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 بيان "أ" –6102كانون األول  10المنتهية في الماليةة الموحدة للسنة النقدي اتبيان التدفق

 

 

  6102   اتإيضاح

 دينار أردني   

 التطغيلية  نطةةمن األ ةالنقدي اتالتدفق 
 

 

 المقبوضات  
 

 

 6,,351137,63,        11 اإليرادات المحلية   

  4736663113,           12 جاريةالمنح ال 

 النقود المنقولة 
 

                 5,53,23  

 التشغيلية  ةنشطمجموع المقبوضات من األ 
 

       081,6811080,0 

 

  المدفوعات 

 

 (3616355633,7,)     13 النفقات الجارية   

 (5131123221)        14 زيادة في الودائع في األمانات  

 التشغيلية  األنشطةمجموع المدفوعات من  
 

    (28464861,8061) 

 التطغيلية  ةنطةمن األ دصافي النق 
 

      02680408160 

 
 

 

 االستثمارية  ةنطةمن األ ةالنقدي اتالتدفق  
 

 

 (3,,3315231433)     15 النفقات الرأسمالية   

 الزيادة في السلف  
 

       (31,35643677) 

 االستثمارية  ةةنطالنقد من األصافي  
 

    (0802181128,2,) 

 
 

 

 التمويلية   نطةةقبل األ النقد صافي 
 

    (0810182148,10) 

 
 

 

 التمويلية  ةنطةمن األ ةالنقدي اتالتدفق  
 

 

  73243312,3237        16 مصادر التمويل   

 (324,36173777,)     17 استخدامات التمويل  

 التمويلية  ةةنطالنقد من األصافي  
 

       44,800,80,1  

 
 

 

 والنقد المعادل النقدصافي التغير في  
 

       (028,608140) 

  081008,4180,1        3 ة سنقد والنقد المعادل في بداية الالن 

  081208,0681,1        3 سنةقد والنقد المعادل في نهاية الالن 
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 بيان "ب" –6102كانون األول  10المنتهية في الماليةالموحدة للسنة  مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية

  
  

 بالدينار األردني 6102

 
 إيضاحات

 
 المبالغ الفعلية

 

صافي المخصصات 

  المرخص بها
 المقدر في الموازنة

 ات النقدية الواردةالتدفق
 

 
     

 االيرادات المحلية
 

 
     

 7,,4352434453  11.2 االيرادات الضريبية
 

4326731113111 
 

4326731113111 

 االيرادات غير الضريبية
 

 3367631573115 
 

   1,910,000,000  
 

   1,910,000,000  

 4,,2861180248  11.1 مجموع االيرادات المحلية
 

2821081118111 
 

2821081118111 

  
 

     
 المقبوضات األخرى

 
 

     
 1,,1236333,  9 منح خارجية

 
,3431113111 

 
,3431113111 

 5317,317,3,37  9 القروض الخارجية
 

334,,31213111 
 

334,,31213111 

 القروض الداخلية
 

 234,536773611 
 

2321,312,3111 
 

2321,312,3111 

 المقبوضات األخرىمجموع 
 

 ,8120842,8100 
 

080,,8,1,8111 
 

080,,8,1,8111 

  
 

     
 مجموع التدفقات النقدية الواردة

 
 0,8201801,8622 

 
0,86428,1,8111 

 
0,86428,1,8111 

  
 

 
    

 التدفقات النقدية الصادرة
 

 
     

 الخدمات العامة الشاملة
 

 1,362,838,036  
 

1,508,112,075  
 

3,016,224,150  

 الدفاع
 

 1,025,522,000  
 

1,026,350,000  
 

2,052,700,000  

 النظام العام وشؤون السالمة العامة
 

 1,115,181,794  
 

1,120,182,000  
 

2,240,364,000  

 االقتصاديةالشؤون 
 

 506,062,278  
 

653,069,000  
 

1,306,138,000  

 حماية البيئة
 

 13,184,803  
 

33,678,000  
 

67,356,000  

 اإلسكان ومرافق المجتمع
 

 223,732,609  
 

251,300,000  
 

502,600,000  

 الصحة 
 

 917,082,226  
 

959,684,000  
 

1,919,368,000  

 الترفيه والثقافة والدين
 

 166,829,927  
 

173,383,600  
 

346,767,200  

 التعليم
 

 1,043,688,126  
 

1,068,810,000  
 

2,137,620,000  

 الحماية االجتماعية
 

 1,574,495,751  
 

1,701,159,325  
 

3,402,318,650  

  7,948,617,550  13.2 إجمالي المدفوعات
 

8,495,728,000  
 

16,991,456,000  
  

 
     

 المدفوعات األخرى
 

 
     

