
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 رؤيتنا

 

 موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة

 
 

 رسالتنا

 

ات الوحدووالدوائر تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات 

وحدات وائر والوالد الحكومية من تحقيق األهداف واألولويات الوطنية، من خالل إعداد موازنات الوزارات

 طةاألنشوالحكومية وإعداد جداول تشكيالت الوظائف ومتابعة وتقييم أداء البرامج والمشاريع 

 

 الجوهريةقيمنا 

 

 الشفافية

 النزاهة

 العدالة

 التشاركية

المسؤوليةتحمل   

 إتقان العمل



 
 

 

 

 المحتــويات

 رقم الصفحة المـوضـــــــــــــــــــــــــوع

 5               فتتاحية اإل 

 6 استراتيجية دائرة الموازنة العامة  

 خدمات دائرة الموازنة العامة: 

 برنامج االدارة والخدمات المساندة  -

 برنامج تطوير منهجية الموازنة  -

 دائرة الموازنة العامةلالهيكل التنظيمي  -

8 

8 

9 

11 

 13 2017نجازات دائرة الموازنة العامة لعام إ 

 22 آلية اعداد الموازنة العامة  

 23 اعداد الموازنةالجدول الزمني لمراحل 

 24 التطلعات المستقبلية  

 25 مفاهيم مستخدمة  

 26 الملحق االحصائي  
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 االفتتاحية

انجرازات الردائرة بررز أيحوي الذي لدائرة الموازنة العامة  الثالث عشر السنويالتقرير يسرني أن أقدم 

للدولررة فرري تحقيررق االهرردان الوطنيررة مررن خهلهررا الترري تسرراهم دائرة الرراسررتراتيجية و 2017عررام فرري 

واالرتقاء بمكانة االردن على المستويين الدولي واالقليمي في شتى المجاالت، وعلرى وجرا الخصرو  

البرردء وقررد تصرردر ابرررز االعمررال الترري تررم انجازهررا فرري العررام الماضرري  فرري مجررال ادارة الماليررة العامررة 

القرار التنمروي بتطبيق نهج الهمركزية الهادن إلى تمكين المواطنين من المشاركة االيجابية في صنع 

و علرى مسرتو  معيشرتهم  وذلك مرن خرهل تحديرد احتياجراتهم وأولويراتهم التنمويرة والتري سرتنعكً ايجابرا

وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم وبمرا يضرمن توزيرع منرافع التنميرة علرى مختلرن منراطق المملكرة، 

مي وتوجيررا السياسررات االمررر الررذي يسررهم فرري تعزيررز دور المررواطن فرري عمليررة اتخرراذ القرررار الحكررو

 الحكومية نحو العمل على تعظيم المنافع والخدمات الحكومية المقدمة لهم  

 

افضرل الممارسرات الحثيثرة فري تبنري دائررة الموازنرة العامرة الرى ان جهرود في هذا المقام االشارة أود و

بالمائرة فري  63حصرول االردن علرى نتيجرة عرن  تقرد أثمررالعالمية في مجال اعداد وتنفيرذ الموازنرة، 

منطقة الشرر  ، متصدرا بهذه النتيجة دول ضمن مسح مؤشر الموازنة المفتوحة معيار شفافية الموازنة

 115لبرال  عرددها من بين الردول المشراركة فري المسرح وا 24المرتبة وحائزاو االوسط وشمال افريقيا، 

  2017دولة لعام 
 

اخهصرهم وتفرانيهم فري دائررة الموازنرة العامرة علرى  لزميهت والزمهء العاملينوال يفوتني ان اشكر ا

راجيرا ان يسراهم هرذا التقريرر فري تزويرد القرارم الكرريم بمرا يحتاجرا مرن ، انجرازات الردائرةتحقيق  في

و لخدمرة هرذا الروطن العزيرز وقائرده وأدعو المرولى عرز وجرل أن   مفيدة معلومات وبيانات يوفقنرا جميعرا

 جهلة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظا هللا ورعاه   المفد 

 

،وهللا ولي التوفيق  
 

 

 مدير عام دائرة الموازنة العامة
 

     د. محمد احمد الهزايمه
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مواكبتها وبواقعيتها والتي تميزت  (2019 -2017) لألعوامالخطة االستراتيجية عداد إقامت دائرة الموازنة العامة ب

 لمتطلبات التطور وتعزيز موقع المملكة على الخارطة االقليمية في مجال ادارة الموازنة العامة  وقد تضمنت الخطة 

موازنة عامة شفافة تعزز  "األولويات والمحاور للمرحلة المقبلة والرامية إلى تجسيد رؤية الدائرة المتمثلة في 

تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق  "، وتحقيق رسالتها التي تمثلت في "التنمية المستدامة أركان

منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من تحقيق األهداف واألولويات الوطنية، من 

شكيالت الوظائف ومتابعة وتقييم خالل إعداد موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد جداول ت

 ."أداء البرامج والمشاريع واألنشطة

 في تحقيق األهداف الوطنية التالية: المساهمةإلى  االستراتيجيةوتسعى دائرة الموازنة العامة في خطتها 

 تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستو  معيشة جيد لجميع المواطنين  -1

 المحافظات في ضوء تطبيق نهج الهمركزية تحقيق التوازن التنموي بين  -2

 المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر  رالحفاظ على االستقرا -3

 تحسين مستو  الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها  -4

التي تسعى  االستراتيجيةوللمساهمة في تحقيق األهداف الوطنية المذكورة، فقد تضمنت الخطة عدداً من األهداف 

 الدائرة إلى تحقيقها تمثلت في ما يلـــي:

 في المملكة  المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر -1

مواكبررة أفضررل الممارسررات والمفرراهيم تطرروير نهررج اعررداد الموازنررة الموجهررة بالنتررائج وتعزيررز مبررادم الشررفافية و -2

 العالمية المعاصرة في إدارتها 

 المساهمة في ضبط التوظين بما يسهم باالستخدام الكفؤ للموارد المالية  -3

 تعزيز القدرات المؤسسية لهرتقاء بمستو  أداء الدائرة  -4

 : ما يليالسياسات واإلجراءات التنفيذية كذلك تضمنت االستراتيجية عدداً من 

  الحفاظ على مستو  آمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي االجمالي -1

  تخفيض الدعم المقدم للوحدات الحكومية بشكل تدريجي -2

 

 استراتيجية دائرة الموازنة العامة
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و لألولويات الوطنية -3   المساهمة في توجيا وضبط االنفا  العام وفقا

  تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج -4

  ب التحليلي لإلنفا  العامإيهء المزيد من االهتمام بالجان -5

  تحسين موقع االردن عالميا في مجال شفافية الموازنة -6

  ضبط التوظين بحيث يكون على أساً االحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية -7

  تحسين الخدمات -8

  رفع كفاءة الموارد البشرية -9

  تحسين بيئة العمل الداخلية  -10

  دعم ثقافة اإلبداع واالبتكار في الدائرة -11
 

والتشاركية وتحمل  العدالةوالنزاهة الشفافية وبكما تستند الخطة االستراتيجية الى مجموعة من القيم الجوهرية تتمثل 

  إتقان العملو المسؤولية

 اإلدارة والخدمات برنامجولتحقيق األهدان االستراتيجية المذكورة تقوم الدائرة بتنفيذ برنامجين رئيسيين هما 

 كما هو مفصل الحقا ير منهجية الموازنة المساندة وبرنامج تطو

 األهداف االستراتيجية لدائرة الموازنة العامة ومؤشرات قياس االداء

 مؤشر قياس االداء األهداف االستراتيجية
 القيمة الفعلية

2015 

 
 القيمة الفعلية

2016 
 

 
 2017القيمة الفعلية 
 

المسااااهمة فاااي بنااااء وضاااـع ماااالي ساااليم 
 ومستقر في المملكة

الموازنااااة قباااال  وفاااار /نساااابة عجااااز
المساااااعدات الاااااى النااااااتج المحلاااااي 

 االجمالي
6.8%- 

 
6.2%- 

 
5.1%- 

مواكبااااااة أفضااااااال الممارسااااااات العالمياااااااة 
 المعاصرة في إدارة الموازنة

نسبة تطبيق مفهوم الموازنة  
وخارطة  بالنتائج الموجهة

الحسابات ضمن االطار المالي 
 المدى متوسط

76.5% 79% 79% 

وترسيخ مبادئ الشفافية واالفصاح تعزيز 
 والمشاركة في ادارة الموازنة العامة

 لألردنمؤشر الموازنة المفتوحة 
وفقا الستبيان الموازنة المفتوحة 
لمنظمة شراكة الموازنة الدولية 

 نقطة( / يقاس كل سنتين(

55 - 63 

الكاوادر  تعزيز القدرات المؤسسية وتطاوير
 البشرية في الدائرة

 رضـا متلقي الخدمةنسبـة 
88% 89% 90% 

 %85.8 %85.1 %78.9 نسبة رضا الموظفين
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انطهقررا مررن الحررر  علررى تحقيررق رسررالة وأهرردان دائرررة الموازنررة العامررة، تقرروم الرردائرة بتنفيررذ الخرردمات والمهررام 

فري الواجبرات برين  واالزدواجيرةوالواجبات المنوطة بها لتغطي كافة نشاطاتها على نحو يقلل من التداخل فري المهرام 

 بها الدائرة على برنامجين رئيسيين وهما:  وتتوزع الخدمات التي تقوم ،المديريات والوحدات المختلفة
 

 المساندة: والخدمات االدارة برنامج -1

 اسرتراتيجيالمرديريات ويررتبط بهردن  لجميرع المسراندة والماليرة االدارية الخدمات كافة البرنامج الى تقديم يهدن هذا

 المشاريع التالية: االنشطة و، كما يتضمن البرنامج  في الدائرةوتطوير الكوادر البشرية هو تعزيز القدرات المؤسسية 

 االدارية والمساندة الخدمات  

 مشروع استخدام الطاقة الشمسية  

 اما عن الخدمات التي يقدمها البرنامج فهي على النحو التالي:

 للموظفين المهئمة التحتية توفير البنية . 

