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االردنية الهاشميـــــةنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة 

(  مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور  31بمقتضـــــى المــــــادة ) 

وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان  والنـــــــــــــــواب

نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره 

 -فتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :واضا

 2022( لسنة 2قانون رقم )

2022قانون الموازنة العامة للسنة المالية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2022يساامى ااالا القااانون )قااانون الموازنااة العامااة للساانة الماليااة  -1المااادة

. 1/1/2022ويعمل به اعتبارا من 

تقاااادر دياااارادا  ونكقااااا  الحكومااااة لمننااااي ع اااار شااااهرا المنتهيااااة  -2لمااااادةا

-:بما يلي 31/12/2022بتاريخ 

دينار 8,912,000,000اليرادا  العامة ا -أ

دينار 8,064,000,000  اليرادا  المحليةا -1

دينار 848,000,000المنح الخارجية - 2

دينار 10,652,982,000النكقا  العامة  -ب

دينار 9,106,590,000   الجاريــة -1

دينار 1,546,392,000 الرأسمالية -2

دينار 1,740,982,000العـجز -ج

( 7,544,579,000تقـدر مصـادر التمويل فـي الا القانون بمبلـــغ ) -3المادة

دينااار ويسااتخدا ااالا المبلااغ لت ايااة عجااز الموازنااة وتسااديد اقسااا  

ض الخارجية المساتحقة ود كااء ساندا  الياورو وساندا  محلياة القرو

بالدوالر ود كاءا  الدين الاداللي وسالو وزارة المالياة لسالاة الميااه 

وتسديد أقسا  القروض الداللية المستحقة على سالاة الميااه واقساا 

 .قروض معالجة المتألرا  الحكومية

الاواردة  2024و 2023ة بعامي تعتبر جميع األرقاا والبيانا  المتعلق -4المادة

فااااي ااااالا القااااانون تأشاااايرية وقابلااااة للتعااااديل والتحاااادي  فااااي ضااااوء 

.المستجدا  المستقبلية لمل السنة المالية القادمة



تخصااال القاااروض والمااانح المالياااة اعنما ياااة المتعاقاااد عليهاااا لتمويااال  -5المادة

