
 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 رؤيتنا

 

 موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية املستدامة

 وتعتلي قائمة املمارسات العاملية الجيدة

 

 

 رسالتنا

 تخصيص أمثل للموارد املالية املتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات

 من تحقيق ألاهداف وألاولويات الوطنية وبما يفوق توقعات متلقي الخدمة. الحكومية

 

 قيمنا الجوهرية

 التعلـم

 الشفافية

 التعاون 

 الحيادية

 تحمل املسؤولية
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 5 االفتتاحية  
 6  استراتيجية دائرة الموازنة العامة  
 خدمات دائرة الموازنة العامة: 

 برنامج االدارة والخدمات المساندة  -
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 حيةاالفتتا

 لذي شهداو 2102عام  نتائج أعمالها خالل أبرزلدائرة الموازنة العامة  الثامن السنويالتقرير  يتضمن

الممارسات العالمية ألفضل وفقاً  في مجال إدارة الموازنة العامة والمستجداتاإلنجازات  العديد من
ويسعدني في هذا المجال االشارة الى تقرير مسح الموازنة المفتوحة لعام  .المعاصرة في هذا المضمار

الذي عن منظمة شراكة الميزانية المفتوحة في واشنطن  2102الصادر في شهر كانون الثاني عام  2102
حصول االردن على المرتبة االولى في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا في مجال شفافية  تضمن

والذي يؤكد بشكل واضح على التقدم الذي حققته دائرة الموازنة العامة في عملية  2102م الموازنة لعا
تطوير وتحديث اعداد الموازنة وتنفيذها كما يؤكد على حرص الدائرة على تعزيز مبادئ الشفافية في ادارة 

 . الموازنة العامة للمملكة
 

استراتيجية دائرة الموازنة العامة والخدمات التي تقدمها وهيكلها التنظيمي اضافة الى  التقريرهذا ويتضمن 
مرتكزات الوتطور المؤشرات االقتصادية الرئيسية وابرز  2102خالصة االداء االقتصادي والمالي لعام 

المستجدات في والمراحل التي تمر بها الموازنة واهم  2102التي استندت اليها الموازنة العامة في عام 
والتطلعات المستقبلية  2102اضافة الى فصل كامل عن انجازات الدائرة خالل العام  2102موازنة عام 

للدائرة وصوالً إلى الهدف الرئيسي المنشود والمتمثل في تحقيق التوزيع األمثل واالستغالل األفضل للموارد 
 المالية المتاحة.

 
يعد نقلة نوعية في تطوير إدارة الموازنة العامة في المملكة  في مجال تحقيقها تم م وينبغي التأكيد على ان 

بناء القدرات المؤسسية في الدائرة و  علىإعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها وهذا يستدعي العمل دائماً 
كري وتقديري لجميع وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بعميق ش لدى كافة الوزارات والدوائر الحكومية.

الزميالت والزمالء العاملين في دائرة الموازنة العامة على مثابرتهم وتفانيهم في عملهم وعلى جهودهم 
والمتميزة المبذولة التي لوالها لما كنا قادرين على تحقيق هذه اإلنجازات، وأدعو المولى عز وجل  المستمرة

المسؤولية للمضي قدماً في خدمة أردننا الحبيب تحت راية  أن يعيننا جميعاً على مواصلة المسيرة في تحمل
 مليكنا المفدى جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا وأدامه ذخراً وسنداً لوطننا الغالي.

 
،وهللا ولي التوفيق  

 

 

 مدير عام دائرة الموازنة العامة
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

األولويات والمحاور للمرحلة المقبلة والرامية إلى تجسيد رؤية تضمنت الخطة االستراتيجية لدائرة الموازنة العامة 

"موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة وتعتلي قائمة الممارسات العالمية الدائرة المتمثلة في 

أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن "تخصيص ، وتحقيق رسالتها  التي تمثلت في الجيدة"

الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من تحقيق األهداف واألولويات الوطنية وبما يفوق توقعات متلقي 

 ."الخدمة

 الية:التإلى المشاركة الفاعلة في تحقيق األهداف الوطنية  االستراتيجيةوتسعى دائرة الموازنة العامة في خطتها 

 األردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على األسواق اإلقليمية والعالمية. االقتصادالمساهمة في تطوير  -0

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

 .المساهمة في تعزيز اإلدارة الحكومية لتكون مستقرة مالياً وشفافة وخاضعة للمساءلة -2

 

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

 الدائرة إلى تحقيقها تمثلت في ما يلـــي :

 المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة. -0

 مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة. -2

 . تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة -2

  : عدداً من األهداف الفرعية من أهمها االستراتيجيةكذلك تضمنت 

 .ضبط اإلنفاق العام وتوجيهه بما يتفق واألولويات الوطنية -0

 تخفيض الدعم المقدم للوحدات الحكومية بشكل تدريجي . -2

 من الناتج المحلي اإلجمالي.الحفاظ على مستوى آمن لعجز الموازنة كنسبة  - 

 االلتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.     -4

 تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.     - 

 

 استراتيجية دائرة الموازنة العامة



 
 

  

 

 المدى. اإلطار متوسطإعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ضمن  وتطوير نهجترسيخ  - 

 مكونات خارطة الحسابات للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية. التوسع في تطبيق -7

 .GFMIS)المساهمة في بناء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ) -8

 إيالء المزيد من االهتمام بالجانب التحليلي لإلنفاق العام في المملكة.   -9

مستوى اإلنجاز في المشاريع الرأسمالية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعلى مستوى  قياس  -01

 .محافظات المملكة تعزيزاً لنهج الالمركزية

 رفع كفاءة الموارد البشرية. -00

 تحسين بيئة العمل الداخلية. -02

 .مفاهيم الحديثة للموازنةنقل المعرفة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من أجل تطبيق ال  -02

اإلدارة  برنامجولتحقيق األهداف االستراتيجية المذكورة تقوم الدائرة بتنفيذ برنامجين رئيسيين هما 
 كما هو مفصل الحقاً .وبرنامج تطوير منهجية الموازنة  المساندة والخدمات

 

 األهداف االستراتيجية لدائرة الموازنة العامة ومؤشرات قياس االداء 

 مؤشرات القياس الهدف االستراتيجي

 القيمة االساس
القيمة 
 الفعلية

القيمة 
 المستهدفة

يم ذاتي يتق
 اولي

 القيمة المستهدفة

سنة 
 االساس

 1122 1122 1122 1121 1121 1122 القيمة

 المساهمة في بناء وضع مالي
 سليم و مستقر في المملكة

2 

نسبة عجز الموازنة قبل 
 الناتجالمساعدات الى 
 المحلي االجمالي

 

1112 2.7% 21.2% 21.1% 21.2% 9.7% 9% 6.6% 

مواكبة أفضل الممارسات 
 العالمية

 المعاصرة في إدارة الموازنة
 

2 
نسبة تطبيق مفهوم الموازنة 

 الموجهة بالنتائج
 وخارطة الحسابات

1112 - 61% 22% 62% 21% 22% 91% 

1 
اعداد موازنة ضمن 
 المدى االطارالمالي متوسط

1112 - 91% 71% 92% 71% 72% 72% 

 تعزيز القدرات المؤسسية في
 الدائرة

 
المتعاملين  مع  نسبة رضا

 الـدائـرة
1112 22% 92% 92% 97% 71% 71% 71% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

ماان الحاارص علااى تحقيااق رسااالة وأهااداف دائاارة الموازنااة العامااة، تقااوم الاادائرة بتنفيااذ الخاادمات والمهااام  انطالقااا

فاي الواجباات باين  واالزدواجياةوالواجبات المنوطة بها لتغطي كافة نشاطاتها على نحو يقلل من التداخل فاي المهاام 

 دائرة على برنامجين رئيسيين وهما: المديريات والوحدات المختلفة، وتتوزع الخدمات التي تقوم بها ال

 

 المساندة: والخدمات االدارة برنامج -2

 اساتراتيجيالماديريات ويارتبط بهادف  لجمياع المسااندة والمالياة االدارية الخدمات كافة البرنامج الى تقديم يهدف هذا

 هو تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة، كما يتضمن البرنامج كل من المشاريع واالنشطة التالية: 

  الخدمات واالدارة المساندة 

  مشروع االدارة 

  رفع وتطوير القدرات المؤسسية 

 مبنى الدائرة  تأهيل إعادة 

 توسعة مبنى الدائرة 

 النحو التالي :اما عن الخدمات التي يقدمها البرنامج فهي على 

 للموظفين المالئمة التحتية توفير البنية . 

 بها المتعلقة والبيانات للدائرة والمالية االدارية الشؤون كافة تنظيم . 

 الدائرة لموظفي التدريبية الخطة إعداد . 

 الحاسوب وبرمجيات انظمة ثتطوير وتحدي . 

 عمل ورش عقد . 

 بالدائرة المتعلقة الوثائق كافة طباعة . 

( 06( ذكور  و )61( موظفاً، منهم )56بنحو ) 2102وينفذ هذا البرنامج من خالل كادر وظيفي يقدر في عام 

 :إناث موزعين على المديريات والوحدات التالية 

 

 

 خدمات دائرة الموازنة العامة 



 
 

  

 

 واالدارية المالية الشؤون مديرية: 
 

 وتتمثل مهام هذه المديرية بما يلــي :
 

  إعاااداد خطاااة متكاملاااة للماااوارد المالياااة والبشااارية فاااي الااادائرة ومتابعاااة تحاااديثها سااانوياً وفقااااً للمساااتجدات

 .واالحتياجات

 الموازنة السنوية للدائرة . إعداد 

  المساندة حسب المهام والمسؤوليات . اإلداريةاليومية لموظفي الشؤون  األعمالتوزيع 

 الرواتب . بنظام مالي أثر لها التي خاصة الموظفين شؤون قسم حركات متابعة 

 . متابعة المراسالت الرسمية الواردة والصادرة للدائرة 

 . متابعة جدول الصيانة الالزمة لمبنى الدائرة 

 .تطبيق أنظمة محوسبة ومتطورة لكافة األعمال اإلدارية والمالية في الدائرة 

 مع الدائرة. التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للموظفين والمتعاملين 

 

 الداخلية الرقابة وحدة: 
 وتتمثل مهام هذه الوحدة بما يلــي :

 

 .مراجعة دليل قواعد وإجراءات عمل وحدة الرقابة الداخلية وتحديثه سنوياً بما ينسجم واألنظمة النافذة 

 . القيام بجميع مهام الرقابة الداخلية بكفاءة وفاعلية 

  للدائرة. االستراتيجيةالرقابة على تنفيذ الخطة 

 .الرقابة على تطبيق معايير جائزة الملك عبد هللا الثاني المعظم لتميز األداء الحكومي والشفافية 

 

 والتدريب التطوير  وحدة: 
 وتتمثل مهام هذه الوحدة  بما يلــي :

 

  إعداد خطة تدريبية شااملة متوساطة المادى للماوارد البشارية تساتهدف جمياع المساتويات الوظيفياة األساساية

 والمساندة.

  عماال قاعاادة بيانااات الكترونيااة تتضاامن معلومااات شاااملة عاان كافااة المااوظفين تساااعد فااي تحديااد االحتياجااات

 التدريبية .

 جمياع الماوظفين  ىيمهاا علاموتع لجهاات الداعياةمتابعاة البعثاات والمانح الدراساية والادعوات علاى حسااب ا

 منها . لالستفادة

 الالزمة لعقد ورش العمل والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذها  االستعداديةالخطوات  اتخاذ

 واإلشراف عليها.

  بمااا يتوافااق والمفاااهيم اإلداريااة المعاصاارة فااي  انساايابيهتقااديم المقترحااات حااول تطااوير آليااة العماال وتسااهيل

 الدائرة.

 .متابعة حثيثة لمتطلبات تنفيذ معايير جائرة الملك عبد هللا الثاني للتميز 



 
 

   

 

 

 والمعرفة الحاسوب مديرية: 

 وتتمثل مهام هذه المديرية بما يلــي :

 برمجياات وقواعاد بياناات متكاملاة تخادم عملياة تقيايم أداء الاوزارات والادوائر الحكومياة  تطوير وتحديث

 وفقاً لمؤشرات قياس األداء المستخدمة.

  إعداد وتهيئة متطلبات التوسع في تطبيق جميع مكونات خارطة الحسابات من برمجيات وأجهزة حاسوب

 وشبكات.

 البرمجيااات المطلوبااة لتطبيااق نظااام  واسااتخداماتالءم بناااء القاادرات الالزمااة لكااوادر المديريااة بمااا ياات

GFMIS. 

  بناء القدرات الالزمة لكوادر الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بماا ياتالءم ومتطلباات تطبياق نظاام

GFMIS. 

 ( تفعيل الموقع اإللكتروني الداخلي في الدائرةIntranet) . 

