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يكرى الن يتنزامن منعوالنيد  يسرني أن أقدم اإلصدار السادس عشر منن التقرينر السننود لندائرة الموازننة العامنةإنه ل

الدائرة ضمن العديد منن المحناور  حققتهاالمزيد من االنجازات التي  متضمنا   ،االردنية المئوية األولى لتؤسيس الدولة

اإلنجازات اعداد مشروع قانون تنظنيم الموازننة العامنة وموازننات الوحندات أبرز هيه وكان من  ،2020خالل عام 

اسنتدامة االسنتقرار المنالي،  جنيرالنيد منن شنؤنه ان ي دارة المنال العنام فني المملكنةليمثل المظلة الشناملة إل الحكومية

 للدولنة، فقند حصنلفي مجال تعزينز الشنفافية المالينة و. على األداء ةالرقابووالمتابعة والتقييم شفافية المالية الز ويعز

فنني مجننال شننفافية  منطقننة الشننرو األوسننط وشننمال افريقيننا علننى مسننتوى 2020لعننام  األردن علننى المرتبننة األولننى

ضنمن نتنائج اسنتبيان مسنم الموازننة المفتوحنة النيد تقنوم بتنظيمنه منظمنة شنراكة الموازننة ويلن   ،الموازنة العامنة

باتخناي اإلجنراءات الالزمنة  عامنة منن خنالل المهنام المناطنة بهناكمنا سناهمت دائنرة الموازننة ال .الدولية في واشننطن

بما يفضني إلنى  ةللدول ارد الماليةميق كفاءة تخصيص المووترشيد االنفاو العام وتع الوطنية منظومة النزاهةلتعزيز 

 ام أمثل للموارد المالية المتاحة وبما يلبي تطلعات الدولة األردنية.استخد

وال يسعني في هيا المقام إال أن أتقدم بعميق شكرد وتقديرد لجميع الزميالت والزمالء العاملين في دائنرة الموازننة 

الجهند  آمنال  ببنيل المزيند منندهم الحثيثنة والمتمينزة المبيولنة، العامة على مثنابرتهم وتفنانيهم فني عملهنم وعلنى جهنو

رتنا مسنيخنالل  للمنواطنينلتستمر المسيرة ويستمر أردننا الحبيب في تحقيق المزيد منن االنجنازات والرفناه والعطاء 

 الثاني ابن الحسين حفظه هللا. نحو المئوية الثانية للدولة تحت راية مليكنا المفدى جاللة المل  عبد هللا

 

الوهللا ولت التوفيك  

 
 

مدير عا  دائرة الموازنة العامة    
 

 الشريمت مجدي فيصل                                                                                    

 

 تمدي 
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 2025رإينة األردن  اسنتنادا  النى (2020-2022) لألعنواماالستراتيجية  خطتهاعداد إبقامت دائرة الموازنة العامة 

جنائزة الملن  عبند هللا الثناني واالخني بعنين االعتبنار متطلبنات  والقوانين واألنظمة والتشنريعات الناظمنة لعمنل الندائرة

لتحقيق المزيد منن االنجنازات واسنتكمال البنناء علنى منا تنم  ةوتؤتي هيه االستراتيجي ،لتميز األداء الحكومي والشفافية

تعزيز موقع المملكة على تحقيقه ضمن العديد من المجاالت التي تقع ضمن نطاو عمل دائرة الموازنة العامة، أبرزها 

  الخارطة االقليمية في مجال ادارة الموازنة العامة.

موازنوة  "قبلنة والرامينة إلنى تجسنيد رإينة الندائرة المتمثلنة فني األولويات والمحاور للمرحلة الم ،وقد تضمنت الخطة

تخصويص أمثول للمووارد الماليوة  "، وتحقينق رسنالتها التني تمثلنت فني "عامة شفافة تعزز أركان التنميوة المسوتدامة

تحميوك األموداأل  المسواممة فوت المتاحة وفك منهجيات متطورة تمكن الوزارات والودوائر والوحودات الحكوميوة مون

تميي  أداش الأورام  والمشواري  وجداول تشكي ت ووائفهاال ومتاأعة  هاواألولويات الوطنيةال من خ ل إعداد موازنات

 .الخاصة أكل منها" واألنشطة

فووت تحميووك  المسوواممةإلوود ( 2020-2022لألعوووا    االسووتراتيجيةوتسووعد دائوورة الموازنووة العامووة فووت خطتهووا 

 األمداأل الوطنية التالية:

 الحفاظ على االستقرار المالي والنقدد وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفإ وقليل المخاطر. -1

 تحقيق التوازن التنمود بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج الالمركزية. -2

 لجميع المواطنين. أفضلتحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة  -3

 

التوت تسوعد  االستراتيجيةوللمساممة فت تحميك األمداأل الوطنية المذكورةال فمد تضمنت الخطة عدداً من األمداأل 

 يلـــت: فيماالدائرة إلد تحميمها تمثلت 

 المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة. -1

 والمساءلة في االنفاو العام. شفافيةالترسيخ مبادئ اإلفصاح ونهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج و تعزيز -2

 الموائمة بين الموارد البشرية واالدوار والمهام المإسسية ضمن الموارد المالية المتاحة. -3

 المساهمة في تعزيز تطبيق نهج الالمركزية المالية في المحافظات. -4

 رفع كفاءة االداء المإسسي. -5

 

 

العامةاستراتيجية دائرة الموازنة   
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 التالية: نشطةاال االستراتيجية الخطة كذلن تضمنت

 عداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وفق منهجية الموازنة ا

 الموجهة بالنتائج.

 .ضبط وترشيد النفقات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 

 عيل نظام المتابعة والتقييم ألداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.تف 

  وقوانين الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيالت الوظائؾ على نشر مشاريع

 الموقع اإللكتروني للدائرة.

 . اصدار دليل المواطن للموازنة سنويا 

  .المتابعة الدورية لإلنفاو الرأسمالي لضمان استخدامه في الجوانب يات األثر اإليجابي على االقتصاد 

 .تحديد السقوؾ المالية للمحافظات ورصد المخصصات المالية لها 

  حسب والمساهمة في مراجعة معادلة ومعايير تحديد السقوؾ الرأسمالية للمحافظات وتحديثها إن تطلب األمر

 المستجدات.

 .المتابعة الدورية لإلنفاو الرأسمالي للمحافظات 

  المحافظات بما يتناسب مع التوجه الحكومي في تطبيق نهج المساهمة في اعداد وتنفيي برامج بناء قدرات

 .الالمركزية

 .إعداد نظام وجداول تشكيالت الوظائؾ للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع الجهات يات العالقة 

 .اعداد تقرير شهرد حول حركات الوظائؾ للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 

  ية إللؽاء ودمج بعض الهيئات والمإسسات الحكومية.تنفيي القرارات الحكوممتابعة 

 .رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية 

 لمحافظة على سالمة بيئة العمل الداخلية.ا 

 .متابعة وتطوير األنظمة العاملة في الدائرة 

 تابعة وتطوير البنية التحتية اإللكترونية للدائرة.م 

 داد خطط تحسينية ومتابعة نتائج تقارير تقييم جائزة المل  عبد هللا للتميز في اع ؾتوظي (دعم االبداع والتميز

 .) تنفييها

  تنفيي خطط عمل المديريات والوحدات التنظيمية.اعداد تقرير نصؾ سنود لمتابعة 

 .اعداد تقرير سنود لمتابعة تنفيي الخطة االستراتيجية 
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 بتكار.مشاركة الدائرة في جوائز التميز واالبداع واال 

  الرقابة والتدقيق المالي واإلدارد والفني والضبط على مختلؾ األنشطة واتخاي التدابير الوقائية والعالجية

 لتصويب المخالفات وفق التشريعات السارية.

العدالوة التشواركيةال  الشوموليةال المسواشلةالأ كما تستند الخطة االستراتيجية النى مجموعنة منن القنيم الجوهرينة تتمثنل

 .المجتمعية لمسؤوليةاو

 اإلدارة والخوودمات أرنووام "ولتحقيننق األهننداؾ االسننتراتيجية المننيكورة تقننوم النندائرة بتنفينني برنننامجين رئيسننيين همننا 

 وسيتم تفصيلهما الحقا ."ال أرنام  تطوير منهجية الموازنة" و "المساندة

 

األداشاألمداأل االستراتيجية لدائرة الموازنة العامة ومؤشرات لياس   
 

 مؤشر لياس االداش األمداأل االستراتيجية

 
 الميمة الفعلية
2018 
 

 الميمة الفعلية
2019 

 
تميي  ذاتت 

 أولت
2020 
 

 
المسوواممة فووت أنوواش وضووـ  مووالت سوولي  

 ومستمر فت المملكة

 
نسأة انحراأل ممودر النفموات العاموة 

 عن الفعلت

 
5% 

 
4.8% 

 
2.5% 

 
 

تعزيووز نهوو  إعووداد الموازنووة الموجهووة 
أالنتوووووائ  وترسووووويإل مأووووواد   اإلفصوووووا  
 والشفافية والمساشلة فت اإلنفاق العا 

  
نسوووأة تطأيوووك الموازنوووة الموجهوووة 
أالنتووائ  وخارطووة الحسوواأات ضوومن 

 المالت متوسط المد  اإلطار

79.5% 85% 85% 

مؤشوور الموازنووة المفتوحووة لووألردن 
وفمووا السووتأيان الموازنووة المفتوحووة 

 الدوليةلمنومة شراكة الموازنة 
63 61 61 

 
الموائمة أين الموارد الأشورية واالدوار 
والمهووووا  المؤسسووووية ضوووومن الموووووارد 

 المالية المتاحة

معوووووودل الووووووووائأل المحدثووووووة إلوووووود 
 الشواغر الملغاة

99.6% %65 - 

 %89 %90.4 % 90 نسأـة رضـا متلمت الخدمة رف  كفاشة األداش المؤسست 

 المسوووواممة فووووت تعزيووووز تطأيووووك نهوووو 
 ال مركزية المالية فت المحافوات

نسوووووووووأة النفموووووووووات الرأسووووووووومالية 
المخصصة للمحافووات الود اجموالت 

 النفمات الرأسمالية الحكومية
19.1% 24.1% 8.3% 
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الخنندمات والمهننام انطالقننا مننن الحننرص علننى تحقيننق رسننالة وأهننداؾ دائننرة الموازنننة العامننة، تقننوم النندائرة بتنفينني 

فني  واالزدواجينةمنن التنداخل فني المهنام  الحندينإدد النى لتؽطني كافنة نشناطاتها علنى نحنو  والواجبات المنوطة بهنا

