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تدملرر  لتو لنندا لتمةودا لتدت  يقندون نقدةرل أ وةت دة  د    لترلبد  يسرني أن أقدم  لتقرريدر لتسدن  
  لتددت  ددد م لتمميددم وددن لونلددةنلت  لتقجدد رلت ةددي ولددة   ملر  لتو لننددا 8002لتمددة  لتونمددر  

 لتمةوا، حيث ق  لتقركين  لى قجبيق أةن  لتووةرسةت لتمةتويا لتومةمر  ةي هتل لتونوةر.
 

 يدديقي قجبيددق و  دد   لتو لننددا لتو ل ددا بةتنقددةرل ةددي مددملر  لونلددةنلت  لتقجدد رلت لتقددي ددد مق ة 
تيمدب  لررمن أ   بلدم  8002ملرر  لتو لننا، حيث در ت لتملرر  بقجبيدق هدتل لتو  د   ةدي  دة  

بق هتل لتو      لى وسق ى لتونجرا. كوة قةوت ملرر  لتو لننا لتمةوا بقجبيق لتمميم ودن و دةهي  يج
لومدد ا لتوددةتي،  تمدد  وددن أبرنهددة قجبيددق  جددةر لتو لننددا وق سددج لتوددمى   ةرجددا لتحسددةبةت 

 لتلميم .
 

 لترقةبدا  لي دة   ن وة ق   نلةنه ةي هتل لتولة  يمم نرلا ن  يا ةدي   دملم لتو لنندا لتمةودا  قن يدتهة
 هدتل يسدقم ي لتمودد  ملرودة   لددى لورقردةه بقجبير ددة ودن  د   بنددةه لتردمرلت لتوةسسدديا ةدي لتددملرر  

  كتتك تمى كةةا لت نلرلت  لتم لرر لتحك ويا.
  

 ال يسمني ةي هتل لتورة   ال أن أقردم  بمويدق ددكر   قردمير  تلويد  لتدنوي ت  لتدنو ه لتمدةولين 
لتمةوددا  لددى    مدد    ق ددةني   ةددي  ول دد    لددى ل دد مه  لتح ي ددا  لتوقويددن  ةددي ملرددر  لتو لننددا 

لتوبت تا لتقي ت الهة توة كنة قةمرين  لدى قحريدق هدته لونلدةنلت،  أم د  لتود تى  دن  لد  أن يددم 
ون أنره   يسدة مه   لدى و لمدلا لتوسدير  ةدي قحود  لتوسدة تيا تلوندي قدموة  ةدي  مودا أرمنندة 

ا  ر دةه ت درل   ح ظد كندة لتو دمى ل تدا لتولدك  بدم ا لت دةني لبدن لتحسدين لتحبيب قحت رليدا ولي
  سنمل  ت جننة لتغةتي.

 وهللا ولي التوفيق
 

 د. إسماعيل زغلول   

  

العامة مدير عام دائرة الموازنة                                                           

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرؤٌـا :
 

 موازنة شفافة تعزز أركان التنمٌة المستدامة.
 

 الرسـالة :
 

تخصيييٌم أمثيييا للميييوارد المالٌييية المتاحييية وفيييك من جٌيييات مت يييور  
ت تساعد الوزارات والدوائر الحكومٌة على تحمٌك األهداف واألولوٌا
 الو نٌة التً تتوافك وإحتٌاجات الموا نٌن ورغبات المستثمرٌن.

 

 األهداف األستراتٌجٌة :
 

 مؤشر لٌاس األداء ال دف االستراتٌجً

 .  نسبة رضا المتعاملٌن مع الدائر .1 .  تحسٌن بٌئة العما.1

.  إعييييداد موازنييييات ضييييمن ا  ييييار 2
المييالً متوسييي  الميييد  وت بٌيييك 

 ييييييية مف يييييييوز الموازنييييييية الموج
 بالنتائج وخار ة الحسابات.

.  مسييتو  التمييدز فييً ت بٌييك مف ييوز 1
الموازنييييييية الموج ييييييية بالنتيييييييائج 

 وخار ة الحسابات.
.  إعداد موازنة ضمن ا  يار الميالً 2

 متوس  المد .
.  نسيييييييبة عجيييييييز الموازنييييييية لبيييييييا 3

المسيييياعدات إلييييى النيييياتج المحلييييً 
 ا جمالً.

 
 
 
 

 نشأ  دائر  الموازنة العامة وت ورها
 



 

كانتتت مستتؤولٌة إعتتداد الموازنتتة العامتتة فتتً األردن قبتتل صتتدور قتتانون تنظتتٌم  -
وتعدٌالته واحدة من مهتام وزارة المالٌتة  2962( لسنة 19المٌزانٌة العامة رقم )

  .من خالل قسم المٌزانٌة العامة الذي ٌرتبط مباشرة بوكٌل وزارة المالٌة
 

انٌن واألنظمتتة المالٌتتة تتتم تشتتكٌل لجنتتة ملكٌتتة للنظتتر فتتً القتتو 2960فتتً عتتام  -
المعمول بها وخاصة ما ٌتعلق منها بالموازنة العامتة والحستابات المتعلقتة بهتا  و 
درستتت اللجنتتة منهجٌتتة إعتتداد الموازنتتة العامتتة وطتترد تصتتنٌفها  وحتتددت ابتترز 

 عناصر الضعؾ فٌها. 
 

  تتم تشتكٌل لجنتة خاصتة قامتت بوضتع مشترو  قتانون المٌزانٌتة 2962فً عام  -
  والتذي أصتبن نافتذ المفعتول كقتانون اعتبتارا متن 2962( لستنة 19م )العامة رق

إنشاء دائرة الموازنة العامة التً ٌدٌرها مدٌر الذي تم بموجبه   و26/20/2962
 عام ٌرتبط بوزٌر المالٌة. 

 
  بدأت دائرة الموازنة العامة فتً إعتداد 2961/2964واعتبارا من السنة المالٌة  -

بإدختتال  استتتمرت التتدائرة منتتذ ذلتتك الوقتتت ولحكومتتة  قتتانون الموازنتتة العامتتة ل
 التحسٌنات على أسلوب إعداد الموازنة العامة   وتصنٌؾ النفقات واإلٌرادات . 
 

  وبتذلك  2000( لستنة 50تم إقرار قانون تنظٌم الموازنتة رقتم ) 2000فً عام  -
د دخلت الموازنتة العامتة مرحلتة جدٌتدة متن التطتوٌر والتحتدٌث   حٌتث تتم اعتمتا

الطار المالً متوسط المدى   اضافة الى انجاز البنٌة التحتٌة للتوسع فتً تطبٌتق 
 الموازنة الموجهة بالنتائج على كافة الوزارات والدوائر والوحدات.

 
 



 

 م از وواجبات الدائر  
 

  مهتام وصتالحٌات التتدائرة  2000( لستنة 50حتدد قتانون تنظتٌم الموازنتة العامتتة رقتم )
   -ى ما ٌلً:والتً اشتملت عل

 
 إعداد الموازنة العامة للدولة .   -1
 
 إعداد موازنات الوحدات الحكومٌة .   -2
 
إعداد نظام وجداول تشكٌالت الوظتائؾ للتدوائر والوحتدات الحكومٌتة بالتنستٌق    -3

 مع الجهات ذات العالقة .
 
ا لالولوٌتات وبمتا    -4 رصد المخصصتات المالٌتة لتنفٌتذ السٌاستة العامتة للدولتة وفقتا

 توزٌع منافع التنمٌة ومكاسبها على جمٌع محافظات المملكة . ٌحقق
 
إعتتداد بٌتتان مفصتتل بالعملٌتتات الضتترورٌة إلقتترار الموازنتتة العامتتة وموازنتتات    -5

 الوحدات الحكومٌة .
 
متابعتتة تقٌتتٌم أداء البتترامج والمشتتارٌع والنشتتطة للتتدوائر والوحتتدات الحكومٌتتة    -6

 بكفاءة وفاعلٌة لبلوغ اهدافها .والتأكد من تحقٌقها للنتائج المنتظرة 
 
إبداء الرأي فً مشارٌع التشرٌعات والقرارات والتعلٌمتات التتً لهتا انعكاستات    -7

 مالٌة خالل مراحل إقرارها .
 
تقتتدٌم المشتتورة للتتدوائر والوحتتدات الحكومٌتتة فتتً المتتور المالٌتتة وأي امتتور    -8

 اخرى ذات عالقة بمهام الدائرة . 
 
ٌانات المالٌة الختامٌة المتعلقة بكافتة الوحتدات الحكومٌتة تقدٌم التوصٌات فً الب -9

 لمجلس الوزراء قبل المصادقة علٌها .
 

تنقتتٌن طلبتتات التخصٌصتتات المالٌتتة التتتً تتقتتدم بهتتا كافتتة التتدوائر والوحتتدات  -11
الحكومٌتتتة بتتتالتخفٌل او الزٌتتتادة او الجمتتتع او المقابلتتتة او المراجعتتتة بهتتتدؾ 

 ت للسٌاسة العامة للدولة .التثبت من مطابقة طلبات التخصٌصا



 

 
تدقٌق كافة البرامج والمشارٌع والنشطة التً تطلب مخصصتات بؽٌتة التأكتد  -11

 من اولوٌاتها وجدواها وعالقتها بعضها ببعل .
 

حتتتذؾ الزدواجٌتتتات ؼٌتتتر الضتتترورٌة فتتتً البتتترامج والتموٌتتتل بتتتٌن التتتدوائر  -12
 والوحدات الحكومٌة .

 
افة الدوائر والوحدات الحكومٌة فٌمتا طلب المعلومات والبٌانات الالزمة من ك -13

 ٌتعلق باألهداؾ والبرامج والمشارٌع واألنشطة وتموٌلها .
 

 الطال  على كافة الوثائق والمراسالت والقٌود ألي دائرة او وحدة حكومٌة. -14
 

الرقابتتة علتتى تنفٌتتذ الموازنتتة العامتتة وموازنتتات الوحتتدات الحكومٌتتة وإصتتدار  -15
 والتحلٌل والتقٌٌم . تقارٌر دورٌة تتعلق بالمتابعة

 
الطال  على موازنات الجامعتات الحكومٌتة والبلتدٌات وأي منشتكت حكومٌتة  -16

 اخرى وإبداء الرأي بشأنها . 
 

 
 



 

 2002أبرز الت ورات ا لتصادٌة الكلٌة فً عاز 
 

تمكن القتصاد الردنً من التجتاوب والتكٌتؾ متع الصتدمات الخارجٌتة التتً تعترل 
تمثلت ابرزها فتً الرتفتا  ؼٌتر المستبود فتً استعار التنفط  والتً 2000لها فً عام 

والمواد الؽذائٌة والسلع الساستٌة فتً الستواد العالمٌتة ختالل الشتهور الستبعة الولتى 
من العام المذكور  وكذلك اإلنخفال فً سعر صرؾ التدولر امتام العمتالت الجنبٌتة 

لتتً انطلقتت فتً الولٌتات المتحتدة الخرى. هذا باإلضافة الى الزمة المالٌة العالمٌة ا
ثتتم انتشتترت التتى الكثٌتتر متتن دول العتتالم   2000المرٌكٌتتة فتتً الربتتع الثالتتث متتن عتتام 

حٌث ان اثار هذه الزمة على القتصاد الحقٌقً قد طالتت كافتة التدول ولتم تكتن هنتاك 
دولة بمنأى عنها  سواء بشكل مباشتر او ؼٌتر مباشتر  فتً ضتوء النفتتاص القتصتادي 

 لترابط بٌن اقتصادات مختلؾ دول العالم. وا
 

وعلى الرؼم من محدودٌة روابط األردن مع األسواد المالٌة الدولٌة والتً افضت الى 
الحتتد متتن تتتأثره المباشتتر باألزمتتة المالٌتتة الدولٌتتة  إل ان التتروابط التجارٌتتة القوٌتتة بتتٌن 

هتترت متتدى تتتأثر الردن والتتدول الختترى علتتى المستتتوٌٌن القلٌمتتً والتتدولً قتتد اظ
ا  القتصاد التوطنً بتالركود او التبتاطؤ القتصتادي التذي ستاد معظتم دول العتالم. فوفقتا
لبٌانات الحسابات القومٌة المعدلة من قبل دائترة الحصتاءات العامتة  فقتد تباطتأ النتاتج 

%( خالل الربع الخٌر متن عتام 4.2المحلً الجمالً  باألسعار الثابتة  لٌنمو بنسبة )
  ومع ذلك فقد نمتا 2007%( خالل ذات الربع من عام 5.9مقابل نمو نسبته ) 2000

%( مقابتتل نمتتو نستتبته 7.9بأكملتته بنستتبة ) 2000النتتاتج المحلتتً الجمتتالً فتتً عتتام 
. امتا باألستعار الجارٌتة  فقتد ستجل النتاتج المحلتً الجمتالً 2007%( فً عتام 0.9)

ا بلؽت نسبته ) %( فتً 26.2مقابل نمو نستبته ) 2000%( فً عام 24.9نمواا ملحوظا
 .2007عام 
 

ا قتد جتاء  2000فتً عتام ومن الجتدٌر ذكتره ان معتدل النمتو الحقٌقتً المستجل  متدفوعا
( نقطتة مئوٌتة وقطتا  2.6الذي ساهم بمقتدار ) المال والتأمٌن والعقارات"بنمو قطا  "

"تجتارة ( نقطة مئوٌة  الى جانب قطاعً 2.2"النقل والتصالت" الذي ساهم بمقدار )
الجملة والتجزئتة والمطتاعم والفنتادد" والصتناعات التحوٌلٌتة اللتذٌن ستاهما فتً معتدل 

( نقطتتة مئوٌتتة لكتل منهمتتا  اضتتافة التتى بنتد صتتافً الضتترائب علتتى 2.2النمتو بمقتتدار )
( نقطتتة مئوٌتتة. وبتتذلك تكتتون 2.2المنتجتتات التتذي ستتـاهم فتتً معتتدل النمتتو بمقتتدار )

( نقطتة مئوٌتة أو متا 6.2قد ساهمت بمتا مجموعته )القطاعات الخمسة المذكورة اعاله 
  .2000%(  من معدل النمو المتحقق فً عام 77نسبته )

ارتفتا  متوستط نصتٌب الفترد متن  2000وقد رافق النمو القتصادي المسجل فً عام 
٪( لٌصتل 22.2بنستبة ) 2000الناتج المحلتً الجمتالً  باألستعار الجارٌتة  فتً عتام 

٪( 21.7( دولراا  مقارنة متع نمتوه بنستبة )1610او ما ٌعادل )( دٌناراا  2574الى )



 

( فتً عتام %5.6فً العام السابق. اما باألسعار الثابتة  فقد ارتفع هذا المؤشتر بنستبة )
التى جانتب ذلتك  فقتد انخفتل  .2007( فتً عتام %6.5مقارنة مع ما نستبته ) 2000

 .2007( فً عام %21.2%( مقابل )22.7لٌبلػ ) 2000معدل البطالة فً عام 
 

ا 2000وفٌما ٌتعلق بالمستوى العام لألسعار فً عام    فقد سجل معتدل التضتخم  مقاستا
ا بلؽتتت نستتبته  ا قٌاستتٌا بتتالتؽٌر النستتبً فتتً التترقم القٌاستتً ألستتعار المستتتهلك  ارتفاعتتا

. وٌعتتتود هتتتذا الرتفتتتا  2007٪( فتتتً عتتتام 4.7٪( مقارنتتتة بإرتفتتتا  نستتتبته )24.0)
العوامل ابرزها القترار الحكتومً القاضتً بتحرٌتر استعار معظتم القٌاسً الى عدد من 

المشتتتتقات النفطٌتتتة فتتتً الستتتود المحلتتتً  وارتفتتتا  استتتعار التتتنفط  والمتتتواد الؽذائٌتتتة 
واألساستتٌة فتتً الستتواد الدولٌتتة  وزٌتتادة اجتتور ورواتتتب متتوظفً ومتقاعتتدي القطتتا  

ت القطا  الختا،  العام ومتقاعدي الضمان الجتماعً الى جانب العاملٌن فً مؤسسا
اضتتافة التتى تراجتتع ستتعر صتترؾ التتدولر وبالتتتالً التتدٌنار امتتام العمتتالت الجنبٌتتة 

ا بتالتؽٌر النستبً فتً كمتا بلتػ معتدل التضتخم  الرئٌسٌة الخترى. مخفتل النتاتج  مقاستا
%( فتً عتام 6.7مقابل متا نستبته ) 2000%( فً عام 25.7المحلً الجمالً  نحو )

2007. 
 