 ئرة المحوسبة.بناء نظام حماية آمن لكافة أعمال وبيانات الدا 

 .إنشاء موقع إلكتروني جديد للدائرة ومتابعة تحديثه 

 .إعداد خارطة للمعارف الصريحة وتوثيق المعارف الضمنية وإنشاء قواعد بيانات خاصة بها 

  المعرفة في الدائرة. استراتيجيةمتابعة تنفيذ 

 

 برنامج تطوير منهجية الموازنة: -1

 المالي الطار مثال الموازنة ادارة في المعاصرة العالمية والمفاهيم المنهجيات تطبيق عميقت هذا البرنامج الى يهدف

االنجاز، ويرتبط بهذا البرنامج  وقياس مستوى الحسابات خارطة وتطبيق بالنتائج الموجهة والموازنة المدى متوسط

 هدفين استراتيجيين هما:

 المملكة في مستقر لي ليس ما وضع بناء في المساهمة. 

 الموازنة ادارة في المعاصرة العالمية الممارسات أفضل مواكبة. 

 كما يتضمن هذا البرنامج الرئيسي كل من المشاريع واالنشطة التالية:

 الوزارات والدوائر  إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيالت
 . والوحدات الحكومية

 ائج مشروع الموازنة الموجهة بالنت 

 مشروع تحسين كفاءة اعداد جدول التشكيالت 

 .مشروع انشاء وتحديث قاعدة بيانات شاملة لإلنفاق الرأسمالي 



 
 

   

 

 

  :فهي على النحو التالي  هذا البرنامج يقدمها التي اما الخدمات

 الحكومية. الوحدات وقانون موازنات العامة الموازنة قانون إعداد 

 الحكومية والوحدات والدوائر الوزارات تشكيالت نظام إعداد . 

  والوحدات والدوائر للوزارات الرأسمالية المشاريع في االنجاز مستوى حول الدورية رالتقاريإصدار 

 . المحافظات مستوى وعلى الحكومية

 

( 7( ذكور و)49( موظفاً، منهم )65بنحـو ) 2102وينفـذ هذا البرنامـج من خالل كـادر وظيفي يقدر في عام  هذا

 إناث موزعين على المديريات التالية: 

 القطاعات موازنات مديريات : 

 .مديرية قطاع اإلدارة المالية

 .مديرية قطاع اإلدارة العامة

 .مديرية قطاع الدفاع واألمن والقضاء

 .مديرية قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية

 .مديرية قطاع الصحة والتنمية االجتماعية

 .مديرية قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية

 .مديرية قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية

 .مديرية قطاع التنمية الصناعية وتعزيز البيئة االستثمارية

 .الم واالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتمديرية قطاع الثقافة واإلع

 

 وتتمثل مهام هذه المديريات بما يلــي :

 .تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 

 .تدقيق كافة البرامج والمشاريع واألنشطة بغية التأكد من أولوياتها وجدواها وعالقتها بعضها ببعض 

  غياار الضاارورية فااي الباارامج ومصااادر تمويلهااا بااين الااوزارات والاادوائر والوحاادات  االزدواجيااةحااذف

 الحكومية.

  االنحرافااتللوزارات والدوائر والوحدات الحكومياة وإباراز مادى  االستراتيجيةالرقابة على تنفيذ الخطة 

 عن المؤشرات المستهدفة.

  توزيااع منااافع التنميااة ومكاساابها علااى جميااع محافظااات رصااد المخصصااات وفقاااً لتولويااات وبمااا يحقااق

 المملكة.

 

 



 
 

   

 

  إعداد نظام تشكيالت الوظائف للوزارات والادوائر والوحادات الحكومياة بماا يخادم تحقياق أهادافها بكفااءة

 وفعالية.

  ماليااة خااالل مراحاال  انعكاساااتإبااداء الاارأي فااي مشاااريع التشااريعات والقاارارات والتعليمااات التااي لهااا

 إقرارها.

 .تطوير شكل الموازنة العامة 

 .مساعدة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في إعداد تقارير نموذجية عن موازناتها 

  المساااهمة فااي ورش العماال المتخصصااة التااي تعقااد فااي الاادائرة لمااوظفي الااوزارات والاادوائر والوحاادات

 الحكومية.
 

 والمعلومات الدراسات مديرية.  

 المديرية بما يلــي :وتتمثل مهام هذه 
 

  الكلية. االقتصاديةمتابعة تطور المؤشرات 

  إعاااداد تقريااار يتضااامن ردود الاااوزارات والااادوائر والوحااادات الحكومياااة علاااى توصااايات اللجناااة المالياااة

في كل من مجلسي األعيان والنواب حول مشاروع قاانون الموازناة العاماة ومشاروع قاانون  واالقتصادية

 موازنات الوحدات الحكومية.

 .إعداد تقرير ربعي عن أداء الموازنة العامة 

 .بناء قاعدة بيانات تاريخية عن الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وتشكيالت الوظائف 

  قتصادياً.اتصدر خالل العام والتي لها أثراً مالياً أو متابعة التشريعات التي 

 .المشاركة في إعداد بالغ الموازنة العامة 

  المشاااركة فااي إعااداد قااانون الموازنااة العامااة وقااانون موازنااات الوحاادات الحكوميااة ونظااام تشااكيالت

 الوظائف.

 لية المتعلقاة بااالوزارات إصادار تقاارير دورياة عان مسااتوى اإلنفااق وتقادم ساير العماال للمشااريع الرأساما

 والدوائر والوحدات الحكومية.

  المشاركة في المباحثات ماع البعثاات والجهاات الدولياة المختلفاة حاول القضاايا المتعلقاة بالموازناة العاماة

 واإلدارة المالية.
 

  األنشااطة للموازنااة العامااة وموازنااة الوحاادات  سااتكمال تطبيااق تصاانيف الباارامج حسااباالمساااهمة فااي

 الحكومية.

 .تنظيم أعمال المكتبة وحوسبتها وفق أحدث األساليب 

 .)تحديث أدلة الموازنة سنوياً )دليل اإليرادات، دليل النفقات، دليل دورة الموازنة، دليل محلل الموازنة 

 .إعداد التقرير السنوي للدائرة 

 في عقد ورش العمل لمختلف الجهات الحكومية حول أعمال ومهام دائرة الموازنة العامة. المشاركة 

 .ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومحتوى الموقع اإللكتروني 

 



 
 

   

 

 المحافظاتات موازن متابعة مديرية 

 وتتمثل مهام هذه المديرية بما يلــي :

 

 قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن كافة محافظات المملكة تساعد في التخصيص األكفأ للموارد  تحديث

 المالية المتاحة.

 .متابعة مطالبات المحافظات في إقامة المشاريع التنموية أثناء الزيارات الملكية السامية للمحافظات 

 .حصر المشاريع المتعثرة والوقوف على أسباب التعثر 

 على تهيئة كافة المتطلبات المتعلقة بدائرة الموازنة العامة لتطبيق مشروع نهج الالمركزية في  العمل

 المحافظات.

  إعداد تقارير نصف سنوية حول مستوى اإلنفاق وتقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية في محافظات

 المملكة.

 ازنة العامة للمحافظات من خالل عقد ورش تقديم كل أشكال العون والمساعدة الفنية من جانب دائرة المو

 العمل المتخصصة في إعداد الموازنات حسب المفاهيم المعاصرة.

 

لتنفيذ البرنامجين  2102وتجدر االشارة الى انه قد تم رصد المخصصات الالزمة في قانون الموازنة العامة لعام 

( دينار 992261والخدمات المساندة ومبلغ )( دينار لبرنامج اإلدارة 0225761السابقين، حيث تم رصد مبلغ )

 لبرنامج تطوير منهجية الموازنة .

 

هذا ويظهر المخطط التالي الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة مغطياً مختلف المديريات والوحدات العاملة في 

 :1121عام 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 العدد المديرية الرقم

   االدارة العليا  1

   مكتب المدير العام  

 3 المستشارون  3

 4 وحدة الرقابة الداخلية 4

 4 قطاع االدارة المالية  5

 4 قطاع االدارة العامة  6

 3 قطاع الدفاع و االمن و القضاء  7

 4 قطاع البنية التحتية و التنمية المحلية  8

 3 قطاع الصحة و التنمية االجتماعية  9

 4 قطاع التنمية الزراعية و الثروة الطبيعية  11

 3 قطاع التعليم و تنمية الموارد البشرية  11

 3 االستثماريةقطاع التنمية الصناعية و تعزيز البيئة    1

 3 قطاع الثقافة و االعالم و االتصاالت وتكنولوجيا المع  13

 1 مديرية متابعة موازنات المحافظات 14

 6 مديرية الدراسات و المعلومات  15

 11 مديرية الحاسوب و المعرفة  16

 44 مديرية الشؤون االدارية و المالية  17

 3 وحدة التطوير و التدريب 18

 14 المعارين / المجازين / المنتدبين  19

 1 1 المجموع  

 

 

 

 
 

 العدد المؤهل الرقم

 8 دكتوراه 1

 13 ماجستير  

 57 بكالوريوس 3

 9 دبلوم 4

  1 ثانوية عامة 5

 3  دون الثانوية 6

 1 1 المجموع  

 

 

 

 

 

 

حسب المديريات اعداد الموظفين توزيع   



 
 

   

 

 

 

 العدد الوظيفة الرقم 
 1 مدير عام 1

 1 مساعد مدير عام  

 11 مدير   3

 1 مدير مكتب المدير العام 4

 11 رئيس قسم 5

 4 محلل رئيسي 6

 37  محلل  7

 5 محلل مساعد 8

 1 باحث  9

 1 باحث اقتصادي  11

 1 باحث قانوني  11

 1 مترجم   1

 6 مبرمج  13

 1 مبرمج مساعد 14

 5 محاسب / محاسب مساعد 15

   اداري ثالث  16

 1 ضابط ثالث 17

 1 مأمور حركة 18

 1 مدخل بيانات ثاني 19

 1 مدخل بيانات 1 

 1 امين ثاني  1 

 1 كاتب ثاني    

 1 مأمور استعالمات 3 

 6 مراسل  4 

 1 خازن  5 

 6 سيارة ) صالون عمومي ( سائق 6 

 4 طابع  7 

 1 مأمور ملفات 8 

   فني صيانة ثاني  9 

 1 مأمور مقسم 31

 5 طبيع / فني مطبعة ثاني  31

 1 1 المجموع  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوظيفة حسب  اعداد الموظفين توزيع   



 
 

   

 

 

 

 

 

والبيئااة االقتصااادية العالميااة  بتااداعيات البيئااة السياسااية اإلقليميااة 2102االقتصاااد األردنااي خااالل عااام  راسااتمر تااأث

 دالعالمية. وقاواستمرار حالة االنقطاع المتكرر في الغاز الطبيعي من مصر وبقاء أسعار النفط مرتفعة في األسواق 

الرئيسية في االقتصاد الوطني وإن كان بصورة متفاوتة الى بشكل سلبي على أداء القطاعات  انعكست هذه التداعيات

% مقابال 2.7نمواً حقيقياً بلغات نسابته   2102في عام  حد ما، حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

% مقابال نماوه    بنسابة  2102. ونظراً لنمو مخفاض النااتج المحلاي اإلجماالي فاي عاام 2100% في عام 2.5

% مقاباال 7.2 فقااد تباطااأ الناااتج المحلااي اإلجمااالي باألسااعار الجاريااة لينمااو بنساابة  2100% فااي عااام 5.4بنساابة 

 .2100عام  % في9.0

 

تحسناً فاي معادالت نموهاا  2102في عام  وعلى صعيد أداء القطاعات االقتصادية، فقد حققت بعض هذه القطاعات

والفنااادقه وهخاادمات المااال والتااأمين والعقاااراته وهالنقاال مثاال قطاعااات هالكهرباااء والمياااهه وهالتجااارة والمطاااعم 

الصناعات التحويليةه “والتخزين واالتصاالته، في حين سجلت قطاعات أخرى تباطؤاً في معدالت نموها كقطاعي 

فاي عاام  وهمنتجو الخدمات الحكوميةه. هذا باإلضافة إلى تراجع أداء قطاعي هالصناعة االستخراجيةه وهالزراعاةه

. وفي ضوء  تجااوز معادل نماو النااتج المحلاي اإلجماالي اإلسامي معادل النماو الساكاني 2100مقارنة بعام  2102

بنسابة  2102%، فقد ارتفاع متوساط نصايب الفارد مان النااتج المحلاي االجماالي باألساعار الجارياة لعاام 2.2البالغ 

العااام السااابق. كمااا تشااير  دينااار فااي 2277دينااار مقاباال  2429ليصاال الااى  2100% عاان مسااتواه فااي عااام 6.1

 .2100% في عام 02.9% مقابل 02.2الى  2102البيانات الى انخفاض معدل البطالة في عام 

 

، وفاي ضاوء قارار الحكوماة القاضاي 2102فاي المملكاة فاي عاام  المستوى العاام لسساعاروعلى صعيد تطورات 

فاي  ، إضافة الى ارتفاع أساعار الماواد الغذائياة2102بتحرير أسعار المشتقات النفطية في شهر تشرين الثاني لعام 

ة % مقارنا4.8السوق المحلية، فقد بلغ معدل التضاخم مقاسااً باالتغير النسابي فاي الارقم القياساي ألساعار المساتهلك 

ويعزى هاذا االرتفااع بشاكل أساساي إلاى ارتفااع أساعار مجموعاة هالماواد الغذائياةه  .2100% في عام 4.4بنحو 

متأثرة بزياادة أساعار بناود اللحاوم والادواجن والبايض والخضاروات،  2100% في عام 4.0% مقابل 4.5بنسبة 

متأثرة  2100% في عام 6.0بنحو  % مقارنة6.7وارتفاع أسعار مجموعة هالسلع والخدمات األخرىه بما نسبته 

بارتفاع أسعار بندي النقل والعناية الطبية. وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعتي هالمالبس واألحذيةه وهالمسااكنه 

 على الترتيب. 2100% في عام 2.8% و 5.2مقارنة بنحو  2102% في عام 2.6% و 4.7بنسبة 

 

 

1121والمالي لعام  االقتصاديخالصة االداء   



 
 

   

 

انخفاضااً طفيفااً بلغات نسابته  2102ت المملكة من السلع في عام ، فقد سجلت صادراالقطاع الخارجيوعلى صعيد 

. وفي المقابل، ارتفعت المساتوردات فاي عاام 2100% في عام 04.1% مقابل ارتفاعها بنسبة ملموسة بلغت 0.2

. وتبعااً لاذلك ارتفاع العجاز فاي الميازان 2100% فاي عاام 20.5% مقابل ارتفااع نسابته 9.2بنسبة بلغت  2102

مليااون دينااار فااي عااام  7765مليااون دينااار مقارنااة بنحااو  9192% ليبلااغ 07.2بنساابة  2102ي عااام التجاااري فاا

2100. 