ح الكنياة م اريع محددة في الا القانون، ويستثنى من ذلك اتكاقيا  المن

التااي لصصااو أموالهااا لن ااا ا  اقتصااادية محااددة يااتم دنكاقهااا  ساا 

 .نصوص اله االتكاقيا 

يتم اعنكاق من المخصصا  المرصاودة فاي االا القاانون بنااء  علاى    -أ -6المادة

أواماار ماليااة عامااة و/أو لاصااة وبموجاا   ااواال  ماليااة شااهرية 

  .مصدقة من مدير عاا دا رة الموازنة العامة

ال يجااوز دصاادار  ااواال  ماليااة بمخصصااا  ا ثاار ماان شااهر وا ااد  -ب

 موجباااةللنكقاااا  الجارياااة و/أو الرأسااامالية دال اذا تاااوافر  اساااباب 

 .لتجاوز مخصصا  ال هر الوا د

دذا أنيااـت تنكيااـل أـ ن ااـا   و/أو م ااـروخ ورد  مخصصـاتااـه فااـي  - ج

ــاـون فصل/ وزارة أو دا رة ما بوزارة أو دا رة ألرى فاي االا القان

أو جهااة رساامية ألـــااـرى لااارج ااالا القانــااـون، تنقــااـل صاام ية 

اعنكاق من المخصصا  الواردة فاي الحوالاة المالياة المصادقة دلاى 

المساالول عاان اعنكاااق فااي الااوزارة أو الاادا رة أو الجهااة الرساامية 

األلاارى المنكاالة بموجاا   والااة نقاال عهاادة مصاادقة ماان ماادير عاااا 

.دا رة الموازنة العامة

ال يجااوز اسااتعمال المخصصااا  المرصااودة فااي ااالا القااانون ل ياار  - د

األغراض المحددة لها، وال يجاوز تجااوز المخصصاا  الاواردة فاي 

.الحواال  المالية الصادرة

ال يجوز عقد أـ نكقة أو صرف أـ سلكة ليسو لها مخصصا  فاي  -اـ

ااالا القااانون، ودذا اقتضااو المصاالحة العامااة صاارف نكقااا  دضااافية 

توج  دصدار قانون ملحق بهلا القانون قبل الصرف.في

فااي  ااال صاادور قااانون ملحااق بهاالا القااانون متضاامنا مخصصااا  -و

دضااااافية ألـ و اااادة  كوميااااة ضاااامن قااااانون موازنااااا  الو اااادا  

الحكوميااة يعتباار ذلااك بمثابااة قااانون ملحااق بموازنااة تلااك الو اادة 

 الحكومية.
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مخصصاا  المرصاودة فاي ال يجوز االلتازاا باأـ مبلاغ يزياد علاى ال -ز

 .الا القانون

ال يجوز د الة أـ عااء تزيد  لكته على المخصصا  المرصودة له  - ح

فاي ااالا القاانون دال بموافقااة وزياار المالياة بناااء علاى تنسااي  ماادير 

عاا دا رة الموازنة العامة.

ال يجااوز للجااان ال ااراء الم ااكلة بموجاا  ا كاااا نتاااا الم ااتريا   - 

فاي الاوزارا  والادوا ر الحكومياة  2022سنة ( ل8الحكومية رقم )

 رح و/أو د الة أـ عاااء تزياد قيمتاه علاى ع ارة يالف ديناار دال 

بعد التأ اد مان تاوافر المخصصاا  المزماة وبموجا  مساتند التازاا 

مالي مصدق من مدير عاا دا رة الموازنة العامة. 

يااة ( ماان نتاااا الم ااتريا  الحكوم88مااع مراعاااة أ كاااا المااادة ) -ـ

المتعلقة بإجراءا  األوامار الت ييرياة، يجا   2022( لسنة 8رقم )

الحصول على التزاا ماالي مصادق  سا  األصاول قبال اصادار االه 

 األوامر الت ييرية.

ال يجااوز فااتح  ساااب أمانااا  ماان المخصصااا  المرصااودة فااي ااالا  -ك

القاااانون دال بموافقاااة وزيااار المالياااة وال يجاااوز اعنكااااق منهاااا ل يااار 

اض المحددة لها دال بموافقته.األغر

يجااوز لااوزير الماليااة بناااء علااى تنسااي  ماادير عاااا دا اارة الموازنااة  - ل

العامااة فااي  اااال  الضاارورة د ااداأ باارامع و/أو م اااريع وأن اااة 

جديدة فاي أـ فصال مان فصاول النكقاا  العاماة أو فاي أـ محافتاة 

ة وتأمين المخصصا  المزمة لها من لمل دجاراء المنااقم  الماليا

( مان 9ضمن الكصل أو المحافتة ذاتهاا ماع مراعااة ا كااا الماادة )

الا القانون.

يجوز لمدير عاا دا رة الموازنة العامة في  اال  الضارورة د اداأ  - ا

مواد أو بنود جديدة ضمن الم اريع واألن اة في بارامع أـ فصال 

ماان فصااول النكقااا  العامااة وتااأمين المخصصااا  المزمااة لهااا ماان 

المناقم  المالية ضمن الكصل ذاتاه ماع مراعااة ا كااا لمل دجراء 

( من الا القانون.9المادة )



تنااا  مهمااة تنكياال الم اااريع الرأساامالية الااواردة ضاامن موازنااا  -ن

المحافتا  بالدوا ر والو دا  الحكومية المعنية .

