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 حٌةاالفتتا

عام  نتائج أعمالها خالل بطٌاته أبرز ٌحويلدائرة الموازنة العامة الذي  السابع السنويأن ألدم التمرٌر  ٌسعدنً
الممارسات ألفضل وفماً  فً مجال إدارة الموازنة العامة والمستجداتاإلنجازات  العدٌد من لذي شهداو 3122

والتطلعات المستمبلٌة للدائرة وصوالً إلى  كما ٌبٌن هذا التمرٌر الخطط العالمٌة المعاصرة فً هذا المضمار.
 الهدف الرئٌسً المنشود والمتمثل فً تحمٌك التوزٌع األمثل واالستغالل األفضل للموارد المالٌة المتاحة .

 
ً فً تطبٌك الموازنة  وٌأتً فً صدارة اإلنجازات والتطورات التً  (ROB) الموجهة بالنتائجالسٌر لدما

بتنفٌذ المراحل المتمدمة  هذا العام الدائرة استمرت ، حٌثخالل األعوام الملٌلة الماضٌة شهدتها دائرة الموازنة
وبهذا الخصوص، تابعت  على مستوى المنطمة.فً هذا المجال األردن الدولة الرائدة هذا المفهوم لٌصبح ل

ج الوزارات وجداول تطوٌر لانون الموازنة العامة لٌشتمل على بٌانات مفصلة عن برام 3122الدائرة فً عام 
إحصائٌة عن النوع االجتماعً، الى جانب تحمٌك انجازات ملموسة هذا العام فً تبنً نهج الموازنة الصدٌمة 
للطفل وللمرة االولى من خالل تطوٌر نماذج الموازنة ومراجعة وتعدٌل الخطط االستراتٌجٌة والبرامج 

"ملخص بإصدار كل من وثٌمة  دائرةلامت ال والمشارٌع ومؤشرات األداء ألربع وزارات رٌادٌة. كما
وذلن للمرة االولى  3122" للموازنة العامة للسنة المالٌة دلٌل المواطنووثٌمة " 3122" للسنة المالٌة الموازنة

مما ٌساهم فً تحسٌن تمٌٌم إدارة الموازنة العامة فً المملكة من لبل الهٌئات الدولٌة المختصة خصوصاً فٌما 
 فٌة واعداد التمارٌر وتعزٌز مبدأ المشاركة فً هذا المجال . ٌتعلك بالشفا

 
ٌعد نملة نوعٌة فً إعداد  تطوٌر إدارة الموازنة العامة فً المملكة  فً مجال تحمٌمهإن ما تم وإزاء ما سبك، ف

وكذلن لدى  بناء المدرات المؤسسٌة فً الدائرة علىالموازنة وتنفٌذها والرلابة علٌها وهذا ٌستدعً العمل دائماً 
 كافة الوزارات والدوائر الحكومٌة.

 
وال ٌسعنً فً هذا الممام إال أن أتمدم بعمٌك شكري وتمدٌري لجمٌع الزمٌالت والزمالء العاملٌن فً دائرة 

والمتمٌزة المبذولة التً لوالها لما  المستمرةالموازنة العامة على مثابرتهم وتفانٌهم فً عملهم وعلى جهودهم 
ً على مواصلة المسٌرة فً  كنا لادرٌن على تحمٌك هذه اإلنجازات، وأدعو المولى عز وجل أن ٌعٌننا جمٌعا

تحمل المسؤولٌة للمضً لدماً فً خدمة أردننا الحبٌب تحت راٌة ملٌكنا المفدى جاللة الملن عبد هللا الثانً ابن 
 الحسٌن حفظه هللا وأدامه ذخراً وسنداً لوطننا الغالً.

 

،فٌكوهللا ولً التو  

 زؼلول إسماعٌلد.                                                                                     

 مدٌر عام دائرة الموازنة العامة 
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 الدور التنموي للموازنة العامة فً االردن

 

 مالًنشودة وضمن اطار سنة مالٌة ممبلة لتحمٌك االهداف الوطنٌة الملتشكل الموازنة العامة خطة الحكومة 

ً متوسط المدى. وازاء هذا المفهوم، تعمل دائرة الموازنة العامة  على رصد المخصصات المالٌة لتنفٌذ السٌاسة  دوما

تنفٌذ العدٌد من  بدعممنذ تأسٌسها مطلع الستٌنات من المرن الماضً، لامت دائرة الموازنة العامة فالعامة للدولة. 

رصد المخصصات الالزمة للمشارٌع الرأسمالٌة الحكومٌة الجدٌدة ومتابعتها فً مختلف  و امج والخطط التنموٌةالبر

المطاعات والمحافظات، مما انعكس اٌجابا على تحسٌن البٌئة االستثمارٌة وتوسٌع وتٌرة النمو االلتصادي من خالل 

ساهم بصورة ملموسة فً التحول تحفٌز الطلب الكلً الفعال فً االلتصاد الوطنً، وبالتالً تموٌة جانب العرض و

حسب  (Upper Middle Income Country) تصنّف ضمن الشرٌحة العلٌا للبلدان متوسطة الدخلالى دولة مؤخراً 

كما اسهم االنفاق العام على مدى  .تصنٌفات البنن الدولً  بعد ان كانت المملكة تصنف ضمن الدول متدنٌة الدخل سابما

والتعلٌمٌة والتنموٌة فً المملكة، ولد تحممت هذه االنجازات  ةاء بالعدٌد من المؤشرات الصحٌالعمود الماضٌة فً االرتم

تدفمات المنح والمساعدات الخارجٌة والتً ساهمت مجتمعة فً تنفٌذ بدعم من بالتضافر مع استثمارات المطاع الخاص و

 وخدمٌة شملت مختلف االنشطة فً المملكة. ةمشارٌع صناعٌ

 

رة فً هذا المجاال ان النفماات الرأسامالٌة الحكومٌاة )او بارامج االساتثمار العاام( تمثال عامال رفاع وتجدر اإلشا

ة وتحسٌن خدمات البنٌة ٌاٌجابً ولوي للنمو االلتصادي من خالل توجٌه االلتصاد الوطنً وتنفٌذ توجهات السٌاسة المال

 لبل المطاع الخاص، بشمٌه المحلً واالجنبً .التحتٌة وغٌرها من الخدمات الداعمة لممارسة أنشطة األعمال من 
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 دائرة الموازنة العامة استراتٌجٌة 

 

 

األولوٌات والمحاور للمرحلة الممبلة والرامٌة إلى تجسٌد تضمنت الخطة االستراتٌجٌة لدائرة الموازنة العامة 

مستدامة وتعتلً لائمة الممارسات العالمٌة "موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمٌة الرؤٌة الدائرة المتمثلة فً 

"تخصٌص أمثل للموارد المالٌة المتاحة وفك منهجٌات متطورة تمكن ، وتحمٌك رسالتها  التً تمثلت فً الجٌدة"

 ."الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة من تحمٌك األدهداؾ واألولوٌات الوطنٌة وبما ٌفوق تولعات متلمً الخدمة

 التالٌة : المشاركة الفاعلة فً تحمٌك األهداف الوطنٌة إلى اإلستراتٌجٌةلموازنة العامة فً خطتها وتسعى دائرة ا

 .المساهمة فً تطوٌر اإللتصاد األردنً لٌكون مزدهراً ومنفتحاً على األسواق اإلللٌمٌة والعالمٌة -2

 . المساهمة فً إعادة هٌكلة المطاع العام لٌكون أكثر إنتاجٌة وفعالٌة -3

 .المساهمة فً تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضعة للمساءلة -4
 

التً  اإلستراتٌجٌةفمد تضمنت الخطة عدداً من األهداف  ،الوطنٌة المذكورة األهدافوللمساهمة فً تحمٌك 

  : ًـــٌل تحمٌمها تمثلت فً ما إلىتسعى الدائرة 

 .لٌم ومستمر فً المملكةالمساهمة فً بناء وضع مالً س -2

 .مواكبة أفضل الممارسات العالمٌة المعاصرة فً إدارة الموازنة -3

 . تعزٌز المدرات المؤسسٌة فً الدائرة -4

 

  : كذلن تضمنت اإلستراتٌجٌة عدداً من األهداف الفرعٌة من أهمها

 .ضبط اإلنفاق العام وتوجٌهه بما ٌتفك واألولوٌات الوطنٌة -2

 . عم الممدم للوحدات الحكومٌة بشكل تدرٌجًتخفٌض الد -3

 اإلجمالً.الحفاظ على مستوى آمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلً  -3

 اإلجمالً.االلتزام بسمف الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً    -4

 بالنتائج.تعمٌك تطبٌك مفهوم الموازنة الموجهة    -5

 .وازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومٌة ضمن اإلطار متوسط المدىوتطوٌر نهج إعداد الم ترسٌخ  -6

 .التوسع فً تطبٌك مكونات خارطة الحسابات للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومٌة -7

 .GFMIS))الحكومٌة  المساهمة فً بناء نظام إدارة المعلومات المالٌة -1

 .فً المملكة العام لإلنفاقلً المزٌد من االهتمام بالجانب التحلٌ إٌالء -9
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 لٌاس مستوى اإلنجاز فً المشارٌع الرأسمالٌة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة وعلى مستوى  -21

 .محافظات المملكة تعزٌزاً لنهج الالمركزٌة

 .رفع كفاءة الموارد البشرٌة -22

 .تحسٌن بٌئة العمل الداخلٌة  -23

 .والوحدات الحكومٌة من أجل تطبٌك المفاهٌم الحدٌثة للموازنة نمل المعرفة للوزارات والدوائر -24
 

 برنامج اإلدارة والخدماتولتحمٌك األهداف االستراتٌجٌة المذكورة تموم الدائرة بتنفٌذ برنامجٌن رئٌسٌٌن هما 
 كما هو مفصل الحماً .وبرنامج تطوٌر منهجٌة الموازنة المسانده 

المستمبلٌة ورسالتها اإلستراتٌجٌة وربطها بمساهمة الدائرة فً تحمٌك  تهاتستند الدائرة فً رسم رؤٌوهذا 
م والشفافٌة والتعاون والحٌادٌة وتحمل التعل:  ًــرٌة وهــم الجوهـمجموعة من المٌ إلىالوطنٌة  األهداف
 .المسؤولٌة
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 ودهٌكلها التنظٌمً دائرة الموازنة العامةخدمات 

، تماوم الادائرة بتنفٌاذ الخادمات حمٌاك رساالة وأهاداف دائارة الموازناة العاماةإنطاللاً من الحرص على ت

علاااى نحاااو ٌملااال مااان التاااداخل فاااً المهاااام والمهاااام والواجباااات المنوطاااة بهاااا لتغطاااً كافاااة نشااااطاتها 

بٌن المدٌرٌات والوحدات المختلفة، وتتوزع الخدمات التاً تماوم بهاا الادائرة  واإلزدواجٌة فً الواجبات

 جٌن رئٌسٌٌن وهما: على برنام

 

 :المساندة والخدمات االدارة برنامج -1
 

وٌارتبط بهادف  المادٌرٌات لجمٌع المساندة والمالٌة االدارٌة الخدمات كافة تمدٌمالبرنامج الى  ٌهدف هذا

البرنامج كل من المشارٌع واالنشاطة كما ٌتضمن  ،إستراتٌجً هو تعزٌز المدرات المؤسسٌة فً الدائرة

 : التالٌة

 مات واالدارة المساندة الخد 

  مشروع االدارة 

  رفع وتطوٌر المدرات المؤسسٌة 

  إعادة تاهٌل مبنى الدائرة 

  توسعة مبنى الدائرة 

 

ً 71بنحو ) 3122البرنامج من خالل كادر وظٌفً ٌمدر فً عام هذا ٌنفذ و   ( ذكور63منهم ) ،( موظفا

 موزعٌن على المدٌرٌات والوحدات التالٌة : ( إناث 27و )

 . واالدارٌة المالٌة الشؤون مدٌرٌة -

 . الداخلٌة الرلابة وحدة -

 . والتدرٌب التطوٌر وحدة -

 . والمعرفة الحاسوب مدٌرٌة -

 

 فهً على النحو التالً :الخدمات التً ٌمدمها البرنامج اما عن 

 . للموظفٌن المالئمة التحتٌة توفٌرالبنٌة -

 . بها المتعلمة ٌاناتوالب للدائرة والمالٌة االدارٌة الشؤون كافة تنظٌم -

 . الدائرة لموظفً التدرٌبٌة الخطة إعداد -

 . الحاسوب وبرمجٌات انظمة وتحدٌث تطوٌر -

 . عمل ورش عمد -
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 . بالدائرة المتعلمه الوثائك كافة طباعة -

 :برنامج تطوٌر منهجٌة الموازنة -2

 مثال الموازناة ادارة فاً المعاصرة العالمٌة والمفاهٌم المنهجٌات تطبٌك تعمٌكٌهدف هذا البرنامج الى 

 مساتوى ولٌااس الحساابات خارطاة وتطبٌاك بالنتاائج الموجهاة والموازناة المدى متوسط المالً االطار

 :هما ٌنٌ، وٌرتبط بهذا البرنامج هدفٌن استراتٌجاالنجاز

   المملكة فً ومستمر سلٌم مالً وضع بناء فً المساهمة . 