 

عجازاً  2102وفيما يخص أبرز التطورات الحاصالة فاي ميازان المادفوعات، فقاد ساجل الحسااب الجااري فاي عاام 

 2452% مان النااتج المحلاي االجماالي مقارناة ماع عجاز مقاـداره 08.0ملياون ديناار أو ماا نسابته  2979مقداره 

ويعازى ذلاك بشاكل رئيساي إلاى ، 2100% مان النااتج المحلاي االجماالي فاي عاام 02.1مليون دينار أو ماا نسابته 

ارتفاااع فاااتورة المسااتوردات ماان الاانفط الخااام ومشااتقاته نتيجااة الرتفاااع أسااعار وكميااات هااذه المسااتوردات، وتراجااع 

صافي التحويالت الجارية للقطاع العام )المساعدات الخارجية(. وبتفحص بيانات المستوردات يتباين ان مساتوردات 

 2446مليون دينار مقابل  4218لتصل إلى نحو  2102هه قد ارتفعت خالل عام المملكة من هالنفط الخام ومشتقات

%، فاي حاين بلغات فااتورة 26.0ملياون ديناار أو ماا نسابته  852، أي بزياادة قيمتهاا 2100مليون دينار في عاام 

دينار أو ما  مليون 209مليون دينار، أي بارتفاع قيمته  2279مستوردات هالمواد الغذائية والحيوانات الحيةه نحو 

 .2100% بالمقارنة مع مستواها في عام 01.5نسبته 

 

، فتشير البيانات الصادرة عن البنك المركازي إلاى نماو السايولة المحلياة فاي نهاياة التطورات النقديةأما على صعيد 

% فاي نهاياة عاام 8.0مقارناة ماع ماا نسابته  2100%عن مستواها المسجل في نهاية عاام    بنسبة  2102عام 

محصاالة الرتفاااع  صااافي الموجااودات المحليااة للجهاااز  2102. وقااد جاااء هااذا النمااو المتواضااع فااي عااام 2100

من جهة،  2100% في عام 21.7مقابل ارتفاع نسبته 2100% عن مستواه في نهاية عام 22.8المصرفي بنسبة 

% عان مساتواه فاي 28.7تبنسبة بلغا 2102ولتراجع صافي الموجودات االجنبية للجهاز المصرفي في نهاية عام 

 ، من جهة أخرى.2100% في عام 7.2مقابل تراجع بلغت نسبته  2100نهاية عام 

وبخصوص مساهمة الجهاز المصرفي في تمويل األنشطة االقتصاادية المختلفاة للقطااعين الخااص والعاام علاى حاد 

%     مليون دينار أو ما نسابة      بنحو  2102سواء، فقد ارتفع اجمالي التسهيالت االئتمانية في نهاية عام 

% فاي نهاياة عاام 9.7ماا نسابته ملياون ديناار أو  0411فاع مقداره عن مستواه في نهاية العام السابق، مقارنة بارت

بشاكل  2102. وفي المقابل، تراجع رصيد احتياطيات البنك المركزي من العمالت األجنبياة فاي نهاياة عاام 2100

% عاان 27.1مليااون دوالر أو مااا نساابته      والر، أي بانخفاااض مقااداره مليااون د     قياسااي ليصاال الااى 

 ، ليغطي بذلك مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ثالثة شهور ونصف. 2100مستواه في نهاية عام 

 

 



 
 

   

 

 

ارجياة ، فقاد فرضات الظاروف الدولياة والصادمات الخبالمالياة العاماة لالموازناة العاماة والادين العاام وفيما يتعلق 

المتمثلة باألوضاع اإلقليمية المتوترة وعدم انتظام تدفق الغااز المصاري وارتفااع حجام االساتيراد مان الوقاود الثقيال 

والديزل ذات التكلفة المرتفعة لتوليد الطاقة الكهربائية إضاافة الاى ارتفااع اساعار الانفظ فاي االساواق العالمياة أعبااء 

وصول الدين العام الى مستويات قياساية كنسابة مان النااتج المحلاي االجماالي. كبيرة على الموازنة العامة وأدت الى 

وقد أدى التراجع الحاد في حجم المنح الخارجية الاى تعمياق التحاديات التاي يواجهاا االقتصااد االردناي وخاصاة فاي 

 جانب المالية العامة. 

 

ملياون ديناار أو ماا  55فـاـاعاً طفيفااً مـاـقداره ارت 2102فعلى صعيد النفقات العامة، سـجل إجمـالـي اإلنفـاـاق لعاام 

. وقاد جااء هاذا االرتفااع 2100ملياون ديناار فاي عاام 5797ملياون ديناار مقابال  5852% ليصل الى 0.1نسبته 

% وتراجاع النفقاات الرأسامالية بحاوالي 7.8ديناار أو ماا نسابته  مليون 447محصلة لزيادة النفقات الجارية بمقـدار

 %.25مليون دينار أو ما نسبته   280

 

 

 

ملياون ديناار بتراجاع بلاغ  6164ما قيمتاه  2102أما فيما يتعلق باإليرادات العامة، فقد بلغت االيرادات الكلية لعام 

محصالة النخفااض حجام المانح الخارجياة بنسابة ، وجااء هاذا التراجاع 2100% عن مستواها المسجل في عاام5.5

مليون دينار، من جهة، والرتفاع االيارادات  227لتصل الى 2100% مقارنة بمستواها في عام 72ملموسة بلغت 

 مليون دينار، من جهة أخرى. 4727لتصل الى  2100% عن مستواها في عام 02.5المحلية بنسبة 

 

 النفقات الجارية
91. % 

 النفقات الرأسمالية
9.8% 

  11 هيكل النفقات العامة لعام 



 
 

   

 

 

 

 

مليون دينار أو ما  2919نحو  1121لموازنة متضمناً المنح الخارجية لعام وترتيباً على كل ما سبق، بلغ عجز ا

% مان النااتج فاي عاام 6.9ملياون ديناار أو ماا نسابته  2292% من النااتج المحلاي اإلجماالي مقابال 9.1نسبته 

1122. 

بماا نسابته  2102وبناًء على التطاورات فاي جاانبي الموازناة العاماة، فقاد ارتفاع صاافي الادين العاام فاي نهاياة عاام 

% من الناتج المحلي     مليون دينار مشّكالً ما نسبته  05681% عن مستواه في نهاية العام السابق ليبلغ 22.7

 .2100% من الناتج المحلي االجمالي في نهاية عام 56.4مليون دينار أو ما نسبته  02412اإلجمالي مقابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايرادات ضريبية
66.3% 

 ايرادات غير ضريبية

 7. % 

 منح خارجية

6.5% 

  11 هيكل االيرادات العامة لعام 



 
 

   

 

 

 

   
 1121 1122 البيان

 %1.2 %1.2 الحقيقية  باألسعارمعدل نمو الناتج المحلي االجمالي 
 %4.4 %4.4 معدل التضخم 
 %21.1 %21.1 معدل البطالة 

 %2.1- %24.1 معدل نمو الصادرات الوطنية 
 %1.9 %12.2 السلعية معدل نمو المستوردات

 4914 9443 هالنفط الخام ومشتقاتفاتورة 
 %    - %    - عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

 %9.4 %4.2 معدل نمو السيولة المحلية
 2.2 21.3 دوالر( ملياراالحتياطيات الرسمية من العمالت االجنبية )

 %21.3 %1.2 المرخصةمعدل نمو التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك 
 النفقات العامة )مليون دينار(

 % الناتج 
2212 
99.1% 

2421 
92.1% 

 االيرادات العامة )مليون دينار( 
 % الناتج

3424 
12.4% 

3134 
19.1% 

 )مليون دينار(متضمنًا المنح الخارجية عجز الموازنة العامة 
 % الناتج

-2949 
- 2.4 % 

-2414 
- 4.1% 

 مليون دينار(رصيد الدين الخارجي )
 % الناتج 

4442 
12.1% 

4191 
11.3% 

 الدين الداخلي )مليون دينار( صافي
 % الناتج

4123 
49.3% 

22244 
39.1% 

 
 2102وأما بخصوص التدابير الحكومية الهادفة إلى احتاواء عجاز الموازناة العاماة، فقاد اتخاذت الحكوماة فاي عاام 

وترشيد النفقات من أبرزها تخفيض النفقات الجارية بما يعادل ما نسبته العديد من االجراءات المالية المتعلقة بضبط 

% من النفقات التشغيلية لكافة المؤسسات والوزارات والدوائر والهيئات المستقلة، وتخفايض النفقاات الرأسامالية 06

ة الااى % ماان المخصصااات المرصااودة لهااذه الجهااات، وكااذلك تخفاايض الاادعم المقاادم ماان الموازنااة العاماا01بنساابة 

%، الى جانب تخفايض نفقاات الجهااز العساكري واألجهازة االمنياة 06الوحدات والهيئات الحكومية المستقلة بنسبة 

مليااون دينااار. هااذا باالضااافة الااى تبنااي برنامجاااً إلعااادة هيكلااة الجهاااز الحكااومي، حيااث أقاار مجلااس  061بحااوالي 

ارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والذي يهدف مشروع قانون إعادة هيكلة الوز 08/00/2102الوزراء بتاريخ 

 إلى رفع مستوى األداء الحكومي وترشيد اإلنفاق وذلك من خالل إلغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في

 

المؤشرات االقتصادية الرئيسية تطور  



 
 

   

 

المهام في جهة واحدة، إضافة الى تغيير ارتباط عدد مان المؤسساات مان رئايس الاوزراء الاى الاوزير المخاتص،    

 صفة االستقاللية عن عدد آخر منها دون االستغناء عن الكوادر البشرية فيها.وكذلك إلغاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

العامة  التزاماً من الحكومة بمواصلة نهج االصالح المالي واالقتصادي في المملكة وضماناً الستعادة التوازن للمالية 

الى جانب تعبئة المدخرات واالستثمارات المحلية والخارجية بما يفضي الى تحقيق استدامة النمو الحقيقي القتصادنا 

الوطني بمعدالت مقبولة تساهم في توفير المزيد من فرص العمل لقوانا العاملة ، سوف تسعى الحكوماة الاى تحقياق 

والقطااعي وتخصايص الماوارد المالياة المتاحاة قطاعيااً وجغرافيااً  مزيد من االنضباط الماالي علاى المساتوى الكلاي

بشكـــــل أمثــــل وتحسين كفاءة االنفاق العام وانتاجيته بما يؤدي فاي المحصالة الاى تقلايص عجاز الموازناة العاماة 

ذي يعتبر الركيزة واحتواء المديونية الحكومية بهدف المحافظة على استدامة االستقرار المالي والنقدي في المملكة ال

 االساسية للنمو االقتصادي المستدام .

 

القطاع العام وتنمية  إلصالحهذا وستشكل جملة االصالحات االقتصادية والسياسية الشاملة  وتنفيذ منظومة متكاملة 

الموازناة المساءلة والشفافية والمتابعة التقييمية، وتعميق تطبياق مفهاوم  مبادئالمحافظات مرتكزات اساسية لتعزيز 

الموجهااة بالنتااائج ، االماار الااذي ماان شااأنه تعزيااز مقاادرة االقتصاااد الااوطني للتعاماال بكفاااءة واقتاادار مااع التحااديات 

االقتصااادية والماليااة وتعزيااز البيئااة االسااتثمارية المحليااة وثقااة المسااتثمرين فااي االقتصاااد االردنااي وتحفيااز النمااو 

لمملكة اثاره االيجابية بشكل واضح خاصة في ظل عزم الحكومة االقتصادي ليلمس المواطنون في كافة محافظات ا

 على اتخاذ الخطوات االدارية والتشريعية الالزمة لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في العملية التنموية. 

