-2-3-2
 2003والرابع اخنفضت يف السـنوات   الثالثالبندين  نفقات -4-2-2-2-3-3
  .2002عما كانت عليه يف العام 2005و 2004و

باستثناء نفقـات   2005تكررت يف عام  2004عام  نفقات -4-2-2-2-3-4
  .2005 العامالبند اخلامس اليت ازدادت زيادة ملحوظة يف 

  
   )15(رقم  دولاجل

  حجم النفقات اجلارية املخططة والفعلية لبنود النفقات اإلدارية اخلاصة تطور
  )آالف اللريات(2005إىل  2001 منخالل األعوام  

 الدراسات مفتوح ليمتع اإلمجايل
نفقات

وجتهيز 
 كليات

 إنشاءات
 نفقات جتهيزات خمتلفة

 البيان ترميم

16325 200 4900 2300 6225 2700 2001 خمطط
 

14538 197 3791 2296 5559 2695  فعلي
89.05 98.5 77.37 99.83 89.30 99.81 ٪ 

30925 10000 300 5900 4300 7225 3200 2002 خمطط
 

18982 1274 222 4256 3727 7219 2284  فعلي
61.38 12.74 74.00 72.16 86.67 99.92 71.36 ٪ 



  هيثم محمد علي ..…………................2005-2001تحليل نفقات جامعة دمشق التخطيطية والفعلية لألعوام 
  

  

  

 

 

28600 10000 300 5000 2800 7500 3000 2003 خمطط
 

19252 6214 310 2761 2793 4419 2755  فعلي
67.31 62.14 103.33 55.22 99.75 58.92 91.83 ٪ 

26300 10000 300 3000 2500 7500 3000 2004 طخمط
 

24336 9985 282 3000 2121 6324 2624  فعلي
92.53 99.85 94.00 100.00 84.84 84.32 87.47 ٪ 

32300 16000 300 3000 2500 7500 3000 2005 خمطط
 

28766 15837 277 1514 2484 5770 2884  فعلي
89.06 98.98 92.33 50.47 99.36 76.93 96.13 ٪ 

  2006 -بيانات غري منشورة  –واإلحصاء  التخطيط يريةمد -جامعة دمشق : املصدر
  
النفقات املخططة  حجمتباين بني حجم النفقات الفعلية وال أدى - 3- 2- 2- 2- 4
، وتظهـر هـذه   املدروسةرف متباينة يف البند الواحد خالل األعوام ـب صـإىل نس

حـىت   سبيل املثال جند اخنفاض هـذه النسـبة   فعلى) 15(التباينات يف اجلدول رقم 
، كذلك األمر يف البند الرابـع الـذي   2003من العام  الثاينيف البند ) 58.92٪(

يف ) ٪50.47( مث إىل) ٪55.22(إىل  2003 العـام اخنفضت فيه نسبة الصرف يف 
مث  2003ارتفعت النسبة يف العـام   إذ، كذلك األمر يف البند اخلامس 2005العام 

  . 2005و 2004تراجعت يف العامني 
  

  
  )16(رقم  لدواجل

  2005إىل  2001ملتوسطات النفقات اإلدارية اخلاصة املخططة والفعلية لألعوام من ) t(اختبار 

متوسط)2م( االحنرافات  احملسوبة) t( الداللة اإلحصائية
 النفقات الفعلية

متوسط ) 1م(
 النفقات املخططة

1.420 غري دالة 5715.2 21174.8 26890 

  
النفقـات اإلداريـة    إمجايلبني  اًفروق 15دول رقم اجل قراءةتبني  -4-2-2-2-4

كل سنة من سنوات الدراسة،  يفاخلاصة املخططة وإمجايل النفقات اإلدارية اخلاصة الفعلية 
 متوسـطات الفروق بني  على Tوللحكم على جوهرية هذه الفروق وداللتها طبق اختبار 
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 اًفروق فلم تظهر النتائجدارية اخلاصة النفقات املخططة ومتوسطات النفقات الفعلية للنفقات اإل

  ).16اجلدول رقم (دالة األمر الذي يؤيد صحة الفرضية اليت تنفي وجود هذه الفروق 
  

  ) 17(رقم  دولاجل
  2005إىل  2001ملتوسطات نفقات الباب الثاين املخططة والفعلية لألعوام من ) t(اختبار 