 : الدائرة على برنامجين رئيسيين وهما دمهالتي تقوتتوزع الخدمات ا ،الواجبات بين المديريات والوحدات المختلفة

 

 

 المساندة: والخدمات االدارة أرنام -2 

فني مختلنؾ المنديريات لمنوظفي الندائرة  المسناندة والمالينة االدارينة الخدمات كافة يمالبرنامج الى تقد يهدؾ هيا

رفع كفاءة ب متلقي الخدمة وبما يضمن ويساعد الدائرة في تحقيق هدفها االستراتيجي المتعلقلشركاء وات، وللوالوحد

الخودمات "منن خنالل تنفيني نشناط إي يتم تحقيق أهنداؾ هنيا البرننامج  ،اداء الدائرةلالرتقاء بمستوى  المإسسي اآلداء

 ."االدارية والمساندة

 

 فهت علد النحو التالت: الاما عن الخدمات التت يمدمها الأرنام 

 .للموظفين المالئمة التحتية توفير البنية .1

 .بها المتعلقة والبيانات للدائرة والمالية االدارية الشإون كافة تنظيم .2

 .الدائرة لموظفي التدريبية الخطة إعداد .3

 .الحاسوب وبرمجيات انظمة تطوير وتحديث .4

 .عمل ورش عقد .5

 .بالدائرة المتعلقة الوثائق كافة طباعة .6

 

  

 

 خدمات دائرة الموازنة العامة
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المندير العنام للشنإون االدارينة  بمسناعد ""اإلدارة والخدمات المسواندة برنامجمهمة اإلشراؾ على تنفيي تناط و

ووحندة  ،الحاسوب والمعرفةمديرية ، والشإون االدارية والماليةكل من مديرية بيرتبط تنفيي هيا البرنامج و ،والمالية

 .ووحدة تطوير االداء المإسسي ،خليةالرقابة الدا

أرنام  تطوير منهجية الموازنة:  -0

 اإلطنار مثنل ،الموازننة ادارة فني المعاصرة العالمية والمفاهيم المنهجيات تطبيق عميقت هيا البرنامج الى يهدؾ

هنيا ويرتبط  اإلنجاز. وقياس مستوى ،الحسابات خارطة وتطبيق ،بالنتائج الموجهة والموازنة ،المدى متوسط المالي

 ، وهي:أهداؾ استراتيجية ؤربعةبالبرنامج 

 المملكة في ستقرمو سليم مالي وضع بناء في المساهمة. 

 تعزيز نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادْى اإلفصاح والشفافية والمساءلة في اإلنفاو العام. 

 الموائمة بين الموارد البشرية واالدوار والمهام المإسسية ضمن الموارد المالية المتاحة. 

 .المساهمة في تعزيز تطبيق نهج الالمركزية المالية في المحافظات 

 

 :ةالتالي االنشطة والمشاريعيتضمن هيا البرنامج و

 الوظائؾتشكيالت  نظامموازنات الوحدات الحكومية وقانون إعداد قانون الموازنة العامة و. 

 مشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج. 

 :التالتفهت علد النحو  مذا الأرنام  يمدمها التت اما الخدمات

 تحضير مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.  

 نظنام  اصدار بالغ اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع

 .تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

 ةع قانون موازنات الوحدات الحكومياعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشرو.  

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

  وقانون موازنات الوحدات الحكومية. ةلعامتنفيي ومتابعة قانون الموازنة ا  

 اصدار ملحق موازنة. 
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   الوحندات  وقنانون موازنناتبند جديد في قانون الموازننة العامنة أو مادة أو مشروع أو  او نشاط برنامجاحداث

 .يةالحكوم

 اصدار نظام تشكيالت الوظائؾ للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. 

 ة.لعامدار دليل المواطن للموازنة ااص  

  ابداء الرأد في البياننات المالينة الختامينة للوحندات الحكومينة والمإسسنات العامنة وموازننات بعنض المإسسنات

 .ؼير المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية

 تقديم االستشارات وإبداء الرأد حيال العديد من القضايا المالية واالدارية. 

  لمشننناريع الرأسنننمالية للنننوزارات والننندوائر لاالنجننناز نسنننب االنفننناو واصننندار التقنننارير الدورينننة حنننول مسنننتوى

  .الحكومية

ويرتبط  ،مساعد المدير العام للشإون الفنيةب "أرنام  تطوير منهجية الموازنة" مهمة اإلشراؾ على تنفيي وتناط

 .ومديرية الدراسات قطاعات الموازناتكل من مديريات تنفيي هيا البرنامج ب

  

لتنفيني  2020الالزمة فني قنانون الموازننة العامنة لعنام المالية وتجدر االشارة الى انه قد تم رصد المخصصات 

ومبلنننػ  "اإلدارة والخووودمات المسووواندة"ديننننار لبرننننامج  (968,000ػ )البرننننامجين السنننابقين، حينننث تنننم رصننند مبلننن

. هننيا ويظهننر المخطننط التننالي الهيكننل التنظيمنني لنندائرة "الموازنووةتطوووير منهجيووة "( دينننار لبرنننامج 1,172,000)

 .2020 متضمنا  مختلؾ المديريات والوحدات العاملة في عام الموازنة العامة
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 5 ـــدير العــــــــــــــــــامــمكتــــــب المـ

 2 ــــــــةـــــة الداخليـــــــــوحدة الرقابــــ

 5 ـــــــــــــــةــقطاع االدارة الماليــــــــــ

 4 ــــــــــــــةـقطاع االدارة العامــــــــــــ

 4 ــاءــوالقضـــ ــاع واالمنــــالدفـقطاع 

 6 ــةـالمحليـــ والتنميةقطاع البنية التحتية 

 4 االجتماعيــــــــة والتنميةقطاع الصحة 

 6 الطبيعية والثروةقطاع التنمية الزراعية 

 4 الموارد البشريـــــة وتنميةقطاع التعليم 

 5 البيئة االستثمارية وتعزيزقطاع التنمية الصناعية 

 5 وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالعالمقطاع الثقافة 

 6 الدراســـــــــــــــاتمديريـــــــــة 

 8 والمعرفـــــــــةمديرية الحاسوب 

 38 والماليةمديرية الشإون االدارية 

 2 وحــدة تطويـر االداء المإسســـي

 16 المعاريـن / المجازين / المنتدبيـن
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 7 دبلوم كلية مجتمع
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 22 دون الثانويـــــــة

 123 المجموع
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 الحكومية الوحدات موازنات ولانون العامة الموازنة لانون إعداد: أوالً 

 روع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالينةمتابعة إقرار مش 

 (.5619العدد ) 2/2/2020حيث تم نشرهما في الجريدة الرسمية بتاريخ ، 2020

 الوحدات الحكومينة للسننة المالينة  البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات

الموازنة العامة للسنة المالينة  انونق -2021لسنة  (5)م إقرارهما بموجب قانون رقم الليان تو 2021

وتنم ، 2021موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  قانون -2021( لسنة 6رقم ) وقانون ،2021

 (.5705العدد ) 15/3/2021الجريدة الرسمية بتاريخ نشرهما في 

 ً  نوا  تشكي ت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عداد: إثانيا

 وقنند تننم  2020 عننامر والوحنندات الحكوميننة لمتابعننة إعننداد مشننروع نظننام تشننكيالت الننوزارات والنندوائ

ظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحندات الحكومينة ن -2020 سنةل( 78إقراره بموجب نظام رقم )

 (. 5660العدد ) 16/9/2020الجريدة الرسمية بتاريخ في وتم نشره  ،2020للسنة المالية 

  بالتزامن مع 2021 لعامالبدء بإعداد مشروع نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ،

 .2021للسنة المالية قانون موازنات الوحدات الحكومية واعداد مشروعي قانون الموازنة العامة 

   ً حول تميي  أداش المالية العامة: إعداد تمارير ثالثا

 تتضنمن 2020العامنة خنالل عنام  الينةحنول أداء المربعية ازنة العامة بإعداد تقارير قامت دائرة المو ،

 .2019مقارنة مع عام  2020العامة خالل عام  الماليةتقييم أداء 

 ً مجلس النواب واللجنة المالية وااللتصادية فت  الماليـة فتعلد توصيات اللجنـة  الرد: راأعا

 مجلس األعيان 

 طار متابعة الحكومة لتوصيات اللجننة المالينة فني مجلنس الننواب واللجننة المالينة واالقتصنادية فني في إ

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصفوفة لإلجابنة علنى توصنيات اللجننة المالينة فني  األعيان،مجلس 

نون الموازنة مجلس النواب وتوصيات اللجنة المالية واالقتصادية في مجلس األعيان حول مشروعي قا

حيننث تننم فيهننا تحدينند التوصننية  ،2020العامننة وقننانون موازنننات الوحنندات الحكوميننة للسنننة الماليننة 

وموضوعها والجهة المعنية بالرد واإلجراءات التي تم اتخايها من قبل الجهات المعنية وتزويد مجلسي 

 . نسخة من المصفوفةاب واالعيان بالنو

2020إنجازات دائرة الموازنة العامة لعا    
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 ً   أم  التطورات المتعلمة أتطأيك المفامي  والمنهجيات الحديثة فت ادارة الموازنة: خامسا

  انٗ  ٔسفؼّ 2020 نسُت يششٔع قإٌَ حُظٛى انًٕاصَت انؼاّيت ٔيٕاصَاث انٕحذاث انحكٕيّٛتاػذاد

ػًهٛت إداسة انًال انؼاو فٙ انًًهكت حُظٛى ٔٚأحٙ يششٔع انقإٌَ نغاٚاث يجهس انٕصساء إلقشاسِ، 

سس انكيٛهت إئػذاد ٔنٕضغ األ و،ٔححذٚذ يسؤٔنٛاث انجٓاث انشسًٛت ٔأدٔاسْا فٙ إداسة انًال انؼا

قإٌَ انًٕاصَت انؼايت ٔقإٌَ يٕاصَاث انٕحذاث انحكٕيٛت ٔحُيٛزًْا ٔانشقاإت ػهًٛٓا إشكم ٚشاػٙ 

اإلطاس انكهٙ نالقخصاد انٕطُٙ، ٔنخؼضٚض االسخقشاس انًانٙ ٔحقذٚى انخذياث انحكٕيٛت فٙ كافت 

ٙ شيافٛت انًٕاصَت انؼايت، ٔشًٕنٛت ٔنًشاػاة انًًاسساث انذٔنٛت انًثهٗ ف ،انًحافظاث إكياءة ػانٛت

