
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 رؤٌتنا

 

 موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمٌة المستدامة

 وتعتلً لائمة الممارسات العالمٌة الجٌدة

 
 

 رسالتنا

 منهجٌات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات تخصٌص أمثل للموارد المالٌة المتاحة وفك

 ة وبما ٌفوق تولعات متلمً الخدمةمن تحمٌك األهداف واألولوٌات الوطنٌ الحكومٌة

 

 المؤسسٌةلٌمنا 

 

 التعلـم

 الشفافٌة

 التعاون

 الحٌادٌة

 التشاركٌة

 تحمل المسؤولٌة



 
 

 

 

 المحتــويات

 رلم الصفحة المـوضـــــــــــــــــــــــــوع

 5 فتتاحية اإل 

 6 استراتيجية دائرة الموازنة العامة  

 خدمات دائرة الموازنة العامة: 

 برنامج االدارة والخدمات المساندة  -

 برنامج تطوير منهجية الموازنة  -

 الهيكل التنظيمي  -

8 

8 

9 

10 

 12 2015نجازات دائرة الموازنة العامة لعام إ 

 22 والجدول الزمني لمراحل االعدادآلية اعداد الموازنة العامة  

 24 التطلعات المستمبلية  

 26 مفاهيم مستخدمة  

 27 الملحك االحصائي  
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 االفتتاحٌة

  يتضعمنالعي  لعدائرة الموازنعة العامعة  الحعاد  عرعر السعنو التمريعر لمعار  الكعريم ألعدم لن أ يسععدني

اسعتراتيجية دائعرة الموازنعة العامعة والخعدمات اضافة الع  اسعتعرا   2015عام انجازات الدائرة في 

تعبّر عن التزام الدائرة باتباع نهعج االصع و والرعفافية التي تمدمها والتطلعات المستمبلية للدائرة والتي 

اثفضعل المنرود في تحميعك التوزيعا اثم عل واالسعت  ل في اعداد وتنفيي الموازنة سعياً لتحميك الهدف 

 بما يساهم في تحميك بناء وضا مالي سليم ومستمر في المملكة. للموارد المالية المتاحة
 

التي لامت بها العدائرة فعي وتطبيك المفاهيم الحدي ة  وخاصة ضمن اطار المتحممةاالنجازات  ان وييكر

فععي مسععم الموازنععة المفتوحععة لعععام حصععول االردن  اسععهمت فععيادارة الموازنععة اعععداداً وتنفيععياً مجععال 

نمطععةأ أ  أعلعع  مععن  55الععي  أجرتععظ منظمععة رععراكة الموازنععة المفتوحععة فععي وارععنطن علعع   2015

ق عالمياًأ والمرتبة اثول  عربياً وعل  نطعا 33نماط محت  بيلن المرتبة  10المتوسط العالمي بممدار 

دول الررق االوسعط ورعمال افريميعاأ اثمعر العي  يظهعر معدا االهتمعام بمبعدأ الرعفافية والمرعاركة فعي 

فععي ادا العع  اعتبععار االردن م ععاال عمليععاً لسععرعة التطععور واالنجععاز  ممععا إعععداد وتنفيععي الموازنععة العامععة

 .ودول المنطمة المؤسسات الدوليةالجهات المانحة ولدا مجال االص حات المالية 

 

لعزمي ت والعزم ء الععاملين فعي دائعرة الموازنعة العامعة علع  بالرعكر الجزيعل لأتمعدم  أهعيا الممعامفي و

أ وأدععو انجعازات العدائرةتحميعك  فعيم ابرتهم وتفانيهم في عملهم وعل  جهودهم المسعتمرة والمتميعزة 

ج لعة الملعن عبعد ل ال عاني  المفدايوفمنا جميعاً لخدمة هيا الوطن العزيز ولائده المول  عز وجل أن 

 ابن الحسين المعظم حفظظ ل ورعاه .

 

،وهللا ولً التوفٌك  
 

 

     د. دمحم احمد الهزاٌمه 

 مدٌر عام دائرة الموازنة العامة
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مواكبتها وبوالعيتها والتي تميزت  (2017 -2015) لألعوامالخطة االستراتيجية عداد إلامت دائرة الموازنة العامة ب

 لمتطلبات التطور وتعزيز مولا المملكة عل  الخارطة االلليمية في مجال ادارة الموازنة العامة. ولد تضمنت الخطة 

كان "موازنة عامة شفافة تعزز أراثولويات والمحاور للمرحلة الممبلة والرامية إل  تجسيد رؤية الدائرة المتم لة في 

"تخصٌص أمثل أ وتحميك رسالتها  التي تم لت في التنمٌة المستدامة وتعتلً لائمة الممارسات العالمٌة الجٌدة"

للموارد المالٌة المتاحة وفك منهجٌات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة من تحمٌك األهداف 

 ."واألولوٌات الوطنٌة وبما ٌفوق تولعات متلمً الخدمة

 فً تحمٌك األهداف الوطنٌة التالٌة: المساهمةإلى  االستراتٌجٌةوتسعى دائرة الموازنة العامة فً خطتها 

 اثردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً عل  اثسواق اإللليمية والعالمية. االلتصادتطوير  -1

 إعادة هيكلة المطاع العام ليكون أك ر إنتاجية وفعالية.  -2

 .حكومية لتكون مستمرة مالياً ورفافة وخاضعة للمساءلةتعزيز اإلدارة ال -3
 

التً تسعى  االستراتٌجٌةوللمساهمة فً تحمٌك األهداف الوطنٌة المذكورة، فمد تضمنت الخطة عدداً من األهداف 

 الدائرة إلى تحمٌمها تمثلت فً ما ٌلـــً:

 المساهمة في بناء وضا مالي سليم ومستمر في المملكة. -1

 أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة.مواكبة  -2

 .تعزيز وترسيخ مباد  الرفافية واالفصاو والمراركة في ادارة الموازنة العامة -3

 تعزيز المدرات المؤسسية  وتطوير الكوادر البررية في الدائرة.      -4

 

 : كذلن تضمنت االستراتٌجٌة عدداً من األهداف الفرعٌة من أهمها

 .الحفاظ عل  مستوا آمن لعجز الموازنة نسبة من الناتج المحلي االجمالي -1

 تخفي  الدعم الممدم للوحدات الحكومية بركل تدريجي. -2

 .الوطنية لألولوياتالمساهمة في توجيظ وضبط االنفاق العام وفماً  -3

 .تعميك تطبيك مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج     -4

 استراتٌجٌة دائرة الموازنة العامة
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 .تطبيك مكونات خارطة الحسابات للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكوميةالتوسا في      -5

 .العام لإلنفاقإي ء المزيد من االهتمام بالجانب التحليلي  -6

 .تحسين مولا االردن عالميا في مجال رفافية الموازنة -7

 .تحسين الخدمات -8

 .رفا كفاءة الموارد البررية   -9

 العمل الداخلية.تحسين بيئة     -10
 

كما تستند الخطة االستراتيجية ال  مجموعة من الميم الجوهرية تتم ل بالتعلم والرفافية والتعاون والحيادية 

 والتراركية وتحمل المسؤولية.

 اإلدارة والخدمات برنامجولتحميك اثهداف االستراتيجية الميكورة تموم الدائرة بتنفيي برنامجين رئيسيين هما 

 كما هو مفصل الحما.المساندة وبرنامج تطوٌر منهجٌة الموازنة 

 األهداف االستراتٌجٌة لدائرة الموازنة العامة ومؤشرات لٌاس االداء

 مؤشر لٌاس االداء األهداف االستراتٌجٌة
 المٌمة الفعلٌة

2013 

المٌمة 
 المستهدفة
2014 

 
تمٌٌم ذاتً 

 اولً
2014 
 

المٌمة 
 المستهدفة
2015 

المٌمة 
 المستهدفة
2016 

المٌمة 
 المستهدفة
2017 

المساهمة فً بناء وضــ  مـالً 
 سلٌم ومستمر فً المملكة

نســبة عجــز الموازنــة لبــل 
المســــاعدات الــــى النــــاتج 

 المحلً االجمالً
8.2% 8.7% 

 
8.1% 5.8% 4.6% 3.5% 

ــــــة أفضــــــل الممارســــــات  مواكب
العالمٌــــة المعاصــــرة فــــً إدارة 

 الموازنة

نســـــبة تطبٌـــــك مفهــــــوم  
ـــــــــــة  ـــــــــــة الموجه الموازن
بالنتـــــــــــــائج وخارطـــــــــــــة 

 الحسابات 

65% 70% 70% 75% 80% 85% 

 ضمناعداد موازنة 
االطار المالً متوسط 

 المدى
85% 90% 87% 92% 95% 96% 

زٌز المـدرات المؤسسـٌة فـً تع 
 الدائرة

 
المتعـاملٌن مـ  نسبة رضا 

 الدائرة
 

89% 90% 80%* 85% 87% 90% 

 االمر الذي اثر على نتٌجة التمٌٌم. التعدٌل الذي طرأ على استبانة لٌاس رضا الموظفٌنالى االنخفاض فً التمٌٌم ٌعزى * 
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انط لععا مععن الحععرت علعع  تحميععك رسععالة وأهععداف دائععرة الموازنععة العامععةأ تمععوم الععدائرة بتنفيععي الخععدمات والمهععام 

فعي الواجبعات بعين  واالزدواجيعةوالواجبات المنوطة بها لت طي كافة نراطاتها عل  نحو يملل من التداخل فعي المهعام 

 بها الدائرة عل  برنامجين رئيسيين وهما:  المديريات والوحدات المختلفة, وتتوزع الخدمات التي تموم
 

 المساندة: والخدمات االدارة برنامج -1

 اسعتراتيجيالمعديريات ويعرتبط بهعدف  لجميعا المسعاندة والماليعة االدارية الخدمات كافة البرنامج ال  تمديم يهدف هيا

 المراريا التالية: االنرطة وأ كما يتضمن البرنامج  هو تعزيز المدرات المؤسسية في الدائرة

 المساندة و يةالخدمات االدار 

  مرروع االدارة 

  رفا وتطوير المدرات المؤسسية 

 اما عن الخدمات التً ٌمدمها البرنامج فهً على النحو التالً:

 للموظفين الم ئمة التحتية توفير البنية . 

 بها المتعلمة والبيانات للدائرة والمالية االدارية الرؤون كافة تنظيم . 

 الدائرة لموظفي التدريبية الخطة إعداد . 

 الحاسوب وبرمجيات انظمة تطوير وتحديث . 

 عمل ورش عمد . 

 بالدائرة المتعلمة الو ائك كافة طباعة . 

 

يرتبط تنفيعي هعيا البرنعامج ساعد المدير العام للرؤون االدارية والمالية. ومبمهمة اإلرراف عل  تنفيي البرنامج تناط و

الرععؤون االداريععة والماليععة ومديريععة الحاسععوب والمعرفععة ووحععدة الرلابععة الداخليععة ووحععدة تطععوير االداء بمديريععة 

  المؤسسي.