 الى جملة من المرتكزات من ابرزها ما يلي : 1121وقد استندت تقديرات موازنة عام 

المالي واالقتصادي الرامية الى تمكين االقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة مواصلة عملية االصالح  

ومرونة مع الظروف والمستجدات االقتصادية والسياسية اإلقليمية والدولية. وتقتضي األولويات الوطنية 

في المرحلة الحالية تبني برنامج وطني لتخفيض العجز المالي الحكومي والمديونية العامة والوصول 

ما إلى مستويات آمنه وبما يكفل تدعيم أركان االستقرار االقتصادي وتحسيـــن البيئة االستثمارية به

 وتعزيز الجدارة االئتمانية لالقتصاد الوطني في األسواق المالية الدولية.

اسااتكمال منظومااة التشااريعات الالزمااة السااتقطاب االسااتثمارات الخارجيااة وتعزيااز االسااتثمارات المحليااة  

لتنفياذ المشاااريع نحاو يشاجع القطاااع الخااص فاي الادخول فااي اتفاقياات الشاراكة ماع القطاااع العاام وعلاى 

التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية من جهة ويضمن تخفيف االعباء المالية عن الموازنة  العامة من 

 جهة اخرى.

 

 

 

1121أبرز المرتكزات التي استندت إليها موازنة عام   



 
 

   

 

مفااهيم الحاكمياة المؤسسااية فاي مجاال المتابعاة والتقياايم والمسااءلة وفاق أفضاال  اعتمااادالمضاي قادماً فاي  

الممارساااات العالمياااة لتحقياااق االساااتغالل األمثااال للماااوارد المالياااة المتاحاااة وتعظااايم العوائاااد االقتصاااادية 

 واالجتماعية لسائر محافظات المملكة.

 

بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة تتسق مع اإلطار العام  العتمادتبني خطة زمنية واضحة المعالم  

إلدارة الدين العام بهدف الوصول إلى مستويات آمنة من الدين العام وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على 

المستويين االقليمي والدولي في مواصلة طريق اإلصالح المالي وعلى نحو يخفض من كلف اإلقراض 

 ملكة.المحلي والدولي للم

تحسين مستوى االعتماد على الذات بحيث ترتفع نسبة تغطية اإليرادات المحلياة للنفقاات اإلجمالياة خاالل  

وبالنساابة للوحاادات الحكوميااة اعتماااد أنظمااة رقابيااة فعالااة ترفااع ماان مسااتوى  2104 – 2102الفتاارة 

 لخزينة العامة.اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليل االعتماد على دعم ا

 

التركيااز علااى المشاااريع التنمويااة ذات العالقااة بتعزيااز إنتاجيااة رأس المااال البشااري كقطاعااات التعلاايم  

 والصحة ومشاريع البنية التحتية كقطاعات الكهرباء والماء.

 

تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل يحقق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص من خاالل  

 نشاء صندوق لتمويل االحتياجات التنموية الرئيسية في كافة محافظات المملكة.إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 
 

حقق األردن تقدماً ملموساً في مجال إعداد الموازنة وإدارتها وفقاً ألحدث الممارسات والتصنيفات الدولية وبما 

يتالءم مع األوضاع االقتصادية والمالية المحلية، حيث تم إدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة 

جديدة لربط الموازنة بالتخطيط االستراتيجي وتبني مفهوم  وتصنيف النفقات واإليرادات، وتم البدء بتطبيق منهجية

، وكذلك تم إعداد وإصدار 2118الموازنة الموجهة بالنتائج ضمن إطار الموازنة متوسط المدى اعتباراً من عام 

لتصبح عملية إعداد وتنفيذ  0952 لسنةقانون جديد لتنظيم الموازنة العامة في األردن بدالً من القانون السابق 

 الموازنة العامة تعتمد على التخطيط المالي المستقبلي الذي يأخذ بعين االعتبار األهداف واألولويات الوطنية.

 

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

على مستوى األهداف االستراتيجية والبرامج  راتيجية وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس األداءوأهدافها االست

هذه األهداف واضحة ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة بوقت وأن تكون منسجمة مع رؤية على أن تكون 

 الوزارة أو الدائرة الحكومية.

 

قاء بآلية إعداد الموازنة العامة بحيث أصبح يغطي هذا اإلطار كما تم تطبيق إطار الموازنة متوسط المدى لالرت

بدالً من سنة واحدة لجميع بنود اإليرادات والنفقات بما يمّكن الحكومة من رسم السياسة المالية وبناء  تثالث سنوا

حسابات الموازنة العامة للدولة ضمن رؤية مالية واضحة لتحقيق وضع مالي سليم باإلضافة إلى اعتماد خارطة 

جغرافية ووظيفية واقتصادية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية حيث تتضمن هذه الخارطة تصنيفات متعددة 

تساعد اإلدارة المالية على توفير تقارير تحليلية شاملة تلبي احتياجات الجهات الرسمية وتنظيمية وتمويلية 

 والخاصة.

 

جدول الزمني السنوي إلعداد الموازنة العامة ليتم تطبيقه اعتباراً أقر دولة رئيس الوزراء ال 2119وفي أواخر عام 

 ، والجدول التالي يوضح هذه اإلجراءات:2100من موازنة عام 

 

 

 

 
 

 آلية إعداد الموازنة العامة والجدول الزمني لمراحل اإلعداد



 
 

   

 

 
 

 الجهة المسؤولة اإلجراء التاريخ

 نهاية كانون ثاني

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

بالموارد البشرية والنفقات التشغيلية باإلضافة إلى مشاريعها الرأسمالية وبيان مدى أهميتها 
 والنتائج المتوخاة من تنفيذها.

 الموازنة العامة دائرة

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

 والسياسات.
كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومية

 
 منتصف آذار

المدى  إعداد ورقة شاملة سنوياً تتضمن أولويات وسياسات الحكومة للموازنة العامة خالل
 المتوسط ورفعها إلى مجلس الوزراء.

 وزارة المالية
 دائرة الموازنة العامة

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

 بداية أيار

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

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

 ورفعها إلى مجلس الوزراء.

 وزارة المالية
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء مناقشة اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط وإقراره بعد إجراء التعديالت المطلوبة. أيـار-2

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

 موازناتها للمدى المتوسط.
 دائرة الموازنة العامة

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

 المتوسط.
كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومية

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

 الحكومية.
 دائرة الموازنة العامة

 نهاية آب
بالغ الموازنة العامة متضمناً تحديد السقف الكلي لإلنفاق العام والسقوف الجزئية لنفقات  إعداد

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

 وزارة المالية
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء العامة بعد إقراره.إصدار بالغ الموازنة  مطلع أيلول

 أيلول-11
قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها 

 للمدى المتوسط في ضوء بالغ الموازنة.
كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومية

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

 االستشاري للموازنة لمناقشته وإجراء أي تعديالت عليه.

 دائرة الموازنة العامة
المجلس االستشاري 

 للموازنة العامة

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

 .*المطلوبة
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء

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

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

 .*عليه
 مجلس األمة

 مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات  قيام الحكومة بتقديم 1122المقّرة في عام تضمنت التعديالت الدستورية  *  

 للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس وذلك إلى مجلس األمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على األقل معاً  الحكومية       
 .األحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور       

 
 
 
 
 
 
 

 الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة العامة



 
 

   

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 العامة في االردن بعدد من المراحل يمكن إيجازها على النحو التالي:تمر عملية إعداد الموازنة    

 تزويد دائرة الموازنة العامة بسياسات وأولويات الوزارات والدوائر الحكومية. 

االنتهاء من ورقة السياسات واألولويات من قبل دائرة الموازنة العامة، حيث تحتوي هذه الورقة المالمح  

الذي يساوي )اإليرادات المحلية المتوقعة + المنح الخارجية + العجز  المجال المالي العامة للموازنة وتحديد 

 ) النفقات الجارية المتوقعة + النفقات الرأسمالية المتوقعة المستمرة وقيد التنفيذ(.-المستهدف )القابل للتحّمل((

مطلوبة عليها، حيث تمثل هذه عرض الورقة على مجلس الوزراء ومناقشتها وإقرارها بعد إجراء التعديالت ال 

 الخطوة المرحلة األولى والتي سينتج عنها قائمة باألولويات القطاعية لخطة الحكومة.

قيام الوزارات والدوائر الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها واالنتهاء من تحديث  

وازنة العامة بالمشاريع والبرامج المفصلة للجهات ورقة اإلطار العام للموازنة، حيث يتم تزويد دائرة الم

الحكومية وستقوم الدائرة بتحديث اإلطار العام للموازنة بما في ذلك المجال المالي وقائمة المشاريع ذات 

 األولوية.

عرض ورقة محّدثة على مجلس الوزراء متضمنة تحديث المجال المالي وقائمة المشاريع الرأسمالية )المرحلة  

 ية( ليتم مناقشتها وإقرارها بعد إجراء التعديالت المطلوبة عليها. الثان

تزويد دائرة الموازنة العامة بالمشاريع الرأسمالية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ألخذها بعين  

 االعتبار عند تحديد السقوف.

 تحديد سقوف اإلنفاق للوزارات والدوائر الحكومية. 

 وتعديلها عند اللزوم. مراجعة نماذج الموازنة 

 إعداد مسودة بالغ إعداد الموازنة مرفقا بسقوف الموازنة ونماذج الموازنة. 

 قيام دولة رئيس الوزراء بإصدار بالغ إعداد الموازنة. 

بالغ إعداد الموازنة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية مرفقا بنماذج الموازنة، ومرفقاً كذلك بسقوف  إرسال 

 موازنة الوزارات والدوائر.

الوزارات والدوائر الحكومية بإرسال مشاريع موازناتها إلى دائرة الموازنة العامة وقيام محللي الموازنة  قيام 

 بمراجعة هذه المشاريع للتأكد من مطابقتها للسقوف المحددة في بالغ الرئاسة.

رساله إلى قيام محللي الموازنة بإدخال مشاريع الموازنات على الحاسوب وسحب مشروع القانون وتدقيقه وإ 

 معالي وزير المالية للموافقة عليه .

 مراحل إعداد الموازنة العامة
 



 
 

   

 

عرض مشروع قانون الموازنة العامة على المجلس االستشاري للموازنة للموافقة عليه ومن ثم إقراره من  

 مجلس الوزراء .

 رفع مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس األمة للسير بإقراره وحسب المراحل الدستورية . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 
 

العديااد ماان المسااتجدات التااي تهاادف الااى تطااوير الجهاااز االداري الحكااومي وتحسااين  2102تضاامنت موازنااة عااام 

االوضااع المعيشاية وتعزيااز العدالاة للعاااملين فاي القطاااع العاام، إضااافة الاى تحسااين ترتياب المملكااة علاى المسااتوى 

لمحدودية الموارد المالية االثار السالبي علاى الدولي في مجال ادارة واعداد الموازنة العامة. وعلى صعيد آخر، كان 

وفيما يلي ملّخص بأبرز التي تعتبر محركاً لعجلة النشاط االقتصادي.  الجديدةإطالق العديد من المشاريع الرأسمالية 

 هذه المستجدات:

لقطااع العاام :   رصد المخصصات الالزمة لتغطية النفقات المالية المترتبة على تطبيق مشروع هيكلاة رواتاب اأوالً 

مليااون دينااار، وكااذلك ألنشاااء صااندوق لتموياال االحتياجااات التنمويااة الرئيسااية فااي مختلااف  82.6والبالغااة 

 محافظات المملكة.

إظهار المخصصات المالية المرصودة للطفل ضمن البرامج المختلفة موزعة حسب الفصول في موازنة عام ثانياً:   

وتعتبر المملكة رائادة باين دول المنطقاة فاي مضامار تطبياق الموازناة المراعياة للطفال وللناوع  . هذا2102

 االجتماعي.

استمرار الحكومة بتنفيذ عدد من المشاريع االستراتيجية الكبرى التي بدأت بتنفيذها في العاام الساابق. وياأتي ثالثاً:   

 وطنية وجر مياه الديسي وطريق عمان الدائري.في مقدمة هذه المشاريع مشروع انشاء شبكة سكك حديدية 

إيالء القطاعات ذات األولوية والمتمثلة بالتعليم والصحة والحماية االجتماعية االهتمام الالزم في موازنة عام رابعاً:  

نظراً للخدمات الهامة التي تقدمها هذه القطاعات للمجتمع االردني، حيث شكلت المخصصات المالية  2102

% ماان إجمااالي اإلنفاااق العااام لكاال منهااا علااى 22.2% ، 9.4% ، 02.1ة لهااذه القطاعااات نحااو المرصااود

مليااون دينااار أو مااا نساابته  2161وقااد ارتفااع مجمااوع مخصصااات هااذه القطاعااات ليصاال إلااى  .الترتيااب

 .2102% من اجمالي النفقات العامة لعام 44.5

شاريع الرأسمالية الجديدة نظراً  لمحدودية الموارد حجم المخصصات المالية المرصودة لتمويل الم تراجعخامسا: 

المالية المتاحة إضافة لاللتزامات المترتبة على عملية اعادة هيكلة الرواتب. وقد بلغت مخصصات المشاريع 

مليون دينار في  020مليون دينار مقابل  68حوالي  2102الرأسمالية الجديدة في قانون موازنة عام 

 % .62خفاض يقارب بان 2100موازنة عام 
 

 

 

 

 

 1121أهم المستجدات في موازنة عام 
 



 
 

   

 

 

 
 

 

 :   إعـداد قانون الموازنة العامة وقانـون موازنات الوحدات الحكومية:أوالً 

 

إلعااداد مشااروع قااانون الموازنااة العامااة ومشااروع قااانون  2102( لساانة 20الاابالغ الرساامي رقاام ) صاادور 

موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيالت الاوزارات والادوائر والوحادات الحكومياة للسانة المالياة 

2102. 

