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 موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة

 

 

 

الوزارات والدوائر  تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن 

والوحدات الحكومية من المساهمة في تحقيق األهداف واألولويات الوطنية، من خالل إعداد  

موازناتها وجداول تشكيالت وظائفها، ومتابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع واألنشطة 

 الخاصة بكل منها

 

 

 

 الشمولية

 لمساءلة ا

 التشاركية

 العدالة

 المسؤولية المجتمعيةو

 

  رسالتنا

 

 رؤيتنا 

 

  قيمنا الجوهرية
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 تقديم                                            

يسلط الضوء  لذي  ا  ةمعشر من التقرير السنوي لدائرة الموازنة العا  ثامناإلصدار الاقدم لكم    أنلمن دواعي سروري  إنه  

  2023( لسنة  2صدور قانون رقم ) والتي كان من أبرزها  ،  2022   عامالتي تحققت خالل    الدائرة  إنجازات أهم    على

، ليأخذ 2021( لسنة  13قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ويقرأ مع القانون رقم )

ودمج  الحكومية  الوحدات  موازنات  قانون  إلغاء  المتضمنة  الدستورية  التعديالت  االعتبار  ات  الوحد موازنات    بعين 

العامة،الحكومية   الموازنة  قانون  إ  في  إلى  إبراز جراء  إضافة  تضمنت  العامة  الموازنة  قانون  وثيقة  على  تحديثات 

إضافة إلى تبني    ،التغير المناخيوواألشخاص ذوي االعاقة    والشباب   للنوع االجتماعياألولويات المراعية  و  القطاعات 

 النوع االجتماعي والطفل  ضمن برامج االنفاق في الموازنة.  حتساب مخصصات إل جديدة آليةالدائرة 

،  تحقيق أهدافهافي سبيل    لخدمات التي تقدمها الدائرةاوالموازنة العامة  دائرة    ويعطي التقرير لمحة عن استراتيجية  

  التي تسعى لتحقيقها في سبيل طلعات  والتعداد وتنفيذ الموازنة العامة  أبرز انجازات الدائرة في مجال إباإلضافة إلى  

 . العامة بما يعزز من اإلدارة المالية هاعلى طبيعة عملالتطوير والتحسين  واصلة م

العاملوالعرفان  جزيل الشكر  بأتقدم  في الختام،  و دائرة الموازنة العامة علىلجميع الزميالت والزمالء  أدائهم   ين في 

لتستمر المسيرة ويستمر أردننا الحبيب في تحقيق المزيد من االنجازات  الجهد والعطاء    آمالً ببذل المزيد من،  المتميز

   .ورعاه تحت راية مليكنا المفدى جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا للمواطنينوالرفاه 

 

 

 
 

، وهللا ولي التوفيق  
 

الموازنة العامةمدير عام دائرة     

 الشريقيمجدي فيصل                                                                                                
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ة العامة ــلموازناستراتيجية دائرة إ   
 

  2025رؤياة األردن   اسااااتنااداً الى  (2022-2020)  لألعواماالسااااتراتيجياة   خطتهااعاداد إقاامات دائرة الموازناة العااماة با

جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز  واالخذ بعين االعتبار متطلبات   والقوانين واألنظمة والتشااريعات الناةمة لعمل الدائرة

وتأتي هذه االساااتراتيجية لتحقيق المزيد من االنجازات واساااتكمال البناء على ما تم تحقيقه    ،األداء الحكومي والشااافافية

تعزيز موقع المملكاة على  ضاااامن العادياد من المجااالت التي تقع ضاااامن نطااق عمال دائرة الموازناة العااماة، أبرزهاا  

  الخارطة االقليمية في مجال ادارة الموازنة العامة.

موازنة عامة    "إلى تجسيد رؤية الدائرة المتمثلة في  هادفةت والمحاور للمرحلة المقبلة والاألولويا ،وقد تضمنت الخطة

تخصــيص أمثل للموارد المالية المتاحة   "، وتحقيق رسااالتها التي تمثلت في "شــفافة تعزز أركان التنمية المســتدامة

ــاهمة في وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من تحقيق األهداف واألولويات   المسـ

  تقييم أداء البرامج والمشـــاريع واألنشـــطةوجداول تشـــكيالت وظائفها، ومتابعة    هاالوطنية، من خالل إعداد موازنات

 .الخاصة بكل منها"

في تحقيق األهداف    المســاهمةإلد (  2022-2020لألعوام )  االســتراتيجيةوتســعد دائرة الموازنة العامة في خطتها 

 الوطنية التالية:

 .تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة أفضل لجميع المواطنين -1

 الحفاة على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر. -2

 تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج الالمركزية. -3

 

التي تســعد    االســتراتيجيةلمســاهمة في تحقيق األهداف الوطنية الموكورة، فقد تضــمنخ الخطة عددا  من األهداف ول

 يلـــي: فيماالدائرة إلد تحقيقها تمثلخ 

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

 والمساءلة في االنفاق العام. الشفافيةترسيخ مبادئ اإلفصاح ونهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج و تعزيز -2

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

 .رفع كفاءة االداء المؤسسي -4

 المحافظات.المساهمة في تعزيز تطبيق نهج الالمركزية المالية في  -5
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 التالية: االنشطة االستراتيجية الخطة كولك تضمنخ

اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وفق منهجية الموازنة الموجهة   •

 بالنتائج. 

 ضبط وترشيد النفقات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. •

 المتابعة والتقييم ألداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. عيل نظام تف •

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

 الموقع اإللكتروني للدائرة.

 سنوياً. العامة اصدار دليل المواطن للموازنة •

 الي لضمان استخدامه في الجوانب ذات األثر اإليجابي على االقتصاد.المتابعة الدورية لإلنفاق الرأسم  •

 تحديد السقوف المالية للمحافظات ورصد المخصصات المالية لها.  •

المساهمة في مراجعة معادلة ومعايير تحديد السقوف الرأسمالية للمحافظات وتحديثها إن تطلب األمر وحسب   •

 المستجدات.

برا • وتنفيذ  اعداد  في  نهج  المساهمة  تطبيق  في  الحكومي  التوجه  مع  يتناسب  بما  المحافظات  قدرات  بناء  مج 

 الالمركزية.

 إعداد نظام وجداول تشكيالت الوةائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.  •

 اعداد تقرير شهري حول حركات الوةائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.  •

 لقرارات الحكومية إللغاء ودمج بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية. تنفيذ امتابعة  •

 رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية.  •

 المحافظة على سالمة بيئة العمل الداخلية. •

 متابعة وتطوير األنظمة العاملة في الدائرة.  •

 متابعة وتطوير البنية التحتية اإللكترونية للدائرة.  •

داد خطط تحسينية ومتابعة نتائج تقارير تقييم جائزة الملك عبد هللا للتميز في اع  توةيف  (والتميز دعم االبداع   •

 . ) تنفيذها

 تنفيذ خطط عمل المديريات والوحدات التنظيمية.اعداد تقرير نصف سنوي لمتابعة  •

 اعداد تقرير سنوي لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية.  •

 واالبداع واالبتكار.  مشاركة الدائرة في جوائز التميز •
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والعالجية  •  الوقائية  التدابير  واتخاذ  األنشطة  مختلف  على  والضبط  والفني  واإلداري  المالي  والتدقيق  الرقابة 

 لتصويب المخالفات وفق التشريعات السارية. 

العدالة التشــاركية،  الشــمولية، المســاءلة،ب  تسااتند الخطة االسااتراتيجية الى مجموعة من القيم الجوهرية تتمثلكما 

  .المجتمعية لمسؤوليةاو

 اإلدارة والـخدـمات   "برناامج  ولتحقيق األهاداف االسااااتراتيجياة الماذكورة تقوم الادائرة بتنفياذ برناامجين رئيساااايين هماا  

 وسيتم تفصيلهما الحقاً."، منهجية الموازنة تطوير" برنامجو "المساندة

 

األداءاألهداف االستراتيجية لدائرة الموازنة العامة ومؤشرات قياس   

 داءمؤشر قياس اآل األهداف االستراتيجية 
 القيمة الفعلية 

2020 

 القيمة الفعلية 

2021 

تقييم ذاتي 

 2022 أولي

المساهمة في بناء وضـع مالي سليم 

 ومستقر في المملكة

نسبة انحراف مقدر النفقات العامة 

 الفعلي عن 
4.1% 2.5% 0.9% 

تعزيز نهج إعداد الموازنة الموجهة 

بالنتائج وترسيخ مبادْى اإلفصاح 

 والشفافية والمساءلة في اإلنفاق العام 

نسبة تطبيق الموازنة الموجهة  

بالنتائج وخارطة الحسابات ضمن 

 المالي متوسط المدى  اإلطار

85% 87% 87.5% 

مؤشر الموازنة ترتيب األردن في 

الستبيان الموازنة وفقا  المفتوحة 

المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة 

 الدولية 

61 61 63 

الموائمة بين الموارد البشرية واالدوار 

والمهام المؤسسية ضمن الموارد 

 المالية المتاحة

معدل الوظائف المحدثة إلد  

 الشواغر الملغاة 
93.6% 85% 100% 

 %91 %91 % 89 نسبـة رضـا متلقي الخدمة رفع كفاءة األداء المؤسسي  

المساهمة في تعزيز تطبيق نهج  

 الالمركزية المالية في المحافظات

نسبة النفقات الرأسمالية 

المخصصة للمحافظات الد اجمالي 

 النفقات الرأسمالية الحكومية

8.9% 8.0% 5.9% 

 
 

