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 : الملخص

الموازنة العامة للدولة، و تهدف هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثير الرقابة في تعزيز ترشيد اإلنفاق العام، و ضبط االنحرافات المالية في  
ق ذلك من خالل تعريف مفهوم الموازنة العامة، و الرقابة على تنفيذها، ومفهوم ترشيد اإلنفاق العام. وقد تم التوصل إلى أن ترشيد اإلنفا

العامة وفق أسس بديلة عن    العام يقتضي تدعيم شفافية العمليات المالية في ظل الموازنة العامة، و أنه البد من االنتقال إلعداد الموازنة
 األساس التقليدي لضمان االرتقاء بأساليب تنفيذ الموازنة العامة. 

  :المقدمة

سأتحدث في موضوع البحث عن الموازنة العامة في االردن، التعريف بمعنى الموازنة وإستخداماتها وأساليبها التي تشكل منطلق العملية 
 أنواعها وجوانبها., الموازنة العملية بمختلف 

بالرغم من وجود بعض التشابه في االسس والنظريات للموازنة العامة اال انه طبيعة الموازنة واختالف هذا التعامل في تطبيق العملي 
يختلف من دولة الى اخرى لذلك سوف أتطرق بشكل خصوصي حسب موضوع البحث عن الموازنة العامة في االردن، وكيفيية سير هذه 

 وبيان، كل الجوانب الخاصة بموضوع البحث. الخطة 

 التعريف بالموازنة العامة للدولة : 

للنفقات العامة وااليرادات العامة عن مدة مستقبلية غالبا ما تكون سنة ويتبين من هذه التعريف ان   مفهوم الميزانية: هي توقع اجازة 
 الميزانية تقوم على فكرتين اساسيتين هما :   

 :التقدير )التوقع( .1

لبًا  يقوم على تقدير األرقام تمثل المبالغ التي ينتظر الحصول عليها من اإليرادات وتقدير األرقام المتوقع إنفاقها خالل فترة مستقبلية غا
 (  1)ما تكون سنة.

 اإلجازة: .2

عات ولكن سلطة البرلمان  فيقصد بها موافقة على توقعات الحكومة من إيرادات عامة ونفقات عامة فالحكومة هي التي تقوم بإجراء التوق
 هي التي تجيز هذه التوقعات. 

 أهداف الموازنة 

أهداف اقتصادية بحيث تهدف الموازنة للسعي إلى تحقيق االستقرار االقتصادي حتى لو اقتضى للخروج من مبدأ توازن الميزانية كما 
عية وزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة أما في الدول ذات تستخدم الدولة الميزانية كأداة لتعديل توسع الدخل القومي بين الفئات االجتما

 االقتصاد المختلط كما في األردن فإن الموازنة جزءًا من الخطة المالية العامة في األردن. 
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أهداف اجتماعية حيث أن الموازنة العامة وسيلة إلعادة توزيع الدخل القومي عن طريق فرض الضرائب وبخاصة الضرائب المباشرة ثم  
وجيه حصيلتها لتمويل بعض أنواع النفقات التي تستفيد منها الطبقات الفقيرة مثل إعانات الضمان االجتماعي أو دعم السلع االستهالكية ت

الضرورية والتعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية التي تؤدي إلى إعادة توسع الدخل القومي لتحقيق العدالة االجتماعية بالتقليل 
 رق في دخول األفراد. من الفوا

 غير المرغوب فيها.

 كما أن الموازنة وسيلة للتوجيه االجتماعي من خالل فرض الضرائب على السلع االستهالكية الغير مرغوب فيها. 

وكل أهداف مالية حيث أن الموازنة تعكس المركز المالي للدولة بحيث تكشف ميزانية الدولة سواء كان هناك توازن أو عجز أو فائض  
 من هذه األشكال يؤثر وينعكس عليها من الناحية المالية واالقتصادية والسياسية.

