
 
 

 
 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 رؤيتنا

 

 موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة

 وتعتلي قائمة الممارسات العالمية الجيدة

 
 

 رسالتنا

 أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحداتتخصيص 

 ة وبما يفوق توقعات متلقي الخدمةمن تحقيق األهداف واألولويات الوطني الحكومية

 

 المؤسسيةقيمنا 

 

 التعلـم

 الشفافية

 التعاون

 الحيادية

 التشاركية

 تحمل المسؤولية



 
 

 
 

 المحتــويات

 رقم الصفحة المـوضـــــــــــــــــــــــــوع

 5 فتتاحية اإل 

 6 استراتيجية دائرة الموازنة العامة  

 خدمات دائرة الموازنة العامة: 

 برنامج االدارة والخدمات المساندة  -

 برنامج تطوير منهجية الموازنة  -

 الهيكل التنظيمي  -

8 

 12 2014نجازات دائرة الموازنة العامة لعام إ 

 21 آلية اعداد الموازنة العامة والجدول الزمني لمراحل االعداد 

 23 التطلعات المستقبلية  

 25 مفاهيم مستخدمة  

 26 الملحق االحصائي  
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 االفتتاحية

 العيل يتضعمن لعدائرة الموازنعة العامعة  العاشعر السعنولالتقريعر ضع  بعين يعدل القعارك الكعريم أن أيسرني 

خعلل لعدائرة التعي حققتهعا ااالنجعازات تعتبعر . و 2014ععام انجعازات العدائرة فعي برزهعا أععدة  فصعول

مجعال ادارة الموازنعة فعي تحقيعق المزيعد معن التقعدم للسير قدماً فعي التطعوير ولها حافزاً االخيرة السنوات 

منطقعة الشعرا االوسعط وشعمال بتبعو  المملكعة المرتبعة االولع  فعي تُرجمعت هعيا االنجعازات قعد و. العامعة

افريقيا في مجال شفافية الموازنة العامة ويلك وفقاً آلخر تقريعر حعول مسعل الموازنعة المفتوحعة الصعادر 

ملكعة مصعداقية المفعي تعزيعز هعيا االنجعاز قعد سعاهم و. فعي واشعنطنعن منظمة شراكة الموازنعة الدوليعة 

مجععال يحتععي  بعد لععدول المنطقععة فععي  االردن مثععاالً  صععبلأو ،المؤسسععات الدوليعةالجهععات المانحععة ولعد  

 .  االصلحات المالية
 

التطلعععات اسععتراتيجية دائععرة الموازنععة العامععة والخععدمات التععي تقععدمها ويسععتعر  يععيتي التقريععر لكمععا 

دائرة باتبععاع نهععج االصععلف والشععفافية فععي اعععداد وتنفيععي الععالتععزام ر عععن تعب ععوالتععي المسععتقبلية للععدائرة 

ا فضعل للمعوارد الماليعة المنشعود فعي تحقيعق التوزيع  ا مثعل واالسعت لل هعد  الالموازنعة سععياً لتحقيعق 

   .بما يساهم في تحقيق بنا  وض  مالي سليم ومستقر في المملكة المتاحة
 
 

ليتحقعق  يكعن لعم ا تم تحقيقد في مجال تطوير إدارة الموازنة العامعة فعي المملكعة ن مأوينب ي التيكيد عل  

ادارة الموازنعة نوعيعة فعي النقلعة هعيا الو .لولم تجتم  الرؤيعة الواضعحة لمسعيرة التطعور مع  العمعل الجعاد

والععدوائر ولععد  كافععة الععوزارات  بنععا  القععدرات المؤسسععية فععي الععدائرةاالهتمععام بسععتدعي دائمععاً ت العامععة

   الحكومية.
 

لععزميلت والععزمل  العععاملين فعي دائععرة الموازنععة العامععة علعع  بالشعكر الجزيععل لأتقععدم  ،هععيا المقععامفعي و

، وأدععو انجعازات العدائرةتحقيعق  فعيمثابرتهم وتفانيهم فعي عملهعم وعلع  جهعودهم المسعتمرة والمتميعزة 

جللعة الملعك عبعد ل الثعاني  المفعد وقائعدا  يوفقنا جميعاً لخدمة هيا العوطن العزيعزالمول  عز وجل أن 

 ابن الحسين المعظم حفظد ل ورعاا .

 

،وهللا ولي التوفيق  
 

 

     د. محمد احمد الهزايمه 

 مدير عام دائرة الموازنة العامة
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مواكبتها وبواقعيتها والتي تميزت  (2017 -2015)للعوام الخطة االستراتيجية عداد إقامت دائرة الموازنة العامة ب

 لمتطلبات التطور وتعزيز موق  المملكة عل  الخارطة االقليمية في مجال ادارة الموازنة العامة. وقد تضمنت الخطة 

"موازنة عامة شفافة تعزز أركان ا ولويات والمحاور للمرحلة المقبلة والرامية إل  تجسيد رؤية الدائرة المتمثلة في 

"تخصيص أمثل ، وتحقيق رسالتها  التي تمثلت في التنمية المستدامة وتعتلي قائمة الممارسات العالمية الجيدة"

ن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من تحقيق األهداف للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمك

 ."واألولويات الوطنية وبما يفوق توقعات متلقي الخدمة

 إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق األهداف الوطنية التالية: االستراتيجيةوتسعى دائرة الموازنة العامة في خطتها 

 ا ردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً عل  ا سواا اإلقليمية والعالمية. االقتصادالمساهمة في تطوير  -1

 المساهمة في إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أكثر إنتاجية وفعالية.  -2

 .المساهمة في تعزيز اإلدارة الحكومية لتكون مستقرة مالياً وشفافة وخاضعة للمسا لة -3
 

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

 الدائرة إلى تحقيقها تمثلت في ما يلـــي :

 المساهمة في بنا  وض  مالي سليم ومستقر في المملكة. -1

 مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة. -2

 .تعزيز وترسيخ مبادك الشفافية واالفصاف والمشاركة في ادارة الموازنة العامة -3

 تعزيز القدرات المؤسسية  وتطوير الكوادر البشرية في الدائرة.      -4

 

  : كذلك تضمنت االستراتيجية عدداً من األهداف الفرعية من أهمها

 .الناتج المحلي االجماليالحفاظ عل  مستو  آمن لعجز الموازنة نسبة من  -1

 تخفي  الدعم المقدم للوحدات الحكومية بشكل تدريجي . -2

 .الوطنية لألولوياتالمساهمة في توجيد وضبط االنفاا العام وفقاً  -3

 .تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج     -4

 استراتيجية دائرة الموازنة العامة
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 .وموازنات الوحدات الحكوميةالتوس  في تطبيق مكونات خارطة الحسابات للموازنة العامة      -5

 .العام لإلنفااإيل  المزيد من االهتمام بالجانب التحليلي  -6

 .تحسين موق  االردن عالميا في مجال شفافية الموازنة -7

 التي تقدمها الدائرة. تحسين الخدمات -8

 .رف  كفا ة الموارد البشرية   -9

 تحسين بيئة العمل الداخلية.    -10
 

الخطة االستراتيجية ال  مجموعة من القيم الجوهرية تتمثل بالتعلم والشفافية والتعاون والحيادية كما تستند 

 والتشاركية وتحمل المسؤولية.

 اإلدارة والخدمات برنامجولتحقيق ا هدا  االستراتيجية الميكورة تقوم الدائرة بتنفيي برنامجين رئيسيين هما 

 كما هو مفصل الحقاً .المساندة وبرنامج تطوير منهجية الموازنة 

 األهداف االستراتيجية لدائرة الموازنة العامة ومؤشرات قياس االداء

 مؤشر قياس االداء األهداف االستراتيجية
القيمة 
 الفعلية

2013 

القيمة 
 المستهدفة

2014 

 
القيمة 
 الفعلية

2014 
 

 
القيمة 
 المستهدفة

2015 
 

 القيمة
 المستهدفة

2016 

القيمة 
 المستهدفة

2017 

المساهمة في بناء وضــ  مـالي 
 سليم ومستقر في المملكة

نسـبة عجـز الموازنـة قبـل 
ــــاتج  ــــى الن المســــاعدات ال

 المحلي االجمالي

8.2% 8.7% 7.2% 5.8% 4.6% 
 

3.5% 

ـــــة أفضـــــل الممارســـــات  مواكب
العالميـــة المعاصـــرة فـــي إدارة 

 الموازنة

نســــبة تطبيــــق مفهــــوم  
الموازنـــــــــة الموجهـــــــــة 
بالنتــــــــــائج وخارطــــــــــة 

الحســـابات ضـــمن االطـــار 
 المالي متوسط المدى

65% 70% 70% 75% 80% 

 
 

85% 

       

تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية 

واالفصاح والمشاركة فـي ادارة 
 الموازنة العامة

 

ــــــــــــة  مؤشــــــــــــر الموازن
ــــاً  ــــاردن وفق ــــة ل المفتوح

 الســــتبيان الموازنــــة
لمنظمـــــة  المفتوحـــــة

شـــــــــــراكة الموازنـــــــــــة 

 الدولية  

 نقطة 65 - نقطة 60 - - نقطة 57

ــــدرات المؤسســــية   ــــز الق تعزي

ــي  ــوادر البشــرية ف وتطــوير الك
 الدائرة

 

 

 نسبة رضا متلقي الخدمة
 
 

 نسبة رضا الموظفين

80% 
 
 

79.2% 

82% 
 
 

85% 

81% 
 
 

82.8% 

82% 
 
 

85% 

83% 
 
 

87% 

84% 
 
 

90% 
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انطلقععا مععن الحععرت علعع  تحقيععق رسععالة وأهععدا  دائععرة الموازنععة العامععة، تقععوم الععدائرة بتنفيععي الخععدمات والمهععام 

فعي الواجبعات بعين  واالزدواجيعةوالواجبات المنوطة بها لت طي كافة نشاطاتها عل  نحو يقلل معن التعداخل فعي المهعام 

 لمختلفة, وتتوزع الخدمات التي تقوم بها الدائرة عل  برنامجين رئيسيين وهما: المديريات والوحدات ا
 

 المساندة: والخدمات االدارة برنامج -1

 اسعتراتيجيالمعديريات ويعرتبط بهعد   لجميع  المسعاندة والماليعة االداريعة الخدمات كافة البرنامج ال  تقديم يهد  هيا

 هو تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة، كما يتضمن البرنامج المشاري  واالنشطة التالية: 

 المساندة و يةالخدمات االدار 

  مشروع االدارة 

  رف  وتطوير القدرات المؤسسية 

 اما عن الخدمات التي يقدمها البرنامج فهي على النحو التالي :

 للموظفين الملئمة التحتية توفير البنية . 

