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 دراسة تطبيقية للموازنة الليبية

The impact of financial planning in preparing the state budget 

Applied study of the Libyan budget 
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halimakhmis@gmail.com  

 الملخص :
الليبية في السنوات األخيرة والجارية ضعف في أداء التخطيط  تظهر الموازنات العامة     

المالي, أثر تأثير سلبي على صحة التنبؤات المالية, وأدي ذلك لظهور االنحرافات المالية . و 
البحث ليسلط الضوء على أهمية التخطيط المالي في دقة إعداد الموازنة العامة  لذا جاء هذا

للدولة, و التعريف باألساليب الحديثة و المتطورة في مجال إعدادها, و بيان واقع إعداد الموازنة 
  العامة الليبية . 

أساس مستوى و قد أظهرت نتائج البحث إن تقديرات الموازنة العامة الليبية, تعد على       
اإلنفاق للسنة السابقة مضاف إليها نسبة مئوية معينة حسب التقدير الشخصي, و دون االستناد 
إلي األسس العلمية و استخدام أساليب التخطيط المالي الحديثة في إعداد الموازنة العامة . كما 

و أسلوب البنود و أشارت الدراسة إلي إن األسلوب المتبع في إعداد الموازنة العامة الليبية, ه
و هو أسلوب قديم ال يعير أهمية للتخطيط المالي, و  Item-Line - Budgetاالعتمادات 

كفاءة البرامج و المشاريع . كما أوضحت الدراسة إن النظام المحاسبي الحكومي المتبع في 
حقيقة الوحدات الحكومية الليبية, هو النظام النقدي و هو نظام تقليدي ال يساعد على إظهار 

 نتائج أعمال الوحدات الحكومية . 
وفي هذا السياق أوصت الدراسة بضرورة توخي الدقة في إعداد الموازنة العامة الليبية,       

باستخدام أدوات التخطيط المالي والتوقعات المنطقية لالقتصاد الكلي, واألساليب الكمية الحديثة 
ساليب الحديثة في إعداد الموازنات العامة . كما المستخدمة في التنبؤ المالي والتحول إلي األ

أكدت الدراسة على أهمية تطوير القانون المالي للدولة الليبية, وقانون الموازنة العامة, 
والمحاسبة الحكومية, ليواكب التطورات العالمية في مجال األنظمة المالية الحديثة . هذا وقد 
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لتوصيات, التي تضمن تعزيز جودة التخطيط شمل البحث على مجموعة أخرى من النتائج وا
 المالي للموازنة العامة للدولة .    

  التخطيط المالي. –اإليرادات العامة  –النفقات العامة  -الموازنة العامة  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The Libyan budget during last and current years display poor financial 

planning, that negatively affects the correctness of the financial 

exceptions, that result in emerge of financial violations. Hence, this 

research aim is to highlight the importance of financial planning  in the 

exact preparation of the state budget and to be acquainted with the 

modern advance styles in the scope of their preparation, and illustrating 

the real situation of preparing the Libyan budgets. 

The research results reveal that estimation of Libyan budget is prepared 

according to the previous year expenditure plus a certain percentage 

upon the personal without relying on the scientific bases and use of the 

modern financial planning styles in preparing the budget. 

The study states that the adopted style in preparing the budgets the style 

of (Item –Line –Budget) it is an old style  that neglects the importance of 

financial planning and the efficiency of programs and projects . The 

study also illustrated that the adopted governmental accounting system in 

the Libyan governmental units is the cash system which is a traditional 

system, not assisting illustration of real results of governmental unit’s 

works. 

Accordingly ,, the study recommends the important  extractors in 

preparing the Libyan budget , by using  the financial  planning tools and 

the logical expectations of macro-economic and the modern quantitative 

used styles in the financial expectation and moving to the modern styles 

in preparing the budget The study confirms the importance of developing 

the financial  law  of the Libyan state ,  the budget law and the 

governmental accounting to cope with the international developments 

aspects in the scope of the modern financial systems  . 