 

 

 خدمات دائرة الموازنة العامة 
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 برنامج تطوٌر منهجٌة الموازنة: -2
 

 المعالي االطعار م ل الموازنة ادارة في المعاصرة العالمية والمفاهيم المنهجيات تطبيك عميكت هيا البرنامج ال  يهدف

ويرتبط بهعيا البرنعامج  أاالنجاز ولياس مستوا الحسابات خارطة وتطبيك بالنتائج الموجهة والموازنة المدا متوسط

 :اهم يناستراتيجي هدفين

 المملكة في ستمرمو سليم مالي وضا بناء في المساهمة. 

 الموازنة ادارة في المعاصرة العالمية الممارسات أفضل مواكبة. 

 التالي:النراط كما يتضمن هيا البرنامج الرئيسي 

 الوظائفتركي ت  جدول نظامإعداد لانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية و. 

  :فهً على النحو التالً هذا البرنامج ٌمدمها التً اما الخدمات

 موازنات الوحدات الحكوميةلانون إعداد لانون الموازنة العامة و . 

  والدوائر والوحدات الحكوميةإعداد نظام وجداول تركي ت الوزارات . 

 التمععارير الدوريععة حععول مسععتوا االنجععاز فععي المرععاريا الرأسععمالية للععوزارات والععدوائر والوحععدات  إصععدار

  . الحكومية وعل  مستوا المحافظات

مساعد المدير العام للرؤون الفنية. ويعرتبط تنفيعي هعيا البرنعامج بمعديريات بمهمة اإلرراف عل  تنفيي البرنامج  وتناط

 موازنات المطاعات ومديرية الدراسات. 

  

لتنفيعي البرنعامجين  2015وتجدر االرارة ال  انظ لد تم رصد المخصصات ال زمعة فعي لعانون الموازنعة العامعة لععام 

( 1,049,000)( دينععار لبرنععامج اإلدارة والخععدمات المسععاندة ومبلعع  1,105,000السععابمينأ حيععث تععم رصععد مبلعع  )

ً هذا وٌظهر المخطط التالً الهٌكل التنظٌمً لدائرة الموازنة العامـة  دينار لبرنامج تطوير منهجية الموازنة.  متضـمنا

 :2015مختلف المدٌرٌات والوحدات العاملة فً عام 
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 المدٌرٌة العدد

 االدارة العليا  3

 مكتب المدير العام  5

 المسترارون  1

 وحدة الرلابة الداخلية  3

 لطاع االدارة المالية  4

 لطاع االدارة العامة  4

 لطاع الدفاع و االمن و المضاء  4

 لطاع البنية التحتية و التنمية المحلية  5

 لطاع الصحة و التنمية االجتماعية  4

 لطاع التنمية الزراعية و ال روة الطبيعية  4

 لطاع التعليم و تنمية الموارد البررية  3

 لطاع التنمية الصناعية و تعزيز البيئة اإلست مارية  5

 لطاع ال مافة و االع م و االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  4

 مديرية الدراسات   7

 مديرية الحاسوب و المعرفة  7

 مديرية الرؤون االدارية و المالية  39

 وحدة تطوير االداء المؤسسي  4

  المعارين / المجازين / المنتدبين  16

 المجموع 122

 
 
 
 

 
 

 العدد المؤهل

 7 دكتوراه

 13 ماجستير

 64 بكالوريوس

 5 دبلوم كلية مجتما

 8  انوية عامة

 25 دون ال انوية

 122 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 توزٌ  اعداد الموظفٌن حسب المدٌرٌات

فٌن حسب المؤهل الوظٌفًظتوزٌ  المو  
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 الحكومٌة الوحدات موازنات ولانون العامة الموازنة لانون إعداد :أوال
 

  إعداد مرروع  لانون الموازنة العامعة ومرعروع لعانون موازنعات الوحعدات الحكوميعة للسعنة الماليعة

الموازنة العامعة للسعنة الماليعة لانون  2015( لسنة 8. ولد تم إلرارهما بموجب لانون رلم )2015

  2015لععانون موازنععات الوحععدات الحكوميععة للسععنة الماليععة  2015( لسععنة 9) ولععانون رلععم 2015

 ( .5333العدد ) 2015/ 16/3نررهما بالجريدة الرسمية بتاريخ  تمأ و10/3/2015بتاريخ 

  الوحعدات الحكوميععة للسععنة البعدء بإعععداد مرععروع لعانون الموازنععة العامععة ومرعروع لععانون موازنععات

 .2016المالية 

 ً  نظام تشكٌالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة إعداد  :ثانٌا

 

  ولعد تعم 2015إعداد مرروع نظام تركي ت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية .

بالجريععدة الرسععمية نرععره وتععم أ 3/6/2015بتععاريخ  2015( لسععنة 57)إلععراره بموجععب نظععام رلععم 

  (.5347العدد ) 1/7/2015بتاريخ 

  2016البدء بإعداد مرروع نظام تركي ت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية. 

  ً   إعداد تمارٌر حول تمٌٌم األداء للموازنة العامة :ثالثا

  أ2015ععام حعول أداء الموازنعة العامعة خع ل  رعهريةلامت دائعرة الموازنعة العامعة بإععداد تمعارير 

 . 2014ممارنة ما عام  2015تتضمن تمييم أداء الموازنة العامة خ ل عام 

واالقتصةايٌةًفةًًفًًمجلسًالىىابًواللجىةةًالمالٍةةًً:ًاإلجابـةًعلىًتىصٍاتًاللجىـةًالمالٍـةًرابعا ً

 مجلسًاألعٍانً

  اللجنة المالية وااللتصعادية فعي و النواباللجنة المالية في مجلس في إطار متابعة الحكومة لتوصيات

اللجنعة توصعيات لامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصفوفة خاصة لإلجابعة علع  أ اثعيان  مجلس

 يحعول مرعروع اثعيعان مجلعساللجنة المالية وااللتصادية فعي توصيات و النوابالمالية في مجلس 

تعم فيهعا  .  حيعث2015لعانون موازنعات الوحعدات الحكوميعة للسعنة الماليعة  ولانون الموازنة العامعة 

2015دائرة الموازنة العامة لعام  إنجازات  
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تحديعد التوصعية وموضعوعها والجهعة المعنيععة بعالرد واإلجعراءات التعي تععم اتخايهعا معن لبعل الجهععات 

 وتزويد مجلسي النواب واالعيان بها.  المعنية

 ً واعداد  حول تمدم سٌر العمل بخصوص منظومة النزاهة الوطنٌة ةربعٌالرٌر اتمال: إعداد خامسا

   الدائرة بهذا الخصوص  تالتمرٌر الشامل بإنجازا

 

  وفماً لمتطلبات الخطة التنفييية لتعزيز منظومة النزاهعة الوطنيعة لتنفيعي المرعاريا التعي تمعا مسعؤولية

مريعر ربععي حعول تمعدم سعير العمعل فعي تنفييها عل  دائرة الموازنة العامةأ فمد لامت الدائرة بعمعل ت

المراريا التعي تمعا مسعؤولية تنفيعيها علع  العدائرة. وتتضعمن هعيه المرعاريا اععداد الموازنعات علع  

ممارنة متضمنة لموازنة الموجهة بالنتائجأ وعمل مراجعة ربعية لإلنفاق الحكومي الرأسمالي اأساس 

مصادر التمويل لكل منهعاأ وإيجعاد آليعة تضعمن  نسب االنجاز وحجم االنفاق ما االخي بعين االعتبار

ربط إلرار الموازنات وجداول الترعكي ت برعكل متعزامنأ وعمعل دراسعة للمؤسسعات المسعتملة فيمعا 

يتعلك بموازنات هيه المؤسسات ومواردها واعداد موظفي هيه المؤسسات ومدا الحاجة لهم واعادة 

ا العدد الفائ  عن حاجة المؤسسعات. كمعا تتضعمن توزيا الموظفين وإيجاد آليات مناسبة للتعامل م

المراريا إيجاد آلية لزيادة مستوا التنسيك بين ديعوان المحاسعبة ودائعرة الموازنعة العامعة لبعل رصعد 

المخصصات للمراريا المتع رة التي لم تحمك أهدافها من اجل الولوف علع  أسعباب التع عر وتعزيعز 

 ة حجز مخصصات لها.المساءلة برأنها والبت بجدوا استمراري

   
 ً  هجٌات الحدٌثة فً ادارة الموازنة: أهم التطورات المتعلمة بتطبٌك المفاهٌم والمنسادسا

  اصدار تعميم دولة رئيس الوزراء متضعمنا اعتمعاد سعموف والول مرة  2015لعام تم في رهر ايار

بهعدف تملعيت  2016جزئية أولية لكل وزارة ودائرة حكومية ل ايات إعداد مراريا موازناتها لعام 

للععوزارات والععدوائر والوحععدات  التععي سععيتم تزويععدها الفجععوة الكبععر لععدر ممكععن بععين السععموف النهائيععة 

  الحكومية وبين طلباتها.

  وتعميك التوجظ نحو الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي من خ ل:دعم 
 

الموازنعععة المسعععتجيبة للنعععوع حعععول تدريبيعععة عمعععل  ةرععاركت دائعععرة الموازنعععة العامعععة فعععي وررععع -

تطوير بهدف  أالتي عمدتها اللجنة الوطنية لرؤون المرأة بدعم من االتحاد االوروبي  االجتماعي

دمعععج النعععوع ضعععمن محعععور ة االردنيعععة أاالسعععتراتيجية الوطنيعععة للمعععراالليعععات الممترحعععة لتنفيعععي 

االجتمععاعي فععي الترععريعات والسياسععات والخطععط والبععرامج والموازنععات الوطنيععة الجععل ضععمان 

 االجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات كل من المرأة والرجل. ادماج النوع
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الموازنعة المسعتجيبة مفهعوم  ومأسسعة ترسعيخ علع  2015دائرة الموازنة العامة في ععام  عملت -

إلعععداد مرععروع  2015( لسععنة 17تععم تضععمين بعع ا الموازنععة رلععم )أ حيععث للنععوع االجتمععاعي

لانون الموازنة العامة ومرروع لعانون موازنعات الوحعدات الحكوميعة ومرعروع نظعام ترعكي ت 

ضععمن التوجهععات التععي تععم و  2016دات الحكوميععة للسععنة الماليععة الععوزارات والععدوائر والوحعع

االستناد اليها عند اعداد تمديرات مرروعي لانون الموازنة العامة ولانون موازنــات الوحـعـدات 

عل  متابعة تنفيي االستراتيجية الوطنية للمرأة االردنية وتعزيز مرعاركة  2016الحكومية لعــام 

يعة والمطاعيعة بمعا يسعاعد علع  فعي رسعم الخطعط التنمو اللجنة الوطنيعة االردنيعة لرعؤون المعرأة 

ادماج منظور النوع االجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات الرجل والمعرأة بعدالعة 

 وبما يعزز من مساهمة المرأة في جميا المجاالت.