متوسط)2م( االحنرافات  احملسوبة) t( الداللة اإلحصائية
 النفقات الفعلية

متوسط) 1م(
 النفقات املخططة

2.894 دالة 58246.2 352629 410875

  
إمجـايل حجـم    على) t.testستودنت . ت(اختبار  طبقللحكم على الفرضية الثانية  و

فأظهر االختبار أن ) اخلاصةالنفقات اإلدارية + النفقات اإلدارية العامة(نفقات الباب الثاين 
س أقل مـن متوسـط   .ل مليون) 352629(الثاين والبالغ  للباب الفعلياإلنفاق  متوسط
ـ ـاإلنف ـ  .مليـون ل ) 410875.2(غ ـاق املخطط والبال طي ـس بفـارق وس
س وأن الفرق بني املتوسطني دال إحصائياً وهذا .مليون ل) 58246.2( دارهـمق

إلنفـاق املخطـط،   فرضية العدم واإلقرار بأن اإلنفاق الفعلي يبتعد عن ا رفضيعين 
  . يبني هذه النتائج) 17( رقمدول ـواجل
  االجتماعيةاألنشطة الثقافية و: الباب الرابع - 3- 2- 4

النشاط الثقايف، والنشـاط االجتمـاعي،   : من ثالثة بنود هي الرابعالباب  يتكون
ويشكل هذا الباب نسبة منخفضة تتراوح . العربية واألجنبية املؤسساتيف  واإلسهام

  ).18 اجلدول رقم(من إمجايل النفقات اجلارية ) ٪2.34و1.41(بني 
) 11285(ة من ـاألعوام اخلمسة موضوع الدراس خاللنفقات الباب الرابع املخططة  تزايدت

، إال أن 2005لرية سورية يف العـام  مليون ) 21740(إىل  2001سورية يف العام  لريةمليون 
) 10564(ر ففي حني بلغت النفقات الفعليـة  النفقات تفاوتت من عام إىل آخ هذهنسبة صرف 

، جنـد أن النفقـات الفعليـة بلغـت     2001يف العام ) ٪93.88( بنسبةلرية سورية ومليون 
ـات الفعليـة    2003يف العام ) ٪69(لرية سورية وبنسبة مليون ) 14570( ، كما بلغـت النفق
وبتحليل  ،)18رقم  اجلدول( 2005 العاميف ) ٪52.09(بة ـلرية سورية وبنس مليون )11324(



  هيثم محمد علي ..…………................2005-2001تحليل نفقات جامعة دمشق التخطيطية والفعلية لألعوام 
  

  

  

 

 

  :نفقات هذا الباب جند أن
يف النشاط االجتماعي املخططة تشكل  اإلسهامن نفقات أيظهر التحليل األفقي  - 1- 3- 2- 4

) ٪66.67و٪ 45.24(بنسبة تراوحت بـني   البابالقسم األكرب من إمجايل حجم نفقات هذا 
يف املؤسسات العربية واألجنبية  هاماإلسويالحظ أن نفقات  الثقايفيف النشاط  اإلسهامتليها نفقات 

 من) ٪7.4و٪ 4.76(تراوحت نسبة نفقاا بني  إذنفقات البندين اآلخرين ب مقارنةمنخفضة جداً 
  ).19انظر اجلدول رقم (إمجايل نفقات الباب الرابع املخططة 

 يف األعـوام على الرغم من زيادة النفقات املخططة للباب الرابع  - 2- 3- 2- 4
ال أن هذه الزيادة مل تكن تصاعدية بل كـان تطـور حجمهـا    إ 2005و 2001

  ).18اجلدول رقم (خالل هذه املدة  نقصاًيتذبذب زيادة و
  

  ) 18(رقم  دولاجل
  )آالف اللريات(2005إىل  2001 من  حجم النفقات اجلارية املخططة والفعلية لبنود الباب الرابع تطور