ا خالل عتام  وعلى صعٌد المالٌة  2000العامة  فقد سجلت الموازنة العامة اداءا مرضٌا
بعتد العامتة رؼم التحدٌات التً عانى منها القتصاد الردنً  حٌث بلػ عجز الموازنة 

%( متتتن النتتتاتج 4.6( ملٌتتتون دٌنتتتار  او متتتا نستتتبته )692.7المستتتاعدات متتتا مقتتتداره )
لٌتتون دٌنتتار  او متتا نستتبته ( م625.0المحلتتً الجمتتالً  مقارنتتة متتع عجتتز مقتتداره )

. اما قبل المستاعدات  فقتد ارتفتع 2007%( من الناتج المحلً الجمالً فً عام 5.2)
%( 9.4( ملٌتون دٌنتار  او متا نستبته )2420.9عجز الموازنة العامة الى ما مقتداره )
( ملٌتتون 950.4  مقابتتل عجتتز مقتتداره )2000متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً فتتً عتتام 

 .  2007%( من الناتج المحلً الجمالً فً عام 7.9نسبته ) دٌنار  او ما
 

نتٌجتة لنمتو الٌترادات العامتة بنستبة  2000وقد جتاء العجتز المتالً المتحقتق فتً عتام 
  ونمتتتو النفقتتتات العامتتتة بنستتتبة 2007%( فتتتً عتتتام 24.5%( مقارنتتتة متتتع )29.1)
التى ان . وتجدر الشتارة 2007%( فً عام 27.2مقابل ) 2000%( فً عام 20.4)

قتد جتاء اقتل متن المستتوى المقتدر فتً قتانون  2000عجز الموازنة المتحقتق فتً عتام 
وملحقٌتتته  حٌتتتث قتتتدر عجتتتز الموازنتتتة بعتتتد المستتتاعدات بنحتتتو  2000الموازنتتتة لعتتتام 

%( من الناتج المحلتً الجمتالً. امتا عجتز 6.4( ملٌون دٌنار  او ما نسبته )026.1)
( ملٌتتتون دٌنتتتار  او متتتا نستتتبته 2522.2) الموازنتتتة قبتتتل المستتتاعدات فقتتتد قتتتدر بنحتتتو

%( متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً  المتتر التتذي ٌعكتتس نجتتاص الجهتتود المبذولتتة 22.9)
 على صعٌد ادارة جانبً الموازنة للحد ما امكن من تفاقم العجز المالً. 

 



 

وفٌما ٌتعلق بالمدٌونٌة  فقد ارتفتع صتافً التدٌن العتام )التداخلً والختارجً( فتً نهاٌتة 
  لٌصتل إلتى متا مقتداره 2007( عن مستواه فً نهاٌة عتام %4.1بنسبة ) 2000م عا
( ملٌتتون دٌنتتار  فتتً حتتٌن تراجعتتت نستتبة هتتذا التتدٌن التتى النتتاتج المحلتتً 0552.2)

( من الناتج المحلتً الجمتالً فتً %60.0( مقابل ما نسبته )%56.0الجمالً لتبلػ )
ٌن العتام التداخلً )موازنتة عامتة . وقد جاء ذلك محصلة لرتفا  صافً الد2007عام 

لٌصتتتتل إلتتتتى  2000( فتتتتً نهاٌتتتتة عتتتتام %66.7ومؤسستتتتات مستتتتتقلة( بمتتتتا نستتتتبته )
( من النتاتج المحلتً الجمتالً  مقابتل %12.6( ملٌون دٌنار  او ما نسبته )4922.0)

  من جهة  وانخفتال 2007( من الناتج المحلً الجمالً فً عام %24.4ما نسبته )
( لٌبلتػ فتً نهاٌتة %10.7لختارجً )الحكتومً والمكفتول( بنستبة )رصٌد الدٌن العتام ا

( متن النتاتج المحلتً %24.2( ملٌون دٌنار  او ما نستبته )1640.2نحو ) 2000عام 
  متن 2007( من الناتج المحلً الجمالً فً عام %41.6الجمالً  مقابل ما نسبته )

وٌتل عجتز الموازنتة فتً جهة أخرى. وٌعود ارتفا  صافً الدٌن العتام التداخلً التى تم
الى جانب ارتفتا  مستتوى اقتترال الحكومتة متن البنتك المركتزي بمقتدار  2000عام 
( ملٌون دٌنار على شكل سندات لتسوٌة حساب الخزٌنة المكشوؾ. اما انخفال 000)

رصٌد الدٌن العام الخارجً  فٌعتود بصتورة رئٌستٌة التى عملٌتة الشتراء المبكتر لجتزء 
 .2000( ملٌار دٌنار فً نهاٌة آذار من عام 2.2رجٌة بمقدار )من دٌون الحكومة الخا

 

  فقتتد ارتفعتتت احتٌاطٌتتات البنتتك المركتتزي متتن العمتتالت وفتتً مجتتال القطتتا  النقتتدي
لتصتل  2007%( عتن مستتواها فتً عتام 22.7بنستبة ) 2000عام فً نهاٌة األجنبٌة 

لتؽطٌتتتة  ملٌتتتون دولر  وٌكفتتتً هتتتذا المستتتتوى (7744.2التتتى مستتتتوى قٌاستتتً بلتتتػ )
. وٌعتود 2007( شتهراا فتً عتام 4.7( شهراا مقابتل )5.0مستوردات المملكة بحوالً )

هذ الرتفا  بصورة رئٌسٌة الى زٌادة صافً عملٌات شراء البنك المركتزي للعمتالت 
بمتا  2000األجنبٌة من البنوك المرخصة. كما ارتفعت السٌولة المحلٌة فً نهاٌتة عتام 

  لتصتل التى متا مقتداره 2007المسجل فتً نهاٌتة عتام  %( عن مستواها27.1نسبته )
( ملٌتتتون دٌنتتتار. اضتتتافة التتتى ذلتتتك  فقتتتد ارتفتتتع الرصتتتٌد القتتتائم إلجمتتتالً 20104.2)

%( عتن 25.5بنستبة ) 2000عام التسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة من البنوك فً نهاٌة 
ٌتتون ( مل21044.1لٌصتتل التتى متتا مقتتداره ) 2007مستتتواه المستتجل فتتً نهاٌتتة العتتام 

بنسبة  2000دٌنار. وكذلك ارتفع إجمالً الودائع لدى البنوك المرخصة فً نهاٌة عام 
( ملٌتون 20202.6لٌصل التى ) 2007%( عن مستواه المسجل فً نهاٌة عام 21.2)

دٌنتتتار. وتجتتتدر الشتتتارة فتتتً هتتتذا المجتتتال التتتى قٌتتتام البنتتتك المركتتتزي باتختتتاذ بعتتتل 
ٌتتة العالمٌتتة  لعتتل متتن ابرزهتتا التوقتتؾ عتتن الجتتراءات لمواجهتتة تتتداعٌات الزمتتة المال

فتً محاولتة لتتوفٌر المزٌتد متن  2000اصدار شهادات الٌدا  منتذ نهاٌتة تشترٌن اول 
الستتٌولة لتتدى البنتتوك وحفزهتتا نحتتو تتتوفٌر المزٌتتد متتن التستتهٌالت الئتمانٌتتة  كمتتا تتتم 



 

 25ٌخ ( نقطة اساس بتار50تخفٌل اسعار الفائدة على ادوات السٌاسة النقدٌة بواقع )
 .  2000تشرٌن اول 

 

 2000فقتد توستع عجتز المٌتزان التجتاري فتً عتام أما على صعٌد القطا  الختارجً  
ملٌتتتون دٌنتتتار  او متتتا نستتتبته  (6427.9%( لٌصتتتل إلتتتى متتتا مقتتتداره )21.6بنستتتبة )

متن النتاتج المحلتً %( 46.9مقابل ما نستبته ) من الناتج المحلً الجمالً%( 42.7)
قٌمتة الصتادرات الوطنٌتة وقد جاء هذا التوسع محصلة لنمو  .2007الجمالً فً عام 

  2007%( فتً عتام 0.7مقابتل نموهتا بنستبة ) 2000%( فتً عتام 19.2بما نسبته )
%( فتً عتام 25.7%( مقابتل نموهتا بنستبة )16.6ونمو قٌمة المعتاد تصتدٌره بنستبة )

%( 20.7%( مقابتل نموهتا بنستبة )24.2  ونمو قٌمة المستوردات بما نسبته )2007
. ومن الجدٌر بالذكر ان النمو الذي سجلته قٌمة الصادرات الوطنٌة فً 2007فً عام 
%( فتً 54.5ٌعود بصورة كاملة الى ارتفا  استعارها التتً نمتت بنستبة ) 2000عام 

.%(. اما النمو فتً قٌمتة المستتوردات فٌعتود معظمته 20حٌن تراجعت كمٌاتها بنسبة )
%( التتى جانتتب نمتتو كمٌاتهتتا بنستتبة 20.6بنستتبة )التتى ارتفتتا  استتعارها التتتً نمتتت 

%(. وفٌمتتا ٌختت، تطتتورات مٌتتزان المتتدفوعات  فقتتد انخفتتل عجتتز الحستتاب 2.6)
( ملٌتون دٌنتار  2697.5%( لٌبلػ متا مقتداره )20.4بنسبة )  2000الجاري فً عام 
%( متن 27.1%( من النتاتج المحلتً الجمتالً  مقابتل متا نستبته )22.1أو ما نسبته )

. امتتا الحستتاب الرأستتمالً والمتتالً فقتتد ستتجل 2007المحلتتً الجمتتالً فتتً عتتام النتتاتج 
ا للداخل مقداره ) مقابل تدفق للتداخل مقتداره  2000( ملٌون دٌنار فً عام 712.5تدفقا

  اي بانخفتتتتال ملحتتتتوظ بلؽتتتتت نستتتتبته 2007( ملٌتتتتون دٌنتتتتار فتتتتً عتتتتام 2250.0)
الجنبٌتة المباشترة بنستبة  %(. وتجدر الشارة الى ارتفا  صتافً الستتثمارات16.9)

 .  2000( ملٌون دٌنار فً عام 2105.6%( لتصل الى ما مقداره )2.7طفٌفة بلؽت )

 



 

 ت ورات أداء الموازنة العامة خالا السنوات العشر األخٌر 
 1111 - 2002 

 

ا فتتً ادائهتتا ختتالل الفتتترة ) الموازنيية العاميية : -2999ستتجلت الموازنتتة العامتتة تباٌنتتا

( ملٌون دٌنتار  او 221.6خفل عجز الموازنة بعد المساعدات من )(  حٌث ان2001
( ملٌتون 296.0التى ) 2999%( من الناتج المحلً الجمالً  فً عتام 1.9ما نسبته )

. وفتتً 2001%( متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً  فتتً عتتام 2.7دٌنتتار  او متتا نستتبته )
( ملٌتون دٌنتار  او متا 422.2المقابل  فقد ارتفع عجز الموازنتة قبتل المستاعدات متن )

( ملٌتون 2214.2التى ) 2999%( من الناتج المحلً الجمتالً  فتً عتام 7.1نسبته )
. وقتد جتاء 2001%( من الناتج المحلً الجمالً  فً عتام 25.7دٌنار  او ما نسبته )

ذلتتك محصتتلة لنخفتتال الٌتترادات المحلٌتتة كنستتبة متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً متتن 
  متتتن جهتتتة  وارتفتتتا  2001%( فتتتً عتتتام 21.2التتتى ) 2999%( فتتتً عتتتام 20.0)

إلتى  2999%( فتً عتام 15.1النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلً الجمالً متن )
  متتن جهتتة اختترى. وٌعتتود ذلتتك إلتتى الظتتروؾ القلٌمٌتتة 2001%( فتتً عتتام 10.9)

ا الحترب فتً العتراد فتً عتام    اضتافة التى 2001والدولٌة ؼٌتر المواتٌتة  وخصوصتا
ود والمشتتتارٌع التنموٌتتتة التتتتً نفتتتذتها الحكومتتتة بهتتتدؾ تحستتتٌن مستتتتوى معٌشتتتة الجهتتت

المواطنٌن وذلك من خالل العتماد المتزاٌد علتى المستاعدات الخارجٌتة التتً ارتفعتت 
%( من الناتج المحلً الجمالً فً عام 1.4( ملٌون دٌنار  او ما نسبته )290.5من )
%( متتتن النتتتاتج المحلتتتً 21.0ته )( ملٌتتتون دٌنتتتار  او متتتا نستتتب917.4التتتى ) 2999

 .2001الجمالً فً عام 
 

وفتتً ضتتوء تراجتتع حجتتم المستتاعدات الخارجٌتتة فتتً اعقتتاب الحتترب فتتً العتتراد متتن  
( ملٌتتون دٌنتتار  او متتا نستتبته 141.4التتى ) 2001( ملٌتتون دٌنتتار فتتً عتتام 917.4)
  وزٌتتادة حجتتم التتدعم المقتتدم 2007%( متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً فتتً عتتام 2.0)

للمشتقات النفطٌة نتٌجة لتوقؾ المنحة النفطٌة العراقٌة وارتفا  استعار التنفط العالمٌتة  
التى خفتل المستتوى الستتثنائً لعجتز الموازنتة   2004فقد عمدت الحكومة منذ عام 

ا فً مجتال التدعم المقتدم لتبعل الستلع  وذلك من خالل ترشٌد النفاد العام  وخصوصا
رادات المحلٌتة. ونتٌجتة لتذلك  فقتد نمتت النفقتات العامتة والخدمات  وتحسٌن كفاءة الٌ

%(  بالمتوستتتط  ختتتالل الفتتتترة 22.4%( و)21.2والٌتتترادات المحلٌتتتة بمتتتا نستتتبته )
-2999%( ختتالل الفتتترة )2.9%( و)6.5( مقارنتتة متتع متتا نستتبته )2004-2007)

(  علتتى الترتٌتتب  وبالتتتالً انخفتتل عجتتز الموازنتتة العامتتة  قبتتل المستتاعدات  2001
-2004%(  بالمتوستط  ختالل الفتترة )9.7نسبة من الناتج المحلً الجمتالً لٌبلتػ )ك

(  فتً حتٌن 2001-2999%(  بالمتوستط  ختالل الفتترة )20.9( مقارنة متع )2007



 

ارتفتتع عجتتز الموازنتتة العامتتة  بعتتد المستتاعدات  كنستتبة متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً 
%(  1.4( مقارنة متع )2007-2004%(  بالمتوسط  خالل الفترة )4.4لٌصل الى )

 (.2001-2999بالمتوسط  خالل الفترة )
 

وتجدر الشارة الى ان عجز الموازنة  قبل المساعدات  قد ارتفع بصورة ملحوظة فً 
( ملٌتتتون دٌنتتتار  او متتتا نستتتبته 2420.9  حٌتتتث وصتتتل التتتى متتتا مقتتتداره )2000عتتتام 

دٌنتتار  او متتا نستتبته  ( ملٌتتون950.4%( متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً مقابتتل )9.4)
  وذلتتك نتٌجتتة لزٌتتادة رواتتتب 2007%( متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً فتتً عتتام 7.9)

المتتوظفٌن والمتقاعتتدٌن لتعوٌضتتهم عتتن تحرٌتتر استتعار معظتتم المشتتتقات النفطٌتتة التتى 
ا. كما ان عجتز  جانب ارتفا  الدعم المقدم للمواد التموٌنٌة جراء ارتفا  اسعارها عالمٌا

%( 4.6( ملٌتون دٌنتار او متا نستبته )692.7المساعدات  قد بلتػ نحتو ) الموازنة  بعد
( ملٌون دٌنتار او متا نستبته 625.0مقابل ) 2000من الناتج المحلً الجمالً فً عام 

  وذلتتتتك نتٌجتتتتة لرتفتتتتا  2007%( متتتتن النتتتتاتج المحلتتتتً الجمتتتتالً فتتتتً عتتتتام 5.2)
%( متتن النتتاتج 2.0ه )( ملٌتتون دٌنتتار  او متتا نستتبت141.4المستتاعدات الخارجٌتتة متتن )
%( 4.0( ملٌتون دٌنتار  او متا نستبته )720.2التى ) 2007المحلً الجمالً فً عتام 

 . 2000من الناتج فً عام 
 

( ملٌتون 6420.2ارتفع صتافً التدٌن العتام )التداخلً والختارجً( متن ) الدٌن العاز:

ارتفتع   ثتم 2007( ملٌون دٌنتار فتً نهاٌتة عتام 0299.1الى ) 2999دٌنار فً نهاٌة 
. ولكتن كنستبة متن النتاتج المحلتً 2000( ملٌتون دٌنتار فتً نهاٌتة عتام 0552.2الى )

 2999%( فً نهاٌتة عتام 222.2الجمالً فقد انخفل صافً الدٌن العام مما نسبته )
%( فً نهاٌتة 56.0  كما انخفل الى )2007%( فً نهاٌة عام 60.0الى ما نسبته )

ات التتتتً شتتتهدتها المدٌونٌتتتة الداخلٌتتتة . وقتتتد جتتتاء ذلتتتك محصتتتلة للتطتتتور2000عتتتام 
 والخارجٌة والناتج المحلً الجمالً. 

