
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 رؤيتنا

 

 موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة

 

 

 رسالتنا

 

تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر 

من تحقيق األهداف واألولويات الوطنية، من خالل إعداد موازنات والوحدات الحكومية 

الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد جداول تشكيالت الوظائف ومتابعة وتقييم أداء 

 البرامج والمشاريع واألنشطة

 

 الجوهريةقيمنا 

 

 الشفافية

 النزاهة

 العدالة

 التشاركية

 تحمل المسؤولية

 إتقان العمل



 
 

 

 

 المحتــويات

 رقم الصفحة المـوضـــــــــــــــــــــــــوع

 5               فتتاحية اإل 

 6 استراتيجية دائرة الموازنة العامة  

 خدمات دائرة الموازنة العامة: 

 برنامج االدارة والخدمات المساندة  -

 برنامج تطوير منهجية الموازنة  -

 الموازنة العامةدائرة لالهيكل التنظيمي  -

8 

8 

9 

11 

 13 2018نجازات دائرة الموازنة العامة لعام إ 

 21 آلية اعداد الموازنة العامة  

 22 اعداد الموازنةالجدول الزمني لمراحل 

 23 التطلعات المستقبلية  

 24 مفاهيم مستخدمة  

 25 الملحق االحصائي  
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 االفتتاحية
 

 هابرز يتضررمأ محاور عدة الذ  لدائرة الموازنة العامة  عشرررالرابع  السررنو التقرير يسرررني  أ  قدم 

فافية المالية ، حيث 2018عام انجازات الدائرة في  حقق االردأ انجازاً جديداً في مجال تعزيز شررررررر

المرتبة االول  عل  مسررررتوط منطقة الشرررررو االوسررررط وشررررمال العامة حيث تمكأ مأ الحصررررول عل  

في معيار وذلك دولة  115مأ بيأ الدول المشررررراركة في المسرررررع والبال  عددها  24المرتبة و ،افريقيا

في  الذ   جرته منظمة شراكة الموازنة الدولية الموازنة المفتوحةضمأ مسع مؤشر  شفافية الموازنة

نقاط عأ نتيجة المسررررع  8محققا تحسررررنا بواقع بالمائة  63حصررررل االردأ عل  نتيجة وقد  .واشررررنطأ

وقد جاء هذا التقدم بفعل التطورات  . بالمائة 55والبالغة  2015السرررررررابق الذ   جرته المنظمة لعام 

خالل السنتيأ األخيرتيأ عل  اجراءات اعداد الموازنة العامة وتفاصيل ونوعية والتحسينات التي تمت 

  .البيانات والمعلومات الواردة في وثائق الموازنة والتقارير الصادرة ذات العالقة

 

يسرررررررتدعي العمل دائماً عل  اإلرتقاء ووتقدماً كبيراً إأ ما تم إنجازه في هذا المجال يعد نقلة نوعية 

 ة.ناء القدرات المؤسسية في الدائرخالل ب بتطبيقها مأ

  

وال يسررعني في هذا المقام إال  أ  تقدم بعميق شرركر  وتقدير  لجميع الزميالت والزمالء العامليأ في 

لة  بذو ثة والمتميزة الم فانيهم في عملهم وعل  جهودهم الحثي ثابرتهم وت مة عل  م عا نة ال دائرة المواز

تحقيق هذه اإلنجازات، و دعو المول  عز وجل  أ يعيننا جميعاً عل   التي لوالها لما كنا قادريأ عل 

مواصررلة المسرريرة في تحمل المسررؤولية للمضرري قدماً في خدمة  ردننا الحبيي تحت راية مليكنا المفدط 

 جاللة الملك عبد هللا الثاني ابأ الحسيأ حفظه هللا و دامه ذخراً وسنداً لوطننا الغالي.

 
 

،وهللا ولي التوفيق  
 

 

بالوكالة مدير عام دائرة الموازنة العامة    
 

 مجدي فيصل الشريقي                                                                       
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مواكبتها وبواقعيتها والتي تميزت  (2019 -2017) لألعوامالخطة االستراتيجية عداد إقامت دائرة الموازنة العامة ب

 ،لمتطلبات التطور وتعزيز موقع المملكة عل  الخارطة االقليمية في مجال ادارة الموازنة العامة. وقد تضمنت الخطة

موازنة عامة شفافة تعزز أركان  "األولويات والمحاور للمرحلة المقبلة والرامية إل  تجسيد رؤية الدائرة المتمثلة في 

تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة  "، وتحقيق رسالتها التي تمثلت في "التنمية المستدامة

تمكن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من تحقيق األهداف واألولويات الوطنية، من خالل إعداد موازنات 

كيالت الوظائف ومتابعة وتقييم أداء البرامج والمشاريع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد جداول تش

 ."واألنشطة

 في تحقيق األهداف الوطنية التالية: المساهمةإلى  االستراتيجيةوتسعى دائرة الموازنة العامة في خطتها 

 تحقيق معدالت نمو مستدام لضماأ مستوط معيشة جيد لجميع المواطنيأ. -1

 المحافظات في ضوء تطبيق نهج الالمركزية.تحقيق التوازأ التنمو  بيأ  -2

 المالي والنقد  وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر. رالحفاظ عل  االستقرا -3

 تحسيأ مستوط الخدمات المقدمة للمواطنيأ والعدالة في توزيعها. -4

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

 يلـــي: فيماالدائرة إلى تحقيقها تمثلت 

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

تطوير نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشرررررررفافية ومواكبة  فضرررررررل الممارسرررررررات والمفاهيم  -2

 العالمية المعاصرة في إدارتها.

 في ضبط التوظيف بما يسهم باالستخدام الكفؤ للموارد المالية. المساهمة -3

 تعزيز القدرات المؤسسية لالرتقاء بمستوط  داء الدائرة. -4

 :يليما السياسات واإلجراءات التنفيذية كذلك تضمنت االستراتيجية عدداً من 

 .الحفاظ عل  مستوط آمأ لعجز الموازنة كنسبة مأ الناتج المحلي االجمالي -1

 .الدعم المقدم للوحدات الحكومية بشكل تدريجي تخفيض -2

 استراتيجية دائرة الموازنة العامة
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 .المساهمة في توجيه وضبط االنفاو العام وفقاً لألولويات الوطنية -3

 .تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج -4

 .إيالء المزيد مأ االهتمام بالجاني التحليلي لإلنفاو العام -5

 .تحسيأ موقع االردأ عالميا في مجال شفافية الموازنة -6

 .ضبط التوظيف بحيث يكوأ عل   ساس االحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية -7

 .تحسيأ الخدمات -8

 .رفع كفاءة الموارد البشرية -9

 .تحسيأ بيئة العمل الداخلية  -10

 .دعم ثقافة اإلبداع واالبتكار في الدائرة -11
 

والتشاركية وتحمل  العدالةوالنزاهة الشفافية وبكما تستند الخطة االستراتيجية ال  مجموعة مأ القيم الجوهرية تتمثل 

 .إتقاأ العملو المسؤولية

المساندة  اإلدارة والخدمات برنامجولتحقيق األهداف االستراتيجية المذكورة تقوم الدائرة بتنفيذ برنامجيأ رئيسييأ هما 

 كما هو مفصل الحقا.وبرنامج تطوير منهجية الموازنة 

 العامة ومؤشرات قياس االداءاألهداف االستراتيجية لدائرة الموازنة 

 مؤشر قياس االداء األهداف االستراتيجية
 
 2016 القيمة الفعلية
 

 
القيمة الفعلية 

2017 
 

 
القيمة الفعلية 

2018 
 

المسااااهمة فاااي بنااااء وضاااـع ماااالي ساااليم 
 ومستقر في المملكة

الموازناااة قبااال  وفر /نساااااااباااة عجز
المساااااااااااعااادات الى النااااتج المحلي 

 االجمالي

 
6.2%- 

 
5.0%- 

 
5.8%- 

 الموجاااا  إعااااداد الموازنااااة نهجتطوير 

ومواكبة  الشاافافية بالنتائج وتعزيز مبادئ
العالمية  والمفاهيم الممارساااااااات أفضااااااال

 .ادارتها المعاصرة في

نسااااااابااااة تطبيق مفهوم الموازنااااة  
وخااااارطااااة  بااااالاناتااااائاج الاماوجاهااااة

الحسااااااااابات ضااااااامن االطار المالي 
 المدى متوسط

79% 79% 79.5% 

 لألردنمؤشااااااار الموازنة المفتوحة 
وفقا الساااااااتبيان الموازنة المفتوحة 

 /لمنظمة شااااراكة الموازنة الدولية 
 نقطة( (

- 63 - 

 فاااي ضااابط التوظياااف بماااا المسااااهمة
 الكفاااااؤ للمااااوارد باالسااااتخدام يسااااهم
 المالية

عدد الوظائف الجديدة المحدثة في 
 سنوي العام/ القطاع

7383 5686 5457 

لالرتقاااااء   المؤسسااااية تعزيااااز القاااادرات 
 بمستوى أداء الدائرة.

 %90 %89.5 %89 نسبـة رضـا متلقي الخدمة
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انطالقررا مأ الحرع عل  تحقيق رسررررررررالررة و هررداف دائرة الموازنررة العررامررة، تقوم الرردائرة بتنفيررذ الخرردمررات والمهررام 

في الواجبات بيأ  واالزدواجيةوالواجبات المنوطة بها لتغطي كافة نشررررررراطاتها عل  نحو يقلل مأ التداخل في المهام 

 بها الدائرة عل  برنامجيأ رئيسييأ وهما:  وتتوزع الخدمات التي تقوم ،المديريات والوحدات المختلفة
 

 المساندة: والخدمات االدارة برنامج -1

 

هو  استراتيجيالمديريات ويرتبط بهدف  لجميع المساندة والمالية االدارية الخدمات كافة البرنامج ال  تقديم يهدف هذا

 المشاريع التالية: االنشطة و، كما يتضمأ البرنامج لالرتقاء بمستوط  داء الدائرةتعزيز القدرات المؤسسية 

 االدارية والمساندة الخدمات. 