 هداف مالية حيث أن الموازنة تعكس المركز المالي للدولة بحيث تكشف ميزانية الدولة سواء 

 دية والسياسية. كان هناك توازن أو عجز أو فائض وكل من هذه األشكال يؤثر وينعكس عليها من الناحية المالية واالقتصا

 ( 2)نشأة فكرة الموازنة العامة 

على  بعد نشأة الدولة وتطورها، وتنوع وظائفها، تطورت معها وبها مقولة الموازنة العامة بوصفها أداة لممارسة الرقابة المالية والقانونية  
لطة التشريعية، وبعد أن تحقق لهم ذلك،  اإلنفاق الحكومي فقد طالب ممثلو الشعب الحكومة بعدم فرض ضرائب إال بعد أخذ موافقة الس 

سرعان ما طالبوا الحكومة في وقت الحق بأن يراقبوا إنفاق حصيلة الضرائب، ويناقشوا األسباب التـي تـدعوا إلى فرض الضرائب. ومع 
لموازنة العامة للدولة وهكذا مرور الوقت تأكـد حـق السلطة التشريعية في مناقشة النفقات واإليرادات العامة كافة، وبشكل دوري، فكانت ا

رة. بدأ ممثلـو الشعب في مناقشة األمور المالية للدولة، وكانت السباقة إلى ذلك انكلترا وتلتها فرنسا لتشمل في وقت الق بقية دول المعمو 
اإليرادات العامة ووجوب وقد مارس ممثلو الشعب حقهم بدايـة فـي إجـازة جباية الضرائب ومناقشة مبررات فرضها ومن ثم مراقبة حصيلة  

 اعتمادها من السلطة التشرعية في كل عام . 

 -مبادئ الموازنة:

 - سنوية الموازنة: -1

 أن يتم توقع وإجازة نفقات وإيرادات الدولة بصفة دورية كل عام. ( 3)ويقصد بهذه القاعدة 

جد هذا االعتمـاد فـإن الحكومـة ال تستطيع إنفاق وهذه القاعدة يجب أن تقرر بواسطة اعتماد مستوي من السلطة التشريعية وطالما لم ي
اسية من أي مبلـغ مـن مبـالغ الميزانيـة وترجـع المبررات األساسية لسنوية الميزانية أساسًا إلى اعتبارات سياسية إذ أنها تكفل الرقابة السي

التنفيذية وهناك سبب آخر هي المشروعات الخاص  النيابية على أعمال السلطة  ة تضع ميزانيتها كل عـام كما أن الضرائب المجالس 
المباشرة تحصـل عـلـى مـدة العام أيضـًا وذلك يجعل من الضروري تجميع نفقات الدولة مدار السنة لمقابلتها باإليرادات المحصلة من 

 مختلف المصادر خالل فتراتها المختلفة في ميزانية واحدة.
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 -ويتم حساب السنة المالية بطريقتين:

حساب الخزانة ينظر إلى الميرانية باعتبارها الخزانة على أساس ما أنفق وما حصل فعاًل خالل هذه السنة بغض النظر عن  طريقة  •
 تاريخ نشأة التزام الدولة بالدفع أو تاريخ حقهـا فـي التحصيل. 

ل السنة المالية القائمة والمبالغ التي  طريقة التسوية بعد على أساس المبالغ التي التزمت الحكومة بدفعها حتى ولو لم تدفع فعاًل خال •
نشأ حقها في تحصيلها حتى لو لم تحصل فعال خالل هذه السنة و سميت هذه الطريقة نسبة إلى السنة المالية وفترتها اإلضافية 

 للدفع والتحصيل. 

 - مبدأ شمول الموازنة:

اإليرادات العامة دون وجود مقاصـة بين االثنين وهذا يعني الميزانية ويعني هذا المبدأ بحيث تظهر وثيقة الميزانية كافة التقديرات للنفقات و 
 اإلجمالية حيث تظهر كافة النفقات وكافة اإليرادات فإذا زادت النفقات عن اإليرادات يكون دائنًا وهكذا.

 - مبدأ وحدة الموازنة:

احدة وهي ميزانية الدولة وذلك بإعداد وثيقة واحدة لميزانية ويعني بوحدة الموازنة أن تندرج جميع نفقات الدولة وإيراداتها إلى ميزانية و 
 الدولة وعدم تعدد الميزانية.

 - مبدأ توازن الموازنة:

وهذه القاعدة تعني بصفة عامة أن تتساوى نفقات الدولة العامة مع إيراداتها العامة وهذا يدل على حسن اإلدارة المالية وعدم وجود عجز  
 أو فائض مالي. 