 بها المتعلقة والبيانات للدائرة والمالية االدارية الشؤون كافة تنظيم . 

 الدائرة لموظفي التدريبية الخطة إعداد . 

 الحاسوب وبرمجيات انظمة تطوير وتحديث . 

 عمل ورش عقد . 

 بالدائرة المتعلقة الوثائق كافة طباعة . 

 

يعرتبط تنفيعي هعيا البرنعامج العام للشؤون االدارية والماليعة. وساعد المدير مبمهمة اإلشرا  عل  تنفيي البرنامج تناط و

بمديريععة الشعععؤون االداريعععة والماليعععة ومديريعععة الحاسعععوب والمعرفعععة ووحعععدة الرقابعععة الداخليعععة ووحعععدة تطعععوير االدا  

  المؤسسي.

 

 

 

 خدمات دائرة الموازنة العامة 
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 برنامج تطوير منهجية الموازنة: -2
 

 المعالي االطعار مثعل الموازنعة ادارة في المعاصرة العالمية والمفاهيم المنهجيات تطبيق عميقت هيا البرنامج ال  يهد 

االنجاز, ويرتبط بهعيا البرنعامج  وقياس مستو  الحسابات خارطة وتطبيق بالنتائج الموجهة والموازنة المد  متوسط

 هدفين استراتيجيين هما:

 المملكة في ستقرمو سليم مالي وض  بنا  في المساهمة. 

 الموازنة ادارة في المعاصرة العالمية الممارسات أفضل مواكبة. 

 كما يتضمن هيا البرنامج الرئيسي المشاري  واالنشطة التالية:

 نظعام تشعكيلت العوزارات والععدوائر إععداد قعانون الموازنعة العامعة وقعانون موازنععات الوحعدات الحكوميعة و

 .والوحدات الحكومية

 مشروع الموازنة الموجهة بالنتائج.  

  نظام تشكيلت الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميةمشروع تحسين كفا ة اعداد. 

 .مشروع انشا  وتحديث قاعدة بيانات شاملة لإلنفاا الرأسمالي 

  :فهي على النحو التالي  هذا البرنامج يقدمها التي اما الخدمات

 الحكومية. الوحدات وقانون موازنات العامة الموازنة قانون إعداد 

 الحكومية والوحدات والدوائر الوزارات تشكيلتوجداول  نظام إعداد . 

  والوحععدات والعدوائر للععوزارات الرأسعمالية المشعاري  فععي االنجعاز مسعتو  حععول الدوريعة التقعاريرإصعدار 

 . المحافظات مستو  وعل  الحكومية
 

مساعد المدير العام للشؤون الفنيعة. ويعرتبط تنفيعي هعيا البرنعامج بمعديريات بمهمة اإلشرا  عل  تنفيي البرنامج  وتناط

 موازنات القطاعات ومديرية الدراسات.  
 

 

لتنفيعي البرنعامجين  2014وتجدر االشارة ال  اند قد تم رصعد المخصصعات اللزمعة فعي قعانون الموازنعة العامعة لععام 

( 1,081,100)( دينعار لبرنعامج اإلدارة والخعدمات المسعاندة ومبلعع  1,254,900السعابقين، حيعث تعم رصعد مبلع  )

 متضمناً هذا ويظهر المخطط التالي الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة  دينار لبرنامج تطوير منهجية الموازنة .

 :2014مختلف المديريات والوحدات العاملة في عام 
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 المديرية العدد

 االدارة العليا  3

 مكتب المدير العام  5

 وحدة الرقابة الداخلية  3
 قطاع االدارة المالية  4

 قطاع االدارة العامة  4

 قطاع الدفاع و االمن و القضا   4

 قطاع البنية التحتية و التنمية المحلية  4

 قطاع الصحة و التنمية االجتماعية  4
 قطاع التنمية الزراعية و الثروة الطبيعية  4

 قطاع التعليم و تنمية الموارد البشرية  3

 قطاع التنمية الصناعية و تعزيز البيئة اإلستثمارية  5

 قطاع الثقافة و االعلم و االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  4

 مديرية الدراسات   8
 مديرية الحاسوب و المعرفة  9

 مديرية الشؤون االدارية و المالية  41

 وحدة تطوير االدا  المؤسسي  2

 المعارين / المجازين / المنتدبين   14

 المجموع 121

 

 
 

 
 

 

 العدد المؤهل

 7 دكتوراا

 14 ماجستير

 2 دبلوم عالي / مهني 

 60 بكالوريوس

 6 دبلوم كلية مجتم 

 9 ثانوية عامة

 23 دون الثانوية

 121 المجموع

 

 
 
 

 
 

 توزي  اعداد الموظفين حسب المديريات

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

  إععداد مشعروع  قعانون الموازنعة العامعة ومشعروع قعانون موازنعات الوحعدات الحكوميعة للسعنة الماليععة

العامعة للسعنة الماليعة قانون الموازنة  2014( لسنة 5. وقد تم إقرارهما بموجب قانون رقم )2014

  2014قععانون موازنععات الوحععدات الحكوميععة للسععنة الماليععة  2014( لسععنة 6وقععانون رقععم) 2014

 ( .5270العدد ) 2014/ 12/2، ونشرهما بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2014بتاريخ 

  للسععنة البعد  بإعععداد مشععروع قععانون الموازنعة العامععة ومشععروع قععانون موازنعات الوحععدات الحكوميععة

 .2015المالية 

 الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية نظام تشكيالت إعداد  :ثانياً 

 

  وقد تعم 2014إعداد مشروع نظام تشكيلت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية .

نظعععام تشعععكيلت العععوزارات والعععدوائر والوحعععدات  2014( لسعععنة 41إقععرارا بموجعععب نظعععام رقعععم )

، ونشععععرا بالجريعععععدة الرسععععمية بتعععععاريخ 19/3/2014بتعععععاريخ  2014الحكوميععععة للسعععععنة الماليععععة 

 ( .5279العدد ) 6/4/2014

  2015البد  بإعداد مشروع نظام تشكيلت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية. 

 -2015) لاعوام العامةأولويات وسياسات الحكومة للموازنة أولية حول إعداد ورقة  :ثالثاً  

2017) 
  

   اعداد هيا الورقة في إطار الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة العامة ويلك بهد  تسليط الضو

بععرز ملمععل وابعععاد الموازنععة العامععة ضععمن االطععار متوسععط المععد  وكععيلك علعع  السياسعععات أعلعع  

 .2015واالجرا ات المقترف االستناد اليها في اعداد مشروع موازنة عام  

  تقدم سير العمل بخصوص منظومة النزاهة الوطنية حول  إعداد تقرير ربعي :رابعاً 
 

  لتنفيعي المشعاري  التعي تقع  مسعؤولية منظومة النزاهة الوطنيعة لتعزيز وفقاً لمتطلبات الخطة التنفييية

تقريعر ربععي حعول تقعدم سعير العمعل فعي دائرة بعمعل العفقد قامعت تنفييها عل  دائرة الموازنة العامة، 

المشعاري  التعي تقع  مسعؤولية تنفيععيها علع  العدائرة. وتتضعمن هععيا المشعاري  اععداد الموازنعات علعع  

2014الموازنة العامة لعام إنجازات دائرة   
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مقارنة متضمنة مراجعة ربعية لإلنفاا الحكومي الرأسمالي وعمل  ،النتائجلموازنة الموجهة باأساس 

إيجعاد آليعة تضعمن و، نسب االنجاز وحجم االنفاا م  االخي بعين االعتبار مصادر التمويل لكعل منهعا

لمؤسسعات المسعتقلة فيمعا لدراسعة  عمعلو ،ربط إقرار الموازنعات وجعداول التشعكيلت بشعكل متعزامن

واععادة  لهعميتعلق بموازنات هيا المؤسسات ومواردها واعداد موظفي هيا المؤسسات ومد  الحاجة 

كمعا تتضعمن  .توزي  الموظفين وإيجاد آليات مناسبة للتعامل م  العدد الفائ  عن حاجعة المؤسسعات

دائعرة الموازنعة العامعة قبعل رصعد إيجاد آلية لزيادة مستو  التنسيق بعين ديعوان المحاسعبة والمشاري  

من اجل الوقو  علع  أسعباب التعثعر وتعزيعز    المتعثرة التي لم تحقق أهدافهاالمخصصات للمشاري

 .المسا لة بشينها والبت بجدو  استمرارية حجز مخصصات لها

 
  

 هجيات الحديثة في ادارة الموازنةأهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمن: خامساً 

  الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي من خللتعميق التوجد نحو ودعم : 
 

المشاركة في وض  االستراتيجية الوطنية للمرأة والعمل م  اللجنعة الوطنيعة االردنيعة لشعؤون المعرأة  -

 وهيئة االمم المتحدة للمرأة في القضايا التي تتعلق بالموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي. 

اللجنععة الوطنيععة إطععلا مشععروع الموازنععة المسععتجيبة للنععوع االجتمععاعي الععيل نفيتععد المشععاركة فععي  -

من خلل الشراكة الفاعلة م  المؤسسات الوطنيعة الرسعمية المعنيعة وبخاصعة االردنية لشؤون المرأة 

م  هيئة ا معم التعاون  هيا اللجنة الوطنية من خلل قيامو ،دائرة الموازنة العامة والوزارات المعنية

المتحععدة للمععرأة علعع  إنشععا  شععبكة دعععم مالموازنععة المسععتجيبة للنععوع االجتمععاعيم والتععي تضععم فععي 

الوزارات المعنيعة وصعناع القعرار ومنظمعات المجتمع  المعدني، معن أجعل الدائرة و عضويتها كل من 

 امة.بنا  القدرات وتعزيز االلتزام بإدماج النوع االجتماعي في عملية الموازنة الع

شارك عدد من موظفي الدائرة فعي ورشعة العمعل التعي اقيمعت فعي الربعاط بمشعاركة تسع  دول عربيعة  -

باإلضافة إل  الجهة المنظمة مهيئة ا مم المتحدة للمرأةم بهد  اسعتعرا  تجعارب العدول المشعاركة 

ي هعيا العدول في مجال الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي، حيث تم التطرا إل  اآلليات المتبعة ف

في إعداد هيا الموازنة وكيفية إدماجها في برامج وخطط واستراتيجيات الوزارات للسنوات المقبلعة. 

