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تعليمات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية
ومشروع نظام تشكيالت الوزارات والدوائر الحكومية وجدول تشكيالت الوحدات الحكومية
للسنة المالية 2011
---------------------------------------

أولا  :تعليمات عامــة -:
 -1تمدم تمدٌرات اإلٌرادات ومشارٌع الموازنة الجارٌة والرأسمالٌة وجداول
تشكٌالت الوظائف إلى دائرة الموازنــة العامــة ضمن اإلطـار متوسط
المدى لألعوام  2013-2011فً موعد ألصاه  0212/11/11لٌتسنى
بالتالً إعداد مشروع لانون الموازنة العامة وتمدٌمه إلى مجلس االمة فً
موعده الدستوري لمنالشته والسٌر بإجراءات الراره وفما ً الحكام الدستور .
 -0تموم كل من الوزارات والدوائر الحكومٌة والوحدات الحكومٌة بتمدٌم
مشارٌع موازناتها بشكل مفصل لألعوام (  0211و 0210و)0212
وعلى أن تكون هذه الموازنات مستندة إلى خطط عمل سنوٌة ٌتم صٌاغتها
فً كل وزارة /دائرة /وحدة حكومٌة ،متضمنة الرإٌا والرسالة واألهداف
اإلستراتٌجٌة والبرامج المتعلمة بها ومإشرات لٌاس األداء المراد تحمٌمها
خالل السنوات الثالث المادمة باإلضافة إلى تمدٌر الكلف المالٌة المتولعة
لتنفٌذ هذه البرامج وبما ٌنسجم مع متطلبات الموازنة الموجهة بالنتائج وفك
األسس التالٌة والتً توضح اإلطار العام ألسلوب إعداد الموازنة العامة -:
أ -تحدٌد النشؤة والرإٌة والرسالة واإلطار المانونً المنظم لعمل
الوزارة  /الدائرة  /الوحدة الحكومٌة.
ب -وضع األهداف اإلستراتٌجٌة والمهام التً تموم بها الوزارة/الدائرة/
الوحدة الحكومٌة ومساهمتها فً تحمٌك االهداف الوطنٌة وأهم
المضاٌا والتحدٌات التً تواجهها والبرامج التً تضطلع بها
ومإشرات لٌاس االداء التً حممتها خالل العام الماضً وبٌان مدى
االنحراف عن المإشرات المستهدفة وكذلن المإشرات المراد تحمٌمها
خالل السنوات الثالث المادمة  ، 0212-0211مع األخذ بعٌن
االعتبار النوع االجتماعً (ذكر ،انثى) والطفل عند وضع مإشرات
لٌاس االداء هذا فضالً عن بٌان اعداد الكوادر البشرٌة العاملة فٌها
حسب الجنس وتوزٌعهم وفما ً للبرامج مع ذكر اهداف كل برنامج من
هذه البرامج ،والهدف االستراتٌجً المرتبط بالبرنامج وأهم الخدمات
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التً ٌمدمها مع األخذ بعٌن االعتبار النوع االجتماعً (ذكر ،انثى)
والطفل عند بٌان هذه الخدمات وبٌان المدٌرٌات المسإولة عن تنفٌذ
هذه البرامج.
ج -بٌان أبرز المعلومات عن الوزارة /الدائرة/الوحدة الحكومٌة سواء
التً لها فروع وانشطة فً المحافظات او التً ٌمتصر عملها على
المركز مع األخذ بعٌن االعتبار النوع االجتماعً (ذكر ،انثى)
والطفل عند تعبئة البٌانات وحسب النماذج المعدة من لبل دائرة
الموازنة العامة بهذا الخصوص.
د -تحدٌد الكلفة الفعلٌة لكل مشروع وبٌان هدف المشروع ومولعه
الجغرافً ومدة التنفٌذ ومصادر التموٌل والتدفمات النمدٌة وحسب
نموذج بطالة وصف المشروع المعد من لبل دائرة الموازنة العامة.