 مشروع استخدام الطاقة الشمسية. 

 اما عن الخدمات التي يقدمها البرنامج فهي على النحو التالي:

 للموظفيأ المالئمة التحتية توفير البنية. 

 بها المتعلقة والبيانات للدائرة والمالية االدارية الشؤوأ كافة تنظيم. 

 الدائرة لموظفي التدريبية الخطة إعداد. 

 الحاسوي وبرمجيات انظمة تطوير وتحديث. 

 عمل ورش عقد. 

 بالدائرة المتعلقة الوثائق كافة طباعة. 

 

يرتبط تنفيذ هذا البرنامج سرراعد المدير العام للشررؤوأ االدارية والمالية. ومبمهمة اإلشررراف عل  تنفيذ البرنامج تناط و

ية ووحدة تطوير االداء  لداخل بة ا ية ومديرية الحاسررررررروي والمعرفة ووحدة الرقا بمديرية الشرررررررؤوأ االدارية والمال

  المؤسسي.

 

 

 

 خدمات دائرة الموازنة العامة 



 
 

9 

 

 

 برنامج تطوير منهجية الموازنة: -2
 

 المالي اإلطار مثل الموازنة ادارة في المعاصررررررة العالمية والمفاهيم المنهجيات تطبيق عميقت هذا البرنامج ال  يهدف

هذا البرنامج ويرتبط  ،االنجاز وقياس مسررتوط الحسررابات خارطة وتطبيق بالنتائج الموجهة والموازنة المدط متوسررط

 :كالتالييأ استراتيجيبهدفيأ 

 المملكة في ستقرمو سليم مالي وضع بناء في المساهمة. 

 والمفاهيم  الممارسات  فضلالشفافية ومواكبة  مبادئالموجهة بالنتائج وتعزيز  تطوير نهج إعداد الموازنة

 ادارتها. العالمية المعاصرة في

 :ةالتالي االنشطة والمشاريعكما يتضمأ هذا البرنامج الرئيسي  

 الوظائفتشكيالت  نظامموازنات الوحدات الحكومية وقانوأ إعداد قانوأ الموازنة العامة و. 

  بالنتائجمشروع تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة. 

 

 :التاليفهي على النحو  هذا البرنامج يقدمها التي اما الخدمات

 تحضير مشروع قانوأ الموازنة العامة ومشروع قانوأ موازنات الوحدات الحكومية.  

  اصدار بالغ اعداد مشروع قانوأ الموازنة العامة ومشروع قانوأ موازنات الوحدات الحكومية ومشروع

 .والدوائر والوحدات الحكوميةنظام تشكيالت الوزارات 

 اعداد مشروع قانوأ الموازنة العامة ومشروع قانوأ موازنات الوحدات الحكومية.  

 متابعة اقرار مشروع قانوأ الموازنة العامة ومشروع قانوأ موازنات الوحدات الحكومية. 

  تنفيذ ومتابعة قانوأ الموازنة العامة.  

 اصدار ملحق موازنة. 
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   الوحدات  وقانوأ موازناتاحداث مادة  و بند  و برنامج  و مشرررررررروع جديد في قانوأ الموازنة العامة

  .الحكومية

 اصدار نظام تشكيالت الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.  

 اصدار دليل المواطأ للموازنة العامة.  

 ية الختامية للوحدات الحك مال نات ال يا بداء الر   في الب عامة وموازنات بعض ا ومية والمؤسرررررررسررررررررات ال

 .المؤسسات غير المدرجة في قانوأ موازنات الوحدات الحكومية

 تقديم االستشارات وإبداء الر   حيال العديد مأ القضايا المالية واالدارية. 

 االنجاز بالمشرررررراريع الر سررررررمالية للوزارات والدوائر االنفاو والدورية حول مسررررررتوط  اصرررررردار التقارير

 .الحكومية

مسررراعد المدير العام للشرررؤوأ الفنية. ويرتبط تنفيذ هذا البرنامج بمديريات بمهمة اإلشرررراف عل  تنفيذ البرنامج  وتناط

 ومديرية الدراسات.  الموازناتقطاعات 

  

لتنفيذ البرنامجيأ  2018وتجدر االشرررارة ال  انه قد تم رصرررد المخصرررصرررات الالزمة في قانوأ الموازنة العامة لعام 

دينار ( 1,230,000)دينار لبرنامج اإلدارة والخدمات المسرراندة ومبل   (965,000السررابقيأ، حيث تم رصررد مبل  )

مة  لبرنامج تطوير منهجية الموازنة. عا لدائرة الموازنة ال تالي الهيكل التنظيمي  ً هذا ويظهر المخطط ال  متضااااااامنا

 :2018مختلف المديريات والوحدات العاملة في عام 
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 الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة
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 العدد المؤهل
 7 دكتوراه

 17 ماجستير

 64 بكالوريوس

 5 مجتمعدبلوم كلية 

 6 ثانوية عامة

 23 دون الثانوية

 122 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المديرية العدد

 االدارة العليا  2

 مكتي المدير العام  5

 وحدة الرقابة الداخلية  3

 قطاع االدارة المالية  5

 قطاع االدارة العامة  5

 قطاع الدفاع و االمأ و القضاء  5

 قطاع البنية التحتية و التنمية المحلية  6

 قطاع الصحة و التنمية االجتماعية  4

 قطاع التنمية الزراعية و الثروة الطبيعية  5

 قطاع التعليم و تنمية الموارد البشرية  4

 االستثماريةقطاع التنمية الصناعية و تعزيز البيئة   5

 قطاع الثقافة و االعالم و االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  4

 مديرية الدراسات   9

 مديرية الحاسوي و المعرفة  6

 مديرية الشؤوأ االدارية و المالية  36

 وحدة تطوير االداء المؤسسي  4

  المعاريأ / المجازيأ / المنتدبيأ  14

 المجموع 122  

اعداد الموظفين حسب المديريات توزيع  

فين حسب المؤهل الوظيفيظتوزيع المو  
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 الحكومية الوحدات موازنات وقانون العامة الموازنة قانون إعداد :أوال

 

  البدء بإعداد مشرررررروع قانوأ الموازنة العامة ومشرررررروع قانوأ موازنات الوحدات الحكومية للسرررررنة

الموازنة العامة  قانوأ 2019( لسرررررررنة 1م إقرارهما بموجي قانوأ رقم )اللذاأ تو 2019المالية 

ية موازنات الوحدات الحكومية للسنة المال قانوأ 2019( لسنة 2رقم ) وقانوأ 2019للسنة المالية 

 (.5556العدد ) 2019 /24/1وتم نشرهما بالجريدة الرسمية بتاريخ  2019

 ً  نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد: ثانيا

 

  2018متابعة إعداد مشررروع نظام تشرركيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسررنة المالية .

نظام تشررركيالت الوزارات والدوائر والوحدات  2018( لسرررنة 82وقد تم إقراره بموجي نظام رقم )

 (. 5520العدد ) 14/6/2018وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ  2018الحكومية للسنة المالية 

  2019البدء بإعداد مشروع نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية ،

 .2019قانوأ موازنات الوحدات الحكومية لعام والموازنة العامة  بالتزامأ مع اعداد مشروعي قانوأ

 ثالثاً: إعداد تقارير حول تقييم األداء للموازنة العامة  

  2018قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير شرررررررهرية حول  داء الموازنة العامة خالل عام ،

 .2017مقارنة مع عام  2018تتضمأ تقييم  داء الموازنة العامة خالل عام 

ـة  ـة على توصيات اللجن ـة فيرابعاً: اإلجاب مجلس النواب واللجنة المالية واالقتصادية في مجلس  المالي

 األعيان 

  في إطار متابعة الحكومة لتوصرريات اللجنة المالية في مجلس النواي واللجنة المالية واالقتصررادية في

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصرررفوفة خاصرررة لإلجابة عل  توصررريات اللجنة  األعياأ،مجلس 

المالية في مجلس النواي وتوصررريات اللجنة المالية واالقتصرررادية في مجلس األعياأ حول مشرررروعي 

نة المالية  .  حيث تم فيها 2018قانوأ الموازنة العامة وقانوأ موازنات الوحدات الحكومية للسررررررر

ية وموضررررررروعها والجهة المعنية بالرد واإلجراءات التي تم اتخاذها مأ قبل الجهات تحديد التوصررررررر

 المعنية وتزويد مجلسي النواي واالعياأ بها. 