كما تم بيان دور مجلس النواب ومنظمات حقوا اإلنسعان فعي عمليعة دععم إععداد الموازنعة المسعتجيبة 

 للنوع االجتماعي.

  بالبعدالعدائرة قامعت لتقييم فعالية وكفا ة عمليات الموازنعة، اليجاد آلية حقيقية في اطار سعي الدائرة  

تطععوير نظععام لمتابعععة وتقيععيم أدا  الععوزارات والععدوائر والوحععدات الحكوميععة بالتعععاون معع  مشععروع ب

(، ويلك بهد  وض  USAIDاإلصلف المالي الثاني الممول من الوكالة ا مريكية للتنمية الدولية )

تقيعععيم إنجعععازات المؤسسعععات الحكوميعععة المختلفعععة ومعععد  تحقيقهعععا  هعععدافها اللبنعععة ا ساسعععية لعمليعععة 
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اإلستراتيجية وبالتالي مد  مساهمتها في تحقيق ا هدا  وا ولويات الوطنية، ا مر اليل يعزز من 

جهعود العدائرة فعي تعزيعز شعفافية الموازنعة وقعدرة العدائرة علع  تعوفير المعلومعات التعي تمكعن متخععيل 

 تناد إل  أسس أكثر دقة وموضوعية عند اتخاي القرارات.القرار من االس

  ــرامج"شععروع االصععلف المععالي حععول معقععد ورش عمععل بالتعععاون معع  تععم ــيم الب و  "مراجعــة وتقي

ــيم" ــالي ، اضعععافة الععع  عقعععد ورشعععة عمعععل تدريبيعععة حعععول "المراقبـــة والتقيـ ــادىء التقيـــيم المـ " مبـ

  لمدرا  القطاعات ومحللي الموازنة في الدائرة. واالقتصادي للمشاري  الرأسمالية"

  ملخعت اعداد و  " دليل الموازنة"قامت الدائرة بالتعاون م  مشروع االصلف المالي الثاني باعداد

لععدليل. ويسععتهد  الععدليل محللععي الموازنععة فععي دائععرة الموازنععة العامععة والمععوظفين المعنيععين ل تنفيعيل

العدوائر والوحعدات الحكوميعة. ويتكعون العدليل معن ثلثعة وزارات بيقسام الموازنعة والتخطعيط فعي العو

اجزا  رئيسية، يستعر  الجز  االول االطار النظرل والمفعاهيمي متضعمناً خمسعة اجعزا  رئيسعية 

هععي: أثععر دورة الموازنععة علععع  السياسععات الحكوميععة، واالطععار القعععانوني العععداد الموازنععة العامعععة، 

ات(، ودور مختل  الجهات الحكومية فعي اععداد قعانون الموازنعة وتصني  الموازنة )خارطة الحساب

العامة السنول، وطرا تحليل الموازنة. في حين يستعر  الجز  الثاني مراحل دورة الموازنة بمعا 

فيهععا آليععات المتابعععة والتقيععيم لعمليععات الموازنععة. وأمععا الجععز  الثالععث فيتنععاول آليععة اعععداد الموازنععة 

تشعكيلت نظعام ديد تكالي  ومناف  المشاري  الرأسعمالية، ويتنعاول أيضعاً إععداد ليات تحآالرأسمالية و

 الحكومي. لية اعداد موازنة الجهاز الوظيفيالوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وآ

   الحكوميعة المدرجعة فعي قعانون الموازنعة والوحدات مراجعة مؤشرات قياس ا دا  للوزارات والدوائر

دائعرة الموازنععة لجنعة فعي تشعكيل ، حيععث تعم 2014لععام  موازنعات الوحعدات الحكوميعةالعامعة وقعانون 

واقتعععراف  هعععدا  اإلسعععتراتيجية والبعععرامج مؤشعععرات قيعععاس ا دا  علععع  مسعععتو  امراجععععة لالعامعععة 

وقعد تعم  ها او اضعافتها او شعطبها معن القعانونين.لية مؤشرات جديدة او تععديأالتعديلت اللزمة واقرار 

معع  الععوزارات والععدوائر مععن قبععل محللععي الموازنععة مناقشععتها لالتعععديلت المقترحععة بعععداد التوصععيات إ

والوحدات الحكومية عند اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقعانون موازنعات الوحعدات الحكوميعة 

 .2015للسنة المالية 

  عوام لاالية العامة في األردن" "لإلصالح الشامل لإلدارة الممراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية

متضمنة االصلحات المقترحة في تقرير اإلنفاا العام والمسا لة المالية  (2017 -2014)

PEFA   ضمن فريق العمل اليل ويلك  ،وانجاز الجز  المتعلق بدائرة الموازنة العامة 2011لعام

ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات شكل لهيا ال اية من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة 

 والجمارك االردنية ودائرة اللوازم العامة.
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  لمعد  انجعاز الخطعة لتكون مسؤولة عن عملية المتابععة والتقيعيم انشا  وحدة تطوير االدا  المؤسسي

  اضافة ال  التخطيط االستراتيجي في الدائرة. اإلستراتيجية وما ينبثق عنها من خطط عمل

 

 الموازنة العامةشؤون الشفافية في مبدء : تعزيز سادساً 

 منظمعة شعراكة الموازنعة الدوليعةاالستبيان العيل اعدتعد وتحليل الموازنة العامة بمراجعة دائرة  تقام 

االسعتبيان واععداد نتائج وابدا  الملحظات حول  الموازنة في االردنة شفافي بخصوتواشنطن  في

بهعععيا االردنعععي  المجتمعع  المعععدني تمععن قبعععل مؤسسعععااععععدادا التقيععيم العععيل تعععم الععرد المناسعععب حعععول 

، وابععراز االجعرا ات والممارسععات المطبقععة فعي االردن الهادفععة الع  تعزيععز شععفافية ادارة الخصعوت

ععدة محعاور تهعد  االسعتبيان  يتضعمن و الموازنة العامة في االردن وتقديم االدلعة والوثعائق الداعمعة.

الرئيسعية للمعواطنين كقعانون الموازنعة وموازنعة المعواطن  الموازنعة وثائق ونشر توفرمد  ال  تقييم 

مشعروع  شعموليةلكمعا يتضعمن تقيعيم . وتقريعر ديعوان المحاسعبة لوزارة المالية السنةوتقرير منتص  

ا خعر   الرئيسعية الموازنعة وثعائق شعموليةو لبيانات والمعلومات التي يتضمنها،من حيث ا الموازنة

فعي المملكعة الرقابعة  مؤسسعات قعوةل اً كمعا يتضعمن االسعتبيان تقييمع. العامعةللموازنعة المعواطن كعدليل 

 في اعداد الموازنة. مشاركة المواطنينمد  تقييم اضافة ال  ، البرلمان وديوان المحاسبةمتمثلة ب
 

  فريق متطوعي الخدمات الماليعة التعاون م  ب من االنشطة وورش العملاقامة العديدFSVC نشعر ل

تقعديم معدخلتها وتعزيعز مشعاركة منظمعات المجتمع  المعدني فعي الوعي حول شعؤون الموازنعة العامعة 

  .دليل المواطن للموازنة العامةشكل سنول عل  ب

 
 

  بهد  تقويعة قنعوات االتصعال  "2014"دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية اصدار وثيقة

وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة وتعزيز المشاركة الواعية في شعؤون الموازنعة العامعة. 

كمعا تعبعر الوثيقعة ععن التعزام العدائرة بتعزيعز الشعفافية حعول حجعم وهيكعل ايعرادات المملكعة ونفقاتهعا، 

اكبععر قععدر ممكعن مععن المعلومععات والبيانععات اضعافة العع  تمكععين المعواطن االردنععي مععن الوصععول الع  

المتعلقعة بالموازنععة والتعي مععن شععينها ان تتعيل لععد التععر  علعع  حجععم المخصصعات الماليععة الموجهععة 

للقطاعات اإلقتصادية والخدمات العامة التي لها مساس مباشعر بحيعاة المعواطن اليوميعة، وبمعا يفضعي 

 اا العام واوجد انفاقد.ال  تحقق الفهم الكامل للمواطن حول مصادر االنف

 

  وحرصعاً معن العدائرة علع  التواصعل مع  كافععة الجهعات المحليعة الرسعمية والخاصعة والجهعات الدوليععة

والتعي  "2014"ملخـص الموازنـة للسـنة الماليـة إصدار وثيقة حول قانون الموازنة العامة، فقد تم 

 توالتوقعا 2014عام  موازنة وفرضيات  2013 لعام والمالي االقتصادل ا دا  تتضمن خلصة

ععام  موازنة في المستجدات وأهم 2014 لعام الموازنة ململ وأبرز 2014لعام  الكلية اإلقتصادية
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 المد  خلل العامة الموازنة تواجد قد التي اطر المحتملةلمخالعامة، وا الموازنة إعداد وآلية 2014

إدارة الموازنعة العامععة فعي المملكععة معن قبععل الوثيقعة فععي تحسعين تقيععيم ر هععيا اسععهم اصعديوالمتوسعط. 

الهيئععات الدوليععة المختصععة، خصوصععاً فيمععا يتعلععق بالشععفافية واعععداد التقععارير حععول إعععداد الموازنععة 

 يها.وتنفي

 

 يسابعاً: زيارة وفد صندوق النقد الدول

 ملكعععععة خععععلل الفتعععععرة استضععععافت دائعععععرة الموازنععععة العامعععععة بعثععععة معععععن صععععندوا النقعععععد الععععدولي للم                  

في مجعال تطعوير عمليعة اععداد  للحكومة االردنيةفنية ال ةمساعدالتقديم بهد   ، 16/12/2014 -3

( فععي عمليععة اعععداد الموازنععة ومراقبععة GFMISالموازنععة وادارة االسععتثمار العععام واسععتخدام نظععام )

مقترحععات البعثععة باععداد تقريععر حععول الزيعارة متضععمناً ال زامعات ومتععيخرات االنفععاا. وقعد قامععتااللت

، وقععد قامعت دائعرة الموازنعة العامعة باععداد ملحظاتهععا توصعيات فعي المجعاالت المشعار اليهعا اععلاالو

  حول التقرير ومخاطبة صندوا النقد الدولي بيلك.
 