 

، ) 2025  –  2023)  لألعواماالسااتراتيجية   تها  خطاعداد   وتجدر اإلشااارة، إلى أن دائرة الموازنة العامة قد انتهت من  

بيئة عمل    الدائرة االلكتروني، وتم األخذ بعين االعتبار عند إعداد االساتراتيجية الجديدة تطورات موقع  نشارها على تم  و

  عملياة التنمياة  الهاادفاة إلى تعزيزوالخطط الحكومياة  والتوجهاات  األولوياات  و  بماا فيهاا التشااااريعاات النااةماة  الادائرة

تحديد األولويات   ، وتضاامنت االسااتراتيجية الجديدة  مؤشاارات المالية العامةتحساان  معدالت النمو و  ورفع  يةاالقتصاااد 

 مسارها االستراتيجي في ضوء تطورات بيئة العمل.الوطنية التي ترتبط بعمل الدائرة وإعادة رسم واالهداف 
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 خدمات دائرة الموازنة العامة 

المهاام وتنفياذ  الخادماات    بتقاديمانطالقاا من الحرص على تحقيق رسااااالاة وأهاداف دائرة الموازناة العااماة، تقوم الادائرة  

في   واالزدواجياةمن التاداخال في المهاام    الحاد لتغطي كاافاة نشااااااطااتهاا على نحو يؤدي الى    والواجباات المنوطاة بهاا

 الدائرة على برنامجين رئيسيين وهما:  لتي تقدمهاوتتوزع الخدمات ا ،الواجبات بين المديريات والوحدات المختلفة

 

 

 برنامج االدارة والخدمات المساندة: -1

في مختلف الماديرياات  لموةفي الادائرة    المسااااانادة والماالياة  االدارياة  الخادماات   كاافاة البرناامج الى تقاديم  يهادف هاذا

الهدف  ويرتبط ب، "الخدمات االدارية والمسـاندةهذا البرنامج نشااط "  ويتضامن ،متلقي الخدمةلشاركاء ووالوحدات ولل

 التالي: ستراتيجيالا

 .المؤسسي رفع كفاءة اآلداء •

 

 البرنامج، فهي علد النحو التالي:اما عن الخدمات التي يقدمها 

 

 .للموةفين المالئمة التحتية توفير البنية .1

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

 .الدائرة لموةفي التدريبية الخطة  إعداد  .3

 .الحاسوب  وبرمجيات  انظمة تطوير وتحديث  .4

 .عمل ورش عقد  .5

 .بالدائرة المتعلقة الوثائق كافة طباعة .6

 

ــاندة  برنامجمهمة اإلشاااراف على تنفيذ  تناط  و المدير العام للشاااؤون االدارية   بمسااااعد   ""اإلدارة والخدمات المسـ

ووحدة الرقابة ،  الحااسااااوب مديرية كل من مديرية الشااااؤون االدارية والماالياة، وبيرتبط تنفياذ هذا البرنامج  و ،والماالياة

 . 2022موةفاً لعام    69بنحو  من خالل كادر وةيفي يقدر    نفذ هذا البرنامجي، وووحدة تطوير االداء المؤسسي ،خليةالدا
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 برنامج تطوير منهجية الموازنة: - 2

  اإلطاار مثال  ،الموازناة  ادارة  في المعااصاااارة العاالمياة  والمفااهيم المنهجياات   تطبيق عميقت  هاذا البرناامج الى  يهادف

إعداد " هذا البرنامج نشااطويتضامن   ،الحساابات   خارطة  وتطبيق  ،بالنتائج الموجهة  والموازنة  ،المدى  متوساط المالي

تعزيز تطبيق  "  مشااااروعو  "قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشــــكيالت الوظائف

 ، وهي:أهداف استراتيجية أربعةبويرتبط  "،الموازنة الموجهة بالنتائج

 .المملكة في ستقرمو سليم مالي وضع بناء في المساهمة •

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

 المالية المتاحة.الموائمة بين الموارد البشرية واالدوار والمهام المؤسسية ضمن الموارد  •

 المساهمة في تعزيز تطبيق نهج الالمركزية المالية في المحافظات. •

 

 اما الخدمات التي يقدمها هوا البرنامج فهي علد النحو التالي:

ة، وذلك من خالل اعداد قانون موازنات الوحدات الحكوميتحضاااير مشاااروع قانون الموازنة العامة ومشاااروع   •

وتحديث  السقوف النهائية للمحافظات، للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية و  الوليةالمالية اومراجعة الساقوف 

الطلب من الوزارات والدوائر  متضامناً تلك الساقوف والموازنة العامة المؤشارات االقتصاادية الكلية، واعداد تعميم  

،  تشااااكيالتهم دى المتوسااااط وجداول  للمتزويد الدائرة بمشااااروعات موازناتهم    والمحافظات   والوحدات الحكومية

متوساط    النفاقتمهيداً إلعداد اطار الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية  امشااريع موازنات  مناقشاة  إضاافة الى 

 اإلطار المالي متوسط المدى.المدى و

ظام  اصادار بال  اعداد مشاروع قانون الموازنة العامة ومشاروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشاروع ن •

 .تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

 .ةمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومياعداد   •

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

 الحكومياة وذلاك من خالل أدوات تنفياذ الموازناةقاانون موازناات الوحادات  و  ةلعااماتنفياذ ومتاابعاة قاانون الموازناة ا  •

الماالياة، حوالاة نقال العهادة، مسااااتناد االلتزام الماالي،   ت الخااص، الحواالاالمر الماالي    ،مثال )االمر الماالي العاام

 المناقالت المالية، الموقف المالي(.

 احداث مادة أو بند او برنامج أو مشروع جديد في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية. •
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 في حال تطلب االمر ذلك. اصدار ملحق موازنة • 

 .الوةائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكوميةاصدار نظام تشكيالت  •

  دار دليل المواطن للموازنة العامة.اص •

ابداء الرأي في البيانات المالية الختامية للوحدات الحكومية والمؤساساات العامة وموازنات بعض المؤساساات  ير   •

 .المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية

 .الرأي حيال العديد من القضايا المالية واالداريةتقديم االستشارات وإبداء  •
 

ويرتبط    ،مساااعد المدير العام للشااؤون الفنيةب  "تطوير منهجية الموازنة  "برنامج    مهمة اإلشااراف على تنفيذ   وتناط

، وينفذ هذا البرنامج من خالل كادر وةيفي  ومديرية الدراساااات  قطاعات الموازنةكل من مديريات  تنفيذ هذا البرنامج ب

 .2022موةفاً لعام  79يقدر بنحو 

  :2022للعام الموازنة العامة  لدائرة عاد تقديرهاالم المخصصات الماليةيبين الشكل التالي و 

 

ويظهر المخطط التالي الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة متضمناً مختلف المديريات والوحدات العاملة في عام  

2022. 

