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 صاحب الجلالة الملك عبدهللا الثاني إبن الحسين حفظه هللا 
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  صاحب السمو الملكي الامير حسين بن عبدهللا الثاني ولـي العـهد
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 الرؤيــا
 

 موازنة عامة شفـافة تعزز أركان التنمية المستدامة
 يدةالعالمية الجلي قـائمة الممارسات  وتعت

 
 

 الرسالـــة
 

تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات  
وبما يفوق    واألولويات الوطنية  األهدافوالدوائر والوحدات الحكومية من تحقيق  

 توقعات متلقي الخدمة  
 

 

 القيم المؤسسية
 

 ت دالستتتيدتسةس   ي م رتتت  رتتا تستتت ا داتتادفي  ستتر يستت  يمستقتتت دارستتته  س   يستتتات 
رةر عت  رتا داهتس  داة قيست   قتر  إات رستقر  داادفي  سر تحهست  دهقتادا دا م ست  

 كرت س ر:

 التعلـم
 الشفـافية

 التعاون

 الحيادية

 تحمل المسؤولية
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 انًحتىياث 
 

 
                  

 

 

 ىاٌــــــــــــانعن   
 

 

 

 االفتتاحيت 

  

   0202 – 0202 ة انًىازنت انعايت إستراتيجيت دائر

  

 يهاو دائرة انًىازنت انعايت وهيكهها انتنظيًي

  

  تحذيث انًىازنت انعايت وجذونها انسيني

 

 0202خالصت األداء اإلقتصادي وانًاني نعاو 

 

      0202نتي استنذث انيها يىازنت اابرز انًرتكساث 

 

 0202يراحم دورة انًىازنت انعايت في عاو 

  

   0202ىيب انًىازنت انعايت نهسنت انًانيت تب

 

       0202إنجازاث دائرة انًىازنت انعايت خالل عاو 

 

  انتطهعاث انًستقبهيت
 

 

 أبرز انًفاهيى انًستخذيت 

 

 اإلحصائيانًهحق 

  

 

رقى 

 انصفحت
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 ةـاحٌـإلفتتا
 

بطٌاته  ٌحويلدائرة الموازنة العامة الذي  السادس السنويأن ألدم التمرٌر  ٌسرنً
اإلنجازات والتطورات  العدٌد من لذي شهداو 0202عام  نتائج أعمالها خالل أبرز

الممارسات العالمٌة المعاصرة فً هذا ألفضل وفماً  فً مجال إدارة الموازنة العامة
 إلىط والتطلعات المستمبلٌة للدائرة وصواًل كما ٌبٌن هذا التمرٌر الخط  المضمار.

 األفضلواالستؽالل  األمثلالهدؾ الرئٌسً المنشود والمتمثل فً تحمٌك التوزٌع 
 للموارد المالٌة المتاحة .

 

فً صدارة  (ROB) الموجهة بالنتائجالسٌر لدماً فً تطبٌك الموازنة  وٌؤتً
الدائرة  استمرت ، حٌثهذا العام  اإلنجازات والتطورات التً شهدتها دائرة الموازنة

فً هذا المجال األردن الدولة الرائدة هذا المفهوم لٌصبح ل المراحل المتمدمة بتنفٌذ
 التحدٌثبتطبٌك العدٌد من مفاهٌم  دائرةلٌام ال إلى باإلضافة على مستوى المنطمة.
ون تطوٌر لانون الموازنة العامة من حٌث الشكل والمضم المالً لعل من أبرزها

عن النوع  إحصائٌةلٌشتمل على بٌانات مفصلة عن برامج الوزارات وجداول 
الوزارات  ألنشطةتحلٌلٌاً  اً بعد أضفتجانب رسوم بٌانٌة توضٌحٌة  إلىاالجتماعً 

 والدوائر الحكومٌة المختلفة  .
 

 الموازنة العامة فً المملكة  إدارةتطوٌر  إن ما تم إنجازه فً مجالف ،إزاء ما سبكو
د نملة نوعٌة فً إعداد الموازنة وتنفٌذها والرلابة علٌها وهذا ٌستدعً العمل دائماً ٌع

بناء المدرات المإسسٌة فً الدائرة وكذلن لدى كافة الوزارات والدوائر  على
 الحكومٌة.

 

وال ٌسعنً فً هذا الممام إال أن أتمدم بعمٌك شكري وتمدٌري لجمٌع الزمٌالت 
رة الموازنة العامة على مثابرتهم وتفانٌهم فً عملهم وعلى والزمالء العاملٌن فً دائ

جهودهم الحثٌثة والمتمٌزة المبذولة التً لوالها لما كنا لادرٌن على تحمٌك هذه 
اإلنجازات، وأدعو المولى عز وجل أن ٌعٌننا جمٌعاً على مواصلة المسٌرة فً تحمل 

ة ملٌكنا المفدى جاللة الملن المسإولٌة للمضً لدماً فً خدمة أردننا الحبٌب تحت راٌ
 عبد هللا الثانً ابن الحسٌن حفظه هللا وأدامه ذخرًا وسندًا لوطننا الؽالً.

 

،وهللا ولً التوفٌك  
 

 زغلول إسماعٌلد.                                                  

 مدٌر عام دائرة الموازنة العامة 
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 دائرة الموازنة العامة استراتٌجٌة 
 
 

 

-0202) لألعوامالجدٌدة بإطالق خطتها االستراتٌجٌة هذا العام دائرة الموازنة العامة لامت 

( والتً تضمنت األولوٌات والمحاور للمرحلة الممبلة والرامٌة إلى تجسٌد رإٌة الدائرة 0202

"موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمٌة المستدامة وتعتلً لائمة الممارسات المتمثلة فً 

"تخصٌص أمثل للموارد المالٌة المتاحة وفك ، وتحمٌك رسالتها  التً تمثلت فً عالمٌة الجٌدة"ال

منهجٌات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة من تحمٌك األهداف واألولوٌات 

 ."الوطنٌة وبما ٌفوق تولعات متلمً الخدمة

( 0202-0202) لألعوامللدائرة  ستراتٌجٌةاإلالخطة  إعدادولد تم األخذ بعٌن اإلعتبار عند 

واألهداؾ الوطنٌة والخطط والبرامج  (الوطنٌة وكلنا األردن األجندةوثٌمتً )المبادرات الملكٌة 

( والتً جاءت إمتداداً 0202-0202الحكومٌة لالستفادة منها فً إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة )

  .(0200-0222لخطة الدائرة اإلستراتٌجٌة )

المشاركة الفاعلة فً تحمٌك األهداؾ  إلى اإلستراتٌجٌةدائرة الموازنة العامة فً خطتها  وتسعى

 التالٌة : الوطنٌة

ً على األسواق اإلللٌمٌة -0 المساهمة فً تطوٌر اإللتصاد األردنً لٌكون مزدهراً ومنفتحا

 .والعالمٌة

 . لٌةالمساهمة فً إعادة هٌكلة المطاع العام لٌكون أكثر إنتاجٌة وفعا-0

 .المساهمة فً تعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون مستمرة مالٌاً وشفافة وخاضعة للمساءلة-2
 

فمد تضمنت الخطة عدداً من األهداؾ  ،الوطنٌة المذكورة األهداؾوللمساهمة فً تحمٌك 

  : ًـــٌل تحمٌمها تمثلت فً ما إلىالتً تسعى الدائرة  اإلستراتٌجٌة

 .الً سلٌم ومستمر فً المملكةالمساهمة فً بناء وضع م -0

 .مواكبة أفضل الممارسات العالمٌة المعاصرة فً إدارة الموازنة -0

 . تعزٌز المدرات المإسسٌة فً الدائرة -2
 

  : كذلن تضمنت اإلستراتٌجٌة عدداً من األهداؾ الفرعٌة من أهمها

 .ضبط اإلنفاق العام وتوجٌهه بما ٌتفك واألولوٌات الوطنٌة -0

 . ض الدعم الممدم للوحدات الحكومٌة بشكل تدرٌجًتخفٌ -0

 اإلجمالً.الحفاظ على مستوى آمن لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلً  -3

 اإلجمالً.االلتزام بسمؾ الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً  -4

 بالنتائج.تعمٌك تطبٌك مفهوم الموازنة الموجهة  -5

وازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومٌة ضمن اإلطار ترسٌخ وتطوٌر نهج إعداد الم -6

 .متوسط المدى
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التوسع فً تطبٌك مكونات خارطة الحسابات للموازنة العامة وموازنات الوحدات  -7

 .الحكومٌة

 .GFMIS))الحكومٌة  المساهمة فً بناء نظام إدارة المعلومات المالٌة -2

 .فً المملكة العام لإلنفاقلً المزٌد من االهتمام بالجانب التحلٌ إٌالء -9

لٌاس مستوى اإلنجاز فً المشارٌع الرأسمالٌة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة  -02

 .وعلى مستوى محافظات المملكة تعزٌزاً لنهج الالمركزٌة

 .رفع كفاءة الموارد البشرٌة -00

 .تحسٌن بٌئة العمل الداخلٌة  -00

ائر والوحدات الحكومٌة من أجل تطبٌك المفاهٌم الحدٌثة نمل المعرفة للوزارات والدو -02

 .للموازنة
 

تستند الدائرة فً رسم رإٌاها المستمبلٌة ورسالتها اإلستراتٌجٌة وربطها بمساهمة الدائرة فً وهذا 

م والشفافٌة والتعاون التعل:  ًــرٌة وهــم الجوهـمجموعة من المٌ إلىالوطنٌة  األهداؾتحمٌك 

 .مل المسؤولٌةوالحٌادٌة وتح

وتطوٌرها جمٌع  لد ساهم فً إعدادها لدائرة الموازنة العامة اإلستراتٌجٌةوٌشار إلى أن الخطة 

 .ائرةدللاإلدارة العلٌا  إلىلطاعات ومدٌرٌات الدائرة إضافة 

 

 

 

 

 



 

 

 مهام دائرة الموازنة العامة
 وهٌكلها التنظٌمً 

 

 أوالً  :  مهام الدائرة :

 

 ما ٌلــــً :كمهــام وصالحٌات الدائرة  0222( لسنة 82الموازنـة العامـة رلــم ) حــدد لانـون تنظٌم

 إعداد الموازنة العامة للدولة. (0

 إعداد موازنات الوحدات الحكومٌة. (0

إعداد نظام وجداول تشكٌالت الوظائؾ للدوائر والوحدات الحكومٌةة بالتنسةٌك مةع الجهةات الرسةمٌة  (2

 نظمة النافذة.ذات العاللة وفك الموانٌن واأل

منةافع  توزٌةعرصد المخصصةات المالٌةة لتنفٌةذ السٌاسةة العامةة للدولةة وفمةـاً لألولوٌةات وبمةا ٌحمةك  (4

 التنمٌة ومكاسبها على جمٌع محافظات المملكة.

على  ،إعداد بٌان مفصل بالعملٌات الضرورٌة إللرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومٌة (8

الموافمة النهائٌة على الموازنة العامةة  تنجزعملٌات ولت معٌن تتم فٌه بحٌث أن ٌحدد لكل من هذه ال

 وموازنة الوحدات الحكومٌة لبل الٌوم األول من شهر كانون الثانً من كل سنة.

متابعةةة تمٌةةٌم أداء البةةرامج والمشةةارٌع واألنشةةطة للةةدوائر والوحةةدات الحكومٌةةة والتؤكةةد مةةن تحمٌمهةةا  (6

 ة وفاعلٌة لبلوغ أهدافها.للنتائج المنتظرة بكفاء

إبداء الرأي فً مشارٌع التشرٌعات والمةرارات والتعلٌمةات التةً لهةا إنعكاسةات مالٌةة خةالل مراحةل  (7

 إلرارها.

تمدٌم المشورة للدوائر والوحدات الحكومٌةة فةً األمةور المالٌةة وأي أمةور أخةرى ذات عاللةة بمهةام  (2

 الدائرة.

ختامٌة المتعلمة بكافة الوحدات الحكومٌةة لمجلةس الةوزراء لبةل تمدٌم التوصٌات فً البٌانات المالٌة ال (9

 المصادلة علٌها.

 

 ثانٌاً  :  الهٌكل التنظٌمً للدائرة :

 

إنطاللةةاً مةةن الحةةرت علةةى تحمٌةةك رسةةالة وأهةةداؾ دائةةرة الموازنةةة العامةةة وكةةذلن تنفٌةةذ المهةةام والواجبةةات 

لٌؽطً كافة النشاطات التةً  0226( لسنة 86ئرة رلم )المنوطة بها ، فمد تم إلرار نظام التنظٌم اإلداري للدا

 تموم بها الدائرة على نحو ٌملل من التداخل فً المهام واإلزدواجٌة فً الواجبات .

 

تةةم تعةةدٌل الهٌكةةل التنظٌمةةً لةةدائرة  22/2/0222تةةارٌخ  40/8/260واسةةتناداً للمةةرار اإلداري رلةةم د م ع/

حٌث تنبثك مهام المةدٌرٌات المختلفةة فةً الةدائرة مةن طبٌعةة أدناه،  الموازنة العامة لٌصبح على النحو المبٌن

 : 0222( لعام 82لانون تنظٌم الموازنة العامة رلم )دائرة الموازنة والتً حددها مهام 
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 مدٌرٌات موازنات المطاعات :أ : 

 

 .مدٌرٌة لطاع اإلدارة المالٌة -0

 .مدٌرٌة لطاع اإلدارة العامة -0

 .من والماا مدٌرٌة لطاع الدفاع واأل -2

 .مدٌرٌة لطاع البنٌة التحتٌة والتنمٌة المحلٌة -2

 .مدٌرٌة لطاع الصحة والتنمٌة االجتماعٌة -5

 .مدٌرٌة لطاع التنمٌة الزراعٌة والثروة الطبٌعٌة -6

 .مدٌرٌة لطاع التعلٌم وتنمٌة الموارد البشرٌة -7

 .مدٌرٌة لطاع التنمٌة الصناعٌة وتعزٌز البٌئة االستثمارٌة -8

 .الثمافة واإلعالم واالتصاالت وتكنولوجٌا المعلوماتمدٌرٌة لطاع  -9

 

 وتتمثل مهام هذه المدٌرٌات بما ٌلــً :
 

 تنمٌح طلبات التخصٌصات المالٌة التً تتمدم بها كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة. .1

بعضةها  تدلٌك كافةة البةرامج والمشةارٌع واألنشةطة بؽٌةة التؤكةد مةن أولوٌاتهةا وجةدواها وعاللتهةا .2

 ببعض.