فععي مجععال الموازنععات المسععتجيبة المؤسسععية فععي دائععرة الموازنععة العامععة تعزيععز المععدرات جععل وث -

مصر   فمد رارن عدد من موظفي الدائرة في الزيارة االستط عية لجمهورية أللنوع اإلجتماعي

مجععال ل سععتفادة مععن التجربععة المصععرية فععي  هيئععة اثمععم المتحععدة للمععرأة مععا العربيععة بالتعععاون

االطع ع علع  و للموازنعةواالععداد التخطعيط معن حيعث  الموازنات المستجيبة للنعوع االجتمعاعي

 هيا المجال.كيفية إعداد النمايج وتصميمها في 

لامت الدائرة بالتعاون ما مرروع االص و المالي الممول من الوكالة االمريكية للتنمية الدوليعة  -

USAID)) نوعية نملة يركل الي  االجتماعي"أ للنوع المستجيبة الموازنة تطبيك "دليل بإعداد 

 .العامة الموازنة إعداد وإجراءات سياسات في االجتماعي النوع إدماج مجال في

 وتعمعل علع  رصعد  الطفل أ  الموازنة التي تبرز احتياجات  فيما يتعلك بالموازنة الصديمة للطفلأو

المجلعس العوطني  بمساعدةأ لامت دائرة الموازنة العامة المخصصات ال زمة لتلبية هيه االحتياجات

 الع هوووت االشووو    وزارة هىازًووو ث حوووى ععععداد دراسعععة تحليليعععة إل 2015لرعععؤون االسعععرة فعععي ععععام 

 تعمل أن المتولا فمن أالدراسة نتائج عنظ أسفرت ما ضوء وفي للشب ب. االعلً والوجلس واالسك ى

توصعيات الدراسعة  تطبيعك علع  للرعباب اثعلع  والمجلعس واإلسعكان العامعة اثرع ال وزارة من كل

وزارة  موازنعة تضعمين يلعن فعي و للطفعل الصعديمة  الموازنعة منهجيعةالهادفعة الع  تمكعين تطبيعك 

 . 2017االر ال العامة واالسكان والمجلس االعل  للرباب لعام 

 ائرة الموازنة العامة باتخاي أ فمد لامت دتعزيز حموق االنسان في المملكةفيما يتعلك بجانب و

ً لمنهج ادماج مفاهيم المساهمة في االجراءات الهادفة ال   تعزيز حموق االنسان في المملكة. فوفما

ً ثهداف الوزارات والدوائر والوحدات  حموق االنسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وتحميما

الحكومية وتنفيياً لخططها االستراتيجية بتمديم خدمات أفضل للمواطنين مما يسهم بتعزيز حموق 
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ت وابرزها المتم لة بحك اثمن والحماية االجتماعية والصحة والتعليم االنسان في مختلف المجاال

الدائرة برصد المخصصات المالية ال زمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية  لامت والترفيظأ 

الدائرة برصد لامت والتي تعزز حموق المواطنين في ضوء الموارد المالية المتاحة. كما 

زمة لدعم المنظمات اثهلية والجمعيات والنمابات واالتحادات الرياضية المخصصات المالية ال 

وغيرها من الجهات االخرا ويلن لتمكينها من الميام بدورها المجتمعي تجاه المواطن بركل فعال. 

الدائرة عل  رصد المخصصات المالية للمركز الوطني لحموق االنسان لتمكينظ من الميام حرصت و

 .جظ مما يساهم في تعزيز منظومة حموق االنسان في المملكةبدوره عل  اكمل و

  وحرصععاً مععن دائععرة الموازنععة العامععة علعع  تلبيععة حععك االنسععان فععي المعرفععةأ وبهععدف اتاحععة المجععال

للمواطنين ل ط ع عل  عمل الموازنةأ تموم دائرة الموازنعة العامعة بنرعر مرعروع لعانون الموازنعة 

لوحدات الحكومية السنو  عل  المولا االلكتروني للعدائرة ليتسعن  العامة ومرروع لانون موازنات ا

للجميا االط ع عليها وابداء رأيهم حولها. كما تمعدم العدائرة خعدمات مبارعرة للبعاح ين واثكعاديميين 

 في الحصول عل  البيانات والمعلومات المتوفرة لديها.

  آليعة حميميعة لتميعيم فعاليعة وكفعاءة عمليعات الموازنعةأ لامعت  إيجادبالعمل عل  في اطار سعي الدائرة

تطوير نظام لمتابعة وتمييم أداء الوزارات والعدوائر والوحعدات الحكوميعة العمل عل   بمتابعةالدائرة 

(أ USAIDبالتعاون معا مرعروع اإلصع و المعالي الممعول معن الوكالعة اثمريكيعة للتنميعة الدوليعة )

عملية تمييم إنجازات المؤسسات الحكومية المختلفعة ومعدا تحميمهعا ثهعدافها ب االستمرارويلن بهدف 

اإلستراتيجية وبالتالي مدا مساهمتها في تحميك اثهداف واثولويات الوطنيةأ اثمر الي  يعزز من 

جهود الدائرة في تعزيز رعفافية الموازنعة ولعدرة العدائرة علع  تعوفير المعلومعات التعي تمكعن متخعي  

تعزيعز المعدرات جعل وث ن االستناد إلع  أسعس أك عر دلعة وموضعوعية عنعد اتخعاي المعرارات.المرار م

فععي زيععارة  ةالمتابعععة والتميععيمأ فمععد رععارن عععدد مععن مععوظفي الععدائر فععي مجععالدائرة الععالمؤسسععية فععي 

 ة السويدية في هيا المجال.باستط عية ال  دولة السويد ل ط ع عل  التجر

  نتــائج ومالحظــات مؤشــرات  "تععم عمععد ورش عمععل بالتعععاون مععا مرععروع االصعع و المععالي حععول

ـــة تطبٌمهـــا فـــً األردن و" "األداء ـــوع اإلجتمـــاعً ومنهجٌ ـــة المســـتجٌبة للن ـــل  "الموازن و " دلٌ

 . "مراجعة اإلنفاق العام " اضافة ال  عمد وررة عمل تدريبية حول  الموازنة العامة"
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 ً  الموازنة العامةالشفافٌة فً شؤون  أمبد: تعزٌز سابعا

 الي  أجرتظ منظمعة رعراكة  2015نمطة في مسم الموازنة المفتوحة لعام  55اثردن عل   حصول

نمععاط محععت  بععيلن  10علعع  مععن المتوسععط العععالمي بممععدار أ  أالموازنععة المفتوحععة فععي وارععنطن أ 

أ اثمعر دول الررق االوسط ورمال افريميعاول  عربياً وعل  نطاق عالمياًأ والمرتبة اث 33المرتبة 

 عداد وتنفيي الموازنة العامة.إالي  يظهر مدا االهتمام بمبدأ الرفافية والمراركة في 

  معن خع ل اععادة  2016لععام الموازنعة العامعة عنعد اععداد لعانون العمل عل  تعزيز رفافية البيانعات

ت الحكوميعة ععن بنعد االعانعاتأ كمعا تعم تصنيف بع  بنود المانونأ حيث تم فصل بند دععم الوحعدا

نمل بع  النفمعات يات الطبيععة الجاريعة معن بنعود اإلنفعاق الرأسعمالي وتبويبهعا ضعمن بنعود النفمعات 

 الجارية.
 

 
 

  بهعدف تمويعة لنعوات االتصعال  "2015"دلٌل المواطن للموازنة العامة للسنة المالٌة اصدار و يمة

وتمتين ال مة المتبادلة بين المواطن والحكومة وتعزيز المراركة الواعية في رؤون الموازنة العامعة. 

كما تعبر الو يمة ععن التعزام العدائرة بتعزيعز الرعفافية حعول حجعم وهيكعل ايعرادات المملكعة ونفماتهعاأ 

اكبععر لعدر ممكععن معن المعلومععات والبيانععات اضعافة العع  تمكعين المععواطن االردنعي مععن الوصععول الع  

المتعلمعة بالموازنععة والتعي مععن رععأنها ان تتعيم لععظ التععرف علعع  حجععم المخصصعات الماليععة الموجهععة 

للمطاعات اإللتصادية والخدمات العامة التي لها مساس مبارر بحياة المعواطن اليوميعةأ وبمعا يفضعي 

 اق العام واوجظ انفالظ.ال  تحمك الفهم الكامل للمواطن حول مصادر االنف

 

  وحرصاً من العدائرة علع  التواصعل معا كافعة الجهعات المحليعة الرسعمية والخاصعة والجهعات الدوليعة

والتعي  "2015"ملخص الموازنـة للسـنة المالٌـة حول لانون الموازنة العامةأ فمد تم إصدار و يمة 

 والتولعات 2015عام  نةمواز وفرضيات  2014 لعام والمالي االلتصاد  اثداء تتضمن خ صة

ععام  موازنة في المستجدات وأهم 2015 لعام الموازنة م مم وأبرز 2015لعام  الكلية اإللتصادية

 المدا خ ل العامة الموازنة تواجظ لد التي اطر المحتملةلمخالعامةأ وا الموازنة إعداد وآلية 2015

الموازنعة العامعة فعي المملكعة معن لبعل  ر هعيه الو يمعة فعي تحسعين تميعيم إدارةاالمتوسط. ويسعهم اصعد

الهيئععات الدوليععة المختصععةأ خصوصععاً فيمععا يتعلععك بالرععفافية واعععداد التمععارير حععول إعععداد الموازنععة 

  وتنفييها.
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 ً  : إعداد التمرٌر السنويثامنا

  حيععث أ 2014لعععام  العارععربإعععداد التمريععر السععنو   2015لامععت دائععرة الموازنععة العامععة فععي عععام

هيا التمرير الدور التنمو  للموازنة العامة واستراتيجية دائرة الموازنة العامة والخدمات التي  تضمن

 تمدمها الدائرة باإلضافة ال  انجازات الدائرة وتطلعاتها المستمبلية.
 