بقاانون مؤقات  20/02/2102وتام إقاراره بتااريخ  2102إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية  

 .2102لسنة ( 0رقم )

 20/02/2102وقد تم اقراره بتاريخ  2102موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية قانون  إعداد مشروع 

 . 2102 ( لسنة2بقانون مؤقت رقم )

والاااذي تااام إقاااراره بتااااريخ  2102إعاااداد مشاااروع قاااانون ملحاااق بقاااانون الموازناااة العاماااة للسااانة المالياااة  

لتغطيااة النفقااات الضاارورية واهمهااا زيااادة دعاام   2102( لساانة 22بقااانون مؤقاات رقاام ) 20/01/2102

المشتقات النفطية، وزيادة مخصصات دعم المواد التموينية، وتغطية كلفة اعادة هيكلة رواتب موظفي الجهااز 

  .المدني

ونشره على الموقع االلكتروني إلى اللغة اإلنجليزية  2102ترجمة قانون الموازنة العامة للسنة المالية  

 للدائرة.

 .2106- 2102المتوسط  للمدى الحكومية الوحدات وموازنات العامة للموازنة االولية اعداد المالمح 

 

تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بتحرير اسعار المشتقات النفطية ورصد الدعم النقدي لتسر المستحقة للادعم  

 توجيه الدعم الى مستحقيه. -االمان االجتماعيواستحداث بند جديد لشبكة 

 

المساهمة في إعداد استراتيجية لمشروع الالمركزية المالية من خالل المشاركة في  فرق العمال بالتعااون ماع  

 .GIZوزارة المالية والوكالة االلمانية للتعاون الدولي 

 

ول مجلااس التعاااون الخليجااي )السااعودية المشاااركة فااي تحديااد المشاااريع الرأساامالية التااي ساايتم تمويلهااا ماان د 

 والكويت واالمارات وقطر( ضمن اطار منحة الصندوق الخليجي للتنمية.

 

 

1121إنجازات دائرة الموازنة العامة لعام   



 
 

   

 

، والعمل جار على اعداد المسودة االولية 2121المشاركة في فرق العمل الفنية لتحديث االجندة الوطنية  

 لمحور الخدمات المالية واالصالح المالي واالداري الحكومي.

 وإقااااراره بتاااااريخ 2102للساااانة المالياااة الحكومياااة  نظاااام تشااااكيالت الاااوزارات والاااادوائر مشااااروع إعاااداد 

26/00/2102. 

 : تقييم األداء للموازنة العامة إعداد تقارير حول  :ثانياً 
تتضمن تقييم   2102قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير دورية حول أداء الموازنة العامة خالل العام  

 .2100مقارنة مع عام  2102الموازنة العامة خالل عام أداء 

 

 : 1123-1129عداد ورقة بأولويات وسياسات الحكومة للموازنة العامة لألعوام إ ًا:ثالث
 

تم اعداد هذه الورقة الدورية في إطار الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة العامة  وذلك بهدف تسليط 

وكذلك على  2106 -2102الضوء على  ابرز مالمح وابعاد الموازنة العامة ضمن االطار متوسط المدى 

، هذا اضافة الى تحديد 2102السياسات واالجراءات المقترح االستناد اليها في اعداد مشروع موازنة عام 

(، وقد تم رفع هذه الورقة Fiscal Spaceإجمالي النفقات الراسمالية بما في ذلك المجال المالي المتوقع ) 

 التحليلية الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها.
 

 

 الموازنة : ًا: أهـم اإلنجازات والتطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في إدارةرابع
 

  في اطار نشر الوعي حول تطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في إدارة الموازنة ، تم اطالع المعنيين في

 .بالنتائج  الجامعات الرسمية وامانة عمان الكبرى حول اعداد الموازنة وفق مفهوم الموازنة الموجهة

  المساهمة في إعداد استراتيجية لمشروع الالمركزية المالية من خالل تشكيل فرق عمل بالتعاون مع وزارة

مراجعة األنظمة والتشريعات وتتمثل مخرجات فرق العمل في . GIZالمالية والوكالة االلمانية للتعاون الدولي 

تنمية المحلية لمحافظات البلقاء صياغة استراتيجيات الو ووضع إجراءات إلعداد خطط تنمية المحافظات

لمحافظات البلقاء وعجلون والكرك إعداد ورقة االولويات والسياسات لإلنفاق الرأسمالي ووعجلون والكرك 

 مراجعة اإلنفاق الرأسمالي لمحافظات البلقاء وعجلون والكرك .و

 المرصودة للطفل ضمن ات وتطوير آليات المتابعة والتقييم للموازننهج الموازنة الصديقة للطفل  تعزيز

 :، حيث تم العمل على 2102البرامج المختلفة في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 

 

 



 
 

   

 

  مراجعة وتحليل وتعديل الخطط االستراتيجية والبرامج والمشاريع واالنشطة ومؤشرات قياس األداء ألربع

ووزارة العمل ووزارة التنمية االجتماعية وذلك وزارات ريادية وهي وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم 

بهدف تقديم التوصيات لهذه الوزارات حول كيفية ابراز المخصصات المتعلقة بالطفل ضمن موازنات هذه 

 الوزارات .

  للموظفين المعنيين في دائرة الموازنة  تدريبية ورش عملتطوير نماذج حديثة للموازنة تتعلق بالطفل وعقد

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية آليات المتابعة والتقييم وذلك من خالل رات الريادية حول العامة والوزا

 .المجلس الوطني لشؤون االسرة ومنظمة اليونيسف بالتعاون مع 

 تقييم التطور الذي طرأ على عملية اعداد الموازنة ومدى تحقق النتائج المستهدفة بالتعاون مع اليونيسيف 

 .ر بهذا الخصوص واعداد تقري

 

  مراجعة األنشطة والبرامج ومؤشرات قياس األداء التي تعنى بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوائر

 .2102المخصصات المقدرة لإلناث حسب البرامج في قانون الموازنة العامة للسنة المالية  والحكومية 

 للنوع االجتماعي الذي تنفذه اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  المستجيبة المشاركة في مشروع الموازنة

 بالتعاون مع هيئة االمم المتحدة للمرأة . 

  المشاركة في أنشطة البرنامج الدولي لهيئة األمم المتحدة للمرأة والمتعلقة هبتعزيز المسائلة في تمويل المساواة

بي ويهدف البرنامج لزيادة حجم وفاعلية استخدام الدعم في النوع االجتماعيه والممول من االتحاد االورو

الخارجي والموارد المحلية لتنفيذ االلتزامات الوطنية تجاه تحقيق المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة 

وذلك من خالل ايجاد تخطيط يستجيب للنوع االجتماعي وعمل برامج وموازنات بطريقة تتيح  االستفادة من 

ت الوطنية والعامة والدعم الخارجي والموارد المحلية لتمكين المرأة من خالل بناء القدرة والمسائلة السياسا

 .إلدماج النوع االجتماعي

  إعداد تقرير حول المحاور المتعلقة هبتشجيع االصالح المالي والموازنة العامة وادارة الموارد العامة بفاعلية

شفافةه وهي مبادرة عالمية تهدف لتأمين التزام االطراف المشاركة أكبره  ضمن مبادرة هشراكة الحكومة ال

بالمبادرة بتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الحاكمية. وقد 

 تضمن التقرير أبرز اإلنجازات والجهود المبذولة في هذه المجاالت إضافة إلى خطة العمل للسنة القادمة. 

 

  المالية العامة في األردنه  ضمن فريق  لإلدارةمراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية هلإلصالح الشامل

العمل الذي شكل لهذه الغاية من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات 

 والجمارك االردنية ودائرة اللوازم العامة.

 



 
 

   

 

 الدائرة لبناء القدرات في مجال تحليل ومراجعة االنفاق العام،  تم البدء بإعداد  ضمن الجهود التي تقوم بها

دراستين لتحليل اإلنفاق العام في االردن وهما اإلنفاق على الطاقة واإلنفاق على الصحة وذلك بالتعاون مع  

 (.METACالمركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط )

 2118( لعام 68لدائرة لمراجعة قانون تنظيم الموازنة العامة رقم )تشكيل فريق عمل من موظفي ا. 
 

 مرفقاً بها  2106 -2102مسودة ورقة حول اولويات وسياسات الحكومة للموازنة العامة لتعوام  إعداد

. وذلك 2102ملخص بموازنات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية االجتماعية لعام 

 2106-2102 بهدف تسليط الضوء على  أبرز مالمح وأبعاد الموازنة العامة ضمن االطار متوسط المدى

، هذا اضافة 2102وكذلك على السياسات واالجراءات المقترح االستناد اليها في اعداد مشروع موازنة عام 

( ليصار الى Fiscal Spaceالى تحديد إجمالي النفقات الراسمالية بما في ذلك المجال المالي المتوقع ) 

 اعات الرأسمالية ذات االولويـة.رفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها بعد بيان القط

 

 في تحسين تقييم إدارة الموازنة العامة في  والتي تسهم 2102للسنة المالية "ملخص الموازنة"  إصدار وثيقة

فيما يتعلق بالشفافية واعداد التقارير حول إعداد الموازنة  المختصة خصوصاالمملكة من قبل الهيئات الدولية 

 وتنفيذها، إضافة الى تعزيز مبدأ المشاركة  في هذا المجال. وتتضمن هذه الوثيقة المواضيع الرئيسية التالية : 

 2100لعام والمالي االقتصادي األداء خالصة. 

 2102 عام موازنة فرضيات. 

 2102لعام   الكلية االقتصادية التوقعات. 

 2102لعام  الموازنة حأبرز مالم . 

 2102عام موازنة في المستجدات أهم. 

 العامة الموازنة إعداد آلية. 

 الموازنة إعداد لمراحل لزمني الجدول . 

 المتوسط. المدى خالل العامة الموازنة تواجه قد التي المحتملة راطلمخا 

 

 تهدف إلى تقوية قنوات االتصال  والتي 2102للسنة المالية "دليل المواطن للموازنة العامة"  اصدار وثيقة

بين الحكومة والمواطن انطالقاً من القناعة بأهمية نشر الوعي والمعرفة حول شؤون الموازنة العامة في 

المملكة وتعزيز مبدأ المشاركة الواعية في هذا المجال. كما تعبر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشفافية 

 حجم وهيكل ايرادات المملكة ونفقاتها، بما في ذلك حجم المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة حول 



 
 

   

 

التي تمس حياة المواطن اليومية كالتعليم والصحة وكذلك المخصصات المالية الموجهة للرواتب والتقاعد 

جهة اإلنفاق العام وذلك والمساعدات االجتماعية، بحيث يكون بمقدور المواطن معرفة مصادر التمويل وو

 بأسلوب سهل ومبسط. وتتضمن هذه الوثيقة المواضيع الرئيسية التالية : 

 ما هي الموازنة ؟ 

  ماذا فعلت الحكومة في العام الماضي ؟ 

  2100أبرز المؤشرات االقتصادية والمالية لعام. 

  وتتضمن: 2102الموازنة العامة لعام 

 .فرضيات الموازنة 

  2102أهم المستجدات في موازنة عام. 

 من أين تأتي الحكومة بأموالها؟ 

  على ماذا تنفق الحكومة أموالها؟ 

 لماذا تقترض الحكومة ؟ 

 . دور المواطن في المحافظة على الممتلكات وتنفيذ الموازنة 

 

 إعداد التقرير السنوي : خامساً: 

حيث تضمن هذا  2100لعام  السابع بإعداد التقرير السنوي  2102قامت دائرة الموازنة العامة في عام 

والخدمات التي تقدمها الدائرة استراتيجية  دائرة الموازنة العامة الدور التنموي للموازنة العامة و التقرير

ز المرتكزات التي استندت اليها وأبر 2100والمالي خالل عام  االقتصاديباالضافة الى خالصة األداء 

 ، الى جانب انجازات الدائرة وتطلعاتها المستقبلية.2100موازنة عام 
 

 

 تحديث أدلة الموازنة :سادساً: 

ضمن إطار سعي  الدائرة  لمواكبة  التطبيقات العالمية للموازنة وادراكاً بضرورة تحليل بنود االيرادات 

اللذان يتضمنان   2102ودليل اإليرادات لعام  2102دليل النفقات لعام إعداد تم البدء بفقد والنفقات، 

المرجعية التشريعية لكل بند من بنود االيرادات والنفقات مصنفة حسب خارطة الحسابات المعتمدة في 

 . 2102ا في عام مومن المتوقع االنتهاء منه 2102عام 

 

 :والنوابسابعاً:    اإلجابـة على توصيات اللجنـة الماليـة واالقتصادية في مجلسي األعيان 

في إطار متابعة الحكومة لتوصيات مجلسي األعيان والنواب قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصفوفة 

 حول مشروع قانونخاصة لإلجابة على توصيات اللجنة المالية واالقتصادية في مجلسي األعيان والنواب 



 
 

   

 

 2102ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية   2102الموازنة العامة للسنة المالية   

تم فيها تحديد التوصية وموضوعها والجهة المعنية بالرد واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات 

 .المعنية

 الدائرة من خالل :ثامناً :   تعزيز القدرات المؤسسية في 

 

 رفع كفاءة الموارد البشرية  : 

  لموظفي الدائرة حول همؤشرات االداء الرئيسيةه، والتدريب على  هتحليل   تدريبية داخليةعقد دورات

الموازنة السنوية التخاذ القراره، والتدريب على هتقييم االداءه، وعقد دورة متقدمة حول هتحليل البيانات 

ودورة تدريبية حول همؤشرات أداء االقتصاد الكلي وتطبيقاتها في الموازنة العامةه. ه، EXCELباستخدام 

 كما تم عقد ورش عمل متعلقة بجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية.