-3
-4
-5

-6

-7

-8

تحدٌد االلتزامات المالٌة المائمة على المدى المتوسط للسنوات (-0211
. )0212
تحدٌد المشارٌع الجدٌدة وكلفها وجاهزٌتها وأهمٌتها فً ضوء ارتباطها
باألولوٌات واألهداف الوطنٌة .
اعتبارا ً من موازنة عام  0211سوف ٌتم اعتماد تصنٌف النفمات الجارٌة
حسب االنشطة وعلٌه ٌتم إدراج المخصصات الضرورٌة بشكل تفصٌلً
لكل نشاط وكل بند من بنود الموازنة الجارٌة وتوزٌعها على المحافظات
وحسب النماذج المعدة من لبل دائرة الموازنة العامة فً هذا المجال.
توزٌع المخصصات المرصودة للبرامج كنسبة مئوٌة حسب النوع
االجتماعً سواء من ناحٌة ممدم الخدمة او من ناحٌة المستفٌد من الخدمة
وذلن بالنسبة للبرامج التً تتضمن انشطة ومشارٌع تستهدف النوع
االجتماعً وحسب النماذج المعدة من لبل دائرة الموازنة العامة.
تضمٌن مشترٌات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة من األجهزة
واآلالت والمعدات والمركبات ولطع الغٌار ...وغٌر ذلن من السلع
االخرى للرسوم الجمركٌة وضرٌبة المبٌعات إال إذا ورد نص صرٌح
باإلعفاء فً اتفالٌة المروض والتموٌل أو برنامج المساعدة بموجب لرار
مجلس الوزراء رلم  1441/4/11/10تارٌخ .1991/9/1
لٌـام المحافظٌن بإرسال موازنات المشارٌع الرأسمالٌة وخاصة مشارٌع
التنمٌة فً المحافظات إلى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة
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المعنٌة لتضمٌنها بمشارٌع موازناتها ،وإرسال نسخة من هذه المشارٌع
إلى دائرة الموازنة العامة ،حسب النماذج المعدة بهذا الخصوص ولٌام
الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة بتمدٌم كشوفات تفصٌلٌة باإلنفاق
الرأسمالً لألعوام ( )0212 - 0211بحٌث تبٌن هذه الكشوفات
المشارٌع الرأسمالٌة المستمرة ولٌد التنفٌذ والجدٌدة ومصادر تموٌلها
(خزٌنة ،لروض  ،منح) موزعة وفما ً لمحافظات المملكة وحسب النماذج
المعدة من لبل دائرة الموازنة العامة مع ضرورة توضٌح حجم النفمات
التشغٌلٌة التً لد تترتب على المشارٌع الجدٌدة .
على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة عنـد إعـداد مشروعات
موازناتها لعام  0211تعبئة النماذج المعدة من لبل دائرة الموازنة العامة
وفما ً لخارطة الحسابات وفً حال الحاجة الى إضافة برنامج او مشروع
أو نشاط او بند جدٌد فٌتم إضافته دون ترمٌز لحٌن دراسته واعتماده من
لبل دائرة الموازنة العامة وفً حال اعتماده تموم الدائرة بإعطائه الترمٌز
المناسب.

ثانيا  :اإليرادات ومصادر التمويل -:
 -1تزوٌد دائرة الموازنة العامة بكشوفات تفصٌلٌة تتضمن اإلٌرادات الفعلٌة
لسنة  0229وللثمانٌة شهور االولى من سنة  0212واإلٌرادات الممدرة
للشهور االربعة االخٌرة من سنة  0212واإلٌرادات المتولع تحصٌلها خالل
السنوات ( )0212 - 0211وأسباب انحرافها وحسب النموذج المعد فً
دائرة الموازنة العامة.
 -0تمدٌم كشف ٌبٌن اإلٌرادات والمنح الخارجٌة والهبات واألمانات أو أي
حسابات أخرى ال تدخل ضمن لانون الموازنة العامة وأوجه إنفالها مع بٌان
الموانٌن واالنظمة التً تحصل وتصرف بموجبها هذه االٌرادات كما ٌمدم
كشف بالمساعدات العٌنٌة المتولعة وأوجه استعماالتها مع تمٌٌم لٌمتها
النمدٌة.