 ثامناً: إعداد تقارير حول تقييم األداء للموازنة

  تتضمن تقييم أدا  الموازنة العامة 2014أدا  الموازنة العامة خلل عام حول ربعية إعداد تقارير ،

 . 2013مقارنة م  عام  2014خلل عام 
 

 إعداد التقرير السنوي تاسعاً: 

  حيععث  ،2013لعععام  التاسعع بإعععداد التقريععر السععنول  2014عععام فععي قامععت دائععرة الموازنععة العامععة

هيا التقرير الدور التنمول للموازنة العامة واستراتيجية دائرة الموازنة العامة والخدمات التي  تضمن

 ال  انجازات الدائرة وتطلعاتها المستقبلية. باإلضافةتقدمها الدائرة 

 الموازنة دائرة عمل وخدمات أدلة اصدار  :عاشراً 

  التعي تقععدمها الععدائرة الخععدمات لبيعان  "دليــل خـدمات دائــرة الموازنـة العامــة"قامعت الععدائرة باصعدار

 وفقععععععاً لقععععععانون تنظععععععيم الموازنععععععة العامععععععة رقععععععم ضععععععمن كافععععععة مراحععععععل دورة الموازنععععععة العامععععععة 

االجرا ات والوثائق المطلوبعة والوقعت المتوقع  الكمعال الخدمعة ومكعان متضمناً ، 2008 ( لعام58)

ــرة الموازنــة العامــة"تقععديم الخدمععة. كمععا تععم اصععدار  بهععد  التعريعع  بالععدائرة ونشععيتها  " دليــل دائ

وتطورهععا وبيععان مجمععل لمهامهععا، اضععافة العع  اسععتعرا  تطععور حجععم الموازنععة العامععة فععي المملكععة 
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كمعا تعم اصعدار  (.2013-1970واععداد المعوظفين فعي العوزارات والدوائرالحكوميعة خعلل الفتعرة )

بهععد  زيعادة الععوعي لععد   عــداد نظـام تشــكيالت الـوزارات والــدوائر والوحــدات الحكوميـة"إ"دليـل 

 توضعيلو ليعة اععداد جعدول التشعكيلتالمعنيين في الوزارات والعدوائر والوحعدات الحكوميعة حعول ا

المعنية طرا  االجرا ات المتسلسلة العداد جدول التشكيلت وشرف المسؤوليات المناطة بجمي  اال

تحليل بنود االيرادات والنفقات، فقد تعم البعد  ية ممن الدائرة بيهوادراكاً  المشكلة لهيا ال اية.واللجان 

ــبإعععداد  ــرادات يدليل ــات اإلي العامععة اللععيان يتضععمنان المرجعيععة التشععريعية لكععل بنععد مععن بنععود  النفق

اصععدارهما االنتهععا  معن اعععدادهما ووقع  يتو ،االيعرادات والنفقععات مصعنفة حسععب خارطعة الحسععابات

 . 2015عام ل خلل النص  االول
 

واالقتصادية  في مجلس النواب واللجنة المالية اإلجابـة على توصيات اللجنـة الماليـة: عشرحادي 

 األعيان في مجلس

 قامعت دائعرة الموازنعة العامعة بإععداد  ،في إطار متابعة الحكومعة لتوصعيات مجلسعي ا عيعان والنعواب

ن واللجنة المالية مصفوفة خاصة لإلجابة عل  توصيات اللجنة المالية واالقتصادية في مجلس ا عيا

وقانون موازنات الوحدات الحكوميعة للسعنة قانون الموازنة العامة  يفي مجلس النواب حول مشروع

م حيعث تعم تحديعد التوصعية وموضعوعها والجهعة المعنيعة بعالرد واإلجعرا ات التعي تع،  2014الماليعة 

 اتخايها من قبل الجهات المعنية.

 العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية: ترجمة قانون الموازنة عشرثاني 

  إل  الل ة  2014ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية تم

 اإلنجليزية ونشرهما عل  الموق  االلكتروني للدائرة.

 : الحوســبة عشرثالث 

 وفي هذا المجال تم انجاز ما يلي :  

  االثار  ودائرةتنزيل نظامي شؤون الموظفين والرواتب م  اجرا  التدريبات اللزمة لوزارة البيئة

 العامة وتطبيقهما لديهما.

 .تطوير ومتابعة نظام جائزة الملك عبد ل الثاني للتميز 

  ف مشروع االصل دراسة شاملة لنظام المتابعة والتقييم للمشاري  الرأسمالية بالتعاون م اعداد

  المالي الثاني. 
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  الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون م  وزارة المالية.المشاركة في اعداد 

 .العمل عل  زيادة سرعة االنترنت 

 أتمتة ( عملية النسخ االحتياطي من خلل شرا  جهازTabe Library) 

  النواب.إصدار التقارير الخاصة بقانون الموازنة العامة ل ايات مناقشات مجلس 

  المتابعة واإلشرا  فنياً عل  إدخال بيانات نظام التشكيلت واصدارا للوزارات والدوائر والوحدات

 الحكومية.

  االستمرار في تقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة من خلل صيانة اجهزة الحواسيب والشبكة

 .GFMISوتوابعها ومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي انظمة 

  المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من أجهزة الحاسوب وتوابعها من

ركز تكنولوجيا المعلومات خلل المشاركة في لجنة الشرا  الخاصة بيجهزة الحاسوب في م

  .الوطني

 ة تطوير سياسات لكلمات المرور وتعميمها عل  موظفي الدائرة وعقد ورشات للتوعية بمفاهيم ادار

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

 المعرفة.

  متابعة تجديد عقد استضافة الموق  االلكتروني الخارجي للدائرة وخدمة االنترنت م  مركز

 تكنولوجيا المعلومات الوطني ورخصة برنامج مضاد الفيروسات.

 تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة : عشرراب  

 
  الصادرة بموجب احكام  2014( لسنة 1صدار تعليمات تنظيم وادارة دائرة الموازنة العامة رقم )إ

، لتحديد مهام 2006( لسنة 56( من نظام التنظيم االدارل لدائرة الموازنة العامة رقم )11المادة )

العلقة وأساليب االتصال بين االدارة العليا والمدرا  في المديريات والوحدات في الدائرة، وتحديد 

 الدائرة.

  خلل عام ومؤتمر عمل وورشة  تدريبية داخلية وخارجيةة ( دور38)بنحو الدائرة شاركت

وتعزيز قدراتهم للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم عل  وظفيها مويلك لتنمية مهارات ، 2014

 -:النحو التاليويلك عل  أكمل وجد 
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 الداخلية  الدورات التدريبية وورش العمل :اوالً 
 

عدد  عنوان الدورة الرقم
 الموظفين

 الجهة
 المنظمة

مكان 
انعقاد 
 الدورة

 الفترة

1 
مديرية المركز التدريبي /  2 برنامج المحاسب الحكومي ) دورتين ( 

 وزارة المالية 
 ثمانية اسابي  لكل دورة عمان 

2 
/ تيهيليعععععععععة للمشعععععععععاركين EXCELدورة 

 بالبرنامج التدريبي في اليابان 
5 

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
(JICA) 

 9/2/2014-27/1 عمان 

 13/2/2014-9 عمان  مركز التدريب االحصائي  EXCEL ADVANCED 2010 3دورة  3
 11/3/2014-9 عمان  ديوان المحاسبة  2 لجان التدقيق والتحقيق  4

 29/5/2014-26 عمان  معهد اإلدارة العامة  1 استخدام الحاسوب في اعداد التقارير 5

6 
االبععداع والجععودة فععي التععدريب واثععرا علعع  

 التطوير االدارل
 17/3/2014-16 عمان  مجموعة الجهود المشتركة  1

7 

 

مبععععععادك فععععععي االحصععععععا ات / والتحليععععععل 
االحصععععائي المتقععععدم باسععععتخدام وبرمجععععة 

SPSS 

 17/4/2014-6 عمان مركز التدريب االحصائي  1

8 
مركز الملك عبد ل الثاني  1 المقارنات المعيارية 

 للتميز 
 18/5/2014 عمان 

9 
 19/6/2014-26/5 عمان  معهد االدارة العامة  1 اعداد القيادات االدارية 

 

10 
دورة التعععدريب المتخصعععت علععع  مععععايير 

 للتميزجائزة الملك عبد ل الثاني 
مركز الملك عبد ل الثاني  1

 للتميز 
 26/4/2014-15 عمان 

11 
دورات تدريبية حول جعائزة الملعك عبعد ل 
الثاني للتميز بعد اعتماد النمويج االوروبعي 

 للتميز

 17/4/2014-13 عمان  معهد االدارة العامة  1

 3/6/2014 عمان  مؤسسة المواصفات والمقاييس 3 المسؤولية المجتمعية  12

13 
اسعععععععععتخدام الحاسعععععععععوب فعععععععععي اععععععععععداد 

 التقـــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 (WINWORD) 

 29/5/2014-26 عمان  معهد االدارة العامة  1

14 
مركز الملك عبد ل الثاني  1 المقارنات المعيارية 

 للتميز
 18/5/2014 عمان 

 19/6/2014-26/5 عمان  معهد االدارة العامة  1 اعداد القيادات االدارية  15

 23/9/2014-22 عمان  وزارة التخطيط  1 حوار السياسات في الممارسات العملية  16

17 
التدريب المتخصت عل  معايير جائزة 
 الملك عبد ل الثاني لتميز االدا  الحكومي

مركز الملك عبد ل الثاني  2
 للتميز

 26/6/2014-15 عمان

 23/6/2014-19 عمان دائرة الموازنة العامة 30 الورشات التوعوية عن المتسوا الخفي  18

19 
حول جائزة الملك عبد  ةالدورات التدريبي

 ل الثاني لتميز االدا  الحكومي 
 17/7/2014-13 عمان معهد االدارة العامة 4

20 
 / الدوراتبرنامج المحاسب الحكومي 

 2014المتقدمة الرابعة / لعام 
 4/7/2014-4/5 عمان المركز التدريبي/وزارة المالية 1

21 
( 82تعديلت نظام الخدمة المدنية رقم )

