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حتليل املوازنة العامة للمملكة الأردنية الها�شمية
من عام 2015 -2005
Analysis of the General Budget of the Hashemite
)Kingdom of Jordan (2005 - 2015
�أ.د� .سليمان اللوزي
جامعة البلقاء التطبيقية
suliemanallouzi-@hotmail.com

امللخ�ص
هدفت الدرا�سة التعرف �إلى القدرة والدقة يف تقدير الإيرادات والنفقات من قبل ال�سلطة التنفيذية يف
اململكة الأردنية الها�شمية للأعوام  ،2015-2005وتنبع �أهمية الدرا�سة من كونها تبحث يف دقة تقدير
النفقات والإيرادات للموازنة العامة والتي ترتبط بها امل�شاريع الر�أ�سمالية .وتتبلور م�شكلة الدرا�سة
يف �أن �شح املوارد ب�شكل عام ي�ؤثر على قدرة ال�سلطة التنفيذية يف اململكة الأردنية على �إعداد موازنة
تقديرية �أقرب للواقع الفعلي للإيرادات والنفقات ،ولذلك ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي لتحديد
العالقات االرتباطية والت�أثريية بني املتغريات التي �ستبني ال�صورة �أمام �أ�صحاب القرار احلكومي عند
�إعداد املوازنة العامة .وتو�صلت الدرا�سة �إلى �أن اململكة الأردنية الها�شمية قادرة على �إعداد موازنة
قريبة من الواقع الفعلي وهذه ظاهرة فريدة يف الدول النامية ،وتو�صي الدرا�سة بتبني تكنولوجيا
املعلومات عند و�ضع الإ�سرتاتيجيات التي تبنى عليها املوازنة.

الكلمات املفتاحية :اململكة الأردنية الها�شمية ،املوازنة العامة ،النفقات ،الإيرادات.
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Abstract
The study aimed to identify the ability and accuracy in estimating revenues and expenditures
by the executive authority in the Hashemite Kingdom of Jordan for the years 2005 - 2015,
The importance of the study stems from the fact that it is characterized by the fact that
it examines the accuracy of the estimation of expenditures and revenues of the public
budget, which are linked to capital projects. The problem of the study is that the scarcity of
resources in general affects the ability of the executive authority in the Kingdom of Jordan
to prepare an estimated budget closer to the actual reality of revenues and expenditures.
Therefore, the analytical descriptive methodology was used to determine the correlation
and causal relations between the variables of the study that will explain the picture to the
government decision makers in preparing the general budget. The study concluded that the
Hashemite Kingdom of Jordan is able to prepare a budget close to the actual reality. This
is a unique phenomenon in developing countries. The study recommended the adoption of
information technology on the development of the strategies on which the budget is based.
Keywords: Jordan, Budget, Expenditure, Revenue.

املقدمة
تعد الموازنة العامة الو�سيلة الأ�سا�سية في
تحقيق الإنجازات الخا�صة بالأداء العام ،والأداة
التي ت�ستخدم من قبل ال�سلطات الت�شريعية
والتنفيذية لتحقيق الأهداف االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية والتنموية ،وبغ�ض
النظر عن فل�سفة الدول ونظام الحكم فيها ف�إن
الموازنة لي�ست جداول تحتوي على �أرقام �صماء
بل تحتوي على �أرقام ناطقة لإنجاز الأه ـ ــداف
المعين ـ ــة يخطط لهـ ــا م�سبقاً ويعين من �أجلها
فترة زمني ــة محـ ــددة (Klase & Dougherty,
.)2008

وقد ع ّرف القانون الأمريكي الموازنة ب�أنها
�صك يقدر فيه نفقات ال�سنة المالية والإيرادات
بموجب القوانين المعمول بها .وعرفها القانون
الفرن�سي ب�أنها وثيقة تنب�ؤ و�إقرار الإيرادات
والنفقات ال�سنوية للدولة� ،إن الموازنة عملية
�سنوية من التخطيط والتن�سيق والرقابة
وا�ستعمال الأموال العامة لتحقيق الأهداف

المطلوبة بكفاءة (ال�صائغ .)1976،وللموازنة
مفهوم قانوني ،فهي ت�صدر على �شكل قانون �سنوي
ولها مفهوم رقابي حيث يتم تقييم الموازنة من
قبل ال�سلطة الت�شريعية للرقابة على �أعمال
ال�سلطة التنفيذية ،ولذلك ف�إن للموازنة مفهوماً
�سيا�سياً ،فهي تعك�س الفل�سفة ال�سيا�سية في �إدارة
دفة الحكم ،وللموازنة مفهوم تخطيطي ومفهوم
اقت�صادي (الربيعي.)2006،
وقد �أعــدت م�ؤ�س�سة ACE International
 Consultantsتقريراً عام  ،2011حول الأداء
المالي للحكومة الأردنية يبين �أن الأردن
ينحو منحى �إيجابياً في ال�سنوات الأخيرة فيما
يتعلق بالموازنة الفعلية والتقديرية (ACE
 .)International Consultants,2011وقد
حقق الأردن تقدما كبيرا في الإدارة المالية
العامة خالل ال�سنوات الأخيرة من حيث
التخطيط والمراقبة والر�صد وت�أمين قدر �أكبر
من ال�شفافية في ال�سيا�سات المالية ،وتنفيذ
الميزانية ،و�إدارة الديون .وتتجلى هذه الجهود
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في �شفافية وزارة المالية وغيرها من الم�ؤ�س�سات
المعنية بالإدارة العامة ب�شكل وا�ضح (Georges
.)et al,2007