حةةذؾ اإلزدواجٌةةةة ؼٌةةر الضةةةرورٌة فةةةً البةةرامج ومصةةةادر تموٌلهةةةا بةةٌن الةةةوزارات والةةةدوائر  .3

 والوحدات الحكومٌة.

الرلابةةة علةةى تنفٌةةذ الخطةةة اإلسةةتراتٌجٌة للةةوزارات والةةدوائر والوحةةدات الحكومٌةةة وإبةةراز مةةدى  .4

 اإلنحرافات عن المإشرات المستهدفة.

بمةةا ٌحمةةك توزٌةةع منةةافع التنمٌةةة ومكاسةةبها علةةى جمٌةةع رصةةد المخصصةةات وفمةةاً لألولوٌةةات و .5

 محافظات المملكة.

إعداد نظام تشكٌالت الوظائؾ للوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌةة بمةا ٌخةدم تحمٌةك أهةدافها  .6

 بكفاءة وفعالٌة.

 

إبداء الرأي فً مشارٌع التشرٌعات والمرارات والتعلٌمات التً لها إنعكاسات مالٌة خالل مراحل  .7

 لرارها.إ

 تطوٌر شكل الموازنة العامة. .8

 مساعدة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة فً إعداد تمارٌر نموذجٌة عن موازناتها. .9

المسةةاهمة فةةً ورع العمةةل المتخصصةةة التةةً تعمةةد فةةً الةةدائرة لمةةوظفً الةةوزارات والةةدوائر  .11

 والوحدات الحكومٌة.
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 مدٌرٌة متابعة موازنات المحافظات : ب:

 

 تمثل مهام هذه المدٌرٌة بما ٌلــً :وت

 

تحدٌث لاعدة بٌانات ومعلومات شاملة عن كافة محافظات المملكة تساعد فً التخصٌت األكفؤ  .1

 للموارد المالٌة المتاحة.

متابعة مطالبات المحافظات فً إلامة المشارٌع التنموٌة أثناء الزٌارات الملكٌة السامٌة  .2

 للمحافظات.

 رة والولوؾ على أسباب التعثر.حصر المشارٌع المتعث .3

العمل على تهٌئة كافة المتطلبات المتعلمة بدائرة الموازنة العامة لتطبٌك مشروع نهج الالمركزٌة  .4

 فً المحافظات.

إعداد تمارٌر نصؾ سنوٌة حول مستوى اإلنفاق وتمدم سٌر العمل فً المشارٌع الرأسمالٌة فً  .5

 محافظات المملكة.

المساعدة الفنٌة من جانب دائرة الموازنة العامة للمحافظات من خالل تمدٌم كل أشكال العون و .6

 عمد ورع العمل المتخصصة فً إعداد الموازنات حسب المفاهٌم المعاصرة.

 

 مدٌرٌة الدراسات والمعلومات : ج:

 

 وتتمثل مهام هذه المدٌرٌة بما ٌلــً :

 

 متابعة تطور المإشرات اإللتصادٌة الكلٌة. .1

من ردود الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة على توصةٌات اللجنةة المالٌةة إعداد تمرٌر ٌتض .2

واإللتصادٌة فً كل من مجلسً األعٌان والنواب حول مشروع لانون الموازنة العامةة ومشةروع 

 لانون موازنات الوحدات الحكومٌة.

 إعداد تمرٌر ربعً عن أداء الموازنة العامة. .3

لموازنةةة العامةةة وموازنةةات الوحةةدات الحكومٌةةة وتشةةكٌالت بنةةاء لاعةةدة بٌانةةات تارٌخٌةةة عةةن ا .4

 الوظائؾ.

 متابعة التشرٌعات التً تصدر خالل العام والتً لها أثراً مالٌاً أو إلتصادٌاً. .5

 المشاركة فً إعداد بالغ الموازنة العامة. .6

الت المشاركة فً إعداد لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحةدات الحكومٌةة ونظةام تشةكٌ .7

 الوظائؾ.

إصةةدار تمةةارٌر دورٌةةة عةةن مسةةتوى اإلنفةةاق وتمةةدم سةةٌر العمةةل للمشةةارٌع الرأسةةمالٌة المتعلمةةة  .8

 بالوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة.

المشاركة فً المباحثات مع البعثات والجهةات الدولٌةة المختلفةة حةول المضةاٌا المتعلمةة بالموازنةة  .9

 العامة واإلدارة المالٌة.
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الوحةدات موازنة فً إستكمال تطبٌك تصنٌؾ البرامج حسب األنشطة للموازنة العامة والمساهمة  .11

 الحكومٌة.

 تنظٌم أعمال المكتبة وحوسبتها وفك أحدث األسالٌب. .11

تحةةدٌث أدلةةة الموازنةةة سةةنوٌاً )دلٌةةل اإلٌةةرادات، دلٌةةل النفمةةات، دلٌةةل دورة الموازنةةة، دلٌةةل محلةةل  .12

 الموازنة(.

 ائرة.إعداد التمرٌر السنوي للد .13

المشاركة فةً عمةد ورع العمةل لمختلةؾ الجهةات الحكومٌةة حةول أعمةال ومهةام دائةرة الموازنةة  .14

 العامة.

 ترجمة لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحدات الحكومٌة ومحتوى المولع اإللكترونً. .15

 

 

 مدٌرٌة الحاسوب والمعرفة : د:

 

 وتتمثل مهام هذه المدٌرٌة بما ٌلــً :

 

وتحةةدٌث برمجٌةةات ولواعةةد بٌانةةات متكاملةةة تخةةدم عملٌةةة تمٌةةٌم أداء الةةوزارات والةةدوائر تطةةوٌر  .1

 الحكومٌة وفماً لمإشرات لٌاس األداء المستخدمة.

إعداد وتهٌئة متطلبات التوسع فً تطبٌك جمٌع مكونات خارطة الحسابات من برمجٌات وأجهةزة  .2

 حاسوب وشبكات.

بما ٌتالءم وإستخدامات البرمجٌات المطلوبة لتطبٌةك نظةام بناء المدرات الالزمة لكوادر المدٌرٌة  .3

GFMIS. 

بنةةاء المةةدرات الالزمةةة لكةةوادر الةةوزارات والةةدوائر والوحةةدات الحكومٌةةة بمةةا ٌةةتالءم ومتطلبةةات  .4

 .GFMISتطبٌك نظام 

 . (Intranetتفعٌل المولع اإللكترونً الداخلً فً الدائرة ) .5

 .ت الدائرة المحوسبةبناء نظام حماٌة آمن لكافة أعمال وبٌانا .6

 .إنشاء مولع إلكترونً جدٌد للدائرة ومتابعة تحدٌثه .7

 إعداد خارطة للمعارؾ الصرٌحة وتوثٌك المعارؾ الضمنٌة وإنشاء لواعد بٌانات خاصة بها. .8

 متابعة تنفٌذ إستراتٌجٌة المعرفة فً الدائرة. .9
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 مدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة والمالٌة : هـ:

 

 المدٌرٌة بما ٌلــً :وتتمثل مهام هذه 

 

إعداد خطةة متكاملةة للمةوارد المالٌةة والبشةرٌة فةً الةدائرة ومتابعةة تحةدٌثها سةنوٌاً وفمةاً للمسةتجدات  .1

 واإلحتٌاجات.

 الموازنة السنوٌة للدائرة . إعداد .2

 المساندة حسب المهام والمسإولٌات . اإلدارٌةالٌومٌة لموظفً الشإون  األعمالتوزٌع  .3

 . الرواتب بنظام مالً أثر لها التً خاصة نالموظفٌ شإون لسم حركات متابعة .4

 متابعة المراسالت الرسمٌة الواردة والصادرة للدائرة . .5

 .انة الالزمة لمبنى الدائرة بعة جدول الصٌمتا .6

 تطبٌك أنظمة محوسبة ومتطورة لكافة األعمال اإلدارٌة والمالٌة فً الدائرة. .7

 للموظفٌن والمتعاملٌن مع الدائرة.التحسٌن المستمر فً الخدمات الممدمة  .8

 

 

 وحدة التطوٌر والتدرٌب : و:

 

 وتتمثل مهام هذه الوحدة  بما ٌلــً :

 

إعةةداد خطةةة تدرٌبٌةةة شةةاملة متوسةةطة المةةدى للمةةوارد البشةةرٌة تسةةتهدؾ جمٌةةع المسةةتوٌات الوظٌفٌةةة  .1

 األساسٌة والمساندة.

فةةة المةةوظفٌن تسةةاعد فةةً تحدٌةةد عمةةل لاعةةدة بٌانةةات الكترونٌةةة تتضةةمن معلومةةات شةةاملة عةةن كا .2

 االحتٌاجات التدرٌبٌة .

ع ٌةةجم ىعلةة ٌمهةةاموتع ةٌةةالداعالجهةةات ة والةةدعوات علةةى حسةةاب متابعةةة البعثةةات والمةةنح الدراسةةٌ .3

 . منها لإلستفادةن ٌالموظف

إتخةةاذ الخطةةوات اإلسةةتعدادٌة الالزمةةة لعمةةد ورع العمةةل والبةةرامج التدرٌبٌةةة الداخلٌةةة والخارجٌةةة  .4

 ٌذها واإلشراؾ علٌها.ومتابعة تنف

ه بمةا ٌتوافةك والمفةاهٌم اإلدارٌةة المعاصةرة ٌتمدٌم الممترحات حول تطوٌر آلٌة العمل وتسهٌل إنسٌاب .5

 فً الدائرة.

 متابعة حثٌثة لمتطلبات تنفٌذ معاٌٌر جائرة الملن عبد هللا الثانً للتمٌز. .6
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 وحدة الرلابة الداخلٌة :  :ز

 

 ا ٌلــً :وتتمثل مهام هذه الوحدة بم

 

سةةنوٌاً بمةةا ٌنسةةجم واألنظمةةة وتحدٌثةه الرلابةةة الداخلٌةةة عمةل وحةةدة لواعةةد وإجةةراءات مراجعةة دلٌةةل  .0

 النافذة.

 المٌام بجمٌع مهام الرلابة الداخلٌة بكفاءة وفاعلٌة . .0

 الرلابة على تنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة للدائرة. .2

 ً المعظم لتمٌز األداء الحكومً والشفافٌة.الرلابة على تطبٌك معاٌٌر جائزة الملن عبد هللا الثان .4
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 الكادر الوظٌفً :

 

، لٌصل عدد الموظفٌن الذٌن موظؾ (06بكادر وظٌفً بلػ ) 0962عملها عام رة الموازنة العامة ـدأت دائـب

ً موزعٌن حسب مإهالتهم العلمٌة المبٌنة 122إلى ) 2010على رأس عملهم عام  فً الجدول ( موظفا

 ً :ـــالتال

 

 العــدد المؤهــل

 7 دكتوراه

 13 ماجستٌر

 55 بكالورٌوس

 9 دبلوم

 13 ثانوٌة عامة

 25 دون الثانوٌة

 211 المجموع

  

 

% مةن 06وٌالحظ مةن الجةدول أعـةـاله بةؤن نسةبة المةوظفٌن الحاصةلٌن علةى درجةة ماجسةتٌر فةؤعلى تبلةػ  

عةدد المةوظفٌن المجةازٌن  ومةن ناحٌةة اخةرى، بلةػ .0202ر الوظٌفً فً الدائرة فةً عةام إجمالً عدد الكاد

ً  17 فً الدائرة والمعارٌن والمكلفٌن وفً البعثات  العام ذاته. خالل موظفا

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

  الموازنة العامة وجدولها الزمنًتحدٌث 
 

 

بإتباعةةه أحةةدث  وتنفٌةةذها إعةةداد الموازنةةة تطةةوٌر عملٌةةة  خطةةى األردن خطةةوات واسةةعة فةةً مجةةال

حٌةةث تةةم إدخةةال المحلٌةةة. بمةةا ٌةةتالءم مةةع األوضةةاع اإللتصةةادٌة واإلجتماعٌةةة واألسةةس والتصةةنٌفات الدولٌةةة 

وتةم البةدء بتطبٌةك منهجٌةة  ،وتصةنٌؾ النفمةات واإلٌةراداتوشةفافٌة إعةداد الموازنةة التحسٌنات على أسةلوب 

ضةمن إطةار  ROB)) مفهوم الموازنة الموجهة بالنتةائج جدٌدة لربط الموازنة بالتخطٌط اإلستراتٌجً وتبنً

ً وذلن  0222متوسط المدى اعتباراً من عام الموازنة  فةً عةام  وكذلن تةم .عن نهج الموازنة التملٌدي عوضا

لتصةبح  0960 لسةنةلانون جدٌد لتنظٌم الموازنةة العامةة فةً األردن بةدالً مةن المةانون السةابك إلرار  0222

تعتمةةد علةةى التخطةةٌط المةةالً المسةةتمبلً الةةذي ٌؤخةةذ بعةةٌن اإلعتبةةار  وتنفٌةةذها نةةة العامةةةعملٌةةة إعةةداد المواز

 األهداؾ واألولوٌات الوطنٌة.

 

الةوزارات والةدوائر الحكومٌةة  مختلةؾ وبموجب المفهوم الجدٌد للموازنة الموجهة بالنتائج فمد لامت 

رٌعها ومإشةرات لٌةاس األداء علةى مسةتوى بتحدٌد رإٌتها ورسالتها وأهدافها اإلستراتٌجٌة وبرامجهةا ومشةا

هذه األهداؾ واضحة ومحددة ولابلة للمٌاس ووالعٌة ومحةددة على أن تكون األهداؾ اإلستراتٌجٌة والبرامج 

 بولت وأن تكون منسجمة مع رإٌة الوزارة أو الدائرة الحكومٌة.