1,810,000 

1,304,000 

292,000 
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2202إنجازات دائرة الموازنة العامة لعام    
 

 

 

 أوال : إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

 

 موازنات الوحدات الحكومياة للسااااناة الماالياةمتاابعاة إقرار مشااااروع قانون الموازنة العاامة ومشااااروع قانون   •

 (.5775العدد ) 9/3/2022بتاريخ في الجريدة الرسمية  القانونين حيث تم نشر، 2022

رصاد المخصاصاات المالية ، وتم األخذ بعين االعتبار  2023إعداد مشاروع قانون الموازنة العامة للسانة المالية  •

لبرناامج التنفياذي لخاارطاة تحادياث (، وا2025-2023التحادياث االقتصااااادي )لبرناامج التنفياذي لرؤياة  ل  الالزماة

 المالية رصاد المخصاصاات كما تم اساتحداث فصال وزارة االتصاال الحكومي و(،  2025-2023القطاع العام )

وضاع ساياساة عامة لإلعالم واالتصاال الحكومي ترتكز في   وبما يمكن من تحقيق تطلعات الحكومة لها الالزمة

 فصاال كما تم اسااتحداث ، ي كضااامن لحري ة التعبير عن الرأيااللتزام بنصااوص الدسااتور األردن  إلى مبادئ

تعزيز ممارساات ورصاد المخصاصاات المالية الالزمة له ل المركز الوطني لمكافحة األوبئة واألمراض الساارية

 .االوبئة واالستعداد لمواجهتها الصحة العامة في مجال الوقاية من

 
 

 نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عداد: إثانيا  

قاد تم إقراره و  2022  ر والوحادات الحكومياة لعااممتاابعاة إعاداد مشااااروع نظاام تشااااكيالت الوزارات والادوائ •

ظام تشاااكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسااانة المالية ن  2022  سااانةل(  42بموجب نظام رقم )

 (. 5810العدد ) 16/8/2022الجريدة الرسمية بتاريخ في  النظام ، وتم نشر2022
 

، بالتزامن مع اعداد 2023  لعامالبدء بإعداد مشااروع نظام تشااكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية   •

 .2023للسنة المالية مشروع قانون الموازنة العامة 
 

 

 قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكوميةثالثا : تنفيو 

،  ن خالل تطبيق احكاام القاانونين م  وقاانون موازناات الوحادات الحكومياةتنفياذ قاانون الموازناة العااماة  متاابعاة  

اصاااادار األوامر المالية العامة والخاصااااة والحواالت المالية والمناقالت المالية ومسااااتندات االلتزام المالي و

 ومتابعة ودراسة المواقف المالية.  ،وحواالت نقل العهدة
 

 

  أداء المالية العامةحول تقييم إعداد تقارير  رابعا :

، تتضااامن تقييم أداء  2022العامة خالل عام   اليةحول أداء المربعية  قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير  

 .2021مقارنة مع عام  2022العامة خالل عام  المالية
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 مجلس النواب واللجنة المالية واالقتصادية في مجلس األعيان  الماليـة فيعلد توصيات اللجنـة  الرد: خامسا   

لإلجابة على توصاااايات اللجنة المالية في مجلن النواب التنساااايق مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية  

وتوصااااياات اللجناة الماالياة واالقتصااااادياة في مجلن األعياان حول مشااااروعي قاانون الموازناة العااماة وقاانون  

وتزويد مجلسااي  ،  من خالل مصاافوفة تم اعدادها لهذه الغاية  2022موازنات الوحدات الحكومية للساانة المالية  

 . هاة مننسخاب واالعيان بالنو
 

   أهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في ادارة الموازنة: ا  ادسس
 

 2022قر  مجلن الوزراء مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة  أ •

انسجاماً مع وذلك    والذي هدف بشكل رئيسي إلى األخذ بعين االعتبار إلغاء قانون موازنات الوحدات الحكومية

ة الموازنة  الم مشروع قانون  " يقد  نصت علي ما يلي:التي    االردني  ستورد ( من ال112ة ) د التعديل على الما عامَّ

 ً ألقل للنظر فيه  تداء السنة المالية بشهر واحد على ا الى مجلن األمة قبل اب  موازنات الوحدات الحكومية  متضمنا

 وفق أحكام الدستور". 

  2023دليل التغييرات الجديدة على وثائق إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية    بإعداد قامت الدائرة   •

ً ني للدائرة  رونشره على الموقع االلكتتم  و تعريفات واضحة وشكل وطبيعة التغييرات على النماذج الجديدة    متضمنا

وتم إعداد مشروع  ،  ت الغاية المنشودة من التغييرا  وتحقيقللبنود المستجدة مما يسهل عملية اعداد مشروع القانون  

المالية   للسَّنة  ة  العامَّ الموازنة  ً   2023قانون  دمج    متضمنا دون  الحكومية  والوحدات  الدوائر  البيانات موازنات 

 ها. يرادات والنفقات وعجز الموازنة لالمالية المتعلقة باإل 

تماشيا مع الرؤية الحكومية في توفير خدمات وأنظمة حكومية رقمية متكاملة وموثوقة ترفع من كفاءة الجهاز   •

  / (USAID)   وليةالحكومي، قامت دائرة الموازنة العامة ووزارة المالية وبالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية الد 

العامة   المالية  ادارة  مسارا    (PFMA)مشروع  لتكون  الحكومية  للوحدات  االلكتروني  الرابط  واجهة  باطالق 

حيث تم تطبيق   لالجراءات الحالية يهدف الى توفير خدمات الكترونية موجهة للوحدات الحكومية.  مؤتمتا مسانداً 

  توفير خدمة تقديم المواقف المالية تتضمن    األولى  ،واجهة الرابط االلكتروني للوحدات الحكومية على مرحلتين

ً   بحيث  ن في وزارة ي بل ارسالها الى المعنيواعتمادها ق  تمكن كل وحدة حكومية من تعبئة بياناتها المالية شهريا

العامة الموازنة  ودائرة  الموازنة    ،المالية  محلل  مع  التواصل  من  الحكومية  الوحدات  فتمكن  الثانية  الخدمة  أما 

 بحسب مواد قانون الموازنة العامة.  ت وار الكترونيا حول تنفيذ المناقالالمعني والح

بعقد ورشاة تدريبية    (PFMA)واإلدارة قامت دائرة الموازنة العامة وبالتعاون مع مشاروع إدارة المالية العامة  •

بهادف تعزيز    لوزارات والادوائر والوحادات الحكومياةفي ا والمعنيين  لموةفي الادائرة المعنيين باإعاداد الموازناة

للمسااااعدة في تحقيق مساااتوى افضااال من الكفاءة و،  2023تطوير منهجية اعداد وتنفيذ الموازنة العامة لعام و

تعميق مفهوم الموازناة الموجهاة  ، ولوالفااعلياة الوجاه االنفااق العاام وضااااماان انسااااجااماه مع األولوياات الوطنياة
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بالنتائج وتحقيق المزيد من االنسااجام بين الموازنة العامة والتخطيط االسااتراتيجي، باالضااافة الى اهمية تعزيز   

 ( من الدستور األردني.112على المادة )في ضوء التعديل  المتعلقة باعداد الموازنة العامة االجراءات وتطوير 
 

 حقوق االنسان في المملكة   تعزيز :سابعا  
 

المخصاصاات المالية الالزمة للوزارات والدوائر  الحكومة على تضامين قانون الموازنة العامة السانوي   تحرص 

بحق األمن والحماية االجتماعية  والمتمثلة    التي من شاأنها حماية حقوق االنساان في المملكةوالوحدات الحكومية  

فيهم االشاااخاص ذوي االعاقة والفئات    او يرها من الحقوق لكافة فئات المجتمع بم  والصاااحة والتعليم والترفيه

رات ، فقد تم توجيه جميع الوزا2023ار إعداد مشاااروع قانون الموازنة العامة للسااانة المالية  وفي إط  الهشاااة،

ألخذ بعين االعتبار متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية الشااملة لحقوق االنساان وعلى  والدوائر والوحدات الحكومية ل

المالية المرصاودة ضامن قانون الموازنة  أن تكون منساجمة مع األولويات الوطنية، فقد بل  حجم المخصاصاات 

لكل من وةيفة الحماية االجتماعية، والنظام العام وشؤون السالمة العامة، والتعليم، والصحة    2023العامة لعام  

، ملياار ديناار  (1.2، )ملياار ديناار  (1.4، )ملياار ديناار  (1.6) ،ملياار ديناار  (2.3والشااااؤون االقتصااااادياة نحو )

 على الترتيب، وذلك سعياً إليجاد بيئة اجتماعية واقتصادية وصحية آمنة للمواطنين.( مليار دينار 0.7)
 

 الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي والموازنة الصديقة للطفلا : ثامن
 

احدى األدوات التي تمكن الحكومة من تنفيذ االلتزامات والتوصيات  الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي  تعتبر  

وخطط العمال المرتبطاة بااالسااااتجااباة للنوع االجتمااعي والتي تعنى برصااااد المخصااااصااااات الماالياة الالزماة 

قد والحتياجات النوع االجتماعي بما فيها المرأة والطفل والشااااباب وكبار الساااان واألشااااخاص ذوي اإلعاقة،  

لموازنة العامة وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة عملية تعميق تطبيق نهج الموازنة المساتجيبة  اصالت دائرة او

عقد ، حيث تم  بالتعاون مع شاركائها في هذا المجال في عمل الدائرة للنوع االجتماعي والموازنة الصاديقة للطفل

والوحادات الحكومياة المعنيين    موةفي الادائرة وموةفي الوزرات والادوائرلبنااء قادرات  عادة دورات تادريبياة  

( الممول من الوكاالاة االمريكياة للتنمياة  PFMAوذلاك باالتعااون مع مشااااروع إصااااالح وإدارة الماالياة العااماة )

 .(USAIDالدولية )