 تسديد أقساط القروض
 

 1,342,937,778 
 

1,463,682,000 
 

1,463,682,000 

 إطفاءات الدين الداخلي
 

 5,124,000,000 
 

4,524,000,000 
 

4,524,000,000 

 إطفاء سندات دين للبنك المركزي
 

 80,000,000 
 

80,000,000 
 

80,000,000 

 إطفاء سندات يورو
 

 - 
 

- 
 

- 

  6,546,937,778  17 مجموع المدفوعات األخرى
 

6,067,682,000  
 

6,067,682,000  

  
 

     
 مجموع التدفقات النقدية الصادرة

 
 14,495,555,328  

 
14,563,410,000  

 
23,059,138,000  
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 بيان "ج" –6102كانون األول  10المنتهية في  المالية للسنة الموحد لمركز الماليبيان ا

 

 اتإيضاح  

 

6102 

 

6102 

 الموجودات  
 

 3 النقد والنقد المعادل      

 

1,061,472,043  

 

 1,077,893,140  

 السلف  
 

 

4,703,254,858  

 

 4,564,959,881  

 النقود المنقولة  
 

 

5,829,504  

 

        6,092,355  

 مجموع الموجودات
 

 

5,770,556,405  

 

 5,648,945,376  

 
 

 المةلوبات والوفر المتراكم      
 

 ودائع في حسابات األمانات      
 

 

7773,6,347, 

 

    776,765,963  

 حساب الخزينة الموحد  
 

 

331,134153171 

 

 1,057,936,795  

 سند ألمر البنك المركزي األردني  
 

 

271,705,032 

 

    271,705,032  

 المتراكم  الوفر 
 

 

13245321732,, 

 

 3,210,984,748  

 الوفر بعد التمويل  
 

 

33233,53616 

 

    331,552,838  

 المةلوبات والوفر المتراكممجموع 
 

 

2800182228,12 

 

5,648,945,376  
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 الموحدة بيانات الماليةالحول إيضاحات 
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 عام .0

تضم حكومة المملكة األردنية الهاشمية الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة عَمان. بينما 

 الواردة في قانون الموازنة العامة حصراً. الحكومية يشمل هذا التقرير الوزارات والدوائر

، لقوانين واألنظمة الصادرة بموجبهوا دستوروهي الالتشريعات ذات الصلة حكومة المملكة األردنية الهاشمية تحكم عمليات 

 يتمثل النشاط الرئيسي للحكومة والجهات الخاضعة لسيطرتها في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

 السياسات المحاسبية .6 

 اساس اإلعداد  6.0

ً لألساس النقدي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام،  ً وتم إعداد البيانات المالية وفقا للصالحيات المنصوص عليها  وفقا

 3,النظام المالي المعدل رقم  وبموجب ما هو منصوص عليه في 3664لعام  1( من النظام المالي رقم 4في أحكام المادة )

جزءا ال يتجزأ منها وهي تساعد الموحدة بموجبه، وتشكل االيضاحات على البيانات المالية والتعليمات الصادرة  5132لسنة 

 في فهم البيانات ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب معها.

 وقد تم تطبيق السياسات المحاسبية باتساق خالل الفترة.

 
 أسس التوحيد  6.6.

الوزارات البيانات المالية الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية، وتضم البيانات المالية جميع هذه تخص 

 .,513الواردة في قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحكومية  الدوائرو

عليها في ظهر قائمة بالجهات الهامة المسيطر . وتالمالية تشتمل البيانات المالية على جميع الجهات المسيطر عليها خالل السنة

 . (4اإليضاح رقم )

 تم إلغاء جميع المعامالت بين الجهات الحكومية بشكل كامل.

 

 المدفوعات التي تؤديها أطراف ثالثة للمورد مباشرة  6.1

ي تؤديها أطراف ثالثة خالل النقدية التتستفيد الحكومة كذلك من السلع والخدمات التي يتم شراؤها نيابة عنها نتيجة للمدفوعات 

عن طريق القروض والمساهمات. وال تُشكل المدفوعات التي تؤديها أطراف ثالثة مدفوعات أو مقبوضات نقدية  سنة الماليةال

 . (,اإليضاح رقم )من قبل الحكومة ولكنها تُفيد الحكومة. ويتم االفصاح عنها في 

 
 النقد والنقد المعادل  ,.6

يتضمن النقد في الصندوق، والودائع تحت الطلب، والنقد المعادل. تشتمل الودائع تحت الطلب والنقد المعادل على أرصدة في 

البنوك واستثمارات في أدوات السوق المالي قصيرة األجل. يتم االحتفاظ بالنقد بشكل أساسي في البنك المركزي األردني 

 ادات وصناديق النقدية. والبنك التجاري المعتمد لتحصيل االير

 

 السلف 6.2

تحددقيمتها و،عمالها في غير الغاية المحددة لهاتتصرف السلف عند توافر المخصصات الالزمة لها في الموازنة وال يجوز اس