انخغطٛت انقإََٛت نكافت يشاحم إػذاد ٔحُيٛز انًٕاصَت انؼايت ٔيٕاصَاث انٕحذاث انحكٕيٛت ٔانشقاإت 

يجهس  أقش ٔقذنخشًم جًٛغ انًؤسساث انؼايت، ػهٛٓا، ٔحٕسٛغ َطاق َشش انبٛاَاث ٔانخقاسٚش انًانٛت 

يششٔع قإٌَ حُظٛى انًٕاصَت انؼاّيت ٔيٕاصَاث  3/1/2021ث إخاسٚخ انٕصساء فٙ جهسخّ انخٙ ػقذ

 .2021انٕحذاث انحكٕيّٛت نسُت 
 

 لتنفيني قنانون الموازننة العامنة وقنانون موازننات الوحندات  2020( لسننة  4رسنمي رقنم ) بالغ  اعداد

موازنات تنفيي قانون الموازنة العامة وقانون ضمان ويهدؾ البالغ إلى ، 2020 للسنة الماليةالحكومية 

الوحنندات الحكوميننة بمننا يفضنني إلننى تحقيننق األهننداؾ واألولويننات الوطنيننة، وتعزيننز كفنناءة عمليننات 

واجراءات الرقابة على المالية العامة للحند منن اد تجناوزات أو مخالفنات قند تننتج عنن تنفيني الموازننة 

 .العامة
 

 مواجهنة تنداعيات جائحنةب المتعلقنة ميةالالزمة لتنفيي القرارات الحكو والتدابير المالية اتخاي اإلجراءات 

 .2020كورونا على صعيد قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 
 

 11ل االسدٌ ػهٗ َخٛجت ٕحص ( يٍ يائت فٙ يؼٛاس شيافٛت انًٕاصَتTransparency ضًٍ يسح )

( فٙ IBPانًٕاصَت انذٔنٛت )انز٘ أجشحّ يُظًت ششاكت  2012( نؼاو OBIيؤشش انًٕاصَت انًيخٕحت )

انًٕاد  يٍحُشش إٛاَاث ٔيؼهٕياث كافٛت أٔ أكثش إنٗ أٌ انذٔنت  11ٔاشُطٍ، حٛث حشٛش دسجت انشيافٛت 

ػهٗ انُقاش انؼاو حٕل انًٕاصَت انؼايت، ٔقذ حافظ األسدٌ إٓزِ انُخٛجت ػهٗ انًشحبت االٔنٗ  نذػى

يٍ إٍٛ انذٔل انًشاسكت فٙ انًسح  31خم انًشحبت يسخٕٖ يُطقت انششق االٔسط ٔشًال افشٚقٛا، كًا اح

، حٛث ٚخى اجشاء انًسح يشِ كم سُخٍٛ. ٔحؼذ ْزِ انُخٛجت اَؼكاساً 2012دٔنت نؼاو  111ٔانبانغ ػذدْا 

َٕٔػٛت انبٛاَاث ٔانًؼهٕياث نهخطٕساث انخٙ حًج ػهٗ اجشاءاث اػذاد انًٕاصَت انؼايت ٔحياصٛم 

 قاسٚش انصادسة راث انؼالقت.انٕاسدة فٙ ٔثائق انًٕاصَت ٔانخ
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  وإسننهاما  مننن دائننرة الموازنننة العامننة فنني تعزيننز منظومننة حقننوو االنسننان فنني المملكننة خاصننة فنني ظننل

تداعيات جائحة كورونا، فقد حرصت دائرة الموازنة العامة عند إعنداد قنانون الموازننة العامنة وقنانون 

للموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية وبما  على إدارة التخطيط 2021موازنات الوحدات الحكومية لعام 

يمكن من تعزيز برامج الحماية االجتماعية واالستجابة الحتياجات القطاع الصحي في المملكة للتخفيؾ 

مننن آثننار الجائحننة علننى المننواطنين، كمننا حرصننت النندائرة علننى الطلننب مننن جميننع الننوزارات والنندوائر 

متطلبننات تنفينني الخطننة الوطنيننة الشنناملة لحقننوو االنسننان،  والوحنندات الحكوميننة األخنني بعننين االعتبننار

العامنننة ومواصنننلة تنفيننني االسنننتراتيجية الوطنينننة للمنننرأة األردنينننة. كمنننا تنننم تضنننمين قنننانون الموازننننة 

 تتضنمنتحقينق أهنداؾ النوزارات والندوائر والوحندات الحكومينة والتني ل المخصصات المالينة الالزمنة

للمواطنين وبما يسهم وبشكل رئيسي بتعزينز حقنوو االنسنان المتمثلنة بحنق األمنن  أفضلتقديم خدمات 

مننة لتلبيننة احتياجننات المننرأة والصننحة والتعلننيم والترفيننه، إضننافة إلننى إبننراز المخصصننات الماليننة الالز

لتمكنين المجلنس األعلنى لحقنوو األشنخاص يود اإلعاقنة رصد المخصصات المالية الالزمنة و لوالطف

 .المهام المناطة به بموجب القانونب القياممن 

الحقننا  لألنشننطة و ،وامنا فيمننا يتعلننق بالموازننة المسننتجيبة للنننوع االجتمناعي والموازنننة الصننديقة للطفنل

واإلجراءات التي قامت بها دائرة الموازنة العامة خالل السنوات الماضية بالتعاون منع اللجننة الوطنينة 

األردنيننة لشننإون المننرأة وهيئننة األمننم المتحنندة للمننرأة ومشننروع اصننالح وادارة الماليننة العامننة لتعميننق 

الصديقة للطفل، وضمن إطار سعي الدائرة تطبيق نهج الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي والموازنة 

   تحنت عننوان  2020نحو االستمرار في تعميق تطبيق هيا المفهوم، فقد تنم عقند ورشنة عمنل فني عنام 

منوظفي الندائرة فني مجنال لندى المعرفة لزيادة " هدفت تحليل الموازنة من منوور النوع االجتماعت" 

قدراتهم في مجنال تحلينل مشناريع موازننات النوزارات وتعزيز يبة للنوع االجتماعي الموازنات المستج

للوقنوؾ  د مشنروع الموازننة السننود للدولنةوالدوائر الحكومية على مسنتوى بنرامج االنفناو عنند إعندا

علننى منندى اسننتجابة مشنناريع الموازنننات الحتياجننات النننوع االجتمنناعي خاصننة عننند صننياؼة أهننداؾ 

نوع االجتماعي وبما يضمن إبراز المخصصات المالية ومإشرات أداء البرامج لتصبم أكثر استجابة لل

 ت المرأة والطفل على وجه الخصوص.التي من شؤنها أن تلبي احتياجا

 

 ً  التعاون الدولتمتاأعة متطلأات  :سادسا

 نٛت اػذاد آٓذف انخؼشف ػهٗ إنًٕاصَت انؼايت دائشة افٙ ٔفذ يٍ ٔصاسة انًانٛت انًٕسٚخاَٛت  اسخقبال

إخقذٚى َبزة  ج انذائشةٔقاي ،ٔاالسخيادة يٍ انخجشإت االسدَٛت فٙ ْزا انًجال األسدٌانؼايت فٙ  انًٕاصَت

 ٓا ٔآنٛت اػذاد انًٕاصَت انًٕجٓت إانُخائج.انخطٕساث انخٙ حًج ػهٗ ػًه ٔأإشصذائشة ػٍ ان
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  إر حى فٙ ػاو انًٕجٓت نذػى انًٕاصَت، االصالحٛت، ٔيخاإؼت يخطهباث ححقٛق إشايج انًؤسساث انذٔنٛت

، ٔاالححاد ، ٔصُذٔق انُقذ انذٔنًٙقذيت يٍ يجهس انخؼأٌ انخهٛجٙيخاإؼت انؼذٚذ يٍ انبشايج ان 2020

ذٔنٙ ٔغٛشْا يٍ انبُك انانحكٕيت انكُذٚت، ٔٔ ،ٔاالححاد األٔسٔإٙ ،، ٔانحكٕيت األيشٚكٛتاألٔسٔإٙ

 انجٓاث انذٔنٛت االخشٖ.

 

 الشفافية فت شؤون الموازنة العامة أتعزيز مأد اً:ساأع
 

  بهندؾ تقوينة قننوات االتصنال  "2020"دليول الموواطن للموازنوة العاموة للسونة الماليوة اصدار وثيقنة

وتعزيز المشناركة الواعينة فني شنإون الموازننة العامنة.  ،وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة

تعبر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشنفافية حنول حجنم وهيكنل اينرادات المملكنة ونفقاتهنا، اضنافة و

من الوصول  األردني من جهة أخرى وتمكينهالمواطن تعزيز أطر التواصل بين الدائرة من جهة والى 

ان تتنيم لنه التعنرؾ قدر ممكن من المعلومات والبياننات المتعلقنة بالموازننة والتني منن شنؤنها  أكبرالى 

والخدمات العامة التي لها مساس مباشنر  االقتصاديةعلى حجم المخصصات المالية الموجهة للقطاعات 

 ةالعامنن االمننوالبحيناة المننواطن اليوميننة، وبمنا يفضنني الننى تحقننق الفهنم الكامننل للمننواطن حنول مصننادر 

وقانون موازنات الوحدات الحكومية  ملخصا  لقانون الموازنة العامة الدليل يتضمنحيث  .اواوجه انفاقه

تسنليط  النى باإلضنافةمراحنل إعنداد الموازننة السننوية للدولنة، وينة آلل تضمن شنرحا  كما ي ،2020لعام 

ي تتمثننل بننالتعليم والصننحة والمينناه تننأبننرز إنجننازات الحكومننة فنني القطاعننات الحيويننة وال ىالضننوء علنن

التوجهننات والفرضننيات التنني اسننتندت اليهننا  ، وأبننرز2019ة لعننام قننوالطا ووالصنرؾ الصننحي والطننر

التني تميزهنا  2020ام اهم المسنتجدات فني موازننة عنى ال ، اضافة2020 الحكومة عند اعداد موازنة

ام الندليل تفاصنيل النفقنات الجارينة والرأسنمالية المقندرة لعن معن موازنات السنوات السابقة. كمنا يوضن

 . 2020 ة توريدها للخزينة في عامع الحكومقالتي تتواإليرادات ، ومصادر 2020

  بهدؾ اضفاء المزيد من الشفافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، فقند تنم نشنر مشنروع قنانون

علننى الموقننع  2021الموازنننة العامننة ومشننروع قننانون موازنننات الوحنندات الحكوميننة للسنننة الماليننة 

 .اوابداء المالحظات حوله عليها اإللكتروني للدائرة ليتسنى للجميع االطالع

  وحرصا من الدائرة على تلبية حق االنسان في المعرفة وانسجاما  مع قانون ضمان حق الحصنول علنى

وصحفيين وتم  وأكاديميينفقد قدمت الدائرة خدمات مباشرة لباحثين  2007( لسنة 47المعلومات رقم )

 مساعدتهم في الحصول على البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الدائرة. 
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 ً  : إعداد التمرير السنويثامنا

، ويتضننمن التقريننر النندور التنمننود للموازنننة العامنننة، 2019 عشننر لعنننام خننامسإصنندار التقريننر السنننود ال

، والخنندمات التنني تقنندمها النندائرة، كمننا تحننرص دائننرة العامننة للدولننة واسننتراتيجية النندائرة فنني إدارة الموازنننة

وتطلعنات  2019الموازنة العامة من خالل هيا التقرير على إطالع الجمهور باإلنجازات المتحققنة خنالل عنام 

 الدائرة المستقبلية للسنوات القادمة.