 -ازنة وإعدادها:تحضير المو 

 تقدير االيرادات -1

 تقدير النفقات -2

 أسلوب وإجراءات التحضير  -3

 تشريع الموازنة. -4

 تقدير اإليرادات

ديهيات يجب اعتماد الدقة في هذا التقرير حتى تأتي أرقام الموازنة في النهاية مقاربة للواقع بدرجة كبيرة وإذا كانت هذه القاعدة تعد من الب
مليـة إال أنه يحدث كثيرًا في العمل أن ال تلتزم بالدقة المطلوبة في التقدير يدفعها في ذلك رغبتها في تقديم موازنة متوازيـة تسهياًل لع 

اعتمادها من السلطة التشريعية فتعمل مثاًل على تقدير النفقات بأقل من حقيقتها وتضخم اإليرادات بأكثر من ذلك أو قد ترجع عدم الدقة  
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المختص بتلك  الجهاز اإلداري  فـي كفاءة  النقص في الدراسات واإلحصاءات وانخفاض  إلى  الحكومة تحقيقها وإنما  إلى رغبـة تقصد 
 - ولهذا ظهرت في الفكر المالي عدة طرق لتقدير اإليرادات:التقديرات 

 (4)طريقة حساب السنة مثل األخيرة

في فرنسا تقدر على   1979يتم تقدير اإليرادات في موازنة معينة على أساس اإليرادات الفعلية آلخر سنة مالية منتهية فاإليرادات لسنة 
تعديل على هذه اإليرادات إال ما يدعو إليه سبب خاص يتوقع حدوثه كفرض  مع عدم إدخال أي 1977أساس متساو مع إيرادات سنة 

 ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب القائمة.

 تنفيذ النفقات واإليرادات العامة في الموازنة 

ل هذه الجهات لحسابات اليوم تنفي بذلك الفترة الزمنية التي تبدأ من تبليغ جـهـات التنفيذ بموازنتها التي تم التصديق عليها وتنهى بقو  
الموازنـة ث التنفيذية ويلزم تنفيذ  ـالث األخير من السنة المالية وإعداد الحساب الختامي لعملية تنفيذ السنة وتنفيذ الموازنة على السلطة 

 -مطـالـب رئيسية:

 تنفيذ النفقات العامة

الحكومة بإنفاق جميع هذه االعتمادات وإنما الترخيص لها بإذن تقوم   أن مصادقة السلطة التشريعية على النفقات الواردة ال يعني التزام
 باألنفاق العام في حدود هذه المبالغ المقررة وعدم تجازوها قبل موافقة السلطة التشريعية على ذلك. 

نة وتبدأ هذه الخطوات  وتحقق هذه الخطوات هدف المحافظة على أقوال الدولة ومنع سوء استخدامها من خالل الرقابة على تنفيذ المواز 
 باالرتباط بالنفقة وتحديدها بدفع مبلغها وأخيرًا صرفها.

 -االرتباط بالنفقة وعملية تحديدها:

بأنفاق يبرز هذا االرتباط إذا اتخذت السلطة التنفيذية قرارًا يتضمن إنفاق من جانب الدولة أونتيجة واقعة معينة يترتب عليها التزام الدولة 
 - على ذلك:   مبلغ معين وبناء

مثال األول، القرار الصادر لتنفيذ بعض األعمال المتعلقة بالمنفعة العامة أما الثاني فمثاله التزام الدولة بدفع تعويض عن خطأ معين  
دية إال  مسئولة عنه كان تسقط شجرة على رأس أحد المارة في الشارع العام وفي هذه الحالة ينشأ االرتباط بالنفقة نتيجة هذه الواقعة الما

  إن هذا االرتباط غير إرادي في حين كان األول إراديًا أما الخطوة الثانية فتأتي من خالل تحقيق أو تسوية النفقة وعملية تحديدها وذلك 
المبلغ من بإصدار قرار بتحديد مبلغ تلتزم بدفعه نتيجة النفقة التي سبق االرتباط بـهـا ويستلزم مثل هذا القرار التأكد أنه لم يسبق أن دفع  