 / اإلمجايل
 التنفيذ نسبة

راك يفوبدل االشتاإلسهام
 العربية واألجنبية املؤسسات

يف النشاط اإلسهام
 االجتماعي

 اإلسهام
 البيان يف النشاط الثقايف

11285 685 7100 3500 خمطط 2001
 

10594 592 7096 2906 فعلي
93.88 86.42 99.94 83.03 ٪ 
13500 1000 9000 3500 خمطط 2002

 

12350 133 8797 3420 فعلي
91.48 13.3 97.74 97.71 ٪ 
21000 1000 9500 10500 خمطط 2003

 

14570 927 9331 4312 فعلي
69.38 92.7 98.22 41.07 ٪ 
20000 1000 10000 9000 خمطط 2004

 

18199 956 9826 7417 فعلي
90.99 95.6 98.26 82.41 ٪ 
21740 1240 10000 10500 خمطط 2005

 

11324 800 5749 4775 فعلي
52.09 64.52 57.49 45.48 ٪ 

  .2006 -بيانات غري منشورة  –واإلحصاء  التخطيطمديرية  -جامعة دمشق : املصدر
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 للنشـاط كما يظهر التحليل األفقي حلجم النفقات الفعلية أن النفقات الفعلية  - 3- 3- 2- 4

 إذاملخططة  النسبنفقات اآلخرين وبنسبة ارتفعت عن باالجتماعي شكلت النسبة األكرب مقارنة 
 نسبةمن إمجايل النفقات الفعلية وذلك على حساب ) ٪71.23- 50.77(تراوحت نسبتها بني 

  ).19انظر اجلدول رقم (والثالث  الثايننفقات البندين 
  

   )19(رقم  دولاجل
  املخططةحسب حجم النفقات املخططة إىل إمجايل النفقات على بنود الباب الرابع  ترتيب
  2005و 2001 بنيمجايل النفقات الفعلية لألعوام املمتدة حجم النفقات الفعلية إىل إ و

٪ للمخطط ٪ للفعلي البند  الترتيب
50.77-71.23 45.24-66.67 االجتماعيالنشاطيفاإلسهام 1 
27.43-42.17 25.93-50 الثقايفالنشاطيفاإلسهام 2 
1.08- 7.1 4.76- 7.4  3 العربية واألجنبيةاملؤسساتيفاإلسهامات

  )18(استناداً إىل بيانات اجلدول رقم : صدرامل
  
أن تطور حجم النفقات الفعلية للبند األول ) 18(يوضح اجلدول رقم  -4-2-3-4
من عام إىل آخر، أما حجم نفقات البند الثاين فقد اجتهت حنو التنـاقص، يف   متفاوتاًكان 
  .تطور حجم نفقات البند األول حنو الزيادة حني
سب الصرف يف البنود الثالثة خالل األعوام املدروسة، حـىت  تفاوتت ن -4-2-3-5
) ٪41.07(بلغت نسبة الصرف يف البند األول  إذتفاوا كان حاداً يف بعض احلاالت،  أن

 اخنفـاض كما يالحظ . 2002يف البند الثالث للعام ) ٪13.3(، وبلغت 2003يف العام 
  ).18رقماجلدول (  2005نسب الصرف للبنود الثالثة يف العام 

  
  ) 20(رقم  دولاجل

  2005إىل  2001ملتوسطات نفقات الباب الرابع املخططة والفعلية لألعوام من ) t(اختبار 

متوسط)2م( االحنرافات  احملسوبة) t( الداللة اإلحصائية
 النفقات الفعلية

متوسط) 1م(
 النفقات املخططة

1.615 غري دالة 4097.6 13407.4 17505 

  
 متوسـطات لدراسة الفروق بـني  ) t.testستودنت . ت(اختباريظهر  -4-2-3-6
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اإلنفاق الفعلي  متوسطاإلنفاق املخطط اجلاري واإلنفاق الفعلي للفترة الزمنية املدروسة بأن 
) 17505( البـالغ س أقل من متوسط اإلنفاق املخطط و.مليون ل) 13407.4(والبالغ 
ليس له  الفارقس، لكن هذا  .مليون ل) 4097.6(س بفارق وسطي ومقداره .مليون ل

  :أن بداللة املخططمدلول إحصائي وبالتايل فإن اإلنفاق الفعلي يقترب من اإلنفاق 
، وبالتايل تقبل فرضية العدم اليت )1.615= (احملسوبة  ت> ) 2.306= ( النظرية ت 
 النفقـات فروق ذات داللة إحصائية بني النفقات اجلارية املخططة و ليس هناكبأنه  تقول

