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: عرف " المالية العامة"  ؟1س  

يدرس ُمجمل أنشطة الدولة بما يتوافر لها من مخصصات مالية ، بشقيها هو علم 

االيرادات والمصروفات ،بهدف تحقيق أهداف المجتمع االقتصادية واالجتماعية 

 والمالية.

: علل: تهتم المالية العامة بدراسة سلوك الحكومه؟2س  

 سعياً لتحقيق أهداف المجتمع

تسعى الحكومة لتحقيقها ؟أمثلة على أهداف مجتمعية  3: أذكر 3س  

توفير الخدمات العامة مثل التعليم والصحة و النقل....*  

 *ترسيخ مبدأ العدالة

 *توزيع الدخل

: ما هي أنواع الحاجات في المجتمع ؟4س  

 *حاجات خاصة وهي من مهام الفرد

 *حاجات عامة وهي من مهام الدولة

 الوحدة االولى

 المــــــوازنة العـــــــــامة للدولــــــــــــه
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الملبس -المسكن  –المشرب  –المأكل   ةالحاجات الخاص   

العدالة –األمن  –اإلنارة  –النقل  –الصحة  -التعليم  الحاجات العامة 

 

: ما هي الحاجات الواجب على الدولة توفيرها للمجتمع؟5س  

 *توفير الخدمات العامة مثل )االمن واالمان،التعليم ، الصحة..

 *تهيئة المرافق العامة .......الخ

دولة من اجل توفير االيراداتاذكر الطرق والوسائل التي تستخدمها ال: 6س  

 لإلنفاق؟

 *الضرائب بانواعها

 *الرسوم

 *القروض

 *المنح والمساعدات الخارجية

: علل: تقوم الدولة باعداد ما يسمى ب" الموازنة العامة" ؟7س  

 من أجل مقابلة إيراداتها العامة مع نفقاتها العامة

ع النفقات العامة؟:علل: تعمل الموازنة العامة على مقابلة االيرادات م8س  

بهدف توزيع االيرادات بصورة تكفل اإلفاق السليم*  

 *بهدف تحقيق المنفعة العامة

: اذكر عناصر المالية العامة؟9س  

 

 
نفقات عامة ايرادات عامة الموازنة العامة
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: عرف مفهوم النفقات العامة ؟1س  

عامة بهدف هي المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة ، إلشباع حاجات المواطنين ال

 تحقيق المنفعة العامة.

: ما هي االسباب التي أدت الى تغيير مفهوم النفقات العامة؟2س  

 *التطور في العصر الحديث

 *إزدياد الطلب على الحاجات العامة.

: اذكر عناصر النفقات العامة؟3س  

 

  

 

 

االقتصار على المبالغ النقدية
االشراف من الهيئات العامة الممثلة للدولة

تحقيق النفع العام
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1

، الن انجاز المعامالت االقتصادية ال تكون  تستخدم الدولة النقود في االنفاق العام

إال باستخدام النقود ،وهي وسيلة الدولة لإلنفاق أما ما يتم تقديمة من خدمات 

 عينية ال يعتبر نفقات عامة مثل : )السكن المجاني، االوسمة(.

2.

االنفاق سواء كانت محلية أو مركزية اما توفير هيئات عامة تمثل الدولة في عملية 

االشخاص الذين يقومون باإلنفاق بشكل شخصي ال يعتبر نفقات عامة حتى لو 

 كانت خدمات عامة مثل المدارس او المستشفيات .....الخ

:صنف الحاالت التالية الى نفقات عامة ونفقات خاصة ؟3س  

 قيام شخص من اهل الحي ببناء مدرسة  نفقات خاصة

قات عامةنف  قيام وزارة االشغال بتعبيد طريق داخل الحي  

 

3.

 الهدف من الفقات العامة هو إشباع الحاجات العامة

: أعِط أمثلة وصور على مبالغ نقدية تنفقها الدولة؟4س  

..دفع ثمن السلع والخدمات لتيسيير شؤون المرافق العامة1  

.م.دفع اجور موظفين القطاع العا2  
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..إنشاء المشروعات االستثمارية3  

..منح المساعدات واالعانات االقتصادية4  

: اذكر أهداف النفقات العامة ؟5س  

 *تأمين الحاجات العامة لألفراد مثل المدارس والمستشفيات....