 قبل مثاًل وأن الدائن غيـر مـدين للدولة بشيء بحيث يمكن إجراء مقاصة بين الدينين.
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 - األمر بدفع النفقة وصرفها:

 يبرز أمر بالدفع في صورة قرار يصدر عن اإلدارة المختصة ويتضمن أمرًا بدفع النفقة التي تم االرتباط بها من قبل اإلدارة وتم تحديدها
 ون تحديد النفقة واألمر بصرفها قرار واحد. غالبًا ما يك

أما الخطوة األخيرة فهي عملية صرف أو دفع النفقة العامة ويقصد بها الدفع الفعلي للمبلغ الذي صدر به أمر الدفع إلى ذوي العالقة أي  
 الدائن وغالبًا ما يأخذ صورة إذن مسحوب على البنك المركزي الذي تحفظ حسابات الدولة فيه. 

 اإليرادات العامة  تنفيذ

تنشأ   إذا كانت إجازة السلطة للنفقات العامة تعني اإلذن للحكومة باإلنفـاق فـي حـدود حـجـم االعتمـادات فـإن إجازتهـا لاليرادات العامـة
ن ارتكب خطأ التزامـا علـى عـاتق الحكومة بتحصيل جميـع اإليرادات إلى الدرجة التي ال يمتلك معه عدم تحصيل جزء منها وإال يكو 

تحاسب عليه أمام ممثلي الشعب، إن األساس القانوني لتحصيل الحكومة لإليرادات كالضرائب والرسوم منشؤه القانون الساري المفعـول 
منتجاتها   فـي الدولـة ثـم توريدها إلى الخزانة العامـة وأخيـرًا تتـولى المشروعات الصناعية والتجارية المملوكة للدولة توريد أثمـان وخدمات

 إلى خزانة الدولة.  

 :(5)الرقابة على تنفيذ الموازنة

 يتعين على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أن تتعاونا في تدبير موارد الدولة ونفقاته حيث تعد خطة الموازنة خطـة التدبير للسنة
السلطة التنفيذية قد تخرج عن الحدود المرسومة لـهـا فـي إجـازة عناصر  القادمة تقوم بمناقشتها وإجازتها ثم تعهد الحكومة بتنفيذها فـأن  

لمالي النفقات واإليرادات العامة ومن هنا تبدو أهمية الرقابة على تنفيذ الموازنة بمـا فيهـا النفقات واإليرادات تنصب على قنوات النشاط ا 
لتشريعية ومن ثم مرورها بمرحلة التنفيذ ومن هنا تبدو أهمية الرقابة للتأكد للدولة بحيث يكون هذا التنفيذ ضمن حدود التي أقرتها السلطة ا

ا  من حسن الغدارة لألموال العامة ومن مدى تقدير النفقات وااليرادات على ما تحقق منها فعال وتستمد الرقابة على تنفيذ الموازنة أهميته
 لهذا كان ال بد من وجدود الرقابة للتحقق من وجود هذين األمرين. من ضرورة تنفيذها بشكل يجنب إسراف أو تبذير ألموال الدولة و 

 الرقابة على تنفيذ الموازنة من حيث الزمن 

 تختلف الرقابة من حيث التوقيت فقد تكون الرقابة سابقة على التنفيذ أو الحقة او يمكن ممارستها أثناء التنفيذ نفسه 

 - أـ الرقابة السابقة للتنفيذ:

قابة الوقائية حيث تتمثل في تنفيذ عمليات المراجعة والمراقبة قبل الصرف حيث ال يجوز لهذا األسلوب االرتباط بااللتزام تسمى أحيانًا بالر 
 بدفع أي مبلغ قبل الحصول على الموافقة من الجهة التي تتولى الرقابة على اإلنفاق في الدولة وسميت بالرقابة الوقائية ألنها دون وقوع

كما أن األخذ بها يخفف من درجة المسؤولية التي تقع على عاتق الدوائر المعنية، إال إن هذا األسلوب ال يخلو من    المخالفات المالية
العيوب حيث يصعب مع هذا األسلوب مراجعة المالية ككل ال سيما االرتباطات والمشروعات الكبيرة، كما تتعين أن تتم في وقت قصير 

