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تقديم
إنه ليسرني أن أقدم لكم اإلصدار السابع عشر من التقرير السنوي لدائرة الموازنة العامة لعام  ،2021الذي يتضمن
أهم اإلنجازات التي تحققت خالل العام  2021ضمن العديد من المحاور اضافة الى أبرز الخدمات التي تقدمها الدائرة
لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا ً لألولويات واالهداف الوطنية وبما يحقق توزيع مكاسب التنمية على جميع محافظات
المملكة وذلك في ظل استمرار الوضع الوبائي الذي تفرضه جائحة كورونا وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية
صعبة على المواطن األردني والبدء بمسيرة التعافي التدريجي من االثار التي خلفتها الجائحة ،وكان من أبرز هذه
اإلنجازات اقرار قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم ( )13لسنة  ،2021ليمثل المظلة
الشاملة إلدارة المال العام في المملكة الذي من شأنه أن يجذر استدامة االستقرار المالي ويعزز الشفافية المالية
والمتابعة والتقييم والرقابة على األداء .كما ساهمت دائرة الموازنة العامة من خالل المهام المناطة بها باتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتغطية كلف اإلجراءات الحكومية التخفيفية والتحفيزية لمواجهة جائحة كورونا اضافةً الى تعميق
كفاءة تخصيص الموارد المالية للدولة بما يفضي إلى استخدام أمثل للموارد المالية المتاحة وبما يلبي تطلعات الدولة
األردنية.
وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع الزميالت والزمالء العاملين في دائرة الموازنة
العامة على جهودهم المتميزة المبذولة في العمل مما ساهم في تمكين الدائرة من آداء المهام الموكولة اليها بكفاءة
واقتدار ،آمالً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتستمر المسيرة ويستمر أردننا الحبيب في تحقيق المزيد من االنجازات
والرفاه للمواطنين األردنيين تحت راية مليكنا المفدى جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه.

وهللا ولي التوفيق،

مدير عام دائرة الموازنة العامة
مجدي فيصل الشريقي
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استراتيجية دائرة الموازنــة العامة
قامتتت دائتترة الموازنتتة العامتتة بإعتتداد خطتهتتا االستتتراتيجية لألعتتوام ( )2022-2020استتتنادا ً التتى رؤيتتة األردن 2025
والقوانين واألنظمة والتشريعات الناظمة لعمل الدائرة واالخذ بعين االعتبار متطلبات جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميتز
األداء الحكومي والشفافية ،وتأتي هذه االستراتيجية لتحقيق المزيد متن االنجتازات واستتكمال البنتاء علتى متا تتم تحقيقته
ضتتمن العديتتد متتن المجتتاالت التتتي تقتتع ضتتمن نطتتاا عمتتل دائتترة الموازنتتة العامتتة ،أبرزهتتا تعزيتتز موقتتع المملكتتة علتتى
الخارطة االقليمية في مجال ادارة الموازنة العامة.
وقد تضمنت الخطتة ،األولويتات والمحتاور للمرحلتة المقبلتة والهادفتة إلتى تجستيد رؤيتة التدائرة المتمثلتة فتي " موازنةة
عامة شةفافة تعةزز أركةان التنميةة المسةتدامة" ،وتحقيتق رستالتها التتي تمثلتت فتي " تخصةيص أمثةل للمةوارد الماليةة
المتاحة وفق منهجيات متطةورة تمكةن الةوزارات والةدوائر والوحةدات الحكوميةة مةن المسةاهمة فةي تحقيةق األهةداف
واألولويات الوطنية ،من خالل إعداد موازناتها وجداول تشةكيالت وظائفهةا ،ومتابعةة تقيةيم أداء البةرامج والمشةاريع
واألنشطة الخاصة بكل منها".
وتسعى دائرة الموازنة العامة في خطتها االستراتيجية لألعوام ( )2022-2020إلى المسةاهمة فةي تحقيةق األهةداف
الوطنية التالية:
 -1تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة أفضل لجميع المواطنين.
 -2الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.
 -3تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج الالمركزية.
وللمساهمة في تحقيق األهداف الوطنية المذكورة ،فقد تضمنت الخطة عةددا مةن األهةداف االسةتراتيجية التةي تسةعى
الدائرة إلى تحقيقها تمثلت فيما يلـــي:
 -1المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة.
 -2تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ اإلفصاح والشفافية والمساءلة في االنفاا العام.
 -3الموائمة بين الموارد البشرية واالدوار والمهام المؤسسية ضمن الموارد المالية المتاحة.
 -4رفع كفاءة االداء المؤسسي.
 -5المساهمة في تعزيز تطبيق نهج الالمركزية المالية في المحافظات.
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كذلك تضمنت الخطة االستراتيجية االنشطة التالية:
 اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وفق منهجية الموازنة
الموجهة بالنتائج.
 ضبط وترشيد النفقات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
 تفعيل نظام المتابعة والتقييم ألداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
 نشر مشاريع وقوانين الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيالت الوظائف على
الموقع اإللكتروني للدائرة.
 اصدار دليل المواطن للموازنة العامة سنوياً.
 المتابعة الدورية لإلنفاا الرأسمالي لضمان استخدامه في الجوانب ذات األثر اإليجابي على االقتصاد.
 تحديد السقوف المالية للمحافظات ورصد المخصصات المالية لها.
 المساهمة في مراجعة معادلة ومعايير تحديد السقوف الرأسمالية للمحافظات وتحديثها إن تطلب األمر وحسب
المستجدات.
 المساهمة في اعداد وتنفيذ برامج بناء قدرات المحافظات بما يتناسب مع التوجه الحكومي في تطبيق نهج
الالمركزية.
 إعداد نظام وجداول تشكيالت الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
 اعداد تقرير شهري حول حركات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
 متابعة تنفيذ القرارات الحكومية إللغاء ودمج بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية.
 رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية.
 المحافظة على سالمة بيئة العمل الداخلية.
 متابعة وتطوير األنظمة العاملة في الدائرة.
 متابعة وتطوير البنية التحتية اإللكترونية للدائرة.
 دعم االبداع والتميز) توظيف نتائج تقارير تقييم جائزة الملك عبد هللا للتميز في اعداد خطط تحسينية ومتابعة
تنفيذها( .
 اعداد تقرير نصف سنوي لمتابعة تنفيذ خطط عمل المديريات والوحدات التنظيمية.
 اعداد تقرير سنوي لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية.
 مشاركة الدائرة في جوائز التميز واالبداع واالبتكار.
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 الرقابة والتدقيق المالي واإلداري والفني والضبط على مختلف األنشطة واتخاذ التدابير الوقائية والعالجية
لتصويب المخالفات وفق التشريعات السارية.
كمتا تستتند الخطتة االستتراتيجية التى مجموعتة متن القتيم الجوهريتة تتمثتل بالشةمولية ،المسةاءلة ،التشةاركية ،العدالةةة
والمسؤولية المجتمعية.
ولتحقيتتق األهتتداف االستتتراتيجية المتتذكورة تقتتوم التتدائرة بتنفيتتذ برنتتامجين رئيستتيين همتتا برنتتامج " اإلدارة والخةةدمات
المساندة" وبرنامج "تطوير منهجية الموازنة" ،وسيتم تفصيلهما الحقاً.

