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مقدمة

تواجه احلكومات يف جميع اأنحاء العامل �سغوطًا متزايدة على االإنفاق العام جراء عدد من العوامل، وُيعزى ذلك للتوقعات املتزايدة من املواطنني حول اال�ستهالك اخلا�ص 
اإ�سافة اإىل الطلب املتزايد على اخلدمات احلكومية، ويف الوقت ذاته، تتناق�ص م�سادر الدخل نتيجة توا�سع النمو، وهبوط اأ�سعار النفط والعواقب الوخيمة الناجتة عن 
ال�سرائب والر�سوم. وقد اأدت اجلهود التو�سعية لتوجيه دفة االقت�ساد يف االجتاه ال�سحيح جمددًا يف اأعقاب االأزمة اأدى يف كثري من احلاالت اإىل عجز مايل كبري وارتفاع 

يف م�ستويات الدين.

اأنها وحلد كبري تت�سبث مببادرات مثل رفع ال�سرائب والر�سوم وتخفي�ص املزايا وامل�ستحقات  لذا جند احلكومات تبحث عن �سبل لتخفي�ص االإنفاق وتغطية نفقاتها، كما 
االجتماعية وتقلي�ص االإنفاق على اخلدمات. 

اإال اأن هذا التقرير يرى باأن ثمة نهج بديل يحظى باهتمام اأقل مما ي�ستحق: حيث ميكن للحكومات حت�سني املالية العامة واالأداء من خالل زيادة االإنتاجية عو�سًا عن تخفي�ص 
االإنتاج يف القطاع العام.

"يمكن للحكومات تحسين المالية العامة واألداء من خالل زيادة اإلنتاجية" 

اإن حت�سني اإنتاجية القطاع العام يتطلب زيادة ال�سفافية حول منوذج تقدمي اخلدمات لدى احلكومات والعالقة بني االإنتاج وا�ستخدام املوارد. وتتاح بف�سل هذا النوع من 
ال�سفافية العديد من الفر�ص لتحديد واإجناز التح�سينات على االإنتاجية يف القطاع العام من اأجل اال�ستفادة من املوارد ال�سحيحة باأف�سل قدر ممكن.

بن�سبة امليزانية  حت�سني  اإىل  عادة  ت��وؤدي  والتي  االإنفاق،  مراجعات  اإىل  اللجوء  مثل  العام،  القطاع  يف  االإنتاجية  زي��ادة  يف  اال�سكندنافية  التجربة  التقرير  هذا   ويتناول 
 من 10-20٪. ومن هذا املنطلق ميكن اعتبار هذا التقرير مبثابة كتيب اإر�سادي ملهم للحكومات التي تواجه حتديات مماثلة.

الدروس المستفادة من الدول االسكندنافية
كانت الدول اال�سكندنافية قبل نحو 20 عامًا تعاين من ت�ساعد يف العجز املايل والدين العام املثقل لكاهلها. وكان الو�سع املايل الذي واجهته يت�سابه يف اأوجه عدة مع الو�سع 

الراهن يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي اليوم.

عمدت الدول اال�سكندنافية ال�سيما ال�سويد والدمنارك على وجه اخل�سو�ص، اإىل الت�سدي لهذه التحديات من خالل الرتكيز امل�ستمر على زيادة اإنتاجية القطاع العام، وهو 
ما انطوى على عدد من املبادرات املختلفة، واقت�سى ذلك على بع�ص االإ�سالحات الهيكلية الكربى كاإعادة هيكلة منوذج �سوق العمل، وتعزيز النظام التعليمي واإ�سالح النظام 

ال�سريبي، وهي اإ�سالحات اأدت اإىل تخفي�ص الديون على مدى ال�سنوات املقبلة اإ�سافة اإىل حت�سن كبري يف العجز العام.

واإىل جانب االإ�سالحات الهيكلية، ركزت الدول اال�سكندنافية على زيادة ال�سفافية يف العالقة بني االإنفاق احلكومي واالإنتاجية من خالل اإجراء التحليالت، وهو ما عزز من 
اأداء القطاع العام، مما اأدى اإىل ثراء النا�ص وخلق فر�ص العمل وحت�سني االأداء احلكومي.

مثلت االأزمة املالية العاملية بدءًا من عام 2007 حتٍد اأمام هذه التطورات االإيجابية، ورغم ذلك، مازالت الدول اال�سكندنافية تعترب بحالة جيدة.  
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تتاألف جتربة الدول اال�سكندنافية من اأكرث من 20 �سنة من �سقل االأدوات الالزمة 
لتح�سني االإنتاجية، وهذا اأمر حموري ال�سيما اأن جميع الدول اال�سكندنافية لديها 
قطاعات عامة كبرية، كما هو مو�سح يف امل�ستند 1 مما ُيحتم ا�ستمرارية حت�سني 

االإنتاجية يف القطاع العام كركيزة اأ�سا�سية للقدرة التناف�سية ال�ساملة للبلدان.

"إن التجربة االسكندنافية تتألف من أكثر من 
20 سنة من صقل األدوات الالزمة لتحسين 

اإلنتاجية"

وكمثال على ذلك، جند اأن الدمنارك جتري مراجعات لالإنفاق ب�سفة م�ستمرة 
م�ستهدفة جميع االأق�سام الكبرية من القطاع العام كل خم�ص �سنوات على االأقل، 
وتغطي هذه املراجعات القطاعات االأ�سا�سية مثل الدفاع وال�سرطة والنقل والبنية 
القطاعات مع  االإنفاق بني  الدمنارك مراجعات  التحتية واخلدمات. كما جتري 
الرتكيز على مراكز اخلدمات االإدارية امل�سرتكة مثل املوارد الب�سرية وامل�سرتيات 
ب�سورة  االإنتاجية  حت�سني  بهدف  الرقمية  والتكنولوجيا  املعلومات  وتكنولوجيا 

م�ستمرة.

وعليه فاإن اجلزء الرئي�سي من هذا التقرير يتناول عددًا من الو�سائل االأ�سا�سية 
لزيادة االإنتاجية احلكومية ل�سمان اإنفاق املوارد بطريقة منتجة تعود باأكرب قدر 
وزي��ادة  االإن��ف��اق،  مراجعات  الرفع  و�سائل  وت�سمل  املواطنني.  على  الفائدة  من 
الب�سرية على اخلدمات  ا�ستخدام مراكز اخلدمات امل�سرتكة، مع تركيز املوارد 
من  الق�سوى  اال�ستفادة  و�سمان  العامة،  اال�ستثمارات  اإدارة  وتعزيز  االأ�سا�سية، 

االإمكانيات وحت�سني امل�سرتيات.

ويو�سح هذا التقرير املبادرات واحلاالت التي تتبع اأف�سل املمار�سات من الدول 
اال�سكندنافية وتو�سح كيف ميكن للحكومة اأن ترفع من اإنتاجية القطاع العام.

ا�ستفادة  ل�سمان  املزيد من اجلهود  اأن نحث على بذل  التقرير  وناأمل عرب هذا 
بدوره  يعزز  والذي  االإنفاق احلكومي،  باأكرب قدر ممكن من  واملواطنني  املجتمع 

تناف�سية البالد.

