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اىدرس االول

وطح اىملصود ةاىماىٌث اىػاٌث .اىصؤال االول : 

اإلقتصادية ، اجملتمع  أهداف؛ بقية ربقيق  اإليرادي واإلتفاقيبشأهنا  سلصصات ماليةدبا يتوافر ؽبا من  رلمل أنشطة الدولةالذي يدرس  العلمأبهنا 
 واإلجتماعية ، وادلالية .

؟أشاشٌث ، اذنرهاث ٌن جالجث غواصر تتهون اىماىٌث اىػاٌاىصؤال اىحاهي :  

العامة ادلوازنة -ٖ   العامة  اإليرادات -ٕ   العامة  النفقات -ٔ

كارن ةٌن اىداجات اىخاصث واىػاٌث اىصؤال اىحاىث : 

اؼبأكل ، واؼبلبس ، واؼبسكن أبنفسهم األفراديوفرىا  خاجات خاصث )ـردًث(

 دولةالتوفرىا اؽبيئات العامة يف وخاجات غاٌث
التعليم ، واألمن ، والعدالة ، والصحة، والنقل ، واؼبياه ، واإلانرة ، وبناء

 اؼبرافق العامة واؼبستشفيات

ردات ةطرق غدة اذنرها ؟اىصؤال اىراةع :   ًتطيب ٌن اىدوىث توـٌر ًا

واؼبنح اػبارجية   والقروض ، والرسـو اؼبتنوعة ،   الضرائب ، 

: إغداد كائمث اىموازن اىػاٌث ىملاةيث هفلاتها اىػاٌث ةإًراداتها اىػاٌث وغياىصؤال اىخاٌس : 

 لتحقيق اؼبنفعة العامة للمواطنُتبصورة تكفي اإلنفاق السليم هبدؼ التحقق من توزيع اإليرادات 

ًتٌن اىجدول اٍتي ةػض األٌحيث غيى خاجات اإلهصان اىمتػددة ، صوفها إىى اىصؤال اىصادس  :  

اصث وأخرى غاٌث.خاجات خ

نوع اغباجةاؼبثاؿالرقم
الوجبات الغذائية اليومية ألفراد العائلة.ٔ
بناء مدرسة جديدة.ٕ
شراء مالبس شتوية.ٖ
شراء منزؿ جديد.ٗ
أتمُت العالج ؼبرضى السكري.٘
إقامة حواجز على اغبدود األردنية ؛ حفاظاً عليها ٙ

 من تسلسل األعداء.
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 درس اىحاهياى

 
ٌهام اىدوىث صبةد اىػاٌث اىوفلات أهواع  

 أ - اىوفلات اإلدارًث: مبالغ نقدية تُنِفقها الدولة على اإلدارة العامة، والدفاع، واألمن، والعدالة، والتمثيل السياسي.   
، الوطٍت الدفاعىو اإلنفاؽ العاـ على  وأهمُّ بنود هذا النوع من النفقات                          

    مثل إنفاؽ الدولة على ذبهيز اعبيش وتدريب أفراده ليتمكنوا من الدفاع عن الوطن، وضباية اغبدود اػبارجية للدولة.
ب- اىوفلات االجتماغٌث: مبالغ نقدية تُنِفقها الدولة على خدمة اجملتمع فبثلة يف الرعاية الصحية، والتعليم، ونشر َكمٍّّ معُت من الثقافة بُت 

تعطِّلُت عن العمل. ؿبددراد،  عن ربقيق قْدر األف
ُ
من التضامن االجتماعي عن طريق تقدًن اؼبساعدات واإلعاانت لذوي الدخل احملدود، واؼب      

ومن األمثلة على ىذا النوع: اإلنفاؽ على بناء مركز صحي يف منطقة معينة، وتقدًن اػبدمات الصحية ألفرادىا.     
 ج- اىوفلات االكتصادًث: مبالغ نقدية تُنِفقها الدولة على االستثمارات اليت هتدؼ إىل تزويد االقتصاد القومي خبدمات أساسية،

                  . مثل: النقل واؼبواصالت، وؿبطات توليد القوى الكهرابئية، والري والصرؼ، إىل جانب دعم اؼبشروعات العامة واػباصة اقتصادًّيا  
.على ىذا النوع: اإلنفاؽ على تعبيد الطرؽ، وسبديد شبكات الصرؼ الصحي ومن األمثلة                 

 

ا ًًّ  أهواع اىوفلات اىػاٌث ةدصب تهرارها ةصورة ٌوتظمث شوو
ر، وبصفة دورية منتظمة كل سنة، مثل: رواتب اؼبوظفُت، وتكاليف صيانة  تهرِّ ٌُ أ - اىوفلات اىػادًث: مبالغ نقدية تُنِفقها الدولة على كبوٍّ 

ا باين واألجهزة العامة، ونفقات التعليم والصحة العامة. وال ُيشًتَط يف ىذه النفقات أْف تكوف اثبتة اؼبقدار كل سنة لتوصف ابلنفقات ااؼب لعادية، وإمبم
 ُيكتفى أبْف يتكرمر نوعها يف كل موازنة حىت لو اختلف مقدارىا من وقت إىل آخر.

 

 أنواع النفقات العامة  

بحسب تأثيرها في 
:اإلقتصاد الوطني  

.النفقات الجارية  

.النفقات الرأسمالية  

بحسب نطاؽ سريانها 
ومدى اإلستفادة 

 منها

.النفقات المركزية  

.النفقات المحلية  

بحسب تكرارها بصورة 
:منتظتمة سنويًا  

.النفقات العادية  

.النفقات غير العادية  

بحسب حصوؿ الدولة 
 على مقابل لإلنفاؽ

.  النفقات الحقيقية
(الفعلية)  

.النفقات التحويلية  

:بحسب مهاـ الدولة  

.النفقات اإلدارية  

.النفقات اإلجتماعية  

.النفقات اإلقتصادية  
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ب- اىوفلات ؽٌر اىػادًث: مبالغ نقدية تُ نِفقها الدولة بصفة استثنائية ؼبواجهة ظروؼ اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية معينة، وىي ال  

ر  ا تظهر اغباجة إليها يفتتهرَّ ، مثل: اإلنفاؽ على الكوارث الطبيعية مثل احلاالت الطارئة كل سنة بصفة دورية منتظمة كما يف النفقات العادية، وإمبم
ب وغَتىا اليت قد ربدث يف أوقات متباعدة تزيد على السنة؛ ما وُبتِّم على الدولة اإلنفاؽ العاـ إلصالح ما خلمفو ذلك، الزالزؿ والفيضاانت؛ واغبرو 

 مثل: إنشاء السدود، وبناء خزّاانت اؼبياه
 

تولصً اىوفلات اىػاٌث ةدصب هطاق شرًاهها وٌدى اشتفادة أـراد اىمجتمع ناـًث ٌوها إىى  

 هوغٌن، هما:
أ - اىوفلات اىمرنزًث: مبالغ نقدية تُنِفقها الدولة إلشباع حاجات أفراد اجملتمع كافًة، وتتوىل اغبكومة اؼبركزية القياـ هبا، مثل: اإلنفاؽ على 

 الدفاع، واألمن، والعدالة.
ب- اىوفلات اىمديٌث: مبالغ نقدية تُنِفقها الدولة إلشباع حاجات أفراد هيئة زللية معينة، وتتوىل اؽبيئات احمللية مثل: لالبلدًّيت، وؾبالس 

الشرب والكهرابء إىل اؼبدف واؼبناطق والبلدًّيت. اؼبدف( القياـ هبا، مثل: اإلنفاؽ على إيصاؿ مياه  
 

 تولصً اىوفلات اىػاٌث ةدصب تأجٌرها ـي االكتصاد اىوطوي إىى هوغٌن، هما:
ا يتيح تسيَت أنشطتها، وتسهيل أداء مهامها اعبارية، مثل: اإلنفاؽ للدولة؛ مالعادي الطبيعي للنشاط نفقات زُبصص اىوفلات اىجارًث:  -أ 

ْين العاـ، ومدفوعات الدعم واإلعاانت. العاـ على شؤوف األمن والدفاع، والرواتب واألجور، وصيانة اؼبباين اغبكومية ومعدات اؼبكاتب، وفوائد الدم  
؛ بُػْغَيَة ذباوز اؼبشكالت االقتصادية اليت يعانيها االقتصاد ات اإلنتاجيةادلشروع: نفقات زُبصص لالستثمار يف اىوفلات اىر أشماىٌث -ب

قدممة لتجهيز بعض اؼبؤسسات العامة.
ُ
 األردين، وال سيما مشكلة البطالة، إضافًة إىل النفقات العامة اؼب

. 

العامة دبا يضمن ربقيق النفع العاـ. ادلواطننيإلشباع حاجات  اذليئات العامة للدولة: اؼببالغ النقدية اليت تُنِفقها اىوفلات اىػاٌثغرف   
 

شتَرط ـي اىوفلات اىػاٌث تواـر اىػواصر األشاشٌث اىحالجث اٍتٌث: ًُ  
االقتصار على المبالغ النقدية:  -1  

اين، أـ شرفية مثل منح بعض األفراد ما تُقدِّمو الدولة من مزاًّي وخدمات؛ سواء أكانت عينية مثل السكن اجملاما يف النفقات العامة،  النقودتستخدـ الدولة 
:، منهاحاالت ِعدمة من النفقات العامة؛ إذ تكوف فقط يف وصرة مبالغ نقدية تُنِفقها الدولة يففال يُ َعدُّ األو ظبة واأللقاب،   

دفع شبن السلع واػبدمات الالزمة لتسيَت شؤوف اؼبرافق العامة. -أ   
دفع أجور العاملُت يف القطاع العاـ. -ب  
إف شاء اؼبشروعات االستثمارية اليت تتواّلىا الدولة. -ج  
منح اؼبساعدات واإلعاانت االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية اؼبختلفة. -د  
اإلشراؼ من الهيئات العامة الُممث ِّلة للدولة: -2  

، حىت لو كاف ىدفها ةضمن النفقات العام ت خاصة ال تندرجيعٍت أفم صبيع اؼببالغ اليت يُنِفقها األشخاص بصفتهم الطبيعية أو االعتبارية ىي نفقا  
 ربقيق خدمات عامة، مثل قياـ شخص ابإلنفاؽ النقدي الالـز لبناء مدرسة، أو مستشفى، أو مسجد مثالً  

  تحقيق النفع العاـ:  -3
ا ىي نفقات غَت عامة.   اليت ال هتدؼ إىل ذلك إمبم  
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؟اىوفلات اىػاٌث  اهداف    
،  الدولة أو هيئااها العامة ااجة عامة نيابًة عن األفراد دهدف قحقي  نفع عامتوفري -أ   

تقدًن وزارة الصحة العالج عبميع األفراد الذين يعانوف بعض األمراض اؼبزمنة.(ٕ         إف شاء وزارة الًتبية والتعليم اؼبدارس يف بعض اؼبناطق( ٔمثل:   
 أو األفراد لبعضوىذا يعٍت أفم االقتصار على ربقيق مصاحل خاصة   ؛ أْي ومول ادلنفعة العامة األفراد كافًة.ترسيخ مبد أ ادلساواة بني ادلواطنني -ب

فقة ليس من النفقات العامة. فمثالُ إنفاؽ الدولة على إنشاء اغبدائق العامة يف مناطق ـبتلفة يُػَعدُّ من النفقات العامة اليت تناؿ اؼبوا االجتماعية الفئات
يُبِكن  ويف اؼبقابل، ؼ إفم إنفاؽ الدولة على إنشاء حديقة خاصة يف منطقة معينة ػبدمة أفرادىا دوف غَتىم ال يُػَعدُّ من اإلنفاؽ العاـ، وال عليها.