األهداف االستراتيجية لدائرة الموازنة العامة ومؤشرات قياس األداء
األهداف االستراتيجية

مؤشر قياس االداء

المسةةاهمة فةةي بنةةاء وضةةـع مةةالي سةةليم نسبة انحةراف مقةدر النفقةات العامةة
عن الفعلي
ومستقر في المملكة
نسةةةبة تطبيةةةق الموازنةةةة الموجهةةةة
بالنتةةائج وخارطةةة الحسةةابات ضةةمن
تعزيةةز نهةةج إعةةداد الموازنةةة الموجهةةةة
اإلطار المالي متوسط المد
بالنتةةةةةائج وترسةةةةةيد مبةةةةةاد اإلفصةةةةةا
ترتيةةب األردن فةةي مؤشةةر الموازنةةة
والشفافية والمساءلة في اإلنفاق العام
المفتوحةةة وفقةةا السةةتبيان الموازنةةة
المفتوحةةة لمنظمةةة شةةراكة الموازنةةة
الدولية
الموائمة بين المةوارد البشةرية واالدوار معةةةةةةدل الوظةةةةةةائى المحد ةةةةةةة إلةةةةةةى
والمهةةةةام المؤسسةةةةية ضةةةةمن المةةةةوارد الشواغر الملغاة
المالية المتاحة
رفع كفاءة األداء المؤسسي

نسبـة رضـا متلقي الخدمة

نسةةةةةةةةةةبة النفقةةةةةةةةةةات الرأسةةةةةةةةةةمالية
المسةةةةاهمة فةةةةي تعزيةةةةز تطبيةةةةق نهةةةةج
المخصصةة للمحافظةات الةى اجمةةالي
الالمركزية المالية في المحافظات
النفقات الرأسمالية الحكومية
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خدمات دائرة الموازنة العامة
انطالقا من الحرص على تحقيق رسالة وأهداف دائرة الموازنة العامة ،تقوم الدائرة بتنفيذ الخدمات والمهام والواجبات
المنوطة بها لتغطي كافة نشاطاتها علتى نحتو يتؤدي التى الحتد متن التتداخل فتي المهتام واالزدواجيتة فتي الواجبتات بتين
المديريات والوحدات المختلفة ،وتتوزع الخدمات التي تقدمها الدائرة على برنامجين رئيسيين وهما:
 -1برنامج االدارة والخدمات المساندة:
يهدف هذا البرنامج التى تقتديم كافتة الختدمات االداريتة والماليتة المستاندة لمتوظفي التدائرة فتي مختلتف المتديريات
والوحدات وللشركاء ولمتلقي الخدمة .ويتضمن هذا البرنامج نشاط "الخدمات االداريةة والمسةاندة" ،ويترتبط بالهتدف
االستراتيجي التالي:
 رفع كفاءة اآلداء المؤسسي لالرتقاء بمستوى آداء الدائرة.
اما عن الخدمات التي يقدمها البرنامج ،فهي على النحو التالي:
 .1توفير البنية التحتية المالئمة للموظفين.
 .2تنظيم كافة الشؤون االدارية والمالية للدائرة والبيانات المتعلقة بها.
 .3إعداد الخطة التدريبية لموظفي الدائرة.
 .4تطوير وتحديث انظمة وبرمجيات الحاسوب.
 .5عقد ورش عمل.
 .6طباعة كافة الوثائق المتعلقة بالدائرة.
وتنتتاط مهمتتة اإلشتتراف علتتى تنفيتتذ برنتتامج "اإلدارة والخةةدمات المسةةاندة" بمستتاعد المتتدير العتتام للشتتؤون االداريتتة
والمالية ،ويرتبط تنفيذ هذا البرنامج بكل من مديرية الشؤون االدارية والماليتة ،ومديريتة الحاستوب والمعرفتة ،ووحتدة
الرقابة الداخلية ،ووحدة تطوير االداء المؤسسي ،وينفذ هذا البرنامج من خالل كادر وظيفي يقدر بنحو  66موظفا ً لعام
.2021
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 -2برنامج تطوير منهجية الموازنة:
يهدف هذا البرنامج الى تعميق تطبيق المنهجيتات والمفتاهيم العالميتة المعاصترة فتي ادارة الموازنتة ،مثتل اإلطتار
المالي متوسط المدى ،والموازنة الموجهة بالنتائج ،وتطبيق خارطة الحسابات وقياس مستتوى االنجتاز .ويتضتمن هتذا
البرنتتامج نشتتاط "إعةةداد قةةانون الموازنةةة العامةةة وقةةانون موازنةةات الوحةةدات الحكوميةةة ونظةةام تشةةكيالت الوظةةائى"
ومشروع "تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج" ،ويرتبط بأربعة أهداف استراتيجية ،وهي:


المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة.



مبادى اإلفصاح والشفافية والمساءلة في اإلنفاا العام.
تطوير نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ
ْ



الموائمة بين الموارد البشرية واالدوار والمهام المؤسسية ضمن الموارد المالية المتاحة.



المساهمة في تعزيز تطبيق نهج الالمركزية المالية في المحافظات.

اما الخدمات التي يقدمها هذا البرنامج فهي على النحو التالي:
 تحضير مشروع قتانون الموازنتة العامتة ومشتروع قتانون موازنتات الوحتدات الحكوميتة ،وذلتك متن ختالل اعتداد
ومراجعة السقوف المالية االولية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والسقوف النهائية للمحافظات ،وتحديث
المؤشرات االقتصادية الكلية ،واعداد تعميم الموازنة العامة متضمنا ً تلك السقوف والطلب من الوزارات والدوائر
والوحتتدات الحكوميتتة والمحافظتتات تزويتتد التتدائرة بمشتتروعات موازنتتاتهم للمتتدى المتوستتط وجتتداول تشتتكيالتهم،
إضافة الى مناقشة مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تمهيدا ً إلعداد اطار االنفاا متوستط
المدى واإلطار المالي متوسط المدى.
 اصدار بالغ اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنتات الوحتدات الحكوميتة ومشتروع نظتام
تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
 اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
 متابعة اقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.


تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وذلك من ختالل أدوات تنفيتذ الموازنتة
مثتتل (االمتتر المتتالي العتتام ،االمتتر المتتالي الختتاص ،الحتتواالت الماليتتة ،حوالتتة نقتتل العهتتدة ،مستتتند االلتتتزام المتتالي،
المناقالت المالية ،الموقف المالي).

 احداث مادة أو بند او برنامج أو مشروع جديد في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
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 اصدار ملحق موازنة في حال تطلب االمر ذلك.
 اصدار نظام تشكيالت الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
 اصدار دليل المواطن للموازنة العامة.
 ابداء الرأي في البيانات المالية الختامية للوحدات الحكومية والمؤسسات العامة وموازنات بعض المؤسسات غيتر
المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية.
 تقديم االستشارات وإبداء الرأي حيال العديد من القضايا المالية واالدارية.
وتناط مهمة اإلشراف على تنفيذ برنامج " تطوير منهجية الموازنةة" بمستاعد المتدير العتام للشتؤون الفنيتة ،ويترتبط
تنفيذ هذا البرنامج بكل من مديريات قطاعات الموازنة ومديرية الدراسات ،وينفذ هذا البرنامج من خالل كتادر وظيفتي
يقدر بنحو  75موظفا ً لعام .2021
ويبين الشكل التالي المخصصات المالية المقدرة والفعلية لدائرة الموازنة العامة للعام :2021