 بها المتعلقة والبيانات للدائرة والمالية االدارية الشؤون كافة تنظيم . 

 الدائرة لموظفي التدريبية الخطة إعداد . 

 الحاسوب وبرمجيات انظمة تطوير وتحديث . 

 عمل ورش عقد . 

 بالدائرة المتعلقة الوثائق كافة طباعة . 

 

يرتبط تنفيرذ هرذا البرنرامج ساعد المدير العام للشؤون االدارية والمالية  ومبمهمة اإلشران على تنفيذ البرنامج تناط و

بمديريررة الشررؤون االداريررة والماليررة ومديريررة الحاسرروب والمعرفررة ووحرردة الرقابررة الداخليررة ووحرردة تطرروير االداء 

  المؤسسي 

 

 برنامج تطوير منهجية الموازنة: -2
 

 المرالي االطرار مثل الموازنة ادارة في المعاصرة العالمية والمفاهيم المنهجيات تطبيق عميقت هذا البرنامج الى يهدن

ويرتبط بهرذا البرنرامج  ،االنجاز وقياً مستو  الحسابات خارطة وتطبيق بالنتائج الموجهة والموازنة المد  متوسط

 :كالتالي ةاستراتيجي ثهثة اهدان

 خدمات دائرة الموازنة العامة 
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 المملكة في ستقرمو سليم مالي وضع بناء في المساهمة. 

 الموازنة ادارة في المعاصرة العالمية الممارسات أفضل مواكبة. 

 تعزيز وترسيخ مبادم الشفافية واإلفصاح والمشاركة في ادارة الموازنة العامة. 

 :ةالتالي االنشطة والمشاريعكما يتضمن هذا البرنامج الرئيسي 

 الوظائنتشكيهت  نظامموازنات الوحدات الحكومية وقانون إعداد قانون الموازنة العامة و  

  الموجهة بالنتائجمشروع تعزيز تطبيق الموازنة  

 

  :فهي على النحو التالي هذا البرنامج يقدمها التي اما الخدمات

 تحضير مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية   

  اصدار بهغ اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع

 .الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميةنظام تشكيهت 

 اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.  

 متابعة اقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية. 

  تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة العامة.  

 اصدار ملحق موازنة. 

   مادة أو بند أو برنامج أو مشرروع جديرد فري قرانون الموازنرة العامرة و قرانون موازنرات الوحردات احداث

  .الحكومية

 اصدار نظام تشكيهت الوظائن للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.  

 اصدار دليل المواطن للموازنة العامة.  
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  والمؤسسررات العامررة وموازنررات بعررض ابررداء الرررأي فرري البيانررات الماليررة الختاميررة للوحرردات الحكوميررة

 .المؤسسات غير المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية

 تقديم االستشارات وإبداء الرأي حيال العديد من القضايا المالية واالدارية  

 االنجرراز بالمشرراريع الرأسررمالية للرروزارات والرردوائر االنفررا  والدوريررة حررول مسررتو   اصرردار التقررارير

  الحكومية

مساعد المدير العام للشؤون الفنية  ويررتبط تنفيرذ هرذا البرنرامج بمرديريات بمهمة اإلشران على تنفيذ البرنامج  وتناط

 ومديرية الدراسات  الموازنات  قطاعات 

  

لتنفيرذ البرنرامجين  2017وتجدر االشارة الى انا قد تم رصد المخصصات الهزمرة فري قرانون الموازنرة العامرة لعرام 

دينرار ( 1,268,000)دينار لبرنامج اإلدارة والخدمات المسراندة ومبلر   (975,000السابقين، حيث تم رصد مبل  )

ً هااذا ويظهاار المخطااط التااالي الهيكاال التنظيمااي لاادائرة الموازنااة العامااة  لبرنررامج تطرروير منهجيررة الموازنررة   متضاامنا

 :2017مختلف المديريات والوحدات العاملة في عام 
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 الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة
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 العدد المؤهل

 7 دكتوراه

 19 ماجستير

 65 بكالوريوس

 6 مجتمعدبلوم كلية 

 8 ثانوية عامة

 23 دون الثانوية

 128 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المديرية العدد

 االدارة العليا  2

 مكتب المدير العام  5

 وحدة الرقابة الداخلية  3

 قطاع االدارة المالية  5

 قطاع االدارة العامة  5

 قطاع الدفاع و االمن و القضاء  5

 قطاع البنية التحتية و التنمية المحلية  5

 قطاع الصحة و التنمية االجتماعية  5

 قطاع التنمية الزراعية و الثروة الطبيعية  5

 قطاع التعليم و تنمية الموارد البشرية  5

 قطاع التنمية الصناعية و تعزيز البيئة اإلستثمارية  5

 قطاع الثقافة و االعهم و االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  5

 مديرية الدراسات   8

 مديرية الحاسوب و المعرفة  7

 مديرية الشؤون االدارية و المالية  38

 وحدة تطوير االداء المؤسسي  4

  المعارين / المجازين / المنتدبين  16

 المجموع 128  

اعداد الموظفين حسب المديريات توزيع  

فين حسب المؤهل الوظيفيظتوزيع المو  
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 الحكومية الوحدات موازنات وقانون العامة الموازنة قانون إعداد :أوال

 

 سررنة البردء بإعررداد مشررروع قرانون الموازنررة العامررة ومشرروع قررانون موازنررات الوحردات الحكوميررة لل

عامرة قرانون الموازنرة ال  2018( لسرنة 1م إقرارهمرا بموجرب قرانون رقرم )اللذان ترو 2018المالية 

ة قررانون موازنررات الوحرردات الحكوميررة للسررن  2018( لسررنة 2وقررانون رقررم )  2018للسررنة الماليررة 

دد الع 2018 /16/1، وتم نشرهما بالجريدة الرسمية بتاريخ  15/1/2018بتاريخ   2018المالية 

(5496 ) 

 ً  نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد  :ثانيا

 

 2017 متابعة إعداد مشروع نظام تشكيهت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسرنة الماليرة  

ات نظام تشركيهت الروزارات والردوائر والوحرد 2017( لسنة 55إقراره بموجب نظام رقم )وقد تم 

  وترررم نشرررره بالجريررردة الرسرررمية بتررراريخ 10/5/2017بتررراريخ  2017الحكوميرررة للسرررنة الماليرررة 

 (  5466العدد ) 8/6/2017

  2018لية الماالبدء بإعداد مشروع نظام تشكيهت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة ،

ية لحكومبالتزامن مع اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات ا

  2018لعام 

 ثالثاً: إعداد تقارير حول تقييم األداء للموازنة العامة  

  2017قامت دائررة الموازنرة العامرة بإعرداد تقرارير شرهرية حرول أداء الموازنرة العامرة خرهل عرام ،

   2016مقارنة مع عام  2017تتضمن تقييم أداء الموازنة العامة خهل عام 

ة في مجلس االقتصاديورابعاً: اإلجابـة على توصيات اللجنـة الماليـة  في مجلس النواب واللجنة المالية 

 األعيان 

  في إطار متابعة الحكومة لتوصيات اللجنة المالية في مجلً النواب واللجنة المالية واالقتصرادية فري

مجلً األعيان ، قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصفوفة خاصة لإلجابرة علرى توصريات اللجنرة 

مشرروعي  المالية في مجلً النواب وتوصيات اللجنة المالية واالقتصادية فري مجلرً األعيران حرول

7201إنجازات دائرة الموازنة العامة لعام   
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   حيرث ترم فيهرا 2017قانون الموازنة العامرة و قرانون موازنرات الوحردات الحكوميرة للسرنة الماليرة 

تحديرد التوصرية وموضروعها والجهرة المعنيررة برالرد واإلجرراءات التري تررم اتخاذهرا مرن قبرل الجهررات 

 المعنية وتزويد مجلسي النواب واالعيان بها  

 نزاهة الوطنيةحول تقدم سير العمل بخصوص منظومة ال 2017عام ل ةربعيالرير اتقالخامساً: إعداد 

   واعداد التقرير الشامل بإنجازات الدائرة بهذا الخصوص 

 

  و لمتطلبات الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهرة الوطنيرة لتنفيرذ المشراريع التري ة قرع مسرؤوليتوفقا

لعمرل فري الدائرة بعمرل تقريرر ربعري حرول تقردم سرير اتنفيذها على دائرة الموازنة العامة، فقد قامت 

علرى  المشاريع التري تقرع مسرؤولية تنفيرذها علرى الردائرة  وتتضرمن هرذه المشراريع اعرداد الموازنرات

مقارنة  أساً الموازنة الموجهة بالنتائج، وعمل مراجعة ربعية لإلنفا  الحكومي الرأسمالي متضمنة

ة تضرمن بعين االعتبار مصادر التمويل لكل منهرا، وإيجراد آلير نسب االنجاز وحجم االنفا  مع االخذ

ا ربط إقرار الموازنات وجداول التشركيهت بشركل مترزامن، وعمرل دراسرة للمؤسسرات المسرتقلة فيمر

ادة يتعلق بموازنات هذه المؤسسات ومواردها واعداد موظفي هذه المؤسسات ومد  الحاجة لهم واع

تضرمن اسبة للتعامل مع العدد الفائض عن حاجة المؤسسرات  كمرا تتوزيع الموظفين وإيجاد آليات من

قبرل رصرد  المشاريع إيجاد آلية لزيادة مستو  التنسيق بين ديروان المحاسربة ودائررة الموازنرة العامرة

زيرز المخصصات للمشاريع المتعثرة التي لم تحقق أهدافها من اجل الوقون علرى أسرباب التعثرر وتع

 بجدو  استمرارية حجز مخصصات لها المساءلة بشأنها والبت 

 

 زنةالموا سادساً: أهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في ادارة 

  متابعة تطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في إدارة الموازنة فيما يتعلق بالموازنة المستجيبة للنوع

حيث تضمنت الفرضيات التي تم االستناد اليها في اعداد االجتماعي والموازنة الصديقة للطفل  

، "رصد 2018مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 

المخصصات المالية الهزمة لتنفيذ المشاريع االستراتيجية في كل من قطاع النقل والطاقة والتعليم 