  اؼبوافقة عليو
: اؼببالغ النقدية اليت ُّ رُبصلها الدولة من مصادر ـبتلفة لتأمُت نفقاهتا العامة.اإلًرادات اىػاٌثٌا اىملصود   
يف األمواؿ واؼبنشآت اليت سبتلكها  استثمارهانتيجة خزينة الدولة اؼببالغ النقدية اليت تدخل  ىي ؟  اإلًرادات االكتصادًثٌا اىملصود 

؛ إذ سبتلك الدولة العديد من األمواؿ واؼبنشآت اليت تستثمرىا يف أنشطة ُتِدرُّ عليها دخ عاماا، مثل: األن لتجارية، شطة ابوصفها شخصاً اعتبارًّيا
 والصناعية، والزراعية، والسياحية، يف ما يُعَرؼ بدخل أمالؾ الدولة.

 ًولصً دخو أٌالك اىدوىث إىى كصمٌن، هما:

، دبا وُبقِّق النفع العاـ، ادلنشآت والعقاراتمبالغ نقدية حِتصلها الدولة من استثمارىا يف  إيراد أمالؾ الدولة العاـ: -أ   
، وبناء اؼبستشفيات، و إنشاء السدود واؼبدارس؛ إذ يستفاد من ىذه اؼببالغ يف تقدًن اػبدمات العامة للمجتمع من دوف مثل: إنشاء الطرؽ وتعبيدىا

ا أحيااًن تُوفِّر إيراًدا عاماا للدولة، مثل: الرسـو الرمزية اليت ُتدَفع عند زًّيرة اؼبتاحف واألماكن األثرية و  عاـ،اؼبرافق العامة. وبوجو مقابل، غَت أهنم  
ات عامة( ال وبق للدولة التصرُّؼ يف إيراد أمالؾ الدولة العاـ ابلبيع أو اؼببادلة، ولكن يُبِكنها اإلفادة منو يف ربصيل أمواؿ لبوصفها إيراد : ظةمالا

 لقاء استخداـ اؼبنشآت والعقارات واؼبرافق العامة.
ب- إيراد أمالؾ الدولة الخاص: مبالغ نقدية كُبصلها الدولة من ادلشروعات اإلنتاجية اليت سبتلكها وما ينجم عنها من إيرادات عامة، أو دخل 

 عاـ ؽبا، وىي تتمثمل يف األشكاؿ الثالثة اآلتية:
 - اإليراد الناتج من األمالؾ العقارية للدولة: مبالغ نقدية ُّ رُبصلها الدولة من أتجَتىا ؼبمتلكاهتا، مثل: األراضي الزراعية، والغاابت.

- اإلير اد الناتج من األمالؾ الصناعية والتجارية للدولة: مبالغ نقدية ا رُبصلها الدولة من أرابح اؼبنشآت واؼبشروعات الصناعية والتجارية اليت سبتلكها، 
 مثل أرابح مؤسساهتا الصناعية اليت تقـو على استغالؿ اؼبوارد، وزًّيدة اإلنتاجية واؼبردود، كما يف مصانع اغبديد واألخشاب.

- اإليراد الناتج من األمالؾ ادلالية للدولة: مبالغ نقدية ُّ رُبصلها الدولة من األرابح اليت ُتِدرُّىا أسهم الشركات اؼبملوكة ؽبا، مثل: مصفاة البًتوؿ، 
 ومصنع األظبنت.

؟ اإلًرادات اىصٌادًثٌا اىملصود    
ىي اؼببالغ النقدية اليت رُبصلها الدولة جربًا من مواطنيها حبكم حقها يف السيادة واغبكم والسلطة، وحبكم مواطنتهم وانتمائهم إليها، وتتمثمل أىمُّ ىذه 

  ) الضرائب ، الرسوم ، الغرامات ( اإليرادات يف ما أييت:
أ - الضرائب: ىي مبلغ من اؼباؿ تقتطعه الدولة مباشرًة من األفراد، و قُحصله من ادلُكلَّفني لسواء أكانوا طبيعيُت، أـ معنويُت( بصورة إجبارية هنائية 

.. واألصل يف ىذه الضرائب أْف تكوف نقدية، ولكنمها قد تكوف عينية كما يف ضريبة الًتكاتمن دوف مقابل؛ للوفاء دبا تتطلمبو النفقات العامة  
 ُتصن َّف الضرائب إلى نوعين، هما:

كالضرائب المباشرة:  -
ُ
لمف هبا ىو الذي يتحمملها بصورة كاملةضرائب ال يُبِكن انتقاؿ عبئها بصفة كلية، واؼب  
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 وىي نوعان:ٔ( الضرائب على الدخل، مثل الضريبة اليت تُفَرض على الرواتب واألجور والعالوات واألرابح ومكاسب ـبتلف أنواع التجارة واألعماؿ، 
ضي، أو أمواؿ منقولة يف غبظة زمنية معينة.الضرائب على رأس اؼباؿ؛ أْي ما يبلكو الفرد من أمواؿ عقارية مثل األرا( ٕ                

كلمف ُمؤقػمًتا، ويستطيع نقل عبئها إىل شخص آخرالضرائب غير المباشرة:  -
ُ
.ضرائب يدفعها اؼب  

 وهي ثالثة أنواع: 

     ؽبا حدود الدولة أو خروجها منها. مثل: الضرائب اعبمركية على السلع عند دخو أو اإلنفاؽ، أو ما يُعَرؼ بضريبة اؼببيعات، الضرائب على االستهالك،  (ٔ 
نَتجة اليت قد تفرضها الدولة على أيِّ مرحلة من مراحل اإلنتاج، ضرائب اإلنتاج  (ٕ  

ُ
            . أو بعد إنتاج السلع بصورهتا النهائيةعلى السلع اؼب

مثل: خر، أو عند تداوؿ األمواؿ بطريقة ربرير اؼبستندات، اليت تُفَرض عند انتقاؿ الثروة والعقارات من شخص إىل آالضرائب على التداول ( ٖ 
ُحرمرات، أو عند كتابة االستدعاءات

.العقود، والشيكات، وفواتَت الشراء، وذلك إبلصاؽ الطوابع على تلك اؼب  
ب- الرسوـ: مبالغ نقدية رُبصلها الدولة فبمن يتلقموف خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص، وتنطوي على منفعة عامة، مثل: رسـو استخراج 

 شهادات اؼبيالد، وجواز السفر، ووثيقة إثبات الشخصية، وغَت ذلك من الواثئق الرظبية.
ج- الغرامات: مبالغ نقدية رُبصلها الدولة من األفراد الذين يرتكبوف ـبالفات قانونية؛ عقوبًة ؽبم، ولكنم حصيلتها غَت اثبتة، ويصعب التنبُّؤ هبا؛ 

رتَكبة، مثل غرامات التأخُّر يف ترخيص اؼبركبات ضمن مدمة زمنية ؿبحدة.نظرا إىل ا
ُ
رتباطها بعدد اؼبخالفات اؼب  

 

رادات غاٌث أخرى  ؟ ىي اؼببالغ النقدية اليت ُّ رُبصلها الدولة لسدِّ العجز يف موازنتها، وٌن أهمها:  ٌا اىملصود ًإ
، مثل: البنوؾ، واؼبؤسسات اؼبختلفة؛ أو من جهات خارجية، مثل: الدوؿ داخليةجهات الدولة من  تقرتضهامبالغ نقدية القروض العامة:  -أ 

 العربية، والدوؿ األجنبية.
 نقدإىل وحدات  األوصل احلقيقية اليت متتلكها الدولةإلصدار النقود عن طريق ربويل بعض  البنك ادلركزيعملية يقـو هبا : اإلصدار النقدي -ب

للتداوؿ يف صورة مدفوعات حكومية لنفقات( لقاء أجور موظفي الدولة ومشًتًّيهتم من السلع واػبدمات. تُػْفضي ىذه  قانونية يضخُّها يف السوؽ
.التضخُّم ادلايل الطريقة إىل ظهور ما ُيسّمى  

 التضخُّم ادلايل : وىو زًّيدة كمية النقود أو وسائل الدفع اليت تؤدي إىل زًّيدة الطلب على كبوٍّ يفوؽ العرض؛ ما يُ سبِّب ارتفاًعا يف مستوى األسعار، 
 والبفاضاً يف قيمة النقود، مث البفاض حجم االستهالؾ. 

وىذا اإلجراء يفيد الدولة؛ إذ إفم الزًّيدة النقدية ُكمّتِّ الدولة من أتمُت نفقاهتا العامة، أو التمويل يف االستثمارات العامة. مالحظة :   
؟ على اصدار النقد التي تبرتبمخاطر ال ما  

القومة الشرائية للُعْملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية. اخنفاض -ٔ  
احتياطي الدولة من العمالت الصعبة؛ ما ُيضِعف الثقة ابإلنتاج القومي اخنفاض - ٕ 
شبن الصادرات يف األسواؽ العاؼبية؛ ما يُفِقدىا القدرة على اؼبنافسة. ارتفاع -ٖ  

د، وعدـ تشجيع االستثمارات األجنبية فيها.األمواؿ األجنبية من البال هروب - ٗ 
حاالت الضرورة؛ ؼبا لذا يتعُت على الدولة توّخي اغبذر عند اضطرارىا إىل استعماؿ اإلصدار النقدي مصدرًا لإليرادات العامة، وعدـ اللجوء إىل ذلك إال يف مالحظة : 

.هتا االقتصاديةيًتتمب عليو من ارتفاع نسب التضخُّم اليت ُتؤثِّر سلًبا يف حيا  
مبالغ ربصل عليها الدولة من دوؿ ُأخرى إلنشاء مشروعات استثمارية ىادفة؛ بُػْغَيَة ربسُت أوضاع الدولة، وأتمُت نفقاهتا العامة، ادلنح اخلارجية:  -ج

 وربقيق النفع العاـ لألفراد كافًة.
 

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

6 
 

قدمرة، و أوجو إنفاقها، وفق برانمج ؿُبدد؛ لتحقيق أىداؼ معينة خطة مالية يُِعدُّىا الشخص بنفسو؛ لبياف اإليرادا اىموازهث اىشخصٌث:
ُ
ت اؼب

 خالؿ مدمة زمنية الحقة ؿبددة.
 ٌوازهث اىمؤشصات:

ا يشمل ذلك اؼبؤسسات؛ إذ تُِعدُّ اؼبؤسسات اؼبختلفة موازانهتا التقديرية اػباصة هبا، اداهتا، ر إير حبيث تُقدِّ  ال يقتصر إعداد اؼبوازنة على األفراد، و إمبم
 أوجو صرفها؛ لتتمكمن من إدارة إيراداهتا بصورة صحيحة. ويف ما أييت مثاؿ يُوضح كيفية إعداد موازنة ؼبؤسسة فادي:وبدد وكيفية إنفاقها، و 

 ٌوازهث ٌؤشصث ـادي
 اىمصروـات اىمتيؼ اإلًرادات اىمتيؼ
 مصروؼ ُأجور العماؿ ٓٓٓٓٙ إيرادات اؼببيعات ٓٓٓٓٓٔ
 مصروؼ الكهرابء ٖٓٓ٘ الستشارات اؽبندسيةإيرادات ا ٓٓٓ٘
 مصروؼ اؼبياه ٓٓ٘ٔ إيرادات االستشارات الفنية ٖٓٓ٘
 مصروؼ اؽباتف واإلنًتنت ٓٓٗ إيرادات اشًتاكات الزابئن ٜٓٓٓ
 مصروؼ أجور التوزيع والنقل ٓٓٚٙ  
 مصروؼ إهبار احملل ٓٓ٘ٚ  
 اؼبصروفات اإلدارية والعمومية ٓٓ٘ٗ  
 ؼ الصيانةمصرو  ٕٓٗ٘  

