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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإلفتتاحية 	 	 	

نتائج  يتضمن  الذي  العامة  املوازنة  لدائرة  السنوي  التقرير  أقدم  أن  يسرني 

أعمالها خالل العام املنصرم 2006 وذلك حرصا من الدائرة على التواصل املستمر مع 

جميع املتعاملني معها وترسيخا لنهج الشفافية والوضوح الذي تتبناه. كما يبني هذا 

املضي  والتي ستحاول من خاللها  للدائرة  املستقبلية  والتطلعات  التقرير اخلطط 

قدما وبخطى ثابتة في حتقيق التخصيص األمثل للموارد املتاحة.

لقد سعت دائرة املوازنة العامة خالل 45 عام من مسيرتها التي متيزت بالعطاء 

املتواصل إلى املساهمة في حتقيق األهداف املالية واالقتصادية واالجتماعية للدولة من خالل تطبيق أفضل األساليب 

خططها  تنفيذ  خالل  من  الدائرة  تسعى  وسوف  العامة.  املوازنات  وتنفيذ  وإعداد  العام  املال  إدارة  في  واملنهجيات 

اإلستراتيجية في االرتقاء مبستوى أدائها كما لن تدخر جهدا في السعي احلثيث لتطبيق مفاهيم معاصرة وأكثر 

فاعلية تواكب املستجدات واملتغيرات التي تفرضها الظروف الداخلية واخلارجية األمر الذي من شأنه حتسني األداء 

العام مبا ينعكس ايجابيا على مستوى معيشة املواطن وحتقيق الرخاء املنشود.

وال يسعني في هذا املقام إال أن أتقدم بعميق شكري وتقديري جلميع الزميالت والزمالء العاملني في دائرة املوازنة 

العامة على إخالصهم وتفانيهم في عملهم وعلى جهودهم احلثيثة واملتميزة املبذولة التي لوالها ملا كنا قادرين على 

حتقيق هذه االجنازات، وأدعو املولى عز وجل أن يشد من أزرهم ويساعدهم على مواصلة املسيرة في حتمل املسؤولية 

للمضي قدما في خدمة أردننا احلبيب حتت راية مليكنا املفدى جاللة امللك عبدالله الثاني ابن احلسني أدامه الله 

ورعاه ذخرا وسندا لوطننا الغالي. 

والله ولي التوفيق

د. إسماعيل زغلول

 مدير عام دائرة املوازنة 
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أوال: تعريف عام بدائـــرة املوازنــــة العامــــة

أ- نشأة دائرة املوازنة العامة وتطورها 

كانت مسؤولية إعداد املوازنة العامة في األردن قبل صدور قانون تنظيم امليزانية العامة رقم )39( لسنة 
1962 وتعديالته واحدة من مهام وزارة املالية من خالل قسم امليزانية العامة الذي كان يرتبط مباشرة بوكيل 

وزارة املالية. 

ومن اجلدير ذكره في هذا املجال أنه في عام 1960 مت تشكيل جلنة ملكية للنظر في القوانني واألنظمة 
املالية املعمول بها وخاصة ما يتعلق منها باملوازنة العامة واحلسابات املتعلقة بها، و درست اللجنة منهجية 

إعداد املوازنة العامة وطرق تصنيفها، وحددت ابرز عناصر الضعف فيها. 

 وفي عام 1962، مت تشكيل جلنة مالية خاصة قامت بوضع مشروع قانون امليزانية العامة رقم )39( لسنة 
املوازنة  دائرة  إنشاء  والذي مت مبوجبه   ،1962/10/16 اعتبارا من  كقانون  املفعول  نافذ  أصبح  والذي   ،1962

العامة التي يديرها مدير عام يرتبط بوزير املالية.

واعتبارا من السنة املالية 1964/1963، بدأت دائرة املوازنة العامة في إعداد قانون املوازنة العامة للحكومة، 
و منذ ذلك الوقت استمرت الدائرة بإدخال التحسينات على أسلوب إعداد املوازنة العامة، وتصنيف النفقات 
االقتصادية  والسياسات  واألوضــاع  يتالءم  الدولية مبا  والتصنيفات  األدلة  أحدث  بذلك  مواكبة  واإليــرادات 

واالجتماعية في األردن. 

باإلضافة إلى قانون املوازنة العامة فان دائرة املوازنة العامة تقوم أيضا بإعداد جدول تشكيالت الوظائف 
للوزارات والدوائر احلكومية، كما تقوم بإعداد موازنات املؤسسات العامة املستقلة وتشكيالت وظائفها.

الــواردة في قانون  واملشاريع  البرامج  العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ  املوازنة  دائرة  إلى ذلك تتولى  إضافة 
املوازنة العامة دون اإلخالل بالصالحيات املنوطة باجلهات الرسمية األخرى، وإعداد الدراسات الكلية لألبعاد 
العامة للموازنة، وإعداد تقارير تقييم األداء املالي، وإبداء الرأي في احلسابات اخلتامية للمؤسسات املستقلة 

وإبداء الرأي في أية تعديالت ألحكام التشريعات اجلديدة أو النافذة.

العامة، ومت تشكيل  املوازنة  إليه أعاله، حتددت مهام وواجبات وصالحيات دائرة  القانون املشار  ومبوجب 
مجلس استشاري للموازنة يتألف من وزير املالية ووزير التخطيط ووزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك 

املركزي ورئيس ديوان احملاسبة ومدير عام دائرة املوازنة العامة.
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ب ـ املدراء العامون
تعاقب على رئاسة دائرة املوازنة العامة منذ تأسيسها عام 1962 وحتى عام 2006 املدراء التالية اسماؤهم:-

* مت اعداد هذا التقرير في عام �200
ج ـ مهام وواجبات الدائرة 

حدد قانون تنظيم امليزانية رقم 39 لعام 1962، وتعديالته مهام وصالحيات الدائرة مبا يلي:- 
1- إعداد قانون املوازنة العامة السنوية للمملكة األردنية الهاشمية.

2- اقتراح رصد املخصصات الالزمة لتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء.
3- تنقيح طلبات التخصيصات املالية التي تتقدم بها كافة دوائر احلكومة بالتخفيض أو الزيادة أو اجلمع أو املقابلة 

أو املراجعة.
4- متحيص كافة البرامج واألعمال واملشاريع التي تطلب لها مخصصات بغية التأكد من جدواها وعالقتها بعضها 

البعض. 
5-التأكد من حذف االزدواج غير الضروري في البرامج والتمويل.

6-التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة االقتصادية واملالية والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.
�-طلب املعلومات الالزمة من كافة دوائر احلكومة فيما يتعلق بكافة البرامج واألعمال واملشاريع ومتويلها.

