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  -الموازنة العامة للدولة  : -الوحدة األولى :

 الدرس األول : 

 

 

 النظام اإللتصادي ألي دولة ٌموم على فلسفة معٌنة تتبناها الدولة )علل (   ممدمه : 

 مإسسً  لتحمٌك أهداؾ معٌنة بإستخدام مجموعه من الوسائل فً ظل إطار 

 تشرٌعً  

 

تعنى و تهتم بدراسة سلون الحكومة لتحمٌك  لً العام ( المالٌة العامة ) اإللتصاد الما -

 أهداؾ المجتمع مثل توفٌر الخدمات , ترسٌخ مبدأ العدالة / توزٌع الدخل .

 

 الموازنة العامة للدولة تحدد

 

 

  االٌرادات العامة للدولة            النفمات العامة للدولة  

 

 

 هذه تمثل المالٌة العامة  

 

 

 

 

 

 المالٌة العامة 

 

مهم 

 جدا
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ٌتم تحدٌد النفمات واالٌرادات العامة للدولة من أجل إشباع حاجات اإلنسان وتمسم هذه الحاجات الى  *

 نوعٌن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هً حاجات توفرها الدولة  هً حاجات ٌوفرها االفراد

 لها مثل بؤنفسهم مثل ) المؤكل / المشرب / الملبس (                                 والهٌئات العامة 

 ) التعلٌم , الصحة , األمن , العدالة(                                                                                

 

 سإال : صنؾ الحاجات التالٌة الى حاجات خاصه ) فردٌة ( وحاجات عامة 

 تعلٌم  : عامة ال -6المؤكل  : خاصة                                              -1

 خدمات النمل العام : عامة  -7األمن الداخلً : عامة                                       -2

  خاصةالملبس :  -8العدالة : عامة                                                -3

 عامة اإلنارة العامة :  -9المؤوى) المسكن( : خاصه                                  -4

 المٌاه العامة : عامة   – 11الخدمات الصحٌة : عامة                                   -5

 

 

 المؤكل . : أذكر مثال على حاجات فردٌة ) خاصة (  2سإال 

 ./ المواصالتعامة  التعلٌم / الصحة   أذكر مثال على حاجات     

 حاجات خاصة 

 ) فردٌة ( 

 حاجات عامة 
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 ون هنان اٌرادات عامة من : لتوفٌر الحاجات و إشباعها لدى الفرد ٌجب أن ٌك 

  

 

 

 الرسوم المتنوعة             المروض والمنح الخارجٌة            الضرائب               

 

  

  

                                        اإلٌراديهً علم ٌدرس مجمل أنشطة الدولة بما ٌتوافر لها من مخصصات مالٌة بشمٌها             

 اإلنفالً 

 اإللتصادٌة . -1بؽٌة تحمٌك أهداؾ المجتمع : 

 اإلجتماعٌة . -2 

 المالٌة . -3 

  -: عناصر المالٌة العامة * مهم  

 النفمات العامة . -1

 اإلٌرادات العامه . -2

 الموازنة العامة . -3

 

 

 

 

 

مالحظة 

 هامة 

 ٌف المالٌة العامةتعر
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 : وضح الممصود بالمالٌة العامة ؟  1س 

 

 ن ثالث عناصر اساسٌة أذكرها ؟ تتكون المالٌة العامة م 2س

 

ٌبٌن الجدول اآلتً بعض األمثلة على حاجات االنسان المتعددة صنفها الى حاجات خاصة و  3س   

 أخرى عامة  . 

 

 

 نوع الحاجة  المثال  الرلم 

 الوجبات .1
 الؽذائٌة الٌومٌة الفراد العائلة  

 خاصة 

 عامة  بناء مدرسة جدٌدة  .2

 خاصة  شتوٌة شراء مالبس  .3

 خاصة  شراء منزل جدٌد  .4

 عامه  تؤمٌن العالج لمرضى السكري  . 5

إلامة حواجز على الحدود األردنٌة  . 6
 حفاظا علٌها من األعداء 

 عامه 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة الدرس األول 

 مهم
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هً المبالػ النمدٌة التً تنفمها الهٌئات العامة للدولة إلشباع حاجات المواطنٌن العامة بما ٌضمن  -

 تحمٌك النفع العام .

 

 

 " عناصر النفمات العامة "               

 ٌشترط فً النفمات العامة توافر العناصر االساسٌة الثالث اآلتٌة  :  -

 اإللتصار على المبالػ النمدٌة :  –أ 

 ٌجب استخدام النمود فً النفمات العامة .

نٌة مثل السكن المجانً أو شرفٌة منح أما ما تستخدمه الدولة من مزاٌا وخدمات سواء أكانت عٌ

 األوسمة واأللماب ال ٌعد من النفمات العامة  .

 

 اإلشراؾ من الهٌئات العامة الممثلة للدولة : -ب

ٌجب أن ٌكون اإلنفاق من لبل الهٌئات العامة للدولة أما ما ٌنفمه األشخاص بصفتهم الطبٌعٌة أو 

 عامة حتى لو كان الهدؾ منها المنفعه العامة .االعتبارٌة هً نفمات خاصة ال تعتبر نفمات 

 مثال : لٌام شخص ما باالنفاق النمدي النشاء مدرسة او مستشفى او مسجد .

 

 

 الدرس الثانً 

 النفمات العامة 

 مهم 
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 تحمٌك النفع العام : -ج

الهدؾ من النفمات العامة اشباع الحاجات العامة وتحمٌك المنفعة العامة أما النفمات التً ال تهدؾ  -

 ة .الى ذلن هً نفمات ؼٌر عام

 

 

 

 

  

 

  

 

 ترسٌخ بدأ المساواة بٌن المواطنٌن -2توفٌر الدولة وهٌئاتها العامة                                 -1

 أي تحمٌك المنفعة العامة  لكل االفراد                                   حاجة عامة نٌابة عن األفراد

   ولٌس لفئة معٌنة ) التعتبر من النفمات العامة (                                        بهدؾ تحمٌك هدؾ عام 

                                          

 انشاء الدولة حدائك عامة فً مناطك                             -1إنشاء وزارة التربٌة والتعلٌم                مثال :  -1مثال : 

 متعددة .                              مدارس فً مناطك متعددة

 

 : انشاء الدولة حدٌمة خاصة فً  2مثال                    تمدٌم وزارة الصحة العالج لجمٌع  -2

 منطمة معٌنة لخدمة أفرادها فمط  األفراد  الذٌن ٌعانون من مرض السكري 

 )ال تعد نفمة عامة ( . 