نجازه أو االلتزام المطلوب مواجهته ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين واألنظمة إفي ضوء المهمة أو العمل المطلوب 
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 الموحدة بيانات الماليةالحول إيضاحات 
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 3664( لسنة 1( من النظام المالي رقم ),5المادة ) لها حسباألوجه المخصصة بوالتعليمات المعمول بها. وتصرف 

 .المالي ( من النظام,5المادة ) اً للشروط الواردة فيوتعديالته وتسدد وفق

 

 مقبوضات ومدفوعات تخص سنوات سابقة  6.2

تسجل المبالغ المدفوعة التي تخص سنوات سابقة كنفقات في العام الحالي، وتسجل النفقات المستردة من سنوات سابقة 

 كإيرادات في العام الحالي.

 
 بيانات الماليةعملة إعداد ال 6.0

 هي الدينار األردني. بيانات الماليةإن عملة إعداد ال

 
 مستوى الدقة في العرض  ,.6

 مقربة ألقرب دينار أردني. بيانات الماليةيتم عرض المبالغ في ال

 

 المعادلوالنقد  النقد.  1

كما يشمل التعديالت الناتجة عن المعلقات البنكية والشيكات المرتجعة وهي ،يشمل هذا البند النقد في الصندوق وأرصدة البنوك

 الشيكات التي لم تحصل من بنك الساحب كما تشمل التحاويل المعلقة والشيكات التي لم تقدم للصرف من قبل المستفيد.

 يتضمن النقد والنقد المعادل المدرج في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المبالغ التالية:

 
   

513, 
 

5132 

 النقد
  

1,750,700  
 

989,050 

 البنك
  

2,271,193  
 

2373,4, 

 حساب الخزينة العامة
  

732,984,492  
 

27,3,153321 

 أمانات حساب الخزينة الموحد
  

517,048,806  
 

,5,35373475 

 المعلقات البنكية والشيكات المرتجعة
  

3,980,250  
 

3,7316,3136 

 *التحاويل المعلقة والشيكات غير المقدمة للصرف
  

 (196,563,398) 
 

(13232263211) 

 المجموع
  

1,061,472,043  
 

081008,4180,1 

   
 

  
وال يتضمن المبلغ المذكور أعاله أي مبالغ محددة االستعمال إال أنه يشمل على أموال ودائع األمانات في حساب الخزينة 

 الموحد.

والنقد المعادل وبذلك انخفض مجموع تم اعادة تبويب التحاويل المعلقة والشيكات غير المقدمة للصرف ليعرض ضمن النقد 

 (  دينار.211,226,132الموجودات / المطلوبات بمقدار )

 513,  5132 

 5,964,504,877  236,733363,11 المركز المالي للخزينة وفق الحساب الختاميالمجموع حسب 

 211,226,132  ,36,32,1316 يطرح )التحاويل المعلقة و الشيكات غير المقدمة للصرف(

 5,648,945,377  2800182228,12 "ج"المركز  المالي الموحد )بيانات مالية ( بيان مجموع حسبال
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 لخاضعة للسيطرةالهامة ا الجهات .,
 

 البيانات المالية الجهات الحكومية المشمولة في قانون الموازنة العامة للدولة والتي تمثل الحكومة المركزية وهي: تشمل
 

 الديوان الملكي   دائرة اللوازم العامة 

  مجلس االمة  دائرة ضريبة الدخل و المبيعات 

 رئاسة الوزراء   وزارة الصناعة و التجارة 

 ديوان التشريع والرأي  دائرة مراقبة الشركات 

  دائرة الشراء الموحد  وزارة التخطيط / المجلس القومي للتخطيط 

  وكالة االنباء االردنية   دائرة االحصاءات العامة 

  ديوان المظالم   وزارة السياحة و االثار / السياحة 

  ديوان المحاسبة   دائرة االثار العامة 

 وزارة تطوير القطاع العام  وزارة الشؤون البلدية 

 ديوان الخدمة المدنية   وزارة الطاقة و الثروة المعدنية 

 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية  وزارة االشغال العامة و االسكان 

  وزارة الدفاع   دائرة العطاءات الحكومية 

 الخدمات الطبية الملكية   وزارة الزراعة 

 المركز الجغرافي الملكي االردني  وزارة المياه و الري 

  وزارة الداخلية   سلطة وادي االردن 

 دائرة االحوال المدنية و الجوازات   وزارة البيئة 

 االمن العام   وزارة التربية والتعليم 

  الدفاع المدني  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  قوات الدرك   وزارة الصحة 

  وزارة العدل   وزارة التنمية االجتماعية 

 دائرة قاضي القضاه   وزارة العمل 

  وزارة الخارجية   وزارة الثقافة 

  دائرة الشؤون الفلسطينية   دائرة المكتبة الوطنية 

 وزارة المالية   وزراة النقل 

  دائرة الموازنة العامة   دائرة االرصاد الجوية 

  دائرة الجمارك   وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 دائرة االراضي و المساحة 
 

  

الجهات الحكومية الخاضعة للسيطرة والمذكورة أدناه غير مشمولة في البيانات المالية بسبب عدم شمولها في قانون الموازنة 

 العامة.حيث سيتم إدراجها تدريجياً وفقاً لخارطة الطريق لتطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الوزارة.
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 الوحدات الحكومية. 