حول ( لصااايا ة خطة عمل  UN-Womenعمل بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة )  ات تم عقد ورشااا وقد 

ساياساة قطاع المالية العامة باالساتجابة للنوع االجتماعي من خالل الموازنة  تنفيذ مؤشارات برنامج قرض دعم  

 .(AFD( الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية )DPLالعامة )

( أو ما يعادله، Gender Classifierواسااتمراراً للجهود المبذولة لدراسااة تطبيق تصاانيف النوع االجتماعي )

واللجنة    GFMISونة من ممثلين عن دائرة الموازنة العاامة ووزارة المالية/  فقاد تم عقاد اجتمااع للجناة الفنياة المك

لخروج  ل(  UN Women( بحضااااور هيئاة األمم المتحادة للمرأة )JNCWالوطنياة األردنياة لشااااؤون المرأة )

 . بتصور حول موضوع التصنيف للنوع االجتماعي
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( بشاكل مساتمر  JNCWالوطنية األردنية لشاؤون المرأة )وبهدف مأساساة التعاون المشاتري بين الدائرة واللجنة    

( ولتعزيز  GRBفي مجاال النوع االجتمااعي وخاصااااة تعزيز تطبيق الموازنة المسااااتجيباة للنوع االجتمااعي )

 ( من قبل الطرفين لهذه الغاية.MOUمذكرة تفاهم )وتوقيع  تم اعداد   فقد   الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال

(، قامت دائرة GRBولمواكبة التطورات والتجارب الحديثة في مجال الموازنة المسااااتجيبة للنوع االجتماعي )

باالتعااون مع مشااااروع إدارة الماالياة العااماة من خالل فريق عمال النوع االجتمااعي في الادائرة  الموازناة العااماة  

(PFMA)  ( الممول من الوكالة األمريكياة للتنمياة الدولياةUSAIDبت )  حديث وتضاااامين نمااذج اعداد الموازنة

األولويات المتعلقة بالنوع االجتماعي والشاااباب واالشاااخاص ذوي اإلعاقة على مساااتوى الفصااال   2023لعام  

مخصاصاات النوع    الحتسااب منهجية جديدة  والنتائج المتوقع تحقيقها من تلك األولويات، كما تم تطوير واعتماد 

 . 2023ة عام االجتماعي )المرأة والطفل( في موازن

إلعداد مشااروع قانون الموازنة العامة للساانة    2022( لساانة  21باإلضااافة الى ذلك فقد تم تضاامين بال  رقم )

، الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية األخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي )ذكر/ 2023المالية  

خططها االساتراتيجية وعكن هذه المؤشارات )المؤشارات المرتبطة ب األداءأنثى( والطفل عند تحديد مؤشارات 

الحسااااساااة للنوع االجتماعي( على االساااتراتيجية و/أو البرامج والمشااااريع ذات العالقة، وبما يضااامن قيام  

 الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإدماج مفهوم النوع االجتماعي ضمن موازناتهم.

 

 التعاون الدوليمتابعة متطلبات  :ا  تاسع

إذ تم في عام  ، العامة  الموجهة لدعم الموازنةو  االصااالحيةمتابعة متطلبات تحقيق برامج المؤسااسااات الدولية  

، وصاااانادوق النقاد مقادماة من مجلن التعااون الخليجيالالادعم الماالي والفني  برامج    عادياد منالمتاابعاة   2022

،  يطاالياة الحكوماة االو ،واالتحااد األوروبي  ،والحكوماة األمريكياة،  والبناك الادولي،  ، واالتحااد األوروبيالادولي

 و يرها من الجهات الدولية االخرى. والوكالة الفرنسية للتنمية

 

 الشفافية في شؤون الموازنة العامة  أتعزيز مبد :ا  عاشر
 

الذي أجرته منظمة شاراكة الموازنة   2021( لعام  OBIمؤشار الموازنة المفتوحة )  الحقاً للمشااركة في اساتبيان

تم اطالق النتائج  من خالل مراجعة وابداء المالحظات على النتائج األولية للتقييم،    ( في واشااانطنIBPالدولية )

ضامن   (Transparency) بالمائة في معيار شافافية الموازنة 61ردن على نتيجة  حصال األ اذ  2022في عام  

منظمة والذي يتم اجراءه مره كل سااانتين،  الالذي أجرته   2021لعام (  OBIحة )مساااؤ مؤشااار الموازنة المفتو

، حياث احتال األردن بهاذه 2019عام في لمسااااؤ السااااابق الذي أجرته المنظماة  محاافظااً بذلك على نفن نتيجاة ا

من بين الدول  32النتيجة المرتبة االولى على مساتوى منطقة الشارق االوساط وشامال افريقيا، كما احتل المرتبة 
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من   نتائج المساؤفي   وقد حافظ األردن على موقعه، 2021دولة لعام  120المشااركة في المساؤ والبال  عددها  

 .ةلى اجراءات اعداد الموازنة العاموالتحسين ع خالل االستمرار بعملية التطوير
 

بهدف تقوية قنوات االتصااال وتمتين الثقة   "2022"دليل المواطن للموازنة العامة للساانة المالية  اصاادار وثيقة   •

تعبر الوثيقة عن  ووتعزيز المشاااااركة الواعية في شااااؤون الموازنة العامة.   ،المتبادلة بين المواطن والحكومة

تعزيز أطر التواصال بين  ونفقاتها، اضاافة الى  الدولةالتزام الدائرة بتعزيز الشافافية حول حجم وهيكل ايرادات  

لومات قدر ممكن من المع أكبرمن الوصااااول الى   األردني من جهة أخرى وتمكينهالمواطن  الدائرة من جهة و

والبيانات المتعلقة بالموازنة والتي من شاااأنها ان تتيؤ له التعرف على حجم المخصاااصاااات المالية الموجهة 

والخدمات العامة التي لها مساا  مباشار بحياة المواطن اليومية، وبما يفضاي الى تحقق    االقتصااديةللقطاعات  

 .اواوجه انفاقه ةالعام االموالالفهم الكامل للمواطن حول مصادر 

مشاااروع قانون  هدف اضااافاء المزيد من الشااافافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، فقد تم نشااار  وب •

واباداء   علياه ععلى الموقع اإللكتروني للادائرة ليتساااانى للجميع االطال  2023الموازناة العااماة للسااااناة الماالياة 

 .المالحظات حوله

النساااان في المعرفة وانساااجاماً مع قانون ضااامان حق الحصاااول على وحرصاااا من الدائرة على تلبية حق ا •

تدريب   وصاحفيين وتم  وأكاديميينفقد قدمت الدائرة خدمات مباشارة لباحثين    2007( لسانة 47المعلومات رقم )

 . العديد من طلبة الجامعات على عمليات إعداد الموازنة وتنفيذها
 

 

 المالية الالمركزية: حادي عشر

لمتابعة وتطوير إجراءات إعداد موازنات المحافظات ومتابعة    الموازنة العامة للجهود التي تبذلها دائرةاستمراراً  

)  ،تنفيذها رقم  المحلية  اإلدارة  قانون  تضمن  2021لعام    (22وفي ضوء صدور  التغييرات   هوما  بعض  من 

قامت   فقد  تنفيذها،  ومتابعة  المحافظات  موازنات  بإعداد  الالمركزية  الالمتعلقة  برنامج  مع  وبالتعاون  دائرة 

( الممول من  UNDP)  النزاهة على المستوى المحلي والذي ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوالمساءلة و

ل يدل  تحديث بتحديث وتعديل أسن ومعايير معادلة احتساب سقوف موازنات المحافظات و  االتحاد األوروبي

لى الموقع االلكتروني  وتم نشره ع  2018إجراءات إعداد موازنات المحافظات الذي تم إعداده ألول مره في عام  

 .ليمثل وثيقة إرشادية تسترشد بها المحافظات عند إعداد مشاريع موازناتها واقرارها ومتابعة تنفيذها للدائرة

 اتالورش  وانسجاماً مع الدور المهم لدائرة الموازنة العامة في مجال الالمركزية المالية، فقد شاركت الدائرة في

وزارة وزارة الداخلية و   نظمتها التي    محافظات المجالن  للمجالن التنفيذية في المحافظات و  توعويةالالتعريفية  

المحلية اإلنمائي    اإلدارة  المتحدة  األمم  برنامج  مع  وإعداد( حول  UNDP) بالتعاون  اإلستراتيجي    التخطيط 

المجالن التنفيذية  بناء قدرات  الى    ت هدف، والتي  موازنات المحافظات في ةل قانون اإلدارة المحلية  وإقرار
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وتو  المحافظات  ومعاي وضيؤ  مجالن  بأسن  تعريفهم  إلى  إضافة  ومسؤولياتهم،  سقوف  يمهامهم  احتساب  ر 

 . وتنفيذهاوآلية إعدادها    العامة موازنات المحافظات، واإلطار الزمني لمراحل إعداد الموازنة

 

 إعداد التقرير السنويثاني عشر: 

لمحة حول التقرير الدور التنموي للموازنة العامة، و عرض ، وي2021 عشار لعام  بعسااالالسانوي  التقرير    عداد إ

كما  .والخدمات التي تقدمها الدائرة العامة للدولة  في إدارة الموازنة  ودورها الموازنة العامة دائرة  اسااتراتيجية

  2021المتحققاة خالل عاام    الموازناة العااماة  دائرة  إنجاازات على  إطالع الجمهور  من خالل هاذا التقرير  تم  

 وتطلعات الدائرة المستقبلية للسنوات القادمة.
 