 

 

 

أهداؾ 

 النفمات العامة 
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 حاالت وموالؾ إدارٌة

 

دٌنار  111.111رة الصحة لبل سنتٌن مستشفى حكومً فً إحدى المناطك بكلؾ أنشؤت وزا -1

وفً الولت نفسه عملت وزارة األشؽال بالتعاون مع بعض المإسسات الخاصة على توفٌر 

 المسكن لبعض األفراد فً منطمة نائٌة  .

 

 المطلوب : فً اي الحالتٌن ٌعد إتفاق الدولة ضمن النفمات العامة ؟ 

 

 الحل : 

 

تعتبر من النفمات  111.111الحالة األولى : إنشاء وزارة الصحة مستشفى حكومً بكلفة 

 العامة ألن اإلنفاق فٌها كان نمدا .

 

الحالة الثانٌة : توفٌر المسكن  من لبل وزارة األشؽال ال تعد من النفمات العامة ألن الدولة لم 

لسكن الجاهز عن طرٌك بعض تنفك مبالػ نمدٌة لتوفٌر السكن لالفراد بل وفرت لهم ا

 المإسسات الخاصة .

 

 

 

أنشؤت وزارة التربٌة والتعلٌم مدرسة فً أحدى المناطك فً حٌن أنشؤت مإسسة خاصة ألحد 

 األشخاص مدرسة فً منطمة مجاورة .

 

 المطلوب : أي الحالتٌن ٌعد إنفالا عاما .

 

ات عامة ( النها من الهٌئات العامة الحالة األولى : انشاء وزارة التربٌة والتعلٌم مدرسة ) نفم

 للدولة .

 

نفمات عامة النها لٌست من ن لبل مإسسة خاصة ال تعد مالحالة الثانٌة : انشاء مدرسة 

 العامه التابعه للدولة .الهٌئات 

 

 

 

  2حالة 
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لررت الدولة أنشاء مراكز عدة لرعاٌة ذوي اإلحتٌاجات الخاصة فً مناطك متعددة فً 

وفً الولت نفسه لررت الدولة على انشاء ملعب رٌاضً خاص وحٌد النفع العام  المملكة وٌحمك لهم

 فً منطمة معٌنة فمط .

 

 المطلوب : أي الحالتٌن ٌعد من النفمات العامة ؟ 

 

 الحالة األولى : انشاء مراكز لرعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة نفمات عامة .

 ة لم تحمك النفع العام  .الحالة الثانٌة : انشاء ملعب خاص لٌست نفمات عام

 

 معاٌٌر تصنٌف النفمات العامة

 

 بحسب مهام الدولة :  -1

 نفمات إلتصادٌة . -نفمات إجتماعٌة .     ج -نفمات إدارٌة .     ب - أ

 

 

 بحسب حصول الدولة على ممابل لإلنفاق :  -2

 .   التحوٌلٌةالنفمات  –النفمات الحمٌمٌة ) الفعلٌة ( .     ب  - أ

 

 

 صورة مستملة سنوٌا  .بحسب تكرارها ب -3

 النفمات ؼٌر العادٌة .  -النفمات العادٌة .                ب - أ

 

 

 بحسب نطاق سرٌانها ومدى االستفادة منها  . -4

 نفمات محلٌة  . -نفمات مركزٌة .              ب - أ

 

 بحسب تؤثٌرها فً اإللتصاد الوطنً . -5

  3حالة 

 مهم
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 النفمات الرأسمالٌة . -النفمات الجارٌة .           ب - أ

 

 أنواع النفمات العامة بحسب مهام الدولة

 

 أمثلة علٌها  التعرٌؾ  النوع 

نفمات  -1
 إدارٌة 

مبالػ نمدٌة تنفمها الدولة على اإلدارة العامة 
والدفاع واألمن والعدالة والتمثٌل السٌاسً 

 واإلنفاق العام على الدفاع الوطنً .

تجهٌز الجٌش وتدرٌب أفراده 
 للدفاع عن الوطن 

مبالػ نمدٌة تنفمها الدولة على خدمة المجتمع  إجتماعٌة نفمات 
 ممثلة بالرعاٌة الصحٌة والتعلٌم .

االنفاق على بناء مركز صحً 
لتمدٌم االعانات لذوي الدخل 
 المحدود والعاطلٌن عن العمل .

مبالػ نمدٌة تنفمها الدولة على االستثمارات  نفمات التصادٌة 
المومً التً تهدؾ الى تزوٌد االلتصاد 

بخدمات اساسٌة مثل ) النمل / المواصالت 
/محطات تولٌد الكهرباء / الصرؾ الصحً 

 والري ( 

 االنفاق على تعبٌد الطرق .
 

االنفاق على تمدٌد شبكات 
  الصرؾ الصحً

 

 أنواع النفمات حسب حصول الدولة على ممابل لالنفاق

 

  

 مثال  التعرٌؾ  النوع 
الػ نمدٌة تنفمها الدولة لماء مب نفمات حمٌمٌة ) فعلٌة (  -1

الحصول على شًء ما ممابل 
 ذلن اإلنفاق 

إنفاق الدولة على الرواتب 
واجور موظفً المطاع العام 

 للحصول على شًء معٌن 

 النفمات التموٌلٌة  -2
تهدؾ الى العدل واعادة 
توزٌع الدخل لمصلحة 

الطبمة الفمٌرة ودعم 
اسعار السلع التموٌنٌة 

 مثل الدلٌك 

ػ نمدٌة تنفمها الدولة من دون مبال
ان ٌترتب علٌها حصول الدولة 
على شًء ما ممابل ذلن االنفاق 

. 

مثل االنفاق واعانة الشٌخوخة  
والبطالة واالعانات وؼالء 

 المعٌشة 
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 مثال  التعرٌؾ  النوع 

مبالػ نمدٌة تنفمها الدولة تكرارا  النفمات العادٌة  .1
 وبصورة منتظمة كل سنة ال

ٌشترط أن تكون ثابتة فً 
الممدار ولكن ٌكتفى بؤن تتكرر 

فً الموازنة حتى لو اختلؾ 
 ممدارها 

 رواتب الموظفٌن . -
 نفمات التعلم والصحة العامة .-
تكالٌؾ صٌانة المبانً  -

 واالجهزة العامة 

مبالػ نمدٌة تنفمها الدولة بصفة  النفمات ؼٌر العادٌة  .2
استثنائٌة لمواجهة ظروؾ 

صادٌة أو إجتماعٌة او إلت
سٌاسٌة وهً ؼٌر متكررة 

 سنوٌا  ) فً الحاالت الطارئة ( 

االنفاق على الكوارث الطبٌعٌة ) 
 زالزل , فٌضانات / حروب ( 

 

 

 