 -2لٌام الدوائر التحصٌلٌة وباألخص تلن المعنٌة بتحصٌل االٌرادات الضرٌبٌة
بتمدٌم كشف تفصٌلً ٌتضمن الجهات المعفاة من الضرائب وحجم
اإلعفاءات الضرٌبٌة الممنوحة لمختلف المطاعات أاللتصادٌة بموجب لانون
تشجٌع االستثمار ،وبآثار االتفالٌات المبرمة بٌن المملكة والعالم الخارجً.
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ثالثا  :النفقــــات -:
أ  -النفقات الجارية-:
تمدر نفمات األنشطة الجارٌة للسنوات ( )0212 –0211وفما ً لما ٌلـً-:
 -1الرواتب واألجور والعالوات-:
تمدر المخصصات لهذه المجموعة وفما لما ٌلً - :
أ  -الوظائف المشغولة وفما للرواتب والعالوات الفعلٌة الواردة حسب
كشف الرواتب.
ب  -الوظائف الشاغرة على أساس متوسط راتب الوظٌفة مع ضرورة
تمدٌم كشف بهذه الوظائف والممترح الغاإها .
ج  -عدم طلب رصد أي مخصصات إضافٌة غٌر مبررة لعالوة النمل
وبدل التنمالت والمكافآت وعالوة المٌدان والعالوة االضافٌه
والعالوات األخرى وتمدٌم جداول تتضمن أسماء الموظفٌن الذٌن
ٌتماضون هذه العالوات ووظائفهم وممدار تلن العالوة أو البدل لكل
منهم ومبررات منح هذه العالوات وفـك األنظمة سارٌة المفعول.
 -2النفقات التشغيلية (استخدام السلع والخدمات ) -:
إعادة النظر فً النفمات التشغٌلٌة ( السلع والخدمات)والتوجه نحو
ترشٌدها مع ضرورة عدم تؤجٌل دفع الفواتٌر والذمم المستحمة علٌها
على أن ٌتم إعداد تمدٌر كل مادة من مواد هذه النفمات حسب االحتٌاج
الفعلً وضمن حدها األدنى على أن ٌتم إرفاق البٌانات التفصٌلٌة التالٌة:
أ -جداول تبٌن حجم االستهالن لكافة بنود االنفاق التشغٌلً كل على
حدة.
ب -عمود اإلٌجارات الفعلٌة والملتزم بها علما ً بؤنه لن ٌتم رصد أي
مخصصات لإلٌجارات الجدٌدة إال للضرورة المصوى.
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ج -كشف ٌبٌن عدد السٌارات واآللٌات وأنواعها وتارٌخ صنعها
ومعدالت استهالكها من المحرولات والزٌوت ولطع الغٌار وكشف
بالسٌارات واآللٌات المنوي شطبها معتمدة من الجهات المعنٌة .
د  -أٌة عمود ملتزم بها مثل عمود الصٌانة والخدمات والتنظٌف ...الخ
وارفالها بالمشروع.
هـ -بٌان مفصل ٌتضمن المخزون المتوفر لدى الوزارة  /الدائرة
/الوحدة الحكومٌة من كافة اللوازم ولطع الغٌار والمرطاسٌة
واألجهزة واآلالت لسنة . 0229
و -كشف ٌتضمن االلتزامات المائمة وغٌر المسددة مع بٌان أسبابها
تمهٌدا لدراستها والـنظر فً إمكانٌة معالجتها ضمن مخصصات
الوزارة  /الدائرة  /الوحدة الحكومٌة نفسها .
 -3الفوائد واإلعانات والدعم والمنح والمنافع الجتماعية -:
ٌتم تمدٌر هذه النفمات باالخذ بعٌن االعتبار المرارات واالتفالٌات التً
تستند إلٌها الوزارات /الدوائر /الوحدات الحكومٌة فً دفع هذه النفمات
على أن ٌتم إرفاق البٌانات التفصٌلٌة التالٌـة- :
أ -بٌان ٌتضمن كافة تفاصٌل الفوائد الداخلٌة والخارجٌة المستحمة.