 ً   العامة : اصدار أدلة عمل دائرة الموازنةتاسعا

  فاق العـامالنإطار ا نضم اإلجتماعً وعنالمستجٌبة لل الموازنة كدلٌل تطبٌ" بإصدارلامت الدائرة 

بالتعاون ما مرروع االص و المالي التابا للوكالة االمريكية ويلن  "األردنالحكومٌة فً  للموازنة

        بالنتعععععائج الموجهعععععة المنهجيعععععة وفعععععك العععععدليلإععععععداد  مأ حيعععععث تعععععـ(USAID)للتنميعععععة الدوليعععععة 

(Results-Oriented Gender Responsive Budgeting) مستجيبة موازنة  بهدف اعداد

 لتمكعين المعرأة المنرعودة الوطنيعة االهعداف مكوبما يح اثداءبفعالية و كفاءة  متتسـ اإلجتماعينوع لل

ي للعمح تمكعينأ ولهيا المجعالفي  للعاملينياً لمياً وعملمرجعاً ع نليكوالتصادياً واجتماعياً وسياسياًأ 

نعوع لل ظالحكعومي الموجع االنفعاقفعاليعة و كفعاءة  ممتابعة وتمييعـ م ـ نإعداد وتنفيي وم نالموازنات م

 .االجتماعي

 دلٌـل " بإصعدارلامعت العدائرة  فمعد أالعامعة ادراكاً من الدائرة بأهمية تحليعل بنعود االيعرادات والنفمعات

يتضمن المرجعية الترريعية لكل بند من بنود االيرادات والنفمات مصنفة  الي  "اإلٌرادات و النفمات

 .حسب خارطة الحسابات

 

 : ترجمة لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحدات الحكومٌةاً شراع

 إل  الل ة  2015ترجمة لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  تم

كما تم بدء العمل عل  ترجمة مرروع لانون  اإلنجليزية ونررهما عل  المولا االلكتروني للدائرة.

بالتعاون ما  2016الموازنة العامة ومرروع لانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 

 مرروع االص و المالي.
 

 الرلابة المالٌة واإلدارٌةعشر:  حادي
 

  لمعالي الوزير.ورفعها سنو  تمرير و ةرهري يةرلابتمارير إعداد 

 ومتابعة تصويبها.  رفا عدة تمارير لعطوفة المدير العام تبين اثخطاء والسلبيات 

  .إعداد دليل وخطة للرلابة سنوياً وأخي موافمة معالي الوزير عليها 

 ام الدائرةألسديريات وإجراء الزيارات الرلابية الفجائية لم. 

 



 
 

18 

 

 

 عشر: الالمركزٌة المالٌة  ثانً

  وزارة الداخليعععة ووزارة الرعععؤون وترعععكيل لجنعععة فنيعععة مرعععتركة بعععين دائعععرة الموازنعععة العامعععة تعععم

البلديععععععة ومرععععععروع دعععععععم ال مركزيععععععة والتنميععععععة المحليععععععة/ وزارة الداخليععععععة للبععععععدء بوضععععععا 

طبيمعععظ علععع  الممترحعععات الخاصعععة بالماليعععة المحليعععة فعععي حعععال تطبيعععك لعععانون ال مركزيعععة وا عععر ت

تعععم عمعععد ععععدة اجتماععععات بعععين أ والموازنعععة العامعععة للدولعععة خصوصعععاً فعععي جانعععب النفمعععات العامعععة

تععم تمععديم سععيناريو ممتععرو مععن لبععل اعضععاء فريععك دائععرة الموازنععة حيععث  اللجنععة الفنيععةأاعضععاء 

وتعععم  أالعامعععة حعععول انعكعععاس لعععانون ال مركزيعععة علععع  مراحعععل اععععداد وتنفيعععي الموازنعععة العامعععة

نسععععخة مععععن هععععيا ب وزارة الداخليععععة / والتنميععععة المحليععععةال مركزيععععة دعععععم دارة مرععععروع إتزويععععد 

 اتالبنعععععاء عليعععععظ الحمعععععاً فعععععي ايجعععععاد آليعععععة لتحديعععععد سعععععموف موازنعععععوالسعععععيناريو ليعععععتم اعتمعععععاده 

المحافظعععععات وتطعععععوير آليعععععة اععععععداد وتنفيعععععي موازنعععععات المحافظعععععات بمعععععا ينسعععععجم معععععا لعععععانون 

 سعععععتكمال عمعععععل اللجنعععععة الفنيعععععةوسعععععيتم اال مركزيعععععة والمعععععوانين والترعععععريعات يات الع لعععععة. 

العديععد مععن المهععام المتعلمععة باليععة اعععداد وتنفيععي  إلنجععازصععدور لععانون ال مركزيععة وخاصععةً بعععد 

 .تي سيكون لها انعكاس مبارر عل  عمل دائرة الموازنة العامةموازنات المحافظات وال

 

-2015الجهود المبذولة لغاٌات تنفٌذ البرنامج التنفٌذي لإلصالح المالً  فً شاركةمالعشر:  ثالث

  حٌث تم العمل على ما ٌلً : 2018

  فيمعععا يتعلعععك بمحعععور تعزيعععز مسعععاهمة االنفعععاق الرأسعععمالي فعععي النمعععو االلتصعععاد  فمعععد تعععم

ووزارة الماليععععة بهععععدف اجععععراء دراسععععة  العامععععة ترععععكيل فريععععك عمععععل مععععن دائععععرة الموازنععععة

حعععول معععدا مسعععاهمة االنفعععاق الرأسعععمالي فعععي النمعععو االلتصعععاد  ومراجععععة اسعععس تصعععنيفات 

بنععععود الموازنععععة واليععععات ادراج المرععععاريا الرأسععععمالية فععععي الموازنععععة واليععععات مرالبععععة تنفيععععي 

لعععد تعععم اععععداد ورلعععة حعععول خارطعععة الحسعععابات واليعععة المرعععاريا الرأسعععمالية فعععي الموازنعععة و

ادراج المرعععاريا الرأسعععمالية فعععي الموازنعععة واليعععات مرالبعععة تنفيعععي الموازنعععة ليعععتم االسعععتفادة 

 .2016منها الحما في عمل وحدة ادارة االست مار العام المتولا انراؤها خ ل عام 

  دائععرة الموازنععة فععي فريععك وفيمععا يتعلععك بمحععور تررععيد وضععبط االنفععاق العععام فمععد رععاركت

الععع   الراميعععةلتنفيعععي االجعععراءات االليعععات بهعععدف ايجعععاد  أعمعععل تررعععيد وضعععبط االنفعععاق الععععام

البرنعععامج التنفيعععي  لإلصععع و المعععالي للسعععنوات  العععواردة فعععيوتررعععيد وضعععبط االنفعععاق الععععام 

2015-2018. 
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 2025رؤٌة االردن  ر:عش راب 

  االولويعععععات االسعععععتراتيجية والمبععععععادرات اععععععداد العامعععععة فعععععي  الموازنعععععةدائعععععرة سعععععاهمت

للمحععععور المععععالي  يات االولويععععة الهادفععععة العععع  تحميععععك االهععععداف االسععععتراتيجيةواالجععععراءات 

أ وكعععيلن المؤرعععرات المسعععتهدفة والنتعععائج المتولعععا تحميمهعععا حتععع  2025فعععي رؤيعععة االردن 

 البعععرامج مخرجعععات اعتمعععاد 2015وتجعععدر االرعععارة الععع  انعععظ تعععم فعععي ععععام .  2025ععععام 

 والمنب ععععك( 2018-2016) ل عععععوام التنمععععو  التنفيععععي  والبرنععععامج للمحافظععععات التنمويععععة

 موازنععععاتلععععانون و العامععععة الموازنععععةلععععانون  إلعععععداد كأسععععاس 2025 االردن رؤيععععة عععععن

 فعععي المحليعععة المجتمععععات مرعععاركة تعزيعععز يضعععمن وبمعععا 2016لععععام  الحكوميعععة الوحعععدات

 .التنموية واولوياتها احتياجاتها تحديد

 

 عشر: الحوســبة  خامس

 وفً هذا المجال تم انجاز ما ٌلً :  

 التعاون ما مرروع االص و المالي إلنراءData Center  .خات بالدائرة 

  المتابعة واالرراف عل  تطبيك وصف وتصنيف الوظائف الجديد الخات بنظام تركي ت

 الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

  المديريات والوحدات في الدائرة بأية كروفات وجداول لها ع لة بعمل العمل عل  تزويد

 الدائرة.

  تطوير نظام المولا االلكتروني الخارجي للدائرة والعمل عل  استضافتظ في مركز تكنولوجيا

 المعلومات الوطني.

 .تطوير ومتابعة نظام جائزة الملن عبد ل ال اني للتميز 

  المركل في دائرة الموازنة العامة والمكلف بإعداد نظام المتابعة المراركة ما فريك العمل

  . والتمييم

  الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون ما وزارة المالية.المراركة في اعداد 

  لانون الموازنة العامة ل ايات منالرات مجلس النواب.رروع مبإصدار التمارير الخاصة 

  عل ً إدخال بيانات نظام التركي ت واصداره للوزارات والدوائر  المتابعة واإلرراف فنيا

 والوحدات الحكومية.

  والربكة  الحاسوباالستمرار في تمديم الدعم الفني لموظفي الدائرة من خ ل صيانة اجهزة

 .GFMISوتوابعها ومتابعة تمديم الدعم الفني لمستخدمي انظمة 
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 ر الحكومية من أجهزة الحاسوب وتوابعها المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائ

ركز تكنولوجيا من خ ل المراركة في لجنة الرراء الخاصة بأجهزة الحاسوب في م

  .المعلومات الوطني

 توعية لل لمع تطوير سياسات لكلمات المرور وتعميمها عل  موظفي الدائرة وعمد وررات

ومتابعة تنفيي االنرطة المدرجة في  بمفاهيم ادارة المعرفة ونظام حفظ امن وسرية المعلومات

 استراتيجية ادارة المعرفة.

  متابعة تجديد عمد استضافة المولا االلكتروني الخارجي للدائرة وخدمة االنترنت ما مركز

 تكنولوجيا المعلومات الوطني ورخصة برنامج مضاد الفيروسات.