 *ترسيخ مبدأ المساواة وشمول المنفعه العامة

: ما هي معايير تصنيف النفقات العامة؟6س  

 نفقات عامة بحسب مهام الدولة نفقات ادارية

 نفقات اجتماعية

 نفقات اقتصادية

 

 نفقات عامة بحسب حصول الدولة على مقابل لالنفاق حقيقة )فعلية(

 نفقات تحويلية

 

 نفقات عامة بحسب تكرارها بصورة منتظمة سنوياً  نفقات عادية

 نفقات غير عادية

 

االستفادة منهانفقات عامة بحسب سريانها ومدى  نفقات مركزية  

 نفقات محلية
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 نفقات عامة بحسب تأثيرها في االقتصاد الوطني نفقات جارية

 نفقات رأسمالية

 

 

 

 

 

مبالغ تنفقها الدولة على االدارة العامة والدفاع واالمن ،مثل .الفقات االدارية:1

 تجهيز الجيش والتدريب ورسم الحدود وحمايتها.

والمتمثلة في الرعاية نفقها الدولة على خدمة المجتمع مبالغ ت.النفقات االجتماعية:2

 الصحية والتعليم والتضامن االجتماعي 

مبالغ تنفقها الدولة على االستثمارات التي تهدف الى تزويد .النفقات االقتصادية:3

االقتصاد الوطني بالخدمات االساسية مثل النقل ومحطات توليد الكهرباء وتعبيد 

ي.الشوارع والصرف الصح  

إنفاق الدولة مقابل حصولها على سلع وخدمات مثل .النفقات الحقيقية)الفعبية( 4

 دفع رواتب الموظفين والحصول على الغذاء والدواء.

مبالغ تنفقها الدولة دون الحصول على مقابل مثل تحويل .النفقات التحويلية:5

شة.مبالغ من االغنياء للفقراء وتقديم االعانات والبطالة وغالء المعي  

 الشرح و التوضيح
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مبالغ تنفقها الدولة بشكل متكرر ومنتظم سنوياً مثل الرواتب .النفقات العادية:6

 والتعليم والصيانه والصحة.

مبالغ تنفقها الدولة بشكل استثنائي مثل الكوارث واالمراض .النفقات غير العادية:7

 الطارئه والحروب.

مثل  تمع كافةً مبالغ تنفقها الدولة إلشباع حاجات المج.النفقات المركزية :8

 التعليم والصحة واالمن ........الخ.

مبالغ تنفقها الدولة إلشباع حاجات أفراد منطقة معينة مثل .النفقات المحلية :9

 البلديات والمحافظات مثل توصيل الكهرباء لمنطقة محددة ومياة الشرب .

االمن هي نفقات تخصص لألنشطة االعتيادية والجارية مثل .النفقات الجارية : 11

 والرواتب والصيانه والرواتب والتعليم.

هي نفقات تخصص لإلستثمار وتهدف الى تجاوز المشكالت .النفقات الرأسمالية:11

 االقتصادية الوطنية مثل المشاريع االستثمارية واالنتاجية.

 

 

 

 

 

 

 االستاذ : رئيس كمال القيسي

 ماجستير المحاسبة

العالمية. *مدارس العقيق  

النموذجية. *مدارس الفريد  
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:عرف مصطلح " اإليرادات العامة" ؟1س  

النقدية التي تحصلها الدولة من مصادرها المختلفة لـتأمين نفقاتها  هي المبالغ

 العامة.

:عدد أنواع اإليرادات للدولة ؟2س  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
.ايرادات امالك الدولة العام1  

امالك الدولة الخاص .ايرادات2  

 

 

.الضرائب )مباشرة وغير مباشرة(1  

.الرســـــــــــــوم2  

.الغرامات3  

 

 

.القروض العامة1  

.اإلصدار النقدي2  
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هي مبالغ نقدية تدخل خزينة الدولة نتيجة استثمارها في االموال والمنشأت التي 

 تمتلكها بوصفها شخصاً اعتبارياً .

أ.ايرادات امالك الدولة العام : مبالغ نقدية تحصلها الدولة من استثماراتها بما 

الرسوم الرمزية المتحصلة من زيارة المرافق العامة.يحقق النفع العام مثل   

 )مدارس ،مستشفيات ، متاحف................الخ(

ادلة؟: هل يحق للدولة التصرف بايراداتها العامة من خالل البيع أو المب3س  

 ال: ولكن يحق لها االستفادة منها في تحصيل االموال.