 

فعلى صعٌد صافً الدٌن العام الداخلً )موازنتة عامتة ومؤسستات مستتقلة( فقتد إرتفتع 
%( متن النتاتج 25.7  أو متا نستبته )2999( ملٌون دٌنار فً نهاٌتة عتام 900.0من )

%( متن النتتاتج 24.4ار  أو متا نستتبته )( ملٌتون دٌنتت2946.0المحلتً الجمتالً  إلتتى )
( 4922.0. كما ارتفع بصتورة ملحوظتة التى )2007المحلً الجمالً  فً نهاٌة عام 
%( متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً  فتتً نهاٌتتة عتتام 12.6ملٌتتون دٌنتتار  او متتا نستتبته )

ا فتً عتام 2000   التى 2000. وٌعود ارتفا  صتافً التدٌن العتام التداخلً  وخصوصتا
لعجز المرتفع فً الموازنة اضتافة التى ارتفتا  مستتوى اقتترال الحكومتة متن تموٌل ا

( ملٌتتون دٌنتتار علتتى شتتكل ستتندات لتستتوٌة حستتاب 000.0البنتتك المركتتزي بمقتتدار )



 

الخزٌنة المكشوؾ  وذلك فً اعقاب قٌام الحكومة باستخدام عوائد التخاصتٌة المودعتة 
لمبكتتر لتتدٌونها الخارجٌتتة متتع لتتدى البنتتك المركتتزي لتموٌتتل جانتتب متتن عملٌتتة الشتتراء ا
 .2000الدول العضاء فً نادي بارٌس فً شهر اذار من عام 

 

امتتتا علتتتى صتتتعٌد التتتدٌن العتتتام الختتتارجً )الحكتتتومً والمكفتتتول(  فقتتتد انخفتتتل متتتن 
%( متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً  فتتً 95.4( ملٌتتون دٌنتتار  او متتا نستتبته )5520.2)

%( متتن النتتاتج 41.6ر  او متتا نستتبته )( ملٌتتون دٌنتتا5251.1التتى ) 2999نهاٌتتة عتتام 
  ثم انخفل هتذا التدٌن بصتورة ملموستة لٌبلتػ 2007المحلً الجمالً  فً نهاٌة عام 

%( متتن النتتاتج المحلتتً الجمتتالً  فتتً 24.2( ملٌتتون دٌنتتار  او متتا نستتبته )1640.2)
  بصتورة رئٌستٌة  2000. وٌعود هذا النخفتال الملحتوظ فتً عتام 2000نهاٌة عام 
ٌة الشراء المبكر لجزء من دٌون الحكومة الخارجٌة للدول العضاء فً نتادي الى عمل

 .  2000( ملٌار دٌنار فً نهاٌة آذار من عام 2.2بارٌس بمقدار )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مراحا دور  الموازنة العامة فً األردن
 

هتتو التحتتول متتن نهتتج الموازنتتة  2000إن أهتتم متتا ٌمٌتتز دورة الموازنتتة العامتتة لعتتام 
التقلٌدٌة )موازنة البنود( إلى مفهوم الموازنة الموجهة بالنتتائج وإعتمتاد اإلطتار المتالً 
متوسط المدى وإعادة تصنٌؾ قانون الموازنة العامة وإعتمتاد خارطتة حستابات جدٌتدة 
ا ألفضل الممارسات العالمٌة  إضافة إلى بتدء الحكومتة بتبنتً مشترو  نظتام إدارة  وفقا

( والتتذي ستتٌكون لتته إنعكاستتات إٌجابٌتتة علتتى GFMISكومٌتتة )المعلومتتات المالٌتتة الح
بتتثالث مراحتتل  2000مراحتتل دورة الموازنتتة. وتمتتر دورة الموازنتتة العامتتة فتتً عتتام 

 رئٌسٌة هـً :

 المرحلة األولى : إعداد الموازنة

 بالغ إعداد الموازنة. -
 إعداد الموازنة فً الدوائر الحكومٌة. -
 حوار الموازنة. -
 

 انٌة : إلرار لانون الموازنةالمرحلة الث

 تقدٌم مشرو  قانون الموازنة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره. -
 تقدٌم مشرو  قانون الموازنة العامة لمجلس األمة لمناقشته وإقراره. -
 مصادقة جاللة الملك على قانون الموازنة العامة. -
 

 المرحلة الثالثة : تنفٌذ الموازنة

 التفوٌل -
 طلب الحوالة المالٌة -
  الحوالت المالٌة والسقوؾ النقدٌة -
 النفاد فً الدوائر الحكومٌة -
 تقٌٌم ومراقبة الموازنة -

وتتوز  مسؤولٌة الضطال  بهذه المراحل بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة وتتحقق 
 دورة الموازنة العامة فً ظل اطار دستوري واضن ومحدد.
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 2002تبوٌب الموازنة العامة فً عاز 
 

 2000بناءا على خارطة الحستابات الجدٌتدة التتً تتم إعتمادهتا إعتبتاراا متن موازنتة عتام 
 فقد تم تصنٌؾ الموازنة العامة لتتضمن ما ٌلــً :

 

 التصنٌؾ التموٌلً. .1
 التصنٌؾ التنظٌمً. .2
 التصنٌؾ الوظٌفً. .3
 ٌؾ البرامج.تصن .4
 التصنٌؾ الجؽرافً. .5
 التصنٌؾ اإلقتصادي : .6

 اإلٌرادات. - أ
 النفقات. - ب
 

ا للتصنٌؾ اإلقتصادي فقد تم تبوٌب الموازنة العامة على النحو التالـً :  وتبعا
 

 : أوالً : ا ٌرادات العامة
 

 ا ٌـرادات المحلٌـة
 ا ٌرادات الضرٌبٌة

 الضرائب على الدخل واألرباص
 كٌةالضرائب على المل

 الضرائب على السلع والخدمات
 الضرائب على التجارة والمعامالت الدولٌة

 الضرائب األخرى
 ا ٌرادات غٌر الضرٌبٌة

 عائدات التقاعد
 إٌرادات دخل الملكٌة

 إٌرادات بٌع السلع والخدمات
 الؽرامات والجزاءات والمصادرات

 اإلٌرادات المختلفة
 المنـح الخارجٌـة

 

 



 

 العامة : ثانٌاً : النفمــات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : ثالثاً : موازنة التموٌا
 المصــادر :

 مسحوبات القرول الخارجٌة
 القرول الداخلٌة

 
 ا ستخدامات :

 العجز بعد المنن
 تسدٌد أقساط القرول الداخلٌة المستحقة
 تسدٌد أقساط القرول الخارجٌة المستحقة

 إطفاءات الدٌن الداخلً

 الرواتب واألجور والعالوات تعوٌضات العاملٌن
 
 

 مساهمات الضمان اإلجتماعً 

 

 إستخدام السلع والخدمات إستخداز السلع والخدمات

 

 الفوائد الخارجٌة الفوائد

 

 الفوائد الداخلٌة 

 

 اإلعانات لمؤسسات عامة ؼٌر مالٌة ا عانات

 

 اإلعانات لمؤسسات خاصة ؼٌر مالٌة 

 

 إعانات لدعم السلع 

 

 الدعم لوحدات حكومٌة عامة الدعز/المنح

 

 التقاعد والتعوٌضات المنافع ا جتماعٌة

 

 مساعدات إجتماعٌة 

 

 نفقات أخرى متنوعة نفمات أخر 

 

 أصول ثابتة أصوا غٌر مالٌة

 

 مخزونات 

 

 أصول ؼٌر منتجة 

  مخصصات الج از العسكري

  مخصصات أخر 



 

 ال ٌكا التنظٌمً لدائر  الموازنة العامة :
 

ا من الحر، على إتبا  أفضل الوسائل والسبل لتنفٌذ المهام والواجبتات المنوطتة  إنطالقا
بها وتحقٌق األهتداؾ المتوختاة   فقتد قامتت دائترة الموازنتة العامتة بوضتع نظتام التنظتٌم 

والذي ٌؽطً كافة النشاطات التً تقوم بها علتى  2006( لسنة 56اإلداري للدائرة رقم )
 ل فً المهام والواجبات واإلزدواجٌة فً األداء .نحو ٌقلل من التداخ

 

تتم تعتدٌل الهٌكتل  10/1/2000تتارٌخ  42/5/162واستناداا للقرار الداري رقتم د م  /
 التنظٌمً للدائرة لٌصبن على النحو التالً  :

 
 مدٌرٌات موازنات الم اعات :

 

 مدٌرٌة ل اع االدار  المالٌة -1
 مدٌرٌة ل اع االدار  العامة -2
 ل اع الدفاع واألمن والمضاء مدٌرٌة -3
 مدٌرٌة ل اع البنٌة التحتٌة والتنمٌة المحلٌة -4
 مدٌرٌة ل اع الصحة والتنمٌة االجتماعٌة -5
 مدٌرٌة ل اع التنمٌة الزراعٌة والثرو  ال بٌعٌة  -6
 مدٌرٌة ل اع التعلٌز وتنمٌة الموارد البشرٌة -7
 مدٌرٌة ل اع التنمٌة الصناعٌة وتعزٌز البٌئة االستثمارٌة -8
 دٌرٌة ل اع الثمافة وا عالز واالتصاالت وتكنولوجٌا المعلوماتم -9

 
 

 وتتمثل مهام هذه المدٌرٌات بما ٌلــً :    
  

تنقتتٌن طلبتتات التخصٌصتتات المالٌتتة التتتً تتقتتدم بهتتا كافتتة التتوزارات  .1
 والدوائر والوحدات الحكومٌة.

تتتدقٌق كافتتة البتترامج والمشتتارٌع واألنشتتطة بؽٌتتة التأكتتد متتن أولوٌاتهتتا  .2
 وجدواها وعالقتها بعضها ببعل.

حذؾ اإلزدواجٌة ؼٌر الضرورٌة فً البترامج ومصتادر تموٌلهتا بتٌن  .3
 الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة.

الرقابة على تنفٌذ الخطة الستراتٌجٌة للتوزارات والتدوائر والوحتدات  .4
 الحكومٌة وإبراز مدى اإلنحرافات عن المؤشرات المستهدفة.

ا لألولوٌتات وبمتا ٌحقتق توزٌتع منتافع التنمٌتة رصد المخصصتات و .5 فقتا
 ومكاسبها على جمٌع محافظات المملكة.



 

إعتتتتداد نظتتتتام تشتتتتكٌالت الوظتتتتائؾ للتتتتوزارات والتتتتدوائر والوحتتتتدات  .6
 الحكومٌة بما ٌخدم تحقٌق أهدافها بكفاءة وفعالٌة.

إبداء الرأي فتً مشتارٌع التشترٌعات والقترارات والتعلٌمتات التتً لهتا  .7
 ٌة خالل مراحل إقرارها.إنعكاسات مال

 تطوٌر شكل الموازنة العامة. .8
مستتاعدة التتوزارات والتتدوائر والوحتتدات الحكومٌتتة فتتً إعتتداد تقتتارٌر  .9

 نموذجٌة عن موازناتها.
المساهمة فً ورش العمل المتخصصة التً تعقد فتً التدائرة لمتوظفً  .11

 الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة.
 
 

 فظاتمدٌرٌة متابعة موازنات المحا
 

 وتتمثل مهام هذه المدٌرٌة بما ٌلــً :    
 

تحتدٌث قاعتتدة بٌانتتات ومعلومتتات شتاملة عتتن كافتتة محافظتتات المملكتتة  .1
 تساعد فً التخصٌ، األكفأ للموارد المالٌة المتاحة.

متابعتتتة مطالبتتتات المحافظتتتات فتتتً إقامتتتة المشتتتارٌع التنموٌتتتة أثنتتتاء  .2
 الزٌارات الملكٌة السامٌة للمحافظات.

 شارٌع المتعثرة والوقوؾ على أسباب التعثر.حصر الم .3
العمتتل علتتى تهٌئتتة كافتتة المتطلبتتات المتعلقتتة بتتدائرة الموازنتتة العامتتة  .4

 لتطبٌق مشرو  نهج الالمركزٌة فً المحافظات.
إعداد تقارٌر نصؾ سنوٌة حول مستوى اإلنفاد وتقدم سٌر العمل فتً  .5

 المشارٌع الرأسمالٌة فً محافظات المملكة.
شتتكال العتتون والمستتاعدة الفنٌتتة متتن جانتتب دائتترة الموازنتتة تقتتدٌم كتتل أ .6

العامة للمحافظات من خالل عقد ورش العمل المتخصصتة فتً إعتداد 
 الموازنات حسب المفاهٌم المعاصرة.

 

 
 
 



 

 مدٌرٌة الدراسات والمعلومات
 

 وتتمثل مهام هذه المدٌرٌة بما ٌلــً :    
 

 متابعة تطور المؤشرات اإلقتصادٌة الكلٌة. .1
إعداد تقرٌر ٌتضمن ردود الوزارات والتدوائر والوحتدات الحكومٌتة  .2

علتتتى توصتتتٌات اللجنتتتة المالٌتتتة واإلقتصتتتادٌة فتتتً كتتتل متتتن مجلستتتً 
األعٌتتان والنتتواب حتتول مشتترو  قتتانون الموازنتتة العامتتة ومشتترو  

 قانون موازنات الوحدات الحكومٌة.
 إعداد تقرٌر ربعً عن أداء الموازنة العامة. .3
ات تارٌخٌة عن الموازنة العامتة وموازنتات الوحتدات بناء قاعدة بٌان .4

 الحكومٌة وتشكٌالت الوظائؾ.
ا أو  .5 متابعة التشترٌعات التتً تصتدر ختالل العتام والتتً لهتا أثتراا مالٌتا

ا.  إقتصادٌا
 المشاركة فً إعداد بالغ الموازنة العامة. .6
المشتتتاركة فتتتً إعتتتداد قتتتانون الموازنتتتة العامتتتة وقتتتانون موازنتتتات  .7

 ومٌة ونظام تشكٌالت الوظائؾ.الوحدات الحك
إصتتتدار تقتتتارٌر دورٌتتتة عتتتن مستتتتوى اإلنفتتتاد وتقتتتدم ستتتٌر العمتتتل  .8

للمشتتتتارٌع الرأستتتتمالٌة المتعلقتتتتة بتتتتالوزارات والتتتتدوائر والوحتتتتدات 
 الحكومٌة.

المشاركة فً المباحثات مع البعثات والجهات الدولٌة المختلفتة حتول  .9
 لٌة.القضاٌا المتعلقة بالموازنة العامة واإلدارة الما

المستتاهمة فتتً إستتتكمال تطبٌتتق تصتتنٌؾ البتترامج حستتب األنشتتطة  .11
 للموازنة العامة والوحدات الحكومٌة.

 تنظٌم أعمال المكتبة وحوسبتها وفق أحدث األسالٌب. .11
ا )دلٌتتل اإلٌتترادات  دلٌتتل النفقتتات  دلٌتتل  .12 تحتتدٌث أدلتتة الموازنتتة ستتنوٌا

 دورة الموازنة  دلٌل محلل الموازنة(.
 نوي للدائرة.إعداد التقرٌر الس .13
المشتتاركة فتتً عقتتد ورش العمتتل لمختلتتؾ الجهتتات الحكومٌتتة حتتول  .14

 أعمال ومهام دائرة الموازنة العامة.
ترجمة قانون الموازنة العامة وقتانون موازنتات الوحتدات الحكومٌتة  .15

 ومحتوى الموقع اإللكترونً.
 

 
 



 

 
 
 

 مدٌرٌة الحاسوب والمعرفة
 

 :وتتمثل مهام هذه المدٌرٌة بما ٌلــً    
 

تطوٌر وتحدٌث برمجٌات وقواعد بٌانتات متكاملتة تختدم عملٌتة تقٌتٌم أداء  .1
ا لمؤشرات قٌاس األداء المستخدمة.  الوزارات والدوائر الحكومٌة وفقا

إعتتتداد وتهٌئتتتة متطلبتتتات التوستتتع فتتتً تطبٌتتتق جمٌتتتع مكونتتتات خارطتتتة  .2
 الحسابات من برمجٌات وأجهزة حاسوب وشبكات.

المدٌرٌة بما ٌتالءم وإستخدامات البرمجٌتات بناء القدرات الالزمة لكوادر  .3
 GFMISالمطلوبة لتطبٌق نظام 

بناء القدرات الالزمة لكوادر الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة بمتا  .4
   .GFMISٌتالءم ومتطلبات تطبٌق نظام 

 (Intranetتفعٌل الموقع اإللكترونً الداخلً فً الدائرة ) .5
 وبٌانات الدائرة المحوسبة بناء نظام حماٌة آمن لكافة أعمال .6
 إنشاء موقع إلكترونً جدٌد للدائرة ومتابعة تحدٌثه .7
إعتتداد خارطتتة للمعتتارؾ الصتترٌحة وتوثٌتتق المعتتارؾ الضتتمنٌة وإنشتتاء  .8

 قواعد بٌانات خاصة بها.
 متابعة تنفٌذ استراتٌجٌة المعرفة فً الدائرة. .9

 
 

 مدٌرٌة الشؤون االدارٌة والمالٌة
 

 ٌة بما ٌلــً :وتتمثل مهام هذه المدٌر
 

إعداد خطة متكاملة للموارد المالٌة والبشرٌة فً التدائرة ومتابعتة تحتدٌثها  .1
ا للمستجدات واإلحتٌاجات. ا وفقا  سنوٌا

متابعتتة تتتدرٌب المتتوظفٌن حستتب متطلبتتات الوصتتؾ التتوظٌفً وبمتتا ٌحقتتق  .2
 تأهٌلهم وتطوٌرهم.

فتتً  تطبٌتتق أنظمتتة محوستتبة ومتطتتورة لكافتتة األعمتتال اإلدارٌتتة والمالٌتتة .3
 الدائرة.

 التحسٌن المستمر فً الخدمات المقدمة للموظفٌن والمتعاملٌن مع الدائرة. .4
 

 



 

 الوحدات المساند  :
 

 وحد  الت وٌر والتدرٌب  -1
 

 وتتمثل مهام هذه المدٌرٌة بما ٌلــً :
 

إعداد خطة تدرٌبٌة شاملة متوسطة المدى للموارد البشرٌة تستتهدؾ  .1
 ٌة والمساندة.جمٌع المستوٌات الوظٌفٌة األساس

إتختتاذ الخطتتوات اإلستتتعدادٌة الالزمتتة لعقتتد ورش العمتتل والبتترامج  .2
 التدرٌبٌة الداخلٌة والخارجٌة ومتابعة تنفٌذها واإلشراؾ علٌها.

تقدٌم المقترحات حول تطوٌر آلٌة العمل وتسهٌل إنسٌابه بما ٌتوافتق  .3
 والمفاهٌم اإلدارٌة المعاصرة فً الدائرة.

ت تنفٌتتذ معتتاٌٌر جتتائرة الملتتك عبتتد هللا الثتتانً متابعتتة حثٌثتتة لمتطلبتتا .4
 للتمٌز.

