
 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 رؤيخنا

 

 موازهة عامة شفافة جعسز أركان الحنمية املسحدامة

 وجعحلي قائمة املمارسات العاملية الجيدة

 

 

 رسالحنا

 ثخصيص أمثل للموارد املالية املحاحة وفق منهجيات محطورة ثمكن الوزارات والدوائر والوحدات

 اف وألاولويات الوطنية وبما يفوق ثوقعات محلقي الخدمة.الحكوميةمن ثحقيق ألاهد

 

 قيمنا الجوهرية

 الحعلـم

 الشفافية

 الحعاون 

 الحيادية

 ثحمل املسؤولية



 
 

 

 

 المحتــويات
 رقم الصفحة المـوضـــــــــــــــــــــــــوع

 5 فتتاحية اإل 

 6 استراتيجية دائرة الموازنة العامة  

 امة:خدمات دائرة الموازنة الع 

 برنامج االدارة والخدمات المساندة  -

 برنامج تطوير منهجية الموازنة  -

 الهيكل التنظيمي  -

8 

 3102نجازات دائرة الموازنة العامة لعام إ 
 
  

17 

 32 آلية اعداد الموازنة العامة والجدول الزمني لمراحل االعداد 

 36 التطمعات المستقبمية  

 38 مفاهيم مستخدمة  

 32 محق االحصائي الم 
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 حٌةاالفتتا

 خدل  الددائرة نتدائ  أعمدا برزهدا أ عددة صودو لدائرة الموازنة العامة  التاسع السنويالتقرير  يتضمن

وتشدل    .صد  مجدا  ادارة الموازندة العامدة والمسدتجدا اإلنجدازا   العديد مدن لذي شهداو 2013عام 

 يبدين  التقريدرو ة تحقيق المزيد من التقدم ص  المستقب .قاعدة ولبة لمتابعالمترالمة للدائرة االنجازا  

والتدد  تم دد  التطلعددا  المسددتقبلية للدددائرة اسددتراتيجية دائددرة الموازنددة العامددة والخدددما  التدد  تقدددمها و

الددا الهدددؾ الرئيسدد  المنشددود والمتم دد  صدد  تحقيددق التوزيددع ا م دد  للووددو  لدددائرة اخارطددة طريددق 

  د المالية المتاحة.ا صض  للموارواالستؽل  

 

يعد نقلة نوعيدة تطوير ادارة الموازنة العامة ص  الممللة  ص  مجا  تحقيقها تم وينبؽ  التؤليد علا ان م

بناء القدرا  المإسسية صد   علاص  اعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها وهذا يستدع  العم  دائماً 

   ية.ولدى لاصة الوزارا  والدوائر الحلوم الدائرة

 

وال يسعن  ص  هذا المقام اال أن أتقدم بعميق شلري وتقديري لجميع الدزميل  والدزملء العداملين صد  

والمتميدزة المبذولدة  المسدتمرةدائرة الموازنة العامة علا م ابرتهم وتفانيهم ص  عملهدم وعلدا جهدودهم 

دمة هذا الوطن العزيدز وقائدد  وصقنا جميعاً لخي، وأدعو المولا عز وج  أن انجازا  الدائرةتحقيق  ص 

 . الؽال  جللة الملك عبد هللا ال ان  ابن الحسين المعظم حفظه هللا ورعا 

 

 

،وهللا ولً التوفٌق  

 

 

     د. محمد احمد الهزاٌمه 

 مدٌر عام دائرة الموازنة العامة
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للمرحلة المقبلة والرامية الا تجسيد رإية  ا ولويا  والمحاورتضمن  الخطة االستراتيجية لدائرة الموازنة العامة 

"موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمٌة المستدامة وتعتلً قائمة الممارسات العالمٌة الدائرة المتم لة ص  

"تخصٌص أمثل للموارد المالٌة المتاحة وفق منهجٌات متطورة تمكن ، وتحقيق رسالتها  الت  تم ل  ص  الجٌدة"

ر والوحدات الحكومٌة من تحقٌق األهداف واألولوٌات الوطنٌة وبما ٌفوق توقعات متلقً الوزارات والدوائ

 ."الخدمة

 التالٌة:إلى المشاركة الفاعلة فً تحقٌق األهداف الوطنٌة  االستراتٌجٌةوتسعى دائرة الموازنة العامة فً خطتها 

 ا ا سواق اإلقليمية والعالمية.ا ردن  ليلون مزدهراً ومنفتحاً عل االقتوادالمساهمة ص  تطوير  -1

 المساهمة ص  اعادة هيللة القطاع العام ليلون أل ر انتاجية وصعالية.  -2

 .المساهمة ص  تعزيز اإلدارة الحلومية لتلون مستقرة مالياً وشفاصة وخاضعة للمساءلة -3
 

التً تسعى  االستراتٌجٌةهداف وللمساهمة فً تحقٌق األهداف الوطنٌة المذكورة، فقد تضمنت الخطة عدداً من األ

 الدائرة إلى تحقٌقها تمثلت فً ما ٌلـــً :

 المساهمة ص  بناء وضع مال  سليم ومستقر ص  الممللة. -1

 موالبة أصض  الممارسا  العالمية المعاورة ص  ادارة الموازنة. -2

 . تعزيز القدرا  المإسسية ص  الدائرة -3

  : األهداف الفرعٌة من أهمهاعدداً من  االستراتٌجٌةكذلك تضمنت 

 .ضبط اإلنفاق العام وتوجيهه بما يتفق وا ولويا  الوطنية -1

 تخفيض الدعم المقدم للوحدا  الحلومية بشل  تدريج  . -2

 الحفاظ علا مستوى آمن لعجز الموازنة لنسبة من النات  المحل  اإلجمال . -3

 ت  المحل  اإلجمال .االلتزام بسقؾ الدين العام لنسبة من النا     -4

 تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائ .     -5

 المدى. اإلطار متوسطاعداد الموازنة العامة وموازنا  الوحدا  الحلومية ضمن  وتطوير نه ترسيخ  -6

 التوسع ص  تطبيق ملونا  خارطة الحسابا  للموازنة العامة وموازنا  الوحدا  الحلومية. -7

 استراتٌجٌة دائرة الموازنة العامة
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 .GFMIS)همة ص  بناء نظام ادارة المعلوما  المالية الحلومية )المسا -8

 ايلء المزيد من االهتمام بالجانب التحليل  لإلنفاق العام.   -9

 . تعزيز وترسيخ مبادىء الشفاصية واالصواح والمشارلة ص  ادارة الموازنة العامة    -10

 رصع لفاءة الموارد البشرية. -11

 لداخلية.تحسين بيئة العم  ا -12

 .نق  المعرصة للوزارا  والدوائر والوحدا  الحلومية من أج  تطبيق المفاهيم الحدي ة للموازنة  -13

اإلدارة  برنامجولتحقيق ا هداؾ االستراتيجية المذلورة تقوم الدائرة بتنفيذ برنامجين رئيسيين هما 

 الحقاً .لما هو مفو  وبرنامج تطوٌر منهجٌة الموازنة  المساندة والخدمات

 

 األهداف االستراتٌجٌة لدائرة الموازنة العامة ومؤشرات قٌاس االداء 

 مؤشرات القٌاس الهدف االستراتٌجً

 القٌمة االساس
القٌمة 
 الفعلٌة

القٌمة 
 المستهدفة

ٌم ذاتً ٌتق
 اولً

 القٌمة المستهدفة

سنة 
 االساس

 2016 2015 2014 2013 2013 2012 القٌمة

 ضع مالًالمساهمة فً بناء و
 سلٌم و مستقر فً المملكة

1 

نسبة عجز الموازنة قبل 
 المساعدات الى الناتج

 المحلً االجمالً
 

2007 7.9% %9.8 8.9% 8.1% 8.7% 8.0% 7.0% 

مواكبة أفضل الممارسات 
المعاصرة فً إدارة  العالمٌة
 الموازنة

 

1 
نسبة تطبٌق مفهوم الموازنة 

 الموجهة بالنتائج
 وخارطة الحسابات

2007 - 65% 70% 67% 70% 75% 80% 

2 
اعداد موازنة ضمن 

 االطارالمالً متوسط المدى
2007 - 85% 90% 88% 90% 92% 95% 

 تعزٌز القدرات المؤسسٌة فً
 الدائرة

 
المتعاملٌن  مع  نسبة رضا

 الـدائـرة
2007 75% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 
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رسددالة وأهددداؾ دائددرة الموازنددة العامددة، تقددوم الدددائرة بتنفيددذ الخدددما  والمهددام مددن الحددرى علددا تحقيددق  انطلقددا

صد  الواجبدا  بدين  واالزدواجيدةوالواجبا  المنوطة بها لتؽط  لاصة نشاطاتها علا نحو يقل  من التداخ  صد  المهدام 

 ئيسيين وهما: المديريا  والوحدا  المختلفة، وتتوزع الخدما  الت  تقوم بها الدائرة علا برنامجين ر

 

 المساندة: والخدمات االدارة برنامج -1

 اسدتراتيج المدديريا  ويدرتبط بهددؾ  لجميدع المسداندة والماليدة االدارية الخدما  لاصة البرنام  الا تقديم يهدؾ هذا

 هو تعزيز القدرا  المإسسية ص  الدائرة، لما يتضمن البرنام  ل  من المشاريع واالنشطة التالية: 

 المساندة  يةدارالخدما  اال 

  مشروع االدارة 

 رصع وتطوير القدرا  المإسسية  

 اما عن الخدمات التً ٌقدمها البرنامج فهً على النحو التالً :

 للموظفين الملئمة التحتية توصير البنية . 

 بها المتعلقة والبيانا  للدائرة والمالية االدارية الشإون لاصة تنظيم . 

 الدائرة ف لموظ التدريبية الخطة اعداد . 

 الحاسوب وبرمجيا  انظمة ثتطوير وتحدي . 

 عم  ورش عقد . 

 بالدائرة المتعلقة الو ائق لاصة طباعة . 

 

 :المديريا  والوحدا  التالية ويرتبط بتنفيذ بهذا البرنام  

 

 

 

 

 خدمات دائرة الموازنة العامة 
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 واالدارٌة المالٌة الشؤون مدٌرٌة: 

 

 وتتم   مهام هذ  المديرية بما يلــ  :
 

  للمدددوارد الماليدددة والبشدددرية صددد  الددددائرة ومتابعدددة تحددددي ها سدددنوياً وصقددداً للمسدددتجدا  اعدددداد خطدددة متلاملدددة

 .واالحتياجا 

 الموازنة السنوية للدائرة . اعداد 

  المساندة حسب المهام والمسإوليا  . اإلداريةاليومية لموظف  الشإون  ا عما توزيع 

 الرواتب . امبنظ أ رمال  لها الت  خاوة الموظفين شإون قسم حرلا  متابعة 

 . متابعة المراسل  الرسمية الواردة والوادرة للدائرة 

 . متابعة جدو  الويانة اللزمة لمبنا الدائرة 

 .تطبيق أنظمة محوسبة ومتطورة للاصة ا عما  اإلدارية والمالية ص  الدائرة 

 .التحسين المستمر ص  الخدما  المقدمة للموظفين والمتعاملين مع الدائرة 

 

 الداخلٌة رقابةال وحدة: 

 وتتم   مهام هذ  الوحدة بما يلــ  :

 

 .مراجعة دلي  قواعد واجراءا  عم  وحدة الرقابة الداخلية وتحدي ه سنوياً بما ينسجم وا نظمة الناصذة 

 . القيام بجميع مهام الرقابة الداخلية بلفاءة وصاعلية 

  للدائرة. االستراتيجيةالرقابة علا تنفيذ الخطة 

 ا تطبيق معايير جائزة الملك عبد هللا ال ان  المعظم لتميز ا داء الحلوم  والشفاصية.الرقابة عل 

 

 والتدرٌب التطوٌر وحدة: 

 وتتم   مهام هذ  الوحدة  بما يلــ  :

 

  اعداد خطة تدريبية شداملة متوسدطة المددى للمدوارد البشدرية تسدتهدؾ جميدع المسدتويا  الوظيفيدة ا ساسدية

 والمساندة.