8201إنجازات دائرة الموازنة العامة لعام   
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واعداد  حول تقدم سير العمل بخصوص منظومة النزاهة الوطنية 8201لعام  ةربعيالرير اتقالخامساً: إعداد 

   التقرير الشامل بإنجازات الدائرة بهذا الخصوص 

 

  في ظل انتهاء  يبرز اإلنجاز التراكمي للمشررررررراريع المتعلقة بدائرة الموازنة العامةإعداد تقرير نهائي

هذه  تتضرررررررمنواالطار الزمني المقرر إلنجاز المشررررررراريع المنبثقة عأ منظومة النزاهة الوطنية، 

الموازنات عل   سرررررراس الموازنة الموجهة بالنتائج، وعمل مراجعة ربعية لإلنفاو عداد إالمشرررررراريع 

الحكومي الر سررمالي متضررمنة مقارنة نسرري االنجاز وحجم االنفاو مع االخذ بعيأ االعتبار مصررادر 

التمويل لكل منها، وإيجاد آلية تضرررررمأ ربط إقرار الموازنات وجداول التشررررركيالت بشررررركل متزامأ، 

سة لل  هامؤسسات المستقلة فيما يتعلق بموازنات هذه المؤسسات ومواردها واعداد موظفيوعمل درا

ومدط الحاجة لهم واعادة توزيع الموظفيأ وإيجاد آليات مناسررربة للتعامل مع العدد الفائض عأ حاجة 

 .المؤسسات

 

 الموازنةسادساً: أهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في ادارة  

 

  تعزيز قدرات محللي الموازنات ل وإدارة المالية العامة إصالحمع مشروع ورش عمل بالتعاوأ عقد تم

االمر الذ   إعداد تقارير المتابعة والتقييم الربعية والسنوية لألداءو ئهامتابعة وتقييم مؤشرات  داقي 

 .فاءة تخصيع االنفاو العاميساهم في تحسيأ ك

 تعلق بإعادة تعريف دور محلل فيما يبالتعاوأ مع االتحاد األوروبي التدريبية عدد مأ األنشطة نفيذ ت

ة في مجال مراجعات وتعزيز القدرات المؤسسي ،الموازنة، وتحليل موازنات الوحدات الحكومية

 .االنفاو العام

  ،المخصصات  العامةضميأ قانوأ الموازنة تم تفيما يتعلق بجاني تعزيز حقوو االنساأ في المملكة

المالية الالزمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي مأ شأنها اأ تعزز حقوو المواطنيأ، 

تاريخ  2019/12576م/13قامت الدائرة بتضميأ تعميم دولة رئيس الوزراء رقم حيث 

نات الوحدات الحكومية لعام عداد مشروعي قانوأ الموازنة العامة وقانوأ موازإل 10/5/2018

الطلي مأ جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية "األخذ بعيأ االعتبار متطلبات تنفيذ  2019

أ تكوأ منسجمة مع األولويات الوطنية والعمل عل   طنية الشاملة لحقوو االنساأ عل  الخطة الو

ومأ  برز التوجهات التي قامت الدائرة  .ضمأ السقوف األولية المحددة" لهااستيعاي متطلبات الخطة 

والتي استندت اليها عند إعداد مشروع قانوأ  2018( لسنة 15بتضمينها في بالغ الموازنة رقم )

"االستمرار في  2019الموازنة العامة ومشروع قانوأ موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 

ادفة ال  تعزيز منظومة حقوو االنساأ في المملكة، تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوو االنساأ اله
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اضافة ال  مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمر ة األردنية وبما يساعد عل  تمكيأ المر ة في 

جميع مناحي الحياة"، حيث تم  تضميأ قانوأ الموازنة العامة وقانوأ موازنات الوحدات الحكومية 

مالية الالزمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتي مأ المخصصات ال 2019للسنة المالية 

شأنها  أ تعزز حقوو المواطنيأ في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً لمنهج إدماج مفاهيم حقوو 

االنساأ عند صياغة الموازنة العامة للدولة وتحقيقاً ألهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 

ها االستراتيجية بتقديم خدمات  فضل للمواطنيأ مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوو وتنفيذاً لخطط

 االنساأ المتمثلة بحق األمأ والحماية االجتماعية والصحة والتعليم والترفيه. 

  عقد ورش عمل لتعزيز قدرات موظفي الدائرة والمدراء المالييأ ومدراء التخطيط في الوزارات

مجال مراجعة وتحليل مؤشرات قياس األداء، وتم خالل هذه الورش مناقشة والدوائر الحكومية في 

عدد مأ المواضيع  برزها، توضيع دور الوزارات والدوائر الحكومية في صياغة األهداف ومؤشرات 

قياس األداء، وشرح المنهجية العلمية لتقييم قوة او ضعف األهداف والمؤشرات في موازنات 

 مية.الوزارات والدوائر الحكو

  عقد ورشة عمل حول التعريف بطرو تقييم مشاريع الموازنات الواردة مأ الوزارات والدوائر

 .2019الحكومية لتحسيأ عملية اعداد موازنة عام 

   عقد ورشة عمل حول تقييم وثائق الموازنة وتوضيع العالقة بيأ الموارد المرصودة في الموازنة

 رة المالية العامة وتحسيأ الشفافية والمساءلة.ونتائج السياسات الحكومية لتحسيأ اإلدا

  .تنفيذ برنامج تدريبي لفريق الالمركزية المالية في الدائرة حول مهارات القيادة واالتصال 

 بإخضاعهابهدف ضبط وترشيد االنفاو العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة عل  الوحدات الحكومية و 

عند وحدة وهيئة حكومية مستقلة  29موازنات نقل تم  ،الحكوميةال  نظام ادارة المعلومات المالية 

 .مأ قانوأ موازنات الوحدات الحكومية ال  قانوأ الموازنة العامة 2019اعداد موازنة عام 

   ضمأ الواردة البرامج والمشاريع  مأاألولويات الوطنية  الالزمة لتنفيذالمخصصات الماليّة رصد

والذ  يهدف ال  تحسيأ  المتعلق بمشروع النهضة الوطنيوبرنامج عمل الحكومة للعاميأ القادميأ 

 مستوط معيشة المواطنيأ.

 

 الشفافية في شؤون الموازنة العامة أسابعاً: تعزيز مبد

  بهدف تقوية قنوات االتصررال  "2018"دليل المواطن للموازنة العامة للساانة المالية اصرردار وثيقة

وتعزيز المشاركة الواعية في شؤوأ الموازنة العامة.  ،وتمتيأ الثقة المتبادلة بيأ المواطأ والحكومة

تعبر الوثيقة عأ التزام الدائرة بتعزيز الشررفافية حول حجم وهيكل ايرادات المملكة ونفقاتها، اضررافة و

قة   كبرال  تمكيأ المواطأ االردني مأ الوصرررررررول ال   نات المتعل يا قدر ممكأ مأ المعلومات والب
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بالموازنة والتي مأ شررررأنها اأ تتيع له التعرف عل  حجم المخصررررصررررات المالية الموجهة للقطاعات 

والخدمات العامة التي لها مسرراس مباشررر بحياة المواطأ اليومية، وبما يفضرري ال  تحقق  االقتصررادية

  لعام واوجه انفاقه.الفهم الكامل للمواطأ حول مصادر االنفاو ا

 فقد قامت دائرة الموازنة العامة المزيد مأ الشفافية عل  عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، إلضفاء و

 2019بنشر مشروع قانوأ الموازنة العامة ومشروع قانوأ موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 

الع وابداء المالحظات حولهما، كما قامت دائرة عل  الموقع اإللكتروني للدائرة ليتسن  للجميع االط

 2019الموازنة العامة بنشر قانوأ الموازنة العامة وقانوأ موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 

دائرة عل  تلبية حق الوحرصا مأ  صدور االرادة الملكية السامية. فورعل  موقع الدائرة اإللكتروني 

 2007( لسنة 47اً مع قانوأ ضماأ حق الحصول عل  المعلومات رقم )االنساأ في المعرفة وانسجام

فقد قدمت الدائرة خدمات مباشرة لباحثيأ واكاديمييأ وصحفييأ وتم مساعدتهم في الحصول عل  

  .لدط الدائرة البيانات والمعلومات المتوفرة
 

 ثامناً: إعداد التقرير السنوي

  سنو   التقريرإصدار  ،تضمأ التقرير الدور التنمو  للموازنة العامةوي، 2017عشر لعام  الثالثال

، كما تحرع دائرة الموازنة والخدمات التي تقدمها الدائرةفي إدارة الموازنة، دائرة الواسرررررتراتيجية 

 وتطلعات 2017المتحققة خالل عام  نجازاتإلاالعامة مأ خالل هذا التقرير عل  إطالع الجمهور ب

 .للسنوات القادمة المستقبلية الدائرة

 ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكوميةتاسعاً: 

 اللغة  إل  2018الموازنة العامة وقانوأ موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ترجمة قانوأ

بدء العمل عل  ترجمة مشروع قانوأ الموازنة و ،ا عل  الموقع االلكتروني للدائرةاإلنجليزية ونشرهم

ً مأ دائرة 2019العامة ومشروع قانوأ موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ، وذلك حرصا

 الموازنة العامة عل  اطالع شركائها الخارجييأ عل  محتوط قانوأ الموازنة السنو .

 

 وادارية وفنية( )ماليةالداخلية الرقابة عاشراً: 

 اعداد  ً واخذ موافقة عطوفة المدير العام ومصادقة  دليل إجراءات التدقيق وخطة العمل الرقابية سنويا

 .معالي الوزير عليها حسي االصول

  رفعها لمعالي وزير المالية حسي االصولوسنو  واعداد تقارير رقابية شهرية. 
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  ومتابعة تصويبها إأ وجدتومعالجة انحرافات األداء رقابية لعطوفة المدير العام ال تقاريرالرفع. 