The research involves another group of results recommendation 

including the enhancing of quality of financial planning for the state 

budget 

Key words: Budget ,General Expenditures , General Revenues – 

the Financial Planning. 
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 : Introduction المقدمة
ازداد االهتمام بالتخطيط المالي على المستوى الدولي, لكونه وسيلة إلدارة الموارد      

المادية والبشرية, وتوجيهها واستثمارها في المجاالت التي تضمن زيادة اقتصاديات الدول 
ان تقديري لنفقات . وتعد الموازنة العامة للدولة من أهم الخطط المالية المستقبلية فهي بي

يرادات الدولة, التي تستخدمها لتنفيذ أنشطتها المتنوعة فضاًل عن توجيه االقتصاد من  وا 
أجل تحقيق األهداف, ونتيجة اتساع نطاق البرامج واألنشطة الحكومية العامة, فينبغي 
 زيادة االهتمام بإعداد الموازنة العامة للدولة من خالل التخطيط المالي السليم, لكي
تتمكن من مسايرة النمو والتقدم واستثمارها في المجاالت المرسومة لها, وتحقيق أهداف 

 التنمية المنشودة 
ولقد شهدت الكتابات المتخصصة في مجال المالية العامة, خاصة مع تصاعد     

األزمات االقتصادية في العقد األول من القرن الواحد والعشرين, اهتمامًا متزايدًا في 
وتحليل نتائج تنفيذ الموازنة العامة, وتقييم جودة التخطيط المالي العام لها, وأثر إعداد 

 ذلك علي فاعلية وكفاءة الدور االقتصادي للدولة .

 : Research Problemمشكلة البحث  - 1
نظرًا ألن مصادر اإليرادات العامة عادة ما تكون محدودة, في حين إن الحاجة إلي     

من قبل األجهزة الحكومية تزداد باستمرار, فإن األمر يتطلب توخي الدقة النفقات العامة 
والعدالة واألهمية النسبية في إعداد تقديرات أرقام الموازنة العامة للدولة . وقد أظهرت 

 20,3الموازنات العامة الليبية في السنوات األخيرة و الجارية, عجزًا ماليًا بلغ أكثر من
م( مقابل ارتفاع مستمر في حجم النفقات العامة وتدني  حجم 2016مليار دينار )سنة 

اإليرادات العامة, ويشير هذا إلي ضعف أداء التخطيط المالي للموازنات العامة الليبية, 
 وعدم دقة وموضوعية تقديرات الموازنة العامة .

غة إن عدم اعتماد أسس التخطيط المالي الحديث في إعداد الموازنة العامة و صيا     
تقديراتها, يؤدي إلي ضعف كفاءة البرامج والخدمات, وعدم تحقيق األهداف المنشودة 

 للتنمية .  
 : The Questionsإن العرض السابق للمشكلة يثير التساؤالت التالية 
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 ما هو التخطيط المالي و ما هي أهميته ؟ – 1
 ما هي األساليب الحديثة إلعداد الموازنة العامة  ؟ – 2
هو واقع إعداد الموازنة العامة الليبية .و ما هي وسائل تعزيز جودة التخطيط ما  – 3

 المالي في إعداد الموازنة العامة للدولة ؟
 :  Research Importanceأهمية البحث - 2
تكمن أهمية البحث من أهمية القطاع العام في ليبيا وضرورة االرتقاء به بما يخدم  – 1

 .احتياجات المرحلة الراهنة 
تسليط الضوء على أهمية التخطيط المالي في إعداد الموازنة العامة للدولة, و دوره  – 2

 في إظهار دقة البيانات و النتائج و الوصول لألهداف المرسومة .
 تعد الموازنة العامة  وسيلة هامة من وسائل الرقابة اإلدارية والمالية  .  – 3
لترجمة األهداف االقتصادية و االجتماعية تعتبر الموازنة العامة أداة رئيسية  – 4

للتنمية بما تحتويه على تقدير مفصل لإليرادات و المصروفات الحكومية خالل فترة 
 زمنية محددة .  

 :Research Objectivesأهداف البحث  - 3
التعرف على دور النظم و األساليب الحديثة للتخطيط المالي في مجال إعداد  – 1

 ودورها في دقة البيانات والوصول لألهداف . الموازنات العامة
 بيان واقع إعداد الموازنة العامة في ليبيا . – 2
اقتراح ما يلزم لتطوير نظام إعداد الموازنة العامة و تحويلها من مجرد إنفاق كمي  – 3

يصعب قياس نتائجه, إلي برامج أداء تستهدف مراعاة الجوانب االجتماعية, و 
 الكفاءة و الفعالية . االقتصادية, و رفع

 : Research Systemicمنهجية البحث  - 4
في هذا البحث سيتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي للبيانات, التي تم جمعها من      