متابعة رصد المخصصات المالية الهزمة لتنفيذ والصحة والمياه والطر  واالتصاالت"، و"

المشاريع المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة االردنية في موازنات الوزارات والدوائر 

والوحدات الحكومية حسب األولويات واالمكانات المالية المتاحة"، و "رصد المخصصات المالية 

 2017راء دخول قانون حقو  االشخا  ذوي االعاقة لعام الهزمة لتنفيذ المهام وااللتزامات ج

حيز التنفيذ"  كما حرصت دائرة الموازنة العامة على األخذ بعين االعتبار احتياجات المرأة والطفل 
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من خهل ابراز المخصصات المالية الهزمة لتلبية هذه االحتياجات في مشروع قانون الموازنة 

و مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي انس 2018العامة للسنة المالية   جاما

 و لمنهج ادماج مفاهيم حق  نسان عندو  االوفيما يتعلق بجانب تعزيز حقو  االنسان في المملكة، ووفقا

و ألهدان الوزارات والدوائر والوحدات الحكو تنفيذا مية وصياغة الموازنة العامة للدولة وتحقيقا

قو  يم خدمات افضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حلخططها االستراتيجية بتقد

ة دائر االنسان المتمثلة بحق األمن والحماية االجتماعية والصحة والتعليم والترفيا، حرصت

 وحداتالموازنة العامة عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات ال

ر رصد المخصصات المالية الهزمة للوزارات والدوائعلى  2018الحكومية للسنة المالية 

دائرة  ستندتوالوحدات الحكومية لتعزيز حقو  المواطنين في ضوء الموارد المالية المتاحة، حيث ا

لمالية السنة الموازنة العامة الى مجموعة من التوجهات في اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ل

دفة الى الها ار في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقو  االنسانوالتي من أبرزها، "االستمر 2018

ردنية أة االتعزيز منظومة حقو  االنسان في المملكة، ومواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمر

يصال عي واالحياة"، "تعزيز شبكة األمان االجتما وبما يساعد على تمكين المرأة في جميع نواحي

طنية يئة وبي الدخل المحدود والمتوسط"، و"ترسيخ معايير النزاهة إليجاد الدعم لمستحقيا من ذو

ادم يز مبمناهضة للفساد وتعزيز القيم السلوكية واألخهقية وبناء اطر الحوكمة الرشيدة وتعز

د فحة الفساومكا الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفر  وتكريً انفاذ قانون النزاهة

 دأ سيادة القانون" كأساً لمب

  حيث 2019-2017قامت دائرة الموازنة العامة بإصدار خطتها االستراتيجية الجديدة لألعوام ،

ات تحديثتعكً الخطة توجهات دائرة الموازنة العامة خهل سنوات الخطة لمواكبة التطورات وال

يات المنهجوالعالمية الجيدة الجارية في مجال اصهح االدارة المالية العامة وتبني الممارسات 

هدان ق األالحديثة في مجال اعداد وتنفيذ الموازنة لتحقيق األهدان واالولويات الوطنية وتحقي

 .االستراتيجية للدائرة وتعميق القيم الجوهرية التي تستند اليها الدائرة

  مان إدراج بند جديد ضمن الموازنة تحت مسمى شبكة األ 2018تم عند اعداد موازنة عام

ضمن إطار التوجا  2018مليون دينار في عام  171االجتماعي/ الدعـم النقدي لمستحقيا بقيمة 

تضمن قانون الموازنة العامة للسنة و للتحول إلى دعم المواطن األردني المستحق بدل دعم السلع 

ات الدرك مسمى "جهاز االمن والسهمة العامة" والذي يشمل اجهزة االمن العام وقو 2018المالية 

و لتصنين بنود خارطة الحسابات  كافة وقامت  والدفاع المدني  وتم تصنين بنود انفاقها وفقا

الوحدات الحكومية سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي او التي ال تطبق النظام المالي الحكومي 

لمالية، وذلك لغايات لتزام فيما يتعلق بنقل المخصصات االاب بتطبيق احكام قانون الموازنة العامة
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التزام الوحدات الحكومية بالمخصصات واالغراض المحددة في قانون موازنات الوحدات الحكومية 

 ولتفادي اي تشوهات في الموازنات وضمان ضبط النفقات  2018لعام 

  ماليةجات المشروع تعزيز شفافية ومساءلة موازنات الوحدات الحكومية وتقييم االحتياالتعاون مع 

ألداء تعزيز وتطوير األهدان االستراتيجية ومؤشرات ابهدن السفارة البريطانية الممول من 

ئة لقائم لبيضع ا  وتحليل الوالرئيسية لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة ووزارة النقل

  العمل في الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني

  مالي ليل الات محللي الموازنة واالرتقاء بدورهم في مجال التحسعي الدائرة لتعزيز قدرمن جانب

 ع االتحادعاون مدائرة الموازنة العامة بالت قامتلتعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج، 

 تموازنا اساليب تحليل االقتصاديين حول لمحللي الموازنات والباحثين بإجراء تدريباالوروبي 

حاد خبراء االت تدريبهم من قبل، حيث تم بهذا الخصو  عداد التقاريرالوحدات الحكومية وا

  المرتبطة االوروبي حول اساليب التحليل المالي وتحليل الميزانيات وانواع التحليل

 

 الشفافية في شؤون الموازنة العامة أسابعاً: تعزيز مبد

  ات االتصرال بهردن تقويرة قنرو "2017"دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية اصدار وثيقة

  نة العامرةوتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة وتعزيز المشاركة الواعية في شؤون المواز

فة اتها، اضاتعبر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل ايرادات المملكة ونفقو

لقرة قردر ممكرن مرن المعلومرات والبيانرات المتع الى تمكين المواطن االردنري مرن الوصرول الرى اكبرر

ات بالموازنة والتي من شأنها ان تتيح لرا التعررن علرى حجرم المخصصرات الماليرة الموجهرة للقطاعر

ى تحقرق اإلقتصادية والخدمات العامة التي لها مساً مباشر بحياة المواطن اليومية، وبمرا يفضري الر

  لعام واوجا انفاقا الفهم الكامل للمواطن حول مصادر االنفا  ا

 بالمائة في معيار شفافية الموازنة 63االردن على نتيجة  ولحص (Budget Transparency) 

ة الذي أجرتا منظمة شراكة الموازن 2017لعام  (OBI) ضمن مسح مؤشر الموازنة المفتوحة

منظمة لعام النقاط عن نتيجة المسح السابق الذي أجرتا  8في واشنطن متقدما بذلك  (IBP) الدولية

و  منطقة بالمائة، حيث احتل األردن بهذه النتيجة المرتبة االولى على مست 55والبالغة  2015

ح والبال  من بين الدول المشاركة في المس 24الشر  االوسط وشمال افريقيا، كما احتل المرتبة 

بفعل  ا التقدموقد جاء هذ .، حيث يتم اجراء المسح مره كل سنتين2017دولة لعام  115عددها 

مة ة العاالتطورات والتحسينات التي تمت خهل السنتين األخيرتين على اجراءات اعداد الموازن

 لعهقة اة ذات وتفاصيل ونوعية البيانات والمعلومات الواردة في وثائق الموازنة والتقارير الصادر
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 مة زنة العاالموا ة، قامت دائرةإلضفاء المزيد من الشفافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولو

لمالية اقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة مشروع بنشر مشروع قانون الموازنة العامة و

بداء بعد صدورهما على الموقع اإللكتروني للدائرة ليتسنى للجميع االطهع عليها وا 2018

 المهحظات حولها  

 ثامناً: إعداد التقرير السنوي

  حيث  ،2016لعام  عشر الثانيبإعداد التقرير السنوي   2017الموازنة العامة في عام قامت دائرة

لتي الخدمات اتضمن هذا التقرير الدور التنموي للموازنة العامة واستراتيجية دائرة الموازنة العامة و

 تقدمها الدائرة باإلضافة الى انجازات الدائرة وتطلعاتها المستقبلية 

 ن الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكوميةترجمة قانوتاسعاً: 

 إلى   2017وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  تم ترجمة قانون الموازنة العامة

شروع رجمة متكما تم بدء العمل على  اللغة اإلنجليزية ونشرهما على الموقع االلكتروني للدائرة 

   2018قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 

 الداخلية ) مالية وادارية وفنية(الرقابة عاشراً: 

  و ة م ومصادقر العاواخذ موافقة عطوفة المدي اعداد دليل إجراءات التدقيق وخطة العمل الرقابية سنويا

 .معالي الوزير عليها حسب االصول

 لاعداد تقارير رقابية شهرية وتقرير سنوي يتم رفعها لمعالي وزير المالية حسب االصو. 

 رفع  تقارير رقابية لعطوفة المدير العام تبين االخطاء والسلبيات ومتابعة تصويبها. 