�أهمية الدرا�سة
تتميز الدرا�سة ب�أهميتها كونها تبحث مو�ضوعاً
غاية الأهمية� ،أال وهو دقة تقدير النفقات
والإيرادات للموازنة ،الذي ترتبط به الم�شاريع
والإنفاق والإيرادات والعجز والمديونية م�ستقب ً
ال
وجميع الم�شاريع المتعلقة بالتنمية .وكذلك ت�أتي
�أهمية الدرا�سة كونها تحدد �أهمية نتائج العالقات
االرتباطية والت�أثيرية في متغيرات الدرا�سة التي
�ستو�ضح ال�صورة �أمام متخذي القرار الحكومي.
م�شكلة الدرا�سة
تتركز الم�شكلة في الموازنة العامة �أن الوزارات
والوحدات الإدارية تقوم بو�ضع تقديرات ومعايير
غير عملية وغير دقيقة ،والتي تعتمد على
المبالغة في حجم تقديرات الم�صاريف واعتبارها
هدفاً ت�سعى الوزارات والوحدات االدارية تحقيقه
وانتزاعه من ال�سلطة المالية والت�شريعية
لأجل مواجهة الظروف غير المتوقعة ولتجنب
الم�ساءلة عن تجاوز المخ�ص�صات المالية لكل
وزارة �أو دائرة ،خا�صة �أن الدول النامية تعي�ش في
ظروف غير م�ستقرة مثل الأردن.
�أما في جانب الإيرادات ف�إن وزارة المالية
�أو وحدات الجباية لخزينة الدول تحاول تقليل
الموارد المالية المقدرة للفترة القادمة حفاظاً
على ما �سيتم تحقيقه مقارنة بالخطة المالية
�أو واقع الإيرادات الفعلي في �آخر ال�سنة المالية،
و ذلك ليكتب النجاح لوزارة المالية و العاملين
عليها بخ�صو�ص �إدارة المال العام وتوفير
ال�سيولة المالية لي�سجل نجاحاً للإدارة في نهاية
المطاف في �إدارة المال العام في نهاية ال�سنة
المالية ،وبالتالي ت�أتي هذه الدرا�سة للتعرف �إلى
واقع الموازنة في الأردن و القدرة على تقدير
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الإيرادات والنفقات ل�سنوات الدرا�سة.
�أهداف الدرا�سة
تهدف الدرا�سة تحقيق مجموعة من
الأهداف:
 -1التعرف على مدى دقة تقدير الإيرادات
والنفقات من قبل ال�سلطة التنفيذية في
الأردن.
 -2التعرف �إلى الأهداف المنجزة التي تم تقدير
الموازنة من �أجلها.
 -3التعرف �إلى مدى دقة �إعداد الموازنة التي قد
ت�ؤ�شر على تطوير الجهاز الحكومي و�أن �إعداد
الموازنة ال يتم بطريقة ع�شوائية.
 -4التعرف �إلى مدى قرب الموازنة من الواقع
في الم�ؤ�س�سات الحكومية الأردنية ،و�أن تقدير
الإيرادات والنفقات في الم�ؤ�س�سات الحكومية
الأردنية يتم بطريقة واقعية.
 -5التعرف �إلى مدى دقة �إعداد الموازنة التي
ت�ؤ�شر على تطور الجهاز ال�ضريبي.
 -6تو�ضيح �أن عملية التخطيط لإعداد الموازنة
والمبنية على �أ�س�س علمية �صحيحة ال بد �أن
ت�ؤدي �إلى نتائج �سليمة وواقعية �سوف تعود
على الدولة في اتخاذ القرارات ال�سليمة
وعدم التفرد باتخاذ القرار على �أُ�س�س غير
مو�ضوعية �أو تقدير الموازنة بطريقة
ع�شوائية.
منهجية الدرا�سة
اعتمدت هذه الدرا�سة على المنهج الو�صفي
التحليلي الذي ي�صف الظاهرة ويتو�صل
�إلى �أ�سبابها و�أهم العوامل التي ت�ؤثر فيها،
وا�ستخال�ص النتائج لتعميمها على الواقع بعد
التحليل والربط المنا�سبين با�ستخدام الأدوات
الإح�صائية المنا�سبة ،وتف�سير هذه النتائج
وت�صنيفها لكي تكون هادفة ومفيدة للدرا�سة التي
تم تبني المنهج الو�صفي التحليلي من �أجلها.
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وقد ا�ستخدم الباحث المنهج الو�صفي
التحليلي لتحليل الموازنة في المملكة االردنية
الها�شمية لأعوام  2015-2005لبيان العالقات
االرتباطية والت�أثيرية بين متغيرات الدرا�سة
ميدانياَ من خالل جمع البيانات الأولية من
الموازنة التقديرية الأردنية ل�سنوات 2015-2005
حيث اتبع منهج اال�ستقراء لإ�صدار بع�ض النتائج
العامة من خالل البحث في العالقات االرتباطية
بين متغيرات الدرا�سة بعد تحليل البيانات
واختبار الفر�ضيات �إح�صائياً.
فر�ضيات الدرا�سة
بعد مراجعة الأدبيات ال�سابقة تم �صياغة
الفر�ضيات الآتية والتي �سوف ي�صار الختبارها
بعد جمع البيانات الالزمة للتحليل الإح�صائي:
 -١ال يوجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بين
الموازنة التقديرية والفعلية لجميع �سنوات
الدرا�سة عند م�ستوى الداللة (.)α=0.05
 -٢ال يوجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بين
النفقات الجارية المقدرة والنفقات الجارية
الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة عند م�ستوى
الداللة (.)α=0.05
 -٣ال يوجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بين
النفقات الر�أ�سمالية المقدرة والنفقات
الر�أ�سمالية الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة
عند م�ستوى الداللة (.)α=0.05
 -٤ال يوجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بين
�إجمالي النفقات المقدرة و�إجمالي النفقات
الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة عند م�ستوى
الداللة (.)α=0.05
 -٥ال يوجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بين
�إجمالي الإيرادات المقدرة و�إجمالي الإيرادات
الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة عند م�ستوى
الداللة (.)α=0.05
�أ�ساليب جمع البيانات
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م�صادر البحث:
اعتمد الباحث على مختلف الم�صادر
للمعلومات والبيانات ب�شكل متنوع ،ولجمع ما هو
مطلوب لإعداد البحث ،تم �أخذ البيانات الأولية
من الموازنة التقديرية والفعلية للدولة الأردنية
لجميع �سنوات الدرا�سة ( )2015-2005وتقارير
البنك المركزي .كذلك الم�صادر الثانوية مثل
الر�سائل الجامعية والبحوث والدرا�سات العلمية
المن�شورة في المجالت العلمية والم�ؤتمرات،
بالإ�ضافة �إلى الكتب والمراجع العربية والأجنبية
التي تتعلق بمو�ضوع الدرا�سة.