 

  نقد على نفقة الجهات الداعية حول اعداد الموازنة على نفقة صندوق ال تدريبية  خارجيةكما عقدت دورات

باالضافة الى ورشة بعنوان الموازنة المراعية للنوع  04/2102-02الدولي في بيروت في الفترة ما بين 

،  20/6/2102-29في ايطاليا خالل الفترة ما بين للمرأة االجتماعي الممولة من هيئة االمم المتحدة 

-07في الفترة ما بين ودورة تتعلق بتطوير الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص  في الكويت 

21/2102. 

 

 :تحسين بيئة العمل الداخلية وذلك من خالل 

 ( تطبيق نظام شؤون الموظفين الجديد وتعديل البيانات حسب نظامGFMIS ونظام اللوازم والمستودعات )

 مع التعديالت االخيرة لتنظمة والقوانين ، باإلضافة الى حوسبة نماذج تقارير االداء السنوية.  ليتوائم

 . متابعة نقل تجربة نظام اللوازم والمشتريات بالدائرة الى بعض الوزارات والدوائر الحكومية 

 .تم البدء بتنفيذ المبنى االضافي الجديد  لدائرة الموازنة العامة 

 د وإجراءات الرقابة الداخلية في التدقيق والرقابة في الدائرة.تحديث دليل قواع 

 

 تاسعاً: الحوســبة :

 

 وفي هذا المجال تم انجاز ما يلي :  

 .إصدار التقارير الخاصة بقانون الموازنة العامة لغايات مناقشات مجلس النواب 

 



 
 

   

 

  للوزارات والدوائر والوحدات المتابعة واإلشراف فنياً على إدخال بيانات نظام التشكيالت واصداره

 الحكومية.

  إعداد وتصميم وتحديث  قاعدة البيانات والبرامج الخاصة باألنظمة المالية في دائرة الموازنة العامة حسب

 اآلليات(.-المشتريات-النفقات-شؤون الموظفين-وهي : )الرواتب  تصنيف خارطة الحسابات الجديدة

 الموظفين والرواتب واللوازم ( على الوزارات التي تطلبها متابعة العمل على توزيع ) نظام شؤون  

 عمل هذه االنظمة .  وتدريب كوادرهم على  وتنزيلها لديهم

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

 .GFMISومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي انظمة 

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

 المشاركة في لجنة الشراء الخاصة بأجهزة الحاسوب في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني .

  جهاز تطبيق حوسبة عمليات النسخ االحتياطي لبيانات وبرامج الدائرة من خالل شراء وتركيب وتشغيل

Tap Library    وبرنامجBackup Software. 

  تطوير سياسات لكلمات المرور وتعميمها على موظفي الدائرة و عقد ورشات للتوعية بمفاهيم ادارة

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

 تجديد عقد استضافة الموقع االلكتروني الخارجي للدائرة وخدمة االنترنت مع مركز تكنولوجيا  متابعة

 المعلومات الوطني ورخصة برنامج مضاد الفيروسات.

 

 عاشراً: جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية .

 -2102السادسة )األداء الحكومي والشفافية للدورة تقديم تقرير االشتراك لجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز 

( بالتعاون مع مشروع االصالح المالي الثاني الممول من قبل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 2102

بتطبيق المعايير الخاصة بجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية، حيث كانت البداية 

التقييمي من مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز، والذي بّين نقاط القوة وفرص التحسين وفقاً بدراسة التقرير 

للعملية التقييمية ومن ثم إعادة تشكيل فرق العمل وإعداد خطط العمل وفقاً للمعايير بعد تلقي التدريب على 

 مختلف االمور المتعلقة باألداء المؤسسي والتميز.

في تقييم جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية للدورة الخامسة  وقد حققت الدائرة تقدماً 

% في الدورة السابقة، وبتحسن 28% مقارنة بنحو 46.2( حيث أحرزت ما مجموعه 2101-2100)

 %.09بلغت نسبته 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 
 المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة من خالل العمل على ما يلــي : أوالً:

 ضبط اإلنفاق العام وتوجيهه بما يتفق واألولويات الوطنية. 

 عدم التوسع في الدعم المقدم للوحدات الحكومية وال سيما الدعم الجاري . 

 اإلجمالي.حلي الحفاظ على مستوى آمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج الم 

 بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. االلتزام 

 

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

تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج عن طريق تقيايم أداء عادد مان الاوزارات والادوائر والوحادات  تعميق 

 عنها. االنحرافالحكومية وفقاً لمؤشرات قياس األداء المستهدفة وبيان مدى 

 ترسيخ وتطوير نهج إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ضمن اإلطار متوسط المدى. 

 ع في تطبيق مكونات خارطة الحسابات للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية  من خالل :التوس 

  تصنيف برامج النفقات الجارية على مستوى األنشطة للوحدات الحكومية في قانون موازنات الوحدات الحكومية

 .2106للسنة المالية 

 النفقات الجارية والرأسمالية على المستوى األدنى للتصنيف الوظيفي في قانون الموازنة العامة للسنة  تصنيف

 .2106المالية 

  2105تصنيف الموازنة على مستوى المديريات وفقاً للتصنيف التنظيمي في موازنة عام. 

 م بمراجعة اإلنفاق العام لكافة القطاعات إيالء المزيد من االهتمام بالجانب التحليلي لإلنفاق العام من خالل القيا

 في قانون الموازنة العامة.

  لمشاروع الالمركزياة المالياة  تام اعادادها التاي  ساتراتيجيةتنفياذ االتعميق تطبياق نهاج الالمركزياة مان خاالل

تتضاامن التخطاايط االسااتراتيجي واعااداد الموازنااة وتنفيااذها ومراجعتهااا وتقييمهااا علااى مسااتوى المحافظااات 

 التطلــــــعات المســتقبلية



 
 

   

 

لااديات وذلااك لاادعم الرؤيااا حااول احتياجااات التنميااة المحليااة وربااط هااذه االحتياجااات بالسياسااات الوطنيااة والب

 االنفاق الرأسمالي حسب هذه االحتياجات. ألولوياتوالتوجيه الفعال 

  تطوير قانون موازنات الوحدات الحكومية السنوي من حيث الشكل والمضمون ليتوافق مع المراحال المتقدماة

 2106مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج بحيث يتم إخراج قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام من تطبيق 

 وفقاً للتصور الجديد.

  2106تعزيز التوجه نحو مفهوم النوع االجتماعي والطفل في موازنات الوحدات الحكومية لعام . 

  استكمال اعداد وادخال موازنات باقي الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة ضامن

 .  GFMISنظام 

 ثالثاً : تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة من خالل :

 رفع كفاءة الموارد البشرية واالطالع على تجارب الدول الرائدة في مجال المفاهيم الحديثة للموازنة.  

 تحسين بيئة العمل الداخلية. 

نقل المعرفة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من أجل تطبيق المفاهيم الحديثة للموازنة ومتابعة تدريب  

 .  GFMISلى نظام كافة الوزارات والدوائر الحكومية ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

 
 
 
 

 

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

هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو منشأة عامة مستقلة مالياً و/أو إداريااً تادخل موازنتهاا  أي الوحدة الحكوميـــة :
 ضمن موازنات الوحدات الحكومية.

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

السنة التي تبدأ في األول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثالثاين مان شاهر كاانون األول  السنة الماليــــــــة  :
 من السنة ذاتها.

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

المخصصااة للاادوائر الحكوميااة لالسااقوف  لتموياال جميااع بنااود نفقاتهااا الجاريااة والرأساامالية المبااالغ  النفقات العامـــــــة :
 حسب قانون الموازنة العامة السنوي.

 

 المنافع المتوقع تحقيقها من النفقات العامة. النتائج المنتظــــرة :

 اإلطـــار المالــي
 متوسط المــــدى   :

الماادى المتوسااط المسااتندة إلااى توقعااات االقتصاااد الااوطني  الخطااة الماليااة للحكومااة وسياسااتها خااالل
 والمبنية على عدد من المرتكزات والفرضيات وتوقعات المؤشرات االقتصادية الرئيسية.

 
 

 إطـــار اإلنفــاق
 متوسط المـــــدى  :

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

الجداول التي تتضمن عدد الوظائف ومسمياتها ودرجاتهاا و/أو رواتبهاا للادوائر والوحادات الحكومياة  تشكيالت الوظائف :
 وفقاً ألحكام التشريعات النافذة.

 
 خارطة الحسابات :

 
 

مجموعة مان القواعاد المحاسابية المعنياة بالتساجيل والتصانيف المتساق والمناساب لمعاامالت النظاام 
 كومي.المالي الح

 

 المراعية للنوع موازنةال
وموازنـة  االجتماعي

 : الطفــل 
 

بالنوع االجتمااعي   حجم الموارد التي تخصصها الحكومة لإلنفاق على البرامج واألنشطة المتعلقة
 الطفل.)اإلناث( و

 
ادارة المعلومااااات  نظااااام 

المالياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 :   GFMISالحكومية

متكامل يربط الوزارات والدوائر الحكومية ماليًا ما   نظام مالي محاسبي وإداري حكومي محوسب 
 وزارة المالية .

 

 

 مفاهيم مستخدمة



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللحق االحصائي
 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بااللف دينار 

البيانالمبلغالبيانالمبلغ

النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتااليــــــــــــــــــــــــــــــرادات

النفقات الجارية5839000االيرادات المحلية 4940000

الجهاز المدني1409171االيرادات الضريبية3547126

الجهاز العسكري1939900االيرادات غير الضريبية1392874

النفقات االخرى ومنها :2489929

التقاعد والتعويضات 999000المنح الخارجية 870000

فوائد الدين العام 545000

دعم المواد التموينية450000

دعم الوحدات الحكومية 195478

النفقات الرأسمالية :998490

مشاريع مستمرة540189

مشاريع قيد التنفيذ400408

مشاريع جديدة57894

مجموع النفقات العامة 6837490مجموع االيرادات العامة 5810000

عجز الموازنة 1027490

االستخدامات المبلغالمصادرالمبلغ 

تسديد عجز الموازنة 1027490القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية57325

تسديد اقساط القروض الداخلية المستحقة 700قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة 284000

تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة 445689القروض الداخلية 5044854

إطفاءات سندات دين للبنك المركزي 80000

إطفاءات الدين الداخلي3832300

المجموع 5386179المجموع 5386179

 جدول رقم(1)

 خالصة الموازنة العامة للسنة المالية 2012

موازنة التمــــــــــــــــــــويل 



 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بااللف دينار

البيــــانالمبلــــغالبيـــانالمبلــــغ

النفقات الجارية807000المنح الخارجية 71000

النفقات الرأسمالية

مجموع النفقات 807000مجموع االيرادات 71000

عجز الملحق 736000

االستخدامات المبلغالمصادرالمبلغ

تسديد عجز الملحق 736000قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة 736000

المجموع736000المجموع736000

 جدول رقم (2)

  خالصة قانون رقم )33( لسنة 2012 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012

النفقــــــــــــــــــــاتااليــــــــــــــرادات

موازنة التمويل 



 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالدينار

المجموع النفقات الرأسمالية النفقات الجاريةالقسم الوظيفيالرمز

1132173900585487501190722650الخدمات العمومية العامة 701

1028200000367000001064900000الدفاع702

81454000095651400910191400النظام العام وشؤون السالمة العامة703

104819500333838750438658250الشؤون االقتصادية704

13340001236400013698000حماية البيئة705

18841000195979000214820000االسكان ومرافق المجتمع706

564435900125810250690246150الصحة707

9587575035754500131630250الترفيه والثقافة والشؤون الدينية 708

73847175083525000821996750التعليم709

2147308200203186502167626850الحماية االجتماعية 710

66460000009984903007644490300

 جدول رقم (3)

 خالصة التصنيف الوظيفي للنفقات العامة المقدرة حسب األقسام الوظيفية للسنة المالية 2012