 مثال  التعرٌؾ  النوع 

مبالػ نمدٌة تنفمها الدولة الشباع  النفمات المركزٌة  .1
حاجات أفراد المجتمع كافه 

ٌة المٌام وتتولى الحكومة المركز
 بها 

االنفاق على الدفاع واألمن 
 والعدالة

مبالػ نمدٌة تنفمها الدولة الشباع  النفمات المحلٌة  .2
 حاجات أفراد هٌئة محلٌة معٌنة 

االنفاق على توصٌل مٌاه 
الشرب والكهرباء الى المدن 

 والبلدٌات 

 

 

 

 

بحسب تكرارها بصورة منظمة  العامة أنواع النفمات

 سنوٌا 

سرٌانها ومدى االستفادة  نطاق بحسب العامة  أنواع النفمات

 منها
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 مثال  التعرٌؾ  النوع 

النفمات  .1
 الجارٌة 

لنشاط العادي الطبٌعً نفمات تخصص ل
 للدولة مما ٌسهل اداء مهامها الجارٌة 

مثل االنفاق على شإون االمن 
والدفاع والرواتب واالجور 
وصٌانة المبانً الحكومٌة 

 واإلعانات والدعم

نفمات تخصص لالستثمار فً المشروعات  .النفمات الرأسمالٌة 2
 االنتاجٌة بؽٌة تجاوز المشكالت االلتصادٌة 

ة / النفمات العامة الممدمة البطال
 لتجهٌز بعض المإسسات 

 

 

    تنمسم النفمات العامة بحسب المهام للدولة الى نفمات ادارٌة / نفمات اجتماعٌة / نفمات التصادٌة          

 صنؾ هذه النفمات العامة اآلتٌة الى النوع الذي تنتمً الٌه .

 

 النوع  النفمات العامة  الرلم 

 إجتماعٌة  صحً فً منطمة معٌنة  بناء مركز  -1

 إلتصادٌة  تعبٌد الطرق والشوارع   -2

 إدارٌة  تدرٌب أفراد الجٌش   -3

 إلتصادٌة  تمدٌد شبكات الصرؾ الصحً   -4

 إجتماعٌة  تمدٌم االعانات للمتعطلٌن عن العمل   -5

 

 

 

 

 

 العامة بحسب تؤثٌرها فً االلتصاد الوطنً  أنواع النفمات

سإال 

 مهم 
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 الدرس الثالث

 

 

 رها المختلفة لتؤمٌن نفماتها العامة .تعرٌفها : هً المبالػ النمدٌة التً تحصلها الدولة من مصاد

 

 أنواع اإلٌرادات : 

: هً المبالػ التً تدخل خزٌنة الدولة نتٌجة إستثمارها فً األموال  االلتصادٌة االٌرادات  -أ

 والمنشآت التً تمتلكها بوصفها شخصا إعتبارٌا .

 

لممتلكات تسمى       * تمتلن الدولة ) انشطة تجارٌة , صناعٌة , زراعٌة , سٌاحٌة ( وهذه ا

 ) أمالن الدولة ( حٌث تستثمرها فً انشطة تدر علٌها دخال عاما . 

 

 * ٌنمسم دخل أمالن الدولة الى نوعٌن   

 اٌراد امالن الدولة الخاص  اٌراد امالن الدولة العام 

مبالػ نمدٌة تحصلها الدولة من استثمارها فً 
 المنشآت والعمارات بما ٌحمك النفع العام 

مبالػ نمدٌة تحصلها الدولة من المشروعات 
 أشكال . 3وهً على االنتاجٌة التً تمتلكها 

 مثال : بناء المستشفٌات 
 انشاء السدود والمدارس 
 انشاء الطرق وتعبٌدها .

 اٌراد ناتج من أمالن العمارٌة للدولة  -1

* ٌستفاد من هذه المبالػ فً تمدٌم خدمة عامة 
 للمجتمع من دون ممابل  .

المبالػ النمدٌة التً تحصلها الدولة من 
تؤجٌرها لممتلكاتها مثل ) االراضً الزراعٌة 

 والؽابات ( .

ممكن ان توفر اٌراد عام للدولة مثل الرسوم 
الرمزٌة عند زٌارة المتاحؾ واألماكن 

 االثرٌة والمرافك العامة .

اٌراد ناتج من االمالن الصناعٌة  -2
ة مبالػ نمدٌ والتجارٌة للدولة .

تحصلها الدولة من ارباح المنشؤت 
والمشروعات الصناعٌة والتجارٌة 

 مثل مصنع الحدٌد

أمالن الدولة العامة ال ٌحك بٌعها او المبادلة  
ولكن ٌمكن االستفادة منها فً تحصٌل 

 االموال لماء استخدامها  

االٌراد الناتج عن االمالن المالٌة  -3
 للدولة .

 مبالػ نمدٌة تحصلها الدولة من
االرباح التً ٌدرها اسهم الشركات 
المملوكة لها مثل مصفاة البترول / 

 مصنع االسمنت .

 

 االٌرادات العامة 
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: هً مبالػ نمدٌة تحصلها الدولة جبرا من مواطنٌها بحكم السٌادة  السٌادٌة االٌرادات - ب

 والحكم والسلطة وبحكم المواطنة واالنتماء .

  تتمثل االٌرادات السٌادٌة فٌما ٌلً :

: مبلػ من المال تمتطعه الدولة من الفرد مباشرة وتحصله من المكلفٌن الضرائب  -1

بصورة اجبارٌة نهائٌة دون ممابل االصل فً هذه الضرائب ان تكون نمدٌة ولكنها لد 

 تكون عٌنٌة كما فً ضرٌبة التركات  .

 * تصنف الضرائب الى نوعٌن  :

لٌة الى شخص آخر والمكلؾ بها هو ضرائب ال ٌمكن انتمال عبؤها بصفة ك -ضرائب مباشرة : -أ

 الذي ٌتحملها بصورة كاملة وهً نوعان : 

ضرائب على الدخل : مثل الضرائب على الرواتب واالجور والعالوات ومكاسب التجارة )  -1

حٌث ٌمتطع معٌن من راتب الموظؾ لضرٌبة الدخل شهرٌا وهو المكلؾ بدفع مبلػ الضرٌبة 

 1تحمل جزء منها ( وال ٌمكن تحمٌل الضرٌبة لؽٌره او 

الضرائب على رأس المال : اي الضرٌبة على ما ٌملكه الفرد من عمارات مثل االراضً او  -2

 اموال منمولة فً لحظة زمنٌة .

 

ضرائب ؼٌر مباشرة : ضرائب ٌدفعها المكلؾ مإلتا وٌستطٌع نمل عبؤها الى شخص  - ب

 اخر وهً ثالثة أنواع : 

 

ضرٌبة المبٌعات ( مثل الضرائب على السلع عند دخولها حدود  الضرائب على االستهالن او االنفاق ) - أ

 الدولة او خروجها .