 بيانددا  اللترونيددة تتضددمن معلومددا  شدداملة عددن لاصددة المددوظفين تسدداعد صدد  تحديددد االحتياجددا   عمدد  قاعدددة

 التدريبية .
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 جميددع المددوظفين  ايمهددا علددموتع متابعددة البع ددا  والمددنا الدراسددية والدددعوا  علددا حسدداب الجهددا  الداعيددة

 منها . للستفادة

 م  التدريبية الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذها اللزمة لعقد ورش العم  والبرا االستعداديةالخطوا   اتخاذ

 واإلشراؾ عليها.

   بمدا يتواصدق والمفدداهيم اإلداريدة المعاودرة صدد   هتانسديابيتقدديم المقترحدا  حدو  تطددوير آليدة العمد  وتسددهي

 الدائرة.

 .متابعة ح ي ة لمتطلبا  تنفيذ معايير جائرة الملك عبد هللا ال ان  للتميز 

 

 والمعرفة الحاسوب مدٌرٌة: 

 وتتم   مهام هذ  المديرية بما يلــ  :

  تطوير وتحديث برمجيدا  وقواعدد بياندا  متلاملدة تخددم عمليدة تقيديم أداء الدوزارا  والددوائر الحلوميدة

 وصقاً لمإشرا  قياس ا داء المستخدمة.

 ة حاسوب اعداد وتهيئة متطلبا  التوسع ص  تطبيق جميع ملونا  خارطة الحسابا  من برمجيا  وأجهز

 وشبلا .

  البرمجيددا  المطلوبددة لتطبيددق نظددام  واسددتخداما بندداء القدددرا  اللزمددة للددوادر المديريددة بمددا يددتلءم

GFMIS. 

  بناء القدرا  اللزمة للوادر الوزارا  والدوائر والوحدا  الحلومية بمدا يدتلءم ومتطلبدا  تطبيدق نظدام

GFMIS. 

 تفعي  الموقع اإلللترون  الداخل  ص  الدائر( ةIntranet) . 

 .بناء نظام حماية آمن للاصة أعما  وبيانا  الدائرة المحوسبة 

 .انشاء موقع اللترون  جديد للدائرة ومتابعة تحدي ه 

 .اعداد خارطة للمعارؾ الوريحة وتو يق المعارؾ الضمنية وانشاء قواعد بيانا  خاوة بها 

  المعرصة ص  الدائرة. استراتيجيةمتابعة تنفيذ 
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 تطوٌر منهجٌة الموازنة: برنامج -2

 المال  االطار م   الموازنة ادارة ص  المعاورة العالمية والمفاهيم المنهجيا  تطبيق عميقت هذا البرنام  الا يهدؾ

االنجاز، ويرتبط بهذا البرنام   وقياس مستوى الحسابا  خارطة وتطبيق بالنتائ  الموجهة والموازنة المدى متوسط

 :هدصين استراتيجيين هما

 الممللة ص  ستقرمو سليم مال  وضع بناء ص  المساهمة. 

 الموازنة ادارة ص  المعاورة العالمية الممارسا  أصض  موالبة. 

 لما يتضمن هذا البرنام  الرئيس  ل  من المشاريع واالنشطة التالية:

 وظائؾال تشليل  جدو  اعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنا  الوحدا  الحلومية ونظام. 

   مشروع الموازنة الموجهة بالنتائ 

  مشروع تحسين لفاءة اعداد جدو  التشليل 

 . مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانا  شاملة لإلنفاق الرأسمال 

 

 

  :فهً على النحو التالً  هذا البرنامج ٌقدمها التً اما الخدمات

 ية.الحلوم الوحدا  وقانون موازنا  العامة الموازنة قانون اعداد 

 الحلومية والوحدا  والدوائر الوزارا  تشليل وجداو   نظام اعداد . 

  والوحدا  والدوائر للوزارا  الرأسمالية المشاريع ص  االنجاز مستوى حو  الدوريةرالتقارياودار 

 . المحاصظا  مستوى وعلا الحلومية

 

 :المديريا  والوحدا  التالية ويرتبط بتنفيذ بهذا البرنام  
 

 القطاعات موازنات مدٌرٌات : 

 .مدٌرٌة قطاع اإلدارة المالٌة

 .مدٌرٌة قطاع اإلدارة العامة

 .مدٌرٌة قطاع الدفاع واألمن والقضاء

 .مدٌرٌة قطاع البنٌة التحتٌة والتنمٌة المحلٌة

 .مدٌرٌة قطاع الصحة والتنمٌة االجتماعٌة
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 .مدٌرٌة قطاع التنمٌة الزراعٌة والثروة الطبٌعٌة

 .لتعلٌم وتنمٌة الموارد البشرٌةمدٌرٌة قطاع ا

 .مدٌرٌة قطاع التنمٌة الصناعٌة وتعزٌز البٌئة االستثمارٌة

 .مدٌرٌة قطاع الثقافة واإلعالم واالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
 

 

 وتتم   مهام هذ  المديريا  بما يلــ  :

 والوحدا  الحلومية. تنقيا طلبا  التخويوا  المالية الت  تتقدم بها لاصة الوزارا  والدوائر 

 .تدقيق لاصة البرام  والمشاريع وا نشطة بؽية التؤلد من أولوياتها وجدواها وعلقتها بعضها ببعض 

  ؼيددر الضددرورية صدد  البددرام  وموددادر تمويلهددا بددين الددوزارا  والدددوائر والوحدددا   االزدواجيددةحددذؾ

 الحلومية.

  االنحراصدا دوائر والوحدا  الحلوميدة وابدراز مددى للوزارا  وال االستراتيجيةالرقابة علا تنفيذ الخطة 

 عن المإشرا  المستهدصة.

   روددد المخووددا  وصقدداً لتولويددا  وبمددا يحقددق توزيددع مندداصع التنميددة وملاسددبها علددا جميددع محاصظددا

 الممللة.

  اعداد نظام تشليل  الوظائؾ للوزارا  والددوائر والوحددا  الحلوميدة بمدا يخددم تحقيدق أهدداصها بلفداءة

 وصعالية.

  ماليددة خددل  مراحدد   انعلاسددا ابددداء الددرأي صدد  مشدداريع التشددريعا  والقددرارا  والتعليمددا  التدد  لهددا

 اقرارها.

 .تطوير شل  الموازنة العامة 

 .مساعدة الوزارا  والدوائر والوحدا  الحلومية ص  اعداد تقارير نموذجية عن موازناتها 

 الدددائرة لمددوظف  الددوزارا  والدددوائر والوحدددا  المسدداهمة صدد  ورش العمدد  المتخووددة التدد  تعقددد صدد  

 الحلومية.
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 والمعلومات الدراسات مدٌرٌة.  

 وتتم   مهام هذ  المديرية بما يلــ  :
 

   الللية. االقتواديةمتابعة تطور المإشرا 

  اعدددداد تقريدددر يتضدددمن ردود الدددوزارا  والددددوائر والوحددددا  الحلوميدددة علدددا تووددديا  اللجندددة الماليدددة

ص  ل  من مجلس  ا عيان والنواب حو  مشدروع قدانون الموازندة العامدة ومشدروع قدانون  تواديةواالق

 موازنا  الوحدا  الحلومية.

 .اعداد تقرير ربع  عن أداء الموازنة العامة 

 .بناء قاعدة بيانا  تاريخية عن الموازنة العامة وموازنا  الوحدا  الحلومية وتشليل  الوظائؾ 

  قتوادياً.االت  تودر خل  العام والت  لها أ راً مالياً أو  متابعة التشريعا 

 .المشارلة ص  اعداد بلغ الموازنة العامة 

   المشددارلة صدد  اعددداد قددانون الموازنددة العامددة وقددانون موازنددا  الوحدددا  الحلوميددة ونظددام تشددليل

 الوظائؾ.

 لرأسدمالية المتعلقدة بددالوزارا  اوددار تقدارير دوريدة عدن مسددتوى اإلنفداق وتقددم سدير العمدد  للمشداريع ا

 والدوائر والوحدا  الحلومية.

  المشارلة ص  المباح ا  مدع البع دا  والجهدا  الدوليدة المختلفدة حدو  القضدايا المتعلقدة بالموازندة العامدة

 واإلدارة المالية.
 

   تونيؾ الموازنة وخارطة الحسابا لالمراح  المتقدمة ستلما  تطبيق االمساهمة ص. 

 ما  الملتبة وحوسبتها وصق أحدث ا ساليب.تنظيم أع 

 .)تحديث أدلة الموازنة سنوياً )دلي  اإليرادا ، دلي  النفقا ، دلي  دورة الموازنة، دلي  محل  الموازنة 

 .اعداد التقرير السنوي للدائرة 

 .المشارلة ص  عقد ورش العم  لمختلؾ الجها  الحلومية حو  أعما  ومهام دائرة الموازنة العامة 

 . ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنا  الوحدا  الحلومية ومحتوى الموقع اإلللترون 

 .اعداد و يقت  ملخى الموازنة ودلي  المواطن للموازنة العامة 
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 المحافظاتات موازن متابعة مدٌرٌة 

 وتتم   مهام هذ  المديرية بما يلــ  :

 

 اصة محاصظا  الممللة تساعد ص  التخويى ا لفؤ للموارد تحديث قاعدة بيانا  ومعلوما  شاملة عن ل

 المالية المتاحة.

 . متابعة مطالبا  المحاصظا  ص  اقامة المشاريع التنموية أ ناء الزيارا  المللية السامية للمحاصظا 

 .حور المشاريع المتع رة والوقوؾ علا أسباب التع ر 

 ة الموازنة العامة لتطبيق مشروع نه  اللمرلزية ص  العم  علا تهيئة لاصة المتطلبا  المتعلقة بدائر

 المحاصظا .

   اعداد تقارير نوؾ سنوية حو  مستوى اإلنفاق وتقدم سير العم  ص  المشاريع الرأسمالية ص  محاصظا

 الممللة.

  تقديم ل  أشلا  العون والمساعدة الفنية من جانب دائرة الموازنة العامة للمحاصظا  من خل  عقد ورش

 عم  المتخووة ص  اعداد الموازنا  حسب المفاهيم المعاورة.ال

 

لتنفيذ البرنامجين  2013وتجدر االشارة الا انه قد تم رود المخووا  اللزمة ص  قانون الموازنة العامة لعام 

ر ( دينا979,500( دينار لبرنام  اإلدارة والخدما  المساندة ومبلػ )1,233,500السابقين، حيث تم رود مبلػ )

 لبرنام  تطوير منهجية الموازنة .

