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أ:أالملخص

على إعداد الموازنة وتكمن المشكلة في أنها كلها تقريًبا ال   COVID-19الهدف من البحث هذه هو تحديد التأثير االقتصادي لوباء  
ُتظهر أي تأثير إيجابي ألن الميزانية عامل مهم في إدارة األعمال التجارية، وبالتالي فهي تؤثر على الشركات بطريقة سلبية في أزمة 

COVID-19  لميزانية ، إحدى أدوات اإلدارة التي تستخدمها الشركات ، هي العملية التي تضع فيها هذه الشركات خطة حول وتعد ا
ر الكيفية التي يرغبون بها في إنفاق أموالهم. تساعد هذه التقنية هذه الشركات في اتخاذ القرار ألن وضع الميزانية هو العملية التي تقد

 أأفترة مستقبلية مقبلة وبالتالي تكون قادرة على تخطيط عملياتها.فيها األعمال مواردها المالية ل
أ:أالمقدمة

تصف الميزانية بشكل عام خطة الشركة للسلوك التي تساعد الشركة في تخصيص الموارد وتقييم أدائها وكذلك صياغة الخطة. فهو ال 
أيًضا على القرارات المهمة للشركة أو يحددها. على سبيل المثال ، ما يمنح الشركة مفهوًما دقيًقا للدخل والنفقات فحسب ، بل إنه يؤثر  

إذا كانت الشركة بحاجة إلى تحسين تسويقها أم ال ، وتقليل النفقات ، وشراء المعدات ، وتوظيف العمال ، وغير ذلك الكثير. باإلضافة  
ا للحصول على قروض من  أيًضا إلى وضع ميزانية مكثفة  المستثمرين.  إلى ذلك ، هناك حاجة  أموال األسهم من  لبنوك أو متابعة 

(Ward ،2020 .) 

؟ بسبب هذا التفشي ، تحتاج الشركات إلى إجراء تعديالت كبيرة على  COVID-19كيف تؤثر الميزانية على الشركات وسط جائحة  
 إستراتيجيتها وأهدافها وما إلى ذلك قبل العودة إلى المعتاد عندما يستقر الوضع.

وتعديالته كانت مسؤولية إعداد الموازنة العامة في األردن من مهام وزارة    1962( لسنة  39نون تنظيم الميزانية العامة رقم )قبل صدور قا
 المالية من خالل قسم الميزانية العامة الذي كان يرتبط مباشرة بوكيل وزارة المالية.

مالية المعمول بها وخاصة ما يتعلق منها بالموازنة العامة والحسابات تم تشكيل لجنة ملكية للنظر في القوانين واألنظمة ال  1960في عام  
 المتعلقة بها، ودرست اللجنة منهجية إعداد الموازنة العامة وطرق تصنيفها، وحددت أبرز عناصر الضعف فيها.

الذي أصبح نافذ المفعول ، و 1962( لسنة 39تم تشكيل لجنة خاصة قامت بوضع مشروع قانون الميزانية العامة رقم )  1962في عام  
 ، والذي تم بموجبه إنشاء دائرة الموازنة العامة يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية. 1962/ 10/ 16كقانون اعتبارا من 

ة  بدأت دائرة الموازنة العامة في إعداد قانون الموازنة العامة، ومنذ ذلك الوقت استمرت الدائر   1964/ 1963اعتبارا من السنة المالية  
 بإدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة ، وتصنيف النفقات واإليرادات.

، وبذلك دخلت الموازنة العامة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، 2008( لسنة    58تم إقرار قانون تنظيم الموازنة رقم )    2008في عام  
نجاز البنية التحتية للتوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على كافة  حيث تم اعتماد اإلطار المالي متوسط المدى، إضافة الى ا

 الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

، ويهدف القانون إلى توفير 2021( لسنة  13تم إقرار قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم )  2021في عام 
ضير وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها كافًة وفًقا لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج. وكذلك يهدف التغطبة القانونية لمراحل تح
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ة إلى تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمّية وأدوارها في هذه العملية. ووضع األسس الكفيلة بإعداد قانون الموازن
الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي اإلطار الكلي لالقتصاد الوطني وتعزيز االستقرار المالي العامة وقانون موازنات  