المستند البياني 1:  تتميز الدول االسكندنافية بوجود قطاعات عامة كبيرة، والتي تسهم بشكل كبير في الناتج 
المحلي اإلجمالي

1الن�سبة املئوية من اإجمايل القوى العاملة. امل�سدر: كتاب حقائق العامل. البنك الدويل؛ منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 
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يمكن للحكومات استخدام وسائل مختلفة لتحسين إنتاجية 
القطاع العام

وسائل تحسين أداء القطاع العام
من  خمتلفة  جوانب  على  للتاأثري  عديدة  و�سائل  ا�ستخدام  للحكومات  ميكن 
 2 البياين  امل�ستند  من  االأي�سر  اجلانب  على  ويظهر  العام.  االإنفاق  اإجمايل 
االقت�سادي  التعاون  منظمة  بلدان  يف  العام  لالإنفاق  االأ�سا�ص  خط  معدل 
والتنمية. ومن الوا�سح اأن تعوي�سات العاملني واملزايا االجتماعية ت�سكل غالبية 
االإنفاق العام. وعلى اجلانب االأمين، جند اأن فئات التكاليف مرتبطة بو�سائل 

خمتارة لتح�سني االإنتاجية، والتي �ستعر�ص يف الق�سم التايل.

وتعترب  حمددة.  وبع�سها  عامة  التح�سني  و�سائل  بع�ص  فاإن  مو�سح،  هو  وكما 
باأكمله،  االأ�سا�ص  خط  ي�ستهدف  و�ساماًل  متكاماًل  نهجًا  االإنفاق  مراجعات 
تعوي�سات  على  يوؤثر  اأن  ميكن  امل�سرتكة  اخلدمات  مراكز  اإن�ساء  اأن  حني  يف 
تعتربان  كالهما  فاإن   - الراأ�سمالية  والنفقات  واخلدمات  وال�سلع  العاملني، 
االأج��زاء  على  تركز  فاإنها  املحددة  الرفع  و�سائل  اأم��ا  عامة.  حت�سني  و�سائل 
اال�ستثمارات  اإدارة  ت��رك��ز  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى  االأ���س��ا���ص.  خل��ط  ال��ف��ردي��ة 
ويهدف  الراأ�سمالية،  االأ�سول  اإنتاجية  زيادة  على  االإمكانيات  من  واال�ستفادة 
حت�سني اخلدمات االأ�سا�سية اإىل احلد من امل�سروفات املتعلقة بالتعوي�سات، 

بينما ت�ستهدف امل�سرتيات ال�سراء العام.

لتح�سني  االأكرث فعالية  العامة هي  التح�سني  و�سائل  تكون  ويف بع�ص احلاالت، 
دقًة  اأك��رث  نهج  اتباع  تقت�سي  االأخ��رى  احل��االت  بع�ص  اأن  حني  يف  االإنتاجية، 
وا�ستهدافًا. وت�سرتك كل و�سائل التح�سني يف تركيزها على العالقة بني االإنفاق 

العام والناجت القابل للقيا�ص، اأو ما ي�سمى باالإنتاجية.

المستند البياني 2: يمكن ربط متوسط اإلنفاق الحكومي بوسائل تحسين اإلنتاجية

1  متو�سط يف املئة غري مرجح. 2 وي�ستند الفا�سل على 25 و 75 الربع من املتو�سط غري املرجح لكل بلد OECD، مع التقريب اإىل اأقرب 5 يف املائة
امل�سدر: اإح�ساءات احل�سابات القومية ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية ، 2015.
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مراجعات اإلنفاق

رحلة تحسين إنتاجية الحكومة
تمهيد حول مراجعات اإلنفاق

تعترب مراجعات االإنفاق ت�سخي�سًا متكاماًل و�ساماًل، وتركز على قاعدة التكلفة 
الكاملة للهيئات العامة، وتهدف اإىل تخفي�ص النفقات وحت�سني االإنتاجية.

الدفاع  اأو موؤ�س�سات معينة مثل  االإنفاق على قطاعات  اأن تركز مراجعات  ميكن 
اأو  ذلك،  اإىل  وما  العامة  واملرافق  واجلامعات  التحتية  والبنية  والنقل  وال�سرطة 
املوارد  مثل  وامل�ساندة  الدعم  وظائف  على  الرتكيز  مع  القطاعات  بني  تكون  اأن 

الب�سرية، امل�سرتيات، تكنولوجيا املعلومات/الرقمنة وغريها.

"تعتبر مراجعات اإلنفاق تشخيصًا متكاماًل 
وشاماًل، وتركز على قاعدة التكلفة الكاملة 

للهيئات العامة"

على  اإمنا  اأو اجلودة  االإنفاق  على  تركز  ال  االإنفاق  مراجعات  اأن  اإىل  ن�سري  اأواًل، 
فمراجعات  �سائعة،  بطريقة  تو�سيحها  جرى  وقد  متزامنة.  ب�سورة  حتليلهما 
االإنفاق هي "ت�سذيب املنظمة عو�سًا عن قطع ذراعها الإنقا�ص وزنها، مما يجعلها 
اأقوى واأخف وزنا بنف�ص الوقت". وبالتايل فاإن مراجعات االإنفاق تركز على زيادة

من  قدر  الأق�سى  العامة  االأم��وال  حتقيق  ل�سمان  االأ�سا�سية  اخلدمات  اإنتاجية 
التاأثري.

ويو�سح امل�ستند البياين 3 تركيز مراجعات االإنفاق على تقدمي حت�سينات ملمو�سة 
بداًل  امل�ستدامة  احللول  على  الرتكيز  مع  الق�سري،  امل��دى  على  تنفيذها  ميكن 
وكيف ميكن حت�سينه  الراهن  الو�سع  اإىل  وت�ستند احللول  ال�سريعة.  من احللول 
املحلية  املعايري  مثل  واملعطيات  البيانات  على  املبني  املتعمق  التحليل  خالل  من 
والدولية. وهو ما يعني اأن مراجعات االإنفاق مبنية على عقلية واقعية وحتليالت 
اإ�سافة  على  تركز  والتي  ال�سيا�سات،  و�سع  عن  تختلف  يجعلها  مما  مو�سوعية، 

القيمة.

ومبا اأن مراجعات االإنفاق تتعامل مع قاعدة التكلفة للهيئات العامة ب�سكل كامل، 
االأق�سام  تغطيتها يف  التي جرت  التح�سني  و�سائل  العديد من  غالبًا  تغطي  فاإنها 
التالية من هذا التقرير. وعليه فاإن التحليالت تدور حول اجلوانب الرئي�سية من 
اأي�سا تاأثري على االإنفاق واالإنتاجية، فعلى �سبيل  اخلدمات االأ�سا�سية، والتي لها 
والتنظيم  واالإنتاجية،  والعمليات  اال�سرتاتيجية،  التحليالت  احل�سر:  ال  املثال 

والرقمنة.

المستند البياني 3: تهدف مراجعات اإلنفاق إلى إدخال تحسينات ملموسة وحلول عملية لتحسين اإلنتاجية
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ومن هذا املنطلق فاإن مراجعات االإنفاق تهدف للرد على اأ�سئلة مثل: كيف ميكن 
وما هي  االإنتاجية واجل��ودة؟  لزيادة  بها  امل�ستعملة  االإج��راءات  يكون حت�سني  اأن 

العمليات التي ميكن رقمنتها لتعزيز زيادة االإنتاجية؟

يتم الرد على هذه االأ�سئلة عادة من خالل 4 مراحل، بدءًا من و�سع خط االأ�سا�ص 
و�سواًل اإىل ر�سم خطة التنفيذ، كما هو مبني يف امل�ستند البياين 4.

عامة  ملحة  اأخذ  �سمان  بهدف  االأ�سا�ص  خط  اإن�ساء  على  االأوىل  املرحلة  وتركز 
�سفافة ومتفق عليها ب�سورة م�سرتكة حول حجم وتكوين  املوارد "كما هي" )املال 
وما يعادله من موظفني بدوام كامل(. ومن ثم يوفر خط االأ�سا�ص قاعدة لتقييم 
اإمكانية التح�سني، من خالل التحليالت املبنّية على البيانات مثل معايري القيا�ص 
اخلارجية مع املنظمات املماثلة املحلية والدولية، والقيا�ص الداخلي بني الكيانات 

املماثلة داخل املوؤ�س�سة، والتحليل الداخلي من االأ�سفل اإىل االأعلى.