خالل اإلطالع على تقارير مصرف ليبيا المركزي, و تقارير ديوان المحاسبة للفترة 
الخاصة بالموازنة العامة للدولة  -م (  2021م إلي سنة 2015الزمنية ) من سنة 

م والئحة الميزانية العامة. وكذلك بالرجوع 1967والقانون المالي للدولة لسنة  -الليبية 
 إلي مجموعة من الكتب والمراجع والمواقع اإللكترونية بالخصوص . 
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 :Financial planningأواًل : مفهوم التخطيط المالي 
الجانب المالي للتخطيط  Financial Planningيمثل التخطيط المالي      

االقتصادي, من حيث جوهره والذي يعد أسلوبًا جيدًا لتوزيع الموارد واستغاللها بشكل 
أمثل لتحقيق األهداف المنشودة " فهو نشاط تنظيمي للمجال المالي يسعي الختيار 

الموازنة  األهداف و تحقيقها باستخدام أفضل الوسائل المتاحة, من خالل ربطها بإعداد
(. و بالتالي يمكن القول 189م ,ص1979التخطيطية " ) كنجو عبود و إبراهيم وهبي ,

إن التخطيط المالي يتضمن دراسة الموارد المالية المتاحة للدولة أو المؤسسة وتحديد 
نفقاتها, كما يمتد لدراسة االدخار باعتباره إحدى مصادر التمويل واالستثمار 

Financial Investment sources  كما يتضمن أيضًا تقدير االحتياجات من
األموال, ومجاالت استخدامها والذي يتم في ضوء احتياجات تنفيذ الخطط المستقبلية, 

 ألن الخطط تترجم في النهاية إلي موازنات تقديرية تتضمن األهداف المنشودة .
 : Importance Of Financial Planningثانيًا : أهمية التخطيط المالي 

من المعروف إن نجاح أي مشروع يتوقف علي جودة التخطيط المالي والذي يحقق 
 الميزات التالية :

 يعمل التخطيط المالي علي تحديد األهداف المنشودة وتوجه الجهود لتحقيقها . – 1
التعرف على االحتياجات المالية المستقبلية واالستعداد لها, بشكل مسبق كما يتيح  – 2

صة للتعرف على ما سيكون عليه المركز المالي, في المستقبل من أجل اتخاذ أيضًا الفر 
 اإلجراءات التصحيحية المناسبة .

يساعد في تحديد الحاجة من األموال, وكمية هذه الحاجة ومدتها وتوقيتها و  – 3
 سدادها.مصدر تغطيتها, باإلضافة إلي طريقة 

, فبدون استخدام الخطط فإن معايير أو تنمية معايير األداء لألعمال المستقبلية – 4
 الماضية. المعايير التاريخيةمقاييس أداء األعمال, تصبح قائمة أليًا على أساس 

تعزيز الرقابة المالية بتوفير قاعدة بيانات أساسية, تساهم في فحص النشاطات  – 5
 .التقديرية والفعلية والمقدرة مع التكاليف ,المالية من خالل المقارنة بين اإليرادات الفعلية

 .والمتوقعةالربط بين الحاضر والمستقبل ومتابعة المتطلبات الحالية  – 6
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 :Budgetingثالثًا : الموازنات العامة وفقًا لطرق إعدادها 
" بأنها تقدير مفصل ومعتمد Public Budgetتعرف الموازنة العامة للدولة       

يرادات الدولة العامة عن ف ترة زمنية مقبلة )سنة عادًة( تعبر عن أهدافها لنفقات وا 
 ( .302,ص2006, عمرواالقتصادية والمالية و االجتماعية " )حافظ 

وتمثل الموازنات المذكورة أدناه, االتجاهات التي تطورت بها مراحل إعداد الموازنة     
ن التوجه الرقابي العامة, بين االتجاه الرقابي الذي مثلته الموازنة التقليدية إلي النقلة م

المالي إلي الرقابي اإلداري, الذي مثلته موازنة البرامج واألداء, إلي االتجاه التخطيطي 
الذي جاءت به موازنة التخطيط والبرمجة, وجاءت موازنة األساس الصفري التي قد 

جاءت الموازنة التعاقدية التي جعلت العالقة  التخطيطي, وأخيراً تمثل االتجاه اإلداري 
ن األجهزة التنفيذية والحكومة, عالقة تعاقدية يتم بموجبها دفع الحكومة مبالغ محددة بي

