
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 رؤٌتنا

 

 موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمٌة المستدامة

 وتعتلً لائمة الممارسات العالمٌة الجٌدة

 
 

 رسالتنا

 وفك منهجٌات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحداتتخصٌص أمثل للموارد المالٌة المتاحة 

 ة وبما ٌفوق تولعات متلمً الخدمةمن تحمٌك األهداف واألولوٌات الوطنٌ الحكومٌة

 

 لٌمنا المؤسسٌة

 

 التعلـم

 الشفافٌة

 التعاون

 الحٌادٌة

 التشاركٌة

 تحمل المسؤولٌة



 
 

 

 

 المحتــوٌات

 الصفحةرلم  المـوضـــــــــــــــــــــــــوع

 5               فتتاحٌة اإل 

 6 استراتٌجٌة دائرة الموازنة العامة  

 خدمات دائرة الموازنة العامة: 

 برنامج االدارة والخدمات المساندة  -

 برنامج تطوٌر منهجٌة الموازنة  -

 الهٌكل التنظٌمً  -

8 

8 

9 

10 

 12 2016نجازات دائرة الموازنة العامة لعام إ 

 22 اعداد الموازنة العامة والجدول الزمنً لمراحل االعدادآلٌة  

 24 التطلعات المستمبلٌة  

 26 مفاهٌم مستخدمة  

 27 الملحك االحصائً  
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 االفتتاحٌة

انجاازات الادائرة فاً ابارز  مستعرضاا  لادائرة الموازناة العاماة  عشار الثاانً السنويالتمرٌر  ٌستعرض

واالرتماا  للدولاة فاً تحمٌاك االهاداؾ الوطنٌاة من خاللها التً تساهم دائرة الاستراتٌجٌة و 2016عام 

بمكانة االردن على المستوٌٌن الدولً واالللٌمً فً شتى المجاالت، وعلى وجه الخصاو  فاً مجاال 

التااً ترجااو تحمٌمهااا التطلعااات المسااتمبلٌة تماادمها الاادائرة وتً الخاادمات التااً ؤادارة المالٌااة العامااة. وتاا

  لتساهم فً بنا  وضع مالً سلٌم ومستمر فً المملكة. 
 

أود التاكٌااد فااً هااقا الممااام علااى ان دائاارة الموازنااة العامااة لاام تتااوانى عاان متابعااة افضاال الممارسااات و

العدٌاد مان االنجاازات والتاً تظهار العالمٌة فً مجال اعاداد وتنفٌاق الموازناة، ولاد تمكنات مان تحمٌاك 

ارجاو ان ٌسااهم التمرٌار السانوي فاً و نتائجها فً التمارٌر الصادرة عن المإسسات الدولٌة المختصة.

تزوٌاد الماارا الكاارٌم بماا ٌحتاجاه ماان معلوماات وبٌاناات، مااع االشاارة الاى تااوفر المزٌاد مان البٌانااات 

 الدائرة والمتوفرة على المولع االلكترونً.  والمعلومات من خالل التمارٌر االخرى الصادرة عن

 

اخالصاهم وساهرهم لزمٌالت والزمال  العاملٌن فً دائرة الموازناة العاماة علاى وال ٌفوتنً ان اشكر ا

ٌوفمنااا جمٌعااا  لخدمااة هااقا الااوطن ، وأدعااو المااولى عااز وجاال أن انجااازات الاادائرةتحمٌااك  فااًوتفااانٌهم 

 جاللة الملن عبد هللا الثانً ابن الحسٌن المعظم حفظه هللا ورعاه . المفدىالعزٌز ولائده 

 

،وهللا ولً التوفٌك  
 

 

 

 

 

 

     د. دمحم احمد الهزاٌمه 

 مدٌر عام دائرة الموازنة العامة
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مواكبتها وبوالعٌتها والتً تمٌزت  (2017 -2015) لألعوامالخطة االستراتٌجٌة عداد إلامت دائرة الموازنة العامة ب

 لمتطلبات التطور وتعزٌز مولع المملكة على الخارطة االللٌمٌة فً مجال ادارة الموازنة العامة. ولد تضمنت الخطة 

تعزز أركان  "موازنة عامة شفافةاألولوٌات والمحاور للمرحلة الممبلة والرامٌة إلى تجسٌد رإٌة الدائرة المتمثلة فً 

"تخصٌص أمثل ، وتحمٌك رسالتها  التً تمثلت فً التنمٌة المستدامة وتعتلً لائمة الممارسات العالمٌة الجٌدة"

للموارد المالٌة المتاحة وفك منهجٌات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة من تحمٌك األهداف 

 ."الخدمةواألولوٌات الوطنٌة وبما ٌفوق تولعات متلمً 

 فً تحمٌك األهداف الوطنٌة التالٌة: المساهمةإلى  االستراتٌجٌةوتسعى دائرة الموازنة العامة فً خطتها 

 األردنً لٌكون مزدهرا  ومنفتحا  على األسواق اإلللٌمٌة والعالمٌة. االلتصادتطوٌر  -1

 إعادة هٌكلة المطاع العام لٌكون أكثر إنتاجٌة وفعالٌة.  -2

 .اإلدارة الحكومٌة لتكون مستمرة مالٌا  وشفافة وخاضعة للمسا لةتعزٌز  -3
 

التً تسعى  االستراتٌجٌةوللمساهمة فً تحمٌك األهداف الوطنٌة المذكورة، فمد تضمنت الخطة عدداً من األهداف 

 الدائرة إلى تحمٌمها تمثلت فً ما ٌلـــً:

 المساهمة فً بنا  وضع مالً سلٌم ومستمر فً المملكة. -1

 مواكبة أفضل الممارسات العالمٌة المعاصرة فً إدارة الموازنة. -2

 .تعزٌز وترسٌخ مبادا الشفافٌة واالفصاح والمشاركة فً ادارة الموازنة العامة -3

 تعزٌز المدرات المإسسٌة  وتطوٌر الكوادر البشرٌة فً الدائرة.      -4

 

 : ن أهمهاكذلن تضمنت االستراتٌجٌة عدداً من األهداف الفرعٌة م

 .الحفاظ على مستوى آمن لعجز الموازنة نسبة من الناتج المحلً االجمالً -1

 تخفٌض الدعم الممدم للوحدات الحكومٌة بشكل تدرٌجً. -2

 .الوطنٌة لألولوٌاتالمساهمة فً توجٌه وضبط االنفاق العام وفما   -3

 .تعمٌك تطبٌك مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج     -4

 استراتٌجٌة دائرة الموازنة العامة
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 .التوسع فً تطبٌك مكونات خارطة الحسابات للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومٌة     -5

 .العام لإلنفاقإٌال  المزٌد من االهتمام بالجانب التحلٌلً  -6

 .تحسٌن مولع االردن عالمٌا فً مجال شفافٌة الموازنة -7

 .تحسٌن الخدمات -8

 .رفع كفا ة الموارد البشرٌة   -9

 بٌئة العمل الداخلٌة. تحسٌن    -10
 

كما تستند الخطة االستراتٌجٌة الى مجموعة من المٌم الجوهرٌة تتمثل بالتعلم والشفافٌة والتعاون والحٌادٌة 

 والتشاركٌة وتحمل المسإولٌة.

 اإلدارة والخدمات برنامجولتحمٌك األهداؾ االستراتٌجٌة المقكورة تموم الدائرة بتنفٌق برنامجٌن رئٌسٌٌن هما 

 كما هو مفصل الحما.لمساندة وبرنامج تطوٌر منهجٌة الموازنة ا

 األهداف االستراتٌجٌة لدائرة الموازنة العامة ومؤشرات لٌاس االداء

 مؤشر لٌاس االداء األهداف االستراتٌجٌة
 المٌمة الفعلٌة

2014 

المٌمة 
 المستهدفة
2015 

 
 المٌمة الفعلٌة

2015 
 

المٌمة 
 المستهدفة
2016 

المٌمة 
 المستهدفة
2017 

المٌمة 
 المستهدفة
2018 

المساهمة فً بناء وضــ  مـالً 
 سلٌم ومستمر فً المملكة

نســبة عجــز الموازنــة لبــل 
المســــاعدات الــــى النــــاتج 

 المحلً االجمالً
7.2% 5.8% 

 
6.8% 6.0% 4.8% 3.3% 

ــــــة أفضــــــل الممارســــــات  مواكب
العالمٌــــة المعاصــــرة فــــً إدارة 

 الموازنة

نسبة تطبٌك مفهوم  
 الموازنة الموجهة

وخارطة  بالنتائج
الحسابات ضمن االطار 

 المدى المالً متوسط

70% 75% 76.5% 80% 85% 90% 

تعزٌز وترسٌخ مبادئ الشفافٌة 
واالفصاح والمشاركة فً ادارة 

 الموازنة العامة

مؤشر الموازنة المفتوحة 
وفما الستبٌان  لألردن

الموازنة المفتوحة 
لمنظمة شراكة الموازنة 

نمطة( / ٌماس (الدولٌة 
 كل سنتٌن

- 60 55 - 65 - 

تعزٌــــــز المــــــدرات المؤسســــــٌة 
الكــوادر البشــرٌة فــً  وتطــوٌر
 الدائرة

نسبـة رضـا متلمً 
 %85 %84 %83 %88 %82 %81 الخدمة

 %90 %90 %87 %78.9 %85 %82.8 نسبة رضا الموظفٌن
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انطاللااا ماان الحاار  علااى تحمٌااك رسااالة وأهااداؾ دائاارة الموازنااة العامااة، تمااوم الاادائرة بتنفٌااق الخاادمات والمهااام 

فاً الواجباات باٌن  واالزدواجٌاةوالواجبات المنوطة بها لتؽطً كافة نشاطاتها على نحو ٌملل من التداخل فاً المهاام 

 المدٌرٌات والوحدات المختلفة, وتتوزع الخدمات التً تموم بها الدائرة على برنامجٌن رئٌسٌٌن وهما: 
 

 المساندة: والخدمات االدارة برنامج -1

 اساتراتٌجًالمادٌرٌات وٌارتبط بهادؾ  لجمٌاع المسااندة والمالٌاة االدارٌة الخدمات كافة البرنامج الى تمدٌم ٌهدؾ هقا

 المشارٌع التالٌة: االنشطة و، كما ٌتضمن البرنامج  فً الدائرةوتطوٌر الكوادر البشرٌة هو تعزٌز المدرات المإسسٌة 

 مشروع استخدام الطالة الشمسٌة. 

 اما عن الخدمات التً ٌمدمها البرنامج فهً على النحو التالً:

 للموظفٌن المالئمة التحتٌة توفٌر البنٌة . 

 بها المتعلمة والبٌانات للدائرة والمالٌة االدارٌة الشإون كافة تنظٌم . 

 الدائرة لموظفً التدرٌبٌة الخطة إعداد . 

 الحاسوب وبرمجٌات انظمة تطوٌر وتحدٌث . 

 عمل ورش عمد . 

 بالدائرة المتعلمة الوثائك كافة طباعة . 

 

ٌرتبط تنفٌاق هاقا البرناامج والمالٌة. و ساعد المدٌر العام للشإون االدارٌةمبمهمة اإلشراؾ على تنفٌق البرنامج تناط و

بمدٌرٌااة الشااإون االدارٌااة والمالٌااة ومدٌرٌااة الحاسااوب والمعرفااة ووحاادة الرلابااة الداخلٌااة ووحاادة تطااوٌر االدا  

  المإسسً.