   الموازنة ادارة فً المعاصرة العالمٌة الممارسات أفضل مواكبة . 

 

 كما ٌتضمن هذا البرنامج الرئٌسً كل من المشارٌع واالنشطة التالٌة:

  إعداد لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحدات الحكومٌة ونظام جدول تشكٌالت
 الوظائف 

  مشروع الموازنة الموجهة بالنتائج 

 مشروع تحسٌن كفاءة اعداد جدول التشكٌالت 

 تحدٌث لاعدة بٌانات شاملة لإلنفاق الرأسمالً.مشروع انشاء و 

 

ً 61و )ـبنح 3122ادر وظٌفً ٌمدر فً عام ـج من خالل كـالبرنامهذا ذ ـٌنفهذا و ( 53منهم ) ،( موظفا

 : موزعٌن على المدٌرٌات التالٌة( إناث 1)ذكور و

 . المطاعات موازنات مدٌرٌات -

 . والمعلومات الدراسات مدٌرٌة -

 . المحافظات نةمواز متابعة مدٌرٌة -
 

 : فهً على النحو التالً  ،البرنامجهذا  ٌمدمها التً اما الخدمات

 .الحكومٌة الوحدات موازناتلانون و العامة الموازنة لانون إعداد -

 . الحكومٌة والوحدات والدوائر الوزارات تشكٌالت وجداول نظام إعداد -

      والدوائر للوزارات لرأسمالٌةا المشارٌع فً االنجاز مستوى حول الدورٌة إصدارالتمارٌر -
 . المحافظات مستوى وعلى الحكومٌة والوحدات

 

لتنفٌذ  3122وتجدر االشارة الى انه لد تم رصد المخصصات الالزمة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 ( الف دٌنار لبرنامج اإلدارة والخدمات المساندة226116البرنامجٌن السابمٌن، حٌث تم رصد مبلغ )

 ( الف دٌنار لبرنامج تطوٌر منهجٌة الموازنة .211516ومبلغ )
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ً مختلؾ المدٌرٌات  دهذا وٌظهر المخطط التالً الهٌكل التنظٌمً لدائرة الموازنة العامة مؽطٌا

 :2111والوحدات العاملة فً عام 
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  2111لعام  اإللتصادي والمالًخالصة االداء 

 

تااداعٌات البٌئااة السٌاسااٌة االللٌمٌااة والبٌئااة االلتصااادٌة ب 3122تاأثر االلتصاااد االردنااً فااً عااام 

العالمٌة وانعكاساتهما السلبٌة الملموسة على مختلف المطاعات االلتصادٌة عموماً بماا فٌهاا لطااع المالٌاة 

العامااة. ولااد ساااهمت مجموعااة ماان العواماال االضااافٌة وغٌاار المواتٌااة فااً تعمٌااك التحاادٌات االلتصااادٌة 

رغام االجاراءات الحكومٌاة المتخاذة للتعامال ماع هاذه التحادٌات، أبرزهاا معااودة  3122المحلٌة فً عام 

ارتفاع االسعار العالمٌة للسلع االساسٌة وخصوصاً النفط والمواد الغذائٌة وتملب امدادات الغااز الطبٌعاً 

ولاد كاان من الشمٌمة مصر الى جانب االنعكاسات غٌر المباشرة ألزمة الدٌون الساٌادٌة لمنطماة الٌاورو. 

التأثٌر السلبً لهذه العوامل مجتمعة على اداء المطاعات الرئٌسٌة فً االلتصاد االردناً متفاوتااً الاى حاد 

ما، حٌث تأثر المطاع الخارجً ولطاع المالٌة العاماة بصاورة أكبار بهاذه المساتجدات المحلٌاة واالللٌمٌاة 

ن الحسااب الجااري لمٌازان المادفوعات والدولٌة، مما أحدث توساعاً ملموسااً فاً العجاز المازدوج لكال ما

، فاً حاٌن عكسات العدٌاد مان مؤشارات أداء المطااع الحمٌماً )كاالنمو 3122والموازنة العاماة فاً عاام 

 . 3121االلتصادي( والمطاع النمدي )كالتسهٌالت االئتمانٌة( نتائج مستمرة عموماً بالممارنة مع عام 

 

نماواً  3122باألساعار الثابتاة خاالل عاام  جملالًالناتج المحلً اإلوبصورة أكثر تفصٌالً، سجل 

 . وازاء نمو مخفض الناتج المحلً اإلجمالً 3121% خالل عام 3.4% ممابل 3.7حمٌمٌا بلغت نسبته 

(GDP Deflator)  3121% عاام 1.5ممابل نموه بنسبة اعلاى بلغات  3122% فً عام 7.5بنسبة ،

% 21.9ممابال  3122% فاً عاام 9.2رٌة نماوا نسابته فمد سجل الناتج المحلً االجمالً باالسعار الجا

. وعلى صعٌد أداء مختلف المطاعات االنتاجٌة فً المطاع الحمٌمً، حممات بعاض المطاعاات 3121عام 

نماواً اعلاى مان المتوساط )كالصاناعة االساتخراجٌة والتحوٌلٌاة(، فاً حاٌن ساجلت لطاعاات  3122عام 

بصورة محدودة  3122(. كما ارتفع معدل البطالة فً عام اخرى تراجعاً واضحاً )كاالنشاءات والسٌاحة

 .3121% فً عام 23.6% ممابل 23.9لٌصل إلى 

 

، وفاً ضاوء معااودة 3122فً المملكة فً عاام  المستوى العام لألسعاروعلى صعٌد تطورات 

مماسااً ارتفاع اسعار السلع األساساٌة فاً االساواق الدولٌاة وخاصاة الانفط الخاام، فماد بلاغ معادل التضاخم 

% وهو الل من المعدل المسجل فً عام 5.5( CPIبالتغٌر النسبً فً الرلم المٌاسً السعار المستهلن )

% . وبتفحص مكونات الرلم المٌاسً ألسعار المساتهلن، ٌتباٌن ان مجموعاة "الماواد 6.1والبالغ  3121

ألحذٌاة". وفاً حاٌن % لمجموعاة "المالباس وا7.3% ممابال 5.2الغذائٌة" لاد ارتفعات أساعارها بنسابة 

، فمااد سااجلت مجموعااة "الساالع والخاادمات 3122% عااام 4.1نماات أسااعار مجموعااة المساااكن بنساابة 

 % متأثرة بزٌادة أسعار بندي النمل والتعلٌم.6.2األخرى" ارتفاعاً فً متوسط أسعارها بنسبة 
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ً المطاع الخارجًوعلى صعٌد   بلغات  ، فمد سجلت صاادرات المملكاة مان السالع ارتفاعااً ملموساا

%. 27.1والباالغ   3121رغم أنه ٌمل عن المعدل المتحماك فاً عاام  3122% خالل عام 24.5نسبته 

. 3121% فاً عاام 9.4% ممابال 27.7وفً الممابل، ارتفعت المستوردات السلعٌة بنسبة لٌاسٌة بلغت 

ممارناة بنحاو ملٌاون دٌناار  7451% لٌبلاغ 32.2وتبعاً لذلن ارتفاع العجاز فاً المٌازان التجااري بنسابة 

 ملٌون دٌنار فً الفترة المماثلة من العام السابك. 7171

 

وفٌما ٌخص ابرز التطورات الحاصلة فً مٌزان المدفوعات، فمد سجل الحساب الجاري خاالل  

ملٌااون دٌناار فاً عااام  2447ملٌااون دٌناار ممارناة مااع عجاز مماداره  3151عجازاً مماداره  3122عاام 

 3122رتفاع لٌماة المساتوردات السالعٌة مان الانفط ومشاتماته خاالل عاام ، وذلن نتٌجة رئٌسٌة ال3121

متأثرة بارتفاع أسعار الطالة عالمٌاً مان ناحٌاة، ولتراجاع حاواالت العااملٌن والادخل الساٌاحً مان ناحٌاة 

اخرى. وتجدر االشارة بهذا الخصوص الى ان فاتورة مستوردات المملكة من "النفط الخام ومشتماته" لد 

ملٌون دٌنار  3147ملٌون دٌنار ممابل  4373لتصل إلى نحو  3122صورة لٌاسٌة خالل عام ارتفعت ب

%، فااً حااٌن بلغاات فاااتورة 72ملٌااون دٌنااار أو مااا نساابته  2346، أي بزٌااادة لٌمتهااا 3121خااالل عااام 

 ملٌاون 137ملٌون دٌنار، أي بارتفاع لٌمته  1818مستوردات "المواد الغذائٌة والحٌوانات الحٌة" نحو 

 .   3121% بالممارنة مع مستواها عام 8.1دٌنار أو ما نسبته 

   

، تشٌر البٌانات الصادرة عن البنن المركزي إلاى نماو الساٌولة التطورات النمدٌةأما على صعٌد 

. ولاد جااء نماو 3121% فً عاام 22.6% ممارنة بنمو نسبته 1.2بنسبة  3122المحلٌة فً نهاٌة عام 

محصلة الرتفاع  صافً الموجودات المحلٌة للجهاز المصارفً بنسابة  3122م السٌولة المحلٌة خالل عا

مان جهاة، ولتراجاع  3121% عاام 9.1ممابل ارتفاع نسبته  3121% عن مستواه فً نهاٌة عام 31.7

% ممارنااة بارتفاااع 7.3بنساابة   3122صااافً الموجااودات االجنبٌااة  للجهاااز المصاارفً فااً نهاٌااة عااام 

 من جهة اخرى.  ،3121عام  %24.6 نسبته

 

وبخصااوص مساااهمة الجهاااز المصاارفً هااذا العااام فااً تموٌاال األنشااطة االلتصااادٌة المختلفااة 

 3122للمطاعٌن الخاص والعام على حد سواء، فماد ارتفاع اجماالً التساهٌالت االئتمانٌاة فاً نهاٌاة عاام 

ار او ماا نسابته ملٌاون دٌنا 2245% ممارناة بارتفااع مماداره 9.7ملٌون دٌنار او ماا نسابة  2511بنحو 

. وفااً المماباال، تراجااع رصااٌد احتٌاطٌااات البناان المركاازي ماان العمااالت 3121% فااً نهاٌااة عااام 1.6

ملٌاون  2741ملٌون دوالر، أي بانخفااض مماداره   21622لٌصل الى    3122األجنبٌة فً نهاٌة عام 

لكاة مان السالع ، لٌغطاً باذلن مساتوردات المم3121% عان مساتواه فاً عاام 25.2دوالر أو ما نسابته 

 والخدمات لنحو ستة شهور ونصف.
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، فمااد تضااافرت الظااروف الدولٌااة بالمالٌللة العامللة والموازنللة العامللة والللدٌن العللام وفٌمااا ٌتعلااك 

المتسمة بتباطؤ النمو االلتصادي وتزاٌد المخاطر المالٌاة وارتفااع أساعار السالع االساساٌة ماع األوضااع 

ستمرار فً بعض الدول العربٌة وأحدثت هذه العوامل مجتمعة تبااطؤاً االللٌمٌة المتصفة بالتوتر وعدم اال

فااً وتٌاارة النشاااط االلتصااادي فااً المملكااة انعكااس ساالباً علااى أداء االٌاارادات المحلٌااة، كمااا أحاادثت هااذه 