 

 ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية : عشر لثثا

إلى اللغاة اإلنجليزية    2022الموازناة العااماة وقاانون موازناات الوحادات الحكومياة للسااااناة الماالياة    قاانونترجماة  

وبدء العمل على ترجمة مشااااروع قانون الموازنة العامة للساااانة  على الموقع االلكتروني للدائرة،  ونشاااارهما

ً  ،2023المالية   .قانونالعلى محتوى الخارجيين من دائرة الموازنة العامة على اطالع شركائها  وذلك حرصا
 

 

 الحوســبة  :عشر رابع

 باللغتين العربية واالنجليزية. ت قانون الموازنة العامة واصدارهعلى ادخال بيانا المتابعة واالشراف فنيا   •

 .حسب القطاعات والهيكلية الجديدةقانون الموازنة العامة تطوير برمجية جديدة إلصدار  •

 .12cالى   6iمن  اوراكل ) شاشات وتقارير (البدء بتحديث قواعد البيانات  •

 المتاابعاة واإلشاااااراف فنياا  على ادخاال بيااناات نتاال التشاااااكيات للوزارات والادواير والوحادات الحكومياة •

 واصداره.

والدواير المتابعة واالشاااراف على تطبيص وصاااف وتصااانيف الوتايف الخاش بنتال تشاااكيات الوزارات  •

 والوحدات الحكومية.

 مة.لغايات مناقشات مجلس األالعليا  إلدارةلاصدار تقارير خاصة بمشروع قانون الموازنة العامة  •

 عمل الدايرة.طبيعة وجداول لها عاقة ببيانات العمل على تزويد المديريات في الدايرة بأية  •

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

اجهزة الحاساااوب الخوادل الرييساااية واالساااتمرار في تقديل الدعل ال ني لموت ي الدايرة من خال صااايانة   •

 .GFMISوالشبكة وتوابعها ومتابعة تقديل الدعل ال ني لمستخدمي نتال 
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لحاسااااوب وتوابعها من خال المسااااافمة في دراسااااة احتياجات الوزارات والدواير الحكومية من  جهزة ا • 

 المشاركة في لجنة الشراء الخاصة بأجهزة الحاسوب في وزارة االقتصاد الرقمي والريادة. 

توفير جميع متطلباات  من وسااااارياة المعلوماات وحماايتهاا من خال تطبيص )الجادار الناار    م ااااااد  •

 على األنتمة والشبكة(.   سياسة كلمات المرور المعقدة   التحكل في تحديد الصاحيات ال ايروسات 

 تطوير الموقع االلكتروني الخارجي للدايرة.متابعة و •

 تن يذ الموازنة )اوامر مالية  حواالت  مناقات  مواقف مالية(.  عمليات  على المتابعة واالشراف فنيا   •

 .GFMISتحميل بيانات الموازنة على ملف اكسل لغايات مشروع  •

 نتال الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية. على ملف اكسل لغايات التشكيات  تحميل بيانات  •

والوحادات الحكومياة   شااااا ون    المحاافتاات   ات متاابعاة ان ااو موازنااألنتماة التاالياة فنياا   )متاابعاة وتطوير  •

 .خلويات (ال  فواتير االستبانات   تتبع المركبات      األرش ة   المشتريات واللوازلالموت ين والرواتب 

 انشاء وتطوير نتال جديد خاش )باإلجازات والمغادرات(. •

 انشاء وتطوير نتال جديد خاش )بمراقبة الدوال(. •

 الرقابة الداخلية )مالية وادارية وفنية( عشر:  خامس

ً دقيق اعداد دليل إجراءات الت •  .وخطة العمل الرقابية سنويا

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

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

المالية واالدارية وبيان االخطاء في حال إجراء الزيارات الرقابية الفجائية على كافة اقساااام مديرية الشاااؤون   •

 وجودها والية تصويبها.

 اعداد خطة االنجاز السنوية ومؤشرات قيا  االداء لوحدة الرقابة الداخلية.  •

 

 عشر: تطوير األداء المؤسسي  سادس

 .2025-2023اعداد الخطة االستراتيجية للدائرة  •

 . 2023الموازنة للعام اعداد دليل التغييرات على وثائق اعداد  •

 اعداد أسن انتقال الموةفين من فئة /وةيفة إلى فئة /وةيفة أخرى.  •

 اعداد نموذج لتقييم الموةفين المتدربين الذين ير بون باالنتقال إلى فئة/وةيفة أخرى. •
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 اعداد نموذج للتقييم الشهري للموةفين.  • 

ومراجعة خطط العمل السنوية لمديريات ووحدات الدائرة للتأكد من انسجامها مع األهداف  في اعداد المساهمة  •

األداء   مؤشرات  متضمنة  الدائرة  في  المعنية  التنظيمية  الوحدات  مع  بالتنسيق  وذلك  والتشغيلية  االستراتيجية 

 االستراتيجية ومؤشرات أداء العمليات والمخاطر المحتملة. 

  العمل بالخطة االستراتيجية وخطط العمل السنوية متضمنة نتائج قيا  مؤشرات األداء  اعداد تقارير تقدم سير •

 وحدة في الدائرة والتوصيات المناسبة وتعميمها على الموةفين. و  ونسب اإلنجاز الخاصة لكل مديرية

وتعميمها • جديدة  إصدارات  واعداد  الدائرة  في  المتراكمة  الخبرات  على  بناء  العمل  منهجيات  على    مراجعة 

  الدائرة.لية عمليات عكفاءة وفا وقيا  الموةفين وتوثيقها على النظام المحوسب 

التخطيط االستراتيجي الخاص بدائرة الموازنة العامة )يتضمن خطوات مراجعة وتطوير الخطة    اعداد  • دليل 

 . االستراتيجية وخطط عمل المديريات والوحدات، وكذلك إجراءات المتابعة والتقييم(

ال • للدائرةتنفيذ  السنوية  الخدمة والشركاء والموردين وتقييم  متضمنة    مسوحات  الموةفين ومتلقي  قيا  رضا 

وقيا  العاملة  األنظمة  وفاعلية  أمن    مدى  كفاءة  سياسة  وتقييم  وتوابعها  الحاسوب  أجهزة  كفاءة  عن  الرضا 

والوقوف على    والضعف  رضاهم ومواطن القوة  وتحديد مستوىمن أجل تقصي احتياجاتهم    ،وحماية المعلومات 

عليها للعمل  التحسين  والشركاء   فرص  الخدمة  متلقي  وتوقعات  متطلبات  تحقيق  وبالتالي  مستمر  بشكل 

 والموةفين.

الردود   • وتوفير  الخدمة  متلقي  واستفسارات  ومالحظات  شكاوى  ومتابعة  المعنيين  إدارة  مع  بالتنسيق  عليها 

 . 2018ة الذي تم إطالقها من قبل رئاسة الوزراء في عام بخدمتكم الحكومي خالل منصةبالسرعة الممكنة من 

 .توفير الردود على كتب إبداء الرأي بالخطط االستراتيجية للوزارات والدوائر الحكومية وقيا  رضا الشركاء •

 

 الشؤون اإلدارية والمالية  : عشر بعسا

 . 2022متابعة وتنفيذ موازنة الدائرة لعام  •

 . 2022تشكيالت الدائرة لعام متابعة وتنفيذ جدول  •

 . 2023اعداد مشروع موازنة الدائرة لعام  •

 . 2023التحضير إلعداد مشروع جدول تشكيالت الدائرة لعام   •

  الوزارات   طباعة وتوزيع نسخ من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيالت  •

 الحكومية.الوحدات الدوائر وو

 راسل لكافة المراسالت الواردة والصادرة إلى الدائرة.اعتماد نظام ت •
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 . 2022اعداد وصرف مستندات نفقات الدائرة خالل عام  • 

 حماية أصول الدائرة والمحافظة عليها وتأمين الصيانة الالزمة لها. •

 والتي تلبي احتياجات الدائرة. 2022( عقد خالل عام  30متابعة وتجديد ) •

 نظام المخزون الحكومي فيما يخص المستهلكات وصرف العهدة. العمل على نظامي المستودعات و •