قبل وبعد تنفيذ ما أتفق عليه . وهنا البد أن نعرف بشكل مختصر كل من هذه 
 الموازنات :

ويطلق عليها أحيانًا م : Traditional Budget 1900الموازنة التقليدية  – 1
وتعد هذه الموازنة من أقدم  Item-Line-Budgetت موازنة البنود و االعتمادا

الموازنات, والزالت مسيطرة علي العديد من موازنات دول العالم  ومنها ليبيا . " تقوم 
هذه الموازنة على أساس تقدير النفقات وفقًا لبنود, يمثل كل منها نوعًا من أنواع 

روفات وتوزع على مستوى الصرف, لذلك فإن المدخالت لهذه الموازنة تعتبر أنواع مص
الوحدات المنفذة, ويجري تقسيم المصروفات إلي فقرات أكثر تفصياًل  وتهدف هذه 
الموازنة إلي فرض رقابة مركزية على اإلنفاق العام, وال يهتم المفهوم الرقابي في مثل 
عداد البرامج كأساس يحكم هيكل الموازنة العامة للدولة " )  هذه الموازنات بالتخطيط وا 

 ( .33ص1990محمد,  هاني, حصةأحمد 
م: Performance Programming Budget 1949موازنة البرامج واألداء  – 2

يتم تصميم موازنة  البرامج واألداء بشكل يظهر بوضوح و إيجاز برامج العمل واألداء , 
و يمكن القول إن موازنة األداء والبرامج هي نظام موازنة يسعي إلي تشكيل حلقة وصل 

ين تخصيص الموارد وأداء البرامج . وتعرف موازنة األداء بأنها " نظام الموازنة الذي ب
يطرح الفرص واألهداف التي تتطلب األموال و تكاليف األنشطة المصاحبة والمقترحة, 
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لتحقيق تلك األهداف والمخرجات التي يتم إنتاجها أو الخدمات التي سيتم تقديمها في 
 ( . Pitsvds Bemard,2005,92إطار كل برنامج" ) 

 Planning – Programming Budgetموازنة التخطيط و البرمجة  – 3
: وقد عرفتها لجنة التنمية االقتصادية األمريكية بأنها "نظام أو أسلوب لصياغة م1962

وتحقيق أهداف محددة بشكل كمي, ويركز تصميم هذا النظام على الوسائل البديلة 
مح باستمرار مقارنة النتائج بالتكاليف "  ) العبيدي لتحقيق األهداف, التي تس

( . إن نظام موازنة التخطيط والبرمجة نظام شامل و متكامل  91,ص2005خضير,
التخطيط و  –ينطوي على التفاعل المستمر, من جميع مكونات النظام مع بعضها 

ي مراكز صنع هذا التفاعل يولد المعلومات التي يتم تمريرها إل –البرمجة و الموازنة 
 القرار .

تعرف موازنة  م:Zero – Base Budget 1970موازنة األساس الصفري  – 4
األساس الصفري على أنها " أداة إدارية لعملية تقييم اإلنفاق تهدف إلي إعادة توجيه 
ومناقلة التخصيصات المالية, من برنامج ذات أفضلية متدنية إلي برنامج ذات أولوية 

إلي تحسين الفاعلية والكفاءة وتقليل حجم التخصيصات المالية  عالية, وهذا يؤدي
نها باختصار أسلوب للتخطيط والموازنة" ) هاشم صدام, (  34,ص2013المعتمدة, وا 

.و تقوم هذه الموازنة على فرضية إن موازنة أي دائرة حكومية تساوي صفرًا, وينظر إلي 
ن كان ا  .لهدف مستمرًا منذ سنوات سابقةموازنة أي هدف أو نشاط وكأنها صفر حتى وا 

هي نظام لعقد الصفقات بين م: Contract Budget 1996الموازنة التعاقدية  – 5
الموازنة التعاقدية على مبدأ أن تكون  تيجيةاإستر الجهات التنفيذية والحكومة وتقوم 

من  عمليتي التخطيط والموازنة متوازيتين, ولكل منهما أهداف متعددة وعليه فإن الهدف
تطوير أساليب الموازنة العامة واالنتقال نحو مفهوم الموازنة التعاقدية, أن تكون العالقة 
بين الجهات التنفيذية والحكومة عالقة تعاقدية يتم على أثرها تنفيذ المهام المحددة وفق 