 

ازنة العامة بحٌث أصةبح ٌؽطةً متوسط المدى لإلرتماء بآلٌة إعداد المو المالًطار اإلكما تم تطبٌك  

بدالً من سنة واحدة لجمٌةع بنةود اإلٌةرادات والنفمةات بمةا ٌمكةن الحكومةة مةن رسةم  تهذا اإلطار ثالث سنوا

فً وضع مالً سلٌم مستمبلٌة تساهم فً تحمٌك السٌاسة المالٌة وبناء الموازنة العامة للدولة ضمن رإٌة مالٌة 

د خارطة حسابات جدٌدة تتوافك مع المعاٌٌر الدولٌةة حٌةث تتضةمن هةذه باإلضافة إلى اعتما ،المدى المتوسط

 الحكومٌةالمالٌة  تساعد اإلدارة ،جؽرافٌة ووظٌفٌة والتصادٌة وتنظٌمٌة وتموٌلٌة ،الخارطة تصنٌفات متعددة

كمةا خطةت الحكومةة  .المحلٌةة والدولٌةة الجهةات  مختلةؾ على تةوفٌر تمةارٌر تحلٌلٌةة شةاملة تلبةً إحتٌاجةات

والةذي سةٌكون لةه  GFMIS)وطاً واسعاً فً مجال تنفٌذ مشروع نظام إدارة المعلومات المالٌة الحكومٌة )ش

 .  األردننعكاسات إٌجابٌة على مختلؾ مراحل دورة الموازنة العامة فً إ

 

داد الموازنة العامةة ـدول الزمنً السنوي إلعـة رئٌس الوزراء الجــألر دول 0229ر عام ـوفً أواخ 

، كما هو 0200موازنة عام  على 0202عام إبتـداًء من م تطبٌمه ـلٌت (Budget Calendar) لمملكةفً ا

 :  أدناهوضح م
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 عداد الموازنة العامةإمراحل الجدول الزمنً ل
 

 الجهة المسؤولة اإلجرا  التارٌخ

 نهاٌة كانون ثانً

لعامة سنوٌاً بخالصة حول الطلب من الوزارات والدوائر الحكومٌة تزوٌد دائرة الموازنة ا

سٌاسات وأولوٌات موازناتها خالل المدى المتوسط متامنة كافة أنشطتها الجارٌة 

وخاصة المتعلمة بالموارد البشرٌة والنفمات التشغٌلٌة باإلاافة إلى مشارٌعها 

 الرأسمالٌة وبٌان مدى أهمٌتها والنتائج المتوخاة من تنفٌذها.

 دائرة الموازنة العامة

 ة شباطنهاٌ
لٌام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة بتزوٌد دائرة الموازنة العامة بخالصات 

 األولوٌات والسٌاسات.

كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومٌة

 منتصف آذار
إعداد ورلة شاملة سنوٌاً تتامن أولوٌات وسٌاسات الحكومة للموازنة العامة خالل 

 لى مجلس الوزرا .المدى المتوسط ورفعها إ

 وزارة المالٌة

 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزرا  منالشة ورلة األولوٌات والسٌاسات وإلرارها بعد إجرا  التعدٌالت المطلوبة علٌها. نهاٌة آذار

 بداٌة أٌار

إعداد ورلة حول اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط متامناً المؤشرات 

ئٌسٌة الكلٌة للواع الحالً والتولعات المستمبلٌة للمدى المتوسط وكذلن االلتصادٌة الر

تمدٌراً للنفمات العامة بشمٌها الجارٌة والرأسمالٌة واإلٌرادات العامة بجانبٌها اإلٌرادات 

المحلٌة والمنح الخارجٌة وبالتالً عجز الموازنة سوا  بعد المنح الخارجٌة أو لبلها 

 بة من النتائج، ورفعها إلى مجلس الوزرا .باألرلام المطلمة أو كنس

 وزارة المالٌة

 دائرة الموازنة العامة

 

 أٌـار-4

منالشة اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط وإلراره بعد إجرا  التعدٌالت 

 المطلوبة.
 مجلس الوزرا 

 منتصف أٌار
الموازنة العامة الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة تزوٌد دائرة 

 بمشروعات موازناتها للمدى المتوسط.
 دائرة الموازنة العامة

 منتصف تموز
لٌام الوزارات والدوائر الحكومٌة بتزوٌد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها 

 للمدى المتوسط.

كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومٌة

 منتصف آب

موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة وإعداد االنتها  من دراسة مشروعات 

إطار إنفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومٌة وإطار متوسط المدى لموازنات 

 الوحدات الحكومٌة.

 دائرة الموازنة العامة

 نهاٌة آب

زئٌة إعداد بالغ الموازنة العامة متامناً تحدٌد السمف الكلً لإلنفاق العام والسموف الج

لنفمات الوزارات والدوائر الحكومٌة على او  اإلطار العام المحدث للموازنة متوسط 

 المدى وإطار النفمات متوسط المدى.

 وزارة المالٌة

 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزرا  إصدار بالغ الموازنة العامة بعد إلراره. مطلع أٌلول

 أٌلول-12
الحكومٌة بتزوٌد دائرة الموازنة العامة بمشروعات  لٌام الوزارات والدوائر والوحدات

 موازناتها للمدى المتوسط فً او  بالغ الموازنة.

كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومٌة

 منتصف تشرٌن األول
إعداد المالمح واألبعاد الرئٌسٌة لمشروع لانون الموازنة العامة وعراه على المجلس 

 شته وإجرا  أي تعدٌالت علٌه.االستشاري للموازنة لمنال

 دائرة الموازنة العامة 

المجلس االستشاري للموازنة 

 العامة

 تشرٌن األول-12
تمدٌم مشروع لانون الموازنة العامة لمجلس الوزرا  لمنالشته وإلراره بعد إجرا  

 التعدٌالت المطلوبة.

 دائرة الموازنة العامة 

 مجلس الوزرا 

 مجلس الوزرا  روع المانون إلى مجلس األمة.تمدٌم مش نهاٌة تشرٌن أول

 نهاٌة كانون أول
منالشة مشروع لانون الموازنة العامة وإلراره تمهٌداً لصدور اإلرادة الملكٌة السامٌة 

 بالمصادلة علٌه.
 مجلس األمة
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 اإللتصادي والمالً خالصة االدا  

 1222لعام 

 

، حٌث 0229دٌد من مإشرات أدائه لٌاساً بعام تحسناً فً الع 0202شهد االلتصاد األردنً فً عام 

أسةةهم تعةةافً التصةةادٌات معظةةم دول العةةالم، بمةةا فٌهةةا دول الخلةةٌج العربةةً، فةةً نمةةو الطلةةب الخةةارجً علةةى 

أسةهمت جملةة اإلجةراءات والتةدابٌر العاجلةة التةً  منتجات المملكة من السلع والخةدمات بشةكل ملحةوظ. كمةا

فً النتائج االٌجابٌة العدٌدة التً حممهةا  على الصعٌدٌن الكلً والمطاعً  0202اتخذتها الحكومة خالل عام 

باألسةعار الحمٌمٌةة نمةواً بنسةبة  (GDP) حٌث سجل الناتج المحلً اإلجمالً .التصادنا الوطنً فً ذلن العام

ولد ترافك ذلةن مةع تخفةٌض معةدل البطالةة لٌصةل  .0229% فً عام 0.2ممابل  0202% خالل عام 2.0

نمو التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة ، إلى جانب 0229% فً عام 00.9ممابل  0202% فً عام 00.8إلى 

ممارنةة مةع نسةبة نمةو لةم  0202% فً نهاٌة عةام 2.8بنسبة  زٌادةسجلت والتً  من البنون للمطاع الخات

 .العام السابك فً% 0.0تتجاوز 

 

 0202فةةً عةةام  فةةً المملكةة  لمسةةجلا علةى معةةدل التضةخم االٌجابٌةةة ولةد انعكسةةت هةذه التطةةورات

التضةخم ولدى النظةر إلةى  .0229% فً عام 2.7ممابل تضخم سلبً بلؽت نسبته % 8.2والذي ارتفع إلى 

سةجلت ارتفاعةاً بنسةبة لةد ٌالحظ أن أسعار مجموعة المواد الؽذائٌةة  المكونة له،الرئٌسٌة حسب المجموعات 

% وأسةةعار مجموعةةة المسةةاكن بنسةةبة 6.2بنسةةبة  "السةةلع والخةةدمات األخةةرى" % وأسةةعار مجموعةةة8.2

 .0202فً عام  %0.9نسبة  "المالبس واألحذٌة"%، فٌما لم ٌتجاوز االرتفاع فً أسعار مجموعة 4.0

 

من اإلجراءات الهادفةة إلةى تحفٌةز  جملة  0202فً عام لد اتخذت الحكومة  وتجدر اإلشارة إلى إن

حٌث تم تخفٌض رسوم تسجٌل األراضً وضةرٌبة بٌةع العمةار  ،ذات األولوٌة عدد من المطاعات اإللتصادٌة

% لدفع وتٌرة النشاط فً سوق العمار وزٌادة حجم االستثمارات المحلٌة والخارجٌة فً هذا المطاع 82بنسبة 

 ،الذي ٌرتبط بعاللات متشابكة لوٌة أمامٌة وخلفٌة مع مختلؾ لطاعات اإللتصاد الةوطنً. وفةً ذات السةٌاق

متراً مربعاً وبحٌث ال ٌمتصر اإلعفةاء علةى العمةارات  082العمارات السكنٌة من الرسوم ألول فمد تم إعفاء 

السكنٌة المنفذة مةن لبةل شةركات اإلسةكان وإنمةا ٌمتةد لٌشةمل البٌوعةات التةً تةتم بةٌن المةواطنٌن. وكةذلن تةم 

 لة الالزمة ألعمالها.تخفٌض مدة االحتفاظ بالعمار للشركات االستثمارٌة وذلن لتمكٌنها من توفٌر السٌو

  

فمةد وخصوصةاً صةؽار المةزارعٌن،  ،وبهدؾ توفٌر التموٌل الالزم للمزارعٌنوفً لطاع الزراعة، 

ملٌةون دٌنةار. أمةا علةى صةعٌد  82لةى إملٌةون دٌنةار  28تم رفةع رأسةمال مإسسةة اإللةراض الزراعةً مةن 

دمات من ضرٌبة الدخل إعفاًء كامالً تشجٌع الصادرات فمد لامت الحكومة بتمدٌد إعفاء صادرات السلع والخ

ودون مدة محددة، ولد استفاد من هذا اإلعفاء مختلؾ المطاعات وخاصة لطاع الصناعة وخدمات تكنولوجٌا 

المعلومات والبرمجٌةات. ولتحسةٌن مسةتوى معٌشةة المةواطنٌن، اتخةذت الحكومةة عةدداً مةن اإلجةراءات ذات 

لفة النمل العام عبةر تمةدٌم الةدعم لنمةل طلبةة الجامعةات الرسةمٌة، األثر المباشر فً هذا المجال مثل تخفٌض ك
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وزٌادة مخصصات صندوق الطالب ؼٌر الممتدر وزٌادة مخصصات صندوق المعونة الوطنٌةة والتوسةع فةً 

 برنامج التؽذٌة المدرسٌة.

 

وظ علةى تمكنةت الحكومةة مةن تحمٌةك تمةدم ملحة، فمةد العامة والدٌن العام بالموازنة ا فٌما ٌتعلك ــأم

خاصة بعد أن تجاوز  ة،المستدام التنمٌةركنا أساسٌا من أركان  هاستعادة التوازن للمالٌة العامة باعتبارمسار 

جةةراء األزمةةة المالٌةةة وااللتصةةادٌة العالمٌةةة. فمةةد أسةةفرت  الحةةدود انمنةةة 0229العجةةز المةةالً فةةً عةةام 

% عةن 20نصؾ ملٌةار دٌنةار أو مةا نسةبته  تخفٌض العجز المالً بنحواإلجراءات والمستجدات المالٌة عن 

% مةةن النةةاتج 8.4مةةا نسةةبته  أو، 0202ملٌةةون دٌنةةار فةةً عةةام  0246لٌهةةبط إلةةى  0229مسةةتواه فةةً عةةام 

 .0229ثالث نماط مئوٌة من الناتج عن مستواه المسجل فً عام  متراجعاً بذلن بنحو  ،المحلً اإلجمالً

  

% عةةن مسةةتواها فةةً العةةام 8.2بنسةةبة  0202عةةام  فعلةةى صةةعٌد النفمةةات العامةةة، فمةةد انخفضةةت فةةً

% 22.9% من الناتج المحلً اإلجمالً ممارنة مع 09.0ملٌون دٌنار أو ما نسبته  8722السابك لتصل إلى 

% وارتفاع النفمةات 22.4. ولد جاء هذا االنخفاض محصلة لتراجع النفمات الرأسمالٌة بنحو 0229فً عام 

 . 0229ها فً عام % عن مستوٌات2.8الجارٌة بنسبة 

 

النفمات الجارٌة
     

النفمات الرأسمالٌة
     

2010هٌكل النفمات العامة لعام 

 
 

 0202ذا المجةال أن التراجةع المسةجل فةً النفمةات الرأسةمالٌة خةالل عةام ـره فً هـر ذكـومن الجدٌ

ٌعكةةس عةةودة هةةذه النفمةةات إلةةى مسةةتواها االعتٌةةادي سةةواء باألرلةةام المطلمةةة أو كنسةةبة مةةن النةةاتج المحلةةً 

% 08رواتب المعلمٌن بنسبة  فمد تؤثر بزٌادة  0202اإلجمالً.  أما االرتفاع فً النفمات الجارٌة خالل عام 

زٌةةادة الحكومٌةة إلةةى جانةب وزٌةادة المخصصةات المالٌةةة لتؽطٌةة كلفةةة دراسةة أبنةةاء المعلمةٌن فةً الجامعةةات 

 . حماٌة الطبمات الفمٌرة والمتوسطة مخصصات دعم الؽاز بما ٌكفل 

 

ن مسةتواها المسةجل فةً عةام % عة0.7بنسةبة  0202أما اإلٌةرادات المحلٌةة، فمةد ارتفعةت فةً عةام 

% عن مستواها فً 07.6الرتفاع حصٌلة ضرٌبة المبٌعات بنسبة نتٌجة . ولد جاء ذلن بشكل أساسً 0229
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% وضةرٌبة بٌةع العمةار 02.2من جهة وتراجع حصٌلة كل من ضرٌبة الةدخل واألربةاب بنسةبة  0229عام 

 % من جهة أخرى. 8.2ورسوم تسجٌل األراضً بنسبة 

 

إلةى تراجةع أربةاب  0202ب الرئٌسً وراء انخفاض حصٌلة ضرٌبة الةدخل خةالل عةام وٌكمن السب

بفعةل تةداعٌات األزمةة المالٌةة العالمٌةة . أمةا  0229الشةركات المسةاهمة العامةة وخاصةة البنةون خةالل عةام 

إلةى الحصةٌلة المترتبةة علةى جملةة اإلجةراءات  بشكل رئٌسةً  االرتفاع فً حصٌلة ضرٌبة المبٌعات فٌُعزى