 دائرة و اقسام الريات وقابية الفجائية )مالية و ادارية و فنية( على كافة مديالقيام بإجراء الزيارات الر

  بيان االخطاء في حال وجودها و الية تصويبها

 الالمركزية المالية حادي عشر: 

  البدء بتطبيق نهج الهمركزية من خهل إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة

ك لغايات توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد االحتياجات وذل 2018العامة لعام 

 واألولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على توزيع منافع التنمية على جميع محافظات المملكة 

 مشاريع تمثل والتي للمحافظات الرأسمالية للموازنات المالية المخصصات تم ألول مرة رصدو

الرأسمالية، وادراج مشاريع  النفقات إجمالي من% 19 نسبتا ما او دينار مليون 220 بقيمة جديدة
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 مجالً عمل   كما تم رصد المخصصات المالية إلدامة2018موازنات للمحافظات في موازنة عام 

  2018( مليون دينار في موازنة عام 3المحافظات والبالغة )

 التعاون مع مشروع االصالح المالي وإدارة المالية العامة ثاني عشر: 

 لمفهوم اهذا  في اطار متابعة الجهود لتعميق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج واستكمال متطلبات

ة، وضمن حكوميمن خهل إيجاد آلية فاعلة لمتابعة وتقييم مؤشرات قياً أداء الوزارات والدوائر ال

جهة  مة منن الوزارات والدوائر الحكومية من جهة ودائرة الموازنة العاإطار تعزيز الشراكة بي

كية ألمرياأخر ، فقد تم بالتعاون مع مشروع اصهح وادارة المالية العامة الممول من الوكالة 

عة عقد ورشة عمل لتعزيز قدرات محللي الموازنة في مجال مراج (USAID) للتنمية الدولية

 اء وتعزيز تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وتحليل مؤشرات قياً األد

 الية ة الموقد قامت دائرة الموازنة العامة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومشروع اصهح وادار

ل توعوية ( بعقد ثهث ورشات عمUSAIDالعامة الممول من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية )

ذيين في لتنفيم وموظفي مديريات التنمية المحلية والمدراء اوتدريبية للحكام اإلداريين ومساعديه

الوسط  اقليموالمحافظات في اقاليم المملكة الثهثة، اقليم الشمال )اربد، المفر ، جرش، عجلون( 

لها يث تم خهحبة(، ، الطفيلة، العق)العاصمة، البلقاء، الزرقاء، مأدبا( و اقليم الجنوب )الكرك، معان

رة والذي تم اعداده من قبل دائ 2018ات اعداد موازنات المحافظات لعام شرح دليل اجراء

رار مة اقالموازنة العامة بالتعاون مع مشروع اصهح وادارة المالية العامة  وبهدن تسهيل مه

ة العامة من قبل مجالً المحافظات، قامت دائرة الموازن 2018مشاريع موازنات المحافظات لعام 

َ بالتعاون مع  لة الوكا وزارة الداخلية ومشروع اصهح وادارة المالية العامة الممول منايضا

ثني عشر ( بعقد لقاءات واجتماعات مع مجالً المحافظات االUSAID) االمريكية للتنمية الدولية

   2018لتوضيح آلية واجراءات اعداد واقرار موازنات المحافظات لعام 

 

  الوحدات الحكومية اتموازنو العامة قانون تنظيم الموازنةمشروع ثالث عشر : 

  (2017لسنة  موازنات الوحدات الحكوميةوقانون تنظيم الموازنة العامة )إعداد مشروع  

وذلك بهدن تنظيم عملية إدارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات وادوار الجهات 

الرسمية في إدارتا والرقابة واإلبهغ والتدقيق  كما يأتي أيضا  لغايات وضع األسً 

الوحدات الحكومية  اتالمؤسسية الناظمة والكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازن

ا والرقابة عليهما بشكل يراعي اإلطار الكلي لهقتصاد الوطني وتعزيز االستقرار وتنفيذهم

المالي وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة ضمن معايير محددة قابلة للقياً وإجراءات متابعة 
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واضحة  كما يأتي انسجاما مع الممارسات الدولية الفضلى في شمولية التغطية القانونية لجميع 

 اقروتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها  وقد  مراحل إعداد

مع االسباب الموجبة  9/8/2017مشروع القانون في جلستا المنعقدة بتاريخ مجلً الوزراء 

  للنظر في اقراره 21/8/2017لا واحالتا الى مجلً النواب بتاريخ 

 الحوســبة رابع عشر: 

 انجاز ما يلي :وفي هذا المجال تم   

 زارات المتابعة واالشران على تطبيق وصن وتصنين الوظائن الجديد الخا  بنظام تشكيهت الو

 والدوائر والوحدات الحكومية 

 ائرة مل الدالعمل على تزويد المديريات والوحدات في الدائرة بأية كشوفات وجداول لها عهقة بع 

 لوجيا ئرة والعمل على استضافتا في مركز تكنوتطوير نظام الموقع االلكتروني الخارجي للدا

 المعلومات الوطني 

 االداء الحكومي والشفافية تطوير ومتابعة نظام جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز  

  ناقهتالمالمشاركة مع فريق العمل المشكل في دائرة الموازنة العامة والمكلن بإعداد نظام 

 للوحدات الحكومية 

  اعداد الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية المشاركة في 

  ة واالدار قانون الموازنة العامة لغايات مناقشات مجلً النوابشروع مبإصدار التقارير الخاصة

  العليا

 و على إدخال بيانات نظام التشكيهت واصداره للوزارات والد الوحدات وائر والمتابعة واإلشران فنيا

 الحكومية 

  وابعها بكة وتوالش الحاسوباالستمرار في تقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة من خهل صيانة اجهزة

  GFMISنظام ومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي 

 ها من المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من أجهزة الحاسوب وتوابع

 ني  ت الوطراء الخاصة بأجهزة الحاسوب في مركز تكنولوجيا المعلوماخهل المشاركة في لجنة الش

 مفاهيمتوعية بلل لمع تطوير سياسات لكلمات المرور وتعميمها على موظفي الدائرة وعقد ورشات 

جية ستراتياادارة المعرفة ونظام حفظ امن وسرية المعلومات ومتابعة تنفيذ االنشطة المدرجة في 

 ادارة المعرفة 

 ة تجديد عقد استضافة الموقع االلكتروني الخارجي للدائرة وخدمة االنترنت مع مركز متابع

 تكنولوجيا المعلومات الوطني ورخصة برنامج مضاد الفيروسات 
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  لموقع االلكتروني الجديد للدائرة اتطوير 

  نظام التكافل الخا  بالدائرة تطوير ومتابعة 

  لوحدات اوقانون موازنات المتابعة واالشران فنيا على ادخال بيانات قانون الموازنة العامة

 العربية واالنجليزية  باللغتين ماواصدارهالحكومية 

 ن مالية(، مواقالمتابعة واالشران فنيا على تنفيذ ادوات الموازنة )اوامر مالية، حواالت، مناقهت   

 ن اكسل لغايات مشروع تحميل بيانات الموازنة على ملGFMIS  

  التعاون مع مشروع االصهح المالي إلنشاء غرفة خوادم رئيسية ذات مواصفات عالية 

  انشاء نظام الرزنامة االلكترونية الخا  بالدائرة 

 حكوميةدات الموازنات الوحقانون ببيانات قانون الموازنة العامة و ةانشاء قاعدة بيانات اكسل خاص 

 سابقة  على مدار سنوات

 

 تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة خامس عشر: 

 ( دورة تدريبية داخلية وخارجية 28شاركت الدائرة بنحو )ذلك ، و2017عمل خهل عام  ةوورش

ل وجا أكملى علتنمية مهارات موظفيها وتعزيز قدراتهم للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم 

 وذلك على النحو التالي:

 7201لعام  اوالً :الدورات التدريبية وورش العمل  الداخلية 
 

عدد  عنوان الدورة الرقم
 الموظفين

مكان انعقاد  الجهة المنظمة
 الدورة

 الفترة

تطووووووورات التتتي توتووووووولتا  رتوت طووووووواط  .1
 تورظافي.

 5/1/2017-3/1 عمان رزتتة توت طاط 1

تومنهجااي توحلاثو  يوي تحلاوال تيحتااجواي  .2
 توتلتابا .

 23/1/2017-21/1 عمان غتي  تجاتة عمان 1

3. Training Program on the Right 

to Information for Jordanian. 

 توارنسكر 1
UNESCO 

 9/3/2017-7/3 عمان

متكز حقرق  3 تولرتة توتلتابا  توتأساسا  وحقرق تإلنسان. .4
 تإلنسان

 22/3/2017-21/3 عمان

متكز حقرق  1 توتأساسا  وحقرق تإلنسان.تولرتة توتلتابا   .5
 تإلنسان

 1/4/2017-31/3 عمان

6. Training workshop on Public-

Private Partnerships. 

1 Expertise 27/4/2017-23/4 عمان 

تقاوووووواي رتطوووووورات تومرتةوووووو  تيوكتترناوووووو   .7
 توحكرما  توتسما .

1 USAID 4/5/2017-2/5 عمان 

مجمرع  آياق  1 تومعاصتة.تيةتصال رةضاااه  .8
 وإلعالي

 31/5/2017-30/5 عمان

 19/7/2017-17/7 عمان غتي  تجاتة عمان 1 توتطباقاي توعملا  ومؤشتتي تأللتء. .9

 19/7/2017-17/7 عمان غتي  تجاتة عمان 1 ماوا  وغات توماواان. .10

 18/7/2017-17/7 عمان شتك  تومتج  1بووووواومرتتل  12موووووؤتمت بصوووووم  توتغااوووووت  .11
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عدد  عنوان الدورة الرقم
 الموظفين

مكان انعقاد  الجهة المنظمة
 الدورة

 الفترة

 توبشتا .

متكز توملك عبلهللا  1 مفاهاي توتمااز. .12
 ولتماز

 2/8/2017-1/8 عمان

تستتتتاجااي رتقنااي اعولتل رالتتة توعقورل  .13
 رتوحل من توم اطت توماوا  توقانرنا .

 13/9/2017-11/9 عمان غتي  تجاتة عمان 1

 20/9/2017-18/9 عمان عمان غتي  تجاتة 1 تنما  مهاتتي اعلتل توتقاتات رتومحاضت. .14

 20/9/2017-18/9 عمان غتي  تجاتة عمان 1 اكسال متقلي .15

 13/9/2017-11/9 عمان غتي  تجاتة عمان 1 .تإللتتة توماوا  تومتقلم  رالتتة توم اطت .16

توت طووواط تيسوووتتتتاجي باسوووت لتي بطاةووو   .17
 تأللتء تومترتزن.

 30/10/2017-22/10 عمان معهل تإللتتة توعام  2

 13/12/2017-11/12 عمان غتي  تجاتة عمان 1 علي ين رالتتة تأللتء. .18

تومهوووواتتي توقاالاوووو  ر توت طوووواط وووووإللتتة  .19
 تورسطى.

 20/12/2017-18/12 عمان غتي  تجاتة عمان 2

 
 7201لعام ثانياً  : الدورات الخارجية 

 
عدد  عنوان الدورة الرقم

 الموظفين
مكان انعقاد  المنظمةالجهة 

 الدورة
 الفترة

مهووواتتي اعووولتل تسوووتتتتاجااي رسااسووواي  .1
 توتنما  تومحلا .