 والسلطات المحليةالخاصة. أمانة عمان الكبرى والبلديات 

 الجامعات الحكومية. 

 الضمان االجتماعي. 

 

 تاريخ االعتماد. 2

 .من قبل وزير المالية ,513ي لعام تشرين ثان 3اعتماد البيانات المالية لنشرها في  تم

 

 الموازنة األصلية والموازنة النهائية المصادق عليها ومقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة.2

ة يالحكوم الوزارات والدوائرالتصنيف ذاته. كما أنها تشمل أُعدّت الموازنة المصادق عليها على أساس النقد المحاسبي وأساس 

 أعاله(. 4)كما هو ظاهر في اإليضاح رقم  ةالمالي اتذاتها المدرجة في البيان

الموازنة موضحة بشكل أكبر في تقريرمطابقة المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة والمبالغ قانون إن أهداف وسياسات 

 تميولم  5132آذار  31تاريخ  5132 ( لعام,الموازنة العامة رقم )قانون الفعلية في البيانات المالية. لقد تمت المصادقة على 

 .المالية أقّرار أي مخصصات إضافية خالل السنة

 ولم يكن هناك أي فروقات هامة أخرى. صافي المخصصات المرخص بهافعلية بشكل عام وز النفقات اللم تتجا

 

 مةابقة المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة والمبالغ الفعلية في البيانات المالية.0

(. كما أنها تشمل نفس 5132كانون األول  13إلى  5132كانون الثاني  3البيانات المالية والموازنة للفترة نفسها )من  أُعدّت

ة الواردة في قانون الموازنة العامة. وتم إعداد الموازنة والبيانات المالية على أساس النقد يالحكوم الوزارات والدوائر

 المحاسبي.

 

 ا أطراف ثالثة للمورد مباشرةالمدفوعات التي تؤديه.,
   

 المدفوعات التي تؤديها أطراف ثالثة للمورد مباشرة من خالل صناديق االقراض حيث ال تشمل أي دفعات تخص المنح.

     
 صناديق اإلقراض

  
513, 

 
 صناديق عربية

  
5351137,1 

 

     
 المجموع

  
686118021 

 
 جميع الدفعات التي تؤديها أطراف ثالثة هي دفعات يقوم بها طرف خارج الحكومة 

     
 المساعدات الخارجية.4

تم تلقي المساعدات الخارجية على شكل قروض ومنح من دول مانحة وصناديق متعددة أو ثنائية األطراف بموجب 

 المساعدات. فيما يلي عرض للمبالغ بالدينار األردني:هذه اتفاقيات تنص على األهداف التي تُقدّم من أجلها 
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 صناديق اإلقراض
  

2016 
 

 صناديق ودول عربية
  

141,972,491  
 

 صناديق ودول صناعية
  

157,742,621  
 

 صناديق ودول أخرى
  

                        -    
 

 بنوك دولية
  

252,838,567  
 

 مؤسسات متعددة األطراف
  

1,180,330  
 

 سندات
  

1,524,344,609  
 

 المجموع
  

2,078,078,618  
 

 

     صناديق المنح

 صناديق ودول عربية
  

364,319,529  
 

 صناديق ودول صناعية
  

434,577,065  
 

 صناديق ودول أخرى
  

37,015,266  
 

 المجموع
  

835,911,860  
 

 مجموع المساعدات الخارجية
  

2,913,990,478  
 

     
 ط األساسيةوعدم االلتزام باألحكام والطر 

   
قروض أي من الم والشروط نتج عنها إلغاء أي حالة من عدم االلتزام باألحكا البيانات الماليةلم يحصل حتى تاريخ اعداد 

 خارجية. المساعدات أو ال

     
 إعادة جدولة الديون وشةبها 

   
 ، كما لم يتمشطب أي منها.أي من الديون خالل السنة المالية إعادة جدولةلم يتم 

     
 المساعدات الخارجية غيرالمسحوبة 

    
ً لإلتفاقيات الهي المبالغ المحددة  البيانات الماليةفي تاريخ إعداد  المساعدات الخارجية غير المسحوبة بين ملزمة وفقا

المشروع حتى  اريةستمرتنفيذ الشروط واومن المتوقع مشروطة.  يةوتنمتتعلق بتمويل مشاريع الحكومة وأطراف خارجية 

 فيما يلي عرض للمبالغ بالدينار األردني: وإنهائه. 