 .العقد, بحيث تكون قابلة للقياس الكمي مقابل مبالغ محددة تقوم الحكومة بدفعها
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 Real Situations Of Preparing Theإعداد الموازنة العامة الليبية  رابعا: واقع
Libyan Budget: 

تعتبر الموازنة العامة األداة الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية و البيانات     
 إعدادها:التالية تظهر مفهوم الموازنة العامة الليبية و كيفية 

م " إن الميزانية  برنامج 1967القانون المالي الليبي لسنة( من  4جاء في المادة )  – 1
سنوي يعد مقدمًا بإيرادات ومصروفات مختلف الوزارات والمصالح, وتحدد اإليرادات 
والمصروفات علي أساس اإلمكانيات المالية المعقولة, باالستناد على كافة البيانات 

" زل منها مصروفات تحصيلهاالفعلية الممكنة وتقدر اإليرادات كاملة دون أن تستن
 (  2ص 4م المادة 1967القانون المالي الليبي لسنة)
تقسم الموازنة العامة الليبية إلي قسمين, يخصص الجزء األول لإليرادات والجزء  – 2

وتقسم اإليرادات إلي أبواب, باب لإليرادات النفطية وباب لإليرادات  للمصروفات.الثاني 
ألبواب إلي بنود حسب مصادر كل منها أما المصروفات فتقسم غير النفطية, وتقسم ا

 (:1ص3و2 , المادةالميزانيةإلي األبواب التالية )الئحة 
 . الباب األول و يخصص للمرتبات و المهايا و األجور 
 . الباب الثاني و يخصص للمصروفات التسييرية و العمومية 
  البرامج.الباب الثالث و تدرج به مخصصات المشروعات و 
  األسعار.الباب الرابع و يخصص للدعم و موازنة 

تشرف اللجنة المالية التي تشكل سنويًا بقرار من وزير المالية على إعداد الموازنة  – 3
عداد مشروع الموازنة حس ب العامة, بما في ذلك مناقشة تقديرات القطاعات المختلفة, وا 

 الليبي.الئحة الميزانية والقانون المالي 
يصدر وزير المالية منشور إعداد الموازنة في شهر يونيو, من كل سنة يتضمن  – 4

 الموازنة.الضوابط والقواعد العامة التي ينبغي مراعاتها عند إعداد 
ازنة, تقوم الوزارات والمؤسسات العامة فور استالمها المنشور بإعداد تقديرات المو  – 5

حالتها إلي وزارة المالية في موعد ال يتعدى  أغسطس وينبغي أن تعد التقديرات  31وا 
  الوزارة.علي النماذج الموحدة المرسلة من 
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( خالل شهر سبتمبر, من كل عام 3تقوم اللجنة المالية المشار إليها في الفقرة ) – 6
علي حده ( وتجميع  بمناقشة التقديرات مع الجهات صاحبة هذه التقديرات ) كالً 

عداد مشروع الموازنة وعرضه على وزارة   المالية.التقديرات, وا 
يقوم وزير المالية بإحالة مشروع الموازنة إلي مجلس الوزراء خالل األسبوعين  – 7

حالته إلي البرلمان, قبل بداية  يتولىاألوليين من شهر أكتوبر, لكي  المجلس مناقشته وا 
 على األقل لالعتماد .السنة المالية بشهرين 

يالحظ أن الموازنة العامة الليبية تعد وفقًا للنظام التقليدي نظام األبواب و البنود  – 8
(Item – Line Budget فقد نصت المادة السادسة من قانون النظام المالي للدولة )

والبنود,  م بأن يتم إعداد الميزانية العامة للدولة وفقًا لنظام األبواب1967الليبية لسنة 
كما قامت السلطات التنفيذية بإصدار الئحة الميزانية والحسابات والمخازن بأقسامها 
المختلفة, ونص الباب األول المتفرع من القسم األول في مختلف مواده على طريقة 

واعتمدت إعداد وتنفيذ وتعديل الميزانية العامة للدولة, وفقًا لنظام األبواب والبنود . 
 ختلفة هذا األسلوب والزالت الدولة الليبية تتعامل به حتى الوقت الحالي .السلطات الم

إن النظام الحالي للموازنة الليبية يعتبر نظامًا  تقليديًا قديم, يعتمد على توزيع  – 9
االعتمادات المخصصة للوزارات والجهات العامة على أبواب الموازنة المختلفة, ومن 