  وبياأ ( عل  كافة مديريات واقسام الدائرة وادارية وفنيةإجراء الزيارات الرقابية الفجائية )مالية

 .والية تصويبهافي حال وجودها  االخطاء

 الالمركزية المالية حادي عشر: 

وفي ظل جهود الدائرة المبذولة في مجال تطبيق نهج الالمركزية وتعزيز العدالة في توزيع المخصصات 

المالية، فقد استندت دائرة الموازنة العامة ال  مجموعة مأ التوجهات الرئيسية عند اعداد قانوأ الموازنة 

ا "تعزيز نهج الالمركزية ومعالجة مأ  برزه 2019العامة وقانوأ موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 

التحديات التي تواجه مجالس المحافظات بما يضمأ تمكيأ المجتمعات المحلية مأ تحديد احتياجاتها و ولوياتها 

وبالتالي دورها في تحقيق التنمية وتحسيأ الخدمات التنمو  التنموية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار 

لحكومة عل  زيادة مخصصات الموازنات الر سمالية للمحافظات لتصل المقدمة للمواطنيأ"، حيث حرصت ا

مما سيمكأ المواطنيأ  2019% مأ اجمالية النفقات الر سمالية لعام 24مليوأ دينار  و ما نسبته  300ال  

مأ المشاركة الفاعلة في صنع القرارات التنموية مأ خالل تحديد احتياجاتهم و ولوياتهم التنموية والتي 

كس ايجاباً عل  مستوط معيشتهم وتحسيأ مستوط الخدمات المقدمة لهم وبما يضمأ توزيع منافع التنمية ستنع

وقد تم مراجعة األسس والمعايير المعتمدة لتحديد سقوف موازنات  عل  مختلف مناطق المملكة وبشكل عادل.

تزويد مجالس التنفيذية بها و 2019المحافظات، وتم تحديد السقوف الر سمالية لموازنات المحافظات لعام 

  .بموجي تعميم دولة رئيس الوزراء للبدء بإعداد مشاريع موازنات المحافظات

 

 الحوســبة : عشرثاني 

 يلي:وفي هذا المجال تم انجاز ما   

  المتابعة واالشراف عل  تطبيق وصف وتصنيف الوظائف الجديد الخاع بنظام تشكيالت الوزارات

 الحكومية.والدوائر والوحدات 

 .العمل عل  تزويد المديريات والوحدات في الدائرة بأية كشوفات وجداول لها عالقة بعمل الدائرة 

  تطوير نظام الموقع االلكتروني الخارجي للدائرة والعمل عل  استضافته في مركز تكنولوجيا

 المعلومات الوطني.

 االداء الحكومي والشفافية تطوير ومتابعة نظام جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز. 

 .المشاركة في اعداد الحساي الختامي للوحدات الحكومية بالتعاوأ مع وزارة المالية 
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  واالدارة  قانوأ الموازنة العامة لغايات مناقشات مجلس النوايشروع مبإصدار التقارير الخاصة

 .العليا

 اصداره للوزارات والدوائر والوحدات المتابعة واإلشراف فنياً عل  إدخال بيانات نظام التشكيالت و

 الحكومية.

  والشبكة وتوابعها  الحاسوياالستمرار في تقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة مأ خالل صيانة اجهزة

 .GFMISنظام ومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي 

 ابعها مأ خالل المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية مأ  جهزة الحاسوي وتو

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

 توعية بمفاهيم لل لمع تطوير سياسات لكلمات المرور وتعميمها عل  موظفي الدائرة وعقد ورشات

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

 المعرفة.

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

 المعلومات الوطني ورخصة برنامج مضاد الفيروسات.

  لموقع االلكتروني للدائرة.اتطوير 

  نظام التكافل الخاع بالدائرة.تطوير ومتابعة 

  وقانوأ موازنات الوحدات الحكومية المتابعة واالشراف فنيا عل  ادخال بيانات قانوأ الموازنة العامة

 العربية واالنجليزية. باللغتيأ ماواصداره

 )المتابعة واالشراف فنيا عل  تنفيذ ادوات الموازنة )اوامر مالية، حواالت، مناقالت، مواقف مالية.  

 ف اكسل لغايات مشروع تحميل بيانات الموازنة عل  ملGFMIS. 

 موازنات الوحدات الحكوميةقانوأ ببيانات قانوأ الموازنة العامة و ةانشاء قاعدة بيانات اكسل خاص 

 عل  مدار سنوات سابقة.

 .انشاء وتطوير  نظمة إلصدار ومتابعة إنفاو موازنة مجالس المحافظات 

 .تطوير نظام لمتابعة إنفاو الوحدات الحكومية 

 

 تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة : عشرثالث 

 ( دورة تدريبية داخلية وخارجية 28شاركت الدائرة بنحو )وذلك 2018عمل خالل عام  ةوورش ،

 كمل وجه وذلك لتنمية مهارات موظفيها وتعزيز قدراتهم للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم عل  

 عل  النحو التالي:
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 8201 لعامالعمل الداخلية التدريبية وورش  اوالً: الدورات
 

عدد  عنوان الدورة الرقم
 الموظفين

مكان انعقاد  الجهة المنظمة
 الدورة

 الفترة

مفاهيم المتابعة والتقييم ورسم المؤشرات   .1

 والمخرجات

المجلس الوطني   1

 لشؤون األسرة
 2018\02\6-4 عمان

 2018\03\29-25 عمان العامة اإلدارةمعهد   1 مهارات اعداد التقارير  .2

التطبيقات المهنية إلعداد التقارير الرقابية   .3

 السنوية

مديرية المعهد   1

 المالي
 2018\02\15-11 عمان

4.  Professional and Official 

Training Course 

1  Cisco CCNP 

Routing and 

Switching 

 2018\9\6-8\26 عمان

 باستخدام برنامجالتنبؤ والتحليل   .5

eviews)) 

 2018\04\18-16 عمان غرفة تجارة عمان  1

6. Leadership and 

Communications Skills 

2  USAID 2018\08\31-29 عمان 

تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع   .7

 العام

 2018\11\15-11 عمان وزارة المالية  1

8. Performance Management 1   التخطيط وزارة

 والتعاون الدولي
 2018\8\2-7\29  عمان

10.  Introduction to PPP Framework 

& Managing the Project Cycle 

1  USAID 2018\09\13-9 عمان 

11.  Utilizing Surveys to Design and 

Implement Research Studies 

 

1  USAID 2018\12\20-19 عمان 

12.  Web Development Using Asp. 

Net 

العامةمعهد االدارة   1  2018\03\20-11 عمان 

 2018\04\18-16 عمان غرفة تجارة عمان  1 (KPIs ) مؤشرات االداء الرئيسية  .13

14.  Managing the PPP Project 

Cycle 

1  USAID 2018\04\26-22 عمان 

15. Cash Management in the Public 

Sector 

1  USAID 2018\05\10-9 عمان 

16.  PPP Project Finance 1  USAID 2018\09\6-2 عمان 

 2018\02\21-19 عمان غرفة تجارة عمان  1 اكسل متوسط  .17

  التحليل والتنبؤ باستخدام برنامج  .18

eviews )) 

 2018\04\18-16 عمان غرفة تجارة عمان  1

في القطاع  تطبيق معايير المحاسبة الدولية  .19

 العام

 /المالية   وزارة 1
 مديرية المعهد المالي

 18/10/2018-14 عمان

 
 
 

 8201لعام الدورات الخارجية  ثانياً:
 

عدد  عنوان الدورة الرقم
 الموظفين

مكان انعقاد  الجهة المنظمة
 الدورة

 الفترة

1.  Financing and Financial 

Cooperation Management for 

Developing  Countries 

البرنامج الصيني  1
المتعدد لتدريب 
 الموارد البشرية

 25/7/2018-5 الصين
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مهارات تحديد االحتياجات التدريبية   .2

 والتخطيط الوظيفي

المعهد العربي  1
 للتخطيط

 15/2/2018-11 الكويت

3. Seminar on Financial 

Cooperation for Developing 

Countries 

 الصيأ الصين 2

 
4-24/4/2018 

4.  Regional Dialogue on 

Nationally Determined 

Contributions (ndcs for Asia 

Arab States) 

 5/10/2018-3 تايلند البيئةوزارة  1

6.  Public Finance Management 2  برنامج التدريب
 الهولندي

 هولندا

 لبنان

15/9-22/9/2018 
20/10-27/10/2018 

 1/2/2018-21/1 الكويت  صندوق النقد الدولي 1 االقتصاد الكلي سياسات وبرمجة  .7

8.  Inclusive Growth 1 13/12/2018-2 الكويت  صندوق النقد الدولي 

المعهد العربي  1 التخطيط االقتصادي واالجتماعي  .9
 للتخطيط

 27/12/2018-16 الكويت 
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ً ألحدث الممارسات والتصنيفات الدولية  ً في مجال إعداد الموازنة وإدارتها وفقا ً ملموسا حقق األردأ تقدما

وبما يتالءم مع األوضاع االقتصادية والمالية المحلية، حيث تم إدخال التحسينات عل   سلوي إعداد الموازنة 

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

، وكذلك تم 2008متوسط المدط اعتباراً مأ عام مالي وتبني مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ضمأ إطار 

لتصبع  1962 لسنةإعداد وإصدار قانوأ جديد لتنظيم الموازنة العامة في األردأ بدالً مأ القانوأ السابق 

عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة تعتمد عل  التخطيط المالي المستقبلي الذ  يأخذ بعيأ االعتبار األهداف 

 واألولويات الوطنية.
 

الحكومية بتحديد والوحدات وبموجي المفهوم الجديد للموازنة الموجهة بالنتائج فقد قامت الوزارات والدوائر 

عل  مستوط األهداف  فها االستراتيجية وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس األداءرؤيتها ورسالتها وأهدا

هذه األهداف واضحة ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة بوقت و أ عل   أ تكوأ االستراتيجية والبرامج 

 تكوأ منسجمة مع رؤية الوزارة  و الدائرة الحكومية.
 