 

مختلف المدٌرٌات والوحدات العاملة  متضمناً هذا وٌظهر المخطط التالً الهٌكل التنظٌمً لدائرة الموازنة العامة 

 :2013فً عام 
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 الرمز المدٌرٌة العدد

 19 االدارة العليا  2

 20 ملتب المدير العام  3

 21 المستشارون  1

 22 وحدة الرقابة الداخلية  4

 23 قطاع االدارة المالية  4

 24 قطاع االدارة العامة  4

 25 قطاع الدصاع و االمن و القضاء  4

 26 قطاع البنية التحتية و التنمية المحلية  2

 27 قطاع الوحة و التنمية االجتماعية  4

 28 قطاع التنمية الزراعية و ال روة الطبيعية  4

 29 طاع التعليم و تنمية الموارد البشريةق  3

 30 قطاع التنمية الوناعية و تعزيز البيئة اإلست مارية  3

 31 قطاع ال قاصة و االعلم و االتواال  وتلنولوجيا المع  4

 32 مديرية متابعة موازنا  المحاصظا   1

 33 مديرية الدراسا  و المعلوما   7

 34 مديرية الحاسوب و المعرصة  10

 35 مديرية الشإون االدارية و المالية  42

 36 وحدة التطوير و التدريب  3

 99 المعارين / المجازين / المنتدبين / المتقاعدين  15

 المجموع  120

 

 

 

 

 

 

 العدد المإه  الرقم

 7 دلتورا  1

 12 ماجستير 2

 1 دبلوم عال  سنة / مهن   3

 59 بلالوريوس 4

 9 دبلوم 5

 11 نوية عامة ا 6

 21 دون ال انوية 7

 120 المجموع 

 

 

 

 

 توزٌع اعداد الموظفٌن  حسب المدٌرٌات

فٌن حسب المؤهل الوظٌفًظتوزٌع المو  
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 الحكومٌة الوحدات موازنات وقانون العامة الموازنة قانون إعداد  :أوال
 

 ( لسنة 1رقم )مإق   وقد تم اقرار  بقانون 2013مالية اعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة ال

، وأحي  الا مجلس ا مة (5196العدد ) 19/1/2013بتاريخ   ، ونشر  بالجريدة الرسمية2013

 .15/7/2013وأوبا بشلله المنشور ص  عدد الجريدة الرسمية المشار اليه قانوناً دائماً بتاريخ 

  مإق   وقد تم اقرار  بقانون 2013اعداد مشروع قانون موازنا  الوحدا  الحلومية للسنة المالية 

، وأحي  الا (5196العدد ) 19/1/2013ة بتاريخ لرسمي، ونشر  بالجريدة ا 2013( لسنة 2رقم )

مجلس ا مة وأوبا بشلله المنشور ص  عدد الجريدة الرسمية المشار اليه قانوناً دائماً بتاريخ 

15/7/2013. 

  اعداد مشروع  قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنا  الوحدا  الحلومية للسنة المالية

2014. 

 

 الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة نظام تشكٌالت إعداد  :ثانٌاً 

 

  وقد تم 2013اعداد مشروع نظام تشليل  الوزارا  والدوائروالوحدا  الحلومية للسنة المالية ،

العدد  1/7/2013و نشر  بالجريدة الرسمية بتاريخ  2013( لسنة 57اقرار  بموجب نظام رقم )

(5228. ) 

 2014يل  الوزارا  والدوائر والوحدا  الحلومية للسنة المالية البدء بإعداد مشروع نظام تشل. 

 إعداد تقارٌر حول تقٌٌم األداء للموازنة العامة ثالثاً: 
 

مقارنة مع عام  2013عام لقام  دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير دورية حو  أداء الموازنة العامة 

2012. 

 لحكومة للموازنة العامةرابعاً: إعداد ورقة بأولوٌات وسٌاسات ا
  

تدم اعددداد هدذ  الورقددة صد  اطددار الجددو  الزمندد  لمراحد  اعددداد الموازندة العامددة وذلدك بهدددؾ تسددليط 

برز ملما وابعاد الموازنة العامة ضدمن االطدار متوسدط المددى ولدذلك علدا السياسدا  أالضوء علا 

 .2014م  واالجراءا  المقترح االستناد اليها ص  اعداد مشروع موازنة عا

2013إنجازات دائرة الموازنة العامة لعام   
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 خامساً: أهـم التطورات المتعلقة بتطبٌق المفاهٌم والمنهجٌات الحدٌثة فً إدارة الموازنة
  

  اعداد تقرير حو  المحاور المتعلقة "بتشجيع االولح المال  والموازنة العامة وادارة الموارد العامة

ة تهدؾ لتؤمين التزام بفاعلية ألبر"  ضمن مبادرة "شرالة الحلومة الشفاصة" وه  مبادرة عالمي

االطراؾ المشارلة بالمبادرة بتعزيز الشفاصية وتملين المواطنين ومحاربة الفساد وتسخير التلنولوجيا 

لتعزيز الحالمية. وقد تضمن التقرير أبرز اإلنجازا  والجهود المبذولة ص  هذ  المجاال  اضاصة الا 

 خطة العم  للسنة القادمة. 

 وتحلي  النفقا  العامة لخمس قطاعا  رئيسية ه : الوحة والتعليم  اعداد دراسة حو  "مراجعة

( 2012-2008والحماية االجتماعية و"الميا  والطاقة" و"ا شؽا  العامة واإلسلان" خل  الفترة )

. وتهدؾ الدراسة الا تحسين لفاءة وصعالية اإلنفاق GIZبالتعاون مع الولالة ا لمانية للتعاون الدول  

ذ  القطاعا  من خل  دراسة تطور اإلنفاق الحلوم  والتعرؾ علا مدى تحقيق ا هداؾ العام ص  ه

اإلستراتيجية لتلك القطاعا  وبالتال  تملين متخذي القرار من االستناد الا أسس أل ر دقة 

 وموضوعية عند اتخاذ القرار.

 مجا  شفاصية حوو  ا ردن علا المرتبة ا ولا ص  منطقة الشرق ا وسط وشما  اصريقيا ص  

وصقاً لتقرير مسا الموازنة المفتوحة الوادر عن منظمة شرالة الميزانية  2012الموازنة لعام 

. وهذا يإلد بشل  واضا علا التقدم الذي حققته 2013ال ان   نلانوشهر  المفتوحة ص  واشنطن

يإلد علا حرى  دائرة الموازنة العامة ص  عملية تطوير وتحديث اعداد الموازنة وتنفيذها، لما

 الدائرة علا تعزيز مبادئ الشفاصية واإلولح والمشارلة ص  ادارة الموازنة العامة ص  الممللة.

  مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية "لإلولح الشام  لإلدارة المالية العامة ص  ا ردن"  ضمن

العامة ودائرة ضريبة الدخ  صريق العم  الذي شل  لهذ  الؽاية من وزارة المالية ودائرة الموازنة 

 والمبيعا  والجمارك االردنية ودائرة اللوازم العامة.

 ( لعام 58تشلي  صريق عم  من موظف  الدائرة لمراجعة قانون تنظيم الموازنة العامة رقم )2008. 

  ص  اطار نشر الوع  حو  تطبيق المفاهيم والمنهجيا  الحدي ة ص  ادارة الموازنة ، تم اطلع

ين ص  الجامعا  الرسمية وامانة عمان اللبرى حو  اعداد الموازنة وصق مفهوم الموازنة المعني

 الموجهة بالنتائ  .
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 سادساً: إصدار وثٌقة "ملخص الموازنة" 

 االقتودادي ا داء تتضدمن خلودةوالتد   "2013 للسدنة الماليدةتم اودار و يقدة "ملخدى الموازندة     

 2013 لعدام اللليدة اإلقتودادية والتوقعدا   2013عدام  ازندةمو صرضديا و  2012 لعدام والمدال 

 الموازندة اعدداد آليدةو 2013 عدام موازندة صد  المسدتجدا  أهمو 2013 لعام الموازنة ملما أبرزو

 الو يقة تسهمو . المتوسط المدى خل  العامة الموازنة تواجه قد الت  اطرالمحتملةلمخاوأخيراً  ،العامة

ص  تحسين تقييم ادارة الموازنة العامة ص  الممللة مدن قبد  الهيئدا  الدوليدة المختودة، خوووداً صيمدا 

يتعلق بالشفاصية واعداد التقارير حو  اعداد الموازنة وتنفيذها، اضاصة الدا تعزيدز مبددأ المشدارلة  صد  

 هذا المجا .

 " سابعاً: إصدار وثٌقة "دلٌل المواطن للموازنة العامة

الا تقوية قنوا  والت  تهدؾ  2013للسنة المالية "ودار و يقة "دلي  المواطن للموازنة العامة تم ا

االتوا  بين الحلومة والمواطن انطلقاً من القناعة بؤهمية نشر الوع  والمعرصة حو  شإون 

يقة عن التزام الموازنة العامة ص  الممللة وتعزيز مبدأ المشارلة الواعية ص  هذا المجا . لما تعبر الو 

الدائرة بتعزيز الشفاصية حو  حجم وهيل  ايرادا  الممللة ونفقاتها، بما ص  ذلك حجم المخووا  

المالية الموجهة للخدما  العامة الت  تمس حياة المواطن اليومية لالتعليم والوحة ولذلك 

لون بمقدور المخووا  المالية الموجهة للرواتب والتقاعد والمساعدا  االجتماعية، بحيث ي

 المواطن معرصة موادر التموي  ووجهة اإلنفاق العام وذلك بؤسلوب سه  ومبسط.

 

 ثامناً: إعداد التقرٌر السنوي

حيث تضمن  ،2012بإعداد التقرير السنوي ال امن لعام  2013عام ص  قام  دائرة الموازنة العامة     

ة دائرة الموازنة العامة والخدما  الت  تقدمها هذا التقرير الدور التنموي للموازنة العامة واستراتيجي

، وأبرز المرتلزا  الت  استند  2012 عاملالدائرة باالضاصة الا خلوة ا داء االقتوادي والمال  

 ، الا جانب انجازا  الدائرة وتطلعاتها المستقبلية.2012اليها موازنة عام 

 

 تاسعاً: تحدٌث أدلة الموازنة 

ة  لموالبة  التطبيقا  العالمية للموازنة وادرالاً بضرورة تحلي  بنود االيرادا  ضمن اطار سع   الدائر

اللذان يتضمنان   2013ودلي  اإليرادا  لعام  2013والنفقا ، صقد تم البدء بإعداد دلي  النفقا  لعام 

لمتوقع المرجعية التشريعية لل  بند من بنود االيرادا  والنفقا  مونفة حسب خارطة الحسابا  ومن ا

 . 2014االنتهاء منهما ص  عام 
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 عاشراً: اإلجابـة على توصٌات اللجنـة المالٌـة واالقتصادٌة فً مجلسً األعٌان والنواب

ص  اطار متابعة الحلومة لتوويا  مجلس  ا عيان والنواب قام  دائرة الموازنة العامة بإعداد 

وتوويا  لجنة جلس النواب لمتوادية موفوصة خاوة لإلجابة علا توويا  اللجنة المالية واالق

موازنا  وقانون ( 1حو  قانون الموازنة العامة رقم )الشإون المالية واالقتوادية لمجلس االعيان 

. حيث تم صيها تحديد التووية وموضوعها والجهة 2013للسنة المالية ( 2رقم )الوحدا  الحلومية 

   الجها  المعنية.المعنية بالرد واإلجراءا  الت  تم اتخاذها من قب

 

 الحادي عشر: ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومٌة

الا اللؽة  2013ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنا  الوحدا  الحلومية للسنة المالية تم 

 اإلنجليزية ونشرهما علا الموقع االللترون  للدائرة.

 

 الثانً عشر: الحوســبة 

 وفً هذا المجال تم انجاز ما ٌلً :  

 .اودار التقارير الخاوة بقانون الموازنة العامة لؽايا  مناقشا  مجلس النواب 

   المتابعة واإلشراؾ صنياً علا ادخا  بيانا  نظام التشليل  واودار  للوزارا  والدوائر والوحدا

 الحلومية.