لتي تندرج تحت هذه األبواب, دون ربطها بأهداف أو تم يتم توزيعها علي البنود ا
مما يعني أن موازنة البنود تعتمد على مدخالت الموازنة أكثر من انجازات محددة ,

مخرجاتها ونتائجها, فهي تهتم فقط بمستوى واحد من الرقابة وهو الرقابة المالية على 
والتخطيط المسبق لتقديرات  المصروفات دون االهتمام بالرقابة على الكفاءة, و الفعالية

 الموازنة .
على الرغم من التطورات والتغيرات التي تمر بها ليبيا في البيئة االجتماعية  – 10

واالقتصادية والسياسية والمالية وغيرها, لم يتم تحديث وتطوير أسلوب إعداد الموازنة 
تعد الموازنة . فلم  والتخطيط لها, منذ أكثر من نصف قرن من قبل الجهات المختصة

فحسب بل أصبحت أداة  –كما هو الحال في موازنة األبواب والبنود  –مجرد أداة تنظيم 
توجيهية أحيانًا, و تحكمية أحيانًا أخري وعلى جميع مستويات الحركة أو النشاط العام 
بأبعاده السياسية واالجتماعية و االقتصادية والمالية . " وقد توجه العديد من دول العالم 
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تباع أساليب أخرى حديثة في إعداد الموازنات  إلي تغيير أسلوب األبواب والبنود, وا 
كموازنة البرامج واألداء و الموازنة الصفرية وغيرها . وعلي سبيل المثال طبقت دولة 

م, ثم انتقلت إلي الموازنة الصفرية في 2005اإلمارات موازنة البرامج واألداء منذ العام 
نا هذا , كما بدأت سلطنة عمان بتطبيق موازنة البرامج واألداء م حتى يوم2011سنة 

وجاء قرار التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج واألداء  2015اعتبارًا من سنة 
م بناء على توصية من خبراء صندوق النقد الدولي " ) أنس 1995لدولة البحرين في 

 (.90, ص 2017بعرة ,
اسبي الحكومي األداة الرئيسية الوحيدة لتنفيذ الموازنة وأن اتخاذ يعتبر النظام المح – 11

أي قرارات بخصوص إعداد الموازنة, ألي سنة مالية يعتمد على النتائج الفعلية للسنة 
السابقة التي يقدمها النظام المحاسبي الحكومي, عن اإليرادات والمصروفات وما يوفره 

خطط والبرامج, و تشير المادة الثالثة من قانون هذا النظام من مؤشرات تتعلق بإنجاز ال
م " بأن السنة المالية اثنا عشر شهرًا, تبدأ من 1967النظام المالي للدولة الليبية لسنة 

أول يناير و تنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر, من كل سنة  .كما إن أساس 
تبار أن اإليرادات تتحقق المحاسبة المطبق هو األساس النقدي المعدل, و يقوم علي اع

باستكمال التحصيل, وأن المصرفات المدفوعة تحمل بالكامل علي اعتمادات السنة التي 
دفعت فيها أما المصروفات المستحقة, فيعلى بها حساب األمانات " )قانون النظام 

إن النظام المحاسبي الحكومي الليبي (  2ص 3م المادة1967المالي الليبي لسنة
م بالهدف التقليدي للنظم المحاسبية, وهو الرقابة على الصرف والتحصيل النقدي يهت

بهدف تحقيق االنضباط المالي وعدم مخالفة  التعليمات, وذلك دون أن يعير اهتمام  
لألهداف المنظورة والتي تهتم بتقييم كفاءة البرامج والمشاريع, ومعرفة نتيجة األعمال 

ار دليل المحاسبة الحكومية الصادر عن المؤتمر وقد أشالحقيقية للمؤسسات الحكومية 
إلي أهمية تطبيق أساس االستحقاق بقوله "  1969اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة, عام 

بالنسبة للتطور الحديث ونمو وتعقيد العمليات الحكومية فإن أساس االستحقاق أصبح 
الدول التي  يستخدم في بعض الدول, وهذه أفضل طريقة شاملة ونافعة وخاصة في

تطبق موازنة البرامج واألداء, فهذا األساس يقدم الصورة الكاملة لألنشطة المالية وهو ما 
 يجب االعتراف به كهدف مرغوب " .
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أن معظم الموازنات العامة تظهر البيانات الواردة بتقارير مصرف ليبيا المركزي"  – 12
ت عجزًا ماليًا تراوح م قد حقق2020م و2017م و2016م و2015للسنوات المالية 