�-اإلطالع على كافة الوثائق واملخابرات والقيود املالية ألية دائرة من دوائر احلكومة. 
9- تدقيق وحتليل األعمال اإلدارية والبرامج لكافة دوائر احلكومة وإعداد ما يلزم لتطويرها وحتسينها بالتعاون مع 

ديوان اخلدمة املدنية.
10- إعداد بيان مفصل للعمليات الضرورية إلقرار املوازنة على أن يحدد لكل من هذه العمليات وقت معني تتم فيه، بحيث 

تنجز املوافقة النهائية على املوازنة العامة قبل اليوم األول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
بالصالحيات  اإلخالل  دون  سنويا  العامة  املوازنة  قانون  في  الواردة  واملشاريع  البرامج  تنفيذ  ومتابعة  مراقبة   -11

املنوطة باجلهات الرسمية األخرى.
12- إعداد موازنات املؤسسات العامة املستقلة.

13- إعداد جداول تشكيالت الوظائف للوزارات والدوائر واملؤسسات العامة املستقلة.
14- إعداد الدراسات الكلية لألبعاد العامة للموازنة.

15- إعداد تقارير تقييم األداء املالي.

إلىمناالسم
1962/11/201965/7/30السيد سعيد الدجاني

1965/7/311971/9/9السيد عالء الدين النمري
1971/9/111977/2/28السيد فرحي عبيد
1977/3/11978/2/16السيد فواز الزعبي

1978/8/91980/2/19الدكتور عبدالله النسور
1980/2/201984/2/31السيد سامي قموه

1984/7/11990/6/8السيد علي غرايبه
1990/6/91991/10/31السيد سلمان الطراونه

1991/11/11993/3/8الدكتور محمد الصمادي 
1993/3/102000/9/26السيد عبد الرحمن العجلوني

2000/9/272005/9/4السيد ابراهيم الدويري 
2005/9/52007/5/14السيد علي املدادحه

حتى تاريخه *2007/5/15الدكتور اسماعيل زغلول
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16- إبداء الرأي في احلسابات اخلتامية للمؤسسات العامة املستقلة. 
�1- إبداء الرأي في أية تعديالت ألحكام التشريعات اجلديدة آو النافذة.

�1- مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج واملشاريع الواردة في قانون املوازنة العامة وموازنات املؤسسات العامة املستقلة 
والقيام بالزيارات امليدانية.

د ـ مديريات ووحدات الدائرة
انطالقا من حرص املسؤولني في دائرة املوازنة على اتباع أفضل الوسائل والسبل لتنفيذ املهام والواجبات املنوطة 
بها وحتقيق األهداف املتوخاه منها فقد مت وضع تنظيم إداري للدائرة يغطي كافة النشاطات التي تقوم بها على نحو 

يقلل من التداخل في املهام والواجبات واالزدواجية في االداء.
حيث تتكون دائرة املوازنة العامة من املديريات والوحدات املساندة التالية:

مديريات املوازنات
< مديرية قطاع التنمية االقتصادية.

< مديرية قطاع البنية التحتية.
< مديرية قطاع االدارة املالية والدفاع.

< مديرية قطاع االدارة العامة واالعالم.
< مديرية قطاع التنمية االجتماعية 

< مديرية قطاع الصحة.

< مديرية قطاع التعليم.
الوحدات املساندة

< وحدة الدراسات واملعلومات.
< وحدة احلاسوب واملعرفة

< وحدة الشؤون املالية 
< وحدة الشؤون االدارية 

< وحدة تقييم االداء املؤسسى
< وحدة الرقابة الداخلية

هـ ـ الكادر الوظيفي
بدأت دائرة املوازنة العامة بكادروظيفي بلغ )16( موظفا عام 1963، ليصل عدد املوظفني على رأس عملهم عام 

2006 )99( موظفا موزعني حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:-

العدداملؤهل
4دكتوراه

15ماجستير
�3بكالوريوس

11دبلوم
14ثانوية عامة
�1دون الثانوية

99املجموع
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ثانيا: إستراتيجية دائرة املوازنة العامة 
تسعى دائرة املوازنة العامة إلى املساهمة في حتقيق عدد من األهداف الوطنية التي حددتها وثيقتي االجندة الوطنية 

وكلنا االردن وهذه االهداف هي:

1( حتقيق النمو االقتصادي املستدام

2( حتسني مستوى معيشة املواطن 

3( مأسسة عملية االصالح والتطوير في القطاع العام 

وللمساهمة في حتقيق هذه األهداف قامت الدائرة في عام 2006 بإعداد خطة إستراتيجية للفترة �200-

2009 تضمنت ما يلي:-

 ) VISION ( اأ- الر�ؤيــا

التخ�صي�ص الأمثل للموارد املالية املتاحة

 ) MISSION ( ب - الر�صالـــة

اإعداد قانون املوازنة العامة �موازنات املوؤ�ص�صات العامة امل�صتقلة �جد�ل ت�صكيالت الوظائف احلكومية 

�صنوياً للم�صاهمة يف تنفيذ ال�صيا�صة العامة من اجل تعميق اأركان التوازن الداخلي �اخلارجي �حت�صني 

اخلدمات �تطويرها مبا يحقق الأهداف الوطنية لتلبية حاجات املواطن.

 ) INSTITUTTIONAL OBJECTIVES ( ج - األهداف املؤسسية
إن املساهمة في حتقيق األهداف الوطنية يتطلب العمل على حتقيق جملة من األهداف املؤسسية، ومن أهم هذه 

األهداف التي تسعى الدائرة إلى حتقيقها ما يلي:-
1( التوجه نحو السير باخلطوات األولية من العمل مبفهوم املوازنة املوجهة بالنتائج

2( الوصول إلى عجز املوازنة املستهدف
3( جتسيد مبدأ االعتماد على الذات.

4( االستخدام األمثل للموارد البشرية

5( حتقيق رضا املوظفني.

) INSTITUTIONAL VALUES ( د - القيم املؤسسية
 تستند الدائرة في رسم رؤياها املستقبلية ورسالتها اإلستراتيجية وربطهما مبدى مساهمة الدائرة في 

حتقيق األهداف الوطنية إلى مجموعة من القيم اجلوهرية املرتبطة باألداء ومجموعة من القيم اجلوهرية 

املرتبطة باملوظفني. هذا وقد مت تعميم القيم على كافة املوظفني في مختلف املديريات والوحدات التنظيمية 

وعلى اختالف مستوياتهم اإلدارية، وهي:-
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1(  القيم اجلوهرية املرتبطة باالداء:-

-التحسني املستمر.

- الشفافيـة

- التعاون

- التعلم املؤسسي

- االلتزام بالتشريعات املعمول بها

- احملافظة على املال العام وممتلكات الدولة

التي تعزز ثقة واحترام  بالسلوكيات واالخالقيات  الدائرة وهيبة موظفيها وااللتزام  - احملافظة على سمعة 

املتعاملني مع الدائرة.

- تطوير وتنمية القدرات واملهارات والسلوكيات والكفاءات في الدائرة.