في اإلجراءات مما يسبب ضررًا بالمجتمع ولـو تمـت الرقابـة مـن جـهـة خارجية ومستقلة عن السلطة  وإال فقدت قيمتها وأدت إلى البطء  
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التنفيذية ألدت إلى سلب الجهة التي تمارس هذه الرقابة الكثير من اختصاصات السلطة التنفيذية عالوة على ظهور المركزية اإلدارية  
 التي من شأنها أن تؤدي من تعقيد االجراءات

 -الرقابة الالحقة: -ب

بعد انتهاء السنة المالية وتحضير الحساب الختامي للدولة تبدأ الرقابة الالحقة وال ينحصر أمر هذه الرقابة على النفقات وإنمـا تشمل 
د تم توريده إلى اإليرادات العامة للتأكـد مـن قيام السلطة التنفيذية بتحصيل سائر الموارد العامة وال سيما الضرائب وأن ما تم تحصيله ق

  الخزانات العامة وتأخذ الرقابة الالحقة صورا متعددة فقد تقتصر على المراجعة المستندة للعمليات المالية فكشف المخالفات وقد تمتد في 
قلة عن  مدى كفاءة الوحدات اإلدارية في استخدام األحوال العامة ولغايات تحقيق هذه الرقابة أهدافها ينبغ تمارسها جهة خارجية مست

ا  السلطة التنفيذية مثل ديوان المحاسبة في األردن ولهذا االسلوب الرقابة الالحقة من شأنه مراجعة جميع أجزاء العملية الواحدة بدقة كم
 يساعده على كشف االنحرافات واألخطاء الفعلية كما ان وجود السلطة التنفيذية التي توخي الدقة في تنفيذ الموازنة والحرص على تطبيق 

القوانين ولكن يؤخذ على أسلوب الرقابة الالحقة، ال يتم الكشف عن المخالفات اال بعد الكشف عن المخالفات اال بعد أن يتم إنفاق 
يه األموال العامة فعال وعلى الرغم من إن هذا األسلوب يقلل الوقوع من المخالفات إال إنه ال يمنع من ارتكابهـا حـيـث  يقتصر على التنب

 وقوعها ويمكن تجنب هذا النقد إذا منعت هذه الرقابة بعض السلطات القضائية.  لها بعد

 الرقابة أثناء التنفيذ:  -ج

ت  تظهر هذه الرقابة في عمليات المتابعة التي تجريها الجهات المختصة في الدولة على نشاط السلطة التنفيذية المتعلق بالنفقات واإليرادا
الموازنة وتمارس هذه الرقابة البرلمانات وهو من صلب اختصاصها حيث تم توجيه سؤال أو استجواب لكيفية صرف  العامة الواردة في  

 النفقة ومدى التقيد بالقوانين والتعليمات وإذا وجدت مخالفة أم ال. 

 الرقابة من حيث نوعها وتقسم إلى عدة أقسام

 الرقابة الذاتية

ساء الرقابة على أعمال مرؤوسيهم وكذل الرقابة التي يمارسها موظفو وزارة المالية من خالل  تنشأ هذه الرقابة من خالل ممارسة الرؤ 
مديري الحسابات والمشرفين على عمليات الصرف التي يأمر بها الوزير والمدير وهي اما رقابة موضوعية أو رقابة على أساس المستندات 

إلى موقع الرئيس  المستندات فحص   ويقصد بالرقابة الموضوعية أي انتقال  المرؤوس والتدقيق في أعماله ويقصد بالرقابة على  عمل 
ر الرقابة  الرئيس أل عمال مرؤوسيه من خالل التقارير والوثائق الترفعها إليه من أمثلتها تولى وزارة المالية الرقابة على تنفيذ الموازنة. وتسي

 الذاتية وفقا القواعد السلطة التنفيذية.

 أو المستقلةالرقابة القضائية 

 تناط بجهة فضائية مستقلة ال تمارس السلطة التنفيذية مهمة االشراف عليها.
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 - الرقابة السياسية على تنفيذ الموازنة:

بة  وهذه الرقابة تناط بالمجالس البرلمانية وهي أكثر عمومية من الرقابة االدارية والقضائية نظرًا لتمتع البرلمان بسلطة مطلقة في الرقا
والحقيقة ان هذه الرقابة هي األصل ومن صميم اختصاص السلطة التشريعية ويتم تبرير ذلك بأن السلطة التشريعية تمثل الرقيب   المالية

 الحقيقي على ما تقوم به السلطة التنفيذية بالقانون وتوصيف الرقابة التشريعية بأنها شامة ألنها تتناول نتائج تنفيذ الموازنه. 