ب.ايرادات امالك الدولة الخاص: مبالغ نقدية تحصلها الدولة من المشروعات 

أشكال  3االنتاجية التي تمتلكها وهي   

 

 ايراد ناتج من االمالك العقارية مثل تأجير االراضي الزراعية والمباني

نشأت الصناعية والتجارية المتمثلة باألرباحمايراد ناتج من امتالكها لل  

ايراد ناتج من االمالك المالية من خالل مساهمتها في الشركات مثل مصفاة 

 البترول وشركات االسمنت.
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تحصلها الدولة جبراً من المواطنين بحكم السيادة والسلطة  نقدية هي مبالغ

:وتقسم الى وبحكم المواطنة ،  

أ.الضرائب : مبالغ تقتطعها الدولة مباشرًة من االفراد وتحصلها من المكلفين 

واالصل أن  ومن دون مقابل بصورة إجباريةسواء كانوا )طبيعيين او معنويين(

 تكون نقدية ويمكن أن تكون عينية مثل الزكاة.

 أنواع الضرائب

كلية والمكلف هو : هي ضرائب ال يمكن انتقال ِعبئها بصفة .الضرائب المباشرة1

 الذي يتحملها، مثل:

 *ضرائب على الدخل )رواتب ،ارباح ،مكاسب........(

 *ضرائب على رأس المال )االموال المنقولة وغير المنقولة(

:ضرائب يدفعها المكلف مؤقتاً ويمكن نقل ِعبئها  .الضرائب غير المباشرة2

 للغير وهي :

والجمارك مبيعاتئب على االستهالك مثل ضريبة ال*ضرا  

 *ضرائب االنتاج

الشيكات  ضرائب التداول وهي الضريبة المفروضة على المعامالت مثل*

 والعقود وانتقال الثروة عن طريق الطوابع واالستدعاءات.

 



 
 

  

[العاملية* مدارس الفريد النموذجيةمدارس العقيق ]ا  

 
 

13 

ب.الرسوم : هي مبالغ تحصلها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة مثل شهادات 

 الميالد والترخيص وجواز السفر..................

ج.الغرامات : هي مبالغ تحصلها الدولة من االفراد الذين يرتكبون مخالفات 

 قانونية مثل غرامات تأخير الترخيص والمخالفات .

 هي مبالغ تحصلها الدولة لسد العجز في موازنتها، تتم بطريقتين :

أ.القروض العامة  : مبالغ نقدية تقترضها الدولة من جهات عدة ولها شكالن 

)داخلية وخارجية( الداخلية من البنوك والمؤسسات أما الخارجية فتكون من 

 الدول االجنبية والعربية .

ب.االصدار النقدي وهي عملية يقوم بها البنك المركزي الصدار النقود عن طريق 

تحويل بعض االصول الحقيقية الى وحدات نقدية بهدف دفع اجور الموظفين او 

وخدمات. شراء سلع  

:ما هي االثار الناجمة عن استخدام طريقة االصدار النقدي ؟4س  

زيادة  وهو زيادة كمية النقود التي تؤدي الى بالتضخم الماليظهور ما يسمى 

الطلب على نحو يفوق العرض ما يسبب ارتفاع في مستوى االسعار وانخفاض في 

 قيمة النقود.
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طريقة االصدار النقدي ؟: اذكر المخاطر الناجمة عن استخدام 5س  

.انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العمالت االجنبية.1  

.ارتفاع ثمن الصادرات في االسواق العالمية مما ُيضعف المنافسة.2  

.انخفاض احتياطي الدولة من العمالت االجنبية مما ُيضعف الثقة في االنتاج 3

 المحلي .

االجنبية..هروب االموال واالستثمارات 4  

:عرف مفهوم المنح الخارجية ؟6س  

هي مبالغ تحصل عليها الدولة من دول اخرى إلنشاء مشروعات هادفة بهدف 

 تحسين وضع الدولة وتحقيق التفع العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستاذ : رئيس كمال القيسي

 ماجستير المحاسبة

العالمية. *مدارس العقيق  

النموذجية. س الفريد*مدار  
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:عرف الموازنة العامة للدولة؟1س  

رنامج عمل الحكومة خالل سنة ٌمقبلة تحقيقاً خطة مالية تقديرية ُمفصلة تبين ب

 ألهداف الدولة.

