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موازنة عامة شفافة
تعزز أركان التنمية المستدامة

وتعتلي قائمة الممارسات العالمية الجيدة.

رؤيتنا
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تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق
منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات

الحكومية من تحقيق ا�هداف وا�ولويات الوطنية
وبما يفوق توقعات متلقي الخدمة.

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

2.   مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة.

3.   تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة.

أهدافنا ا�ستراتيجية
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نشأة دائرة الموازنة العامة وتطورها

صدور  قبل  ا�ردن  في  العامة  الموازنة  إعداد  مسؤولية  كانت 
 1962 لسنة   (39) رقم  العامة  الميزانية  تنظيم  قانون 
قسم  خالل  من  المالية  وزارة  مهام  من  واحدة  وتعديالته 
الميزانية العامة الذي كان يرتبط مباشرة بوكيل وزارة المالية، 
وفي عام 1960 تم تشكيل لجنة ملكية للنظر في القوانين 
منها  يتعلق  ما  وخاصة  بها  المعمول  المالية  وا�نظمة 
بالموازنة العامة والحسابات المتعلقة بها، وقد درست اللجنة 
أبرز  وحددت  تصنيفها،  وطرق  العامة  الموازنة  إعداد  منهجية 

عناصر الضعف فيها.

وفي عام 1962، تم تشكيل لجنة مالية خاصة قامت بوضع 
 ،1962 لسنة   (39) رقم  العامة  الميزانية  قانون  مشروع 
والذي أصبح نافذ المفعول كقانون إعتباراً من 1962/10/16، 
يديرها  العامة  الموازنة  دائرة  إنشاء  تم  القانون  هذا  وبموجب 

مدير عام يرتبط بوزير المالية.

الموازنة  دائرة  بدأت   ،1964 /1963 المالية  السنة  وإعتباراً من 
العامة في إعداد قانون الموازنة العامة للدولة، وقد إستمرت 

الدائرة منذ ذلك الوقت بإدخال التحسينات على اسلوب إعداد 
بذلك  مواكبة  وا¸يرادات  النفقات  وتصنيف  العامة،  الموازنة 
وا�وضاع  يتالءم  بما  الدولية  والتصنيفات  ا�دلة  أحدث 

والسياسات ا¸قتصادية وا¸جتماعية في ا�ردن.

العامة  الموازنة  تنظيم  قانون  إقرار  تم   2008/11/25 بتاريخ 
39 لسنة  بدًال من القانون القديم رقم   2008 58 لسنة  رقم 

.1962

بتطبيق  الدائرة  شرعت  فقد   ،2008 عام  موازنة  من  وإعتباراً 
مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج لتصبح المملكة أول دولة 
قامت  كما  المنطقة.  مستوى  على  المفهوم  هذا  تطبق 
الدائرة بتطبيق العديد من مفاهيم ا¸صالح المالي مثل تطبيق 
إطار ا¸نفاق متوسط المدى وخارطة الحسابات الجديدة، وذلك 
والرقابة  وتنفيذها  العامة  الموازنة  إعداد  بعملية  ل¿رتقاء 
المالية  للموارد  ا�مثل  التوزيع  عملية  إلى  وصوًال  عليها 
مردوده  وتعظيم  العام  ا¸نفاق  كفاءة  وتحسين  المتاحة 
تعزيز  يضمن  بما  المالي  ا¸صالح  أركان  ترسيخ  وبالتالي 

ا¸ستقرار المالي والنقدي في المملكة.
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إعداد الموازنة العامة للدولة.

إعداد موازنات الوحدات الحكومية.

المدنية  الخدمة  ديوان  مع  بالتنسيق  الحكومية  والوحدات  للدوائر  الوظائف  تشكيالت  وجداول  نظام  إعداد 
والجهات الرسمية ذات العالقة وفق القوانين وا�نظمة النافذة.

رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقًا لÂولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية ومكاسبها 
على جميع محافظات المملكة.

إعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية ¸قرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية على أن يحدد لكل من هذه 
العمليات وقت معين تتم فيه.

للنتائج  تحقيقها  من  والتأكد  الحكومية  والوحدات  للدوائر  وا�نشطة  والمشاريع  البرامج  أداء  تقييم  متابعة 
المنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ أهدافها.

إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها إنعكاسات مالية خالل مراحل إقرارها.

تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في ا�مور المالية وأي أمور أخرى ذات عالقة بمهام الدائرة.

تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل المصادقة 
عليها.

مهام
الدائرة

حدد قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 مهام الدائرة بما يلـــي 
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تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض أو الزيادة أو الجمع أو 
المقابلة أو المراجعة بهدف التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة العامة للدولة.

طلب المعلومات والبيانات الالزمة من كافة الدوائر والوحدات الحكومية فيما يتعلق با�هداف والبرامج والمشاريع 
وا�نشطة وتمويلها.

الحكومية. الدوائر والوحدات  بين  البرامج والتمويل  الضرورية في  ا¸زدواجات غير  حذف 

تدقيق كافة البرامج والمشاريع وا�نشطة التي تطلب مخصصات بغية التأكد من أولوياتها وجدواها وعالقتها بعضها 
ببعض.

ا¸طالع على كافة الوثائق والمراسالت والقيود �ي دائرة أو وحدة حكومية.

والتحليل  بالمتابعة  تتعلق  دورية  تقارير  وإصدار  الحكومية  الوحدات  وموازنات  العامة  الموازنة  تنفيذ  على  الرقابة 
والتقييم.

الرأي بشأنها. أخرى وإبداء  الحكومية والبلديات وأي منشآت حكومية  الجامعات  ا¸طالع على موازنات 

للدائرة في سبيل إنجاز مهامها القيام بما يلـــي
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تطور حجم الموازنة العامة
في المملكة

تطور أعداد الموظفين في
الوزارات والدوائر الحكومية

الكادر الوظيفي لدائرة الموازنة
العامة لعام 2014

السنة

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2013

80.7

204.7

563.2

805.7

1120.1

1693.9

2187.1

3538.9

5708.0

7065.4

العددالمؤهلالعددالسنةحجم الموازنة  (مليون دينار)

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2013

26809

39875

65298

77902

99946

121117

126779

145802

179235

192670

دكتوراه

ماجستير

دبلوم عالي سنة/ مهني

بكالوريوس

دبلوم 

ثانوية عامة

دون الثانوية

المجمـــوع

7

12

1

59

9

11

21

120

7



8

معلومات ا�تصال
دائرة الموازنة العامة  -  الشميساني  -  شارع حسين الجسر   -  بناية 24

962+)  -  فاكس : 65666063 (962+) هاتف : 65666065 (
11118 ص.ب,  1860  عمان  اردن - الرمز البريدي  

www.gbd.gov.jo : الموقع ا�لكتروني  -  gbd@gbd.gov.jo : البريد ا�لكتروني

طبع بدعم من : 

إلى دوار
المدينة الرياضية