الإطار النظري

مفهوم املوازنة العامة
ن�ش�أة املوازنة العامة
لقد ورد ذكر �أول موازنة تقديرية في القر�آن
ُوس ُ
ف
الكريم في �سورة يو�سف حيث قال تعالى(( :ي ُ
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(القر�آن الكريم ،الآيات .)49-46

حيث تعتبر �أول موازنة معروفة في التاريخ
لما تحتاجه الدولة من القمح ولمدة �أربعة ع�شر
عاماً متوالية للتغلب على المجاعة في م�صر
حين ذلك.
الموازنة مفهوم ي�صور الوثيقة الر�سمية التي
تبين الأهداف التي تريد الدولة القيام بها من
برامج وم�شروعات خالل فترة زمنية معينة،
والموازنة هي �أرقام تبين ما تريد الدولة �صرفه
من �أجل تحقيق هذه الأهداف وما تتوقع �أن ت�صل
له الدولة من مواردها المختلفة خالل فترة
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زمنية محددة ب�شكل م�سبق وعادة تكون عاماً
واحداً (�شكري1990 ،م).
وقد عرف الدوري و�آخرون( )1999الموازنة
على �أن الموازنة خطة تحتوي �أرقاماً �إح�صائية
يقدر من خاللها حجم نفقات الدولة و�إيراداتها
للعام الحالي والقادم �أو ال�سنة المالية القادمة،
ويهتم هذا التقدير بالأهداف ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية التي ت�سعى الدولة
�إلى تحقيقها في العام القادم (الدوري و�آخرون
1999م� ،ص� .)12:إن الموازنات لي�ست فقط
�أرقام �إح�صائية بل هي طرق و�أدوات لتحقيق
الرفاهية للمواطن ،وتوزيع الدخل بين طبقات
و�أفراد المجتمع ،فالموازنة نتاج قرارات �سيا�سية
ونظرة م�ستقبلية للدولة مالياً (اللوزي و�آخرون,
1997م) .فالموازنة هي خطة رقمية لمرحلة
قادمة تتنب�أ بالإيرادات والتكاليف التي تتوقع
الدولة �أن تتعامل معها خالل عام مالي قادم ،تكون
هذه الخطة المنطلق التخاذ القرار الم�ستقبلي.
وقد بين المحمود ( )2005ب�أن الموازنات
تلتقي في الأبعاد الأ�سا�سية الآتية:
 -1الموازنات قيم و�إح�صائيات مقدرة وغير
فعلية.
 -2الموازنات تعك�س تقدير النفقات والإيرادات
للدولة ل�سنة مالية قادمة.
 -3الموازنات �أداة رقابية وتن�سيقية.
 -4الموازنات هي خطة اقت�صادية ومالية
و�سيا�سية ،ولي�ست فقط تقدير المبالغ
المخ�ص�صة للإيرادات والنفقات.
مبادئ املوازنة العامة
فيما ي�أتي المبادئ الرئي�سة للموازنة:
مبد�أ وحدة املوازنة
الإيرادات والنفقات هي مكونات الموازنة
العامة للدولة كوحدة �إدارية متكاملة وتظهر
الموازنة في وثيقة محددة ،ويتم تطبيق هذا
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المبد�أ ل�ضمان وحدة موازنة الدولة ,ولكي يتم
و�ضع خطة متكاملة و�شاملة مالياً تح�صى جميع
بنود الإنفاق و لإيرادات ،لكي ت�ساعد في التعرف
على الو�ضع المالي للدولة ،وتطبق �أ�ساليب
الرقابة المختلفة من قبل ال�سلطة الت�شريعية،
ويتم ا�ستثناء الموازنات المتعلقة بالجامعات
والدوائر التي تختلف عن الأجهزة والإدارات
لكونها تتمتع بواقع �أقرب ما يكون للم�شروعات
الخا�صة وبالأخ�ص فيما يتعلق بالجوانب المالية
والمحا�سبية وفي ما يتعلق ب�أ�ساليب و�أ�صول
الموازنة ( اللوزي 1997 ,م� ,ص.)24:ويتم ا�ستثناء
الموازنات الملحقة التي تت�ضمن �إيرادات ونفقات
بع�ض الم�صالح العامة التي تعطى الحرية في
الت�صرف دون �أن تتمتع بال�شخ�صية المعنوية
الم�ستقلة ،كذلك يتم ا�ستثناء الموازنات الملحقة
التي تت�ضمن نفقات وايرادات لنوع من الم�صالح
العامة التي تمنح �شك ً
ال من �أ�شكال الحرية في
الت�صرف دون التمتع بال�شخ�صية المعنوية
الم�ستقلة (المعارك و�آخرون2003 ،م).
مبد�أ ال�سنوية للموازنة
البعد الزمني الذي يبد�أ فعلياً  1/1من ال�سنة
المالية التي يتم �إقرار الموازنة واعتمادها من
الجهات المعنية وتنتهي في  12/31من العام
المالي وهي لمدة �سنة واحدة (�شكري1990،م).
مبد�أ ال�شمولية للموازنة
يق�صد بال�شمولية �أن توثق الموازنة العامة
ب�شكل يحتوي على جميع تفا�صيل الإيرادات
العامة وجميع النفقات المقدرة دون ا�ستثناء ،ما
عدا القرو�ض حيث يندرج �صافي هذه الح�صيلة
بعد طرح �سداد القرو�ض ال�سابقة والتي تم
الح�صول عليها (�شكري1990 ,م)
مبد�أ عدم تخ�صي�ص الإيرادات
وهو عدم تحديد �أو تخ�صي�ص �إيرادات