مليار دينار مقابل ارتفاع مستمر في  10,3مليار دينار و 20,3ما بين أكثر من 
المصروفات العامة وتدني في حجم اإليرادات العامة " ) النشرة االقتصادية لمصرف 

( , وهذا يشير إلي ضعف أداء التخطيط المالي   28م ص2021ليبيا المركزي ,
ليبية و عدم دقة و موضوعية وواقعية تقديرات الموازنة العامة , بالموازنات العامة ال

حيث يتم وضع أغلب تقديرات الموازنة علي أساس موازنة السنة السابقة إضافة إلي 
 نسبة مئوية معينة حسب التقدير الشخصي.

م أظهرت البيانات 2019" أنه في سنة  و كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة   
% إال إنه في 2,53المصروفات انحراف بسيط, بقيمة مليار و بنسبة  الختامية لجانب

% 10مليار أي ما نسبته  4,6الواقع بلغ االنحراف في التقديرات للمصروفات, بنحو 
والسبب في عدم ظهور االنحرافات في نهاية العام, هو إصدار قرارات تعديل ومناقلة تم 

ة, و الوصول إلي هذه النتيجة    ) تقرير خاللها إطفاء االنحرافات الموجبة في السالب
( .و هذا أيضا يشير إلي ضعف أداء المالية العامة  13م ,ص2019ديوان المحاسبة ,
 للموازنات الليبية.

خامسًا : إجراءات تعزيز جودة التخطيط المالي للموازنة العامة للدولة 
Procedures: 

المالية العامة إلي وجود عدد من  يشير استقراء التجربة الدولية ومراجعة أدبيات   
 اإلجراءات  التي تسهم في تطوير منظومة التخطيط المالي للموازنة العامة ومن أهمها :

" تتوقف واقعية واقعية افتراضات اإلطار االقتصادي الكلي و التقييم المستقل لها  – 1
بالتالي يتطلب تقديرات الموازنة العامة للدولة علي دقة توقعات االقتصاد الكلي. و 

 –تعزيز جودة التخطيط المالي قيام السلطة التنفيذية بتقييم توقعات االقتصاد الكلي بدقة 
وعرضها في وثائق  -معدل النمو االقتصادي ,مستوي التضخم واألسعار والبطالة و,,,,

تاحتها للتدقيق من جانب خبراء خارجيين مستقلين " ) د. عمر محمد  الموازنة العامة وا 
( . إن زيادة دقة وواقعية توقعات االقتصاد الكلي والتقييم المستقبلي  6,ص2017ي ,بدو 

 يقتضي التوسع في االعتماد علي األساليب اإلحصائية والنماذج القياسية و غيرها. 
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والتي تضمن تحديث مراجعة اإلطار القانوني لعملية التخطيط المالي للموازنة  – 2
جراء التعديالت الالزمة بما ومراجعة القانون المالي للدول ة, والئحة الميزانية العامة وا 

 إرساء  قواعد التخطيط المالي . , والحديثةيتوافق مع القواعد المالية 
" إن اختالف توحيد األساس المحاسبي في تسجيل المعامالت المالية العامة  – 3

الكيانات  والهيئات األنظمة المحاسبية التي تطبقها الموازنة العامة للدولة,  وباقي 
االقتصادية يحد من جودة التخطيط المالي, فعلي سبيل المثال تستخدم الهيئات 
االقتصادية أساس االستحقاق و بما يتفق مع المعايير المحاسبية في حين تستخدم 
الموازنة العامة األساس النقدي . إن توحيد األساس المحاسبي في تسجيل المعامالت 

توفير أساس موثوق لرصد كافة اإليرادات والمدفوعات والمتأخرات المالية العامة, و 
لوضع المالي والخصوم واألصول ) التحول لنظام االستحقاق ( يساعد علي دقة تحديد ا

 .(15المرجع السابق صللموازنة العامة " )
والتحول إلي الموازنات الحديثة مثل تحديث منهجية عرض الموازنات العامة  – 4

رامج واألداء, والموازنة الصفرية والموازنة التعاقدية, التي تسهم في تطوير موازنة الب
 تعزيز أوجه الرقابة .  العامة وصنع القرار المالي و رفع كفاءة و فاعلية النفقة 