  ). 20اجلدول رقم(الفعلية للنفقات اإلدارية اخلاصة 
  االلتزامات: الباب الخامس -4-2-4

التزامات اخلزينة العامة اجتاه اجلامعة، ورديـات  : ثالثة بنود وهي منهذا الباب  يتكون
وبتحليـل  . التزامات ناشئة عن ضمان الدولة فضالً عنمع اجلامعة،  للمتعاملنيمالية لبعض 

  :اخلامس جند ما يلي الباب نفقات
  

   )21(رقم  دولاجل
  2005إىل  2001 يف األعوام من اجلاريةالنفقات املخططة والفعلية للباب اخلامس إىل إمجايل النفقات  نسبة

٪ 
للباب الفعليةالنفقات

اخلامس
٪ 

للباباملخططةالنفقات
اخلامس

النفقاتإمجايل
اجلارية

السنوات

1.61 18630 0.009 100 1158624 2001
2.40 31813 0.006 75 1322839 2002
1.16 17583 0.05 790 1518690 2003
1.26 20805 0.02 285 1650913 2004
0.1 19225 0.02 385 1928925 2005

  .2006 -بيانات غري منشورة  –واإلحصاء  التخطيطمديرية  -جامعة دمشق : املصدر
من ) ٪0.05و 0.009(تراوحت بني  نسبةشكلت نفقات الباب اخلامس املخططة  -أ

  ).21اجلدول رقم( اجلارية  النفقاتإمجايل 
لنفقات اجلارية املخططـة نسـبة   ا لدىبلغت نسبة النفقات الفعلية للباب اخلامس  -ب

للبـاب   املخططةالنفقات بوهي نسبة مرتفعة جداًً مقارنة ) ٪2.40و 0.1(تراوحت بني 
نسـبة   متوسطيف حني بلغ ) ٪0.021(ملخططة متوسط نسبة النفقات ا إذ بلغاخلامس، 
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  ).21اجلدول رقم ) ( ٪1.11(النفقات الفعلية 

  
   )22(رقم  دولاجل

  والفعلية لبنود الباب اخلامس املخططةاجلارية  فقاتحجم الن تطور
  )اللرياتآالف (2005إىل  2001من  

 / اإلمجايل
 التنفيذ نسبة

ناشئة عنالتزامات
 الرديات ضمان الدولة

اخلزينةزاماتالت
 البيان العامة

100 0 0 100 خمطط 2001
 

18630 0 18544 86 فعلي
18630٪ 0 86.00 ٪ 
75 0 0 75 خمطط 2002

 

31813 0 31741 72 فعلي
42417٪ 96.00 ٪ 
790 505 0 285 خمطط 2003

 

17583 0 17583 0 فعلي
2225.7٪ ٪ 
285 0 0 285 خمطط 2004

 

20805 0 20744 61 فعلي
7300٪ 0 21.40 ٪ 
385 0 0 358 خمطط 2005

 

19225 0 19175 50 فعلي
4993.51٪ 0 12.99 ٪ 

  )21(إىل اجلدول رقم  استناداً: املصدر
  
  .وحجم النفقات الفعلية املخططةمثة فروق كبرية بني حجم النفقات  -4-2-4-1
أن يكون هناك نفقـات   دونث وجود إنفاق فعلي للبندين الثاين والثال -4-2-4-2

  ).22رقم  اجلدول( خمططة لذلك، مما يشري إىل غياب التخطيط عن هذا الباب 
  

  ) 23(رقم  دولاجل
  2005إىل  2001ملتوسطات نفقات الباب اخلامس املخططة والفعلية لألعوام من ) t(اختبار 
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متوسط)2م( االحنرافات  احملسوبة) t( الداللة اإلحصائية
 فعليةالنفقات ال