البلقاء للبحوث والدرا�سات
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لتغطية نفقات معينة ،حيث �أن جميع الإيرادات
تح�صل من قبل الدولة ووزاراتها ودوائرها
وتودع في الخزينة العامة للدولة ،ثم يعاد �إنفاق
هذه الأموال والإيرادات بين الوزارات والدوائر
المختلفة للدولة (قطب1978 ,م).
مبد�أ عمومية املوازنة
يق�صد به �أن توثق الموازنة كل تقدير للنفقات
والإيرادات بالتف�صيل دون �أن يحدث مقا�صة
بين �إيرادات بع�ض الوزارات والدوائر ونفقاتها
(الدوري1999 ,م).
التطور الفكري للموازنات العامة
تمر الموازنة بعدة مراحل �إلى �أن ت�صل �إلى
ال�شكل الذي يريده متخذ القرار المالي في الدول
ب�شكل عام ،ويمكن بيان �أهم المراحل التطورية
في الموازنة العامة لأي دولة والتي تمثل الجوهر
في عملية التغير-:
 -1الموازنة التقليدية (موازنة االعتمادات)
.Traditional Budget

 -2موازنة البرامج والأداء

.Programming Budget

Performance

 -3موازنة التخطيط والبرمجة
.Programming Budget

Planning

 -4الموازنة ال�صفرية .Zero-Base Budget

.Contract Budget

 -5الموازنة التعاقدية
(�سلوم ودروي�ش2009،؛ المر�سي.)1987،
م�شكالت تتعلق ب�إعداد املوازنة العامة يف
الدول النامية
تواجه الدول النامية العديد من الم�شاكل
المتعلقة ب�إعداد الموازنات ،حيث �أنه في نهاية
ال�سنة المالية تكون هنالك فروقات بين الموازنة
المقدرة والموازنة الفعلية وذلك لأ�سباب متعددة
ومنها:
 -1عدم الدقة في التقدير للزيادة في الإيرادات