 

 برنامج تطوٌر منهجٌة الموازنة: -2
 

 الماالً االطاار مثل الموازنة ادارة فً المعاصرة العالمٌة والمفاهٌم المنهجٌات تطبٌك عمٌكت هقا البرنامج الى ٌهدؾ

وٌرتبط بهاقا البرناامج  ،االنجاز ولٌاس مستوى الحسابات خارطة وتطبٌك بالنتائج الموجهة والموازنة المدى متوسط

 :كالتالً ةاستراتٌجٌ ثالثة اهداؾ

 خدمات دائرة الموازنة العامة 
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 المملكة فً ستمرمو سلٌم مالً وضع بنا  فً المساهمة. 

 الموازنة ادارة فً المعاصرة العالمٌة الممارسات أفضل مواكبة. 

 تعزٌز وترسٌخ مبادا الشفافٌة واإلفصاح والمشاركة فً ادارة الموازنة العامة. 

 :ةالتالٌ االنشطة والمشارٌعكما ٌتضمن هقا البرنامج الرئٌسً 

 الوظائؾ. تشكٌالت  نظامموازنات الوحدات الحكومٌة ولانون إعداد لانون الموازنة العامة و 

  تطبٌك الموازنة الموجهة بالنتائجمشروع تعزٌز. 

 

  :فهً على النحو التالً هذا البرنامج ٌمدمها التً اما الخدمات

 تحضٌر مشروع لانون الموازنة العامة ومشروع لانون موازنات الوحدات الحكومٌة.  

  ومشروع اصدار بالغ اعداد مشروع لانون الموازنة العامة ومشروع لانون موازنات الوحدات الحكومٌة

 .نظام تشكٌالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة

 اعداد مشروع لانون الموازنة العامة ومشروع لانون موازنات الوحدات الحكومٌة.  

 متابعة الرار مشروع لانون الموازنة العامة ومشروع لانون موازنات الوحدات الحكومٌة. 

  تنفٌق ومتابعة لانون الموازنة العامة.  

  ملحك موازنةاصدار. 

   احداث مادة أو بند أو برنامج أو مشاروع جدٌاد فاً لاانون الموازناة العاماة و لاانون موازناات الوحادات

  .الحكومٌة

 اصدار نظام تشكٌالت الوظائؾ للوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة.  

 اصدار ملخ  الموازنة ودلٌل المواطن للموازنة العامة.  
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 المالٌااة الختامٌااة للوحاادات الحكومٌااة والمإسسااات العامااة وموازنااات بعااض  اباادا  الاارأي فااً البٌانااات

 .المإسسات ؼٌر المدرجة فً لانون موازنات الوحدات الحكومٌة

 تمدٌم االستشارات وإبدا  الرأي حٌال العدٌد من المضاٌا المالٌة واالدارٌة. 

 لوزارات والدوائر الحكومٌةالدورٌة حول مستوى االنجاز بالمشارٌع الرأسمالٌة ل اصدار التمارٌر. 

مساعد المدٌر العام للشإون الفنٌة. وٌارتبط تنفٌاق هاقا البرناامج بمادٌرٌات بمهمة اإلشراؾ على تنفٌق البرنامج  وتناط

 المطاعات ومدٌرٌة الدراسات. 

  

لتنفٌاق البرناامجٌن  2016وتجدر االشارة الى انه لد تم رصد المخصصات الالزماة فاً لاانون الموازناة العاماة لعاام 

( 1,314,000)( دٌنااار لبرنااامج اإلدارة والخاادمات المساااندة ومبلااػ 1,002,000السااابمٌن، حٌااث تاام رصااد مبلااػ )

ً هذا وٌظهر المخطط التالً الهٌكل التنظٌمً لدائرة الموازنة العامـة  دٌنار لبرنامج تطوٌر منهجٌة الموازنة.  متضـمنا

 :2016مختلف المدٌرٌات والوحدات العاملة فً عام 
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 المدٌرٌة العدد

 االدارة العلٌا  2

 مكتب المدٌر العام  5

 المستشارون  1

 وحدة الرلابة الداخلٌة  3

 لطاع االدارة المالٌة  5

 لطاع االدارة العامة  4

 لطاع الدفاع و االمن و المضا   5

 لطاع البنٌة التحتٌة و التنمٌة المحلٌة  5

 لطاع الصحة و التنمٌة االجتماعٌة  5

 لطاع التنمٌة الزراعٌة و الثروة الطبٌعٌة  5

 لطاع التعلٌم و تنمٌة الموارد البشرٌة  3

 لطاع التنمٌة الصناعٌة و تعزٌز البٌئة اإلستثمارٌة  6

 لطاع الثمافة و االعالم و االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات  5

 مدٌرٌة الدراسات   8

 مدٌرٌة الحاسوب و المعرفة  7

 مدٌرٌة الشإون االدارٌة و المالٌة  41

 وحدة تطوٌر االدا  المإسسً  6

  المعارٌن / المجازٌن / المنتدبٌن  16

 المجموع 132

 
 
 
 

 
 

 العدد المؤهل

 8 دكتوراه

 14 ماجستٌر

 70 بكالورٌوس

 5 دبلوم كلٌة مجتمع

 10 ثانوٌة عامة

 25 الثانوٌةدون 

 132 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 توزٌ  اعداد الموظفٌن حسب المدٌرٌات

فٌن حسب المؤهل الوظٌفًظتوزٌ  المو  
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 الحكومٌة الوحدات موازنات ولانون العامة الموازنة لانون إعداد :أوال
 

  مشروع  لانون الموازناة العاماة ومشاروع لاانون موازناات الوحادات الحكومٌاة للسانة متابعة إعداد

لانون الموازنة العامة للسنة  2016( لسنة 3تم إلرارهما بموجب لانون رلم ) حٌث ،2016المالٌة 

لااانون موازنااات الوحاادات الحكومٌااة للساانة المالٌااة  2016( لساانة 4) ولااانون رلاام 2016المالٌااة 

العااادد  2016/ 1/2نشااارهما بالجرٌااادة الرسااامٌة بتاااارٌخ  تااام، و 25/1/2016بتاااارٌخ   2016

(5378. ) 

 ع لاانون الموازنااة العامااة ومشاروع لااانون موازنااات الوحادات الحكومٌااة للساانة الباد  بإعااداد مشاارو

 .2017المالٌة 

 ً  نظام تشكٌالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة إعداد  :ثانٌا

 

 2016مشروع نظام تشكٌالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة للسانة المالٌاة إعداد  متابعة .

نظام تشاكٌالت الاوزارات والادوائر والوحادات  2016( لسنة 47نظام رلم )ولد تم إلراره بموجب 

وتااام نشاااره بالجرٌااادة الرسااامٌة بتاااارٌخ . 23/3/2016بتاااارٌخ  2016الحكومٌاااة للسااانة المالٌاااة 

  (.5392العدد ) 17/4/2016

  2017البد  بإعداد مشروع نظام تشكٌالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة. 

  ً   إعداد تمارٌر حول تمٌٌم األداء للموازنة العامة :ثالثا

  2016عاام حاول أدا  الموازناة العاماة خاالل  شاهرٌةلامت دائارة الموازناة العاماة بإعاداد تماارٌر، 

 . 2015ممارنة مع عام  2016تتضمن تمٌٌم أدا  الموازنة العامة خالل عام 

واالقتصةايٌةًفةًًفًًمجلسًالىىابًواللجىةةًالمالٍةةًً:ًاإلجابـةًعلىًتىصٍاتًاللجىـةًالمالٍـةًرابعا ً

 مجلسًاألعٍانً

  اللجنة المالٌة وااللتصاادٌة فاً و النواباللجنة المالٌة فً مجلس فً إطار متابعة الحكومة لتوصٌات

اللجناة توصاٌات لامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصفوفة خاصة لإلجاباة علاى ، األعٌان  مجلس

 ًاألعٌاان حاول مشاروع مجلاساللجنة المالٌة وااللتصادٌة فاً توصٌات و النوابالمالٌة فً مجلس 

2016إنجازات دائرة الموازنة العامة لعام   
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تام فٌهاا  حٌاث  ،2016لاانون موازناات الوحادات الحكومٌاة للسانة المالٌاة  ولانون الموازنة العاماة 

تحدٌاد التوصاٌة وموضاوعها والجهاة المعنٌااة باالرد واإلجارا ات التاً تاام اتخاقهاا مان لبال الجهااات 

 مجلسً النواب واالعٌان بها.  وتزوٌد المعنٌة

 ً واعداد  حول تمدم سٌر العمل بخصوص منظومة النزاهة الوطنٌة ةربعٌالرٌر اتمال: إعداد خامسا

   الدائرة بهذا الخصوص  تالتمرٌر الشامل بإنجازا
 

  وفما  لمتطلبات الخطة التنفٌقٌة لتعزٌز منظومة النزاهاة الوطنٌاة لتنفٌاق المشاارٌع التاً تماع مساإولٌة

تنفٌقها على دائرة الموازنة العامة، فمد لامت الدائرة بعمال تمرٌار ربعاً حاول تمادم ساٌر العمال فاً 

الموازناات علاى  المشارٌع التاً تماع مساإولٌة تنفٌاقها علاى الادائرة. وتتضامن هاقه المشاارٌع اعاداد

ممارنة متضمنة لموازنة الموجهة بالنتائج، وعمل مراجعة ربعٌة لإلنفاق الحكومً الرأسمالً اأساس 

نسب االنجاز وحجم االنفاق مع االخق بعٌن االعتبار مصادر التموٌل لكل منهاا، وإٌجااد آلٌاة تضامن 

لمإسساات المساتملة فٌماا ربط إلرار الموازنات وجداول التشاكٌالت بشاكل متازامن، وعمال دراساة ل

ٌتعلك بموازنات هقه المإسسات ومواردها واعداد موظفً هقه المإسسات ومدى الحاجة لهم واعادة 

توزٌع الموظفٌن وإٌجاد آلٌات مناسبة للتعامل مع العدد الفائض عن حاجة المإسساات. كماا تتضامن 

دائارة الموازناة العاماة لبال رصاد المشارٌع إٌجاد آلٌة لزٌادة مستوى التنسٌك بٌن دٌاوان المحاسابة و

المخصصات للمشارٌع المتعثرة التً لم تحمك أهدافها من اجل الولوؾ علاى أساباب التعثار وتعزٌاز 

 المسا لة بشؤنها والبت بجدوى استمرارٌة حجز مخصصات لها.

 
  

 ً  هجٌات الحدٌثة فً ادارة الموازنة: أهم التطورات المتعلمة بتطبٌك المفاهٌم والمنسادسا

 واالجرا ات التً لامت بهاا دائارة  لألنشطةالحما  واالجتماعً لموازنة المستجٌبة للنوع فٌما ٌتعلك با

الموازنة العامة خالل السنوات الماضٌة بالتعاون مع اللجناة الوطنٌاة االردنٌاة لشاإون المارأة وهٌئاة 

االمم المتحدة للمرأة والتً تتعلك بشاإون المارأة فاً موازناات الاوزارات والادوائر الحكومٌاة، وفاً 

امة للمرأة  فً عملٌة اعداد الموازنة وتنفٌقها وهو ماا ضو  االولوٌة التً تعطٌها دائرة الموازنة الع

ٌعرؾ بمفهوم الموازنة المستجٌبة للنوع االجتماعً، التً تبرز احتٌاجات المرأة وتعمل على رصاد 

 برنااامج ماان الثالثااة المرحلااة تنفٌااق اطااار فمااد تضاامنالمخصصااات الالزمااة لتلبٌااة هااقه االحتٌاجااات، 

 دائرة مع وبالتعاون المرأة لشإون االردنٌة الوطنٌة اللجنة لٌام ماعًاالجت للنوع المستجٌبة الموازنة

 الموازناات لمحللاً تدرٌبٌاة عمال ورشاة بعمد متخصصة استشارٌة جهة خالل ومن العامة الموازنة

 الاوزارات فاً والموازناة االساتراتٌجً التخطاٌط مجااالت فاً والمعنٌاٌن العاماة الموازناة دائارة فً

 فٌهاا ٌاتم التاً والكٌفٌاة والسٌاساً واالجتمااعً االلتصاادي التمكاٌن مفهاوم حول الحكومٌة والدوائر
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 فااً االجتماااعً النااوع منظااور ماان المشااارٌع تحلٌاال والٌااات التمكااٌن، لؽاٌااات المعاادة النماااق  تعبئااة

 الناوع منظاور مان الحكومٌة البرامج فً بالتمكٌن المتعلمة المشارٌع تحدٌد الحكومٌة والٌات البرامج

لاانون  مشاروعفاً  وفً هقا االطار، فمد تم اضافة جادول جدٌاد الاى الجاداول الرئٌساٌة االجتماعً.