 2013لسنة 
 10/11/2014 عمان ديوان الخدمة المدنية 1

 18/12/2014-7 عمان وزارة التخطيط 4 التنوي  االقتصادل والتنافسية االقتصادية  22

23 
الدليل التنظيمي والتقييمي لوحدات الموارد 

 البشرية 
 1/12/2014-23/11 عمان معهد االدارة العامة 1

 19/10/2014 عمان  مركز تكنولوجيا المعلومات  1 آلية شرا  الرخت 24
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 ثانياً  : الدورات الخارجية 
 

عدد  عنوان الدورة الرقم
 الموظفين

مكان  الجهة المنظمة 
انعقاد 
 الدورة

 الفترة

 30/1/2014-19 الكويت مركز صندوا النقد الدولي  1 ادارة االقتصاد الكلي والموارد الطبيعية  1

 13/2/2014-9 الكويت مركز صندوا النقد الدولي  PIM 1إدارة االستثمارات العامة / 2

3 
PUPLIC DEBT 

MANAGEMENT AND 
MARKET POLICY 

5 
الوكالة اليابانية للتعاون 

 الدولي 
 اليابان 

13-20/3/2014 

4 
مواطن التعر  للمخاطر الخارجية 

 وسياسة القطاع الخارجي 
 3/4/2014-30/3 الكويت مركز صندوا النقد الدولي  

 20/3/2014-17 الكويت مركز صندوا النقد الدولي  1 نظم معلومات االدارة المالية المتكاملة  5

 7/5/2014-4 الكويت مركز صندوا النقد الدولي  1 اصلف دعم الوقود  6

7 
PUBLIC FINANCE  

MANAGEMENT  ) المرحلة االول ( 
 17/9/2014-9 هولندا  الحكومة الهولندية  2

8 
PUBLIC FINANCE  

MANAGEMENT  ) المرحلة الثانية ( 
 7/11/2014-2 الم رب  الحكومة الهولندية  2

9 

التمويل متوسط المد  لبرامج التش يل 
 والتدريب المهني 

العععععدعم  -االتحععععاد االوروبععععي 2
اصععلف برنعامج منحعة الفنعي ل

والععععتعلم  التشععع يل والتعععدريب
 المهني والتقني

 20/9/2014-14 المانيا

 18/12/2014-7 الكويت  مركز صندوا النقد الدولي  1 السياسات االقتصادية الكلية  10

11 
المركز االقليمي للمساعدات  1 االطار المتوسط االنفاا 

 الفنية للشرا االوسط 
 19/12/2014-16 بيروت 

 

 
 ثالثاً  : المؤتمرات 

 
عدد  عنوان الدورة الرقم

 الموظفين

مكان انعقاد  الجهة المنظمة

 الدورة

 الفترة

االستراتيجيات الحديثة في ادارة المنظمات وفق  1
 مفهوم الجدارات لتحقيق التميز المؤسسي 

مجموعة الجهود  2
 المشتركة 

 25/6/2014-22 عمان 

 4/6/2014-3 عمان  مجموعة افاا  3 االقتصاديات العربية والنزاعات واالزمات  2
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حقق ا ردن تقدماً ملموساً في مجال إعداد الموازنة وإدارتها وفقاً  حدث الممارسات والتصنيفات الدولية 

وبما يتل م م  ا وضاع االقتصادية والمالية المحلية، حيث تم إدخال التحسينات عل  أسلوب إعداد 

جديدة لربط الموازنة بالتخطيط  الموازنة العامة وتصني  النفقات واإليرادات، وتم البد  بتطبيق منهجية

االستراتيجي وتبني مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ضمن إطار الموازنة متوسط المد  اعتباراً من عام 

، وكيلك تم إعداد وإصدار قانون جديد لتنظيم الموازنة العامة في ا ردن بدالً من القانون السابق 2008

لتصبل عملية إعداد وتنفيي الموازنة العامة تعتمد عل  التخطيط المالي المستقبلي اليل ييخي  1962 لسنة

 بعين االعتبار ا هدا  وا ولويات الوطنية.
 

رؤيتها وبموجب المفهوم الجديد للموازنة الموجهة بالنتائج فقد قامت الوزارات والدوائر الحكومية بتحديد 

عل  مستو  ا هدا   راتيجية وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس األداءورسالتها وأهدافها االست

هيا ا هدا  واضحة ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة بوقت عل  أن تكون االستراتيجية والبرامج 

 وأن تكون منسجمة م  رؤية الوزارة أو الدائرة الحكومية.
 

قا  بآلية إعداد الموازنة العامة بحيث أصبل ي طي هيا كما تم تطبيق إطار الموازنة متوسط المد  للرت

بدالً من سنة واحدة لجمي  بنود اإليرادات والنفقات بما يمك ن الحكومة من رسم السياسة  تاإلطار ثلث سنوا

المالية وبنا  الموازنة العامة للدولة ضمن رؤية مالية واضحة لتحقيق وض  مالي سليم باإلضافة إل  اعتماد 

جغرافية حسابات جديدة تتوافق م  المعايير الدولية حيث تتضمن هيا الخارطة تصنيفات متعددة خارطة 

تساعد اإلدارة المالية عل  توفير تقارير تحليلية شاملة تلبي ووظيفية واقتصادية وتنظيمية وتمويلية 

 احتياجات الجهات الرسمية والخاصة.

 

جدول الزمني السنول إلعداد الموازنة العامة ليتم تطبيقد أقر دولة رئيس الوزرا  ال 2009وفي أواخر عام 

 ، والجدول التالي يوضل هيا اإلجرا ات:2011اعتباراً من موازنة عام 

 

 

 

 

 

 

لمراحل اإلعدادآلية إعداد الموازنة العامة والجدول الزمني       
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 الجهة المسؤولة اإلجراء التاريخ

 نهاية كانون ثاني

تزويد دائرة الموازنة العامة سنوياً بخالصة حول سياسات الطلب من الوزارات والدوائر الحكومية 
وأولويات موازناتها خالل المدى المتوسط متضمنة كافة أنشطتها الجارية وخاصة المتعلقة 

بالموارد البشرية والنفقات التشغيلية باإلضافة إلى مشاريعها الرأسمالية وبيان مدى أهميتها 

 والنتائج المتوخاة من تنفيذها.

 الموازنة العامة دائرة

 نهاية شباط
قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بخالصات األولويات 

 والسياسات.
كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومية

 

 منتصف آذار

المدى  إعداد ورقة شاملة سنوياً تتضمن أولويات وسياسات الحكومة للموازنة العامة خالل

 المتوسط ورفعها إلى مجلس الوزراء.

 وزارة المالية

 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء مناقشة ورقة األولويات والسياسات وإقرارها بعد إجراء التعديالت المطلوبة عليها. نهاية آذار

 بداية أيار

المؤشرات االقتصادية إعداد ورقة حول اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط متضمناً 
الرئيسية الكلية للوض  الحالي والتوقعات المستقبلية للمدى المتوسط وكذلك تقديراً للنفقات العامة 

بشقيها الجارية والرأسمالية واإليرادات العامة بجانبيها اإليرادات المحلية والمنح الخارجية 
ج، تباألرقام المطلقة أو كنسبة من الناوبالتالي عجز الموازنة سواء بعد المنح الخارجية أو قبلها 

 ورفعها إلى مجلس الوزراء.

 وزارة المالية
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء مناقشة اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط وإقراره بعد إجراء التعديالت المطلوبة. أيـار-5

 منتصف أيار
الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات 

 موازناتها للمدى المتوسط.
 دائرة الموازنة العامة

 منتصف تموز
قيام الوزارات والدوائر الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها للمدى 

 المتوسط.

كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومية

 منتصف آب
االنتهاء من دراسة مشروعات موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد إطار 
إنفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومية وإطار متوسط المدى لموازنات الوحدات 

 الحكومية.

 دائرة الموازنة العامة

 نهاية آب

ً تحديد السقف الكلي لإلنفاق العام والسقوف الجزئية لنفقات  إعداد بالغ الموازنة العامة متضمنا

الوزارات والدوائر الحكومية على ضوء اإلطار العام المحدث للموازنة متوسط المدى وإطار 
 النفقات متوسط المدى.

 وزارة المالية
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء إصدار بالغ الموازنة العامة بعد إقراره. مطل  أيلول

 أيلول-20
الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها قيام 

 للمدى المتوسط في ضوء بالغ الموازنة.

كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومية

 منتصف تشرين األول
المجلس إعداد المالمح واألبعاد الرئيسية لمشروع قانون الموازنة العامة وعرضه على 

 االستشاري للموازنة لمناقشته وإجراء أي تعديالت عليه.

 دائرة الموازنة العامة
المجلس االستشاري 

 للموازنة العامة

 تشرين األول*-20
تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره بعد إجراء التعديالت 

 المطلوبة*.
 دائرة الموازنة العامة

 الوزراءمجلس 

 مجلس الوزراء تقديم مشروع القانون إلى مجلس األمة*. *نهاية تشرين أول

 *نهاية كانون أول
مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره تمهيداً لصدور اإلرادة الملكية السامية بالمصادقة 

 عليه*.
 مجلس األمة

 مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات  الحكومة بتقديمقيام  2011المقّرة في عام تضمنت التعديالت الدستورية *
 معاً إلى مجلس األمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على األقل وذلك للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس  الحكومية

 األحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة 
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 أوالً: المساهمة في بناء وض  مالي سليم ومستقر في المملكة من خالل العمل على ما يلــي :

 .الحفاظ عل  مستو  آمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

   بشكل تدريجيالدعم المقدم للوحدات الحكومية تخفي . 