ويظهر المخطط التالي الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة متضمنا ً مختلف المديريات والوحدات العاملة في عام .2021
- 11 -
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قسم إحصاءات
المالية العامة
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إنجازات دائرة الموازنة العامة لعام 2021
أوال :إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
 متابعتتة إقتترار مشتتروع قتتانون الموازنتتة العامتتة ومشتتروع قتتانون موازنتتات الوحتتدات الحكوميتتة للستتنة الماليتتة
 ،2021حيث تم نشر القانونين في الجريدة الرسمية بتاريخ  2021/3/15العدد (.)5705
 صدور االرادة الملكية السامية بالموافقة علتى (قتانون ملحتق بقتانون الموازنتة العامتة رقتم ( )21للستنة الماليتة
 )2021ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ  2021/9/16العدد ( )5743والذي يهدف التى تغطيتة كلفتة اإلجتراءات
الحكومية التخفيفية والتحفيزية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا دون ان يترتب على ذلك زيتادة العجتز المتالي او
زيادة في الدين العام.
 إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية .2022
 االخذ بعين االعتبار برنامج اولويات عمل الحكومة االقتصادي ( )2023-2021عنتد اعتداد مشتروع موازنتة
عام  ،2022ورصد المخصصات المالية الالزمتة للنهتوب بالقطاعتات المختلفتة لتنفيتذ متا ورد فتي البرنتامج،
والهادف الى اعادة االقتصاد الوطني الى مسار التعافي من اآلثار السلبية التي خلفتها جائحتة كورونتا ،كمتا تتم
استتتحداث فصتتل المركتتز التتوطني لألمتتن الستتيبراني ورصتتد المخصصتتات الماليتتة الالزمتتة لتته لتعزيتتز االمتتن
السيبراني والحماية االلكترونية وتحصين األنظمة التقنية والتكنولوجية الوطنيتة ،إضتافة التى استتحداث فصتل
وزارة االستثمار ورصد المخصصات المالية الالزمة لها لتشجيع االستثمار في المملكة.
انيا :إعداد نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية
 متابعتتة إعتتداد مشتتروع نظتتام تشتتكيالت التتوزارات والتتدوائر والوحتتدات الحكوميتتة لعتتام  2021وقتتد تتتم إقتتراره
بموجب نظام رقم ( )76لسنة  -2021ن ظام تشتكيالت التوزارات والتدوائر والوحتدات الحكوميتة للستنة الماليتة
 ،2021وتم نشر النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ  2021/8/19العدد (.)5736
 البدء بإعداد مشروع نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام  ،2022بتالتزامن متع اعتداد
مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية .2022
الثا :تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
متابعة تنفيتذ قتانون الموازنتة العامتة وقتانون موازنتات الوحتدات الحكوميتة متن ختالل تطبيتق احكتام القتانونين،
و اصتتدار األوامتتر الماليتتة العامتتة والخاصتتة والحتتواالت الماليتتة والمنتتاقالت الماليتتة ومستتتندات االلتتتزام المتتالي
وحواالت نقل العهدة ،ومتابعتة ودراستة المواقتف الماليتة .إضتافة التى اعتداد بتالغ تنفيتذ قتانون الموازنتة العامتة
وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ،2021والذي يهدف التى ضتمان تنفيتذ القتانونين بمتا يفضتي
إلى تحقيق األهداف واألولويات الوطنية ،وتعزيز حوكمة وشفافية اجراءات الرقابتة علتى الماليتة العامتة والحتد
13
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متتن اي تجتتاوزات أو مخالفتتات قتتد تنتتتج عتتن تنفيتتذ الموازنتتة العامتتة ،وتعزيتتز التتنهج اإلستتتباقي فتتي منتتع حتتدوث
التجاوزات.
رابعا :إعداد تقارير حول تقييم أداء المالية العامة
قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير ربعية حول أداء المالية العامة خالل عتام  ،2021تتضتمن تقيتيم أداء
المالية العامة خالل عام  2021مقارنة مع عام .2020
خامسا :الرد على توصيات اللجنـة الماليـة في مجلس النواب واللجنة المالية واالقتصادية في مجلس األعيان
التنسيق مع الوزارات والدوائر والوحتدات الحكوميتة لإلجابتة علتى توصتيات اللجنتة الماليتة فتي مجلتب النتواب
وتوصتتيات اللجنتتة الماليتتة واالقتصتتادية فتتي مجلتتب األعيتتان حتتول مشتتروعي قتتانون الموازنتتة العامتتة وقتتانون
موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  2021من خالل مصتفوفة تتم اعتدادها لهتذه الغايتة ،وتزويتد مجلستي
النواب واالعيان بنسخة منها.
سادسا :أهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في ادارة الموازنة
صدور اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم
( )13لسنة  ،2021والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ  2021/5/16العدد ( )5718لتنظيم عملية إدارة
المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وأدوارها في هذه العملية ،ووضع األسب الكفيلة
بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي
اإلطار الكلي لالقتصاد الوطني ،وتعزيز االستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في كافة المحافظات
بكفاءة عالية ،ومراعاة الممارسات الدولية المثلى في شفافية الموازنة العامة ،وشمولية التغطية القانونية لكافة
مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها ،وتوسيع نطاا نشر
البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.
سابعا :تعزيز حقوق االنسان في المملكة
في ظل استمرار أثر تداعيات جائحة كورونا على المملكة ،فقد حرصت دائرة الموازنة العامة عند إعداد قانون
الموازنة العامة لعام  2022على زيادة مخصصات برامج الصتحة والحمايتة االجتماعيتة والشتؤون االقتصتادية
سعيا ً إليجاد بيئة اجتماعية واقتصادية وصحية آمنة للمواطنين ،وبنا ًء عل ذلك فقد تم زيادة مخصصات كل متن
وظيفتتة "الصتتحة" و"الشتتؤون االقتصتتادية" و"الحمايتتة االجتماعيتتة" بنحتتو  ،176.4و ،143.2و 90.2مليتتون
دينار على الترتيب.
وايمانا ً من الحكومة في الحفتاظ علتى حتق التعلتيم للمتواطنين فقتد تتم زيتادة مخصصتات وظيفتة "التعلتيم" بنحتو
 98.4مليتتتون دينتتتار ،كمتتتا حرصتتتت الحكومتتتة علتتتى تضتتتمين قتتتانون الموازنتتتة العامتتتة للستتتنة الماليتتتة 2022
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المخصصتتات الماليتتة الالزمتتة لتمكتتين األشتتخاص متتن ذوي اإلعاقتتة والمتترأة والطفتتل فتتي المجتمتتع ،إضتتافة إلتتى
تمكين الوزارات والدوائر والوحتدات الحكوميتة فتي تحقيتق أهتدافها متن ختالل تقتديم ختدمات أفضتل للمتواطنين
وبما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوا االنسان االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
امنا :الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي والموازنة الصديقة للطفل
وامتتا فيمتتا يتعلتتق بالموازنتتة المستتتجيبة للنتتوع االجتمتتاعي والموازنتتة الصتتديقة للطفتتل ،واستتتمرارا ً لألنشتتطة
واإلجراءات التي قامت بها دائرة الموازنة العامة ختالل الستنوات الماضتية بالتعتاون متع الجهتات ذات العالقتة
لتعميق تطبيق نهج الموازنة المستتجيبة للنتوع االجتمتاعي والموازنتة الصتديقة للطفتل ،فقتد عملتت التدائرة علتى
تعزيز عملية ادماج مفهوم النوع االجتماعي في الموازنة وذلك بالتعاون مع شركائها في هذا المجال مثل اللجنة
الوطنيتة األردنيتتة لشتتؤون المتترأة وهيئتتة األمتتم المتحتتدة للمتترأة متتن ختتالل إقامتتة عتتدة أنشتتطة للمستتاهمة فتتي بنتتاء
القدرات وتعزيز المعرفة حول الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي ،ومن أبرز هذه األنشطة عقد عتدة دورات
تدريبية لموظفي الدائرة المعنيين لتدريب المدربين ( )TOTمتخصصة بالنوع االجتماعي العتمادهم كمتدربين
فتي مجتال الموازنتة المستتجيبة للنتوع االجتمتاعي .باإلضتافة التى ذلتك فقتد تتم اشترائ متوظفي التدائرة المعنيتين
بحضتتور دورة تدريبيتتة فتتي مجتتال "إحصتتاءات النتتوع االجتمتتاعي" ودورة تدريبيتتة متخصصتتة بعنتتوان "النتتوع
اال جتمتتاعي واالقتصتتاد" .كمتتا تتتم تشتتكيل لجنتتة متتن دائتترة الموازنتتة العامتتة ووزارة الماليتتة /مديريتتة GFMIS
واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة لدراسة إمكانية إضافة تصنيف جندري للتصنيفات الموجتودة حاليتا ً فتي
الموازنة العامة وفقا ً لخارطة الحسابات.
باإلضافة الى ذلك فقد تم تضمين بالغ رقم ( )16لسنة  2021إلعداد مشروع قانون الموازنة العامتة ومشتروع
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة الماليتة  ،2022الطلتب متن التوزارات والتدوائر والوحتدات الحكوميتة
األختتذ بعتتين االعتبتتار النتتوع االجتمتتاعي (ذكتتر /أنثتتى) والطفتتل عنتتد تحديتتد مؤشتترات اآلداء المرتبطتتة بخططهتتا
االستراتيجية وعكب هذه المؤشرات (الحساسة للنوع االجتماعي) على االستتراتيجية و/أو البترامج والمشتاريع
ذات العالقة ،وبما يضمن قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإدماج مفهتوم النتوع االجتمتاعي ضتمن
موازناتهم.
تاسعا :متابعة متطلبات التعاون الدولي
 استقبال وفد من جمهورية نيجيريا وبرئاسة سعادة السفير النيجيري باألردن في دائرة الموازنة العامة ،وقامت
الدائرة باطالع الوفد على آلية اعداد الموازنة العامة في األردن وتنفيذها والرقابة عليها وكافة القضايا المتعلقة
بهذا الخصوص.
 متابعة متطلبات تحقيق برامج المؤسسات الدولية االصالحية والموجهة لدعم الموازنة العامة ،إذ تم في عام
 2021متابعة العديد من برامج الدعم المالي والفني المقدمة من مجلب التعاون الخليجي ،وصندوا النقد
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الدولي ،واالتحاد األوروبي ،والبنك الدولي ،والحكومة األمريكية ،واالتحاد األوروبي ،والحكومة االيطالية،
وغيرها من الجهات الدولية االخرى.
عاشرا :تعزيز مبدأ الشفافية في شؤون الموازنة العامة
 المشتتاركة فتتي استتتبيان مؤشتتر الموازنتتة المفتوحتتة ( )OBIلعتتام  2021التتذي أجرتتته منظمتتة شتتراكة الموازنتتة
الدوليتتة ( )IBPفتتي واشتتنطن متتن ختتالل مراجعتتة وابتتداء المالحظتتات علتتى النتتتائج األوليتتة للتقيتتيم ،اذ يهتتدف
االستبيان الى دراسة وتقييم شفافية الموازنة والتشاركية والرقابة على الموازنة في دول العتالم ،ويركتز بشتكل
أساسي على وثائق الموازنة الرئيسية التي ينبغي توفيرها للجمهور وفقتا ً ألفضتل الممارستات الدوليتة ،وتجتدر
اإلشارة الى أن األردن قد حافظ على المرتبة االولى على مستوى منطقة الشرا االوستط وشتمال افريقيتا وفقتا ً
لنتائج آختر مستع عقتد فتي عتام  ،2019حيتث احتتل المرتبتة  31متن بتين التدول المشتاركة فتي المستع والبتال
عددها  117دولة وحصل على نتيجة  61من مائة في معيار شفافية الموازنة.
 اصدار وثيقة "دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية  "2021بهدف تقوية قنتوات االتصتال وتمتتين الثقتة
المتبادلة بين المواطن والحكومة ،وتعزيز المشتاركة الواعيتة فتي شتؤون الموازنتة العامتة .وتعبتر الوثيقتة عتن
التزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل ايرادات الدولة ونفقاتها ،اضافة الى تعزيز أطر التواصل بين
الدائرة من جهة والمواطن األردني من جهة أخرى وتمكينه من الوصول الى أكبر قتدر ممكتن متن المعلومتات
والبيانات المتعلقتة بالموازنتة والتتي متن شتأنها ان تتتيع لته التعترف علتى حجتم المخصصتات الماليتة الموجهتة
للقطاعات االقتصادية والخدمات العامة التي لها مساس مباشر بحياة المواطن اليومية ،وبما يفضتي التى تحقتق
الفهم الكامل للمواطن حول مصادر االموال العامة واوجه انفاقها.
 وبهتتدف اضتتفاء المزيتتد متتن الشتتفافية علتتى عمليتتة اعتتداد الموازنتتة العامتتة للدولتتة ،فقتتد تتتم نشتتر مشتتروع قتتانون
الموازنة العامة ومشروع قتانون موازنتات الوحتدات الحكوميتة للستنة الماليتة  2022علتى الموقتع اإللكترونتي
للدائرة ليتسنى للجميع االطالع عليهما وابداء المالحظات حولهما.
 وحرصتتا متتن التتدائرة علتتى تلبيتتة حتتق االنستتان فتتي المعرفتتة وانستتجاما ً متتع قتتانون ضتتمان حتتق الحصتتول علتتى
المعلومتتات رقتتم ( )47لستتنة  2007فقتتد قتتدمت التتدائرة ختتدمات مباشتترة لبتتاحثين وأكتتاديميين وصتتحفيين وتتتم
مساعدتهم في الحصول على البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الدائرة.
حادي عشر :إعداد التقرير السنوي
إعداد التقرير السنوي السادس عشتر لعتام  ،2020ويعترب التقريتر التدور التنمتوي للموازنتة العامتة ،ولمحتة
حتتول استتتراتيجية دائتترة الموازنتتة العامتتة ودورهتتا فتتي إدارة الموازنتتة العامتتة للدولتتة والختتدمات التتتي تقتتدمها
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الدائرة .كما تم من خالل هذا التقرير إطالع الجمهور على إنجازات دائرة الموازنة العامة المتحققة خالل عتام
 2020وتطلعات الدائرة المستقبلية للسنوات القادمة.
اني عشر :ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكوميتة للستنة الماليتة  2021إلتى اللغتة اإلنجليزيتة
ونشرهما على الموقع االلكتروني للدائرة ،وبدء العمل على ترجمة مشروع قتانون الموازنتة العامتة ومشتروع
قانون الموازنات الحكومية للسنة المالية  ،2022وذلك حرصا ً من دائرة الموازنة العامة على اطالع شتركائها
الخارجيين على محتوى القانونين.
الث عشر :الحوســبة
 المتابع ة واالشةةفاع ى ةةب ت بصةةو ونةةع وتنةةفصع الودةةاخع النظصةةظ الالةةال بفدةةا تش ة ص