مدط لالرتقاء بآلية إعداد الموازنة العامة بحيث  صبع يغطي هذا اإلطار كما تم تطبيق إطار الموازنة متوسط ال

بدالً مأ سنة واحدة لجميع بنود اإليرادات والنفقات بما يمّكأ الحكومة مأ رسم السياسة المالية  تثالث سنوا

اد خارطة وبناء الموازنة العامة للدولة ضمأ رؤية مالية واضحة لتحقيق وضع مالي سليم باإلضافة إل  اعتم

جغرافية ووظيفية حسابات جديدة تتوافق مع المعايير الدولية حيث تتضمأ هذه الخارطة تصنيفات متعددة 

تساعد اإلدارة المالية عل  توفير تقارير تحليلية شاملة تلبي احتياجات وبرامج واقتصادية وتنظيمية وتمويلية 

 الجهات الرسمية والخاصة.

الذ  الجدول الزمني السررنو  إلعداد الموازنة العامة عديد مأ التطورات عل  تجدر االشررارة ال  انه طر  الو

 :التالييمكأ ايجازه عل  النحو 

 

 

 

 

 

 

 آلية إعداد الموازنة العامة 
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 الجهة المسؤولة اإلجراء التاريخ
مراجعةةةةةةةة السةةةةةةةقور االوليةةةةةةةة للةةةةةةةوزارات والةةةةةةةدوائر والوحةةةةةةةدات الحكوميةةةةةةةة  نيسان

 والمحافظات، وتحديث المؤشرات االقتصادية الكلية.

 دائرة الموازنة العامة

الطلةةةة  مةةةةن الةةةةوزارات والةةةةدوائر والوحةةةةدات الحكوميةةةةة والمجةةةةالس التنفي يةةةةة  منتصف آيار

للمحافظةةةةةات تدويةةةةةد دائةةةةةرة الموازنةةةةةة العامةةةةةة بمشةةةةةروعات موازناتهةةةةةا للمةةةةةد  

اعتمةةةاد  متضةةةمنا  دولةةةة رئةةةيس الةةةوزراء المتوسةةةط بموجةةة  تعمةةةيم  ةةةادر عةةةن 

 ومحافظة. حكوميةووحدة سقور جدئية أولية لكل وزارة ودائرة 

 دائرة الموازنة العامة

 منتصف تموز

 

قيةةةام الةةةوزارات والةةةدوائر والوحةةةدات الحكوميةةةة بتدويةةةد دائةةةرة الموازنةةةة العامةةةة 

وقيةةةةةةام المجةةةةةةالس التنفي يةةةةةةة فةةةةةةي  المتوسةةةةةةط.بمشةةةةةةروعات موازناتهةةةةةةا للمةةةةةةد  

الس المحافظةةةةةات بمشةةةةةاريا موازنةةةةةات المحافظةةةةةات المحافظةةةةةات بتدويةةةةةد مجةةةةة

 للمد  المتوسط.

 

 تكافة الوزارا

والدوائر والوحدات 

الحكومية والمجالس 

 التنفي ية للمحافظات

قيةةةام مجةةةالس المحافظةةةات بةةةعقرار  مشةةةاريا موازنةةةات المحافظةةةات المحةةةا  اليهةةةا  منتصف آب

العامةةةة والةةةوزارات مةةةن المجةةةالس التنفي يةةةة للمحافظةةةات وتدويةةةد دائةةةرة الموازنةةةة 

 والدوائر الحكومية بها.

 مجالس المحافظات

 منتصف ايلو 

 

قيةةةام دائةةةرة الموازنةةةة العامةةةة بةةةعدراس المشةةةاريا الرأسةةةمالية الجديةةةدة للمحافظةةةات 

ضةةةمن مشةةةاريا موازنةةةات الةةةوزارات والةةةدوائر الحكوميةةةة واالنتهةةةاء مةةةن دراسةةةة 

الحكوميةةةة واعةةةداد اطةةةار مشةةةروعات موازنةةةات الةةةوزارات والةةةدوائر والوحةةةدات 

 انفاق متوسط المد  للوزارات والدوائر الحكومية

 دائرة الموازنة العامة

 نهاية ايلو 

 

اعةةةةداد بةةةةزن الموازنةةةةة العامةةةةة متضةةةةمنا  تحديةةةةد السةةةةقف الكلةةةةي ل نفةةةةاق العةةةةام 

والسةةةةقور الجدئيةةةةة لنفقةةةةات الةةةةوزارات والةةةةدوائر والوحةةةةدات الحكوميةةةةة بحيةةةةث 

ارات والةةةدوائر الحكوميةةةة علةةةا سةةةقور موازنةةةات يشةةةتمل السةةةقف الجدئةةةي للةةةوز

 .المحافظات

 دائرة الموازنة العامة

 مطلا تشرين االو 

 

 رئاسة الوزراء ا دار بزن الموازنة العامة بعد اقراره.

قيةةةام الةةةوزارات والةةةدوائر والوحةةةدات الحكوميةةةة بتدويةةةد دائةةةرة الموازنةةةة العامةةةة  منتصف تشرين االو 

للمةةةةد  المتوسةةةةط فةةةةي ضةةةةوء بةةةةزن الموازنةةةةة متضةةةةمنة بمشةةةةروعات موازناتهةةةةا 

 المشاريا الرأسمالية الجديدة للمحافظات.

 تكافة الوزارا

والدوائر والوحدات 

 الحكومية

 نهاية تشرين االو 

 

اعةةةداد المزمةةةع واالبعةةةاد الرئيسةةةية لمشةةةروعي قةةةانون الموازنةةةة العامةةةة وقةةةانون 

االستشةةةاري للموازنةةةة موازنةةةات الوحةةةدات الحكوميةةةة وعرضةةةهما علةةةا المجلةةةس 

 لمناقشتهما واجراء أي تعديزت عليهما.

 

دائرة الموازنة العامة 

المجلس االستشاري 

 للموازنة العامة

 منتصف تشرين الثاني

 

تقةةةديم مشةةةروعي قةةةانون الموازنةةةة العامةةةة وقةةةانون موازنةةةات الوحةةةدات الحكوميةةةة 

 المطلوبة.لمجلس الوزراء لمناقشتهما واقرارهما بعد اجراء التعديزت 

 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء

 نهاية تشرين الثاني

 

تقةةةديم مشةةةروعي قةةةانون الموازنةةةة العامةةةة وقةةةانون موازنةةةات الوحةةةدات الحكوميةةةة 

 الا مجلس االمة.

 رئاسة الوزراء

وقةةةةةانون موازنةةةةةات الوحةةةةةدات قةةةةةانون الموازنةةةةةة العامةةةةةة  يمناقشةةةةةة مشةةةةةروع كانون او 

تمهيةةةةةدا  لصةةةةةدور اإلرادة الملكيةةةةةة السةةةةةامية بالمصةةةةةادقة  همةةةةةاوإقرارالحكوميةةةةةة 

 .ماعليه

 مجلس األمة

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة 
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 يلــي:أوالً: المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة من خالل العمل على ما 

  اإلجمالي.الحفاظ عل  مستوط آمأ لعجز الموازنة كنسبة مأ الناتج المحلي 

  تدريجي.بشكل الدعم المقدم للوحدات الحكومية تخفيض 

 .المساهمة في توجيه وضبط اإلنفاو العام وتوجيهه وفقا لألولويات الوطنية 

 

تطوير نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشاااافافية ومواكبة أفضاااال الممارسااااات  ثانياً:

 على:وذلك من خالل العمل  إدارتهاوالمفاهيم العالمية المعاصرة في 

  تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.  

 إيالء المزيد مأ االهتمام بالجاني التحليلي لإلنفاو العام. 

 تحسيأ موقع االردأ عالميا في مجال شفافية الموازنة. 

 :من خالل العمل على الماليةالمساهمة في ضبط التوظيف بما يسهم باالستخدام الكفؤ للموارد ثالثاً: 

 ضبط التوظيف بحيث يكوأ عل   ساس االحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية. 

 خالل:من تعزيز القدرات المؤسسية لالرتقاء بمستوى أداء الدائرة  رابعاً:

 تحسيأ الخدمات. 

  البشرية.رفع كفاءة الموارد 

 .تحسيأ بيئة العمل الداخلية 

  في الدائرة واالبتكاردعم ثقافة اإلبداع. 

 

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

عامة مستقلة مالياً أو إدارياً تدخل موازنتها  مؤسسةأي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو  الوحدة الحكوميـــة :
 ضمن موازنات الوحدات الحكومية.

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

الحادي والثالثين اليوم وتنتهي في  من الساانة الثاني األول من شااهر كانوناليوم الساانة التي تبدأ في  السنة الماليــــــــة  :
 من شهر كانون األول من السنة ذاتها.

جميع الضاارائب والرسااوم والعوائد واألربال والفوائل والمني وأي أموال أخرى ترد للخزينة العامة  :            اإليرادات
 أو ألي وحدة حكومية.

المبالغ المخصاااصاااة للدوائر الحكومية والوحدات الحكومية لتمويل بنود نفقاتها الجارية والرأسااامالية  :              النفقات
 حسب قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.كافة 

 

 المنافع المتوقع تحقيقها من النفقات العامة. النتائج المنتظــــرة :

 اإلطـــار المالــي
 المــــدى   :متوسط 

والمستندة  تأشيرتينوسياستها خالل المدى المتوسط لسنة الموازنة وسنتين لحكومة المالية لخطة ال
الى توقعات االقتصاد الوطني والمبنية على عدد من المرتكزات والفرضيات وتوقعات المؤشرات 

 .االقتصادية الرئيسية
 

 إطـــار اإلنفــاق
 متوسط المـــــدى  :

التفصاايلية للنفقات المتوقعة للدوائر والوحدات الحكومية خالل المدى المتوسااط لساانة الموازنة خطة ال
 .تأشيرتينوسنتين 

مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيالت الوظائف الصادر  :  جدول التشكيالت
الوحدات الحكومية أو موازنة أي من الدوائر  بمقتضاااااااى قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات

 األخرى.
 