)نعم(.اد الموازنة العامة قبل تنفيذها؟ :هل يجب إعتم2س  

: من هي الجهه التي التي تعتمد الموازنة العامة قبل تنفيذها؟3س  

)مجلس النواب(–السلطة التشريعيه )مجلس االمة(   

:عرف مفهوم " الموازنة الشخصية"؟4س  

وفق  اقهاااليرادات المتوقعه وأوجه إنفلية يعدها الشخص بنفسِة، لبيان خطة ما

 برنامج زمني محدد لتحقيق أهدافه.

: عرف مفهوم " الميزانية العمومية " المركز المالي؟5س  

هي قائمة تبين ما تملكه المؤسسة من أصول وما عليها من إلتزامات خالل فترة 

السنة المالية.ويتم إعدادها في نهاية مالية محددة   

: متى موعد أعداد كاًل من الموازنة العامة والميزانية العمومية؟6س  

في بداية السنة المالية )تقديرية( –الموازنة العامة   

في نهاية السنة المالية)فعلية(. -الميزانية العمومية  
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: قارن بين الموازنة العامة والميزانية العمومية؟من حيث؟7س  

 وجة المقارنة الموازنة العامة الميزانية العمومية

ز كبيان محاسبي يحدد المر

 المالي للمؤسسة 

 المفهوم خطة عمل لسنة قادمة

 طبيعة االرقام أرقام تقديرية ارقام فعلية

بيان ملخص أعمال المؤسسة 

 )ما لها وما عليها(

 الهدف تحقيق اهداف المجتمع

 

: أجب بإشارة صح امام العبارة الصحيحية ؟8س  

يزانية الم

 العمومية

الموازنة 

 العامة

 العبارة

 تمثل أداه محاسبية  

 تمثل عملية تقديرية مبنية على التوقعات   

 تمثل نتيجة فعلية  

 تمثل خطة للمرحلة القادمة  

 تمثل بيانًا ماليًا لفترة سابقة   

 خطة وضعت في بداية المدة  

 خطة وضعت في نهاية المدة  
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 المبلغ االيرادات المتوقعه المبلغ النفقات المتوقعة

 51.111 ايرادات الضرائب 25.111 نفقات جارية

 11.111 ايرادات الرسوم  25.111 نفقات راسمالية

 61.111 الضرائب الجمركية 51.111 نفقات ادارية

 41.111 المنح الخارجية 15.111 نفقات اجتماعية

الياالجم 115.111 االجمالي  161.111 

 النتيجة:  )إما فائض أو عجز(

دينار ***إذا هناك فائض والسبب ألن االيرادات المتوقعه 45.111=161.111-115.111

 أكبر  من النفقات المتوقعه.

 

 

 المبلغ االيرادات المتوقعه المبلغ النفقات المتوقعة

 15.111 ايرادات المبيعات 11.111 مصاريف ادارية

 11.111  االستثمارايرادات  15.111 مصاريف الرواتب

يرادات الزبائنا  6.111 مصاريف عمومية  5.111 

يرادات االرباحا  4.111 مصاريف الكهرباء  4.111 

 34.111 االجمالي 35.111 االجمالي

 الموازنة العامة

الشخصية)أفراد ومؤسسات(الموازنة   
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 النتيجة:  )إما فائض أو عجز(

فات المتوقعه دينار ***إذا هناك عجز والسبب ألن المصرو1111-=34.111-35.111

 أكبر  من اإليرادات المتوقعه.

 

 

 المبلغ البيان المبلغ البيان

  االصول المتداولة  االلتزامات المتداولة

 41.111 الصندوق 15.111 الدائنون

 51.111 البنك 61.111 قروض

 25.111 البضاعة  

 115.111 االجمالي 75.111 االجمالي

بتةاالصول الثا  االلتزامات الثابته   

 35.111 السيارات 25.111 قروض

 15.111 االثاث  

 51.111 االجمالي 25.111 االجمالي

    حقوق الملكية

   65.111 راس المال

 165.111 إجمالي االصول 165.111 اجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

 

 

 قائمة الميزانية العمومية
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الية تقديرية مفصلة تبين برنامج عمل الحكومة خالل سنة ُمقبلة تحقيقاً خطة م

 ألهداف الدولة.

: من هي الجهه المسؤولة عن إعداد الموازنة العامة في الدولة؟1س  

" وزارة المالية" ممثلة في قسم الميزانية العامة ، وُشكلت لجنة ملكية عام 

ها .م للنظر في القوانين واالنظمة المعمول ب1691  

يرتبط بشكل أُنشئت دائرة الموازنة العامة التي يديرها مدير عام  1692في عام 

 مباشر بوزير المالية.

