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  ) 2- 1(  ؟!!إحتياجات المواطن الميزانية العامة للدولةھل المست 
 

لدى مختلف شرائح المجتمع العامة للدولة أھمية خاصة والميزانية لموازنة ا اتبيانإعالن يمثل في الواقع 
ريعي قائم على مصدر وحيد مركزي ويعد إقتصاد في الواقع اليزال لمملكة السعودي، وذالك ألن إقتصاد ا

، وعليه فإن الجميع يترقب خبر الموازنة العامة وذالك من أجل إستقراء حجم وإتجاه اإلنفاق وھو النفط
نفاق اإليرادي أو الرأسمالي وذالك ألنه يعد المحرك الرئيس إن لم يكن الوحيد لعجلة الحكومي سواء كان اإل

  التنمية والبناء. 
، وقبل التطرق إلى للدولةالميزانية العامة بيانات المالئم جدا بمناسبة صدوربل من أنه من المالئم رى أنني أإال

متھا في دعم وتعزيزاإلقتصاد الوطني وتحقيق ومدى مساھاإلقتصادية لبياناتھا التفصيلية  إلى المدلوالت
 إعطاء لمحة موجزة، مايعرف بالتنمية المستدامة على مختلف األصعدة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية

خطة أو عبارة عن الموزانة العامة للدولة بإنھا تعرف حيث  !!مفھوم الموازنة والميزانية العامة للدولةل
وكذلك النفقات المقدرة والمرخص بصرفھا  تتضمن تقديرا لإليرادات المؤمل تحصيلھابرنامج سنوي للدولة 

اإليرادات تقديرالموزانة العامة للدولة بيانات تضمنت فمثال . لسنة مالية قادمةدولة من أجل تحقيق أھداف ال
الميزانية بينما تمثل  مليار لایر. ٨٢٠مليار لایر، في حين تم إعتماد مصروفا بمبلغ  ٨٢٩للعام القادم بمبلغ 

مليار لایر وذالك وفقا لبيان  ١٢٣٩والتي بلغت  المحققة  العامة للدولة بيان تفصيلي يوضح اإليرادات الفعلية
ولذا  .السنة المنصرمة عنللدولة مليار لایر  ٨٥٣بلغت المتكبدة النفقات الفعلية الميزانية األخيرفي حين أن 

فبالنسبة  واالعتماد. العامة للدولة أنھا تستند إلى عنصرين أساسيين، ھما التقديرتعـريف المـوازنة  يتبيـن مـن
العامة التي ينتظر أن تحصل عليھا السلطة التنفيذية،  إلى التقدير، فإنه يتمثل في تقديرأرقام تمثل اإليرادات

أّما بالنسبة إلى االعتماد، فيقصد يُْنتَظَر أن تنفقھا، وذلك خالل سنة مالية مستقبلة.  وكذلك النفقات العامة التي
من خالل إختصاصھا المعنية الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية، من إيرادات   به حق السلطة التشريعية

   .عامة ونفقات عامة
إيرادات الدولة ومصروفاتھا وفقا لبيانات الموازنة العامة فائضا  ويسمى الفرق الموجب (السالب) بين

إيرادات الدولة ومصروفاتھا وفقا لبيانات  في حين يسمى الفرق الموجب (السالب) بين (عجزا) مقدرا،
 ٩يبلغ فإن الفائض المتوقع سوف وفقا لبيان الميزانية األخيرولذا فإنه  الميزانية العامة فائضا (عجزا) حقيقيا.

  . مليار لایر ٣٨٦الفائض الفعلي المحقق يبلغ أن ، في حين أن مليار لایر
تبويب المصروفات في الموازنة العامة للدولة وفقا للتبويب النوعي واإلداري واإلقتصادي. حيث يتم  و يتم

  !!فوفقا للتبويب النوعي تقسيم المصروفات إلى أبواب واألبواب إلى بنود والبنود إلى فروع
 
 