 
 

 وحد  الرلابة الداخلٌة  -2
 

 وتتمثل مهام هذه المدٌرٌة بما ٌلــً :
 

إعداد دلٌل القواعد وإجراءات الرقابة الداخلٌة والوثائق المتصلة بها  .1
ا بما ٌنسجم واألنظمة النافذة.  وتحدٌثه سنوٌا

 ٌجٌة للدائرة.الرقابة على تنفٌذ الخطة اإلسترات .2
 القٌام بجمٌع مهام الرقابة بكفاءة وفاعلٌة. .3
الرقابة على تطبٌق معاٌٌر جائزة الملك عبد هللا الثانً المعظم لتمٌتز  .4

 األداء الحكومً والشفافٌة.
 

 
 
 
 
 
 



 

 الكادر الوظٌفً :

  لٌصتتل عتتدد 2961( موظفتا عتتام 26بتدأت دائتترة الموازنتتة العامتة بكتتادر وظٌفتتً بلتتػ )

ا متوزعٌن حستب 220إلتى ) 2000لذٌن علتى رأس عملهتم فتً عتام الموظفٌن ا ( موظفتا

 مؤهالتهم العلمٌة المبٌنة فً الجدول التالً :

 

 العــدد المؤهــا

 7 دكتوراه

 22 ماجستٌر

 53 بكالورٌوس

 0 دبلوم

 27 ثانوٌة عامة

 21 دون الثانوٌة

 120 المجموع
 
 

ا. 22مكلفٌن وفً البعثات وبلػ عدد الموظفٌن المجازٌن والمعارٌن وال  موظفا



 



 

 إنجازات دائر  الموازنة العامة

 
أوالً : إعداد لانون الموازنة العامة وليانون موازنيات الوحيدات الحكومٌية 

 2002لعاز 
 

ا بإعتتداد قتتانون الموازنتتة العامتتة للتتوزارات والتتدوائر والوحتتدات  تقتتوم التتدائرة ستتنوٌا
 2000( لستنة 2نون الموازنتة العامتة رقتم )الحكومٌة  حٌث تم اإلنتهاء متن إعتداد قتا

  كمتتا تتتم 5/2/2000ضتتمن الموعتتد الدستتتوري وتتتم إقتتراره بشتتكله النهتتائً بتتتارٌخ 
  والتذي تتم إقتراره 2000( لسنة 16إعداد قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم )

 2000( لستنة 52  وقانون ملحتق بقتانون الموازنتة العامتة رقتم )7/7/2000بتارٌخ 
  وكتتتذلك تتتتم اإلنتهتتتاء متتتن إعتتتداد قتتتانون 20/22/2000لتتتذي تتتتم إقتتتراره بتتتتارٌخ وا

  وتتتم إقتتراره بشتتكله النهتتائً 2000( لستتنة 44موازنتتات الوحتتدات الحكومٌتتة رقتتم )
( لستنة 2  كما قامت الدائرة بإعداد قانون الموازنة العامة رقم )25/7/2000بتارٌخ 
حٌتتث تتتم إقتتراره بشتتكله  2000فتتً وقتتت مبكتتر وقبتتل إنتهتتاء الستتنة المالٌتتة  2009

ا متتن إعتتداد مشتترو  قتتانون 24/22/2000النهتتائً بتتتارٌخ    وقتتد تتتم اإلنتهتتاء أٌضتتا
ورفعتته إلتتى مجلتتس األمتتة إلقتتراره حستتب  2009موازنتتات الوحتتدات الحكومٌتتة لعتتام 

 األصول 
 

 ثانٌاً : إعداد نظاز التشكٌالت
 

ا بإعداد نظتام التشتكٌالت للتوزارات وا لتدوائر والوحتدات الحكومٌتة تقوم الدائرة سنوٌا
وإقتراره بتتارٌخ  2000( لعام 226حٌث تم اإلنتهاء من إعداد نظام التشكٌالت رقم )

  وقد تم تصمٌم وإنجتاز حوستبة نظتام التشتكٌالت لٌتتالءم متع تطبٌتق 20/22/2000
خارطتتة الحستتابات الجدٌتتدة فٌمتتا ٌتعلتتق بالفصتتول والبتترامج إضتتافة إلتتى دمتتج الفئتتات 

 ادة ترمٌز الوظائؾ حسب وصؾ وتصنٌؾ الوظائؾ الجدٌد.والمجموعات وإع
 

 ثالثاً : إعداد تمرٌر حوا مستو  ا نجاز للمشارٌع الرأسمالٌة
 

بإعتداد تقرٌتر دوري حتول  2000قامت دائرة الموازنتة العامتة وألول مترة فتً عتام 
ون مستوى اإلنفاد واإلنجاز فً المشارٌع الرأسمالٌة فً قتانون الموازنتة العامتة وقتان

موازنات الوحدات الحكومٌة موزعتة حستب المحافظتات والجهتة المنفتذة والقطاعتات 
اإلقتصادٌة. وقد تم رفع هذا التقرٌر إلتى رئاستة التوزراء والتتً قامتت بتعمٌمته علتى 
كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة لمتابعتة اإلنجتاز وتقتدم ستٌر العمتل فتً 

ودة  كما تتم إعتداد تقرٌتر مٌتدانً مفصتل نصتؾ مختلؾ المشارٌع الرأسمالٌة المرص
 سنوي حول تقدم سٌر العمل فً أهم المشارٌع الرأسمالٌة فً المحافظات.

 



 

رابعاً : أهـز ا نجازات والت ورات المتعلمة بت بٌك المفاهٌز والمن جٌيات 
 الحدٌثة فً إدار  الموازنة :

 
د( إليييى مف يييوز أ.  التحيييوا مييين ن يييج الموازنييية التملٌدٌييية  موازنييية البنيييو
وفتً هتذا . 2002الموازنة الموج ة بالنتائج إعتباراً من موازنة عياز 

 المجال تم إجراء ما ٌلـً :
 

تشكٌل فرٌق عمل للسٌر بالمرحلة األولى متن تطبٌتق هتذا المفهتوم  (1
على الوزارات والدوائر الحكومٌة فً قانون الموازنة العامتة لعتام 

متن ختالل شتركة  USAIDوبدعم متن الوكالتة األمرٌكٌتة  2000
Bearing Point   وكذلك بدعم من الوكالة األلمانٌةGTZ. 

 

الطلتتتب متتتن التتتوزارات والتتتدوائر الحكومٌتتتة فتتتً قتتتانون الموازنتتتة  (2
 العامة بربط المخصصات باألهداؾ من خالل :

 

قٌتتام كتتل وزارة/دائتترة حكومٌتتة بتحدٌتتد أهتتدافها اإلستتتراتٌجٌة  -
 وربطها بمؤشرات لقٌاس األداء.

لبتتتترامج التتتتتً متتتتن خاللهتتتتا ٌتتتتتم تحقٌتتتتق األهتتتتداؾ تحدٌتتتتد ا -
 اإلستراتٌجٌة وربط هذه البرامج بمؤشرات لقٌاس األداء.

 تحدٌد حجم المخصصات الالزمة لهذه البرامج.  -
 

قٌتتام فرٌتتق متخصتت، متتن دائتترة الموازنتتة العامتتة بمراجعتتة كافتتة  (3
األهتتتتتداؾ والبتتتتترامج ومؤشتتتتترات قٌتتتتتاس األداء التتتتتتً وضتتتتتعتها 

 الحكومٌة.الوزارات والدوائر 
 

تطوٌر نماذج حدٌثة لتطبٌق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج على  (4
 كافة الوزارات والدوائر الحكومٌة عند إعداد مشارٌع موازناتها.

 
قٌتتام دائتترة الموازنتتة العامتتة بعقتتد ورشتتات عمتتل متخصصتتة لكافتتة  (5

التتوزارات والتتدوائر الحكومٌتتة حتتول تطبٌتتق المفتتاهٌم الحدٌثتتة فتتً 
زنتتة وشتترص النمتتاذج الجدٌتتدة المتعلقتتة بتطبٌتتق المفهتتوم إدارة الموا

 الجدٌد للموازنة.
 
 
 
 

تشكٌل فرٌق متخص، من دائرة الموازنة العامة لتقتدٌم المستاعدة  (6
والمشتتورة للتتوزارات والتتدوائر الحكومٌتتة عنتتد الطلتتب وذلتتك فتتً 
مرحلتتة إعتتداد مشتترو  الموازنتتة وفتتق مفهتتوم الموازنتتة الموجهتتة 

 بالنتائج.
 



 

لى تجارب التدول الرائتدة فتً مجتال الموازنتة الموجهتة اإلطال  ع (7
بالنتتتائج حٌتتث تتتم زٌتتارة أستتترالٌا ل ستتتفادة متتن تجربتهتتا فتتً هتتذا 

 المجال.
 

إقتترار قتتانون جدٌتتد لتنظتتٌم الموازنتتة العامتتة ٌتوافتتق متتع متطلبتتات  (8
( لستنة 19المفهوم الحدٌث للموازنة بتدلا متن القتانون القتدٌم رقتم )

2962. 
 

 

رحلتتة الثانٌتتة متتن تطبٌتتق مفهتتوم الموازنتتة الموجهتتة الستتٌر فتتً الم (9
بالنتائج على موازنتات الوحتدات الحكومٌتة حٌتث تتم تشتكٌل فرٌتق 
عمتتل متخصتت، فتتً هتتذا المجتتال متتن دائتترة الموازنتتة العامتتة وتتتم 

( أعتتتتاله فٌمتتتتا ٌختتتت، الوحتتتتدات 6-2الستتتتٌر بتتتتاإلجراءات متتتتن )
الحكومٌتتتة. وقتتتد تتتتم إنجتتتاز مشتتترو  قتتتانون موازنتتتات الوحتتتدات 

ا لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج. 2009حكومٌة لعام ال  وفقا
 
 
 

ب : إعتمـاد ا  ـار متوس  المد  للنفمات وا ٌـرادات إعتباراً مين موازنية 
 وقد تم فً هذا المجال إجـراء ما ٌلـً :. 2002عاز 

  

الطلب من كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة إعتباراا  -1
ا ل طار  2000من موازنة عام  إعداد مشارٌع موازناتهم وفقا

 متوسط المدى لٌشمل سنة الموازنة وسنتٌن تأشٌرٌتٌن.
 
ربط عملٌة التخطٌط اإلستراتٌجً مع التخطٌط المالً متوسط  -2

 المدى.
 
 MTEFتحدٌد سقوؾ اإلنفاد الجزئٌة على المدى المتوسط  -3

حسب الموارد المتاحة مع مراعاة حاجات الوزارات والدوائر 
 . MTFFلحكومٌة عند إعداد اإلطار المالً متوسط المدى ا

 
إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومٌة  -4

 ضمن اإلطار متوسط المدى. 2000لعام 
 

مراجعة تجربة تطبٌق اإلطار المالً متوسط المدى فً الموازنة  -5
 بالتعاون مع البنك الدولً واإلتحاد األوروبً.

 
فً موعد بدء مرحلة إعداد الموازنة ضمن دورة الموازنة  التبكٌر -6

 بشكل عام.



 

 
ج : إعاد  تصنٌف لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحدات 
ً ألفضا الممارسات  الحكومٌة وإعتماد خار ة حسابات جدٌد  وفما

  وقد تم فً هذا المجال إجراء ما ٌلــً :العالمٌة. 
 
الموازنتتتة العامتتتة ووزارة المالٌتتتة تشتتتكٌل فرٌتتتق عمتتتل متتتن دائتتترة  (1

للعمتتتل علتتتى إعتتتادة تصتتتنٌؾ  GTZو التتتـ  USAIDوبتتتدعم متتتن 
 قانون الموازنة العامة وبناء خارطة حسابات جدٌدة.

 
مراجعة تصتنٌؾ قتانون الموازنتة العامتة متن جمٌتع جوانبته ستواء  (2

الفصول أو البرامج أو المشارٌع أو البنتود أو مصتادر التموٌتل ... 
ارطتتتة حستتتابات جدٌتتتدة وفتتتق أفضتتتل الممارستتتات التتتخ   وبنتتتاء خ

ا لدلٌل إحصتاءات مالٌتة الحكومتة لعتام  العالمٌة وبشكل رئٌسً وفقا
2002 (GFSM2001.) 

 
ا للتصتتنٌفات  2000تتتم تصتتنٌؾ قتتانون الموازنتتة العامتتة لعتتام  (3 وفقتتا

 التالٌـة : 
 

 التصنٌؾ التموٌلً. . أ
 التصنٌؾ التنظٌمً. . ب
 التصنٌؾ الوظٌفً. . ج
 تصنٌؾ البرامج. . د
 صنٌؾ الجؽرافً.الت . ه
 التصنٌؾ اإلقتصادي. . و

 
 وقد تم إعطاء ترمٌز لكل مستوى من مستوٌات التصنٌفات أعاله.

 
تحتتتدٌث جمٌتتتع نمتتتاذج إعتتتداد الموازنتتتة العامتتتة وبمتتتا ٌتوافتتتق متتتع  (4

 خارطة الحسابات الجدٌدة.
 

عقد ورشات عمل متخصصة لكافة التوزارات والتدوائر الحكومٌتة  (5
دة وإعتداد مشترو  الموازنتة حول تطبٌق خارطة الحستابات الجدٌت

ا لهذه الخارطة.  وفقا
 
مراجعة كافة األنظمة المالٌة المحوستبة المستتخدمة فتً التوزارات  (6

والتتدوائر الحكومٌتتة وتعتتدٌل هتتذه األنظمتتة إلستتتٌعاب عملٌتتة تنفٌتتذ 
ا لخارطة الحسابات الجدٌدة.  الموازنة العامة وفقا



 

 
الٌتتة المنتتاقالت تعتتدٌل كافتتة نمتتاذج تنفٌتتذ الموازنتتة )الحتتوالت الم (7

المالٌتتتتة  مستتتتتندات اإللتتتتتزام  حتتتتوالت نقتتتتل العهتتتتدة  الموقتتتتؾ 
 المالً...الخ(.

 
 إصدار كافة التقارٌر المالٌة حسب خارطة الحسابات الجدٌدة. (8
 
تطبٌتتق خارطتتة الحستتابات الجدٌتتدة علتتى مشتترو  قتتانون موازنتتات  (9

 (.6-2وذلك بإتخاذ نفس الخطوات أعاله من ) 2009لعام 
 

ز حوسبة نظام التشكٌالت لٌتالءم مع تطبٌتق خارطتة تصمٌم وإنجا (11
 الحسابات الجدٌدة فٌما ٌتعلق بالفصول والبرامج.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 خامساً : الدورات التدرٌبٌة 
 

قامتتت دائتترة الموازنتتة العامتتة بإٌفتتاد موظفٌهتتا فتتً دورات تدرٌبٌتتة داخلٌتتة وخارجٌتتة 
ٌتتة وتعزٌتتز قتتدراتهم علتتى القٌتتام وذلتتك لتنمٌتتة مهتتاراتهم الوظٌف 2000ختتالل العتتام 

بالمهام والواجبات الموكولة إلٌهم على أكمل وجه  والجتدول التتالً ٌلخت، أهتم هتذه 
 الـدورات :

 

 
 
 
 
 

 عنوان الدور  الرلز
مكان إنعماد 

 الدور 
 الفتر 

 24/22/2000-20 سورٌا دراسة الجدوى اإلقتصادٌة 2

 25/22/2000-24 مصر الموازنة لدول الشرد األوسط 2

 04/22/2000-10/22 المؽرب تحلٌل البٌانات اإلحصائٌة 1

 22/22/2000-09 المؽرب قٌاس األداء المؤسسً 4

 27/22/2000-24 مصر تنمٌة مهارات السكرتارٌة 5

 22/22/2000-09 المؽرب التحول من الموظؾ التقلٌدي إلى اإللكترونً 6

 20/20/2000-26 األردن التطوٌر واإلصالص اإلداري 7

 04/22/2000-29/20 األردن دورات حاسوب 0

 04/22/2000-29/20 األردن لؽة إنجلٌزٌة 9

 26/00/2000-24 مصر أصول ومهارات التفاول 20

 02/07/2000-26/06 الصٌن المالٌة العامة ومٌزانٌة الحكومة 22

 20/00/2000-20/7 األردن دورات حاسوب 22

 26/6/2000-07 سورٌا مؤشرات قٌاس األداء 21

 26/6/2000-07 مصر إدارة المشترٌات واللوازم 24

 29/05/2000-25 مصر التطورات المحاسبٌة 25

 29/05/2000-20 مصر مؤشرات قٌاس األداء 26

 02/06/2000-24/05 سورٌا مهارات إدارٌة وتنظٌم العمل 27

 02/06/2000-24/05 سورٌا مؤشرات قٌاس األداء 20

 21/05/2000-22 األردن قٌٌمأنظمة المتابعة والت 29

 06/05/2000-04 العقبة تنمٌة المهارات اإلدارٌة 20

 01/07/2000-02 األردن الشراكة بٌن القطا  العام والخا، 22

 27/04/2000-21 األردن اإلستثمار فً رأس المالً الحكومً 22

 02/05/2000-27/04 العقبة تنمٌة المهارات اإلدارٌة 21

 05/05/2000-26/04 مصر األداء مؤشرات قٌاس 24

 22/04/2000-22 مصر تقٌٌم المشارٌع ودراسة الجدوى 25

26 MS PROJECT 01/04/2000-21/01 سورٌا 

 09/04/2000-29/01 القاهرة تقٌٌم المشارٌع ودراسة الجدوى 27

 20/02/2000-27 األردن المصروفات المستردة التسوٌات 20

 21/04/2000-07 األردن والخدمات المساندة تنمٌة المهارات اإلدارٌة 29



 

 سادساً : تحدٌث أدلة الموازنة
 

ضتتمن إطتتار توجتته التتدائرة نحتتو تعمٌتتق نهتتج الموازنتتة الموجهتتة بالنتتتائج 
(ROB ا لخارطتتتة الحستتتابات ( وإعتتتادة تصتتتنٌؾ الموازنتتتة العامتتتة طبقتتتا

ات ( فقد تم البدء بمراجعة وتحتدٌث كتل متن دلٌتل اإلٌترادCOAالجدٌدة )
ودلٌل النفقات ودلٌل دورة الموازنة ودلٌتل محلتل الموازنتة وذلتك لتتوافتق 
مع متطلبات المفاهٌم الجدٌدة التً ستتعمل التدائرة علتى تطبٌقهتا  ولتشتكل 
ا لمستتتتخدمٌها فتتتً التتتوزارات والتتتدوائر والوحتتتدات  هتتتذه األدلتتتة مرجعتتتا

ا ومرشتتداا لهتتم. وقتتد تتتم اإلنتهتتاء متتن إعتتداد مستتودة  دلٌتتل الحكومٌتتة وعونتتا
 .2009والذي سٌتم إصداره فً عام  2000اإلٌرادات لعام 

 

 سابعاً : الحوســبة
 

ا متتع عتتزم الحكومتتة علتتى تعمٌتتق عملٌتتة التطتتوٌر واإلصتتالص فتتً  تمشتتٌا
اإلدارة المالٌتتة متتن ختتالل مشتترو  تطتتوٌر وإصتتالص النظتتام المتتالً فتتً 

البنٌتة  المملكة فقد قامت وحدة الحاسوب فً دائرة الموازنة العامتة بإعتداد
التحتٌة الالزمتة لتطبٌتق مفهتوم الموازنتة الموجهتة بالنتتائج وبنتاء خارطتة 
الحسابات الجدٌتدة وإجتراء الدراستات الالزمتة وبنتاء نظتام جدٌتد إلختراج 
ا  قانون الموازنة وقانون موازنات الوحدات الحكومٌة بحٌث ٌكتون مرتبطتا

ا متتع خارطتتة الحستتابات وإصتتداره بمتتا ٌتوافتتق ا وثٌقتتا متتع التوجتته  إرتباطتتا
الجدٌد للموازنة  وقد تم بناء هذا النظام لٌكون أكثر مرونة وأكثر دقتة فتً 

 حفظ البٌانات وإجراء التحلٌالت المالٌة الالزمة.
 