العوامل تسارعاً فً نمو االنفاق الحكومً على الحماٌة االجتماعٌاة وتحدٌاداً علاى دعام السالع األساساٌة، 

 .3122س سلباً على أداء المالٌة العامة خالل عام مما انعك

 

ً  اإلجمالً اإلنفاق فعلى صعٌد النفمات العامة، سجل   مماداره وفماً للبٌانات الفعلٌة األولٌة ارتفاعا

ممابال  دٌناار ملٌاون 7113لٌصال الاى  2011 عاام خاالل 19.2 % نسابته ماا أو دٌناار ملٌاون 1094

 لزٌاادة النفماات محصالة اإلنفااق فاً االرتفااع هاذا جااء . ولاد 2010عاام خاالل دٌناار ملٌاون  5708

 دٌناار ملٌون 97 بحوالً الرأسمالٌة % ونمو النفمات32 نسبته ما أو ملٌون دٌنار 997 بممدار الجارٌة

. ولد نجمت الزٌادة االستثنائٌة فً النفمات الجارٌة بشكل رئٌسً عن ارتفااع حجام 10.1%نسبته  ما أو

لذي وصل الى مستوى لٌاسً، الى جانب التدابٌر األخارى التاً اتخاذتها الحكوماة فاً الدعم الحكومً وا

دٌناااراً  31بهاادف حماٌااة الطبمااات الفمٌاارة والمتوسااطة كزٌااادة عااالوة غااالء المعٌشااة بمبلااغ  3122عااام 

 لجمٌع العاملٌن والمتماعدٌن فً الجهازٌن المدنً والعسكري ودعم كل من المؤسسة االساتهالكٌة المدنٌاة

ملٌاون دٌناار لكال منهماا وإلاـغاء الضارٌبة علاى الساوالر والكااز وتخفٌضاها علاى  21والعسكرٌة بوالع 

 %.7بنسبة  91البنزٌن اوكتان 

 

 

 

 

 



16 

 

ملٌون  6525ما لٌمته   3122أما فٌما ٌتعلك باإلٌرادات العامة، فمد بلغت االٌرادات الكلٌة لعام 

، وجااء هاذا  النماو محصالة للزٌاادة 3121فاً عاام   % عن مساتواها المساجل27.2دٌنار بزٌادة بلغت 

ملٌااون  2326لتصاال الااى  3121% ممارنااة بعااام 313.6االسااتثنائٌة فااً حجاام الماانح الخارجٌااة بنساابة 

لتصاال الااى  3121% عاان مسااتواها فااً عااام 2.6دٌنااار، ماان جهااة، ولتراجااع االٌاارادات المحلٌااة بنساابة 

 ملٌون دٌنار، من جهة اخرى.  5299

 

 

 

 ً نحللو  2111علللى كللل مللا سللبك، بلللػ عجللز الموازنللة متخللمناً المللن  الخارجٌللة لعللام  وترتٌبللا

ملٌلون دٌنلار أو  1145% من النلاتج المحللً اإلجملالً ممابلل  6.1ملٌون دٌنار أو ما نسبته  1311

 . 2111% من الناتج فً عام 5.6ما نسبته 

 

فً الادٌن العاام فاً نهاٌاة عاام وبناًء على التطورات فً جانبً الموازنة العاماة، فماد ارتفاع  صاا

ملٌون دٌنار مشّكالً ما نسبته  24513% عن مستواه فً نهاٌة العام السابك لٌبلغ 27.9بما نسبته  3122

% مان 72.2ملٌون دٌنار أو ما نسبته  22574ممابل  3122% من الناتج المحلً اإلجمالً لعام 76.5

 .3121الناتج المحلً االجمالً لعام 
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 لمؤشرات االلتصادٌة الرئٌسٌةتطور ا
 

 2111 2111 المؤشر

الحمٌمٌة  باألسعار اإلجمالًمعدل نمو الناتج المحلً   2.3%  2.6%  

%5.1 معدل التخخم   4.4%  

%12.5 معدل البطالة   12.9%  

%1..1 معدل نمو الصادرات الوطنٌة   13.4%  

%9.3  السلعٌة معدل نمو المستوردات  1..6%  

وملٌون دٌنار  هخام ومشتماتفاتورة النفط ال  213. 32.2 

اإلجمالًعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلً   - ..1%   -11.1%  

%11.5 معدل نمو السٌولة المحلٌة  1.1%  

دوالر  ملٌارو األجنبٌةاالحتٌاطٌات الرسمٌة من العمالت   12.2 11.5 

لتجارٌةمعدل نمو التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة من البنون ا  1.5 % 9.. % 

 النفمات العامة وملٌون دٌنار 

  % الناتج 

5,.11 

  31.4 %  

6,112  

 33.2 %  

العامة وملٌون دٌنار   اإلٌرادات  

 % الناتج

4,663 

 24.9 % 

5,414 

26.4 % 

وملٌون دٌنار  متخمناً المن  الخارجٌة عجز الموازنة العامة  

 % الناتج

- 1.145 

- 5.6 % 

1,311-  

- 6.1 % 

 رصٌد الدٌن الخارجً وملٌون دٌنار 

 % الناتج

4,611 

24.6 % 

4,41. 

 21.9 % 

 رصٌد الدٌن الداخلً وملٌون دٌنار  

 % الناتج

6,152 

36.5 % 

1,915 

 43.5 % 

 
اباتلىىت مىى   3122وعلىىص يىىالت ابيىىتاحلو اب اومتىىة ابميتىىلحك مةىىل  اب اومىىة  ىى  عىى   

ابوق بىىىة علىىىص اامىىىواو ابا مىىىة و م تىىىة اب ب ىىىة ابة لىىىوح االجىىىوا ا  ابم بتىىىة ابوامتىىىة ابىىىص ي وتىىىة 
 وابميوس ة وي سل  االتا  االقيي تيك ام  هو محل  ي بتً :

 

، تم تمدٌم مشروع لانون الموازنة العامة ومشروع لانون 3122فوفماً للتعدٌالت الدستورٌة لعام 

لمالٌة بشهر واحد علاى األلال للنظار موازنات الوحدات الحكومٌة معاً إلى مجلس األمة لبل ابتداء السنة ا

الاذي ٌعمال علاى التادلٌك  3122. كماا تام اصادار نظاام الرلاباة المالٌاة لسانة وفماً الحكام الدساتور فٌهما

الداخلً المسبك للمعامالت المالٌة فً كافة الوزارات والادوائر والوحادات الحكومٌاة. وٌعتبار الارار هاذا 

ال العام بارسائه دعائم  واضحة لمكافحة الفساد لبل ولوعه. وضمن النظام خطوة لتعزٌز الرلابة على الم

االطااار ذاتااه، تاام الاارار نظااام لتنظااٌم اسااتخدام المركبااات الحكومٌااة ٌهاادف الااى تنظااٌم اسااتخدام الاادوائر 
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للمركبات وتحدٌد حاجاتها من هذه المركبات وتنظٌم عملٌة صرف الولود لها والمحافظة علٌهاا وادامتهاا 

 مها.وحسن استخدا

 

وبهادف المساااهمة فاً حماٌااة مسااتوٌات المعٌشاة لااذوي الادخل المحاادود، تاام زٌاادة عااالوة غااالء 

المعٌشة للعاملٌن والمتماعدٌن فً الجهازٌن المدنً والعسكري بمبلاغ عشارٌن دٌنااراً بماا فاً ذلان عماال 

ا تم تثبٌات أساعار . كم3122المٌاومة والعاملٌن على حساب المشارٌع الرأسمالٌة اعتباراً من مطلع عام 

المشتمات النفطٌة )الكاز والسوالر والبنزٌن( وذلن لتخفٌف األعباء عن كاهال الماواطنٌن وتجنٌابهم آثاار 

زٌادة أسعار النفط العالمٌة خالل هذا العام. وكذلن تم االستمرار بدعم اسطوانة الغاز والمماح واألعاالف 

 .3122خالل عام 

 

االلتصاااادي  بعاااض المطاعاااات ذات األولوٌاااة والتشاااابن وبغٌاااة تحساااٌن األداء االلتصاااادي فاااً

وتخفااٌض ماادة االحتفاااظ رات ر إعفاااء وتخفااٌض الرسااوم علااى نماال ملكٌااة العماااراالملمااوس، تاام تمدٌااد لاا

ت وتعزٌااز اتنشااٌط لطاااع العمااار والشاامك لخشااخاص المعنااوٌٌن والشااركات، وذلاان بهاادفباألراضااً 

تمدٌاد اإلعفااءات الممنوحاة لإلساكان ولطااع الاوزراء التدفمات االساتثمارٌة للمملكاة، حٌاث لارر مجلاس 

اإلعفااء الضارٌبً لمؤسساات التموٌال المٌكاروي مان  لارار . كما تم تمدٌد 3122العمار حتى نهاٌة عام 

الدخل وضرٌبة المبٌعات لمدة سنة واحدة وذلن بهدف تخفٌف العبء  بما فٌها ضرٌبةالضرائب الرسوم و

فة الاااى تحمٌاااك االساااتدامة المالٌاااة والتشاااغٌلٌة لمؤسساااات التموٌااال الممترضاااٌن باالضاااا عااان الماااواطنٌن

 .الفمراءالى والوصول وزٌادة لدرتها على التوسع فً تمدٌم خدماتها التموٌلٌة  المٌكروي
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 2111عام  ابرز المرتكزات التً استندت إلٌها موازنة

ار فً المملكة بما ٌفضً الى تحمٌك استدامة ضماناً إلعادة التوازن للمالٌة العامة وتحفٌز االستثم

النمو الحمٌمً اللتصادنا الوطنً بمعدالت مرتفعة تؤدي الى زٌادة فرص العمل الجدٌدة والمتجددة لموانا 

سوف تواصل الحكومة بذل المزٌد من الجهود تجاه تعمٌك نهج االصالح المالً وااللتصادي  ،العاملة

ً بشكل أمثل وٌضمن تحسٌن اوفً المملكة الذي ٌكفل تخصٌص الم ً وجغرافٌا رد المالٌة المتاحة لطاعٌا

بما ٌفضً الى تملٌص عجز الموازنة العامة واحتوائه ضمن الحدود اآلمنة  هكفاءة االنفاق العام وانتاجٌت

الذي ٌعتبر الركٌزة االساسٌة للنمو فً المملكة بهدف المحافظة على استدامة االستمرار المالً والنمدي 

 .لتصادي المابل لالستمراراال

  

ترسٌخ عملٌة االصالح الشاملة بأبعادها المختلفة المالٌة السٌر بخطى ثابتة تجاه  إلى إضافةهذا   

وااللتصادٌة واالجتماعٌة المستندة الى مبادئ ومرتكزات اساسٌة ٌأتً فً الصدارة منها مبادئ 

مٌة من خالل تطبٌك اطار االنفاق ٌمتابعة التمٌالمساءلة والشفافٌة والالمشاركة والتكافل االجتماعً و

متوسط المدى وتعمٌك تطبٌك مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وكذلن الموازنة المراعٌة للنوع 

االمر الذي من شأنه تعزٌز ممدرة االلتصاد الوطنً للتعامل بكفاءة والتدار مع  والطفل االجتماعً

 المملكة من الوفاء بالتزاماتها وتعزٌز مصدالٌتها امام لة بتمكٌنالكفٌالمالٌة وااللتصادٌة المستجدات 

الجهات المانحة والممرضة وتعزٌز البٌئة االستثمارٌة المحلٌة وثمة المستثمرٌن فً االلتصاد االردنً 

وتحفٌز النمو االلتصادي لٌلمس المواطنون فً كافة محافظات المملكة اثاره االٌجابٌة بشكل واضح 

اتخاذ الخطوات االدارٌة والتشرٌعٌة الالزمة واستكمال البنى عزم الحكومة على خاصة فً ظل 

 تعزٌزاً لمشاركة المجتمعات المحلٌة فً العملٌة التنموٌة.الالمركزٌة  االساسٌة لنهج

 

وكذلك السقوف الجزئٌةة اسةتنادا   3122قد تم تحدٌد السقف الكلً لالنفاق العام فً موازنة عام و

 مرتكزات وهً على النحو التالً: الى جملة من ال

 

       السٌر بخطى ثابتة وواضحة المعالم فً عملٌة االصالح المالً وااللتصادي الهادفة الى

تمكٌن السٌاسة المالٌة من تخفٌض عجز الموازنة العامة والدٌن العام الى المستوٌات اآلمنة 

مرار المالً والنمدي فً المملكة وبما ٌكفل تحمٌك اإلستدامة المالٌة التً تعزز أركان اإلست

وتعمل على تحسٌن مولع االردن على الخارطة االستثمارٌة العالمٌة وتعزٌز جدارته 

 االئتمانٌة فً االسواق المالٌة الدولٌة.
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     العرام فرً ظرل انحسرار المرنح  االنفراقمروارد الذاتٌرة فرً تغطٌرة الاالعتماد بصورة أكبرر علرى

كة ، وبحٌث ٌترافك ذلن مع العمرل بشركل حثٌرث علرى رفرع سروٌة الخارجٌة الواردة الى الممل

االنفاق العام وتحسٌن مستوى انتاجٌته بما ٌضمن تحسٌن مستوى الخدمات الحكومٌة الممدمرة 

 للمواطنٌن وتوزٌع مكاسب التنمٌة على مختلف محافظات المملكة .