 ضرائب االنتاج : ضرائب على السلع المنتجة . - ب

ضرائب على التداول : ضرائب عند انتمال اثروة والعمارات من شخص الخر وضرائب على العمود  - ت

 ة االستدعاءات .والشٌكات وفواتٌر الشراء مثل  : الصاق الطوابع او عند كتاب

 

 الرسوم : مبالػ نمدٌة تحصلها الدولة ممن ٌتلمون خدمة معٌنة مثل استخراج شهادة مٌالد / جواز سفر . -2

 الؽرامات : مبالػ نمدٌة تحصلها الدولة من االفراد ممن ٌرتكبون مخالفات لانونٌة ) تؤخٌر الترخٌص  ( . -3

  : اهمها ومن موازنتها فً العجز سدل الدولة تحصلها نمدٌة مبالػ هً اخرى عامة اٌرادات - ث

المروض العامة : هً مبالػ ندٌة تمترضها الدولة من جهات داخلٌة مثل البنون او من  - أ

 جهات خارجٌة مثل الدول العربٌة او االجنبٌة  .
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االصدار النمدي : لٌام البنن المركزي باصدار النمود عن طرٌك تحوٌل بعض االصول التً تمتلكها  - ب

 وحدات نمد . الدولة الى

 

 * نتٌجة االصدار النمدي الذي ٌموم به البنن المركزي ٌظهر مصطلح ٌسمى ) التضخم المالً ( .

 

التضخم المالً : هو زٌادة كمٌة النمود او وسائل الدفع التً تإدي الى زٌادة الطلب عن العرض مما ٌإدي 

 ن .الى ارتفاع االسعار وانخفاض لٌمة النمود م انخفاض حجم االستهال

 

* االصدار النمدي ٌفٌد الدولة بان الزٌادة النمدٌة تمكن الدولة من تؤمٌن نفماتها العامة او التموٌل فً 

 االستثمارات العامة .

 

 

 

 

 

 انخفاض الموة الشرائٌة للعملة المحلٌة ممابل العملة االجنبٌة  -1

 ارتفاع ثمن الصادرات فً االسواق العالمٌة مما ٌفمد المنافسة . -2

 ب االموال االجنبٌة من االسواق او البالد .هرو -3

 انخفاض احتٌاطً الدولة من العمالت الصعبة . -4

 

 

المنح الخارجٌة : مبالػ تحصلها الدولة من دول اخرى النشاء مشروعات استثمارٌة وتحمٌك   -3

 النفع العام لالفراد .

 سإال: ما هً طرق سد العجز فً الموازنة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطر االصدار النمدي 

علل : ٌجب 

توخً الحذر 

 عند استخدامه 
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 رابعا  
 الموازنة العامة للدولةمفهوم 

 * تعد الموازنة العامة من لبل االفراد والمإسسات والدوائر الحكومٌة  والخاصة.

 مصطلحات مهمة:

الموازنة الشخصٌة : خطة مالٌة ٌعدها الشخص نفسه لبٌان االٌرادات الممدرة واوجه انفالها وفك  

 ددة. برنامج محدد لتحمٌك اهداؾ معٌنة خالل فترة زمنٌة الحمة مح

الموازنة العامة للدولة: خطة مالٌة تمدٌرٌة مفصلة تبٌن برنامج عمل الحكومة خالل سنة مالٌة ممبلة 

 تحمٌماً الهداؾ الدولة بعد اعتمادها من السلطة التشرٌعٌة. 

 مالحظة: تتكون الموازنة العامة من اٌرادات عامة ونفمات عامة حٌث اذا كانت 

 ٌنتج فائض ٌستؽل فً زٌادة االنتاجٌة.  المصارٌؾ العامة االٌرادات العامة اكبر من  -1

 ٌنتج عجز .  االٌرادات العامة الل من المصارٌؾ العامة  -2

مالحظة:المإسسات المختلفة تعد موازناتها التمدٌرٌة الخاصة بحٌث تمدر اٌراداتها وكٌفٌة انفالها 

 اضحة. لتتمكن من ادارة اٌراداتها بصورة و عللوتحدد وجه صرفها 

 مثال على كٌفٌة اعداد موازنة عامة فً احدى المإسسات الخاصة )ابو الحاج( 

 سإال: إلٌن االٌرادات والمصارٌؾ التمدٌرٌة لمإسسة ابو الحاج؟

/ اٌراد  3511/ اٌراد االستشارات الفنٌة  111111/ اٌراد المبٌعات  5111اٌراد استشارات هندسٌة 

/ مصروؾ  4511/ مصروفات ادارٌة  7511اٌجار محل / مصروؾ  9111اشتراكات الزبائن 

/  411/ مصروؾ هاتؾ  1511/ مصروؾ مٌاه  3511/ مصروؾ كهرباء  61111اجور عمال 

  5421/ مصروؾ صٌانة  6711مصروؾ اجور وتوزٌع 

 المطلوب: 

 اعداد الموازنة العامة لمإسسة ابو الحاج التمدٌرٌة  -1

 ائض / عجز( مع التبرٌرحدد الناتج من هذه الموازنة )ف -2
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 المٌزانٌة العمومٌة )لائمة المركز المالً(

هً لائمة توضح ما تملكه المإسسة من اصول وما علٌها من التزامات ولت اعدادها )تحتوي اصول / 

 التزامات/ حموق ملكٌة( 

 مالحظات مهمة: 

 الموازنة العامة تعد بداٌة العام  -1

 نهاٌة العام المزانٌة العمومٌة تعد فً  -2

 الموازنة العامة ارلامها تمدٌرٌة  -3

 المٌزانٌة العمومٌة ارلامها فعلٌة  -4

 الموازنة العامة ال تعتبر أداة محاسبٌة  -5

 المٌزانٌة العمومٌة تعتبر اداة محاسبٌة  -6

 الموازنة العامة تمثل خطة لبرنامج عمل الدولة للسنة الممبلة  -7

 بعد انتهاء السنة المالٌة ان محاسبً ٌحدد المركز المالً للمإسسة فً لحظة معٌنة المٌزانٌة العمومٌة بٌ -8

 الهدؾ من الموازنة العامة تحمٌك اهداؾ المجتمع  -9

 الهدؾ من المٌزانٌة العمومٌة بٌان ملخص اعمال المإسسة ما لها وما علٌها فً السنة المالٌة الماضٌة  -11

 امة والمٌزانٌة العمومٌة ؟سإال: ما الفرق بٌن الموازنة الع

 العمومٌةالمٌزانٌة  العامةموازنة ال الممارنةوجه 

 المفهوم

 
 