 الحسابات:خارطة 
 
 

مجموعة من التصاااانيفات المتسااااقة والمناساااابة لمعامالت النظام المالي الحكومي تتضاااامن التصاااانيف 
 والتمويلي والجغرافي للبيانات المالية الحكومية. يالوظيفي واالقتصادي والتنظيمي والبرامج

 

 المراعية للنوعالموازنة 
االجتماعي وموازنـة 

 الطفــل:
 

وتتضاامن المخصااصااات الالزمة لتلبية هذه  والمرأةالموازنة التي تأخذ بعين االعتبار احتياجات الطفل 

 االحتياجات.

 
ادارة المعلوماااات  نظاااام 

الاااااااااااامااااااااااااالاااااااااااايااااااااااااة 
 :   GFMISالحكومية

والدوائر الحكومية مالياً مع نظام مالي محاساااااابي وإداري حكومي محوسااااااب متكامل يربط الوزارات 

 وزارة المالية .

 

 

 

 مفاهيم مستخدمة
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 امللحق اإلحصائي
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باأللف دينار 

البيانالمبلغالبيانالمبلغ

النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتااليــــــــــــــــــــــــــــــرادات

النفقــات الجـــــــارية                7,866,472االيرادات المحلية              7,796,000

الجــــــهاز المدنـــــي                2,039,972االيرادات الضريبية             5,145,824

الجــــــهاز العســكري                1,428,500االيرادات غير الضريبية             2,650,176

جــــــهاز األمن والسالمة العامة                1,105,000

النفقات االخرى منها :                3,293,000

التقـــاعد والتعويضات                1,321,000المنح الخارجية                 700,000

فوائـــد الديــن العــام                1,020,000

شبكة االمان االجتماعي/الدعم النقدي لمستحقيه                   171,000

دعم األعالف                    20,000

دعم الوحـدات الحكومية                   128,000

المعالجات الطبية                   100,000

دعم الجامعات األردنية الحكومية                    72,000

المعونة النقدية المتكررة                   101,000

تسديد التزامات سابقة                   360,000

النفقــات الرأســمالية                1,152,871

مشاريع مستمرة                   235,578

مشاريع قيد التنفيذ                   671,013

مشــــاريع جـديـــــدة                   246,280

مجمـــــــوع النفقـات العامة                9,019,343مجموع االيرادات العامة              8,496,000

عجز الموازنة                 523,343

االستخدامات المبلغالمصادر*المبلغ 

تسديد عجــز الموازنة                   523,343القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية                  14,200

تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة                   820,391قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة                754,059

إطفاء سندات دين للبنك المركزي                    80,000القروض الداخلية             4,267,196

سلف وزارة المالية لسلطة المياه                   262,087

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه                   209,634

اطفاءات الدين الداخلي                3,140,000

المجموع                 5,035,455المجموع              5,035,455

*تتضمن اصدار صكوك تمويل اسالمية استناداً لقانون صكوك التمويل االسالمي رقم ) 30 ( لسنة 2012.

 جدول رقم(1)

 خالصة الموازنة العامة للسنة المالية 2018

موازنة التمــــــــــــــــــــويل 
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بااللف دينار

المجموع النفقات الرأسمالية النفقات الجاريةالقسم الوظيفيالرمز

                             1,469,611                                  50,182                            1,419,429الخدمات العمومية العامة 701

                             1,260,000                                  39,000                            1,221,000الدفاع702

                             1,289,293                                  84,874                            1,204,419النظام العام وشؤون السالمة العامة703

                                481,376                                340,425                               140,951الشؤون االقتصادية704

                                  48,891                                  46,461                                   2,430حماية البيئة705

                                276,288                                253,075                                 23,213االسكان ومرافق المجتمع706

                             1,213,478                                115,715                            1,097,763الصحة707

                                212,936                                  73,718                               139,218الشؤون الدينية والثقافية 708

                             1,089,140                                133,318                               955,822التعليم709

                             1,678,330                                  16,103                            1,662,227الحماية االجتماعية 710

7,866,472                            1,152,871                             9,019,343                             

 جدول رقم (2)

خالصة التصنيف الوظيفي للنفقات العامة المقدرة حسب األقسام الوظيفية للسنة المالية 2018  

المجموع   
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النفقات الرأسمالية 

22,981,000محافظة اربد21

18,952,000محافظة المفرق22

14,974,000محافظة جرش23

15,818,000محافظة عجلون24

34,464,000محافظة العاصمة31

16,400,000محافظة البلقاء32

20,322,000محافظة الزرقاء33

13,691,000محافظة مادبا34

14,361,000محافظة الكرك41

19,121,000محافظة معان42

13,785,000محافظة الطفيلة43

15,131,000محافظة العقبة44

220,000,000

 جدول رقم (3)

   اجمالي النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات للسنة المالية 2018

بالدينار

المحافظة

المجموع
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مليون دينار
اعادة تقديرفعليفعليفعليفعليفعلي

201320142015201620172018

            6,975.4            6,717.4            6,233.6            5,910.9           6,031.1           5,119.8  االيرادات المحلية 

               915.0               707.9               836.0               886.2           1,236.5              639.1  المنح الخارجية

               7,890.4            7,425.3            7,069.6            6,797.1           7,267.6              5,758.9  مجموع االيرادات العامة

               7,683.8               7,113.0               6,919.1               6,624.5              6,713.6              6,056.1  النفقات الجارية

            1,020.1               1,060.2               1,029.1               1,098.2              1,137.5           1,021.0  النفقات الرأسمالية 

               8,703.9               8,173.2               7,948.2               7,722.7              7,851.1              7,077.2مجموع النفقات العامة 

  عجز الموازنة العامة 

                  -813.5                  -748.0                  -878.6                  -925.6                 -583.5              -1,318.2   بعد المنح

               -1,728.5               -1,455.9               -1,714.6               -1,811.8              -1,820.0              -1,957.3   قبل المنح

  عجزالموازنة العامة كنسبة من الناتج 

%2.7-%2.6-%3.2-%3.5-%2.3-%5.5-   بعد المنح

%5.8-%5.0-%6.2-%6.8-%7.2-%8.2-   قبل المنح

%26.2%25.7%25.8%25.5%28.6%24.1نسبة االيرادات العامة للناتج

%23.2%23.2%22.7%22.2%23.7%21.5نسبة االيرادات المحلية للناتج

%3.0%2.4%3.0%3.3%4.9%2.7نسبة المنح الخارجية للناتج

%29.0%28.3%29.0%29.0%30.9%29.7نسبة النفقات العامة للناتج

%25.6%24.6%25.2%24.9%26.4%25.4نسبة النفقات الجارية للناتج

%3.4%3.7%3.8%4.1%4.5%4.3نسبة النفقات الرأسمالية للناتج

%11.7%13.0%12.9%14.2%14.5%14.4نسبة النفقات الرأسمالية للنفقات العامة

%80.1%82.2%78.4%76.5%76.8%72.3تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة

%90.8%94.4%90.1%89.2%89.8%84.5تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية

البيان

جدول رقم )4(

تطور اداء الموازنة العامة ومؤشرات المالءة المالية للسنوات 2018-2013

مؤشرات المالءة المالية 
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عنوانهرقمه
11,00311,57411,51211,86412,101الديوان الملكي الهاشمي101

5,4425,3425,7045,4135,399مجلس األمة201

1,1591,3122,6702,4702,144رئاسة الوزراء301

241259297300304رئاسة الوزراء/ديوان التشريع والرأي302

485476483489496رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنية304

2,3362,4302,4982,5192,544ديوان المحاسبة401

427457000وزارة تطوير القطاع العام501

1,2481,3301,4671,4611,451ديوان الخدمة المدنية601

1,0751,1861,1121,2011,206وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية702

449424497525550المركز الجغرافي الملكي األردني901

9,33911,26114,42414,98815,592وزارة الداخلية1001

4,1604,2474,4124,4694,521وزارة الداخلية/ دائرة األحوال المدنية والجوازات1002

31,83338,69240,27842,09042,590وزارة العدل1101

8,6629,86011,37911,54611,830دائرة قاضي القضاة1201

10,82311,33612,14612,17312,211وزارة الخارجية وشؤون المغتربين1301

679704757762767وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية1401

834,113949,174966,9861,021,3851,123,402وزارة المالية1501

327332339341344وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة1502

6,7956,8007,0587,3027,554وزارة المالية/ الجمارك االردنية1503

4,8754,8965,0345,0665,101وزارة المالية/دائرة األراضي والمساحة1504

444538587592596وزارة المالية/ دائرة اللوازم العامة1505

10,86412,84310,04811,07511,108وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات1506

14,2389,5117,6986,6164,211وزارة الصناعة والتجارة والتموين1601

756780808818826وزارة الصناعة والتجارة والتموين/دائرة مراقبة الشركات1602

001,7961,8191,836هيئة االستثمار1603

002,0861,9411,953مؤسسة المواصفات والمقاييس1604

002,0731,7011,707المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية1605

2,2352,8212,9813,1003,219وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

3,3493,0423,5863,3683,398وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ دائرة االحصاءات العامة1702