ومن االأهمية مبكان حتويل هذه االإمكانية يف حت�سني االإنتاجية اإىل تغيري ملمو�ص. 
االإمكانيات  من  لالإ�ستفادة  مبادرات  تطوير  على  الثالثة  املرحلة  تركز  ولهذا 
اأ�سغر  تنظيمي  هيكل  القنوات،  تعديل  العمليات:  حت�سني  اإمكانية  مثل  املتاحة 

حجمًا، وم�ساعفة اال�ستفادة من االإنفاق اخلارجي.

واأخريًا، تركز املرحلة الرابعة على تخطيط التنفيذ، مبا يف ذلك اجلدول الزمني، 
حتقيق  نحو  الرحلة  اأن  من  التاأكد  بهدف  وامل�سوؤوليات،  واالأدوار  واالأه���داف، 

االإمكانيات واقعية وخمططة ب�سكل جيد.

المستند البياني 4: عملية مراجعة اإلنفاق

امل�سدر:�سرتون�سي اآند كو، اإطار العمل
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اأن  ميكن  االإن��ف��اق  مراجعات  اأن  على  دلياًل  اال�سكندنافية  ال��دول  جتربة  متثل 
خالل  من  العامة  اخلدمات  تعزز  واأن  امليزانية  يف  كبرية  حت�سينات  اإىل  ت��وؤدي 
زيادة االإنتاجية. ومت اإي�ساح ذلك يف امل�ستند البياين 5 اأدناه حيث يظهر حت�سن 

امليزانية كن�سبة مئوية من خط االأ�سا�ص الكلي ح�سب عدد مراجعات االإنفاق.

"مراجعات اإلنفاق يمكن أن تؤدي إلى 
تحسينات كبيرة في الميزانية وأن تعزز 

الخدمات العامة من خالل زيادة اإلنتاجية."

ذلك  يف  مبا  نوعية  فوائد  االإنفاق  مبراجعات  قامت  التي  احلكومات  جنت  وقد 
والنفقات،  االأن�سطة  بني  الربط  وتعزيز  امل��وارد  ا�ستخدام  يف  ال�سفافية  زي��ادة 

خالل  من  التنظيمي  التح�سني  عن  ف�ساًل  للنظام  كاف  ودعم  العمليات  وكفاءة 
احلجم، التخ�س�ص، وتعزيز م�ستويات الكفاءة وجودة اخلدمات.

تعاون وثيق مع  الدول اال�سكندنافية وفق  االإنفاق يف  وغالبا ما جُترى مراجعات 
م�ستوى  ي�سمن  املالية، مما  االإدارات  اأو  ال��وزارات  ومب�ساركة  املعنية  القطاعات 

عاٍل من الطموح والرتكيز احلكومي امل�سرتك على حت�سني االإنتاجية.

حالتني  اإىل  النظر  خ��الل  من  االإن��ف��اق  مراجعات  اإمكانية  التايل  الق�سم  ميثل 
وقوة  للجامعات  االإنفاق  مراجعة  اال�سكندنايف:  العام  القطاع  من  اأ�سا�سيتني 

ال�سرطة الوطنية.

المستند البياني 5: مراجعات اإلنفاق أدت لتحسينات ملحوظة على الميزانية والخدمات األساسية

امل�سدر: وزارات املالية 
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الحالة: مراجعات اإلنفاق للجامعات 
االسكندنافية

نحو  على  تناف�سية  دولية  �سوقًا  تواجه  العامل  اأنحاء  جميع  يف  اجلامعات  باتت 
م�ستويات  اأف�سل  تقدمي  منها  يتوقع  ذلك  ومع  التمويل،  يف  وانخفا�سًا  متزايد، 
التعليم العاملية التي توفر الكفاءات املطلوبة ل�سوق العمل املتغرية با�ستمرار. وقد 
اإجراءها  خالل  من  التحدي  لهذا  اال�سكندنافية  اجلامعات  من  عدد  ا�ستجابت 

ملراجعات االإنفاق.

ويتحتم على اجلامعات اإذا ما اأرادت الت�سدي بفعالية لهذه التحديات اأن تعمل 
على حت�سني ميزانياتها و�سمان ا�ستخدام مواردها ا�ستخدامًا اأكرث اإنتاجية. وهو 
اإمكانيات  وحتديد  التكلفة  جماالت  من  جمال  كل  حتليل  عرب  �سمانه  ميكن  ما 
كما  والبحوث.  التعليم  نوعية  لتح�سني  ا�ستغاللها  ميكن  التي  املحتملة  التوفري 
ميكن اأن يتم ذلك من خالل اإعادة النظر يف التخ�سي�ص اال�سرتاتيجي للتمويل.

ال�سائقني  وتكلفة  االعتيادية،  التكاليف  من  كل  البياين  امل�ستند  وي�ستعر�ص 
هذه  ومت��ك��ن  اال�سكندنافية.  ال���دول  جت��رب��ة  على  ب��ن��اًء  التح�سني  واإم��ك��ان��ي��ات 
يخ�ص  فيما  البيانات  على  مبنية  قرارات  اتخاذ  من  اجلامعة  اإدارة  التحليالت 

جمال تخ�سي�ص التمويل من خالل اإن�ساء نظام �سفاف يركز على احلوافز بهدف 
حت�سني االإنتاجية وبناء جامعات عاملية.

"تعتبر مراجعات اإلنفاق تشخيصًا شاماًل 
وكاماًل، وتركز على قاعدة التكلفة الكاملة 

للهيئات العامة"

اإن العديد من املبادرات قادرة على رفع كفاءة اجلامعات، وقد اأظهرت واحدة من 
13٪ من وقتهم فقط يف تدري�ص واإر�ساد الطلبة،  اإن االأ�ساتذةمي�سون  احلاالت 
والبحوث.  االإدارة  مثل  متنوعة  اأخرى  مهام  يف  وقتهم  من   ٪87 مي�سون  بينما 
ويظهر حتليل االإمكانيات يف حالة اأخرى اأنه ميكن ا�ستخدام عدة مباين بطريقة 

اأكرث فعالية، مما يوؤدي للحد من تكاليف ت�سغيل املبانى بن�سبة ٪24.

المستند البياني 6: تستهدف عادة مراجعة اإلنفاق الخاصة  بجامعة ما قاعدة التكلفة الكاملة من خالل عدد من 
وسائل التحسين

امل�سدر: اجلامعات اال�سكندنافية.



التجارب االسكندنافية في تحسين إنتاجية الحكومة10

الحالة: مراجعة إنفاق قوة الشرطة 
االسكندنافية

م�سرح  تعقيد  وازدي��اد  االأ�سا�سية،  املهام  مع  للتعامل  التوقعات  �سقف  ارتفاع  اإن 
قوة  دف��ع  االقت�سادي،  ال�سغط  ح��دة  ب��ازدي��اد  م�سحوبًا  ومتطلباته  اجلرمية 
ال�سرطة الوطنية اال�سكندنافية لل�سروع يف مراجعة االإنفاق الإعادة ترتيب اأولويات 

املوارد �سمن برنامج مدته 4 �سنوات ي�سمن مبادرات ا�سرتاتيجية جديدة .