     على محافظرات المملكرة بشركل  تخصٌص الموارد المالٌة المتاحة ضماناً لتوزٌع منافع التنمٌة

عررادل كخطرروة تمهٌدٌررة للسررٌر بشرركل حثٌررث نحررو تطبٌررك نهررج الالمركزٌررة وتفعٌررل مشرراركة 

المجتمعات المحلٌة فً تحدٌد االحتٌاجرات التنموٌرة الرئٌسرٌة فرً كرل محافظرة مرن محافظرات 

المملكررة مررع مراعرراة وضررع الضرروابط التررً تكفررل حصررول كررل محافظررة علررى المخصصررات 

 لها. المرصودة

      تعزٌررز البٌئررة االسررتثمارٌة المحلٌررة مررن خررالل ترروفٌر منظومررة تشرررٌعٌة متكاملررة تهرردف الررى

اجتذاب االستثمارات المحلٌة والخارجٌة  بما ٌؤدي الى توسٌع نطاق مساهمة المطاع الخاص 

فً النشاط االلتصادي فرً المملكرة مرن خرالل تعمٌرك الشرراكة برٌن المطراعٌن العرام والخراص 

بمرا ٌلبرً احتٌاجرات المرواطنٌن فرً والمشارٌع التنموٌة الكبرى فً المطاعات الرئٌسرٌة  لتنفٌذ

سائر انحاء المملكة من جهة وٌعمل على تخفٌف االعباء المالٌة عن كاهل الخزٌنة العامة من 

 جهة اخرى.

    م مواصلة السٌر بخطى ثابتة فً تطبٌك نهرج الموازنرة الموجهرة بالنترائج وترسرٌخ هرذا المفهرو

لرردى جمٌررع الرروزارات والرردوائر والوحرردات الحكومٌررة ضررماناً لتحمٌررك النتررائج المتوخرراة مررن 

المخصصررات المالٌررة المرصررودة للبرررامج التررً تتررولى تنفٌررذها، وتعزٌررزاً لمبررادىء الشررفافٌة 

 والمساءلة.  

 محدد االلتزام بسمف الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً االجمالً، بحٌث ال ٌتجاوز السمف ال

له فً لانون الدٌن العام وادارتره، وذلرن تعزٌرزاً لمصردالٌة المملكرة علرى المسرتوٌٌن االللٌمرً 

والرردولً فررً مواصررلة السررٌر بخطررى راسررخة علررى طرٌررك االصررالح المررالً بشرركل خرراص 

 وااللتصادي على وجه العموم.

 الررة الوطنٌررة اختٌررار المشررارٌع التنموٌررة ذات المررردود االلتصررادي واالجتمرراعً المشررغلة للعم

والمحفزة لالستثمار فً سائر محافظات المملكة وبمرا ٌترواءم مرع االولوٌرات الوطنٌرة الرواردة 

فً وثٌمتً االجندة الوطنٌة و"كلنا االردن" مع مراعاة لدرة كل وزارة ودائررة حكومٌرة علرى 

 تنفٌذ هذه المشارٌع ضمن الولت المحدد والمستوى المنشود.

 

 

 -استنادا  الى التوقعات الرئٌسٌة التالٌة : 3122كما بنٌت موازنة عام 
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      استمرار حالة التعافً فً االلتصاد العالمً واالللٌمً من تداعٌات االزمة المالٌة وااللتصادٌة

 العالمٌة وما لذلن من انعكاسات اٌجابٌة على اداء التصادنا الوطنً .

     دوالراً للبرمٌرررل الواحرررد فرررً  96- 91برررٌن  3122ترررراوح أسرررعار الرررنفط العالمٌرررة فرررً عرررام

 المتوسط.

     سرنوٌاً 21 -% 9نمو النراتج المحلرً االجمرالً باالسرعار الجارٌرة بنسربة تترراوح  مرا برٌن %

% فررً 5-%4.6، وباالسررعار الحمٌمٌررة بنسرربة تتررراوح بررٌن  3124 – 3122خررالل االعرروام 

 .3124% فً عام 6و 3123% فً عام 5.6و  3122عام 

    6ار المستهرررلن ررررم مماسرراً بررالتغٌر النسرربً فررررً الرررلم المٌاسررً السعبلرروم معرردل التضررخ %-

 . 3124% فً عام 5و  3123% فً عام 5.6و  3122% فً عام 6.6

     3123% فررً كررل مررن عررامً 21% و8بنسرربة  3122نمررو الصررادرات الوطنٌررة فررً عررام 

  .3124و

     3124و  3123ً فً كل مرن عام %8.6% و7بنسبة  3122نمو المستوردات فً عام. 

      3122% فً عام 7 -% 6نمو حواالت األردنٌٌن العاملٌن فً الخارج بنسبة تتراوح ما بٌن 

 . 3124و  3123% فً عامً 7 -% 6و 

     تراجررع عجررز الحسرراب الجرراري لمٌررزان المرردفوعات كنسرربة مررن النرراتج المحلررً االجمررالً مررن

% فرً كرل 7.9خفاضره الرى لٌواصرل ان 3122% فرً عرام 7.5الى  3121% فً عام 7.7

 . 3124و  3123من عامً 

     3122ارتفاع حجم التسهٌالت االئتمانٌة الممدمة من البنون التجارٌة للمطاع الخاص فً عرام 

 . 3124و  3123% فً كل من عامً 9% وبنسبة 7بنسبة 

    الحفاظ علرى مسرتوٌات مرٌحرة مرن احتٌاطٌرات البنرن المركرزي مرن العمرالت االجنبٌرة بحٌرث 

تكفً لتغطٌة مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمردة تترراوح مرا برٌن سربعة الرى ثمانٌرة  

 أشهر .

      عدم تجاوز رصٌد صافً الدٌن العام السمف المسموح به فً لانون الدٌن العام وادارتره البرال

 .3124 – 3122% من الناتج المحلً االجمالً باالسعار الجارٌة خالل السنوات 71

 

 

بةةافترات تبنةةً الحكومةةة  3124 – 3122ا اسةةتندت تقةةدٌرات ادٌةةرادات والنفقةةات لالعةةوام كمةة

 للسٌاسات وادجراءات والتدابٌر التالٌة:
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   ضبط النفمات التشغٌلٌة وال سٌما البنود المتعلمة بالمحرولات والكهرباء والماء والهاتف ومصارٌف

ادرة بهررذا الخصروص وال سررٌما الحررد مررن السرفر، وذلررن بالتأكٌررد علرى لرررارات مجلررس الروزراء الصرر

استخدام السرٌارات الحكومٌرة وتملرٌص سرفر الوفرود واللجران الرسرمٌة اال للضررورة المصروى وعردم 

التوسررع فررً استضررافة الوفررود الرسررمٌة والحررد مررن نفمررات المرر دب الرسررمٌة وترشررٌد االنفرراق علررى 

ن استئجار المبانً الحكومٌرة، مرع االعالنات الرسمٌة فً الصحف ووسائل االعالم االخرى والحد م

مراعاة ضرورة تمٌد جمٌع الوزارات والدوائر الحكومٌة بتسدٌد الفواتٌر المستحمة علٌها لهذه النفمات 

 خالل نفس العام وعدم تأجٌلها للعام الالحك.

 ن عدم التوسع فً الدعم الممدم للوحدات الحكومٌة وال سٌما الدعم الجاري وحثها على اتخاذ كل ما م

 شأنه زٌادة اعتمادها على مواردها الذاتٌة فً تغطٌة نفماتها.

  مواصلة العمل على دمج المؤسسات الحكومٌرة ذات المهرام المتشرابهة وعردم اسرتحداث أي مؤسسرات

 أو هٌئات حكومٌة جدٌدة .

 تعدٌل لانون االستمالن بهدف الوصول الى لٌمة تعوٌض عادلة للطرفٌن وذلن بتغٌٌر اآللٌة المتبعرة 

 حالٌاً والتً تكبد الخزٌنة العامة أعباًء مالٌة ثمٌلة .

  عدم جواز إجراء االوامر التغٌٌرٌة علرى المشرروعات المحرال عطاءاتهرا اسرتناداً الرى نظرام االشرغال

الحكومٌة ونظام اللوازم العامة إال بعد الحصول علرى مسرتند االلترزام حسرب االصرول ، ومرا ٌترترب 

 تشرٌعات الناظمة لذلن. على ذلن من ضرورة تعدٌل ال

  .االستمرار بسٌاسة ولف شراء السٌارات واالثاث 

  51بممرردار  3122رصررد مخصصررات اضررافٌة لرردعم الجامعررات الرسررمٌة اعتبرراراً مررن موازنررة عررام 

 ملٌون دٌنار بسبب الغاء لانون الرسوم االضافٌة للجامعات االردنٌة وتعدٌالته .

 والمتماعدٌن العاملٌن دٌناراً لجمٌع 20 بمبل  2011 عام مطلع نم اعتباراً  المعٌشة غالء عالوة زٌادة 

 .دٌنار ملٌون 165 بحوالً كلفتها والتً لدرت والعسكري المدنً الجهازٌن فً

 دعرم بهردف منهمرا لكرل دٌنرار ملٌون 10  بوالع والعسكرٌة المدنٌة االستهالكٌة المؤسسة من كل دعم 

 .فعٌنللمنت تباع التً األساسٌة المواد أسعار

 األعباء تخفٌف بهدف %6 بنسبة 90 أوكتان البنزٌن على وتخفٌضها والكاز السوالر على الضرٌبة إلغاء

 .والمتوسط المحدود الدخل وذوي وخاصة الفمراء المواطنٌن كاهل عن

  

 عداد آلٌة إعداد الموازنة العامة والجدول الزمنً لمراحل اإل
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والتصةنفاا   الممارسةا حةد  وادارتهةا وفقةًا ألداد الموازنة  في مجال إع تقدمًا ملموساً األردن  حقق
، حالةة  تةةم إداةةال التحسةةالنا  علةة   سةةلو  والمالفةة  المحلفةة بمةةا الةةتمعم مةةا األوقةةاد ا  تصةةادف  و الدولفةة  

وتةةةم ال ةةةدع  تن الةةةق منهجفةةة  جدالةةةد  لةةةر   الموازنةةة   ،إعةةةداد الموازنةةة  التامةةة  وتصةةةنالإل الناقةةةا  وا الةةةرادا 
اتالجي وت ني ماهوم الموازن  الموجه  بالنتائج قمن إنةار الموازنة  متوسة  المةدت اعتبةارًا بالتانف  ا ستر 

صدار  انون جدالد لتنظفم الموازن  التامة  فةي األردن  ةدًم مةن القةانون 8002من عام  ، وكذلك تم إعداد وا 
لمةةالي المسةةتق لي لتصةةبع عملفةة  إعةةداد وتناالةةذ الموازنةة  التامةة  تتتمةةد علةة  التانةةف  ا 2698 لسةةن السةةا ق 

 الذي فأاذ بتالن ا عتبار األهداف واألولوفا  الوننف .
 