 - تنفيذ الموازنة:الرقابة السياسية على 

بة  وهذه الرقابة تناط بالمجالس البرلمانية وهي أكثر عمومية من الرقابة اإلدارية والقضائية نظرًا لتمتع البرلمان بسلطة مطلقة في الرقا
مثل الرقيب المالية والحقيقة أن هذه الرقابة هي األصل ومن صميم اختصاص السلطة التشريعية ويتم تبرير ذلك بأن السلطة التشريعية ت

 الحقيقي على ما تقوم به السلطة التنفيذية بالقانون وتوصف الرقابة التشريعية بأنها شاملة ألنها تتناول نتائج تنفيذ الموازنة.

 الرقابة التشريعية خالل فترة الموازنة 

للمجالس  أسلوب منها  بأكثر من  الموازنة  تنفيذ  أثناء  الرقابة  تمارس  أن  التشريعية  للرقابة  السلطة    يمكن  اإلشراف على  البرلمانية حق 
ا التنفيذية واستنادا لهذا الحق تستطيع أن تطلب من اإلدارة معلومات عن سير العمليات المالية من خالل توجيه األسئلة واالستجوابات أمـ

 مـن خـالل اللجان المتخصصة والمنبعثة من البرلمان. 

   -الرقابة التشريعية الالحقة :

من خالل قانون قطع الحساب الذي تهيأت ظروف تطبيقه أخيرًا بقاءه حساب القطع أو اإلدارة من حساب الدورة   تظهر هذه الطريقة
 المالية. 

 قواعد إعداد الموازنة العامة 

 قاعدة سنوية الموازنة  -1

عية على هذه التقديرات سنويًا ، أي إعداد التقديرات المتعلقة بإيرادات الدولة ونفقاتها لمدة سنة ، فالحصول على موافقة السلطة التشري
 والمبررات التي تساق لتعزيز هذه القاعدة: 

التنبؤ في ظل    -أ التنبؤ، نظرًا للصعوبة المتعلقة بعملية  للتنبؤ، أما إذا زادت المدة عن سنة ألصبح من الصعب  السنة فترة معقولة 
 التقلبات االقتصادية التي تؤثر سلبًا أو إيجابًا على االسعار. 

 ذا زادت المدة للموازنة أكثر من سنة، فإن ذلك يؤدي على إضعاف الرقابة على األموال العامةإ -ب

 ألن السنة تحتوي على فترات زمنية متجانسة )الفصول والمواسم( تعتبر مناسبة إلجراء المقارنات. -ج
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ـة وبـروز المشاريع الحكومية الضخمة يستغرق تنفيهـا سـنوات تضـاءل االهتمـام بـمـبـدأ سـنوية الموازنـة تـدريجيًا فـي ظـل االتجاهات التطوري
عـدة ، واالستخدام لألنظمـة اإلداريـة وتكنولوجيا الحاسوب ساهم في التغلب على صعوبة التحليل والتنبؤ، واالتجاه المفضل لكثير من 

( سنوات وبالتالي ربط تنفيذ هذه 7-3ترات طويلة من )الدول حديثًا هو إعداد خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحديد مشاريعها لف
 المشاريع بحسب فترات مع موازنة الدولة السنوية.

 قاعدة وحدة الموازنة  -2

أي أن يكون هناك موازنة واحدة في الدولة تتضمن جميع النفقات و اإليرادات، بداًل أن يكون في الدولة موازنات عدة، وتنطلب هذه أن  
المعايير نفسها في النفقات الحكومية المختلفة، كان باالمكان اتباع هذه القاعدة عند إعداد موازنة الدولة وعندما كانت وظائف تستخدم  

الدول ومصادر تمويلها محدودتين، لكن عندما لبحث الدول تتحمل مسؤوليات متزايدة في القطاعات االقتصادية واالجتماعية واصبح من  
 اعدة. الصعب تحقيق هذه الق

 قاعدة شمول الموازنة  -3

، أي أن تحتوي وثيقة الموازنة جميع اإليرادات والنفقات العامة دون إجراء أي تقاص بينهما . فـالتركيز يكـون حـول مـا تتضمنه الموازنة
ن المركز المالي للدولة ،  بحيث تخضـع إيرادات الدولة ونفقاتهـا لإلجراءات نفسها. مبرر األخذ بهذه القاعدة هو إعطاء صورة متكاملة ع

 وتزويد المهتمين بالحقائق. 