 لخاوة با نظمة المالية ص  دائرة الموازنة العامة اعداد وتوميم وتحديث  قاعدة البيانا  والبرام  ا

 -المشتريا   -النفقا  -شإون الموظفين -وه  : )الرواتب  حسب تونيؾ خارطة الحسابا  الجديدة

 اآلليا (.

 متابعة العم  علا توزيع )نظام شإون الموظفين والرواتب واللوازم( علا الوزارا  الت  تطلبها  

 عم  هذ  االنظمة .  وادرهم علاوتدريب ل  وتنزيلها لديهم

  االستمرار ص  تقديم الدعم الفن  لموظف  الدائرة من خل  ويانة اجهزة الحواسيب والشبلة وتوابعها

 .GFMISومتابعة تقديم الدعم الفن  لمستخدم  انظمة 

 المساهمة ص  دراسة احتياجا  الوزارا  والدوائر الحلومية من أجهزة الحاسوب وتوابعها من خل  

 المشارلة ص  لجنة الشراء الخاوة بؤجهزة الحاسوب ص  مرلز تلنولوجيا المعلوما  الوطن  .

   تطبيق حوسبة عمليا  النسخ االحتياط  لبيانا  وبرام  الدائرة من خل  شراء وترليب وتشؽي

 .Backup Softwareوبرنام     Tap Libraryجهاز 
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 ظف  الدائرة و عقد ورشا  للتوعية بمفاهيم ادارة تطوير سياسا  لللما  المرور وتعميمها علا مو

المعرصة ونظام حفظ امن وسرية المعلوما  ومتابعة تنفيذ االنشطة المدرجة ص  استراتيجية ادارة 

 المعرصة.

  متابعة تجديد عقد استضاصة الموقع االللترون  الخارج  للدائرة وخدمة االنترن  مع مرلز تلنولوجيا

 ة برنام  مضاد الفيروسا .المعلوما  الوطن  ورخو

 .الثالث عشر: جائزة الملك عبدهللا الثانً لتمٌز األداء الحكومً والشفافٌة 

تقديم تقرير االشتراك لجائزة الملك عبدهللا ال ان  لتميز ا داء الحلوم  والشفاصية للدورة السادسة     

من قب  الولالة االمريلية ( بالتعاون مع مشروع االولح المال  ال ان  الممو  2013 -2012)

للتنمية الدولية بتطبيق المعايير الخاوة بجائزة الملك عبدهللا ال ان  لتميز ا داء الحلوم  والشفاصية، 

حيث لان  البداية بدراسة التقرير التقييم  من مرلز الملك عبدهللا ال ان  للتميز، والذي بّين نقاط القوة 

يمية ومن  م اعادة تشلي  صرق العم  واعداد خطط العم  وصقاً وصرى التحسين وصقاً للعملية التقي

 للمعايير بعد تلق  التدريب علا مختلؾ االمور المتعلقة با داء المإسس  والتميز.
 

 

 الرابع عشر: وحدة التطوٌر والتدرٌب

 2013 خل  عام( موظؾ من موظفيها ص  دورا  تدريبية داخلية وخارجية 82قام  الدائرة بإيفاد )      

وذلك لتنمية مهاراتهم الوظيفيدة وتعزيدز قددراتهم للقيدام بالمهدام والواجبدا  المولولدة الديهم علدا ألمد  

 -وجه ولالتال :
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 أ( الدورات التدريبية وورش العمل  الداخمية :

عدد  عنوان الدورة الرقم
 الموظفين

 الجهة
 المنظمة

مكان انعقاد 
 الدورة

 الفترة

 1/2013-15-14 عمان Oracle hepexion  4 GFMISظام التدريب علا ن 1

 ورشا  عم  / ديوان المحاسبة 2
 تفعي  دور وحدا  الرقابة الداخلية . - أ
 الرقابة علا الوحدا  الحلومية واللوازم.  - ب
 استخدام السيارا  الحلومية. -ج
 تفعي  دور وحدا  الرقابة الداخلية. -د

 استخدام السيارا  الحلومية -هـ 

 خل  شهر شباط عمان ن المحاسبةديوا 3

 تؤهي  مرشدين معتمدين للجائزة  3
 

مشروع االولح المال   7
 ال ان 

 26/3/2013-24 عمان

المبددددداديء االقتودددددادية والماليدددددة صددددد  تقيددددديم المشددددداريع  4
 الرأسمالية 

 وزارة المالية 2
مشروع االولح المال  

 ال ان 

 18/4/2013-14 عمان

 لتدريب المدربين  البرنام  االشراص  5
 

المعهد الوطن  لتدريب  1
 المتدرب 

 4/2013-25-21 عمان

مبددددادىء صدددد  االحودددداء والتحليدددد  االحوددددائ  المتقدددددم  6
  SPSSباستخدام برمجية 

 
 

 20/5/2013-14 عمان مرلز التدريب االحوائ  4

عدد  عنوان الدورة الرقم
 الموظفٌن

 الجهة 
 المنظمة

مكان انعقاد 
 الدورة

 الفترة

وزارة االتواال  ومرلز  5 المشارلة ص  دورا  ميلروسوص   7
تلنولوجيا المعلوما  

 بالتعاون مع مايلروسف  

 16/6/2013-12/5 عمان

 22/5/2013-19 عمان معهد االدارة العامة 1 دورة الرقابة الداخلية ص  الحالمية المالية  8

 12/6/2013-9 عمان معهد االدارة العامة 1 الرقابة المالية واالدارية ص  المإسسا  الحلومية  9

مشروع االولح المال   6 تدريب المتدربين ص  مجا  نماذج التميز 11
 ال ان 

 9/5/2013-6 عمان

 13/6/2013-10 عمان مجموعة الجهود المشترلة 3 استراتيجيا  االست مار ص  رأس الما  البشري  11

الوطن  لتدريب المعهد  1 تدريب مدرب  ادارة االزما   12
 المدربين

 27/6/2013-23 عمان

مشروع االولح المال   6 نموذج التقييم الذات   13
 ال ان 

 8/7/2013 عمان

 1/8/2013 عمان وزارة تطوير القطاع العام 2 بناء القدرا  القيادية  14

مبددددادىء صدددد  االحودددداء والتحليدددد  االحوددددائ  المتقدددددم  15
  SPSSباستخدام 

االحوائ   مرلز التدريب 2
 االردن 

 29/8/2013-18 عمان

 ورشا  عم  / ديوان المحاسبة :  16
 لجان التدقيق والتحقيق - أ
 ملاصحة الفساد االداري والمال  - ب
 الموازنا  التقديرية  -ج

1 

 ديوان المحاسبة

 عمان

 
24-26/11/2013 
1-3/12/2013 

22-24/9/2013 

 20/11/2013-10 عمان  معهد االدارة العامة 1 الحاسوب الشام   17

 وندوق االمم المتحدة 2 الموازنة المستجيبة للنوع االجتماع   18
 االنمائ  للمرأة

 –عمان 
 البحر المي 

24-26/11/2013 

مرلز التدريب /وزارة  2 اولح الرقابة والتدقيق الداخل  ص  االردن  19
 المالية 

 4/12/2013-3 عمان 

 البرنام  التدريب  حو  موضوع  21
PUBLIC FINANCE MANAGEMENT  

 الجزء ال ان 

االلاديمية الوطنية للشوإن  1
المالية واالقتوادية 

 الهولندية 

 14/11/2013-10 عمان  
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 ب( الدوات الخارجية 
 

عدد  عنوان الدورة الرقم
 الموظفين

مكان انعقاد  الجهة المنظمة 
 الدورة

 الفترة

1.  
INCREASING TRANSPARENCY 

IN PUBLIC EXPENDITURES    
 ) الجزء ا و ( 

1 
صريق عم  صريق 
 متطوع  الخدما 

 المالية
 المؽرب

17-19/9/2013 

2.  

 البرنام  التدريب  حو  موضوع 
PUBLIC FINANCE 

MANAGEMENT  

االلاديمية الوطنية  2
للشوإن المالية 
واالقتوادية 
 الهولندية 

 18/9/2013-10 الهاي/هولندا 

3.  
 وانضباط المالية  نظم ومإسسا  المالية العامة

1 
 وندوق  النقد

 الدول  
 24/10/2013-20 اللوي  

4.  
تحسين القدرة التناصسية القطاعية ص  منطقة 

 الشرؾ االوسط وشما  اصريقيا
 وندوق  النقد 2

الدول    
 24/11/2013-23 اللوي  

5.  
السياسا  االستراتيجية لتحقيق النمو الشام  ص  

 الشرق االوسط 
 وندوق  النقد  2

لدول ا  
 12/11/2013-8 اللوي  

6.  

 سياسا  وبرمجة االقتواد اللل  
 
 

 وندوق  النقد  1
 الدول 

 21/11/2013-10 اللوي 

7.  
استراتيجيا  ادارة الدين العام ص  ظ  انتشار 

 االوو  السيادية 
 وندوق  النقد  1

 الدول 
 19/12/2013-15 اللوي  

8.  
ق ا مم وندو 2 الموازنة المستجيبة للنوع االجتماع  

المتحدة االنمائ  
 للمرأة

 6/12/2013-5 المؽرب 

9.  
ادارة االقتواد اللل  وقضايا سياسة المالية 

 العامة
وندوق  النقد  2

 الدول 
 19/12/2013-8 اللوي  

 

 
 ج( المؤتمرات 

 
 

عدد  عنوان الدورة الرقم
 الموظفٌن

مكان انعقاد  الجهة المنظمة
 الدورة

 الفترة

 المرلز التدريب   1 مالية مإتمر المحاسبة ال  .1
 وزارة المالية

 3/10/2013-29/9 عمان

اللقاء السنوي السادس لشبلة مسإول  الموازنة ص    .2
 منظمة التعاون االقتوادي 

منظمة التعاون  1
االقتوادي 

 والتنمية

 26/11/2013-25 قطر 
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تها وصقاً  حدث الممارسا  والتونيفا  الدولية وبما حقق ا ردن تقدماً ملموساً ص  مجا  اعداد الموازنة وادار

يتلءم مع ا وضاع االقتوادية والمالية المحلية، حيث تم ادخا  التحسينا  علا أسلوب اعداد الموازنة العامة 

وتونيؾ النفقا  واإليرادا ، وتم البدء بتطبيق منهجية جديدة لربط الموازنة بالتخطيط االستراتيج  وتبن  

، ولذلك تم اعداد 2008الموازنة الموجهة بالنتائ  ضمن اطار الموازنة متوسط المدى اعتباراً من عام مفهوم 

لتوبا عملية  1962 لسنةواودار قانون جديد لتنظيم الموازنة العامة ص  ا ردن بدالً من القانون السابق 

ذي يؤخذ بعين االعتبار ا هداؾ اعداد وتنفيذ الموازنة العامة تعتمد علا التخطيط المال  المستقبل  ال

 وا ولويا  الوطنية.
 

رؤٌتها وبموجب المفهوم الجديد للموازنة الموجهة بالنتائ  صقد قام  الوزارا  والدوائر الحلومية بتحديد 

علا مستوى ا هداؾ  ورسالتها وأهدافها االستراتٌجٌة وبرامجها ومشارٌعها ومؤشرات قٌاس األداء

هذ  ا هداؾ واضحة ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة بوق  وأن علا أن تلون م  االستراتيجية والبرا

 تلون منسجمة مع رإية الوزارة أو الدائرة الحلومية.
 