السةلع ؼٌةر األساسةٌة عةدد مةن ومن أبرزها زٌادة ضرٌبة المبٌعات الخاصة علةى  0202المتخذة خالل عام 

مثل التبػ والسجائر والمشروبات الكحولٌةة والهواتةؾ الخلوٌةة والتتبةع االلكترونةً واالتصةاالت الدولٌةة إلةى 

ب هةذه اإلجةراءات اتخةاذ جانب البنةزٌن. ومةن الجةدٌر ذكةره فةً هةذا المجةال أن الحكومةة راعةت أن ٌصةاح

الوسطى من انثار المترتبة علةى تلةن اإلجةراءات، حٌةث زادت الةدعم الممةدم والتدابٌر لحماٌة الطبمة الفمٌرة 

سةاهم لةانون  . كمةاللخبز والؽاز فً ضوء ارتفاع األسعار العالمٌةة وإبمةاء اإلعفةاء للسةلع الؽذائٌةة األساسةٌة 

المةوة  حماٌةة على جمٌع فئات المكلفٌن وخاصة األفراد منهم فً ضرٌبة الدخل الجدٌد والذي خفض الضرٌب

 .الشرائٌة لهذه الشرٌحة الواسعة من المواطنٌن 

 

اٌرادات ضرٌبٌة
     

اٌرادات ؼٌر 
ضرٌبٌة

27.4 

منح خارجٌة
    

2010هٌكل االٌرادات العامة لعام 

 
 

 

ملٌون دٌنةار  لتصةل  62.2، فمد شهدت إرتفاعاً بوالـع 0202أما فٌما ٌتعلك بالمساعدات الخارجٌة عام 

 0202ذكــر بــؤن المسـاعـدات الخارجٌة لعــام % من الناتـج. وٌ 0.0ملٌون دٌنار أو ما نسبته  420.7إلى 

 ملٌون دٌنار. 02.2لد جـاءت ألل من المستوى الممــدر لها فً لانون الموازنة العامة وملحمٌها بوالع 

 

ملٌون  004462نحو  0202بلػ صافً الدٌن العام فً نهاٌة عام  وعلى صعٌد المدٌونٌة الحكومٌة،

فً من الناتج % 84.0ملٌون دٌنار أو ما نسبته  94662ن الناتج ممابل % م82.7دٌنار مشكالً ما نسبته 

 % للدٌن الخارجً.42% لصافً الدٌن الداخلً و62. وٌتوزع هذا الدٌن بوالع 0229عام 
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 782بةالتراض  0202وٌذكر فً هذا المجال أن الحكومة لد لامت خةالل شةهر تشةرٌن الثةانً مةن عةام 

ملٌون دوالر عن طرٌك طرب سندات فً السةوق الدولٌةة، ولةد فالةت التؽطٌةة حجةم اإلصةدارات المطروحةة 

ردنةةً % ممةةا ٌعكةةس ثمةةة المسةةتثمرٌن األجانةةب بااللتصةةاد األ2.278% ولةةم ٌتعةةد سةةعر الفائةةدة 204بنسةةبة 

وبجاذبٌةةة البٌئةةة االسةةتثمارٌة المحلٌةةة . وممةةا ال شةةن فٌةةه بةةؤن هةةذا النةةوع مةةن االلتةةراض إضةةافة إلةةى آثةةاره 

إلى المملكة ٌسهم فةً إفسةاب المجةال بشةكل أوسةع أمةام المطةاع  رإوس األموال األجنبٌةاالٌجابٌة على تدفك 

دم مزاحمةة المطةاع العةام لةه فةً على التموٌل من مإسسات الجهاز المصةرفً المحلةً وعة للحصولالخات 

 هذا المضمار.

 

، فتشةٌر البٌانةات الصةادرة عةن البنةن المركةزي إلةى نمةو السةٌولة التطورات النمدٌةةأما على صعٌد 

% خةالل عةام 9.2ممابةل  0229عن مسةتواها فةً نهاٌةة عةام  0202% فً نهاٌة عام 00.8المحلٌة بنسبة 

صةافً الموجةودات بنةد هذا العام مدفوعاً بشكل أساسً بارتفةاع . ولد جاء نمو السٌولة المحلٌة خالل 0229

% ممةا ٌشةٌر إلةى 2.6حٌةث سةجل تراجعةاً بنسةبة  0229% خالفاً لعام 9.2بنسبة حمك زٌادة المحلٌة الذي 

ارتفاع مساهمة الجهاز المصرفً هةذا العةام فةً تموٌةل األنشةطة االلتصةادٌة المختلفةة مةن خةالل التسةهٌالت 

 دمة للمطاعٌن الخات والعام على حد سواء.االئتمانٌة المم

 

كما واصل البنن المركزي حفاظه على مستوى مرٌح من احتٌاطٌات العمالت األجنبٌة التً ارتفعت 

ملٌةةون دوالر أو مةةا نسةةبته  0262بزٌةةادة ممةةدارها  0202ملٌةةار دوالر فةةً نهاٌةةة عةةام  00.0لتزٌةةد عةةن 

أكثةر مةن ثمانٌةة شةهور مةن مسةتوردات المملكةة مةن لتؽطةً بةذلن و، 0229% عن مستواها فً عام 00.8

 السلع والخدمات.

 

، فمد سجلت صادرات المملكة من السلع ارتفاعاً ملحوظاً بلؽت نسبته  بالمطاع الخارجًوفٌما ٌتعلك 

% فً العام السةابك. كمةا ارتفعةت المسةتوردات بنسةبة 09.0ممابل تراجعها بنسبة  0202% فً عام 07.2

أما الحساب الجاري لمٌةزان المةدفوعات فمةد سةجل .  0229% فً عام 06.0ها بنسبة % ممابل تراجع7.0

ولةد بلؽةت  .0229ملٌةون دٌنةار فةً عةام  220ملٌون دٌنار ممارنةة مةع  920عجزاً ممداره  0202فً عام 

وذلةن نتٌجةة  (0229% فةً عةام 4.8ممارنةة مةع )% 4.2نحةو  0202فً عةام  إلى الناتجنسبة هذا العجز 

خةالل هةذا العةام  "المواد الؽذائٌةة"و "النفط الخام ومشتماته"فاتورتً تضخم لٌمة المستوردات جراء الرتفاع 

 . أسعار السلع والمواد األولٌة فً األسواق العالمٌةبسبب االرتفاع الملحوظ فً 

 

م ووفماً للبٌانات المتاحة، فمد ارتفعةت فةاتورة مسةتوردات المملكةة مةن الةنفط الخةام ومشةتماته فةً عةا

% تمرٌبةاً. أمةا 40.2ملٌون دٌنار بارتفةاع نسةبته  0296ملٌون دٌنار ممابل  0927لتصل إلى نحو   0202

ملٌةون دٌنةار  82ملٌون دٌنار بارتفةاع بلؽةت لٌمتةه  0840فمد بلؽت نحو   فاتورة مستوردات المواد الؽذائٌة

 .0202% فً عام 2.8أو ما نسبته 
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 ةتطور المؤشرات االلتصادٌة الرئٌسٌ
 

 1222 1222 البٌــــــــــان

الحمٌمٌة  باألسعار اإلجمالًمعدل نمو الناتج المحلً   1.2%  2.2%  

%2.7- معدل التاخم   4.2%  

%21.2 معدل البطالة   21.4%  

%22.1- معدل نمو الصادرات الوطنٌة   27.1%  

%25.1- معدل نمو المستوردات   7.1%  

ٌنار()ملٌون د هفاتورة النفط الخام ومشتمات  2225 2217 

اإلجمالًعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلً   -3.4%  -3.1%  

%2.2 معدل نمو السٌولة المحلٌة  22.4%  

دوالر( ملٌار) األجنبٌةاالحتٌاطٌات الرسمٌة من العمالت   22.2 21.1 

%1.2 معدل نمو التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة من البنون التجارٌة  1.4%  

ات العامة )ملٌون دٌنار(النفم  
% الناتج   

5222.5 
22.2%  

4721.1 
12.1% 

العامة )ملٌون دٌنار(  اإلٌرادات  
 % الناتج

3412.2 
14.3%  

3552.1 
12.2% 

 عجز الموازنة العامة )ملٌون دٌنار(
 % الناتج

-2422.2  
-1.4%  

-2235.3  
-4.3%  

 رصٌد الدٌن الخارجً )ملٌون دٌنار(
 % الناتج

2152.2 
12.7%  

3522.1 
12.5%  

 رصٌد الدٌن الداخلً )ملٌون دٌنار( 
 % الناتج

4722.2 
21.4%  

5141.2 
24.2%  
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 ابرز المرتكزات التً استندت إلٌها موازنة

 1222عام 

 

تشكل الموازنة العامة األداة التنفٌذٌة لبرنامج عمل الحكومة ومشارٌعها فً مختلؾ المطاعات. وانطاللاً من 

إستناداً إلى جملة من المرتكزات الرئٌسٌة وذلن على النحو  0202تم إعداد الموازنة العامة لعام ذلن، فمد 

 التالــً : 

 إلىالحفاظ على االستمرار المالً والنمدي فً المملكة من خالل تخفٌض عجز الموازنة العامة  

المالٌة وااللتصادٌة  ألزمةامستوٌات آمنة، حتى ٌتسنى للمملكة اجتٌاز التداعٌات السلبٌة الناجمة عن 

 العالمٌة.

العام الذي ٌنبؽةً العمةل بشةكل  إنفالناتعمٌك مبدأ االعتماد على مواردنا الذاتٌة بشكل أكبر فً تؽطٌة  

وانعكاسةه بشةكل اٌجةابً علةى تحسةٌن مسةتوى معٌشةة  إنتاجٌتةهحثٌث لرفع سوٌته وتحسٌن مسةتوى 

 .المواطنٌن

لنفمةات الرأسةمالٌة حسةب المحافظةات كخطةوة تمهٌدٌةة للسةٌر بتوزٌةع ا 0202البدء فً موازنةة عةام  

بشكل حثٌث نحو تطبٌك نهج الالمركزٌة وتفعٌل مشاركة المجتمعات المحلٌة فً تحدٌةد االحتٌاجةات 

التنموٌةةة الرئٌسةةٌة فةةً كةةل محافظةةة مةةن محافظةةات المملكةةة مةةع مراعةةاة وضةةع الضةةوابط التةةً تكفةةل 

 ة لها.حصول كل محافظة على المخصصات المرصود

ضبط النفمةات وال سةٌما البنةود المتعلمةة بالمحرولةات والكهربةاء والمةاء والهةاتؾ ومصةارٌؾ السةفر  

ومصارٌؾ بناء المدرات والحواسٌب وؼٌرها، وذلن بالتؤكٌد على لةرارات مجلةس  اإلضافًوالعمل 

سةفر الوزراء الصةادرة بهةذا الخصةوت وال سةٌما الحةد مةن اسةتخدام السةٌارات الحكومٌةة وتملةٌت 

للضرورة المصوى وعدم التوسع فً استضافة الوفود الرسمٌة والحد من  إالالوفود واللجان الرسمٌة 

 اإلعةةالمالرسةةمٌة فةةً الصةةحؾ ووسةةائل  اإلعالنةةاتعلةةى  اإلنفةةاقنفمةةات المةةآدب الرسةةمٌة وترشةةٌد 

وائر والحد من استئجار المبانً الحكومٌة، مةع مراعةاة ضةرورة تمٌةد جمٌةع الةوزارات والةد األخرى

 الحكومٌة بتسدٌد الفواتٌر المستحمة علٌها لهذه النفمات خالل نفس العام وعدم تؤجٌلها للعام الالحك.

 ووزارة الصحة. األمنٌة األجهزةولؾ شراء المركبات وانلٌات ولفاً نهائٌاً باستثناء  



25 

 

 ولفاً تاماً باستثناء وزارتً التربٌة والتعلٌم والصحة. األثاثولؾ شراء  

حداثات الوظائؾ فً الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة فةً جةدول التشةكٌالت لعةامً إالتصار  

علةةةى وزارتةةةً التربٌةةةة والتعلةةةٌم والصةةةحة فمةةةط، وولةةةؾ التعٌٌنةةةات خةةةار  جةةةدول  0202و  0229

 التشكٌالت ولفاً تاماً.

المإسسات و/أو دمج  إلؽاءالتولؾ عن إستحداث أٌة مإسسات أو هٌئات حكومٌة جدٌدة والعمل على  

 والهٌئات ذات المهام المتشابهة. 

باستثناء المرتبطة منهةا  0202عدم رصد أٌة مخصصات لمشارٌع رأسمالٌة جدٌدة  فً موازنة عام  

وعدم رصد أٌة  0200-0229بالمنح الخارجٌة واالتفالٌات الدولٌة  وبما ٌتوافك مع البرنامج التنفٌذي 

ولم ٌتم البدء بتنفٌذها  0229كانت مدرجة فً موازنة عام  مخصصات مالٌة للمشارٌع الرأسمالٌة التً

 الوطنٌة فً هذه المرحلة. األولوٌاتال تندر  ضمن  إنهاعالوة على 

% فةً المتوسةط 2على الزٌادة السنوٌة الطبٌعٌةة والتةً تمةدر بنحةو  واألجورالتصار زٌادة الرواتب  

 وذلن فً ضوء التدنً الواضح فً مستوى التضخم.

 اإلشةؽالنظةام  إلةىالتؽٌٌرٌة علةى المشةروعات المحالةة عطاءاتهةا اسةتناداً  األوامر إجراءعدم جواز  

بعد الحصول على مستند التزام مالً مصدق من مةدٌر عةام دائةرة  إالالحكومٌة ونظام اللوازم العامة  

ارٌع التؽٌٌرٌة المخصصات المرصةودة لهةذه المشة األوامرالموازنة العامة فً حال تجاوزت كلفة هذه 

 فً لانون الموازنة العامة.

