
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٢٩ فريح العنزي. د.إعداد أ

 الشمري المتعب محمد جاسم ثـــــاسم الباح
 تطـوير  فـي  القومية والجداول اتباالحس استخدام ثــــعنوان البح

 الكويت دولة على بالتطبيق للدولة العامة الموازنة
 بنها فرع الزقازيق ةـــــــجامع

 التجارة ةــــــــكلي
 المحاسبة م ــــــــقس

  )م١٩٨٩( ماجستير ةـــــــالدرج
  البحثمستخلص

 الدراسة هدف
 بالحسابات مةاالع الموازنة لربط نموذج اقتراح إلى البحث هذا هدف

 دولـة  علـى  وبالتطبيق القومية، الموازنة  على بالتركيز القومية، والجداول
 .الكويت
  الدراسة منهج

اقتصر البحث على تحليل أشهر أنظمة الموازنـات العامـة وهـي            
 وموازنة التخطيط والبرمجة ثـم      واألداء البرامج   وموازنةالموازنة التقليدية   

  .موازنة األساس الصغرى
 الدراسة ستنتاجاتا

 السياسات تطوير في القومية والجداول الحسابات استخدام فكرة إن-١
 وإن عـشر،  السابع القرن منذ بدأت أنها بل الحالية األيام وليدة ليست المالية
 .للدولة العامة الموازنة في اإليرادات جانب على منصبا االهتمام كان



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٣٠ فريح العنزي. د.إعداد أ

 حـسابات  مـن  لقوميـة ا المحاسبة أدوات بين الربط محاوالت إن-٢
 من األقل على السابقة، القرون خالل تتوقف لم العامة الموازنة وبين وجداول

 ةءبالكفـا  يتحقـق  لـم  االرتبـاط  أن ال إ العلميين، واهتمامات بحوث خالل
 .المطلوبة
 كافـة  لـدى  مقبـول  أمـر  االقتصادية الحياة في الدولة تدخل إن-٣

 اسـتخدام  أو القوميـة  والجداول باتالحسا استخدام فإن وبالتالي المجتمعات،
 ال أمور هي أركانها من ركنا االقتصادي التخطيط تعتمد التي العامة الموازنة

 الموازنـة  أنظمـة  في يوجد فإنه البحث خالل من ثبت وكما فرضها، يمكن
 القومية، والجداول الحسابات مع بفعالية الربط تحقيق في كفاءة له من العامة
 .الربط هذا تحقيق في عالية كفاءة ذات والبرمجة خطيطالت موازنة وتعتبر
 العامـة  الموازنـة  بـين  الـربط  تحقيق أهمية من الرغم على أنه-٤

 الفعلي الواقع أن إال القومي، االقتصاد إدارة في القومية والجداول والحسابات
 أنه من بالرغم السائد هو التقليدي الموازنة نظام أن يبين العالم دول معظم في
 النفاق، وترشيد اإلسراف ومحاربة التنمية، في المرغوبة التوجهات يحقق ال

 .القومية والجداول الحسابات مع االرتباط من يمكن وال
 ترشـيد  في القومية والجداول الحسابات الستخدام تجارب هناك إن-٥
 .العالم دول من عدد لدى العامة الموازنة قرارات
 أنها إال المزايا من العديد تحقق أنها مع واألداء البرامج موازنة إن-٦

 األنـشطة  نتـائج  قيـاس  علـى  جهودها وتركز القومية، باألهداف تهتم ال
 عالقـة  يـضعف  ممـا  األنشطة هذه بأهداف تهتم وال العامة والمشروعات

 الحـسابات  هذه لبيانات استخدامها وصعوبة بها، القومية والجداول الحسابات
 .والجداول

  
  