  وضبط اإلنفاا العام وتوجيهد وفقا لألولويات الوطنية.المساهمة في توجيد 

 

 ثانياً : مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة وذلك من خالل العمل على :

   تطوير قعانون موازنعات الوحعدات الحكوميعة  من خللتعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج

لمضمون ليتوافق م  المراحل المتقدمة من تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة السنول من حيث الشكل وا

وحععدة  تفعيعلوومراجعععة الجعدول الزمنععي الععداد الموازنععة، ، مانشععا  نظعام للمتابعععة والتقيعيو ،بالنتعائج 

 ،والتخطعيط االسععتراتيجي ؤولة ععن عمليعة المتابعععة والتقيعيمتكععون مسعبحيعث تطعوير االدا  المؤسسعي 

وتعزيعز التوجعد نحعو مفهعوم النعوع  ومراجعة مؤشرات أدا  الوزارات والعدوائر والوحعدات الحكوميعة،

  .االجتماعي والطفل في موازنات الوحدات الحكومية

 التوس  في تطبيق مكونات خارطة الحسابات للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية من خعلل 

 للتصني  الوظيفي. تصني  نفقات الوحدات الحكومية وفقاً 

 تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية واالفصاح والمشاركة في ادارة الموازنة العامة.ثالثاً: 

 : إيل  المزيد من االهتمام بالجانب التحليلي لإلنفاا العام من خلل 

 إعداد تقرير ربعي حول مراجعة االنفاا الرأسمالي في قانون الموازنة العامة.   

  موازنات الوحدات الحكوميةمراجعة وتحليل. 

 التطلــــــعات المســتقبلية



 
 

24 
 

 الموازنة المفتوحة لألردن واستبيان  لمؤشر وفقاً  تحسين موق  االردن عالميا في مجال شفافية الموازنة

   .المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة الدولية الموازنة

 من خالل : تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الكوادر البشرية في الدائرة:  رابعاً 

  الخدماتتحسين. 

 رف  كفا ة الموارد البشرية . 

 .تحسين بيئة العمل الداخلية 
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 أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. الدائرة الحكوميـــة :

سلطة أو منشأة عامة مستقلة مالياً و/أو إداريـاً تـدخل موازنتهـا  أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو الوحدة الحكوميـــة :
 ضمن موازنات الوحدات الحكومية.

 خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة ضمن إطار مالي متوسط المدى. الموازنـة العامــــة :

شهر كانون الثاني وتنتهي فـي الحـادي والثالثـين مـن شـهر كـانون األول  السنة التي تبدأ في األول من السنة الماليــــــــة  :
 من السنة ذاتها.

 جمي  الضرائب والرسوم والعوائد واألرباح والفوائض والمنح وأي أموال أخرى ترد للخزينة العامة. اإليرادات العامـــة :

)الســقوف( لتمويــل جميــ  بنــود نفقاتهــا الجاريــة والرأســمالية المبــالا المخصصــة للــدوائر الحكوميــة  النفقات العامـــــــة :
 حسب قانون الموازنة العامة السنوي.

 

 المناف  المتوق  تحقيقها من النفقات العامة. النتائج المنتظــــرة :

 اإلطـــار المالــي

 متوسط المــــدى   :

إلــى توقعــات االقتصــاد الــوطني الخطـة الماليــة للحكومــة وسياســتها خــالل المــدى المتوســط المســتندة 

 والمبنية على عدد من المرتكزات والفرضيات وتوقعات المؤشرات االقتصادية الرئيسية.

 

 
 إطـــار اإلنفــاق

 متوسط المـــــدى  :
 خطة الحكومة التفصيلية للنفقات العامة المتوقعة للدوائر الحكومية خالل المدى المتوسط.

التي تتضمن عـدد الوظـائف ومسـمياتها ودرجاتهـا و/أو رواتبهـا للـدوائر والوحـدات الحكوميـة الجداول  تشكيالت الوظائف :
 وفقاً ألحكام التشريعات النافذة.

 

 خارطة الحسابات :

 
 

مجموعة من القواعـد المحاسـبية المعنيـة بالتسـجيل والتصـنيف المتسـق والمناسـب لمعـامالت النظـام 
 المالي الحكومي.

 
 للنوعالموازنة المراعية 

االجتماعي وموازنـة 
 الطفــل  :

 

الموازنة التي تأخذ بعين االعتبار احتياجات الطفل والمـراة وتتضـمن المخصصـات الالزمـة لتلبيـة هـذه 

 االحتياجات.

 
ادارة المعلومــات  نظــام 

الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 :   GFMISالحكومية

الحكوميـة ماليـاً مــ  نظـام مـالي محاسـبي وإداري حكـومي محوسـب متكامـل يـربط الـوزارات والـدوائر 

 وزارة المالية .

 

 

 

 

 مفاهيم مستخدمة
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 الملحق الاحصائي
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باأللف دينار 

البيانالمبلغالبيانالمبلغ

النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتااليــــــــــــــــــــــــــــــرادات

النفقات الجارية                6,827,763االيرادات المحلية              5,831,000

الجهاز المدني                1,742,256االيرادات الضريبية             4,077,000

الجهاز العسكري                1,908,500االيرادات غير الضريبية             1,754,000

النفقات االخرى  منها :                3,177,007

التقـــاعد والتعويضات                1,115,000المنح الخارجية              1,151,000

فوائـــد الديــن العــام                1,100,000

تعويض دعم المحروقات                   210,000

دعم المواد التموينية                   225,000

دعم الوحـدات الحكومية                   209,333

المعالجات الطبية                   155,000

دعم الجامعات األردنية الحكومية                    57,000

النفقات الرأسمالية :                1,268,614

مشاريع مستمرة                   573,033

مشاريع قيد التنفيذ                   589,644

مشاريع جديدة                   105,937

مجموع النفقات العامة                 8,096,377مجموع االيرادات العامة              6,982,000

عجز الموازنة              1,114,377

االستخدامات المبلغالمصادرالمبلغ 

تسديد عجز الموازنة                 1,114,377القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية                  31,920

تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة                    663,855قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة                 968,702

إطفاء سندات دين للبنك المركزي                     80,000القروض الداخلية              5,139,710

إطفاءات الدين الداخلي                4,282,100

المجموع                 6,140,332المجموع              6,140,332

 جدول رقم(1)

 خالصة الموازنة العامة للسنة المالية 2014

موازنة التمــــــــــــــــــــويل 
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بالدينار

المجموع النفقات الرأسمالية النفقات الجاريةالقسم الوظيفيالرمز

                      1,475,733,600                           50,690,000                      1,425,043,600الخدمات العمومية العامة 701

                         900,100,000                           30,000,000                         870,100,000الدفاع702

                      1,008,404,000                           76,350,000                         932,054,000النظام العام وشؤون السالمة العامة703

                         648,247,000                         521,698,000                         126,549,000الشؤون االقتصادية704

                           62,639,000                           61,120,000                             1,519,000حماية البيئة705

                         230,840,000                         209,175,000                           21,665,000االسكان ومرافق المجتمع706

                         910,691,000                         152,251,000                         758,440,000الصحة707

                         145,915,400                           40,475,000                         105,440,400الشؤون الدينية والثقافية 708

                      1,025,624,000                         107,940,000                         917,684,000التعليم709

                      1,688,183,000                           18,915,000                      1,669,268,000الحماية االجتماعية 710

6,827,763,000                      1,268,614,000                      8,096,377,000                      

 جدول رقم (2)

 خالصة التصنيف الوظيفي للنفقات العامة المقدرة حسب األقسام الوظيفية للسنة المالية 2014

المجموع 
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النفقات الرأسمالية 

430,044,076المركز11

94,980,953محافظة اربد21

48,974,288محافظة المفرق22

44,025,518محافظة جرش23

48,953,112محافظةعجلون24

124,227,047محافظة العاصمة31

70,613,372محافظة البلقاء32

68,243,979محافظة الزرقاء33

40,237,842محافظة مادبا34

49,155,543محافظة الكرك41

88,162,829محافظة معان42

40,447,274محافظة الطفيلة43

120,548,167محافظة العقبة44

1,268,614,000

 جدول رقم (3)

   اجمالي النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات للسنة المالية 2014
بالدينار

المحافظة

المجموع
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مليون دينار

فعليفعليفعليفعلي فعليفعلي
200920102011201220132014

            6,031.1            5,119.8            4,726.9                   4,198.9           4,261.1           4,187.9  االيرادات المحلية 

            1,236.5               639.1               327.3                   1,215.0              401.7              333.4  المنح الخارجية

         7,267.6         5,758.9         5,054.2               5,413.9        4,662.8        4,521.3  مجموع االيرادات العامة
         6,716.6         6,056.1         6,202.8               5,739.5        4,746.6        4,586.0  النفقات الجارية

            1,136.3            1,021.0               675.4                   1,057.1              961.4           1,444.6  النفقات الرأسمالية 

         7,852.9         7,077.2         6,878.2               6,796.6        5,708.0        6,030.6مجموع النفقات العامة 
  عجز الموازنة العامة 

           -585.3         -1,318.2         -1,824.0               -1,382.7        -1,045.2        -1,509.3   بعد المنح

         -1,821.8         -1,957.3         -2,151.3               -2,597.7        -1,446.9        -1,842.7   قبل المنح

  عجزالموازنة العامة كنسبة من الناتج 

%2.3-%5.5-%8.3-%6.8-%5.6-%8.9-   بعد المنح

%7.2-%8.2-%9.8-%12.7-%7.7-%10.9-   قبل المنح

       25,437.1       23,851.6       21,965.5             20,477.0      18,762.0      16,912.2الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية

%28.6%24.1%23.0%26.4%24.9%26.7نسبة االيرادات العامة للناتج

%23.7%21.5%21.5%20.5%22.7%24.8نسبة االيرادات المحلية للناتج

%4.9%2.7%1.5%5.9%2.1%2.0نسبة المنح الخارجية للناتج

%30.9%29.7%31.3%33.2%30.4%35.7نسبة النفقات العامة للناتج

%26.4%25.4%28.2%28.0%25.3%27.1نسبة النفقات الجارية للناتج

%4.5%4.3%3.1%5.2%5.1%8.5نسبة النفقات الرأسمالية للناتج

%14.5%14.4%9.8%15.6%16.8%24.0نسبة النفقات الرأسمالية للنفقات العامة

%76.8%72.3%68.7%61.8%74.7%69.4تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة

%89.8%84.5%76.2%73.2%89.8%91.3تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية

البيان

جدول رقم )4(

تطور اداء الموازنة العامة ومؤشرات المالءة المالية للسنوات 2014-2009

مؤشرات المالءة المالية 
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عنوانهرقمه