وبموجةة  الماهةةوم الجدالةةد للموازنةة  الموجهةة  بالنتةةائج فقةةد  امةة  الةةوزارا  والةةدوائر الحكومفةة   تحدالةةد 
علةةة  مسةةةتوت  وؤييهىىى  ووسىىى بيه  واهىىىتا ه  اةسىىىيوايلجتة وروامجهىىى  وم ىىى وياه  ومؤ ىىىوا  قتىىى   ااتا 

هةةةذأل األهةةةداف واقةةةح  ومحةةةدد  و ا لةةة  للقفةةةاس ووا تفةةة  علةةة   ن ت ةةةون  سةةةتراتالجف  وال ةةةرامج األهةةةداف ا
 ومحدد   و   و ن ت ون منسجم  ما رؤف  الوزار   و الدائر  الحكومف .

 
قةةاع بيلفةة  إعةةداد الموازنةة  التامةة  بحالةة   صةةبع كمةةا تةةم تن الةةق إنةةار الموازنةة  متوسةة  المةةدت ل رت

ة  فغنةي هةذا ا نةار  ةم  سةنوا ن الحكومةة   ةةدًم مةن سةن  واحةد  لجمفةا  نةةود ا الةرادا  والناقةا  بمةا فمك 
من رسم السفاس  المالف  و ناع الموازن  التام  للدول  قمن رؤفة  مالفة  واقةح  لتحقالةق وقةا مةالي سةلفم 

حسةةابا  جدالةةد  تتوافةةق مةةا المتةةاالالر الدولفةة  حالةة  تتقةةمن هةةذأل الاارنةة  با قةةاف  إلةة  اعتمةةاد اارنةة  
تسةةاعد ا دار  المالفةة  علةة  تةةوفالر جغوا تىىة ووفتةتىىة واقييىى تتة ويمفتمتىىة ويمويلتىىة تصةةنفاا  متتةةدد  

 تقارير تحلاللف  شامل  تل ي إحتفاجا  الجها  الرسمف  والااص .
 

لجدول الزمنً لمراحل إعداد الموازنة العامة فً ، ألر دولة رئٌس الوزراء ا2119وفً أواخر عام 

 كما دهو موخ  أدناه : 2111المملكة لٌتم تطبٌمه اعتباراً من موازنة عام 

 

 

 

 

 

 إعداد الموازنة العامةمراحل الجدول الزمنً ل
 

 الجهة المسؤولة اإلجراء التارٌخ
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 نهاٌة كانون ثانً

رة الموازنة العامة سنوٌاً بخالصة حول سٌاسات وأولوٌات الطلب من الوزارات والدوائر الحكومٌة تزوٌد دائ

موازناتها خالل المدى المتوسط متخمنة كافة أنشطتها الجارٌة وخاصة المتعلمة بالموارد البشرٌة والنفمات 

 التشؽٌلٌة باإلخافة إلى مشارٌعها الرأسمالٌة وبٌان مدى أدهمٌتها والنتائج المتوخاة من تنفٌذدها.

 العامة دائرة الموازنة

 لٌام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة بتزوٌد دائرة الموازنة العامة بخالصات األولوٌات والسٌاسات. نهاٌة شباط
كافة الوزارات والدوائر والوحدات 

 الحكومٌة

 منتصؾ آذار
توسط ورفعهلا إعداد ورلة شاملة سنوٌاً تتخمن أولوٌات وسٌاسات الحكومة للموازنة العامة خالل المدى الم

 إلى مجلس الوزراء.

 وزارة المالٌة

 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء منالشة ورلة األولوٌات والسٌاسات وإلراردها بعد إجراء التعدٌالت المطلوبة علٌها. نهاٌة آذار

 بداٌة أٌار

اللتصادٌة الرئٌسٌة الكلٌة إعداد ورلة حول اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط متخمناً المؤشرات ا

للوخلللل الحلللالً والتولعلللات المسلللتمبلٌة للملللدى المتوسلللط وكلللذلن تملللدٌراً للنفملللات العاملللة بشلللمٌها الجارٌلللة 

والرأسمالٌة واإلٌرادات العاملة بجانبٌهلا اإلٌلرادات المحلٌلة والملن  الخارجٌلة وبالتلالً عجلز الموازنلة سلواء 

 لمطلمة أو كنسبة من النتائج، ورفعها إلى مجلس الوزراء.بعد المن  الخارجٌة أو لبلها باألرلام ا

 وزارة المالٌة

 دائرة الموازنة العامة

 

 أٌـار 5
 مجلس الوزراء منالشة اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط وإلراره بعد إجراء التعدٌالت المطلوبة.

 منتصؾ أٌار
تزوٌد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتهلا للملدى  الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة

 المتوسط.
 دائرة الموازنة العامة

 لٌام الوزارات والدوائر الحكومٌة بتزوٌد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها للمدى المتوسط. منتصؾ تموز
كافة الوزارات والدوائر والوحدات 

 الحكومٌة

 منتصؾ آب
راسة مشروعات موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌلة وإعلداد إطلار إنفلاق متوسلط االنتهاء من د

 المدى للوزارات والدوائر الحكومٌة وإطار متوسط المدى لموازنات الوحدات الحكومٌة.
 دائرة الموازنة العامة

 نهاٌة آب
م والسلموؾ الجزئٌلة لنفملات اللوزارات إعداد بالغ الموازنة العامة متخلمناً تحدٌلد السلمؾ الكللً لقنفلاق العلا

 والدوائر الحكومٌة على خوء اإلطار العام المحدث للموازنة متوسط المدى وإطار النفمات متوسط المدى.

 وزارة المالٌة

 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء إصدار بالغ الموازنة العامة بعد إلراره. مطلل أٌلول

 أٌلول 21
وائر والوحللدات الحكومٌللة بتزوٌللد دائللرة الموازنللة العامللة بمشللروعات موازناتهللا للمللدى لٌللام الللوزارات والللد

 المتوسط فً خوء بالغ الموازنة.

كافة الوزارات والدوائر والوحدات 

 الحكومٌة

 منتصؾ تشرٌن األول
لموازنة إعداد المالم  واألبعاد الرئٌسٌة لمشروع لانون الموازنة العامة وعرخه على المجلس االستشاري ل

 لمنالشته وإجراء أي تعدٌالت علٌه.

 دائرة الموازنة العامة 

 المجلس االستشاري للموازنة العامة

 .*تمدٌم مشروع لانون الموازنة العامة لمجلس الوزراء لمنالشته وإلراره بعد إجراء التعدٌالت المطلوبة *تشرٌن األول 21
 دائرة الموازنة العامة 

 مجلس الوزراء

 مجلس الوزراء .*تمدٌم مشروع المانون إلى مجلس األمة *ٌن أولنهاٌة تشر

 مجلس األمة .*منالشة مشروع لانون الموازنة العامة وإلراره تمهٌداً لصدور اإلرادة الملكٌة السامٌة بالمصادلة علٌه *نهاٌة كانون أول

الوحدات الحكومٌة  الموازنة العامة ومشروع لانون موازنات روع لانونلٌام الحكومة بتمدٌم مش 2111تخمنت التعدٌالت الدستورٌة الممّرة فً عام * 

علٌهما نفس األحكام المتعلمة  إلى مجلس األمة لبل ابتداء السنة المالٌة بشهر واحد على األلل وذلن للنظر فٌهما وفك أحكام الدستور، وتسري معاً 
 بالموازنة فً دهذا الدستور.
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2111لعام  مةإنجازات دائرة الموازنة العا  
 

 

 :إعـداد قانون الموازنة العامة وقانـون موازنات الوحدات الحكومٌة  أود :  
 

 ( 8إعداد مشروع لانون رلم ) 3123 لرانون الموازنرة العامرة للسرنة المالٌرة -3123لسنة 

 . 29/4/3123وتم إلراره بتارٌخ 

 للسرنة  الحكومٌرة موازنرات الوحرداتلرانون  - 3123 ( لسرنة9رلرم ) لانون مشروع إعداد

 . 29/4/3123ولد تم الراره بتارٌخ  3123المالٌة 

  لانون ملحك بمرانون الموازنرة العامرة للسرنة  -3122لسنة ( 31لانون رلم ) مشروعإعداد

 .38/9/3122والذي تم إلراره بتارٌخ  3122المالٌة 

 وذلررن  3122لررانون الموازنررة العامررة للسررنة المالٌررة  3122( لسررنة 4رلررم ) الرررار لررانون

لررانون موازنررات  3122( لسررنة 23، كمررا تررم الرررار لررانون رلررم )38/4/3122بتررارٌخ 

 . 3/8/3122وذلن بتارٌخ  3122الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة 

  علررى  إلررى اللغررة اإلنجلٌزٌررة ونشررره 3122 للسررنة المالٌررةترجمررة لررانون الموازنررة العامررة

 . المولع االلكترونً للدائرة

  
 داد نظام التشكٌالت :إع   ثانٌا :

 

 وإلراره بتارٌخ 3122للسنة المالٌة لوزارات والدوائر الحكومٌة انظام تشكٌالت مشروع إعداد 

21/2/3123. 

 
 : تقٌٌم األداء للموازنة العامة إعداد تقارٌر حول   ثالثا :

 

  3122العرام  الموازنرة العامرة خرالل أداءدورٌة حول  لامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تمارٌر 

 . 3121ممارنة مع عام  3122تتضمن تمٌٌم أداء الموازنة العامة خالل عام 

 
 : 3125-3123للموازنة العامة لألعوام عداد ورقة بأولوٌات وسٌاسات الحكومة إ رابعا :

 
وذلرن تم اعداد هذه الورلرة الدورٌرة فرً إطرار الجردول الزمنرً لمراحرل إعرداد الموازنرة العامرة  

ٌط الضروء علرى  ابررز مالمرح وابعراد الموازنرة العامرة ضرمن االطرار متوسرط المردى بهدف تسرل

وكذلن على السٌاسرات واالجرراءات الممتررح االسرتناد الٌهرا فرً اعرداد مشرروع  3125 -3123

، هذا اضافة الى تحدٌد إجمالً النفمات الراسمالٌة بما فً ذلن المجال المرالً 3123موازنة عام 

لرى مجلرس الروزراء لمنالشرتها لرد ترم رفرع هرذه الورلرة التحلٌلٌرة ا(، وFiscal Spaceالمتولرع ) 

 والرارها.
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 خامساً: أدهـم اإلنجازات والتطورات المتعلمة بتطبٌك المفادهٌم والمنهجٌات الحدٌثة فً إدارة الموازنة :
 

  تطوٌر نهرج الموازنرة الصردٌمة للطفرل بمرا فرً ذلرن نمراذج الموازنرة، وذلرن بهردف اظهرار

المخصصررات المالٌررة المرصررودة للطفررل ضررمن البرررامج المختلفررة موزعررة حسررب  ابعررةومت

العمرل  3122فرً عرام  ، حٌرث ترم3123لانون الموازنة العامة للسرنة المالٌرة الفصول فً 

 على :

 

  مراجعرررة وتحلٌرررل وتعررردٌل الخطرررط االسرررتراتٌجٌة والبررررامج والمشرررارٌع واالنشرررطة

هرً وزارة الصرحة ووزارة التربٌرة ودٌرة ربرع وزارات رٌاأل األداءومؤشرات لٌراس 

بهدف تمدٌم التوصرٌات لهرذه وذلن والتعلٌم ووزارة العمل ووزارة التنمٌة االجتماعٌة 

الرروزارات حررول كٌفٌررة ابررراز المخصصررات المتعلمررة بالطفررل ضررمن موازنررات هررذه 

 الوزارات .

 ٌن المعنٌرٌن تطوٌر نماذج حدٌثة للموازنة تتعلك بالطفل وعمد دورات تدرٌبٌة للمروظف

 فً دائرة الموازنة العامة والوزارات الرٌادٌة حول تطبٌك هذه النماذج.

  عمرد جولررة اسررتطالعٌة للمعنٌررٌن فرً دائرررة الموازنررة العامررة الرى دولررة جنرروب افرٌمٌررا

 لالستفادة من تجربتها فً مجال الموازنة الموجهة بالنتائج وموازنة الطفل.