ب -بٌان ٌتضمن لٌمة اإلعانات السنوٌة والجهات المستفٌدة مع بٌان
السند المانونً لها.
ج -بٌان ٌتضمن لٌمة الدعومات  /المنح الممدمة للوحدات الحكومٌة
وأوجه إنفاق هذه الدعومات /المنح.
د -بٌان ٌتضمن بالتفصٌل لٌمة المخصصات التماعدٌة والعالوات
والتعوٌضات والمكافآت للمتماعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن .
هـ -بٌان ٌتضمن بالتفصٌل لٌمة المساعدات االجتماعٌة السنوٌة الممدمة
والجهات المستفٌدة من هذه المساعدات.
 -4النفقات األخرى واألصول غير المالية-:
ٌتم تمدٌر هذه النفمات بحدها األدنى على ان ٌتم إرفاق البٌانات
التفصٌلٌة التالٌة-:
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أ -بٌان ٌتضمن بالتفصٌل لٌمة المساهمات السنوٌة ولٌمة
المساهمات غٌر المدفوعة مع بٌان أسباب عدم الدفع وبٌان
إمكانٌة االستغناء عن هذه المساهمات او بعضها.
ب -كشف ٌتضمن البعثات والدورات التدرٌبٌة المطلوبة وأعداد
المستفٌدٌن .
ج -بٌان ٌتضمن لٌمة المكافآت لغٌر الموظفٌن مع بٌان السند
المانونً لهذه المكافآت .
د -كشف ٌبٌن ردٌات اإلٌرادات لسنوات سابمة .
هـ -لن ٌتم رصد أي مخصصات تحت المواد ( األثاث واألجهزة
واآلالت والمعدات) باستثناء استبدال بدل تالف.
ب  -النفقات الرأسمالية -:
 -1رصد المخصصات الالزمة لتنفٌذ المشارٌع الملتزم بها والمتعالد علٌها
وبوشر بتنفٌذها ولم تنجز بعد،بما ٌتفك واألولوٌات الوطنٌة
واالحتٌاجات التنموٌة للمحافظات علما بؤنه لن ٌتم تدوٌر اي
مخصصات لتغطٌة التزامات ترتبت على هذه المشارٌع لسنة ،0211
مع ضرورة إرفاق بٌانات واضحة ومحددة بالمعلومات التالٌة بالنسبة
لكل مشروع لٌد التنفٌذ ٌطلب له مخصصات فً موازنة عام -:0211
اسم المشروع
أ-
ب -اهداف المشروع ومبرراته
النتائج المتولعة من تنفٌذ المشروع
ج-
المولع الجغرافً للمشروع
د-
الجهة المنفذة
هـ
الكلفة الكلٌة للمشروع
و-
مكونات ( عناصر) المشروع
ز-
ح -مدة التنفٌذ وتارٌخ البدء واالنتهاء لكل مشروع
ط -إجمالً اإلنفاق الفعلً ونسبة االنجاز
ي -عدد العاملٌن على حساب المشروع
ن -مإشرات األداء المستهدفة.
 -0عدم رصد اٌة مخصصات لمشارٌع رأسمالٌة جدٌدة فً موازنة عام
 0211باستثناء المرتبطة منها بالمنح الخارجٌة واالتفالٌات الدولٌة.
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 -2رصد المخصصات الالزمة لتنفٌذ المشارٌع الجدٌدة ذات االولوٌة
الوطنٌة الملتزم بتنفٌذها فً عامً  0210و  0212بموجب لرارات
صادرة عن مجلس الوزراء وبما ٌتفك مع أألولوٌات الوطنٌة شرٌطة
ان ترفك دراسات الجـدوى االلتصادٌـة والفنٌـة إضافة الى البٌانات
أعاله مع بٌانات واضحة ومحددة بالمعلومات التالٌة بالنسبة لكل
مشروع جدٌد ٌطلب له رصد مخصصات فً موازنة عامً 0211
و-: 0210
أهمٌة المشروع ( ٌعطى رمز بحسب األولوٌة .. 2،0،1الخ).