3,3474,20513,56715,33115,767وزارة السياحة واآلثار1801

1,7752,9083,4804,2173,935وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

00402405408متحف األردن1803

85,10687,247100,511111,138101,164وزارة الشؤون البلدية1901

2,1001,8651,0481,0681,081وزارة الطاقة والثروة المعدنية2001

00779790800هيئة الطاقة الذرية االردنية2003

00758767775هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن2004

41,75042,76280,66291,30985,063وزارة األشغال العامة واالسكان2101

660690764776789وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية2102

11,73211,33011,47911,64111,798وزارة الزراعة2201

00512519525المؤسسة التعاونية االردنية2202

495490528535541وزارة المياه والري2301

1,5391,4751,5581,6051,653وزارة المياه والري/سلطة وادي األردن2302

479537585597608وزارة البيئة2401

502,366524,772567,515584,490593,859وزارة التربية والتعليم2501

00276278279مجمع اللغة العربية األردني2502

53,36453,93349,15449,80844,045وزارة التعليم العالي و البحث العلمي2601

00519522526هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها2602

306,829325,980362,277379,205374,185وزارة الصحة2701

00747576المجلس الصحي العالي2702

004,2684,3034,344المؤسسة العامة للغذاء والدواء2704

58,03264,95480,54698,223116,353وزارة التنمية االجتماعية2801

6,0426,9047,42610,18010,717وزارة العمل2901

004,7684,9204,491مؤسسة التدريب المهني2902

0016,53216,08416,086صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني2903

9091,0261,0931,1051,116وزارة الثقافة3001

381400460433438وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية3003

5,2994,1104,6734,7344,787وزارة الشباب3050

14,73313,14414,73117,1534,858وزارة النقل3101

441446464468468وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوية3103

009,2769,3838,504هيئة تنظيم النقل البري3104

002,0442,0722,099هيئة تنظيم الطيران المدني3105

00263266269الهيئة البحرية االردنية3106

6,0356,8189,9569,50812,137وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3201

001,9171,9271,946مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني3202

003,2933,0003,015هيئة تنظيم قطاع االتصاالت3203

00612612612وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية3302

00502497501هيئة االعالم3501

001,4401,4521,463هيئة النزاهة ومكافحة الفساد3601

00282284286المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي3701

00337340344معهد اإلدارة العامة3801

001,2631,2731,278هيئة االوراق المالية3901

2,070,7712,247,6232,483,3102,620,6872,712,950

2021 2018

جدول رقم )5(

المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2021-2017

المجمــــوع

الفصـــــــــــــــــــــــل
20172020

بااللف دينار

2019
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عنوانهرقمه

9,14111,02214,11714,66915,443وزارة الداخلية1001

1,3871,4001,4711,4901,507وزارة الداخلية/ دائرة األحوال المدنية والجوازات1002

2020202020وزارة العدل1101

8,4789,65011,13711,30111,578دائرة قاضي القضاة1201

51,33553,09055,05057,53060,730وزارة المالية1501

1,0821,4701,6501,7601,870وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

28,26829,34161,78070,45064,995وزارة األشغال العامة واالسكان2101

867,923904,844979,8231,009,4831,027,685وزارة التربية والتعليم2501

189,949202,044225,736236,449232,491وزارة الصحة2701

48,67852,86262,47577,47393,073وزارة التنمية االجتماعية2801

30030030000وزارة العمل2901

11,21414,55218,45719,33316,764وزارة الشباب3050

001,2251,2251,225وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية3302

1,217,7751,280,5951,433,2411,501,1831,527,381

جدول رقم )6(

2021

بااللف دينار 

الفصـــــــــــــــــــــــل
20172018

المجمــــوع

2020 2019

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول للسنوات  2017 - 2021
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البيـــــــــانالمبــــلغالبيــــــــــانالمبـــلغ

النفقـــــــــاتااليــــــــــرادات

النفقــات الجـــــــارية 1,168,659,000                  ايرادات بيع السلع والخدمات 1,309,021,000                 

تعويضات العاملين 420,802,000                     ايرادات دخل الملكية 91,019,000                      

استخدام السلع و الخدمات 526,865,000                     االيرادات المختلفة 17,613,000                      

فوائد القروض الداخلية و الخارجية 190,251,000                     دعم حكومي 191,236,000                    

النفقات األخرى 30,741,000                       المنح الخارجية 55,025,000                      

النفقات الراسمالية 643,577,000                    

تمويل داخلي * 447,256,000                    

دعم حكومي 63,236,000                      

قروض خارجية 78,060,000                      

منح خارجية 55,025,000                      

مجموع النفقات 1,812,236,000                 مجموع االيرادات 1,663,914,000                 

صافي العجز قبل التمويل 148,322,000                    

اإلستخدامـاتالمبلغالمصادر**المبلغ 

مجموع العجز قبل التمويل 360,700,000                    مجموع الوفر قبل التمويل 212,378,000                    

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 421,651,000                    القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 78,060,000                      

تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 106,681,000                    مسحوبات القروض الداخلية 511,983,000                    

تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 138,816,000                    استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 362,686,000                    

احتياطيات لتسديد التزامات 406,796,000                    مطالبات غير مسددة  1,664,000                        

أخرى 4,442,000                        أخرى  272,315,000                    

المجموع 1,439,086,000                 مجموع المصادر 1,439,086,000                 

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من اإليرادات الذاتية و/أو اإلحتياطيات و/أو القروض الداخلية

 جدول رقم (7)

 الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018
بالدينار

موازنة التمويل المجمعة

** تتضمن إصدار صكوك تمويل إسالمية إستنادا لقانون صكوك التمويل اإلسالمي رقم )30( لسنة 2012.
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إعادة تقدير 2018فعلي 2017فعلي 2016فعلي 2015فعلي 2014فعلي 2013

1115,975,286         3,248,119          3,815,404          4,714,248          4,960,686          5,000,000          

1146,513,469         5,783,656          2,520,096          2,296,266          2,350,623          2,600,000          

13158,665,708       60,995,862        80,729,490        56,065,849        29,713,889        38,350,000        

133249,631,805     253,613,272      167,953,903      168,042,817      136,620,975      153,845,000      

14153,670,152       64,247,847        71,616,319        60,398,156        56,616,114        78,638,000        

142925,190,037     184,118,850      1,026,255,735   1,340,929,250   1,240,847,749   1,154,548,000   

142913,715,000-     -----

145120,934,455     45,373,429        11,615,875        9,709,556          10,055,664        7,519,000          

506,865,912     617,381,035      1,364,506,822   1,642,156,142   1,481,165,700   1,440,500,000   

211279,927,763     295,703,740      347,601,542      359,224,556      362,335,844      372,542,800      

21223,499,079       26,484,942        28,958,112        32,008,377        33,554,001        36,386,000        

221586,732,406     496,747,828      469,001,917      494,879,781      486,015,807      507,356,000      

24119,627,822       20,535,532        21,600,032        23,221,442        22,623,860        25,740,000        

242138,366,147     139,785,438      130,230,069      138,265,046      141,823,610      151,798,000      

2513,981,736         3,502,368          3,507,016          3,634,794          3,785,287          3,293,000          

263600,000            600,000             1,000,000          -                     -                     -                     

2715,237,157         5,305,069          5,229,155          5,933,530          6,440,280          4,630,000          

27285,871,135       88,241,872        0000

28219,521,850       20,054,786        20,714,223        22,728,076        20,876,192        20,817,600        

3112,647                9,071                 15,142               16,519               509,218             397,000             

1,163,367,742  1,096,970,646   1,027,857,208   1,079,912,121   1,077,964,099   1,122,960,400   

202001289,210,310     386,617,486      399,366,434      411,705,027      384,680,502      401,958,300      

20200255,211,460       47,488,711        49,666,389        43,768,287        26,035,005        35,467,000        

203146,410,517     81,960,412        45,124,339        68,638,526        59,588,689        76,265,000        

20457,578,551       50,798,420        80,729,490        56,065,849        29,713,889        38,350,000        

548,410,838     566,865,029      574,886,652      580,177,689      500,018,085      552,040,300      

1,711,778,580  1,663,835,675   1,602,743,860   1,660,089,810   1,577,982,184   1,675,000,700   

1,204,912,668-  1,046,454,640-   238,237,038-      17,933,668-        96,816,484-        234,500,700-      

51130011,369,208,163  1,469,110,699   566,398,374      335,309,080      287,190,994      476,534,000      

5111001608,338,162     1,011,457,398   560,569,654      428,170,056      814,782,687      278,970,000      

511100232,151,612       37,712,777        45,930,758        56,426,546        61,272,647        112,772,000      

5114001113,573,964     357,712,313      232,014,918      125,347,417      184,147,021      119,878,600      

51140021,171,432         4,295,320          2,155,119          3,983,645          4,002,376          5,681,600          

511900100500,000             000

5119004125,586            2,912,517          2,824,872          8,219                 718,939             0

5119007639,459,932     345,450,199      460,830,095      429,148,809      325,521,400      365,372,785      

511900829,744,483       296,116,508      376,790,673      101,909,574      141,478,885      52,637,500        

511901200033,196,696        4,051,876          0

51190101,001,000         651,000             0537037700

511901113,461,113       00391531566306485669967

511901500006,688,594          7,988,594          

511999914,113,216       22,719,545        147,436,101      69,628,829        83,325,800        990,800             

2,822,348,663  3,548,138,276   2,395,450,564   1,592,414,563   1,919,811,867   1,426,495,846   

4113001164,295,495     422,656,059      328,161,336      317,375,412      190,374,510      242,033,300      

4111001147,303,517     85,681,702        72,414,221        99,538,800        112,058,651      76,265,000        

4111002418,269,207     539,718,005      1,485,320,501   582,009,089      1,073,948,027   521,179,000      

411900100500,000             ---

4119004564,810,278     712,215,407      455,593,463      460,460,577      425,387,962      325,521,400      

41190051,125,430         8,424,385          1,932,007          ---

4119006000---

41190071,886,336         2,754,676          0113880789739247420000

41190088,552,574         504,439             21,798,701        39,160,114        19,788,213        5358467