وهي: حت�سني  رئي�سية،  و�سائل حت�سني  اأربع  على  االنفاق  تركيز مراجعة  ان�سب 
وامتدت  والرقمنة،  والتنظيم،  واالإنتاجية،  والعمليات  اال�سرتاتيجي،  التوجه 
الوقت  ا�ستخدام  حت�سني  على  وتركزت  اأ�سهر،   8 من  اأكرث  مدار  على  املراجعة 
للتحقيق،  الق�سايا  اإدارة  وعمليات  ال��ط��وارئ،  حل��االت  اال�ستجابة  ل��وح��دات 
وبهذه  لل�سرطة.  االإداري  التنظيم  للمواطنني وكذلك حت�سني  املوجهة  والعمليات 

الطريقة، تكون مراجعة االإنفاق قد ركزت املهام الرئي�سية لل�سرطة.

اإدارة الق�سايا تاريخيًا ببنية عمل م�ستتة، حيث كان لكل مركز  متيزت عمليات 
اأنواع  جميع  مع  ال�سرطة  �سباط  ويتعامل  للق�سايا  منف�سل  تقييم  نظام  �سرطة 
احلاالت. ومن خالل مراجعات االإنفاق، ازدادت اإنتاجية العمليات االأ�سا�سية مثل 
عملية  وهي  املوحدة،  املركزية  التوجيهية  والتعليمات  املبادئ  بف�سل  التحقيق، 

موحدة جديدة تت�سمن زيارات حمددة واأفراد �سرطة متخ�س�سني يقت�سر

حت�سني  ي�سمن  مما  تخ�س�ساتهم،  مبجال  ال�سلة  ذات  احل��االت  مع  تعاملهم   
املوارد وتقليل الوقت املطلوب حلل كل ق�سية.

لقد وفرت مراجعة االنفاق يف املجمل 40٪ من التمويل الالزم الإطالق اأولويات 
ال�سرطة  7، مما مكن  البياين  امل�ستند  مو�سح يف  هو  كما  ا�سرتاتيجية جديدة، 
من تكثيف جهود مكافحة االإرهاب، وحت�سني مراقبة احلدود، وتعزيز متانة قوة 

ال�سرطة وحت�سني م�ستوى تعليم اأفراد ال�سرطة.

"يمكن أن تؤدي مراجعات اإلنفاق إلى 
تحسينات كبيرة في الميزانية وأن تعزز 

الخدمات العامة من خالل زيادة اإلنتاجية."

وتو�سح هذه احلالة، اأن مراجعات االإنفاق ميكن اأن ت�ساعد اأي�سًا يف توفري التمويل 
الالزم لالأولويات اال�سرتاتيجية وفق م�ستويات التمويل ذاتها.

المستند البياني 7: يمكن استخدام مراجعات اإلنفاق لتأمين التمويل للمبادرات االستراتيجية الجديدة

امل�سدر: ال�سرطة الوطنية اال�سكندنافية.
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مراكز الخدمات المشتركة

وسيلة لزيادة إنتاجية وجودة وظائف الدعم 
تمهيد حول مراكز الخدمات المشتركة

كيانات  من  املتداخلة  املهام  تنفيذ  توحيد  امل�سرتكة  اخلدمات  مراكز  تتطلب 
وفق  معينة،  خدمة  لتقدمي  واحدة  تنظيمية  وحدة  يف  خمتلفة  مواقع  اأو  متعددة 
رئي�سي  ب�سكل  ت�ستهدف  االإنتاجية  لزيادة  و�سيلة  وهي  اإنتاجية.  االأكرث  الطريقة 
تعوي�سات املوظفني، والتي ت�سكل يف املتو�سط   من 20-25٪ من االإنفاق احلكومي 

يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية.

ويف جميع البلدان، تتعامل مراكز اخلدمات امل�سرتكة مع املهام الت�سغيلية امل�ساندة 
مثل تكنولوجيا املعلومات، واملوارد الب�سرية، واملالية، وامل�سرتيات، واإدارة املرافق. 
وهناك توجه قوي يف الدول اال�سكندنافية نحو ذلك، على �سبيل املثال يف ال�سرطة 
والدفاع، اأو على م�ستوى الدولة، مثل جمال الرقمنة. وهو ما يعمل مبثابة و�سيلة 
اإتاحة  العمليات مع  وتوحيد  وفورات احلجم  االإنتاجية من خالل تطبيق  لزيادة 

فر�سة لال�ستثمار يف الكفاءات املتخ�س�سة.

ويجري العمل على اإن�ساء مراكز خدمة عن طريق البدء بر�سم املهام وا�ستخدام 
الوحدات  اإنتاجية  على  ال�سوء  �سلط  ت عملية  وهي  الكيانات،  خمتلف  يف  امل��وارد 
االقت�سادية  االآثار  تقدير  يتم  انيًا،  ث احلجم.  وفورات  تطبيق  واإمكانية  القائمة 
املرتتبة على مركزية املهام، مبا يف ذلك اال�ستثمارات ال�سرورية مثل تكنولوجيا 

املعلومات وتطوير الكفاءات.

الحالة: إنشاء مراكز الخدمات اإلدارية في 
كافة أرجاء الدولة

من  ت�ستفيد  اأن  امل�سرتكة  اخلدمات  مراكز  اإن�ساء  خالل  من  للحكومات  ميكن 
تطبيق وفورات احلجم. وبعبارة اأخرى، كلما زاد عدد املعامالت اأو حجم اخلدمة، 

متكنت املوؤ�س�سات من الو�سول اإىل اأقل تكلفة ممكنة لكل معاملة.

الدولة يف �سياق  اأرجاء  اإن�ساء مراكز اخلدمات االجتماعية يف كافة  اإمكانية  اإن 
الوزارات  اأن  تبني  التي  اإىل احلقيقة  بالنظر  واحدة كان جليًا  ا�سكندنافية  دولة 
االأ�سغر حجمًا. وجرى  الوزارات  ب�سكل ملحوظ من  اإنتاجية  اأكرث  الكبرية كانت 
غري  للموظفني  االإداري��ي��ني  ن�سبة  يظهر  ال��ذي   8 البياين  امل�ستند  يف  ذلك  بيان 
االإداريني يف الوزارات االأكرث واالأقل اإنتاجية. مما يعني اأنه على �سبيل املثال يف 
الوزارة ذات اال�ستخدام االأكرث اإنتاجية للموارد املالية، كل موظف اإداري �ساعد 
217 زمياًل غري اإداري، بينما بلغ هذا العدد 22 فقط يف الوزارة االأقل اإنتاجية.

الكبرية  امل�سرتكة  وكاالت اخلدمات  اأن�ساأت احلكومة  املعطيات،  وبناء على هذه 
لتحقيق اإمكانية زيادة االإنتاجية. وت�سمل مراكز اخلدمات االإدارية اجلديدة اليوم 
واملرتبات  وامل�سرتيات،  املعلومات،  وتقنية  واالإدارة،  الرقمنة،  مثل  جماالت عدة 

واملعا�سات و�سيا�سة املوظفني.

المستند البياني 8: الوزارات األكثر إنتاجية

امل�سدر: وزارة مالية يف اإحدى الدول اال�سكندنافية.
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الحالة: إنشاء مركز الخدمات المشتركة لصرف 
الرواتب والحسابات

اإن�ساء  اإىل  واحل�سابات  الرواتب  �سرف  جمال  يف  االإنتاجية  يف  الفروق  دفعت 
امل�سرتكة  للخدمات  مركز  اإن�ساء  مت  اأوىل  وكخطوة  امل�سرتكة.  اخلدمات  مراكز 
يف عام 2008 كجزء من هيئة خدمات مالية كبرية. ومن ثم يف عام 2011، 
ُجمعت امل�سوؤولية عن الرواتب واالإدارة املالية واحل�سابات للجهات احلكومية يف 

مركز خدمات م�سرتكة منف�سل.