 

 ً  ات الوحدات الحكوميةترجمة لانون الموازنة العامة ولانون موازن: تاسعا

إلنى اللؽنة اإلنجليزينة  2020الموازنة العامة وقانون موازنات الوحندات الحكومينة للسننة المالينة  ترجمة قانون

ويلنن  حرصننا  مننن دائننرة الموازنننة العامننة علننى اطننالع شننركائها  علننى الموقننع االلكتروننني للنندائرة، ونشننرهما

 .ينقانونالعلى محتوى الخارجيين 

 

 الحوســأة  :عاشراً 

 وفي هيا المجال تم انجاز ما يلي: 

 ص بنظنام تشنكيالت النوزارات المتابعة واالشراؾ على تطبيق وصؾ وتصنيؾ الوظنائؾ الجديند الخنا

 والدوائر والوحدات الحكومية.

 .العمل على تزويد المديريات والوحدات في الدائرة بؤية كشوفات وجداول لها عالقة بعمل الدائرة 

 .المشاركة في اعداد الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية 

 كومينة موازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحندات الحإصدار التقارير الخاصة بمشروع قانون ال

 واالدارة العليا. مةلؽايات مناقشات مجلس األ

  المتابعة واإلشراؾ فنيا  علنى إدخنال بياننات نظنام التشنكيالت واصنداره للنوزارات والندوائر والوحندات

 الحكومية.

  االستمرار في تقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة من خنالل صنيانة اجهنزة الحاسنوب والشنبكة وتوابعهنا

 .GFMISومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام 

  المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من أجهنزة الحاسنوب وتوابعهنا منن خنالل

 بؤجهزة الحاسوب في وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.  المشاركة في لجنة الشراء الخاصة
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  تطوير سياسات لكلمات المنرور وتعميمهنا علنى منوظفي الندائرة وعقند ورشنات عمنل للتوعينة بمفناهيم

ادارة المعرفة ونظام حفظ امن وسرية المعلومات ومتابعة تنفيي االنشطة المدرجة في اسنتراتيجية ادارة 

 المعرفة.

  ورخصنة برنننامج متابعنة تجديند عقند استضنافة الموقنع االلكتروننني الخنارجي للندائرة وخدمنة االنترننت

 .وزارة االقتصاد الرقمي والريادةمع مضاد الفيروسات 

 .تطوير الموقع االلكتروني للدائرة 

 .تطوير ومتابعة نظام التكافل الخاص بالدائرة 

   نون الموازنة العامة وقانون موازننات الوحندات الحكومينة على ادخال بيانات قا المتابعة واالشراؾ فنيا

 واصدارهما باللؽتين العربية واالنجليزية.

       تنفيي الموازنة )اوامر مالية، حواالت، مناقالت، مواقؾ مالية(.  عمليات على المتابعة واالشراؾ فنيا 

  تحميل بيانات الموازنة على ملؾ اكسل لؽايات مشروعGFMIS. 

  وتطوير نظام االستبانات.متابعة 

 المحافظات. اتتطوير أنظمة إلصدار ومتابعة إنفاو موازن 

 .متابعة وتطوير نظام الهواتؾ 

 .تطوير ومتابعة نظام إنفاو الوحدات الحكومية 

 

 : الرلاأة الداخلية  مالية وادارية وفنية(حادي عشر

  اعداد دليل إجراءات التدقيق وخطة العمل الرقابية سنويا  واخني موافقنة عطوفنة المندير العنام ومصنادقة

 معالي الوزير عليها حسب األصول.

  وزير المالية حسب االصول.معالي إلى اعداد تقارير رقابية شهرية وسنوية ورفعها 

   .رفع التقارير الرقابية لعطوفة المدير العام ومعالجة انحرافات األداء ومتابعة تصويبها إن وجدت 

   إجراء الزيارات الرقابية الفجائية على كافة اقسام مديرية الشإون المالية واالدارية وبيان االخطناء فني

 حال وجودها والية تصويبها.

   نجاز السنوية ومإشرات قياس االداء لوحدة الرقابة الداخلية.اعداد خطة اال 
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 : تطوير األداش المؤسستعشر ثانت
 

مإسسنني وبإشننراؾ مباشننر مننن عطوفننة المنندير العننام بإعننداد الخطننة االسننتراتيجية قامننت وحنندة تطننوير األداء ال

ألنظمننننة وعلننننى القننننوانين وا 2025والتنننني ارتكننننزت علننننى رإيننننة األردن  2022-2020للنننندائرة لألعننننوام 

وتؤتي  تم تحديد األولويات واألهداؾ الوطنية التي ترتبط بعمل الدائرة.، حيث الدائرة الناظمة لعملوالتشريعات 

هيه االستراتيجية في الوقت اليد تضطلع فيه دائرة الموازنة العامة بدور هام يتعلق بتنفيي مشروع الالمركزينة 

آلية تحديد سقوؾ موازنات المحافظنات الرأسنمالية سننويا   تحسينحيث تعمل الدائرة بالتعاون مع الشركاء على 

الالمركزية ضمن استراتيجيتها لدعم جهنود الحكومنة نهج  تطبيق ليل  كان هنال  حرصا  على استهداؾ تعميق

بتعزينز قندراتها فني  والمجنالس التنفييينة في تنفيي مشروع الالمركزية وتقديم قيمة مضافة لمجنالس المحافظنات

 وإدارة المالية العامة. ومتابعة تنفييها مجال تخطيط الموازنات

 

 رة : تعزيز المدرات المؤسسية فت الدائعشر لثثا

 ( دورات تدريبية وورش عمل داخلية خالل عام 01شاركت الدائرة بنحو )ويلن  لتنمينة مهنارات 2020 ،

 موظفيها وتعزيز قدراتهم للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه ويل  على النحو التالي:
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2020الدورات التدريأية وورش العمل الداخلية لعا    
 

 الجهة المنومة عنوان الدورة الرل 
عدد 

 المووفين
 الفترة

1 
 الموازنة المستجيأة للنوع االجتماعت

اللجنة الوطنية االردنية 
 لشؤون المرأة

 
3 

 
26-28/10/2020 

2 
األساليب المتمدمة فت المحاسأة الضريأية 

 والفحص الضريأت

 

 غرفة تجارة عمان
 
1 

 
20-22/1/2020 

3 
 23/12/2020-20 1 معهد اإلدارة العامة إدارة التغيير

4 
 20/7/2020-18 2 غرفة تجارة عمان تحليل وتميي  عروض الشراش والعطاشات

5 
 مندسة العمليات

 29/1/2020-27 1 غرفة تجارة عمان

6 
 االتصال الحكومت

 14/1/2020-13 1 معهد االدارة العامة

7 

 تحليل الموازنة من منوور النوع االجتماعت
اللجنة الوطنية االردنية 

 لشؤون المرأة
 

50 
 

10-13/8/2020 

8 Technical assistance for the 

monitoring and evaluation 

system in ministry of 

planning 

مشروع الدع  الفنت 
للمتاأعة والتميي  أتمويل 
 من االتحاد االوروأت

 
2 
 

 

27/9-1/10/2020 

9 Public investment 

management 
 1 الأنن الدولت

2-4/2/2020 

10 Technical assistance for the 

monitoring and evaluation 

system in prime ministers 

مشروع الدع  الفنت 
للمتاأعة والتميي  أتمويل 
 من االتحاد االوروأت

 
2 
 

 

4-8/10/2020  
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حقق األردن تقدما  ملموسا  في مجال إعداد الموازنة وإدارتها وفقا  ألحدث الممارسات والتصنيفات الدولية 

وبما يتالءم مع األوضاع االقتصادية والمالية المحلية، حيث تم إدخال التحسنينات علنى أسنلوب إعنداد الموازننة 

جديندة لنربط الموازننة بنالتخطيط االسنتراتيجي  العامة وتصنيؾ النفقات واإليرادات، وتم البندء بتطبينق منهجينة

، لتصبم عملية 2008متوسط المدى اعتبارا  من عام مالي وتبني مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ضمن إطار 

إعننداد وتنفينني الموازنننة العامننة تعتمنند علننى التخطننيط المننالي المسننتقبلي الننيد يؤخنني بعننين االعتبننار األهننداؾ 

 الوطنية. واألولويات

الحكوميننة والوحنندات وبموجننب المفهننوم الجدينند للموازنننة الموجهننة بالنتننائج فقنند قامننت الننوزارات والنندوائر 

على  ومؤشرات لياس األداشوأنشطتها رؤيتها ورسالتها وأمدافها االستراتيجية وأرامجها ومشاريعها بتحديد 

ومحنددة وقابلنة للقيناس وواقعينة هنيه األهنداؾ واضنحة على أن تكنون مستوى األهداؾ االستراتيجية والبرامج 

 ومحددة بوقت وأن تكون منسجمة مع رإية الوزارة أو الدائرة الحكومية.

كما تم تطبيق إطار الموازنة متوسط المدى لالرتقاء بآلية إعنداد الموازننة العامنة بحينث أصنبم يؽطني هنيا 

بدال  من سنة واحدة لجميع بنود اإليرادات والنفقات بما يمّكنن الحكومنة منن رسنم السياسنة  تاإلطار ثالث سنوا

المالية وبناء الموازنة العامة للدولة ضمن رإية مالية واضحة لتحقينق وضنع منالي سنليم باإلضنافة إلنى اعتمناد 

جغرافيووة ت متعننددة خارطننة حسننابات جدينندة تتوافننق مننع المعننايير الدوليننة حيننث تتضننمن هننيه الخارطننة تصنننيفا

تساعد اإلدارة المالية على توفير تقنارير تحليلينة شناملة تلبني وأرام  ووويفية والتصادية وتنويمية وتمويلية 

وتجدر االشارة الى انه طرأ العديد منن التطنورات علنى الجندول الزمنني  احتياجات الجهات الرسمية والخاصة.