تومعهل توعتبي  1
 ولت طاط

 26/1/2017-22/1 الكويت

 26/1/2017-23/1 الكويت صنلرق تونقل تولروي 2 أطت التتة م اطت توماوا  توعام . .2

3. Public Finance Management. 1  توتلتا  بتنامج
 توهرونلي

 3/3/2017-27/2 هولندا

4. Seminar on Financial service 

and Cooperation for Developing 

Countries. 

توبتنامج توصاني  1
تومتعلل وتلتا  
 تومرتتل توبشتا 

 22/6/2017-2/6 الصين

5. Basic software Application 

Technology for Asian and 

European 

 11/7/2017-12/6 الصين توصانا  توحكرم  2

6. Public Finance Management. 2   بتنامج توتلتا
 توهرونلي

 هولندا

 مصر

18/9-22/9/2017 
22/10-26/10/2017 

 19/10/2017-8/10 الكويت صنلرق تونقل تولروي 1 تحليل سياسة المالية العامة. .7

 26/10/2017-22/10 الكويت صنلرق تونقل تولروي 1 تقرا  مؤسساي تومرتزن . .8

 23/11/2017-12/11 الكويت صنلرق تونقل تولروي 1 سااساي ربتمج  تيةتصال توكلي. .9

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 

 

 

 

 

 
 

و ألحدث الممارسات وا و في مجال إعداد الموازنة وإدارتها وفقا و ملموسا ية ات الدوللتصنيفحقق األردن تقدما

اد وب إعدوبما يتهءم مع األوضاع االقتصادية والمالية المحلية، حيث تم إدخال التحسينات على أسل

التخطيط ازنة بجديدة لربط المو الموازنة العامة وتصنين النفقات واإليرادات، وتم البدء بتطبيق منهجية

م او من عامتوسط المد  اعتبارمالي االستراتيجي وتبني مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ضمن إطار 

 ن السابقلقانو، وكذلك تم إعداد وإصدار قانون جديد لتنظيم الموازنة العامة في األردن بدالو من ا2008

ي يأخذ بلي الذوازنة العامة تعتمد على التخطيط المالي المستقلتصبح عملية إعداد وتنفيذ الم 1962 لسنة

 بعين االعتبار األهدان واألولويات الوطنية 
 

د مية بتحديالحكو والوحداتوبموجب المفهوم الجديد للموازنة الموجهة بالنتائج فقد قامت الوزارات والدوائر 

ى مستو  عل ءا ومؤشرات قياس األدارؤيتها ورسالتها وأهدافها االستراتيجية وبرامجها ومشاريعه

محددة واقعية وهذه األهدان واضحة ومحددة وقابلة للقياً وعلى أن تكون األهدان االستراتيجية والبرامج 

 بوقت وأن تكون منسجمة مع رؤية الوزارة أو الدائرة الحكومية 
 

ي هذا صبح يغطالعامة بحيث أكما تم تطبيق إطار الموازنة متوسط المد  لهرتقاء بآلية إعداد الموازنة 

سة سم السيارمة من بدالو من سنة واحدة لجميع بنود اإليرادات والنفقات بما يمّكن الحكو تاإلطار ثهث سنوا

د لى اعتماإضافة المالية وبناء الموازنة العامة للدولة ضمن رؤية مالية واضحة لتحقيق وضع مالي سليم باإل

ية جغراف معايير الدولية حيث تتضمن هذه الخارطة تصنيفات متعددةخارطة حسابات جديدة تتوافق مع ال

لة يلية شامرير تحلتساعد اإلدارة المالية على توفير تقاوبرامج ووظيفية واقتصادية وتنظيمية وتمويلية 

 تلبي احتياجات الجهات الرسمية والخاصة 

 الرذيلعامة الجدول الزمني السنوي إلعداد الموازنة اتجدر االشارة الى انا طرأ العديد من التطورات على و

 :التالييمكن ايجازه على النحو 

 

 

 

 

 

 آلية إعداد الموازنة العامة 
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 الجهة المسؤولة اإلجراء التاريخ
مراجعةةةةةةةة السةةةةةةةةاوا اواليةةةةةةةةة للةةةةةةةةوةا ا  االةةةةةةةةداا ر االو ةةةةةةةةدا  الحكوميةةةةةةةةة  نيسان

 اوقتصادية الكلية.االمحافظا ، اتحديث المؤشرا  

 دا رة المواةنة العامة

الطلةةةةةا مةةةةةن الةةةةةوةا ا  االةةةةةداا ر االو ةةةةةدا  الحكوميةةةةةة االم ةةةةةال  التن ي يةةةةةة  منتصف آيا 

للمحافظةةةةةا  تدايةةةةةد دا ةةةةةرة المواةنةةةةةة العامةةةةةة  م ةةةةةرا ا  مواةنات ةةةةةا للمةةةةةد  

ا تمةةةةاد  دالةةةةة   ةةةةي  الةةةةوة ا  مت ةةةةمنا  المتوسةةةةو  موجةةةةا تعمةةةةي   ةةةةاد   ةةةةن 

 امحافظة.  كوميةاا دة ة لكل اةا ة ادا رة ساوا جد ية أالي

 دا رة المواةنة العامة

 منتصف تموة

 

عامةةةةة قيةةةةاو الةةةةوةا ا  االةةةةداا ر االو ةةةةدا  الحكوميةةةةة  تدايةةةةد دا ةةةةرة المواةنةةةةة ال

 م ةةةةةةرا ا  مواةنات ةةةةةةا للمةةةةةةد  المتوسةةةةةةو . اقيةةةةةةاو الم ةةةةةةال  التن ي يةةةةةةة فةةةةةة  

المحافظةةةا  للمةةةد   المحافظةةةا   تدايةةةد م ةةةال  المحافظةةةا   م ةةةا ي  مواةنةةةا 

 المتوسو.

 

  كافة الوةا ا

االداا ر االو دا  

الحكومية االم ال  

 التن ي ية للمحافظا 

ا قيةةةاو م ةةةةال  المحافظةةةةا   ةةةةوقرا   م ةةةةا ي  مواةنةةةةا  المحافظةةةةا  المحةةةةا  الي ةةةة منتصف آب

ا ا  مةةةن الم ةةةال  التن ي يةةةة للمحافظةةةا  اتدايةةةد دا ةةةرة المواةنةةةة العامةةةة االةةةوة

 الحكومية   ا.االداا ر 

 م ال  المحافظا 

 منتصف ايلو 

 

حافظةةةةا  قيةةةةاو دا ةةةةرة المواةنةةةةة العامةةةةة  ةةةةود اة الم ةةةةا ي  الرأسةةةةمالية ال ديةةةةدة للم

ضةةةمن م ةةةا ي  مواةنةةةا  الةةةوةا ا  االةةةداا ر الحكوميةةةة ااونت ةةةا  مةةةن د اسةةةة 

م ةةةةرا ا  مواةنةةةةا  الةةةةوةا ا  االةةةةداا ر االو ةةةةدا  الحكوميةةةةة اا ةةةةداد ا ةةةةا  

 المد  للوةا ا  االداا ر الحكومية ان اق متوسو

 دا رة المواةنة العامة

 ن اية ايلو 

 

و ا ةةةةةداد  ةةةةةة  المواةنةةةةةة العامةةةةةة مت ةةةةةمنا  تحديةةةةةد السةةةةةاف الكلةةةةة  ل ن ةةةةةاق العةةةةةا

االسةةةةاوا ال د يةةةةةة لن اةةةةةا  الةةةةةوةا ا  االةةةةداا ر االو ةةةةةدا  الحكوميةةةةةة  حيةةةةةث 

مواةنةةةةا  ي ةةةةتمل السةةةةاف ال د ةةةة  للةةةةوةا ا  االةةةةداا ر الحكوميةةةةة  لةةةة  سةةةةاوا 

 .المحافظا 

 دا رة المواةنة العامة

 مطل  ت رين اوا 

 

   اسة الوة ا  ا دا   ة  المواةنة العامة  عد اقرا ه.

عامةةةةة قيةةةةاو الةةةةوةا ا  االةةةةداا ر االو ةةةةدا  الحكوميةةةةة  تدايةةةةد دا ةةةةرة المواةنةةةةة ال منتصف ت رين اوا 

مت ةةةةمنة  م ةةةةرا ا  مواةنات ةةةةا للمةةةةد  المتوسةةةةو فةةةة  ضةةةةو   ةةةةة  المواةنةةةةة 

 الم ا ي  الرأسمالية ال ديدة للمحافظا .

  كافة الوةا ا

االداا ر االو دا  

 الحكومية

 ن اية ت رين اوا 

 

انون ا ةةةةداد المةمةةةةد ااو عةةةةاد الر يسةةةةية لم ةةةةرا   قةةةةانون المواةنةةةةة العامةةةةة اقةةةة

مواةنةةةا  الو ةةةةدا  الحكوميةةةة ا رضةةةة ما  لةةة  الم لةةةة  اوست ةةةا   للمواةنةةةةة 

 أ  تعدية   لي ما. لمناق ت ما ااجرا 

 

دا رة المواةنة العامة 

الم ل  اوست ا   

 للمواةنة العامة

 منتصف ت رين الثان 

 

ة تاةةةدي  م ةةةرا   قةةةانون المواةنةةةة العامةةةة اقةةةانون مواةنةةةا  الو ةةةدا  الحكوميةةة

 لم ل  الوة ا  لمناق ت ما ااقرا هما  عد اجرا  التعدية  المطلو ة.

 دا رة المواةنة العامة

الوة ا م ل    

 ن اية ت رين الثان 

 

يةةةة تاةةةدي  م ةةةرا   قةةةانون المواةنةةةة العامةةةة اقةةةانون مواةنةةةا  الو ةةةدا  الحكوم

 ال  م ل  اومة.