2( القيم اجلوهرية املرتبطة باملوظفني:-

-احليادية
-الدقة

-تبادل املعرفة
-سرية وأمن املعلومات

-اإلخالص
-إدارة الوقت

-العمل بروح الفريق
-االهتمام برضا متلقي اخلدمة

 ثالثا: مراحل دورة املوازنة العامة في األردن
متر دورة املوازنة العامة في األردن بثالث مراحل رئيسية هي: 

املرحلة االأوىل: اإعداد املوازنة 

املرحلة الثانية: اإقرار املوازنة 

املرحلة الثالثة: تنفيذ املوازنة 

وتتوزع مسؤولية القيام بهذه املراحل بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتتحقق دورة املوازنة العامة 
في ظل إطار دستوري قانوني وزمني. 

اأ- مرحلة اإعداد املوازنة 

تعتبر عملية حتضير أو إعداد مشروع املوازنة العامة أولى املراحل والعمليات التي حتكم دورة املوازنة ومن أدقها 

أيضًا، وذلك ألن نتائج هذا اإلعداد ومدى فعاليته تؤثر في جميع مراحل املوازنة الالحقة. 
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وفيما يلي اخلطوات الرئيسية ملرحلة إعداد مشروع قانون املوازنة العامة في األردن: 

1.       تقوم وزارة املالية بالتعاون مع دائرة املوازنة العامة بإعداد اإلطار املالي متوسط املدى MTFF الذي يتحدد 

من خالله األبعاد العامة للموازنة مبا فيها السقوف الكلية لإلنفاق العام. وبعد أن يقر هذا اإلطار من قبل وزير 

املالية يصار إلى إصدار بالغ ألعداد مشروع قانون املوازنة العامة ومشاريع موازنات املؤسسات العامة املستقلة، 

متضمنا األسس والتعليمات الواجب إتباعها من قبل الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية عند إعدادها ملشاريع 

موازناتها للسنة املالية املقبلة ومواعيد تقدمي كشوفات اإليرادات والنفقات )جارية ورأسمالية( وجداول تشكيالت 

الوظائف، إلى دائرة املوازنة العامة وكذلك موعد تقدمي مشروع قانون املوازنة العامة إلى مجلس الوزراء. وكما 

يتضمن البالغ اإلطار املالي العام للمدى املتوسط والسقوف الكلية للموازنة العامة إضافة إلى سقوف جزئية 

لالنفاق لكافة الوزارات والدوائر احلكومية.

تقوم الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية بالتعميم على إداراتها املختلفة ومطالبتها بتقدمي توقعاتها عن    .2

نشاطاتها وأعمالها للسنة املالية املقبلة، وتقدمي مقترحاتها بخصوص إعداد املوازنة اخلاصة بها حسب األسس 

الواردة في بالغ إعداد املوازنة، وتتولى اإلدارة العليا فيما يتعلق مبركز الوزارة أو الدائرة واحملافظني فيما يتعلق 

باإلدارات احلكومية في احملافظات واأللوية القيام بدراسة املقترحات املقدمة ومناقشتها مع مديري اإلدارات 

والوحدات واملجالس التنفيذية للمحافظات والعمل على إجراء أية تعديالت على املقترحات واملشروعات املقدمة 

منهم، ووضع مشروع نهائي للموازنة وذلك ضمن سقوف االنفاق اجلزئية احملددة لها في بالغ املوازنة. 

تقوم دائرة املوازنة العامة باستالم مشاريع املوازنات املقدمة من الوزارات والدوائر احلكومية حيث يتم دراستها    .3

من قبل املختصني بالدائرة، ثم تبدأ املناقشة بني الوزارات والدوائر املعنية ودائرة املوازنة العامة حول املخصصات 

املطلوبة وأهداف السياسة العامة ومؤشرات األداء الرئيسية ويتم التوصل من خاللها إلى أرقام يتفق عليها في 

ضوء االحتياجات الفعلية، مع األخذ بعني االعتبار األوضاع املالية واالقتصادية السائدة واملوارد املالية املتاحة. 

بعد االنتهاء من مرحلة مناقشة مشاريع املوازنات املقدمة من الوزارات والدوائر احلكومية يتم التوصل إلى صورة   .4

إجمالية أولية حلجم اإليرادات والنفقات املقدرة للسنة املالية املقبلة ومقدار العجز املقدر ويتم استعراض ذلك 

من قبل املجلس االستشاري للموازنة في ضوء تقييم الوضع املالي واالقتصادي للسنة احلالية واألبعاد املتوقعة 

للسنة املقبلة. 

تتم مراجعة اإليرادات والنفقات في ضوء احملددات سالفة الذكر ليتم بعدها التوصل إلى الصورة النهائية ملشروع   .5

قانون املوازنة للعـام القادم. 

يقوم وزير املالية مبناقشة مشروع املوازنة مع مدير املوازنة العامة، وبعد انتهاء املناقشات وإجراء التعديالت الالزمة   .6

يقوم وزير املالية باعتماد مشروع قانون املوازنة العامة.

يرفع بعدها مشروع قانون املوازنة العامة ملجلس الوزراء، حيث تتم دراسته ومناقشته بعناية وإجراء أية تعديالت   .�

قد يراها مناسبة وتنسجم مع اجتاهات السياسة العامة ليصار إلى وضع املوازنة العامة في صورتها النهائية، 

ومن ثم يقوم املجلس برفع مشروع قانون املوازنة إلى مجلس األمة للمناقشة النهائية وفق أحكام الدستور.
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ب - مرحلة اإقرار املوازنة 

تعتبر هذه املرحلة من أدق املراحل وأكثرها حساسية، وذلك ألن عملية إقرار املوازنة أو املصادقة عليها متثل 

املرحلة األخيرة من مراحل مناقشة املوازنة العامة قبل إخراجها إلى حيز التنفيذ. 

وميكن توضيح خطوات إقرار املوازنة العامة في األردن مبا يلي: 

1.  يقوم مجلس الوزراء بعد مناقشته ملشروع قانون املوازنة العامة للدولة واملوافقة عليه بإحالته بصورته النهائية 

إلى مجلس األمة وذلك قبل بداية السنة املالية بشهر واحد على األقل وفقا للمادة )112( من الدستور. 

2.  يلقي وزير املالية بيان )خطاب( املوازنة العامة موضحا فيه أبعاد مشروع قانون املوازنة واملرتكزات األساسية 

الواردة فيه وسياسة وبرنامج عمل احلكومة خالل السنة املالية املقبلة. 

3.  يقوم مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة املالية واالقتصادية املشكلة من قبل املجلس لدراسته 

ومناقشته مع املسؤولني في السلطة التنفيذية، ومن ثم رفع التوصيات الالزمة ملجلس النواب. 

تعقد جلسة خاصة ملجلس النواب تخصص ملناقشة مشروع قانون املوازنة، ويحضر هذه اجللسة رئيس الوزراء    .4

والوزراء وكذلك عامة الشعب ممن يرغبون في حضور اجللسة، حيث تقدم اللجنة املالية تقريرها متضمنا 

مالحظاتها وتوصياتها على املشروع ويتم مناقشته مع مشروع قانون املوازنة العامة، ومن ثم يفتح املجال أمام 

من يرغب من النواب في االشتراك في املناقشة العامة على مشروع القانون. على أثر ذلك يقوم رئيس الوزراء 

ووزير املالية بتقدمي رد احلكومة على تقرير اللجنة املالية ملجلس النواب وعلى مالحظات النواب التي أثيرت 

أثناء املناقشة. 