 جازه على النحو التالي:السنود إلعداد الموازنة العامة اليد يمكن اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية إعداد الموازنة العامة
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 التارَخ

 

 اإلجراء
الجهح 

 المضؤولح

 وُضان
مراجعةةةةةةةح الضةةةةةةةقىر ا ولُةةةةةةةح لحةةةةةةةىواراخ والةةةةةةةدوا ر والىحةةةةةةةداخ الح ىمُةةةةةةةح 

 والمحافظاخ ضمه ا طار المالٍ متىصط المدي.
 دا رج المىاووح العامح

 مىتصف آَار

مةةةةه الةةةةىواراخ والةةةةدوا ر والىحةةةةداخ الح ىمُةةةةح والمجةةةةالش التى ُ َةةةةح  الطحةةةةة

لحمحافظةةةةاخ دزوَةةةةد دا ةةةةرج المىاووةةةةح العامةةةةح تمشةةةةروعاخ مىاووادهةةةةا لحمةةةةدي 

المتىصةةةط تمىجةةةة دعمةةةُ  ئةةةادر عةةةه ر ةةةُش الةةةىوراء مت ةةةمىا  اعتمةةةاد صةةةقىر 

صةةةةةةقىر وها ُةةةةةةح جز ُةةةةةةح لولُةةةةةةح ل ةةةةةةد ووارج ودا ةةةةةةرج ووحةةةةةةدج ح ىمُةةةةةةح و

 .اخمحافظلح

لمىاووح العامحدا رج ا  

 مىتصف دمىو

قُةةةال الةةةىواراخ والةةةدوا ر والىحةةةداخ الح ىمُةةةح تتزوَةةةد دا ةةةرج المىاووةةةح العامةةةح 

 المتىصط.تمشروعاخ مىاووادها لحمدي 
 

قُةةةةةةال المجةةةةةةالش التى ُ َةةةةةةح فةةةةةةٍ المحافظةةةةةةاخ تتزوَةةةةةةد مجةةةةةةالش المحافظةةةةةةاخ 

 تمشارَع مىاوواخ المحافظاخ لحمدي المتىصط.

الىواراخ  كافح

والدوا ر والىحداخ 

الح ىمُح والمجالش 

 التى ُ َح لحمحافظاخ

 مىتصف آب

قُةةةةال مجةةةةالش المحافظةةةةاخ تةةةةاقرار  مشةةةةارَع مىاووةةةةاخ المحافظةةةةاخ المحالةةةةةح 

الُهةةةةا مةةةةه المجةةةةالش التى ُ َةةةةح لحمحافظةةةةاخ ودزوَةةةةد دا ةةةةرج المىاووةةةةح العامةةةةح 

 والىواراخ والدوا ر الح ىمُح تها.

 مجالش المحافظاخ

 مىتصف اَحىل

 

قُةةةال دا ةةةرج المىاووةةةح العامةةةح تةةةادراس المشةةةارَع الرلصةةةمالُح لحمحافظةةةاخ ضةةةمه 

مشةةةةةارَع مىاووةةةةةاخ الةةةةةىواراخ والةةةةةدوا ر الح ىمُةةةةةح وا وتهةةةةةاء مةةةةةه دراصةةةةةح 

مشةةةروعاخ مىاووةةةاخ الةةةىواراخ والةةةدوا ر والىحةةةداخ الح ىمُةةةح واعةةةداد اطةةةار 

 او اق متىصط المدي لحىواراخ والدوا ر الح ىمُح.

ج المىاووح العامحدا ر  

 وهاَح اَحىل

 

اعةةةةداد تةةةةزن المىاووةةةةح العامةةةةح مت ةةةةمىا  دحدَةةةةد الضةةةةقف ال حةةةةٍ ل و ةةةةاق العةةةةال 

والضةةةةقىر الجز ُةةةةح لى قةةةةاخ الةةةةىواراخ والةةةةدوا ر والىحةةةةداخ الح ىمُةةةةح تحُةةةة  

َشةةةتمد الضةةةقف الجز ةةةٍ لحةةةىواراخ والةةةدوا ر الح ىمُةةةح عحةةةً صةةةقىر مىاووةةةاخ 

 .المحافظاخ

 المىاووح العامح دا رج

 مطحع دشرَه ا ول

 
 ر اصح الىوراء ائدار تزن المىاووح العامح.

مىتصف دشرَه 

 ا ول

الةةةىواراخ والةةةدوا ر والىحةةةداخ الح ىمُةةةح تتزوَةةةد دا ةةةرج المىاووةةةح العامةةةح  قُةةةال

تمشةةةروعاخ مىاووادهةةةا لحمةةةدي المتىصةةةط فةةةٍ ضةةةىء تةةةزن المىاووةةةح مت ةةةمىح 

 المشارَع الرلصمالُح لحمحافظاخ.

الىواراخ والدوا ر 

والىحداخ الح ىمُح 

 كافح

 وهاَح دشرَه ا ول

 

قةةةةةاوىن المىاووةةةةةح العامةةةةةح  ٍلمشةةةةةروعاعةةةةةداد المزمةةةةةا وا تعةةةةةاد الر ُضةةةةةُح 

وقةةةةةةةاوىن مىاووةةةةةةةاخ الىحةةةةةةةداخ الح ىمُةةةةةةةح وعرضةةةةةةةهما عحةةةةةةةً المجحةةةةةةةش 

 ٌ دعدَزخ عحُهما.لا صتشارٌ لحمىاووح لمىاقشتهما واجراء 

 

دا رج المىاووح العامح 

المجحش ا صتشارٌ 

 لحمىاووح العامح

مىتصف دشرَه 

 الثاوٍ

 

مىاووةةةةةةاخ الىحةةةةةةداخ دقةةةةةةدَ  مشةةةةةةروعٍ قةةةةةةاوىن المىاووةةةةةةح العامةةةةةةح وقةةةةةةاوىن 

الح ىمُةةةةح لمجحةةةةش الةةةةىوراء لمىاقشةةةةتهما واقرارتمةةةةا تعةةةةد اجةةةةراء التعةةةةدَزخ 

 المطحىتح.

 دا رج المىاووح العامح

 مجحش الىوراء

 وهاَح دشرَه الثاوٍ

 

دقةةةةةدَ  مشةةةةةروعٍ قةةةةةاوىن المىاووةةةةةح العامةةةةةح وقةةةةةاوىن مىاووةةةةةاخ الىحةةةةةداخ 

 الح ىمُح الً مجحش ا مح.
 ر اصح الىوراء

 كاوىن األول

مىاقشةةةةةح مشةةةةةروعٍ قةةةةةاوىن المىاووةةةةةح العامةةةةةح وقةةةةةاوىن مىاووةةةةةاخ الىحةةةةةداخ 

دمهُةةةةدا  لصةةةةدور اإلرادج المح ُةةةةح الضةةةةامُح تالمصةةةةادقح  مةةةةاالح ىمُةةةةح ورقرارت

 .ماعحُه

 مجحش األمح

 الجدول الزمنت لمراحل إعداد الموازنة 
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 يلــت:المساممة فت أناش وض  مالت سلي  ومستمر فت المملكة من خ ل ما تعزيز أوالً: 

  تدريجي.بشكل  الدعم المقدم للوحدات الحكوميةتخفيض 

   لألولويات الوطنية. المساهمة في توجيه وضبط اإلنفاو العام وفقا 

 

تعزيز نه  اعداد الموازنة الموجهة أالنتائ  وترسيإل مأادئ االستمرار فت العمل علد  ثانياً:

 :ما يلتوذلن من خ ل اإلفصا  والشفافية والمساشلة فت االنفاق العا  

  تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.  

  التحليلي لإلنفاو العامإيالء المزيد من االهتمام بالجانب. 

   في مجال شفافية الموازنة تحسين موقع االردن عالميا. 

 ً ك نه  ال مركزية المالية فت المحافوات من تعزيز تطأي أذل المزيد من الجهود فت مجال :ثالثا

 ما يلت:علد خ ل العمل 

 ا يتناسنب منع المسنتجدات المتعلقنة مراجعة أسس ومعايير تحديد سقوؾ موازنات المحافظات الرأسنمالية بمن

 في التشريعات يات العالقة بالالمركزية.

  المتابعة الدورية لإلنفاو الرأسمالي للمحافظات لضمان توجيهه بشكل يإدد الى تعزيز الجانب التنمود فني

 المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 ً  :ما يلتخ ل من المؤسست ل رتماش أمستو  أداش الدائرة  داشاال رف  كفاشة العمل علد: راأعا

 تحسين الخدمات. 

  البشرية.رفع كفاءة الموارد 

 .تحسين بيئة العمل الداخلية 

 دعم ثقافة اإلبداع واالبتكار في الدائرة. 

لتطلعات المستمأليةا  
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 ل :ـــــــــــــــــــالفص
 

 الدائرة الحكوميــــة:

الوودائرة او الوحوودة الحكوميووة التووت توودخل موازنتهووا ضوومن لووانون الموازنووة العامووة ولووانون موازنووات 
 الحكومية.الوحدات 
 تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. أو مؤسسة عامة رة أو دائرة أو سلطة أو ميئةأي وزا

 

عاموة مسوتملة ماليواً أو إداريواً تودخل  مؤسسة شركة أو أي ميئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو الوحدة الحكوميـــة :
 موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية.

 

 خطة الحكومة لسنة مالية ممألة لتحميك األمداأل الوطنية المنشودة ضمن إطار مالت متوسط المد . الموازنـة العامــــة :

 السنة الماليــــــــة :
 
 

الحوادي والث ثوين اليوو  وتنتهوت فوت  مون السونة األول من شهر كانون الثانتاليو  السنة التت تأدأ فت 
 من شهر كانون األول من السنة ذاتها.

 

             (:راداتياإلالواردات  
 
 

 ات  :ـــــــــــــــــالنفم
 
 
 

 المـوازنــــــــــــــة 
 الموجهة أالنتائــ  :

 
 
 
 
 

 رة:ـــــــالنتائ  المنتو
 

 ــتـــاإلطـــار المال
 ـــد    :ــمتوسط المـ

 
 

 ــاقـــإطـــار اإلنف
 :    متوسط المـــــد 

 

 :   جدول التشكيـــ ت

 
 
 

 : اتـــــخارطة الحساأ
    

 

 المسوووووووتجيأةالموازنوووووووة 
االجتموووووووووواعت  للنوووووووووووع

 ـل:ـــــــــــوموازنـة الطفـ
 
 

 ــ :ــــالمتاأعة والتمييــــــ
 
 

المعلوموووات ادارة  نووووا 
الماليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 :  GFMISةــــالحكومي

جمي  الضرائب والرسو  والعوائد واألرأا  والفوائض والمنح وأي أمووال أخور  تورد للخزينوة العاموة 
 أو ألي وحدة حكومية.