متوسط) 1م(
 النفقات املخططة

8.158 دالة إحصائياً  21611.2 327 

  
 متوسـطات لدراسة الفروق بـني  ) t.testستودنت . ت(يظهر اختبار -4-2-4-3

اإلنفاق الفعلي  متوسطاإلنفاق املخطط اجلاري واإلنفاق الفعلي للفترة الزمنية املدروسة بأن 
ألف ) 327( البالغمتوسط اإلنفاق املخطط وس أكرب من .مليون ل) 21611.2(والبالغ

مدلول إحصائي وبالتايل فإن اإلنفاق الفعلي يبتعـد   لهس بفارق وسطي، وهذا الفارق .ل
  :أن بداللة املخططكثرياً عن اإلنفاق 

، وبالتايل ترفض فرضية العدم اليت )8.158= (احملسوبة  ت< ) 2.306= ( النظرية ت 
الفعليـة   النفقـات ة إحصائية بني النفقات اجلارية املخططة وفروق ذات دالل ليس هناك تقول

   ).23رقماجلدول ( للنفقات اإلدارية اخلاصة وبالتايل اخلطة غري منفذة
  التحليل اإلحصائي للنفقات الرأسمالية -4-3

وجتهيز هذه ) الصيانة(والتجديد ) التشييد(مصاريف البناء  مجيع الرأمساليةالنفقات  تشمل
 البنيـة ن هذه النفقات تؤمن ألاملعدات واألدوات الالزمة لوضعها يف اخلدمة،  يعمجباألبنية 

  : التالية النقاطحتديد  نستطيعالنفقات الرأمسالية  بتحليلالتحتية للعملية التعليمية، و
 2001بني العامني  اًملحوظ ازدياداً) بناء، جتديد، جتهيز (ازدياد املشاريع الرأمسالية  -1

مشـروعاً يف العـام   / 23/لتصل إىل 2001يف العام روعات مش/ 10/، من 2005 –
أدى إىل زيـادة يف   الـذي ، األمر )، بيانات غري منشورة2006جامعة دمشق، (2005

إىل  2001 العـام مليون لـرية سـورية يف   ) 527.500(حجم النفقات الرأمسالية من 
  .)24اجلدول رقم ( 2005مليار لرية سورية يف العام ) 1.102.000(

  
  

  ) 24(رقم  دولاجل
  )آالف اللريات(2005-2001حجم النفقات االستثمارية واملخططة لألعوام 

2005 2004 2003 2001 2001  البيان
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1102000 786000 677000 430000 527500  املخطط
1038521 614731 380010 409514 504322  الفعلي

  .2006ات غري منشورة، جامعة دمشق، مديرية التخطيط واإلحصاء، بيان: املصدر
  
املخططة ولكن بفـروق   النفقاتاخنفاض حجم النفقات الفعلية عن حجم  -4-3-2

وذلك عدا نفقـات   املخططةقليلة جعلت حجم النفقات الفعلية تقترب من حجم النفقات 
فقـط  ) ٪56.13(إىل  املخطـط اليت اخنفضت فيها نسبة اإلنفاق الفعلي إىل  2003عام 

  ).24جدول رقم (
كليـة  املدنية وبنـاء   اهلندسةكلية ع ياعتماد نفقات ملشاريع مل تنفذ كتوس -4-3-3

 لكلية العلـوم السياسـية   إنترنتاهلندسة الزراعية يف مدينة درعا، وكذلك خمرب كمبيوتر و
  .روعات، وغريها من املش)24اجلدول رقم (

جلـدول  ا(وتسليمها يف وقتـها احملـدد    روعاتتنفيذ بعض املش يفالتأخر  -4-3-4
  .)25التايل

   )25(رقم  دولاجل
  يف جامعة دمشق احملددةاالستثمارية اليت مل تنفذ يف مواعيدها  املشروعات بعض

مالحظة املباشرة احلايلالتاريخ التنفيذمدة املشروعنوع  البيان
15/12/2004 15/4/2006 ينته مل مدرجاتبناء يوم375 السياسية العلوم
27/1/2003 15/4/2006 ينته مل احليويةاملكافحة يوم240  اهلندسة إكمال
28/9/2003 15/4/2006 ينته مل البحثيةاملدجنة يوم120  اهلندسة إكمال
29/11/2005 15/4/2006 ينته مل يوم90 حواسبتقدمي  فورية ترمجة
14/12/2003 15/4/2006 ينته مل توسعمدرجات يوم600  حقوق
24/8/2004 15/4/2006 ينته مل العمارةتوسع يوم250  عمارة هندسة