 إمجايل ادلصروفات 027ٕٓ إمجايل اإليرادات 57ٓٓٔٔ
دينارًا؛ ما يعٍت وجود  ٕٜٓ٘ٛستبلغ  إمجايل  ادلصروفات ادلُتوقَّعةدينار، و أفم  ٓٓ٘ٚٔٔستبلغ    اإليرادات ادلُتوقَّعةيَتبُت فبّا سبق أفم إصبايل 

 ثمر ىذا اؼببلغ يف زًّيدة حجم اإلنتاج، أو يف أوجو أُخرى.دينارًا، و أنمو يُبِكن لفادي أْف يست ٜٕٓٛٚقيمتو  فائض
 مالحظة اذا زاد االيراد يسمى فائض واذا نقص يسمى عجز 

 هواىم اةػاد ىمفهوم اىموازهث اىػاٌث ىيدوىث ؟ 
 شُبثل خطة لربانمج عمل اغبكومة خالؿ سنة ُمقِبلة. -ٔ
 لعاـ اليت تعتـز الدولة إنفاقها، ومصادرتتضممن تقديرات سنة قادمة لكلٍّّ من عناصر اإلنفاؽ ا -ٕ

 التمويل الالزمة للوفاء هبا، شُبمملًة يف اإليرادات العامة.
 تشمل التقديرات يف إطار خطة اغبكومة لتحقيق األىداؼ اؼبختلفة للدولة. -ٖ
 تُِقرُّىا السلطة التشريعية للدولة لؾبلس األُممة(. -ٗ
 

 ٌث اىػموٌٌث كارن ةٌن اىموازهث اىػاٌث واىمٌزاه

 اؼبيزانية العمومية اؼبوازنة العامة وجو اؼبقارنة

بياف ؿباسيب وبدد اؼبركز اؼبايل للمؤسسة يف غبظة معينة بعد  خطة لربانمج عمل الدولة للسنة اؼبقبلة. اؼبفهـو
 انتهاء السنة اؼبالية.

ما تتضمن أرقاماً تقديريًة ؼبا تعتـز الدولة إنفاقو، و  طبيعة األرقاـ فيها
 يُبكنها ربصيلو من إيرادات يف السنة اؼبقبلة.

تتضمن أرقاًما فعليًة ؼبا سبتلكو اؼبؤسسة من ُأصوؿ ، وما عليها 
 من التزامات بعد انتهاء السنة اؼبالية.

بياف ُملخص أعماؿ اؼبؤسسة ، وما ؽبا ، وما عليها يف السنة  ربقيق أىداؼ اجملتمع. اؽبدؼ من اإلعداد
 اؼباضية .
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 دائرة اىموازهث اىػاٌث: هشأة

  شُبمملًة يف قسم اؼبيزانية العامة الذي ارتبط ارتباطًا مباشرًا بوكيل وزارة اؼبالية، إىل وزارة ادلاليةُأسِندت ُمَهممة إعداد اؼبوازنة العامة يف األردف ، 
  رتِبطة هبا، ـ للنظر يف القوانُت واألنظمة اؼبالية اؼبعموؿ هبا، وخب ٜٓٙٔعاـ  جلنة ملكيةشكِّلت

ُ
اصة ما تعلمق منها ابؼبوازنة العامة واغبساابت اؼب

 وقد درست اللجنة منهجية إعداد اؼبوازنة العامة، وطرائق تصنيفها، وحدمدت أبرز عناصر الضعف فيها.
  الذي أُنشئت دبوجبو دائرة  ـ، ٕٜٙٔ( لسنة  ٜٖالعامة رقم ل  مشروع قانون ادليزانيةعملت على وضع  أُنشئت جلنة خاصةوبعد سنتُت تقريًبا

 بوزير اؼبالية اؼبوازنة العامة اليت يديرىا مدير عاـ يرتبط
  ومنذ ذلك الوقت استمرمت الدائرة يف إدخاؿ تُِعدُّ قانون ادلوازنة العامةـ، أخذت دائرة اؼبوازنة العامة  ٜٗٙٔ/  ٖٜٙٔوبدًءا من السنة اؼبالية .

 العامة، وتصنيف النفقات واإليرادات .التحسينات على أسلوب إعداد اؼبوازنة 
  دخلت ادلوازنة العامة مرالة جديدة من التطوير ـ، وبذلك  ٕٛٓٓ( لسنة  ٛ٘ـ، أُِقرم قانوف تنظيم اؼبوازنة رقم ل  ٕٛٓٓويف عاـ

وجمهة ابلنتاوالتحديث
ُ
ئج على ـبتلف الوزارات والدوائر والوحدات ؛ إذ اعُتِمد اإلطار اؼبايل متوسط اؼبدى، إضافًة إىل التوسع يف تطبيق اؼبوازنة اؼب

 اغبكومية.
أتي ةػض اىمفاهًٌ واىمصطيدات اىتي كد َتِرُد ـي اىموازهث اىػاٌث ىيدوىث:  ـي ٌاً 

تخصصُت يف ؾباؿ معُت،  رلموعة اللجنة الملكية: - 1
ُ
 ، أو ُيصاِدؽ عليهم إبرادة ملكية سامية.خيتارهم جاللة ادلَلكمن األشخاص اؼب

خطة مالية توضع ؼبرحلة قادمة مدمهتا ثالث سنوات على األقل: سنة مالية خاصة لسنة اؼبوازنة العامة، وسنتاف  طار المالي متوسط المدى:اإل - 2
 أتشَتيتاف ُمقِبلتاف لسنة اؼبوازنة.

قِبلة، وفيها يُقاَرف السنة التأشيرية: - 3
ُ
بُت بنود اؼبوازنة العامة لسنتُت ُمقِبلتُت لسنة اؼبوازنة وبنود  السنة اليت ُتستخَدـ ُمؤشرًا للموازنة العامة للسنة اؼب

 اؼبوازنة العامة لسنة اؼبوازنة.
 السنة اليت تُػَعدُّ فيها اؼبوازنة العامة. سنة الموازنة: - 4
 ولة.أيُّ وزارة، أو دائرة، أو سلطة، أو ىيئة عامة تدخل موازنتها ضمن اؼبوازنة العامة للد الدائرة الحكومية: - 5
، وتدخل موازنتها ضمن موازانت  الوحدة الحكومية: - 6 أيُّ ىيئة، أو مؤسسة رظبية عامة، أو سلطة، أو مؤسسة عامة مستقلة مالياا أو إدارًّيا

  الوحدات اغبكومية.
 

 اذنر ٌهام دائرة اىموازهث اىػاٌث ؟
 إعداد اؼبوازنة العامة للدولة، وموازانت الوحدات اغبكومية. - ٔ
 عداد نظاـ تشكيالت الوظائف وجداوؽبا للدوائر والوحدات اغبكومية ابلتنسيق مع ديواف اػبدمة اؼبدنية واعبهات الرظبية ذات العالقة وفقإ - ٕ

 القوانُت واألنظمة النافذة.
ا ربقق النت - ٖ  ائج اؼبنشودة بكفاءة وفاعلية لبلوغ أىدافها.متابعة تقييم أداء الربامج واؼبشروعات واألنشطة للدوائر والوحدات اغبكومية، والتأكُّد أهنم
تعلِّقة جبميع الوحدات اغبكومية جمللس الوزراء قبل إقرارىا واؼبوافقة عليها. - ٗ

ُ
 تقدًن التوصيات خبصوص البياانت اؼبالية اػبتامية اؼب

 كومية.إعداد بياف ُمفصل عن العمليات الالزمة إلقرار اؼبوازنة العامة، وموازانت الوحدات اغب - ٘
 تقدًن اؼبشورة للدوائر والوحدات اغبكومية يف الشؤوف اؼبالية، وأيِّ أمور ُأخرى ذات عالقة دبهامها. - ٙ
تخصصُت من الوزارات والوحدات اغبكومية اؼبعنية يف مدى مالئمة األىداؼ اؼبؤسسية لألىداؼ الوطنية، وُمؤشرات قياس األداء  - ٚ

ُ
مناقشة اؼب

 ًّيت اإلنفاؽ ضمن اؼبوارد اؼبالية اؼبتوافرة.لألىداؼ، وترتيب أولو 
توقمع. - ٛ

ُ
قدمرة للسنة اؼبالية القادمة، ومقدار العجز اؼب

ُ
 التوصل إىل تصور إصبايل أويل غبجم اإليرادات والنفقات اؼب

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

8 
 

 أهداف دائرة اىموازهث اىػاٌث:ٌا هي 
 تتمثمل أىداؼ دائرة اؼبوازنة العامة يف ما أييت:

ربقيق أقصى ربح فبكن دبا يضمن  ادلستدام مبعدالت النموويُقصد ت مبو مستداـ لضماف مستوى معيشة جيد للمواطنُت كافًة. ربقيق معدال - ٔ
 وربسُت مستوى اؼبعيشة للمواطنُت. استدامة اؼبشروعات، مث تنمية االقتصاد الوطٍت،

أبنمو توزيع اؼبشروعات التنموية على كبوٍّ وُبقِّق العدالة بُت  عرَّف التوازن التنمويويُ ربقيق التوازف التنموي بُت احملافظات تطبيًقا لنهج الالمركزية.  - ٕ
ؿبافظات ـبتلف احملافظات، ويكفل تنمية كلٍّّ منها على َقدـ اؼبساواة، حبيث ال تًتكمز إقامة اؼبشروعات التنموية يف بعض احملافظات على حساب 

 ُأخرى.
 ل ؿبافظة إبدارة شؤوهنا وحدىا، وازباذ القرارات اؼبناسبة لتنميتها، والنهوض دبستوى معيشة أفرادىا.فهو تفرُّد ك اىالٌرنزًثأّما هنج 

والنقدي، وضبط عجز اؼبوازنة عن طريق إنشاء نظاـ مايل فاعل وقليل اؼبخاطر. ويُعرمؼ االستقرار اؼبايل أبنمو اغبالة  االستقرار ادلايلاغبفاظ على  - ٖ
ى أداء ظاـ اؼبايل ل أِي األسواؽ اؼبالية، واؼبؤسسات الرئيسة، والنظاـ اؼبؤسسي اؼبايل( ُمقاِوًما للصدمات االقتصادية، وقادرًا بفاعلية علاليت يكوف فيها الن

تمثِّلة يف تسهيل العمليات االقتصادية، و إدارة اؼبخاطر، وترتيب اؼبدفوعات.
ُ
 وظائفو األساسية اؼب

اغبفاظ على استقرار اؼبستوى العاـ لألسعار و سعر صرؼ الدينار، وتوفَت ىيكل أسعار فائدة مناسب يواكب  أّما االستقرار النقدي فُيقصد بو
 التطورات االقتصادية وتطورات أسواؽ اؼباؿ العاؼبية.