ٌباٌن مخصصاات تعوٌضاات العااملٌن االنااث موزعاة حساب  2017للسانة المالٌاة  الموازنة العاماة

 الفصول.

 وتعمل علاى رصاد المخصصاات  الطفل التً تبرز احتٌاجات  ا ٌتعلك بالموازنة الصدٌمة للطفلفٌمو

، فمد لامت دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع المجلس الوطنً لشإون الالزمة لتلبٌة هقه االحتٌاجات

 االعلااى والمجلااس واالسااكان العامااة االشااؽال وزارة الدراسااة التحلٌلٌااة لمااوازنتً بااإطالقاالساارة 

 المإسساٌة والخطط السٌاسات ى تحلٌلال الدراسة . ولد هدفت2016للشباب فً شهر تشرٌن الثانً 

 مان الحماوق، هقه ممابل الموازنة فً المرصودة والمخصصات الطفل، حموق بتلبٌة المعنٌة الوطنٌة

 ٌمكاان التااً المعلومااات وتااوفٌر الطفاال، لصااال  الموجااه االنفاااق وفعالٌااة كفااا ة علااى الولااوؾ أجاال

 خاصاة مإشارات وضاع بضرورة الدراسة ولد اوصت .الحموق بهقه للوفا  الدعم لكسب استخدامها

 بالطفل الصلة قات المنشودة األهداؾ وتحمٌك البرامج أدا  وتمٌٌم متابعة من للتمكن األطفال بؤنشطة

وتجاادر االشااارة الااى انااه لااد تاام فااً الساانوات الماضااٌة اعااداد تمااارٌر مشااابهة لهااقه  .وفاعلٌااة بكفااا ة

الدراسااة حااول موازنااات وزارات الصااحة والتربٌااة والتعلااٌم والتنمٌااة االجتماعٌااة ووزارة العماال 

هٌكلااة الباارامج ووزارة االولاااؾ والشااإون والممدسااات االسااالمٌة ووزارة العاادل، حٌااث تاام اعااادة 

وتطوٌر المزٌد من مإشارات األدا  التاً تركاز علاى  بالطفل المتعلمةالت اإلنفاق فً مجا واالنشطة

فً هقه الوزارات. كما ٌمكن االستفادة من هقه الدراسات فً كونها توفر تمارٌر تحلٌلٌاة عناد  الطفل

التخطٌط االستراتٌجً لكافة الوزارات المعنٌة بحموق الطفل. وتؤتً هقه الدراسات اساتكماال للجهاود 

مجاال الموازناة الصادٌمة للطفال وقلان الاى إحاداث نملاة نوعٌاة فاً والهادفاة دائرة لتً لامات بهاا الاا

 العاللة.بالتعاون مع المإسسات الدولٌة قات 

 عملٌاة علاى الشافافٌة مان المزٌاد إلضافا و، تعزٌاز حماوق االنساان فاً المملكاةفٌما ٌتعلك بجاناب و 

 ولااانون العامااة الموازنااة لااانون بنشاار العامااة الموازنااة دائاارة لاماات للدولااة، العامااة الموازنااة اعااداد

 للادائرة اإللكتروناً المولاع علاى صادورهما بعاد 2016 المالٌاة للسانة الحكومٌة الوحدات موازنات

 الاى باإلضاافة حولهاا، المالحظات وابدا  علٌها االطالع للجمٌع ورلٌة منها لٌتسنى نسخ توزٌع وتم

 للاادائرة اإللكتروناً المولاع علاى ونشاره 2016 لعاام العاماة للموازناة الماواطن دلٌال وثٌماة اصادار

 ماان كاال فااً للمااواطنٌن توعوٌااة حوارٌااة ناادوات بعمااد الاادائرة لاماات كمااا. منااه ورلٌااة نسااخ وتوزٌااع

 مإسساات احادى ماع الكارن وبالتعااون ومحافظاة جارش ومحافظاة نااعور لاوا / العاصامة محافظة



 
 

16 

 

 واطالعاه والماواطن العاماة الموازناة دائارة باٌن التواصل أطر تعزٌز بهدؾ وقلن المدنً، المجتمع

 .العامة الموازنة لانون فً الواردة والمعلومات البٌانات من ممكن لدر اكبر على

 اجاارا  تاام فمااد والمعلومااات، البٌانااات علااى الحصااول حااول والباااحثٌن المااراجعٌن مهمااة ولتسااهٌل

 الموالاع حاول راصاد مركاز مالحظاات علاى بناا    للادائرة اإللكتروناً المولاع علاى واسعة تعدٌالت

 وحرٌاة حماٌاة مركز مع منسك تسمٌة تم كما الوزرا ، رئاسة الى رفعها التً الحكومٌة اإللكترونٌة

 علاى الحصاول حاك انفااق ومؤسساة تطوٌر الى الهادؾ" اعرؾ مشروع" إدارة مع للعمل الصحفٌٌن

 .المعلومات

 دائاارة لاماات ،(2025 -2016) لألعااوام االنسااان لحمااوق الشاااملة الوطنٌااة بالخطااة ٌتعلااك وفٌمااا

 العاماة الموازنة لانون مشروعً بإعداد المتعلك الوزرا  رئٌس دولة تعمٌم بتضمٌن العامة الموازنة

 والوحـــاـدات والدوائر الوزارات جمٌع من الطلب ،2017لعام الحكومٌة الوحدات موازنات ولانون

 اعااداد عنااد االنسااان لحماوق الشاااملة الوطنٌااة الخطاة تنفٌااق متطلبااات االعتباار بعااٌن األخااق الحكومٌاة

 متطلباات اساتٌعاب علاى والعمال الوطنٌاة األولوٌاات ماع منساجمة تكاون ان على موازناتها مشارٌع

 .لها المحددة األولٌة السموؾ ضمن الخطة

 موازناات لاانون ومشاروع العاماة الموازناة لاانون مشاروع إعاداد عناد االعتباار بعاٌن األخق تم ولد

 والاادوائر للااوزارات الالزمااة المالٌااة المخصصااات رصااد 2017 المالٌااة للساانة الحكومٌااة الوحاادات

 قوي مان والماواطنٌن والطفال المارأة فاٌهم بمان الماواطنٌن حماوق تعازز والتً الحكومٌة والوحدات

 عنااد االنسااان حمااوق مفاااهٌم ادمااا  لماانهج ووفمااا   المتاحااة المالٌااة المااوارد ضااو  فااً وقلاان اإلعالااة،

 وتنفٌاقا الحكومٌاة والوحدات والدوائر الوزارات ألهداؾ تحمٌما   وقلن للدولة العامة الموازنة صٌاؼة

 حمااوق بتعزٌااز رئٌسااً وبشااكل ٌسااهم ممااا للمااواطنٌن افضاال خاادمات بتماادٌم االسااتراتٌجٌة لخططهااا

 اباااراز تااام كماااا. والترفٌاااه والتعلاااٌم والصاااحة االجتماعٌاااة والحماٌاااة األمااان بحاااك المتمثلاااة االنساااان

 انسجاما   2017 المالٌة للسنة العامة الموازنة لانون فً والطفل بالمرأة المتعلمة المالٌة المخصصات

 مشااروعً نشاار وتاام. للطفاال الصاادٌمة والموازنااة االجتماااعً للنااوع المسااتجٌبة الموازنااة مفهااوم مااع

 المولااع علااى 2017 المالٌااة للساانة الحكومٌااة الوحاادات موازنااات ولااانون العامااة الموازنااة لااانون

 .حولها مالحظاتهم وابدا  علٌها االطالع للجمٌع المجال إلتاحة للدائرة اإللكترونً
 

 ً  الشفافٌة فً شؤون الموازنة العامة أ: تعزٌز مبدسابعا
 

 
 

  بهادؾ تموٌاة لناوات االتصاال  "2016"دلٌل المواطن للموازنة العامة للسنة المالٌة اصدار وثٌمة

وتمتٌن الثمة المتبادلة بٌن المواطن والحكومة وتعزٌز المشاركة الواعٌة فً شإون الموازنة العاماة. 

تعبر الوثٌمة عن التزام الدائرة بتعزٌز الشفافٌة حول حجم وهٌكل اٌرادات المملكة ونفماتها، اضافة و

لادر ممكان مان المعلوماات والبٌاناات المتعلماة  الى تمكٌن المواطن االردناً مان الوصاول الاى اكبار
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بالموازنة والتً من شؤنها ان تتٌ  لاه التعارؾ علاى حجام المخصصاات المالٌاة الموجهاة للمطاعاات 

اإللتصادٌة والخدمات العامة التً لها مساس مباشر بحٌاة المواطن الٌومٌة، وبماا ٌفضاً الاى تحماك 

  لعام واوجه انفاله.الفهم الكامل للمواطن حول مصادر االنفاق ا

دماج وثٌمااة ملخا  الموازنااة التاً كاناات تصاادرها  2016فاً عااام تاام لاد تجادر االشااارة الاى انااه و

لعاام الدائرة خالل السنوات الماضٌة ماع وثٌماة دلٌال الماواطن للموازناة العاماة بحٌاث أصاب  الادلٌل 

حٌث ملخ  الموازنة.  ٌشتمل على البٌانات والمعلومات االضافٌة التً كانت ترد فً وثٌمة 2016

تم تضمٌن الدلٌل بٌانات ومعلومات جدٌدة ألول مرة ولعل من أبرزها الجدول الزمنً لمراحل اعداد 

الهادفاة الاى  2015، والتدابٌر الحكومٌة المتخقة فً عاام 2016الموازنة، وتوجهات الموازنة لعام 

الموازنااة العامااة ومإشاارات  احتااوا  عجااز الموازنااة العامااة وتحفٌااز النشاااط االلتصااادي، وخالصااة

، والتصنٌؾ الوظٌفً للنفمات العامة الممدرة حساب األلساام 2018 -2014المال ة المالٌة للسنوات 

، وإجماالً النفماات الرأسامالٌة موزعاة حساب المحافظاات للسانة 2018 -2014الوظٌفٌة للسانوات 

. كماا تام إباراز 2016المالٌاة  ، وإجمالً النفمات العامة الممدرة حسب الفصول للسنة2016المالٌة 

ة التاً لاد الجهد القي لامت به الدائرة فً مجال تعزٌز حموق االنسان، وبٌان أبرز المخاطر المحتمل

 تواجه الموازنة العامة فً المدى المتوسط.
 

 

 

 ً  : إعداد التمرٌر السنويثامنا

  2015لعاام  الحاادي عشاربإعاداد التمرٌار السانوي   2016لامت دائارة الموازناة العاماة فاً عاام ،

هااقا التمرٌاار الاادور التنمااوي للموازنااة العامااة واسااتراتٌجٌة دائاارة الموازنااة العامااة  حٌااث تضاامن

 والخدمات التً تمدمها الدائرة باإلضافة الى انجازات الدائرة وتطلعاتها المستمبلٌة.