لما تم تطبيق اطار الموازنة متوسط المدى للرتقاء بآلية اعداد الموازنة العامة بحيث أوبا يؽط  هذا 

حدة لجميع بنود اإليرادا  والنفقا  بما يمّلن الحلومة من رسم السياسة بدالً من سنة وا  اإلطار  لث سنوا

المالية وبناء الموازنة العامة للدولة ضمن رإية مالية واضحة لتحقيق وضع مال  سليم باإلضاصة الا اعتماد 

 جغرافٌةخارطة حسابا  جديدة تتواصق مع المعايير الدولية حيث تتضمن هذ  الخارطة تونيفا  متعددة 

تساعد اإلدارة المالية علا توصير تقارير تحليلية شاملة تلب  ووظٌفٌة واقتصادٌة وتنظٌمٌة وتموٌلٌة 

 احتياجا  الجها  الرسمية والخاوة.

 

أقر دولة رئيس الوزراء الجدو  الزمن  السنوي إلعداد الموازنة العامة ليتم تطبيقه  2009وص  أواخر عام 

 الجدو  التال  يوضا هذ  اإلجراءا :، و2011اعتباراً من موازنة عام 

 

 

 

 

 

الزمنً لمراحل اإلعدادآلٌة إعداد الموازنة العامة والجدول   
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 الجهة المسؤولة اإلجراء التارٌخ

 نهاٌة كانون ثانً

الطلب من الوزارات والدوائر الحكومٌة تزوٌد دائرة الموازنة العامة سنوٌاً بخالصة حول سٌاسات 
المتعلقة وأولوٌات موازناتها خالل المدى المتوسط متضمنة كافة أنشطتها الجارٌة وخاصة 

بالموارد البشرٌة والنفقات التشغٌلٌة باإلضافة إلى مشارٌعها الرأسمالٌة وبٌان مدى أهمٌتها 
 والنتائج المتوخاة من تنفٌذها.

 دائرة الموازنة العامة

 نهاٌة شباط
قٌام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة بتزوٌد دائرة الموازنة العامة بخالصات األولوٌات 

 ت.والسٌاسا
كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومٌة

 
 منتصف آذار

إعداد ورقة شاملة سنوٌاً تتضمن أولوٌات وسٌاسات الحكومة للموازنة العامة خالل المدى 
 المتوسط ورفعها إلى مجلس الوزراء.

 وزارة المالٌة
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء رها بعد إجراء التعدٌالت المطلوبة علٌها.مناقشة ورقة األولوٌات والسٌاسات وإقرا نهاٌة آذار

 بداٌة أٌار

إعداد ورقة حول اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط متضمناً المؤشرات االقتصادٌة 
الرئٌسٌة الكلٌة للوضع الحالً والتوقعات المستقبلٌة للمدى المتوسط وكذلك تقدٌراً للنفقات العامة 

ٌة والرأسمالٌة واإلٌرادات العامة بجانبٌها اإلٌرادات المحلٌة والمنح الخارجٌة بشقٌها الجار
ج، توبالتالً عجز الموازنة سواء بعد المنح الخارجٌة أو قبلها باألرقام المطلقة أو كنسبة من النا

 ورفعها إلى مجلس الوزراء.

 وزارة المالٌة
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء م للموازنة العامة للمدى المتوسط وإقراره بعد إجراء التعدٌالت المطلوبة.مناقشة اإلطار العا أٌـار-5

 منتصف أٌار
الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة تزوٌد دائرة الموازنة العامة بمشروعات 

 موازناتها للمدى المتوسط.
 دائرة الموازنة العامة

 منتصف تموز
ئر الحكومٌة بتزوٌد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها للمدى قٌام الوزارات والدوا

 المتوسط.
كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومٌة

 منتصف آب
االنتهاء من دراسة مشروعات موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة وإعداد إطار 

ار متوسط المدى لموازنات الوحدات إنفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومٌة وإط
 الحكومٌة.

 دائرة الموازنة العامة

 نهاٌة آب
إعداد بالغ الموازنة العامة متضمناً تحدٌد السقف الكلً لإلنفاق العام والسقوف الجزئٌة لنفقات 

الوزارات والدوائر الحكومٌة على ضوء اإلطار العام المحدث للموازنة متوسط المدى وإطار 
 وسط المدى.النفقات مت

 وزارة المالٌة
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء إصدار بالغ الموازنة العامة بعد إقراره. مطلع أٌلول

 أٌلول-20
قٌام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة بتزوٌد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها 

 للمدى المتوسط فً ضوء بالغ الموازنة.
رات والدوائر كافة الوزا

 والوحدات الحكومٌة

 منتصف تشرٌن األول
إعداد المالمح واألبعاد الرئٌسٌة لمشروع قانون الموازنة العامة وعرضه على المجلس 

 االستشاري للموازنة لمناقشته وإجراء أي تعدٌالت علٌه.

 دائرة الموازنة العامة
المجلس االستشاري 

 للموازنة العامة

 تشرٌن األول*-20
م مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره بعد إجراء التعدٌالت تقدٌ

 .*المطلوبة
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء

 مجلس الوزراء .*تقدٌم مشروع القانون إلى مجلس األمة *نهاٌة تشرٌن أول

 *نهاٌة كانون أول
تمهٌداً لصدور اإلرادة الملكٌة السامٌة بالمصادقة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره 

 .*علٌه
 مجلس األمة

 مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات  قٌام الحكومة بتقدٌم 2011المقّرة فً عام تضمنت التعدٌالت الدستورٌة *

 للنظر فٌهما وفق أحكام الدستور، وتسري علٌهما نفس وذلك على األقل إلى مجلس األمة قبل ابتداء السنة المالٌة بشهر واحد معاً  الحكومٌة
 .األحكام المتعلقة بالموازنة فً هذا الدستور

 
 

 
 

 
 

 

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

 لوطنية.ضبط اإلنفاق العام وتوجيهه بما يتفق وا ولويا  ا 

 . بشل  تدريج الدعم المقدم للوحدا  الحلومية تخفيض  

 الحفاظ علا مستوى آمن لعجز الموازنة لنسبة من النات  المحل  اإلجمال . 

 بسقؾ الدين العام لنسبة من النات  المحل  اإلجمال . االلتزام 

 

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

تطدوير قدانون موازندا  الوحددا  الحلوميدة  مدن خدل تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتدائ    

السنوي من حيث الشل  والمضمون ليتواصق مع المراح  المتقدمة مدن تطبيدق مفهدوم الموازندة الموجهدة 

انشداء و ،وصقداً للتودور الجديدد 2015لعام بالنتائ  بحيث يتم اخراج قانون موازنا  الوحدا  الحلومية 

سديس وحددة تطدوير االداء المإسسد  ، وتؤبهدذا الخودوىسدنوية م واعدداد تقدارير نظام للمتابعة والتقيدي

ومراجعددة مإشددرا  أداء الددوزارا  والدددوائر والوحدددا   ،إولة عددن عمليددة المتابعددة والتقيدديمتلددون مسدد

  .جتماع  والطف  ص  موازنا  الوحدا  الحلوميةوتعزيز التوجه نحو مفهوم النوع اال الحلومية،

 ترسيخ وتطوير نه  اعداد الموازنة العامة وموازنا  الوحدا  الحلومية ضمن اإلطار متوسط المدى. 

 التوسع ص  تطبيق ملونا  خارطة الحسابا  للموازنة العامة وموازنا  الوحدا  الحلومية  من خل  : 

 مستوى ا نشطة للوحدا  الحلومية صد  قدانون موازندا  الوحددا   تونيؾ برام  النفقا  الجارية علا

 .2017الحلومية للسنة المالية 

  تونيؾ النفقا  الجارية والرأسمالية علا المستوى ا دنا للتونيؾ الوظيف  ص  قانون الموازنة العامدة

 .2016للسنة المالية 

 2018  ص  موازنة عام تونيؾ الموازنة علا مستوى المديريا  وصقاً للتونيؾ التنظيم. 

 التطلــــــعات المســتقبلٌة
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مراجعدة اإلنفداق اعدداد تقدارير حدو  ايلء المزيد من االهتمام بالجانب التحليل  لإلنفاق العام مدن خدل   

 للوزارا  والدوائر والوحدا  الحلومية.العام 

 تعزيز وترسيخ مبادئ الشفاصية واالصواح والمشارلة ص  ادارة الموازنة العامة. 

وازنا  باق  الوزارا  والدوائر الحلومية المدرجة ص  قدانون الموازندة العامدة استلما  اعداد وادخا  م 

 .  GFMISضمن نظام 

 ثالثاً : تعزٌز القدرات المؤسسٌة فً الدائرة من خالل :

 رصع لفاءة الموارد البشرية واالطلع علا تجارب الدو  الرائدة ص  مجا  المفاهيم الحدي ة للموازنة.  

 لداخلية.تحسين بيئة العم  ا 

 تطبيق المفاهيم الحدي ة للموازنة.نق  المعرصة للوزارا  والدوائر والوحدا  الحلومية من أج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 

 

 
 
 

 

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

رسمٌة عامة أو سلطة أو منشأة عامة مستقلة مالٌاً و/أو إدارٌااً تادخل موازنتهاا أي هٌئة أو مؤسسة  الوحدة الحكومٌـــة :
 ضمن موازنات الوحدات الحكومٌة.

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

أ فً األول من شهر كانون الثانً وتنتهً فً الحادي والثالثاٌن مان شاهر كاانون األول السنة التً تبد السنة المالٌــــــــة  :
 من السنة ذاتها.

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

لحكومٌااة لالسااقوف( لتموٌاال جمٌااع بنااود نفقاتهااا الجارٌااة والرأساامالٌة المبااالػ المخصصااة للاادوائر ا النفقات العامـــــــة :
 حسب قانون الموازنة العامة السنوي.

 

 المنافع المتوقع تحقٌقها من النفقات العامة. النتائج المنتظــــرة :

 اإلطـــار المالــً
 متوسط المــــدى   :

مسااتندة إلااى توقعااات االقتصاااد الااوطنً الخطااة المالٌااة للحكومااة وسٌاسااتها خااالل الماادى المتوسااط ال
 والمبنٌة على عدد من المرتكزات والفرضٌات وتوقعات المؤشرات االقتصادٌة الرئٌسٌة.

 
 

 إطـــار اإلنفــاق
 متوسط المـــــدى  :

 خطة الحكومة التفصٌلٌة للنفقات العامة المتوقعة للدوائر الحكومٌة خالل المدى المتوسط.

لجداول التً تتضمن عدد الوظائف ومسمٌاتها ودرجاتهاا و/أو رواتبهاا للادوائر والوحادات الحكومٌاة ا تشكٌالت الوظائف :
 وفقاً ألحكام التشرٌعات النافذة.

 
 خارطة الحسابات :

 
 

مجموعة مان القواعاد المحاسابٌة المعنٌاة بالتساجٌل والتصانٌف المتساق والمناساب لمعاامالت النظاام 
 المالً الحكومً.

 

 مراعٌة للنوعالموازنة ال
االجتماعً وموازنـة 

 الطفــل  :
 

الموازنة التً تأخذ بعٌن االعتبار احتٌاجات الطفل والمراة وتتضمن المخصصاات الالزماة لتلبٌاة هاذه 

 االحتٌاجات.

 
ادارة المعلومااات  نظااام 

المالٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 :   GFMISالحكومٌة

لادوائر الحكومٌاة مالٌااً ماع نظام مالً محاسابً وإداري حكاومً محوساب متكامال ٌاربط الاوزارات وا

 وزارة المالٌة .