 
انجةةاز المرحلةةة الثانٌةةة مةةن حسةةاب الخزٌنةةة الموحةةد والمتعلمةةة بمراجعةةة جمٌةةع الحسةةابات الحكومٌةةة  

لحسةاب الخزٌنةة الموحةد وذلةن بهةدؾ تحسةٌن  إخضةاعها إلةىالمفتوحة لةدى البنةون التجارٌةة لٌصةار 

 تحسٌن وضع المدٌونٌة العامة. إلىبما ٌفضً التدفمات النمدٌة  إدارةالمال العام وتعزٌز كفاءة  إدارة

، بحٌث ال ٌتجاوز السمؾ المحدد لةه فةً اإلجمالًااللتزام بسمؾ الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً  

والةةدولً فةةً  اإلللٌمةةً، وذلةةن تعزٌةةزاً لمصةةدالٌة المملكةةة علةةى المسةةتوٌٌن وإدارتةةهلةةانون الةةدٌن العةةام 

 المالً بشكل خات وااللتصادي على وجه العموم. اإلصالبر مواصلة السٌر بخطى ثابتة على مسا
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الرأسمالً ونمل النفمةات ذات الطبٌعةة الجارٌةة مةن هةذه  اإلنفاقمراجعة شاملة على كافة بنود  إجراء 

التشوهات فةً هٌكةل النفمةات الرأسةمالٌة  إزالةالبنود وتبوٌبها ضمن بنود النفمات الجارٌة وذلن بهدؾ 

 جمها الحمٌمً.بح إظهارهاوبالتالً 

توجٌةةه النفمةةات الرأسةةمالٌة نحةةو المشةةارٌع التنموٌةةة ذات المةةردود االلتصةةادي واالجتمةةاعً وخاصةةة   

التحتٌة والمحفزة لالستثمار فً سائر محافظات المملكةة بمةا  البنًمشارٌع المناطك التنموٌة ومشارٌع 

" وبمةا ٌتوافةك مةع األردنو"كلنةا الوطنٌةة  األجنةدةالوطنٌةة الةواردة فةً وثٌمتةً  األولوٌةاتٌتواءم مةع 

مع مراعاة لدرة كل وزارة ودائرة حكومٌة على تنفٌذ هذه المشارٌع  0200-0229البرنامج التنفٌذي 

 ضمن الولت المحدد والمستوى المنشود.
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 1222مراحل دورة الموازنة العامة فً عام 

 

هـو التحـول من نهج الموازنة  0222باراً من موازنة عام إن أهـم ما ٌمٌز دورة الموازنة العامة إعت

التملٌدٌة )موازنة البنود( إلى مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وإعتماد اإلطار المالً متوسط المدى وإعادة 

هذا وتتألف  وفماً ألفضل الممارسات العالمٌة. تصنٌؾ لانون الموازنة العامة وإعتماد خارطة حسابات جدٌدة

 ثة هـــً :رة الموازنة العامة فً المملكة من مراحل رئٌسٌة ثالدو
 

 إعداد الموازنة العامة األولى : رحلة الم

 

 بالغ إعداد الموازنة العامة. -

 إعداد الموازنة فً الدوائر الحكومٌة. -

 حوار الموازنة. -

 الموازنةلانون رار ـإلالثانٌة : مرحلة ال

 مجلس الوزراء لمنالشته وإلراره.تمدٌم مشروع لانون الموازنة العامة ل -

 تمدٌم مشروع لانون الموازنة العامة لمجلس األمة لمنالشته وإلراراه. -

 مصادلة جاللة الملن على لانون الموازنة العامة. -

 تنفٌذ الموازنة الثالثة : مرحلة ال

 التفوٌض. -

 طلب الحوالة المالٌة. -

 الحواالت المالٌة والسموؾ النمدٌة. -

 ئر الحكومٌة.اإلنفاق فً الدوا -

 تمٌٌم ومرالبة الموازنة. -

 

وتتةةوزع مسةةإولٌة اإلضةةطالع بهةةذه المراحةةل بةةٌن السةةلطتٌن التنفٌذٌةةة والتشةةرٌعٌة وتتحمةةك دورة 

 الموازنة العامة فً ظل إطار دستوري واضح ومحدد.

 

 األردنً ــة فــة العامـــل دورة الموازنــل مراحـة تفاصٌــة التالٌــانٌـن المخططات البٌـوتبٌ ذاهــ
 :  1222ام ــع ًــف
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 تبوٌب الموازنة العامة 
  1222فً السنة المالٌة 

 
ً لمفهوم ( والذي ٌختت بمجموعة من Chart of Accountsمعتمد وحدٌث لخارطة الحسابات ) وفما

تم  سك والمناسب لمعامالت النظام المالً الحكومً، فمدتالموالتصنٌؾ المواعد المحاسبٌة المعنٌة بالتسجٌل 
 : لتتضمن ما ٌلــــً 0222تصنٌؾ الموازنة العامة فً المملكة إعتباراً من موازنة عام 

 

 التصنٌؾ التموٌلً. .1
 التصنٌؾ التنظٌمً. .2
 التصنٌؾ الوظٌفً. .3
 تصنٌؾ البرامج. .4
 التصنٌؾ الجؽرافً. .5
 التصنٌؾ اإللتصادي : .6

 اإلٌرادات. - أ
 النفمات. - ب

 

 ازنة العامة على النحو التالـً :فمد تم تبوٌب المو ،وتبعاً للتصنٌؾ اإللتصادي
 

 : أوالً : اإلٌرادات العامة
 

 اإلٌـرادات المحلٌـة 
 اإلٌرادات الارٌبٌة :

o الضرائب على الدخل واألرباب 
o الضرائب على الملكٌة 
o الضرائب على السلع والخدمات 
o الضرائب على التجارة والمعامالت الدولٌة 
o الضرائب األخرى 

 

 اإلٌرادات غٌر الارٌبٌة :
o عائدات التماعد 
o إٌرادات دخل الملكٌة 
o إٌرادات بٌع السلع والخدمات 
o الؽرامات والجزاءات والمصادرات 
o اإلٌرادات المختلفة 

 

 المنـح الخارجٌـة 
 

 : ثانٌاً : النفمات العامة 
 

 تعوٌاات العاملٌن : 
o  والعالوات  واألجورالرواتب 
o ًمساهمات الضمان االجتماع 
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 استخدامات السلع والخدمات : 
o  استخدامات السلع والخدمات 

 

 الفوائد : 
o   الفوائد الخارجٌة 
o الفوائد الداخلٌة 

 

 : اإلعانات 
o  اإلعانات لمإسسات عامة ؼٌر مالٌة 
o  اإلعانات لمإسسات خاصة ؼٌر مالٌة 
o إعانات لدعم السلع 
 

 الدعم والمنح :  
o  الدعم لوحدات حكومٌة عامة 

 

 المنافع االجتماعٌة :  
o  التماعد والتعوٌضات 
o ساعدات اجتماعٌة م 

 

 : أخرىنفمات  
o  متنوعة  أخرىنفمات 

 

 غٌر مالٌة :  أصول 
o ثابتة أصول 
o  مخزونات 
o ؼٌر منتجة    أصول 

 

 مخصصات الجهاز العسكري    
  أخرىمخصصات  
 

 ثالثاً : موازنة التموٌل :
 

 المصادر :     
o  مسحوبات المروض الخارجٌة 
o  المروض الداخلٌة 

 

 : االستخدامات 
o لمنح العجز بعد ا 
o  المروض الداخلٌة المستحمة  ألساطتسدٌد 
o   المروض الخارجٌة المستحمة  ألساطتسدٌد 
o ًإطفاءات الدٌن الداخل 
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 إنجازات دائرة الموازنة العامة
1222لعام   

 

 
 ون موازنات الوحدات الحكومٌة ـداد لانون الموازنة العامة ولانـإعأوالً:  

 

وتةةم  2011 لةةانون الموازنةةة العامةةة للسةةنة المالٌةةة 0200( لسةةنة 2رلةةم ) لةةانونمشةةروع إعةةداد  -
 .02/2/0200 بتارٌخ إلراره

موازنةةات الوحةةدات لةةانون  2010 ( لسةةنة4مإلةةت رلةةم ) لةةانون مشةةروع إعةةداداالنتهةةاء مةةن  -
واعداد مشروع لانون موازنات ،  2010/1/19تم إلراره بشكله النهائً بتارٌخالذي الحكومٌة و

 .0200الٌة الوحدات الحكومٌة للسنة الم

لةةانون ملحةةك بمةةانون الموازنةةة العامةةة للسةةنة المالٌةةة  0202( لسةةنة 6رلةةم )لةةانون مإلةةت إعةةداد  -
 .0/2/0202والذي تم إلراره بتارٌخ  ،0202

بمانون الموازنة العامة للسنة المالٌة  ثانً لانون ملحك 0202( لسنة 29إعداد لانون مإلت رلم ) -
 .8/02/0202والذي تم إلراره بتارٌخ  ،0202

إلةةى اللؽةةة  0202ترجمةةة لةةانون الموازنةةة العامةةة ولةةانون موازنةةات الوحةةدات الحكومٌةةة لعةةام  -
 . على المولع االلكترونً للدائرة مااإلنجلٌزٌة ونشره

  
 : إعداد نظام التشكٌالت ثانٌاً:

 

االنتهةاء تموم الدائرة سنوٌاً بإعداد نظام التشكٌالت للوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌةة حٌةث تةم 
نظةام تشةكٌالت الةوزارات والةدوائر الحكومٌةة للسةنة المالٌةة  0202لسةنة ( 74نظةام رلةم ) إعدادمن 

لةرار تشةكٌالت الوحةدات الحكومٌةة بمةرار مجلةس إكمةا تةم . 04/00/0202وإلةراره بتةارٌخ  2010
 حوسةةبة نظةةام التشةةكٌالت لٌةةتالءم مةةع تطبٌةةك وكةةذلن ،04/00/0202( تةةارٌخ 077زراء رلةةم )الةةو

خارطة الحسابات الجدٌدة فٌما ٌتعلك بالفصول والبرامج إضافة إلى دمج الفئات والمجموعات وإعادة 
 ترمٌز الوظائؾ حسب وصؾ وتصنٌؾ الوظائؾ الجدٌد.

 

 :رٌر حول مستوى اإلنجاز للمشارٌع الرأسمالٌة اإعداد تم ثالثاً:
 

هةةم المشةةارٌع الرأسةةمالٌة مةةل فةةً أتمةةدم سةةٌر الع عةةن لامةةت دائةةرة الموازنةةة العامةةة بإعةةداد تمةةارٌر 
الموازنة العامة  أداءرٌر دورٌة حول اتم إلىإضافة  0202المرصودة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 . 0202-0229لعامً الرأسمالً  اإلنفاقممارنة  شامل حول وتمرٌر 0202خالل العام 
 

 : 1222-1222ة لألعوام للموازنة العامولوٌات وسٌاسات الحكومة أب عداد ورلةإ رابعاً:
فً إطار الجدول الزمنً لمراحل إعداد  0202فً عام وللمرة األولى الرئٌسٌة هذه الورلة  إعدادتم          

الموازنة العامة  وأبعادابرز مالمح لتسلط الضوء على هذه الورلة  جاءتولد الموازنة العامة . 
الممترب االستناد  واإلجراءاتسٌاسات وكذلن على ال 0202 – 0200متوسط المدى  اإلطارضمن 
بما فً  الرأسمالٌةتحدٌد إجمالً النفمات  إلىضافة إ، هذا 0200عداد مشروع موازنة عام إفً  إلٌها

بعد بٌان  وإلرارهاولد تم منالشة الورلة  .(Fiscal Spaceذلن المجال المالً المتولع ) 
.  0202 آبشهر  وذلن خالل التنفٌذ والجدٌدة(المستمرة ولٌد ) األولوٌةالمشارٌع الرأسمالٌة ذات 

 :ً ــــٌل كماأجزاء خمسة الهامة الورلة  هذه تضمنت ولدهذا 
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ً الجزء  ٌتناول ً سرٌع األول إستعراضا مع  0229فً عام  والمالٌة برز التطورات االلتصادٌةأل ا

االلتصادي والمالً  األداء إلىتطرق ٌف الجزء الثانً أماالمالٌة العامة تحدٌداً.  أوضاعالتركٌز على 

مالمح  زبربؤ الجزء الثالث وٌختتمع التركٌز على مجال المالٌة العامة.  0202لعام ع المتول

بما فً ذلن التولعات الرئٌسٌة التً بنٌت علٌها هذه الموازنة  0202 -0200الموازنة العامة 

مد بالجزء الرابع ففٌما ٌتعلك . أما 0200وازنة عام الممترب تبنٌها فً م واإلجراءاتوالسٌاسات 

لتمدٌراتها، وبما  أولًتمدٌم تصور  إلىوصوالً  0200عداد موازنة عام إناول المنهجٌة المتبعة فً ت

الضوء على هٌكل  واالخٌر وٌسلط الجزء الخامس. 0200 ٌنسجم مع خطة عمل الحكومة لعام

نفاق الرأسمالً إلولوٌات اأتحدٌد  العام خالل الفترة الماضٌة بهدؾ التمكن من اإلنفاقولوٌات أو

 . 0202 – 0200التنفٌذ والجدٌدة ( خالل السنواتالمستمرة ولٌد ) حسب المشارٌع

 

 أهـم اإلنجازات والتطورات المتعلمة بتطبٌك المفاهٌم والمنهجٌات الحدٌثة فً إدارة الموازنة :خامساً: 
 
 فً هذا المجال تم إجرا  ما ٌلـً :و. تعمٌك تطبٌك مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج أ.  
 

 .رئٌسٌٌن مجلدٌن فً 2011لانون الموازنة العامة للسنة المالٌة للعام الثانً على التوالً، تم اصدار  (0
مجلةد . ولد اشتمل بٌانات التفصٌلٌةمتكامل للالعامة والثانً مجلد  الموازنةلانون  ٌؽطً ألولالمجلد اا

مج الةةوزارات وجةةداول إحصةةائٌة عةةن النةةوع االجتمةةاعً فٌهةةا المةةانون علةةى بٌانةةات مفصةةلة عةةن بةةرا
 .الةوزارات والةدوائر الحكومٌةة المختلفةة أنشةطة حةولبعةداً تحلٌلٌةاً  أضفتورسوما بٌانٌة توضٌحٌة 

المخصصةةات المرصةةودة لالنةةاث  0200وللمةةرة االولةةى، حةةدد مشةةروع لةةانون الموازنةةة العامةةة لعةةام 
 نون.موزعة على البرامج المختلفة فً الما

 

علةى لٌشةتمل  0200لةانون الموازنةة العامةة لعةام  ، فمةد تةم اعةداد0202وكما هو الحال مةع موازنةة 
 : البٌانات التالٌة فٌما ٌتعلك بكافة الوزارات والدوائر الحكومٌة

 
 

  معلومات وبٌانات عن النشؤة والرإٌا والرسالة واألهداؾ اإلستراتٌجٌة والمهام التً تضطلع
والبةةرامج واألنشةةطة والمشةةارٌع التةةً تمةةوم بهةةا وكلفهةةا والكةةوادر الةةدائرة الةةوزارة أو بهةةا 

البشرٌة العاملة فٌها حسب الجنس موزعة على هذه البرامج وكذلن تحدٌد األهداؾ الوطنٌة 
 التً تساهم فً تحمٌمها واهم المضاٌا والتحدٌات التً تواجهها .