 عداد الموازنة ومدى تحمك النتائج المستهدفة بهذا تمٌٌم التطور الذي طرأ على عملٌة ا

 .التعاون مع الٌونٌسٌفبالخصوص 

 

  حٌرث ستسرهم هرذه صدٌمة للطفلال ةنازموبخصوص ال الٌونٌسٌفتولٌع اتفالٌة تعاون مع ،

تمٌرٌم مرن خرالل فً المملكرة االتفالٌة فً تعزٌز الجهود المبذولة للحفاظ على حموق الطفل 

 الحكومرةتحدٌد حجرم المروارد الترً تخصصرها وبحموق الطفل تعلمة المالسٌاسات والخطط 

الروزارات فٌمرا  أداءمتابعرة إضرافة إلرى  طفرل،الب واألنشرطة المتعلمرةنفاق على البررامج لإل

وخاصررة فررً مجرراالت الصررحة والتعلررٌم والحماٌررة  الطفررلحمرروق ٌتعلررك بالتزاماتهررا تجرراه 

 االجتماعٌة .

 

 تررم اعتمادهررا فررً موازنررة عررام  التررًات لٌرراس األداء ومؤشررروالبرررامج  األنشررطة مراجعررة

توزٌررع وتعنررى بشررؤون المرررأة فررً موازنررات الرروزارات والرردوائر الحكومٌررة  والتررً 3122

لررانون الموازنررة العامررة للسررنة المالٌررة فررً المخصصررات الممرردرة لإلنرراث حسررب البرررامج 

3123. 
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  ًتصرنٌف بررامج حٌاث تام  ائجتعمٌرك تطبٌرك مفهروم الموازنرة الموجهرة بالنترالسٌر لدماً ف

 .3122النفمات الجارٌة على مستوى االنشطة فً لانون الموازنة العامة للسنة المالٌة 

 

 ادارة المعلومررات المالٌررة الحكومٌررة البرردء بتنفٌررذ التطبٌررك التجرٌبررً لنظررام GFMIS  علررى

وزارة  ة. ولد ترم  اعرداد وادخرال موازنرات سربعة عشرر3123مشروع لانون موازنة عام 

 البشرٌة علٌه.  هاودائرة حكومٌة من خالل هذا النظام وتدرٌب كوادر

 

 بالتعاون مع مشروع وذلن  3122للسنة المالٌة "ملخص الموازنة"  إصدار وثٌمة

، 3122: ولد تم إعداد هذه الوثٌمة ألول مرة فً عام USAID/ االصالح المالً الثانً

من لبل الهٌئات الدولٌة مة فً المملكة العافً تحسٌن تمٌٌم إدارة الموازنة  تسهم والتً

ً  ،المختصة ها، إعداد الموازنة وتنفٌذ واعداد التمارٌر حولفٌما ٌتعلك بالشفافٌة  خصوصا

وتتضمن هذه الوثٌمة المواضٌع  تعزٌز مبدأ المشاركة  فً هذا المجال.إضافة الى 

 التالٌة : الرئٌسٌة 

 2010 لعام والمالً االلتصادي األداء خالصة . 
 2011. عام موازنة فرضٌات  

 2011 .لعام الكلٌة اإللتصادٌة التولعات  
 2011 لعام الموازنة مالمح أبرز . 
 2011 عام موازنة فً المستجدات أهم . 
 العامة الموازنة إعداد آلٌة . 
 الموازنة إعداد لمراحل الزمنً الجدول . 
 لمتوسطا المدى خالل العامة الموازنة تواجه لد التً المحتملةراطلمخا . 

 

 بالتعراون مرع أٌضراً  3122للسرنة المالٌرة "دلٌةل المةوا ن للموازنةة العامةة"  اصردار وثٌمرة

 ،3122ولررد تررم إعررداد هررذه الوثٌمررة ألول مرررة فررً عررام  :مشررروع االصررالح المررالً الثررانً

إلى تموٌة لنوات االتصال بٌن الحكومة والمواطن انطاللراً مرن المناعرة بأهمٌرة نشرر  وتهدف

لمعرفة حول شؤون الموازنة العامة فً المملكة وتعزٌز مبدأ المشاركة الواعٌة فً الوعً وا

هذا المجال. كما تعبر الوثٌمة عن التزام الدائرة بتعزٌز الشفافٌة حول حجم وهٌكرل اٌررادات 

المملكة ونفماتها، بما فً ذلن حجم المخصصات المالٌة الموجهة للخدمات العامة التً تمرس 

لٌومٌررة كررالتعلٌم والصررحة وكررذلن المخصصررات المالٌررة الموجهررة للرواتررب حٌرراة المررواطن ا

والتماعد والمسراعدات االجتماعٌرة، بحٌرث ٌكرون بممردور المرواطن معرفرة مصرادر التموٌرل 

الرئٌسرٌة هذه الوثٌمة المواضرٌع  وتتضمنووجهة اإلنفاق العام وذلن بأسلوب سهل ومبسط. 

 التالٌة : 

 هً الموازنة ؟ ما 

 الحكومة فً العام الماضً ؟  ماذا فعلت 
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  3121أبرز المؤشرات االلتصادٌة والمالٌة لعام . 

  وتتضمن :  3122الموازنة العامة لعام 

 فرضٌات الموازنة.  -
 .3122أهم المستجدات فً موازنة عام   -
 موالها؟أمن أٌن تأتً الحكومة ب  -
 موالها؟ على ماذا تنفك الحكومة أ  -

 

 لماذا تمترض الحكومة ؟ 
 نة .زمواطن فً المحافظة على الممتلكات وتنفٌذ الموادور ال 

 

  االصرالح المرالً  مشرروع المعد مرن لبرل" توجهات ادنفاق العام" كتابالمساهمة فً انجاز

الصررحة والتعلررٌم فررً االولوٌررة والمتمثلررة والررذي ٌغطررً المطاعررات ذات  USAID/ الثررانً

تحسرٌن كفراءة االنفراق لرى المسراهمة فرً وٌهدف الكتاب ا .والمٌاه والنمل والتنمٌة االجتماعٌة

 وزٌادة فعالٌة البرامج واعادة تخصٌص الموارد بما ٌتوافك مع االهداف الوطنٌة.
 

 مع مشروع االصالح المرالً الثرانً بالتعاون " دلٌل الموازنة" مسودة المساهمة فً إعداد ،

محللررً  لبررل بغرررض اسررتخدامه مررنالرردلٌل هررذا تم اعررداد ٌررو وهررً اآلن فررً طررور المراجعررة.

الموازنة فً دائرة الموازنة العامة والمروظفٌن المعنٌرٌن فرً الروزارات والردوائر والوحردات 

الحكومٌة، حٌث ٌُمدّم الدلٌل إرشادات تتعلك بكٌفٌة تحلٌل الموازنة والغاٌة المتوخاة من المٌام 

لمتطلبررات بهررذا التحلٌررل، كمررا ٌُمرردّم وصررفاً لكررل خطرروة مررن خطرروات دورة الموازنررة وٌُرردرج ا

 األساسٌة والتمنٌات المناسبة لكل خطوة.
 

 

 إعداد التمرٌر السنوي : سادسا: 
 

  حٌث 3121السادس لعام  إعداد التمرٌر السنويب 3122لامت دائرة الموازنة العامة فً عام 

، ومهام دائرة 3124-3121التمرٌر استراتٌجٌة  دائرة الموازنة العامة لالعوام  تضمن هذا

وأبرز  3121االضافة الى خالصة األداء اإللتصادي والمالً خالل عام الموازنة ب

جانب انجازات الدائرة وتطلعاتها  ، الى3121الٌها موازنة عام المرتكزات التً استندت 

 المستمبلٌة.

 

 تحدٌث أدلة الموازنة :   سابعاً: 
 

 

كاً بضرورة تحلٌل بنود لمواكبة  التطبٌمات العالمٌة للموازنة وادرا الدائرة  سعً ضمن إطار 

لعاام  اإلٌاراداتودلٌال  3121اإلنتهاء من إعداد دلٌل النفمات لعاام  فمد تماالٌرادات والنفمات، 

اللاذان ٌتضامنان  المرجعٌااة التشارٌعٌة لكاال بناد ماان بناود االٌاارادات والنفماات مصاانفة  3121

 .3121حسب خارطة الحسابات المعتمدة فً عام 
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 لى توصٌات اللجنـة المالٌـة وااللتصادٌة فً مجلسً األعٌان والنواب:اإلجابـة ع     ثامناً:
 

 

فااً إطااار متابعااة الحكومااة لتوصااٌات مجلسااً األعٌااان والنااواب لاماات دائاارة الموازنااة العامااة 

بإعداد مصفوفة خاصة لإلجابة على توصٌات اللجنة المالٌة وااللتصادٌة فاً مجلساً األعٌاان 

 اتموازنالاانون ومشاروع  3122 العامة للسنة المالٌة  وازنةملانون الوالنواب حول مشروع 

وموضاوعها والجهاة المعنٌاة  تم فٌهاا تحدٌاد التوصاٌة 3122 للسنة المالٌة الحكومٌة الوحدات 

 .بالرد واإلجراءات التً تم اتخاذها من لبل الجهات المعنٌة

 : تعزٌز المدرات المؤسسٌة فً الدائرة من خاللتاسعاً :   
 

 

 الورش حٌث تم اشران موظفً الدائرة فً العدٌد من  : اءة الموارد البشرٌةرفل كف
 : 3122 والدورات التدرٌبٌة خالل عام

 

مكلللللللللان  العنوان الرلم
 االنعماد

 تارٌخ االنعماد

 9/3/2111-1 الشارلة متابعة وتمٌٌم مؤشرات االداء فً الوزارات والدوائر الحكومٌة 1

 21/3/2111-12 اسطنبول لمالٌةتنمٌة المهارات االدارٌة وا 2

 31/3/2111-23 الشارلة تنمٌة المهارات االدارٌة والمالٌة 3

 11/4/2111-2 الشارلة متابعة وتمٌٌم مؤشرات االداء فً الوزارات والدوائر الحكومٌة 4

 21/4/2111-12 اسطنبول الموازنة العامة فً ظل الالمركزٌة 5

 1/5/2111-23/4 الشارلة الوزارات والدوائر الحكومٌة متابعة وتمٌٌم مؤشرات االداء فً 6

 9/3/2111-1 الشارلة الشبكات الالسلكٌة .

 21/3/2111-12 اسطنبول مهارات تصمٌم وتطوٌر الموالل االلكترونٌة 1

 2111/./.-6/.1 الصٌن  حلمة دراسٌة حول وموازنات حكومات الدول النامٌة   9

 13/11/2111-9 اسطنبول د البشرٌةالتخطٌط االستراتٌجً للموار 11

 11/1/2111 عّمان تدرٌب إخالء واستخدام الطفاٌات 11

 1/2111/.2 عّمان برنامج المحاسب الحكومً والتمدمة الثانٌة  12

 1/3/2111-13 عّمان حموق وواجبات الموظؾ فً لانون الخمان االجتماعً والتمدمة االولى  13

 24/3/2111-21 عّمان نون الخمان االجتماعً والتمدمة الثانٌة حموق وواجبات الموظؾ فً لا 14

 11/4/2111-14 عّمان التخطٌط االستراتٌجً وتمٌٌم ومرالبة االداء 15

 21/4/2111 عّمان برنامج الحكومة االلكترونً 16

 26/4/2111-24 عّمان تفعٌل دور وحدات الرلابة الداخلٌة .1

ّمانع إدارة المستودعات الحكومٌة 11  15-1./5/2111 

 6/2111/.-5 عّمان الرلابة االدارٌة / الورشة االولى 19

 14/6/2111-12 عّمان الرلابة االدارٌة / الورشة الثانٌة 21

 2111/./5-3 عّمان رلابة االداء/ الورشة االولى 21

 2111/./12-11 عّمان رلابة االداء / الورشة الثانٌة 22

 11/12/2111 عّمان لداخلٌةتحسٌن وظائؾ الرلابة ا 23

 15/9/2111-12 عّمان التدلٌك والرلابة الداخلٌة على المخاطر 24

 24/11/2111-13 عّمان الدورة الصحافٌة الشاملة 25

 
 

 :تحسٌن بٌئة العمل الداخلٌة وذلك من خالل 
 

  تطبٌررك آخررر التعرردٌالت لحوسرربة نظررام البرٌررد وحوسرربة معلومررات المرروظفٌن وربطهررا مررع

( ونظرام اللروازم والمسرتودعات لٌتروائم GFMISتب وتعدٌل البٌانات حسب نظام )الروا

ة نمراذج تمررارٌر االداء مرع التعردٌالت االخٌررة لمنظمرة والمروانٌن ، باإلضرافة الرى حوسرب

 السنوٌة. 