 
 

 

 االرلامطبٌعة 

 
 
 
 
 

 

 من االعدادالهدؾ 
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  :الدرس الرابعاسئلة 
  :وضح الممصود بكل مما ٌلً  :االولالسؤال 

 / المٌزانٌة العمومٌة العامة  موازنةلشخصٌة / الاالموازنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فٌما ٌلً مجموعة من العبارات التً تبٌن الفرق بٌن الموازنة العامة والمٌزانٌة  :الثانًالسؤال 

 :امام العبارة الخاطئة أالعمومٌة ضع اشارة صح امام العبارة الصحٌحة واشارة خط

  (     ) الموازنة العامة اداة محاسبٌة تعد  .1

ً تمثل  .2 ً  المٌزانٌة العمومٌة بٌانا  (      )ٌوضح المسار المتبع خالل المدة المالٌة السابمة  مالٌا

 (        )الموازنة العامة نتٌجة فعلٌة لخطة مسبمة مبنٌة على االحصاءات تعد  .3

  (       )الموازنة العامة فً بداٌة العام توضع  .4
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 خامسا
 دائرة الموازنة العامة

 

 . السؤال األول : تتبع مراحل نشأت دائرة الموازنة العامة

 

 

ممثلة لسم المٌزانٌة  مهام وزارة المالٌةمسإولٌة اعداد الموازنة العامة فً األردن من -1

 . العامة الذي ارتبط ارتباطا مباشرا بوكٌل وزارة المالٌة

 

للنظر فً الموانٌن واالنظمة المالٌة المعتمدة وبخاصة ما  1961تشكٌل لجنة ملكٌة عام  -2

ٌتعلك منها بالموازنة العامة والحسابات المرتبطة بها ولد درست اللجنة منهجٌة اعداد 

 . الموازنة وطرق التصنٌؾ وحددت عناصر الضعؾ فٌها

 

 

ة رلم معملت على وضع مشروع لانون الموازنة العا 1967تشكٌل لجنة خاصة عام -3 

الذي أنشئت بموجبه دائرة الموازنة العامة التً ٌدٌرها مدٌر عام ٌرتبط  1967لعام ( 29)

 بوزٌر المالٌة

 

أخذت دائرة الموازنة العامة تعد لانون الموازنة  1964/  1963ة بدءا من السنة المالٌ-4

 العامة

 

وبذلن دخلت الموازنة العامة  2118( لسنة 58ألر لانون تنظٌم الموازنة رلم ) 2118عام -ه

مرحلة جدٌدة من التطوٌر والتحدٌث اذ اعتمد االطار الحالً متوسط المدى اضافة إلى التوسع 

  . فً تطبٌك الموازنة الموجهة بالنتائج على مختلؾ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة

 

 . ال الثانً : اذكر مهام دائرة الموازنة العامةالسؤ

 

 . إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومٌة -1

 

إعداد نظام تشکٌالت الوظائؾ وجداولها للدوائر والوحدات الحكومٌة بالتنسٌك مع دٌوان  -2

 . فذةالخدمة المدنً والجهات الرسمٌة ذات العاللة وفك الموانٌن واالنظمة النا

 

متابعة تمٌٌم أداء البرامج والمشروعات واالنشطة للدوائر والوحدات الحكومٌة والتؤكد انها  -3

 . تحمك النتائج المنشودة بكفاءة وفاعلٌة لبلوغ أهدافها

 

 



 األستاذ : عبد الكرٌم أبو الحاج                          الثمافة المالٌة                                3002جٌل 
      0776320770                  الفصل األول                                          

 
19 

 

تمدٌم التوصٌات بخصوص البٌانات المالٌة الختامٌة المتعلمة بجمٌع الوحدات الحكومٌة  -4 

 . علٌها ها والموافمةلمجلس الوزراء لبل الرار

 

 إعداد بٌان مفصل عن العملٌات الالزمة اللرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومٌة -5

. 

 

تمدٌم المشورة للدوائر والوحدات الحكومٌة فً الشإون المالٌة وأي أمور أخرى ذات عاللة  -6

 . بمهامها

 

 

معنٌة فً مدى مالءمة األهداؾ منالشة المتخصصٌن من الوزارات والوحدات الحكومٌة ال -7

المإسسٌة لألهداؾ الوطنٌة ومإشرات لٌاس األداء لألهداؾ وترتٌب أولوٌات األنفاق ضمن 

 .  الموارد المالٌة المتوفرة

8 

 

التوصل الى تصور إجمالً أولً لحجم االٌرادات والنفمات الممدرة للسنة المالٌة المادمة  - 8

 . وممدار العجز المتولع

 

 . دائرة الموازنة العامة للدولة الثالث : اذكر أهدافالسؤال 

 

)بمعدالت تحمٌك معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معٌشة جٌد للمواطنٌن كافة وٌمصد -1

تحمٌك ألصى ربح ممكن بما ٌضمن استدامة المشروعات ثم تنمٌة االلتصاد  النمو المستدام(

 . الوطنً وتحسٌن مستوى المعٌشة للمواطنٌن

 

وٌمصد بالتوازن التنموي( ) ن التنموي بٌن المحافظات تطبٌما لنهج الالمركزٌةزحمٌك التوات -2

توزٌع المشروعات التنموٌة على نحو ٌحمك العدالة بٌن مختلؾ المحافظات وٌكفل تنمٌة كل منها 

على لدم المساواة بحٌث ال تتركز إلامة المشروعات فً محافظات على حساب االخرى أما 

( هو تفرد كل محافظة بإدارة شإونها وحدها واتخاذ المرارات المناسبة مركزٌةالالمفهوم )

 . لتنمٌتها والنهوض بمستوى معٌشة أفرادها

 

الحفاظ على االستمرار المالً والنمدي وضبط عجز الموازنة من خالل إنشاء نظام مالً -3

ها النظام المالً مماومة الحالة التً ٌكون فٌ وٌمصد ب االستمرار المالًفاعل وللٌل المخاطر 

للصدمات االلتصادٌة ولادرا بفاعلٌة على أداء وظائفه االساسٌة المتمثلة فً تسهٌل العملٌات 

أما النظام المالً( أي االسواق المالٌة  االلتصادٌة وادارة المخاطر وترتٌب المدفوعات

 . والمإسسات الرئٌسة والنظام المإسسً الحالً
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الحفاظ على استمرار المستوى العام لألسعار وسعر صرؾ الدٌنار  االستمرار النمديأما 

 وتوفٌر هٌكل أسعار فائدة ٌواكب التطورات االلتصادٌة وتطورات أسواق المال العالمٌة

 

 