 مبدأ الشمولية يحول دون التوجهات المتعلقة باإلسراف نظرًا لعدم إخفاء أي جزء من األموال العامة وبالتالي عدم خضوعه للرقابة. 

 قاعدة العمومية )عدم التخصيص( -4

النظر عن   الدولة بغض  إيرادات  العامة، تقوم على فكرة أن  التي تتولى تحصيلها، تورد لحساب الخزينة  مصادرها والجهات اإلدارية 
وتستخدم هذه الحصيلة لإلنفاق على برامج الدولة المختلفة دون أن يخصـص إيـراد معـين ألوجـه صـرف مـحـددة، كـأن تخصـص رسـوم 

اإليراد لمخصص لنفقة معينة هبط مستوى الخدمة المقدمة. وإذا    ترخيص السيارات لصيانة الطرق مثاًل المبرر لهذا االتجاه، أنه إذا نقص
ة االستخدام  زاد اإليراد أدى ذلك للتوجـه نـحـو اإلسراف والتبذير فـي المـال الـعـام، لذلك فـإن األخـذ بالعمومية يؤدي الستخدام الموارد العام

ية أو اجتماعية تفرضها العوامل البيئة السادة في الدولة فأحيانا األمثل. إال أن الدول تضطر للخروج عن هذه القاعدة ألسباب اقتصاد
تحصل الدولة على قروض مشروطة لتمويل مشاريع أو خدمات معينة مما يضطرها للجوء للتخصيص باإلضافة إلى رغبة الدولة في  

 تنمية قطاعات أو أقاليم معينة.

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

751 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 الخاتمة

المالي البرنامج  العامة  الدولة  المتعددة الختيار   تعتبر موازنة  القرارات  الذي يتضمن  المختلفة واإلطار  الحكومة  الذي يعكس سياسات 
 السياسات واألهداف التي ترغب الحكومة في تحقيقها ، والوسائل والبرامج التي تؤدي إلى إحراز هذه الهداف. 

ة الهاشمية من الناحية المالية وتعنى اإليرادات والنفقات الموازنة العامة في األردن تعرف بأنهـا " المنهاج المفصل لحكومة المملكة األردني
 المقدرة لسنة مالية معينة ". 

لدولة  تختلف موازنة الدولة العامة عن الميزانية العموميـة التـي تقـوم بإعدادها الشركات والمؤسسات الخاصة، فاألرقام الواردة في موازنة ا 
يت العامة  والنفقات  لإليرادات  تقديرية  الميزانية أرقام  في  الواردة  األرقام  فـي حـيـن   ، قادمة  لفتـرة  التشريعية  السلطة  قبـل  اعتمادهـا مـن  م 

 العمومية للمؤسسات التجارية هي أرقام حقيقية وفعلية ، تمثل خالصة نشاط المؤسسة ومركزها المالي عن فترة سابقة موازنة الدولة العامة 
ن يتم تقدير نفقات البرنامج والمشاريع ذات األولوية لتقديم الخدمات العامة للمواطنين ، ثم يتم تقوم على مبدأ أولوية االتفاق ، بمعنى أ

 تدبير اإليرادات الالزمة لتغطية هذه النفقات. 
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Abstract: 

This study aims to find out the extent of the effect of control in promoting the rationalization of public spending, and 

controlling financial deviations in the state's general budget, through defining the concept of the general budget, monitoring 

its implementation, and the concept of rationalizing public spending. It was concluded that the rationalization of public 

spending requires strengthening the transparency of financial operations in light of the general budget, and that it is necessary 

to move to the preparation of the general budget according to alternative principles to the traditional basis to ensure the 

improvement of the methods of implementing the general budget. 
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