   اسة الوة ا 

ميةةةة اقةةةانون مواةنةةةا  الو ةةةدا  الحكوقةةةانون المواةنةةةة العامةةةة   مناق ةةةة م ةةةرا  كانون اا 

 .ماتم يدا  لصدا  اإل ادة الملكية السامية  المصادقة  لي  همااإقرا 

 م ل  األمة

 
 
 
 
 

 

 

 

 الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة 
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 ــي :أوالً: المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة من خالل العمل على ما يل

  اإلجمالي الحفاظ على مستو  آمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي 

  بشكل تدريجيالدعم المقدم للوحدات الحكومية تخفيض   

  المساهمة في توجيا وضبط اإلنفا  العام وتوجيها وفقا لألولويات الوطنية 

 

مارساات ة أفضال المتطوير نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتاائج وتعزياز مباادئ الشافافية ومواكباثانياً : 

 وذلك من خالل العمل على : إدارتها والمفاهيم العالمية المعاصرة في

  تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج   

 إيهء المزيد من االهتمام بالجانب التحليلي لإلنفا  العام  

 تحسين موقع االردن عالميا في مجال شفافية الموازنة  

 :ىل العمل علمن خال الماليةالمساهمة في ضبط التوظيف بما يسهم باالستخدام الكفؤ للموارد ثالثاً: 

 ضبط التوظين بحيث يكون على أساً االحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية  

 ً  من خالل :تعزيز القدرات المؤسسية لالرتقاء بمستوى أداء الدائرة :  رابعا

 تحسين الخدمات  

 رفع كفاءة الموارد البشرية   

  تحسين بيئة العمل الداخلية 

  في الدائرة واالبتكاردعم ثقافة اإلبداع  

 التطلــــــعات المســتقبلية
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 ولة.أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للد الدائرة الحكوميـــة :

تهاا دخل موازنعامة مستقلة مالياً أو إداريااً تا مؤسسةأي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو  الوحدة الحكوميـــة :
 ضمن موازنات الوحدات الحكومية.

 دى.توسط المخطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة ضمن إطار مالي م الموازنـة العامــــة :

ثاين لحاادي والثالاالياوم وتنتهاي فاي  من السنة الثاني األول من شهر كانوناليوم السنة التي تبدأ في  السنة الماليــــــــة  :
 من شهر كانون األول من السنة ذاتها.

عاماة خزيناة الجميع الضرائب والرسوم والعوائد واألرباح والفوائض والمنح وأي أموال أخرى تارد لل :            اإليرادات
 أو ألي وحدة حكومية.

سامالية ياة والرأالمبالغ المخصصة للدوائر الحكومية والوحادات الحكومياة لتمويال بناود نفقاتهاا الجار :              النفقات
 حسب قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.كافة 

 

 المنافع المتوقع تحقيقها من النفقات العامة. النتائج المنتظــــرة :

 اإلطـــار المالــي
 المــــدى   :متوسط 

تندة ن والمسأشيريتيوسياستها خالل المدى المتوسط لسنة الموازنة وسنتين تلحكومة المالية لخطة ال
مؤشرات ات الالى توقعات االقتصاد الوطني والمبنية على عدد من المرتكزات والفرضيات وتوقع

 .االقتصادية الرئيسية
 

 إطـــار اإلنفــاق
 متوسط المـــــدى  :

موازناة ط لسانة الالتفصيلية للنفقات المتوقعة للدوائر والوحدات الحكومية خالل المدى المتوساخطة ال
 .وسنتين تأشيريتين

وظااائف مجموعااة الوظااائف والفئااات والاادرجات والرواتااب المحااددة لكاال منهااا فااي نظااام تشااكيالت ال :  جدول التشكيالت
 زنااة أي ماانموازنااات الوحاادات الحكوميااة أو مواالصااادر بمقتضااى قااانون الموازنااة العامااة أو قااانون 

 الدوائر األخرى.
 

 خارطة الحسابات :
 
 

لتصاانيف مجموعااة ماان التصاانيفات المتسااقة والمناساابة لمعااامالت النظااام المااالي الحكااومي تتضاامن ا
 لحكومية.اوالتمويلي والجغرافي للبيانات المالية  يالوظيفي واالقتصادي والتنظيمي والبرامج

 

 الموازنة المراعية للنوع
االجتماعي وموازنـة 

 الطفــل  :
 

ة هاذه زماة لتلبياوتتضمن المخصصاات الال والمرأةالموازنة التي تأخذ بعين االعتبار احتياجات الطفل 

 االحتياجات.

 
ادارة المعلومااات  نظااام 

المالياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 :   GFMISالحكومية

اليااً ماع الاوزارات والادوائر الحكومياة منظام مالي محاسابي وإداري حكاومي محوساب متكامال ياربط 

 وزارة المالية .

 

 

 

 مفاهيم مستخدمة



 
 

26 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللحق اإلحصائي
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باأللف دينار 

البيانالمبلغالبيانالمبلغ

النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتااليــــــــــــــــــــــــــــــرادات

النفقــات الجـــــــارية                7,595,675االيرادات المحلية              7,342,000

الجــــــهاز المدنـــــي                2,072,092االيرادات الضريبية             5,201,000

الجــــــهاز العســكري                2,325,100االيرادات غير الضريبية             2,141,000

النفقات االخرى منها :                3,198,483

التقـــاعد والتعويضات                1,290,000المنح الخارجية                 777,000

فوائـــد الديــن العــام                   985,000

دعم المواد التموينية                   180,000

دعم الوحـدات الحكومية                   119,983

المعالجات الطبية                   100,000

دعم الجامعات األردنية الحكومية                    72,000

المعونة النقدية المتكررة                    91,500

تسديد التزامات سابقة                   360,000

النفقــات الرأســمالية                1,216,860

مشاريع مستمرة                   466,801

مشاريع قيد التنفيذ                   544,853

مشــــاريع جـديـــــدة                   205,206

مجمـــــــوع النفقـات العامة                8,812,535مجموع االيرادات العامة              8,119,000

عجز الموازنة                 693,535

االستخدامات المبلغالمصادر*المبلغ 

تسديد عجــز الموازنة                   693,535القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية                  18,325

تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة                   713,877قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة                578,890

إطفاء سندات دين للبنك المركزي                    80,000القروض الداخلية             4,475,197

اطفاءات الدين الداخلي                3,585,000

المجموع                 5,072,412المجموع              5,072,412

*تتضمن اصدار صكوك تمويل اسالمية استناداً لقانون صكوك التمويل االسالمي رقم ) 30( لسنة 2012

 جدول رقم (1)

 خالصة الموازنة العامة للسنة المالية 2017

موازنة التمــــــــــــــــــــويل 
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بالدينار

المجموع النفقات الرأسمالية النفقات الجاريةالقسم الوظيفيالرمز

                      1,530,527,000                           61,052,000                      1,469,475,000الخدمات العمومية العامة 701

                      1,139,600,000                           44,000,000                      1,095,600,000الدفاع702

                      1,196,647,000                           87,446,000                      1,109,201,000النظام العام وشؤون السالمة العامة703

                         587,094,000                         444,174,000                         142,920,000الشؤون االقتصادية704

                           24,155,000                           21,885,000                            2,270,000حماية البيئة705

                         297,325,000                         272,705,000                          24,620,000االسكان ومرافق المجتمع706

                         834,520,000                         104,051,000                         730,469,000الصحة707

                         183,438,000                           53,866,000                         129,572,000الشؤون الدينية والثقافية 708

                      1,039,394,000                         113,550,000                         925,844,000التعليم709

                      1,979,837,000                           14,132,000                      1,965,705,000الحماية االجتماعية 710

7,595,675,000                      1,216,860,000                      8,812,535,000                      

 جدول رقم (2)

خالصة التصنيف الوظيفي للنفقات العامة المقدرة حسب األقسام الوظيفية للسنة المالية 2017  

المجموع 
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النفقات الرأسمالية 

442,950,144المستوى الوطني11

91,210,433محافظة اربد21

46,569,250محافظة المفرق22

39,307,310محافظة جرش23

48,450,000محافظةعجلون24

122,398,550محافظة العاصمة31

71,823,530محافظة البلقاء32

69,808,867محافظة الزرقاء33

42,538,791محافظة مادبا34

54,753,677محافظة الكرك41

77,471,600محافظة معان42

41,628,100محافظة الطفيلة43

67,949,748محافظة العقبة44

1,216,860,000

 جدول رقم (3)

   اجمالي النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات للسنة المالية 2017

بالدينار

المحافظة

المجموع
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مليون دينار
فعليفعليفعليفعليفعليفعلي

201220132014201520162017

            6,717.6            6,233.8            5,910.1            6,031.1           5,119.8           4,726.9  االيرادات المحلية 

               707.7               835.9               886.3            1,236.5              639.1              327.3  المنح الخارجية

            7,425.3            7,069.7            6,796.4            7,267.6        5,758.9        5,054.2  مجموع االيرادات العامة

         7,113.0         6,919.4         6,624.5         6,713.6        6,056.1        6,202.8  النفقات الجارية

         1,060.2         1,029.3         1,098.4         1,137.5           1,021.0              675.4  النفقات الرأسمالية 

         8,173.2         7,948.6         7,722.9         7,851.1        7,077.2        6,878.2مجموع النفقات العامة 

  عجز الموازنة العامة 

   بعد المنح
1,824.0-        1,318.2-        583.5-           926.5-           878.9-           747.9-           

   قبل المنح
2,151.3-        1,957.3-        1,820.0-         1,812.8-         1,714.8-         1,455.6-         

  عجزالموازنة العامة كنسبة من الناتج 

   بعد المنح
- 8.3%- 5.5%- 2.3%- 3.5%- % 3.2- 2.6%

   قبل المنح
- 9.8%- 8.2%- 7.2%- 6.8%- % 6.2- 5.1%

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية
21,965.5      23,851.6      25,437.1       26,637.4       27,444.8       28,600.0       