 تحسٌن مستوى الخدمات الممدمة للمواطنٌن ومراعاة العدالة فً توزٌعها -4

 

 :  السؤال الرابع : ما الممصود بكل من المفاهٌم التالٌة

 

مجموعة من األشخاص المتخصصٌن فً مجال معٌن ٌختارهم جاللة  اللجنة الملكٌة : -1 

 .  سامٌة الملن أو ٌصادق علٌهم بارادة ملكٌة

 

: خطة مالٌة توضع لمرحلة لادمة مدتها ثالث سنوات على  االطار الحالً متوسط المدى-2

 ان تؤشٌرٌتان ممبلتان لسنة الموازنة االلل ممسمة سنة مالٌة خاصة لسنة الموازنة العامة وسنت

 

السنة التً تستخدم مإشرا للموازنة العامة للسنة الممبلة وفٌها ٌمارن  السنة التأشٌرٌة : -3

 . بٌن الموازنة العامة لسنتٌن ممبلتٌن السنة الموازنة وبنود الموازنة العامة لسنة الموازنة

 

 

 . وازنةالسنة التً تعد فٌها الم سنة الموزانة : - 4

 

:أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هٌئة عامة تدخل موازنتها ضمن  الدائرة الحكومٌة -4

 . الموازنة العامة للدولة

 

:أي هٌئة أو مإسسة رسمٌة عامة أو سلطة أو مإسسة عامة مستملة  الوحدة الحكومٌة -5

 . مالٌا أو ادارٌا وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومٌة
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 سادسا

 . مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة

 
 . السؤال األول : تمر الموازنة العامة للدولة بأربعة مراحل اذكرها

 

 . مرالبة التنفٌذ والتمٌٌم -4التنفٌذ  -3االعتماد واإللرار -2التحضٌر واإلعداد -.1 

 

 . السؤال الثانً : تتبع خطوات مرحلة التحضٌر واإلعداد بالترتٌب

 

دار رئاسة الوزراء بالؼا لمختلؾ الوزارات والدوائر الحكومٌة ٌتعلك بإعداد الموازنة إص -1

العامة وٌتضمن األسس والتعلٌمات التً ٌجب على الوزارات والدوائر الحكومٌة اتباعها 

 .ومواعٌد تمدٌم موازناتها لدائرة الموازنة العامة 

 

ٌٌن بإعداد الموازنة العامة فً الوزارات تواصل دائرة الموازنة العامة مع األشخاص المعن -2

والدوائر الحكومٌة والطلب منهم مراجعة الدائرة للحصول على بالغ اعداد الموازنة والنماذج 

بناءا على خطط عمل سنوٌة تتضمن الرإٌة والرسالة  ه المعتمدة العداد مشروعات موازن

راد تحمٌمها فً السنوات الثالثة واالهداؾ والبرامج المتعلمة بها ومإشرات لٌاس األداء الم

 .المادمة اضافة إلى تمدٌر التكالٌؾ المالٌة المتولعة لتنفٌذ هذه البرامج

 

طلب الوزارات والدوائر والمإسسات الحكومٌة من ادارتها المختلفة تمدٌم تولعات  -3

كل وزارة  وممترحات عن أنشطتها وأعمالها للسنة المالٌة المادمة ثم دراسة االدارة العلٌا فً

أو دائرة هذه الممترحات ومنالشتها وادخال التعدٌالت علٌها وعلى المشروعات الممدمة ثم 

 . وضع مشروع نهائً للموازنة

تسلم دائرة الموازنة العامة من الوزارات والدوائر الحكومٌة مشروعات موازناها ثم دراسة  -5

رات والدوائر ودائرة الموازنة المتخصصٌن فً الدائرة هذه المشروعات ثم منالشة هذه الوزا

العامة مدى مالءمة األهداؾ المإسسٌة لألهداؾ الوطنٌة ومإشرات لٌاس األداء لألهداؾ 

و بعد انتهاء مرحلة المنالشة ٌتوصل  وترتٌب أولوٌات االنفاق ضمن الموارد المالٌة المتوافرة

مالٌة المادمة وممدار العجز إلى تصور إجمالً أولً لحجم االٌرادات والنفمات الممدرة للسنة ال

 . المتولع إن وجد

 

 . مراجعة االٌرادات والنفمات لتحدٌد الصورة النهائٌة لمشروع لانون الموازنة للعام المادم  -6

 

 

منالشة وزٌر المالٌة ومدٌر الموازنة العامة مشروع الموازنة وادخال التعدٌالت الالزمة  - 7

 . العامة علٌه ثم اعتماد مشروع لانون الموازنة
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استعراض الصورة االجمالٌة للموازنة من جانب المجلس االستشاري للموازنة بناء على  -8

 . تمٌٌم الوضع المالً وااللتصادي للسنة الحالٌة واالبعاد المتولعة للسنة المادمة

 

رفع مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء لدراسته ومنالشته وادخال اي تعدٌالت علٌه لد -9

 . مناسبة وتنسجم مع االهداؾ العامة للدولة ثم وضع الموازنة فً صورتها النهائٌةٌراها 

 

 . السؤال الثالث : تتبع خطوات مرحلة االعتماد واال لرار

 

إحالة مجلس الوزراء مشروع لانون الموازنة العامة النهائً الى مجلس األمة لبل بداٌة  -1

 . السنة المالٌة بشهر واحد على األلل

 

وزٌر المالٌة خطاب الموازنة العامة الذي ٌتضمن بٌان المرتكزات االساسٌة الواردة  لراءة-2

 . فً مشروع لانون الموازنة وسٌاسة عمل الحكومة وبرنامجها فً السنة المالٌة المادمة

 

إحالة مجلس النواب لانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالٌة وااللتصادٌة التً أنشاها  -3

دؾ دراسة المانون ومنالشته مع المسإولٌن فً السلطة التنفٌذٌة ثم رفع المجلس ؛ به

 .التوصٌات الالزمة لهذا المجلس

 

عمد مجلس النواب جلسة خاصة لمنالشة مشروع الموازنة ٌحضرها رئٌس الوزراء -4

والوزراء ومن ٌرؼب من عامة الشعب وفٌها تمدم اللجنة المالٌة وااللتصادٌة تمرٌرها الذي 

توصٌات ومالحظات على مشروع لانون الموازنة العامة ثم ٌفتح باب المشاركة لمن  ٌتضمن

 .ٌرؼب من النواب فً منالشة مشروع المانون

 

 

تمدٌم رئٌس الوزراء ووزٌر المالٌة رد الحكومة على تمرٌر اللجنة المالٌة لمجلس النواب  - 5

نواب أن ٌنمص من النفمات فً ومالحظات النواب التً أثٌرت أثناء الجلسة لكن ٌحك لمجلس ال