ال يجاااوز دعكااااء أـ م ااااريع ممولاااة مااان الموازناااة العاماااة مااان  -س

وفااي  ااال  انااو الم اااريع ممولااة ماان الماانح الضاارا   والرسااوا، 

و انو اتكاقيا  المنح ت تر  عدا استخداا اموال المنح فاي ت اياة 

اـ ضرا   او رسوا، فتتحمل الجهاة المساتكيدة مان المنحاة جمياع 

الضاارا   والرسااوا ماان لاامل المخصصااا  المرصااودة فااي قااانون 

العامة لهله ال اية. ةالموارن

اق ماااان مخصصااااا  دغانااااة الناااااز ين المرصااااودة فااااي يااااتم اعنكاااا -أ -7المااااادة 

وزارة الخارجياة وشالون الم تربين/دا ارة ال الون  -1401الكصل )

شاااااالون المخيمااااااا ( الن ااااااا   -2105الكلساااااااينية( البرنااااااامع )

مسااااااعدا  اجتماعياااااة(  -319دغاناااااة النااااااز ين( الماااااادة ) -601)

علااى  دغانااة الناااز ين( بقاارار ماان مجلااب الااوزراء بناااء -17البنااد )

 .تنسي  وزير المالية / الموازنة العامة
يااااااتم اعنكاااااااق ماااااان المخصصااااااا  المرصـااااااـودة فااااااي الكصـااااااـل -ب

النكااـقا  الاار ـااـة(  -2220وزارة الماليـااـة( البرنااامع )  -1501)

مصااروفا   -214ددارة النكقااا  الاار ااة( المااادة ) -601الن ااا  )

  الاار ااة( بقاارار ماان مجلـااـب النكقااا -88ساالع ولاادما ( البنااد )

علااى تنسيـااـ  وزياار الماليااة / الموازنااة العامااة وماان  الااوزراء بناااء  

.لمل ا داأ بنود تكصيلية لهله النكقا 

ياااااااتم االنكااااااااق مااااااان المخصصاااااااا  المرصاااااااودة فاااااااي الكصااااااال  -ج

دعااام شااالون الصاااحة(  -2250وزارة المالياااة( البرناااامع ) -1501)

لجا حة  ورونا( بقرار من مجلاب النكقا  الصحية  -005الم روخ )

 الوزراء بناء على تعليما  يصدراا وزير المالية .

يتم اعنكاق من مخصصا  اععانا  للملسسا  العامة المرصاودة فاي  -د

ال الون العاماة(  -2235وزارة المالية( البرناامع ) -1501الكصل )

تقاااديم الااادعم واععانــاااـا  للو ااادا  والملسساااا   -601الن اااا  )

لملسسااااا  العامااااة غيـااااـر دعانااااا  ا -304ـــامـااااـة( الـمــااااـادة )الع

ملسسااا  ألاارى( بموافقااة ر اايب الااوزراء  -48( البـنــااـد )الماليــااـة

بناء  على تنسي  وزير المالية/الموازنة العامة.
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ال يجــاااـوز نقـاااـل المخصـصـاااـا  مااان فصاااـل دلاااى فصااال يلــاااـر دال  -أ  -8الماااادة 

.بقانــون

رغم مما ورد في الكقرة )أ( من اله الماادة، يجاوز بقارار مان على ال -ب 

مجلااب الااوزراء بناااء علااى تنسااي  وزياار الماليااة / الموازنااة العامااة 

النقااال مااان مخصصاااا  الم ااااريع الرأسااامالية باساااتثناء الم ااااريع 

الرأسمالية للمحافتا . 

دلااى مـااـواد يجـااـوز نقـااـل المخصـااـصا  ماان مااواد النكقـااـا  الجاريااة   -أ -9المااادة 

النكقااا  الرأسماليــااـة فااي الكصاال ذاتااه بموافقااة وزيااـر الماليااة بناااء 

علاااى تنساااي  مااادير عااااا دا ااارة الموازناااة العاماااة وال يجاااوز النقااال 

.بالعكب

يجوز النقال باين مخصصاا  الم ااريع الرأسامالية للمحافتاة ضامن  -ب

الكصل ذاته بموافقة مدير عاا دا رة الموازنة العامة.