المجموع 



 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مقدر 2012

586741365المركز11

43785166محافظة اربد21

36300505محافظة المفرق22

29224526محافظة جرش23

24419771محافظةعجلون24

75269248محافظة العاصمة31

31452204محافظة البلقاء32

41668293محافظة الزرقاء33

23339947محافظة مادبا34

30929884محافظة الكرك41

27971748محافظة معان42

24511172محافظة الطفيلة43

22876471محافظة العقبة44

998490300

 جدول رقم (4)

  اجمالي النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات لعام 2012

بالدينار

المحافظة

المجموع



 
 

   

 

 
 

 

 

فعلي اولي مقدر فعلي فعليفعليفعليفعليفعليفعليفعليفعلي
20032004200520062007200820092010201120122012

     4,727.3     4,940.0          4,198.8     4,261.1     4,187.9     4,375.4     3,628.1    3,164.4  2,561.8  2,147.2  1,675.6  االيرادات المحلية 
       327.1       941.0          1,215.0       401.7       333.4       718.3       343.4      304.6    500.3    811.3    937.4  المنح الخارجية

     5,054.4     5,881.0        5,413.80     4,662.8     4,521.3     5,093.7     3,971.5    3,469.0  3,062.1  2,958.5  2,613.0  مجموع االيرادات العامة
     6,186.2     6,643.8          5,739.6     4,746.6     4,586.0     4,473.4     3,743.9    3,118.1  2,908.0  2,377.8  2,163.7  النفقات الجارية

       675.9     1,000.7          1,057.1       961.4     1,444.6       958.5       842.6      794.1    630.9    802.7    646.1  النفقات الرأسمالية 

     6,862.1     7,644.5        6,796.67     5,708.0     6,030.6     5,431.9     4,586.5    3,912.2  3,538.9  3,180.5  2,809.8مجموع النفقات العامة 
  عجز الموازنة العامة 

     -1,807.7     -1,763.5          -1,382.7     -1,045.2     -1,509.3       -338.2       -615.0      -443.2    -476.8    -222.0    -196.8   بعد المنح
     -2,134.8     -2,704.5          -2,597.9     -1,446.9     -1,842.7     -1,056.5       -958.4      -747.8    -977.1  -1,033.3  -1,134.2   قبل المنح

  عجزالموازنة العامة كنسبة من الناتج 

%8.2-%7.9-%7-%5.6-%8.9-%2.2-%5.1-%4.2-%5.3-%2.7-%2.7-   بعد المنح
%9.7-%12.2-%13-%7.7-%10.9-%6.8-%7.9-%7.0-%10.9-%12.8-%15.7-   قبل المنح

   21,965.5   22,230.0        20,477.0   18,762.0   16,912.2   15,593.4   12,131.4  10,675.4  8,925.0  8,091.0  7,229.0الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية

%23.0%26.5%26.4%24.9%26.7%32.7%32.7%32.5%34.3%36.6%36.1نسبة االيرادات العامة للناتج
%21.5%22.2%20.5%22.7%24.8%28.1%29.9%29.6%28.7%26.5%23.2نسبة االيرادات المحلية للناتج
%1.5%4.2%5.9%2.1%2.0%4.6%2.8%2.9%5.6%10.0%13.0نسبة المنح الخارجية للناتج
%31.2%34.4%33.2%30.4%35.7%34.8%37.8%36.6%39.7%39.3%38.9نسبة النفقات العامة للناتج
%28.2%29.9%28.0%25.3%27.1%28.7%30.9%29.2%32.6%29.4%29.9نسبة النفقات الجارية للناتج

%3.1%4.5%5.2%5.1%8.5%6.1%6.9%7.4%7.1%9.9%8.9نسبة النفقات الرأسمالية للناتج
%9.8%13.1%15.6%16.8%24.0%17.6%18.4%20.3%17.8%25.2%23.0نسبة النفقات الرأسمالية للنفقات العامة
%68.9%64.6%61.8%74.7%69.4%80.6%79.1%80.9%72.4%67.5%59.6تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة
%76.4%74.4%73.2%89.8%91.3%97.8%96.9%101.5%88.1%90.3%77.4تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية

البيان

مؤشرات المالءة المالية 

جدول رقم )5(

تطور اداء الموازنة العامة ومؤشرات المالءة المالية للسنوات 2012-2003



 
 

   

 

 

عنوانهرقمه

321727332498143715221564الديوان الملكي الهاشمي101

185314371341158114311448مجلس األمة201

563712971242146715861624رئاسة الوزراء301

203262301351260370رئاسة الوزراء/ديوان التشريع والرأي302

143176186196202207رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد303

380429445461475489رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنية304

163162220229235243ديوان المظالم350

95179146151156وزارة الشؤون البرلمانية380

151117711869206419261809ديوان المحاسبة401

6971118797960988995وزارة تطوير القطاع العام501

988721886917786802ديوان الخدمة المدنية601

323247265272277283وزارة التنمية السياسية701

417606606723740756المركز الجغرافي الملكي األردني901

471435443945415742984412وزارة الداخلية1001

165024592410276428412892وزارة الداخلية/ دائرة األحوال المدنية والجوازات1002

66541154912849138931429614730وزارة العدل1101

137040151515دائرة قاضي القضاة1201

2272102579602107781129511689وزارة الخارجية1301

8185416121031620628وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية1401

310876382202415937441524472211496598وزارة المالية1501

223286319340346352وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة1502

754664928103310681099وزارة المالية/ الجمارك االردنية1503

246723862649345935253592وزارة المالية/دائرة األراضي والمساحة1504

3421337374411415420وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات1506

207137934642538655415693وزارة الصناعة والتجارة1601

24722702280240624592505وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات1602

9863265336357367378وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

202870345572691074489381وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ دائرة االحصاءات العامة1702

52919991926293265953443وزارة السياحة واآلثار1801

902509576612657679وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

511544653647666684وزارة الشؤون البلدية1901

6041116811492133091325213247وزارة الطاقة والثروة المعدنية2001

65961592298210071020وزارة الطاقة والثروة المعدنية / سلطة المصادر الطبيعية2002

1728686762830854877وزارة األشغال العامة واالسكان2101

45636875080695571617372وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية2102

2328438502645553565وزارة االشغال العامة و االسكان/دائرة االبنية الحكومية2103

572771998385883691979414وزارة الزراعة2201

369391399443473482وزارة المياه والري2301

76588796598610271057وزارة المياه والري/سلطة وادي األردن2302

196219245269282289وزارة البيئة2401

328399355902400144450082467341490021وزارة التربية والتعليم2501

43462137029235294302938029370وزارة التعليم العالي و البحث العلمي2601

228035219690222998260631270555265901وزارة الصحة2701

605517284270710730257305673431وزارة التنمية االجتماعية2801

372331315012512051315140وزارة العمل2901

162917731847189019301966وزارة الثقافة3001

239260268284298317وزارة الثقافة/دائرة المطبوعات والنشر3002

189172178188201218وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية3003

246572577600644661وزارة النقل3101

440134145159168173وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوية3103

578952314177528450485022وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3201

101196011481301240528136940714328001476479

2015 2013

جدول رقم )6(

المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2015-2010

المجمــــوع

الفصـــــــــــــــــــــــل
2010201120122014

بااللف دينار



 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوانهرقمه

1000000دائرة قاضي القضاة1201

30027255250250250وزارة المالية1501

42977232192561860وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

546352688353774265866328899125942854وزارة التربية والتعليم2501

155414149205146015175241180046175977وزارة الصحة2701

440214609347540482214851048827وزارة التنمية االجتماعية2801

6659221031114211531155وزارة العمل2901

323380443467492527وزارة الثقافة3001

751382885704969768109190511297621169590المجمــــوع

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول لالعوام   2010 - 2015
جدول رقم )7(

2015

بااللف دينار 

الفصـــــــــــــــــــــــل
20102011 2012 2013 2014



 
 

   

 

البيـــــــــانالمبــــلغالبيــــــــــانالمبـــلغ

النفقـــــــــاتااليــــــــــرادات

النفقات الجارية ومنها : 992,279,500             ايرادات بيع السع والخدمات 287,194,700             

تعويضات العاملين 276,916,500             ايرادات دخل الملكية 13,182,000               

استخدام السلع والخدمات 493,536,000             ايرادات مختلفة 211,363,000             

فوائد القروض الداخلية والخارجية 92,788,500               دعم حكومي 273,799,250             

مساعدات اجتماعية 85,127,000               منح خارجية 96,331,000               

 النفقات الرأسمالية 827,109,250             

تمويل داخلي 525,943,000             

الدعم الحكومي 78,321,250               

قروض خارجية 126,514,000             

منح خارجية 96,331,000               

مجموع النفقات 1,819,388,750          مجموع االيرادات 881,869,950             

صافي العجز قبل التمويل-937,518,800             

اإلستخدامـاتالمبلغالمصادرالمبلغ

مجموع العجز قبل التمويل 1,161,124,600          مجموع الوفر قبل التمويل 223,605,800             

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 320,129,000             القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 126,514,000             

تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 39,179,000               مسحوبات القروض الداخلية 1,183,548,000          

تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 172,810,800             استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 284,969,375             

احتياطيات لتسديد التزامات 123,581,775             اقساط قروض اسكان الموظفين

قروض االسكان الممنوحة للموظفين 812,000                    

اخرى 1,000,000                 

المجموع 1,818,637,175          مجموع المصادر 1,818,637,175          

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

 جدول رقم (8)

 الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012
بالدينار

الموازنة الجارية

موازنة التمويل المجمعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635.7604.1642.8876.81,193.71,497.7اجمالي االيرادات

300.1369.9385.7500.8919.91,084.9االيرادات الجارية

158.837.939.6128.265.851.8االيرادات الرأسمالية

62.964.659.463.763.2177.7اعانة الحكومة

31.117.260.863.775.8135.2مساهمة الحكومة في المشاريع اإلنمائية

21.248.879.366.741.122.6المنح والهبات االخرى

0.20.10.20.00.00.0مخصصات القروض المرصودة ضمن وزارة التخطيط

0.00.12.42.22.52.7دعم حزمة االمان االجتماعي

0.00.71.03.43.64.0مساهمة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية 

61.464.814.448.121.818.9اخرى

477.0498.5565.8576.21,061.91,349.7اجمالي االنفاق

245.6257.2282.9312.0681.9801.2النفقات الجارية

78.185.788.297.4135.4180.8الرواتب واألجور والعالوات

109.9117.0132.1155.0456.1508.3النفقات التشغيلية

57.354.362.459.190.3110.9النفقات التحويلية

0.30.20.20.50.11.2النفقات االخرى ) غير عادية (

231.4241.3282.9264.2380.0548.5النفقات الرأسمالية

121.3108.7176.6181.3283.1494.7المشاريع المموله ذاتيا

27.519.814.611.956.831.3المشاريع الممولة من القروض

82.6112.891.771.040.122.6المشاريع الممولة من المنح

283.3165.8208.6396.6382.0794.8االستخدامات

55.229.945.46.793.2172.7تسديد العجز

22.441.336.074.943.678.3تسديد اقساط القروض الداخلية

10.04.022.69.422.325.7تسديد اقساط القروض الخارجية

0.21.30.00.00.00.0عجوزات سابقة / مدورة

195.589.3104.6305.6223.0518.1اخرى

344.1273.1339.1475.8531.2813.8المصادر

213.9135.5122.4307.4224.9325.4وفر الموازنة

50.540.057.965.081.4207.9قروض  داخلية

23.813.912.46.253.658.9قروض خارجية

53.359.6107.395.3137.957.1وفورات سابقه / مدورة

2.624.139.11.933.5164.5اخرى

158.7105.677.0300.6131.8131.7العجز / الوفر قبل التمويل

60.8107.3130.579.2149.2149.1العجز/ الوفر بعد التمويل

2008

موازنـــــــــــــــــــــــة التمويـــــــــــــــــل

 جدول رقم (1/9)

 تطور موازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2008-2002
مليون دينار

20032004200520062007البيان



 
 

   

 

 

مقدر 2012فعلي 2011 فعلي 2010فعلي 2009

1116,099,228                      6,057,400                       6,879,360                       5,200,000                       

1144,097,894                      5,044,718                       5,531,267                       6,250,000                       

13128,215,455                    27,408,187                     23,246,688                     96,331,000                     

133306,608,630                  263,762,856                   247,037,836                   273,799,250                   

14113,055,541                    17,205,422                     19,289,290                     13,182,000                     

142996,016,827                  730,380,686                   793,288,972                   287,194,700                   

142917,650,000-                   

145156,147,525                  183,323,626                   194,149,822                   199,913,000                   

1,510,241,100               1,233,182,895                371,773,235                   881,869,950                   

211204,554,554                  213,127,782                   232,509,048                   255,316,200                   

21215,437,636                    17,216,698                     18,847,887                     21,600,300                     

221491,935,194                  488,556,056                   462,547,375                   493,536,000                   

24112,746,043                    18,023,854                     19,857,279                     22,797,000                     

24223,267,022                    31,567,116                     39,338,531                     69,991,500                     

25112,995,121                    11,337,279                     10,112,344                     11,025,000                     

2633,194,000                      2,948,000                       3,330,320                       3,000,000                       