وتقديم الخدمات الحكومّية في جميع المحافظات بكفاءة عالية. ويدعم القانون  الشفافية في الموازنة العامة وتوسيع نطاق نشر البيانات 
 جميع المؤسسات العامة.والتقارير المالية لتشمل 

أمهامأوواجباتأالدائرةأ

مهامأوصالحياتأالدائرةأوالتيأاشتملتأعلىأأأ2021(ألسنةأأأأ13حددأقانونأتنظيمأالموازنةأالعامةأوموازناتأالوحداتأالحكوميةأرقمأ)أأ
أماأيلي:

وقانون موازنات الوحدات الحكومية والجهة  إعداد بيان مفصل بالعمليات واإلجراءات الالزمة إلعداد وإقرار قانون الموازنة العامة   .1
 المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد لذلك وكما هو محدد في الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة الملحق بهذا القانون. 

على محافظات رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقًا لألولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها   .2
 المملكة جميعها. 

 إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وتقديمه إلى مجلس الوزراء.  .3
إعداد نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرمية ذات العالقة وفق  .4

 ألنظمة النافذةالقوانين وا
تحديد سقوف موازنات المحافظات وتزويد المحافظات بها لتقوم بإعداد وإقرار مشاريع موازناتها وفقًا لهذه السقوف، إلدراجها في   .5

 موازنة الفصول حسب االختصاص ضمن قانون الموازنة العامة وفقًا إلجراءات إعداد الموازنة العامة.
 ريع واألنشطة للفصول والتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.متابعة تقييم أداء البرامج والمشا .6
 إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها  انعكاسات مالية خالل مراحل إقرارها.  .7
 تقديم المشورة للفصول في األمور المالية وأي أمور أخرى ذات عالقة بمهام الدائرة. .8
 المتعلقة بالوحدات الحكومية كافة لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها. تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية .9

التنسيق مع الفصول للرد على توصيات مجلسي النواب واألعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقنون موازنات الوحدات  .10
 الحكومية.

أ-وللدائرةأفيأسبيلأانجازأمهامهاأماأيلي:

لتي تتقدم بها الفصول والتوصية بخفضها أو زيادتها بهدف التثبت من انسجامها مع السياسات  دراسة طلبات التخصيص المالية ا .1
 العامة للدولة واإلطار المالي متوسط المدى. 

 طلب المعلومات والبيانات الالزمة من الفصول كافة فيما يتعلق باألهداف والبرامج والمشاريع واألنشطة وتمويلها.  .2
 في البرامج والتمويل بين الفصول. حذف االزدواج غير الضروري  .3
 مراجعة البرامج والمشاريع واألنشطة التي تتطلب مخصصات بهدف التأكد من أولوياتها وجدواها وعالقتها ببعضها البعض.  .4
 إصدار تقارير دورية عن متابعة وتقييم مؤشرات أداء الفصول، ورصد مستوى التقدم في إنجاز أهدافها. .5
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 راسالت والقيود كافة ألي فصل وذلك لغايات إعداد موازنته وتنفيذها.االطالع على الوثائق والم .6
 االطالع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي مؤسسات حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها.  .7
الموازنة التي تم  التخطيط لحمالت تواصل وتوعية تستهدف الموطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذها لتوفير معلومات عن   .8

 إقرارها.

أ-أإنجازاتأالدائرةأوأنشطتها:

 أوالأ:إعدادأقانونأالموازنةأالعامةأوقانونأموازناتأالوحداتأالحكوميةأ

 . 2022البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية   •
. وقد تم إقرارهما بموجب قانون  2021العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية إعداد مشروع قانون الموازنة  •

قانون موازنات الوحدات الحكومية    2020( لسنة  6وقانون رقم )  2021،  قانون الموازنة العامة للسنة المالية  2021( لسنة  5رقم )
 (. 5705العدد )   2021-03-15بتاريخ  وتم نشرهما بالجريدة الرسمية 2021للسنة المالية 

أثانيًا:أإعدادأنظامأتشكيالتأالوزاراتأوالدوائرأوالوحداتأالحكومية

، بالتزامن مع إعداد مشروع قانون    2021البدء باعداد مشروع نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية   •
 .  2022دات الحكومية للسنة المالية الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوح

( لسنة  78. وقد تم إقراره بموجب نظام رقم )2020إعداد مشروع نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية   •
العدد     2019- 5-16، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ  2020نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة    2020

(5573 .) 