  2006–بيانات غري منشورة  –قسم النفقات االستثمارية / ااشؤو ن املالية  مديرية -جامعة دمشق : املصدر
  
اإلنفاق  متوسطاتلدراسة الفروق بني ) t.testستودنت . ت(يظهر اختبار -4-3-5

 اإلنفاق الفعلي والبالغ متوسطسة بأن املخطط اجلاري واإلنفاق الفعلي للفترة الزمنية املدرو
) 7044500( البـالغ س أقل من متوسط اإلنفاق املخطط و.ل ونملي) 589419.6(
ليس  الفارقس، لكن هذا .مليون ل) 6455080.4(س بفارق وسطي مقداره .ل ونملي
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  :أن بداللة املخططله مدلول إحصائي وبالتايل فإن اإلنفاق الفعلي يقترب من اإلنفاق 
، وبالتايل نقبل فرضية العدم اليت )0.839= (احملسوبة  ت> ) 2.306= ( لنظريةا ت 
 النفقـات فروق ذات داللة إحصائية بني النفقات الرأمسالية املخططـة و  ليس هناك تقول

  ). 25اجلدول رقم( الفعلية االستثمارية
  

  )25(رقم  دولاجل
  2005إىل  2001لية لألعوام من ملتوسطات النفقات االستثمارية املخططة والفع) t(اختبار 

متوسط)2م( االحنرافات  احملسوبة) t( الداللة اإلحصائية
 النفقات الفعلية

متوسط) 1م(
 النفقات املخططة

0.839 غري دالة 6455080.4 589419.6 7044500

  
  همقترحاتوالبحث نتائج  -4-4

ئج التحليل اإلحصائي ما سبق ذكره عن تطور نفقات جامعة دمشق، وإىل نتاإىل  استناداً
  :هلذه النفقات، ميكن أن حتدد نتائج البحث باآليت

  نتائج البحث  -4-4-1
تشهد جامعة دمشق تطوراً ملحوظاً حبجم نفقاا اجلارية واالستثمارية،  -4-4-1-1

نتيجة زيادة اإلقبال عليها من قبل الطالب، مما يستلزم بالضرورة التوسع يف األبنية وتأمني -
  .ات، والكوادر البشرية املناسبةالتجهيز

تشكل كتلة األجور والرواتب اجلزء األكرب من إمجايل النفقات اجلاريـة   -4-4-1-2
بينما تتوزع النفقات املتبقية علـى بقيـة   ). ٪76.1٪ إىل 67.32(وبنسب تتراوح من 
 .أبواب النفقات اجلارية

ارية املخططة، وحجم يبني البحث أن هناك فروقاً بني حجم النفقات اجل -4-4-1-3
، )البـاب األول  (النفقات اجلارية الفعلية، وهي غري دالة لدى نفقات األجور والرواتـب 

البـاب  (، ودالة لدى النفقات اإلدارية )الباب الرابع(ونفقات األنشطة االجتماعية والثقافية 
 ).الباب اخلامس(، ونفقات االلتزامات )الثاين
ني النفقات املخططة والنفقات اجلارية ناتج عـن  إن وجود احنرافات ب -4-4-1-4
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 .عدم صرف النفقات املخططة بالكامل على األبواب اليت خصصت هلا

يبني البحث أن النفقات الفعلية للنفقات االستثمارية تقترب من حجـم   -4-4-1-5
 .النفقات املخططة، واالحنرافات املوجودة بينها ليس هلا داللة إحصائية

بعض الصعوبات اإلدارية، اليت تؤخر استالم بعض املشـروعات  هناك  -4-4-1-6
االستثمارية املنتهية، كما أن هناك مشروعات استثمارية تتأخر عن زمن التسـليم نتيجـة   

  .التأخر يف تنفيذها
  مقترحات البحث  -4-4-2
بناء على النتائج السابقة للبحث، وعلى ما ورد يف الدراسات السابقة تتحدد مقترحات  
  :حث باآليتالب