 ( فيما يخص صرف نفقات الدائرة.GFMISالعمل على نظام ) •

 اعداد خطة عمل سنوية على مستوى مديرية الشؤون االدارية والمالية. •

تدريبية وورش    ةدور  (33)و  الدائرة بنح  من خالل مشااركة القدرات المؤساساية في الدائرةالمسااهمة في تعزيز  •

وتعزيز قادراتهم للقياام باالمهاام    الموةفين، وذلاك لتنمياة مهاارات  2022خالل عاام  وخاارجياة  عمال داخلياة  

 والواجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه وذلك على النحو التالي:

 

 2022لعام    والخارجية الدورات التدريبية وورش العمل الداخلية
 

 المنظمة الجهة  عنوان الدورة  الرقم 
عدد  

 الموظفين 
 الفترة 

 25/10/2022-24 2 معهد اإلدارة العامة  ربط األداء الفردي باالداء المؤسسي 1

 19/5/2022-16 3 معهد اإلدارة العامة  إدارة التغيير  2

3 
 3 معهد اإلدارة العامة  التمكين

)29/8 -1/9( /2022 

3-6/10/2022 

 22/9/2022-19 1 اإلدارة العامة معهد  خاطر واالزمات إدارة الم 4

النوع االجتماعي بين المفهوم والتطبيق   5

 في المؤسسات الحكومية
USAID 4 27-29/3/2022 

 2022/)1/9 -29/8( 2 معهد االدارة العامة  مهارات تخطيط وتنظيم العمل  6

 19/10/2022-18 7 معهد االدارة العامة    األمن السيبراني 7

8  

 والتواصل الفعال االتصال 
 4 معهد االدارة العامة 

12-16/6/2022 

4-8/9/2022 

9 Gender Empowerment Now UN Women 1 )5/4 – 20/6(/2022 

10 

 

 البرنامج التدريبي لتدريب المدربين
USAID 31  4-8/12/2022 

11 Oracle Application Express 

Developing Web Application 
ITCC 1 4-27/12/2022 

االتجاهات الحديثة في اعداد وتنفيو  12

 الموازنة الموجهة بالنتائج 

المنظمة العربية  

 للتنمية االدارية
2 25-26/10/2022 

 19/5/2022-15 3 معهد اإلدارة العامة  المهارات اإلدارية المتكاملة  13

  معهد اإلدارة العامة توجيه الموظف الجديد  14

 )عن بعد( 
1 16-30/5/2022 

 2022/)13/9 – 23/8( 1 معهد اإلدارة العامة  تأهيل وتطوير شاغلي وظيفة مدير 15

 USAID 1 22-24/8/2022 تقييم األثر االقتصادي  16
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 المنظمة الجهة  عنوان الدورة  الرقم  
عدد  

 الموظفين 
 الفترة 

صندوق النقد   اإلدارة النقدية 17

 )الكويخ(  الدولي
2 12-15/12/2022 

علم،  - االقتصاد الكلي والتغير المناخي 18

   MCCx- SEP  سياسات ،اقتصاد
صندوق النقد  

 الدولي )عن بعد( 
1 17-18/5/2022 

صندوق النقد   شفافية المالية العامة 19

 الدولي )عن بعد( 
1 6-9/6/2022 

 - IGX النمو الشامل والتغير المناخي 20

CC EDX  )13/7/2022-12 1 )عن بعد 

21 Series of SDG Webinars for 

the Arab Region 
UNESCO 

 )عن بعد(  
1 9-11/5/2022 

مهارات االتصال االستراتيجي والتواصل   22

 الفعال 
 24/8/2022-22 1 غرفة تجارة عمان  

23 Budget Accounting& Financial 

Management in Government 

Sector 

 2022/)18/11 – 31/10( 1 الهند 

24 Public Financial Management  التدريبي البرنامج

 الهولندي في دبي 
2 14-18/3/2022  

25 Public Financial Management  البرنامج التدريبي

 تونس الهولندي في 

2 
9-13/5/2022  

26 Public Financial Management  البرنامج التدريبي

الهولندي في  

 المغرب

1 

31/10-4/11)/2022 ) 

27 Public Financial Management  1 هولندا 
19-23/9/2022  

2022/(4/8 -31/7) 1 معهد اإلدارة العامة  مهارات تحليل وعرض البيانات  28  

تحليل البيانات باستخدام برنامج ذكاء   29

 االعمال 
 غرفة تجارة عمان  

1 15-17/8/2022  

ديوان الخدمة   ورشة تمكين الموارد البشرية 30

 ( عن بعدالمدنية )
1 14-15/3/2022  

ادارة التأمين   المنافع األساسيةورشة حزم  31

 الصحي
1 7-8/3/2022  

  معهد اإلدارة العامة رسم السياسات وصنع القرار  32

 )عن بعد( 
1 19-22/12/2022  

28/2/2022-26 1 غرفة تجارة عمان   المهارات االحترافية في تطبيقات اكسل 33  
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 آلية إعداد الموازنة العامة  

 

ملموسااً في مجال إعداد الموازنة وإدارتها وفقاً ألحدث الممارساات والتصانيفات الدولية وبما  حقق األردن تقدماً      

يتالءم مع األوضاااع االقتصااادية والمالية المحلية، حيث تم إدخال التحسااينات على أساالوب إعداد الموازنة العامة 

عملياة اعاداد ربط    عمال علىباالبادأت دائرة الموازناة العااماة    2008ومناذ عاام    وتصاااانيف النفقاات واإليرادات،

ماالي الطاار  اإلتبني مفهوم الموازناة الموجهاة باالنتاائج ضاااامن  ذلاك من خالل الموازناة باالتخطيط االسااااتراتيجي و

 .المدى متوسط
 

والوحدات الوزارات والدوائر طلب دائرة الموازنة العامة سااانوياً من تلموازنة الموجهة بالنتائج  امفهوم    وبموجب 

ومؤشــرات قياس وأنشــطتها  رؤيتها ورســالتها وأهدافها االســتراتيجية وبرامجها ومشــاريعها  تحديد الحكومية  

هذه األهداف واضااحة ومحددة على أن تكون    ،والبرامج  االسااتراتيجية هدافاألعلى مسااتوى   الخاصــة بها األداء

ومع األهاداف   أو الادائرة الحكومياةؤياة الوزارة  وقاابلاة للقياا  وواقعياة ومحاددة بوقات وأن تكون منسااااجماة مع ر

 .الوطنية للدولة

 ومن ضاامنها  2023مشااروع قانون الموازنة العامة للساانة المالية   انعكساات على وثائقإحداث تغييرات جديدة تم  

بما  ورة في اعداد الموازنة وتنفيذها  المفاهيم المعاصاااا  ةواكبمل  على مسااااتوى القطاعات   القانون  مشااااروعاعداد  

حيث تم إعداد مشاروع قانون الموازنة العامة   على الصاعيدين الفني والتشاريعي الحاصالةيتماشاى مع التطورات 

المادة على   للتعديالت الدسااتورية  اسااتجابةً متضاامناً موازنات الدوائر والوحدات الحكومية    2023للساانة المالية  

  لنوع االجتماعياحتياجات اتلبية  اسااتجابة الموازنة العامة بشااكل أكبر ل  تعزيز آليةتم العمل على  كما،  ( 112/1)

تركيز على تحديد األولويات القطاعية كخارطة طريق ال ، معالمناخي  رواألشااااخاص ذوي اإلعاقة والتغيوالطفل  

على قدمة للمواطنين وبما ينعكن ايجاباً  المساتهدفات القطاعية والوطنية وصاوالً لتحساين الخدمات العامة الم  ذ لتنفي

 تهم.معيشمستوى 

 

بدالً من سااااناة واحدة لجميع بنود    ت ثالث ساااانوا  لقاانون الموازنة العاامةالمادى    متوسااااط الماالي اإلطارويغطي   

مالية بما يمك ن الحكومة من رسام الساياساة المالية وبناء الموازنة العامة للدولة ضامن رؤية  ، واإليرادات والنفقات 

ً ومسااتقر  واضااحة لتحقيق وضااع مالي سااليم خارطة حسااابات تتوافق مع المعايير ل  ، ويتم تصاانيف هذه البنود وفقا

تسااعد اإلدارة وبرامج  جغرافية ووظيفية واقتـصادية وتنظيمية وتمويلية  حيث تتضامن تصانيفات متعددة  ،الدولية

وتجدر االشاارة الى انه طرأ  جهات الرسامية والخاصاة.المالية على توفير تقارير تحليلية شااملة تلبي احتياجات ال

إعداد الموازنة العاامة الذي يمكن ايجاازه على النحو  لمراحل  العاديد من التطورات على الجادول الزمني الساااانوي  