أثالثًا:أإعدادأتقاريرأتقييمأأداءأالماليةأالعامةأ

، تتضمن تقييم أداء المالية العامة خالل عام  2020قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير ربعية حول أداء المالية العامة خالل عام 
 . 2019مقارنة مع عام   2020

أليـةأفيأمجلسأالنوابأواللجنةأالماليةأواالقتصاديةأفيأمجلسأالعيانرابعًا:أالردأعلىأتوصياتأاللجنـةأالما

  في إطار متابعة الحكومة لتوصيات اللجنة المالية في مجلس النواب واللجنة المالية واالقتصادية في مجلس األعيان، قامت دائرة الموازنة 
واب وتوصيات اللجنة المالية واالقتصادية في مجلس األعيان  العامة بإعداد مصفوفة لإلجابة على توصيات اللجنة المالية في مجلس الن

، حيث تم فيها تحديد التوصية وموضوعها  2021حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  
 ي النواب واالعيان بنسخة من المصفوفة. والجهة المعنية بالرد واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية وتزويد مجلس
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أخامسًا:أأهمأالتطوراتأالمتعلقةأبتطبيقأالمفاهيمأوالمنهجياتأالحديثةأفيأادارةأالموازنةأ

ورفعه الى مجلس الوزراء إلقراره، ويأتي مشروع   2020اعداد مشروع قانون تنظيم الموازنة العاّمة وموازنات الوحدات الحكومّية لسنة   •
القانون لغايات تنظيم عملية إدارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وأدوارها في إدارة المال العام، ولوضع  

يلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي اإلطار الكلي  األسس الكف
الممارسات  المحافظات بكفاءة عالية، ولمراعاة  الحكومية في كافة  الخدمات  المالي وتقديم  الوطني، ولتعزيز االستقرار  لالقتصاد 

الموازنة العامة، وشمولية التغطية القانونية لكافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات    الدولية المثلى في شفافية 
الحكومية والرقابة عليها، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة، وقد أقر مجلس الوزراء في  

 .  2021روع قانون تنظيم الموازنة العاّمة وموازنات الوحدات الحكومّية لسنة مش 2021/ 3/1جلسته التي عقدت بتاريخ 
قانوني   • المتعلقة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا على صعيد  الحكومية  القرارات  لتنفيذ  الالزمة  المالية  اتخاذ اإلجراءات والتدابير 

 . 2020الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 
ظومة حقوق االنسان في المملكة، تم تضمين قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المخصصات  ولتعزيز من •

المالية الالزمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي من شأنها ان تعزز حقوق اإلنسان على أرض المملكة، فقد تم األخذ بعين 
وية، متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان، واستكمال تنفيذ االستراتيجية الوطنية االعتبار عند إعداد الموازنة السن 

للمرأة األردنية بما يساعد تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة، وتعزيز حقوق المواطنين والمتمثلة بحق األمن والحماية االجتماعية  
 والصحة والتعليم والترفيه. 

  1980ازنة العامة وألول مرة بنشر ملخص لسلسلة من البيانات التاريخية لتطور الوظائف الحكومية خالل الفترة من )قامت دائرة المو  •
 ( ، انطالقًا من حرصها وإيمانها بأهمية تعزيز الشفافية في نشر البيانات الحكومية.2018 -

تعزيز تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، فقد عقدت   تعزيزًا لقدرات محللي الموازنة في مجال تحليل الموازنة وتقييمها بهدف •
(  USAIDالدائرة ورش عمل لهذه الغاية بالتعاون مع مشروع اصالح وادارة المالية العامة الممول من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية )

برزها تطبيق أساليب تحليل ومتابعة وتقييم وبمشاركة محللي الموازنة، وقد تم خاللها مناقشة عدد من المواضيع التي كان من ا
الموازنة العامة باإلضافة الى تعزيز القدرات في مجال اجراء المراجعات الدورية للموازنة العامة وتعزيز تحليل الموازنات المستجيبة 