  لمولا االلكتروني الجديد للدائرة.اوتصميم البدء بإعداد 

 

 تعزٌز المدرات المؤسسٌة فً الدائرة عشر:  دسسا

 
  أ ويلن 2015عمل خ ل عام ووررة تدريبية داخلية وخارجية ة ( دور18)بنحو الدائرة راركت

وتعزيز لدراتهم للميام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم عل  أكمل وجظ موظفيها لتنمية مهارات 

 -ويلن عل  النحو التالي:

 2015لعام  اوالً :الدورات التدرٌبٌة وورش العمل  الداخلٌة 

 
عدد  عنوان الدورة الرلم

 الموظفٌن
 الجهة
 المنظمة

مكان انعماد 
 الدورة

 الفترة

 3/2/2015-2 عمان  USAID 42 ادارة المراريا  1

 28/2/2015-26 البحر الميت  USAID 48 ادارة المراريا  2

 26/11/2015 عمان  USAID 37 * منظام المتابعة والتميي 3

 مواعيد مختلفة عمان وزارة تطوير المطاع العام 3 تمكين المرأة 4

5 
دمععج النععوع االجتمععاعي فععي الترععريعات والخطععط 

 والبرامج والموازنات الوطنية
 16/9/2015-11 البحر الميت اللجنة الوطنية لرؤون المرأة 5

 نظام المتابعة والتمييم داخل الدائرةتم عمد العديد من ورش العمل حول موضوع *
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 2015لعام ثانٌاً  : الدورات الخارجٌة 
 

عدد  عنوان الدورة الرلم
 الموظفٌن

مكان  الجهة المنظمة 
انعماد 
 الدورة

 الفترة

1 
 ترخيت حالة االلتصاد الكلي 

 
 19/2/2015-8 الكويت صندوق النمد الدولي 1

2 
 19/2/2015-15 مصر هيئة االمم المتحدة للمرأة 5 االجتماعي الموازنات المستجيبة للنوع

3 
 19/3/2015-15 الكويت صندوق النمد الدولي 2 ادارة مراريا االست مار الحكومية 

4 
المراورات االلليمية للبلدان الناطمة بالل ة 
  العربية من الررق االوسط ورمال افريميا

البيت العربي ولجنة االمم  1
 لحموق الطفلالمتحدة 

 28/4/2015-24 اسبانيا

5 
 6/5/2015-3 الكىَج صٌدوق الٌقد الدولٍ 1 اص و دعم الولود

6 
المكتب االلتصاد  والتجار   3  االدارة المالية والتنمية االلتصادية 

 للسفارة الصينية
 20/7/2015-6 الصين

7 
والتجار  المكتب االلتصاد   2  االدارة المالية والتنمية االلتصادية 

 للسفارة الصينية
 25/9/2015-5 الصين

8 
 11/9/2015-7 السويد المفوضية االوروبية 3 متابعة وتمييم اثداء 

9 
 18/9/2015-13 هولندا برنامج التدريب الهولند  3 ادارة المالية العامة 

10 
22/10/2015-18 الو رب برً هج الخدرَب الهىلٌدٌ 3 ادارة المالية العامة   

11 
 19/10/2015-18 الكىَج صٌدوق الٌقد الدولٍ 1 الكلٍ  ادارة االقخص د 

12 
الوؤسست االسالهُت ب لخع وى هع  1 اصدار الصكىك االسالهُت 

 الىك لت الُ ب ًُت

 5/11/2015-30/10 السىداى

13 
 5/11/2015-1 الكىَج صٌدوق الٌقد الدولٍ 2 حقىَت هؤسس ث الوىازًت

14 
 10/12/2015-29/11 الكىَج صٌدوق الٌقد الدولٍ 1 الش هل االقخص دٌ  الٌوى

15 
ربكة مسؤولي الموازنة في منظمة التعاون 

 االلتصاد 
1 

منظمة التعاون االلتصاد  
 والتنمية

 لطر
14-15/12/2015 
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ً ثحدث الممارسات والتصنيفات الدولية  ً في مجال إعداد الموازنة وإدارتها وفما ً ملموسا حمك اثردن تمدما

وبما يت ءم ما اثوضاع االلتصادية والمالية المحليةأ حيث تم إدخال التحسينات عل  أسلوب إعداد 

جديدة لربط الموازنة بالتخطيط  الموازنة العامة وتصنيف النفمات واإليراداتأ وتم البدء بتطبيك منهجية

متوسط المدا اعتباراً من عام مالي االستراتيجي وتبني مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ضمن إطار 

أ وكيلن تم إعداد وإصدار لانون جديد لتنظيم الموازنة العامة في اثردن بدالً من المانون السابك 2008

وازنة العامة تعتمد عل  التخطيط المالي المستمبلي الي  يأخي لتصبم عملية إعداد وتنفيي الم 1962 لسنة

 بعين االعتبار اثهداف واثولويات الوطنية.
 

رؤٌتها وبموجب المفهوم الجديد للموازنة الموجهة بالنتائج فمد لامت الوزارات والدوائر الحكومية بتحديد 

عل  مستوا اثهداف  لٌاس األداء ورسالتها وأهدافها االستراتٌجٌة وبرامجها ومشارٌعها ومؤشرات

هيه اثهداف واضحة ومحددة ولابلة للمياس ووالعية ومحددة بولت عل  أن تكون االستراتيجية والبرامج 

 وأن تكون منسجمة ما رؤية الوزارة أو الدائرة الحكومية.
 

يث أصبم ي طي هيا كما تم تطبيك إطار الموازنة متوسط المدا ل رتماء بالية إعداد الموازنة العامة بح

بدالً من سنة واحدة لجميا بنود اإليرادات والنفمات بما يمّكن الحكومة من رسم السياسة  تاإلطار   ث سنوا

المالية وبناء الموازنة العامة للدولة ضمن رؤية مالية واضحة لتحميك وضا مالي سليم باإلضافة إل  اعتماد 

جغرافٌة دولية حيث تتضمن هيه الخارطة تصنيفات متعددة خارطة حسابات جديدة تتوافك ما المعايير ال

تساعد اإلدارة المالية عل  توفير تمارير تحليلية راملة تلبي ووظٌفٌة والتصادٌة وتنظٌمٌة وتموٌلٌة 

 احتياجات الجهات الرسمية والخاصة.

الي  الموازنة العامة إلعداد  الجدول الزمني السنو  تجدر االرارة ال  انظ طرأ العديد من التطورات عل  و

 :التالييمكن ايجازه عل  النحو 

 

 

 

 

 

 

     آلٌة إعداد الموازنة العامة والجدول الزمنً لمراحل اإلعداد
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 الجهة المسؤولة اإلجراء التارٌخ

 يائرةًالمىازوةًالعامة هراجعت السقىف االولُت للىزاراث والدوائر الحكىهُت، وححدَث الوؤشراث االقخص دَت الكلُت. وٍسان

آٌارمىتصفً  

الطلب هي الىزاراث والدوائر الحكىهُت  حسوَد دائرة الوىازًت الع هت بوشروع ث هىازً حه  

اعخو د سقىف جسئُت  دولت رئُس الىزراء هخضوٌ   للودي الوخىسظ بوىجب حعوُن ص در عي 

 .أولُت لكل وزارة ودائرة حكىهُت
 يائرةًالمىازوةًالعامة

 مىتصفًتمىز

 

الحكىهُت بخسوَد دائرة الوىازًت الع هت بوشروع ث هىازً حه  للودي قُ م الىزاراث والدوائر 

 الوخىسظ .
والدوائرًًتكافةًالىزارا

 والىحداتًالحكىمٍة

 مىتصفًاٌلىل

 

االًخه ء هي دراست هشروع ث هىازً ث الىزاراث والدوائر الحكىهُت واعداد اط ر اًف ق هخىسظ 

 الودي للىزاراث والدوائر الحكىهُت
المىازوةًالعامةيائرةً  

 وهاٌةًاٌلىل

 

اعداد بالغ الوىازًت الع هت هخضوٌ   ححدَد السقف الكلٍ لإلًف ق الع م والسقىف الجسئُت لٌفق ث 

 .الىزاراث والدوائر الحكىهُت 
 يائرةًالمىازوةًالعامة

 مطلعًتشرٌهًاالول

 
 رئاسةًالىزراء اصدار بالغ الوىازًت الع هت بعد اقرارٍ.

االولمىتصفًتشرٌهً  
قُ م الىزاراث والدوائر الحكىهُت بخسوَد دائرة الوىازًت الع هت بوشروع ث هىازً حه  للودي 

 الوخىسظ فٍ ضىء بالغ الوىازًت.
والدوائرًًتكافةًالىزارا

 والىحداتًالحكىمٍة

 وهاٌةًتشرٌهًاالول

 

الوجلس اعداد الوالهح واالبع د الرئُسُت لوشروع ق ًىى الوىازًت الع هت وعرضَ علً 

 االسخش رٌ للوىازًت لوٌ قشخَ واجراء أٌ حعدَالث علَُ.

 

يائرةًالمىازوةًالعامةً

المجلسًاالستشاريً

 للمىازوةًالعامة

 مىتصفًتشرٌهًالثاوً

 

حقدَن هشروع ق ًىى الوىازًت الع هت لوجلس الىزراء لوٌ قشخَ واقرارٍ بعد اجراء الخعدَالث 

 الوطلىبت.
 يائرةًالمىازوةًالعامة

 مجلسًالىزراء

 وهاٌةًتشرٌهًالثاوً

 
 رئاسةًالىزراء حقدَن هشروع ق ًىى الوىازًت الع هت الً هجلس االهت.

 كاوىنًاول
الولكُت الس هُت ب لوص دقت  هٌ قشت هشروع ق ًىى الوىازًت الع هت وإقرارٍ حوهُدا  لصدور اإلرادة

 .علَُ
ًمجلسًاألمة

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 الجدول الزمنً لمراحل إعداد الموازنة 
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 أوالً: المساهمة فً بناء وض  مالً سلٌم ومستمر فً المملكة من خالل العمل على ما ٌلــً :

 .الحفاظ عل  مستوا آمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

   بركل تدريجيالدعم الممدم للوحدات الحكومية تخفي . 

 اإلنفاق العام وتوجيهظ وفما لألولويات الوطنية. المساهمة في توجيظ وضبط 

 

 ثانٌاً : مواكبة أفضل الممارسات العالمٌة المعاصرة فً إدارة الموازنة وذلن من خالل العمل على :

   تطوير لانون موازنعات الوحعدات الحكوميعة  من خ لتعميك تطبيك مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج

السنو  من حيث الركل والمضمون ليتوافك ما المراحل المتمدمة من تطبيك مفهوم الموازنة الموجهة 

ومراجعععة الجععدول الزمنععي أ واصععدار التمععارير يات الع لععة ملمتابعععة والتميععيانظععام  جععازانو أبالنتععائج 

فعي لعانون الموازنعة العامعة  واالهعداف االسعتراتيجيةداء اثلياس ومراجعة مؤررات الموازنةأ  إلعداد

وتعزيعز  أائر والوحعدات الحكوميعةوبالتععاون معا العوزارات والعدولانون موازنات الوحدات الحكومية 

  .التوجظ نحو مفهوم النوع االجتماعي والطفل في موازنات الوحدات الحكومية

 نة العامة وموازنات الوحدات الحكومية من خع لالتوسا في تطبيك مكونات خارطة الحسابات للمواز 

 تصنيف نفمات الوحدات الحكومية وفماً للتصنيف الوظيفي.

 تعزٌز وترسٌخ مبادئ الشفافٌة واالفصاح والمشاركة فً ادارة الموازنة العامة.ثالثاً: 

 :إي ء المزيد من االهتمام بالجانب التحليلي لإلنفاق العام من خ ل 

  ربعي حول مراجعة االنفاق الرأسمالي في لانون الموازنة العامةإعداد تمرير.  

 مراجعة وتحليل موازنات الوحدات الحكومية. 