5.  ملجلس النواب عند مناقشته ملشروع قانون املوازنة العامة أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه 

موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات وفقًا لنص املادة )4/112( من الدستور. 

6.  ال يقبل أثناء املناقشة في املوازنة العامة أي اقتراح يقدم إللغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو 

تعديل الضرائب املقررة بزيادة أو نقصان وفقًا للمادة )5/112( من الدستور. 

بعد االستماع إلى رد احلكومة يتم االقتراع على مشروع قانون املوازنة العامة فصاًل فصاًل وفقا للمادة )2/112(    .�

من الدستور. 

بدوره  يقوم  الذي  األعيان  مجلس  إلى  بعدها  يحال  القانون،  مشروع  على  النواب  مجلس  موافقة  حال  في    .�

بإحالته إلى جلنته املالية لدراسته وتقدمي تقرير عنه في جلسة خاصة تعقد ملناقشته وتتبع نفس اإلجراءات 

واخلطوات التي اتبعت في مجلس النواب. 

بعد إقرار مشروع قانون املوازنة العامة من قبل مجلس األعيان، يعاد للحكومة لرفعه إلى جاللة امللك للمصادقة    .9

عليه واستصدار اإلرادة امللكية باملوافقة عليه ليصبح قانونا ساري املفعول يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية. 
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ج - مرحلة تنفيذ املوازنة 

تبدأ مرحلة تنفيذ املوازنة مباشرة من حلظة نشر قانون املوازنة العامة في اجلريدة الرسمية حيث يصبح بعدها 
ساري املفعول، وفي ضوء ذلك تبدأ اإلجراءات العملية ملرحلة التنفيذ. 

ويتم تنفيذ قانون املوازنة العامة السنوي للدولة من خالل بالغ تنفيذ املوازنة واألوامر املالية العامة واخلاصة 
واحلواالت املالية واملناقالت واملواقف املالية إضافة ألوامر االلتزام املختلفة. كما يتم متابعة اإلجناز وتقييم األداء 
من خالل مؤشرات األداء والزيارات امليدانية للمشاريع والبرامج املختلفة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، كما يتم 
متابعة توصيات اللجنة املالية ملجلسي األعيان والنواب املتعلقة بقانون املوازنة العامة بالتنسيق مع الوزارات والدوائر 

املعنية. 

رابعا: تبويب املوازنة العامة: 
تعكس املوازنة العامة إيرادات ونفقات الدولة خالل السنة املالية املعنية باإلضافة إلى موازنة التمويل، وعليه 

يظهر تبويب املوازنة العامة على النحو التالي:-
 الإيرادات

1- اإليرادات احمللية
أ- اإليرادات الضريبية

> ضريبة الدخل

> الضرائب اجلمركية

> الضريبة العامة على املبيعات

> الضرائب على املعامالت احمللية االخرى
ب- االيرادات غير الضريبية

> الرخص
> الرسوم

> االيرادات من املؤسسات
> االيرادات بدل اخلدمات احلكومية

> االيرادات املختلفة
ج – أقساط القروض املستردة

2 – املنح منها :-
> منح برنامج التحول االقتصادي 

النفقات

1- النفقات اجلارية
 أ – اجلهاز املدني

1 - الوزارات والدوائر احلكومية
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ب – اجلهاز العسكري
> القوات املسلحة 

> اخلدمات الطبية امللكية
> األمن العام

> الدفاع املدني
ج – النفقات االخرى 

> النفقات العامة
> فوائد القروض الداخلية 

> فوائد القروض اخلارجية ) على اساس االستحقاق (
> املساهمات

> إغاثة النازحني
> النفقات الطارئة وأخرى

> دعم احملروقات
> دعم املواد التموينية

> التقاعد والتعويضات
> دعم املؤسسات

> اجلامعات والبلديات
> البعثات العلمية

2- النفقات الرأسمالية 
> مشاريع الوزارات والدوائر احلكومية

> املساهمة في مشاريع املؤسسات
> مشاريع برنامج التحول االقتصادي

موازنة التمويل

مصادر التمويل
1- القروض اخلارجية

2- أقساط وفوائد القروض املعاد جدولتها
3 - قروض داخلية.

االستخدامات
> عجز املوازنة املتوقع

> تسديد اقساط القروض 
1- تسديد اقساط القروض اخلارجية
2- تسديد اقساط القروض الداخلية.
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خامسا: اجنازات دائرة املوازنة العامة:
اأ- اإعداد قانون املوازنة العامة:ـ

املستقلة حيث  العامة  والدوائر احلكومية واملؤسسات  للوزارات  العامة  املوازنة  الدائرة سنويا بإعداد قانون  تقوم 
مت االنتهاء من إعداد قانون املوازنة العامة رقم) 2 ( لسنة 2006 ضمن املوعد الدستوري ومت إقراره بشكله النهائي 
بتاريخ �2006/2/2، كما مت إعداد ملحق املوازنة العامة رقم ) 40 ( لسنة 2006، وكذلك مت االنتهاء من إعداد موازنات 
املؤسسات العامة املستقلة واقرها مجلس الوزراء بتاريخ 2006/5/9. كما قامت الدائرة بإعداد مشروع قانون املوازنه 
العامة وموازنات املؤسسات العامة املستقلة لعام �200 ورفعه الى مجلس االمة في موعده الدستوري القراره حسب 

االصول.

ب- اإعداد نظام الت�شكيالت:ـ

املستقلة حيث مت  العامة  واملؤسسات  والدوائر احلكومية  للوزارات  التشكيالت  نظام  بإعداد  الدائرة سنويا  تقوم 
االنتهاء من إعـداد نظـام التشكيـالت رقم ) 63 ( لعام 2006 وإقراره بتاريخ 29/�/2006.

ويذكرفي هذا املجال أنه مت تشكيل جلنه فنيه وألول مرة من وزارة تطوير القطاع العام وديوان اخلدمة املدنية ودائرة 
املوازنة العامة، وذلك لدراسة وإعداد جداول التشكيالت للوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات العامة املستقلة. كما 
مت تشكيل جلنة لدراسة أوضاع املوظفني العاملني على حساب املشاريع الرأسمالية خارج جدول التشكيالت وخارج 

قانون املوازنة العامة.
ومن ناحية اخرى مت بناء نظام جديد جلدول التشكيالت للوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات العامة املستقلة 

يخدم محللي املوازنات بشكل أفضل ويعالج االختالالت في النظام السابق.

ج- جائزة امللك عبدالله الثاين للتميز:

جاءت املشاركة في جائزة امللك عبد الله الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية إلحداث نقلة نوعية في أداء 
الدائرة وقيامها بالواجبات واملهام املوكلة إليها على الوجه األكمل ومبستويات عالية من اجلودة والكفاءة واالحتراف 
وتعزيز التنافسية االيجابية مع املؤسسات والدوائر احلكومية عن طريق نشر الوعي مبفاهيم األداء املتميز التي تركز 

على معاييرعاملية للممارسات الفضلى.
وعملت فرق اجلائزة املشكلة في دائرة املوازنة العامة لكل معيار من معايير اجلائزة على حصر وحتديد الوثائق 
الالزمة كدليل مدعم لإلجابة على أسئلة اجلائزة وتوثيقها حيث شارك كافة موظفي الدائرة في هذه العملية لتصبح 

جزءا من ثقافتهم ورغبتهم بالتطور والتحديث.