 

  وكلفتةه والخةدمات التةً زارة أو الةدائرة الوبٌان أهداؾ كل برنامج من البرامج التً تتوالها
البرنةامج هةذا وتحدٌةد المةدٌرٌات والوحةدات اإلدارٌةة المسةإولة عةن تنفٌةذ البرنامج ٌمدمها 

 وعدد الكوادر البشرٌة العاملة فً كل برنامج موزعة حسب الجنس.
 

  تحدٌد مإشرات لٌاس أداء على مستوى األهداؾ اإلستراتٌجٌة والبرامج المرتبطة بهذه
وعلى أن تتضمن  باإلضافة إلى سنة األساس )الممارنة( 0202-0200األهداؾ للسنوات 

 .عن المإشرات المستهدفة اإلنحراؾوبٌان مدى  0202تمٌٌما ذاتٌا لمإشرات األداء لسنة 
 

 
تمدٌم المساعدة والمشةورة للةوزارات والةدوائر الحكومٌةة عنةد الطلةب وذلةن فةً مرحلةة إعةداد مشةروع   (0

 ك مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وتطبٌك النماذ  الحدٌثة .الموازنة وف
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األداء للوزارات والدوائر الحكومٌة المدرجة فً لةانون الموازنةة العامةة وذلةن  سمراجعة مإشرات لٌا  (2
بالتعاون مع فرٌك مشروع اإلصالب المالً الثانً. حٌث تم العمل مع المعنٌٌن فةً الةوزارات والةدوائر 

مراجعةةة األهةةداؾ اإلسةةتراتٌجٌة وأهةةداؾ البةةرامج ومإشةةرات األداء كمةةا تةةم صةةٌاؼة  الحكومٌةةة علةةى
 مإشرات جدٌدة ووضع لٌم مستهدفة لمإشرات األداء.

 
( حٌث لام فرٌك ROBاإلستفادة من تجارب الدول الرائدة فً مجال تطبٌك الموازنة الموجهة بالنتائج ) (4

احةدث المفةاهٌم فةً  طةالع علةىإلل األمرٌكٌةة ةٌارة جامعةة جورجٌةا فةً الوالٌةات المتحةدمتخصت بز
 .الموازنة الموجهة بالنتائج مجال تطبٌك

 
سب بطالات وصف المشارٌع الرأسمالٌة وإعادة تصنٌف كافة المشارٌع الرأسمالٌة حمراجعة ب. 

 GIZ. ، وذلن بدعم من مشروع ادارة النفمات العامة /المطاعات االلتصادٌة المختلفة
 

عملٌات الفحت التً تمت على النظام بما فً ذلن  GFMIS نظامعلى كافة مراحل مل المساهمة بالع . 
مرحلة التطبٌك  إلى وصوالً تحدٌدها  النظام لكافة المتطلبات التً تم لتحمك من تلبٌةل 0202خالل عام 
رة دائلد لعبت فرق العمل المشكلة من لبل و .من خالل النظام ةعامالموازنة ال لانونعداد إلالفعلً 

فً المستمبل الذي سٌتم  األساسلٌكون  وتطبٌماته فً التدرٌب على النظام فعاالً اً دور الموازنة العامة
 صدار الموازنة العامة من خالله.إو عدادإ

 
 : إعداد التمرٌر السنوي: ساساد

 

 ولد تضمن .0229بإعداد التمرٌر السنوي لعام  0202لامت دائرة الموازنة العامة فً بداٌة عام 
 ،مفاهٌم والمنهجٌات الحدٌثةهذا التمرٌر أهم إنجازات الدائرة والتطورات المتعلمة بتطبٌك ال

وخالصة  ،الرأسمالٌة والتوزٌع الجؽرافً للنفمات، (0229-0999) لفترةالموازنة خالل ا وتطور
 إلضافة ، با0229التصنٌؾ الوظٌفً للنفمات الجارٌة الممدرة حسب األلسام الوظٌفٌة للسنة المالٌة 

 .التطلعات المستمبلٌة لدائرة الموازنة العامةو مخطط دورة الموازنة العامةإلى 
 
ً بعسا  : تحدٌث أدلة الموازنة : ا
 

ضمن إطار توجه الةدائرة نحةو تعمٌةك نهةج الموازنةة الموجهةة بالنتةائج وإعةادة تصةنٌؾ الموازنةة 
لعةةام النفمةةات اء مةةن إعةةداد دلٌةةل اإلنتهةة ( فمةةد تةةمCOAالعامةةة طبمةةاً لخارطةةة الحسةةابات الجدٌةةدة )

 .  0202لعام  اإلٌراداتدلٌل  إعداد، وٌجري العمل على 0229
 

ً ثامن  : تعزٌز المدرات المؤسسٌة فً الدائرة من خالل :ا
 

رفع كفاءة الموارد البشرٌة حٌث تم فً هذا المجال إشران موظفً الدائرة فً العدٌد من البرامج  ( أ
عمد برنامج تدرٌبً  إلىضافة باإل ،المتخصصة ة والداخلٌةالتدرٌبٌة وورع العمل الخارجٌ

متخصت داخل الدائرة لتحسٌن مهارات الموظفٌن األساسٌة فً اللؽة االنجلٌزٌة وذلن بالتعاون مع 
ونظام  ،المحاسب الحكومً برنامجعمد و ،USAID)) الدولً الوكالة األمرٌكٌة لإلنماء

(GFMISوشهادة خبٌر األ )وورشتً دلٌل المواطن  اإلداريارٌر االحتٌال وورشة تم ،وراكل
 : 1222 الورش والدورات التدرٌبٌة خالل عام أهموالجدول التالً ٌبٌن  ودلٌل الموازنة العامة .
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 تارٌخ االنعماد مكان االنعماد العنوان الرلم
 22/2/1222-5 مالٌزٌا التنبؤ باألزمات المالٌة لمؤسسات المطاع العام  2

 11/2/1222-24 المغرب الحكومً  األدا المتوازن لمٌاس  ألدا ابطالة  1

 2/3/1222-17/2 المغرب تحلٌل التكالٌف ودورها فً اتخاذ المرارات  2

 23/3/1222-7 مالٌزٌا ومتابعة خطط العمل التنفٌذٌة  إعداد 3

 13/3/1222-27 تركٌا ومتابعة خطط العمل التنفٌذٌة إعداد 4

 12/3/1222-13 سورٌا التخطٌط االستراتٌجً إلىة الموازنات المستند 5

 7/4/1222-2 مصر األدا التطوٌر الوظٌفً وتحسٌن  7

 22/27/3/1222 تركٌا المعلومات  أنظمةالتدلٌك على  1

 15/3/1222-22 تركٌا التحلٌل وهندسة البنٌة التحتٌة لنظم المعلومات  2

 12/22/1222-14 افٌنٌسلو (CEFالتمٌز فً تدرٌب المالٌة العامة ) 22

 22/22/1222-12/22 الصٌن العولمة  إطارلتصاد فً الدول العربٌة فً اال إدارة 22

 22/2/1222 األردن المحاسب الحكومً 21

 22/2/1222 األردن تطوٌر الرلابة الداخلٌة فً الوزارات  22

 22/7/1222-2 فنلندا تطبٌك الموازنة الموجهة بالنتائج 23

 22/21/1222-15 األردن الحكومً دا األلٌاس  24

 24/21/1222 األردن مدونة السلون الوظٌفً 25

 22/21/1222-1 العربٌة اإلمارات المالٌة األزماتالسٌاسة فً مواجهة  27

 13/21/1222-22 مصر المشارٌع  إدارة 21

 13/21/1222-22 مصر األدا مؤشرات لٌاس  22

 3/1/1222 األردن ونظم المعلومات  الموارد البشرٌة إدارةبرنامج  12

 23/7/1222 األردن نظام تطوٌر الرلابات الداخلٌة  12

 22/7/1222 األردن برنامج تدرٌبً للعاملٌن فً وحدات الرلابة الداخلٌة  11

 5/4/1222-1 األردن تنفٌذ برنامج المحاسب الحكومً 12

 17/3/1222-13 األردن اإلداريتمارٌر االحتٌال  13

 22/4/1222 األردن برنامج المحاسب الحكومً  14

 17/4/1222-12 األردن برنامج المحاسب الحكومً 15

17 OCP LOG ORACLE 25/2/1222 األردن 

 22/4/1222 األردن مهارات اللغة االنجلٌزٌة 11

 22/2/1222-7 األردن مهارات االتصال 12

 21/2/1222-23 األردن مهارات االتصال 22

 12/2/1222-27 األردن وحل المشكالت  األزمات ةإدار 22

 25/1/1222-23 األردن الرلابة على العطا ات الحكومٌة  21

 12/1/1222-12 األردن المستودعات الحكومٌة  إدارة 22

 25/1/1222-23 األردن اإلدارٌةالرلابة  23

 12/2/1222-12 األردن األدا رلابة  24

 
 
 وذلن من خالل: تحسٌن بٌئة العمل الداخلٌة ( ب
 

  انجاز مشروع األرشفة االلكترونٌة فً الدائرة. 

  وتحدٌث معلومات وصؾ وتصنٌؾ الوظائؾ .انجاز مشروع البطالة االلكترونٌة للموظفٌن 

  إعادة تؤهٌل مبنى الدائرة. 

 جراءات الرلابة الداخلٌة فً التدلٌك والرلابة فً الدائرة.إتحدٌث دلٌل لواعد و 

  موظفٌن وإدخال كافة المعلومات المطلوبة علٌه. الشإون لجدٌد نظام تطبٌك 
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 : الحوســبة اً:تاسع

 
وتصنٌؾ النفمات  ،بالشكل الجدٌد 0202لعام العامة صدار لانون الموازنة إوفً هذا المجال تم 

بالنفمات  المتعلمةوتعدٌل كافة التمارٌر المستخدمة فً نظام لانون الموازنة  أنشطة إلىالجارٌة 
       لاعدة بٌانات خاصة بكلؾ الرواتب إنشاءولد تم  ،ستعالمصدار واإلمة اإلءلمواوذلن لجارٌة ا
طلوبة نشاء التمارٌر المإفة الوزارات والوحدات الحكومٌة التً تشرؾ علٌها الدائرة والك األجورو
ٌن ونظام نظام شإون الموظف وتطبٌك كما تم انجاز .ضمن هذه الماعدة ةمعلوم أيستعالم عن لإل

 .نظام المركبات  وأٌضاالرواتب ونظام المشترٌات 
 انمنةمن خالل الشبكة الحكومٌة  ةالخدمة متوفر أصبحتتم تؽٌٌر خط خدمة االنترنت حٌث  كما

دٌنار  أالؾ ةٌمل عن ثمانٌ بالتالً توفٌر ما الو 5MBبسرعة  و NBNالضوئٌة  األلٌاؾعبر خط 

ترلٌة فمد تم بخصوت الدعم الفنً و. مجانٌةالجدٌدة الخدمة  أن كانت تدفع لفاتورة االتصاالت حٌث

البرامج  كذلنوWindows 7  إلى  Windows XP professional sp2التشؽٌل من  أنظمة

متابعة  إلىضافة باإل  Microsoft office 2007إلى  Microsoft office 2003المكتبٌة من 

 سٌة .ٌئالحاسوب و الخوادم الر ألجهزةتوفٌر الحماٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

 تمبلٌةــسمعات الــــــالتطل
 

 أوالً : المساهمة فً بنا  واع مالً سلٌم ومستمر فً المملكة من خالل العمل على ما ٌلــً :
 ضبط اإلنفاق العام وتوجٌهه بما ٌتفك واألولوٌات الوطنٌة. . أ

 .دعم الجاري عدم التوسع فً الدعم الممدم للوحدات الحكومٌة وال سٌما ال . ب
- 0200الحفاظ على مستوى آمن لعجةز الموازنةة كنسةبة مةن النةاتج المحلةً اإلجمةالً للسةنوات  . ج

0202  . 
 اإللتزام بسمؾ الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً. . د

 

 ثانٌاً : مواكبة أفال الممارسات العالمٌة المعاصرة فً إدارة الموازنة وذلن من خالل العمل على :
مٌةةك تطبٌةةك مفهةةةوم الموازنةةة الموجهةةةة بالنتةةائج عةةةن طرٌةةك تمٌةةةٌم أداء الةةوزارات والةةةدوائر تع . أ

 والوحدات الحكومٌة وفماً لمإشرات لٌاس األداء المستهدفة وبٌان مدى اإلنحراؾ عنها.
ترسٌخ وتطوٌر نهج إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومٌةة ضةمن اإلطةار متوسةط  . ب

 المدى.
من  للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومٌة  فً تطبٌك مكونات خارطة الحسابات  . التوسع
 خالل :

 .0200فً عام تصنٌؾ برامج النفمات الجارٌة على مستوى األنشطة  .1
خةةالل تصةةنٌؾ النفمةةات الجارٌةةة والرأسةةمالٌة علةةى المسةةتوى األدنةةى للتصةةنٌؾ الةةوظٌفً  .2

 .0202 و 0200عامً 
 .0204على مستوى البرنامج الفرعً فً موازنة عام  تصنٌؾ برامج الموازنة .3
 .0204عام  التنظٌمًتصنٌؾ الموازنة على مستوى المدٌرٌات وفماً للتصنٌؾ  .4

 

العةةام  اإلنفةةاقبمراجعةةة المٌةةام العةةام مةةن خةةالل  لإلنفةةاقً المزٌةةد مةةن االهتمةةام بالجانةةب التحلٌلةة إٌةةالء .د
 .0200لخمسة لطاعات رئٌسٌة فً عام 

سةةتوى اإلنجةةاز فةةً المشةةارٌع الرأسةةمالٌة للةةوزارات والةةدوائر والوحةةدات الحكومٌةةة وعلةةى لٌةةاس م . هـ
 .مستوى محافظات المملكة تعزٌزا لنهج الالمركزٌة

تطوٌر لانون الموازنة العامة السنوي من حٌث الشكل والمضمون لٌتوافك مع المراحل المتمدمة مةن  .و
وفمةاً  0200ٌةتم إخةرا  لةانون الموازنةة العامةة لعةام  تطبٌك مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج بحٌث

 للتصور الجدٌد.
 .  0200و 0200ً عام النوع االجتماعً والطفل فً موازنتًز.     توزٌع مخصصات البرامج حسب 

، إلى جانب 0200 ةللسنة المالٌ "موازنة المواطن" و " 0200لعام  ملخت الموازنة"ب.     إعداد وثٌمتً 
 نجلٌزٌة."ملخت الموازنة "إلى اللؽة اإلترجمة وثٌمة 

 
 ثالثاً : تعزٌز المدرات المؤسسٌة فً الدائرة من خالل :

 
واالطالع على تجارب الدول الرائدة فً مجال المفاهٌم الحدٌثة  رفع كفاءة الموارد البشرٌة . أ

 للموازنة. 
 تحسٌن بٌئة العمل الداخلٌة. . ب
 ت الحكومٌة من أجل تطبٌك المفاهٌم الحدٌثة للموازنةنمل المعرفة للوزارات والدوائر والوحدا  . 