(2018 )2

والنفقات.
 -2عدم توفر الإيرادات الكافية لتمويل النفقات
المتزايدة للدولة.
 -3لإعداد موازنة تتميز بالدقة و�أقرب �إلى
الواقع ف�إن اال�ستقرار ال�سيا�سي عامل حا�سم
في ذلك،ولأن الأردن يتواجد في منطقة غير
م�ستقرة �سيا�سياً ف�إن ذلك ي�ؤثر على دقة �إعداد
الموازنة.
 -4النق�ص في الت�صنيف الوظائفي للإيرادات
وهو نتيجة لندرة الإيرادات التي تح�صل من
قبل الوزارات و الدوائر للقيام بالمهام� ،إذ
ت�صنف هذه الإيرادات من �أجل عك�س الأدوار
الوظيفية لها (مرار 1977 ,م� ،ص.)161:
 -5فقدان المعلومات والبيانات الدقيقة مما
ي�ؤدي الى عجز الم�س�ؤولين عن انجاز موازنة
�سليمة� ،إن �إعداد موازنة واقعية بحاجة �إلى
�أرقام وبيانات و�إح�صاءات دقيقة في النفقات
والإيرادات.
 -6معظم الدول النامية لي�س لها نظام �ضريبي
كف�ؤ قادر على تقدير ال�ضرائب.
 -7ندرة الموارد المالية وتدني م�ستوى الإنتاج
العام (.)Wildavsky,2009
 -8بما �أن الموازنة المالية نادرة الم�صادر ،ف�إن كل
وزارة ودائرة ت�سعى للح�صول على �أكبر ح�صة
مالية مخ�ص�صة ،وهذه �سيا�سات الوزارات لأن
الح�صول على �أكبر مخ�ص�ص هو م�ؤ�شر لنجاح
الوزراء و الم�س�ؤولين ،وهذا كله ي�ؤدي لخلق
موازنة غير واقعية (اللوزي والقطامين,
.)1996
�أهم املخاطر التي تواجه املوازنة العامة
لقد ب ّين اللوزي ( )1997ب�أنه يوجد العديد
من المخاطر التي تحيط بالموازنة ،ومن �أهمها:
 -1ارتفاع فاتورة الطاقة للدولة وارتفاع �أ�سعار
المواد النفطية والغذائية.
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 -2عدم ا�ستقرار الدول المجاورة مما يحتم
اعتبارات �أمنية كثيرة وغير متوقعة.
 -3التقلب ب�أ�سعار النفط والعمالت العالمية.
 -4التغيرات الديموغرافية في الأردن الناتجة
عن النزوح الهائل لل�سوريين وغير ال�سوريين.
الدرا�سات ال�سابقة
درا�سة (جودة و�أبو �سردانة )2010،بعنوان
"تقييم نظام الموازنة التخطيطية في �أمانة
عمان الكبرى" هدفت الدرا�سة �إلى تقييم
الموازنة التخطيطية لدى �أمانة عمان الكبرى،
وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى �أنه يتم تفعيل الوظائف
التخطيطية والرقابة لتقييم الأداء واتخاذ
القرارات الإدارية .ولقد بينت الدرا�سة الم�شاكل
التي تواجهها �أمانة عمان الكبرى عند �إعداد
الموازنة منها عدم توافر التعاون بين معدي
الموازنة ،وعدم وجود الوعي ب�أهمية الموازنة،
وعدم �أهلية لجنة الموازنة ،وعدم الدقة في التنب�ؤ
بالإيرادات والنفقات ،و�أو�صت الدرا�سة بوجوب
تفعيل �أدوار الموازنة في �أمانة عمان الكبرى
لكي يتم تفعيل كل من الوظائف التخطيطية
والتن�سيقية للموازنة العامة.
درا�سة (الدبي�س )1999 ،بعنوان تقييم
دور ديوان الرقابة والتفتي�ش الإداري وديوان
المحا�سبة فـي تح�سين الأداء في الدوائر
الحكومية في الأردن ،وقد هدفت الدرا�سة معرفة
دور الديوان في تح�سين م�ستوى الأداء .والتحقق
من الأنواع الرقابية المختلفة التي تمار�س
من قبل الـديوان ،وقد خل�صت الدرا�سة الى �أن
�أدوار الديوان الرقابة المختلفة في الرقابة
والتفتي�ش الإداري لها ت�أثير متو�سط في تح�سـين
�أداء الوزارات في الأردن ،و�أنه ممار�سة الرقابة
العالجية كبيرة ،و ممار�سة الرقابة التنفيذية
متو�سطة .
درا�سة (مبي�ضين" )1999 ،تحليل وتقييم
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�إجراءات الإنفـاق العـام و�إدارتها" ،حيث هدفت
الدرا�سة التعرف على مدى مالءمة �إجراءات
الإنفاق العام وفاعليتها في ح�صول المواطن على
م�ستحقاته المالية ،وكذلك مدى مالءمتها في
توثيق العمليات المالية للأغرا�ض الإدارية فـي
مجال الرقابة على الإنفاق العام .وقد و�ضحت
الدرا�سة �أن تطبيق الإجراءات ك�أحد الأ�ساليب
الإدارية غير ممكن اال�ستغناء عنها في الممار�سات
الإدارية ،و�أن الإجراءات المالية المتعلقة بالإنفاق
الحكومي تحتل �أهمية كبيرة في �ضبط عمليات
الإنفاق ودفع المبالغ المالية المترتبة على
الوزارات ،و�أن تح�سين الإجراءات بت�صـميم �أنموذج
�إجراءات يمكن الإدارة من �أداء عمل �أف�ضل بجهد
ووقت �أقل وب�سالمة كبيرة .وقد تناولت تلك
الدرا�سات �أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية مع
قيا�س مدى فاعليتهـا وبيـان �ضعفها ،دون التركيز
على �سبل تفعيل الرقابة على المدفوعات.
درا�سة (عليوي )2007،بعنوان "درا�سة و تحليل
ﻫﻴﻜﻞ الموازنة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ -2003
 ،"2007هدفت اﻟﺪرا�ﺳﺔ �إلى ﻋﺮ�ض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ
اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺮاق ﻟﻠ�ﺴـﻨﻮات ﻣـﻦ
ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ �ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم ،اﻧﻄﻠﻘــﺖ اﻟﺪرا�ﺳــﺔ
ﻣــﻦ ﻓﺮ�ﺿــﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ �أن اﻟﻤﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌــﺮاق ﺗﻌﻜــ�ﺲ ﻣﺠﻤــﻞ اﻟﻨ�ﺸ ــﺎط اﻻﻗﺘ�ﺼ ــﺎدي ﻋﻠ ــﻰ
اﻋﺘﺒﺎر �أن ال�سلطة ﻻ ﻳﻤﻜ ــﻦ ﻣﻤﺎر�ﺳ ــﺔ ﻧ�ﺸ ــﺎﻃﻬﺎ
دون �إﻧﻔ ــﺎق وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬ ــﺎ �أن ﺗﻨﻔ ــﻖ دون اﻟﺤ�ﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد ،من �أهم نتائج الدرا�سة هو �أن ﻏﻴــﺎب
ا�ﻷﻫــﺪاف اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﻮازﻧــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻻ
ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟــﺔ .ومن �أهم اﻟﺘﻮ�ﺻﻴﺎت
�ضرورة اعتماد �سيا�سة وطنية تنموية تهدف �إلى
�صياغة برامج وا�ضحة لتخفي�ض البطالة وتنويع
م�صادر الإيرادات غير النفطية ورفع ح�صة
ال�ضرائب.
درا�سة (بكرون )2012،بعنوان "نظم �صناع
القرار في الموازنة العامة لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية و�أثرها على تقديرات الموازنة"،
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إلى �أنواع اتخاذ
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القرار في الموازنـة العامـة لل�سـلطة الوطنية
الفل�سطينية ،وبيان �أثر ا�ستخدام كل من النظام
التراكمي �أو العقالنـي �أو المخـتلط علـى تقديرات
الموازنة العامة للدولة ،و�أثرها على حجم
الإنفاق العام وحجم الإيـراد العـام ،وخل�صت
الدرا�سة �إلى �أن موازنة البنود هو الأ�سلوب
المعتمد في �إعداد الموازنة العامة لل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،و�أن نظام اتخاذ القرار
المتبع في الموازنـة العامة لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية هو النظام التراكمي ،وهذا ين�سجم
مع �أ�سلوب �إعـداد الموازنـة المتبع ،و�أن نظام اتخاذ
القرار المتبع ي�ؤثر ت�أثيراً مبا�شراً في تقديرات
الموازنة العامة .و�أو�صت الدرا�سة بمجموعة
من التو�صيات كان �أهمها �ضرورة التحول في
�إعداد الموازنة من الأ�سلوب التقليدي في �إعداد
الموازنة وهو �أ�سلوب موازنة البنود �إلى موازنة
البرامج والأداء والم�شاريع ،والعمل على و�ضع
�سيا�سات ومعايير لتقدير مخ�ص�صات الموازنة
لتقليل االعتماد على المفاو�ضات والم�ساومة في
تقدير هذه المخ�ص�صات.
ت�ساعد الدرا�سات ال�سابقة على التعرف على
القدرة والدقة في تقدير الإيرادات والنفقات
من قبل بع�ض التجارب ال�سابقة في �إعداد
الموازنات وما يميز هذه الدرا�سة هو تطرقها
لأهم التحديات التي تواجه الدول النامية مثل
المملكة الأردنية الها�شمية.