قدممة للمواطنُت، ومراعاة العدالة يف توزيعها. - ٗ
ُ
 ربسُت مستوى اػبدمات اؼب

 
 ةأرةع ٌراخو، هي:  ًمرُّ إغداد اىموازهث اىػاٌث ىيدوىث

 مراقبة التنفيذ والتقييم-4  التنفيذ -3  االعتماد واالقرار  -2 التحضير واإلعداد    -1

 أوالً: ٌرخيث اىتدظٌر واإلغداد:

 خطواتها ؟
التعليمات اليت هبب على الوزارات إصدار رائسة الوزراء بالًغا ؼبختلف الوزارات والدوائر اغبكومية يتعلمق إبعداد اؼبوازنة العامة، ويتضممن األسس و  - ٔ

 والدوائر اغبكومية اتباعها، ومواعيد تقدًن موازانهتا لدائرة اؼبوازنة العامة.
لدائرة للحصوؿ على َتواُصل دائرة اؼبوازنة العامة مع األشخاص اؼبعنيُت إبعداد اؼبوازنة العامة يف الوزارات والدوائر اغبكومية، والطلب إليهم مراجعة ا - ٕ
، والربامج غ إعداد اؼبوازنة، والنماذج اؼبعتمدة إلعداد مشروعات موازانهتا، استناًدا إىل خطط عمل سنوية، تتضممن الرؤية، والرسالة، واألىداؼبال

تو 
ُ
تعلِّقة هبا، وُمؤشرات قياس األداء اؼبراد ربقيقها يف السنوات الثالث القادمة، إضافًة إىل تقدير التكاليف اؼبالية اؼب

ُ
 قمعة لتنفيذ ىذه الربامج.اؼب

 مثاؿ:
ت ومراكز صحية تضع وزارة الصحة موازنتها بناًء على ما سُتحصلو من إيرادات، وما سُتنفِّذه من أنشطة وبرامج للسنة القادمة، فبثلًة يف بناء مستشفيا

أجور للعاملُت يف ىذه اؼبرافق الصحية، حبيث ال جديدة، وصيانة اؼبستشفيات واؼبراكز الصحية القائمة، وشراء أدوية وعالجات، وزبصيص رواتب و 
خصصة ؽبا ل 

ُ
 ماليُت دينار مثال( ، مث ترفعها إىل دائرة اؼبوازنة العامة لدراستها واعتمادىا. ٓٔتتجاوز نفقاهتا ؾبموع اإليرادات اؼب

ًتَحات عن أنشطتها و أعماؽبا للسنة اؼبالية القادمة، مث طلب الوزارات والدوائر واؼبؤسسات اغبكومية من إداراهتا اؼبختلفة تقدًن توقُّعات وُمق - ٖ
قدممة، مث

ُ
قًتَحات، ومناقشتها، و إدخاؿ أيِّ تعديالت عليها وعلى اؼبشروعات اؼب

ُ
 وضع مشروع هنائي دراسة اإلدارة العليا يف كل وزارة أو دائرة ىذه اؼب

 للموازنة.
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تخصصُت يف الدائرة ىذه اؼبشروعات، مث مناقشة ىذه تسلُّم دائرة اؼبوازنة العامة من الوزارات والد - ٗ
ُ
وائر اغبكومية مشروعات موازانهتا، مث دراسة اؼب

ولوًّيت اإلنفاؽ الوزارات والدوائر ودائرة اؼبوازنة العامة مدى مالءمة األىداؼ اؼبؤسسية لألىداؼ الوطنية، وُمِؤشرات قياس األداء لألىداؼ، وترتيب أ
 توافرة.ضمن اؼبوارد اؼبالية اؼب

توقمع ل إْف صور بعد االنتهاء من مرحلة اؼبناقشة، يُتوصل إىل ت - ٘
ُ
قدمرة للسنة اؼبالية القادمة، ومقدار العجز اؼب

ُ
إصبايل أويل غبجم اإليرادات والنفقات اؼب

 ُوِجَد(.
 .رة النهائية ؼبشروع قانوف اؼبوازنة للعاـ القادـصو مراجعة اإليرادات والنفقات لتحديد ال - ٙ
 مة.مناقشة وزير اؼبالية ومدير اؼبوازنة العامة مشروع اؼبوازنة، و إدخاؿ التعديالت الالزمة عليو، مث اعتماد مشروع قانوف اؼبوازنة العا - ٚ
الية، واألبعاد استعراض الصورة اإلصبالية للموازنة من جانب اجمللس االستشاري للموازنة، بناًء على تقييم الوضع اؼبايل واالقتصادي للسنة اغب - ٛ

توقمعة للسنة القادمة.
ُ
 اؼب
داؼ رفع مشروع قانوف اؼبوازنة العامة إىل ؾبلس الوزراء؛ لدراستو، ومناقشتو، و إدخاؿ أّي تعديالت عليو قد يراىا مناسبة، وتنسجم مع األى - ٜ

 العامة للدولة، مث وضع اؼبوازنة يف صورهتا النهائية.
ا: ٌرخيث االغتماد واإلكر ًٌ  ار.جاه

 تشمل ىذه اؼبرحلة اعتماد بنود مشروع قانوف اؼبوازنة العامة و إقراره؛ ليصار إىل تنفيذه وفق اػبطوات اآلتية:
 إحالة ؾبلس الوزراء مشروع قانوف اؼبوازنة العامة النهائي إىل ؾبلس األُممة قبل بداية السنة اؼبالية بشهر واحد على األقل. - ٔ
ب اؼبوازنة العامة الذي يتضممن بياف اؼبرتكزات األساسية الواردة يف مشروع قانوف اؼبوازنة، وسياسة عمل اغبكومة وبرانؾبها يف قراءة وزير اؼبالية خطا - ٕ

 السنة اؼبالية القادمة.
سة القانوف، ومناقشتو مع اؼبسؤولُت يف إحالة ؾبلس النواب مشروع قانوف اؼبوازنة العامة إىل اللجنة اؼبالية واالقتصادية اليت أنشاىا اجمللس؛ بُػْغَيَة درا - ٖ

 السلطة التنفيذية، مث رفع التوصيات الالزمة ؽبذا اجمللس.
ـ اللجنة عقد ؾبلس النواب جلسة خاصة ؼبناقشة مشروع قانوف اؼبوازنة، وبضرىا رئيس الوزراء، والوزراء، وَمن يرغب ِمن عامة الشعب. وفيها تُقدِّ  - ٗ

ن يرغب ِمن النواب يف مناقشة اؼبالية واالقتصادية تقريرى
َ
ا الذي يتضممن توصيات ومالحظات على مشروع قانوف اؼبوازنة العامة، مث يُفَتح ابب اؼبشاركة ؼب

 مشروع القانوف.
 ء تلك اعبلسة.تقدًن رئيس الوزراء ووزير اؼبالية ردم اغبكومة على تقرير اللجنة اؼبالية جمللس النواب ومالحظات النواب اليت أُثَتت يف أثنا - ٘

قات. وال يُقَبل وبق جمللس النواب أْف يُنِقص من النفقات يف بعض البنود حبسب ما يراه ُمواِفًقا للمصلحة العامة، ولكن ليس لو أْف يزيد على تلك النف
ُقرمرة ابلزًّيدة أو النقصاف وفًقا  يف أثناء مناقشة اؼبوازنة العامة أيُّ اقًتاح يُقدمـ إللغاء ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل

الضرائب اؼب
 ألحكاـ الدستور.

نوف، فإنمو تنظيم عملية االقًتاع على مشروع قانوف اؼبوازنة العامة بعد االستماع إىل ردِّ اغبكومة. ويف حاؿ موافقة ؾبلس النواب على مشروع القا -ٙ
القتصادية؛ لدراستو، مث كتابة تقرير عنو يف جلسة خاصة تُعَقد ؼبناقشتو، وتُػتػمَبع فيها اإلجراءات وُباؿ إىل ؾبلس األعياف الذي وبيلو إىل عبنتو اؼبالية وا

 نفسها اليت اتُِّبعت يف ؾبلس النواب.
لك إلقراره، و إصدار - ٚ

َ
اإلرادة اؼبلكية  بعد إقرار ؾبلس األعياف ؼبشروع قانوف اؼبوازنة العامة، ؼ إنمو يعاد إىل اغبكومة اليت ترفعو إىل جاللة اؼب

 من كل سنة مالية. ٔ/ ٔابؼبوافقة عليو، ليصبح قانواًن ساري اؼبفعوؿ، يُعَمل بو بدًءا بتاريخ 
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 جاىًحا: ٌرخيث اىتوفٌذ.
 تتضممن ىذه اؼبرحلة بياف أوجو صرؼ اؼبوازنة العامة وفًقا للخطوات اآلتية:

 امة عن طريق نشره يف اعبريدة الرظبية.إصدار بالغ يفيد بتنفيذ مشروع قانوف اؼبوازنة الع - ٔ
نفاؽ من بند النفقات إعداد دائرة اؼبوازنة العامة أمرًا مالياا عاماا ُيصِدره وزير اؼبالية، وتعتمده الوزارات والدوائرواؼبؤسسات اغبكومية أساساً لإل -ٕ

خصصات اعبارية
ُ
 اعبارية، حبسب اؼب

لوزارة الصحة؛ بُػْغَيَة  -مًثال-( ماليُت دينار  ٓٔإعداد أمر مايل عاـ صادر عن وزير اؼبالية، يقضي بصرؼ ل اؼبرصودة يف قانوف اؼبوازنة العامة، مثل 
 تنفيذ مشروعاهتا و أنشطتها وبراؾبها.

خصصات ا -ٖ
ُ
ؼبعتمدة لكلٍّّ منها، مثل إصدار وزير اؼبالية تعميًما للوزارات والدوائر واؼبؤسسات اغبكومية، وُبدمد فيو اؼبسؤوؿ عن اإلنفاؽ ومراقبة اؼب

رة اؼبالية اعبهة اؼبسؤولة عن إصدار وزير اؼبالية تعميًما لوزارة الصحة، يقضي أبْف يُبثِّل وزير الصحة و أمُت عاـ دائرة اؼبوازنة العامة وديواف احملاسبة يف وزا
عتَمدة لوزارة الصحة.

ُ
خصصات اؼب

ُ
 تنفيذ اإلنفاؽ ومراقبة اؼب

ؼبخصصات ومية دائرة اؼبوازنة العامة ابألوامر اؼبالية اليت تتضممن رقم اؼبشروع، واظبو، واؼبادة الدالمة عليو يف اؼبوازنة الرأظبالية، واتزويد الدوائر اغبك -ٗ
إحدى اؼبناطق، وتنفيذ اؼبرصودة ، واؼببلغ اؼبطلوب، مثل تزويد وزارة الصحة دائرة اؼبوازنة العامة أبمر مايل قيمتو مليوانف دينار لبناء مستشفى جديد يف 

 أمر الصرؼ.
 تدقيق غُبمِّل اؼبوازنة األمر اؼبايل، مث تصديق وزير اؼبالية عليو بناًء على تنسيب مدير عاـ دائرة اؼبوازنة. -٘
 وازنة العامة.إرساؿ نسخ من األمر اؼبايل لوزارة اؼبالية، وديواف احملاسبة، والدوائر اؼبُتخصصة، واالحتفاظ بنسختُت منو يف دائرة اؼب -ٙ
قًتَحة يف اؼب -ٚ

ُ
وازنة العامة، وتبلغ إصدار اغبواالت اؼبالية شهرًّيا حبيث تشمل صبيع بنود اؼبوازنة العامة؛ بُػْغَيَة اإلنفاؽ على اؼبشروعات واألنشطة اؼب

 قيمتها يف اؼبثاؿ السابق مليوين دينار زُبصص لبناء مستشفى جديد.
ت اؼبالية، مث تصديقها من مدير عاـ اؼبوازنة العامة. يف حاؿ وجود استفسار عن مشكلة معينة، أو طلب معاعبة أليِّ تدقيق غُبمِّل اؼبوازنة اغبواال -ٛ

ازنة؛ عجز يف ـبصصات اؼبواد، أو طلب نقل ـبصصات بند إىل بند آخر، أو طلب  ـبصصات إضافية من اعبهات اغبكومية اؼبعنية يف أثناء تنفيذ اؼبو 
ا تلجأ إىل   دائرة اؼبوازنة العامة اليت تنظر يف ىذا االستفسار، وتردُّ عليو.فإهنم

 راةًػا: ٌرخيث ٌراكتث اىتوفٌذ واىتلًٌٌ.
ديد وزبصيصو يف البنود صبيعها، ورب تتضممن ىذه اؼبرحلة مراقبة عملية تنفيذ اؼبوازنة العامة؛ بُػْغَيَة التحقُّق من أفم عملية التنفيذ ُتطبمق وفًقا ؼبا متم تقديره

 أيِّ اكبرافات؛ ليصار إىل معاعبتها يف الوقت اؼبناسب.
لك وؾبلس األُممة لؾبلس األعياف والنواب(؛ إذ تتوىل ىذه السلطة عملية أساسية إىل السلطة التشريعية صورة ُتسَند َمَهممة الرقابة ب 

َ
شُبمملًة يف جاللة اؼب

ية أبسس التحصيل واإلنفاؽ اؼبراقبة والتقييم ؼبا نُػفِّذ من مشروعات تضممنتها قوانُت اؼبوازنة للسنوات السابقة، فضاًل عن التحقُّق من التزاـ السلطة التنفيذ
 ارير دورية تُرسلها إدارات ُمتخصصة متمثلة يف ما أييت:اعتماًدا على تق

 دائرة اؼبوازنة العامة: يُعَهد إىل ىذه الدائرة مراقبة تنفيذ بنود اؼبوازنة العامة عن طريق إجراءات ِعدمة، منها: -ٔ
ُفومضُت ابلتوقيع يف الوزارات والدوائر اؼبعن -أ 

ية ىم الذين يُوقِّعوف على اغبواالت، واألوامر اؼبالية، ومستندات التحقُّق من أفم اؼبسؤولُت عن اإلنفاؽ واؼب
 االلتزاـ.