الةةو افا

والظواخف والوحظا الح ومص .
 العمل ى ب ت وصظ المظصفصا والوحظا في الظاخفة بأص
 المشاف

شوفا ونظاول لها ى ق بعمل الظاخفة.

في اىظاظ الحساب الالتامي ل وحظا الح ومص بالتعاون مع و افة المالص .

 إنظاف التقافصف الالان بمشفوع قافون الموا ف العام ومشفوع قافون موا فا

الوحظا

الح ومص

لغاصا مفاقشا من س األم واالظافة الع صا.
 المتابع واإلشفاع ففصا ً ى ب إظالال بصافا

فدا التش ص

والظواخف والوحظا

وانظافه ل و افا

الح ومص .
 االستمفاف في تقظص الظى الففي لمودفي الظاخفة من ال ل نصاف انه ة الحاسوب والشب

وتوابعها

ومتابع تقظص الظى الففي لمستالظمي فدا .GFMIS
 المساهم في ظفاس احتصانا
المشاف

الو افا

والظواخف الح ومص من أنه ة الحاسوب وتوابعها من ال ل

في لنف الشفاء الالان بأنه ة الحاسوب في و افة االقتناظ الفقمي والفصاظة.

 ت وصف سصاسا

ل ما

المفوف وتعمصمها ى ب مودفي الظاخفة وىقظ وفشا

المعفف وفدا حفد امن وسفص المع وما ومتابع تففصذ االفش

ىمل ل توىص بمفاهص اظافة

المظفن في استفاتصنص اظافة المعفف .

 متابع تنظصظ ىقظ استضاف الموقع االل تفوفي الالافني ل ظاخفة والظم االفتفف

وفالن بففامج مضاظ

ل فصفوسا مع و افة االقتناظ الفقمي والفصاظة.
 ت وصف الموقع االل تفوفي ل ظاخفة.
 ت وصف ومتابع فدا الت افل الالال بالظاخفة.
 المتابع واالشفاع ففصا ً ى ب اظالال بصافا

قافون الموا ف العام وقافون موا فا

وانظافهما بال غتصن العفبص واالفن ص ص .
17
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 المتابع واالشفاع ففصا ً ى ب ىم صا تففصذ الموا ف (اوامف مالص  ،حواال  ،مفاق

 ،مواقع مالص ).