امل�سرتكة  اإن�ساء مركز اخلدمات  على  املرتتبة  االآثار   9 البياين  امل�ستند  ويو�سح 
�سواء من حيث املوارد الب�سرية واالإنتاجية، مما اأدى اإىل احلد من عدد املوظفني 
باأكرث من 50٪ يف حني زادت االإنتاجية لكل موظف بن�سبة فاقت 180٪ يف املئة. 
اإن هذه النتيجة املهمة تطلبت ا�ستثمارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف املقام 
اإال  املوظفني.  بتغريات يف  مرتبطة  وحدة  ملرة  تكاليف  على  انطوت  بينما  االأول، 

اأنه بحلول عام 2011 ثبتت درا�سة اجلدوى الإن�ساء مركز اخلدمات امل�سرتكة.

"زادت اإلنتاجية لكل موظف بنسبة
تزيد عن 180٪"

وكما يت�سح من هذه احلالة، ميكن بالفعل للحكومات اأن تزيد االإنتاجية من خالل 
اال�ستفادة من تطبيق وفورات احلجم. مما يب�سر بتحرير املوارد التي ميكن حتويل 
اأولوية ا�ستخدامها اإىل اخلدمات االأ�سا�سية. ويف حني تعترب وفورات احلجم  هي 
اإمكانية  اأي�سًا  امل�سرتكة، هناك  الإن�ساء مراكز اخلدمات  الرئي�سي املربر  العامل 
لتوحيد العمليات وتطبيق اأف�سل املمار�سات يف القطاع العام.واأخريًا، تفتح عملية 
املهنية،  الكفاءات  تعزيز  اأمام  الباب  اأكرب  وحدات  يف  االإداري��ني  املوظفني  دمج 

حيث اأنه �سي�سبح مبقدور املوظفني اأن يكونوا اأكرث تخ�س�سًا.

المستند البياني 9: ازدادت اإلنتاجية زيادة كبيرة في إدارة الرواتب

1 ما هو عدد معامالت رواتب موظفي الدولة التي ينجزها كل موظف بدوام كامل.

امل�سدر: مركز خدمة اإداري وطني، 2017.
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تحسين الخدمات األساسية

من خالل تحليل الوقت 
تمهيد حول تحليل الوقت

20-25٪ من اإجمايل  اإنتاج اخلدمات العامة  ت�سكل مدخالت العمل يف جمال 
تقع  وبالتايل،  والتنمية.  االقت�سادي  التعاون  منظمة  دول  يف  احلكومي  االإنفاق 
على احلكومة مهمة حمورية ل�سمان ا�ستخدام املوارد الب�سرية بالطريقة االأكرث 

اإنتاجية.

ميكن قيا�ص االإنتاجية ب�سكل خمتلف يف الوظائف املختلفة، اإال اأن الرتكيز دائمًا 
ين�سب على اخلدمة االأ�سا�سية. فاملعلم على �سبيل املثال، يعترب الوقت االإنتاجي 
بالن�سبة اإليه هو الوقت الذي يق�سيه مع الطالب. اأما ل�سائق القطار فهو الوقت 
الذي يق�سيه يف ال�سري على ال�سكك احلديدية يف قيادة القطار. ومن هذا املنطلق 
والتن�سيق  االإدارة  االأخرى مثل  املهام  املنق�سي يف خمتلف  الوقت  اأن يكون  بد  ال 
الداخلي وغريها مقت�سر على ما هو الزم فقط. ولكن ال ينبغي اإهمالها متامًا. 
فغالبًا ما تكون وظائف الدعم مبثابة متطلبات �سابقة الإجراء اخلدمات االأ�سا�سية 

بنجاح.

ولزيادة الوقت املنق�سي على اخلدمات االأ�سا�سية، فاإن املهمة االأوىل للحكومة هي 
�سمان ال�سفافية حول ا�ستخدام الوقت احلايل. ت�سري جتربة الدول اال�سكندنافية 

اإىل اأن اجلزء االأكرب من الوقت غالبًا ال مُي�سى على اخلدمات االأ�سا�سية.

الحالة: استخدام الوقت في خدمات التمريض
وبغر�ص عك�ص هذا االجتاه، يلزم عادة حتليل مقدار الوقت امل�ستهلك يف املهام 
حالة  يف  التحليل  ه��ذا  مثل  على  مثااًل   10 البياين  امل�ستند  ويعترب  املختلفة. 
اخلدمات التمري�سية البلدية. ويظهر اأن 24٪ فقط من وقت املمر�سات ينق�سي 
م�سبقة  �سروطًا  املعطيات  ه��ذه  مثل  وتعترب  امل�ستفيدين.  مع  مبا�سرة  ب�سورة 

للتحقيق يف كيفية اإم�ساء الوقت على نحو اأكرث اإنتاجية.

كثريًا ما ينع�ص حتليل الوقت التوجه اال�سرتاتيجي العام للموؤ�س�سة وميّكن االإدارة 
واإذا ما كانت هيكلة املوؤ�س�سة  اإمكانية حت�سني العمليات من عدمها،  من حتديد 
احلالة  ذلك من خالل  ويت�سح  الرقمنة.  لزيادة  احتماالت  ثمة  كان  واإن  مثالية 

التالية.

المستند البياني 10: فقط نحو 25% من وقت الموظفين أمضوه على الخدمات األساسية في التمريض

م�سدر: عا�سمة ا�سكندنافية.
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الحالة: تحليل استخدام الوقت كوسيلة لتحديد 
أفضل الممارسات في التحقيق

حالة  ويف  انق�سى.  كيف  واإمن��ا  فقط،  املنق�سي  الوقت  يت�سمن  ال  الوقت  حتليل 
الوقت هو اخلطوة االأوىل  ا�ستخدام  ا�سكندنافية، كان حتليل  قوة �سرطة وطنية 
اأي  ال�سرطة حول كيفية ق�ساء وقتهم،  اأف�سل املمار�سات بني دوائر  نحو حتديد 
املهام  جودة  على  ذلك  اأثر  وكيف  معينة،  ملهام  اإجراءهم  عند  اإنتاجيتهم  مدى 

التي نفذوها.

على  الرتكيز  عند  اأن��ه  التحليل  اأظهر   ،11 البياين  امل�ستند  يف  مبني  هو  وكما 
االإنتاجية، كانت دوائر ال�سرطة 1 و 2 تعمالن ب�سكل جيد ب�سورة مت�ساوية، يف 
حني ا�ستهلكت الدائرة 3 موارد اإ�سافية لكل ق�سية بن�سبة اأكرث من 20٪، وذلك 
عند قيا�سها بال�ساعات. اإال اأن قيا�ص االإنتاجية مل ي�سلط ال�سوء على نوعية العمل 
يف دوائر ال�سرطة. ولهذا مت و�سع قيا�ص اجلودة والذي ركز على حجم التهم/
الق�سايا التي و�سلت اإىل مرحلة اإ�سدار االأحكام. واأظهرت هذه الدرا�سة اأنه يف 
حني اأن الدائرة 1 و 2 كان اأداوؤهما جيدًا ب�سورة مت�ساوية من ناحية االإنتاجية، 

كانت الدائرة 1 متفوقة بن�سبة 15٪ على مقيا�ص اجلودة.

وهو ما اأثار النقا�ص حول اأي من املمار�سات كانت اأكرث اأو اأقل اإنتاجية بني الدوائر. 
ومن خالل اجلمع بني مقيا�سي االإنتاجية واجلودة، اأظهر التحليل اأين يجب اإمعان 

النظر ملعرفة اأف�سل املمار�سات.