 ثامناً :  جائز  الملن عبد هللا الثانً لتمٌز األداء الحكومً والشفافٌة
 

فتً  ضمن خطة التدائرة فتً مجتال التطتوٌر والتحستٌن ونظتراا لمشتاركتها
  قامتت 2000/2009جائزة الملك عبد هللا الثتانً للتمٌتز للتدورة الرابعتة 

 دائرة الموازنة العامة بإنجاز العدٌد من المهام والتً من أبرزها ما ٌلـً :
 

 أ.  إلرار المن جٌات الخاصة بمعاٌٌر الجائز  على النحو التالً :
 .5منهجٌات معٌار القٌادة وعددها  .1
 .20اد وعددها منهجٌات معٌار األفر .2
 .0منهجٌات معٌار العملٌات وعددها  .3
 .1منهجٌات معٌار المعرفة وعددها  .4
 .7منهجٌات معٌار المالٌة وعددها  .5
منهجٌتتات تحدٌتتد وتحلٌتتل النتتتائج وتتضتتمن نتتتائج أعمتتال جمٌتتع  .6

 المعاٌٌر.



 

 ب : تحلٌا إستبانة رضا متلمً الخدمة
 

دة من مختلؾ ( دائرة ووح56بلػ عدد المشاركٌن فً اإلستبانة ) (1
( 10الوزارات والدوائر الحكومٌة  وقد إشتملت اإلستبانة علتى )

ستتؤال تقتتٌس متتدى رضتتا متلقتتً الخدمتتة عتتن آلٌتتة عمتتل دائتترة 
 الموازنة.

 %(.94.1ٌالحظ أن نسبة الرضا بشكل عام مرتفعة بلؽت ) (2
 

 ج : تحلٌا إستبانة لٌاس الرضا الوظٌفً
 

ا.( مو52بلػ عدد المشاركٌن فً اإلستبانة ) .1  ظفا
 ( مجالت لٌتم قٌاسها.0قد إشتملت اإلستبانة على ) .2
%( حٌتتتث تظهتتتر 67بلؽتتتت النستتتبة المئوٌتتتة للرضتتتا التتتوظٌفً ) .3

 تحسن عام فً مستوى الرضا عن األعوام السابقة. 
 

 

تاسعا : توصٌات اللجنة المالٌة وا لتصادٌة فً مجلسً األعٌان والنواب 
 2002حوا مشروع لانون الموازنة العامة لعاز 

 
فً إطار متابعة الحكومة لتوصٌات مجلسً األعٌان والنواب قامت دائترة 
الموازنتتة العامتتة بإعتتداد مصتتفوفة خاصتتة ل جابتتة علتتى توصتتٌات اللجنتتة 
المالٌتتة واإلقتصتتادٌة فتتً مجلستتً األعٌتتان والنتتواب حتتول مشتترو  قتتانون 

  ومشتتتترو  قتتتتانون موازنتتتتات الوحتتتتدات 2000الموازنتتتتة العامتتتتة لعتتتتام 
م فٌهتتا تحدٌتتد التوصتتٌة وموضتتوعها والجهتتة المعنٌتتة بتتالرد الحكومٌتتة تتت

 واإلجراءات التً تم إتخاذها من قبل الجهات المعنٌة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الت لعات المستمبلٌة
 

أوالً : المساهمة فً بناء وضيع ميالً سيلٌز ومسيتمر فيً المملكية مين خيالا العميا 
 على ما ٌلــً :

 
 واألولوٌات الوطنٌة.ضبط اإلنفاد العام وتوجٌهه بما ٌتفق  . أ

 تخفٌل الدعم المقدم للوحدات الحكومٌة بشكل تدرٌجً. . ب
الحفاظ على مستوى آمتن لعجتز الموازنتة كنستبة متن النتاتج المحلتً  . ج

 .2022-2009اإلجمالً للسنوات 
 اإللتزام بسقؾ الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً. . د

 
 

المعاصير  فيً إدار  الموازنية وذلين مين ثانٌاً : مواكبة أفضا الممارسيات العالمٌية 
 خالا العما على :

 
تعمٌق تطبٌق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج عن طرٌق تقٌتٌم أداء  . أ

ا لمؤشرات قٌاس األداء  الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة وفقا
 المستهدفة وبٌان مدى اإلنحراؾ عنها.

زنتتات الوحتتدات ترستتٌخ وتطتتوٌر نهتتج إعتتداد الموازنتتة العامتتة وموا . ب
 الحكومٌة ضمن اإلطار متوسط المدى.

 ج.  التوسع فً تطبٌق مكونات خارطة الحسابات من خالل :
 

تصتتنٌؾ بتترامج النفقتتات الجارٌتتة علتتى مستتتوى األنشتتطة فتتً  .1
 .2020موازنة عام 

تصتتنٌؾ النفقتتات الجارٌتتة والرأستتمالٌة علتتى المستتتوى األدنتتى  .2
 .2020للتصنٌؾ الوظٌفً فً موازنة عام 

نٌؾ بتترامج الموازنتتة علتتى مستتتوى البرنتتامج الفرعتتً فتتً تصتت .3
 .2022موازنة عام 

ا للتصتتتنٌؾ  .4 تصتتتنٌؾ الموازنتتتة علتتتى مستتتتوى المتتتدٌرٌات وفقتتتا
 .2022الوظٌفً عام 

 
 (.GFMISالمساهمة فً بناء نظام إدارة المعلومات المالٌة ) . د
قٌاس مستوى اإلنجاز فً المشتارٌع الرأستمالٌة للتوزارات والتدوائر  . ه

 الحكومٌة وعلى مستوى محافظات المملكة. والوحدات
تطوٌر قانون الموازنة العامة الستنوي متن حٌتث الشتكل والمضتمون  . و

لٌتوافق مع المراحتل المتقدمتة متن تطبٌتق مفهتوم الموازنتة الموجهتة 
ا  2020بالنتائج بحٌتث ٌتتم إختراج قتانون الموازنتة العامتة لعتام  وفقتا

 للتصور الجدٌد.



 

 
 المؤسسٌة فً الدائر  من خالا :ثالثاً : تعزٌز المدرات 

 
 رفع كفاءة الموارد البشرٌة. . أ

 تحسٌن بٌئة العمل الداخلٌة. . ب
ج. نقتتتل المعرفتتتة للتتتوزارات والتتتدوائر والوحتتتدات الحكومٌتتتة متتتن أجتتتل 

 تطبٌق المفاهٌم الحدٌثة للموازنة.
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(1جدوا رلز    

 
 

2002خالصة الموازنة العامة للسنة المالٌة   
 

  باأللف دٌنار(
 

 البٌــــــان المبلغ البٌــــــان المبلغ

 النفمـــــات  ا ٌــــرادات 

 النفمات الجارٌة 4641040 اإلٌرادات المحلٌة 4270720

 الجهاز المدنً 900090 اإلٌرادات الضرٌبٌة 2964000

 الجهاز العسكري 2122000 اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة 2124720

 النفقات األخرى منهـا : 1883850  

 التقاعد والتعوٌضات 572000 المنن الخارجٌة 695000

 فوائد الدٌن العام 100000  

 شبكة األمان الجتماعً 192000  

 دعم المحروقات 160000  

 دعم المواد التموٌنٌة 175000  

 دعم المؤسسات الحكومٌة 229402  

 النفمات الرأسمالٌة 1152222  

 مشارٌع مستمرة 412579  

 مشارٌع قٌد التنفٌذ 404190  

 مشارٌع جدٌدة 242259  

 مجموع النفمات العامة 5011162 مجموع ا ٌرادات العامة 4103020

   عجز الموازنة 026240

 موازنة التموٌا

 ا ستخدامات المبلغ المصادر المبلغ

 عجز الموازنة 026240 مسحوبات القرول الخارجٌة 02676

 تسدٌد أقساط القرول الداخلٌة المستحقة 150 القرول الداخلٌة 2245220

 تسدٌد أقساط القرول الخارجٌة المستحقة 204296  

 إطفاءات الدٌن الداخلً 2227000  

 المجمــوع 2220214 المجمــوع 2220214

 

انون ملحتق وقت 2000( لستنة 16* ٌتضمن الجدول قانون ملحتق بقتانون الموازنتة العامتة رقتم )
 .2000( لسنة 52بقانون الموازنة العامة رقم )

 
 
 
 

 



 

(2جدوا رلز    
 
 

2002( لسنة 36خالصة لانون ملحك بمانون الموازنة العامة رلز    
 

  باأللف دٌنار(

 البٌــــان المبلغ البٌــــان المبلغ

 النفمـــات  ا ٌــرادات 

 النفقات الجارٌة 466000 اإلٌرادات المحلٌة 241000

 النفقات األخرى منهـا : 466000 اإلٌرادات الضرٌبٌة 224000

 شبكة األمان اإلجتماعً 90000 اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة 29000

 دعم المحروقات 260000 المنن الخارجٌة 255000

 دعم المواد التموٌنٌة 220000  

 النفمات الرأسمالٌة 34000  

 مشارٌع مستمرة 10000  

 مشارٌع قٌد التنفٌذ 4000  

 مجموع النفمات العامة 500000 مجموع ا ٌرادات العامة 190000

   عجز الملحك 202000

 موازنة التموٌا

 ا ستخدامات المبلغ المصادر المبلغ

 عجز الملحق المتوقع 202000 قرول داخلٌة 202000

 المجمــوع 102000 المجمـــوع 102000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(3جدوا رلز    
 
 

 2002( لسنة 52خالصة لانون ملحك بمانون الموازنة العامة رلز  
 

  باأللف دٌنار( 

 البٌــــان المبلغ البٌــــان المبلغ

 النفمـــات  ا ٌــرادات 

 النفقات الجارٌة 75000 اإلٌرادات المحلٌة 75000

 نهـا :النفقات األخرى م 75000 اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة 75000

المكرمة الملكٌة لألجهزة  75000  
العسكرٌة والمدنٌة 

والمتقاعدٌن المدنٌٌن 
 والعسكرٌٌن

 مجمـوع النفمات العامة 05000 مجمـوع ا ٌرادات العامة 05000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(4جدوا رلز    

 
ٌة خالصة التصنٌف الوظٌفً للنفمات العامة الممدر  حسب األلساز الوظٌف

2002للسنة المالٌة   
 

  ملٌون دٌنار( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفمات الجارٌة المسز الوظٌفً الرمز
النفمات 
 الرأسمالٌة

 المجموع

 967.5 241.6 021.9 الخدمات العمومٌة العامة 702

 006.2 25.0 072.2 الدفا  702

 479.1 02.9 197.4 النظام العام وشؤون السالمة العامة 701

 520.9 442.7 69.2 الشؤون اإلقتصادٌة 704

 0.0 7.7 2.2 حماٌة البٌئة 705

 200.1 262.2 20.2 اإلسكان ومرافق المجتمع 706

 522.7 241.0 169.7 الصحة 707

 206.9 27.2 79.7 الترفٌه والثقافة والشؤون الدٌنٌة 700

 512.1 94.6 417.7 التعلٌم 709

 2625.0 42.1 2571.7 الحماٌة اإلجتماعٌة 720

 5011.1 1152.2 4641.0 المجمــوع



 

 (5جدوا رلز  
 
 

 2002و  2000التوزٌع الجغرافً للنفمات الرأسمالٌة الممدر  لعامً 
 

  ملٌون دٌنار(                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة
2000 2002 

 المٌمة
األهمٌة 
 النسبٌة

 األهمٌة النسبٌة المٌمة

 %60.2 696.0 %72.2 721.5 المركز

 %4.1 49.6 %1.6 16.2 إربد

 %1.5 40.5 %2.0 20.0 المفرد

 %2.4 26.7 %0.9 9.4 جرش

 %0.7 0.2 %2.2 22.4 عجلون

 %7.6 07.0 %7.7 77.0 العاصمة

 %1.0 14.0 %2.0 20.5 البلقاء

 %6.4 71.7 %1.4 14.2 الزرقاء

 %2.4 26.7 %2.1 22.6 مأدبا

 %2.2 24.6 %2.4 24.2 الكرك

 %1.1 10.0 %2.0 20.2 معان

 %2.6 20.0 %2.1 21.2 الطفٌلة

 %4.5 52.9 %2.1 21.0 العقبة

 %100.0 1152.2 %100 1003.2 المجمــوع



 

 (6جدوا رلز  
 

 (2002-1111لوائر الحكومٌة لألعواز  ت ور النفمات العامة للوزارات وا
 

  1999 

 االجمالً

2000 

 االجمالً

2001 

 االجمالً

2002 

 االجمالً

2003 

 االجمالً

2004 

 االجمالً

 الرلز المتسلسا
 رأسمالٌة* جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة

 فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً ًفعل فعلً فعلً فعلً

1 
الدٌــوان الملكً  

 ال اشمً
15963 0 15963 15884 0 15884 19308 0 19308 20398 0 20398 21732 0 21732 23289 0 23289 

 7076 0 7076 4764 0 4764 3189 0 3189 4108 0 4108 4811 0 4811 4107 0 4107 مجلــس االمــــه 2

 3228 14 3214 2072 0 2072 1937 0 1937 1790 0 1790 1696 0 1696 1552 0 1552 ئاسة  الوزراءر 3

4 
رئاسة الوزراء/دٌــوان 

 التشرٌع و الرأي 
    0     0     0     0 294 0 294 345 32 377 

5 
رئاسة  الوزراء/ دائر  

 الشراء الموحد
    0     0     0     0     0 0 0 0 

6 
ة  الوزراء/ وكالة رئاس

 االنباء االردنٌه
869 50 919 958 68 1026 994 35 1029 1018 37 1055 1151 50 1201 1239 97 1336 

 3086 182 2904 2265 30 2235 2101 30 2071 2009 30 1979 1969 15 1954 1975 29 1946 دٌـــوان المحاسبـــه 7

8 
وزار  ت وٌر الم اع 

 العاز 
99 49 148 0 0 0 0 0 0 427 0 427 115 0 115 133 0 133 

 616 54 562 614 70 544 572 34 538 595 123 472 439 2 437 414   414 دٌــوان الخــدمه المدنٌــه 9

10 
دٌوان الرلابة والتفتٌش 

 االداري
471 46 517 484 30 514 518 21 539   0 0 0   0     0 

 164 0 164 0     0     0     0     0     وزار  التنمٌة السٌاسٌة 11

 405000 0 405000 422653 0 422653 350000 0 350000 355000 0 355000 356011 0 356011 347000 0 347000 وزار  الدفاع 12

 65000 12000 53000 58500 10000 48500 57200 10000 47200 53000 8500 44500 51959 7371 44588 53000 9000 44000 الخدمات ال بٌة الملكٌة 13

14 
المــركز الجغـرافً  

 الملكً األردنً
856 451 1307 908 65 973 898 152 1050 989 209 1198 1016 186 1202 1086 482 1568 

 8993 1439 7554 8967 1779 7188 8629 2447 6182 7330 2291 5039 5286 1236 4050 4268 1199 3069 وزار  الداخلٌـــه 15

16 
الداخلٌه /االحــواا  وزار 

 المدنٌه والجوازات
3207 595 3802 3405 206 3611 3707 775 4482 4283 152 4435 4351 179 4530 4508 596 5104 

17 
وزار  الداخلٌه /االمن 

 العاز
109500 20000 129500 117918 17099 135017 124000 16876 140876 138970 19700 158670 159767 23000 182767 173000 26000 199000 



 