جااوز النقاال ماان مخصصااا  الم اااريع الرأساامالية للمحافتااة دلااى ال ي -ج

الم ااااريع الرأسااامالية األلااارى أو باااالعكب ضااامن الكصااال ذاتاااه دال 

بموافقااة وزياار الماليااة بناااء علااى تنسااي  ماادير عاااا دا اارة الموازنااة 

العامة. 

تعويضاا  العااملين(  -21ال يجوز نقل المخصصا  من المجموعاة ) - د

ى أـ مجموعااة ألاارى أو بااالعكب، ويجااوز فااي النكقااا  الجاريااة دلاا

( 114( و )113( و)110النقاااال فيمااااا بينهااااا، باسااااتثناء المااااواد )

(  ي  ال يجوز نقل المخصصا  دلى االه الماواد 116( و )115و )

.ويجوز النقل منها وفيما بينها

تعويضا  العاملين(  -21ال يجوز نقل المخصصا  من المجموعة ) -اـ 

ية دلى أـ مجموعة ألرى أو بالعكب، ويجاوز في النكقا  الرأسمال

 .النقل فيما بينها
( 201ال يجاااوز النقااال مااان المخصصاااا  الاااواردة تحاااو الماااواد ) -و

( الاااااواردة فاااااي المجموعاااااة 205( و)204( و)203( و)202و)

استخداا السالع والخادما ( فاي النكقاا  الجارياة ويجاوز  -2211)

النقل فيما بينها ودليها. 



ة أ كاااا الكقاارا  )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)اااـ( و)و( ماان مااـع مراعااا  -ز 

اااله المااادة، يجااوز نقاال المخصصااا  ماان برنااامع دلااى برنااامع يلاار 

أو من م روخ دلى م روخ يلر أو من ن ا  دلى ن اا  يلار أو مان 

مادة الى مادة ألرى أو من بند دلى بند يلر في الكصل ذاته بموافقاة 

 .مدير عاا دا رة الموازنة العامة

ال يجااوز دجااراء أـ مناااقم  ماليااة دال دذا تااوافر  أسااباب جواريااة   -ح

.تبرر دجراء مثل اله المناقم 

يجاوز لاوزير المالياة تكاوي  أـ ماان صام ياته الاواردة فاي الكقاارتين  -10المادة

( مان االا 9( والكقرتين )أ( و )ج( من المادة )6)ح( و)ل( من المادة )

.ازنة العامةالقانون لمدير عاا دا رة المو

يسااتثنى مجلااب األمااة ووزارة الاادفاخ والخاادما  الابيااة الملكيااة ماان    -11المادة

.( من الا القانون9أ كاا المادة )

علاااى الااارغم مماااا ورد فاااي اااالا القاااانون أو أـ ت اااريع يلااار ، يتاااولى  -12المادة

صم يـاااـا  ر ااايب الاااوزراء ومجلـاااـب الاااوزراء ووزيـاااـر المالياااـة 

 كااااااااا المالياااااااة واعدارياااااااة المتعلقاااااااة بالكصااااااال فيمااااااا يتعلاااااااق باأل

-مجلب األمة(  ل من: -0201)

 .ر يب مجلب األعيان دذا تعلق األمر بمجلب األعيان -أ 

 .ر يب مجلب النواب دذا تعلق األمر بمجلب النواب -ب
ر يساااي مجلساااي األعياااان والناااواب دذا تعلاااق األمـاااـر بالبرناااامع  -ج

 ر ة(. اعدارة والخدما  الم ت -0201)
ر ااايب مجلاااب األعياااان دذا تعلاااق األمااار بمجلاااب الناااواب و اااان  -د

.المجلب منحم  

على الرغم مماا ورد فاي االا القاانون يجاوز لاوزير المالياة اقتاااخ أـ  -13المادة 

مبالغ مستحقة على الوزارا  والدوا ر الحكومية لتسديد ماا عليهاا مان 

ا  مان موازناتهاا علاى التزاما  على مواد المياه والكهرباء والمحروق

ان يتم تسجيلها ضمن  سابا  الوزارا  والدوا ر الحكومية المعنية.
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على الرغم مما ورد في أـ ت ريع يلار تجارـ المقاصاة باين المباالغ   -14المادة 