 للنوع االجتماعي
ارة المالية والدوائر ذات العالقة لمناقشة  عقد جلسة حوارية مع عدد من السادة رؤساء وممثلي مجالس المحافظات ومندوبين عن وز  •

عدد من المواضيع التي تخص تنفيذ الموازنات في مجالس المحافظات والمتعلقة بإدامة عمل المجالس والمطالبات المستحقة في  
م االتفاق على . كما وت2019، باإلضافة الى العوائق التي تواجه المجالس في تنفيذ المشاريع الرأسمالية لعام  2018موازنة عام  

 . 2019معالجة كافة العوائق التي قد تعترض تنفيذ موازنات مجالس المحافظات لعام 
ولتعزيز منظومة حقوق االنسان في المملكة، تم تضمين قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المخصصات   •

ي من شأنها ان تعزز حقوق اإلنسان على أرض المملكة، فقد تم األخذ بعين المالية الالزمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الت
االعتبار عند إعداد الموازنة السنوية، متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان، واستكمال تنفيذ االستراتيجية الوطنية 

يز حقوق المواطنين والمتمثلة بحق األمن والحماية االجتماعية  للمرأة األردنية بما يساعد تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة، وتعز 
 والصحة والتعليم والترفيه. 
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أما فيما يتعلق بالموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي والموازنة الصديقة للطفل، والحقًا لألنشطة واإلجراءات التي قامت بها دائرة  •
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة والتي تتعلق  الموازنة العامة خالل السنوات الماضية بالتعاون مع  

تحت عنوان    " تحليل الموازنة من  2020بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، فقد تم عقد ورشة عمل في عام 
مجال الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي وتعزيز قدراتهم   منظور النوع االجتماعي" هدفت لزيادة المعرفة لدى موظفي الدائرة في

في مجال تحليل مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية على مستوى برامج االنفاق عند إعداد مشروع الموازنة السنوي للدولة.  
 "دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع اإلجتماعي". 

والتي حرصت من خاللها على مواكبة    2022  -  2020قامت دائرة الموازنة العامة بإصدار خطتها االستراتيجية الجديدة لألعوام    •
 التطورات والتحديثات الجارية في مجال اصالح االدارة المالية العامة.

أسادسًا:أمتابعةأمتطلباتأالتعاونأالدولي

نية في دائرة الموازنة العامة بهدف التعرف على آلية اعداد الموازنة العامة في األردن واالستفادة استقبال وفد من وزارة المالية الموريتا •
ة  من التجربة االردنية في هذا المجال، وقامت الدائرة بتقديم نبذة عن الدائرة وأبرز التطورات التي تمت على عملها وآلية اعداد الموازن

 الموجهة بالنتائج.
متابعة العديد من    2020يق برامج المؤسسات الدولية االصالحية، والموجهة لدعم الموازنة، إذ تم في عام  متابعة متطلبات تحق •

البرامج المقدمة من مجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد الدولي، واالتحاد األوروبي، والحكومة األمريكية، واالتحاد األوروبي، 
 ن الجهات الدولية االخرى.والحكومة الكندية، والبنك الدولي وغيرها م

أسابعًا:أتعزيزأمبدأأالشفافيةأفيأشؤونأالموازنةأالعامةأ

بهدف تقوية قنوات االتصال وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن    2021اصدار وثيقة  دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية   •
وتعبر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل    والحكومة، وتعزيز المشاركة الواعية في شؤون الموازنة العامة.

أخرى وتمكينه من  األردني من جهة  الدائرة من جهة والمواطن  بين  التواصل  أطر  تعزيز  الى  المملكة ونفقاتها، اضافة  ايرادات 
 الوصول الى أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنة . 