     
 القروض غيرالمسحوبة

  
 

 
   2016  

 صناديق ودول عربية
  

3,883,494  
 

 صناديق ودول صناعية
  

313,978,229  
 

 صناديق ودول أخرى
  

105,136,013  
 

 مؤسسات متعددة األطراف
  

277,589,277  
 

 المجموع
  

700,587,013 
 

 .السنة الماليةحوبة خالل وال يوجد أي منح غير مس

 



 المملكة األردنية الهاشمية

 6102للسنة المالية للموازنة العامة الموحدة البيانات المالية
 وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بموجب أساس النقد المحاسبي 

 

 

 الموحدة بيانات الماليةالحول إيضاحات 

9 

 شرح –ودائع في حسابات األمانات  .01

وتعديالته  3664لسنة  1( من النظام المالي رقم 11األمانات حسب ماورد في المادة ) اتتحتفظ الحكومة بالودائع في حساب

 وتقسم االمانات إلى االنواع التالية:

 :أمانات اقتةاعات الرواتب -أ 

هي التي يتم اقتطاعها وفقا للقوانين واألنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على أن يتم تحويلها الى الجهات 

على ذلك  ةثلن األموم .ختصة صاحبة العالقة خالل النصف األول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلهاالم

 :نموظفيالمن رواتب اتالتالية عاقتطاال

 يحتفظ بها كوديعة في حساب االمانات لتحويلها الى مؤسسة الضمان االجتماعي.  :( الضمان االجتماعي3

 .ضريبة الدخل والمبيعاتدائرة لتحويلها إلى كوديعة في حساب االمانات حتفظ بها :ي( ضريبة الدخل5

 .المحكمة المختصة يحتفظ بها كوديعة في حساب االمانات لتحويلها إلى: قضائيةم احكبموجب أ( المدفوعات المقررة 1

المؤسسة  ها إلىيحتفظ بها كوديعة في حساب االمانات لتحويلالخاصة بمؤسسات مالية حكومية: ض و( دفعات القر4

 .الحكومية ذات العالقة

 :لمؤسسات العامة والخاصة واالفرادأمانات الدوائر وا -ب 

. ومن هي التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن أنظمة او اتفاقيات او التزامات

 مثلة على ذلك:األ

طرف ثالث، على سبيل المثال اإليجار المقبوض من مستأجر والذي يجب أن يدفع أن تحتفظ  المحكمة بمبالغ نيابة عن  (3

 .إلى مالك العقار

ين، وكفالة الوافد:أمانات مثال الستكمال إجراء ما.ضمان كالحكومة من أطراف ثالثة  قبضهاالضمانات: المبالغ التي ت (5

 .حسن التنفيذ

من حساب االيراد العام إذا كان التشريع يجيز ذلك. على  ا لطرف ثالثهردالرديات: المبالغ التي يتعين على الحكومة  (1

 .يبة الدخل والمبيعاتضر: رديات لامثسبيل ال

حكومية أخرى ة نيابة عن جهة يحكومجهة : المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل تحصيل نيابة عن جهات حكومية أخرىال (4

لمؤسسة العامة للغذاء والدواء أو مؤسسة اتحصيل دائرة الجمارك للرسوم نيابة عن : على سبيل المثال خارج الموازنة.

 .المواصفات والمقاييس

يحتفظ بها كوديعة في تخص نفقات خارج الموازنة العامة: تتلقى الحكومة منح خارجية المشروطةمنح الخارجية ال (2

 .لحين استيفاء الشروط المحددة حساب االمانات

 خرى:أامانات  -ج 

ات مختلفة او مبالغ التحاويل المالية هوالمبالغ المقبوضة بالزيادة من جوتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر ، 

المطالبة بها بعد مرور المحددة لها ويتم صرف هذه األمانات إلى مستحقيها وإذا لم تتم مدة الغير المقدمة للصرف خالل 

 .ى حساب االيرادات العامخمس سنوات على تسجيلها فتحول ال
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 ودائع في حسابات األماناتتعديالت على  01.0

تدوير ( 3)في استبعاد  تمثلاألمانات تاإليداعات في حساب علىالتي ال تمثل حركات نقدية التعديالتبعض أجريت وقد 

 .المنح المسجلة في حسابات األمانات( 5، و )المخصصات

 تحويلها من األمانات إلى اإليرادات.كما تم إعادة المبالغ التي تم 

 

 تصنيف الودائع في حساب األمانات 01.6

 
 

6102 

 

2015 2014 

 ودائع أمانات في وزارة المالية/ قسم األمانات  
 

326321434,1 

 