  1999 

 االجمالً

2000 

 االجمالً

2001 

 االجمالً

2002 

 االجمالً

2003 

 االجمالً

2004 

 االجمالً

 الرلز المتسلسا
 رأسمالٌة* جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة

 فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً لًفع فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً

18 
وزار  الداخلٌه /الدفاع 

 المدنً
11570 5957 17527 12663 5522 18185 13525 6499 20024 15150 8045 23195 18600 9910 28510 22000 11000 33000 

 16322 611 15711 16313 870 15443 13991 890 13101 11552 1085 10467 9578 622 8956 8600 525 8075 وزار  العــــدا 19

 3748 103 3645 3435 73 3362 3297 104 3193 2897 57 2840 2682 10 2672 2471 8 2463 دائــر  لاضً المضـا  20

 0     0     0 0 0 214 0 214 234 0 234 223   223 المع د المضائً األردنً 21

 22020 1748 20272 21634 2257 19377 19693 1391 18302 18636 934 17702 18681 1232 17449 17754 451 17303 وزار  الخارجٌـــــه 22

23 
دائر  الشؤون 

 الفلس ٌنٌه
456   456 475 32 507 485 0 485 501 0 501 528 0 528 544 0 544 

 1515743 391713 1124030 1201032 250768 950264 1002508 181374 821134 978708 100653 878055 939632 84703 854929 822599 131665 690934 وزار  المالٌة 24

25 
وزار  المالٌه / دائر  

 المـوازنه العامه
364 31 395 366 51 417 402 0 402 444 63 507 578 48 626 672 125 797 

26 
وزار  المالٌه / دائر  

 الجمـارن
5532   5532 6448 0 6448 9092 0 9092 8856 0 8856 9283 0 9283 9451 0 9451 

27 
وزار  المالٌه / ضرٌبة 

 الدخا
4951 1533 6484 5195 1785 6980 8643 284 8927 8911 184 9095 9076 544 9620 9360 172 9532 

28 
وزار  المالٌه / دائر  

 االراضً والمساحه
4632 583 5215 4917 642 5559 4874 553 5427 5142 626 5768 5245 700 5945 5729 736 6465 

29 
وزار  المالٌه / دائر  

 اللـوازز العامه
793 28 821 679 39 718 640 16 656 732 15 747 795 77 872 748 83 831 

30 

وزار  المالٌة/دائر  

الضرٌبة العامة على 

 المبٌعات

    0 0 0 0 1800 287 2087 3849 85 3934 4324 220 4544 4013 110 4123 

31 
وزار  المالٌة/دائر  

 ة الدخا و المبٌعاتضرٌب
    0   0 0     0     0     0     0 

 2513 299 2214 2778 376 2402 3038 572 2466 2758 244 2514 2581 191 2390 2585 145 2440 وزار  الصناعه والتجاره 32

33 
وزار  الصناعه والتجاره 

 /دائر  مرالبة الشركات
    0     0     0     0 45 12 57 280 51 331 

34 
وزار  التخ ٌ / المجلس 

 المومً للتخ ٌ 
806 85744 86550 782 78363 79145 816 104920 105736 821 98541 99362 813 114503 115316 919 107646 108565 

35 
وزار  التخ ٌ  / دائر  

 االحصاءات العامه
913 712 1625 898 856 1754 924 952 1876 951 1468 2419 989 1288 2277 1010 1114 2124 



 

  1999 

 االجمالً

2000 

 االجمالً

2001 

 االجمالً

2002 

 االجمالً

2003 

 االجمالً

2004 

 االجمالً

 الرلز المتسلسا
 رأسمالٌة* جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة

 فعلً فعلً فعلً فعلً علًف فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً

36 
وزار  السٌاحه واالثار / 

 السٌاحه
1021 5611 6632 1032 6876 7908 1021 5086 6107 1053 6872 7925 1122 7369 8491 2819 9161 11980 

37 
وزار  السٌاحه واآلثار 

 /دائر  اآلثار العامه
818 2041 2859 863 2328 3191 926 2468 3394 923 2569 3492 992 2827 3819 1059 2902 3961 

 4750 2177 2573 3546 1001 2545 2798 414 2384 3511 1203 2308 3487 1195 2292 2937 741 2196 وزار  الشـؤون البلدٌه  38

39 
وزار  ال اله والثروه 

 المعدنٌه
1081 208 1289 1105 554 1659 1154 717 1871 1065 92 1157 837 139 976 798 131 929 

40 
وزار  ال اله / سل ة 

 المصادر ال بٌعٌه
1592 3567 5159 1687 2963 4650 1647 3291 4938 1535 2748 4283 1524 2548 4072 1551 2992 4543 

41 
وزار  االشغاا العامـــه 

 واالسكان
5522 36570 42092 5603 36793 42396 5736 51554 57290 6436 56140 62576 8268 84803 93071 8223 76530 84753 

42 
وزار  االشغاا / دائر  

 الع اءات الحكومٌه
341 28 369 328 22 350 333 27 360 323 40 363 389 46 435 418 179 597 

 20804 10352 10452 18179 8107 10072 17845 8380 9465 16956 8013 8943 17068 8121 8947 16043 7481 8562 وزار  الزراعـــــه 43

44 

ر  وزا

الزراعـــــه/مؤسسة 

 التسوٌك الزراعً

459   459 549 0 549 526 0 526 220 0 220     0     0 

 2270 1421 849 2195 1348 847 2897 2057 840 1746 989 757 2312 1776 536 2198 1946 252 وزار  المٌاه والري 45

46 

وزار  المٌاه 

والري/سل ة وادي 

 االردن

5000 38134 43134 5071 34735 39806 4880 36902 41782 4940 43151 48091 4867 53734 58601 4883 52783 57666 

 972 467 505 774 310 464 0     0     0     0     وزار  البٌئة  47

 313117 29143 283974 298037 27676 270361 260922 14824 246098 240055 10807 229248 226993 10773 216220 216740 13127 203613 وزار  التربٌه والتعلٌز 48

49 
وزار  التعلٌز العالً  و 

 البحث العلمً
1491 55 1546 1624 106 1730 1758 172 1930 2105 77 2182 1896 317 2213 1956 154 2110 

 162059 25599 136460 144580 22081 122499 131659 16774 114885 124867 17579 107288 118699 15941 102758 111765 13902 97863 وزار  الصحـه 50

 9080 4768 4312 8561 4401 4160 8747 4242 4505 9979 5528 4451 9150 4788 4362 9579 5370 4209 وزار  التنمٌه االجتماعٌه 51

 2107 447 1660 1658 163 1495 1358 0 1358 1326 20 1306 1322 52 1270 1145 45 1100 وزار  العمـا  52

 0 0 0 611 23 588 465 0 465 2538 2012 526 572 0 572 611   611 وزار  االعالز 53

 0 0 0 2302 444 1858 2383 336 2047 2421 368 2053 2313 419 1894 1857 264 1593 وزار  الثمافة  54



 

  1999 

 االجمالً

2000 

 االجمالً

2001 

 االجمالً

2002 

 االجمالً

2003 

 االجمالً

2004 

 جمالًاال

 الرلز المتسلسا
 رأسمالٌة* جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة

 فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً

55 
وزار  الثمافة / دائر  

 الم بوعات والنشر
487 47 534 516 34 550 526 35 561 530 1 531 567 150 717 598 41 639 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7647 3193 4454 7054 2864 4190 5904 2093 3811 وزار  الشباب 56

57 
وزار  الثمافة  / دائر  

 المكتبة الو نٌة
253 33 286 269 16 285 290 22 312 301 2 303 283 55 338 344 36 380 

58 
وزار  الثمافة / المركز 

 األردنً لالعالز
    0     0     0     0     0 0   0 

 403 31 372 424 46 378 433 95 338 377 51 326 398 89 309 343 42 301 وزار  النمــا 59

60 
وزار  النما/سل ة 

 ال ٌران المدنً
7227 5242 12469 7812 4437 12249 7630 5324 12954 7922 5690 13612 8020 5075 13095 8269 9980 18249 

61 
وزار  النما/دائر  

 االرصاد الجوٌه
1030 333 1363 1076 288 1364 1064 238 1302 1111 205 1316 1127 237 1364 1125 227 1352 

62 
وزار  االتصاالت و 

 تكنولوجٌا المعلومات
8142 688 8830 8251 525 8776 8033 2924 10957 8290 5680 13970 1045 6263 7308 960 6869 7829 

 3170629 792797 2377832 2809813 646103 2163710 2396250 496356 1899894 2316300 403810 1912490 2187128 335835 1851293 2039452 396369 1643083 المجمــوع

               
    

/ تز أخذ البٌانات من الحساب 2004* 
 الختامً

                    
 



 

  تابع( (6جدوا رلز  
 

 (2002-1111ت ور النفمات العامة للوزارات والوائر الحكومٌة لألعواز  
 

  2005* 

 االجمالً

2006 

 االجمالً

2007 

 االجمالً

2008 

 االجمالً

 الرلز المتسلسا
 رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة* جارٌة

 فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً
إعاد  
 التمدٌر

إعاد  
 التمدٌر

 41980 0 41980 36291 0 36291 27395 0 27395 25370 0 25370 الدٌــوان الملكً ال اشمً  1

 12924 3000 9924 7947 0 7947 7550 0 7550 7818 0 7818 مجلــس االمــــه 2

 11333 1500 9833 3094 3 3091 2578 11 2567 2666 0 2666 رئاسة  الوزراء 3

4 
اسة الوزراء/دٌــوان رئ

 التشرٌع و الرأي 
375 3 378 423 17 440 484 219 703 742 380 1122 

5 
رئاسة  الوزراء/ دائر  الشراء 

 الموحد
78 81 159 92 34 126 207 92 299 378 140 518 

6 
رئاسة  الوزراء/ وكالة االنباء 

 االردنٌه
1298 62 1360 1314 41 1355 1531 87 1618 1847 147 1994 

 5092 651 4441 3961 144 3817 3828 260 3568 3691 297 3394 دٌـــوان المحاسبـــه 7

 1378 621 757 859 582 277 767 597 170 0 0 0 وزار  ت وٌر الم اع العاز  8

 3344 2298 1046 1025 213 812 746 111 635 758 135 623 دٌــوان الخــدمه المدنٌــه 9

10 
والتفتٌش دٌوان الرلابة 

 االداري
    0     0     0     0 

 911 298 613 606 253 353 324 0 324 327 68 259 وزار  التنمٌة السٌاسٌة 11

 885800 0 885800 741172 0 741172 484000 0 484000 420000 0 420000 وزار  الدفاع 12

 101000 23000 78000 79500 13000 66500 70419 12919 57500 68270 11000 57270 الخدمات ال بٌة الملكٌة 13

14 
المــركز الجغـرافً  الملكً 

 األردنً
1129 340 1469 1134 348 1482 1152 217 1369 1319 1000 2319 

 17756 4350 13406 10567 1808 8759 9216 1399 7817 9662 1654 8008 وزار  الداخلٌـــه 15

16 
وزار  الداخلٌه /االحــواا 

 والجوازات المدنٌه
4553 529 5082 4430 427 4857 5988 482 6470 7429 200 7629 

 342000 38000 304000 302578 30500 272078 249810 30310 219500 218800 23000 195800 وزار  الداخلٌه /االمن العاز 17

 77000 22000 55000 59700 11000 48700 47100 13000 34100 36830 11050 25780 وزار  الداخلٌه /الدفاع المدنً 18

 35353 11970 23383 25285 5485 19800 19949 1211 18738 19219 1687 17532 وزار  العــــدا 19

 7715 1844 5871 5790 1075 4715 4697 523 4174 3888 67 3821 دائــر  لاضً المضـا  20



 

  2005* 

 االجمالً

2006 

 االجمالً

2007 

 االجمالً

2008 

 الًاالجم

 الرلز المتسلسا
 رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة* جارٌة

 فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً
إعاد  
 التمدٌر

إعاد  
 التمدٌر

 0     0     0     0     المع د المضائً األردنً 21

 33474 4025 29449 29139 2997 26142 24624 1402 23222 24304 1382 22922 وزار  الخارجٌـــــه 22

 3518 1456 2062 2049 1415 634 615 0 615 577 0 577 دائر  الشؤون الفلس ٌنٌه 23

 2488994 277031 2211963 2088747 277554 1811193 1920287 288084 1632203 1778472.6 233571 1544901.6 وزار  المالٌة 24

25 
وزار  المالٌه / دائر  

 ـوازنه العامهالم
768 45 813 995 153 1148 1113 221 1334 1373 430 1803 

26 
وزار  المالٌه / دائر  

 الجمـارن
9824 0 9824 9525 0 9525 12561 790 13351 13022 2500 15522 

 0     0     0     0   0 وزار  المالٌه / ضرٌبة الدخا 27

28 
وزار  المالٌه / دائر  االراضً 

 والمساحه
6066 1077 7143 5953 1208 7161 6415 1384 7799 8744 1588 10332 

29 
وزار  المالٌه / دائر  اللـوازز 

 العامه
865 60 925 845 51 896 897 101 998 1190 437 1627 

30 
وزار  المالٌة/دائر  الضرٌبة 

 العامة على المبٌعات
    0     0     0     0 

31 
ة وزار  المالٌة/دائر  ضرٌب

 الدخا و المبٌعات
20602 289 20891 20016 544 20560 23861 233 24094 36226 535 36761 

 8713 2142 6571 4302 1539 2763 7377 4682 2695 4713 2335 2378 وزار  الصناعه والتجاره 32

33 
وزار  الصناعه والتجاره 
 /دائر  مرالبة الشركات

380 65 445 382 118 500 456 131 587 561 255 816 

34 
وزار  التخ ٌ / المجلس 

 المومً للتخ ٌ 
950 114326 115276 974 129632 130606 1053 125901 126954 1175 111172 112347 

35 
وزار  التخ ٌ  / دائر  

 االحصاءات العامه
1054 1142 2196 1055 1023 2078 1366 1626 2992 1620 2764 4384 

36 
وزار  السٌاحه واالثار / 

 السٌاحه
1100 10439 11539 1169 2525 3694 1356 4463 5819 10830 4530 15360 

37 
وزار  السٌاحه واآلثار /دائر  

 اآلثار العامه
1085 2999 4084 1141 3854 4995 1154 3971 5125 1849 4723 6572 

 15876 11874 4002 6272 3594 2678 4012 1365 2647 4664 2171 2493 وزار  الشـؤون البلدٌه  38

 8849 6773 2076 7742 6837 905 5152 4287 865 1449 594 855 وزار  ال اله والثروه المعدنٌه 39

40 
وزار  ال اله / سل ة المصادر 

 ال بٌعٌه
1532 2997 4529 1501 3616 5117 1428 3608 5036 2235 5239 7474 



 

  2005* 

 االجمالً

2006 

 االجمالً

2007 

 االجمالً

2008 

 جمالًاال

 الرلز المتسلسا
 رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة جارٌة رأسمالٌة* جارٌة

 فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً فعلً
إعاد  
 التمدٌر

إعاد  
 التمدٌر

41 
وزار  االشغاا العامـــه 

 واالسكان
8256 74014 82270 8188 96766 104954 5234 135979 141213 14067 168841 182908 

42 
وزار  االشغاا / دائر  

 الع اءات الحكومٌه
427 152 579 445 134 579 599 274 873 742 271 1013 

 46664 28188 18476 34928 22140 12788 24324 13016 11308 24911 13862 11049 وزار  الزراعـــــه 43

44 
وزار  الزراعـــــه/مؤسسة 

 التسوٌك الزراعً
    0     0     0     0 

 66500 65370 1130 13694 12756 938 1841 999 842 2060 1156 904 وزار  المٌاه والري 45

46 
وزار  المٌاه والري/سل ة 

 وادي االردن
4936 38081 43017 5311 44037 49348 5198 27387 32585 6337 22195 28532 

 7982 6957 1025 4402 3718 684 2993 2448 545 1297 786 511 وزار  البٌئة  47

 451105 55000 396105 422687 45260 377427 377136 42145 334991 345904 30384 315520 وزار  التربٌه والتعلٌز 48

49 
وزار  التعلٌز العالً  و البحث 

 العلمً
2084 230 2314 2193 7337 9530 22376 2849 25225 21813 4567 26380 

 362534 72766 289768 221457 47203 174254 197441 47617 149824 173175 25445 147730 وزار  الصحـه 50

 85144 15061 70083 13112 7627 5485 10735 6188 4547 9717 5202 4515 وزار  التنمٌه االجتماعٌه 51

 15025 6450 8575 3938 1650 2288 3031 854 2177 2753 679 2074 وزار  العمـا  52

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زوزار  االعال 53

 11249 8297 2952 3762 1506 2256 3936 1745 2191 2289 172 2117 وزار  الثمافة  54

55 
وزار  الثمافة / دائر  
 الم بوعات والنشر

616 46 662 613 48 661 613 49 662 783 160 943 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزار  الشباب 56

57 
ائر  المكتبة وزار  الثمافة  / د

 الو نٌة
337 0 337 348 16 364 365 355 720 588 647 1235 

58 
وزار  الثمافة / المركز 

 األردنً لالعالز
1107 145 1252 1071 238 1309 817 1 818 15941 5845 21786 

 23108 22531 577 875 392 483 489 54 435 414 20 394 وزار  النمــا 59

60 
 ٌران وزار  النما/سل ة ال

 المدنً
9181 7383 16564 9471 10144 19615 9747 14373 24120 0 0 0 

61 
وزار  النما/دائر  االرصاد 

 الجوٌه
1185 307 1492 1216 213 1429 1279 232 1511 1362 312 1674 

62 
وزار  االتصاالت و تكنولوجٌا 

 المعلومات
1046 13183 14229 1164 16374 17538 1455 17340 18795 2263 25000 27263 

 5690635 1057331 4633304 4586551 842616 3743935 3912239 794125 3118114 3542828 634712 2908116  المجمــوع