"زادت اإلنتاجية لكل موظف بنسبة
تزيد عن 180٪"

وعقدت حتليالت اإ�سافية مقارنة بني ممار�سات التحقيق بني الدوائر، م�سحوبة 
يت�سمن  جديد  من��وذج  تطوير  اإىل  وخل�ست  الدولية،  املمار�سات  اأف�سل  بجمع 
اأف�سل املمار�سات الداخلية من االإدارات يف الدولة مع اأمثلة من اأف�سل املمار�سات 
الدولية املعروفة. وجرى تعميم نهج التحقيق االآن على جميع اأنحاء دوائر ال�سرطة 

يف جميع اأنحاء الدولة. 

�سمان  نحو  االأوىل  اخلطوة  ميثل  ما  غالبًا  الوقت  ا�ستخدام  حتليل  ف��اإن  وعليه 
اإم�ساء املزيد من الوقت يف تنفيذ اخلدمات االأ�سا�سية، اإىل جانب كونه اأي�سًا اأداة 

لتحديد اأف�سل املمار�سات لتح�سني االإنتاجية واجلودة.

المستند البياني 11: ال بد من النظر إلى اإلنتاجية بالتوازي مع الجودة

امل�سدر: ال�سرطة الوطنية اال�سكندنافية، دوائر �سرطة خمتارة.
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تخفيض نفقات المشتريات

مع المحافظة على النوعية والكمية أو زيادتهما
تمهيد حول مضاعفة االستفادة من 

المشتريات
يعترب حتليل امل�سرتيات و�سيلة لتحقيق اال�ستفادة املثلى من املدخالت اخلارجية 
يف املوؤ�س�سة، حيث ميكن اأن تتكون املدخالت من النفقات الت�سغيلية، مثل ال�سلع 
وي�سكل  املعدات اجلديدة.  اأو  املباين  �سراء  املال مثل  راأ�ص  نفقات  اأو  واخلدمات 
تركيز  حمور  فهو  وبالتايل  دولة،  الأي  االإنفاق  اإجمايل  من   ٪25-15 نحو  هذا 

مهم من التحليل.

تكون عادة اخلطوة االأوىل يف م�سروع امل�سرتيات هي اإن�ساء خط االأ�سا�ص. كم اأنفق 
غالبًا  هذا  ويكون  الراأ�سمالية؟  والنفقات  واخلدمات  ال�سلع  على  احل�سول  على 
املوؤ�س�سات  من  مبعرثة يف عدد  تكون  قد  البيانات  اأن  ال�سيما  يبدو،  اأ�سعب مما 
وم�سجلة وفق ممار�سات خمتلفة، اإال اأن بناء خط اأ�سا�ص وا�سح هو مفتاح الو�سول 

لت�سخي�ص ناجح.

اأما اخلطوة الثانية فهي جتميع االإنفاق يف فئات خمتلفة. االنق�سام االأ�سا�سي يكون 
عادة يف النفقات الت�سغيلية والراأ�سمالية مع مزيد من الت�سنيف يف االن�سقاقات 

الوظيفية مثاًل مما يوؤدي اإىل زيادة التفا�سيل.

"...البيانات قد تكون مبعثرة في عدد من 
المؤسسات ومسجلة وفق ممارسات 

مختلفة، إال أن بناء  خط أساس واضح هو 
مفتاح الوصول لتشخيص ناجح."

وتت�سمن اخلطوة الثالثة معرفة طريقة تخفي�ص االإنفاق يف كل فئة. وثمة طرق 
من  ذلك  ميكن  املثال  �سبيل  فعلى  امل�سرتيات.  يف  للتوفري  �سبل  الإيجاد  متعددة 
خالل احل�سول على املنتج نف�سه اأو منتج خمتلف مماثل بقيمة اأقل، ومن املمكن 
اأو موا�سفات  الكميات  انخفا�ص  اإىل  يوؤدي  الطلب مما  يتم ذلك عرب �سبط  اأن 

املنتجات امل�سرتاة، مما يتيح �سراء املنتجات القيا�سية. كما ميكن حتقيق التوفري 
عرب زيادة االمتثال يف املوؤ�س�سات، بحث يقوم املوظفون با�ستخدام العقود املتفق 
عليها اإىل اأق�سى حد. اأ�سف اإىل ذلك اأنه من املفيد دائمًا يف م�ساريع النفقات 
النهج  هذا  وي�سمل  للملكية.  االإجمالية  التكلفة  يف  التفكري  الكبرية  الراأ�سمالية 

ال�سيانة والنفقات الت�سغيلية املتوقعة اإىل جانب تكاليف اال�ستثمار.

كما �سوف تظهر احلالة التالية، يجب النظر اإىل خطوات ال�سراء التقليدية االآتية 
بالتوازي مع ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة وتنظيمها والعمليات االأ�سا�سية ل�سمان وقوع اأثرها.

حالة: مشروع المشتريات لمؤسسة إعالمية 
وطنية

اإىل  النظر  كيفة  على  مثااًل جيدًا  اال�سكندنافية  الوطنية  االإذاعية  الوكالة  تعترب 
م�سروع امل�سرتيات كجزء ال يتجزاأ من حت�سني اأداء املوؤ�س�سة.

حيث كانت املحطة تواجه تخفي�سات يف امليزانية وتبحث عن و�سيلة لتخفي�سها 
دون امل�سا�ص يف كمية اأو نوعية الربامج.

12، اأظهر حتليل العملية االعتيادية لعمليات  وكما هو مبني يف امل�ستند البياين 
ي�سع  العقود مما  توقيع  قبل  عادة  يبداأ  االإنتاج  اأن  التلفزيوين  للربنامج  ال�سراء 
�سبق حتديد  الربنامج، حيث  اأ�سعار  التفاو�ص على  املحطة يف و�سع �سعب عند 

توقيت بث الربنامج قبل التفاو�ص على العقد.

واأظهرت التحليالت االإ�سافية اأن املحررين االإبداعيني كانت تقع عليهم امل�سوؤولية 
الرئي�سية لعملية اإنتاج الربنامج التلفزيوين كاملًة، مبا يف ذلك املفاو�سات حول 
على  الرتكيز  قل  فقد  متمّيز،  ترفيه  ب�سناعة  اأواًل  الهتمامهم  ونظرًا  ال�سعر، 

حت�سني االأ�سعار.
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يقررون  الذين  املبدعني  املوظفني  بني  توافق  هناك  يكن  مل  واأخ���ريًا،  واأخ��ريا، 
اخلرباء  واملوظفني  النهائي،  القرار  اتخاذ  حق  وميلكون  العرو�ص،  يف  املحتوى 

يف حت�سني ال�سروط التجارية واالإدارة القانونية امل�سوؤولة عن ال�سروط القانونية.

اخلا�ص  والتنظيم  العملية  هيكلة  ب��اإع��ادة  املحطة  قامت  التحليل،  على  وبناًء 
الرتكيز على اجلودة  التوازن بني  لتحقيق  التلفزيونية،  الربامج  باحل�سول على 
وال�سعر. واأدى هذا التطور اإىل ا�سرتاتيجية جديدة ل�سراء الربامج التلفزيونية، 
والتي ربطت معايري اجلودة مثل عدد امل�ساهدين، بامليزانية املتاحة. كما اأدت اإىل 
ن�سوء عملية وتنظيم فيهما تركيز اأكرب على حتقيق التوازن بني �سلطة القرار بني 

املوظفني املبدعني واملوظفني امل�سوؤولني عن الناحية التجارية والقانونية.

اأدى الرتكيز على اجلمع بني اأدوات ال�سراء التقليدية واتباع نهج �سامل للموؤ�س�سة 
اإىل حتقيق توفري بن�سبة نحو 20٪ دون انخفا�ص كمية اأو نوعية الربامج.