128,869,819  161,594,368  

 ودائع أمانات الدوائر الحكومية  
 

11,3,113157 

 

365,637,284  339,066,871  

 ودائع أمانات المراكز المالية  
 

413,4,3641 

 

55,099,132        36,556,989  

 ودائع أمانات الخزينة  
 

51532673767 

 

170,682,581  306,202,163  

 ودائع أمانات صندوق رد التسويات  
 

,736443513 

 

56,477,147  159,445,533  

 المجموع
 

000824,8,0, 

 
776,765,963   1,002,865,924  

 

 

  المقبوضات النقدية  .00

 

 
 

6102 

 6,,351137,63, 11.1 اإليرادات  

 - 14.1 تحويل من األمانات إلى اإليرادات / قسم األمانات  

 - 14.2 تحويل من األمانات إلى اإليرادات / قسم الخزينة  

 - 14.3 تحويل من األمانات إلى اإليرادات / الوزارات والدوائر والماليات  

 المجموع
 

2861180248,,4 

   
  تفاصيل  -المقبوضات النقدية 00.0

 
  

6102 

  4,254,442,887 33.5 الضرائب  
 العائدات التقاعدية  

 
15,246,545  

  285,060,138 33.1 اإليرادات من مبيعات السلع والخدمات  
  1,679,020,319 33.4 المقبوضات األخرى  

 المجموع
 

,389937,63,,6  

   
  الضرائب 00.6

 
  

6102 

 الضرائب على الدخل واألرباح
 

644373734,,  

 الضرائب على الملكية
 

3343,1,315,  

 الضرائب على السلع والخدمات
 

53,,13,663174  

 الدوليةالضرائب على التجارة والمعامالت 
 

13331363737  

 المجموع
 

,862,8,,68,,0  
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  اإليرادات من مبيعات السلع والخدمات  00.1
 

  
6102 

 فائض الوحدات الحكومية
 

366,263,162  
 مبيعات السلع

 
32,67,,,32  

 المجموع
 

8,130,0359,  

   
  المقبوضات األخرى ,.00

 
  

6102 

 فوائد
 

66,762,266  

 رسوم إدارية
 

232,362,1,6  

 الفرامات والجزاءات والمصادرات
 

66,662,263  

 اإليرادات المختلفة
 

,,3,323,726  

 المجموع
 

53,7630803956  

   
 المنح .06

 
 

 
 

6102 

 منح جارية  
 

471,592,331  

 الصندوق الخليجي للتنمية  -منح رأسمالية  
 

364,319,529  

  263,568 14.1 وزارة المالية  -منح مسجلة في حساب األمانات  

  11,823,572 14.3 الوزارات والدوائر  -منح مسجلة في حساب األمانات  

 المجموع
 

847,999,001  

  
 النفقات الجارية .01 

 
 

 
 

2015 

 (6,919,351,246)  13.2 النفقات الجارية  

 (11,980,921)  14.3 الوزارات والدوائر  -منح مسجلة في حساب األمانات  

  22,103,000 14.1 جاري  -تدوير النفقات  

 المجموع
 

 (6,909,229,167) 

 

      النفقات العامة حسب الفصول01.0

      
 بالدينار األردني 6102 

 لمبالغ الفعليةا 
 

صافي المخصصات 
 المرخص بها

 
 المقدرفيالموازنة

  43,334,615 الديوان الملكي
 

43,732,000  
 

43,732,000  

  22,966,577 مجلس االمة 
 

23,447,000  
 

23,447,000  

  39,657,091 رئاسة الوزراء
 

42,122,000  
 

42,122,000  

  761,415 ديوان التشريع والرأي
 

858,000  
 

858,000  
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  673,242 دائرة الشراء الموحد 
 