 

 ً   العامة : اصدار أدلة عمل دائرة الموازنةتاسعا

  دلٌاال النفمااات"تاام اعااداد  فمااد ،العامااة بؤهمٌااة تحلٌاال بنااود االٌاارادات والنفماااتادراكااا  ماان الاادائرة          

ٌتضمن المرجعٌة التشرٌعٌة لكل بند من بنود االٌرادات والنفماات مصانفة حساب  القي "اإلٌرادات و

 .خارطة الحسابات

 

 : ترجمة لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحدات الحكومٌةاً شراع

 إلى اللؽة  2016ولانون موازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة   ترجمة لانون الموازنة العامة تم

كما تم بد  العمل على ترجمة مشروع لانون  اإلنجلٌزٌة ونشرهما على المولع االلكترونً للدائرة.

 . 2017الموازنة العامة ومشروع لانون موازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة 
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 الداخلٌة ) مالٌة وادارٌة وفنٌة(الرلابة عشر:  حادي

 المالٌة اعداد تمارٌر رلابٌة شهرٌة وتمرٌر سنوي ٌتم رفعها لمعالً وزٌر. 

 .رفع عدة تمارٌر رلابٌة لعطوفة المدٌر العام تبٌن االخطا  والسلبٌات ومتابعة تصوٌبها 

  واخق موافمة ُ الوزٌر  معالًمصادلة و مدٌر العامعطوفة الاعداد دلٌل وخطة عمل للرلابة سنوٌا

 علٌها حسب االصول.

  ( لمدٌرٌات والسام الدائرة.وادارٌة وفنٌةالمٌام بإجرا  الزٌارات الرلابٌة الفجائٌة )مالٌة 

 المالٌة  الالمركزٌةعشر:  ثانً

 ٌمااان لبااال وزارة المالٌاااة  ةالمشاااكل ة منااادوبٌن عااان دائااارة الموازناااة فاااً اللجناااة الفنٌاااةتااام تسااام

ووزارة الداخلٌاااة ووزارة الشاااإون البلدٌاااة ودٌاااوان المحاسااابة ودائااارة الموازناااة العاماااة بهاااادؾ 

وخاصاااااة فٌماااااا ٌتعلاااااك  المالٌاااااةالالمركزٌاااااة الخطاااااط واالجااااارا ات لتنفٌاااااق دراساااااة ووضاااااع 

بااااإلجرا ات التاااً تماااوم بهاااا دائااارة الموازناااة خاااالل مرحلتاااً اعاااداد وتنفٌاااق الموازناااة العاماااة 

 وقلن بالتعاون مع مشروع اصالح وادارة المالٌة العامة. 
 

  وإدارة المالٌة العامةالتعاون م  مشروع االصالح المالً  :ثالث عشر 

  ًلتعمٌاااك مفهااوم الموازناااة الموجهاااة بالنتااائج واساااتكمال متطلباااات الجهاااود  اطاااار متابعااة فاا

مإشااارات لٌااااس أدا  الاااوزارات هاااقا المفهاااوم مااان خاااالل إٌجااااد آلٌاااة فاعلاااة لمتابعاااة وتمٌاااٌم 

والااادوائر الحكومٌاااة، وضااامن إطاااار تعزٌاااز الشاااراكة باااٌن الاااوزارات والااادوائر الحكومٌاااة 

صااالح بالتعاااون مااع مشااروع افمااد تاام  ماان جهااة ودائاارة الموازنااة العامااة ماان جهااة أخاارى،

العمااال ( USAIDالمماااول مااان الوكالاااة األمرٌكٌاااة للتنمٌاااة الدولٌاااة )وادارة المالٌاااة العاماااة 

مراجعاااة الخطاااة االساااتراتٌجٌة وخطاااة األدا  السااانوٌة ومإشااارات لٌااااس األدا  علاااى  ىعلااا

لعااادد مااان الاااوزارات والااادوائر الحكومٌاااة قات مساااتوى األهاااداؾ االساااتراتٌجٌة والبااارامج 

اعتماااااااد مإشاااااارات أدا  تتوافااااااك واالٌااااااة المعتماااااادة للمتابعااااااة والتمٌااااااٌم العاللااااااة بهاااااادؾ 

 عامة لألعوام المادمة.وتضمٌنها فً مشروع لانون الموازنة ال
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 العامة لانون تنظٌم الموازنةعشر:  راب 

  الحالً واعداد مسودة تتضمن التعدٌالت العامة  بمراجعة لانون تنظٌم الموازنةالبد  تم

تم عرض المسودة على لد الممترحة فً ضو  المستجدات التً طرأت فً السنوات االخٌرة. و

باإلجرا ات تمهٌدا للسٌر المالحظات حولها،  ألخقالمختصة  شركا  الدائرة والجهات

 والمراحل الدستورٌة إللراره.

 عشر: الحوســبة  خامس

 وفً هذا المجال تم انجاز ما ٌلً :  

  المتابعة واالشراؾ على تطبٌك وصؾ وتصنٌؾ الوظائؾ الجدٌد الخا  بنظام تشكٌالت

 الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة.

  المدٌرٌات والوحدات فً الدائرة بؤٌة كشوفات وجداول لها عاللة بعمل العمل على تزوٌد

 الدائرة.

  تطوٌر نظام المولع االلكترونً الخارجً للدائرة والعمل على استضافته فً مركز تكنولوجٌا

 المعلومات الوطنً.

 االدا  الحكومً والشفافٌة تطوٌر ومتابعة نظام جائزة الملن عبد هللا الثانً لتمٌز. 

 شاركة مع فرٌك العمل المشكل فً دائرة الموازنة العامة والمكلؾ بإعداد نظام المتابعة الم

  . والتمٌٌم

  الحساب الختامً للوحدات الحكومٌة بالتعاون مع وزارة المالٌة.المشاركة فً اعداد 

  لانون الموازنة العامة لؽاٌات منالشات مجلس النوابشروع مبإصدار التمارٌر الخاصة 

 .واالدارة العلٌا

  المتابعة واإلشراؾ فنٌا  على إدخال بٌانات نظام التشكٌالت واصداره للوزارات والدوائر

 والوحدات الحكومٌة.

  والشبكة  الحاسوباالستمرار فً تمدٌم الدعم الفنً لموظفً الدائرة من خالل صٌانة اجهزة

 .GFMISنظام وتوابعها ومتابعة تمدٌم الدعم الفنً لمستخدمً 

  المساهمة فً دراسة احتٌاجات الوزارات والدوائر الحكومٌة من أجهزة الحاسوب وتوابعها

ركز تكنولوجٌا من خالل المشاركة فً لجنة الشرا  الخاصة بؤجهزة الحاسوب فً م

  .المعلومات الوطنً
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 توعٌة لل لمع تطوٌر سٌاسات لكلمات المرور وتعمٌمها على موظفً الدائرة وعمد ورشات

ادارة المعرفة ونظام حفظ امن وسرٌة المعلومات ومتابعة تنفٌق االنشطة المدرجة فً  بمفاهٌم

 استراتٌجٌة ادارة المعرفة.

  متابعة تجدٌد عمد استضافة المولع االلكترونً الخارجً للدائرة وخدمة االنترنت مع مركز

 تكنولوجٌا المعلومات الوطنً ورخصة برنامج مضاد الفٌروسات.

  االلكترونً الجدٌد للدائرة.لمولع اتطوٌر 

 .البد  بإنشا  نظام التكافل الخا  بالدائرة 

  ولانون موازنات الوحدات المتابعة واالشراؾ فنٌا على ادخال بٌانات لانون الموازنة العامة

 العربٌة واالنجلٌزٌة. باللؽتٌن ماواصدارهالحكومٌة 

 ر مالٌة، حواالت، منالالت، موالؾ المتابعة واالشراؾ فنٌا على تنفٌق ادوات الموازنة )اوام

  .مالٌة(

  تحمٌل بٌانات الموازنة على ملؾ اكسل لؽاٌات مشروعGFMIS. 

 .التعاون مع مشروع االصالح المالً إلنشا  ؼرفة خوادم رئٌسٌة قات مواصفات عالٌة 

 

 تعزٌز المدرات المؤسسٌة فً الدائرة عشر: سادس 

 
  وقلن 2016عمل خالل عام  ةوورشتدرٌبٌة داخلٌة وخارجٌة ة ( دور34)بنحو الدائرة شاركت ،

وتعزٌز لدراتهم للمٌام بالمهام والواجبات الموكولة إلٌهم على أكمل وجه موظفٌها لتنمٌة مهارات 

 -وقلن على النحو التالً:

 6201لعام  اوالً :الدورات التدرٌبٌة وورش العمل  الداخلٌة 
 

 الفترة
مكانًاوعقايً

 الدورة
المىظمةًالجهة  

عديً

 المىظفٍه
 الرقم عىىانًالدورة

12-13-1/2016 Amman 

 

USAID 3 Review and revised KPIs of pilot 

ministries for the M&E system 

Workshop 

1.  

18-19/1/2016 Amman USAID 1 Review and revised KPIs of pilot 

ministries for the M&E system 

Workshop 

2.  

11/4/2016 Amman USAID 4 Gender Responsive Budgeting 

Workshop   

3.  

25/4/2016 Amman USAID 7 Performance Budget Reporting 

Works shop 

4.  

24/4-26/5/2016 Amman   ّصاسح رطْٗش المطبع

 العبم 

 5 ثشًبهح رطْٗش المطبع العبم  1
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 الفترة
مكانًاوعقايً

 الدورة
المىظمةًالجهة  

عديً

 المىظفٍه
 الرقم عىىانًالدورة

2-8/5/2016 Amman USAID 1 Hyperion Planning & Budgeting 

Procedures Hands On Training 

6.  

25-29/9/2016 Amman   الوعِذ الوبلٖ/ ّصاسح

 الوبل٘خ 

.7 رششٗعبد هبل٘خ  –الوحبسجخ الحكْه٘خ  1  

3-9/10/2016 Amman   الوعِذ الوبلٖ/ ّصاسح

 الوبل٘خ 

.8 2الوحبست الحكْهٖ / رششٗعبد 1  

10-16/10/2016 Amman   الوعِذ الوبلٖ/ ّصاسح

 الوبل٘خ 

.9 3الوحبست الحكْهٖ / رششٗعبد  1  

17-23/10/2016 Amman   الوعِذ الوبلٖ/ ّصاسح

 الوبل٘خ 

الوحبست الحكْهٖ / االحصبءاد ّأًظوخ  1

 الوعلْهبد

10.  

24-30/10/2016 Amman   الوعِذ الوبلٖ/ ّصاسح

 الوبل٘خ 

.11 الوبل٘خ العبهخهحْس  –ثشًبهح الوحبست الحكْهٖ  1  

31/10-6/11/2016 Amman   الوعِذ الوبلٖ/ ّصاسح

 الوبل٘خ 

العول الشلبثٖ  -ثشًبهح الوحبست الحكْهٖ 1

 الذاخلٖ فٖ الدِبص الحكْهٖ االسدًٖ

12.  

7-13/11/2016 Amman   الوعِذ الوبلٖ/ ّصاسح

 الوبل٘خ 

اخشاءاد الوحبسجخ  –ثشًبهح الوحبست الحكْهٖ  1

 1الحكْه٘خ 

13.  

14-21/11/2016 Amman   الوعِذ الوبلٖ/ ّصاسح

 الوبل٘خ 

اخشاءاد الوحبسجخ  –الوحبست الحكْهٖ  1

 2الحكْه٘خ 

14.  

5-7/9/2016 Amman  15 هِبساد رٌظ٘ن الْلذ ّرحذٗذ األّلْٗبد 1 غشفخ ردبسح عوبى.  

6-8/9/2016 Amman  الذاخل٘خ ّفك الزم٘٘ن الزارٖ ألًظوخ الشلبثخ  1 غشفخ ردبسح عوبى

(Coso) 

16.  