 التطلــــــعات المســتمبلٌة
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 تحسين مولا االردن عالميا في مجال رفافية الموازنة  ً الموازنة المفتوحة لألردن واستبيان  لمؤرر وفما

   .المفتوحة لمنظمة رراكة الموازنة الدولية الموازنة

 ً  من خالل : تعزٌز المدرات المؤسسٌة وتطوٌر الكوادر البشرٌة فً الدائرة:  رابعا

 تحسين الخدمات. 

 رفا كفاءة الموارد البررية . 

 .تحسين بيئة العمل الداخلية 
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 الموازنة العامة للدولة.أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هٌئة عامة تدخل موازنتها ضمن  الدائرة الحكومٌـــة :

أي هٌئة أو مؤسسة رسمٌة عامة أو سلطة أو منشأة عامة مستملة مالٌاً و/أو إدارٌـاً تـدخل موازنتهـا  الوحدة الحكومٌـــة :
 ضمن موازنات الوحدات الحكومٌة.

 إطار مالً متوسط المدى.خطة الحكومة لسنة مالٌة ممبلة لتحمٌك األهداف الوطنٌة المنشودة ضمن  الموازنـة العامــــة :

السنة التً تبدأ فً األول من شهر كانون الثانً وتنتهً فً الحادي والثالثـٌن مـن شـهر كـانون األول  السنة المالٌــــــــة  :
 من السنة ذاتها.

 للخزٌنة العامة.جمٌ  الضرائب والرسوم والعوائد واألرباح والفوائض والمنح وأي أموال أخرى ترد  اإلٌرادات العامـــة :

المبــالا المخصصــة للــدوائر الحكومٌــة  الســموفم لتموٌــل جمٌــ  بنــود نفماتهــا الجارٌــة والرأســمالٌة  النفمات العامـــــــة :
 حسب لانون الموازنة العامة السنوي.

 

 المناف  المتول  تحمٌمها من النفمات العامة. النتائج المنتظــــرة :

 اإلطـــار المالــً
 المــــدى   :متوسط 

الخطــة المالٌــة للحكومــة وسٌاســتها خــالل المــدى المتوســط المســتندة إلــى تولعــات االلتصــاد الــوطنً 
 والمبنٌة على عدد من المرتكزات والفرضٌات وتولعات المؤشرات االلتصادٌة الرئٌسٌة.

 
 

 إطـــار اإلنفــاق
 متوسط المـــــدى  :

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

الجداول التً تتضمن عدد الوظائف ومسمٌاتها ودرجاتهـا و/أو رواتبهـا للـدوائر والوحـدات الحكومٌـة  تشكٌالت الوظائف :
 وفماً ألحكام التشرٌعات النافذة.

 
 خارطة الحسابات :

 
 

والتصـنٌف المتسـك والمناسـب لمعـامالت النظـام مجموعة مـن المواعـد المحاسـبٌة المعنٌـة بالتسـجٌل 
 المالً الحكومً.

 

 الموازنة المراعٌة للنوع
االجتماعً وموازنـة 

 الطفــل  :
 

الموازنة التً تأخذ بعٌن االعتبار احتٌاجات الطفل والمراة وتتضمن المخصصـات الالزمـة لتلبٌـة هـذ  

 االحتٌاجات.

 
ادارة المعلومــات  نظــام 

المالٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 :   GFMISالحكومٌة

نظام مالً محاسـبً وإداري حكـومً محوسـب متكامـل ٌـربط الـوزارات والـدوائر الحكومٌـة مالٌـاً مـ  

 وزارة المالٌة .

 

 

 

 

 مفاهٌم مستخدمة
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 الملحق االحصائي
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باأللف دٌنار 
البٌانالمبلغالبٌانالمبلغ

النفمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاالٌــــــــــــــــــــــــــــــرادات

النفمــات الجـــــــارٌة                6,701,533االٌرادات المحلٌة              6,280,000

الجــــــهاز المدنـــــً                1,805,525االٌرادات الضرٌبٌة             4,370,000

الجــــــهاز العســكري                1,987,500االٌرادات غٌر الضرٌبٌة             1,910,000

النفمات االخرى منها :                2,908,508

التمـــاعد والتعوٌضات                1,165,000المنح الخارجٌة              1,128,000

فوائـــد الدٌــن العــام                1,003,000

دعم المواد التموٌنٌة                   202,000

دعم الوحـدات الحكومٌة                   117,960

المعالجات الطبٌة                   155,000

دعم الجامعات األردنٌة الحكومٌة                    57,000

المعونة النمدٌة المتكررة                    89,500

النفمــات الرأســمالٌة                1,174,853

مشارٌع مستمرة                   580,962

مشارٌع لٌد التنفٌذ                   529,821

مشــــارٌع جـدٌـــــدة                    64,070

مجمـــــــوع النفمـات العامة                7,876,386مجموع االٌرادات العامة              7,408,000

عجز الموازنة                 468,386

االستخدامات المبلغالمصادر*المبلغ 

تسدٌد عجــز الموازنة                   468,386المروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة                  18,364

تسدٌد ألساط المروض الخارجٌة المستحمة                   850,054لروض مؤسسات دولٌة لدعم الموازنة                394,907

إطفاء سندات دٌن للبنن المركزي                    80,000لروض أخرى             1,240,750

اطفاء سندات الٌورو                   532,500المروض الداخلٌة             4,294,019

اطفاءات الدٌن الداخلً                4,017,100

المجموع                 5,948,040المجموع              5,948,040

*تتضمن اصدار صكون تموٌل اسالمٌة استناداً لمانون صكون التموٌل االسالمً رلم ) 30 ( لسنة 2012

 جدول رلم(1)

 خالصة الموازنة العامة للسنة المالٌة 2015

موازنة التمــــــــــــــــــــوٌل 
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بالدٌنار

المجموع النفمات الرأسمالٌة النفمات الجارٌةالمسم الوظٌفًالرمز

                      1,395,409,000                           48,687,000                      1,346,722,000الخدمات العمومٌة العامة 701

                         936,700,000                           30,100,000                         906,600,000الدفاع702

                      1,046,069,000                           74,185,000                         971,884,000النظام العام وشؤون السالمة العامة703

                         606,560,000                         468,901,000                         137,659,000الشؤون االلتصادٌة704

                           50,664,000                           48,798,000                            1,866,000حماٌة البٌئة705

                         246,191,000                         222,462,000                          23,729,000االسكان ومرافك المجتمع706

                         885,759,000                         107,550,000                         778,209,000الصحة707

                         158,061,000                           45,475,000                         112,586,000الشؤون الدٌنٌة والثمافٌة 708

                      1,036,430,000                         112,005,000                         924,425,000التعلٌم709

                      1,514,543,000                           16,690,000                      1,497,853,000الحماٌة االجتماعٌة 710

6,701,533,000                      1,174,853,000                      7,876,386,000                      

 جدول رلم (2)

خالصة التصنٌف الوظٌفً للنفمات العامة الممدرة حسب األلسام الوظٌفٌة للسنة المالٌة 2015  

المجموع 
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النفمات الرأسمالٌة 

412,069,000المركز11

81,757,400محافظة اربد21

47,456,000محافظة المفرق22

37,932,000محافظة جرش23

42,930,500محافظةعجلون24

91,980,200محافظة العاصمة31

60,127,500محافظة البلماء32

63,898,900محافظة الزرلاء33

37,716,100محافظة مادبا34

55,236,700محافظة الكرن41

92,184,450محافظة معان42

37,727,750محافظة الطفٌلة43

113,836,500محافظة العمبة44

1,174,853,000

 جدول رلم (3)

   اجمالً النفمات الرأسمالٌة موزعة حسب المحافظات للسنة المالٌة 2015

بالدٌنار

المحافظة

المجموع
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ملٌون دٌنار

اعادة تقديرفعليفعليفعليفعلي فعلي
201020112012201320142015

            6,095.1            6,031.1            5,119.8            4,726.9                  4,198.9           4,261.1  االيرادات المحلية 

               731.0            1,236.5               639.1               327.3                  1,215.0              401.7  المنح الخارجية

         6,826.1            7,267.6         5,758.9         5,054.2              5,413.9        4,662.8  مجموع االيرادات العامة
         6,645.8         6,713.6         6,056.1         6,202.8              5,739.5        4,746.6  النفقات الجارية

            1,095.7         1,137.5            1,021.0               675.4                  1,057.1              961.4  النفقات الرأسمالية 

         7,741.5         7,851.1         7,077.1         6,878.2              6,796.6        5,708.0مجموع النفقات العامة 
  عجز الموازنة العامة 

           -915.4           -583.5         -1,318.2         -1,824.0              -1,382.7        -1,045.2   بعد المنح

         -1,646.4         -1,820.0         -1,957.3         -2,151.3              -2,597.7        -1,446.9   قبل المنح

  عجزالموازنة العامة كنسبة من الناتج 

-%3.4-%2.3-%5.5-%8.3-%6.8-%5.6   بعد المنح

-%6.1-%7.2-%8.2-%9.8-%12.7-%7.7   قبل المنح

       26,912.5       25,437.1       23,851.6       21,965.5            20,477.0      18,762.0الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية

%25.4%28.6%24.1%23.0%26.4%24.9نسبة االيرادات العامة للناتج

%22.6%23.7%21.5%21.5%20.5%22.7نسبة االيرادات المحلية للناتج

%2.7%4.9%2.7%1.5%5.9%2.1نسبة المنح الخارجية للناتج

%28.8%30.9%29.7%31.3%33.2%30.4نسبة النفقات العامة للناتج

%24.7%26.4%25.4%28.2%28.0%25.3نسبة النفقات الجارية للناتج

%4.1%4.5%4.3%3.1%5.2%5.1نسبة النفقات الرأسمالية للناتج

%14.2%14.5%14.4%9.8%15.6%16.8نسبة النفقات الرأسمالية للنفقات العامة

%78.7%76.8%72.3%68.7%61.8%74.7تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة

%91.7%89.8%84.5%76.2%73.2%89.8تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية

البيان

جذول رقم )4(

تطور اداء الموازنة العامة ومؤشرات المالءة المالية للسنوات 2015-2010

مؤشرات المالءة المالية 
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عنوانهرلمه

6,6606,7937,7497,7747,808الدٌوان الملكً الهاشم0101ً

3,6113,8353,8343,8433,861مجلس األمة0201

1,0301,1331,2511,3071,324رئاسة الوزراء0301

326372432458471رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع والرأي0302

155176199212217رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد0303

460477510545585رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنٌة0304

178185259279283دٌوان المظالم0350

1,8271,8311,9191,9762,012دٌوان المحاسبة0401

460505587611623وزارة تطوٌر المطاع العام0501

9911,0591,1741,2581,287دٌوان الخدمة المدنٌة0601

0268288302320وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة0702

344412456469483المركز الجغرافً الملكً األردن0901ً

4,1574,5194,9185,0685,207وزارة الداخلٌة1001

2,1342,3062,4312,4672,511وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال المدنٌة والجوازات1002