816,000  
 

816,000  

  2,899,420 وكالة االنباء االردنية 
 

3,119,000  
 

3,119,000  

  776,985 ديوان المظالم 
 

974,000  
 

974,000  

  7,255,974 ديوان المحاسبة 
 

8,139,000  
 

8,139,000  

  1,182,290 وزارة تطوير القطاع العام
 

1,437,000  
 

1,437,000  

  3,372,741 المدنيةديوان الخدمة 
 

3,600,000  
 

3,600,000  

  1,293,115 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
 

1,687,000  
 

1,687,000  

  1,043,922,000 وزارة الدفاع 
 

1,044,750,000  
 

1,044,750,000  

  275,723,000 الخدمات الطبية الملكية
 

302,826,000  
 

248,620,000  

  2,846,949 الملكي االردني المركز الجغرافي
 

3,100,000  
 

3,400,000  

  20,897,553 وزارة الداخلية 
 

24,032,000  
 

23,732,000  

  24,959,973 دائرة االحوال المدنية و الجوازات
 

26,010,000  
 

26,010,000  

  623,411,000 االمن العام
 

623,411,000  
 

623,411,000  

  198,600,000 الدفاع المدني 
 

198,600,000  
 

198,600,000  

  211,600,000 قوات الدرك 
 

211,600,000  
 

211,600,000  

  60,673,241 وزارة العدل 
 

62,839,000  
 

62,839,000  

  14,278,536 دائرةقاضي القضاة
 

15,129,000  
 

15,129,000  

  45,645,774 وزارة الخارجية 
 

55,085,000  
 

55,085,000  

  4,309,333 دائرة الشؤون الفلسطينية 
 

4,671,000  
 

4,671,000  

  2,670,636,821 وزارة المالية / المقر الرئيسي
 

2,930,443,000  
 

2,930,443,000  

  2,043,475 دائرة الموازنة العامة 
 

2,316,000  
 

2,316,000  

  27,075,585 دائرة الجمارك 
 

29,583,000  
 

29,583,000  

  17,903,947 دائرة االراضي و المساحة
 

19,682,000  
 

19,682,000  

  1,504,417 دائرة اللوازم العامة 
 

1,806,000  
 

1,806,000  

  61,740,000 دائرة ضريبة الدخل و المبيعات
 

63,051,000  
 

63,051,000  

  23,721,939 وزارة الصناعة و التجارة 
 

40,454,000  
 

40,454,000  

  1,281,458 دائرة مراقبة الشركات
 

1,394,000  
 

1,394,000  

  150,860,305 وزارة التخطيط / المجلس القومي للتخطيط
 

164,340,000  
 

166,600,000  

  9,342,022 دائرة االحصاءات العامة 
 

10,008,000  
 

10,008,000  

  10,461,493 وزارة السياحة و االثار / السياحة 
 

11,993,000  
 

11,993,000  

  7,990,954 دائرة االثار العامة 
 

8,758,000  
 

8,758,000  

  153,905,234 وزارة الشؤون البلدية
 

163,114,000  
 

163,114,000  

  76,050,301 وزارة الطاقة و الثروة المعدنية 
 

129,301,000  
 

134,015,000  

  118,802,611 االسكانوزارة االشغال العامة و 
 

124,546,000  
 

124,546,000  

  1,282,155 دائرة العطاءات الحكومية 
 

1,432,000  
 

1,432,000  

  57,145,228 وزارة الزراعة 
 

61,289,000  
 

61,289,000  

  16,747,025 وزارة المياه و الري
 

36,570,000  
 

36,570,000  

  43,850,764 سلطة وادي االردن 
 

52,016,000  
 

52,016,000  

  4,072,490 وزارة البيئة 
 

5,678,000  
 

5,678,000  

  899,684,895 وزارة التربية والتعليم 
 

921,260,000  
 

914,286,000  
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  119,868,721 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 

125,712,000  
 

125,712,000  

  609,744,026 وزارة الصحة 
 

651,942,000  
 

651,942,000  

  122,829,772 وزارة التنمية االجتماعية 
 

125,796,000  
 

125,796,000  

  18,525,741 وزارة العمل 
 

21,346,000  
 

21,346,000  

  7,646,901 وزارة الثقافة 
 

8,512,000  
 

8,512,000  

  845,611 دائرة المكتبة الوطنية 
 

963,000  
 

963,000  

  34,621,622 وزراة النقل 
 

48,006,000  
 

102,212,000  

  3,179,681 دائرة االرصاد الجوية 
 

3,453,000  
 

3,453,000  

  24,211,513 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 

28,980,000  
 

28,980,000  

  7,948,617,531 المجموع
 

8,495,728,000  
 

8,495,728,000  

 

       النفقات العامة حسب التصنيف الوظيفي 01.6

   
 النفقات

 
 النفقات

 
 مجموع

 
 النفقات الجارية

 
 الرأسمالية خزينة

 
 الرأسمالية قروض

 
 النفقات

  1,307,324,202 الخدمات العامة الشاملة
 

55,513,834  
   

1,362,838,036 

  985,772,000 الدفاع
 

39,750,000  
   

1,025,522,000 

  1,042,724,810 النظام العام وشؤون السالمة العامة
 

72,456,984  
   

1,115,181,794 

  131,700,468 الشؤون االقتصادية
 

373,772,567  
 

589,243  
 

506,062,278 

  1,857,099 حماية البيئة
 

11,327,704  
   

13,184,803 

  22,256,943 اإلسكان ومرافق المجتمع
 

201,374,940  
 

100,726  
 

223,732,609 

  823,433,551 الصحة 
 

91,209,043  
 

2,439,632  
 

917,082,226 

  117,582,589 الترفيه والثقافة والدين
 

49,247,338  
   

166,829,927 

  926,495,426 التعليم
 

107,983,006  
 

9,209,694  
 

1,043,688,126 

  1,560,204,158 الحماية االجتماعية
 

14,291,593  
 

  
 