18-21/9/2016 Amman  17 رطج٘مبد أكسل فٖ الوْاسد الجششٗخ  1 غشفخ ردبسح عوبى.  

24-26/9/2016 Amman  18 أسبس٘بد الزصو٘ن الدغشاف٘كٖ 1 غشفخ ردبسح عوبى.  

26-28/9/2016 Amman  الشؤٗخ اإلداسٗخ الوحفضح لزطْٗش ث٘ئخ العول  1 غشفخ ردبسح عوبى

 ّرجس٘ظ االخشاءاد

19.  

8-10/10/2016 Amman  20 اإلرك٘ذ فٖ ث٘ئخ العول  1 غشفخ ردبسح عوبى.  

24-26/10/2016 Amman  الوِبساد الوزكبهلخ فٖ اإلحصبء ثبسزخذام  1 غشفخ ردبسح عوبى

(SPSS)  

21.  
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 6201لعام ثانٌاً  : الدورات الخارجٌة 
 

مكانًاوعقايً الفترة

 الدورة
المىظمةًالجهة عديً 

 المىظفٍه
 الرقمً عىىانًالدورة

10-14/1/2016 صٌذّق الٌمذ  الكْٗذ  

 الذّلٖ
.1 اداسح االسزثوبساد العبهخ  3  

20-24/3/2016 الوعِذ العشثٖ  الكْٗذ  

 للزخط٘ظ
هشاحل ّاسبل٘ت الزخط٘ظ االلزصبدٕ  1

 ّاالخزوبعٖ 
2.  

3-7/4/2016 الوعِذ العشثٖ  الكْٗذ  

 للزخط٘ظ
اسزشار٘د٘خ ّس٘بسبد الزٌو٘خ  1

 االلزصبدٗخ 
3.  

17-21/4/2016 الوعِذ العشثٖ  الكْٗذ  

 للزخط٘ظ
هِبساد رحل٘ل الج٘بًبد ّاعذاد  2

 الزمبسٗش االلزصبدٗخ الكل٘خ 

4.  

24-28/4/2016 الوعِذ العشثٖ  الكْٗذ  

 للزخط٘ظ
هِبساد رحل٘ل الزمبسٗش االلزصبدٗخ  2

 االلل٘و٘خ ّالذّل٘خ 
5 

15-19/5/2016 الوعِذ العشثٖ  الكْٗذ  

 للزخط٘ظ
.6 رحذٗبد العْلوخ ّالزكزالد االلل٘و٘خ 1  

الجشًبهح الصٌٖ٘  الص٘ي 19/5-8/6/2016

الوزعذد لزذسٗت 

 الوْاسد الجششٗخ 

1 Seminar on finance and 
economic administration  
for developing countries 

7.  

19/5-8/6/2016  Fiscal and economic 1 الص٘ي  الص٘ي 
Administration for 

developing countries 

8.  

23-27/5/2016 صٌذّق الٌمذ  الوغشة 

الذّلٖ لاللزصبد 

ّالزوْٗل فٖ 

 الششق االّسظ

.9 الس٘بسبد االحزشاصٗخ الكل٘خ 1  

13/10-2/11/2016 ّصاسح الزخط٘ظ  الص٘ي 

 ّالزعبّى الذّلٖ
1 Economic structural 

reform for developing 
counters 

10.  

20-24/10/2016 الوعِذ العشثٖ  الكْٗذ  

 للزخط٘ظ
ال٘بد روك٘ي الشجبة ّرعضٗض دّسُن  1

 الزٌوْٕ
11.  

23-27/10/2016 صٌذّق الٌمذ  الكْٗذ  

 الذّلٖ
.12 رمْٗخ هؤسسبد الوْاصًخ 1  

7-18/11/2016 صٌذّق الٌمذ  الوغشة 

 الذّلٖ
ّالزحل٘الد الوجٌ٘خ علٔ الزْلعبد  1

 ًوبرج االلزصبد الم٘بسٖ الكلٖ
13.  
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حمك األردن تمدما  ملموسا  فً مجال إعداد الموازنة وإدارتها وفما  ألحدث الممارسات والتصنٌفات الدولٌة 

وبما ٌتال م مع األوضاع االلتصادٌة والمالٌة المحلٌة، حٌث تم إدخال التحسٌنات على أسلوب إعداد 

جدٌدة لربط الموازنة بالتخطٌط  الموازنة العامة وتصنٌؾ النفمات واإلٌرادات، وتم البد  بتطبٌك منهجٌة

متوسط المدى اعتبارا  من عام مالً االستراتٌجً وتبنً مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ضمن إطار 

، وكقلن تم إعداد وإصدار لانون جدٌد لتنظٌم الموازنة العامة فً األردن بدال  من المانون السابك 2008

وازنة العامة تعتمد على التخطٌط المالً المستمبلً القي ٌؤخق لتصب  عملٌة إعداد وتنفٌق الم 1962 لسنة

 بعٌن االعتبار األهداؾ واألولوٌات الوطنٌة.
 

رؤٌتها وبموجب المفهوم الجدٌد للموازنة الموجهة بالنتائج فمد لامت الوزارات والدوائر الحكومٌة بتحدٌد 

على مستوى األهداؾ  لٌاس األداء ورسالتها وأهدافها االستراتٌجٌة وبرامجها ومشارٌعها ومؤشرات

هقه األهداؾ واضحة ومحددة ولابلة للمٌاس ووالعٌة ومحددة بولت على أن تكون االستراتٌجٌة والبرامج 

 وأن تكون منسجمة مع رإٌة الوزارة أو الدائرة الحكومٌة.
 

بحٌث أصب  ٌؽطً هقا كما تم تطبٌك إطار الموازنة متوسط المدى لالرتما  بآلٌة إعداد الموازنة العامة 

بدال  من سنة واحدة لجمٌع بنود اإلٌرادات والنفمات بما ٌمّكن الحكومة من رسم السٌاسة  تاإلطار ثالث سنوا

المالٌة وبنا  الموازنة العامة للدولة ضمن رإٌة مالٌة واضحة لتحمٌك وضع مالً سلٌم باإلضافة إلى اعتماد 

جغرافٌة الدولٌة حٌث تتضمن هقه الخارطة تصنٌفات متعددة خارطة حسابات جدٌدة تتوافك مع المعاٌٌر 

تساعد اإلدارة المالٌة على توفٌر تمارٌر تحلٌلٌة شاملة وبرامج ووظٌفٌة والتصادٌة وتنظٌمٌة وتموٌلٌة 

 تلبً احتٌاجات الجهات الرسمٌة والخاصة.

القي إلعداد الموازنة العامة   الجدول الزمنً السنويتجدر االشارة الى انه طرأ العدٌد من التطورات على و

 :التالًٌمكن اٌجازه على النحو 

 

 

 

 

 

 

     آلٌة إعداد الموازنة العامة والجدول الزمنً لمراحل اإلعداد
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 الجهة المسؤولة اإلجراء التارٌخ

 وٍسان
الحكْه٘خ، ّرحذٗث الوؤششاد  ّالْحذاد هشاخعخ السمْف االّل٘خ للْصاساد ّالذّائش

 االلزصبدٗخ الكل٘خ.
المىازوةًالعامةيائرةً  

 مىتصفًآٌار

الحكْه٘خ  رضّٗذ دائشح الوْاصًخ العبهخ ثوششّعبد ّالْحذاد الطلت هي الْصاساد ّالذّائش 

اعزوبد سمْف  دّلخ سئ٘س الْصساء هزضوٌب  هْاصًبرِب للوذٓ الوزْسظ ثوْخت رعو٘ن صبدس عي 

 .حكْه٘خّّحذح خضئ٘خ أّل٘خ لكل ّصاسح ّدائشح 
العامةيائرةًالمىازوةً  

 مىتصفًتمىز

 

الحكْه٘خ ثزضّٗذ دائشح الوْاصًخ العبهخ ثوششّعبد هْاصًبرِب ّالْحذاد ل٘بم الْصاساد ّالذّائش 

 للوذٓ الوزْسظ .
والدوائرًًتكافةًالىزارا

 والىحداتًالحكىمٍة

 مىتصفًاٌلىل

 

اطبس  الحكْه٘خ ّاعذادّالْحذاد االًزِبء هي دساسخ هششّعبد هْاصًبد الْصاساد ّالذّائش 

 اًفبق هزْسظ الوذٓ للْصاساد ّالذّائش الحكْه٘خ
 يائرةًالمىازوةًالعامة

 وهاٌةًاٌلىل

 

اعذاد ثالغ الوْاصًخ العبهخ هزضوٌب  رحذٗذ السمف الكلٖ لإلًفبق العبم ّالسمْف الدضئ٘خ لٌفمبد 

 .الحكْه٘خ ّالْحذاد الْصاساد ّالذّائش 
 يائرةًالمىازوةًالعامة

 مطلعًتشرٌهًاالول

 
 رئاسةًالىزراء اصذاس ثالغ الوْاصًخ العبهخ ثعذ الشاسٍ.

 مىتصفًتشرٌهًاالول
الحكْه٘خ ثزضّٗذ دائشح الوْاصًخ العبهخ ثوششّعبد هْاصًبرِب ّالْحذاد ل٘بم الْصاساد ّالذّائش 

 للوذٓ الوزْسظ فٖ ضْء ثالغ الوْاصًخ.
والدوائرًًتكافةًالىزارا

 والىحداتًالحكىمٍة

 وهاٌةًتشرٌهًاالول

 

ّلبًْى هْاصًبد الْحذاد اعذاد الوالهح ّاالثعبد الشئ٘س٘خ لوششّع لبًْى الوْاصًخ العبهخ 

 .وبّاخشاء إٔ رعذٗالد علِ٘ وبعلٔ الودلس االسزشبسٕ للوْاصًخ لوٌبلشزِ وبّعشضِالحكْه٘خ 

 

يائرةًالمىازوةًالعامةً

المجلسًاالستشاريً

 للمىازوةًالعامة

 مىتصفًتشرٌهًالثاوً

 

لودلس الْصساء ّلبًْى هْاصًبد الْحذاد الحكْه٘خ لبًْى الوْاصًخ العبهخ  ٖهششّعرمذٗن 

 لوٌبلشزَ ّالشاسٍ ثعذ اخشاء الزعذٗالد الوطلْثخ.
 يائرةًالمىازوةًالعامة

 مجلسًالىزراء

 وهاٌةًتشرٌهًالثاوً

 
 رئاسةًالىزراء رمذٗن هششّع لبًْى الوْاصًخ العبهخ الٔ هدلس االهخ.

 كاوىنًاول
الولك٘خ السبه٘خ ثبلوصبدلخ  هٌبلشخ هششّع لبًْى الوْاصًخ العبهخ ّإلشاسٍ روِ٘ذا  لصذّس اإلسادح

 .علَ٘
ًمجلسًاألمة

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 الجدول الزمنً لمراحل إعداد الموازنة 
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 أوالً: المساهمة فً بناء وض  مالً سلٌم ومستمر فً المملكة من خالل العمل على ما ٌلــً :

 على مستوى آمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً. الحفاظ 

  بشكل تدرٌجًالدعم الممدم للوحدات الحكومٌة تخفٌض . 

 .المساهمة فً توجٌه وضبط اإلنفاق العام وتوجٌهه وفما لألولوٌات الوطنٌة 

 

 خالل العمل على : ثانٌاً : مواكبة أفضل الممارسات العالمٌة المعاصرة فً إدارة الموازنة وذلن من

   تطوٌر لانون موازناات الوحادات الحكومٌاة  من خاللتعمٌك تطبٌك مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج

السنوي من حٌث الشكل والمضمون لٌتوافك مع المراحل المتمدمة من تطبٌك مفهوم الموازنة الموجهة 

 .بالنتائج 

   واصدار التمارٌر قات العاللة ملمتابعة والتمٌٌانظام االنتها  من اعداد. 