 .0200فً عام   GFMISوالبدء بتدرٌب كافة الوزارات والدوائر الحكومٌة على نظام 



 

 

 

 

 أبرز المفاهٌم المستخدمة 
 
 

أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هٌئة عامةة تةدخل موازنتهةا ضةمن الموازنةة العامةة  الدائرة الحكومٌـــة :
 للدولة.

أي هٌئة أو مإسسة رسمٌة عامة أو سلطة أو منشؤة عامة مسةتملة مالٌةاً و/أو إدارٌةاً  الوحدة الحكومٌـــة :
 تدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومٌة.

خطة الحكومة لسنة مالٌة ممبلة لتحمٌك األهداؾ الوطنٌة المنشودة ضمن إطار مالً  الموازنـة العامــــة : 
 متوسط المدى.

السنة التً تبدأ فً األول من شهر كةانون الثةانً وتنتهةً فةً الحةادي والثالثةٌن مةن  السنة المالٌــــــــة  :
 شهر كانون األول من السنة ذاتها.

جمٌع الضرائب والرسوم والعوائةد واألربةاب والفةوائض والمةنح وأي أمةوال أخةرى  اإلٌرادات العامـــة :
 ترد للخزٌنة العامة.

المبالػ المخصصة للدوائر الحكومٌة )السموؾ( لتموٌةل جمٌةع بنةود نفماتهةا الجارٌةة  لعامـــــــة :النفمات ا
 والرأسمالٌة حسب لانون الموازنة العامة السنوي.

 المنافع المتولع تحمٌمها من النفمات العامة. النتائج المنتظــــرة :

 اإلطـــار المالــً
 متوسط المــــدى   :

للحكومةةة وسٌاسةةتها خةةالل المةةدى المتوسةةط المسةةتندة إلةةى تولعةةات  الخطةةة المالٌةةة
اإللتصةةةاد الةةةوطنً والمبنٌةةةة علةةةى عةةةدد مةةةن المرتكةةةزات والفرضةةةٌات وتولعةةةات 

 المإشرات اإللتصادٌة الرئٌسٌة.

 إطـــار اإلنفــاق
 متوسط المـــــدى  :

ل المةةدى خطةةة الحكومةةة التفصةةٌلٌة للنفمةةات العامةةة المتولعةةة للةةدوائر الحكومٌةةة خةةال
 المتوسط.

الجةةداول التةةً تتضةةمن عةةدد الوظةةائؾ ومسةةمٌاتها ودرجاتهةةا و/أو رواتبهةةا للةةدوائر  تشكٌالت الوظائؾ :
 والوحدات الحكومٌة وفماً ألحكام التشرٌعات النافذة.

  

المتسةةك والمناسةةب والتصةةنٌؾ التسةةجٌل المعنٌةةة بمجموعةةة مةةن المواعةةد المحاسةةبٌة  خارطة الحسابات :
 النظام المالً الحكومً. لمعامالت
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ئًاإلحصاالملحك 



 

 

 

           

           غ           غ

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــ     

4445085                 4499478               

3020459                 1099668             

1424626                     1676400              

          خ ى       :1723410

                   755000    ح   خ      330000

470000                  

75000                    

160833                     

960714                  

366347             

544863                  

49504            

    ع                5460192    ع                 4775085

685107             

    خ           غ   ص        غ 

76214                                      685107                   

20292                                700                                     

5263625                336324                                     

80000                                

4258000                     

      ع 5360131      ع 5360131

(1)         

 خ ص                                2010

           ــــــــــــــــــــ    



 

 

 

    ــــ       ــــغ    ـــ       ــــغ

0                157000000               

0               3000000                  

3000000       

    ع         160000000    ع          0

160000000

    خ          غ   ص        غ 

         ق        160000000           160000000

      ع160000000      ع160000000

    ــــ       ــــغ    ـــ       ــــغ

250000000                286400000               

105000000                 63600000                  

145000000                     63600000        

100000000               

    ع         350000000    ع         350000000

(2)          

 خ ص        )1(    ق                        2010

         ق

(3)          

 خ ص        )2(    ق                        2010

     ــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــ     

     ــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــ     

              

 
 



 

 

 
 

        

      ع                                            ظ        

701                        89124800067895000959143000

702      95300000018600000971600000

703                                66818000095117000763297000

704                109303000357368000466671000

705            11670002418600025353000

108262000165006000273268000            ق        706

707     487882000157309000645191000

708                                 8788200036286000124168000

709       58548200072773000658255000

710                  1050472000327740001083246000

494287800010273140005970192000

 خ ص     ص       ظ                                أل        ظ                   2010

(4)          

       ع 
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2010     2010             

11      610046350589947833

21           4689927344857527

22             2640008223684216

1713150816177652         ش23

24           96669619982105

31              125526410122902025

32              2897565128741620

33              4065217538423175

34            1578738016044713

41            2483881023958762

42           2630731022357840

43              1786805815176156

44             3721403236551376

1027314000988805000

(5)          

      ظ 

      ع

        

                                           ظ        2010

 



 

 

     2010           ع     

1          50910000

50250000       ه       2

29000000    ق             3

4                          28349000

25000000          ق                          /                5

22100000     ع      ى              6

20200000     ع            ث  أل    7

18250000              ك             /                    ك           أل           8

16783000        ج                              9

16000000     ق     ك     هللا        /         10

11Local Currency/                 15000000      ع

15000000          ع ه                 12

12100000     ع               13

11220000         ص           ث                 14

15                   11000000

11000000          ع         أل  ى       16

10000000     ث         آل    17

10000000                       خ                         ك    هللا              آ               /        18

19                              10000000

20             25      9500000

9220000     ع            ى       21

8830000     ع            ى        22

23)Local Currency(                 / 8000000      ع           ه

7900000    غ            24

7800000     ع            ث        أل        25

7600000     ع                           26

7330000     ع            ج            27

7000000            ى       28

7000000        أه        ق   ص      )      -           (29

7000000    ق             30

6800000     ع                    ث31

6750000             ق     ك    هللا               32

6700000      ع  خ ى                     33

6600000     ع      ى               34

6000000          ع  ؤ                      35

6000000     ع            ج  أل        36

6000000            ث  أل    37

5500000            ى   ش       38

5500000  أ      ض                       39

5455000 ص          ث                 40

5100000     ع       أل            41

5000000             ث       42

5000000             ث       43

5000000                                     -                         ص    44

45                              5000000

5000000            ع    ؤ                          ع     ص    46

5000000     ع ص   ص          /  ؤ   /           /       47

4727000      ق     ص    ى               ه48

4500000                     ظ      أ      ص  49

        أه         ع                 2010

(1/6)          
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     2010           ع     

50                                        4000000

51                         4000000

4000000                        ق         52

4000000    ق        -     53

4000000    ق          -      -                                 54

55                               3960000

56          3937000

57        1                                                    3700000

3583000          ق       /                         58

3500000             غ                             59

60                            3500000

61                             3500000

62      /                            3500000

63                               3275000

64                         3250725

65                       3250000

66                             3100000

67                              3000000

3000000                                        )        غ            (68

69                                   3000000

3000000    ق                70

71                              3000000

72                                  3000000

3000000          ق         /      73

74                                       3000000

3000000                         ش/      75

3000000                           )            ش     ( /              76

77                              3000000

78                                                          2936000

79)               (                                  2805000

80                    2800000

2800000   غ                                 هللا81

82                                  2800000

83                         /                      2700000

84                                    2500000

85                             2500000

86GFMIS -                                             2500000

2500000          ق                 -                )           (87

88                          2500000

89               --                                               2451000

2410000                           غ                                90

91                            2255000

92                                2250000

2250000            ق        93

94              2200000

2180000                                ق95

96                   2150000

97                                              2000000

98                                              2000000

2000000                            ئ                   99

100)               (                                  2000000

(2/6)          

        أه         ع                 2010

 



 

 

 

 

     2010           ع     

101                              2000000

102                                    2000000

103                           2000000

104                      2000000

105                                     2000000

106               2000000

2000000                      ق                                                   107

2000000                  ق                   108

109                         2000000

110                                           2000000

111               2000000

112                        2000000

113          1999000

114           1950000

115                                 1800000

116                                 1800000

117                              1760000

118                                 1750000

119                              1700000

120                            1700000

121                                  1650000

122                                1600000

123                                                    1600000

124                        1500000

125                      1500000

126                 1500000

1500000                     هللا                127

1500000                          آ         128

129                   1500000

1424000   غ                       130

131          1300000

132             1300000

133                      1250000

134             1180000

135                                           1127000

136                           1114000

137                                1079000

1000000                             أل   138

139                   1000000

140                          1000000

141                                 1000000

142                        1000000

143                                    1000000

1000000          ق       -      -       144

145                  1000000

1000000          ق            -         146

1000000          ق                                         147

148                     1000000

149                         1000000

150                            1000000

800599725      ع

(3/6)          

        أه         ع                 2010

 



 

 

                                        

2001200220032004200520062007200820092010

                   1,658.6        1,644.1        1,675.6        2,147.2        2,561.8         3,164.5         3,628.1         4,375.3         4,142.7         4,260.1         

         2,985.1         2,880.0         2,751.2         2,472.1         2,133.5         1,765.8        1,428.8        1,083.2        1,000.3           996.4        ض      

         1,275.0         1,262.7         1,624.1         1,156.0         1,031.0            796.0           718.4           592.4           643.8           662.2        غ   ض     

            401.7            333.4            718.3            343.4            304.6            500.3           811.3           937.4           531.9           433.4      ح   خ     

         4,661.8         4,476.1         5,093.6         3,971.5         3,469.1         3,062.1        2,958.5        2,613.0        2,176.0        2,092.0      ع                

                 1,912.5        1,899.9        2,163.7        2,377.8        2,908.0         3,118.1         3,743.9         4,473.4         4,586.0         4,745.4         

                     403.8           496.3           646.1           802.7           630.9            794.1            842.6            958.5            1,444.6         962.8            

         5,708.2         6,030.6         5,431.9         4,586.5         3,912.2         3,538.9        3,180.5        2,809.8        2,396.2        2,316.3    ع                

                      

         -1,046.4         -1,554.5            -338.3            -615.0            -443.1            -476.8           -222.0           -196.8-220.2           -224.3           ح

         -1,448.1         -1,887.9         -1,056.6            -958.4            -747.7            -977.1        -1,033.3        -1,134.2           -712.1           -657.7           ح

                                   ج 

%5.4-%8.7-%2.1-%4.9-%4.0-%5.3-%2.7-%2.7-%3.2-%3.5-           ح

%7.4-%10.6-%6.6-%7.6-%6.7-%10.9-%12.8-%15.7-%10.5-%10.3-           ح

       19,527.9       17,815.6       16,108.0       12,596.0       11,093.0         8,925.0        8,091.0        7,229.0        6,779.0        6,363.0     ج                               

       10,706.4         9,660.0         8,551         8,199         7,350         7,494        7,183        7,096        6,685        6,122ص               

%54.8%54.22%53.09%65.09%66.26%83.97%88.78%98.16%98.61%96.21%         ج

 ؤ                    

%23.9%25.1%31.6%31.5%31.3%34.3%36.6%36.1%32.1%32.9                          ج

%21.8%23.3%27.2%28.8%28.5%28.7%26.5%23.2%24.3%26.1                           ج

%2.1%1.9%4.5%2.7%2.7%5.6%10.0%13.0%7.3%6.8         ح   خ           ج

%29.2%33.9%33.7%36.4%35.3%39.7%39.3%38.9%35.3%36.4                         ج

%24.3%25.7%27.8%29.7%28.1%32.6%29.4%29.9%28.0%30.1                          ج

%4.9%8.1%6.0%6.7%7.2%7.1%9.9%8.9%7.3%6.3                             ج

                                      17.4%20.7%23.0%25.2%17.8%20.3%18.4%17.6%24.0%16.9%

%74.6%68.7%80.5%79.1%80.9%72.4%67.5%59.6%68.6%71.6 غ                                   

%89.8%90.3%97.8%96.9%101.5%88.1%90.3%77.4%86.5%86.7 غ                                    

                       5.91%3.45%17.26%13.19%11.27%10.55%17.24%18.4%11.0%-5.3%

                        3.31%-0.66%13.88%9.90%22.30%7.22%20.07%19.5%2.5%3.5%

                           20.25%22.91%30.18%24.24%-21.40%25.87%6.11%13.8%50.7%-33.4%

                         4.18%-0.87%1.92%28.15%19.31%23.53%14.65%20.6%-5.3%2.8%

%20.5%53.6-%109.2%12.74%39.12-%38.33-%13.45-%76.24%22.73%10.79             ح   خ     

                        5.48%4.02%20.08%13.22%3.50%13.29%14.48%28.3%-12.1%4.1%

%9.6%10.6%27.9%13.5%24.3%10.3%11.9%6.6%6.5%6.2         ج                               

%7.0%5.5%13.2%7.5%7.8%14.1%25.5%33.4%20.5%18.7 غ        ح               

      

                           خ          2010-2001

(7)          

               

        ح   خ           2002     ض      غ )40(                                    خ ص     ى      ج            ص   .
 