من الورش التدريبية للجائزة في الدائرةورشة عمل للجائزة في العقبة
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الفترةمكان انعقاد الدورةعنوان الدورةالرقم
16-2006/4/20القاهرةتطبيقات في اإلدارة العربية 1

6/18-2006/7/14أمريكاالتحليل الضريبي والتنبؤ باإليرادات2

5-2006/6/6عمانإعداد التقارير ووضعها باخلطة اإلستراتيجية3

4-2006/6/10بيروتتنمية املهارات القيادية واإلدارية 4

12-2006/6/18بيروتبرنامج إعداد قادة املستقبل 5

6/25-2006/7/1بيروتالدخل واحلسابات القومية في املوازنة 6

22-2006/6/24البحر امليتورشة عمل جائزة امللك عبدالله الثاني للتميز7

4-2006/6/6العقبةنظم الشراء االلكتروني في املؤسسات احلكومية8

16-2006/4/20القاهرةتطبيقات علم االستشراف في تطوير اإلدارة العربية9

6-2006/8/9عمان احملاسبة احلكومية االلكترونية 10

27-2006/8/29عمانفن إدارة العطاءات واملشتريات واللوازم11

20-2006/8/24القاهرةقوائم احلسابات اخلتامية 12

8-2006/10/12عمانتقدير اإليرادات 13

19-2006/11/23القاهرةإعداد وصيانة العقود واالتفاقيات 14

7-2006/12/12دمشقاألساليب احلديثة في إعداد ورقابة تنفيذ املوازنات15

13-2006/12/18دمشقتقيم األداء املؤسسي 16

الدورة التدريبية التي عقدت في بيروت الدورة التدريبية التي عقدت في دمشق

د- الدورات التدريبية:

لتنمية  وذلك  وخارجية  داخلية  تدريبية  دورات  في  موظفيها  من   )6�( بإيفاد  العامة  املوازنة  دائرة  قامت 
إليهم على أكمل وجه، ومن أهم  املوكولة  القيام باملهام والواجبات  مهاراتهم الوظيفية وتعزيز قدرتهم على 

هذه الدورات:-
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هـ- احلو�شبة:

مت دراسة احتياجات دائرة املوازنة العامة من أجهزة حواسيب خادمة ) Servers( وكذلك أجهزة حواسيب شخصية 

تعمل  لكي  اخلوادم  تخصيص  يتم  وسوف  الدائرة،  موظفي  تخدم  لكي  عالية،  مواصفات  ذات  كبيرة  وطابعات 

.) Application Server Domain Server( و )  كـ ) 

 Symantec Anti ( ومن جانب آخر تـم تفعيل وتطبيق نظـام احلماية مـن الفيروسـات عـن طريق شـراء نظـام

.) Web Sense ( وكذلك تطبيق احلماية من املواقع الضارة عن طريق شراء نظام ) Virus

التي  باخلدمات  اخلاصة  البيانات  جمع  مت  فقد  االلكترونية  احلكومة  مشروع  إلطالق  احلكومة  لتوجهات  ونظرا 

تقدمها دائرة املوازنة العامة وعرضها ضمن موقع بوابة احلكومة االلكترونية.

:) CHART OF ACCOUNTS	(	و- خارطة احل�شابات املوحدة

التوجه  تستوعب  جديدة  حسابات  خارطة  وبناء  العامة  املوازنة  تصنيف  إلعادة  بالتحضير  الدائرة  قامت   
اجلديد في اإلدارة املالية نحو املوازنة املوجهة بالنتائج، حيث مت االنتهاء من إعادة تصنيف املوازنة حسب 
التصنيف الوظيفي، ومت تضمني جدول بالتصنيف الوظيفي للموازنة العامة في قانون املوازنة العامة لعام 

.GFMIS 2006. إضافة إلى املشاركة في التحضير ملشروع إدارة البيانات املالية احلكومية
 :) R O B ( ز-املوازنة املوجهة بالنتائج

ضمن جهود الدائرة لتطوير منهجية إعداد وتنفيذ املوازنة العامة باعتبارها احد ركائز إستراتيجية إصالح اإلدارة 

املالية التي تبنتها وزارة املالية، فقد قامت الدائرة خالل عام 2006 بإنشاء وحدة تعني بتطبيق مفهوم املوازنة املوجهة 

بالنتائج الذي سيؤدي إلى حتقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة وزيادة إنتاجية وكفاءة أداء القطاع العام ومتكينه 

من حتقيق األهداف واألولويات الوطنية. هذا وتقوم حاليا إحدى اكبر الشركات االستشارية العاملية بتقدمي خدماتها 

للدائرة لالستفادة من خبراتها الدولية في تطبيق هذا املفهوم. كما مت خالل عام 2006 عقد ورشة عمل لكافة اجلهات 

املعنية لتوضيح متطلبات تطبيق املنهجية اجلديدة في إعداد املوازنة العامة. كما مت إجراء عدد من الزيارات امليدانية 

للوزارات الرئيسية للوقوف على مدى جاهزيتها لتطبيق مفهوم املوازنة املوجهة بالنتائج.

ح- اجنازات اخرى:

- نفذت الدائرة ) 292 ( مناقلة مالية للوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات العامة املستقلة.

- نفذت الدائرة ) 104 ( أمرا ماليا خاص للوزارات والدوائر احلكومية. كما مت اجناز جميع احلواالت املالية ومستندات 

االلتزام ونقل العهدة التي وردت لديوان الدائرة.

- كما تعاملت الدائرة مع )3�51( كتابا واردا من اجلهات احلكومية املختلفة.
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سادسا: التطلعات املستقبلية:
:) R O B ( اأ-املوازنة املوجهة بالنتائج

 سيكون عام �200 هو العام الذي سيبدأ فيه تطبيق مفهوم املوازنة املوجهة بالنتائج على مشاريع موازنات كافة 
الوزارات والدوائر احلكومية.وعليه فان دائرة املوازنة العامة ستعمل خالل عام �200 على إعداد النماذج اخلاصة بهذا 
املفهوم التي تتضمن األهداف اإلستراتيجية للوزارة والدائرة والبرامج واملشاريع التي حتقق هذه األهداف باإلضافة 
إلى منظومة من مؤشرات األداء تساعد على ربط اإلنفاق بالنتائج املتوقع حتقيقها من هذا اإلنفاق. وسوف يتم 
توزيع هذه النماذج على كافة الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات العامة املستقلة ضمن بالغ املوازنة العامة في 

منتصف العام القادم.
ورشات  عقد   200� عام  خالل  فسيتم  ويسر  بسهولة  املفهوم  هذا  تطبيق  من  احلكومية  األجهزة  كافة  ولتمكني 
استخدام  كيفية  على  املستقلة  العامة  واملؤسسات  احلكومية  والدوائر  الوزارات  كافة  من  املعنيني  املوظفني  لتدريب 
وتعبئة هذه النماذج اجلديدة. باإلضافة إلى ذلك فان دائرة املوازنة العامة ستعمل على تطوير شكل مشروع قانون 

املوازنة العامة ليتواءم مع متطلبات تطبيق مفهوم املوازنة املوجهة بالنتائج.