 
 :Conclusionالنتائج  
يتم إعداد الموازنة العامة الليبية في صورة موازنة البنود و االعتمادات  بما ال  – 1

عد على إجراء تقديرات سليمة, لإليرادات والمصروفات مبنية علي أساس التكلفة يسا
والعائد و دراسة البدائل االقتصادية المتاحة, إضافة إلي إنها ال تشمل معايير لقياس 

 كفاءة و فعالية اإلنفاق العام .
ضعف أداء التخطيط المالي في وضع التقديرات و التخصيصات المناسبة في  – 2

ازنات العامة الليبية أثر سلبًا علي صحة التنبؤ المالي, وأدى ذلك إلي ظهور المو 
 االنحرافات المالية الكبيرة .

يتم إعداد تقديرات الموازنة الليبية على أساس مستوى اإلنفاق للسنة السابقة مع  – 3
إضافة نسبة مئوية معينة إليها وفق التقدير الشخصي, ودون االستناد إلي األسس 

 المدخالتلمية والموضوعية واستخدام أساليب التخطيط المالي الحديثة و ربط الع
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. لذا نجد أن عملية إعداد الموازنة بدءًا من مرحلة اإلعداد وصواًل إلي مرحلة بالمخرجات
إقرارها من قبل مجلس النواب, تمر بسلسلة من المفاوضات و الجداالت التي تتركز 

االهتمام بكيفية تقديم الخدمات و إنجاز البرامج و  على تخفيض النفقات, بداًل من
 المشروعات بصورة أكثر فعالية .

يعد النظام المحاسبي الحكومي األداة الرئيسية إلعداد وتنفيذ الموازنة العامة ويتبع   – 4
النظام المحاسبي الحكومي الليبي األساس النقدي والذي يهتم بالهدف التقليدي للنظم 

الرقابة علي الصرف والتحصيل دون أن يعير االهتمام لألهداف المحاسبية وهو 
المنظورة والتي تهتم بتقييم كفاءة البرامج والمشاريع ومعرفة نتيجة األعمال الحقيقية 

 للمؤسسات الحكومية . 

 :Recommendationsالتوصيات 
الليبية من الواقع العملي يستلزم ضرورة االنتقال في إعداد الموازنة العامة للدولة  – 1

و ذلك ال يمكن تحديده إال  وحداثًة.الموازنة التقليدية إلي أي من الموازنات األكثر تطورًا 
بعد توفر المتطلبات الالزمة, ومن المؤكد إن لدى وزارة المالية و الجامعات الليبية 

 األهداف.القدرات والطاقات واألفكار الالزمة لتحقيق 
ولة الليبية و ذلك حسب توصيات صندوق النقد الدولي تطوير النظام المالي للد – 2

وتشكيل فرق مشتركة بين  الحديثة.ليواكب التطورات العالمية في مجال األنظمة المالية 
الجهات المعنية لوضع التصورات التي تحقق األهداف األساسية بإعادة النظر في 

 العامة.ن الميزانية القانون المالي للدولة وقانون أصول المحاسبة العامة وقانو 
االبتعاد عن األساليب التقليدية في تقدير الموازنة العامة واستخدام أدوات وأساليب  – 3

التخطيط المالي, وتوقعات االقتصاد الكلي, واألساليب الكمية الحديثة المستخدمة, في 
التنبؤ المالي من خالل قاعدة بيانات حقيقية وأسس علمية مبنية على الموضوعية 
والواقعية في عملية وضع تقديرات الموازنة, وما تحتويه من برامج ومشروعات تتماشي 

 مع طبيعة واحتياجات المرحلة .
مع أساليب إعداد الموازنة  يتماشىتطوير النظام المحاسبي الحكومي الليبي وبما  – 4

م الحديثة وأساليب التخطيط المالي والتحول من النظام النقدي التقليدي إلي نظا

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc 

  17العدد 

Volume. 17  

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 2022لمجلة دراسات اإلنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2022 14 

 

االستحقاق, والعمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات تحليلية عن اإليرادات و 
 .المصروفات, والتي تمكن من تقييم أداء الوحدات وكفاءة البرامج واألنشطة 

تكثيف الدورات والندوات وورش العمل حول أهمية التخطيط المالي ودوره في  – 5
راف المشاركة في عملية اإلعداد و كذلك عملية إعداد الموازنة العامة, لجميع األط

و مواكبة التطور, واالستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا  المستفيدة,الجهات 
 المجال .
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