 

لتمويوول أنووود نفماتهووا الجاريووة والرأسوومالية كافووة حسووب الغ المخصصووة ضوومن موازنووات الفصووول المأوو
ت الوحوودات الحكوميووة ال وفمووا للتصوونيأل االلتصووادي المعتموود الووانون موازنوولووانون الموازنووة العامووة و

 .تلنفمال
 

المنهجيووة المسووتخدمة فووت اعووداد لووانون الموازنووة العامووة ولووانون موازنووات الوحوودات الحكوميووة والتووت 
أتحديووود رؤيتهوووا ورسوووالتها وأمووودافها االسوووتراتيجية وأرامجهوووا ومشووواريعها  الفصوووول أموجأهوووا تموووو 

وأنشووطتها ومؤشوورات ليوواس األداش علوود مسووتو  األمووداأل االسووتراتيجية والأوورام  علوود أن تكووون 
واضحة ومحددة ولاألة للمياس ووالعية ومحددة أإطوار زمنوت وأن تكوون منسوجمة مو  رؤيوة ورسوالة 

 ولويات الوطنية.لتحميك األمداأل واال الفصول
 

 المناف  المتول  تحميمها من النفمات العامة.
 

 تواليتين الخطة المالية للحكوموة وسياسوتها خو ل المود  المتوسوط لسونة الموازنوة وسونتين ت شويرتين 
والمسووتندة الوود تولعووات االلتصوواد الوووطنت والمأنيووة علوود عوودد موون المرتكووزات والفرضوويات وتولعووات 

 المؤشرات االلتصادية الرئيسية.
 
 

 خو ل المود  المتوسوط لسونة الموازنوة وسونتين ت شويرتين للفصوول الخطة التفصيلية للنفمات المتولعة
 .تاليتين

 

الووائأل والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها فت نوا  تشكي ت الووائأل الصوادر  مجموعة
أممتضوود لووانون الموازنووة العامووة أو لووانون موازنووات الوحوودات الحكوميووة أو موازنووة أي موون الوودوائر 

 األخر .
 

تصوونيأل مجموعووة موون التصوونيفات المتسوومة والمناسووأة لمعووام ت النوووا  المووالت الحكووومت تتضوومن ال
 الوويفت وااللتصادي والتنويمت والأرامجت والتمويلت والجغرافت للأيانات المالية الحكومية.

 

الموازنة التت ت خذ أعين االعتأار احتياجات الطفل والمورأة وتتضومن المخصصوات ال زموة لتلأيوة موذ  

 االحتياجات.

 

 

علوود مسووتو  األمووداأل االسووتراتيجية والأوورام  فووت لووانون الموازنووة  ولياسووها مؤشوورات األداش متاأعووة
 العامة ولانون موازنات الوحدات الحكومية للت كد من تحميمها للنتائ  المستهدفة.

 

نوووا  مووالت محاسووأت وإداري حكووومت محوسووب متكاموول يوورأط الوووزارات والوودوائر الحكوميووة ماليوواً موو  

 وزارة المالية.

 
 

 

فامي  مستخدمةم  
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اإلحصائتالملحك   
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 (مقدرة(

1,805,770,000 

خ صة التصنيأل الوويفت للنفمات العامة الممدرة حسب 

2020األلسا  الوويفية للسنة المالية   

1,847,361,000 

1,199,806,000 

0202 

1,199,401,000 

1,440,113,000 
199,018,000 

958,171,000 
614,154,000 

320,045,622  

 

23,116,378 

9,606,956,000 
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2020النفمات الرأسمالية للمحافوات/ ال مركزية لعا    

  مليون دينار(
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ملٌون دٌنار

فعلًفعلًفعلًفعلًفعلً

20162017201820192020

        6,238.0        6,965.9        6,944.9        6,717.4     6,233.8  االيرادات المحلية 

           790.9           788.4           894.7           707.9        835.9  المنح الخارجية

           7,028.9           7,754.3           7,839.6           7,425.3        7,069.7  مجموع االيرادات العامة

           8,388.5           7,897.2           7,619.6           7,113.0        6,919.3  النفقات الجارية

           822.8           915.5           947.7        1,060.2     1,029.3  النفقات الرأسمالية 

           9,211.3           8,812.7           8,567.3           8,173.2        7,948.6مجموع النفقات العامة 

  عجز الموازنة العامة 

           -2,182.4           -1,058.4              -727.7              -747.9           -878.9   بعد المنح

           -2,973.3           -1,846.8           -1,622.4           -1,455.8        -1,714.8   قبل المنح

  عجز/ وفر الموازنة العامة كنسبة من الناتج 

المحلي اإلجمالي

%7.0-- %3.3- %2.4- %2.6- %3.2   بعد المنح

%9.6-- %5.8- %5.4- %5- %6.2   قبل المنح

%22.7%24.5%26.1%25.7%25.8نسبة االيرادات العامة للناتج المحلي اإلجمالي 

%20.1%22.0%23.2%23.2%22.7نسبة االيرادات المحلية للناتج المحلي اإلجمالي 

%2.5%2.5%3.0%2.4%3.0نسبة المنح الخارجية للناتج المحلي اإلجمالي 

%29.7%27.9%28.6%28.3%29.0نسبة النفقات العامة للناتج المحلي اإلجمالي 

%27.0%25.0%25.4%24.6%25.2نسبة النفقات الجارية للناتج المحلي اإلجمالي 

%2.7%2.9%3.2%3.7%3.8نسبة النفقات الرأسمالية للناتج المحلي اإلجمالي 

%8.9%10.4%11.1%13.0%12.9نسبة النفقات الرأسمالية للنفقات العامة

%67.7%79.0%81.1%82.2%78.4تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة

%74.4%88.2%91.1%94.4%90.1تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية

%8.6%8.9%10.4%8.7%10.5تغطية المنح للنفقات العامة

%11.3%10.2%11.4%9.5%11.8نسبة المنح الى اجمالي االيرادات

%76.3%88.0%91.5%90.8%88.9تغطية االيرادات العامة الى النفقات العامة

البٌان

مؤشرات المالءة المالية 

جدول رقم )2(

تطور اداء الموازنة العامة ومؤشرات المالءة المالٌة للسنوات 2020-2016
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 أأرز مؤشرات الم شة المالية

2020لعا     

02.2%  

0.5%  

09.7%  

07%  

8.9%  

74.4%  

67.7%  

8.6%  

وضثح دغطُح المىا 

 لحى قاخ العامح
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عنوانهرقمه
14,145,20014,042,00014,181,00014,185,00014,190,000الديوان الملكي الهاشمي0101

3,415,9903,173,0003,321,0003,329,0003,325,000مجلس األمة0201

4,742,8004,439,0004,952,0004,979,0005,010,000رئاسة الوزراء0301

ع والرأي0302 ي 417,000428,000461,000464,000467,000رئاسة الوزراء/ديوان التشر

468,000457,000485,000489,000494,000رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنية0304

1,825,0001,758,0001,989,0002,047,0002,107,000ديوان المحاسبة0401

1,201,0001,233,0001,425,0001,455,0001,468,000ديوان الخدمة المدنية0601

لمانية0702 1,150,0001,069,0001,173,0001,172,0001,173,000وزارة الشؤون السياسية والبر

ي0901
 
ي الملكي األردن

 
400,000452,000487,000500,000502,000المركز الجغراف

11,010,07610,109,00011,187,00011,393,00011,953,000وزارة الداخلية1001

3,712,0003,288,0003,703,0004,130,0003,612,000وزارة الداخلية/ دائرة األحوال المدنية والجوازات1002

39,126,00028,374,00028,966,00031,674,00032,288,000وزارة العدل1101

ي1110
 
3,982,00017,955,00019,553,00019,621,00019,828,000المجلس القضان

ي القضاة1201
8,601,3059,029,70010,145,00010,171,00010,009,000دائرة قاض 

بي  1301 11,517,19211,855,00012,327,00012,687,00012,831,000وزارة الخارجية وشؤون المغبر

بي   / دائرة الشؤون الفلسطينية1401 854,748980,0001,078,0001,087,0001,092,000وزارة الخارجية وشؤون المغبر

1,028,117,0001,130,696,0001,191,186,0001,253,398,0001,278,593,000وزارة المالية1501

333,000412,000423,000426,000427,000وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة1502

7,650,0007,677,0007,340,0007,628,0007,778,000وزارة المالية/ الجمارك اإلردنية1503

ي والمساحة1504
5,328,0005,298,0005,627,0005,657,0005,702,000وزارة المالية/دائرة األراض 

554,0000000وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة1505

يبة الدخل والمبيعات1506 15,514,00015,822,00019,641,00019,694,00019,748,000وزارة المالية / دائرة ض 

يات الحكومية1507 0858,000902,000908,000915,000وزارة المالية / دائرة المشبر

8,345,8004,317,9003,816,7004,377,0004,409,300وزارة الصناعة والتجارة والتموين1601

كات1602 691,000730,000800,000791,000797,000وزارة الصناعة والتجارة والتموين/دائرة مراقبة الشر

1,181,0001,626,0001,885,0001,872,0001,507,000هيئة اإلستثمار1603

1,996,1002,006,0002,085,2002,107,0002,114,800مؤسسة المواصفات والمقاييس1604

ع اإلقتصادية1605 1,983,0001,350,0001,363,0001,379,0001,395,000المؤسسة اإلردنية لتطوير المشاري

/ المجلس القومي للتخطيط1701 1,476,0001,513,0002,369,0002,453,0002,536,000وزارة التخطيط والتعاون الدولي

/ دائرة اإلحصاءات العامة1702 3,364,3333,328,7433,640,7373,678,6323,711,316وزارة التخطيط والتعاون الدولي

14,433,00012,813,00012,130,00014,458,00014,571,000وزارة السياحة واآلثار1801

2,772,0001,974,0002,936,0004,139,0004,587,000وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

309,000281,000324,000313,000315,000متحف األردن1803

41,858,50594,049,61961,831,50259,487,62259,440,942وزارة اإلدارة المحلية1901

وة المعدنية2001 6,412,3435,169,0004,263,0005,115,0004,850,000وزارة الطاقة والبر

2023

جدول رقم ) 3 (

المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصـــــــــــــــــــــــل
2019202020212022
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عنوانهرقمه
1,396,8501,286,0051,406,6501,450,4701,496,953هيئة الطاقة الذرية اإلردنية2003