المستحقة علاى المكلاو لصاالح أـ دا ارة أو و ادة  كومياة والمباالغ 

الحكومياة بالتأ اد مان  المستحقة له وذلاك بعاد قيااا الادا رة أو الو ادة

المباااالغ المساااتحقة للمكلاااو والمباااالغ المساااتحقة فاااي ذمتاااه وتقاااديم 

المعززا  المزمة لللك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءا  ويلياة 

واساااب اجاااراء عملياااة المقاصاااة بموجااا  تعليماااا  يصااادراا وزيااار 

المالية.

( ماان 120( و)103)ال يجااوز تعيااين مااوالكين دال علااى المااادتين  -أ  -15المااادة 

( ماان النكقااا  الرأساامالية وفقااا 501النكقااا  الجاريااة والمااادة )

أل كاا نتاا الخدمة المدنياة  ماا ال يجاوز اساتخداا عماال دال علاى 

( من النكقا  الرأسمالية.502المادة )

ال يجااوز اسااتخداا مخصصااا  الم اااريع الرأساامالية الااواردة فااي  -ب

يااين عليهااا أو اسااتخداا مااوالكين موازنااا  المحافتااا  ل ايااا  التع

أو أـ نكقة ذا   بيعة جارية .

يتم تحديد ت كيم  الوالا و للوزارا  والدوا ر الحكومياة المرصاودة  -16المادة 

الروات  واألجور والعموا (  -2111مخصصاتها تحو المجموعة ) 

في النكقاا  الجارياة فاي االا القاانون بنتااا يحادد فياه عادد الوالاا و 

تها وفئاتهااا ودرجاتهااا ورواتبهااا وفااق أ كاااا نتاااا الخدمااة ومسااميا

المدنية باستثناء والا و الوزارا  والدوا ر الحكومية التي تحدد وفق 

أ كاا األنتمة الخاصة بها.

تابااق ا كاااا النتاااا المااالي المعمااول بااه فااي  ااال  صااول اـ وزارة  -17المااادة 

ا  او اباااا او دا ااارة مدرجاااة ضااامن اااالا القاااانون علاااى اـ مسااااعد

 او تبرعا  نقدية او عينية . 

تعتبر الجداول وموازنا  المحافتاا  الاواردة فاي االا القاانون ومجلاد  -18المادة 

.البيانا  التكصيلية جزءا ال يتجزأ منه



تتاااولى دا ااارة الموازناااة العاماااة متابعاااة تنكيااال البااارامع والم ااااريع  -19الماااادة 

ون اعلمل بالصام يا  المنو اة واألن اة الواردة في الا القانون د

بالجها  الرسمية األلرى.

ر يب الوزراء والوزراء مكلكون بتنكيل أ كاا الا القانون.  -20المادة 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني 

 أمين حسني عبداهلل الصفدي

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

ود حسني كريشانتوفيق حمم

 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

  ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير 
 املياه والري 

حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

املهندس موسى حابس موسى املعايطة

 وزير
  النقل 

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

 وزير
 العدل 

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 

وزير    
 الوزراءدولة لشؤون رئاسة 

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 وزير   
 السياحة واآلثار  

نايف محيدي حممد الفايز

 وزير 
 املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

 وزير
 الزراعة  

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

 أمين رياض سعيد املفلح 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
 الداخلية  

يةمازن عبداهلل هالل الفرا

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 الشباب 

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

فيصل يوسف عوض الشبول

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير 
البيئة

هالدكتور معاوية خالد حممد الردايد

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

 مصطفى بينوفاء سعيد يعقوب 

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير  
 العمل 

 نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

عبداملنعم عمروياسر خريي  املهندس