6,6606,7937,7497,7747,808الديوان الملكي الهاشمي0101

3,6113,8353,8343,8433,861مجلس األمة0201

1,0301,1331,2511,3071,324رئاسة الوزراء0301

326372432458471رئاسة الوزراء/ديوان التشريع والرأي0302

155176199212217رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد0303

460477510545585رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنية0304

178185259279283ديوان المظالم0350

1,8271,8311,9191,9762,012ديوان المحاسبة0401

460505587611623وزارة تطوير القطاع العام0501

9911,0591,1741,2581,287ديوان الخدمة المدنية0601

0268288302320وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية0702

344412456469483المركز الجغرافي الملكي األردني0901

4,1574,5194,9185,0685,207وزارة الداخلية1001

2,1342,3062,4312,4672,511وزارة الداخلية/ دائرة األحوال المدنية والجوازات1002

13,09913,53114,51815,04215,451وزارة العدل1101

27150175175175دائرة قاضي القضاة1201

10,33912,03213,27213,41313,794وزارة الخارجية وشؤون المغتربين1301

511551627696715وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية1401

416,923446,028469,886493,415518,513وزارة المالية1501

388449452465472وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة1502

1,1381,1431,2191,2661,299وزارة المالية/ الجمارك االردنية1503

4,2004,4224,5374,6504,729وزارة المالية/دائرة األراضي والمساحة1504

444460583593599وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة1505

9,98010,15210,40310,66310,930وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات1506

3,2403,5368,80815,76618,208وزارة الصناعة والتجارة والتموين1601

400423456472483وزارة الصناعة والتجارة والتموين/دائرة مراقبة الشركات1602

6,8469,92010,00512,90713,127وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

1,9142,5848,1756,7724,581وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ دائرة االحصاءات العامة1702

2,6522,9733,1153,3093,325وزارة السياحة واآلثار1801

819876941960977وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

12,50012,7321,4181,4231,452وزارة الشؤون البلدية1901

9969891,9562,0422,090وزارة الطاقة والثروة المعدنية2001

1,0341,035000وزارة الطاقة والثروة المعدنية / سلطة المصادر الطبيعية2002

4,9735,3665,7255,9586,140وزارة األشغال العامة واالسكان2101

545618697717729وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية2102

8,8509,92610,14810,53110,874وزارة الزراعة2201

431526606632651وزارة المياه والري2301

9541,2161,2301,2431,273وزارة المياه والري/سلطة وادي األردن2302

318362450477490وزارة البيئة2401

459,048494,053511,982533,789535,212وزارة التربية والتعليم2501

33,80050,30051,35253,97670,600وزارة التعليم العالي و البحث العلمي2601

257,427333,373357,703375,784387,480وزارة الصحة2701

63,06265,31466,90267,46267,833وزارة التنمية االجتماعية2801

5,1036,3056,3686,4316,495وزارة العمل2901

1,0121,1411,2401,2961,357وزارة الثقافة3001

322317000رئاسة الوزراء/دائرة المطبوعات والنشر3002

313327362376387وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية3003

505532622650669وزارة النقل3101

161175186193199وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوية3103

4,7513,6259,56411,30918,915وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3201

1,351,3551,521,3311,601,6861,681,4221,747,214

2016

بااللف دينار

20152017 2014

جدول رقم )5(

المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2017-2013

المجمــــوع

الفصـــــــــــــــــــــــل
2013
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عنوانهرقمه

250250250250250وزارة المالية1501

3,3184,0004,3852,8002,800وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

841,960883,273909,474928,466931,282وزارة التربية والتعليم2501

162,263212,949226,511237,531243,707وزارة الصحة2701

31,11132,34332,96133,22533,354وزارة التنمية االجتماعية2801

350250250250250وزارة العمل2901

140150155160170وزارة الثقافة3001

1,039,3921,133,2151,173,9861,202,6821,211,813المجمــــوع

جدول رقم )6(

2017

بااللف دينار 

الفصـــــــــــــــــــــــل
201320142016 2015

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول للسنوات  2013 - 2017
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البيـــــــــانالمبــــلغالبيــــــــــانالمبـــلغ

النفقـــــــــاتااليــــــــــرادات

النفقات الجارية منها : 1,127,661,000                  ايرادات بيع السع والخدمات 986,873,000                    

تعويضات العاملين 333,321,000                     الفرق بين مبيعات ومشتريات الكهرباء-713,988,000                    

استخدام السلع والخدمات 496,056,000                     ايرادات دخل الملكية 49,294,000                      

فوائد القروض الداخلية والخارجية 181,737,000                     ايرادات مختلفة 52,657,000                      

مساعدات اجتماعية 89,150,000                       دعم حكومي 267,911,000                    

 النفقات الرأسمالية 701,660,000                     منح خارجية 67,262,000                      

تمويل داخلي * 442,420,000                    

دعم  حكومي 58,578,000                      

قروض خارجية 133,400,000                    

منح خارجية 67,262,000                      

مجموع النفقات 1,829,321,000                 مجموع االيرادات 710,009,000                    

صافي العجز قبل التمويل 1,119,312,000                 

اإلستخدامـاتالمبلغالمصادرالمبلغ 

مجموع العجز قبل التمويل 1,258,977,000                 مجموع الوفر قبل التمويل 139,665,000                    

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 968,775,000                    القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 133,400,000                    

تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 43,384,000                      مسحوبات القروض الداخلية 1,949,187,000                 

تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 117,226,400                    استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 653,978,200                    

احتياطيات لتسديد التزامات 439,704,100                    

قروض االسكان الممنوحة للموظفين 651,000                           

اخرى 47,512,700                      

المجموع 2,876,230,200                 مجموع المصادر 2,876,230,200                 

تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من االيرادات الذاتيه و/أو اإلحتياطيات و/أو القروض الداخلية*

 جدول رقم (7)

 الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014

بالدينار

موازنة التمويل المجمعة
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إعادة تقدير 2014فعلي 2013فعلي 2012 فعلي 2011 فعلي 2010فعلي 2009

1116,099,228         6,057,400          6,879,360          7,295,140          5,975,286          6,500,000          

1144,097,894         5,044,718          5,531,267          5,506,666          6,513,469          5,856,799          

13128,215,455       27,408,187        23,246,688        45,982,188        58,665,708        57,137,000        

133306,608,630     263,762,856      247,037,836      231,846,479      249,631,805      257,656,300      

14113,055,541       17,205,422        19,289,290        23,412,885        53,670,152        46,350,747        

142886,096,827     813,205,686      793,288,972      866,292,995      925,190,037      1,205,236,870   

142109,920,000     82,825,000-        917,650,000-      1,024,379,000-   913,715,000-      1,190,830,000-   

145156,147,525     183,323,626      194,149,822      181,758,575      120,934,455      42,033,000        

1,510,241,100  1,233,182,895   371,773,235      337,715,928      506,865,912      429,940,716      

211204,554,554     213,127,782      232,509,048      254,697,291      279,927,763      296,191,019      

21215,437,636       17,216,698        18,847,887        21,635,177        23,499,079        26,947,100        

221491,935,194     488,556,056      462,547,375      487,952,859      586,732,406      491,740,904      

24112,746,043       18,023,854        19,857,279        21,107,537        19,627,822        26,110,000        

24223,267,022       31,567,116        39,338,531        103,142,495      138,366,147      146,030,000      

25112,995,121       11,337,279        10,112,344        10,252,843        3,981,736          3,922,000          

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          5,237,157          4,230,900          

27284,883,245       78,817,933        88,035,737        84,853,463        85,871,135        88,825,000        

28215,782,976       16,391,326        19,495,267        19,208,067        19,521,850        17,904,032        

311106,551            33,093               33,354               43,665               2,647                 8,000                 

870,585,737     882,947,554      899,459,690      1,010,134,655   1,163,367,742   1,102,508,955   

202001299,673,569     448,813,355      299,317,574      265,580,421      289,210,310      401,704,521      

202002142,117,318     84,931,910        56,480,019        41,438,805        55,211,460        52,485,000        

203101,943,556     301,745,283      67,808,765        44,577,833        146,410,517      102,300,000      

20428,215,455       27,408,187        23,246,688        45,982,188        57,578,551        56,544,000        

571,949,898     862,898,735      446,853,046      397,579,247      548,410,838      613,033,521      

1,442,535,635  1,745,846,289   1,346,312,736   1,407,713,902   1,711,778,580   1,715,542,476   

67,705,465       512,663,394-      974,539,501-      1,069,997,974-   1,204,912,668-   1,285,601,760-   

5113001162,031,538     720,464,533      1,197,387,661   1,322,258,169   1,369,208,163   1,671,867,748   

511100170,600,841       81,539,709        130,230,665      314,400,549      608,338,162      1,023,724,200   

511100227,478,617       29,238,072        32,264,546        32,313,435        32,151,612        40,899,000        

5114001246,825,667     170,970,464      121,793,236      144,238,317      113,573,964      424,223,613      

51140021,054,301         2,015,965          4,539,900          4,610,289          1,171,432          8,030,179          

5119004-                    4,168,800          5,398,500          3,462,300          125,586             -                     

5119007374,541,496     339,892,460      560,368,502      659,188,133      639,459,932      276,912,464      

511900828,899,594       44,298,504        15,902,944        2,301,221          29,744,483        42,964,937        

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

5119011-                    -                     -                     51,753,601        13,461,113        -                     

51199993,885,553         5,596,236          4,793,600          3,721,400          14,113,216        1,295,110          

916,681,607     1,400,573,717   2,073,679,554   2,538,648,414   2,822,348,663   3,490,568,251   

4113001229,737,003     207,801,139      222,848,160      252,260,195      164,295,495      386,265,988      

411100169,388,401       301,745,283      67,808,765        44,577,833        147,303,517      102,300,000      

4111002319,003,962     543,756,178      742,595,206      1,353,659,532   418,269,207      636,139,372      

4119004294,574,841     336,601,481      542,374,938      604,792,113      564,810,278      641,653,891      

4119005-                    40,000               6,381,500          1,649,260          1,125,430          2,267,000          

4119006176,400            100,000             -                     -                     -                     -                     

4119007-                    7,237,400          4,551,800          7,608,200          1,886,336          -                     