(  OBI( ضمن مسح مؤشر الموازنة المفتوحة )Transparencyمن مائة في معيار شفافية الموازنة )  61على نتيجة    حصول االردن  •
أو أكثر إلى أن الدولة    61( في واشنطن، حيث تشير درجة الشفافية  IBPالذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية ) 2019لعام  

النقاش العام حول الموازنة العامة، وقد حافظ األردن بهذه النتيجة على المرتبة االولى  تنشر بيانات ومعلومات كافية من المواد لدعم  
  117من بين الدول المشاركة في المسح والبالغ عددها    31على مستوى منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، كما احتل المرتبة  

 . 2019دولة لعام 
عامة بنشر مشروع قانون الموازنة العامة  و مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية  ولغايات تعزيز الشفافية قامت دائرة الموازنة ال •

على الموقع االلكتروني للدائرة للسماح لجميع المواطنين باالطالع عليه وابداء المالحظات حوله بعد احالتهما   2021للسنة المالية  
 الى مجلس االمة لإلقرار. 
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أثامنًا:أإعدادأالتقريرأالسنويأ

عشر   السادس  السنوي  التقرير  بإعداد  العامة  الموازنة  دائرة  العامة 2020قامت  للموازنة  التنموي  الدور  التقرير  هذا  تضمن  حيث   ،
 واستراتيجية دائرة الموازنة العامة والخدمات التي تقدمها الدائرة باإلضافة الى انجازات الدائرة وتطلعاتها المستقبلية.

أزنةأالعامةأوقانونأموازناتأالوحداتأالحكوميةتاسعًا:أترجمةأقانونأالموا

إلى اللغة اإلنجليزية ونشرهما     2021قامت الدائرة بترجمة  قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية  للسنة المالية  
 على الموقع االلكتروني للدائرة.

أعاشرا:أالحوســبة

أوفيأهذاأالمجالأتمأانجازأماأيلي:

 ة واالشراف على تطبيق وصف وتصنيف الوظائف الجديد الخاص بنظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. المتابع •
 المشاركة في اعداد الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية. •
حدات الحكومية لغايات مناقشات مجلس النواب إصدار التقارير الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الو  •

 واالدارة العليا. 
 المتابعة واإلشراف فنيًا على إدخال بيانات نظام التشكيالت واصداره للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.  •
الحاسوب والشبكة   • اجهزة  الدائرة من خالل صيانة  لموظفي  الفني  الدعم  تقديم  في  الفني االستمرار  الدعم  تقديم  وتوابعها ومتابعة 

 لمستخدمي نظام. 
المتابعة واالشراف فنيا على ادخال بيانات قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية واصدارهما باللغتين العربية  •

 واالنجليزية.
 اقالت، مواقف مالية(. المتابعة واالشراف فنيا على تنفيذ ادوات الموازنة )اوامر مالية، حواالت، من •
 .GFMISتحميل بيانات الموازنة على ملف اكسل لغايات مشروع  •
 تطوير أنظمة إلصدار ومتابعة إنفاق موازنة مجالس المحافظات.  •
 تطوير نظام لمتابعة إنفاق الوحدات الحكومية. •
ستضافته الموقع الخارجي في مركز تكنولوجيا  قامت الدائرة بتطوير نظام الموقع االلكتروني الخارجي والداخلي للدائرة والعمل على ا •

 المعلومات الوطني.
 قامت الدائرة ببناء كافة االنظمة المحوسبة الداخلية المساهمة في انجاز عمل الدائرة. •
 متابعة وتطوير نظام االستبانات.  •
 تطوير ومتابعة نظام التكافل الخاص بالدائرة. •
 الموظفين.المتابعة وتطوير نظام فواتير هواتف  •
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أالُنهجأاالقتصادية

هو حدث غير عادي يجعل  COVID-19" ، صرح ديريك باركر أن جائحة COVID-19في مقال بعنوان "تنبؤات الميزانية في حقبة 
فكير من الصعب وضع الميزانية ، خاصة لقياس التأثير الدائم وإشراك الموظفين في عملية الميزنة. وذكر أن الخطوة األولى هي إعادة الت

في العملية واتخاذ قرار بشأن الهدف الذي يدفع التشخيص وكذلك االختراع. المهم أيًضا هو تخصيص الموارد في مجال األعمال الذي 
 ( Parker ،2020يتعامل على األرجح مع المشكالت. )

ن الشركة قررت تقليل عدد  ٪" بقلم مايك ويتلي يوضح أ50ميزانية التسويق بنسبة  Google، خفضت  COVID-19"مع تعمق تأثير 
٪ من ميزانية التسويق التي 50بعد اتخاذ قرار قبل أسبوع واحد من خفض    COVID19بسبب جائحة    2020الوظائف الجديدة في عام  