916,130905,700949,140958,410966,940هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن2004

88,579,00078,586,00086,048,00072,049,00071,147,000وزارة األشغال العامة واإلسكان2101

490,544539,840610,680616,560563,920المؤسسة التعاونية اإلردنية2202

578,509809,385321,550325,490329,583وزارة المياه والري2301

1,475,3851,497,4751,588,7421,633,2831,676,120وزارة المياه والري/سلطة وادي األردن2302

569,756590,500808,500817,250826,000وزارة البيئة2401

بية والتعليم2501 529,939,000563,290,000605,847,000621,279,000630,501,000وزارة البر

ي2502
 
306,000282,000304,000306,000308,000مجمع اللغة العربية األردن

41,808,00048,195,00045,786,00045,621,00042,886,000وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2601

440,000432,000466,000467,000471,000هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها2602

299,912,768313,511,000311,887,000328,395,000332,818,000وزارة الصحة2701

119,062130,000152,000154,000156,000المجلس الصحي العالي2702

ي2703
 
ي األردن 348,380391,980407,020412,190410,780المجلس الطبر

4,471,1544,502,5004,938,0004,976,0005,033,000المؤسسة العامة للغذاء والدواء2704

 األمب  حمزة2705
18,521,00018,077,00023,600,00025,788,00025,849,000مستشف 

78,333,13614,352,00014,931,00015,055,00015,185,800وزارة التنمية اإلجتماعية2801

070,825,00096,763,00096,771,00096,781,000صندوق المعونة الوطنية2802

4,113,0005,288,0003,189,0003,202,0003,222,000وزارة العمل2901

ي2902
2,758,0002,696,0003,141,0003,173,0003,206,000مؤسسة التدريب المهب 

06,637,0005,442,0005,873,0006,305,000هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية2904

2,746,1001,986,9603,176,4004,272,7603,626,500وزارة الثقافة3001

520,200534,100829,800900,600605,400وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية3003

9,446,5236,683,4007,989,0008,529,0008,537,000وزارة الشباب3050

10,879,00011,711,00013,082,00017,166,00020,041,000وزارة النقل3101

401,000416,000000وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوية3103

ي3104 7,809,0005,263,0005,150,0005,654,0005,504,000هيئة تنظيم النقل البر

ي3105
 
ان المدن 2,080,0001,947,0002,112,0002,137,0002,162,000هيئة تنظيم الطب 

245,359267,310263,500266,784269,875الهيئة البحرية اإلردنية3106

9,714,88311,072,00012,407,00016,626,00015,022,000وزارة اإلقتصاد الرقمي والريادة3201

ي3202
1,425,0000000مركز تكنولوجيا المعلومات الوطب 

2,392,5113,034,0003,121,0003,524,0003,729,000هيئة تنظيم قطاع اإلتصاإلت3203

7,608,4988,112,8007,872,5008,358,9008,443,400وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية3302

927,0001,007,0001,079,0001,123,0001,137,000دائرة اإلفتاء العام3402

366,000385,000402,000405,000408,000هيئة اإلعالم3501

اهة ومكافحة الفساد3601 1,233,3051,338,0001,521,0001,591,0001,642,000هيئة الب  

203,000217,000229,000230,000232,000المجلس اؤلقتصادي واؤلجتماعي3701

332,000301,000380,000387,000387,000معهد اؤلدارة العامة3801

1,206,0001,155,0001,190,0001,200,0001,210,000هيئة اإلوراق المالية3901

2,383,497,4452,586,817,9172,707,386,6212,808,957,9512,846,841,629 ـــــوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المجمـ

2023

جدول رقم ) 3 (

المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصـــــــــــــــــــــــل
2019202020212022
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عنوانهرقمه

1,635,7231,449,0001,632,0001,821,0001,878,000وزارة الداخلية/ دائرة األحوال المدنية والجوازات1002

8,5567,50020,00015,00015,000وزارة العدل1101

ي القضاة1201
870,000808,000756,000756,000756,000دائرة قاض 

55,025,00062,352,00064,728,00067,681,00071,272,000وزارة المالية1501

/ المجلس القومي للتخطيط1701 438,000462,000525,000600,000675,000وزارة التخطيط والتعاون الدولي

29,799,00030,747,00033,600,00027,770,00027,536,000وزارة األشغال العامة واإلسكان2101

بية والتعليم2501 934,754,941991,086,0001,050,978,0001,084,173,0001,100,297,000وزارة البر

201,864,362211,018,000209,925,000221,035,000224,011,000وزارة الصحة2701

62,573,0406,184,0006,508,0006,560,0006,614,800وزارة التنمية اإلجتماعية2801

059,021,00080,636,00080,643,00080,651,000صندوق المعونة الوطنية2802

14,930,85210,438,00012,568,00013,585,00013,602,000وزارة الشباب3050

1,985,0001,985,0001,910,0001,985,0001,985,000وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية3302

1,303,884,4741,375,557,5001,463,786,0001,506,624,0001,529,292,800 ـــوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المجمـ

الفصـــــــــــــــــــــــل

جدول رقم ) 4 (

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

20192020202120222023
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ٌنار ) ( بالد

البٌــــــــــــــــــــــــــانالمبــلغالبٌــــــــــــــــــــــــــانالمبــلغ

النـفقـــــــــاتاإلٌـــــــــــــــرادات

النفقــات الجـــــــارٌة1,054,320,000اٌرادات بٌع السلع والخدمات1,113,990,000

تعويضات العاملين304,225,000اٌرادات دخل الملكٌة61,883,000

استخدام السلع والخدمات558,733,000االٌرادات المختلفة27,808,000

فوائد القروض الداخلية والخارجية167,717,000دعم حكوم28,145,000ً

النفقات األخرى23,645,000المنح الخارجٌة70,100,000

النفقات الراسمالٌة485,045,000

تمويل داخلي *356,595,000

دعم حكومي8,175,000

قروض خارجية50,175,000

منح خارجية70,100,000

مجمـــــــوع النفقـات1,539,365,000مجمـــــوع االٌــرادات1,301,926,000

صافً العجـز قبل التموٌل237,439,000

االستخداماتالمبــلغالمصادر **المبــلغ

مجموع العجز قبل التموٌل384,234,000مجموع الوفر قبل التموٌل146,795,000

50,175,000
القروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع 

رأسمالٌة
ٌد أقساط القروض الداخلٌة المستحقة338,404,000 تسد

ٌد أقساط القروض الخارجٌة المستحقة41,946,000مسحوبات القروض الداخلٌة444,568,000 تسد

336,043,000
استخدام احتٌاطٌات لتسدٌد 

التزامات
ٌنة38,954,000 تحوٌل فائض الوحدات الحكومٌة للخز

ٌد التزامات405,439,000أخرى232,106,000 احتٌاطٌات لتسد

أخرى710,000

المجموع1,209,687,000المجموع1,209,687,000

*

 تتضمن إصدار صكوك تمويل إسالمية إستنادا لقانون صكوك التمويل اإلسالمي رقم )30( لسنة 2012.**

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

جــدول رقــم )5(

الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة 2020

مـوازنـــة التمـوٌـــــل المجمعة
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بالدٌنار

إعادة تقدٌر 2020فعلً 2019فعلً 2018 *فعلً 2017فعلً 2016

1114,714,248            4,960,6865,064,1283,664,3524,000,000

1142,296,266            2,350,6232,581,9193,006,5682,500,000

13156,065,849          29,713,88923,866,01526,421,54038,000,000

133168,042,817        136,620,975149,616,79626,303,00024,724,000

14160,398,156          56,616,11480,066,07358,682,27461,421,000

1421,340,929,250     1,240,847,7491,153,565,2451,201,624,6521,057,324,000

1459,709,556            10,055,6646,391,5739,117,6059,353,000

1,642,156,142  1,481,165,7001,421,151,749  1,328,819,991   1,197,322,000  
النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

211359,224,556        362,335,844371,084,135257,715,739269,738,779

21232,008,377          33,554,00137,920,114         26,312,865            27,313,000

221494,879,781        486,015,807542,914,023565,466,000478,899,734

34,495,000            24,231,634         26,026,525            22,623,860          23,221,442 الفوائد الخارجية241

242138,265,046        141,823,610150,084,876150,782,897132,371,000

1,365,5271,375,000           3,455,118              3,785,287            3,634,794االعانات لمؤسسات عامة غير مالية251

           8,681,8965,495,000           6,397,898              6,440,280            5,933,530 التقاعد والتعويضات271

         14,340,93513,865,994         22,085,233            20,876,192          22,728,076 نفقات اخرى متنوعة282

31116,519                 509,218391,517              1,074,219              1,008,000           

1,079,912,121  1,077,964,0991,160,359,4391,049,971,712964,561,507

202001411,705,027        384,680,502402,958,482346,311,042294,080,729

20200243,768,287          26,035,00526,668,4945,238,9286,131,000

20368,638,526          59,588,68955,326,97844,079,58340,771,000

20456,065,849          29,713,88923,866,01526,421,54038,000,000

580,177,689    500,018,085508,819,969422,051,093378,982,729
1,660,089,810  1,577,982,1841,669,179,4081,472,022,8051,343,544,236
-17,933,668-96,816,484-248,027,659-143,202,814-146,222,236

5113001335,309,080        287,190,994439,594,450274,403,128371,042,905

5111001428,170,056        814,782,687254,390,410       389,447,841337,603,896       

511100256,426,546          61,272,647110,023,00539,982,33024,423,000

5114001125,347,417        184,147,021108,083,841       58,466,152            55,976,000         

51140023,983,645            4,002,3763,718,898416,8102,504,094

511900200008,000,000

51190048,219                   718,939297,487              00

5119007429,148,809        325,521,400325,379,295       304,670,197          416,765,000

5119008101,909,574        141,478,885237,165,622       120,452,231          14,282,971         

511901233,196,696          4,051,8761,883,68400

51190135,370,377            04,546,979           00

51190143,915,3156,630,6487,387,98800

511901506,688,594              7,751,096           00

511999969,628,829          83,325,800            1,203,251           2,716,887              658,000

1,592,414,563  1,919,811,867    1,501,426,006  1,190,555,576   1,231,255,866  

4113001317,375,412        190,374,510191,566,791131,200,314224,820,669

411100199,538,800          112,058,65181,277,94263,892,86940,771,000

4111002582,009,089        1,073,948,027619,591,946425,380,847417,355,000

4119004460,460,577        425,387,962322,343,981296,966,999304,670,197

411900711,388,078          9,739,2476,716,86299,3220

411900839,160,114          19,788,21335,995,27239,767,4340

411900968,823,89382,500,000225,528,176225,851,791224,551,000

00008,000,000تحوٌل من شركة تطوٌر العقبة4119011

006,688,59400سلف مستحقة 4119010

411999913,658,600          6,015,25711,716,442         7,396,000              11,088,000

1,592,414,563  1,919,811,8671,501,426,0061,190,555,5761,231,255,866
00000

ي عام 2019 والبالغ عددها )29( وحدة حكومية.
 