  إلعاادادالجاادول الزمنااً وتعاادٌل جعااة االنتهااا  ماان اعااداد مسااودة لااانون تنظااٌم الموازنااة العامااة ومرا 

 .الموازنة

  فااً لااانون الموازنااة العامااة ولااانون  واالهااداؾ االسااتراتٌجٌةدا  لٌاااس األمراجعااة مإشاارات متابعااة

 .ائر والوحدات الحكومٌةوالوزارات والدبالتعاون مع موازنات الوحدات الحكومٌة 

  مفهااوم النااوع االجتماااعً والطفاال فااً موازنااات االسااتمرار بتطبٌااك افضاال الممارسااات الدولٌااة حااول

  .الوحدات الحكومٌة

 التطلــــــعات المســتمبلٌة
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 التوسع فً تطبٌك مكونات خارطة الحسابات للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومٌة من خاالل 

 تصنٌؾ نفمات الوحدات الحكومٌة وفما  للتصنٌؾ الوظٌفً.

 على مستوى البرنامج الفرعً تصنٌؾ برامج الموازنة. 
 

 ًتصنٌؾ الموازنة على مستوى المدٌرٌات وفما  للتصنٌؾ التنظٌم. 

  ًعلى مستوى المحافظات.المالٌة تعمٌك تطبٌك نهج الالمركزٌة المساهمة ف 

  :ًالشفافٌة واالفصاح والمشاركة فً ادارة الموازنة العامة.تعزٌز وترسٌخ مبادئ ثالثا 

 :إٌال  المزٌد من االهتمام بالجانب التحلٌلً لإلنفاق العام من خالل 

 إعداد تمرٌر ربعً حول مراجعة االنفاق الرأسمالً فً لانون الموازنة العامة.  

 مراجعة وتحلٌل موازنات الوحدات الحكومٌة. 

  العام لإلنفاقبالتحلٌل المطاعً والوظٌفً اعداد تمارٌر متعلمة. 

 الموازنة المفتوحة لألردن واستبٌان  لمإشر وفما   تحسٌن مولع االردن عالمٌا فً مجال شفافٌة الموازنة

   .المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولٌة الموازنة

 ً  من خالل : تعزٌز المدرات المؤسسٌة وتطوٌر الكوادر البشرٌة فً الدائرة:  رابعا

 تحسٌن الخدمات. 

 رفع كفا ة الموارد البشرٌة . 

 .تحسٌن بٌئة العمل الداخلٌة 
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 أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هٌئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. الدائرة الحكومٌـــة :

عامة أو سلطة أو منشأة عامة مستملة مالٌاً و/أو إدارٌـاً تـدخل موازنتهـا أي هٌئة أو مؤسسة رسمٌة  الوحدة الحكومٌـــة :
 ضمن موازنات الوحدات الحكومٌة.

 خطة الحكومة لسنة مالٌة ممبلة لتحمٌك األهداف الوطنٌة المنشودة ضمن إطار مالً متوسط المدى. الموازنـة العامــــة :

األول من شهر كانون الثانً وتنتهً فً الحادي والثالثـٌن مـن شـهر كـانون األول السنة التً تبدأ فً  السنة المالٌــــــــة  :
 من السنة ذاتها.

 جمٌ  الضرائب والرسوم والعوائد واألرباح والفوائض والمنح وأي أموال أخرى ترد للخزٌنة العامة. اإلٌرادات العامـــة :

ٌــة )الســموف( لتموٌــل جمٌــ  بنــود نفماتهــا الجارٌــة والرأســمالٌة المبــالا المخصصــة للــدوائر الحكوم النفمات العامـــــــة :
 حسب لانون الموازنة العامة السنوي.

 

 المناف  المتول  تحمٌمها من النفمات العامة. النتائج المنتظــــرة :

 اإلطـــار المالــً
 متوسط المــــدى   :

المســتندة إلــى تولعــات االلتصــاد الــوطنً الخطــة المالٌــة للحكومــة وسٌاســتها خــالل المــدى المتوســط 
 والمبنٌة على عدد من المرتكزات والفرضٌات وتولعات المؤشرات االلتصادٌة الرئٌسٌة.

 
 

 إطـــار اإلنفــاق
 متوسط المـــــدى  :

 خطة الحكومة التفصٌلٌة للنفمات العامة المتولعة للدوائر الحكومٌة خالل المدى المتوسط.

الجداول التً تتضمن عدد الوظائف ومسمٌاتها ودرجاتهـا و/أو رواتبهـا للـدوائر والوحـدات الحكومٌـة  تشكٌالت الوظائف :
 وفماً ألحكام التشرٌعات النافذة.

 
 خارطة الحسابات :

 
 

مجموعة مـن المواعـد المحاسـبٌة المعنٌـة بالتسـجٌل والتصـنٌف المتسـك والمناسـب لمعـامالت النظـام 
 المالً الحكومً.

 

 المراعٌة للنوعالموازنة 
االجتماعً وموازنـة 

 الطفــل  :
 

الموازنة التً تأخذ بعٌن االعتبار احتٌاجات الطفل والمراة وتتضمن المخصصـات الالزمـة لتلبٌـة هـذ  

 االحتٌاجات.

 
ادارة المعلومــات  نظــام 

المالٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 :   GFMISالحكومٌة

والـدوائر الحكومٌـة مالٌـاً مـ  نظام مالً محاسـبً وإداري حكـومً محوسـب متكامـل ٌـربط الـوزارات 

 وزارة المالٌة .

 

 

 

 

 مفاهٌم مستخدمة
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 الملحق الاحصائي
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باأللف دٌنار 

البٌانالمبلغالبٌانالمبلغ

النفمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاالٌــــــــــــــــــــــــــــــرادات

النفمــات الجـــــــارٌة                7,185,129االٌرادات المحلٌة              6,775,000

الجــــــهاز المدنـــــً                2,090,418االٌرادات الضرٌبٌة             4,597,000

الجــــــهاز العســكري                2,139,711االٌرادات غٌر الضرٌبٌة             2,178,000

النفمات االخرى :                2,955,000

التقـــاعد والتعوٌضات                1,225,000المنح الخارجٌة                 814,000

فوائـــد الدٌــن العــام                   920,000

دعم المواد التموٌنٌة                   215,000

دعم الوحـدات الحكومٌة                   128,000

المعالجات الطبٌة                   155,000

دعم الجامعات األردنٌة الحكومٌة                    72,000

المعونة النقدٌة المتكررة                    90,000

تسدٌد التزامات سابقة                   150,000

النفمــات الرأســمالٌة                1,310,599

مشارٌع مستمرة                   555,954

مشارٌع قٌد التنفٌذ                   587,613

مشــــارٌع جـدٌـــــدة                   167,032

مجمـــــــوع النفمـات العامة                8,495,728مجموع االٌرادات العامة              7,589,000

عجز الموازنة                 906,728

االستخدامات المبلغالمصادر*المبلغ 

تسدٌد عجــز الموازنة                   906,728القروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة                  21,550

تسدٌد أقساط القروض الخارجٌة المستحقة                   647,180قروض مؤسسات دولٌة لدعم الموازنة                631,450

إطفاء سندات دٌن للبنك المركزي                    80,000قروض أخرى                815,350

اطفاء سندات محلٌة بالدوالر                   816,500القروض الداخلٌة             5,506,058

اطفاءات الدٌن الداخلً                4,524,000

المجموع                 6,974,408المجموع              6,974,408

 *تتضمن اصدار صكون تموٌل اسالمٌة استناداً لمانون صكون التموٌل االسالمً رلم ) 30 ( لسنة 2012

 جدول رلم(1)

 خالصة الموازنة العامة للسنة المالٌة 2016

موازنة التمــــــــــــــــــــوٌل 
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بالدٌنار

المجموع النفمات الرأسمالٌة النفمات الجارٌةالمسم الوظٌفًالرمز

                      1,478,382,400                           63,362,000                      1,415,020,400الخدمات العمومٌة العامة 701

                      1,026,350,000                           39,750,000                         986,600,000الدفاع702

                      1,120,182,000                           81,285,000                      1,038,897,000النظام العام وشؤون السالمة العامة703

                         672,687,000                         531,341,000                         141,346,000الشؤون االلتصادٌة704

                           35,478,000                           33,288,000                            2,190,000حماٌة البٌئة705

                         249,500,000                         224,735,000                          24,765,000االسكان ومرافك المجتمع706

                         931,912,000                         142,500,000                         789,412,000الصحة707

                         178,383,600                           57,018,000                         121,365,600الشؤون الدٌنٌة والثمافٌة 708

                      1,062,373,000                         121,420,000                         940,953,000التعلٌم709

                      1,740,480,000                           15,900,000                      1,724,580,000الحماٌة االجتماعٌة 710

7,185,129,000                      1,310,599,000                      8,495,728,000                      

 جدول رلم (2)

خالصة التصنٌف الوظٌفً للنفمات العامة الممدرة حسب األلسام الوظٌفٌة للسنة المالٌة 2016  

المجموع   
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النفمات الرأسمالٌة 

323,779,500المركز11

108,043,200محافظة اربد21

50,086,000محافظة المفرق22

46,372,000محافظة جرش23

49,498,100محافظةعجلون24

178,407,100محافظة العاصمة31

77,989,800محافظة البلماء32

88,806,700محافظة الزرلاء33

46,305,000محافظة مادبا34

61,802,400محافظة الكرن41

110,257,300محافظة معان42

49,729,700محافظة الطفٌلة43

119,522,200محافظة العمبة44

1,310,599,000

 جدول رلم (3)

   اجمالً النفمات الرأسمالٌة موزعة حسب المحافظات للسنة المالٌة 2016

بالدٌنار

المحافظة

المجموع
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مليون دينار

اعادة تقديرفعليفعليفعليفعليفعلي 
201120122013201420152016

            6,331.0            5,910.1            6,031.1            5,119.8           4,726.9      4,198.9  االيرادات المحلية 

               897.0               886.3            1,236.5               639.1              327.3      1,215.0  المنح الخارجية

         7,228.0            6,796.4            7,267.6         5,758.9        5,054.2   5,413.9  مجموع االيرادات العامة
         7,157.0         6,624.5         6,713.6         6,055.9        6,202.8   5,739.5  النفقات الجارية

            1,167.9         1,098.4         1,137.5            1,021.0              675.4      1,057.1  النفقات الرأسمالية 

         8,324.9         7,722.9         7,851.1         7,076.9        6,878.2   6,796.6مجموع النفقات العامة 
  عجز الموازنة العامة 

         -1,096.9           -926.5           -583.5         -1,318.0        -1,824.0   -1,382.7   بعد المنح

         -1,993.9         -1,812.8         -1,820.0         -1,957.1        -2,151.3   -2,597.7   قبل المنح

  عجزالموازنة العامة كنسبة من الناتج 

%4.0-%3.5-%2.3-%5.5-%8.3-%6.8-   بعد المنح

%7.2-%6.8-%7.2-%8.2-%9.8-%12.7-   قبل المنح

       27,686.0       26,637.4       25,437.1       23,851.6      21,965.5 20,477.0الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية

%26.1%25.5%28.6%24.1%23.0%26.4نسبة االيرادات العامة للناتج

%22.9%22.2%23.7%21.5%21.5%20.5نسبة االيرادات المحلية للناتج

%3.2%3.3%4.9%2.7%1.5%5.9نسبة المنح الخارجية للناتج

%30.1%29.0%30.9%29.7%31.3%33.2نسبة النفقات العامة للناتج

%25.9%24.9%26.4%25.4%28.2%28.0نسبة النفقات الجارية للناتج

%4.2%4.1%4.5%4.3%3.1%5.2نسبة النفقات الرأسمالية للناتج

%14.0%14.2%14.5%14.4%9.8%15.6نسبة النفقات الرأسمالية للنفقات العامة

%76.0%76.5%76.8%72.3%68.7%61.8تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة

%88.5%89.2%89.8%84.5%76.2%73.2تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية

البيان

جذول رقم )4(

تطور اداء الموازنة العامة ومؤشرات المالءة المالية للسنوات 2016-2011

مؤشرات المالءة المالية 
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عنوانهرلمه

6,635,1637,402,8118,427,5218,450,8398,471,073الدٌوان الملكً الهاشم0101ً

3,500,6603,710,3164,421,2834,205,5284,202,287مجلس األمة0201

1,025,2331,181,1431,264,9051,286,5671,316,689رئاسة الوزراء0301

347,671352,500393,860418,300428,640رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع والرأي0302

207,229245,098294,701306,739311,735دائرة الشراء الموحد0303

642,776629,255691,115680,284696,546رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنٌة0304

171,640198,580253,680259,740265,540دٌوان المظالم0350

1,846,1571,898,7202,063,1702,123,4502,161,840دٌوان المحاسبة0401

558,000624,000609,000618,000624,000وزارة تطوٌر المطاع العام0501

ة0601 709,189796,215931,480967,540986,050دٌوان الخدمة المدٌن

ة0702 380,760445,411553,800571,900580,400وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلماٌن

545,700703,500993,0001,014,3001,013,700المركز الجغرافً الملكً األردن0901ً

6,168,6007,198,9007,069,2007,172,4007,291,200وزارة الداخلٌة1001

ة والجوازات1002 3,187,1003,075,9008,373,90011,868,7003,669,700وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال المدٌن

20,134,60022,993,55020,717,10021,416,50023,169,400وزارة العدل1101

ن1301 16,960,00017,435,00019,418,00019,648,00019,938,000وزارة الخارجٌة وشؤون المغترٌب

ن / دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة1401 445,357455,430487,670498,560507,500وزارة الخارجٌة وشؤون المغترٌب

448,377,400469,640,150494,074,800522,058,300545,562,800وزارة المالٌة1501

330,362351,850393,210395,720398,370وزارة المالٌة/ دائرة الموازنة العامة1502

1,515,5021,542,3501,640,2201,683,7401,711,710وزارة المالٌة/ الجمارن االردنٌة1503

4,638,4004,672,0004,870,0004,933,0004,993,000وزارة المالٌة/دائرة األراضً والمساحة1504

428,296493,200516,300526,500534,300وزارة المالٌة/ دائرة اللوازم العامة1505

ٌبة الدخل والمبٌعات1506 5,037,1305,312,0505,509,3205,579,9905,635,240وزارة المالٌة / دائرة ضر

2,236,9132,363,5352,809,3272,925,1332,996,365وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن1601

416,480436,100473,060488,984500,324وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن/دائرة مرالبة الشركات1602

6,374,6966,428,4206,435,3766,435,3766,437,000وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ المجلس المومً للتخطٌط1701

2,583,7302,175,2402,771,9602,580,9202,582,000وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ دائرة االحصاءات العامة1702

3,357,6133,482,5003,712,7703,776,2703,748,410وزارة السٌاحة واآلثار1801

770,511856,0401,020,320993,3701,010,740وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

981,2221,508,0002,281,0002,405,0002,527,000وزارة الشؤون البلدٌة1901

ة2001 1,060,7781,819,6002,152,6002,228,0002,275,500وزارة الطالة والثروة المعدٌن

7,211,7257,747,2678,219,1118,488,5498,727,523وزارة األشغال العامة واالسكان2101

610,974653,240727,260751,900764,960وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌة2102

9,654,87510,642,14311,280,87411,531,57511,767,435وزارة الزراعة2201

584,702628,424700,560727,510744,791وزارة المٌاه والري2301

1,132,0331,172,9681,266,2021,310,4921,347,448وزارة المٌاه والري/سلطة وادي األردن2302

345,555516,250656,641668,580718,931وزارة البٌئة2401

ة والتعلٌم2501 508,451,506505,189,860521,993,020529,857,210538,701,300وزارة الترٌب

45,869,64656,175,11061,678,88069,614,32050,214,260وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم2601ً

347,201,000356,686,000328,382,000404,760,000397,653,000وزارة الصحة2701

60,785,50066,687,50668,251,20869,079,92069,345,920وزارة التنمٌة االجتماعٌة2801

6,304,6006,367,5006,623,5006,806,9007,010,000وزارة العمل2901

2,201,6102,605,3872,837,3332,821,3322,513,331وزارة الثمافة3001

288,9400000رئاسة الوزراء/دائرة المطبوعات والنشر3002

402,031464,535545,050543,940540,520وزارة الثمافة/دائرة المكتبة الوطنٌة3003

785,500541,776696,525711,650669,956وزارة النمل3101

173,098178,026194,045199,800202,300وزارة النمل/ دائرة األرصاد الجوٌة3103

3,785,65510,166,00014,490,00021,580,00027,706,000وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات3201

1,537,363,8181,596,849,3561,634,165,8571,767,971,3281,775,174,734

2017

 بالذينار

2016

جذول رقم )5(

المخصصات المقذرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2018-2014

2018 2015

المجمـــــــــــــــــــوع

الفصـــــــــــــــــــــــل
2014
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عنوانهرقمه

250,000250,000250,000250,000250,000وزارة المالية1501

4,000,0004,385,0002,800,0002,500,0000وزارة التخطيط والتعاون الذولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

891,418,435886,611,000913,604,000928,963,000944,465,000وزارة التربية والتعليم2501

214,116,000219,510,000235,309,000248,526,000244,741,000وزارة الصحة2701

36,663,56536,569,80637,168,13537,251,80037,387,205وزارة التنمية االجتماعية2801

295,000250,000250,000200,000200,000وزارة العمل2901

1,146,743,0001,147,575,8061,189,381,1351,217,690,8001,227,043,205المجمـــــــــــــــــــوع

جدول رقم )6(

2017 2016

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول للسنوات  2014 - 2018

2018

بالدٌنار

الفصـــــــــــــــــــــــل
20142015
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البٌـــــــــانالمبــــلغالبٌــــــــــانالمبـــلغ

النفمـــــــــاتاالٌــــــــــرادات

النفمــات الجـــــــارٌة 1,169,376,000                  اٌرادات بٌع السلع والخدمات 1,173,575,000                 

تعوٌضات العاملٌن 409,236,000                     اٌرادات دخل الملكٌة 90,338,000                      

استخدام السلع و الخدمات 525,560,000                     االٌرادات المختلفة 23,702,000                      

فوائد القروض الداخلٌة و الخارجٌة 206,336,000                     دعم حكومً 178,552,000                    

النفقات األخرى 28,244,000                       المنح الخارجٌة 62,740,000                      

النفمات الراسمالٌة 735,885,000                    

تموٌل داخلً * 483,932,000                    

دعم حكومً 50,552,000                      

قروض خارجٌة 138,661,000                    

منح خارجٌة 62,740,000                      

مجموع النفمات 1,905,261,000                 مجموع االٌرادات 1,528,907,000                 

صافً العجز لبل التموٌل 376,354,000                    

اإلستخدامـاتالمبلغالمصادر**المبلغ 

مجموع العجز قبل التموٌل 520,093,000                    مجموع الوفر قبل التموٌل 143,739,000                    

تسدٌد أقساط القروض الداخلٌة المستحقة 391,515,000                    القروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة 138,661,000                    

تسدٌد أقساط القروض الخارجٌة المستحقة 56,203,000                      مسحوبات القروض الداخلٌة 790,653,000                    

تحوٌل فائض الوحدات الحكومٌة للخزٌنة 129,395,000                    استخدام احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 255,311,000                    

احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 226,798,000                    

قروض االسكان الممنوحة للموظفٌن 331,000                           

اخرى 4,029,000                        

المجموع 1,328,364,000                 مجموع المصادر 1,328,364,000                 

* تشمل النفمات الرأسمالٌة الممولة من اإلٌرادات الذاتٌة و/أو اإلحتٌاطٌات و/أو المروض الداخلٌة

 جدول رلم (7)

 الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة 2016

بالدٌنار

موازنة التموٌل المجمعة

** تتضمن إصدار صكون تموٌل إسالمٌة إستنادا لمانون صكون التموٌل اإلسالمً رلم )30( لسنة 2012.

 



 
 

36 

 

إعادة تمدٌر 2016فعلً 2015فعلً 2014فعلً 2013فعلً 2012 فعلً 2011

1116,879,360             7,295,140              5,975,286          3,248,119          3,815,404          5,750,000          

1145,531,267             5,506,666              6,513,469          5,783,656          2,520,096          2,333,000          

13123,246,688           45,982,188            58,665,708        60,995,862        80,729,490        51,923,000        

133247,037,836         231,846,479          249,631,805      253,613,272      167,953,903      165,032,300      

14119,289,290           23,412,885            53,670,152        64,247,847        71,616,319        67,570,211        

142793,288,972         866,292,995          925,190,037      184,118,850      1,026,255,735   1,412,656,364   

142917,650,000-         1,024,379,000-       913,715,000-      ---

145194,149,822         181,758,575          120,934,455      45,373,429        11,615,875        4,922,500          

371,773,235         337,715,928          506,865,912      617,381,035      1,364,506,822   1,710,187,375   

211232,509,048         254,697,291          279,927,763      295,703,740      347,601,542      361,144,653      

21218,847,887           21,635,177            23,499,079        26,484,942        28,958,112        32,772,000        

221462,547,375         487,952,859          586,732,406      496,747,828      469,001,917      494,244,407      

24119,857,279           21,107,537            19,627,822        20,535,532        21,600,032        27,418,000        

24239,338,531           103,142,495          138,366,147      139,785,438      130,230,069      147,857,000      

25110,112,344           10,252,843            3,981,736          3,502,368          3,507,016          3,573,200          

2633,330,320             2,592,000              600,000             600,000             1,000,000          1,000,000          

2715,352,548             4,649,258              5,237,157          5,305,069          5,229,155          5,343,000          

27288,035,737           84,853,463            85,871,135        88,241,872        00

28219,495,267           19,208,067            19,521,850        20,054,786        20,714,223        19,910,789        

31133,354                  43,665                   2,647                 9,071                 15,142               28,000               

899,459,690         1,010,134,655       1,163,367,742   1,096,970,646   1,027,857,208   1,093,291,049   

202001299,317,574         265,580,421          289,210,310      386,617,486      399,366,434      435,926,168      

20200256,480,019           41,438,805            55,211,460        47,488,711        49,666,389        46,927,000        

20367,808,765           44,577,833            146,410,517      81,960,412        45,124,339        112,311,000      

20423,246,688           45,982,188            57,578,551        50,798,420        80,729,490        51,923,000        

446,853,046         397,579,247          548,410,838      566,865,029      574,886,652      647,087,168      

1,346,312,736      1,407,713,902       1,711,778,580   1,663,835,675   1,602,743,860   1,740,378,217   

974,539,501-         1,069,997,974-       1,204,912,668-   1,046,454,640-   238,237,038-      30,190,842-        

51130011,197,387,661      1,322,258,169       1,369,208,163   1,469,110,699   566,398,374      343,896,444      

5111001130,230,665         314,400,549          608,338,162      1,011,457,398   560,569,654      410,965,000      

511100232,264,546           32,313,435            32,151,612        37,712,777        45,930,758        56,344,000        

5114001121,793,236         144,238,317          113,573,964      357,712,313      232,014,918      210,122,070      

51140024,539,900             4,610,289              1,171,432          4,295,320          2,155,119          4,654,265          

51190010000500,000             0

51190045,398,500             3,462,300              125,586             2,912,517          2,824,872          0