13,09913,53114,51815,04215,451وزارة العدل1101

27150175175175دائرة لاضً المضاة1201

10,33912,03213,27213,41313,794وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن1301

511551627696715وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن / دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة1401

416,923446,028469,886493,415518,513وزارة المالٌة1501

388449452465472وزارة المالٌة/ دائرة الموازنة العامة1502

1,1381,1431,2191,2661,299وزارة المالٌة/ الجمارن االردنٌة1503

4,2004,4224,5374,6504,729وزارة المالٌة/دائرة األراضً والمساحة1504

444460583593599وزارة المالٌة/ دائرة اللوازم العامة1505

9,98010,15210,40310,66310,930وزارة المالٌة / دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات1506

3,2403,5368,80815,76618,208وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن1601

400423456472483وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن/دائرة مرالبة الشركات1602

6,8469,92010,00512,90713,127وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ المجلس المومً للتخطٌط1701

1,9142,5848,1756,7724,581وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ دائرة االحصاءات العامة1702

2,6522,9733,1153,3093,325وزارة السٌاحة واآلثار1801

819876941960977وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

12,50012,7321,4181,4231,452وزارة الشؤون البلدٌة1901

9969891,9562,0422,090وزارة الطالة والثروة المعدنٌة2001

1,0341,035000وزارة الطالة والثروة المعدنٌة / سلطة المصادر الطبٌعٌة2002

4,9735,3665,7255,9586,140وزارة األشغال العامة واالسكان2101

545618697717729وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌة2102

8,8509,92610,14810,53110,874وزارة الزراعة2201

431526606632651وزارة المٌاه والري2301

9541,2161,2301,2431,273وزارة المٌاه والري/سلطة وادي األردن2302

318362450477490وزارة البٌئة2401

459,048494,053511,982533,789535,212وزارة التربٌة والتعلٌم2501

33,80050,30051,35253,97670,600وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم2601ً

257,427333,373357,703375,784387,480وزارة الصحة2701

63,06265,31466,90267,46267,833وزارة التنمٌة االجتماعٌة2801

5,1036,3056,3686,4316,495وزارة العمل2901

1,0121,1411,2401,2961,357وزارة الثمافة3001

322317000رئاسة الوزراء/دائرة المطبوعات والنشر3002

313327362376387وزارة الثمافة/دائرة المكتبة الوطنٌة3003

505532622650669وزارة النمل3101

161175186193199وزارة النمل/ دائرة األرصاد الجوٌة3103

4,7513,6259,56411,30918,915وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات3201

1,351,3551,521,3311,601,6861,681,4221,747,214

جذول رقم )5(

المخصصات المقذرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2017-2013

المجمــــوع

الفصـــــــــــــــــــــــل
20132016

بااللف دينار

20152017 2014
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عنوانهرقمه

250250250250250وزارة المالية1501

3,3184,0004,3852,8002,800وزارة التخطيط والتعاون الذولي/ المجلس القومي للتخطيط1701

841,960883,273909,474928,466931,282وزارة التربية والتعليم2501

162,263212,949226,511237,531243,707وزارة الصحة2701

31,11132,34332,96133,22533,354وزارة التنمية االجتماعية2801

350250250250250وزارة العمل2901

140150155160170وزارة الثقافة3001

1,039,3921,133,2151,173,9861,202,6821,211,813 المجمــــوع

2016 2015

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول للسنوات  2013 - 2017
جدول رقم )6(

2017

بااللف دٌنار 

الفصـــــــــــــــــــــــل
20132014
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البٌـــــــــانالمبــــلغالبٌــــــــــانالمبـــلغ

النفمـــــــــاتاالٌــــــــــرادات

النفمــات الجـــــــارٌة منها : 1,104,294,000                  اٌرادات بٌع السع والخدمات 1,060,397,000                 

تعوٌضات العاملٌن 389,472,000                     الفرق بٌن مبٌعات ومشترٌات الكهرباء-586,658,000                   

استخدام السلع و الخدمات 526,360,000                     اٌرادات دخل الملكٌة 69,664,000                      

فوائد المروض الداخلٌة و الخارجٌة 160,559,000                     اٌرادات مختلفة 35,955,000                      

النفمات الراسمالٌة 707,360,000                     دعم حكومً 175,490,000                    

تموٌل داخلً * 485,674,000                     المنح الخارجٌة 58,852,000                      

دعم حكومً 57,530,000                      

لروض خارجٌة 105,304,000                    

منح خارجٌة 58,852,000                      

مجموع النفمات 1,811,654,000                 مجموع االٌرادات 813,700,000                    

صافً العجز لبل التموٌل 997,954,000                    

اإلستخدامـاتالمبلغالمصادر**المبلغ 

مجموع العجز لبل التموٌل 1,123,689,000                 مجموع الوفر لبل التموٌل 125,735,000                    

تسدٌد ألساط المروض الداخلٌة المستحمة 645,937,000                    المروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة 105,304,000                    

تسدٌد ألساط المروض الخارجٌة المستحمة 47,977,000                      مسحوبات المروض الداخلٌة 1,656,054,000                 

تحوٌل فائض الوحدات الحكومٌة للخزٌنة 101,007,000                    استخدام احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 276,912,060                    

احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 236,292,060                    

لروض االسكان الممنوحة للموظفٌن 581,000                           

اخرى 8,522,000                        

المجموع 2,164,005,060                 المجموع 2,164,005,060                 

*تشمل النفمات الرأسمالٌة الممولة من اإلٌرادات الذاتٌة و/أو اإلحتٌاطٌات و/أو المروض الداخلٌة            

 جدول رلم (7)

 الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة 2015

بالدٌنار

موازنة التموٌل المجمعة

**تتضمن إصدار صكون تموٌل إسالمٌة إستنادا لمانون صكون التموٌل اإلسالمً رلم )30( لسنة 2012 
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إعادة تمدٌر 2015فعلً 2014فعلً 2013فعلً 2012 فعلً 2011 فعلً 2010

1116,057,400             6,879,360              7,295,140              5,975,286          3,248,119          3,000,000          

1145,044,718             5,531,267              5,506,666              6,513,469          5,783,656          1,790,000          

13127,408,187           23,246,688            45,982,188            58,665,708        60,995,862        56,401,000        

133263,762,856         247,037,836          231,846,479          249,631,805      253,613,272      163,239,400      

14117,205,422           19,289,290            23,412,885            53,670,152        64,247,847        61,903,710        

142813,205,686         793,288,972          866,292,995          925,190,037      184,118,850      931,813,512      

14282,825,000-           917,650,000-          1,024,379,000-       913,715,000-      00

145183,323,626         194,149,822          181,758,575          120,934,455      45,373,429        20,389,500        

1,233,182,895      371,773,235          337,715,928          506,865,912      617,381,035      1,238,537,122   

211213,127,782         232,509,048          254,697,291          279,927,763      295,703,740      353,151,152      

21217,216,698           18,847,887            21,635,177            23,499,079        26,484,942        29,636,100        

221488,556,056         462,547,375          487,952,859          586,732,406      496,747,828      511,153,094      

24118,023,854           19,857,279            21,107,537            19,627,822        20,535,532        26,662,000        

24231,567,116           39,338,531            103,142,495          138,366,147      139,785,438      133,778,000      

25111,337,279           10,112,344            10,252,843            3,981,736          3,502,368          3,583,742          

2632,948,000             3,330,320              2,592,000              600,000             600,000             1,000,000          

2714,928,417             5,352,548              4,649,258              5,237,157          5,305,069          5,110,750          

27278,817,933           88,035,737            84,853,463            85,871,135        88,241,872        0

28216,391,326           19,495,267            19,208,067            19,521,850        20,054,786        19,841,720        

31133,093                  33,354                   43,665                   2,647                 9,071                 10,000               

882,947,554         899,459,690          1,010,134,655       1,163,367,742   1,096,970,646   1,083,926,558   

202001448,813,355         299,317,574          265,580,421          289,210,310      386,617,486      452,291,672      

20200284,931,910           56,480,019            41,438,805            55,211,460        47,488,711        48,111,000        

203301,745,283         67,808,765            44,577,833            146,410,517      81,960,412        82,602,000        

20427,408,187           23,246,688            45,982,188            57,578,551        50,798,420        54,528,000        

862,898,735         446,853,046          397,579,247          548,410,838      566,865,029      637,532,672      

1,745,846,289      1,346,312,736       1,407,713,902       1,711,778,580   1,663,835,675   1,721,459,230   

512,663,394-         974,539,501-          1,069,997,974-       1,204,912,668-   1,046,454,640-   482,922,108-      

5113001720,464,533         1,197,387,661       1,322,258,169       1,369,208,163   1,469,110,699   748,837,750      

511100181,539,709           130,230,665          314,400,549          608,338,162      1,011,457,398   619,093,000      

511100229,238,072           32,264,546            32,313,435            32,151,612        37,712,777        49,195,000        

5114001170,970,464         121,793,236          144,238,317          113,573,964      357,712,313      271,880,462      

51140022,015,965             4,539,900              4,610,289              1,171,432          4,295,320          3,922,185          

51190044,168,800             5,398,500              3,462,300              125,586             2,912,517          0

5119007339,892,460         560,368,502          659,188,133          639,459,932      345,450,199      253,010,000      

511900844,298,504           15,902,944            2,301,221              29,744,483        296,116,508      58,341,958        

51190102,388,974             1,000,000              401,000                 1,001,000          651,000             581,000             

5119011-                        051,753,601            13,461,113        00

51199995,596,236             4,793,600              3,721,400              14,113,216        22,719,545        570,736,365      

1,400,573,717      2,073,679,554       2,538,648,414       2,822,348,663   3,548,138,276   2,575,597,720   

4113001207,801,139         222,848,160          252,260,195          164,295,495      422,656,059      265,915,642      

4111001301,745,283         67,808,765            44,577,833            147,303,517      85,681,702        82,602,000        

4111002543,756,178         742,595,206          1,353,659,532       418,269,207      539,718,005      1,809,696,275   

4119004336,601,481         542,374,938          604,792,113          564,810,278      712,215,407      414,212,803      

411900540,000                  6,381,500              1,649,260              1,125,430          8,424,385          0

41190077,237,400             4,551,800              7,608,200              1,886,336          2,754,676          0

4119008-                        483,796,685          62,473,055            8,552,574          504,439             3171000

4119009-                        0196,941,915          1,516,105,826   1,754,916,235   0

41199993,292,236             3,322,500              14,686,311            021,267,368        0

1,400,573,717      2,073,679,554       2,538,648,414       2,822,348,663   3,548,138,276   2,575,597,720   

000000

الضرائب على السلع والخدمات 

المنح الخارجٌة 

الضرائب على الدخل واالرباح

االٌـــــــــــــــــــــــــــــرادات 

 جدول رلم (8)