: مدير دائرة الموازنة العامة مرتبط ارتباطًا مباشرًا ب؟2س  

د.وزير الداخليةج.وزير المالية        أ.وزير الدولة        ب. رئيس الوزراء          

مصطلحات التالية؟: عرف كاًل من ال3س  

 اللجنة الملكية االطار المالي متوسط المدى السنة التأشيرية

 الدائرة الحكومية الوحدات الحكومية 
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مجموعة من االشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم اللجنة الملكية :

 الملك أو يصادق عليهم بإرادة ملكية.

سنوات على 3حلة قادمة مدتها خطة مالية توضع لمر  إلطار المالي متوسط المدى:ا

وهي سنة مالية خاصة لسنة الموازنة وسنتان تأشيريتان مُقبلتان لسنة االقل 

 الموازنة .

السنة التي تستخدم مؤشراً للموازنة العامة للسنة الُمقبلةالسنة التأشيرية :  

 بمعنى

 

 

ها ضمن وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتالدائرة الحكومية : 

.الموازنة العامة  

هيئة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً تدخل الوحدات الحكومية : 

.موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية  

: اذكر مهام دائرة الموازنة العامة؟4س  

.إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.1  

وجداولها للدوائر الحكومية بالتنسيق مع لوظائف .أعداد نظام التشكيالت ل2

 ديوان الخدمة المدنية.

نقارن بين بنود الموازنة العامة لسنتين ُمقبلتين مع 

.بنود الموازنة العامة لسنة الموازنة الاصلية  
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.متابعة وتقييم أداء البرامج واالنشطة للدوائر والوحدات الحكومية ، والتاكد من 3

 أنها ُتحقق النتائج المنشودة بكفاءه وفاعلية.

.تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية ، المتعلقة بجميع الوحدات 4

كومية لمجلس الوزراء قبل الموافقِة عليها.الح  

عن العمليات الالزمة إلقرار الموازنة العامة. .إعداد بيان مفصل5  

شورة للدوائر والوحدات الحكومية في الشؤون المالية ..تقديم الم9  

.التوصل الى تصور عن حجم اإليرادات المتوقعه للنفقات المتوقعة.7  

العامة؟ : اذكر أهداف دائرة الموازنة5س  

.تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد للمواطنين كافه.1  

.تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات تطبيقا ً لنهج الالمركزية.2  

.الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة من خالل إنشاء 3

 نظام مالي فاعل وقليل المخاطر.

ات العامة المقدمة للمواطنين ومراعاة العدالة..تحسين مستوى الخدم4  
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:عرف كاًل من المصطلحات التالية؟6س  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

شروعات وتنمية تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدام الم*معدالت النمو المستدام:

 االقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.

توزيع المشروعات التنموية على نحٍو يحقق العدالة بين المحافظات بحيث ال التوازن التنموي:*

 تركز على محافظة معينة على حساب محافظة اخرى.

ة لتنميتها أن تنفرد كل محافظة بإدارة شؤونها واتخاذ القرارات المناسب*نهج الالمركزية : 

 وتحسين مستوى معيشتها .

الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوماً للصدمات االقتصادية وقادراً على االستقرار المالي:*

 أداء وظائفه االساسية بفاعلية وكفاءة ، وإدارة المخاطر وترتيب المدفوعات.

ار وسعر صرف الدينار الحفاظ على استقرار المستوى المعيشي لألسع*االستقرار النقدي:

كب التطورات االقتصادية وتطورات أسواق المال.  وتوفير هيكل اسعار فائدة مناسب يوا



 
 

  

[العاملية* مدارس الفريد النموذجيةمدارس العقيق ]ا  

 
 

23 

 

بعدة مراحل كما في الشكل التالي:تمر عملية إعداد الموازنة العامة   
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 أواًل: مرحلة التحضير واالعداد

 تتضمن هذه المرحلة خطوتين وهما:

إصدار رئاسة الوزراء بالغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية بإعداد موازنتها .1

 العامة متضمنة األُسس والتعليمات وموعد التقديم.

.تواصل دائرة الموازنة العامة مع االشخاص المعنيين بإعداد الموازنة العامة في 

 الوزارات والدوائر.