أ-
جاهزٌة المشروع ( دراسة جدوى  ،استمالن ،اطر لانونٌة ..
ب-
الخ).
لن ٌنظر فً رصد أي مخصصات ألي مشروع لم تمدم بشؤنه
ج-
البٌانات المذكورة أعاله.
 -4تمدٌم كشف تفصٌلً بحجم النفمات المتكرررة و التشرغٌلٌة الناجمرة عرن
تنفٌذ المشرارٌع الرأسرمالٌة واثرر ذلرن علرى حجرم الموازنرة الكلرً لكرل
وزارة/دائرة/وحدة حكومٌة.
 -5عـلى جـمٌع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة التمٌد بما ٌلً- :
أ -عدم إغفال طلب رصد مخصصات لتسدٌد التزامات ناتجة عن
العمود ومراعاة الدلة فً هذه الناحٌة.
ب -التنسٌك مع المحافظٌن بشكل فعال من خالل مدراء المدٌرٌات
المعنٌة الدراج المشروعات الضرورٌة لمحافظاتهم ضمن
مشروع موازنة الوزارة او الدائرة المختصة.
 -6تحدٌد المشارٌع الجدٌدة التً ٌمكن تنفٌذها بالتعاون مع الموات
المسلحة االردنٌة.
 -1إدراج لٌمة االستمالكات المتولعة لكل وزارة  /دائرة  /وحدة حكومٌة
معنٌة ضمن نفماتها الرأسمالٌة وتزوٌد دائرة الموازنة العامة بموائم
االستمالكات الحكومٌة الملتزم بها والتً ٌطلب رصد مخصصات لها
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فً موازنة عام  0211بموجب لرارات استمالن خطٌة مع بٌان
تارٌخ االستمالن ولٌمته والغرض منه .
 -4إرفاق جدول بتشكٌالت الوظائف وأسماء العاملٌن لكل مشروع
رأسمالً ( سواء ملتزم به أو جدٌد ) ٌطلب له مخصصات فً
مشروع موازنة عام .0211
 -9بٌان األنشطة الجارٌة المشارٌع الرأسمالٌة التً تستهدف لطاع االسرة
عموما ً والمرأة خصوصا ً (المشارٌع المراعٌة للنوع
االجتماعً)باالضافة الى المشارٌع التً تعنى بالطفل .،بحٌث ٌتم
بٌان كلفها االجمالٌة ومصادر تموٌلها والمحافظات المستفٌدة منها.

رابعا  :القروض واللتزامـات -:
 -1على جمٌع الوحدات الحكومٌة ادراج المخصصات الالزمة لتسدٌد ألساط
المروض الخارجٌة والداخلٌة المترتبة علٌها والتً ٌستحك دفعها خالل عام
 0211او استحك دفعها خالل السنوات السابمة ولم تدفع مع بٌان اسباب
عدم الدفع.
 -0لٌام وزارة التخطٌط والتعاون الدولً بتزوٌد دائرة الموازنة العامة بكشف
ٌتضمن كافة المروض الخارجٌة والمنح المتعالد علٌها ممابل مشارٌع
انمائٌة خالل االعوام (. )0212 – 0211
 -2لٌام وزارة المالٌة بتمدٌم كشف ٌتضمن المروض المتعالد علٌها والمعاد
إلراضها ومواعٌد تسدٌد األلساط والفوائد والمشارٌع التً ٌتم تموٌلها ،
على أن ٌتم تمٌٌمها وفك معدالت الصرف الصادرة عن البنن المركزي مع
بٌان اصل المروض وما سدد منها وااللساط والفوائد التً ستتحمك على
هذه المروض خالل السنوات المادمة.