 تطور موازنات الوحدات الحكومٌة للسنوات 2010 - 2015
بالدٌنار

البٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

التماعد والتعوٌضات 

دعم حكومً

اٌرادات دخل الملكٌة 

اٌرادات بٌع السلع والخدمات

االٌرادات المختلفة 

مجموع االٌرادات 

النفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

مساهمات الضمان االجتماعً

ردٌات اٌرادات سنوات سابمة وذمم

النفمــــــــــــات الجـــــــارٌـة 

الرواتب واالجور والعالوات 

الفرق بٌن مبٌعات ومشترٌات الكهرباء 

رأسمالٌة - تموٌل داخلً

استخدامات السلع والخدمات 

الفوائد الخارجٌة 

الفوائد الداخلٌة 

االعانات لمؤسسات عامة غٌر مالٌة

الدعم لوحدات حكومٌة عامة

احتٌاطات لتسدٌد التزامات 

تسدٌد التزمات

المصــادر

لروض االسكان الممنوحة للموظفٌن 

مساعدات اجتماعٌة 

تسدٌد العجز لبل التموٌل 

نفمات اخرى متنوعة 

اصول ثابتة 

مجموع التفمات الجارٌة 

النفمات الرأســـــــــــمالٌة 

 موازنة التــــــــــــــــموٌل المجمعة

االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات 

رأسمالٌة - دعم حكومً

رأسمالٌة - لروض خارجٌة 

رأسمالٌة - منح 

مجموع  النفمات الرأسمالٌة

اجمالً النفمات 

صافً العجز / الوفر لبل التموٌل 

مجموع االستخدامات 

المروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة 

تموٌل اضافً من الخزٌنة

مطالبات غٌر مسدده

سلفة وزارة المالٌة

مجموع المصادر 

 العجز /الوفر بعد التموٌل 

مسحوبات المروض الداخلٌة 

امانات وردٌات نفمات سنوات سابمة

اخرى 

وفر الموازنة لبل التموٌل 

تسدٌد ألساط المروض الداخلٌة المستحمة

تسدٌد الساط المروض الخارجٌة المستحمة 

تحوٌل فائض الوحدات الحكومٌة للخزٌنة 

تسدٌد مطالبات غٌر مسددة 

استخدام احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 

تحوٌل دعم حكومً غٌر مصروف للخزٌنه

اخرى 
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لغاٌات جدٌدة

التثبٌت

* تعبأ بالنمل
(+)(-)شواغر** نمل

          10400010410274          275الدٌوان الملكً الهاشم0101ً

          13119002302800          689مجلس األمة0201

          850017901338          332رئاسة الوزراء0301

            11000110182            81رئاسة الوزراء / دٌوان التشرٌع والرأي0302

            500010372            65رئاسة الوزراء / دائرة الشراء الموحد0303

          100001117329          324رئاسة الوزراء / وكالة األنباء األردنٌة0304

            210060166            68دٌوان المظالم0350

          510005001717          715دٌوان المحاسبة0401

          9000900119          119وزارة تطوٌر المطاع العام0501

          400001204338          306دٌوان الخدمة المدنٌة0601

          0711010137          131وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة0702

          3001601218          221المركز الجغرافً الملكً األردن0901ً

       28140035001,697       1,690وزارة الداخلٌة1001

       30922022121,154       1,051وزارة الداخلٌة / دائرة األحوال المدنٌة والجوازات1002

       1270001300144,471       4,460وزارة العدل1101

       56250030001,152       1,101دائرة لاضً المضاة1201

          02900200396          369وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن1301

          6000400139          137وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن / دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة1401

       56101039021,243       1,213وزارة المالٌة1501

          120002100136          145وزارة المالٌة / دائرة الموازنة العامة1502

       100500205002,969       3,069وزارة المالٌة / الجمارن االردنٌة1503

       3100025001,555       1,549وزارة المالٌة / دائرة األراضً والمساحة1504

          9500700109          102وزارة المالٌة / دائرة اللوازم العامة1505

       2000055101,584       1,620وزارة المالٌة / دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات1506

          24118501137915          802وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن1601

          5700602201          193وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن/ دائرة مرالبة الشركات1602

          0310000236          232وزارة التخطٌط والتعاون الدولً / المجلس المومً للتخطٌط1701

          134101900758          714وزارة التخطٌط والتعاون الدولً / دائرة االحصاءات العامة1702

          161101000370          362وزارة السٌاحة واآلثار1801

       19330056001,040       1,044وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

          92143202301942          727وزارة الشؤون البلدٌة1901

          82015340417832          425وزارة الطالة والثروة المعدنٌة2001

0008819441800          700وزارة الطالة والثروة المعدنٌة / سلطة المصادر الطبٌعٌة2002

       7500420835106,743       6,905وزارة األشغال العامة واالسكان2101

          3000211106          105وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌة2102

       1566801137228,038       7,403وزارة الزراعة2201

          8053202180          170وزارة المٌاه والري2301

       79133339211,701       1,649وزارة المٌاه والري / سلطة وادي األردن2302

          122110102239          204وزارة البٌئة2401

   2400041938601833107,811   109,271وزارة التربٌة والتعلٌم2501

          00042312335          361وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم2601ً

     1507022118174434,552     33,851وزارة الصحة2701

       108423769202,999       2,924وزارة التنمٌة االجتماعٌة2801

          1486702000718          631وزارة العمل2901

          66710605406          333وزارة الثمافة3001

0008961400          109رئاسة الوزراء / دائرة المطبوعات والنشر3002

          3400721106          107وزارة الثمافة / دائرة المكتبة الوطنٌة3003

          16011002135          117وزارة النمل3101

          70101000242          244وزارة النمل / دائرة األرصاد الجوٌة3103

       01604952401,466       1,573وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات3201

190,988   5,298     1,423   142       253  6,432         531      531      191,166   

            600060020            20الدٌوان الملكً الهاشم101ً 0

       00000001,035       1,035وزارة العدل1101

          17000000234          217دائرة لاضً المضاة1201

          0000000323          323وزارة الخارجٌة وشؤن المغتربٌن1301

1,595       230006001,612       

192,583   5,321     1,423   142       253  6,438         531      531      192,778   

ا- حسب نظام الخدمة المدنٌة

المجموع

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالً

* المنمولٌن من الوحدات الحكومٌة الى الوزارات والدوائر الحكومٌة.

** المنمولٌن من الوزارات والدوائر الحكومٌة الى الوحدات الحكومٌة.

 جدول رلم (9)

 إجمالً الوظائف حسب نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة فً الوزارات والدوائر الحكومٌة  لسنة 2015

الفصلرلمه
 العدد لسنة

2014

النملالغاءاالحداثات
 العدد لسنة

2015
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جدٌدة
لغاٌات 

التثبٌت

 تعبأ

* بالنمل
(+)(-)شواغر** نمل

626410011610104106266سلطة المٌاه8102

742101012000732مؤسسة سكة حدٌد العمبة8104

4963001300495المؤسسة العامة لإلسكان والتطوٌر الحضري8105

15081800952101464المؤسسة اإلستهالكٌة المدنٌة8109

1631342208130101548مؤسسة التدرٌب المهن8110ً

8492361031369018487وزارة األولاف والشؤون والممدسات االسالمٌة8111

14505110000197الخط الحدٌدي الحجازي األردن8114ً

63200000065صندوق توفٌر البرٌد8115

38020000040مجمع اللغة العربٌة األردن8116ً

7616000140078معهد االدارة العامة8117

37712073901385صندوق المعونة الوطنٌة8120

980001178000مؤسسة تشجٌع اإلستثمار8121

11813800000139صندوق التنمٌة والتشغٌل8122

464494011300503مؤسسة المواصفات والمماٌٌس8124

2000210200201هٌئة تنظٌم لطاع االتصاالت8126

1594121045074001641مؤسسة اإلذاعة والتلفزٌون8127

142039100502188المؤسسة التعاونٌة االردنٌة8128

623168600512721سلطة اللٌم البترا التنموي السٌاح8129ً

1553010700152هٌئة تنظٌم النمل البري8131

82000008200هٌئة تنظٌم لطاع الكهرباء8132

18541231200228هٌئة الطالة الذرٌة االردنٌة8133

155803227249031839المجلس األعلى للشباب8134

68200000070الهٌئة البحرٌة االردنٌة8136

39300010041الصندوق الوطنً لدعم الحركة الشبابٌة والرٌاضٌة8138

46000093700هٌئة اإلعالم المرئً والمسموع8139

77350100084مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطن8140ً

7042541212003727المؤسسة العامة للغذاء والدواء8141

880007414000هٌئة التأمٌن8142

17190001500165هٌئة االوراق المالٌة8143

2079251440125502217سلطة منطمة العمبة االلتصادٌة الخاصة8144

1050000021084المؤسسة االردنٌة لتطوٌر المشارٌع االلتصادٌة8146

21400011819500هٌئة تنظٌم العمل االشعاعً والنووي8148

156120701400161هٌئة مكافحة الفساد8150

465260004501447هٌئة تنظٌم الطٌران المدن8151ً

16002000018المجلس الصحً العال8152ً

1645000000169دائرة االفتاء العام8153

82300020083مركز إٌداع االوراق المالٌة8158

2630390101378001292شركة تطوٌر العمبة ***8160

75201121074هٌئة إعتماد مؤسسات التعلٌم العال8163ً

70000395800هٌئة المناطك التنموٌة والمناطك الحرة8164

6411000170058متحف األردن8165

22620000030المجلس االلتصادي واالجتماع8168ً

1647101000102900719مستشفى األمٌر حمزة8170

7615110340059المحكمة الدستورٌة8173

4110120100044صندوق دعم البحث العلم8174ً

16933222510149المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعولٌن8175

25000000025صندوق التشغٌل والتدرٌب والتعلٌم المهنً والتمن8177ً

561000030063المجلس الطبً األردن8178ً

056141000157228هٌئة االستثمار8179

030093000277400هٌئة تنظٌم لطاع الطالة والمعادن8180

0018700037125هٌئة االعالم8181

344001086829253142352548448432901

12000000012المحكمة الدستورٌة8173

8022000100101الهٌئة المستملة لالنتخاب 8176

9222000100113

344921108829253142352648448433014

أ- حسب نظام الخدمة المدنٌة 

المجموع

***  تمثل موظفً مؤسسة الموانئ.

**  المنمولٌن من الوحدات الحكومٌة الى الوزارات والدوائر الحكومٌة.

ب- حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالً 

* المنمولٌن من الوزارات والدوائر الحكومٌة الى الوحدات الحكومٌة.

 جدول رلم (10)

إجمالً الوظائف حسب نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة فً الوحدات الحكومٌة  لسنة 2015

الفصلالرلم
 العدد لسنة

2014

النملالغاءاالحداثات
 العدد لسنة

2015

 