عداد الموازنة والنماذج إب اليهم مراجعة الدائرة للحصول على بالغ .يطل2

تتضمن الرؤية والرسالة واالهداف المعتمدة استناداً الى خطط عمل سنوية 

 والبرامج ومؤشرات قياس االداء وتقدير التكاليف المالية المتوقعه.

نشطتها .تطلب الوزارات والدوائر الحكومية من إداراتها تقديم توقعات عن أ3

ثم وضع مشروع موازنة نهائيللسنة القادمة ثم دراستها واضافة التعديالت عليها   

.تستلم دائرة الموازنة العامة موازنات الدوائر لدراستها من ِقبل المتخصصين 4

 من أجل قياس االداء لألهداف وترتيب أولويات االنفاق.

ى تصور أولي لحجم االيرادات .بعد الدراسة تقوم دائرة الموازنة العامة بالتوصل ال 5

 والنفقات المتوقعه وتحديد مقدار العجز إن وجد.

. المراجعه النهائية لتحديد الصورة النهائية لمشروع الموازنة.9  

.مناقشة وزير المالية ومدير دائرة الموازنة العامة وادخال التعديالت ثم االعتماد7  



 
 

  

[العاملية* مدارس الفريد النموذجيةمدارس العقيق ]ا  

 
 

25 

مالية للموازنة بناًء على .يقوم المجلس االستشاري باستعراض الصورة االج8

 تقييم الوضع المالي واالقتصادي للسنة الحالية.

.رفع المشروع الى مجلس الوزراء لدراستة ومناقشتة وادخال التعديالت التي 6

 تنسجم مع االهداف العامة للدولة ثم وضع الموازنة في صورتها النهائية.

: مرحلة اإلعتماد واإلقرارثانيًا  

راء مشروع الموازنة العامة النهائي الى مجلس األمة قبل بداية .إحالة مجلس الوز1

 السنة بشهر على االقل.

.قراءة وزير المالية خطاب الموازنة الذي يتضمن المرتكزات االساسية وسياسة 2

 عمل الحكومة وبرنامجها القادم.

.يقوم مجلس النواب بإحالة مشروع الموازنة الى اللجنة المالية داخل المجلس 3

ن أجل مناقشته مع المسؤوليين في السلطة التنفيذيه ثم رفع التوصيات.م  

.يعقد مجلس النواب جلسة يحضرها رئيس مجلس الوزراء ومن يرغب من 4

فتقوم اللجنة المالية بتقديم تقريرها يتضمن التوصيات فتح باب الشعب 

 المشاركة ممن يرغب من النواب.

ية بتقديم رداً للمجلس..يقوم رئيس مجلس الوزراء ووزير المال5  

ويحق للمجلس أن ينقص في بعض بنود النفقات وال يحق لة ان يزيد في بنود 

 النفقات او يلغي او يضيف ضريبة معينة وفقاً الحكام الدستور.
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.تنظم عملية إقتراع اي تصويت على قانون الموازنة واذا تمت الموافقة يحال 9

س االعيان لمناقشتة.الى اللجنة المالية واالقتصادية في مجل  

.بعد إقراره من مجلس االعيان يعاد للحكومة لرفعه الى الملك إلقراره واصدار 7

/من السنة القادمة.1/1اإلرادة السامية لإلعتمادة وتفعيلة في   

 ثالثًا: مرحلة التنفيذ

.إصدار بالغ يفيد بتنفيذ مشروع القانون من خالل نشره في الجريدة 1

 الرسمية.

ئرة الموازنة العامة أمراً مالياً صادر عن وزير المالية ويعتبر .إصدار دا2

ماليين دينار لوزارة الصحة.11أساساً لإلنفاق مثل اصدار امر بصرف   

.إصدار وزير المالية تعميماً للوزارات والدوائر يحدد فيه الجهة المسؤولة 3

 عن عملية اإلنفاق ومراقبة المخصصات المعتمدة.

حكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة باالوامر المالية التي الدوائر ال.تقوم 4

 تحتوي على رقم المشروع واسمه والمبلغ المطلوب .

.تدقيق محلل الموازنة لألمر المالي ثم تصديقة من وزير المالية بناًء على 5

 تنسيب مدير دائرة الموازنة.

اسبة والدائرة .ارسال نسخ من األمر المالي لوزارة المالية وديوان المح9

 المختصه واالحتفاظ بنسختين في دائرة الموازنة العامة.