 تحمصل بصافا الموا ف ى ب م ع ا سل لغاصا مشفوع .GFMIS
 تحمصل بصافا التش ص

ى ب م ع ا سل لغاصا فدا الموافظ البشفص في ظصوان الالظم المظفص .

 متابع وت وصف فدا االستبافا .
 ت وصف أفدم إلنظاف ومتابع إففاق موا فا المحافدا .
 متابع وت وصف فدا الهواتع.
 ت وصف ومتابع فدا إففاق الوحظا الح ومص .
رابع عشر :الرقابة الداخلية (مالية وادارية وفنية)
 اعداد دليل إجراءات التدقيق وخطة العمل الرقابية سنويا ً.
 اعداد تقارير رقابية شهرية وسنوية ورفعها إلى معالي وزير المالية حسب االصول.
 رفع التقارير الرقابية لعطوفة المدير العام ومعالجة انحرافات األداء ومتابعة تصويبها إن وجدت.
 إجراء الزيارات الرقابية الفجائية على كافة اقسام مديرية الشؤون الماليتة واالداريتة وبيتان االخطتاء فتي حتال
وجودها والية تصويبها.
 اعداد خطة االنجاز السنوية ومؤشرات قياس االداء لوحدة الرقابة الداخلية.
خامس عشر :تطوير األداء المؤسسي
 المستتاهمة فتتي اعتتداد ومراجعتتة خطتتط العمتتل الستتنوية لمتتديريات ووحتتدات التتدائرة للتأكتتد متتن انستتجامها متتع
األهداف االستراتيجية والتشغيلية وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في الدائرة متضمنة مؤشترات
األداء االستراتيجية ومؤشرات أداء العمليات والمخاطر المحتملة.
 اعداد تقتارير تقتدم ستير العمتل بالخطتة االستتراتيجية وخطتط العمتل الستنوية متضتمنة نتتائج قيتاس مؤشترات
األداء ونسب اإلنجاز الخاصة لكل مديرية/وحدة في الدائرة والتوصيات المناسبة وتعميمها على الموظفين.
 مراجعة منهجيات العمل بنتاء علتى الخبترات المتراكمتة فتي التدائرة واعتداد إصتدارات جديتدة وتعميمهتا علتى
الموظفين وتوثيقها على النظام المحوسب وقياس كفاءة وفاعلية عمليات الدائرة.
 اعداد دليل التخطيط االستراتيجي الخاص بدائرة الموازنة العامة (يتضمن خطتوات مراجعتة وتطتوير الخطتة
االستراتيجية وخطط عمل المديريات والوحدات ،وكذلك إجراءات المتابعة والتقييم).
 تنفيذ الم سوحات السنوية للتدائرة (قيتاس رضتا المتوظفين ومتلقتي الخدمتة والشتركاء والمتوردين وتقيتيم كفتاءة
وفاعلية األنظمة العاملة وقياس مدى الرضا عن كفاءة أجهزة الحاسوب وتوابعها وتقيتيم سياستة أمتن وحمايتة
المعلومات) متن أجتل تقصتي احتياجتاتهم وتحديتد مستتوى رضتاهم ومتواطن القتوة والضتعف والوقتوف علتى
18
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فتترص التحستتين للعمتتل عليهتتا بشتتكل مستتتمر وبالتتتالي تحقيتتق متطلبتتات وتوقعتتات متلقتتي الخدمتتة والشتتركاء
والموظفين.
 إدارة ومتابعة شتكاوى ومالحظتات واستفستارات متلقتي الخدمتة وتتوفير التردود عليهتا بالتنستيق متع المعنيتين
بالسرعة الممكنة من خالل منصة بخدمتكم الحكومية الذي تم إطالقها من قبل رئاسة الوزراء في عام .2018
 تتتوفير التتردود علتتى كتتتب إبتتداء التترأي بتتالخطط االستتتراتيجية للتتوزارات والتتدوائر الحكوميتتة وقيتتاس رضتتا
الشركاء.
 المساهمة في مراجعة نظام التنظيم اإلداري للدائرة.
سادس عشر :الشؤون اإلدارية والمالية
 متابعة وتنفيذ موازنة الدائرة لعام .2021
 متابعة وتنفيذ جدول تشكيالت الدائرة لعام .2021
 اعداد مشروع موازنة الدائرة لعام .2022
 التحضير إلعداد مشروع جدول تشكيالت الدائرة لعام .2022
 طباعة وتوزيع ( )150نسخة من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ونظام تشكيالت
الدوائر والوزارات الحكومية.
 اعتماد نظام تراسل لكافة المراسالت الواردة والصادرة من وإلى الدائرة.
 المساهمة في تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة من خالل مشاركة الدائرة بنحو ( )35دورة تدريبية وورش
عمتتل داخليتتة وخارجيتتة ختتالل عتتام  ،2021وذلتتك لتنميتتة مهتتارات المتتوظفين وتعزيتتز قتتدراتهم للقيتتام بالمهتتام
والواجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه وذلك على النحو التالي:

الدورات التدريبية وورش العمل الداخلية والخارجية لعام 2021
الرقم
1
2
3
4

عنوان الدورة

الجهة المنظمة

رسم السياسات وصنع القرار

معهد اإلدارة العامة

إدارة التغيير

معهد اإلدارة العامة

عدد
الموظفين
6

الفترة
2021/4/14-12
2021/9/16-13

5

2021/6/16-14
2021/9/16-13

تأهيل وتطوير شاغلي وظيفة مدير

معهد اإلدارة العامة

2

2021/6/27-6

إدارة المخزون والمستودعات

معهد اإلدارة العامة

1

2021/9/3-8/30
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الجهة المنظمة

عدد
الموظفين

الفترة

تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع
العام

مديرية المعهد المالي

3

2021/7/8-4
2021/9/30-26

تقييم اال ر

معهد االدارة العامة

2

2021/3/3-2/28

الرقم
5
6

عنوان الدورة

7
تعزيز ممارسة الحوكمة

معهد االدارة العامة

8

االتصال والتواصل الفعال

9

المحاسب الحكومي /محور إجراءات المحاسبة
الحكومية 1

مديرية المعهد المالي

10

المحاسب الحكومي /محور إجراءات المحاسبة
الحكومية 2

11

المحاسب الحكومي /محور المالية العامة

1

2021/4/21-18

معهد االدارة العامة

3

2021/4/15-12
2021/11/25-21

2

2021/7/29-25
2021/9/30-26

مديرية المعهد المالي

2

2021/8/5-1
2021/10/7-3

مديرية المعهد المالي

2

2021/8/15-8
2021/10/14-10

12

تأهيل المحاسب الحكومي /محور اإلحصاءات
وأنظمة المعلومات

مديرية المعهد المالي

2

2021/8/22-16
2021/11/14-8

13

تأهيل المحاسب الحكومي /محور العمل
الرقابي في الجهاز الحكومي االردني

14

المحاسب الحكومي /محور تشريعات مالية 1

15

المحاسب الحكومي /محور تشريعات مالية 2

16

المحاسب الحكومي /محور تشريعات مالية 3

17

توجيه الموظى الجديد

18

الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي

19

إحصاءات النوع االجتماعي

مديرية المعهد المالي

2

2021/8/30-23
2021/11/1-10/25

مديرية المعهد المالي

2

2021/9/9-5
2021/9/30-26

مديرية المعهد المالي

2

2021/7/8-4
2021/9/16-12

مديرية المعهد المالي

2

2021/7/15-11
2021/9/23-19

معهد اإلدارة العامة

4

2021/7/11-6/27
2021/12/14-1

اللجنة الوطنية
األردنية لشؤون
المرأة

4

دائرة اإلحصاءات
العامة

2
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الجهة المنظمة

عدد
الموظفين

الفترة

هيئة األمم المتحدة

1

2021/9/23-19

معهد اإلدارة العامة

1

2021/12/1-11/29

مركز التو يق الملكي
األردني الهاشمي

1

2021/11/25-15

ديوان المحاسبة

1

2021/10/21-17

معهد اإلدارة العامة

1

2021/10/21-20

معهد اإلدارة العامة

2

2021/4/13-12
2021/11/24-22

معهد اإلدارة العامة

2

2021/6/9-7
2021/9/16-13

27

Public Financial Management

البرنامج التدريبي
الهولندي في دبي

1

28

Public Financial Management

البرنامج التدريبي
الهولندي في االردن

1

29

National Registry of Investment
)Projects (NRIP

البنك الدولي

1

2021/7/14-4

30

تمكين الموظى الجديد

معهد اإلدارة العامة

4

2021/4/29-26

31

الحوكمة والمهارات القيادية لفئة الشباب في
القطاع العام

معهد اإلدارة العامة

2

2021/3/16-7
2021/4/6-3/22

وزارة االقتصاد
الرقمي والريادة

3

2021/9/27-26

غرفة تجارة عمان

1

2021/11/30-28

غرفة تجارة عمان

1

2021/11/30-28

وزارة االقتصاد
الرقمي والريادة

1

2021/9/24-23

الرقم

عنوان الدورة

20

Gender and Economics

21

رائد االعمال الحكومية

22

إدارة الو ائق للمؤسسات والمنشآت العامة

23

معايير تقييم وحدات الرقابة الداخلية

24

اإلدارة الفعالة عن بعد

25

اساسيات إدارة الجودة الشاملة

26

مهارات تخطيط وتنظيم العمل

32

Data Science in Public Session
دورة في الذكاء االصطناعي

33

تطبيقات عملية – قانون الضمان االجتماعي

34

صناعة المحتو الرقمي

35

منصة التأمين الصحي
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آلية إعداد الموازنة العامة
حقق األردن تقدما ً ملموسا ً في مجال إعداد الموازنة وإدارتها وفقا ً ألحدث الممارسات والتصنيفات الدولية وبما
يتالءم مع األوضاع االقتصادية والمالية المحلية ،حيث تم إدخال التحستينات علتى أستلوب إعتداد الموازنتة العامتة
وتصتتنيف النفقتتات واإليتترادات ،ومنتتذ عتتام  2008بتتدأت دائتترة الموازنتتة العامتتة بالعمتتل علتتى ربتتط عمليتتة اعتتداد
الموازنة بالتخطيط االستتراتيجي وذلتك متن ختالل تبنتي مفهتوم الموازنتة الموجهتة بالنتتائج ضتمن اإلطتار المتالي
متوسط المدى.
وبموجب مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج تطلب دائرة الموازنة العامة سنويا ً من التوزارات والتدوائر والوحتدات
الحكومية تحديد رؤيتهةا ورسةالتها وأهةدافها االسةتراتيجية وبرامجهةا ومشةاريعها وأنشةطتها ومؤشةرات قيةاس
األداء الخاصة بها على مستوى األهداف االستراتيجية والبرامج ،علتى أن تكتون هتذه األهتداف واضتحة ومحتددة
وقابلة للقياس وواقعية ومحددة بوقتت وأن تكتون منستجمة متع رؤيتة التوزارة أو التدائرة الحكوميتة ومتع األهتداف
الوطنية للدولة.
ويغطي اإلطار المالي متوسط المدى ثالث سنوات بدالً من سنة واحدة لجميع بنود اإليرادات والنفقات بمتا يم نكتن
الحكومة من رسم السياسة المالية وبنتاء الموازنتة العامتة للدولتة ضتمن رؤيتة ماليتة واضتحة لتحقيتق وضتع متالي
سليم ،ويتم تصنيف هذه البنود وفقا ً لخارطة حسابات تتوافق مع المعايير الدوليتة حيتث تتضتمن تصتنيفات متعتددة
جغرافية ووظيفية واقتصادية وتنظيمية وتمويلية وبرامج تساعد اإلدارة المالية على توفير تقارير تحليلية شاملة
تلبتي احتياجتات الجهتات الرستمية والخاصتة .وتجتدر االشتارة التى انته طترأ العديتد متن التطتورات علتى الجتدول
الزمني السنوي لمراحل إعداد الموازنة العامة الذي يمكن ايجازه على النحو التالي:
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الجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة
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التطلعات المستقبلية
أوال :تعزيز المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة من خالل ما يلــي:
 المساهمة في توجيه وضبط اإلنفاا العام وفقا ً لأللولويات الوطنية وبرنامج اولويات عمل الحكومة
االقتصادي (. )2023-2021
 تخفيض الدعم المقدم للوحدات الحكومية بشكل تدريجي.
 الحفاظ على مستوى آمن لعجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.
انيا :االستمرار في العمل على تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيد مبادئ اإلفصا
والشفافية والمساءلة في االنفاق العام وذلك من خالل ما يلي:
 تفعيل نظام المتابعة والتقييم آلداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
 تعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
 إيالء المزيد من االهتمام بالجانب التحليلي لإلنفاا العام.
 تحسين موقع األردن عالميا ً في مجال شفافية الموازنة.
الثا :بذل المزيد من الجهود في مجال تعزيز تطبيق نهج الالمركزية المالية في المحافظات من خالل العمل
على ما يلي:
 مراجعة أسب ومعايير تحديد سقوف موازنات المحافظات الرأسمالية بما يتناسب مع المستجدات المتعلقة
في التشريعات ذات العالقة بالالمركزية.
 المتابعة الدورية لإلنفاا الرأسمالي للمحافظات لضمان توجيهه بشكل يؤدي الى تعزيز الجانب التنموي في
المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
رابعا :العمل على رفع كفاءة االداء المؤسسي لالرتقاء بمستو أداء الدائرة من خالل ما يلي:
 تحسين الخدمات.
 رفع كفاءة الموارد البشرية.
 تحسين بيئة العمل الداخلية.
 دعم ثقافة اإلبداع واالبتكار في الدائرة.
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مفاهيم مستخدمة
الفصـــــــــــــــــــل :

الةةدائرة او الوحةةدة الحكوميةةة التةةي تةةدخل موازنتهةةا ضةةمن قةةانون الموازنةةة العامةةة وقةةانون موازنةةات
الوحدات الحكومية.
أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.

الوحدة الحكوميـــة :

أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامةة أو سةلطة أو شةركة أو مؤسسةة عامةة مسةتقلة ماليةا أو إداريةا تةدخل
موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية.

الموازنـة العامــــة :

خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة ضمن إطار مالي متوسط المد .

السنة الماليــــــــة :

السنة التي تبدأ في اليوم األول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثال ين مةن
شهر كانون األول من السنة ذاتها.

الواردات (اإليرادات):

جميع الضرائب والرسوم والعوائد واألربا والفوائض والمنح وأي أموال أخر ترد للخزينة العامةة أو
ألي وحدة حكومية.

النفقـــــــــــــــــات :

المبالغ المخصصة ضمن موازنات الفصول لتمويل بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية كافة حسةب قةانون
الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية  ،وفقا للتصنيى االقتصادي المعتمد للنفقات.

المـوازنــــــــــــــة
الموجهة بالنتائــج :

المنهجيةةة المسةةتخدمة فةةي اعةةداد قةةانون الموازنةةة العامةةة وقةةانون موازنةةات الوحةةدات الحكوميةةة والتةةي
بموجبهةةةا تقةةةوم الفصةةةول بتحديةةةد رؤيتهةةةا ورسةةةالتها وأهةةةدافها االسةةةتراتيجية وبرامجهةةةا ومشةةةاريعها
وأنشطتها ومؤشرات قياس األداء على مستو األهداف االستراتيجية والبرامج على أن تكةون واضةحة
ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحةددة بططةار زمنةي وأن تكةون منسةجمة مةع رؤيةة ورسةالة الفصةول
لتحقيق األهداف واالولويات الوطنية.