 التالي:
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 الجدول الزمني لمراحل اعداد الموازنة
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 لتطلعات المستقبلية ا 

 يلــي: المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة من خالل ما تعزيز أوال : 

 تحديث القطاع العام.   طريقارطة وخالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث االقتصادي  •

ً  قنفا إلالمساهمة في توجيه وضبط ا •  . ولويات الوطنيةألل العام وفقا

 ي. تخفيض الدعم المقدم للوحدات الحكومية بشكل تدريج •

 اإلجمالي. كنسبة من الناتج المحلي  العامة الحفاة على مستوى آمن لعجز الموازنة •

تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ اإلفصاح والشفافية  االستمرار في العمل علد    ثانيا :

 : ما يليوذلك من خالل والمساءلة في االنفاق العام 

   .والدوائر والوحدات الحكوميةرات اوالتقييم آلداء الوزيل نظام المتابعة تفع •

 .تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج •

 .العام قنفاإل هتمام بالجانب التحليلي لالء المزيد من االإي •

 .في مجال شفافية الموازنة  ردن عالمياً ألتحسين موقع ا •

علد تعزيز تطبيق نهج الالمركزية المالية في المحافظات من خالل العمل    بول المزيد من الجهود في مجال  :ثالثا  

 ما يلي: 

موازنات المحافظات الرأسمالية بما يتناسب مع المستجدات المتعلقة في    فمراجعة أسن ومعايير تحديد سقو •

 الالمركزية. بذات العالقة التشريعات 

في    يالى تعزيز الجانب التنمو ؤدي  للمحافظات لضمان توجيهه بشكل ي   الرأسمالي  قنفا إلالمتابعة الدورية ل •

 .المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

 : ما يليخالل من المؤسسي لالرتقاء بمستوى أداء الدائرة  االداء رفع كفاءةالعمل علد : رابعا  

 ت.تحسين الخدما •

 . فع كفاءة الموارد البشريةر •

 .العمل الداخليةحسين بيئة ت •

 .بتكار في الدائرةبداع واال إل دعم ثقافة ا •  
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 مفاهيم مستخدمة  

 
 

 

 الفصـــــــــــــــــــل :

 

 الدائرة الحكوميــــة:

 التي تدخل موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة. الدائرة أو الوحدة الحكومية

 

 الموازنة العامة للدولة. عامة تدخل موازنتها ضمنأو مؤسسة  ي وزارة او دائرة او سلطة او هيئةأ
 

مؤسـسـة عامة مسـتقلة ماليا  أو إداريا  تدخل شـركة أو أي هيئة أو مؤسـسـة رسـمية عامة أو سـلطة أو  الوحدة الحكوميـــة :

 .العامة ةنالموازقانون  موازنتها ضمن 

 الموازنـة العامــــة :

 

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

 السنة الماليــــــــة :

 

 

الحادي والثالثين من  اليوم وتنتهي في   من الـسنة األول من ـشهر كانون الثانياليوم الـسنة التي تبدأ في  

 شهر كانون األول من السنة ذاتها.
 

             (:راداتالواردات )اإلي

 

 

 ات  :ـــــــــــــــــالنفق

 

 

 لمـوازنــــــــــــــة ا

 الموجهة بالنتائــج :

 
 

 
 
 

 ــيــاإلطـــار المالـ

 متوسط المــــــدى   :

 
 

 

 إطـــار اإلنفـــــاق

 :    متوسط المـــــدى
 

 :   جدول التشكيـــالت

 
 

 

 : اتـــخارطة الحسابــ

    
 

 
 

 ــم:ــــالمتابعة والتقييــــــ

 

 

او   جميع الـضرائب والرـسوم والعوائد واألرباح والفوائو والمنو وأي اموال اخرى ترد للخزينة العامة

 ي وحدة حكومية.أل
 

لتمويل بنود نفقاتها الجارية والرأـسمالية كافة حـسب قانون    ـضمن موازنات الفـصولالمبالغ المخـصـصة  

 ، وفقا  للتصنيف االقتصادي المعتمد للنفقات.الموازنة العامة
 

ــتـخدمة في اعداد قانون الموازنة الـعامة والتي بموجبـها تقوم   ــولالمنهجـية المســ بتـحديد رؤيتـها    الفصــ

انـشطتها ومؤـشرات قياس األداء علد مـستوى ورـسالتها وأهدافها االـستراتيجية وبرامجها ومـشاريعها و

األهداف االســتراتيجية والبرامج علد ان تكون واضــحة ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة ب طار  

 لتحقيق األهداف واألولويات الوطنية.   الفصولزمني وان تكون منسجمة مع رؤية ورسالة 

 
 

تاليتين  لسـنة الموازنة وسـنتين تأشـيريتين  : الخطة المالية للحكومة وسـياسـتها خالل المدى المتوسـط 

ـــيات وتوقـعات  و ــتـندة إلد توقـعات االقتصــــاد الوطني والمبنـية علد ـعدد من المرتكزات والفرضــ المســ

 .المؤشرات االقتصادية الرئيسية
 
 

  لسـنة الموازنة وسـنتين تأشـيريتين خالل المدى المتوسـط   للفصـولالخطة التفصـيلية للنفقات المتوقعة 

 .تاليتين
 

الدوائر و الوزاراتمجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيالت 

 .المملوكة للحكومة، ويستثند من الوحدات الحكومية الشركات  الوحدات الحكوميةو

 
 

ــنيف  ــمن التصـ ــبة لمعامالت النظام المالي الحكومي تتضـ ــقة والمناسـ ــنيفات المتسـ مجموعة من التصـ

 الوظيفي واالقتصادي والتنظيمي والبرامجي والتمويلي والجغرافي للبيانات المالية الحكومية.

 
 

ــتراتيجية والبر ــتوى األهداف االسـ ــها علد مسـ ــرات األداء وقياسـ امج في قانون الموازنة  متابعة مؤشـ

 العامة للتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.
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 الملحق اإلحصائي
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(بالدينار)

البيــــــــــــــــانالمبــلغالبيــــــــــــــــانالمبــلغ

النفقـــــــــــــاتاإليــــــــــــرادات

النفقـات الجـــارية9,106,590,000اإليــرادات المحــــــلية8,064,000,000

الجـــهاز المدنــــي2,655,501,000اإليـرادات الضريــبية6,089,000,000

الجــهاز العسـكري1,478,450,000اإليـرادات غير الضريــبية1,975,000,000

جـــهاز األمن والسالمة العامة1,367,475,000

النفقات االخرى3,605,164,000

تعويضات1,655,000,000المنـــح الخــــارجية848,000,000 تقـاعد وال ال

ديـن العـام1,428,000,000 فوائـد ال

قمح واألعالف60,000,000 دعم ال

حكومية20,164,000 وحـدات ال دعم ال

طبية79,000,000 المعالجات ال

حكومية70,000,000 جامعات األردنية ال دعم ال

نقدية المتكررة241,000,000 المعونة ال

تزامات سابقة52,000,000 تسديد ال

النفقــات الرأسـمالية1,546,392,000

مشاريع مستمرة614,256,000

مشاريع قيد التنفيذ593,945,000

مشــاريع جديــدة338,191,000

مجمــوع النفقـات العامة10,652,982,000مجــموع االيـرادات العامة8,912,000,000

عـجز الموازنة1,740,982,000

االستخداماتالمبــلغالمصادرالمبــلغ

1,740,982,000القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية44,210,000

431,138,226قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة1,197,517,000

1,659,060,000إصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدوالر1,659,060,000

221,645,000القروض الداخلية4,643,792,000

125,000,000

205,782,774

3,160,971,000

المجموع7,544,579,000المجموع7,544,579,000

جدول رقم (1)

خالصة الموازنة العامة للسنة المالية 2022

مــوازنـــة التمـويـــل

تسديد عجز الموازنة

تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة

اطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدوالر

سلف وزارة المالية لسلطة المياه

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على 

سلطة المياه

اقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية

اطفاءات الدين الداخلي
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(بالدينار)

إعادة تقدير فعلي فعلي فعلي فعلي

2022 2021 2020 2019 2018

7,938,204,000 7,324,868,330 6,238,048,694 6,965,863,406 6,944,940,125 اإليرادات المحلية

5,937,000,000 5,626,874,165 4,958,566,491 4,680,718,032 4,535,580,153 اإليرادات الضريبية

2,001,204,000 1,697,994,165 1,279,482,203 2,285,145,374 2,409,359,972 اإليرادات غير الضريبية

796,000,000 803,308,662 790,859,602 788,447,226 894,739,772 المنح الخارجية

8,734,204,000 8,128,176,992 7,028,908,296 7,754,310,632 7,839,679,897  االيرادات العامة

9,072,471,000 8,720,604,888 8,388,481,070 7,897,212,249 7,619,591,054 النفقات الجارية