.إصدار الحواالت المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة 7

 بهدف اإلنفاق على المشروعات المقترحة.
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.تدقيق محلل الموازنة للحواالت المالية ثم تصديقها من مدير عام 8

 الموازنة العامة.

ل وجود عجز او تعديل يتم اللجوء الى دائرة الموازنة العامة.وفي حا  

 رابعًا: مرحلة مراقبة التنفيذ والتقييم

: ما الهدف من هذه المرحلة؟1س  

تتضمن هذه المرحلة مراقبة عملية تنفيذ الموازنة بهدف التحقق من أن 

وفقاً لنا تم تقديره.بق عملية التنفيذ ُتط    

قابة بصورة اساسية ؟: الى من ُتسند مهمة الر2س  

تسند هذه المهمه الى السلطة التشريعية متمثلة في جاللة الملك ومجلسا 

 االعيان والنواب .

: وضح دور كاًل من الجهات التالية ؟3س  

يعهد  الى هذه الدائرة مراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة عن طريق عدة 

 إجراءات:

المسؤولين عن االنفاق والمفوضين بالتوقيع هم  أ.التحقق من أن

 الذين يوقعون على الحواالت واالوامر المالية.

ب.تدقيق االوامر المالية الشهرية والتحقق ن مطابقتها للقوانين 

 واالنظمة ولفت االنتباه الى التجاوزات إن وجدت.
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خالل تطبيق االنظمة  تتولى هذه الوزارة مراقبة تنفيذ الموازنة من

المالية والتحقق من أن النفقات ال تتجاوز حدودها وانها تصرف في 

االوجه التي رصدت لها  ، وتتم هذه العملية من خالل وحدات للرقابة 

كثر ومن خالل مراقبة مديرية  في كل دائره تضم موظفاً أو ا

 الحسابات العامة في كل وزارة.

المحاسبة مراقبة تنفيذ الموازنة العامة وفقاً للقوانين واالنظمة المعتمدة يتولى ديوان 

 في الدولة.

 

 

 

 

 

 

 االستاذ رئيس كمال القيسي

 

 مدارس العقيق العالمية

 مدارس الفريد النموذجية
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 ff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنود قانون الموازنة العامة للدولة

عامة .نص تصديق ملك المملكة االردنية الهاشمية على قانون الموازنة ال1

من الدستور االردني. 31للسنة المالية بموجب المادة   

.صدور االرادة الملكية السامية بإقرار قانون الموازنة وإضافته الى قوانين الدولة.2  

.المسمى الخاص بقانون الموازنة العامة مثل "قانون الموازنة العامة رقم 3

2116.للسنة المالية 1  

(1/1/2116مثل )زنة .بيان تاريخ العمل بقانون الموا4  

.حجم التمويل للقانون وأوجه إنفاقه5  

ر االيرادات والنفقات العامة للقانون أثناء السنة المالية.تقدي9  

.البنود االساسية للتعليمات واالجراءات القانونية الممثلة لقانون الموازنة 7

 العامة وما يترتب عليها من أحكام

.الجداول المرفقة مثل )جدول خالصة الموازنة العامة ،جدول اجمالي االيرادات 8

(ل اجمالي النفقات.،جدو  
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 *ادرس المثال التالي ، ثم أجب عما يليه من أسئله:

م2121العامة للسنة المالية الموازنة   

 المبلغ البيان المبلغ البيان

اليراداتا  النفقات   

الجاريةالنفقات  الضريبيةااليرادات  121.111   75.111 

خرىاالالنفقات   .11131 يةغير الضريبااليرادات    31.111 

الراسماليةالنفقات  الرسومايراد  11.111   11.111 

االداريةالنفقات  االيرادات المحليةمجموع  31.111   91.111 

    

    

    

    

يةالخارجالمنح     51.111 

    

    

    

    

    

النفقات العامةمجموع   .111191 االيرادات العامةمجموع    165.111 

 =.11125  - .111191  65.1111  

بقيمة الموازنةعجز  41.111 دينار  النتيجة 
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:ما العناصر التي تتكون منها الموازنة العامة؟1س  

العامة والنفقات العامةااليرادات   

؟م2121كم بلغ حجم االيرادات العامة لسنة :2س  

دينار195.111  

م؟2121:كم بلغ مجموع النفقات العامة لسنة 3س  

دينار111161.  