التحليل واختبار الفر�ضيات

تعتبر عملية عر�ض البيانات وتحليلها
المدخل الأ�سا�سي لمعالجة مو�ضوع الدرا�سة من
الناحية التطبيقية ،حيث ا�ستخدمت الأ�ساليب
الإح�صائية لتحليل البيانات واختبار فر�ضيات
الدرا�سة وعر�ض النتائج والتو�صيات.
لقد تم اختبار الفر�ضيات الخا�صة بالدرا�سة
ال�ستخال�ص �أهم النتائج من البيانات التي تم
جمعها با�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية المتبعة
في العلوم الإدارية وذلك با�ستخدام البرمجية
الإح�صائية  ،SPSSحيث تم ا�ستخدام الأ�ساليب
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الإح�صائية الو�صفية ،والتحليلية المنا�سبة
الختبار فر�ضيات الدرا�سة ال�ستخال�ص النتائج.
وفيما يلي الأ�ساليب الإح�صائية التي ا�ستخدمت:
 -1الإح�صاء الو�صفي :حيث ا�ستخدمت الن�سب
المئوية لتو�صيف العينة الدرا�سية ،و تم
ا�ستخدام الو�سط الح�سابي واالنحرافات
المعياري و الر�سوم البيانية لتو�ضيح البيانات.
 -2اختبار Correlation Paired Samples Test
ا�ستخدام هذا االختبار من �أجل مقارنة
المتو�سطات الح�سابية للنفقات المقدرة و
الفعلية ،وذلك لمعرفة فيما �إذا كان هنالك
عالقة بين متغيرات الدرا�سة ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ثقة (.)%5
 -3اختبار  Paired Samples Testوذلك الختبار
فر�ضيات الدرا�سة ،وذلك من �أجل معرفة
فيما �إذا كان هنالك فرق بين المتو�سطات
الح�سابية الفعلية والمتو�سطات الح�سابية
الفر�ضية و دالالتها الإح�صائية عند م�ستوى
ثقة �إح�صائية (. )%5
اعتمدت الفر�ضية العدمية والفر�ضية البديلة
الختبار فر�ضيات الدرا�سة .وقبلت الفر�ضية
العدمية �أو رف�ضت بناء على قاعدة القرار التالية
و هي� :أن الفر�ضية العدمية تقبل �إذا كان مقدار
القيمة المح�سوبة لـ ـ ـ ( � ) tأقل من مقدار القيمة
الجدولية الم�ستخرجة من الجداول الإح�صائية
�أو �إذا كانت قيمة (الفا) (� )Sig.أكبر من القيمة
( )0.05وهي القيمة المعتمدة في الدرا�سات
الإن�سانية والإدارية ب�شكل خا�ص ،ويتم رف�ضها
�إذا كانت القيمة المح�سوبة في الدرا�سة �أكبر من
القيمة الجدولية الم�ستخرجة� ،أو �إذا كانت قيمة
(الفا) (� )Sig.أقل من القيمة (.)0.05
يالحـ ـ ــظ من ال�شكل ال�سابـ ـ ــق �أنه في معظم
ال�سنوات � -أو في معظمها -كان �إجمالي النفقات
المقدرة يكون قد تجاوز كل البيانات الأخرى
في الموازنة التقديرية الأردنية ل�سنوات -2005
 .2015و�أن النفق ــات الر�أ�سماليـ ــة الفعليـ ــة تكون
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بالمجم ـ ـ ــل �أنه يوج ـ ـ ـ ـ ــد عالقة بين الموازنـ ـ ـ ــة
هي الأقل.
التقديري ـ ــة والفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة.
اختبار الفر�ضيات
لبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان العالق ـ ـ ـ ــة الت�أثيري ـ ـ ـ ــة بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ومن الجدول ال�سابق يت�ضح �أن �أعلى عالقة
متغيـ ـ ـ ـ ــرات الدرا�س ـ ـ ــة واختبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الفر�ضيـ ـ ــة ت�أثيرية هي بين النفقات الجارية المقدرة
الأولى ،يبين الجدول رقم ()2
االرتباط والنفقات الجارية الفعلية ،و�أن �أقل عالقة
بين متغي ـ ـ ــرات الدرا�سـ ـ ـ ــة الختبار الفر�ضية
ت�أثيرية كانت بين النفقات الر�أ�سمالية المقدرة
االولى.
والنفقات الر�أ�سمالية الفعلية.
الفر�ضية الأولى :ال ي ــوجـ ـ ــد ف ــروقـ ـ ـ ـ ــات
الفر�ضية الثانية :ال يوجد فروقات ذات داللة
ذات داللة �إح�صائية بين الموازنة التقديرية
اح�صائية بين النفقات الجارية المقدرة والنفقات
والفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة.
الجارية الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة.
م ـ ـ ــن الجـ ــدول ال�سابـ ـ ــق نالحـ ـ ــظ �أن العالق ـ ــة
يالحظ من ال�شكل (� )2أن النفقات الجارية
الت�أثيرية بين متغيرات الدرا�سة ترتبط ببع�ضها المقدرة والنفقات الجارية الفعلية ال تتباعد مع
البع�ض بعالقة قوية يف�سرها القيمة العالية مرور الوقت ولكن تحافظ على عالقة منتظمة
لالرتباط التي زادت في كل الحاالت عن ال  ،%90بالزيادة �أو النق�صان .والختبار الفر�ضية الثانية
عند م�ستوى الداللة �أقل من  .0.05وهذا يعني يو�ضح الجدول التالي نتائج اختبار (Paired
�أو ًال :و�صف البيانات الخا�صة بالدرا�سة
يبين الجدول ( )1خال�صة موازنات الدولة الأردنية للأعوام  2015-2005بالدينار الأردني
العام

�إجمايل �إجمايل
الإيرادات الإيرادات
الفعلية املقدرة

�إجمايل
النفقات
الفعلية

�إجمايل النفقات النفقات النفقات
النفقات الر�أ�سمالية الر�أ�سمالية اجلارية
املقدرة الفعلية املقدرة الفعلية