خصصات -ب
ُ
الواردة يف  تدقيق األوامر اؼبالية الشهرية، والتحقُّق من مطابقتها للقوانُت واألنظمة، ولفت انتباه الوزارات والدوائر إىل عدـ ذباوز اؼب

 ود عجز يف اؼبوقف اؼبايل.اغبواالت اؼبالية، و إعالـ اإلدارة يف حاؿ وج
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ا ـبصد ُّ وزارة اؼبالية: تتوىل ىذه الوزارة مراقبة تنفيذ اؼبوازنة دبتابعة تطبيق األنظمة اؼبالية، والتحقُّق من أفم النفقات ال تتجاوز حدو  -ٕ صاهتا، و أهنم

رة أو دائرة، تضم موظًفا أو أكثر من موظفي وزارة اؼبالية. إىل ُتصَرؼ يف األوجو اليت ُرصدت ؽبا، وذلك إبنشائها وحدات للرقابة اؼبالية يف كل وزا
ضممن ما أنفقتو شهرًّيا جانب مراقبة مديرية اغبساابت العامة يف الوزارة أوجو اإلنفاؽ عن طريق التقارير الشهرية اليت تُرسلها الوزارات والدوائر إليها، وتت

 فقات على مدار السنة، ومقدار الوفر أو العجز الفعلي يف ىذه السنة.من ـبصصات، وما حصلتو من إيرادات، وما صرفتو من ن
عتَمدة يف الدولة. -ٖ

ُ
 ديواف احملاسبة: يت ديواف احملاسبة مراقبة تنفيذ اؼبوازنة العامة وفًقا للقوانُت واألنظمة اؼب

 ةوود كاهون اىموازهث اىػاٌث ىيدوىث:

 ( من الدستور األردين. ٖٔى قانوف اؼبوازنة العامة للسنة اؼبالية دبقتضى اؼبادة ل اؼبملكة األردنية اؽبامشية عل تصدي  َملكنص  -ٔ
 إلرادة اؼبلكية السامية إبقرار قانوف اؼبوازنة العامة، وإضافتو إىل قوانُت الدولة.صدور ا -ٕ
سّمى اػباص  -ٖ

ُ
 ـ. ٜٕٔٓية ( للسنة اؼبالٔ، مثل قانوف اؼبوازنة العامة رقم ل بقانون ادلوازنة العامةاؼب

 ـ مثالً (. ٜٕٔٓ/ ٔ/ ٔبقانوف اؼبوازنة العامة ل  اتريخ العملبياف  -ٗ
قدمر لقانوف اؼبوازنة العامة، وأوجو إنفاقو. لتمويلحجم ا -٘

ُ
 اؼب

 لقانوف اؼبوازنة العامة يف أثناء السنة اؼبالية. تقدير اإليرادات والنفقات العامة -ٙ
مثِّلة لقانوف اؼبوازنة العامة، وما يًتتمب عليها من أحكاـ. جراءاتللتعليمات واإلالبنود األساسية  -ٚ

ُ
 القانونية اؼب

، مثل: جدوؿ خالصة اؼبوازنة العامة للدولة يف سنة إعداد اؼبوازنة، وجدوؿ إصبايل اإليرادات العامة للدولة ومصادرىا يف السنة اجلداول ادلرفقة -ٛ
 فاصيلها. اؼبالية، وجدوؿ إصبايل النفقات العامة وت

أتي خالصث اىموازهث اىػاٌث ىيصوث اىماىٌث    8102ـي ٌاً 

 ـ ٕٛٔٓخالصة اؼبوازنة العامة للسنة اؼبالية 
 لابلدينار(

 البياف اؼببلغ البياف اؼببلغ
 النفقات  اإليرادات 

 النفقات اعبارية ٓٓٓ،ٜٚٙ،ٕٕٛ،ٛ اإليرادات احمللية 5ٚ٘ٗ5ٓٓٓ5ٓٓٓٚ
 اعبهاز اؼبدين ٓٓٓ،ٕٓٛ،ٕٕ٘،ٕ لضربيةاإليرادات ا 5ٙ٘ٔ5ٓٓٓ5ٓٓٓ٘
 اعبهاز العسكري ٓٓٓ،ٜٕ٘،ٜٕٗ،ٔ اإليرادات غَت الضريبية ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٖٓٔ،ٕ

جهاز األمن والسالمة  ٓٓٓ،ٛٔٛ،ٕٗٚ،ٔ  
 العامة

 النفقات اأُلخرى ٓٓٓ،ٜٓٚ،ٖٚٛ،ٖ  
 النفقات الرأظبالية ٓٓٓ،ٜٜٛ،ٕٗٗ،ٔ اؼبنح اػبارجية 5ٜٛٓ5ٓٓٓٙٓٛ

 شروعات مستمرةم ٕٕ٘،ٜٛٓ،ٕٛٚ  
 مشروعات قيد التنفيذ ٘ٓٙ،ٕٛٛ،ٗٔٛ  
 مشروعات جديدة  ٓٚٓ،ٜٛٔ،ٖٖٔ  

 ؾبموع النفقات العامة ٓٓٓ،ٜٙ٘،ٚٓٛ،ٜ ؾبموع اإليرادات العامة 5٘ٙٓ5ٜٛٓ5ٓٓٓٛ
   عجز اؼبوازنة ٓٓٓ،ٙٙٓ،ٕٚٗ،ٔ
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 اؼبطلوب:
 والنفقات العامة  االيرادات العامة ما العناصر التي تتكوف منها الموازنة العامة ؟ -1
 5٘ٙٓ5ٜٛٓ5ٓٓٓٛ كم بلغ مجموع االيرادات ؟ -2
 ٓٓٓ،ٜٙ٘،ٚٓٛ،ٜ كم بلغ مجموع المصروفات ؟ -3
  ٓٓٓ،ٙٙٓ،ٕٚٗ،ٔكم بلغ حجم عجز الموازنة؟  -4
 جد ما يلي :  -5

 ؟نسبة اإليرادات الضريبية إلى اإليرادات المحلية -أ

 % ٜٛ.ٕٚ( =  5ٚ٘ٗ5ٓٓٓ5ٓٓٓٚ   5ٙ٘ٔ5ٓٓٓ5ٓٓٓ٘ل يعٍت االيرادت الضريية تقسم االيرادات احمللية 
 ؟نسبة اإليرادات الضريبية إلى اإليرادات العامة -ب
 %ٙٙ( =  5٘ٙٓ5ٜٛٓ5ٓٓٓٛ  5ٙ٘ٔ5ٓٓٓ5ٓٓٓ٘ل  اإليرادات العامة تقسيماإليرادات الضريبية يعٍت  

 الضريبية إلى اإليرادات المحلية ؟ نسبة اإليرادات غير -ج
 %ٔ.ٕٚ( =   5ٚ٘ٗ5ٓٓٓ5ٓٓٓٚ  ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٖٓٔ،ٕةلاإليرادات احمللي تقسيمضريبية اإليرادات غَت اليعٍت 

 ر الضريبية إلى اإليرادات العامة ؟ نسبة اإليرادات غي -د

 

 ات المحلية إلى اإليرادات العامة؟نسبة اإليراد -هػ 

 

 رادات العامة؟نسبة المنح الخارجية إلى اإلي -و

 

 قات العامة؟فقات الجارية إلى النفنسبة الن -ز

 

 ت الرأسمالية إلى النفقات العامة؟نسبة النفقا -ح

 

 ماذا تستنتج من تلك النسب؟ -4
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هممشة مالياا، أو ذوي الدخل اؼبايل اؼبنخفض الذين ال ُيسَمح ؽبم ابؼبشاركة يفاىشمول اىماىي: 
ُ
عمليات اعبهاز  سبكُت ل أو دمج( الفئات اؼب

 اؼبصريف، من التعامل مع اعبهاز اؼبصريف.
بتقدًن اػبدمات اؼبالية ابستخداـ الطرائق السهلة البسيطة، وأبقل التكاليف. ًمتاز اىشمول اىماىي  

  االشتراتٌجٌث اىوطوٌث ىيشمول اىماىي:
ُ
عّزِزة للنمو خريطة طريق هتدؼ إىل تنفيذ السياسات والربامج واؼببادرات الوطنية الشاملة واؼب

الوطن االقتصادي، وىي ُموجمهة إىل غَت اؼبخدومُت مالياا من األفراد واؼبؤسسات، أو اؼبخدومُت بصورة ؿبدودة، وال سيما الشباب، وىم عماد 
 ومستقبلو، والالجئُت، وضيوؼ الوطن، والنساء؛ لتمكينهن مالياا، وتعزيز مشاركتهن االقتصادية.

ؽات تطتٌقٌا هي  صوِّ االشتراتٌجٌث اىوطوٌث ىيشمول اىماىي وتطوًرها ـي اىمميهث األردهٌث  ٌُ

 اىهاشمٌث:
النسبة المرتفعة لألشخاص الُمستبعَّدين ماليً ا: -1  

اؼبالية % من األردنيُت ال يستطيعوف الوصوؿ إىل اػبدمات  ٚٙـ، ؼ إفم  ٕٚٔٓبناًء على الدراسة التشخيصية اليت أَعدمىا البنك اؼبركزي األردين عاـ 
% من البالغُت ُمستبَعدين من أيِّ خدمات مالية رظبية تبًعا لظروؼ ُمتعلِّقة دبناطق سكنهم،  ٖٛالرظبية استناًدا إىل نسبة امتالؾ اغبساابت، و إفم 

 وبُػْعدىم عن األماكن اليت تتوافر فيها اػبدمات اؼبالية.
وجوب اإلسهاـ في تحقيق أهداؼ التنمية المستدامة: -2  

دبا يُوائِم خطة ِهم االسًتاتيجية الوطنية للشموؿ اؼبايل يف التقليل من عدـ اؼبساواة االقتصادية واالجتماعية بُت فئات اجملتمع األردين يف اؼبملكة سُتس
 ربفيز النمو االقتصادي. 