2,622,039,000 2,474,861,562 2,343,627,826 2,216,553,397 2,029,265,881 الجهاز المدني

1,478,450,000 1,429,588,000 1,390,359,000 1,358,000,000 1,308,500,000 الجهاز العسكري

1,367,475,000 1,320,050,000 1,245,318,000 1,186,555,000 1,105,000,000 جهاز األمن والسالمة العامة

3,604,507,000 3,496,105,326 3,409,176,244 3,136,103,852 3,176,825,173 النفقات األخرى

1,655,000,000 1,604,999,000 1,570,446,477 1,369,900,001 1,331,836,003 التقاعد والتعويضات

1,428,000,000 1,403,413,427 1,243,360,605 1,113,383,153 1,004,419,227 فوائد الدين العام

0 0 0 0 161,130,000
شبكة االمان االجتماعي/الدعم 

النقدي لمستحقيه
0 0 0 0 55,693,611 دعم األعالف

0 0 113,121,660 160,000,000 0
الدعم بما فيه الدعم النقدي ودعم 

األعالف

60,000,000 55,000,000 0 0 0 دعم القمح واالعالف

19,507,000 20,189,450 18,901,166 21,058,000 122,492,151 دعم الوحدات الحكومية

79,000,000 74,994,670 95,866,574 111,124,956 86,109,878 طبية المعالجات واإلعفاءات ال

70,000,000 69,484,430 79,999,999 64,237,656 62,522,199 دعم الجامعات األردنية الحكومية

241,000,000 184,374,349 145,486,563 123,600,000 100,999,000 المعونة النقدية المتكررة

52,000,000 83,650,000 141,993,200 172,800,086 251,623,104 تسديد التزامات سابقة

1,487,529,000 1,138,215,611 822,845,011 915,482,465 947,711,358 النفقات الرأسمالية

10,560,000,000 9,858,820,499 9,211,326,081 8,812,694,714 8,567,302,412  النفقات العامة

1,825,796,000- 1,730,643,507- -2,182,417,785 -1,058,384,082 -727,622,515 العجز / الوفر بعد المنح

5.3 % - 5.3 % - 7.0%  - 3.3% - 2.4% - نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي

2,621,796,000- 2,533,952,169- -2,973,277,387 -1,846,831,308 -1,622,362,287 العجز / الوفر قبل المنح

7.6 % - 7.8 % - 9.6% - 5.8% - 5.4% - نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي

خالصة الموازنة العامة للسنوات 2018  - 2022

البيــــــــــــــان

جدول رقم )2(
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بالدينار

إعادة تقدير 2022فعلي 2021فعلي 2020فعلي 2019فعلي 2018 *البيــــــــــــــــــــــــان

5,064,1283,664,3522,615,5666,844,1445,700,000

2,581,9193,006,5681,865,5312,121,7472,750,000

23,866,01526,421,54017,456,17521,506,17563,313,000

149,616,79626,303,00024,501,16625,959,45025,782,000

80,066,07358,682,27468,054,29355,852,27769,390,000

1,153,565,2451,201,624,6521,014,623,963813,970,817778,536,942

6,391,5739,117,6057,960,2466,318,7858,276,000

1,421,151,749  1,328,819,991     1,137,076,940     932,573,395     953,747,942      

النفقــــــــــــات الجـــــــاريـة

371,084,135257,715,739273,563,339277,040,694272,413,000

37,920,114          26,312,865             28,258,34525,921,63526,631,000

542,914,023565,466,000419,938,409434,912,691468,377,000

14,332,06725,299,92032,720,000             24,231,634          26,026,525 الفوائد الخارجية

150,084,876150,782,897126,198,127106,529,676102,540,000

1,365,527974,994942,0631,325,000            3,455,118االعانات لمؤسسات عامة غير مالية

8,681,89612,485,8726,794,7154,765,000            6,397,898 التقاعد والتعويضات

14,340,93514,477,32315,013,09817,152,000          22,085,233 نفقات اخرى متنوعة

391,517               1,074,219               538,622589,437890,000

1,160,359,4391,049,971,712890,767,098893,043,929926,813,000
النفقات الرأســـــــــــمالية

402,958,482346,311,042252,704,939257,831,096303,307,000

26,668,4945,238,9285,600,0005,402,0186,275,000

55,326,97844,079,58319,296,58428,595,00037,250,000

23,866,01526,421,54017,456,17515,465,78963,313,000

508,819,969422,051,093295,057,698307,293,903410,145,000
1,669,179,4081,472,022,8051,185,824,7961,200,337,8321,336,958,000

-383,210,058 -267,764,437 -48,747,856 143,202,814-248,027,659-صافي العجز / الوفر قبل التمويل 

439,594,450274,403,128256,232,133399,012,944556,516,000

254,390,410        389,447,841337,518,825360,985,278502,242,000

110,023,00539,982,33026,965,63429,195,58556,533,000

108,083,841        58,466,152             14,518,375107,790,47629,250,000

3,718,898416,810323,0641,254,7222,200,000

0019,030,09013,044,96714,000,000

297,487               0000

325,379,295        304,670,197           468,928,936403,536,800104,912,000

237,165,622        120,452,231           26,011,73869,200,011716,000

1,883,6840000

4,546,979            0000

7,387,9880000

7,751,096            0000

1,203,251            2,716,887               595,474671,506380,107,742

1,501,426,006  1,190,555,576     1,150,124,269     1,384,692,289  1,646,476,742   

191,566,791131,200,314207,484,277131,248,507173,305,942

81,277,94263,892,86919,296,58459,750,00037,250,000

619,591,946425,380,847379,285,401476,696,416804,472,000

322,343,981296,966,999302,379,282466,484,730403,536,800

6,716,86299,3225,251,5404,220,6670

35,995,27239,767,43412,648,5286,689,1230

225,528,176225,851,791169,641,366222,501,820200,912,000

0019,030,09013,044,96714,000,000تحويل من شركة تطوير العقبة

6,688,5940000سلف مستحقة 

11,716,442          7,396,000               35,107,2014,056,05913,000,000

1,501,426,0061,190,555,5761,150,124,2691,384,692,2891,646,476,742

00000العجز /الوفر بعد التمويل 

مجموع المصادر 

اخرى 

مجموع االستخدامات 

وفر الموازنة قبل التمويل 

القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 

مسحوبات القروض الداخلية 

سلفة وزارة المالية

اخرى 

المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر

مجموع االيرادات 

الرواتب واالجور والعالوات 

مساهمات الضمان االجتماعي

استخدامات السلع والخدمات 

اصول ثابتة 

تحويل إلى سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة 

الفوائد الداخلية 

مجموع التفقات الجارية 

تسديد العجز قبل التمويل 

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة

رأسمالية - قروض خارجية 

رأسمالية - منح 

مطالبات غير مسدده

رديات ايرادات سنوات سابقة وذمم

احتياطات لتسديد التزامات 

تسديد التزمات

استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 

امانات ورديات نفقات سنوات سابقة

سلف

توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية

قروض تمويلية للفئات المستهدفة

التزامات غير مسددة 

اجمالي النفقات 

 موازنة التــــــــــــــــمويل المجمعة

 االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات

تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 

تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينه

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

* الفعلي لعام 2018 يشمل الوحدات الحكومية الت 

االيـــــــــــــــــــــــــــــرادات 

                                    النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2018 - 2022

 جدول رقم (4)

رأسمالية - تمويل داخلي

رأسمالية - دعم حكومي

المنح الخارجية 

دعم حكومي

ايرادات دخل الملكية 

ايرادات بيع السلع والخدمات

االيرادات المختلفة 

الضرائب على الدخل واالرباح

الضرائب على السلع والخدمات 

مجموع  النفقات الرأسمالية



 

32 

 

2202عشر  ثامن لتقرير السنوي الا  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

النفقات الرأسمالية للمحافظات/ الالمركزية 

2202لعام   
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2,026,596,000 2,104,130,000 

2022 

1,282,434,000

,212,955,0001

1,351,847,000 

للوزارات والدوائر  المقدرةخالصة التصنيف الوظيفي للنفقات 

2202للسنة المالية  الوظيفية األقسامحسب  الحكومية  

 (مقدرة(

1,570,133,000 
213,104,000 

1,132,899,000 

230,464,000 

21,477,000 

10,652,982,000 719,898,000 
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موازنات 

الوحدات 

 الحكومية

2022 للعام   

 

للوحدات المقدرة تصنيف الوظيفي للنفقات خالصة ال

2202للسنة المالية  الوظيفية األقسامحسب الحكومية   

60,601,000 

528,735,000 

80,807,000 

 

580,062,000 

178,000,000 

1,528,000 
24,588,000 

 

1,454,321,000 

 (مقدرة(