 

 

 

 مفاهٌم مستخدمة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق االحصائي
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بااللف دٌنار 

البٌانالمبلغالبٌانالمبلغ

النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاالٌــــــــــــــــــــــــــــــرادات

النفقات الجارٌة           6,210,140االٌرادات المحلٌة         5,296,000

الجهاز المدنً           1,563,190االٌرادات الضرٌبٌة        3,770,000

الجهاز العسكري           1,767,200االٌرادات غٌر الضرٌبٌة        1,526,000

النفقات االخرى  منها :           2,879,750

التقاعد والتعوٌضات            1,068,000المنح الخارجٌة            850,000

فوائد الدٌن العام               800,000

شبكة االمان االجتماعً               300,000

دعم المواد التموٌنٌة              225,000

دعم الوحدات الحكومٌة               196,295

النفقات الرأسمالٌة :           1,245,612

مشارٌع مستمرة              539,482

مشارٌع قٌد التنفٌذ              383,842

مشارٌع جدٌدة              322,288

مجموع النفقات العامة            7,455,752مجموع االٌرادات العامة         6,146,000

عجز الموازنة         1,309,752

االستخدامات المبلغالمصادرالمبلغ 

تسدٌد عجز الموازنة            1,309,752القروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة             35,941

تسدٌد اقساط القروض الداخلٌة المستحقة                       350قروض مؤسسات دولٌة لدعم الموازنة            843,300

تسدٌد اقساط القروض الخارجٌة المستحقة               440,913قروض أخرى )اصدار سندات ٌورو(        1,063,500

إطفاءات سندات دٌن للبنك المركزي                 80,000القروض الداخلٌة         3,501,674

إطفاءات الدٌن الداخلً           3,613,400

المجموع            5,444,415المجموع         5,444,415

 جدول رقم(1)

 خالصة الموازنة العامة للسنة المالٌة 2013

موازنة التمــــــــــــــــــــوٌل 
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بالدٌنار

المجموع النفقات الرأسمالٌة النفقات الجارٌةالقسم الوظٌفًالرمز

                     1,199,370,200                          58,125,000                     1,141,245,200الخدمات العمومٌة العامة 701

                        849,000,000                          29,000,000                        820,000,000الدفاع702

                        921,621,000                          66,626,000                        854,995,000النظام العام وشؤون السالمة العامة703

                        541,208,500                        429,622,500                        111,586,000الشؤون االقتصادٌة704

                          85,608,000                          84,112,000                            1,496,000حماٌة البٌئة705

                        291,300,000                        271,833,000                          19,467,000االسكان ومرافق المجتمع706

                        723,362,000                        147,350,000                        576,012,000الصحة707

                        138,742,000                          40,887,000                          97,855,000الشؤون الدٌنٌة والثقافٌة 708

                        980,910,000                        101,585,000                        879,325,000التعلٌم709

                     1,724,630,300                          16,471,500                     1,708,158,800الحماٌة االجتماعٌة 710

6,210,140,000                     1,245,612,000                     7,455,752,000                     

 جدول رقم (2)

 خالصة التصنٌف الوظٌفً للنفقات العامة المقدرة حسب األقسام الوظٌفٌة للسنة المالٌة 2013

المجموع 
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النفقات الرأسمالٌة 

              447,790,805المركز11

                89,394,785محافظة اربد21

                48,674,516محافظة المفرق22

                45,767,077محافظة جرش23

                52,505,821محافظةعجلون24

              107,490,630محافظة العاصمة31

                57,224,585محافظة البلقاء32

                56,087,300محافظة الزرقاء33

                30,905,131محافظة مادبا34

                51,450,270محافظة الكرك41

                84,090,275محافظة معان42

                36,808,505محافظة الطفٌلة43

              137,422,300محافظة العقبة44

1,245,612,000           

 جدول رقم (3)

   اجمالً النفقات الرأسمالٌة موزعة حسب المحافظات للسنة المالٌة 2013

بالدٌنار

المحافظة

المجموع
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فعليفعليفعلي فعليفعليفعليفعليفعليفعليفعلي
2004200520062007200820092010201120122013

           5,119.1           4,726.9                   4,198.9           4,261.1           4,187.9           4,375.4          3,628.1          3,164.4       2,561.8       2,147.2  االيرادات المحلية 

              639.1              327.3                   1,215.0              401.7              333.4              718.3             343.4             304.6           500.3           811.3  المنح الخارجية

       5,758.2       5,054.2              5,413.9       4,662.8       4,521.3       5,093.7      3,971.5      3,469.0    3,062.1    2,958.5  مجموع االيرادات العامة
       6,050.4       6,202.8              5,739.5       4,746.6       4,586.0       4,473.4      3,743.9      3,118.1    2,908.0    2,377.8  النفقات الجارية

           1,015.0              675.4                   1,057.1              961.4           1,444.6              958.5             842.6             794.1           630.9           802.7  النفقات الرأسمالية 

       7,065.4       6,878.2              6,796.6       5,708.0       6,030.6       5,431.9      4,586.5      3,912.2    3,538.9    3,180.5مجموع النفقات العامة 
  عجز الموازنة العامة 

       -1,307.2       -1,824.0              -1,382.7       -1,045.2       -1,509.3          -338.2         -615.0         -443.2       -476.8       -222.0   بعد المنح
       -1,946.3       -2,151.3              -2,597.7       -1,446.9       -1,842.7       -1,056.5         -958.4         -747.8       -977.1    -1,033.3   قبل المنح

  عجزالموازنة العامة كنسبة من الناتج 

%5.5-%8.3-%6.8-%5.6-%8.9-%2.2-%5.1-%4.2-%5.3-%2.7-   بعد المنح
%8.2-%9.8-%12.7-%7.7-%10.9-%6.8-%7.9-%7.0-%10.9-%12.8-   قبل المنح

      23,851.6      21,965.5            20,477.0      18,762.0      16,912.2      15,593.4     12,131.4     10,675.4    8,925.0    8,091.0الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية

%24.1%23.0%26.4%24.9%26.7%32.7%32.7%32.5%34.3%36.6نسبة االيرادات العامة للناتج
%21.5%21.5%20.5%22.7%24.8%28.1%29.9%29.6%28.7%26.5نسبة االيرادات المحلية للناتج

%2.7%1.5%5.9%2.1%2.0%4.6%2.8%2.9%5.6%10.0نسبة المنح الخارجية للناتج
%29.6%31.3%33.2%30.4%35.7%34.8%37.8%36.6%39.7%39.3نسبة النفقات العامة للناتج

%25.4%28.2%28.0%25.3%27.1%28.7%30.9%29.2%32.6%29.4نسبة النفقات الجارية للناتج
%4.3%3.1%5.2%5.1%8.5%6.1%6.9%7.4%7.1%9.9نسبة النفقات الرأسمالية للناتج

%14.4%9.8%15.6%16.8%24.0%17.6%18.4%20.3%17.8%25.2نسبة النفقات الرأسمالية للنفقات العامة
%72.5%68.7%61.8%74.7%69.4%80.6%79.1%80.9%72.4%67.5تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة

%84.6%76.2%73.2%89.8%91.3%97.8%96.9%101.5%88.1%90.3تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية

البيان

مؤشرات المالءة المالية 

جذول رقم )4(

تطور اداء الموازنة العامة ومؤشرات المالءة المالية للسنوات 2013-2004
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عنوانهرقمه

                       2,256                       2,218                       2,183                       1,803                       3,155الدٌوان الملكً الهاشم0101ً

                       1,973                       1,904                       1,928                       1,820                       1,803مجلس األمة0201

                       1,196                       1,158                       1,116                          917                          852رئاسة الوزراء0301

                          303                          296                          290                          285                          281رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع والرأي0302

                          247                          247                          239                          199                          190رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد0303

                          510                          489                          475                          461                          445رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنٌة0304

                          320                          313                          322                          235                          220دٌوان المظالم0350

                       1,900                       1,858                       1,881                       1,916                       1,856دٌوان المحاسبة0401

                          664                          653                          655                          733                          738وزارة تطوٌر القطاع العام0501

ة0601                           919                          914                       1,210                          930                          816دٌوان الخدمة المدٌن

ة0702                           396                          388                          378                           -                           -وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلماٌن

                          700                          716                          689                          524                          558المركز الجغرافً الملكً األردن0901ً

                       6,232                       6,082                       5,884                       5,327                       4,918وزارة الداخلٌة1001

ة والجوازات1002                        3,257                       3,189                       3,105                       2,703                       2,533وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال المدٌن

                     18,258                     17,694                     16,598                     15,720                     14,597وزارة العدل1101

                          500                          250                          125                             15                             45دائرة قاضً القضاة1201

                     13,557                     13,223                     12,905                     10,672                       9,828وزارة الخارجٌة1301

                          518                          508                          506                          461                          447وزارة الخارجٌة / دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة1401

                  533,318                  503,969                  473,683                  444,400                  409,217وزارة المالٌة1501

                          331                          325                          318                          326                          332وزارة المالٌة/ دائرة الموازنة العامة1502

                       1,150                       1,123                       1,093                       1,033                          958وزارة المالٌة/ الجمارك االردنٌة1503

                       5,050                       4,930                       4,790                       4,548                       5,964وزارة المالٌة/دائرة األراضً والمساحة1504

                          505                          497                          484                          452                          349وزارة المالٌة/ دائرة اللوازم العامة1505

ٌبة الدخل والمبٌعات1506                      11,695                     11,579                     11,379                     11,037                     10,379وزارة المالٌة / دائرة ضر

                       2,565                       2,462                       2,414                       1,847                       1,748وزارة الصناعة والتجارة1601

                          408                          396                          369                          341                          321وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات1602

                     12,907                     10,005                       9,920                       6,846                       6,200وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ المجلس القومً للتخطٌط1701

                       4,243                       5,298                       2,386                       2,010                       1,730وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ دائرة االحصاءات العامة1702

                          710                          696                          668                          495                          498وزارة السٌاحة واآلثار1801

                          990                          960                          884                          793                          740وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

                     11,664                     11,671                     12,732                     12,083                       9,998وزارة الشؤون البلدٌة1901

ة2001                        1,173                       1,145                       1,111                          976                          872وزارة الطاقة والثروة المعدٌن

ة / سلطة المصادر الطبٌعٌة2002                        1,081                       1,046                       1,002                          905                          846وزارة الطاقة والثروة المعدٌن

                       5,875                       5,764                       5,470                       4,981                       2,938وزارة األشغال العامة واالسكان2101

                          655                          642                          618                          553                          509وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌة2102

                     12,937                     12,371                     11,045                       9,133                       8,676وزارة الزراعة2201

                          480                          468                          454                          381                          338وزارة المٌاه والري2301

                       1,395                       1,354                       1,286                       1,055                       1,010وزارة المٌاه والري/سلطة وادي األردن2302

                          323                          316                          304                          277                          261وزارة البٌئة2401

ة والتعلٌم2501                   532,723                  508,008                  489,666                  450,082                  400,144وزارة الترٌب

                     53,848                     51,069                     50,153                     37,086                     25,149وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم2601ً

                  381,855                  358,041                  296,735                  252,665                  248,975وزارة الصحة2701

                     74,778                     74,094                     73,751                     69,507                     66,846وزارة التنمٌة االجتماعٌة2801

                       6,489                       6,428                       6,372                       5,234                       4,497وزارة العمل2901

                       2,008                       1,966                       1,930                       1,890                       1,847وزارة الثقافة3001