اإلجراءات اىواجب اتتاغها ىتدلٌق هذه اىمصاواة، وتوـٌر اىمصتوى اىمػٌشي األـظو هي ٌا 

ُمصتهَدـث:ىيفئات اى  

وتوفَت ؾبموعة من اػبدمات اؼبالية للشركات، إيجاد مصادر جديدة كافية للتمويل -أ   
تعطِّل عن 

ُ
العمل.الصغَتة واؼبتوسطة على كبوٍّ ُيسِهم يف إهباد مزيد من فرص العمل، وخباصة لذوي الدخل احملدود، ونسبة كبَتة من الشباب اؼب  

إهبااًب يف النهوض ابإلمكاانت االقتصادية للنساء ورائدات األعماؿ يف اجملتمع. سهِّمبما ُيتعزيز المساواة بين الجنسين  -ب  
ما ُيضيِّق ُىومة التفاوت وعدـ اؼبساواة االقتصادية واالجتماعية،   ؛زيادة فرص الوصوؿ واالستخداـ للخدمات المالية الرسمية لالجئين -ج

سهاـ يف النشاط االقتصادي.وذلك بتعزيز اعتمادىم على أنفسهم، وسبكينهم من اإل  
دبا يف ذلك اؼبناطق النائية؛ ما ُيضيِّق ُىومة التفاوت يف وصوؿ اػبدمات اؼبالية  ،إيصاؿ مختلف الخدمات المالية إلى مناطق المملكة جميعها -د

 إىل ـبتلف أكباء اؼبملكة.
 

كامل حقوقهم من دوف انتقاص، بوجود إطار تشريعي يُنظِّم   ؿ ُمستهِلكي اػبدمات اؼبالية واؼبصرفية علىصو حخماًث اىُمصتهِيم اىماىي:
عبة العالقة بُت البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية وُمستهِلكي ىذه اػبدمات، يف إطار واضح من العدالة والشفافية، مع ضماف وجود طرائق فاعلة ؼبعا

 الشكاوى.
:اىمتادئ اىػاٌث ىدماًث اىُمصتهِيم اىماىي  

ستهِلكُت اؼباليُت، وتضمينها الئم للخدماتالتصميم والتقديم الم -1
ُ
: هبب على ُمزوِّد اػبدمة وضع إجراءات واضحة و ؿبددة للتعامل مع اؼب

ستهِلكُت األصحاء وذوي اغباجات اػباصة عند تقدًن اػبدمات اؼبصرفية و 
ُ
اؼبالية.سياساتو العامة واالئتمانية، ومراعاة اؼبتطلمبات اػباصة ابؼب  

يتع على ُمزوِّد اػبدمة تسعَت اػبدمات اؼبالية واؼبصرفية للُمستهِلكُت اؼباليُت على أساس اؼبساواة، وبناء التسعَت على أسس وؿ: التسعير المسؤ -2
 واضحة ومسؤولة تضمن مراعاة شرائح اجملتمع صبيعها.
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مِكنة اليت تتيح للُمستهِلكُت اؼباليُت تقدًن يُوفِّر البنك اؼبركزي األردين ـبتلف السبل والوساإيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوى:  -3
ُ
ئل اؼب

ستهِلك اؼبايل ابلبنك اؼبركزي األردين، و 
ُ
ازباذ اإلجراءات الشكاوى بكل يسر وسهولة عن طريق ُمزوِّدي اػبدمة، وربليل ىذه الشكاوى يف دائرة ضباية اؼب

 الالزمة.
ظَر على ُمزوِّد اػبدمة استبعاد ل أو تقييد( وصوؿ األشخاص إىل أيٍّّ من اػبدمات وبُ التعامل مع الُمستهلِّكين الماليين بعدالة و شفافية:  -ٗ

 اؼبالية واؼبصرفية أليِّ سبب، من دوف وجود ُمسوِّغ قانوين لذلك.
ستهِلك هبب على ُمزوِّد اػبدمة احملافظة على صبيع البياانت واؼبعلومات اػباصة ابالحفاظ على سرية الُمستهلِّك المالي وخصوصيته:  -٘

ُ
ؼب

ستهِلك لالعميل( اػبطِّية سلًفا، وفًقا ألحكاـ التشريعات ال
ُ
نافذة.اؼبايل، وعدـ استخدامها ل أو مشاركتها( مع أيِّ طرؼ من دوف موافقة اؼب  

ستهِلكُت اؼباليُت من ـباطحماية الُمستهلِّكين الماليين من اإلفراط في المديونية:  -ٙ
ُ
ر اإلفراط يف اؼبديونية، هبب على ُمزوِّد اػبدمة ضباية اؼب

.وتقدًن اػبدمات اؼبصرفية ؽبم استناًدا إىل تقييم اؼبالءة اؼبالية، ومدى قدرهتم على السداد  
قدرة األفراد أو الشركات على سداد االلتزامات اؼبالية عند استحقاقها. :اىماىٌث اىمالءة  

 يف إطار حرص البنك اؼبركزي األردين على
صػى ىها  اىتوم اىمرنزي ٌن اهشاء دائرة خماًث اىمصتهيم ؟االهداف اىتيً   

ستهِلك اؼب -ٔ
ُ
ايل، ووضع اإلطار ضباية البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية من ـباطر السمعة، واؼبخاطر القانونية؛ فقد أنشأ البنك اؼبركزي دائرة تُػْعٌت حبماية اؼب

 اؼبؤسسي ؽبا، حبيث تتوىل العمل على 
اؼبصرفية واؼبالية،زًّيدة وعي اعبمهور ابألنشطة  -ٕ  
وضع الضوابط الالزمة لتعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل اؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لرقابة البنك اؼبركزي مع عمالئها،  -ٖ  
يف التنمية االقتصادية اؼبستدامة، واستقرار النظاـ اؼبايل،  ةمسانب  -ٗ  
تعاِملُت مع اؼبؤسسات اؼبالية وصوهن -٘

ُ
ا. وتُعَرؼ ىذه الدائرة ابسم دائرة ضباية اؼبستهلك اؼبايل.ضباية حقوؽ اؼب  

 

 خلوق اىُمصتهِيم اىماىي
هفيها اىتوم اىمرنزي األردهي،يف ما أييت أىمُّ  وهبب على البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية  خلوق اىُمصتهِيم اىماىي اىتيً 

 االلتزاـ هبا:
يع مراحل العالقة بينهما، حبيث يكوف ذلك جزًءا ال يتجزمأ من ثقافة البنك واؼبؤسسة بعدؿ و أمانة و إنصاؼ يف صب المعاملة بعدؿ و إنصاؼ: -1

، مثل: ؿبدودي الدخل، وؿبدودي التعليم،  وكبار السن، اؼبالية. ويتع على البنك واؼبؤسسة اؼبالية أيضاً إيالء بعض اغباالت اػباصة االىتماـ الالـز
 وذوي اغباجات اػباصة.

قدممة لمثل: القروض، وبطاقات االئتماف( على كبوٍّ هبب  فية:اإلفصاح والشفا -2
ُ
تعلِّقة ابػبدمات اؼب

ُ
ستهِلكُت اؼباليُت جبميع اؼبعلومات اؼب

ُ
تزويد اؼب

 واضح، وـبتصر، وسهل الفهم، ودقيق، وغَت ُمضلِّل.
ستهِلكُت اؼباليُت، وتنمية مهاراهتم، ورفع مستوى الوعي لديهم،  هبب التثقيف والتوعية المالية: -3

ُ
وضع برامج و آليات مناسبة لتطوير معارؼ اؼب
 وسبكينهم من فهم اؼبخاطر األساسية، ومساعدهتم على ازباذ القرارات اؼبالية الصحيحة.

ستهِلكُت اؼباليُت، وجعلها ىدفًا يسعى إىل ربقيقو على امتداد العالقة بينهما؛ إذ يُػَعدُّ اغبرص على مصهبب  حماية مصالح العميل: -4
ُ
لحة اؼب

ستهِلكُت اؼبالية.
ُ
 البنك ل أو اؼبؤسسة اؼبالية( اؼبسؤوؿ األوؿ عن ضباية مصاحل اؼب
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ستهِلكُت اؼباليُت، ومدخراهتم، وغَت ذلك من األصوؿ اؼبالية. توفَت طرائق رقابة انجهبب الحماية من عمليات االحتياؿ:  -5
ُ
حة غبماية ودائع اؼب

ستهِلك من عمليات االحتياؿ، واالختالس، و إس
ُ
اءة وكذلك استخداـ أنظمة رقابية ذات مستوى عاؿٍّ من الكفاءة والفاعلية للحفاظ على أصوؿ اؼب

 االستخداـ.
استخداـ أنظمة رقابية متطورة تُوائِم عملية صبع البياانت ومعاعبتها، وتلتـز دبا تضممنتو القوانُت واألنظمة  هببحماية سرية بيانات الُمستهلِّك:  -6

 والتعليمات النافذة خبصوص ضباية سرية اؼبعلومات.
تهِلك اؼبايل تقدًن شكواه، وسبتاز ابلوضوح والشفافية والفاعلية، حبيث يُبِكن معاعبتها من توفَت طرائق مناسبة تتيح للُمس: هبب معالجة الشكاوى -7

 دوف أتخَت وفق تعليمات البنك اؼبركزي األردين النافذة.
نَتجات اؼبالية، توفَت اؼبناخ اؼبناسب للُمستهِلكُت اؼباليُت، الذي يُبكِّ هبب توفير بيئة مناسبة للمنافسة:  -8

ُ
نهم من البحث عن أفضل اػبدمات واؼب

 واؼبقارنة بينها، وتعرُّؼ ُمقدِّميها، و إمكانية التحويل بينها بسهولة وضوح وكلفة معقولة.
ًُّ واجتات اىُمصتهِيم اىماىي:  أه

ستهِلك اؼبايل أْف يديل دائًما ابؼبعلومات الكاالصدؽ عند تقديم المعلومات:  -1
ُ
ملة والدقيقة عند تعبئة أي مباذج خاصة ابلبنك أو يتع على اؼب

حيحة.اؼبؤسسة اؼبالية اليت يتعامل معها، وعدـ إخفاء أيِّ معلومات مطلوبة قد تكوف ُمِهممة ؼبصلحتو أواًل، وذبنُّب ذكر أّي تفاصيل غَت ص  
د عرض البنك أو اؼبؤسسة اؼبالية الواثئق واؼبعلومات عنالقراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي ُيقد ِّمها البنك أو المؤسسة المالية:  -2

ستهِلك اؼبايل لق
ُ
ًتتِّبة على اؼب

ُ
تعلِّقة أبيِّ خدمة أو ُمنَتج، ؼ إفم ذلك يتضممن التفاصيل الكاملة لاللتزامات اؼب

ُ
اء حصولو على اػبدمة أو والعقود اؼب

نَتج؛ لذا يتع عليو أْف يطملع على ىذه اؼبعلومات وااللت
ُ
زامات، ويتحقمق من فهمها فهًما وافًيا، وقدرتو على االلتزاـ هبا قبل التوقيع على أّي منها.اؼب  
ستهِلك اؼبايل موظف البنك أو اؼبؤسسة اؼبالية عن أّي بند غَت واضح، أو شرط مل يفهمو جيداا. ويتع على طرح األسئلة:  -3

ُ
ِهمِّ أْف يسأؿ اؼب

ُ
من اؼب
كل ذلك؛ ليتمكمن من ازباذ القرار اؼبناسب وفًقا غباجاتو ووضعو اؼبايل.اؼبوظف أْف هبيبو دبهنية عن    

ستهِلك اؼبايل أْف يستفسر من البنك ل أو اؼبؤسسة اؼبالية( عن الطرائق والوسائل اؼبستخدمة يف تقدًن تعرُ ؼ كيفية تقديم الشكوى -4
ُ
: يتع على اؼب