النفقات
اجلارية
املقدرة

3104.4

3330

534.7

785

2469.7

2545

2005

3064

3060

4038.6

794.1

863.6

3066.3

3175

2006

3469

3345

3860.4

842.6

997.7

3697.4

3844.5

2007

3971.5

4074

4540

4842.2

1147.5

4473.4

4640.2

2008

5093.7

4973.7

5431.9

5787.7

958.5

4586

4738.4

2009

4521.2

5467

6030.5

6460.1

1444.5

1721.7

4936.7

2010

4662.7

5125

5708

5970.2

961.4

1033.5

4746.6

2011

5413.8

5792.7

6797.2

6952.9

1057.7

1136.8

5739.5

5816.1

2012

5054.3

5881

6878.2

7644.4

675.4

995.6

6202.8

6648.8

2013

5759

6146

7077.1

7455.7

1021

1237.6

6056.1

6218.1

2014

7267.6

6982

7851.1

8096.3

1137.5

1262.7

6713.6

6833.6

2015

7408

7408

7876.3

7876.3

1174.8

1174.8

6701.5

6701.5

* تم تلخي�ص الجدول ال�سابق من موازنات ال�سنوات المذكورة ،دائرة الموازنة العامة ،الأرقام بالمليون دينار.
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ويبين الر�سم التو�ضيحي رقم ()1
الموازنة التقديرية الأردنية ل�سنوات  2015-2005بالمليون دينار

ال�شكل ( :)1الموازنة التقديرية الأردنية ل�سنوات .2015-2005

الفر�ضية الثالثة :ال يوجد فروقات ذات
.)Samples Test
نالحظ من الجدول ال�سابق �أن م�ستوى داللة بين النفقات الر�أ�سمالية المقدرة والنفقات
الداللة �أقل من ( )0.05وهي قيمة دالة �إح�صائي�أ الر�أ�سمالية الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة.
يبين الر�سم التو�ضيحي رقم ( )3النفقات
�أي �أنه ال يوجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بين
النفقات الجارية المقدرة والنفقات الجارية الر�أ�سمالية المقدرة والنفقات الر�أ�سمالية
الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة.
الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة.
يبين الجدول ( : )2العالقة بين الموازنة التقديرية و الفعلية للأعوام 2015-2005
االرتباط

قيمة

متغريات الدرا�سة

العدد

Correlation

""Sig.

الداللة

النفقات اجلارية املقدرة  -النفقات اجلارية الفعلية

11

.997

.000

دالة

النفقات الر�أ�سمالية املقدرة  -النفقات الر�أ�سمالية الفعلية

11

.919

.000

دالة

�إجمايل النفقات املقدرة � -إجمايل النفقات الفعلية

11

.993

.000

دالة

�إجمايل الإيرادات املقدرة � -إجمايل الإيرادات الفعلية

11

.958

.000

دالة

ال�شكل ( :)3النفقات الر�أ�سمالية المقدرة
والنفقات الر�أ�سمالية الفعلية لجميع �سنوات
الدرا�سة.
يالح ـ ـ ـ ــظ من ال�شكل (� )3أن النفقات
الر�أ�سمالية المقدرة والنفقات الر�أ�سمالية

الفعلية تتباعد مع مرور الوقت ولكن تحافظ
على عالقة منتظمة بالزيادة �أو النق�صان مع
وجود بع�ض الفروقات بين النفقات الر�أ�سمالية
المقدرة والفعلية في بع�ض الأحيان ،حيث
يوجد فجوة وا�ضحة بين النفقات الر�أ�سمالية
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المقدرة والنفقات الر�أ�سمالية الفعلية لعام  2012بين النفقات الر�أ�سمالية المقدرة والنفقات
وذلك بوجـ ـ ـ ــود انخفـ ـ ـ ــا�ض عام بين الأع ــوام الر�أ�سمالية الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة.
 .2013-2010والختب ـ ــار الفر�ضية الثالثـ ـ ــة
الفر�ضية الرابعة :ال يوجد فروقات ذات
يو�ضح الجدول التالي نتائج اختب ــار ( Pairedداللة �إح�صائية �إجمالي النفقات المقدرة و�إجمالي
.)Samples Test
النفقات الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة.
نالحظ من الجدول ال�سابق �أن م�ستوى
يالحظ من ال�شكل (� )4أن �إجمالي النفقات
الداللة �أقل من ( )0.05وهي قيمة دالة �إح�صائي�أ المقدرة و�إجمالي النفقات الفعلية ال تتباعد مع
�أي �أنه ال يوجد فروقات ذات داللة �إح�صائية مرور الوقت ولكن تحافظ على عالقة منتظمة
يبين الر�سم التو�ضيحي رقم ()2
النفقات الجارية المقدرة والنفقات الجارية الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة

ال�شكل ( :)2النفقات الجارية المقدرة والنفقات الجارية الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة

بالزيادة �أو النق�صان مع مالحظة التقارب يو�ضح الجدول التالي نتائج اختبار
الكبير بينهما مما يف�سر دقة التقديرات لمعدي .)Samples Test
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحظ من الجدول ال�سابق �أن
الموازنة الأردنية .والختبار الفر�ضية الرابعة
الجدول ()3
نتائج اختبار ( )Paired Samples Testللفر�ضية الثانية

(Paired

النفقات

العدد

الفعلية
املقدرة

11
11

املتو�سط
احل�سابي

5099.809
4950.264

االنحراف
املعياري

1480.2252
1458.2369

قيمة

درجات
احلرية

””Sig.