ه من لبا مجلس ( ز.د للنفمات الجارٌة والذي لز ٌتز إلرار302.3( ز.د وبلغ ا نفاق الفعلً  332.4بممدر    2005تز اضافة مشروع ملحك الموازنة العامة لعاز  -*
       النواب 

 / تز أخذ البٌانات من الحساب الختام2005ً* 
    



 

 (0جدوا رلز  
 
 
 

 2002-1111ت ور اداء الموازنة العامة خالا السنوات 
 ملٌون دٌنار          

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البٌان
2002 

 إعاد  تمدٌر

 5312.0 3971.5 3469 3062.1 2958.5 2613 2176 2092 1983.3 1815.9 مساعدات الخارجٌةاجمالً االٌرادات وال

 4611.0 3628.1 3164.4 2561.8 2147.2 1675.6 1644.1 1658.6 1592.1 1617.4 االٌرادات المحلٌة

 2060.6 2472.1 2133.5 1765.8 1428.8 1083.2 1000.3 996.4 961.9 884.2 اٌرادات ضرٌبة

 1743.1 1104.6 987 756.3 658.7 548.4 570.5 581.6 580.8 701.1 ات ؼٌر ضرٌبةاٌراد

 42.5 51.4 43.9 39.7 59.7 44 73.3 80.6 49.4 32.1 اقساط القرول المستردة

 739.0 343.4 304.6 500.3 811.3 937.4 531.9 433.4 391.2 198.5 المساعدات الخارجٌة

 5690.6 4586.5 3912.2 3538.9 3180.5 2809.8 2396.2 2316.3 2187.1 2039.5 اجمالً االنفاق

 4633.3 3743.9 3118.1 2908 2377.8 2163.7 1899.9 1912.5 1851.3 1643.1 النفقات الجارٌة

 1057.3 842.6 794.1 630.9 802.7 646.1 496.3 403.8 335.8 396.4 النفقات الرأسمالٌة

 -339.9 615.0- 443.2- 476.8- 222.0- 196.8- 220.2- 224.3- 203.8- 223.6- العجز بعد المساعدات

 752.1- 657.7- 595.0- 422.1- العجز قبل المساعدات
-

1134.2 
-

1033.3 -977.1 -747.8 -958.4 -1078.9 

 
 
 



 

 (2جدوا رلز  

 2002الصة موازنات الوحدات الحكومٌة الممدر  لعاز خ
  باأللف دٌنار(

 لموازنة الجارٌةا

 . النفمات الجارٌة1    951099.2 رادات الجارٌة. اإل2ٌ
أ.  الرواتب واألجور  272199.1   161779.0 . إعانة ومساهمة الحكومة2

 والعالوات
 ب.النفقات التشؽٌلٌة 570972.2    
 ج.النفقات التحوٌلٌة 205122.2    
د. النفقات األخرى  704.0    

 )ؼٌر العادٌة(
 مجموع النفمات الجارٌة  057196.6 2127670.2  المجمــو 

 وفر الموازنة الجارٌة  460202.6   
 المجمــوع  1310602.2 1310602.2  المجمــوع

 الموازنة الرأسمالٌة

 النفمات الرأسمالٌة -2     
أ.  المشارٌع الممولة  600644.4   74001.1 . اإلٌرادات الرأسمالٌة1

ا   ذاتٌا
ب. المشارٌع الممولة  92172.0   60240.0 . المنن والهبات الخارجٌة4

 من القرل
ج. المشارٌع الممولة  60240.0   4600.0 . اإلٌرادات األخرى5

 من المنن
مجموع النفمات   760264.4 247552.1  المجمــو 

 الرأسمالٌة
 مجموع النفمات  2627562.0 2465229.5  مجموع ا ٌرادات

    252112.5  التموٌاعجز موازنة الوحدات الحكومٌة لبا 
 المجمـــوع  1610561.0 1610561.0  المجمــوع

 موازنة التموٌا

 ا ستخدامـات     المصــادر
. تسدٌد أقساط 2  75626.0 221204.0  . قرول داخلٌة2

 القرول
 أ( الداخلٌة 56722.0  72606.0  . قرول خارجٌة2
 جٌةب( الخار 20924.0  247062.2  . وفر الموازنة1
 . تسدٌد العجز2  299192.6 245527.9  . وفورات سابقة/ مدورة4
 . أخــرى1  14294.0 20709.0  . أخــرى5

  ستخدامـاتامجموع   401312.6 411262.0  مجموع المصادر

   
21155.4               

وفر موازنة الوحدات 
 الحكومٌة بعد التموٌا

 
 
 
 
 
 



 

 (1جدوا رلز  
 

 2002 - 1111الوحدات الحكومٌة للسنوات ت ور موازنات 
  ملٌون دٌنار(

 
 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البٌان
 إعاد  تمدٌر

 1493.2 1193.7 876.8 642.8 604.1 635.7 464.0 394.5 420.9 423.8 اجمالً االٌرادات

 1032.3 919.9 500.8 385.7 369.9 300.1 269.8 242.3 228.1 229.8 الٌرادات الجارٌة

 96.0 65.8 128.2 39.6 37.9 158.8 69.3 29.4 35.6 52.6 الٌرادات الرأسمالٌة

 181.8 63.2 63.7 59.4 64.6 62.9 60.5 48.7 50.6 201.9 اعانة الحكومة

مساهمة الحكومة فً المشارٌع 
 اإلنمائٌة

20.2 72.6 43.4 48.9 31.1 17.2 60.8 63.7 75.8 137.9 

 31.1 41.1 66.7 79.3 48.8 21.2 10.3 28.9 29.5 29.4 لمنن والهبات الخرىا

مخصصات القرول المرصودة ضمن 
 وزارة التخطٌط

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 

 1.5 2.5 2.2 2.4 0.1 0.0 1.2 0.3 4.5 0.0 دعم حزمة المان الجتماعً

 مساهمة الصندود الوطنً لدعم
 لشبابٌةالحركة ا 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 3.4 3.6 4.0 

 8.5 21.8 48.1 14.4 64.8 61.4 4.0 1.5 0.0 0.0 اخرى

 1422.2 1061.9 576.2 565.8 498.5 477.0 418.9 387.6 341.9 353.7 اجمالً االنفاق

 848.5 681.9 312.0 282.9 257.2 245.6 241.2 210.0 196.1 216.4 النفمات الجارٌة

 169.1 135.4 97.4 88.2 85.7 78.1 74.4 64.8 66.2 67.2 لرواتب واألجور والعالواتا

 574.6 456.1 155.0 132.1 117.0 109.9 108.1 93.1 84.3 05.2 النفقات التشؽٌلٌة

 104.1 90.3 59.1 62.4 54.3 57.3 58.4 52.0 45.4 64.0 النفقات التحوٌلٌة

 0.7 0.1 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 النفقات الخرى ) ؼٌر عادٌة (

 573.7 380.0 264.2 282.9 241.3 231.4 177.7 177.6 145.8 130.3 النفمات الرأسمالٌة

 453.7 283.1 181.3 176.6 108.7 121.3 130.0 94.5 90.5 07.9 المشارٌع المموله ذاتٌا

 78.4 56.8 11.9 14.6 19.8 27.5 37.8 54.7 25.9 12.6 المشارٌع الممولة من القرول

 41.7 40.1 71.0 91.7 112.8 82.6 9.9 28.4 29.4 2.0 المشارٌع الممولة من المنن

           موازنة التموٌا

 720.7 382.0 396.6 208.6 165.8 283.3 191.5 172.1 118.0 123.1 االستخدامات

 192.9 93.2 6.7 45.4 29.9 55.2 72.5 62.8 3.5 10.4 تسدٌد العجز

 63.5 43.6 74.9 36.0 41.3 22.4 7.2 4.1 40.1 10.9 تسدٌد اقساط القرول الداخلٌة

 19.4 22.3 9.4 22.6 4.0 10.0 7.6 6.7 5.6 4.5 تسدٌد اقساط القرول الخارجٌة

 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 1.3 5.6 12.2 24.0 عجوزات سابقة / مدورة

 444.9 223.0 305.6 104.6 89.3 195.5 102.9 92.9 56.6 201.1 اخرى

 720.7 531.2 475.8 339.1 273.1 344.1 304.9 227.3 193.5 222.6 المصادر

 263.9 224.9 307.4 122.4 135.5 213.9 117.6 90.0 82.6 200.5 وفر الموازنة

 226.5 81.4 65.0 57.9 40.0 50.5 30.1 30.0 30.0 20.0 قرول  داخلٌة

 64.4 53.6 6.2 12.4 13.9 23.8 37.7 34.6 25.9 19.2 قرول خارجٌة

 149.1 137.9 95.3 107.3 59.6 53.3 119.1 68.9 54.8 67.6 وفورات سابقه / مدورة

 16.8 33.5 1.9 39.1 24.1 2.6 0.4 3.8 0.2 0.5 اخرى

 71.0 131.8 300.6 77.0 105.6 158.7 45.1 6.9 79.0 00.1 العجز / الوفر لبا التموٌا

 0.0 149.2 79.2 130.5 107.3 60.8 113.4 55.2 75.5 44.6 د التموٌاالعجز/ الوفر بع



 

( 10جدوا رلز    
للوزارات والدوائر الحكومٌة  2002لسنة اجمالً الوظائف   

 الفصا رلمه

العدد لسنة 
2000 

 النما  الغاء االحداثٌات
نما نظاز خدمة 
 مدنٌة / خام

العدد لسنة 
2002 

 جدٌد 
لغاٌات 
 التثبٌت

تعبأ 
 بالنما 

 (+) (-) (+) (-) شواغر نما

حسب نظاز الخدمة المدنٌة -ا  

 279 0 0 8 1 11 0 0 0 7 276 الدٌــوان الملكً ال اشمً 101 0 

 670 0 0 0 2 33 0 1 0 93 611 مجلــس االمــــه 201 0

 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 رئاسة الوزراء  301 0

 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 لتشرٌع رئاسة الوزراء / دٌوان ا 302 0

 58 0 0 0 0 4 0 0 0 15 47 رئاسة الوزراء / دائر  الشراء الموحد  303 0

 280 0 0 15 0 10 0 0 0 9 266 رئاسة الوزراء / وكالة االنباء  304 0

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 دٌـــوان المحاسبـــه 401 0

 94 0 0 1 2 3 1 0 0 20 79 وزار  ت وٌر الم اع العاز 501 0

 245 0 0 0 1 7 0 0 0 63 190 دٌــوان الخــدمه المدنٌــه 601 0

 53 0 0 1 2 3 0 0 0 2 55 وزار  التنمٌة السٌاسٌة  701 0

 286 0 0 0 4 12 0 0 0 30 272 المــركز الجغـرافً  الملكً األردنً 901 0

 1259 0 406 14 0 37 0 0 36 60 1592 وزار  الداخلٌـــه 1001

 1046 0 0 1 1 36 0 0 0 44 1038 وزار  الداخلٌه /دائر  االحــواا المدنٌه والجوازات 1002

 4051 0 0 3 3 226 0 0 0 773 3504 وزار  العــــدا 1101

 958 0 0 1 1 35 0 0 0 105 888 دائــر  لاضً المضـا  1201

 238 0 0 4 0 1 0 0 0 6 229 وزار  الخارجٌـــــه 1301

 149 0 0 0 1 8 0 0 0 8 150 دائر  الشؤون الفلس ٌنٌه 1401

 1150 0 0 6 0 51 0 35 1 65 1094 وزار  المالٌــــه 1501

 133 0 0 2 0 9 0 0 0 13 127 وزار  المالٌه / دائر  المـوازنه العامه 1502

 1743 0 0 13 0 80 0 0 45 120 1645 وزار  المالٌه / دائر  االراضً والمساحه 1504

 117 0 0 0 2 4 0 0 0 10 113 وزار  المالٌه / دائر  اللـوازز العامه 1505

 1665 0 0 14 0 58 0 4 0 32 1673 وزار  المالٌة/دائر  ضرٌبة الدخا والمبٌعات 1506

 737 0 0 13 3 22 0 7 113 20 609 وزار  الصناعه والتجاره 1601

 164 0 0 3 1 3 0 0 0 31 134 لشركاتوزار  الصناعة والتجار  / دائر  مرالبة ا 1602

 188 0 0 1 1 27 0 0 0 10 205 وزار  التخ ٌ / المجلس المومً للتخ ٌ  1701

 495 0 0 1 1 28 0 0 100 12 411 وزار  التخ ٌ  / دائر  االحصاءات العامه 1702

 317 0 0 2 2 10 0 0 0 14 313 وزار  السٌاحه واالثار / السٌاحه 1801

 676 0 0 2 0 25 0 0 156 58 485   السٌاحه واآلثار /دائر  اآلثار العامهوزار 1802

 742 0 0 0 1 41 1 0 30 21 734 وزار  الشـؤون البلدٌه والمروٌه والبٌئه 1901

 587 0 0 0 2 44 0 0 0 11 622 وزار  ال اله والثروه المعدنٌه 2001

 685 0 0 0 1 62 1 0 50 0 699 ر ال بٌعٌهوزار  ال اله والثروه المعدنٌه / سل ة المصاد 2002

 4575 0 0 299 12 202 0 34 664 488 3304 وزار  االشغاا العامـــه واالسكان 2101

 113 0 0 12 1 3 0 1 0 15 89 وزار  االشغاا العامه  / دائر  الع اءات الحكومٌه 2102

 4611 0 0 1 8 226 0 0 369 289 4186 وزار  الزراعـــــه 2201

 163 0 0 0 0 20 1 0 0 5 179 وزار  المٌاه والري 2301

 1615 0 0 0 5 332 6 0 77 81 1800 وزار  المٌاه والري/سل ة وادي االردن 2302

 168 0 0 0 0 6 0 0 2 18 154 وزار  البٌئة   2401

 96822 0 0 41 236 4494 2 1 0 6588 94924 وزار  التربٌه والتعلٌز 2501

 732 0 0 0 0 41 1 0 0 66 708 تعلٌز العالً والبحث العلمًوزار  ال 2601

 28021 0 0 24 46 1057 21 0 0 1810 27311 وزار  الصحـه 2701

 2451 0 0 0 5 87 3 0 19 293 2234 وزار  التنمٌه االجتماعٌه 2801

 499 0 0 3 0 5 0 2 0 47 452 وزار  العمـا 2901

 334 0 0 12 4 6 0 0 0 21 311 وزار  الثمافــه 3001

 125 0 0 2 2 7 0 0 0 2 130 وزار  الثمافــه/ دائر  الم بوعات والنشر 3002

 112 0 0 1 1 5 0 0 0 31 86 وزار  الثمافــه / المكتبة الو نٌة 3003

 0 0 20 0 32 14 16 0 0 0 82 وزار  الثمافــه/المركز االردنً لألعالز 3004

 119 0 0 1 2 8 0 2 0 24 102 وزار  النمــا 3101

 0 0 0 0 27 223 802 0 0 0 1052 وزار  النما/سل ة ال ٌران المدنً 3102

 301 0 0 0 3 18 0 0 0 20 302 وزار  النما/دائر  االرصاد الجوٌه 3103

 1769 0 0 0 85 77 18 0 0 34 1915 وزار  االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات 3201

 161626 0 426 501 501 7721 873 87 1662 11484 157413 المجموع



 

 
 

حسب األنظمة الخاصة -ب  
 18 0 0 0 0 2 0 0 0 1 19 الدٌوان الملكً ال اشمً  101 0

 304 20 0 0 0 0 1 0 0 17 268 رئاسة الوزراء  301 0

 70 0 0 0 0 0 0 0 0 4 66 رئاسة الوزراء/ دٌوان التشرٌع والرأي 302 0

 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 دٌوان المظالز 350 0

 724 0 0 0 0 16 0 0 0 95 645 دٌوان المحاسبة  401 0

 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزار  الداخلٌة  1001

 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 وزار  العدا  1101

 177 0 0 0 0 0 0 0 0 15 162 دائر  لاضً المضا  1201

 310 0 0 0 0 0 0 0 0 60 250 وزار  الخارجٌة  1301

 2834 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2833 وزار  المالٌة /دائر  الجمارن 1503

 5767 426 0 0 0 19 1 0 0 238 5123 المجموع

 167393 426 426 501 501 7740 874 87 1662 11722 162536 اجمالً 

 



 

 
(11جدوا رلز    

للوحدات الحكومٌة  2002لسنة اجمالً الوظائف    

 الفصا رلمه
العدد 
 لسنة
2000 

 النما الغاء االحداثٌات
نما نظاز خدمة 
 العددالسنة مدنٌة / خام

 جدٌد 
لغاٌات 
 التثبٌت

تعبأ 
 بالنما

 2008 (+) (-) (+) (-) شوا غر نما

حسب نظاز الخدمة المدنٌة  -ا  

 5763 0 0 0 0 233 1 781 16 69 5131 سل ة المٌاه 102

 1269 0 0 0 0 500 2 0 1 0 1770 مؤسسة الموانئ 103

 701 0 0 0 0 5 1 330 0 0 377 سكة حدٌد العمبة   104

 561 0 0 2 0 109 2 60 0 6 604 المؤسسة العامة لالسكان والت وٌر الحضري 105

 0 0 0 0 2 6 37 0 0 0 45 المؤسسة االردنٌة لالستثمار  106

 435 0 0 1 0 27 11 16 5 9 442 مؤسسة المنا ك الحر  107

 1270 0 0 0 0 43 2 0 0 203 1112 االست الكٌة المدنٌةالمؤسسة  109

 1580 0 0 0 0 76 7 0 2 44 1617 مؤسسة التدرٌب الم نً 110

 7039 0 0 0 0 280 0 1335 0 51 5933 وزار  االولاف والشؤون والممدسات االسالمٌة 111

 134 0 0 0 2 10 0 26 0 0 120 الخ  الحدٌدي الحجازي االردنً 114

 63 0 0 0 0 3 0 0 0 4 62 ندوق توفٌر البرٌدص 115

 35 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 مجمع اللغة العربٌة االردنٌة  116