حدمد ؽبا؛ لذا ال ينبغي للُمستهِلك اؼبايل أْف يتواىن عن استخداـ ىذه اػبدمة عند الشكوى؛ فالبنك ُملزـَ بتوفَت تفاصيل ذلك، وبياف اإل
ُ
طار الزمٍت اؼب

 الضرورة.
نَتج( وفًقا لألحكاـ استخداـ الخدمة ) أو الُمنتَّج( بموجب األحكاـ والشروط:  -5

ُ
ستهِلك اؼبايل أْف يستخدـ اػبدمة ل أو اؼب

ُ
يتع على اؼب

رتِبطة هبا، 
ُ
ا تُناِسب حاجاتو.والشروط اؼب وذلك بعد االطِّالع عليها، وفهمها، والتأكُّد أهنم  

ستهِلك اؼبايل عمليات ؾبهولة، وغامضة، وغَت معروفة إبالغ البنك أو المؤسسة المالية عن أي  عمليات غير معروفة:  -6
ُ
إذا اكتشف اؼب

عن ذلك. يف حسابو، فيجب عليو أْف ُيسارِع إىل إبالغ البنك أو اؼبؤسسة اؼبالية  
ال ينبغي للُمستهِلك اؼبايل أْف ىُبرب أحًدا ب أيِّ تفاصيل عن حسابو اؼبصريف، أو أّي معلومات عدـ اإلفصاح عن المعلومات المصرفية:  -7

 ُأخرى مصرفية، أو شخصية دقيقة.
ستهِلك اؼبايل توّخي اغبذر عند منح شخص ما وكالة رظبية إلقبالوكالة الرسمية:  -8

ُ
از معامالتو اؼبالية، والتأكُّد أنمو أىل لذلك قبل يتع على اؼب

 تفويضو ابلتصرُّؼ يف الشؤوف اؼبالية نيابًة عنو.
ستهِلك اؼبايل بنسخة من العقود واؼبستندات اليت وقمعها، حق الحصوؿ على نسخة من الوثائق -9

ُ
: هبب على البنك أو اؼبؤسسة اؼبالية تزويد اؼب

ستهِلك اؼبايل 
ُ
االحتفاظ هبا يف مكاف آمن.ويتع على اؼب  

ستهِلك اؼبايل ربديث معلوماتو الشخصية، دبا يف ذلك معلومات االتصاؿ، واغبرص على ربديثها ابستمرار يف تحديث المعلومات:   -11
ُ
يتع على اؼب

  يُزوِّد البنك ل أو اؼبؤسسة اؼبالية( هبا.حاؿ طلب البنك ل أو اؼبؤسسة اؼبالية( ذلك، أو عند تغَت أيٍّّ منها، و سيكوف مسؤواًل عن اؼبعلومات اليت مل
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اهمٌث هشر اىحلاـث ـي اىلطاغات اىتاىٌث : وطح   
يساعد ىذا النوع من التعليم الطلبة علىالتعليم المالي في المدارس:  -1  
صريفاألساسية يف اجملاؿ اؼبايل واؼب ادلبادئإدراؾ  أ(  

ية واستثمارىا على الوجو األمثلإدارة اؼبدخرات واؼبمتلكات الشخص  اجملتمعي الوعيونشر ب(   
تعلِّقة ابألعماؿ اؼبالية، اليت ُكمتِّنهم من ازباذ قرارات مالية فاعلة وصحيحة يف حياهتم اليومية، ومستقبلهم العملي. واألخالقيات لسلوكاتاتعرُّؼج( 

ُ
اؼب  

يُوفِّر ىذا النوع من التعليم لطلبة اعبامعات ي مؤسسات التعليم العالي: التعليم المالي ف -2  
لإلبداع  احلسني صندوقشامالً على األعماؿ اؼبصرفية عامًة، وأعماؿ البنك اؼبركزي األردين بوجو خاص. وقد احتضن البنك اؼبركزي األردين  تدريًبا

لك عبد هللا الثاين - حفظو هللا- عاـ ٜٜٜٔ ـ، ومتم سبويلو من اعبهاز اؼبصريف واؼبؤسسات اؼبالية؛ إذ يسعى 
َ
والتفوؽ الذي أتسس برعاية جاللة اؼب

الصندوق لتخطيط وتنفيذ مشروعات هتدؼ إىل تطوير جودة التعليم العايل والتعليم يف األردف، بوصف ذلك جزًءا من اؼبسؤولية اجملتمعية للجهاز 
 اؼبصريف واؼبؤسسات اؼبالية.

يهدؼ ىذا النوع من التعليم إىل الي للمرأة في المجتمعات الريفية: التعليم الم -3  
عن طريق دؾبها يف أنشطة اقتصادية، االقتصادي للمرأة تعزيز التمكُت أ(   

اؼبستدامة على نطاؽ واسع  االقتصادية األساس للتنميةوضع ب(   
لقدرة اإلدارة اؼبالية، واالستقالؿ االقتصادي للمرأة. تعزيًزا ج(  
يهدؼ ىذا النوع إىل لي في مجاؿ تطوير األعماؿ: الوعي الما -4  

من اعبنسُت، وتثقيفهم دبهارات اإلدارة اؼبالية، واالستقالؿ اؼبايل لدى الشبابتعزيز الوعي اؼبايل أ (   
ألعماؿ والرًّيدة.، وكيفية وضع اؼبيزانية، وربديد األولوًّيت وطرائق التمويل؛ ما ُيسِهم إسهاًما فاع يف تطوير بيئة اادلالية األهدافربديد  ب(  

تثقيفية ؼبوظفي اؼبؤسسات والوزارات والبنوؾ يف ـبتلف ؾباالت  عقد زلاضراتيتضممن ىذا النوع من التعليم التعليم المالي في مكاف العمل:  -5
 اؼبعرفة اؼبالية واؼبصرفية.

يهدؼ ىذا النوع من التعليم إىل ت: التعليم المالي عن طريق وسائل اإلعالـ، وشبكات التواصل االجتماعي، وشبكة اإلنترن -6  
لية بُت قطاعات اجملتمع اؼبختلفةوشبكة اإلنًتنت يف نشر الثقافة اؼبا االجتماعي التواصلدعم استثمار شبكات أ(   

، مثل احملافظ اإللكًتونية.ادلالية ادلُنَتجاتتعريفهم بكثَت من ب(   
 

اىي:أجر هشر اىحلاـث اىماىٌث اىمجتمػٌث ـي خماًث اىُمصتهِيم اىم  
لفائدة.اؼببادئ واؼبفاىيم األساسية يف اجملاؿ اؼبايل واؼبصريف، مثل: الوعي دبفهـو القرض، وأنواعو، وبطاقات االئتماف، وأنواعها، و أسعار ا إدراك -ٔ  
اؼبدخرات واؼبمتلكات الشخصية، واستثمارىا على النحو األمثل؛ ما ُيسِهم يف ربسُت مستوى دخل الفرد. إدارة -ٕ  
دي.فرص االستفادة من اؼبصادر واػبدمات والتسهيالت اؼبالية اليت تُقدِّمها البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية على كبوٍّ ُيسِهم يف النمو االقتصا دةزاي -ٖ  
لية واؼبصرفية نتيجة الشموؿ اؼبايل، وتعزيز االستقرار اؼبايل واالقتصادي واالجتماعي يف اؼبملكة، بضمِّ الفئات غَت اؼبستفيدة من اػبدمات اؼبا زايدة -ٗ

 ظروؼ اؼبكاف أو غَتىا.
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 طرائق هشر اىحلاـث اىماىٌث اىمجتمػٌث:
امعات.التعليم اؼبايل يف اؼبدارس واعب -ٔ  
اإلعالـ السمعي والبصري واؼبكتوب، دبا يف ذلك استخداـ برامج ومطوًّيت إرشادية عن اػبدمات اؼبالية واؼبصرفية. -ٕ  
استعماؿ مواقع التواصل االجتماعي لتقدًن شروح مبسطة وُمفصلة عبميع اعبوانب اؼبالية اليت هتمُّ اجملتمع. -ٖ  
ستهِلك اؼبايل.اؼبطوًّيت والُكتيِّبات اإلرشادية الصا -ٗ

ُ
درة عن دائرة ضباية اؼب  

األفالـ القصَتة اليت تُعّزِز التثقيف اؼبايل اإللكًتوين يف شبكات التواصل االجتماعي، و شبكة اإلنًتنت. -٘  
عيات الريفية.الندوات واحملاضرات اليت تستهدؼ فئة معينة، أو قطاعات اجملتمع كلها؛ سواء يف اعبامعات، أو اؼبراكز الشبابية، أو اعبم -ٙ  

 

ها غن طرًق اىتوم اىمرنزي األردهي: صتطٌع اىمواطن تلدًً شهوى ةدلِّ  اىجهات اىتيً 
شركات خدمات الدفع. - ٗ        شركات التمويل األصغر. - ٖ               شركات الصرافة. - ٕ                       البنوؾ. - ٔ  

 

 شروط تلدًً اىشهوى:
ل أو اؼبؤسسة اؼبالية( الذي يتعامل معو. ويف حاؿ مل يُظِهر البنك اىتماًما ابلشكوى، أو مل يقتنع العميل  للبنكتقدًن الشكوى هبب على العميل أواًل 

وـق اىشروط اٍتٌث: بردِّ البنك، ؼ إنمو يستطيع التقدُّـ بشكوى للبنك اؼبركزي األردين  
وعها حكم قضائي.، أو صدر يف موضالقضاء أمام منظورةأاّل تكوف الشكوى  -ٔ  
البنك اؼبركزي األردين. لرقابةاػباضعة  ادلؤسساتأاّل تكوف الشكوى على  -ٕ  
الشكوى بقضاًّي عّمالية أو نقابية. تتعلَّ  أاّل  -ٖ  
ؽبا. اؼبطلوبة صبيعها: اسم اؼبشتكي، وعنوانو، ووسيلة االتصاؿ بو، وموضوع الشكوى، والواثئق الداعمة البياانتالشكوى  تتضمَّنأْف  -ٗ  

 

 طرائق تلدًً اىػمٌو ىيشهوى غن طرًق اىتوم اىمرنزي األردهي:

ستهِلك اؼبايل يف البنك اؼبركزي األردين. االتصال هاتفيِّا -ٔ
ُ
بدائرة ضباية اؼب  

www.cbj.gov.jo   ٕ-  للبنك اؼبركزي األردين اإللكرتوين ادلوقعإرساؿ الشكوى عن طريق:  
fcp@cbj.gov.jo ٖ- اإللكرتوين الربيد إرساؿ الشكوى إىل العنواف اآليت يف:  

َعدِّ ؽبذه  شخصيِّا احلضور -ٗ
ُ
إىل اؼببٌت الرئيس للبنك اؼبركزي األردين، أو إىل فرعيو يف مدينيت إربد والعقبة، وتقدًن الشكوى وفق النموذج اػباص اؼب

 الغاية.
 