 

 

 

 

    ـــــــــ      ــــ غ    ــــــــــ      ـــ غ

     ـــــــــ     ــــــــــ     

1038961000                         881520710:                      

12593000                   254564922                

214720440              450893526                      

251008000         61459000.0                               

42360500          72300900                

1033117507                   

6105203007*            

90175000             

285379000           

42360500          

    ع        1914638217    ع         1559642940.0

-354995277.0            

    خ   ـ       غ   ص        غ

212390850                       567386127                       

285379000                                      79959850                                    

330159417                       28841000                                    

280498709                                 217643000                                   

180000                         200274999                         

3000000    2654000                             

14849000    

      ع1111607976    ع    ص   1111607976

                                             /               /              خ   

(8)          

   خ ص                                                  2010
)  أل        (
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               39546463660464387711941498

                2422703003703865019201085

                   29.469.315937.939.612865.851.8

             48.760.562.964.659.463.763.2178

                                   43.448.931.117.260.863.775.8135

                   28.910.321.248.879.366.741.122.6

                                        000.20.10.2000

                       0.31.200.12.42.22.52.67

                                           0000.713.43.64

    1.5461.464.814.448.121.818.9

             38841947749956657610621350

               210241246257283312682801

                       64.874.478.185.788.297.4135181

93.1108110117132155456508            غ    

                 5258.457.354.362.459.190.3111

)           (              0.10.30.30.20.20.50.11.23

                  178178231241283264380548

                      94.5130121109177181283495

                          54.737.827.519.814.611.956.831.3

                         28.49.982.611391.77140.122.6

172192283166209397382795    خ     

           62.872.555.229.945.46.793.2173

                           4.17.222.441.33674.943.678.3

                           6.77.610422.69.422.325.7

      /             5.61.30.21.30000

    92.910319689.3105306223518

227305344273339476531814   ص   

            90118214136122307225325

            3030.150.54057.96581.4208

           34.637.723.813.912.46.253.658.9

      /             68.911953.359.610795.313857.1

    3.80.42.624.139.11.933.5165

                  /      6.945.115910677301132132

                  /     55.211360.810713179.2149149

     ـــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــ 

(1/9)          

2008-2001                                       
)           (

      20012002200320042005200620072008



 

 

2009     2010             

1116,099,228                  5,213,000             

1144,097,894                  5,146,000             

13128,215,455                29,205,000           

133306,608,630              272,846,000         

14113,055,541                16,582,500           

142996,016,827              751,570,500         

145156,147,525              212,297,000         

1,510,241,100           1,292,860,000      

211204,554,554              222,168,203         

21215,437,636                18,328,419           

221491,935,194              472,870,645         

24112,746,043                15,603,000           

24223,267,022                36,248,081           

25112,995,121                13,411,000           

252-                             6,000                    

2633,194,000                  3,200,000             

2715,683,395                  5,033,842             

27284,883,245                82,179,900           

28215,782,976                18,614,291           

311106,551                     53,500                  

870,585,737              887,716,881         

202001299,673,571              509,103,717         

202002142,117,316               94,708,000           

203101,943,556              260,389,000         

20428,215,455                26,644,000           

571,949,898              890,844,717         

1,442,535,635           1,778,561,598      

67,705,465                485,701,598-         

5113001162,031,538              677,470,548         

511100170,600,841                103,843,850         

511100227,478,617                28,792,000           

5114001246,825,667              203,783,800         

51150011,054,301                  319,000                

5119007374,541,496              276,739,054         

511900828,899,594                150,465,052         

51190101,364,000                  2,239,000             

51199993,885,553                  8,704,000             

916,681,607              1,452,356,304      

4113001229,737,003              191,768,950         

411100169,388,401                290,077,000         

411002319,003,962              590,994,317         

4119004294,574,841              376,416,037         

4119006176,400                     100,000                

41199993,801,000                  3,000,000             

916,681,607              1,452,356,304      

00

                  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                         

        

                    

                          

2010 - 2009                                       

(2/9)          

                           

               

         

   ـــــــــــــــــــــــــــــ      

    ع          

     ــــــــــــ      ـــــــ   ـ  

                        

                       

                         

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

            -         

                 

                 

                              

                               

                        

                   

                 

                  

           

    ع                 

             ـــــــــــ      

          -         

   ص   

                         

                                       

                         

                            

                              

     

    ع     خ      

             -         

     -         

    ع                    

               

ص          /                   

     

    ع    ص    

                  /      

           ــــــــــــــــ            

    خ   ــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 غ          

       

   أ       
(+)(-)(+)(-)   غ    

279000000000279    ــ                  101 0

686000006000680   ــ     ــــ 201 0

0 301             2200000000022

0 302              /              70000000007

0 303                    /              6300000010064

0 304             /              28500100111570129

0 380                       0360000010037

0 401               20000000002

0 501                        9900001010099

277700091100275  ــ       ــ          ــ 601 0

0 701                      5900000000160

275000047000264   ــ       غـ                   901 0

123900003005381191             ـــ 1001

106900001820001049               /         ــ                     1002

42630021420004258         ــــ  1101

ـ            ـ  1201 1022005019120001027  ـ 

2650030101400281             ـــــ 1301

1401                       149000030000146

12080020027001215            ــــ 1501

157000080000149              /          ـ            1502

1504                      /              17760101014809011649

121100014001118              /          ـ           1505

1506                           /             166700402110011679

1601                      75300102331000738

1602                     /                       162001000200165

1701                      /             184001000200187

1702                      /              6850000103100673

1801        /                     3710000812100352

1802                  /                     12300110220001228

76003111482000741         ـ           1901

2001                             4970000560000441

2002                     /                             7800400711000712

53210166502195114005236         غ        ـــ         2101

131000052500129         غ           /                        2102

13980040101158001439         غ          /                      2103

65690302158745006781            ـــــ 2201

2301                  179003440200176

2302               /                  182300279341001722

2401            211010040000208

2501                      9993340410372741171701101230

2601                                  50000917910000419

29030103027659530210029801          ـ 2701

2801                                     287900103202012851

5270020170300515          ـ 2901

3640001910700351            ــ 3001

125100042300123            ــ /                       3002

114000004200112            ــ  /                3003

1502002040000168          ــ 3101

3103                   /           302000061000295

3201                                  1773000127330011713

17174151367916037431020120121015173186

0 101                      1800000000018

0 301             3193900101070349

0 302                     /             6900000000069

0 304                      /              000000000157157

0 350             6500000000065

0 401              7150000200100696

1001              4210000400853462

1101           880000000000880

1201                 192000000000192

1301              310000000000310

1503             /              2834300001300002851

5823690013711152106049

177564520579160384347202202225225179235

 -      ظ     خ           

      ع

 -      أل ظ     خ ص 

      ع

      

(10)          

           ظ         ظ     خ              أل ظ     خ ص                                      2010

   ص    ه
           

2009

       غ           
     ظ        

                 / خ ص

2010

 



 

 

 

 

     
   أ 

      

 غ     

       
(+)(-)(+)(-)   غ    

8102           64990012175600006438

8104                 6920000410000651

8105                                     6151902400000583

4740020150000461            ق      8107

8109                         14510001900001441

8110                    162903054201001586

8111                                      7065000924440006808

8114                           156000500000151

8115                  6400108000057

3500000000035        غ                8116

8117                     8900005000084

8120                     3770003290000345

8124                         10000000001

8128                         1770001160000160

8134                    138200222800001354

8135                          5300000000053

8136              10000000001

8138                                   10000000001

5300016390000534                 غ           8141

8144                            2800000000028

8151                         127000000000127

8152                    1200000000012

8153                    151002000400157

8160                  1231000013010001100

8163                                 7900390000073

8170                 050000000000500

22919501123857672550022741

8121                    1470000320000115

116000000000116                   غ  8122

8124                         376000300000373

8126                        211000000000211

8127                       15900000000001590

8129                                  32614600000000472

8131                      137000000000137

8132                        9900000000099

8133                          149000000000149

8136              7000000000070

8138                                            3500003000032

8139                          5200000000052

8140                               9800000000098

8142             122000000000122

8143                   181000000000181

8146                                          114000000000114

8147                                  5100000000051

8148                                 232000000000232

8151                          454000000000454

8153                   3700000000037

8168                          0200000000020

45971660033500004725

27516667123860707550027466

                         - 

      ع

 -      أل ظ     خ ص 

      ع

       

(11)          

          ظ         ظ     خ              أل ظ     خ ص                            2010

   ص    ه
           

2009

       غ           
     ظ   خ    

                 / خ ص

2010

 



60 

 

2001200220032004200520062007200820092010   ص    ه

189185216233262291295297297297    ــ                  101 0 

370398405479607584611670686680   ــ     ــــه201 0

0 301              239253228254262275290326341371

005355617873777676              /             ع 302 0

0 303                     /              0000333247586364

0 304              /              218225234238242256266280285286

00000000037         ؤ             380 0

0000000446565         ظ   350 0

575600599629631638647726717698  ـــ           ـــه401 0

00032347479949999                 ع      501 0

                      026220000000

130140147157158183190245277275  ــ      خــ  ه       ــه601 0

128000000000                     ش       

0 701                       0054535355535960

276281286290298299272286275264   ــ       غـ              أل    901 0

1288148414971533153615411592166516601653          خ  ـــه1001

9729729709759779781038104610691049          خ  ه /         ــ          ه          1002

3077366042024268426841704384493151435138         ــــ  1101

6557007297338338541050113512141219   ــ     ض     ضـ  1201

38000000000          ض   

430430451472473473479548575591        خ    ـــــه1301

146149151151151151150149149146         ؤ            ه1401

1018106210721073107610731094115012081215            ــــه1501

8695107123125125127133157149            ه /          ـ    ه      ه1502

2205228923172311236028312833283428342851              /            ك 1503

1399140414111412144214461645174317761649            ه /           ض         ه1504

106106106114115114113117121118            ه /          ـ          ه1505

1147117011731187000000              /      ض        خ 

203264294343000000              /         ض              ى         

0000153515361673166516671679             /      ض        خ           1506

690669527516500497609737753738        ص   ه        ه1601

008590104114134164162165        ص              /                     1602

198209215217217217205188184187         خ   /                  خ   1701

324323341340345413411495685673         خ    /          ص          ه1702

242240242522231251313317371352            ه        /       ه1801

26627027026927226548567612301228            ه   آل    /       آل         ه1802

599603611576553541734742760741         ـؤ         ه        ه       ه1901

1010985794753742694622587497441           ه       ه        ه2001

472472468468468455699685780712           ه       ه        ه /         ص           ه2002

1423143514361390139313593304457553215236         غ        ـــه        2101

70727880858689113131129         غ        ه  /                       ه2102

000000097013981439         غ          /                     2103

2688282728772863286529824186461165696781            ـــــه2201

136000000000              /  ؤ          ق         

168165166167167168179163179176           ه      2301

1604160115861587158315811800161518231722           ه      /               2302

2401              00808083105154168211208

724377416876380787478479491306949249682299933101230            ه         2501

171017001143978949791708732500419                          ث       2601

23634243672511825627264322675527311280212903029801        ص ـه2701

1219106610631145114813322234245128792851            ه         ه2801

384386392432433430452499527515          ـ 2901

           6364630000000

3743132970293291311334364351            ــه3001

144142146143137133130125125123            ــه/                       3002

            821000000000

80787885858686112114112            ــه /                3003

00062608182000            ــه/               أل   3004

909090909494102119150168          ــ 3101

3102                   /           1459145414511391138612701052000

306316320319316304302301302295           /         ص        ه3103

4142410633842995254022241915176917731713         ص                        3201

131648134014136371139048145807152880162536167393177564179235
      ع 

( 12 )          
           ظ                                     2010-2001

 
 



 

 

 

 

 

2001200220032004200520062007200820092010   ص       

5426542253705317504850385131576364996438          ه8102

2543250724272448244223931770126900 ؤ          ئ8103

497495493494493493377701692651 ؤ                   8104

310306305302301301604561615583   ؤ                              ض  8105

60626060604945000   ؤ                   106

440414414415421419442435474461 ؤ          ق      8107

9539529509699879891112127014511441   ؤ                     8109

1225152615291534153515191617158016291586 ؤ                  8110

4753475847594759526152655934703970656808                 ؤ                    8111

125125124125125125120134156151  خ                        8114

54555555555562636457ص                 8115

33333333333333353535   ع    غ         8116

8117                     10910810810810810392908984

1000000000                      /ض            119

220225225226226226315349377345ص                    8120

858585929297123134147115 ؤ        ع         8121

878789899395102109116116ص                  غ  8122

166217214244244259307347377374 ؤ         ص             8124

798000000000   ؤ                        125

108108145177190190199211211211ه      ظ      ع    ص   8126

1748172717221727160015881319152515901590 ؤ                     8127

174173173172172142150171177160   ؤ                    8128

8129                                  0105105120120120120233326472

881617369778997114137137ه      ظ      ع            ) ؤ                     (8131

6689891009999999999ه      ظ      ع         8132

737373737775118149149ه                         8133

8578578408389621166126413821354           ى       8134

05252525050545353 ؤ                      8135

8136              0834384045607171

02262639453200           ى      8137

020262626353633  ص                                       ض  8138

026344444495252ه                        ع8139

8140                               063636377829898

0303325320443512530534   ؤ             غ           8141

0656688107118122122ه       أ   8142

125125165181181181181ه                  8143

002827272828                      ص       خ ص 8144

085101101114114   ؤ                          ع     ص    8146

8147                                 045415151

095232232ه      ظ                        8148

0796581581ه      ظ                 8151

001212         ص          8152

8153                  0172188194

8160                 0012311100

007973ه            ؤ                   8163

00000000020           ص             8168

000000000500     ى           8170

19284207272053921251214492167422602259692751627466

: البياناث الواردة اعاله من واقع جداول التشكيالث للوظائف الحكوميت باالضافت الى المالحقمالحظت : البياناث الواردة اعاله  من واقع جدول التشكيالث الوظائف  باالضافت الى الملحق

      ع

           ظ                                      أل     2010-2001

  ( 13 )          

 
 



 

 

2001200220032004200520062007200820092010    ــــ  

 ظ     خ           

               71468684906437161807590335721848913434854033937035

                   588936407570217753148482392934108129117518130792135531

             415432625738752873704623610620

130776132997135213137859144608151025157746161626171741173186     ــ ع

 أل ظ     خ ص 

           872101711581189119918554790576758236049

131648134014136371139048145807152880162536167393177564179235      ع          ظ   

2001200220032004200520062007200820092010    ــــــ  

 ظ     خ           

               4547459345184421360036103370340429862779

                   13287141921404314152151901515316320186321972419734

             371591453370301313255215209228

18205193761901418943190911907619945222512291922741     ــ ع

 أل ظ     خ ص 

           1079135115252308235825982657371845974725

19284207272053921251214492167422602259692751627466      ع          ظ   

( 14 )          

         ظ                                       أل     2010-2001

     ظ     خ              أل ظ     خ ص 

     ظ     خ              أل ظ     خ ص 

         ظ                             أل     2010-2001

( 15 )          

 
 