خامسا  :تعليمات إعداد جدول تشكيالت الوظائف -:
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 -1اٌالء عملٌة تخطٌط الموارد البشرٌة األهمٌة الالزمة من خالل لجان
التخطٌط والتنسٌك والمتابعة فً الدوائر سندا ً ألحكام الفمرة (أ) من المادة
( )15من نظام الخدمة المدنٌة رلم ( )22لسنة  0221وتعدٌالته.
 -0االلتزام بان تكون لرارات النمل واالنتداب والتكلٌف واإلعارة المنصوص
علٌها فً نظام الخدمة المدنٌة فً الحاالت التً تمتضٌها المصلحة العامة.
 -3إلغاء كافة الوظائف الشاغرة التً نتجت عن حاالت االنفكان كاإلحالة
على التماعد او االستمالة او فمدان الوظٌفة او ألي سبب آخر.
 -4التمٌد التام بعدم إحداث أي وظٌفة والتصار االحداثات من الوظائف فً
وزارتً التربٌة والتعلٌم والصحة لتنفٌذ أهداف وبرامج هاتٌن الوزارتٌن
وفً ضوء هٌكلهما التنظٌمً وخططهما اإلستراتٌجٌة ،مع بٌان المبررات
واألسباب الموجبة ومسمى الوظٌفة وشروط إشغالها وبما ٌتناسب مع
وصف وتصنٌف الوظائف المعتمد ،علما ً بؤنه لن ٌتم لبول أي طلب
بإحداث وظٌفة ال تستكمل هده المتطلبات.
 -5تحدٌد االحتٌاجات من الوظائف على جدول التشكٌالت لعام  0211لتثبٌت
الموظفٌن الذٌن تنطبك علٌهم شروط التثبٌت العاملٌن خارج جدول
تشكٌالت الوظائف وخارج لانون الموازنة العامة تنفٌذا لمرار مجلس
الوزراء رلم ( )0412تارٌخ  0226/9/06بحٌث ٌتم االنتهاء من تثبٌتهم
على تشكٌالت هذا العام .
ٌ -6رفك بجدول تشكٌالت الوظائف ،الهٌكل التنظٌمً للوزارة/الدائرة/
الوحدة الحكومٌة ،مع تمدٌم االلتراحات الالزمة لتعدٌل جدول التشكٌالت،
بحٌث ٌنسجم ذلن مع تنظٌمها اإلداري ولن ٌنظر فً أي تغٌٌر ال ٌنسجم
مع الهٌكل التنظٌمً ،والوصف الوظٌفً المعتمد.
 -7تزوٌد دائرة الموازنة العامة بجداول تبٌن توزٌع الكوادر العاملة فً
الوزارة/الدائرة/الوحدة الحكومٌة على الوحدات اإلدارٌة فٌها موزعة
حسب الجنس والبرامج .
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 -8على جمٌع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة تزوٌد دائرة الموازنة
العامة بكافة الموافمات الرسمٌة المتعلمة بعملٌات نمل الموظفٌن مع
درجاتهم أو رواتبهم مع مشروع لانون الموازنة العامة لعام 0211
ومشروع لانون موازنات الوحدات الحكومٌة لٌتسنى نمل المخصصات
المالٌة الالزمة.
ٌ -9رفك بجدول التشكٌالت كشفا ً بالوظائف الشاغرة والوظائف التً ٌمكن
االستغناء عنها أو نملها.
 -01على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة التً لدٌها فائض عن حاجتها
من الموظفٌن التنسٌك مع الوزارات والدوائر والوحدات التً بحاجة إلى
موظفٌن لنملهم إلٌها وفما ً ألحكام نظام الخدمة المدنٌة.
 -00إرفاق جدول بتشكٌالت الوظائف على أي حساب آخر خارج لانون
الموازنة العامـة.
 -02إرفاق جدول بالوظائف خارج جدول التشكٌالت على البنود المختلفة
للنفمات الجارٌة والرأسمالٌة.
 -03زٌادة الموظفٌن بعمود وفك أحكام نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة
المعمول بهما
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