هاز اؼبايل واؼبصريف قادرًا على التصّدي لألزمات اؼبالية الداخلية يشَت االستقرار اؼبايل إىل اغبالة اليت يكوف فيها اعب  االشتلرار اىماىي:
تمثِّلة يف توجيو اؼبوارد اؼبالية إىل الفرص االستثمارية، و أداء اؼبدفوعات بكفاءة يف ح

ُ
اؿ وقوعها.واػبارجية، واالستمرار يف أداء وظيفتو اؼب  

:عالقة االستقرار اؼبايل ابالستقرار االقتصادي  
ْعٌت ابالستثمار الكامل للموارد االقتصادية اؼبتوافرة، القطاع اؼبايل تُؤكِّد قدرتو على امتصاص الصدمات، واغبدِّ من تداعياهتا على االقتصاد. فتحقيق االستقرار االقتصادي اؼبستداـ الذي يػُ  إفم سالمةمالحظات : 

نِتجة القادرة على توفَت مزيد من فرص العمل، ورفع ستمار ص االدر على توجيو اؼبدخرات لتمويل فر مايل متطور مستقر قاوربقيق درجة مناسبة من االستقرار يف اؼبستوى العاـ لألسعار؛ يتطلمب وجود قطاع 
ُ
اؼب

 مستوًّيت اإلنتاجية أقصى ما يُبِكن؛ لذا يُػَعدُّ ربقيق االستقرار يف القطاع اؼبايل نقطة االنطالؽ كبو ربقيق االستقرار االقتصادي.
ا يبتد ليشمل سبكُت اعبهاز اؼبايل من استيعاب ىال يقتصر مفه ذه األزمات وامتصاصها، واغبدِّ من احتماالت وقوعها، وتقليص ـو االستقرار اؼبايل فقط على كيفية التعامل مع األزمات اؼبالية وقت وقوعها، و إمبم

قية األجهزة االقتصادية يف الدولة.فرص انتقاؿ تداعياهتا إىل ُمكوِّانت اعبهاز اؼبايل احمللية الرئيسة، مث إىل ب  
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ًُّ أرنان االشتلرار اىماىي:  أه
مشوؿ مؤسسات اعبهاز اؼبصريف ربت ِمظلمة البنك اؼبركزي األردين الرقابية. -ٔ  
استقرار اؼبستوى العاـ لألسعار واألجور. -ٕ  
استقرار سعر صرؼ الدينار مقابل العمالت األجنبية. -ٖ  
مالئم ينسجم مع التطورات االقتصادية. توفَت ىيكل أسعار فائدة -ٗ  

ًُّ طرائق اىتوم اىمرنزي األردهي ـي تدلٌق االشتلرار اىماىي:  أه
إرساء سياسة نقدية سليمة فاعلة يف ربقيق االستقرار النقدي الداخلي. -ٔ  
مراقبة عمل اعبهاز اؼبصريف يف األردف، ومدى التزامو بتعليمات البنك اؼبركزي األردين. -ٕ  
ع سقوؼ لعمليات االئتماف.وض -ٖ  
رفع سعر الفائدة أو زبفيضها تبًعا للتطورات يف األسواؽ العاؼبية واإلقليمية. -ٗ  
توجيو اغبكومة إىل إصدار قرارات ربفيزية تدعم استقرار اؼبستوى العاـ لألسعار، مثل: أسعار السلع، والعقارات. -٘  
ؤسسات اؼبصرفية.استحداث خدمة االستعالـ االئتماين لألفراد واؼب -ٙ  

الوسائل اليت تستعملها اغبكومات للتأثَت يف النشاط االقتصادي، والسيما عن طريق التعديل على إمدادات النقود، اىصٌاشث اىولدًث: 
 واالئتماف، وسعر الفائدة؛ ما يؤدي إىل ربقيق معدؿ ومبو اقتصادي مرتفع، واستقرار األسعار واألجور.

 

اسًتشادية تساعد اؼبؤسسات اؼبالية اؼباكبة التمويل على التحقُّق من مالءة طالب التمويل، عن طريق تقديبو موافقة  أداة  اىتلرًر االئتماهي:
مّوِلة للقياـ بعملية االستعالـ االئتماين عنو، ووبق لو

ُ
اغبصوؿ على نسخة واحدة من تقريره االئتماين الصادر عن شركة اؼبعلومات  خطية للجهة اؼب

القرض الشخصي، وقرض شراء سيارة،   واحدة كل سنة، ووبتوي التقرير االئتماين على معلومات ُمفصلة عن أيِّ ُمنَتج ائتماين، مثل:  رمةاالئتمانية م
 وقرض شراء عقار.

نظاـ خاص بتجميع البياانت االئتمانية لألفراد والشركات ضمن ِمَنصمة بياانت إلكًتونية خاصة  هظام االشتػالم االئتماهي:  
شِرؼ على ىذا القانوف.  اتبعة لشركة استعالـ ائتماين ُمرخمصة، حبسب قانوف اؼبعلومات االئتمانية، من البنك اؼبركزي

ُ
األردين بوصفو اؼب  

زوِّدي االئتماف
ُ
 تتيح ىذه اؼبَِنصمة ؼب

لدٌها هظام االشتػالم االئتماهي ؟   اىخدٌات اىتيً 
لعمالء خدمة االستعالـ عن األفراد والشركات ألغراض االستعالـ االئتماين؛ ما يُوفِّر ل إرساؿ بياانت عمالئهم االئتمانية إىل النظاـ اػباص بشركة( ٔ

وتعرُّؼ اؼبنح االئتماين اعبديد  اؼبتابعة،  
توفَت خدمة االستعالـ الذايت لألفراد والشركات( ٕ  
طلب التقارير االئتمانية اػباصة هبم.( ٖ  

:واألـراد ٌزاًا االشتػالم االئتماهي ىيمؤشصات اىتموًيٌث  
ًتتِّبة على العميل، وحجم تعامالتو االئتمانية.بياف االلتزاما -ٔ

ُ
ت اؼب  

حدمدة. -ٕ
ُ
تعرُّؼ مدى انتظامو ابلسداد يف األوقات اؼب  

منح البنوؾ واؼبؤسسات اؼبصرفية ىامشاً من األماف يف التعامل مع العميل. -ٖ  
القدرة على ازباذ قرار دبنح التمويل يف أسرع وقت، وأقل خطورة فبكنة. -ٗ  
ستمرار الفاعل ؼبوارد البنوؾ اؼبالية نتيجة التزاـ العمالء ابلسداد.ضماف اال -٘  
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ي ؟واىػالٌات األٌوٌث ىيولد األردهٌواصفات اذنر   

د، إضافًة إىل فئة الورقة كتابًة اليت يُبِكن رؤيتها اليت ربوي صورة ُمطابِقة لصورة صاحب اعباللة الظاىرة على كل فئة من فئات النق العالمة ادلائية -ٔ
 عند النظر إىل الورقة دبواجهة مصدر ضوئي.

؛ إذ يَظهر أعلى يسار الورقة تصميم يكتمل شكلو عند النظر إليها دبواجهة مصدر ضوئي.عالمة التطاب  -ٕ  
رقة، ويُبِكن ربسسها ابللمس.اليت توجد يف أماكن ُمتعدِّدة على وجهي الو  الطباعة البارزة )اخلشنة( -ٖ  
الذي يُبثِّل شعار اؼبملكة بطباعة ابرزة فوقو لفئة اػبمسُت دينارًا لطبقة فضية المعة تتضممن فئة ورقة النقد رقًما،  اذلولوجرام )التصوير التجسيمي( -ٗ

 والتاج اؼبلكي(، ويتلومف أبلواف الطيف الزاىية عند إمالة الورقة يف اذباىات ـبتلفة.
الذي يُبثِّل زخارؼ بطباعة ابرزة فوقو لفئة العشرين دينارًا لطبقة فضية المعة تتضممن فئة ورقة النقد رقًما(،  اذلولوجرام )التصوير التجسيمي( -٘

 ويتلومف أبلواف الطيف الزاىية عند إمالة الورقة يف اذباىات ـبتلفة.
مية لفئة عشرة الداننَت، واأُلخرى الذىبية الالمعة ذات الشكل الدائري لفئة طبسة الداننَت.الفضية الالمعة يف صورة زخارؼ إسالالطبقة ادلعدنية  -ٙ  
تداِخل يف الورقة الذي وبمل  اخليط األمين ادلُتقطِّع -ٚ

ُ
تصل الذي يُبِكن رؤيتو بوضوح  (عبارة لفئة النقد رقًما -تكّرِرةبصورة مُ -واؼب

ُ
واػبيط اآلخر اؼب

اجهة مصدر ضوئي.عند النظرإىل الورقة دبو   
اليت تتيح للمكفوفُت سبييز فئة ورقة النقد، ويُبِكن ربسسها ابللمس. العالمة البارزة -ٛ  

ا يستعاف هبا أيضا يف عمليات ا ُزومر، وإمبم
شموه، مثل:يُذَكر أفم ىذه العالمات األمنية ال ُتسِهم فقط يف سبييز النقد اغبقيقي من النقد اؼب

ُ
األوراؽ  لتعويض عن النقد اؼب

ُمزمقة.
 النقدية اؼبغسولة، أو اؼب

هث:  خاالت تتدًو أوراق اىولد اىُمشوَّ
دبحض اختياره، ووفق الشروط اليت  -ال يُلزِـ القانوُف البنَك اؼبركزي األردين بدفع تعويض عن أيِّ ورقة نقدية أو مسكوكة شوِّىت، ووبق للبنك اؼبركزي األردين 

ا غَت ُمزيمفةأْف يدفع قيمة ىذه  -يُقّرِىا .األوراؽ واؼبسكوكات بعد التأكُّد أهنم  
مِهن ـٌها تتدًو أوراق اىولد اىُمّشَوهث ةػد تػتئث صاخب اىػالكث اىوموذج  ًُ اىداالت اىتي 

 اىُمػتَمد هذه اىؾاًث:
نفسيهما ِبَغض النظر عن حجمها. ادلتسلسلنيإذا كانت ورقة النقد غَت ؾُبزأة، وربوي الرقمُت  -ٔ  
% من حجمها األصلي. ٓٚعلى أاّل يقل حجم الورقة عّما نسبتو  كامالً كانت ورقة النقد غَت ؾُبزمأة، وربوي أحد الرقمُت   إذا -ٕ  
يف الرقم، ُيشكِّالف مًعا حجم ورقة نقد كاملة؛ شرط أْف يكوف الرقماف اؼبتسلسالف كاملُت. سلتلفنيورقة النقد من جزأين  أتلَّفتإذا  -ٖ  

شموه الزباذ القرار الالـز  ت السابقة أوراؽ النقد اليت ُجّزِئت، و أُعيد تشكيلها أبساليب فنية أو احتيالية؛يستثٌت من اغباال
ُ
إذ ربومؿ إىل عبنة التعويض عن النقد اؼب

يُبِكن استبداؽبا مباشرة من صناديق البنك  النقد من اإلصدارات القديبة الصادرة عن البنك اؼبركزي األردين، واؼبسحوبة من التداوؿ، خبوصصها، علًما أبفم أوراؽ
 اؼبركزي األردين ما مل تكن ُمزيمفًة، أو ُمتالَعًبا هبا.

 اىمصهونات اىمػدهٌث األردهٌث:
ؿ وجود إطارىا اػبارجي يف حا إذا كانت اؼبسكوكة ثنائية اؼبعدف، فإنمو يُبِكن استبداؽبا يف حاؿ وجود اعبزء الداخلي الذي وبوي الصورة والفئة بكامل قيمتها، أّما

 فقط فال يُبِكن استبداؽبا.
 ٌتدؿ اىولد األردهي:

تداَوؿ يف األردف على مرِّ العصور اؼبختلفة عنايًة فائقًة؛ إذ أنشأ متحف النقد األردين ال
ُ
ذي تشمل معروضاتو ؾبموعة من أَْوىل البنك اؼبركزي األردين النقد اؼب

ُمتداَولة يف األردف منذ العهد اليوانين حىت آخر إصدار أردين من اؼبسكوكات، مع الًتكيز على اغبقب اإلسالمية، إضافًة  اؼبسكوكات القديبة واغبديثة اليت كانت
تداَولة، واؼبسإىل إصدارات ؾبلس النقد األردين من األوراؽ النقدية واؼبسكوكات، وكذلك إصدارات البنك اؼبركزي األردين من أوراؽ النقد، واؼبسكوكات 

ُ
كوكات اؼب

 واؼبيداليات التذكارية.
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