بعض البنود ولكن لٌس له أن ٌزٌد النفمات وال ٌمبل التراح الؽاء ضرٌبة او فرض ضرٌبة 

 . جدٌدة او التعدٌل علٌها ال بالزٌادة وال النمصان وفما ألحكام الدستور

 

ة وفً تنظٌم عملٌة االلتراح على مشروع لانون الموازنة العامة بعد االستماع الى رد الحكوم 6

حال موافمة مجلس النواب على مشروع المانون ٌحال بعدها إلى مجلس األعٌان الذي ٌحٌله 

إلى لجنته المالٌة وااللتصادٌة لدراستة ثم كتابة تمرٌر عنه فً جلسة خاصة تعمد لمنالشة وتتبع 

 . فٌها االجراءات نفسها التً اتبعت فً مجلس النواب
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مشروع لانون الموازنة العامة فإنه ٌعاد الى الحكومة التً بعد إلرار مجلس األعٌان ل -7

ترفعه إلى جاللة الملن إللراره وإصدار األرداة الملكٌة بالموافمة علٌه لٌصبح لانونا ساري 

 .  من السنة المالٌة 1/ 1المفعول ٌعمل به بدءا من 

 

 . السؤال الرابع : تتبع خطوات مرحلة التنفٌذ

 

ذ مشروع لانون الموازنة العامة عن طرٌك نشره فً الجرٌدة إصدار بالغ ٌفٌد بتنفٌ -1

 . الرسمٌة

 

إعداد دائرة الموازنة العامة أمرا مالٌا ٌصدره وزٌر والمالٌة وتعتمده الوزارات والدوائر  -2

 . والمإسسات الحكومٌة أساسا لالنفاق من بند النفمات الجاري وفما لمخصصات المانون

 

مٌما للوزارات والدوائر والمإسسات الحكومٌة ٌحدد فٌه المسإول إصدار وزٌر المالٌة تع -3

 . عن األنفاق ومرالبة المخصصات المعتمدة لكل منها

 

تزوٌد الدوائر الحكومٌة دائرة الموازنة العامة باالوامر المالٌة التً تتضمن رلم المشروع  - 4

 .المرصودة والمبلػ المطلوبواسمه والمادة الدالة علٌه فً الموازنة الراسمالٌة والمخصصات 

 

تدلٌك محلل الموازنة األمر المالً ثم تصدٌك وزٌر المالٌة علٌه بناء على تنسٌب مدٌر عام  - 5

 . دائرة الموازنة 

 

إرسال نسخ من األمر المالً لوزارة المالٌة ودٌوان المحاسبة والدوائر المتخصصة   - 6

 . واالحتفاظ بنسختٌن منه فً دائرة الموازنة العامة

 

إصدار الحواالت المالٌة شهرٌا بحٌث تشمل جمٌع بنود الموازنة العامة ، بهدؾ االنفاق  -7

 . على المشروعات واالنشطة الممترحة فً الموازنة

 

 تدلٌك محلل الموازنة الحواالت المالٌة ثم تصدٌمها من مدٌر عام الموازنة العامة-8

او طلب نمل مخصصات من بند الى  مالحظة( فً حالة استفسار عن مشكلة او حصول عجز

 ا . اخر فتلجؤ إلى دائرة الموازنة العامة للنظر فٌه والرد علٌه
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  السؤال الخامس : وضح أهمٌة مرحلة مرالبة التنفٌذ والتمٌٌم

 
تتضمن هذه المرحلة مرالبة عملٌة تنفٌذ الموازنة العامة للتحمك من ان عملٌة التنفٌذ تطبك 

ه وتخصٌصه فً جمٌع بنودها وتحدٌد أي انحرافات لٌتم عالجها بالولت وفما لما تم تمدٌر

 .المناسب 

 

 .  نة العامةزالسؤال السادس : من هً الجهة المسؤولة عن مرالبة تنفٌذ بنود الموا

 

السلطة التشرٌعٌة الممثلة فً جاللة الملن ومجلس االمة ) أعٌان ونواب ( اذ تتولى المرالبة 

ن مشروعات تضمنتها لوانٌن الموازنة للسنوات السابمة والتحمك من التزام والتمٌٌم لما نفذ م

السلطة التنفٌذٌة بؤسس التحصٌل واالنفاق اعتمادا على التمارٌر الدورٌة من إدارات 

 .  متخصصة

 

السؤال السابع : ما هً االدارات المتخصصة بإصدار تمارٌر عن مدى التزام السلطة 

 . موازنةالتنفٌذٌة ببنود لانون ال

 

 :  دائرة الموازنة العامة من خالل عدة اجراءات وهً-1

 

التحمك من أن المسإولٌن عن األنفاق والمفوضٌن بالتولٌع فً الوزارات والدوائر المعنٌة  ( أ

 .هم الذٌن ٌولعون على الحواالت واالوامر المالٌة ومستندات االلتزام

 

تها للموانٌن واالنظمة ولفت االنتباه الى تدلٌك االوامر المالٌة الشهرٌة والتحمك من مطابم ( ب

عدم تجاوز المخصصات الواردة فً الحواالت المالٌة وإعالم االدارة فً حالة العجز 

 .بالمولؾ المالً 

 

 : وزارة المالٌة بحٌث تتولى الرلابة على تنفٌذ بنود الموازنة من خالل-2

 . متابعة تطبٌك األنظمة المالٌة لها ( أ

 

 . لنفمات ال تتجاوز حدود مخصصاتهاب( التحمك من أن ا

 

 . تصرؾ فً األوجه التً رصدت لها نها ا - ت

وهذا ٌتم من خالل انشاء وحدات للرلابة المالٌة فً كل وزارة أو دائرة مكونه من موظؾ او 

اكثر من موظفً وزارة المالٌة إلى جانب مرالبة مدٌرٌة الحسابات العامة فً الوزارة من 

وزارة أو الدائرة تتضمن ما تم انفاله بصورة شهرٌة وما حصلت من خالل تمارٌر ترسلها ال

 . اٌرادات مع بٌان ممدار العجز والفائض الفعلً
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دٌوان المحاسبة : ٌتولى دٌوان المحاسبة مرالبة تنفٌذ الموازنة العامة وفما للموانٌن  -3

 .  واالنظمة المعتمدة بالدولة

 

 سابعا

 . لانون الموازنة العامة

 
 ؟ ؤال األول : لماذا ٌطلك اسم لانون على الموازنة العامة للدولةالس

 

الن الموازنة العامة للدولة أشبة باتفاق لانونً ٌعٌن على مختلؾ الوزرارات والدوائر 

والوحدات الحكومٌة االمتثال له وتطبٌك بنوده المتفك علٌه وألرها مجلسا األعٌان والنواب 

 . بإعتماده وبدء العمل به حٌث ٌضاؾ إلى لوانٌن الدوله وصدرت اإلرداة الملكٌة السامٌة

 

 . السؤال الثانً : اذكر البنود التً ٌتضمنها لانون الموازنة العامة للدولة

 

نص تصدٌك ملن المملكة األردنٌة الهاشمٌة على لانون الموازنة العامة للسنة المالٌة -1

 . من الدستور( 31بممتضى المادة )

 

 .الملكٌة السامٌة بإلرار لانون الموازنة العامة واضافته إلى لوانٌن الدولةصدور االرادة -2

 

 ( للسنة المالٌة 1المسمً الخاص بمانون الموازنة العامة مثل لانون الموازنة العامة رلم ) -3

  2119. 