4119008-                    -                     483,796,685      62,473,055        8,552,574          -                     

4119009-                    -                     -                     196,941,915      1,516,105,826   1,697,942,000   

41199993,801,000         3,292,236          3,322,500          14,686,311        -                     24,000,000        

916,681,607     1,400,573,717   2,073,679,554   2,538,648,414   2,822,348,663   3,490,568,251   

000000

الضرائب على السلع والخدمات 

المنح الخارجية 

الضرائب على الدخل واالرباح

االيـــــــــــــــــــــــــــــرادات 

 جدول رقم (8)

 تطور موازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2009 - 2014
بالدينار

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

التقاعد والتعويضات 

دعم حكومي

ايرادات دخل الملكية 

ايرادات بيع السلع والخدمات

االيرادات المختلفة 

مجموع االيرادات 

النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

مساهمات الضمان االجتماعي

رديات ايرادات سنوات سابقة وذمم

النفقــــــــــــات الجـــــــاريـة 

الرواتب واالجور والعالوات 

الفرق بين مبيعات ومشتريات الكهرباء 

رأسمالية - تمويل داخلي

استخدامات السلع والخدمات 

الفوائد الخارجية 

الفوائد الداخلية 

االعانات لمؤسسات عامة غير مالية

الدعم لوحدات حكومية عامة

احتياطات لتسديد التزامات 

تسديد التزمات

المصــادر

قروض االسكان الممنوحة للموظفين 

مساعدات اجتماعية 

تسديد العجز قبل التمويل 

نفقات اخرى متنوعة 

اصول ثابتة 

مجموع التفقات الجارية 

النفقات الرأســـــــــــمالية 

 موازنة التــــــــــــــــمويل المجمعة

االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات 

رأسمالية - دعم حكومي

رأسمالية - قروض خارجية 

رأسمالية - منح 

مجموع  النفقات الرأسمالية

اجمالي النفقات 

صافي العجز / الوفر قبل التمويل 

مجموع االستخدامات 

القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 

تمويل اضافي من الخزينة

مطالبات غير مسدده

سلفة وزارة المالية

مجموع المصادر 

 العجز /الوفر بعد التمويل 

أقساط قروض اسكان الموظفين

مسحوبات القروض الداخلية 

امانات ورديات نفقات سنوات سابقة

اخرى 

وفر الموازنة قبل التمويل 

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة

تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة 

تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 

تسديد مطالبات غير مسددة 

استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 

تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينه

اخرى 
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لغايات جديدة

التثبيت

* تعبأ بالنقل
(+)(-)(+)(-)شواغر** نقل

          000000000275          275الديوان الملكي الهاشمي0101

          95800131800689          628مجلس األمة0201

          0001512400332          346رئاسة الوزراء0301

            120006000081            75رئاسة الوزراء / ديوان التشريع والرأي0302

            50000000065            60رئاسة الوزراء / دائرة الشراء الموحد0303

          131060600324          319رئاسة الوزراء / وكالة األنباء األردنية0304

            00000000068            68ديوان المظالم0350

           -0000046000            46وزارة الشؤون البرلمانية0380

          2300070000715          699ديوان المحاسبة0401

          14120041100119            97وزارة تطوير القطاع العام0501

          2301010000306          283ديوان الخدمة المدنية0601

           -0000155000            56وزارة التنمية السياسية0701

          210200011700131           -وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية0702

          3001110000221          230المركز الجغرافي الملكي األردني0901

       3270016111001,690       1,666وزارة الداخلية1001

       31100601001,051       1,042وزارة الداخلية / دائرة األحوال المدنية والجوازات1002

       320002103004,460       4,446وزارة العدل1101

       611012107001,101       1,207دائرة قاضي القضاة1201

          2140201800369          346وزارة الخارجية وشؤون المغتربين1301

          402030000137          134وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية1401

       1517005110001,213       1,233وزارة المالية1501

          000030000145          148وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة1502

       06008510003,069       3,149وزارة المالية / الجمارك االردنية1503

       220002400001,549       1,551وزارة المالية / دائرة األراضي والمساحة1504

          200021000102          103وزارة المالية / دائرة اللوازم العامة1505

       550005510001,620       1,621وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات1506

          5111903451100802       1,076وزارة الصناعة والتجارة والتموين1601

          3101030200193          180وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات1602

          0471000100232          183وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط1701

          15610004000714          642وزارة التخطيط والتعاون الدولي / دائرة االحصاءات العامة1702

          11600172000362          364وزارة السياحة واآلثار1801

       11281011600001,044       1,120وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

          236610283100727          667وزارة الشؤون البلدية1901

          100171000425          433وزارة الطاقة والثروة المعدنية2001

          0000260000700          726وزارة الطاقة والثروة المعدنية / سلطة المصادر الطبيعية2002

       512932381015006,905       6,857وزارة األشغال العامة واالسكان2101

          000120000105          108وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية2102

       30745416221151007,403       6,875وزارة الزراعة2201

          104020400170          163وزارة المياه والري2301

       114332746001,649       1,659وزارة المياه والري / سلطة وادي األردن2302

          7130010400204          181وزارة البيئة2401

   137902241368561600109,271   109,322وزارة التربية والتعليم2501

          11124040200361          336وزارة التعليم العالي و البحث العلمي2601

     06854668300033,851     34,453وزارة الصحة2701

       25437614612002,924       2,955وزارة التنمية االجتماعية2801

          18231260500631          567وزارة العمل2901

          1000141500333          342وزارة الثقافة3001

          000041000109          114رئاسة الوزراء / دائرة المطبوعات والنشر3002

          300010000107          105وزارة الثقافة / دائرة المكتبة الوطنية3003

          0004121000117          134وزارة النقل3101

          6000180000244          256وزارة النقل / دائرة األرصاد الجوية3103

       4216611050180001,573       1,442وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3201

191,088   1,899     1,557  60         129  3,487         241      241      00190,988   

            00000000020            20الديوان الملكي الهاشمي101 0

       0000000001,035       1,035وزارة العدل1101

          000000000217          217دائرة قاضي القضاة1201

          000000000310          310وزارة الخارجية وشؤن المغتربين1301

1,582       0000000001,582       

192,670   1,899     1,557  60         129  3,487         241      241      00192,570   

ا- حسب نظام الخدمة المدنية

المجموع

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالي

* المنقولين من الوحدات الحكومية الى الوزارات والدوائر الحكومية.

** المنقولين من الوزارات والدوائر الحكومية الى الوحدات الحكومية.

 جدول رقم (9)

 إجمالي الوظائف حسب نظام الخدمة المدنية واألنظمة الخاصة في الوزارات والدوائر الحكومية  لسنة 2014

الفصلرقمه
 العدد لسنة

2013

النقلالغاءاالحداثات
 العدد لسنة

2014

نقل نظام خدمة مدنية / خاص
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جديدة
لغايات 

التثبيت

 تعبأ

* بالنقل
(+)(-)(+)(-)شواغر** نقل

6427001351216720006264سلطة المياه8102

7390021000000742مؤسسة سكة حديد العقبة8104

51601002190000496المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري8105

14050141310191940001508المؤسسة اإلستهالكية المدنية8109

16460845366410001631مؤسسة التدريب المهني8110

826903771007525802008492وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية8111

13200160030000145الخط الحديدي الحجازي األردني8114

60030000000063صندوق توفير البريد8115

35030000000038مجمع اللغة العربية األردني8116

690140007000076معهد االدارة العامة8117

31806061620000377صندوق المعونة الوطنية8120

103001015000098مؤسسة تشجيع اإلستثمار8121

1130150100000118صندوق التنمية والتشغيل8122

44402601070000464مؤسسة المواصفات والمقاييس8124

1980020000000200هيئة تنظيم قطاع االتصاالت8126

14940181160002001594مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون8127

12702212010000142المؤسسة التعاونية االردنية8128

4490471301050100623سلطة اقليم البترا التنموي السياحي8129

1460704020000155هيئة تنظيم النقل البري8131

90000008000082هيئة تنظيم قطاع الكهرباء8132

16001931000200185هيئة الطاقة الذرية االردنية8133

1386023677020501001558المجلس األعلى للشباب8134

68000000000068الهيئة البحرية االردنية8136

38010000000039الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية8138

46000000000046هيئة اإلعالم المرئي والمسموع8139

1680021094000077مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني8140

6970108110000704المؤسسة العامة للغذاء والدواء8141

90010003000088هيئة التأمين8142

15701410010000171هيئة االوراق المالية8143

18140027501900002079سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة8144

1020300000000105المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية8146

184020130102000214هيئة تنظيم العمل االشعاعي والنووي8148

1560000000000156هيئة مكافحة الفساد8150

48200000170000465هيئة تنظيم الطيران المدني8151

16000000000016المجلس الصحي العالي8152

1640300030000164دائرة االفتاء العام8153

82000000000082مركز إيداع االوراق المالية8158

33280140070300002630شركة تطوير العقبة8160

74010000000075هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي8163

800600016000070هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة8164

61030000000064متحف األردن8165

21010001010022المجلس االقتصادي واالجتماعي8168

164800001000001647مستشفى األمير حمزة8170

72031000000076المحكمة الدستورية8173

39010100000041صندوق دعم البحث العلمي8174

10500650010000169المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين8175

23020000000025صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني8177

05145040000056المجلس الطبي األردني8178

34041515961264129601621990034400

9030000000012المحكمة الدستورية8173

79030002000080الهيئة المستقلة لالنتخاب 8176

88060002000092

34129516021264129601623990034492

**** عدد وظائف الوحدات الحكومية التي لم تكن مدرجة في جدول التشكيالت مسبقاً.

 ادراج

**** جديد

أ- حسب نظام الخدمة المدنية 

المجموع

نقل نظام خدمة 

مدنية / خاص

 جدول رقم (10)

إجمالي الوظائف حسب نظام الخدمة المدنية واألنظمة الخاصة في الوحدات الحكومية  لسنة 2014

الفصلالرقم
 العدد لسنة

2013

النقلالغاءاالحداثات
 العدد لسنة

2014

***  تمثل موظفي مؤسسة الموانئ.

**  المنقولين من الوحدات الحكومية الى الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالي 

* المنقولين من الوزارات والدوائر الحكومية الى الوحدات الحكومية.

 