:) M T E F(ب - الإطار متو�شط املدى للنفقات العامة

 إن جناح عملية تطوير منهجية إعداد وتنفيذ املوازنة العامة من خالل تطبيق مفهوم املوازنة املوجهة بالنتائج 
يتطلب إيجاد رؤيا مالية واضحة للنفقات العامة على املدى املتوسط بشكل ميكن احلكومة من برمجة األولويات 

وحشد املوارد املالية املتاحة بصورة فاعلة لتحقيق األهداف واألولويات الوطنية.
إطار متوسط  بناء  على   200� لسنة  العامة  املوازنة  إعداد مشروع  عند  العامة ستعمل  املوازنة  دائرة  فان  وعليه 
املدى للنفقات العامة يبني حجم االنفاق املتوقع لكل وزارة ودائرة حكومية على برامجها ومشاريعها للفترة من سنة 
�200 – 2010. وبوجود مثل هذه الرؤيا املالية ستتمكن الوزارات والدوائر احلكومية من إعداد خططها اإلستراتيجية 

وحتديد مؤشرات أدائها بشكل واضح.
وفي هذا الصدد ستعمل دائرة املوازنة العامة على تعديل كافة النماذج املستخدمة إلعداد مشاريع موازنات الوزارات 
والدوائر احلكومية بشكل يضمن بناء اإلطار متوسط املدى للنفقات العامة وستعمل الدائرة على تدريب املوظفني 
املعنيني في كافة االجهزة على كيفية تعبئة واستخدام هذه النماذج خالل البرنامج التدريبي الذي ستعقده في السنة 

املقبلة.

ج - ت�شنيف املوازنة وخارطة احل�شابات:

من املتوقع االنتهاء من إعادة تصنيف املوازنة العامة وبناء خارطة احلسابات اجلديدة نهاية عام �200 وسوف حتقق 
خارطة احلسابات اجلديدة العديد من املزايا والفوائد وذلك على النحو التالي:

> توفير معلومات حتليلية شاملة حول اإلدارة املالية.
> تعزيز أركان الشفافية في عملية إدارة اإليرادات وضبط النفقات.

> دعم متطلبات إصدار وإرسال التقارير في املستويات املتنوعة للهيئة التشريعية.
> دعم املوازنة املوجهة بالنتائج.
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>جعل تصنيف املوازنة احلالي وهياكل خارطة احلسابات مشتركة بني إدارة املوازنة واحملاسبة.
> تنفيذ هيكل دفتر األستاذ العام املوحد واخلاص باإليرادات والنفقات وحسابات امليزانية العمومية.

وسوف يتضمن هيكل خارطة احلسابات اجلديد التصنيفات التالية:
> التصنيف التمويلي.

> التصنيف التنظيمي.
> التصنيف الوظيفي.

> تصنيف البرامج.
> التصنيف اجلغرافي.

> حسابات دفتر األستاذ العام
1. إليرادات.
2. النفقات.

> حسابات امليزانية العمومية.
د - حتديث اأدلة املوازنة:

إن توجه الدائرة نحو تطبيق مفهوم املوازنة املوجهة بالنتائج ) R O B ( وإعادة تصنيف املوازنة العامة لهيكل 
خارطة احلسابات اجلديد ) C O A ( يستدعي مراجعة وحتديث كل من دليل االيرادات، دليل النفقات، دليل دورة 
تطبيقها،  على  الدائرة  التي ستعمل  اجلديدة  املفاهيم  مع متطلبات  لتتوافق  وذلك  املوازنة  دليل محلل  و  املوازنة 

ولتشكل هذه االدلة مرجعا ملستخدميها في الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية وعونا ومرشدا لهم.

هـ- احلو�شبة:

في  املالي  النظام  وإصالح  تطوير  من خالل مشروع  املالية  اإلدارة  تطوير  على  احلكومة  عزم  مع  متشيا 
اململكة ستقوم وحدة احلاسوب في دائرة املوازنة العامة بإعداد البنية التحتية الالزمة لتطبيق التوجه اجلديد 
نحواملوازنة املوجهة بالنتائج وبناء خارطة احلسابات اجلديدة وإجراء الدراسات الالزمة والتحليل لبناء نظام 
جديد إلخراج قانون املوازنة بحيث يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا مع خارطـة احلسابات،وإصداره مبا يتوافق مع 
التوجه اجلديد للموازنة، وكذلك حتى يكون النظام أكثر مرونة وأكثر دقة من حيث حفظ البيانات وإجراء 

التحليالت املالية الالزمة.
و- جائزة امللك عبدالله الثاين للتميز

في إطار استعداداتها للمشاركة في الدورة الثانية جلائزة امللك عبدالله الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية، 
كافة معايير اجلائزة  الدائرة بتشكيل فرق عمل تغطي  العامة ستقوم  املوازنة  لدائرة  التقييمي  التقرير  وفي ضوء 
ومراجعة تفاصيل نقاط القوة وفرص التحسني وصوال الى حتقيق األهداف املطلوبة لتطوير عمل الدائرة وإعادة 

هيكلتها وتبسيط اإلجراءات املتبعة فيها.
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 ملحق رقم ) 1(
خالصة املوازنة العامة للسنة املالية 2006

)بااللف دينار(

       

 املوازنة اجلارية 

1- النفقات اجلارية 1- االيرادات احمللية

أ- اجلهاز املدني698572 1855000 أ- االيرادات الضريبية

ب- اجلهاز العسكري715000 879000ب- االيرادات غير الضريبية

ج- النفقات االخرى1193428 30000ج- اقساط القروض املستردة

مجموع النفقات اجلارية27640002607000مجموع االيرادات احمللية

   

 املوازنة الرأسمالية 

2- النفقات الرأسمالية منها236000841500 2- املنــح

مشاريع االجندة الوطنية149000  

مشاريع برنامج التحول االقتصادي واالجتماعي61465  

   

  

مجموع النفقات العامة 30000003448500مجموع االيرادات العامة

 448500  - عجز املوازنة

املجموع 34485003448500املجموع

 
 

 موازنة التمويل

االستخدامات     املصــادر

عجز املوازنة املتوقع115725448500أ- القروض اخلارجية
 ب- اقساط وفوائد القروض

تسديد اقساط القروض144160394700املعاد جدولتها

أ- تسديد اقساط القروض اخلارجية583315367900 ج- قروض داخلية

ب- تسديد اقساط القروض الداخلية26800   

املجموع 843200843200املجموع
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ملحق رقم )2(
خالصة ملحق املوازنة العامة للسنة املالية 2006