نسبة االيرادات العامة للناتج
23.0%24.1%28.6%25.5%25.8%26.0%

نسبة االيرادات المحلية للناتج
21.5%21.5%23.7%22.2%22.7%23.5%

نسبة المنح الخارجية للناتج
1.5%2.7%4.9%3.3%3.0%2.5%

نسبة النفقات العامة للناتج
31.3%29.7%30.9%29.0%29.0%28.6%

نسبة النفقات الجارية للناتج
28.2%25.4%26.4%24.9%25.2%24.9%

نسبة النفقات الرأسمالية للناتج
3.1%4.3%4.5%4.1%3.8%3.7%

نسبة النفقات الرأسمالية للنفقات العامة
9.8%14.4%14.5%14.2%12.9%13.0%

تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة
68.7%72.3%76.8%76.5%78.4%82.2%

تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية
76.2%84.5%89.8%89.2%90.1%94.4%

البيان

30

تطور اداء الموازنة العامة ومؤشرات المالءة المالية للسنوات 2017-2012

مؤشرات المالءة المالية 
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بااللف دينار

عنوانهرقمه

9,96710,937الديوان الملكي الهاشمي101

5,0535,313مجلس األمة201

1,1141,247رئاسة الوزراء301

274378رئاسة الوزراء/ديوان التشريع والرأي302

275328دائرة الشراء الموحد303

519552رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنية304

2410ديوان المظالم350

1,8241,865ديوان المحاسبة401

387446وزارة تطوير القطاع العام501

9541,044ديوان الخدمة المدنية601

8871,298وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية702

126,833107,678الخدمات الطبية الملكية802

465496المركز الجغرافي الملكي األردني901

9,8219,484وزارة الداخلية1001

37,40540,602وزارة الداخلية / األمن العام1003

7,9448,408وزارة الداخلية/ الدفاع المدني1004

26,69630,648وزارة العدل1101

00المجلس القضائي1110

6,7118,761دائرة قاضي القضاة1201

11,23111,882وزارة الخارجية وشؤون المغتربين1301

1,5071,069وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية1401

964,6841,051,900وزارة المالية1501

347356وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة1502

1,2906,852وزارة المالية/ الجمارك االردنية1503

4,6744,718وزارة المالية/دائرة األراضي والمساحة1504

412380وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة1505

4,7024,976وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات1506

9,90813,960وزارة الصناعة والتجارة والتموين1601

443678وزارة الصناعة والتجارة والتموين/دائرة مراقبة الشركات1602

7,1757,428وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

2,3792,520وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ دائرة االحصاءات العامة1702

4,1153,847وزارة السياحة واآلثار1801

1,6571,939وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

62,69373,713وزارة الشؤون البلدية1901

2,4482,416وزارة الطاقة والثروة المعدنية2001

21,23720,302وزارة األشغال العامة واالسكان2101

680724وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية2102

11,37611,370وزارة الزراعة2201

628625وزارة المياه والري2301

1,4611,539وزارة المياه والري/سلطة وادي األردن2302

517569وزارة البيئة2401

524,779505,139وزارة التربية والتعليم2501

59,80159,470وزارة التعليم العالي و البحث العلمي2601

340,844318,166وزارة الصحة2701

58,47058,141وزارة التنمية االجتماعية2801

6,2226,417وزارة العمل2901

2,6162,604وزارة الثقافة3001

387396وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية3003

07,122وزارة الشباب3050

16,98216,068وزارة النقل3101

208205وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوية3103

6,2956,228وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3201

2,369,5382,433,204

20162017

جدول رقم )5(

المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2017-2016

المجمــــوع

الفصـــــــــــــــــــــــل
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بااللف دينار 

عنوانهرقمه

515وزارة العدل1101

48,39350,391وزارة المالية1501

2,2842,760وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

26,69923,552وزارة األشغال العامة واالسكان2101

898,372865,424وزارة التربية والتعليم2501

202,330201,322وزارة الصحة2701

69,32371,179وزارة التنمية االجتماعية2801

250300وزارة العمل2901

011,214وزارة الشباب3050

1,247,6561,226,157 المجمــــوع

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول للسنوات  2016 - 2017

جدول رقم )6(

الفصـــــــــــــــــــــــل
20162017
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البيـــــــــانالمبــــلغالبيــــــــــانالمبـــلغ

النفقـــــــــاتااليــــــــــرادات

النفقــات الجـــــــارية1,108,068,000                  ايرادات بيع السلع والخدمات1,375,961,000                 

تعويضات العاملين409,623,000                     ايرادات دخل الملكية70,501,000                      

استخدام السلع و الخدمات501,556,000                     االيرادات المختلفة11,205,000                      

فوائد القروض الداخلية و الخارجية166,568,000                     دعم حكومي154,742,000                    

النفقات األخرى30,321,000                       المنح الخارجية53,425,000                      

النفقات الراسمالية586,698,000                    

تمويل داخلي *419,432,000                    

دعم حكومي31,191,000                      

قروض خارجية82,650,000                      

منح خارجية53,425,000                      

مجموع النفقات1,694,766,000                 مجموع االيرادات1,665,834,000                 

صافي العجز قبل التمويل28,932,000                      

اإلستخدامـاتالمبلغالمصادر**المبلغ 

مجموع العجز قبل التمويل313,761,500                    مجموع الوفر قبل التمويل284,829,500                    

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة671,213,000                    القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية82,650,000                      

تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة64,843,000                      مسحوبات القروض الداخلية819,354,000                    

تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة121,526,000                    استخدام احتياطيات لتسديد التزامات388,455,000                    

احتياطيات لتسديد التزامات406,558,100                    مطالبات غير مسددة 6,072,500                        

أخرى13,459,400                      أخرى 10,000,000                      

المجموع1,591,361,000                 مجموع المصادر1,591,361,000                 

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من اإليرادات الذاتية و/أو اإلحتياطيات و/أو القروض الداخلية

 جدول رقم (7)

 الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017

بالدينار

موازنة التمويل المجمعة

** تتضمن إصدار صكوك تمويل إسالمية إستنادا لقانون صكوك التمويل اإلسالمي رقم )30( لسنة 2012.
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إعادة تقدير 2017فعلي 2016فعلي 2015فعلي 2014فعلي 2013فعلي 2012

1117,295,140             5,975,286          3,248,119          3,815,404          4,714,248          3,830,000          

1145,506,666             6,513,469          5,783,656          2,520,096          2,296,266          2,470,000          

13145,982,188           58,665,708        60,995,862        80,729,490        56,065,849        49,565,000        

133231,846,479         249,631,805      253,613,272      167,953,903      168,042,817      142,503,500      

14123,412,885           53,670,152        64,247,847        71,616,319        60,398,156        66,825,168        

142866,292,995         925,190,037      184,118,850      1,026,255,735   1,340,929,250   1,253,339,332   

1421,024,379,000-      913,715,000-      ----

145181,758,575         120,934,455      45,373,429        11,615,875        9,709,556          4,488,000          

337,715,928         506,865,912      617,381,035      1,364,506,822   1,642,156,142   1,523,021,000   

211254,697,291         279,927,763      295,703,740      347,601,542      359,224,556      366,533,498      

21221,635,177           23,499,079        26,484,942        28,958,112        32,008,377        34,352,100        

221487,952,859         586,732,406      496,747,828      469,001,917      494,879,781      487,041,663      

24121,107,537           19,627,822        20,535,532        21,600,032        23,221,442        26,143,800        

242103,142,495         138,366,147      139,785,438      130,230,069      138,265,046      137,115,500      

25110,252,843           3,981,736          3,502,368          3,507,016          3,634,794          3,871,000          

2632,592,000             600,000             600,000             1,000,000          -                     -                     

2714,649,258             5,237,157          5,305,069          5,229,155          5,933,530          5,621,630          

27284,853,463           85,871,135        88,241,872        000

28219,208,067           19,521,850        20,054,786        20,714,223        22,728,076        19,508,426        

31143,665                  2,647                 9,071                 15,142               16,519               969,304             

1,010,134,655      1,163,367,742   1,096,970,646   1,027,857,208   1,079,912,121   1,081,156,921   

202001265,580,421         289,210,310      386,617,486      399,366,434      411,705,027      399,854,000      

20200241,438,805           55,211,460        47,488,711        49,666,389        43,768,287        28,285,000        

20344,577,833           146,410,517      81,960,412        45,124,339        68,638,526        78,480,000        

20445,982,188           57,578,551        50,798,420        80,729,490        56,065,849        49,565,000        

397,579,247         548,410,838      566,865,029      574,886,652      580,177,689      556,184,000      

1,407,713,902      1,711,778,580   1,663,835,675   1,602,743,860   1,660,089,810   1,637,340,921   

1,069,997,974-      1,204,912,668-   1,046,454,640-   238,237,038-      17,933,668-        114,319,921-      

51130011,322,258,169      1,369,208,163   1,469,110,699   566,398,374      335,309,080      287,556,597      

5111001314,400,549         608,338,162      1,011,457,398   560,569,654      428,170,056      754,182,000      

511100232,313,435           32,151,612        37,712,777        45,930,758        56,426,546        135,346,000      

5114001144,238,317         113,573,964      357,712,313      232,014,918      125,347,417      169,078,000      

51140024,610,289             1,171,432          4,295,320          2,155,119          3,983,645          11,362,120        

5119001000500,000             0

51190043,462,300             125,586             2,912,517          2,824,872          8,219                 0

5119007659,188,133         639,459,932      345,450,199      460,830,095      429,148,809      362,686,000      

51190082,301,221             29,744,483        296,116,508      376,790,673      101,909,574      35,748,524        

5119012----33,196,696        -                     

5119010401,000                1,001,000          651,000             053703770

511901151,753,601           13,461,113        0039153153901401

51199993,721,400             14,113,216        22,719,545        147,436,101      69,628,829        131,576,000      

2,538,648,414      2,822,348,663   3,548,138,276   2,395,450,564   1,592,414,563   1,891,436,642   

4113001252,260,195         164,295,495      422,656,059      328,161,336      317,375,412      173,236,676      

411100144,577,833           147,303,517      85,681,702        72,414,221        99,538,800        78,480,000        

41110021,353,659,532      418,269,207      539,718,005      1,485,320,501   582,009,089      1,066,943,000   

4119001000500,000             --

4119004604,792,113         564,810,278      712,215,407      455,593,463      460,460,577      428,389,506      