م؟2121:من أين ستحصل الدولة على ايراداتها لسنة 4س  

 الضريبية/االيرادات المحلية/االيرادات غير الضريبية/المنح/الرسومااليرادات 

 والغرامات.

م؟2121:على ماذا ستنفق الدولة ايراداتها لسنة 5س  

 *النفقات الجارية مثل )المدارس ، الصحة، الطرق، االنارة(

 *النفقات االخرى مثل )دعم الجامعات ، موازنة الوحدات الحكومية(

النفقات الرأسمالية مثل )المشرعات المستمرة والجديدة(*  

االدارية مثل )الجيش والتسليح واالمن (*النفقات   

م؟2121:هل كانت االيرادات العامة كافة لتأمين النفقات العامة لسنة 6س  

في  عجز: لم تكن االيرادات كافية لتأمين النفقات العامة ، لذلك ظهر لدينا ال 

.الموازنة  
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:كم بلغ حجم العجز في الموازنة؟7س  

دينار25.111  

: برأيك من أين ستسد الدولة العجز في الموازنة؟8س  

ة الى سد العجز في الموازنة العامة عن طريق االقتراض الداخلي او الدولتلجأ 

حقة تبين فيها الخارجي أو من خالل االصدار النقدي ، لذلك تعد الدولة موازنة مل

 مصادر التمويل الجديده لسد العجز.

: جد نسبة كل مما يلي :9س  

سبة االيرادات المحلية الى االيرادات العامة؟ن.1  

يبية الى االيرادات المحلية؟.نسبة االيرادات الضر2  

.نسبة المنح الخارجية من االيرادات العامة؟3  

.نسبة النفقات الجارية الى النفقات العامة؟4  

. نسة النفقات الرأسمالية الى النفقات العامة؟5  

*61.111/195.111=54%  

*75.111/61.111=83%  

*111.51/195.111=31%  

*121.111/161.111=71%  

*11.111/161.111=5%  



 
 

  

[العاملية* مدارس الفريد النموذجيةمدارس العقيق ]ا  
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%54تمثل االيرادات المحلية الجزء االكبر من االيرادات العامة إذ بلغت .1  

%83المحلية إذ بلغتتمثل االيرادات الضريبية الجزء االكبر من االيرادات .2  

%31من االيرادات العامة إذ بلغت  اً بسيط اً تمثل المنح الخارجية جزء.3  

%71ة من النفقات العامة جزءا كبيراً إذ بلغت تمثل النفقات الجاري.4  

%5بسيطاً من النفقات العامة إذ بلغت  الية جزءاً تمثل النفقات ارأسم.5  

:ما المقصود ب " ملحق الموازنة"11س  

ملحق بقانون الموازنة العامة ، يصدر أثناء السنة المالية إذا اقتضت قانون 

ة لموازنالمصلحة العامة صرف نفقات إضافية ليس لها مخصصات في قانون ا

 العامة.

 

 



 
 

  

[العاملية* مدارس الفريد النموذجيةمدارس العقيق ]ا  
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:متى ُيعد ملحق الموازنة العامة؟11س  

قتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية لم يكن أثناء السنة المالية إذا ايعد 

.لها مخصصات في قانون الموازنة العامة  

ماذا يقصد بالناتج المحلي االجمالي؟:21س  

قيم جميع السلع والخدمات المعدة لالستخدام النهائي التي تنتج داخل مجموع 

 الدولة.

:ماذا نعني بمؤشرات النمو االقتصادي؟31س  

اإلحصاءات والتقارير التي تستخدم في قياس أداء قطاعات االقتصاد جملة 

.عفهالمختلفة وتبين قوة االقتصاد أو ض    

القة العجز في الموازنة بالنسبة الى الناتج المحلي االجمالي؟: ما ع41س  

نسبة العجز في الموازنة العامة الى قوة االقتصاد او ضعفه.يشير   

 

 

 

 

 

  

ملحق الموازنة العامةنموذج   



 
 

  

[العاملية* مدارس الفريد النموذجيةمدارس العقيق ]ا  
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م0202موازنة التمويل للسنةالمالية لحق م  

 المبلغ المصدر المبلغ االستخدام

عجز الموازنةتسديد  الخارجيةالقروض  000222   020222 

جزء من الديون السابقةتسديد  الداخليةالقروض  000222   220202  

    

 050555 المجموع 050555 المجموع

 

 

 

 