تشكل زيادة حجم النفقات احلكومية على جامعة دمشق، هلا عبأ مالياً،  -4-4-2-1
شأا يف ذلك شأن البلدان النامية، لذلك ال بد من إجياد مصادر ذاتية للجامعة تدعم عملية 

  . متويلها
التعلـيم  (حتقق أنظمة التعليم العايل املطبقة حالياً يف جامعـة دمشـق    -4-4-2-2
واردات مالية للجامعـة تسـهم يف تغطيـة    ) توح، والتعليم املوازي، والتعليم االفراضياملف

النفقات اجلارية، لكن البحث عن مصادر أخرى للتمويل ضروري من أجـل االهتمـام   
بأبواب النفقات اجلارية الثاين والرابع واخلامس اليت ال تشـكل نسـبة اإلنفـاق عليهـا     

 .اريةمن إمجايل النفقات اجل) ٪30(سوى
من األفكار اهلامة ) 416، ص2000جريو،(تعد فكرة اجلامعة املنتجة  -4-4-2-3

اليت حتقق واردات مالية، عرب إنشاء مركز حبوث يتم التعاقد من خالله مع اجلهات احلكومية 
 .وغري احلكومية يف حل مشكالت حمددة، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة

للعمـل يف ختطـيط   ) حماسبياً ومالياً وإدارياً(تصة موارد بشرية خم توفري -4-4-2-4
، من أجل وضع تقديرات دقيقة وموضوعية ختفف من االحنرافات احلاصلة وتنفيذها املوازنة

 .بني النفقات املخططة والفعلية
ومتطلباا املالية، ابتداء من  احلاجاتاملشاركة يف تقدير  أسلوب اعتماد-4-4-2-5

واخلـرباء   املعنـيني  االس األعلى لالستفادة من معلومات مجيع جمالس أقسام الكليات إىل
 . بالواقع احلاجاتوربط تقدير 
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العمل على اعتماد منط موازنات جديـدة، كموازنـة الـربامج واألداء    -4-4-2-6
مما جيعل مـن  ) اخل..تقسيم جامعة دمشق إىل برامج كربنامج الطب، وبرنامج اهلندسات،(

أكثر واقعية، فضالً عن سهولة حماسبة املربزين واملقصرين، عن تنفيـذ  عملية تقدير النفقات 
 .هذه الربامج

السابقة قبل البدء بوضع املوازنة اجلديدة واإلفـادة مـن    املوازنة حتليل -4-4-2-7
 . سلبيااإجيابياا و

، املشـروعات العقبات اإلدارية اليت تقف وراء تأخري إجناز بعض  تذليل -4-4-2-8
لة النفقات بني األبـواب  إىل أسلوب مناق اللجوءاخلطة دون  بنود مجيععلى إجناز  العملو

 .والبنود
، وتتبع نسب إجنـاز  النفقةالرقابة امليدانية على عمليات صرف  ممارسة -4-4-2-9

 .السنة، واية السنة¾ سنوي، و½ سنوي،  ¼اخلطة املرسومة بشكل دوري أي 
موازنة، مبقارنة النفقات اجلاريـة املخططـة   لل اخلتامياحلساب  حتليل-4-4-2-10
االحنرافات احلاصلة ومعرفة األسباب الـيت أدت لـذلك،    لرصدالنفقات اجلارية الفعلية ب

 .يف املوازنات القادمة تالفيهاوبالتايل العمل على 
 . ، تراقب التنفيذ واإلجناز وختضعه للمحاسبةمسؤوليةمراكز  إجياد-4-4-2-11
  :يتضمن معلوماتك بن إعداد-4-4-2-12
على  القائمني أعداد(:الثالثة بأنواعهامعلومات عن املوارد البشرية  -4-4-2-12-1

 خدمتهم وتقديرات تعويضام، املنتهية أعداد، ارأس عملهم، وكمية األجور اليت يتقاضو
  ).التعاقد معهم مع تقدير أجورهم أو توظيفهماملطلوب  أعداد
واجلهات املعنيـة مرفقـة    الكليات جلميعاملطلوبة  أنواع األنشطة -4-4-2-12-2

 .بتقديرات مالية
املعنية بغية تنسيقها  اجلهاتالكليات و كل حاجاتمعلومات عن  -4-4-2-12-3

  .وتقدير نفقاا
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