41190091,516,105,826  1,754,916,235   06882389382500000240658000

4119010-                    -                     0007790679

4119999021,267,368        29,730,335        13,658,600        6,015,257          7270000

2,822,348,663  3,548,138,276   2,395,450,564   1,592,414,563   1,919,811,867   1,426,495,846   

000000

مساهمات الضمان االجتماعي

الضرائب على السلع والخدمات 

المنح الخارجية 

الضرائب على الدخل واالرباح

االيـــــــــــــــــــــــــــــرادات 

 جدول رقم (8)
 تطور موازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2013 - 2018

بالدينار

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

دعم حكومي

ايرادات دخل الملكية 

ايرادات بيع السلع والخدمات

االيرادات المختلفة 

مجموع االيرادات 

النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

النفقــــــــــــات الجـــــــاريـة 

الرواتب واالجور والعالوات 

الفرق بين مبيعات ومشتريات الكهرباء 

رأسمالية - تمويل داخلي

استخدامات السلع والخدمات 

الفوائد الخارجية 

الفوائد الداخلية 

االعانات لمؤسسات عامة غير مالية

الدعم لوحدات حكومية عامة

التقاعد والتعويضات 

مساعدات اجتماعية 

تسديد العجز قبل التمويل 

نفقات اخرى متنوعة 

اصول ثابتة 

مجموع التفقات الجارية 

النفقات الرأســـــــــــمالية 

 موازنة التــــــــــــــــمويل المجمعة

االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات 

رأسمالية - دعم حكومي

رأسمالية - قروض خارجية 

تمويل اضافي من الخزينة

مطالبات غير مسدده

سلفة وزارة المالية

مجموع المصادر 

 العجز /الوفر بعد التمويل 

اخرى 

مجموع االستخدامات 

القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 

رديات ايرادات سنوات سابقة وذمم

رأسمالية - منح 

مجموع  النفقات الرأسمالية

اجمالي النفقات 

صافي العجز / الوفر قبل التمويل 

قروض االسكان الممنوحة للموظفين 

سلف

سلف مستحقة

مسحوبات القروض الداخلية 

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة

تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة 

تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 

تسديد مطالبات غير مسددة 

استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 

تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينه

توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية

تسديد سلفة شركة الفوسفات

سلفة شركة الفوسفات

امانات ورديات نفقات سنوات سابقة

اخرى 

وفر الموازنة قبل التمويل 

احتياطات لتسديد التزامات 

تسديد التزمات

المصــادر

أقساط قروض اسكان الموظفين
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* تعبأ بالنقلجديدة
(+)(-)شواغر** نقل

          000000274          274الديوان الملكي الهاشمي0101

          1502022977          964مجلس األمة0201

          002055349          351رئاسة الوزراء0301

            30010080            78رئاسة الوزراء / ديوان التشريع والرأي0302

            10010086            86دائرة الشراء الموحد0303

          6101612313          321رئاسة الوزراء / وكالة األنباء األردنية0304

          20005601695          730ديوان المحاسبة0401

          200300132          133وزارة تطوير القطاع العام0501

          1701612409          398ديوان الخدمة المدنية0601

          1401364149          141وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية0702

          300310231          232المركز الجغرافي الملكي األردني0901

       310047031,687       1,700وزارة الداخلية1001

       1440372101,349       1,360وزارة الداخلية / دائرة األحوال المدنية والجوازات1002

       3355501312895,255       4,590وزارة العدل1101

       1112217061,423       1,323دائرة قاضي القضاة1201

          40042110349          398وزارة الخارجية وشؤون المغتربين1301

          1100711144          140وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية1401

       551075231,260       1,278وزارة المالية1501

          100710136          143وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة1502

       2001098043,261       3,154وزارة المالية / الجمارك االردنية1503

       3640820111,529       1,560وزارة المالية / دائرة األراضي والمساحة1504

          800100126          119وزارة المالية / دائرة اللوازم العامة1505

       80121023841,499       1,556وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات1506

       37100333111,002          980وزارة الصناعة والتجارة والتموين1601

          210001204          200وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات1602

          7101016234          231وزارة التخطيط والتعاون الدولي / المجلس القومي للتخطيط1701

          100011670697          765وزارة التخطيط والتعاون الدولي / دائرة االحصاءات العامة1702

          6001020393          399وزارة السياحة واآلثار1801

       51026311,018       1,040وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

          10005501852          896وزارة الشؤون البلدية1901

          17018501701          769وزارة الطاقة والثروة المعدنية2001

       45710996,810       6,759وزارة األشغال العامة واالسكان2101

          700711115          115وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية2102

       16131725010587,510       7,710وزارة الزراعة2201

          775931195          197وزارة المياه والري2301

       241198231,655       1,728وزارة المياه والري / سلطة وادي األردن2302

          30101541318          305وزارة البيئة2401

   19021024170019015106,317   106,304وزارة التربية والتعليم2501

          53501402312          284وزارة التعليم العالي و البحث العلمي2601

     110029112261735,272     35,290وزارة الصحة2701

       711068072,993       2,982وزارة التنمية االجتماعية2801

          246215623835          805وزارة العمل2901

          13019511396          387وزارة الثقافة3001

          500190107          112وزارة الثقافة / دائرة المكتبة الوطنية3003

       2711525281,908       1,910وزارة الشباب3050

          321800130          134وزارة النقل3101

          900800239          238وزارة النقل / دائرة األرصاد الجوية3103

          0004010815          856وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3201

192,425   4,494      158       73    4,263         494      494      192,741   

            10000023            22الديوان الملكي الهاشمي0101

       0000001,106       1,106وزارة العدل1101

          4000000321          281دائرة قاضي القضاة1201

          000000328          328وزارة الخارجية وشؤون المغتربين1301

1,737       41000001,778       

194,162   4,535      158       73    4,263         494      494      194,519   

ا- حسب نظام الخدمة المدنية

المجموع

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالي

* المنقولين من الوحدات الحكومية الى الوزارات والدوائر الحكومية.

** المنقولين من الوزارات والدوائر الحكومية الى الوحدات الحكومية.

 جدول رقم (9)

 إجمالي الوظائف حسب نظام الخدمة المدنية واألنظمة الخاصة في الوزارات والدوائر الحكومية  لسنة 2018

الفصلرقمه
 العدد لسنة

2017

النقلالغاءاالحداثات
 العدد لسنة

2018
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جديدة
 تعبأ

* بالنقل
(+)(-)شواغر** نقل

4823801429292314594سلطة المياه8102

7088002610689مؤسسة سكة حديد العقبة8104

4324032300410المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري8105

141891448301373المؤسسة اإلستهالكية المدنية8109

1525791797101500مؤسسة التدريب المهني8110

900815076276018884وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية8111

2062111000198الخط الحديدي الحجازي األردني8114

6660020070صندوق توفير البريد8115

5320000055مجمع اللغة العربية األردني8116

7561040078معهد االدارة العامة8117

39412001300393صندوق المعونة الوطنية8120

1561011110144صندوق التنمية والتشغيل8122

59155101102638مؤسسة المواصفات والمقاييس8124

2113400000245هيئة تنظيم قطاع االتصاالت8126

1570410190101519مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون8127

18717130901209المؤسسة التعاونية االردنية8128

733701401736سلطة اقليم البترا التنموي السياحي8129

179821500183هيئة تنظيم النقل البري8131

2681900002289هيئة الطاقة الذرية االردنية8133

7940010082الهيئة البحرية االردنية8136

4600010045الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية8138

268920001280مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني8140

76733111504809المؤسسة العامة للغذاء والدواء8141

173200600169هيئة االوراق المالية8143

2191113477602118سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة8144

104000120092المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية8146

45517111810453هيئة تنظيم الطيران المدني8151

1701010017المجلس الصحي العالي8152

1871921100206دائرة االفتاء العام8153

9330080088مركز إيداع االوراق المالية8158

11500000001150شركة تطوير العقبة                             ***8160

7950000084هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها8163

5800050053متحف األردن8165

3301120031المجلس االقتصادي واالجتماعي8168

86150012400886مستشفى األمير حمزة8170

6300000063المحكمة الدستورية8173

46003511000صندوق دعم البحث العلمي8174

1230011010111المجلس االعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة8175

117010800110الهيئة المستقلة لالنتخاب8176

3400000034صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني8177

6710030166المجلس الطبي األردني8178

2251002300203هيئة االستثمار8179

43127101001450هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن8180

116601500116هيئة االعالم8181

255203100253هيئة النزاهة ومكافحة الفساد8182

371202300368بنك تنمية المدن والقرى9001

1566609154031583المؤسسة العامة للضمان االجتماعي9002

15723002200158صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي9003

103100000104مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها9004

51352002100544مؤسسة االقراض الزراعي9005

2481701700257مؤسسة تنمية اموال االيتام9006

2820110028المجلس التمريضي االردني9007

2320000025الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين9008

5720000059صندوق الحج9009

27310000058صندوق تسليف النفقة9010

33734922731581211181833360

150006009المحكمة الدستورية8173

150006009

33749922731581217181833369

أ- حسب نظام الخدمة المدنية 

المجموع

***  تمثل موظفي مؤسسة الموانئ.

**  المنقولين من الوحدات الحكومية الى الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالي 

* المنقولين من الوزارات والدوائر الحكومية الى الوحدات الحكومية.

 جدول رقم (10)

إجمالي الوظائف حسب نظام الخدمة المدنية واألنظمة الخاصة في الوحدات الحكومية  لسنة 2018

الفصلالرقم
 العدد لسنة

2017

النقلالغاءاالحداثات
 العدد لسنة

2018

 