النتائج المنتظـــــــرة:

المنافع المتوقع تحقيقها من النفقات العامة.

الدائرة الحكوميــــة:

اإلطـــار المالـــــي
متوسط المــــــد

:

الخطةةة الماليةةة للحكومةةة وسياسةةتها خةةالل المةةد المتوسةةط لسةةنة الموازنةةة وسةةنتين تأشةةيرتين تةةاليتين
والمسةةتندة الةةى توقعةةات االقتصةةاد الةةوطني والمبنيةةة علةةى عةةدد مةةن المرتكةةزات والفرضةةيات وتوقعةةات
المؤشرات االقتصادية الرئيسية.

إطـــار اإلنفـــــاق
متوسط المـــــد

:

الخطة التفصةيلية للنفقةات المتوقعةة للفصةول خةالل المةد المتوسةط لسةنة الموازنةة وسةنتين تأشةيرتين
تاليتين.

جدول التشكيـــالت :

مجموعة الوظائى والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظةام تشةكيالت الوظةائى الصةادر
بمقتضةةى قةةانون الموازنةةة العامةةة أو قةةانون موازنةةات الوحةةدات الحكوميةةة أو موازنةةة أي مةةن الةةدوائر
األخر .

خارطة الحسابـــــات :

مجموعةةة مةةن التصةةنيفات المتسةةقة والمناسةةبة لمعةةامالت النظةةام المةةالي الحكةةومي تتضةةمن التصةةنيى
الوظيفي واالقتصادي والتنظيمي والبرامجي والتمويلي والجغرافي للبيانات المالية الحكومية.

الموازنةةةةةةةة المسةةةةةةةتجيبة الموازنة التي تأخذ بعين االعتبةار احتياجةات الطفةل والمةرأة وتتضةمن المخصصةات الالزمةة لتلبيةة هةذ
للنةةةةةةةةةةةوع االجتمةةةةةةةةةةةاعي االحتياجات.
وموازنـة الطفـــــــــــــل:
المتابعة والتقييــــــــــــم:

متابعةةة مؤشةةرات األداء وقياسةةها علةةى مسةةتو األهةةداف االسةةتراتيجية والبةةرامج فةةي قةةانون الموازنةةة
العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.

نظةةةام ادارة المعلومةةةات نظةةام مةةالي محاسةةبي وإداري حكةةومي محوسةةب متكامةةل يةةربط الةةوزارات والةةدوائر الحكوميةةة ماليةةا مةةع
الماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وزارة المالية.
الحكوميــــة : GFMIS
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الملحق اإلحصائي
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جــدول رقــم ()1
خالصة الموازنة العامة للسنة المالية 2021
) بالدينار (

المبــلغ

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

المبــلغ

اإلي ـ ـ ـ ـ ـرادات
7,298,000,000
5,390,000,000
1,908,000,000

839,800,000

النفق ـ ـ ـ ـ ــات

اإلي ـرادات المحل ـ ــية
اإلي ـرادات ر
الضي ــبية

8,808,893,000

النفقــات ال ج ـ ــارية

2,499,715,000

ال ج ـ ــهاز المدنـ ــي

غي ر
الضيبية
اإلي رادات ر

1,429,588,000

ال ج ـ ــهاز العســكري

1,320,050,000

ج ـ ــهاز األمن والسالمة العامة

3,559,540,000

النفقات االخرى

المنـ ــح ال خـ ـ ــارجية

 1,612,000,000التق ــاعد والتعويضات
 1,452,000,000فوائ ــد الدي ــن العــام
55,000,000

دعم القمح واألعالف

20,540,000

دعم الوح ـدات الحكومية

75,000,000

المعالجات الطبية

70,000,000

دعم الجامعات األردنية الحكومية

 201,000,000المعونة النقدية المتكررة
74,000,000

تسديد ز
التامات سابقة

1,299,207,000

النفقــات الرأســمالية

 269,752,800مشاريـ ـ ع مستمرة
 708,446,200مشاريـ ـ ع قيد التنفيذ
 321,008,000مشـ ــاريـ ـ ع ج ـدي ـ ــدة
8,137,800,000

مجم ـ ــوع االي ـرادات العامة

1,970,300,000

عجـز الموازنة

10,108,100,000

مجم ـ ـ ــوع النفقـات العامة

مـوازن ــة التمـويـ ــل
المبــلغ

المصادر

المبــلغ

االستخدامات

64,800,000

القروض الخارجية لتمويل مشاريـ ـ ع رأسمالية

1,970,300,000

تسديد عجــز الموازنة

1,356,066,000

قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة

410,093,437

تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة

815,350,000

إصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدوالر

957,150,000

اطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدوالر

4,617,189,000

القروض الداخلية

214,290,000

سلف وزارة المالية لسلطة المياه

135,050,468

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة عىل سلطة المياه

178,543,195

اقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية

2,987,977,900

الداخىل
اطفاءات الدين
ي

6,853,405,000

المجموع

6,853,405,000

المجموع

الجدول يتضمن ملحق الموازنة لعام .2021
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خالصة التصنيف الوظيفي للنفقات العامة المقدرة حسب
المجموعات الوظيفية للسنة المالية 2021

2,084,144,000

1,938,028,000

2021
1,257,945,000

1,212,955,000
1,212,955,000

1,507,426,000

715,400,000

194,000,000

10,108,100,000

974,875,000

)مقدرة)
22,162,000
201,165,000
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النفقات الرأسمالية للمحافظات /الالمركزية لعام 2021
(مليون دينار)
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جدول رقم ()2
تطور اداء الموازنة العامة ومؤشرات المالءة المالية للسنوات 2021-2017
مليون دينار

البيان
االيرادات المحلية

فعلي

فعلي

فعلي

فعلي

إعادة تقدير

2017

2018

2019

2020

2021

6,717.4

6,944.9

6,965.9

6,238.0

7,301.2

707.9

894.7

788.4

790.9

840.0

مجموع االيرادات العامة

7,425.3

7,839.6

7,754.3

7,028.9

8,141.2

النفقات الجارية

7,113.0

7,619.6

7,897.2

8,388.5

8,789.6

النفقات الرأسمالية

1,060.2

947.7

915.5

822.8

1,080.1

مجموع النفقات العامة

8,173.2

8,567.3

8,812.7

9,211.3

9,869.7

المنح الخارجية

عجز الموازنة العامة
بعد المنح

747.9-

727.7-

1,058.4-

2,182.4-

1,728.5-

قبل المنح

1,455.8-

1,622.4-

1,846.8-

2,973.3-

2,568.5-

عجز /وفر الموازنة العامة كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي
بعد المنح

%2.5-

%2.4-

%3.3-

%7.0-

%5.4-

قبل المنح

%5.0-

%5.3-

%5.8-

%9.6-

%8.0-

مؤشرات المالءة المالية
نسبة االيرادات العامة للناتج المحلي اإلجمالي

25.3%

25.7%

24.5%

22.7%

25.3%

نسبة االيرادات المحلية للناتج المحلي اإلجمالي

22.8%

22.8%

22.0%

20.1%

22.7%

نسبة المنح الخارجية للناتج المحلي اإلجمالي

2.4%

2.9%

2.5%

2.5%

2.6%

نسبة النفقات العامة للناتج المحلي اإلجمالي

27.8%

28.1%

27.9%

29.7%

30.7%

نسبة النفقات الجارية للناتج المحلي اإلجمالي

24.2%

25.0%

25.0%

27.0%

27.3%

نسبة النفقات الرأسمالية للناتج المحلي اإلجمالي

3.6%

3.1%

2.9%

2.7%

3.4%

نسبة النفقات الرأسمالية للنفقات العامة

13.0%

11.1%

10.4%

8.9%

10.9%

تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة

82.2%

81.1%

79.0%

67.7%

74.0%

تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية

94.4%

91.1%

88.2%

74.4%

83.1%
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()5
ـدول رقـ
جـ
رقمـم()3
جدول
الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021
) بالدينار (