                          335                          317                          298                          284                          268رئاسة الوزراء/دائرة المطبوعات والنشر3002

                          236                          218                          201                          188                          178وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنٌة3003

                          647                          634                          612                          523                          533وزارة النقل3101

                          194                          189                          181                          170                          167وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوٌة3103

                     13,385                     13,518                       9,940                       4,941                       4,260وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات3201

1,260,028         1,371,763         1,522,738         1,643,597         1,729,658         

2016 2013

جذول رقم )5(

المخصصات المقذرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2016-2012

المجمــــوع

الفصـــــــــــــــــــــــل
20122015

بااللف دينار

2014
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عنوانهرقمه

                          250                   250                   250                   250                   255وزارة المالية1501

                       2,800                4,385                4,000                3,318                1,378وزارة التخطيط والتعاون الذولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

                   955,971            937,227            902,911            854,943            758,364وزارة التربية والتعليم2501

                   245,998            231,509            218,233            157,821            158,108وزارة الصحة2701

                     42,511              41,576              41,640              38,443              37,133وزارة التنمية االجتماعية2801

                          220                   250                   250                   350                   250وزارة العمل2901

                          562                   527                   492                   467                   443وزارة الثقافة3001

                      1,248,312            1,215,724            1,167,776            1,055,592                955,931المجمــــوع

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول لالعوام   2012 - 2016
جدول رقم )6(

2016

ٌنار  بااللف د

الفصـــــــــــــــــــــــل
2012 2013 2015 2014 
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البٌـــــــــانالمبــــلغالبٌــــــــــانالمبـــلغ

النفقـــــــــاتاالٌــــــــــرادات

النفقات الجارٌة منها : 1,138,438,000              اٌرادات بٌع السع والخدمات 917,341,000                

تعوٌضات العاملٌن 311,912,000                 خسارة شركة الكهرباء الوطنٌة-714,447,000                

استخدام السلع والخدمات 531,550,500                 اٌرادات دخل الملكٌة 22,310,000                  

فوائد القروض الداخلٌة والخارجٌة 176,916,000                 اٌرادات مختلفة 193,895,000                

مساعدات اجتماعٌة 87,464,000                   دعم حكومً 265,339,000                

 النفقات الرأسمالٌة 742,444,000                 منح خارجٌة 78,934,000                  

تموٌل داخلً * 440,269,000                

دعم  حكومً 69,044,000                  

قروض خارجٌة 154,197,000                

منح خارجٌة 78,934,000                  

مجموع النفقات 1,880,882,000             مجموع االٌرادات 763,372,000                

صافً العجز قبل التموٌل 1,117,510,000             

اإلستخدامـاتالمبلغالمصادرالمبلغ 

مجموع العجز قبل التموٌل 1,272,446,000             مجموع الوفر قبل التموٌل 154,936,000                

تسدٌد أقساط القروض الداخلٌة المستحقة 624,254,000                القروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة 154,197,000                

تسدٌد أقساط القروض الخارجٌة المستحقة 40,889,000                  مسحوبات القروض الداخلٌة 1,703,645,000             

تحوٌل فائض الوحدات الحكومٌة للخزٌنة 173,608,200                استخدام احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 568,381,802                

احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 467,939,402                

قروض االسكان الممنوحة للموظفٌن 1,001,000                    

اخرى 1,022,200                    

المجموع 2,581,159,802             مجموع المصادر 2,581,159,802             

تشمل النفقات الرأسمالٌة الممولة من االٌرادات الذاتٌه و/أو اإلحتٌاطٌات و/أو القروض الداخلٌة*

 جدول رقم (7)

 الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة 2013
بالدٌنار

موازنة التموٌل المجمعة
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635.7604.1642.8876.81,193.71,497.7اجمالً االٌرادات

300.1369.9385.7500.8919.91,084.9االٌرادات الجارٌة

158.837.939.6128.265.851.8االٌرادات الرأسمالٌة

62.964.659.463.763.2177.7اعانة الحكومة

31.117.260.863.775.8135.2مساهمة الحكومة فً المشارٌع اإلنمائٌة

21.248.879.366.741.122.6المنح والهبات االخرى

0.20.10.20.00.00.0مخصصات القروض المرصودة ضمن وزارة التخطٌط

0.00.12.42.22.52.7دعم حزمة االمان االجتماعً

0.00.71.03.43.64.0مساهمة الصندوق الوطنً لدعم الحركة الشبابٌة 

61.464.814.448.121.818.9اخرى

477.0498.5565.8576.21,061.91,349.7اجمالً االنفاق

245.6257.2282.9312.0681.9801.2النفقات الجارٌة

78.185.788.297.4135.4180.8الرواتب واألجور والعالوات

109.9117.0132.1155.0456.1508.3النفقات التشغٌلٌة

57.354.362.459.190.3110.9النفقات التحوٌلٌة

0.30.20.20.50.11.2النفقات االخرى ) غٌر عادٌة (

231.4241.3282.9264.2380.0548.5النفقات الرأسمالٌة

121.3108.7176.6181.3283.1494.7المشارٌع المموله ذاتٌا

27.519.814.611.956.831.3المشارٌع الممولة من القروض

82.6112.891.771.040.122.6المشارٌع الممولة من المنح

283.3165.8208.6396.6382.0794.8االستخدامات

55.229.945.46.793.2172.7تسدٌد العجز

22.441.336.074.943.678.3تسدٌد اقساط القروض الداخلٌة

10.04.022.69.422.325.7تسدٌد اقساط القروض الخارجٌة

0.21.30.00.00.00.0عجوزات سابقة / مدورة

195.589.3104.6305.6223.0518.1اخرى

344.1273.1339.1475.8531.2813.8المصادر

213.9135.5122.4307.4224.9325.4وفر الموازنة

50.540.057.965.081.4207.9قروض  داخلٌة

23.813.912.46.253.658.9قروض خارجٌة

53.359.6107.395.3137.957.1وفورات سابقه / مدورة

2.624.139.11.933.5164.5اخرى

158.7105.677.0300.6131.8131.7العجز / الوفر قبل التموٌل

60.8107.3130.579.2149.2149.1العجز/ الوفر بعد التموٌل

2008

موازنـــــــــــــــــــــــة التموٌـــــــــــــــــل

 جدول رقم (1/8)

 تطور موازنات الوحدات الحكومٌة للسنوات 2008-2003
ٌنار ملٌون د

20032004200520062007البٌان
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مقدر 2014اعادة تقدٌر 2013فعلً 2012فعلً 2011 فعلً 2010فعلً 2009

1116,099,228             6,057,400              6,879,360              7,295,140              7,290,098              2,800,000              

1144,097,894             5,044,718              5,531,267              5,506,666              5,915,000              3,850,000              

13128,215,455          27,408,187           23,246,688           45,982,188           68,271,000           67,262,000           

133306,608,630        263,762,856         247,037,836         231,846,479         250,765,000         267,911,000         

14113,055,541          17,205,422           19,289,290           23,412,885           28,442,040           49,294,000           

142996,016,827        730,380,686         793,288,972         866,292,995         897,847,888         986,873,000         

142917,650,000-         1,024,379,000-      963,861,000-         713,988,000-         

145156,147,525        183,323,626         194,149,822         181,758,575         161,941,974         46,007,000           

1,510,241,100     1,233,182,895      371,773,235         337,715,928         456,612,000         710,009,000         

211204,554,554        213,127,782         232,509,048         254,697,291         279,122,600         306,403,000         

21215,437,636          17,216,698           18,847,887           21,635,177           24,192,500           26,918,000           

221491,935,194        488,556,056         462,547,375         487,952,859         528,724,000         496,056,000         

24112,746,043          18,023,854           19,857,279           21,107,537           21,586,000           26,412,000           

24223,267,022          31,567,116           39,338,531           103,142,495         133,613,000         155,325,000         

25112,995,121          11,337,279           10,112,344           10,252,843           4,038,000              4,008,000              

2633,194,000             2,948,000              3,330,320              2,592,000              600,000                 600,000                 

2715,683,395             4,928,417              5,352,548              4,649,258              4,607,600              4,133,200              

27284,883,245          78,817,933           88,035,737           84,853,463           87,464,000           89,150,000           

28215,782,976          16,391,326           19,495,267           19,208,067           20,309,130           18,645,800           

311106,551                33,093                   33,354                   43,665                   6,750                     10,000                   

870,585,737        882,947,554         899,459,690         1,010,134,655      1,104,263,580      1,127,661,000      

202001299,673,571        448,813,355         299,317,574         265,580,421         350,347,000         442,420,000         

202002142,117,316        84,931,910           56,480,019           41,438,805           58,044,000           58,578,000           

203101,943,556        301,745,283         67,808,765           44,577,833           136,950,000         133,400,000         

20428,215,455          27,408,187           23,246,688           45,982,188           64,351,000           67,262,000           

571,949,898        862,898,735         446,853,046         397,579,247         609,692,000         701,660,000         

1,442,535,635     1,745,846,289      1,346,312,736      1,407,713,902      1,713,955,580      1,829,321,000      

67,705,465          512,663,394-         974,539,501-         1,069,997,974-      1,257,343,580-      1,119,312,000-      

5113001162,031,538        720,464,533         1,197,387,661      1,322,258,169      1,428,062,980      1,258,977,000      

511100170,600,841          81,539,709           130,230,655         314,400,549         606,764,300         968,775,000         

511100227,478,617          29,238,072           32,264,546           32,313,435           36,610,000           43,384,000           

5114001246,825,667        170,970,464         121,793,236         144,238,317         185,716,713         117,226,400         

51140021,054,301             2,015,965              4,539,900              4,610,289              2,543,540              -                         

5119004-                        4,168,800              5,398,500              3,462,300              -                         -                         

5119007374,541,496        339,892,460         560,368,502         659,188,133         650,946,200         439,704,100         

511900828,899,594          44,298,504           15,902,944           2,301,221              4,599,000              66,000                   

51190101,364,000             2,388,974              1,000,000              401,000                 1,001,000              651,000                 

-                        -                         -                         51,753,601           62,473,055           -                         

51199993,885,553             5,596,236              4,793,600              3,721,400              33,255,100           47,446,700           

916,681,607        1,400,573,717      2,073,679,544      2,538,648,414      3,011,971,888      2,876,230,200      

4113001229,737,003        207,801,139         222,848,160         252,260,195         170,719,400         139,665,000         

411100169,388,401          301,745,283         67,808,765           44,577,833           136,950,000         133,400,000         

4111002319,003,962        543,756,178         742,595,206         1,353,659,532      657,174,355         1,949,187,000      

4119004294,574,841        336,601,481         542,374,938         604,792,113         738,134,133         653,978,200         

4119005-                        40,000                   6,381,500              1,649,260              212,000                 -                         

4119006176,400                100,000                 -                         7,608,200              -                         -                         

4119007-                        7,237,400              4,551,800              62,473,055           -                         -                         

4119008483,796,685         196,941,915         1,308,782,000      -                         

41199993,801,000             3,292,236              3,322,500              14,686,311           -                         -                         

916,681,607        1,400,573,717      2,073,679,554      2,538,648,414      3,011,971,888      2,876,230,200      