قيمة

الداللة

4.423

10

.000

دالة

"”T
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م�ستوى الداللة �أقل من ( )0.05وهي قيمة و�إجمالي الإيرادات الفعلية لجميع �سنوات
دالة �إح�صائـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ�أ �أي �أنه ال يوجد فروقات ذات الدرا�سة.
داللة �إح�صائي ـ ــة بين �إجمالي النفقات المقدرة
يالحـ ـ ــظ من ال�شكل (� )5أن �إجمالي الإيرادات
و�إجمالي النفقـ ـ ــات الفعلي ـ ــة لجمي ـ ــع �سن ـ ــوات المق ـ ـ ــدرة و�إجمال ـ ـ ـ ــي الإيرادات الفعليـ ـ ـ ــة ال
الدرا�سـ ــة.
تتباعـ ــد مع مـ ـ ــرور الوق ـ ــت ولكن تحافظ على
الفر�ضية الخام�سة :ال يوجد فروقات ذات عالق ـ ـ ـ ــة منتظمـ ـ ــة بالزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة �أو النق�ص ـ ـ ــان مع
داللة اح�صائية بين اجمالي االيرادات المقدرة مالحظة وجود فجـ ـ ـ ـ ـ ــوة غير منتظمة بينهم ـ ــا
يبين الر�سم التو�ضيحي رقم ()3
النفقات الر�أ�سمالية المقدرة والنفقات الر�أ�سمالية الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة

ال�شكل ( :)3النفقات الر�أ�سمالية المقدرة والنفقات الر�أ�سمالية الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة

في ال�سنـ ـ ـ ـ ــوات ما بين  2013 - 2008لوجود الداللة ت�ساوي ( )0.05وهي قيمة دالة �إح�صائي�أ
بعـ ـ ــ�ض الظروف الإقليميـ ـ ـ ـ ــة المحيط ـ ــة بالأردن� .أي �أنه ال يوجد فروقات ذات داللة �إح�صائية بين
والختب ـ ـ ـ ــار الفـر�ضية الرابعة يو�ضح الجدول �إجمالي الإيرادات المقدرة و�إجمالي الإيرادات
التال ـ ـ ـ ــي نتائـ ــج اختبـ ـ ـ ـ ـ ــار (Paired Samples
الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة.
.)Test
نالحظ من الجدول ال�سابق �أن م�ستوى النتائج
الجدول( :)4نتائج اختبار ( )Paired Samples Testللفر�ضية الثالثة
النفقات

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الفعلية

11

1123.318

248.2010

املقدرة

11

963.836

250.7343

قيمة

درجات
احلرية

”"Sig.

قيمة

5.266

10

.000

"”T

الداللة
دالة
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والنفقات من قبل ال�سلطة التنفيذية في
انطالقا من بيانات الدرا�سة واختبار
الأردن وهو م�ؤ�شر على �أن �إعداد الموازنة ال
فر�ضياتها تم الو�صول �إلى النتائج الآتية:
يتم بطريقة ع�شوائية.
 -١يجب اال�ستمرار بالنهج المتبع في �إعداد
الموازنة الأردنية وذلك لدقة تقدير الإيرادات  -٢يعتمد على الموازنة ب�شكل �أ�سا�س في الرقابة
يبين الر�سم التو�ضيحي رقم ()4
�إجمالي النفقات المقدرة و�إجمالي النفقات الفعلية المقدرة لجميع �سنوات الدرا�سة

ال�شكل (� :)4إجمالي النفقات المقدرة و�إجمالي النفقات الفعلية المقدرة لجميع �سنوات الدرا�سة

الموازنة في اتخاذ القرارات الإدارية لدقة
والتقييم للأداء من �أجل الأهداف المنجزة
الموازنة التي قد ت�ؤ�شر على تطور الجهاز
التي تم تقدير الموازنة من �أجلها ،واالعتماد
الحكومي.
عليها معياراً للحكم ولقيا�س الأداء.
 -٣تقوم ال�سلطة التنفيذية باالعتماد على  -٤قرب الموازنة الأردنية من الواقع في
يبين الجدول ( :)5نتائج اختبار ( )Paired Samples Testللفر�ضية الرابعة
النفقات

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الفعلية

11

6223.127

1602.2673

املقدرة

11

5923.191

1579.6203

قيمة

درجات
احلرية

”"Sig.

قيمة

5.109

10

.000

”"T

الداللة
دالة
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انعك�س على دقة �إعداد الموازنة.
الم�ؤ�س�سات الحكومية الأردنية ،وهذا م�ؤ�شر
على �أن تقدير الإيرادات والنفقات في  -٦ان عملية التخطيط لإعداد الموازنة والمبنية
الم�ؤ�س�سات الحكومية الأردنية يتم بطريقة
على �أ�س�س علمية �صحيحة ال بد �أن ت�ؤدي �إلى
واقعية.
نتائج واقعية �سوف تعود على الأردن بالنفع،
مما يعني عدم وجود عوامل غير مو�ضوعية
 -٥تطور الجهاز ال�ضريبي في الأردن وهذا ما
يبين الر�سم التو�ضيحي رقم ()5
�إجمالي الإيرادات المقدرة و�إجمالي الإيرادات الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة

ال�شكل ( :)5الإيرادات المقدرة و�إجمالي الإيرادات الفعلية لجميع �سنوات الدرا�سة

من خالل النتائج التي تو�صل لها الباحث في
في �إعداد الموازنة الأردنية ،وقدرة المملكة
الأردنية الها�شمية على �إعداد موازنة قريبة هذه الدرا�سة ،يو�صي الباحث بما يلي:
من الواقع الفعلي وهذه ظاهرة فريدة في  -1اال�ستمرار باالعتماد على الموازنة بو�صفها
الدول النامية.
�أ�سا�ساً للرقابة الحكومية.
 -2العمل على رفع الدقة في التنب�ؤ للإيرادات
التو�صيات:
يبين الجدول ( :)6نتائج اختبار ( )Paired Samples Testللفر�ضية الخام�سة
�أجمايل
االيرادات
الفعلية
املقدرة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

11

5295.855

1381.1704

11

5062.255

1383.8270

قيمة

درجات
احلرية

قيمة

”"Sig.

الداللة

1.933

10

.050

دالة

"”T
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والنفقات معالجة االنحراف الحا�صل فيها.
 -3رفع كفاءة القائمين على �إعداد الموازنة ب�شكل
جيد لإعداد موازنة من خالل دورات تدريبية
خا�صة وتوفير الحوافز المعنوية والمادية
للم�ستويات الإدارية المختلفة.
 -4تبني نهج �إ�ستراتيجي عند بناء الموازنة،
وو�ضع �أهداف توظف تكنولوجيا المعلومات
لإنجاز هذه الإ�ستراتيجيات.
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