 ( . 1/1/2119بٌان تارٌخ العمل بالمانون الموازنة العامة مثال )  - 4

 

 . لمانون الموازنة العامة وأوجة إنفاله حجم التموٌل الممدر-5

 

 . تمدٌر االٌرادات والنفمات العامة لمانون الموازنة العامة فً أثناء السنة المالٌة-6

 

البنود االساسٌة للتعلٌمات واالجراءات المانونٌة الممثلة لمانون الموازنة العامة وما ٌترتب  -7

 .  علٌها من أحكام

 

 

جدول خالصة الموازنة العامة للدولة فً سنة اعداد الموازنة وجدول الجداول المرفمة مثل -8

اجمالً االٌرادات العامة للدولة ومصادرها فً السنة المالٌة وجدول اجمالً النفمات العامة 

 .  وتفاصٌلها
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أجب عن االسئلة التً  2119السإال الثالث : فٌما ٌلً ملخص للموازنة العامة للدولة لعام 

 تلٌها  .

 دٌنار( باأللف) 3037صة الموازنة العامة للسنة المالٌة خال

 

 البٌان  المبلػ  البٌان  المبلػ 

 النفمات   االٌرادات  

 جارٌة النفمات ال 8.112.939 االٌرادات المحلٌة  8.119.926

 الجهاز المدنً  2.243.921 االٌرادات الضرٌبٌة  5.273.347

االٌرادات ؼٌر  2.726.576

  الضرٌبٌة

 الجهاز العسكري  1.458.111

جهاز األمن والسالمة  1.186.555  

 العامة 

 النفمات االخرى 3.124.463  

 النفمات الرأسمالٌة  1.242.558 المنح الخارجٌة  611.111

 مشروعات مستمرة  243.834  

 مشروعات لٌد التنفٌذ  731.992  

 مشروعات جدٌدة  266.732  

ٌرادات مجموع اال 8.619.926

 العامة 

 مجموع النفمات العامة  9.255.947

   عجز الموازنة  645.571

 

 .ما العناصر التً تتكون منها الموازنة العامة -1

 االٌرادات العامة والنفمات العامة 

 

 

 :3037كم بلغ مجموع اإلٌرادات العامة لعام  -3

819191929 
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 3037كم بلغ مجموع النفمات العامة لعام  -2

 

9.255.947 

 :3037من أٌن حصلت الدولة على اٌراداتها لعام -4

 

من االٌرادات المحلٌة الممثلة بإٌرادات الضرٌبة واالٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة واالٌرادات المنح  

 .الخارجٌة

 

 :3037عالم ستنفك الدولة اٌراداتها لعام -

 .ن والسالمة العامة (أ( النفمات الجارٌة )الجهاز المدنً ، الجهاز العسكري ، جهاز األم 

 

 ب( النفمات األخرى مثل ) دعم الجامعات الحكومٌة ودعم الوحدات الحكومٌة والتماعد 

 والتعوٌضات وفوائد الدٌن العام والمعونات والمعالجات الطبٌة وتسدٌد االلتزامات السابمة(

 

 . ج( النفمات الرأسمالٌة المشروعات المستمرة والجدٌدة ولٌد التنفٌذ(

 

 3037كانت االٌرادات العامة للدولة كافٌة لتأمٌن النفمات العامة فً عام  هل-

  645.571ال : ترتب عجز بمٌمة 

 

  645.571كم بلغ حجم العجز :  7

 :  جد ما ٌأتً-۸

 . محلٌة ت الضرٌبٌة الى االٌرادات النسبة االٌرادا ( أ

5.273.347  ÷8.119.926  =66  % 

 

 0رادات العامة نسبة االٌرادات الضرٌبٌة إلى اإلٌ ( ب

5.273.347  ÷8.619.926  =61% 

 ج( نسبة االٌرادات غٌر الضرٌبٌة الى االٌرادات المحلٌة

2.736.579 ÷8.119.926  =34  % 

 د( نسبة االٌرادات غٌر الضرٌبٌة الى االٌرادات العامة

2.736.579  ÷8.69.926  =32  % 

 ة ه( نسبة االٌرادات المحلٌة إلى اإلٌرادات العام     

8.1119.926 ÷8.619.926 =63  % 
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 نسبة المنح الخارجٌة الى االٌرادات العامة -و

6.11.111  ÷8.619.926  =7  % 

 نسبة النفمات الجارٌة الى النفمات العامة -ز

8.112.939  ÷6.255.467   =87  % 

 سمالٌة الى النفمات العامة انسبة النفمات الر-ح

1.242.558  ÷9.255.497  =13  % 

 

 ماذا تستنتج من تلن النسب-7

 . % فمط 34% فً حٌن االٌرادات االخرى 66االٌرادات الضرٌبٌة تمثل نسبة  ( أ

 

 . % فمط7أما المنح الخارجً  72۹االٌرادات المحلٌة  ( ب

 

 

 % فمط32بٌنما النفمات الرسمالٌة  ۸7۹ج( النفمات الجارٌة 

 

من تعلٌم وصحة واجهزة امنٌة د( الجزء األكبر من النفمات على اشباع الحاجات العامة 

 .وعسكرٌة لتحمٌك األمان

 

 سمالٌة كالمشارٌع المستمرة والجدٌدة وتحتأ( انفاق جزء من االٌرادات على النفمات الرـه

 اإلنشاء .

  

عن طرٌك االلتراض الداخلً او الخارجً  ؟ٌن كٌف تسد الدولة العجز فً الموازنةأرب (و

لسد العجز وتتضمن مصادر التموٌل  (موازنة التموٌل)لذلن تعد الدولة موازنة اخرى تسمى 

 .اوجه استخدامهوا

 

 

 

 

 

 

 إنتهت الوحدة األولى

 معلم المادة : عبد الكرٌم أبو الحاج
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