"الجمع بين أدوات الشراء التقليدية مع اتباع 
نهج شامل...أدى لتحقيق توفير بنسبة نحو 

20٪ دون انخفاض الكمية أو النوعية"

المستند البياني 12: أدت عملية شراء البرامج التلفزيونية إلى ضعف في القدرة على التفاوض

امل�سدر: موؤ�س�سة اذاعة وطنية ا�سكندنافية.
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إدارة االستثمارات العامة

أداة لتحسين النفقات الرأسمالية
تمهيد حول إدارة االستثمارات العامة

ت�سكل اال�ستثمارات العامة ما بني 5-10٪ من اإجمايل االإنفاق احلكومي يف دول 
لتحديد  قوية  اآلية  تطبيق  اإىل  يدعو  مما  والتنمية،  االقت�سادي  التعاون  منظمة 

اأولويات امل�ساريع وت�سليمها باأقل وقت واأقل ميزانية.

االأولية  املراحل  منذ  التكاليف  و�سبط  مراقبة  مع  اال�سكندنافية  الدول  تتعامل 
للم�سروع حتى مراحله النهائية، والتي ت�سجل حينها التكلفة احلقيقية للم�سروع. 
وهو نهج ي�ستند اإىل الفر�سية االأ�سا�سية باأن مراقبة احلكومة للنفقات تكون اأكرث 
فعالية حني جتري من نقطة "املنبع" اأي من البداية يف وقت اإعداد امليزانية واأثناء 

تنفيذ امل�سروع.

اإدارة اال�ستثمارات العامة نهجًا عامًا وي�ستخدم على نطاق وا�سع مع  يعترب نهج 
 5 عرب  وتكييفه  هيكلته  فتتم  اال�سكندنافية،  ال��دول  جميع  يف  طفيفة  تعديالت 
امل�سروع  اإجناز  اإىل  و�سواًل  امل�سروع  عنا�سر  حتديد  مرحلة  من  ابتداًء  مراحل، 
التطور يف  الرئي�سي من ذلك هو �سبط  والهدف   .)13 البياين  امل�ستند  )انظر 
املراحل منذ  امل�سروع  لتنفيذ  امل�ستخدم  والوقت  املتوقعة  الراأ�سمالية  النفقات 

االأولية، حيث ُيدر�ص امل�سروع وينطلق خالل املراحل املتو�سطة املوؤدية اإىل التكاليف 
احلقيقية امل�سجلة بحلول اإجناز امل�سروع - وهي عملية ت�سمل اأي�سًا �سمان اجلودة 
تعمل  والتي  امل�سروع  عنا�سر  حتديد  مرحلة  اإىل  النهج  هذا  وي�ستند  اخلارجية. 
مبثابة نقطة قيا�ص نظرًا لتطور امل�سروع من مرحلة اإىل اأخرى، كما يوفر هيكاًل 

للتمويل مع احتياطي للمخاطر واآليات �سلطة �سرف االحتياطي عند اللزوم.

1( مرحلة حتديد عنا�سر امل�سروع:
تهدف مرحلة حتديد عنا�سر امل�سروع توفري اأ�سا�ص لتقييم �سلة امل�سروع وربحيته 
على  العائدة  بالفوائد  ومقارنتها  اال�ستثمارية  التكاليف  ح�ساب  يف  للمبا�سرة 
امل�ستخدم، واملوؤثرات اخلارجية، ونفقات الت�سغيل، واالإيرادات املتوقعة، وغريها.

2( الفح�ص االإ�سايف:
اإذا تقرر اأن امل�سروع جمدي، تبداأ مرحلة حتديد برنامج امل�سروع، يف حال كان 

امل�سروع جمدي.

المستند البياني 13: مراحل نهج إدارة االستثمارات العامة

امل�سدر: موؤ�س�سة تدقيق مايل عامة وطنية ا�سكندنافية
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المستند البياني 14: أدى النهج إلى تخفيض التكاليف

م�سدر: موؤ�س�سة �سبكة ال�سكك احلديدية اال�سكندنافية

وجوب  حول  �سيا�سي  لقرار  اأ�سا�سًا  االإ�سافية  االختبارات  ت�سع  املرحلة  هذه  يف 
مفتوحة  �سناديق  على  امليزانية  ُتق�سم  ثم  وم��ن  عدمه.  من  امل�سروع  اإط��الق 

و�سناديق ال ت�ستخدم اإىل باإذن خا�ص.

3(  مرحلة الت�سميم:
املخاطر  تقييم  م��ن  م��زي��دًا  ت�سمل  مف�سلة  توقعات  على  املرحلة  ه��ذه  تركز 
ذلك  وي�ستخدم  ال�سابقة.  املراحل  من  �سمولية  اأكرث  ب�سكل  القطع   وموا�سفات 
امل��وردي��ن  م��ن  امل��دخ��الت  م��ن  ع���ددًا  اأي�سًا  املرحلة  وت�سمل  املناق�سة،  لعملية 
املحتملني، بطريقة تعاونية، حول اأكرث املوا�سفات نفعًا. ومن ثم يتمخ�ص عن هذه 

املدخالت مفاو�سات ملمو�سة واإبرام العقود.

4( مرحلة التنفيذ:
ال�سيا�سي  النظام  مع  �سنوية  ن�سف  اجتماعات  عقد  يتم  امل�سروع،  ُينفذ  حني 
الر�سمي ل�سمان اإدارة الوقت وامليزانية وتقييم احلاجة لتعديل الوقت وامليزانية 

من عدمها.

5(  مرحلة االإجناز:
واإدارة  للتكلفة  النهائية  املراجعة  هي  االإجن��از  مرحلة  يف  املركزية  املهمة  تعترب 
املركزية  البيانات  قاعدة  وحتديث  امل�ستفادة  ال��درو���ص  ذل��ك  يف  مبا  ال��وق��ت، 

مبعلومات عن جميع م�ساريع البنية التحتية وا�سعة النطاق.

الحالة: تحقيق انخفاض التكاليف والتسليم 
حسب الجدول لمشروع السكك الحديدية 

بقيمة عدة مليارات
توقعات  حتديد  يف  يتمثل  حتديًا  تواجه  احلديدية  ال�سكك  �سبكة  موؤ�س�سة  كانت 
دقيقة بخ�سو�ص التخطيط وامليزانية مل�سروع رافقته �سكوك كبرية نظرًا حلجمه، 

وظروفه اجلغرافية وكرثة اأ�سحاب امل�سلحة.

تخطيط  القرار عرب  �سنع  معطيات  العامة يف حت�سني  اال�ستثمارات  نهج  �ساهم 
اأ�سحاب  جميع  من  مدخالت  تت�سمن  التي  املخاطر  على  عامة  ونظرة  مف�سل 

امل�سلحة، مبا يف ذلك املوردين.

م�سرتك  فهم  خالل  من  امل�سلحة  اأ�سحاب  بني  اأوث��ق  تعاونًا  النهج  اأر�سى  كما 
العبء  تخفيف  يف  اأ�سهمت  مرنة  تناف�سية  مناق�سة  وعملية  املتبادلة  للم�سوؤولية 
االإداري واملخاطر لكل من اأ�سحاب امل�سالح احلكومية وكذلك املقاولني اخلا�سني 

واملوردين.