  أيًضا بالقلق بشأن مشروع الحوسبة السحابية الخاص بها ألنها تعتمد   Googleتبدأ في الفترة األخيرة من ستة أشهر هذا العام. تشعر  
 Google، فقد تكون مشكلة لشركة  Amazonو  Microsoftكثيًرا على إنشاء قوة عاملة مبيعات أوسع في التنافس مع منافسيها مثل 

إذا حدثت التخفيضات في هذا المجال بالذات ألنهم أكدوا لتحسين قوة مبيعاتهم في األوقات السابقة حيث أن النقص في قوة المبيعات 
 (. Wheatley ،2020هو عيبهم الرئيسي. )

لعام   الدولة  "ميزانية  مقال  إلى  من    2021باإلشارة  للتخفيف  إضافًيا  إنفاًقا  ذكرت  COVID-19لتشمل   ،  "Riska Rahman    أن
تخصيص حزمة مالية إضافية للتصدي للوباء في العام المقبل ميزانية الدولة هي بالفعل عمل قيد التنفيذ ينفذه المالية. الوزارة. صرح 

Askolani  لنفقات إضافية. وأضاف أن    2020هي مخصصات الحكومة لعام    2021، مدير الميزانية ، أن نفقات معالجة الوباء لعام
، كبير االقتصاديين ،  Chatib Basriالبرامج على هذا النحو لن تكون الغرض فقط هذا العام ، ولكن أيًضا للعام المقبل وما يليه. قال 

كة أمان اجتماعي مميزة لحماية األشخاص المعرضين لخطر التأثيرات ، وخاصة أفراد الطبقة الدنيا  إنه يجب على الحكومة إنشاء شب
من الطبقة المتوسطة. بصرف النظر عن توفير تأمين األمان االجتماعي لألشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ، يجب على الحكومة 

ن أصبحوا عاطلين عن العمل حالًيا بسبب الوباء. يعاني الجزء الداخلي من البالد من أيًضا االنتباه إلى أفراد الطبقة المتوسطة الدنيا الذي
أثر على إندونيسيا بشكل   COVID-19٪ من السكان مما يزيد الطلب على الغذاء. نظًرا ألن جائحة    55أصعب العواقب ألنهم يشكلون  

 (. 2020أن تكون أكثر حذرًا الستعادة االقتصاد. )الرحمن ، صارم مقارنة بالفيروسات األخرى ، فقد أبلغ شاتيب أن الحكومة يجب 

أالخاتمة

كان يميل أكثر نحو اآلثار السلبية والخطيرة على اقتصاد األمة وعلى    COVID-19لقد وجد أن التأثير االقتصادي للميزنة خالل جائحة  
السياسة االقتصادية ألي بلد. مع اضطرار األشخاص فقط إلى العمل من المنزل، ال يزال استخدام المنصات عبر اإلنترنت له عيوبه 

مناقشة. يواجه البعض مشاكل مع عدد من الموظفين عند إجراء االجتماع. بعض الناس أفضل من خالل العمل العملي ، بداًل من مجرد ال
، وهو أحد آثار تفشي المرض. يحاول البعض اآلخر التعامل مع الميزانية من جوانب مختلفة ، الناتج المحلي اإلجمالي والبطالة. في  

مل واألداء بشكل كامل وفًقا له تأثير سلبي كبير على ميزانية األعمال ألنه يحد من قدرة الفرد على الع  COVID-19الختام ، فإن  
، سيكون المديرون    COVID-19للمعتاد. إنه توقع كمي في مساعدة المنظمات على تحقيق أهدافها بالموارد المتاحة. في وضع ميزانية  

 قادرين على تنظيم أنشطة التخطيط الخاصة بهم والتأكد من تخصيص مواردهم بشكل فعال. 
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Abstract : 

The aim of this research is to determine the economic impact of the COVID-19 pandemic on budget preparation and the 

problem is that almost all of them do not show any positive impact because the budget is an important factor in running a 

business, and therefore it affects companies in a negative way in the COVID-19 crisis. One of the management tools that 

companies use, is the process by which they make a plan about how they want to spend their money. This technique helps 

companies in decision-making because budgeting is the process in which a business estimates its financial resources for a 

future period and thus is able to plan its operations. 
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