)بااللف دينار(

      
 املوازنة اجلارية 

1- النفقات اجلارية:- 1- االيرادات احمللية

أ- اجلهاز املدني13000 120000أ- االيرادات الضريبية 

ب- اجلهاز العسكري77000 80000ب- االيرادات غير الضريبية

ج- النفقات االخرى474800 

مجموع النفقات اجلارية200000564800مجموع االيرادات احمللية

   

 املوازنة الرأسمالية 

2- النفقات الرأسمالية 214500025200- املنــح

   

   

   

   

 مجموع النفقات العامة345000590000مجموع االيرادات العامة

  245000_ عجز املوازنة

 املجموع590000590000املجموع

  
موازنة التمويل

  

  

االستخدامات    املصــادر

عجز املوازنة املتوقع245000245000أ- القروض الداخلية

   

   

    

 املجموع245000245000املجموع
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خالصة املوازنة العامة لالعوام 2006-2000

البيان
)مليون دينار(

السنة
فعلي اولي )2006 (200020012002200320042005

1983.32092.02176.02613.02958.53062.13468.7اجمالي االيرادات واملساعدات اخلارجية

1592.11658.61644.11675.62147.22561.83164.5االيرادات احمللية
961.9996.41000.31083.21428.81765.82133.5ايرادات ضريبة

580.8581.6570.5548.4658.7756.3987.1ايرادات غير ضريبة
49.480.673.344.059.739.743.9اقساط القروض املستردة

391.2433.4531.9937.4811.3500.3304.2املساعدات اخلارجية 
2187.12316.32396.22809.83180.53538.93912.3اجمالي االنفاق
1851.31912.51899.92163.72377.82908.03122.8النفقات اجلارية 

335.8403.8496.3646.1802.7630.9789.5النفقات الرأسمالية
       العجز / الوفر 
443.6-476.8-222.0-196.8-220.2-224.3-203.8-بعد املساعدات
747.8-977.1-1033.3-1134.2-752.1-657.7-595.0-قبل املساعدات

ملحق رقم )4(
خالصة النفقات املقدره حسب التصنيف الوظيفي لعام 2006

مليون دينار

النسبةاملجموعالرأسماليةاجلارية 

%740.2141.2881.425.6خدمات عامة شاملة

%453.463.4516.815.0شؤون وخدمات الدفاع

%213.335.7249.07.2شؤون النظام واالمن العام

%43.7295338.79.8الشؤون االقتصاديه

%1.517.418.90.5حماية البيئة

%023.123.10.7خدمات االسكان وترقية املجتمع

%232.287.9320.19.3الصحه

%3610.746.71.4شؤون وخدمات ترفيهية وثقافية 

%391.481.9473.313.7التعليم

%495.385.2580.516.8حماية املجتمع

%2607.0841.53448.5100.0املجمــوع
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التوزيع اجلغرافي للنفقات الرأسمالية/2006

النسبةاملبلغ )مليون دينار( 

%482.857.4املركز

%70.38.4العاصمة

%71.48.5اربد

%35.14.2البلقاء

%27.63.3الكرك

%21.12.5معان

%29.93.6الزرقاء

%22.62.7املفرق

%14.31.7الطفيلة

%14.71.7مادبا

%12.61.5عجلون

%15.01.8جرش

%24.12.9العقبة

%841.5100.0املجمــوع
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ملحق رقم )6(

تطور موازنات املؤسسات العامة املستقلة

البيان
)مليون دينار(

السنه
2000200120022003200420052006

420.9394.5464.0635.7604.1642.8913.6اجمالي االيرادات
228.1242.3269.8300.1369.9385.7502.0االيرادات اجلارية 

35.629.469.3158.837.939.6128.2االيرادات الرأسمالية
50.648.760.562.964.659.447.1اعانة احلكومة

72.643.448.931.117.260.880.7مساهمة احلكومه في املشاريع االمنائيه
29.528.910.321.248.879.387.6املنح والهبات االخرى

0.00.00.00.20.10.20.0مخصصات القروض املرصودة ضمن وزارة التخطيط
4.50.31.20.00.12.414.2دعم حزمة االمان االجتماعي

0.00.00.00.00.71.05.7مساهمة الصندوق الوطني لدعم احلركة الشبابية
0.01.54.061.464.814.448.1اخرى

341.9387.6418.9477.0498.5565.8720.9اجمالي االنفاق
196.1210.0241.2245.6257.2282.9314.8النفقات اجلارية 

66.264.874.478.185.788.295.3الرواتب واالجور والعالوات
84.393.1108.1109.9117132.1150.3النفقات التشغيلية
45.45258.457.354.362.469النفقات التحويلية

0.20.10.30.30.20.20.2النفقات االخرى ) غير عادية (
145.8177.6177.7231.4241.3282.9406.1النفقات الرأسمالية
90.594.5130.0121.3108.7176.6257.9املشاريع املموله ذاتيا

25.954.737.827.519.814.651.7املشاريع املمولة من القروض
29.428.49.982.6112.891.796.5املشاريع املمولة من القروض واملنح

       موازنة التمويل
118.0172.1191.5283.3165.8208.6364.8االستخدامات
3.562.872.555.229.945.469.3تسديد العجز

40.14.17.222.441.336.054.3تسديد اقساط القروض الداخلية
5.66.77.610.04.022.622.1تسديد اقساط القروض اخلارجية

12.25.61.30.21.30.00.0عجوزات سابقة / مدوره
56.692.9102.9195.589.3104.6219.1اخرى

193.5227.3304.9344.1273.1339.1515.4املصادر
82.690.0117.6213.9135.5122.4262.1وفر املوازنة

30.030.030.150.540.057.969.1قروض  داخلية
25.934.637.723.813.912.446.7قروض خارجية

54.868.9119.153.359.6107.3130.6وفورات سابقه / مدوره
0.23.80.42.624.139.16.9اخرى

       العجز / الوفر 
79.06.945.1158.7105.677.0192.7قبل التمويل

75.555.2113.460.8107.3130.5150.6العجز/ الوفربعد التمويل
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اجمالي الوظائف لسنة  2006 للوزارات والدوائر احلكومية

العدد لسنة عنوانهالفصل
2005

االستبدالالنقلالغاءاحداثات 2006
الترفيع 
الوجوبي

العدد لسنة 
2006 احداث يعبأ جديد

)  +  ()  ــ  ()  +  ()  ــ  (شواغرنقلبالنقل

أـ حسب نظام اخلدمة املدنية
24429002120010272 الديوان امللكي الهاشمي1
60730123102144584مجلس االمة2
26213000000025275رئاسة الوزراء3
6315000003582638ديوان احملاسبة4
342800001200474وزارة تطوير القطاع العام5
15825000000019183ديــوان اخلــدمه املدنيــه6
611700000001178ديــوان التشريع و الرأي 8
5300000000353وزارة التنمية السياسية*9