المبــلغ
745,413,000
64,079,000
16,025,000
26,552,000
62,819,000

914,888,000
525,349,000

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
اإلي ـ ـ ـ ـ ـرادات
اي رادات بيع السلع والخدمات
اي رادات دخل الملكية
االيرادات المختلفة
حكوم
دعم
ي
المنح الخارجية

مجمـ ــوع االي ـرادات
ر
صاف العجـز قبل التمويل
ي

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
المبــلغ
النفق ـ ـ ـ ـ ــات
 971,270,000النفقــات ال ج ـ ــارية
ن
العاملي
 316,305,000تعويضات
 480,579,000استخدام السلع والخدمات
 148,437,000فوائد القروض الداخلية والخارجية
 25,949,000النفقات األخرى
 468,967,000النفقات الراسمالية
داخل *
 332,136,000تمويل ي
حكوم
 6,012,000دعم
ي
 68,000,000قروض خارجية
 62,819,000منح خارجية
1,440,237,000
مجم ـ ــوع النفقـات

مـوازنــة التمـوي ــل المجمعة
المبــلغ

االستخدامات

المبــلغ

المصادر

620,560,000
 95,211,000مجموع الوفر قبل التمويل
 68,000,000القروض الخارجية لتمويل مشاري ـ ع رأسمالية 361,032,000
34,855,000
 693,117,000مسحوبات القروض الداخلية
 416,765,000استخدام احتياطيات لتسديد ن
34,471,000
التامات
450,739,000
 229,179,000أخرى
615,000
1,502,272,000
1,502,272,000
المجموع

مجموع العجز قبل التمويل
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
احتياطيات لتسديد ز
التامات
أخرى

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

31

المجموع

التقرير السنوي السابع عشر 2021

))(6
رقم (4
جدول رقم
جدول
تطور موازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2021 - 2017
بالدينار
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
111
114
131
133
141

الضرائب على الدخل واالرباح
الضرائب على السلع والخدمات
المنح الخارجية
دعم حكومي
ايرادات دخل الملكية

142
145

ايرادات بيع السلع والخدمات
االيرادات المختلفة

مجموع االيرادات

فعلي 2017
4,960,686
2,350,623
29,713,889
136,620,975
56,616,114
1,240,847,749
10,055,664

1,481,165,700

فعلي * 2018
االيـــــــــــــــــــــــــــــرادات
5,064,128
2,581,919
23,866,015
149,616,796
80,066,073
1,153,565,245
6,391,573

1,421,151,749

فعلي 2019

فعلي 2020

إعادة تقدير 2021

3,664,352
3,006,568
26,421,540
26,303,000
58,682,274
1,201,624,652
9,117,605

2,615,566
1,865,531
17,456,175
24,501,166
68,054,293
1,014,623,963
7,960,246

3,200,000
1,893,000
31,269,000
25,485,000
62,430,000
820,548,000
15,570,000

1,328,819,991

1,137,076,940

960,395,000

النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
النفقــــــــــــات الجـــــــاريـة
 211الرواتب واالجور والعالوات
 212مساهمات الضمان االجتماعي
 221استخدامات السلع والخدمات
الفوائد الخارجية
241
 242الفوائد الداخلية
االعانات لمؤسسات عامة غير مالية
251
التقاعد والتعويضات
271
نفقات اخرى متنوعة
282
 311اصول ثابتة

مجموع التفقات الجارية

النفقات الرأســـــــــــمالية
 202001رأسمالية  -تمويل داخلي
 202002رأسمالية  -دعم حكومي
رأسمالية  -قروض خارجية
203
رأسمالية  -منح
204

مجموع النفقات الرأسمالية
اجمالي النفقات

صافي العجز  /الوفر قبل التمويل

273,563,339
28,258,345
419,938,409
14,332,067
126,198,127
974,994
12,485,872
14,477,323
538,622

276,267,991
27,678,947
471,251,938
29,374,000
118,732,000
1,375,000
5,013,000
17,708,122
1,125,000

362,335,844
33,554,001
486,015,807
22,623,860
141,823,610
3,785,287
6,440,280
20,876,192
509,218

1,077,964,099

1,160,359,439

1,049,971,712

890,767,098

948,525,998

384,680,502
26,035,005
59,588,689
29,713,889

402,958,482
26,668,494
55,326,978
23,866,015

346,311,042
5,238,928
44,079,583
26,421,540

252,704,939
5,600,000
19,296,584
17,456,175

291,870,000
5,895,000
47,200,000
31,269,000

500,018,085
1,577,982,184

508,819,969
1,669,179,408

422,051,093
1,472,022,805

295,057,698
1,185,824,796

376,234,000
1,324,759,998

-96,816,484

5113001
5111001
5111002
5114001
5114002

تسديد العجز قبل التمويل
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة
تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينه

5119002
5119004
5119007
5119008
5119012
5119013
5119014
5119015
5119999

تحويل إلى سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
0
718,939
رديات ايرادات سنوات سابقة وذمم
325,521,400
احتياطات لتسديد التزامات
141,478,885
تسديد التزمات
4,051,876
توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية
0
قروض تمويلية للفئات المستهدفة
6,630,648
التزامات غير مسددة
6,688,594
سلف
83,325,800
اخرى

مجموع االستخدامات
 4113001وفر الموازنة قبل التمويل
 4111001القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية

4111002
4119004
4119007
4119008
4119009
4119011
4119010
4119999

مسحوبات القروض الداخلية
استخدام احتياطيات لتسديد التزامات
امانات ورديات نفقات سنوات سابقة
مطالبات غير مسدده
سلفة وزارة المالية
تحويل من شركة تطوير العقبة
سلف مستحقة
اخرى

مجموع المصادر
العجز /الوفر بعد التمويل

287,190,994
814,782,687
61,272,647
184,147,021
4,002,376

371,084,135
37,920,114
542,914,023
26,026,525
150,084,876
3,455,118
6,397,898
22,085,233
391,517

257,715,739
26,312,865
565,466,000
24,231,634
150,782,897
1,365,527
8,681,896
14,340,935
1,074,219

-143,202,814

-248,027,659
موازنة التــــــــــــــــمويل المجمعة
االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات
274,403,128
439,594,450
389,447,841
254,390,410
39,982,330
110,023,005
58,466,152
108,083,841
416,810
3,718,898

48,747,856-

364,364,998-

256,232,133
337,518,825
26,965,634
14,518,375
323,064
19,030,090
0
468,928,936
26,011,738
0
0
0
0
595,474

4,000,000
0
428,269,000
22,094,000
0
0
0
0
615,000

1,919,811,867

1,190,555,576
1,501,426,006
المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر

1,150,124,269

1,428,711,938

190,374,510
112,058,651
1,073,948,027
425,387,962
9,739,247
19,788,213
82,500,000
0
0
6,015,257

131,200,314
63,892,869
425,380,847
296,966,999
99,322
39,767,434
225,851,791
0
0
7,396,000

207,484,277
19,296,584
379,285,401
302,379,282
5,251,540
12,648,528
169,641,366
19,030,090
0
35,107,201

121,687,002
47,200,000
564,436,000
468,928,936
0
0
207,321,000
4,000,000
0
15,139,000

1,150,124,269
0

1,428,711,938
0

1,919,811,867
0

0
297,487
325,379,295
237,165,622
1,883,684
4,546,979
7,387,988
7,751,096
1,203,251

191,566,791
81,277,942
619,591,946
322,343,981
6,716,862
35,995,272
225,528,176
0
6,688,594
11,716,442

1,501,426,006
0

ر
الت تم نقلها اىل قانون الموازنة العامة يف عام  2019والبالغ عددها ( )29وحدة حكومية.
*
ي
الفعىل لعام  2018يشمل الوحدات الحكومية ي
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0
0
304,670,197
120,452,231
0
0
0
0
2,716,887

1,190,555,576
0

486,052,000
361,032,000
32,026,000
91,565,000
3,058,938