 

39 

 

 . نمل تجربة نظام اللوازم والمشترٌات بالدائرة الى بعض الوزارات والدوائر الحكومٌة 

 واالنتهرراء مررن طرررح وإحالررة  المرروظفٌن لٌترروائم والمرردخل الرئٌسررً  إنجرراز توسررعة مرردخل

 .المبنى اإلضافً للدائرة للتنفٌذ 

 جراءات الرلابة الداخلٌة فً التدلٌك والرلابة فً الدائرة.إتحدٌث دلٌل لواعد و 

  موظفٌن وإدخال كافة المعلومات المطلوبة علٌه. الشؤون جدٌد لتطبٌك نظام 

 
 الحوســبة : ا :عاشر

 
 :ٌلً  وفً هذا المجال تم انجاز ما    

 

  مانون الموازنة العامة لغاٌات منالشات مجلس النواب .بإصدار التمارٌر الخاصة 

  ً على إدخرال بٌانرات نظرام التشركٌالت واصرداره للروزارات والردوائر  المتابعة واإلشراف فنٌا

 والوحدات الحكومٌة .

 رامج الخاصررة باألنظمررة المالٌررة فررً دائرررة لاعرردة البٌانررات والبرر وتحرردٌث  وتصررمٌم إعررداد

شرررؤون -وهرررً : )الرواترررب  الموازنرررة العامرررة حسرررب تصرررنٌف خارطرررة الحسرررابات الجدٌررردة

 .اآللٌات(-المشترٌات-النفمات-الموظفٌن

  ةباللغتٌن العربٌواالنترنت  مولع الدائرة علىإظهار لانون الموازنة العامة على 

باستخدام وذلن ات الوحدات الحكومٌة باللغة العربٌة وكذلن اظهار لانون موازن ةواإلنجلٌزٌ

 (.PDF) صٌغة

  ًالعمل على توزٌع ) نظام شؤون الموظفٌن والرواتب واللوازم ( على الوزارات الت

 عمل هذه االنظمة .  وتدرٌب كوادرهم على  وتنزٌلها لدٌهم  تطلبها

  من لدى الدائرة رفع سرعة خط االنترنتMB 3   5 إلى MB . 

 صررٌة باالسررتغناء عررن تجدٌررد عمررد تورٌررد أنظمررة التشرررٌعات والمرروانٌن االردنٌررة وترروفٌر التو

 البدٌل من خالل االنظمة الموجودة على مولع دٌوان الرأي والتشرٌع.

  العمل على توفٌر عمد صٌانة للخادم الرئٌسً واجهزة ربرط الشربكة بتلرزٌم الشرركة المروردة

 بعمد الصٌانة.

 عم الفنً لموظفً الدائرة من خالل صٌانة أجهزة الحواسٌب والشبكة االستمرار فً تمدٌم الد

 وتوابعها.

  متابعة تطبٌك استراتٌجٌة إدارة المعرفة مع المدٌرٌات والوحدات المعنٌة. 



 

40 

 

 رٌر التمٌٌمً معلى الزٌارات المٌدانٌة والت بناءً  إدارة المعرفة  تطوٌر وتحدٌث استراتٌجٌة

 .لتمٌزاألداء الحكومً والشفافٌة لجائزة الملن عبد هللا الثانً 

 تطوٌر أدوات لٌاس )استبانات( لمٌاس استراتٌجٌة إدارة المعرفة . 
 

 

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

بهدف رفع األداء المؤسسً للدائرة وتمدٌم خدمة بجودة أعلى، استمرت الدائرة بالتعاون مع 

بتطبٌك المعاٌٌر  ةالدولٌ للتنمٌةالوكالة االمرٌكٌة لبل من  الصالح المالً الثانً الممولامشروع 

راسة دكانت البداٌة بلتمٌز األداء الحكومً والشفافٌة، حٌث الخاصة بجائزة الملن عبدهللا الثانً 

ً  ن نماط الموة وفرصالتمرٌر التمٌٌمً من مركز الملن عبدهللا الثانً للتمٌز، والذي بٌّ   التحسٌن وفما

ً للمعاٌٌر بعد تلمً و     للعملٌة التمٌٌمٌة ومن ثم إعادة تشكٌل فرق العمل إعداد خطط العمل وفما

الفرق بمراجعة وتعدٌل وتموم هذه  .التدرٌب على مختلف االمور المتعلمة باألداء المؤسسً والتمٌز

لامت  ،م والتحسٌن المستمرالتعلّ وبهدف . منهجٌات العمل لزٌادة الترابط وتحمٌك الفائدة المرجوة

 . هذا المجالالدائرة باالطالع على تجارب الوزارات والدوائر المتمٌزة فً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تقبلٌةــسمعات الــــــالت ل
 

 
 أود  : المساهمة فً بناء وضع مالً سلٌم ومستقر فً المملكة من خالل العمل على ما ٌلــً :

 بما ٌتفك واألولوٌات الوطنٌة. ضبط اإلنفاق العام وتوجٌهه 

 . عدم التوسع فً الدعم الممدم للوحدات الحكومٌة وال سٌما الدعم الجاري 

  ًالحفاظ على مستوى آمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلً اإلجمال. 

 .ًاإللتزام بسمف الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً اإلجمال 



 

41 

 

 

 ت العالمٌة المعاصرة فً إدارة الموازنة وذلك من خالل العمل على :ثانٌا  : مواكبة أفضل الممارسا

  الرروزارات عرردد مررن تعمٌررك تطبٌررك مفهرروم الموازنررة الموجهررة بالنتررائج عررن طرٌررك تمٌررٌم أداء

والدوائر والوحدات الحكومٌة وفماً لمؤشررات لٌراس األداء المسرتهدفة وبٌران مردى اإلنحرراف 

 عنها.

 وازنررة العامررة وموازنررات الوحرردات الحكومٌررة ضررمن اإلطررار ترسررٌخ وتطرروٌر نهررج إعررداد الم

 متوسط المدى.

   التوسع فً تطبٌك مكونات خارطة الحسابات للموازنة العامة وموازنرات الوحردات الحكومٌرة

 من خالل :

  تصررنٌف برررامج النفمررات الجارٌررة علررى مسررتوى األنشررطة للوحرردات الحكومٌررة فررً لررانون

 .3125المالٌة  موازنات الوحدات الحكومٌة للسنة

  تصنٌف النفمات الجارٌة والرأسمالٌة علرى المسرتوى األدنرى للتصرنٌف الروظٌفً فرً لرانون

 . 2014الموازنة العامة للسنة المالٌة 

  3126تصنٌف الموازنة على مستوى المدٌرٌات وفماً للتصنٌف التنظٌمً فً موازنة عام. 

 المٌرام بمراجعرة اإلنفراق العرام مرن خرالل  قلإلنفراالمزٌد من االهتمرام بالجانرب التحلٌلرً  إٌالء

 العام لكافة المطاعات فً لانون الموازنة العامة.

  تعمٌررك تطبٌررك نهررج الالمركزٌررة مررن خررالل اعررداد اسررتراتٌجٌة لمشررروع الالمركزٌررة المالٌررة

تتضمن التخطٌط االستراتٌجً واعرداد الموازنرة وتنفٌرذها ومراجعتهرا وتمٌٌمهرا علرى مسرتوى 

لبلررردٌات وذلرررن لررردعم الرؤٌرررا حرررول احتٌاجرررات التنمٌرررة المحلٌرررة وربرررط هرررذه المحافظرررات وا

االحتٌاجررات بالسٌاسررات الوطنٌررة والتوجٌرره الفعررال الولوٌررات االنفرراق الرأسررمالً حسررب هررذه 

 االحتٌاجات.

  السنوي من حٌث الشركل والمضرمون لٌتوافرك مرع  موازنات الوحدات الحكومٌةتطوٌر لانون

ك مفهرروم الموازنررة الموجهررة بالنتررائج بحٌررث ٌررتم إخررراج لررانون المراحررل المتمدمررة مررن تطبٌرر

 وفماً للتصور الجدٌد. 2014لعام  موازنات الوحدات الحكومٌة

  تعزٌز التوجه نحرو مفهروم النروع االجتمراعً والطفرل فرً موازنرات الوحردات الحكومٌرة لعرام

3125 . 
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 ة المدرجررة فررً لررانون اسررتكمال اعررداد وادخررال موازنررات بررالً الرروزارات والرردوائر الحكومٌرر

 .  GFMISالعامة ضمن نظام  الموازنة

 ثالثا  : تعزٌز القدرات المؤسسٌة فً الدائرة من خالل :

 واالطالع على تجارب الدول الرائدة فً مجال المفاهٌم الحدٌثة  رفع كفاءة الموارد البشرٌة

 للموازنة. 

 .تحسٌن بٌئة العمل الداخلٌة 

 ر والوحدات الحكومٌة من أجل تطبٌك المفاهٌم الحدٌثة نمل المعرفة للوزارات والدوائ

 .  GFMISومتابعة تدرٌب كافة الوزارات والدوائر الحكومٌة على نظام  للموازنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستخدمة مفادهٌم 
 

 أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو دهٌئة عامة تدخل موازنتها خمن الموازنة العامة للدولة. الدائرة الحكومٌـــة :

أي دهٌئللة أو مؤسسللة رسللمٌة عامللة أو سلللطة أو منشلللة عامللة مسللتملة مالٌللاً و/أو إدارٌللاً تللدخل  وحدة الحكومٌـــة :ال
 موازنتها خمن موازنات الوحدات الحكومٌة.

خطة الحكومة لسنة مالٌة ممبلة لتحمٌك األدهلداؾ الوطنٌلة المنشلودة خلمن إطلار ملالً متوسلط  الموازنـة العامــــة : 
 المدى.

السنة التً تبدأ فً األول من شهر كانون الثانً وتنتهً فً الحادي والثالثلٌن ملن شلهر كلانون  سنة المالٌــــــــة  :ال
 األول من السنة ذاتها.

جمٌل الخرائب والرسوم والعوائد واألرباح والفلوائ  والملن  وأي أملوال أخلرى تلرد للخزٌنلة  اإلٌرادات العامـــة :
 العامة.
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 مـــــــة :النفمات العا
 
 

المبالػ المخصصة للدوائر الحكومٌة والسموؾ  لتموٌل جمٌل بنود نفماتها الجارٌة والرأسلمالٌة 
 حسب لانون الموازنة العامة السنوي.

 

 المنافل المتولل تحمٌمها من النفمات العامة. النتائج المنتظــــرة :

 اإلطـــار المالــً
 متوسط المــــدى   :

 

ة للحكومة وسٌاستها خالل المدى المتوسط المستندة إلى تولعات اإللتصلاد اللوطنً الخطة المالٌ
 والمبنٌة على عدد من المرتكزات والفرخٌات وتولعات المؤشرات اإللتصادٌة الرئٌسٌة.

 
 

 إطـــار اإلنفــاق
 متوسط المـــــدى  :

 خالل المدى المتوسط.خطة الحكومة التفصٌلٌة للنفمات العامة المتولعة للدوائر الحكومٌة 

الجللداول التللً تتخللمن عللدد الوظللائؾ ومسللمٌاتها ودرجاتهللا و/أو رواتبهللا للللدوائر والوحللدات  تشكٌالت الوظائؾ :
 الحكومٌة وفماً ألحكام التشرٌعات النافذة.

 
 خارطة الحسابات :

 
 

الت مجموعللة مللن المواعللد المحاسللبٌة المعنٌللة بالتسللجٌل والتصللنٌؾ المتسللك والمناسللب لمعللام
 النظام المالً الحكومً.