41190051,649,260             1,125,430          8,424,385          1,932,007          --

41190060000--

41190077,608,200             1,886,336          2,754,676          0113880780

411900862,473,055           8,552,574          504,439             21,798,701        39,160,114        3238000

4119009196,941,915         1,516,105,826   1,754,916,235   068823893130820000

411999914,686,311           021,267,368        29,730,335        13,658,600        10329460

2,538,648,414      2,822,348,663   3,548,138,276   2,395,450,564   1,592,414,563   1,891,436,642   

000000

مساهمات الضمان االجتماعي

الضرائب على السلع والخدمات 

المنح الخارجية 

الضرائب على الدخل واالرباح

االيـــــــــــــــــــــــــــــرادات 

 جدول رقم (8)

 تطور موازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2012 - 2017
بالدينار

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

دعم حكومي

ايرادات دخل الملكية 

ايرادات بيع السلع والخدمات

االيرادات المختلفة 

مجموع االيرادات 

النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

النفقــــــــــــات الجـــــــاريـة 

الرواتب واالجور والعالوات 

الفرق بين مبيعات ومشتريات الكهرباء 

رأسمالية - تمويل داخلي

استخدامات السلع والخدمات 

الفوائد الخارجية 

الفوائد الداخلية 

االعانات لمؤسسات عامة غير مالية

الدعم لوحدات حكومية عامة

التقاعد والتعويضات 

مساعدات اجتماعية 

تسديد العجز قبل التمويل 

نفقات اخرى متنوعة 

اصول ثابتة 

مجموع التفقات الجارية 

النفقات الرأســـــــــــمالية 

 موازنة التــــــــــــــــمويل المجمعة

االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات 

رأسمالية - دعم حكومي

رأسمالية - قروض خارجية 

رأسمالية - منح 

مجموع  النفقات الرأسمالية

اجمالي النفقات 

صافي العجز / الوفر قبل التمويل 

تمويل اضافي من الخزينة

مطالبات غير مسدده

سلفة وزارة المالية

مجموع المصادر 

 العجز /الوفر بعد التمويل 

استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 

تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينه

اخرى 

مجموع االستخدامات 

القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 

رديات ايرادات سنوات سابقة وذمم

مسحوبات القروض الداخلية 

توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة

تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة 

تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 

تسديد مطالبات غير مسددة 

تسديد سلفة شركة الفوسفات

سلفة شركة الفوسفات

امانات ورديات نفقات سنوات سابقة

اخرى 

وفر الموازنة قبل التمويل 

احتياطات لتسديد التزامات 

تسديد التزمات

المصــادر

أقساط قروض اسكان الموظفين

قروض االسكان الممنوحة للموظفين 
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* تعبأ بالنقلجديدة
(+)(-)(+)(-)شواغر** نقل

          00000001274          273الديوان الملكي الهاشمي0101

          161005000964          952مجلس األمة0201

          170064800351          336رئاسة الوزراء0301

            2001000078            77رئاسة الوزراء / ديوان التشريع والرأي0302

            10002020086            76دائرة الشراء الموحد0303

          300150000321          333رئاسة الوزراء / وكالة األنباء األردنية0304

0062500000            67ديوان المظالم0350

          2000211100730          731ديوان المحاسبة0401

          52020300133          125وزارة تطوير القطاع العام0501

          710011200398          379ديوان الخدمة المدنية0601

          30212200141          141وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية0702

          41080100232          234المركز الجغرافي الملكي األردني0901

       65005309001,700       1,679وزارة الداخلية1001

       206113535001,360       1,187وزارة الداخلية / دائرة األحوال المدنية والجوازات1002

       908023022004,590       4,493وزارة العدل1101

       155001300001,323       1,181دائرة قاضي القضاة1201

          60050000398          397وزارة الخارجية وشؤون المغتربين1301

          50030000140          138وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية1401

       42014100001,278       1,278وزارة المالية1501

          00011100143          144وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة1502

       200003801003,154       2,991وزارة المالية / الجمارك االردنية1503

       65207015001,560       1,559وزارة المالية / دائرة األراضي والمساحة1504

          110030000119           111وزارة المالية / دائرة اللوازم العامة1505

       30002101001,556       1,546وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات1506

          4080203800980          947وزارة الصناعة والتجارة والتموين1601

          50061400200          198وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات1602

          1400161000231          234وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط1701

          80080000765          765وزارة التخطيط والتعاون الدولي / دائرة االحصاءات العامة1702

          220130000399          381وزارة السياحة واآلثار1801

       2300600001,040       1,023وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

          000170000896          913وزارة الشؤون البلدية1901

          2310710200769          814وزارة الطاقة والثروة المعدنية2001

       45112824006,759       6,740وزارة األشغال العامة واالسكان2101

          130052000115          109وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية2102

       53827985007,710       7,992وزارة الزراعة2201

          173250000197          184وزارة المياه والري2301

       551107530001,728       1,760وزارة المياه والري / سلطة وادي األردن2302

          523060100305          255وزارة البيئة2401

   2000337350058400106,304   107,892وزارة التربية والتعليم2501

          900200100284          294وزارة التعليم العالي و البحث العلمي2601

     10001911141120035,290     35,421وزارة الصحة2701

       50005002002,982       2,980وزارة التنمية االجتماعية2801

          3100343500805          806وزارة العمل2901

          121173500387          380وزارة الثقافة3001

          80002000112          106وزارة الثقافة / دائرة المكتبة الوطنية3003

       04618580017001,910وزارة الشباب3050

          20230000134          137وزارة النقل3101

          50060000238          239وزارة النقل / دائرة األرصاد الجوية3103

          20024467000856       1,291وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3201

192,289   4,467     1,899    139  6,092         123      123      01192,425   

            2000001022            21الديوان الملكي الهاشمي0101

       7100000001,106       1,035وزارة العدل1101

          400000000281          241دائرة قاضي القضاة1201

          50000000328          323وزارة الخارجية وشؤون المغتربين1301

1,620       11800000101,737       

193,909   4,585     1,899    139  6,092         123      123      1          1          194,162   

 جدول رقم (9)

 إجمالي الوظائف حسب نظام الخدمة المدنية واألنظمة الخاصة في الوزارات والدوائر الحكومية  لسنة 2017

الفصلرقمه
 العدد لسنة

2016

النقلالغاءاالحداثات
 العدد لسنة

2017

نقل نظام خدمة مدنية / 

خاص

ا- حسب نظام الخدمة المدنية

المجموع

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالي

* المنقولين من الوحدات الحكومية الى الوزارات والدوائر الحكومية.

** المنقولين من الوزارات والدوائر الحكومية الى الوحدات الحكومية.
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جديدة
 تعبأ

* بالنقل
(+)(-)(+)(-)شواغر** نقل

627380187154100004823سلطة المياه8102

718800190100708مؤسسة سكة حديد العقبة8104

4441100230000432المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري8105

1444100132300001418المؤسسة اإلستهالكية المدنية8109

152080017400001525مؤسسة التدريب المهني8110

8806253845601009008وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية8111

20480060000206الخط الحديدي الحجازي األردني8114

615212010066صندوق توفير البريد8115

459001000053مجمع اللغة العربية األردني8116

800005000075معهد االدارة العامة8117

39180090400394صندوق المعونة الوطنية8120

150101050000156صندوق التنمية والتشغيل8122

553401210000591مؤسسة المواصفات والمقاييس8124

197150100000211هيئة تنظيم قطاع االتصاالت8126

16130014211001570مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون8127

18915170000187المؤسسة التعاونية االردنية8128

73402030000733سلطة اقليم البترا التنموي السياحي8129

17281021100179هيئة تنظيم النقل البري8131

249181030300268هيئة الطاقة الذرية االردنية8133

19390018607810000المجلس األعلى للشباب8134

736000000079الهيئة البحرية االردنية8136

442000000046الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية8138

238330021000268مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني8140

7413491170100767المؤسسة العامة للغذاء والدواء8141

16960020000173هيئة االوراق المالية8143

219915622430002191سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة8144

88200130000104المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية8146

16100051560000هيئة مكافحة الفساد8150

4511450141000455هيئة تنظيم الطيران المدني8151

180001000017المجلس الصحي العالي8152

176110000000187دائرة االفتاء العام8153

885000000093مركز إيداع االوراق المالية8158

117633005900001150شركة تطوير العقبة ***8160

773001000079هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها8163

581001000058متحف األردن8165

354006000033المجلس االقتصادي واالجتماعي8168

847150001000861مستشفى األمير حمزة8170

630000000063المحكمة الدستورية8173

462002000046صندوق دعم البحث العلمي8174

12541214000123المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين8175

10278000000117الهيئة المستقلة لالنتخاب8176

314000100034صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني8177

660100000067المجلس الطبي األردني8178

22900040000225هيئة االستثمار8179

415200131100431هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن8180

12000040000116هيئة االعالم8181

0336600015600255هيئة النزاهة ومكافحة الفساد8182

37820090000371بنك تنمية المدن والقرى9001

1426176103801001566المؤسسة العامة للضمان االجتماعي9002

1333600120000157صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي9003

10211010000103مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها9004

51081150000513مؤسسة االقراض الزراعي9005

25401070000248مؤسسة تنمية اموال االيتام9006

280000000028المجلس التمريضي االردني9007

228007000023الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين9008

507000000057صندوق الحج9009

027000000027صندوق تسليف النفقة9010

365211101139189921281711710033734

150000000015المحكمة الدستورية8173

150000000015

365361101139189921281711710033749

أ- حسب نظام الخدمة المدنية 

المجموع

نقل نظام 

خدمة مدنية 

/ خاص

***  تمثل موظفي مؤسسة الموانئ.

**  المنقولين من الوحدات الحكومية الى الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالي 

* المنقولين من الوزارات والدوائر الحكومية الى الوحدات الحكومية.
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الفصلالرقم
 العدد لسنة

2016

النقلالغاءاالحداثات
 العدد لسنة

2017

 