3300010000032رئاسة  الوزراء/ دائرة الشراء املوحد*10
2981001010060299املــركز اجلغـرافي  امللكي األردني13
1536010116001971541وزارة الداخليـــه21
97701010100135978وزارة الداخليه /االحــوال املدنيه واجلوازات22
34620009800003073364وزارة العــــدل25
7080101030036711دائــرة قاضي القضـاة26
2230101110020223وزارة اخلارجيـــــه31
1510001010021151دائرة الشؤون الفلسطينيه32
107600031100801073وزارة املالية41
1250000000014125وزارة املاليه / دائرة املـوازنه العامه42
2360100102103525842652435وزارة املاليه / دائرة اجلمـارك43
1442010104001601446وزارة املاليه / دائرة االراضي واملساحه45
1150001000018114وزارة املاليه / دائرة اللـوازم العامه46
15350209110212311536وزارة املالية/دائرة ضريبة الدخل و املبيعات48
5000202520016497وزارة الصناعه والتجاره50
1047000250014114وزارة الصناعه والتجاره /دائرة مراقبة الشركات51
2170101000018217وزارة التخطيط/ املجلس القومي للتخطيط52
34570000200040413وزارة التخطيط / دائرة االحصاءات العامه53
231290110130022251وزارة السياحه واالثار / السياحه54
55302017140077541وزارة الشـؤون البلديه 55
74200346010015694وزارة الطاقه والثروه املعدنيه56
468010610352879455وزارة الطاقه / سلطة املصادر الطبيعيه57
1393000311010060321359وزارة االشغال العامـــه واالسكان58
85003004001086وزارة االشغال / دائرة العطاءات احلكوميه59
286511450915362272982وزارة الزراعـــــه61
1673405100011168وزارة املياه والري63
15830015311700721581وزارة املياه والري/سلطة وادي االردن64
8322000110014105وزارة البيئة 66
8479465000713454001514291306وزارة التربيه والتعليم71
949008147300016791وزارة التعليم العالي  و البحث العلمي72
264325000010821516482276526755وزارة الصحـه73
1148172220111022611332وزارة التنميه االجتماعيه74
4330004450071430وزارة العمـل 75
24200004171224256 وكالة االنباء االردنيه83
1370011613614133وزارة الثقافة / دائرة املطبوعات والنشر84
2930000200020291وزارة الثقافة 86
8550040000786وزارة الثقافة  / املكتبة الوطنية87
2720008011126265وزارة السياحه واآلثار /دائرة اآلثار العامه88
60290152000481وزارة الثقافة / املركز األردني لالعالم89
9400001100694وزارة النقــل91
138600510380001091270وزارة النقل/سلطة الطيران املدني92
31600011100042304وزارة النقل/دائرة االرصاد اجلويه93
2540001121790200322224وزارة االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات95

1446087672347985521621633221820728151266املجموع

   ب ـ حسب االنظمة اخلاصة 
1810000000019الديوان امللكي الهاشمي1

806000000000806وزارة العدل25
1251800000000143دائرة قاضي القضاة26
250000000000250وزارة اخلارجيـــــه31

119919000000001218املجموع

1458077691347985521621633221820728152484االجمالي 
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ملحق رقم )8(

اجمالي الوظائف لسنة  2006 للمؤسسات العامة املستقلة

العدد عنوانهالفصل
لسنة 2005

االستبدالالنقلالغاءاحداثات 2006
العدد 

لسنة 2006 احداث  جديد
)  +  ()  ــ  ()  +  ()  ــ  (شواغرنقليعبأ بالنقل

أـ حسب نظام اخلدمة املدنية
50480207920100885038سلطة املياه102
24420224900002393مؤسسة املوانئ103
49300000000493 سكة حديد العقبة 104
30104410100301املؤسسة العامة لالسكان والتطوير احلضري105
6020012100049املؤسسة االردنية لالستثمار 106
4210719011212419مؤسسة املناطق احلرة107
98706710048989املؤسسة االستهالكية املدنية109
153508451079651519مؤسسة التدريب املهني110
5262030202005265وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية111
12501010000125اخلط احلديدي احلجازي االردني114
550001010055صندوق توفير البريد115
330000000033مجمع اللغة العربية االردني116
10800131000103املعهد الوطني للتدريب117
22601100000226صندوق املعونة الوطنية120
1000000001مؤسسة املوصفات واملقاييس124
564100121000552مؤسسة االذاعة والتلفزيون127
172005250000142املؤسسة التعاونية االردنية128
7000070000سلطة اقليم البتراء129
1000100000هيئة تنظيم قطاع النقل131
1000100000هيئة تنظيم قطاع الكهرباء132
83810025110100962املجلس االعلى للشباب134
520112000050مؤسسة تنمية أموال األوقاف  135
1000000001الصندوق الوطني لدعم احلركة الشبابية138
3410000000044هيئة األعالم املرئي واملسموع139
325410500127320املؤسسة العامة للغذاء والدواء141
280000000028سلطة منطقة العقبة األقتصادية144

19120117793414013620718019108املجموع
  ب ـ حسب االنظمة اخلاصة 

925000000097مؤسسة تشجيع االستثمار121
932000000095صندوق التنمية والتشغيل122
243150000000258مؤسسة املوصفات واملقاييس124
19000000000190هيئة تنظيم قطاع األتصاالت126
1036000000001036مؤسسة االذاعة والتلفزيون127
11300000700120سلطة اقليم البتراء129
7613000000089هيئة تنظيم قطاع النقل131
990000000099هيئة تنظيم قطاع الكهرباء132
734000000077هيئة الطاقة النووية االردنية133
382000000040السلطة البحرية136
2613000000039املجلس األعلى لألعالم137
250000000025الصندوق الوطني لدعم احلركة الشبابية138
630000000063مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني140
6622000000088هيئة التأمني142
12540000001212165هيئة األوراق املالية143
085000000085املؤسسة االردنية لتطوير املشاريع االقتصادية146

23582010000712122566املجموع
            
214783187934140131321919221674االجمالي 
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تطور الوظائف العامة للوزارات والدوائر احلكومية لالعوام 2006-2000

حسب نظام اخلدمة املدنية  و األنظمة اخلاصة

البيان

 

السنه

2000200120022003200420052006

نظام اخلدمة املدنية

7462513656849064371618075903357218الوظائف املصنفة

51004588936407570204753148482393175الوظائف غير املصنفة

331415432625738752873الوظائف بعقود

12596060673132997135200137859144608151266املجموع

81987210171158118911991218األنظمة اخلاصة

12677961545134014136358139048145807152484مجموع  الوظائف
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تطور الوظائف العامة للمؤسسات العامة املستقلة لالعوام 2006-2000

حسب نظام اخلدمة املدنية  و األنظمة اخلاصة

البيان

 

السنه

2000200120022003200420052006

نظام اخلدمة املدنية

4747454745934518442136003610الوظائف املصنفة

13280132871419214233141521519015212الوظائف غير املصنفة

377371591453370301313الوظائف بعقود

18404182051937619204189431909119135املجموع

1047107913511536203823582539األنظمة اخلاصة

19451192842072720740209812144921674مجموع  الوظائف
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