ي تم نقلها ال قانون الموازنة العامة ف

* الفعلي لعام 2018 يشمل الوحدات الحكومية البر

سلف

تورٌد واردات الدوائر والوحدات الحكومٌة

قروض تموٌلٌة للفئات المستهدفة

التزامات غٌر مسددة 

مجموع المصادر 
 العجز /الوفر بعد التموٌل 

اخرى 

مجموع االستخدامات 

وفر الموازنة قبل التموٌل 

القروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة 

مسحوبات القروض الداخلٌة 

المصـــــادر

سلفة وزارة المالٌة

اخرى 

اٌرادات دخل الملكٌة 

اٌرادات بٌع السلع والخدمات

االٌرادات المختلفة 

البٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

الضرائب على الدخل واالرباح

الضرائب على السلع والخدمات 

 جدول رقم (6)

 تطور موازنات الوحدات الحكومٌة للسنوات 2016 - 2020

االٌـــــــــــــــــــــــــــــرادات 

المنح الخارجٌة 

دعم حكومً

تسدٌد اقساط القروض الخارجٌة المستحقة 

تحوٌل فائض الوحدات الحكومٌة للخزٌنة 

تحوٌل دعم حكومً غٌر مصروف للخزٌنه

مطالبات غٌر مسدده

ردٌات اٌرادات سنوات سابقة وذمم

احتٌاطات لتسدٌد التزامات 

تسدٌد التزمات

استخدام احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 

امانات وردٌات نفقات سنوات سابقة

تحوٌل إلى سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة

الفوائد الداخلٌة 

مجموع االٌرادات 

النفقــــــــــــات الجـــــــارٌـة 

الرواتب واالجور والعالوات 

مساهمات الضمان االجتماعً

استخدامات السلع والخدمات 

اصول ثابتة 

مجموع التفقات الجارٌة 
النفقات الرأســـــــــــمالٌة 

رأسمالٌة - تموٌل داخلً

رأسمالٌة - دعم حكومً

تسدٌد العجز قبل التموٌل 

تسدٌد أقساط القروض الداخلٌة المستحقة

 موازنة التــــــــــــــــموٌل المجمعة

رأسمالٌة - قروض خارجٌة 

رأسمالٌة - منح 

مجموع  النفقات الرأسمالٌة
اجمالً النفقات 

صافً العجز / الوفر قبل التموٌل 

 االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات
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20192020

274100040271الدٌوان الملكً الهاشم0101ً

9745001111968مجلس األمة0201

395900042402رئاسة الوزراء0301

8010011281رئاسة الوزراء / دٌوان التشرٌع والرأي0302

8500067900دائرة الشراء الموحد0303

31616012710303رئاسة الوزراء / وكالة األنباء األردنٌة0304

68180009101671دٌوان المحاسبة0401

43016101185433دٌوان الخدمة المدنٌة0601

148000130144وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة0702

210500690200المركز الجغرافً الملكً األردن0901ً

1731200060031694وزارة الداخلٌة1001

1256500081481229وزارة الداخلٌة / دائرة األحوال المدنٌة والجوازات1002

5590357002641155697وزارة العدل1101

146111210700241528دائرة قاضً القضاة1201

330181021016344وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن1301

فلسطٌنٌة1401 143700900141وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن / دائرة الشؤون ال

12385500954121206وزارة المالٌة1501

133700200138وزارة المالٌة / دائرة الموازنة العامة1502

342811300113013429وزارة المالٌة / الجمارك االردنٌة1503

152370401020261521وزارة المالٌة / دائرة األراضً والمساحة1504

1250001411100وزارة المالٌة / دائرة اللوازم العامة1505

15395520511161560وزارة المالٌة / دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات1506

000000167167وزارة المالٌة / دائرة المشترٌات الحكومٌة1507

97125004524953وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن1601

206800600208وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن/ دائرة مراقبة الشركات1602

198400401199هٌئة االستثمار1603

631700531631مؤسسة المواصفات والمقاٌٌس1604

9080020096المؤسسة االردنٌة لتطوٌر المشارٌع االقتصادٌة1605

2307011813220وزارة التخطٌط والتعاون الدولً / المجلس القومً للتخطٌط1701

66910002541651وزارة التخطٌط والتعاون الدولً / دائرة االحصاءات العامة1702

3744001630359وزارة السٌاحة واآلثار1801

98918002236988وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

5240020054متحف األردن1803

85060217421836وزارة االدارة المحلٌة1901

58435004701573وزارة الطاقة والثروة المعدنٌة2001

3092010200328هٌئة الطاقة الذرٌة االردنٌة2003

4481200900451هٌئة تنظٌم قطاع الطاقة والمعادن2004

650110021382466222وزارة األشغال العامة واالسكان2101

12013001133122وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌة2102

7399125212141847297وزارة الزراعة2201

2171300601225المؤسسة التعاونٌة االردنٌة2202

17981101050163وزارة المٌاه والري2301

1527253787641459وزارة المٌاه والري / سلطة وادي األردن2302

32813201834326وزارة البٌئة2401

10630317002217001818106303وزارة التربٌة والتعلٌم2501

5540000059مجمع اللغة العربٌة األردن2502ً

29910001111298وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم2601ً

جدول رقم ) 7 (

اجمالً الوظائف حسب نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة فً الوزارات والدوائر الحكومٌة لسنة 2020
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جدٌدة

تعبأ 
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20192020

8460010291هٌئة إعتماد مؤسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها2602

34920170013150545335071وزارة الصحة2701

1340010319المجلس الصحً العال2702ً

7260041073المجلس الطبً األردن2703ً

81791037032822المؤسسة العامة للغذاء والدواء2704

9373000610960مستشفى األمٌر حمزة2705

2915820060102936وزارة التنمٌة االجتماعٌة2801

4004001700387صندوق المعونة الوطنٌة2802

116500010120المجلس االعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة2803

813260025135806وزارة العمل2901

14647211142221394مؤسسة التدرٌب المهن2902ً

3500003500صندوق التشغٌل والتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقن2903ً

0000004949هٌئة تنمٌة وتطوٌر المهارات المهنٌة والتقنٌة2904

3864111833372وزارة الثقافة3001

101800520102وزارة الثقافة / دائرة المكتبة الوطنٌة3003

19071120671761842وزارة الشباب3050

126400310126وزارة النقل3101

23226002420232وزارة النقل / دائرة األرصاد الجوٌة3103

1801001912181هٌئة تنظٌم النقل البري3104

44254005501442هٌئة تنظٌم الطٌران المدن3105ً

8340001187الهٌئة البحرٌة االردنٌة3106

816330427412252811وزارة االقتصاد الرقمً والرٌادة3201

2880016027200مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطن3202ً

24511002011265هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت3203

8667599202821228976وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمٌة3302

2121400520219دائرة االفتاء العام3402

112000400108هٌئة االعالم3501

254300143255هٌئة النزاهة ومكافحة الفساد3601

3120000033المجلس اإلقتصادي و اإلجتماع3701ً

7491232380معهد اإلدارة العامة3801

168700510169هٌئة االوراق المالٌة3901

208529597333526307738738208176

ب - حسب األنظمة الخاصة

هاشم0101ً 2300000023الدٌوان الملكً ال

11060000110600وزارة العدل1101

00000011061106المجلس القضائ1110ً

361000000361دائرة قاضً القضاة1201

328000000328وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن1301

18180000110611061818

21034759733352630718441844209994

 المنقولٌن من الوحدات الحكومٌة الى الوزارات والدوائر الحكومٌة*

 المنقولٌن من الوزارات والدوائر الحكومٌة الى الوحدات الحكومٌة**

جدول رقم ) 7 (
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الغاءاالحداثات
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جدٌدة

تعبأ 

(+)(-)شواغرنقل**بالنقل*

النقل
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العدداالحداثاتالعدد لسنة

لسنة 2020(+)(-)شواغرنقل**جدٌدة2019

ة أ - حسب نظام الخدمة المدٌن

4335701810282004131سلطة المٌاه8102

39728005400371المؤسسة العامة لإلسكان والتطوٌر الحضري8105

1330220037001315المؤسسة اإلستهالكٌة المدنٌة8109

1986001200192الخط الحدٌدي الحجازي األردن8114ً

6612050064صندوق توفٌر البرٌد8115

141800200147صندوق التنمٌة والتشغٌل8122

1301201162001259مؤسسة اإلذاعة والتلفزٌون8127

739130421000861سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاح8129ً

2770102517102759سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة8144

8920040087مركز إٌداع االوراق المالٌة8158

6130020062المحكمة الدستورٌة8173

110000000110الهٌئة المستقلة لالنتخاب8176

34211113000303بنك تنمٌة المدن والقرى9001

159912223025011720المؤسسة العامة للضمان االجتماع9002ً

161000200159صندوق استثمار اموال الضمان االجتماع9003ً

نمٌتها9004 101500300103مؤسسة استثمار الموارد الوطنٌة وت

56524022500562مؤسسة االقراض الزراع9005ً

25325002200256مؤسسة تنمٌة اموال االٌتام9006

3011100031المجلس التمرٌضً االردن9007ً

2600000026الهٌئة الهاشمٌة للمصابٌن العسكرٌٌن9008

5970120063صندوق الحج9009

7760000083صندوق تسلٌف النفقة9010

1475049152335961114664

ب - حسب األنظمة الخاصة

1000000010المحكمة الدستورٌة8173

1000000010

1476049152335961114674

*

 المنقولٌن من الوحدات الحكومٌة الى الوزارات والدوائر الحكومٌة**

جدول رقم ) 8 (

اجمالً الوظائف حسب نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة فً الوحدات الحكومٌة لسنة 2020

تعبأ بالنقل*الفصلرقمه

المجموع

المجموع

االجمالً

 المنقولٌن من الوزارات والدوائر الحكومٌة الى الوحدات الحكومٌة

النقلالغاء