2715,683,395                      4,928,417                       5,352,548                       5,769,000                       

27284,883,245                    78,817,933                     88,035,737                     85,127,000                     

28215,782,976                    16,391,326                     19,495,267                     24,034,500                     

311106,551                         33,093                            33,354                            83,000                            

870,585,737                  882,947,554                   899,459,690                   992,279,500                   

202001299,673,571                  448,813,355                   299,317,574                   525,943,000                   

202002142,117,316                  84,931,910                     56,480,019                     78,321,250                     

203101,943,556                  301,745,283                   67,808,765                     126,514,000                   

20428,215,455                    27,408,187                     23,246,688                     96,331,000                     

571,949,898                  862,898,735                   446,853,046                   827,109,250                   

1,442,535,635               1,745,846,289                1,346,312,736                1,819,388,750                

67,705,465                    512,663,394-                   974,539,501-                   937,518,800-                   

5113001162,031,538                  720,464,533                   1,197,387,661                1,161,124,600                

511100170,600,841                    81,539,709                     130,230,655                   320,129,000                   

511100227,478,617                    29,238,072                     32,264,546                     39,179,000                     

5114001246,825,667                  170,970,464                   121,793,236                   172,810,800                   

51140021,054,301                      2,015,965                       4,539,900                       -                                  

5119004-                                 4,168,800                       5,398,500                       -                                  

5119007374,541,496                  339,892,460                   560,368,502                   123,581,775                   

511900828,899,594                    44,298,504                     15,902,944                     136,000                          

51190101,364,000                      2,388,974                       1,000,000                       812,000                          

51199993,885,553                      5,596,236                       4,793,600                       864,000                          

916,681,607                  1,400,573,717                2,073,679,544                1,818,637,175                

4113001229,737,003                  207,801,139                   222,848,160                   223,605,800                   

411100169,388,401                    301,745,283                   67,808,765                     126,514,000                   

4111002319,003,962                  543,756,178                   742,595,206                   1,183,548,000                

4119004294,574,841                  336,601,481                   542,374,938                   284,969,375                   

4119005-                                 40,000                            6,381,500                       -                                  

4119006176,400                         100,000                          -                                  -                                  

4119007-                                 7,237,400                       4,551,800                       -                                  

4119008483,796,685                   

41199993,801,000                      3,292,236                       3,322,500                       -                                  

916,681,607                  1,400,573,717                2,073,679,554                1,818,637,175                

000

تمويل اضافي من الخزينة

اقساط قروض اسكان الموظفين 

امانات ورديات نفقات سنوات سابقة

اخرى 

مجموع المصادر 

 العجز /الوفر بعد التمويل 

مطالبات غير مسدده

استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 

تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينه

رديات ايرادات سنوات سابقة وذمم

احتياطات لتسديد التزامات 

تسديد التزمات

قروض االسكان الممنوحة للموظفين 

اخرى 

مجموع االستخدامات 

المصادر

وفر الموازنة قبل التمويل 

القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 

مسحوبات القروض الداخلية 

تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 

رأسمالية - دعم حكومي

رأسمالية - قروض خارجية 

رأسمالية - منح 

مجموع  النفقات الرأسمالية

اجمالي النفقات 

صافي العجز / الوفر قبل التمويل 

 موازنة التــــــــــــــــمويل المجمعة

االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات 

تسديد العجز قبل التمويل 

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة

تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة 

رأسمالية - تمويل داخلي

استخدامات السلع والخدمات 

الفوائد الخارجية 

الفوائد الداخلية 

االعانات لمؤسسات عامة غير مالية

الدعم لوحدات حكومية عامة

التقاعد والتعويضات 

مساعدات اجتماعية 

نفقات اخرى متنوعة 

اصول ثابتة 

مجموع التفقات الجارية 

النفقات الرأســـــــــــمالية 

مساهمات الضمان االجتماعي

الضرائب على الدخل واالرباح

الضرائب على السلع والخدمات 

المنح الخارجية 

دعم حكومي

ايرادات دخل الملكية 

ايرادات بيع السلع والخدمات

االيرادات المختلفة 

مجموع االيرادات 

النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

النفقــــــــــــات الجـــــــاريـة 

الرواتب واالجور والعالوات 

خسارة شركة الكهرباء الوطنية 

االيـــــــــــــــــــــــــــــرادات 

 جدول رقم (2/9)

 تطور موازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2009 - 2012

بالدينار

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 



 
 

   

 

 

لغايات جديدة

التثبيت

تعبأ 

بالنقل
(+)(-)(+)(-)شواغرنقل

277000000000277الديــوان الملكي الهاشمي101 0

626200103200626مجلــس االمــــه201 0

24110000000349384رئاسة الوزراء301 0

8000000006674رئاسة الوزراء / ديوان التشريع والرأي302 0

6110000000062رئاسة الوزراء / دائرة الشراء الموحد303 0

12610300050158293رئاسة الوزراء / وكالة االنباء304 0

0000000006868ديوان المظالم350 0

4770003010052وزارة الشؤون البرلمانية380 0

200000000700702ديوان المحاسبة 401 0

99100000000100وزارة تطوير القطاع العام501 0

275700103100279ديــوان الخــدمه المدنيــه601 0

5500000110055وزارة التنمية السياسية701 0

262000243000253المــركز الجغـرافي  الملكي األردني901 0

11534202022504801678وزارة الداخليـــه1001

103130000411001057وزارة الداخليه /دائرة االحــوال المدنيه والجوازات1002

4349120000902004462وزارة العــــدل1101

ـرة قاضي القضـاة1201 107267000305001141داـئ

289505000800307وزارة الخارجيـــــه1301

145200021000144دائرة الشؤون الفلسطينيه1401

122300001100001212وزارة الماليــــه1501

148000000000148وزارة الماليه / دائرة المـوازنه العامه1502

000002404031403120وزارة المالية /دائرة الجمارك1503

16350000700001628وزارة الماليه / دائرة االراضي والمساحه1504

114000031000110وزارة الماليه / دائرة اللـوازم العامه1505

166920010830001679وزارة المالية/دائرة ضريبة الدخل والمبيعات1506

737000071700736وزارة الصناعه والتجاره1601

176000010200177وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات1602

187000000100188وزارة التخطيط/ المجلس القومي للتخطيط1701

65430003326000652وزارة التخطيط / دائرة االحصاءات العامه1702

3333030001000365وزارة السياحه واالثار / السياحه1801

1189280003830001176وزارة السياحه واآلثار /دائرة اآلثار العامه1802

672000040200670وزارة الشـؤون البلديه1901

5051000487000451وزارة الطاقه والثروه المعدنيه2001

6840000100100675وزارة الطاقه والثروه المعدنيه/سلطة المصادر الطبيعيه2002

511023004113131134006523وزارة االشغال العامـــه واالسكان2101

11700001411600118وزارة االشغال العامه  / دائرة العطاءات الحكوميه2102

123300018311490000وزارة االشغال العامة / دائرة االبنية الحكومية2103

657710024990006518وزارة الزراعـــــه2201

171002201000170وزارة المياه والري2301

168700172131001658وزارة المياه والري/سلطة وادي االردن2302

1841200162000187وزارة البيئة2401

1038903857070148705100106318وزارة التربيه والتعليم2501

403000041100399وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2601

309985000223190750031285وزارة الصحـه2701

2837060260312002921وزارة التنميه االجتماعيه وشؤون المرأة 2801

5070000250100483وزارة العمـل2901

332101011000332وزارة الثقافــه3001

122000121200120وزارة الثقافــه/ دائرة المطبوعات والنشر3002

110000001000109وزارة الثقافــه / المكتبة الوطنية3003

136000151000129وزارة النقــل3101

268000030000265وزارة النقل/دائرة االرصاد الجويه3103

1587000358140001512وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3201

1760964778363544921551261126104961184048

2000000000020الديوان الملكي الهاشمي101 0

349000000034900رئاسة الوزراء301 0

7100005006600رئاسة الوزراء/ ديوان التشريع والرأي302 0

158000000015800رئاسة الوزراء / وكالة االنباء االردنية 304 0

6800000006800ديوان المظالم350 0

703000030070000ديوان المحاسبة401 0

480000000048000وزارة الداخلية1001

9314500000000976وزارة العدل1101

202000000000202دائرة قاضي القضاة1201

310000000000310وزارة الخارجية1301

3140000000031400وزارة المالية /دائرة الجمارك1503

643245000800496101508

1825284823363544921631261126149614961185556

 جدول رقم (10)

 إجمالي الوظائف حسب نظام الخدمة المدنية واألنظمة الخاصة في الوزارات والدوائر الحكومية  لسنة 2012

الفصلرقمه
 العدد لسنة

2011

نقل نظام حدمة النقلالغاءاالحداثيات
 العدد لسنة

2012

ا- حسب نظام الخدمة المدنية

المجموع

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

اجمالي



 
 

   

 

 

جديدة
لغايات 

التثبيت

تعبأ 

بالنقل
(+)(-)(+)(-)شواغرنقل

63990011101000006390سلطة المياه8102

63701110080000740 سكة حديد العقبة 8104

577000400000573المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري8105

14360001200001433المؤسسة االستهالكية المدنية8109

153683002100001616مؤسسة التدريب المهني8110

68235025000073054007806وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية8111

133002030000132الخط الحديدي الحجازي االردني8114

5720301000061صندوق توفير البريد8115

3500000000035مجمع اللغة العربية االردني8116

7800004000074المعهد الوطني للتدريب8117

323000100000322صندوق المعونة الوطنية8120

000000000115115مؤسسة تشجيع االستثمار8121

000000000113113صندوق التنمية والتشغيل8122

1500000000373424مؤسسة المواصفات والمقاييس8124

000000000198198هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 8126

00010000014481449مؤسسة االذاعة والتلفزيون8127

134101090000127المؤسسة التعاونية االردنية8128

000000000456456سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي8129

000000000147147هيئة تنظيم النقل البري 8131

0000000009191هيئة تظيم قطاع الكهرباء8132

000000000149149هيئة الطاقة الذرية االردنية8133

122400141300001208المجلس االعلى للشباب 8134

5310000540000مؤسسة تنمية أموال األوقاف  8135

1000000007071السلطة البحرية8136

1000000003738الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية8138

0000000003939هيئة االعالم المرئي والمسموع8139

0000000007373مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني8140

5381150264200018691المؤسسة العامة للغذاء والدواء8141

0000000009191هيئة التأمين 8142

070000000157164هيئة االوراق المالية8143

491666000000001715سلطة منطقة العقبة االقتصادية 8144

0000000008686المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع  االقتصادية8146

000000000187187هيئة تنظيم العمل االشعاعي والنووي 8148

018801000000189هيئة مكافحة الفساد8150

127002046000425508هيئة تنظيم الطيران المدني8151

1200000000012المجلس الصحي العالمي8152

14100001300037165دائرة االفناء  العام 8153

0820000000082مركز االيداع 8158

191500005700001858شركة تطوير العقبة 8160

7400000000074هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي8163

0810000000081هيئة المناطق التنموية 8164

0560000000056متحف االردن8165

01000000001مجلس تنظيم التعامل في البورصات االجنبية 8167

0001000002021المجلس االقتصادي واالجتماعي 8168

999500001000001498مستشفى االمير حمزة8170

233033335611492724254540433031359

46740002731700433000

279773335611495455954544330433031359

 جدول رقم (11)

إجمالي الوظائف حسب نظام الخدمة المدنية واألنظمة الخاصة في الوحدات الحكومية  لسنة 2012

الفصلرقمه
 العدد لسنة

2011

نقل نظام خدمة النقلالغاءاالحداثيات
 العدد لسنة

2012

ا- حسب نظام الخدمة المدنية 

المجموع

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

اجمالي 



 
 

   

 

 

 

البيــــان

نظام الخدمة المدنية

64371618075903357218489134348540339370353615136396الوظائف المصنفة

70217753148482392934108129117518130792135531139403146838الوظائف غير المصنفة

625738752873704623610620541814الوظائف بعقود

135213137859144608151025157746161626171741173186176095184048المجمــوع

األنظمة الخاصة

1158118911991855479057675823604964321508عدد الوظائف

136371139048145807152880162536167393177564179235182527185556المجموع العام للوظائف

البيــــــان

نظام الخدمة المدنية

4518442136003610337034042986277926112860الوظائف المصنفة

14043141521519015153163201863219724197342082627988الوظائف غير المصنفة

453370301313255215209228250511الوظائف بعقود

19014189431909119076199452225122919227412368731359المجمــوع

األنظمة الخاصة

1525230823582598265737184597472546740عدد الوظائف

20539212512144921674226022596927516274662836131359المجموع العام للوظائف

200920102012

200320042005200620072008200920102012 2011

2011

 جدول رقم ( 12 )

 تطور الوظائف العامة للوزارات والدوائر الحكومية لألعوام 2012-2003

حسب نظام الخدمة المدنية واألنظمة الخاصة

 جدول رقم ( 13)

 تطور الوظائف العامة للوحدات الحكومية لألعوام 2012-2003

حسب نظام الخدمة المدنية واألنظمة الخاصة
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