5119007560,368,502         659,188,133          639,459,932      345,450,199      460,830,095      388,455,000      

511900815,902,944           2,301,221              29,744,483        296,116,508      376,790,673      20,649,486        

51190101,000,000             401,000                 1,001,000          651,000             00

5119011051,753,601            13,461,113        000

51199994,793,600             3,721,400              14,113,216        22,719,545        147,436,101      59,332,440        

2,073,679,554      2,538,648,414       2,822,348,663   3,548,138,276   2,395,450,564   1,494,418,705   

4113001222,848,160         252,260,195          164,295,495      422,656,059      328,161,336      313,705,602      

411100167,808,765           44,577,833            147,303,517      85,681,702        72,414,221        112,311,000      

4111002742,595,206         1,353,659,532       418,269,207      539,718,005      1,485,320,501   535,584,000      

41190010000500,000             0

4119004542,374,938         604,792,113          564,810,278      712,215,407      455,593,463      460,830,095      

41190056,381,500             1,649,260              1,125,430          8,424,385          00

41190074,551,800             7,608,200              1,886,336          2,754,676          1,932,007          0

4119008483,796,685         62,473,055            8,552,574          504,439             21,798,701        7664008

41190090196,941,915          1,516,105,826   1,754,916,235   054324000

41199993,322,500             14,686,311            021,267,368        29,730,335        10000000

2,073,679,554      2,538,648,414       2,822,348,663   3,548,138,276   2,395,450,564   1,494,418,705   

000000

تسدٌد سلفة شركة الفوسفات

سلفة شركة الفوسفات

امانات وردٌات نفمات سنوات سابمة

اخرى 

وفر الموازنة لبل التموٌل 

تسدٌد ألساط المروض الداخلٌة المستحمة

تسدٌد الساط المروض الخارجٌة المستحمة 

تحوٌل فائض الوحدات الحكومٌة للخزٌنة 

تسدٌد مطالبات غٌر مسددة 

استخدام احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 

اخرى 

مجموع االستخدامات 

المروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة 

تموٌل اضافً من الخزٌنة

مطالبات غٌر مسدده

سلفة وزارة المالٌة

مجموع المصادر 

 العجز /الوفر بعد التموٌل 

مسحوبات المروض الداخلٌة 

 موازنة التــــــــــــــــموٌل المجمعة

االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات 

رأسمالٌة - دعم حكومً

رأسمالٌة - لروض خارجٌة 

رأسمالٌة - منح 

مجموع  النفمات الرأسمالٌة

اجمالً النفمات 

صافً العجز / الوفر لبل التموٌل 

تحوٌل دعم حكومً غٌر مصروف للخزٌنه

احتٌاطات لتسدٌد التزامات 

تسدٌد التزمات

المصــادر

لروض االسكان الممنوحة للموظفٌن 

مساعدات اجتماعٌة 

تسدٌد العجز لبل التموٌل 

نفمات اخرى متنوعة 

اصول ثابتة 

مجموع التفمات الجارٌة 

النفمات الرأســـــــــــمالٌة 

ردٌات اٌرادات سنوات سابمة وذمم

النفمــــــــــــات الجـــــــارٌـة 

الرواتب واالجور والعالوات 

الفرق بٌن مبٌعات ومشترٌات الكهرباء 

رأسمالٌة - تموٌل داخلً

استخدامات السلع والخدمات 

الفوائد الخارجٌة 

الفوائد الداخلٌة 

االعانات لمؤسسات عامة غٌر مالٌة

الدعم لوحدات حكومٌة عامة

التماعد والتعوٌضات 

دعم حكومً

اٌرادات دخل الملكٌة 

اٌرادات بٌع السلع والخدمات

االٌرادات المختلفة 

مجموع االٌرادات 

النفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

مساهمات الضمان االجتماعً

الضرائب على السلع والخدمات 

المنح الخارجٌة 

الضرائب على الدخل واالرباح

االٌـــــــــــــــــــــــــــــرادات 

 جدول رلم (8)

 الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومٌة للسنوات 2011 - 2016
بالدٌنار

البٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
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* تعبأ بالنملجدٌدة
(+)(-)(+)(-)شواغر** نمل

          00000010273          274الدٌوان الملكً الهاشم0101ً

          1520042600952          800مجلس األمة0201

          00210100336          338رئاسة الوزراء0301

            0004100077            82رئاسة الوزراء / دٌوان التشرٌع والرأي0302

            4000000076            72دائرة الشراء الموحد0303

          40000000333          329رئاسة الوزراء / وكالة األنباء األردنٌة0304

            0000010067            66دٌوان المظالم0350

          2800140000731          717دٌوان المحاسبة0401

          150090000125          119وزارة تطوٌر القطاع العام0501

          397041000379          338دٌوان الخدمة المدنٌة0601

          40110200141          137وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة0702

          165050000234          218المركز الجغرافً الملكً األردن0901ً

       35005311001,679       1,697وزارة الداخلٌة1001

       350032030001,187       1,154وزارة الداخلٌة / دائرة األحوال المدنٌة والجوازات1002

       703408817004,493       4,471وزارة العدل1101

       48001900001,181       1,152دائرة قاضً القضاة1201

          1300111000397          396وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن1301

          40050000138          139وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن / دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة1401

       50001915001,278       1,243وزارة المالٌة1501

          90010000144          136وزارة المالٌة / دائرة الموازنة العامة1502

       1300010901002,991       2,969وزارة المالٌة / الجمارك االردنٌة1503

       301604604001,559       1,555وزارة المالٌة / دائرة األراضً والمساحة1504

          30110100111          109وزارة المالٌة / دائرة اللوازم العامة1505

       20005901001,546       1,584وزارة المالٌة / دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات1506

          50110292200947          915وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن1601

          40071100198          201وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن/ دائرة مراقبة الشركات1602

          70090000234          236وزارة التخطٌط والتعاون الدولً / المجلس القومً للتخطٌط1701

          140070000765          758وزارة التخطٌط والتعاون الدولً / دائرة االحصاءات العامة1702

          150040000381          370وزارة السٌاحة واآلثار1801

       19052380001,023       1,040وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

          010291000913          942وزارة الشؤون البلدٌة1901

          2560490000814          832وزارة الطاقة والثروة المعدنٌة2001

       85209213006,740       6,743وزارة األشغال العامة واالسكان2101

          70040000109          106وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌة2102

       420099112007,992       8,038وزارة الزراعة2201

          102161000184          180وزارة المٌاه والري2301

       80622511001,760       1,701وزارة المٌاه والري / سلطة وادي األردن2302

          220080200255          239وزارة البٌئة2401

   300012028001131300107,892   107,811وزارة التربٌة والتعلٌم2501

          1500580200294          335وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم2601ً

     150716632210035,421     34,552وزارة الصحة2701

       38275110002,980       2,999وزارة التنمٌة االجتماعٌة2801

          24201607800806          718وزارة العمل2901

          1411931000380          406وزارة الثقافة3001

          20020000106          106وزارة الثقافة / دائرة المكتبة الوطنٌة3003

          70050000137          135وزارة النقل3101

          700100000239          242وزارة النقل / دائرة األرصاد الجوٌة3103

       801483140001,291       1,466وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات3201

191,166   5,711     97         194  4,490         175      175      1          0192,289   

            0000000121            20الدٌوان الملكً الهاشم0101ً

       000000001,035       1,035وزارة العدل1101

          70000000241          234دائرة قاضً القضاة1201

          00000000323          323وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن1301

1,612       700000011,620       

192,778   5,718     97         194  4,490         175      175      1          1          193,909   

 جدول رلم (9)

 إجمالً الوظائف حسب نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة فً الوزارات والدوائر الحكومٌة  لسنة 2016

الفصلرلمه
 العدد لسنة

2015

النملالغاءاالحداثات
 العدد لسنة

2016

نمل نظام خدمة مدنٌة / 

خاص

ا- حسب نظام الخدمة المدنٌة

المجموع

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالً

* المنمولٌن من الوحدات الحكومٌة الى الوزارات والدوائر الحكومٌة.

** المنمولٌن من الوزارات والدوائر الحكومٌة الى الوحدات الحكومٌة.
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جدٌدة
 تعبأ

* بالنمل
(+)(-)(+)(-)شواغر** نمل

62661304319330006273سلطة المٌاه8102

7321000231000718مؤسسة سكة حدٌد العقبة8104

495000510000444المؤسسة العامة لإلسكان والتطوٌر الحضري8105

1464300242600001444المؤسسة اإلستهالكٌة المدنٌة8109

1548990212500001520مؤسسة التدرٌب المهن8110ً

84876007028800008806وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمٌة8111

197111050000204الخط الحدٌدي الحجازي األردن8114ً

6570011000061صندوق توفٌر البرٌد8115

405000000045مجمع اللغة العربٌة األردن8116ً

786004000080معهد االدارة العامة8117

3851282120000391صندوق المعونة الوطنٌة8120

139110000000150صندوق التنمٌة والتشغٌل8122

503560150000553مؤسسة المواصفات والمقاٌٌس8124

201600100000197هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت8126

164115004300001613مؤسسة اإلذاعة والتلفزٌون8127

18841040000189المؤسسة التعاونٌة االردنٌة8128

721150020000734سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاح8129ً

152164010100172هٌئة تنظٌم النقل البري8131

228200000100249هٌئة الطاقة الذرٌة االردنٌة8133

18391401205200001939المجلس األعلى للشباب8134

703000000073الهٌئة البحرٌة االردنٌة8136

413000000044الصندوق الوطنً لدعم الحركة الشبابٌة والرٌاضٌة8138

848147010000238مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطن8140ً

7273071250300741المؤسسة العامة للغذاء والدواء8141

16560020000169هٌئة االوراق المالٌة8143

221713062500002199سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة8144

846002000088المؤسسة االردنٌة لتطوٌر المشارٌع االقتصادٌة8146

16100000000161هٌئة مكافحة الفساد8150

4472000160000451هٌئة تنظٌم الطٌران المدن8151ً

180000000018المجلس الصحً العال8152ً

169120050000176دائرة االفتاء العام8153

837002000088مركز إٌداع االوراق المالٌة8158

129200011600001176شركة تطوٌر العقبة  ***8160

744001000077هٌئة إعتماد مؤسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها8163

584004000058متحف األردن8165

305000000035المجلس االقتصادي واالجتماع8168ً

7191300200000847مستشفى األمٌر حمزة8170

59150011000063المحكمة الدستورٌة8173

441201000046صندوق دعم البحث العلم8174ً

149402620000125المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقٌن8175

01000000101102الهٌئة المستقلة لالنتخاب8176

256000000031صندوق التشغٌل والتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقن8177ً

634000100066المجلس الطبً األردن8178ً

228100090000229هٌئة االستثمار8179

400200230000415هٌئة تنظٌم قطاع الطاقة والمعادن8180

125510110000120هٌئة االعالم8181

3290115101949799155010133618

123000000015المحكمة الدستورٌة8173

10100000010100الهٌئة المستقلة لالنتخاب8176

113300000101015

330141513194979915510110133633

 جدول رلم (10)

إجمالً الوظائف حسب نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة فً الوحدات الحكومٌة  لسنة 2016

الفصلالرلم
 العدد لسنة

2015

النملالغاءاالحداثات
 العدد لسنة

2016

أ- حسب نظام الخدمة المدنٌة 

المجموع

نمل نظام 

خدمة مدنٌة 

/ خاص

***  تمثل موظفً مؤسسة الموانئ.

**  المنمولٌن من الوحدات الحكومٌة الى الوزارات والدوائر الحكومٌة.

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالً 

* المنمولٌن من الوزارات والدوائر الحكومٌة الى الوحدات الحكومٌة.

 