00000

تموٌل اضافً من الخزٌنة

اقساط قروض اسكان الموظفٌن 

ٌات نفقات سنوات سابقة امانات ورد

اخرى 

مجموع المصادر 

 العجز /الوفر بعد التموٌل 

مطالبات غٌر مسدده

استخدام احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 

تحوٌل دعم حكومً غٌر مصروف للخزٌنه

ٌات اٌرادات سنوات سابقة وذمم رد

احتٌاطات لتسدٌد التزامات 

تسدٌد التزمات

قروض االسكان الممنوحة للموظفٌن 

اخرى 

مجموع االستخدامات 

المصادر

وفر الموازنة قبل التموٌل 

القروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة 

مسحوبات القروض الداخلٌة 

تسدٌد مطالبات غٌر مسددة 

تحوٌل فائض الوحدات الحكومٌة للخزٌنة 

رأسمالٌة - دعم حكومً

رأسمالٌة - قروض خارجٌة 

رأسمالٌة - منح 

مجموع  النفقات الرأسمالٌة

اجمالً النفقات 

صافً العجز / الوفر قبل التموٌل 

 موازنة التــــــــــــــــموٌل المجمعة

االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات 

تسدٌد العجز قبل التموٌل 

تسدٌد أقساط القروض الداخلٌة المستحقة

تسدٌد اقساط القروض الخارجٌة المستحقة 

رأسمالٌة - تموٌل داخلً

استخدامات السلع والخدمات 

الفوائد الخارجٌة 

الفوائد الداخلٌة 

االعانات لمؤسسات عامة غٌر مالٌة

الدعم لوحدات حكومٌة عامة

التقاعد والتعوٌضات 

مساعدات اجتماعٌة 

نفقات اخرى متنوعة 

اصول ثابتة 

مجموع التفقات الجارٌة 

النفقات الرأســـــــــــمالٌة 

مساهمات الضمان االجتماعً

الضرائب على الدخل واالرباح

الضرائب على السلع والخدمات 

المنح الخارجٌة 

دعم حكومً

اٌرادات دخل الملكٌة 

اٌرادات بٌع السلع والخدمات

االٌرادات المختلفة 

مجموع االٌرادات 

النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

النفقــــــــــــات الجـــــــارٌـة 

الرواتب واالجور والعالوات 

خسارة شركة الكهرباء الوطنٌة 

االٌـــــــــــــــــــــــــــــرادات 

 جدول رقم (2/8)

 تطور موازنات الوحدات الحكومٌة للسنوات 2009 - 2014

بالدٌنار

البٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
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لغاٌات جدٌدة

التثبٌت

تعبأ 

بالنقل *
(+)(-)(+)(-)شواغرنقل **

       000200000275       277الدٌــوان الملكً الهاشم101ً 0

       01000101300628       626مجلــس االمــــه201 0

       0300410000346       384رئاسة الوزراء301 0

         00000010075         74رئاسة الوزراء / دٌوان التشرٌع والرأي302 0

         00002000060         62رئاسة الوزراء / دائرة الشراء الموحد303 0

ة304 0        1590000200319       293رئاسة الوزراء / وكالة االنباء االردٌن

         00000000068         68دٌوان المظالم350 0

         30009000046         52وزارة الشؤون البرلمانٌة380 0

       22010260000699       702دٌوان المحاسبة 401 0

         00012000097       100وزارة تطوٌر القطاع العام501 0

       000000400283       279دٌــوان الخــدمه المدنٌــه601 0

         03002000056         55وزارة التنمٌة السٌاسٌة701 0

       0000250200230       253المــركز الجغـرافً  الملكً األردًن901 0

    71620101111001,666    1,678وزارة الداخلٌـــه1001

    09001950001,042    1,057وزارة الداخلٌه /دائرة االحــوال المدنٌه والجوازات1002

    00001510004,446    4,462وزارة العــــدل1101

ـرة قاضً القضـاة1201     800001400001,207    1,141داـئ

       3610010300346       307وزارة الخارجٌـــــه1301

       0000100000134       144وزارة الخارجٌـــــه/دائرة الشؤون الفلسطٌنٌه1401

    3569008502001,233    1,212وزارة المالٌــــه1501

       000000000148       148وزارة المالٌه / دائرة المـوازنه العامه1502

    157211015707003,149    3,120وزارة المالٌة /دائرة الجمارك1503

    00007700001,551    1,628وزارة المالٌه / دائرة االراضً والمساحه1504

       000080100103       110وزارة المالٌه / دائرة اللـوازم العامه1505

    00105810001,621    1,679وزارة المالٌة/دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات1506

    0362102928001,076       736وزارة الصناعه والتجاره1601

       032020000180       177وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات1602

/ المجلس القومً للتخطٌط1701        000050000183       188وزارة التخطٌط والتعاون الدوًل

/ دائرة االحصاءات العامه1702        61600293000642       652وزارة التخطٌط والتعاون الدوًل

       01100111000364       365وزارة السٌاحه واالثار / السٌاحه1801

    10830014810001,120    1,176وزارة السٌاحه واآلثار /دائرة اآلثار العامه1802

       142200381000667       670وزارة الشـؤون البلدٌه1901

       33000484100433       451وزارة الطاقه والثروه المعدنٌه2001

       274000160000726       675وزارة الطاقه والثروه المعدنٌه/سلطة المصادر الطبٌعٌه2002

    41315101894006,857    6,523وزارة االشغال العامـــه واالسكان2101

       000082000108       118وزارة االشغال العامه  واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌه2102

    056106187121006,875    6,518وزارة الزراعـــــه2201

       1020100000163       170وزارة المٌاه والري2301

    050024610001,659    1,658وزارة المٌاه والري/سلطة وادي االردن2302

       010080100181       187وزارة البٌئة2401

6000001300081300109,322 106,318وزارة التربٌه والتعلٌم2501  

       0004581000336       399وزارة التعلٌم العاًل والبحث العلم2601ً

  382111203761320034,453  31,285وزارة الصحـه2701

    067013110002,955    2,921وزارة التنمٌه االجتماعٌه2801

       0841041400567       483وزارة العمـل2901

       1130053400342       332وزارة الثقافــه3001

        000015000114       120رئاسة الوزراء/ دائرة المطبوعات والنشر3002

       100041000105       109وزارة الثقافــه / المكتبة الوطنٌة3003

       1200151000134       129وزارة النقــل3101

       000090000256       265وزارة النقل/دائرة االرصاد الجوٌه3103

    00016450001,442    1,512وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات3201

184,048 10,396 1,861 12     22   5,207      74      74      -  -  191,088  

         20  -  -     -     -          -  -    -     -      -         20الدٌوان الملكً الهاشم101ً 0

    1,035  -  -     -     -          -  -    -     -       59       976وزارة العدل1101

       217  -  -     -     -          -  -    -     -       15       202دائرة قاضً القضاة1201

       310  -  -     -     -          -  -    -     -      -       310وزارة الخارجٌة1301

1,508    74       -     -    -  -          -     -     -  -  1,582    

185,556 10,470 1,861 12     22   5,207      74      74      -  -  192,670  

 جدول رقم (9)

ا- حسب نظام الخدمة المدنٌة

المجموع

ب- حسب األنظمة الخاصة

 إجمالً الوظائف حسب نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة فً الوزارات والدوائر الحكومٌة  لسنة 2013

الفصلرقمه
 العدد لسنة

2012

النقلالغاءاالحداثٌات
نقل نظام حدمة 

 العدد لسنةمدنٌة / خاص

2013

المجموع

اجمالً

* المنقولٌن من الوحدات الحكومٌة الى الوزارات والدوائر الحكومٌة.

** المنقولٌن من الوزارات والدوائر الحكومٌة الى الوحدات الحكومٌة.



 
 

40 

 

 

 

جدٌدة
لغاٌات 

التثبٌت

تعبأ 

بالنقل *
(+)(-)(+)(-)شواغرنقل **

639000106446900006427 سلطة المٌاه8102

7400020030000739 سكة حدٌد العقبة8104

57300600630000516 المؤسسة العامة لإلسكان والتطوٌر الحضري8105

14330033015910001405 المؤسسة اإلستهالكٌة المدنٌة8109

16160066013500001646 مؤسسة التدرٌب المهن8110ً

780600500003700008269 وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمٌة8111

1320201021000132 الخط الحدٌدي الحجازي األردًن8114

61000103010060 صندوق توفٌر البرٌد8115

35000000000035 مجمع اللغة العربٌة األردًن8116

74000104200069 معهد االدارة العامة8117

3220001050000318 صندوق المعونة الوطنٌة8120

11500200140000103 مؤسسة تشجٌع اإلستثمار8121

1130000000000113 صندوق التنمٌة والتشغٌل8122

42402220040000444 مؤسسة المواصفات والمقاٌٌس8124

1980000000000198 هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت8126

1449004511000001494 مؤسسة اإلذاعة والتلفزٌون8127

ة8128 1270103220000127 المؤسسة التعاونٌة االردٌن

45600300100000449 سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاح8129ً

1470000010000146 هٌئة تنظٌم النقل البري8131

91000001000090 هٌئة تنظٌم قطاع الكهرباء8132

ة8133 14901800070000160 هٌئة الطاقة الذرٌة االردٌن

120800197002001001386 المجلس األعلى للشباب8134

71010005010068 السلطة البحرٌة8136

38010001000038 الصندوق الوطنً لدعم الحركة الشبابٌة والرٌاضٌة8138

39070000000046 هٌئة اإلعالم المرئً والمسموع8139

7301940000000168 مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطن8140ً

6910114010100697 المؤسسة العامة للغذاء والدواء8141

91010002000090 هٌئة التأمٌن8142

1640000070000157 هٌئة االوراق المالٌة8143

171504977022500001814 سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة8144

ة لتطوٌر المشارٌع االقتصادٌة8146 8601800020000102 المؤسسة االردٌن

1870200050000184 هٌئة تنظٌم العمل االشعاعً والنووي8148

18900000330000156 هٌئة مكافحة الفساد8150

50800020290100482 هٌئة تنظٌم الطٌران المدن8151ً

12040000000016 المجلس الصحً العاًل8152

1650000001000164 دائرة االفتاء العام8153

82000000000082 مركز االٌداع8158

18580121480002200003328 شركة تطوٌر العقبة ****8160

74000000000074 هٌئة إعتماد مؤسسات التعلٌم العاًل8163

81000010000080 هٌئة المناطق التنموٌة والمناطق الحرة8164

62010002000061 متحف األردن8165

100000000001 مجلس تنظٌم التعامل فً البورصات االجنبٌة8167

21000000000021 المجلس االقتصادي واالجتماع8168ً

14980150000000001648 مستشفى األمٌر حمزة8170

03500400000039 صندوق دعم البحث العلم8174ً

0105000000000105 المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقٌن8175

02300000000023 صندوق التشغٌل والتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقن8177ً

3136516329126142212473550033970

07979الهٌئة المستقلة لالنتخاب 8176

07900000000079

3136524229126142212473550034049

 جدول رقم (10)

إجمالً الوظائف حسب نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة فً الوحدات الحكومٌة  لسنة 2013

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

اجمالً 

 ادراج 

جدٌد ***
الفصلالرقم

 العدد لسنة

2012

النقلالغاءاالحداثٌات
نقل نظام خدمة 

 العدد لسنةمدنٌة / خاص

2013

ا- حسب نظام الخدمة المدنٌة 

المجموع

* المنقولٌن من الوزارات والدوائر الحكومٌة الى الوحدات الحكومٌة.

**  المنقولٌن من الوحدات الحكومٌة الى الوزارات والدوائر الحكومٌة.

**** تمثل موطفً مؤسسة الموانىء.

ة اعتبار من مطلع عام 2012 ولم تكن مدرجة فً جداول التشكٌالت سابقا. *** عدد وظائف الوحدات الحكومٌة التً تم اخضاعها لنظام الخدمة المدٌن