1,574,495,751 

  6,919,351,246 المجموع
 

1,016,927,009  
 

12,339,295  
 

7,948,617,550  

 

 

 
 

 تفاصيل -ئع في حسابات األمانات ودا .,0 
 

 

 
 

6102 

  4,043,670 14.1 ودائع أمانات في وزارة المالية/ قسم األمانات  

 (58,676,908)  14.3 ودائع أمانات الدوائر الحكومية  

 ودائع أمانات المراكز المالية  
 

 (14,250,189) 

  31,915,216 14.2 ودائع أمانات الخزينة  

  11,467,084 14.4 ودائع أمانات صندوق رد التسويات  

 حساب الخزينة الموحد  
 

5,495,575  

 المجموع
 

 (20,005,553) 
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  أمانات وزارة المالية/ قسم األمانات 0.,0
 

 
 

6102 

 قسم األمانات  -أمانات وزارة المالية  
 

30,634,661  

 جاري  -تدوير المخصصات  
 

 (22,103,000) 

 رأسمالي  -تدوير المخصصات  
 

 (4,224,423) 

 تحويل من األمانات إلى اإليرادات  
 

-    

 وزارة المالية  -منح مسجلة في حساب األمانات  
 

 (263,568) 

 المجموع
 

4,043,670  

  
 

  أمانات الخزينة 6.,0
 

 
 

6102 

 أمانات قسم الخزينة  
 

   133632353, 

 تحويل من األمانات إلى اإليرادات  
 

- 

 المجموع
 

1084028602 

  
 

  أمانات الدوائر الحكومية 1.,0
 

 
 

6102 

 أمانات الدوائر الحكومية  
 

 (58,834,257) 

 مدفوعات منح في أمانات الدوائر الحكومية  
 

 (11,823,572) 

 مقبوضات منح في أمانات الدوائر الحكومية  
 

11,980,921  

 المجموع
 

 (58,676,908) 

 
 

 
  أمانات صندوق رد التسويات ,.,0

 

 
 

6102 

 ودائع أمانات صندوق رد التسويات  
 

3334,731,4 

 تحويل من األمانات إلى اإليرادات  
 

- 

 المجموع
 

008,2081,, 

  
 لنفقات الرأسماليةا .02 

 
 

 
 

6102 

 (1,016,927,009)  13.2 اإلنفاق الرأسمالي الممول من الخزينة  

 (12,339,295)  13.2 اإلنفاق الرأسمالي الممول من القروض  

 اإلنفاق الرأسمالي  -تدوير مخصصات  
 

4,224,423  

 المجموع
 

 (1,025,041,881) 

  
  

 

 
 

 



 المملكة األردنية الهاشمية

 6102للسنة المالية للموازنة العامة الموحدة البيانات المالية
 وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بموجب أساس النقد المحاسبي 

 

 

 الموحدة بيانات الماليةالحول إيضاحات 

15 

 ادر التمويلمص .02

 
 

6102 

 القروض الخارجية
 

5317,317,3,37 

 القروض الداخلية
 

234,536773611  

 المجموع
 

082,081228200  

  
 استخدامات التمويل .00 

 
 

 
 

6102 

 تسديد أقساط القروض
 

 (1,342,937,777) 

 إطفاءات الدين الداخلي
 

 (5,124,000,000) 

 إطفاء سندات دين للبنك المركزي
 

 (80,000,000) 

 المجموع
 

 (6,546,937,777) 

 

 مع البيانات الماليةمةابقة المقبوضات والمدفوعات الواردة في الحساب الختامي  .,0

 

 البيانات المالية  الحساب الختامي البيان

 2861180248,41  6,197,370,161 االيرادات المحلية

   36,399,729 االقساط المسددة

 -   تحويل امانات من قسم االمانات

 -   تحويل امانات من قسم الخزينة 

 -    تحويل امانات من الوزارات والدوائر

 6,233,769,890  6,233,769,890 المجموع

    

 847,999,001  835,911,860 المنح

 12,087,140-    منح مسجلة امانات

 835,911,861  835,911,860 المجموع 

 7,069,681,751  7,069,681,750 مجموع االيرادات 

    

 6,909,229,167  6,919,351,246 النفقات الجارية

 22,103,000   تدوير نفقات 

 11,980,921-    مانات أمنح مسجلة 

 6,919,351,246  6,919,351,246 المجموع

    

 1,025,041,881  1,029,266,305 النفقات الراسمالية 

 4,224,424   تدوير مخصصات 

 1,029,266,305  1,029,266,305 المجموع 

 7,948,617,551  7,948,617,551 مجموع النفقات 

 