اإن ارتفاع م�ستوى القدرة على التنبوؤ بتكاليف امل�سروع والتنبوؤ باملخاطر على اأف�سل 
وجه بف�سل نهج اال�ستثمارات العامة، اأدى اإىل تخفي�ص التكلفة املتوقعة، مقارنة 

بامليزانية االأولية، بن�سبة نحو 30٪، كما هو مو�سح يف امل�ستند البياين 14.
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تحليل االستفادة من األداة

أداة لزيادة المنفعة من إجمالي أصول القطاع العام
تمهيد حول االستفادة من اإلمكانيات

ت�سكل النفقات الراأ�سمالية 5-10٪ من اإجمايل االإنفاق احلكومي يف دول منظمة 
نفقاتها، ي�سبح  لتغطية  تكافح احلكومات  وبينما  والتنمية.  االقت�سادي  التعاون 

للقدر الذي حت�سن فيه ا�ستغالل االإمكانيات االإنتاجية املتوفرة اأهمية متزايدة.

املنتج  اال�ستخدام  اأن  اإىل  ت�سري  اال�سكندنافية  الدول  من  امل�ستفادة  التجربة  اإن 
لالأ�سول الراأ�سمالية يف القطاع العام يغطي غالبًا 15-50٪ فقط من اإجمايل 
االأمثل  لال�ستخدام  كبرية  ق��درة  للحكومات  يتيح  مم��ا  املتاحة،  االإمكانيات 

لالإمكانيات احلالية دون املزيد من اال�ستثمارات.

"االستخدام المنتج لألصول الرأسمالية في 
القطاع العام يغطي غالبًا 50-15 ٪ فقط 

من إجمالي اإلمكانيات المتاحة" 

تظهر التحليالت التي اأجريت على ا�ستخدام االأ�سول معدالت ا�ستخدام لكل يوم، 
اأ�سبوع، و�سنة.

وهناك ثالث و�سائل رئي�سية لتح�سني اال�ستفادة من االإمكانيات، وهي: 1( اإزالة 
الن�سطة لالإمكانيات احلالية؛  الت�سغيل  2( زيادة �ساعات  الفائ�سة.  االإمكانيات 
اأكرث  االإمكانيات بطريقة  االأ�سول ال�ستخدام  العمليات حول  اإعادة �سياغة  و3( 
اإنتاجية. ويف ما يلي، �سوف يتم تو�سيح كل و�سيلة حت�سني ب�سكل موجز، واتباعها 

مبثال عملي.

المستند البياني 15: استغالل اإلمكانيات في جامعة اسكندنافية

م�سدر: جامعة ا�سكندنافية.
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1( إزالة اإلمكانيات الفائضة

يتم  الذروة، ال  اأوقات  اأنه حتى يف  العام، يتبني غالبًا  القطاع  اأ�سول  عند حتليل 
مو�سحة  جامعة  درا�سة  يف  جليًا  هذا  ويبدو  حد.  اأق�سى  اإىل  االأ�سول  ا�ستخدام 
يف م�ستند االإثبات 15. ويف هذه احلالة، اأدى التحليل اإىل �سدور قرار من اإدارة 
يف  الراأ�سمالية  النفقات  بتخفي�ص  �ساهم  مما  املباين،  من  عدد  ببيع  اجلامعة 

اجلامعة بن�سبة ٪24.

2( زيادة ساعات التشغيل النشطة لإلمكانيات 
الحالية

يف  اال�ستخدام  يف  اإف��راط  وهناك  تعقيدًا،  اأكرث  معينة  حاالت  يف  امل�سكلة  تكون 
الركود.  ف��رتات  يف  اال�ستخدام  يف  وقلة  االأحيان،  من  الكثري  يف  ال��ذروة  ف��رتات 
اال�ستوديوهات  ت�ستخدم  اإذ  اإذاعية وطنية،  وكالة  ينطبق على حالة  و هو ما قد 
اأن تكون  التلفزيون والتي يغلب على اال�ستفادة من االإمكانيات فيها  الإنتاج مواد 
عالية خالل �ساعات العمل العادية بخالف االأعياد، بينما تتناق�ص ب�سكل كبري 
خالل ف�سل ال�سيف ويف امل�ساء، وهي حاالت تدعو الإطالق مبادرات ملوازنة معدل 

اال�ستخدام.

"وهناك إفراط في االستخدام في فترات 
الذروة في الكثير من األحيان، وقلة في 

االستخدام في فترات الركود"

للربامج  م�ستمرين  واإنتاج  تخطيط  تقدمي  عرب  تكون  قد  املبادرات  هذه  اإح��دى 
ومن  ل��الإن��ت��اج.  حتى  االأع��ي��اد  موا�سم  ت�ستخدم  وب��ال��ت��ايل  ال�سنة،  م���دار  على 
�ساعات  متديد  طريق  عن  املتاحة  االإمكانيات  لزيادة  مبادرة  اإط��الق  املمكن 
اأي��ام  يف  م�ساء  الثالثة  وحتى  �سباحًا  الثامنة  من  مثل  اال�ستوديوهات،  فتح 
اأي��ام  طيلة  الليل  منت�سف  بعد  الثانية  وحتى  �سباحًا  ال�ساد�سة  االأ�سبوع،من 

والفوائد  للتكاليف  حتليل  اإج��راء  من  بد  ال  احل��االت،  ه��ذه  مثل  ويف  االأ�سبوع. 

الإظهار الفرق بني زيادة التكاليف املرتبطة باال�ستفادة الق�سوى من االإمكانيات 
واملكا�سب االإنتاجية.

3( إعادة صياغة  العمليات لتتمحور حول 
األصول

اإن احلاالت االأخرى اأي�سًا ت�ستدعي حلواًل اأكرث اإبداعًا، ففي اإحدى احلاالت، عانى 
املقطعي وكانوا  الت�سوير  اأجهزة  ا�سكندنافية �سحًا يف  ال�سحي يف دولة  القطاع 

يفكرون يف اال�ستثمار يف معدات جديدة مكلفة.

املوظفني  عمل  �ساعات  متديد  اأن  االإمكانيات  من  اال�ستفادة  حتليل  اأظهر  ثم 
امل�سغلني الأجهزة الت�سوير املقطعي لن يكفي لتغطية الطلب.

تتم  التي  امل�سح/الت�سوير  عمليات  عدد  زي��ادة  هو  احلل  كان  احلالة،  هذه  ويف 
الت�سوير  عملية  حول  العملية  �سياغة  اإع��ادة  تطلب  مما  ال��واح��دة.  ال�ساعة  يف 
بحد ذاتها، مما تطلب مكوث املري�ص يف غرفة الت�سوير املقطعي الأق�سر وقت 
ممكن، وت�سميم مرافق لتغيري املالب�ص، وغرفة منف�سلة للطبيب لفح�ص النتائج 
والتحدث اإىل املري�ص. اأدت التغيريات اإىل زيادة اال�ستفادة من االإمكانيات بن�سبة 
تفوق 300٪، كما هو مو�سح يف امل�ستند البياين 16. وباتباع العملية اجلديدة، مل 

يعد هناك حاجة لال�ستثمار يف املزيد من اأجهزة الت�سوير.

وكما تظهر هذه احلاالت، فاإن حت�سن معدالت اال�ستخدام الإجمايل اأ�سول القطاع 
العام يتوقف على �سياق بعينه، بدءًا من الق�ساء على االإمكانيات املفرطة و�سواًل 
اإىل تو�سعة االإمكانيات احلالية من خالل جمموعة من الو�سائل املختلفة. وهو ما 
يوؤدي عادة اإىل زيادة االإنتاجية، وتوفري راأ�ص املال من االأ�سول الثابتة، كما ميكن 
اأن يقلل من تكاليف ال�سيانة، مما يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل توفري راأ�ص املال 

الذي ميكن ا�ستثماره يف رفع اجلودة.

المستند البياني 16: يمكن زيادة استغالل اإلمكانيات من خالل

امل�سدر: م�ست�سفى ا�سكندنايف.
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