 90 0 0 0 0 14 0 0 2 10 92 المع د الو نً للتدرٌب 117

 349 0 0 0 0 14 1 0 2 47 315 صندوق المعونة الو نٌة 120

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 مؤسسة الموصفات والمماٌٌس 124

 0 0 453 0 0 0 0 0 0 0 453 مؤسسة االذاعة والتلفزٌون 127

 171 0 0 0 0 12 1 4 7 23 150 المؤسسة التعاونٌة االردنٌة 128

 1264 0 0 0 0 41 21 32 3 125 1166 المجلس االعلى للشباب  134

 54 0 0 0 0 6 0 0 0 10 50 مؤسسة تنمٌة أمواا األولاف   135

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ةالسل ة البحرٌ 136

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 الصندوق الو نً لدعز الحركة الشبابٌة 138

 512 0 0 1 0 9 0 0 25 52 443 المؤسسة العامة للغذاء والدواء 141

 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 سل ة من مة العمبة االلتصادٌة  144

 796 0 0 0 0 0 1 0 797 0 0 هٌئة تنظٌز ال ٌران المدنً 151

 135 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 دائر  االفناء  العاز  153

 22251 0 453 4 4 1388 87 2584 860 790 19945 المجموع

حسب األنظمة الخاصة -ب  

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 وزار  االولاف والشؤون والممدسات االسالمٌة 111

 134 0 0 0 0 0 0 0 0 11 123 مؤسسة تشجٌع االستثمار 121

 109 0 0 0 0 0 0 0 0 7 102 صندوق التنمٌة والتشغٌا 122

 346 0 0 0 0 0 0 0 0 40 306 مؤسسة المواصفات والمماٌٌس 124

 211 0 0 0 0 0 0 0 0 12 199 هٌئة تنظٌز ل اع االتصاالت  126

 1525 453 0 0 0 0 0 192 14 0 866 مؤسسة االذاعة والتلفزٌون 127

 233 0 0 0 0 0 0 107 0 6 120 بتراء سل ة اللٌز ال 129

 114 0 0 0 0 0 0 0 0 17 97 هٌئة تنظٌز ل اع النما  131

 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 هٌئة تنظٌز ل اع الك رباء 132

133 
هٌئة ال الة الذرٌة االردنٌة   هٌئة ال الة النووٌة 

 سابما(
75 63 0 0 0 2 18 0 0 0 118 

 59 0 0 0 0 1 0 0 0 16 44 السل ة البحرٌة 136

 32 0 0 0 0 13 0 0 0 0 45 المجلس االعلى لالعالز  137

 34 0 0 0 0 0 0 0 0 9 25 الصندوق الو نً لدعز الحركة الشبابٌة والرٌاضة 138

 49 0 0 0 0 0 0 0 0 5 44 هٌئة االعالز المرئً والمسموع 139

 82 0 0 0 0 0 0 0 0 5 77 مركز تكنولوجٌا المعلومات الو نً 140

 118 0 0 0 0 0 0 0 0 11 107 هٌئة التأمٌن  142

 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 هٌئة االوراق المالٌة 143

 101 0 0 0 0 36 0 0 0 36 101 المؤسسة االردنٌة لت وٌر المشارٌع  االلتصادٌة 146

 41 0 0 0 0 4 0 0 0 0 45 ال ٌئة التنسٌمٌة للتكافا االجتماعً  147

 95 0 0 18 0 0 0 0 0 77 0 هٌئة تنظٌز العما االشعاعً والنووي  148

 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 دائر  االفتاء العاز  153

 3718 453 0 18 18 57 0 299 14 352 2657 المجموع

 25969 453 453 22 22 1445 87 2883 874 1142 22602 اجمالً 



 

  

 ( 12جدوا رلز  

 
 حسب جدوا تشكٌالت الوظائف للوزارات والدوائر الحكومٌة  2002-1111واز اجمالً الوظائف لالع

 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 الفصا رلمه

 297 295 291 262 233 216 185 189 150 151 الدٌــوان الملكً ال اشمً 101 0 

 670 611 584 607 479 405 398 370 304 268 مجلــس االمــــه 201 0

 326 290 275 262 254 228 253 239 211 192 رئاسة الوزراء  301 0

 77 73 78 61 55 53 0 0 0 0 رئاسة الوزراء / دٌوان التشرٌع  302 0

 58 47 32 33 0 0 0 0 0 0 رئاسة الوزراء / دائر  الشراء الموحد  303 0

 280 266 256 242 238 234 225 218 213 210 رئاسة الوزراء / وكالة االنباء  304 0

 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دٌوان المظالز 305 0

 726 647 638 631 629 599 600 575 575 575 دٌـــوان المحاسبـــه 401 0

 94 79 74 34 32 0 0 0 0 0 وزار  ت وٌر الم اع العاز 501 0

 0 0 0 0 0 22 26 0 0 0 وزار  التنمٌة االدارٌة   

 245 190 183 158 157 147 140 130 135 123 دٌــوان الخــدمه المدنٌــه 601 0

 0 0 0 0 0 0 0 128 126 124 دٌوان الرلابة والتفتٌش االداري  

 53 55 53 53 54 0 0     0 وزار  التنمٌة السٌاسٌة  701 0

 286 272 299 298 290 286 281 276 273 274 المــركز الجغـرافً  الملكً األردنً 901 0

 1665 1592 1541 1536 1533 1497 1484 1288 1060 947 وزار  الداخلٌـــه 1001

1002 
وزار  الداخلٌه /دائر  االحــواا المدنٌه 

 والجوازات
975 974 972 972 970 975 977 978 1038 

1046 

 4931 4384 4170 4268 4268 4202 3660 3077 2430 2366 وزار  العــــدا 1101

 1135 1050 854 833 733 729 700 655 655 638 دائــر  لاضً المضـا  1201

 0 0 0 0 0 0 0 38 38 37 المع د المضائً  

 548 479 473 473 472 451 430 430 410 408 وزار  الخارجٌـــــه 1301



 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 الفصا رلمه

 149 150 151 151 151 151 149 146 146 147 دائر  الشؤون الفلس ٌنٌه 1401

 1150 1094 1073 1076 1073 1072 1062 1018 1016 1005 وزار  المالٌــــه 1501

 133 127 125 125 123 107 95 86 86 84 وزار  المالٌه / دائر  المـوازنه العامه 1502

 2834 2833 2831 2360 2311 2317 2289 2205 2261 2169 ن وزار  المالٌة /دائر  الجمار 1503

 1743 1645 1446 1442 1412 1411 1404 1399 1397 1395 وزار  المالٌه / دائر  االراضً والمساحه 1504

 117 113 114 115 114 106 106 106 106 107 وزار  المالٌه / دائر  اللـوازز العامه 1505

 0 0 0 0 1187 1173 1170 1147 1137 1134 ضرٌبة الدخاوزار  المالٌة /دائر    

  
وزار  المالٌة / دائر الضرٌبة المبٌعات على 

 المبٌعات
0 0 203 264 294 343 0 0 0 

0 

 1665 1673 1536 1535 0 0 0 0 0 0 وزار  المالٌة/دائر  ضرٌبة الدخا والمبٌعات 1506

 737 609 497 500 516 527 669 690 718 755 وزار  الصناعه والتجاره 1601

1602 
وزار  الصناعة والتجار  / دائر  مرالبة 

 الشركات
0 0 0 0 85 90 104 114 134 

164 

 188 205 217 217 217 215 209 198 194 193 وزار  التخ ٌ / المجلس المومً للتخ ٌ  1701

 495 411 413 345 340 341 323 324 323 334 وزار  التخ ٌ  / دائر  االحصاءات العامه 1702

 317 313 251 231 522 242 240 242 241 235 وزار  السٌاحه واالثار / السٌاحه 1801

 676 485 265 272 269 270 270 266 263 260 وزار  السٌاحه واآلثار /دائر  اآلثار العامه 1802

 742 734 541 553 576 611 603 599 610 611 وزار  الشـؤون البلدٌه والمروٌه والبٌئه 1901

 587 622 694 742 753 794 985 1010 1014 1021 وزار  ال اله والثروه المعدنٌه 2001

2002 
وزار  ال اله والثروه المعدنٌه/ 

 سل ةالمصادر ال بٌعٌه
472 471 472 472 468 468 468 455 699 

685 

 4575 3304 1359 1393 1390 1436 1435 1423 1404 1377 وزار  االشغاا العامـــه واالسكان 2101

2102 
وزار  االشغاا العامه  / دائر  الع اءات 

 الحكومٌه
69 68 70 72 78 80 85 86 89 

113 

 4611 4186 2982 2865 2863 2877 2827 2688 2685 2679 وزار  الزراعـــــه 2201

 0 0 0 0 0 0 0 136 147 147 وزار  الزراعة / مؤسسة التسوٌك الزراعً   

 163 179 168 167 167 166 165 168 165 71 وزار  المٌاه والري 2301

 1615 1800 1581 1583 1587 1586 1601 1604 1605 1599 وزار  المٌاه والري/سل ة وادي االردن 2302



 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 الفصا رلمه

 168 154 105 83 80 80 0 0 0 0 وزار  البٌئة   2401

 96822 94924 91306 84794 78747 76380 74168 72437 69423 66425 وزار  التربٌه والتعلٌز 2501

 732 708 791 949 978 1143 1700 1710 1715 1728 وزار  التعلٌز العالً والبحث العلمً 2601

 28021 27311 26755 26432 25627 25118 24367 23634 22932 22532 وزار  الصحـه 2701

 2451 2234 1332 1148 1145 1063 1066 1219 1218 1214 وزار  التنمٌه االجتماعٌه 2801

 499 452 430 433 432 392 386 384 386 370 وزار  العمـا 2901

 0 0 0 0 0 63 64 63 64 63 وزار  االعالز  

 334 311 291 293 0 297 313 374 370 368 وزار  الثمافــه 3001

 125 130 133 137 143 146 142 144 150 150 وزار  الثمافــه/ دائر  الم بوعات والنشر 3002

 0 0 0 0 0 0 0 821 821 809 وزار  الشباب  

 112 86 86 85 85 78 78 80 80 80 وزار  الثمافــه / المكتبة الو نٌة 3003

 0 82 81 60 62 0 0 0 0 0 وزار  الثمافــه/المركز االردنً لألعالز 3004

 119 102 94 94 90 90 90 90 89 88 وزار  النمــا 3101

 0 1052 1270 1386 1391 1451 1454 1459 1462 1442 وزار  النما/سل ة ال ٌران المدنً 3102

 301 302 304 316 319 320 316 306 304 302 وزار  النما/دائر  االرصاد الجوٌه 3103

 1769 1915 2224 2540 2995 3384 4106 4142 4154 4236 وتكنولوجٌا المعلوماتوزار  االتصاالت  3201

 167393 162536 152880 145807 139048 136371 134014 131648 126779 122959 المجموع 



 

 

 ( 13جدوا رلز  
 

 حسب جدوا تشكٌالت الوظائف للوحدات الحكومٌة  2002-1111اجمالً الوظائف لالعواز 
 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 لفصاا الرلز

 5763 5131 5038 5048 5317 5370 5422 5426 5400 5492 سلطة المٌاه  102

 1269 1770 2393 2442 2448 2427 2507 2543 2534 2545 مؤسسة الموانئ  103

 701 377 493 493 494 493 495 497 599 601 مؤسسة سكة حدٌد العقبة  104

 561 604 301 301 302 305 306 310 312 320 المؤسسة العامة لالسكان والتطوٌر الحضري  105

 0 45 49 60 60 60 62 60 60 63 المؤسة الردنٌة لالستثمار 106

 435 442 419 421 415 414 414 440 441 438 مؤسسة المناطق الحرة 107

 1270 1112 989 987 969 950 952 953 951 946 دنٌة المؤسسة الستهالكٌة الم 109

 1580 1617 1519 1535 1534 1529 1526 1225 1214 1213 مؤسسة التدرٌب المهنً 110

 7039 5934 5265 5261 4759 4759 4758 4753 4752 4752 وزارة الوقاؾ والشؤون والمقدسات السالمٌة  111

 233 120 120 120 120 105 105 0 115 113 سلطة اقلٌم البتراء 112

 134 120 125 125 125 124 125 125 125 126 الخط الحدٌدي الحجازي الردنً 114

 63 62 55 55 55 55 55 54 54 68 صندود توفٌر البرٌد  115

 35 33 33 33 33 33 33 33 33 33 مجمع اللؽة العربٌة  116

 90 92 103 108 108 108 108 109 112 106 المعهد الوطنً للتدرٌب  117

             0 1 1 1 وزارة التربٌة والتعلٌم/ضرٌبة المعارؾ 119

 349 315 226 226 226 225 225 220 220 219 صندود المعونة الوطنٌة  120

 134 123 97 92 92 85 85 85 84 84 مؤسسة تشجٌع الستثمار 121

 109 102 95 93 89 89 87 87 87 87 صندود التنمٌة والتشؽٌل  122

 347 307 259 244 244 214 217 166 147 141 مؤسسة المواصفات والمقاٌٌس  124

           0 80 79 80 80 المؤسسة العامة لحماٌة البٌئة  125

            



 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 الفصا الرلز

 211 199 190 190 177 145 108 108 106 73 الت هٌئة قطا  التص 126

 1525 1319 1588 1600 1727 1722 1727 1748 1752 1751 مؤسسة الذاعة والتلفزٌون  127

 171 150 142 172 172 173 173 174 174 205 المؤسة التعاونٌة الردنٌة  128

 114 97 89 77 69 73 161 88 98 209 هٌئة تنظٌم قطا  النقل)مؤسسة النقل العام سابقا( 131

 99 99 99 100 89 89 66       هٌئة تنظٌم قطا  الكهرباء 132

 118 75 77 73 73 73 73       هٌئة الطاقة الذرٌة الردنٌة  133

 1264 1166 962 838 840 857 857       المجلس العلى للشباب 134

 54 50 50 52 52 52 0       مؤسسة تنمٌة اموال الوقاؾ 135

 60 45 40 38 34 8 0       السلطة البحرٌة 136

 32 45 39 26 26 2 0       المجلس العلى لالعالم 137

 35 26 26 26 20 0         الصندود الوطنً لدعم الحركة الشبابٌة 138

 49 44 44 34 26 0         هٌئة العالم المرئً والمسمو   139

 82 77 63 63 63 0         علومات الوطنً مركز تكنولوجٌا الم 140

 512 443 320 325 303 0         المؤسسة العامة للؽذاء والدواء 141

 118 107 88 66 65 0         هٌئة التأمٌن 142

 181 181 165 125 125           هٌئة الوراد المالٌة  143

 27 27 28 0 0           سلطة منطقة العقبة القتصادٌة الخاصة  144

 101 101 85 0             المؤسسة الردنٌة لتطوٌر المشارٌع القتصادٌة 146

 41 45 0               الهٌئة التنسٌقٌة للتكافل الجتماعً  147

 95 0                 هٌئة تنظٌم العمل الشعاعً والنووي 148

 796 0                 هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً 151

 172 0                 دائرة الفتاء العام  153

 25969 22602 21674 21449 21251 20539 20727 19284 19451 19666 المجموع 

 مالحظة : البٌانات الوارد  اعاله  من والع جدوا التشكٌالت الوظائف  باالضافة الى الملحك
      



 

 
 

 
 



 

 (14دوا رلز  ج
 
 

 2002 – 1111ف العامة للوزارات والدوائر الحكومٌة لألعواز ت ور الوظائ
 حسب نظاز الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة

 
 

 2002 2000 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1111 البٌــــان

           نظام الخدمة المدنٌة

 41405 40921 57220 59011 62007 64172 60490 2165 74625 02025 الوظائؾ المصنفة

 227520 200229 92914 04021 75124 70227 64075 50091 52004 19072 الوظائؾ ؼٌر المصنفة

 621 704 071 752 710 625 412 425 112 107 الوظائؾ بعقود

 161626 150046 151025 144602 130251 135213 132110 60603 125160 122203 المجمــوع

           األنظمة الخاصة

 5767 4790 2055 2299 2209 2250 2027 072 029 756 دد الوظائؾع

 160313 162536 152220 145200 131042 136301 134014 61545 126001 122151 المجموع العاز للوظائف

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 (15جدوا رلز  

 
 

 2002 – 1111ت ور الوظائف العامة للوحدات الحكومٌة لألعواز 
 دنٌة واألنظمة الخاصةحسب نظاز الخدمة الم

 
 

 2002 2000 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1111 البٌــــــان

           نظام الخدمة المدنٌة

 1404 1170 1620 1600 4422 4512 4591 4547 4747 4992 الوظائؾ المصنفة

 20612 26120 25251 25290 24252 14043 24292 21207 21200 21207 الوظائؾ ؼٌر المصنفة

 225 255 121 102 170 453 592 172 177 119 الوظائؾ بعقود

 22251 11145 11006 11011 12143 11014 11306 12205 12404 12512 المجمــوع

           األنظمة الخاصة

 1720 2657 2590 2150 2010 1525 2152 2079 2047 2240 عدد الوظائؾ

 25161 22602 21604 21441 20121 20531 20020 11224 11451 11666 المجموع العاز للوظائف

 