 

 

 المراعٌة للنوع موازنةال
وموازنـة  االجتماعً
 : الطفــل 
 

بةةةالنو   حجةةةم المةةةوارد التةةةً تخصصةةةها الحكومةةةة لمنفةةةاق علةةةى البةةةرام  واألنشةةة ة المتعلقةةةة

 ال فل.ادجتماعً )اإلناث( و

 
ادارة المعلوملللات  نظلللام 

 المالٌللللللللللة الحكومٌللللللللللة
GFMIS   : 

وإداري حكومً محوسب متكامةل ٌةرب  الةوزارات والةدوائر الحكومٌةة مالٌةا   نظام مالً محاسبً

 مع وزارة المالٌة .
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 اإلحصائًالملحك 
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  جدول رلم(1)

 خالصة الموازنة العامة للسنة المالٌة  2111

    
 بااللف دٌنار

 

 

 البٌان المبلػ البٌان المبلػ

 

 
 النفمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   ــــــراداتاالٌــــــــــــــــــــــــ  

 

 
 النفمات الجارٌة 5344846 االٌرادات المحلٌة  4768702

 

 
 الجهاز المدنً 1291151 االٌرادات الضرٌبٌة 3367353

 

 
 الجهاز العسكري 1768454 االٌرادات غٌر الضرٌبٌة 1401349

 

 
 ا :النفمات االخرى ومنه 2285241    

 

 
 التماعد والتعوٌضات  858000 المن  الخارجٌة  440000

 

 
 فوائد الدٌن العام  489000    

 

 
 دعم المواد التموٌنٌة 340000    

 

 
 دعم الوحدات الحكومٌة  183908    

 

 
 النفمات الرأسمالٌة 1024197    

 

 
 مشارٌع مستمرة 397676    

 

 
 مشارٌع لٌد التنفٌذ 505608    

 

 
 مشارٌع جدٌدة 120913    

 

 
 مجموع النفمات العامة  6369043 مجموع االٌرادات العامة  5208702

 

 
     عجز الموازنة  1160341

 

 
 موازنة التمــــــــــــــــــــوٌل 

 

 

 االستخدامات  المبلػ المصادر المبلػ 

 

 
 سدٌد عجز الموازنة ت 1160341 المروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة 68180

 

 
 تسدٌد الساط المروض الداخلٌة المستحمة  700 لروض مؤسسات دولٌة لدعم الموازنة  35500

 

 
 تسدٌد الساط المروض الخارجٌة المستحمة  478297 المروض الداخلٌة  5053158

 

 
 إطفاءات سندات دٌن للبنن المركزي  80000    

 

 
 لًإطفاءات الدٌن الداخ 3437500    

 

 
 المجموع  5156838 المجموع  5156838
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  جدول رلم (2)

 لانون ملحك بمانون الموازنة العامة للسنة المالٌة   2111  لسنة 21خالصة لانون رلم و 2111

   
( دٌنار باأللؾ ) 

 البٌــــان المبلــــػ البٌـــان المبلــــػ

 ــــــــاتالنفمــــــــــــ راداتـــــــــــــــــــاإلٌ

 النفمات الجارٌة  527,000 المنح الخارجٌة   584,000

  
 

 النفمات الرأسمالٌة  57,000

        

 مجموع النفمات   584,000 مجموع االٌرادات   584,000
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   3جدول رلم و

  خالصة التصنٌؾ الوظٌفً للنفمات العامة الممدرة حسب األلسام الوظٌفٌة للسنة المالٌة 2111

    
 بالدٌنار

 النفمات الجارٌة المسم الوظٌفً الرمز
النفمات 
 الرأسمالٌة 

 المجموع 

 965669140 63883640 901785500 الخدمات العمومٌة العامة  701

 971129000 33533000 937596000 الدفاع 702

 833976000 87193000 746783000 النظام العام وشؤون السالمة العامة 703

 494473981 382906175 111567806 لشؤون االلتصادٌةا 704

 19958526 18662240 1296286 حماٌة البٌئة 705

 242052600 144683600 97369000 ومرافك المجتمع اإلسكان 706

 664263345 169579345 494684000 الصحة 707

 130804708 42542800 88261908 الترفٌه والثمافة والشؤون الدٌنٌة  708

 811396700 110242200 701154500 التعلٌم 709

 1819319000 27971000 1791348000 الحماٌة االجتماعٌة  710

 6953043000 1081197000 5871846000 المجموع 
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  جدول رلم (4)

 النفمات الرأسمالٌة موزعة حسب المحافظات لعام   إجمالً 2111

 بالدٌنار

 ممدر 2111 المحافظة

 695455316 ركزالم 11

 43626782 محافظة اربد 21

 26687822 محافظة المفرق 22

 25035692 محافظة جرش 23

 13341605 محافظةعجلون 24

 83076187 محافظة العاصمة 31

 27243100 محافظة البلماء 32

 51033784 محافظة الزرلاء 33

 15439673 محافظة مادبا 34

 28199207 محافظة الكرن 41

 27480532 حافظة معانم 42

 12812365 محافظة الطفٌلة 43

 31764935 محافظة العمبة 44

 1081197000 المجموع
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 (5جتوو وق  )
 3122-3113ي وو اتا  ابموازمة ابا مة ومؤ وا  ابمال ح ابم بتة بلسموا  

  اوب  ال    ال   ال   ال   ال   ال   ال   ال   ال   ال  ابحت  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  4,198.9      261.1,      4,187.9    4,375.4    3,628.1    3,164.4    2,561.8    2,147.2    1,675.6    1,644.1     ابم لتة  اةلواتا   
  1,215.0      01.7    333.4       718.3       343.4       304.6       500.3       811.3       937.4       491.9        ابممح ابت وجتة  

  5,413.9      4,662.8    4,521.3    5,093.7    3,971.5    3,469.0    3,062.1    2,958.5    2,613.0    2,136.0     ابا مة اةلواتا مجموع   
  5,743.3      4,746.6    4,586.0    4,473.4    3,743.9    3,118.1    2,908.0    2,377.8    2,163.7   1,899.9    ابمة    ابج وية  
  1,058.5      961.4       1,444.6   958.5      842.6       794.1      630.9       802.7       646.1       496.3        ابمة    ابواسم بتة   

  6,801.8     5,708.0    6,030.6    5,431.9    4,586.5    3,912.2   3,538.9   3,180.5   2,809.8    2,396.2     مجموع ابمة    ابا مة 
                     عجز ابموازمة ابا مة   

 -1,387.9  -1,045.2 -1,509.3 -338.2   -615.0   -443.2    -476.8    -222.0    -196.8  -220.2  بات ابممح   
 -2,602.9 -1,446.9 -1,842.7 -1,056.5 -958.4   -747.8    -977.1    -1,033.3 -1,134.2 -712.1 قحل ابممح   
                     ابا مة امسبة م  ابم يج  ةعجز ابموازم  
 %6.8- %5.6- %8.9- %2.2- %5.1- %4.2- %5.3- %2.7- %2.7- %3.2- بات ابممح   
 %12.7- %7.7- %10.9- %6.8- %7.9- %7.0- %10.9- %12.8- %15.7- %10.5- قحل ابممح   

  20,476.5  18,762.0  16,912.2  15,593.4  12,131.4  10,675.4  8,925.0  8,091.0  7,229.0  6,779.0 ابج وية ب اسا و اةجم ب ابم يج ابم ل  
  13,401.8  11,462.8  9,660.0  8,551.2  8,199.3  7,349.5  7,493.7  7,182.8  7,095.8  6,685.4 ي    ابتل  ابا  

 %65.4 %61.1 %57.1 %54.8 %67.6 %68.8 %84.0 %88.8 %98.2 %98.6 % م  ابم يج
 مؤ وا  ابمال ح ابم بتة 

 %26.4 %24.9 %26.7 %32.7 %32.7 %32.5 %34.3 %36.6 %36.1 %31.5 مسبة االلواتا  ابا مة بلم يج
 %20.5 %22.7 %24.8 %28.1 %29.9 %29.6 %28.7 %26.5 %23.2 %24.3 جمسبة االلواتا  ابم لتة بلم ي
 %5.9 %2.1 %2.0 %4.6 %2.8 %2.9 %5.6 %10.0 %13.0 %7.3 مسبة ابممح ابت وجتة بلم يج
 %33.2 %30.4 %35.7 %34.8 %37.8 %36.6 %39.7 %39.3 %38.9 %35.3 مسبة ابمة    ابا مة بلم يج
 %28.0 %25.3 %27.1 %28.7 %30.9 %29.2 %32.6 %29.4 %29.9 %28.0 يجمسبة ابمة    ابج وية بلم 

 %5.2 %5.1 %8.5 %6.1 %6.9 %7.4 %7.1 %9.9 %8.9 %7.3 مسبة ابمة    ابواسم بتة بلم يج
 %15.6 %16.8 %24.0 %17.6 %18.4 %20.3 %17.8 %25.2 %23.0 %20.7 مسبة ابمة    ابواسم بتة بلمة    ابا مة

 %61.7 %74.7 %69.4 %80.6 %79.1 %80.9 %72.4 %67.5 %59.6 %68.6 واتا  ابم لتة بلمة    ابا مةيغ تة االل
 %73.1 %89.8 %91.3 %97.8 %96.9 %101.5 %88.1 %90.3 %77.4 %86.5 يغ تة االلواتا  ابم لتة بلمة    ابج وية

   %7.0 %5.5 %13.2 %7.5 %7.8 %14.1 %25.5 %33.4 %20.5 يغ تة ابممح بلمة    ابا مة
                      

 %19.2 %5.3- %11.0 %18.4 %17.24 %10.55 %11.27 %13.19 %17.26 %3.45 مسبة ممو ابمة    ابا مة
 %21.0 %3.5 %2.5 %19.5 %20.07 %7.22 %22.30 %9.90 %13.88 %0.66- مسبة ممو ابمة    ابج وية

 %10.1 %33.4- %50.7 %13.8 %6.11 %25.87 %21.40- %24.24 %30.18 %22.91 مسبة ممو ابمة    ابواسم بتة
 %1.5- %1.7 %4.3- %20.6 %14.65 %23.52 %19.31 %28.15 %1.92 %0.87- مسبة ممو االلواتا  ابم لتة
 %202.5 %20.5 %53.6- %109.2 %12.74 %39.12- %38.33- %13.45- %90.57 %13.50 مسبة ممو ابممح ابت وجتة

 %16.1 %3.1 %11.2- %28.3 %14.49 %13.29 %3.50 %13.22 %22.33 %2.10 اللواتا  ابا مةمسبة ممو ا
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  جدول رلم (6)

  الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة 2011
 وبالدٌنار 

 الموازنة الجارٌة

 البٌـــــــــان  المبــــلػ البٌــــــــــان المبـــلػ 

 النفمـــــــــات    ـــــــراداتاالٌـــ  

 النفمات الجارٌة ومنها :  901,600,160 بٌع السع والخدمات إٌرادات  644,211,660

 تعوٌضات العاملٌن   263,631,363 دخل الملكٌة  إٌرادات  17,638,000

 استخدام السلع والخدمات   449,863,797 مختلفة  إٌرادات  283,848,700

 فوائد المروض الداخلٌة والخارجٌة   60,442,000 دعم حكومً  266,495,200

 مساعدات اجتماعٌة   84,341,000 منح خارجٌة   68,041,000

 النفمات الرأسمالٌة   786,010,944    

 تموٌل داخلً  504,295,144    

 الدعم الحكومً  82,586,800    

 لروض خارجٌة  131,088,000    

 منح خارجٌة   68,041,000    

 مجموع النفمات   1,687,611,104  اإلٌراداتمجموع   1,280,234,560

     صافً العجز لبل التموٌل  -407,376,544

 موازنة التموٌل المجمعة

 اإلستخدامـات المبلػ المصادر المبلػ 

 العجز لبل التموٌل مجموع  670,023,800 الوفر لبل التموٌل مجموع  262,647,256

  ألساط المروض الداخلٌة المستحمة تسدٌد  152,672,256  الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة المروض  131,088,000

  ألساط المروض الخارجٌة المستحمة تسدٌد  29,738,000  المروض الداخلٌة مسحوبات  618,728,000

ٌلتحو  194,728,000  احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات استخدام  276,739,054   فائض الوحدات الحكومٌة للخزٌنة 

الموظفٌن إسكانلروض  ألساط  100,000   لتسدٌد التزامات احتٌاطٌات  239,703,654  

الممنوحة للموظفٌن اإلسكان لروض  1,390,000     

 أخرى  1,046,600  

  المجموع  1,289,302,310 المصادر مجموع  1,289,302,310

و/أو اإلحتٌاطٌات و/أو المرو  الداخلٌة الذاتٌة اإلٌراداتلممولة من تشمل النفمات الرأسمالٌة ا  
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