
 

 

 

 
 

 

 
    

  

 

وحدة  وحدة

 بمستوى قسم
وحدة بمستوى 

 مديرياث المركز مديرياث المحافظاث مديريت

قسم 33مديريت/ 11 3 7 1  71/مديريت  17 

قسم     الهيكل التنظيمي لوزارة المالية 

 وزير المالية 

 االهين العبم

 هستشبرو هعبلي الوزير

 هكتت هعبلي الوزير

 العبم األهينهستشبرو  هكتت عطوفخ االهين العبم

لجنخ التخطيط والتنسيق 

 والوتبثعخ 

 االعالم واالتصبلوحذح 

 ()ثوستوى هذيريخ

 سكرتير اللجنخ الوركسيخ لالستئجبراد

  هذيريخ الرقبثخ الذاخليخ

 إلقلينقسن الرقبثخ الذاخليخ 

  الجنوة

 إلقلينقسن الرقبثخ الذاخليخ 

  الشوبل

  رقبثخ الوبليخقسن التذقيق وال 

 و  قسن الرقبثخ اإلداريخ

الرقبثخ علي االنظوخ 

 الوحوسجخ

  قسن الرقبثخ الذاخليخ / التقبعذ
ساعد األمين العام م

واالدارية   للشؤون المالية

 والمحافظات 

مديرية المراقبة 
 والتفتيش 

 مديرية
المعهد 

   المالي

مديرية تنمية 
الموارد 

 البشرية 

مديرية 
 اإلدارة  

مديرية الشؤون 

 القانونية 

مديرية مالية 
مديرية  11محافظة) 

 (مالية محافظة

مديرية مالية 
 غرب عمان  

مديرية مالية 
 جنوب عمان  

مديرية 
الدراسات 

والسياسات 
 االقتصادية 

مديرية 

 الدين العام

مديرية 
رادات االي

 العامة

مديرية 
الحسابات 

 العامة

مديرية 
الخزينة 

 العامة

مديرية 
الحاسوب 

وتكنولوجيا 
 المعلومات

 

لسم تدليك 
 االيرادات

لسم وحدات الرلابة 
 المالية  

 لسم الديوان 

لسم المرالبة 
والتفتيش / الليم 

 الشمال 

لسم المرالبة 
والتفتيش/ الليم 

 نوب الج

 لسم لضايا الدولة 

االستشارات لسم 
 المانونية

تنفيذ لرارات لسم 
    االحكام

لسم 
الديوان 

 العام

لسم 
 الخدمات

لسم 
 المحاسبة

لسم 
اللوازم 

والجريدة 
 الرسمية

لسم 
العاللات 

 العامة

لسم تخطيط 
لتطوير التدريب وا

 االداري 

لسم الموارد 
 البشرية

لسم تخطيط 
 الموارد البشرية 

لسم الشؤون 
اإلدارية 
 والمالية  

 لسم التدريب 

لسم التماعد 
واألموال 

 العامة  

لسم المتابعة 
 والتدليك  

لسم 
 المحاسبة  

لسم التماعد 
موال واأل

 العامة  

لسم المتابعة 
 والتدليك  

لسم 
 المحاسبة  

لسم التماعد 
وتحصيل األموال 

 العامة  

لسم التدليك 
والمتابعة 

 ( لسم  11)

لسم  
المحاسبة 

 (  لسم11)

لسم التعاون 
  الدولي

لسم التحليل 
  الضريبي

لسم اإلحصاء 
  واالتصال

 

لسم اإللتراض 
  )المكتب األمامي(

لسم التدليـــك 
  )المكتب ااألوسط(

لسم األبحاث 

)اإلحصاء 
 واالستراتيجيات(
 )المكتب األوسط(

لسم العمليات 

  )المكتب الخلفي(

سم االيرادات ل
الفوائض و العامة

  المالية

 

لسم رسوم 
طوابع الواردات 
 والنماذج المالية  

لسم صندوق 

 االيرادات  

 دراسة  لسم
 االعفاءات 

لسم الحساب 
 الختامي 

لسم الحسابات 

 المركزية 

لسم الحسابات 
 المصرفية 

لسم العاللات 

 المالية  

لسم رد 
االيرادات 
 والتسويات 

لسم حسابات 
الوحدات 
 الحكومية 

لسم 
 الخزينة 

لسم صندوق 
 االنفاق 

لسم السلف 
والرديات 

والمصروفات 
 مستردة ال

 لسم األمانات 

لسم النفمات 
 العامة 

لسم التحليل 
 والبرمجة 

 

سم الحكومة ل
 االلكترونية  

 

 وحدة الجودة وتمييم األداء المؤسسي )بمستوى

 (مديرية

دعم لسم 
ماعد انظمة الت
ولواعد 
  البيانات

لسم البنية 
التحتية وامن 

  المعلومات

مديرية ادارة المعلومات 
 GFMISالمالية الحكومية  

 

قسم 

العملياث 

 المحاسبيت

لسم اعادة 
هندسة 

 العمليات

 

إدارة لسم 
المشاريع 

 والموازنة

 

تطوير لسم 
العمليات وإدارة 

 النظام

 
مديرية 
التقاعد 

 والتعويضات

قسم صندوق 

الضمان االجتماعي 

 الدخاروا

قسم 

 التدقيق

قسم 

 المحاسبت

قسم 

 الرواتب
قسم 

 الديوان

قسم سكرتاريا 

اللجان 

 واالستقبال 

 متابعة اعمال ماليات المحافظات )مستوى لسم(وحدة 

مديرية 
االموال 

 العامة

رادات اي لسم

  الخزينة

امانات  لسم 
 دوائر االخرىال

المحاسبة  لسم 

 والتحممات العامة

 الديوان لسم 

ة المتابعة وحد
والتسويات 

المالية/بمستوى 
  لسم

وحذح الالهركسيخ الوبليخ 

 (قسن)ثوستوى 

وحدة متابعة تنفيذ معايير المحاسبة الدولية في 
 ى لسم(النظام المحاسبي الحكومي )بمستو

وحذح الرقبثخ الذاخليخ 

ثوستوى )الوركسيخ 

 هذيريخ(

لسم 
تكنولوجيا 

 المعلومات
 

االتصال لسم 
   وبناء المدرات

 

11/1/2022 

وحدة اإللتزامات 

المالية )بمستوى 
  لسم(

 يخ وحذح الوبليخ الكل


