
 

 
 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية

دائرة الموازنة العامة     

 

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9102التقرير السهوي الخامس عشر   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 حزيران

2020 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سؤَزُب

 موازنة عامة شفافة تعزز أركان التهمية المستدامة

 سعبنزُب

متطورة تمكن الوزارات  تخضيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق مههجيات

والدوائر والوحدات الحكومية من تحقيق الأوداف والأولويات الوطهية، من 

خلال إعداد موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد جداول 

 تشكيلات الوظائف ومتابعة وتقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة

 

لًُُب 

 انجىهشَخ
 

 الشفافية

 الهزاوة

 العدالة

 التشاركية

 تحمل المسؤولية

 إتقان العمل



 

 

 

المحتويات

 المـوضـــــــــــــــــــــــــوع
رقم 

 الضفحة

 4                الافتتاحية 

 5 استراتيجية دائرة الموازنة العامة  

 خدمات دائرة الموازنة العامة: 

 برنامج الادارة والخدمات المساندة  -

 برنامج تطوير مههجية الموازنة  -

 الهيكل التهظيمي لدائرة الموازنة العامة -

 توزيع اعداد الموظفين حسب المديريات والوحدات -

 توزيع الموظفين حسب المؤول الوظيفي -

9 

01 

01 

01 

02 

02 

 03 1109إنجازات دائرة الموازنة العامة لعام  

 23 آلية اعداد الموازنة العامة  

الجدول الزمهي لمراحل اعداد المراحل الرئيسية لدورة الموازنة العامة و

 العامة الموازنة

24 

 25 التطلعات المستقبلية  

 26 مفاويم مستخدمة  

 27 الملحق الاحصائي  



5 

 

 االفززبدُخ
 

أهذّ اإلطذاس اُخبٓظ ػشش ٖٓ اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُذائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٓزؼمٔ٘ب  اُؼذ٣مذ ٓمٖ أُؾمبٝس ٝاُزم٢ ٣غش٢ٗ إٔ 

، ار هبٓذ اُذائشح اعزٌٔبال  ُٔب رْ رؾو٤وٚ ك٢ ٓغبٍ رؼض٣ض شلبك٤خ 9109ٖٓ أثشصٛب اٗغبصاد دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُؼبّ 

م 9109ٞاصٗمخ اُؼبٓمخ ُؼمبّ اعمزج٤بٕ شملبك٤خ أُ ثٔشاعؼمخ ٝرو٤م٤ْ ٓؾمبٝس 9108أُب٤ُخ اُؼبٓخ كم٢ ػمبّ   ٔ ٓمٖ هجمَ  ٘ظْٝاُ

عمئاٍ رغزٞػمؼ ػمٖ ٓمذٟ شم٤ُٞٔخ ٝرٞاكش٣مخ  998ٓ٘ظٔخ ششاًخ أُٞاصٗخ اُذ٤ُٝخ ك٢ ٝاش٘طٖ، ار رْ ٓشاعؼخ ٝرو٤م٤ْ 

ِذُٝمخ  ٝصبئن أُٞاصٗخ، ٝٓشبسًخ اُؼبٓخ ٝدٝس اُغِطخ اُزشش٣ؼ٤خ ٝأُئعغبد اُشهبث٤مخ كم٢ ٓشاؽمَ أُٞاصٗمخ اُغم٣ٞ٘خ ُ

ك٢ رؼض٣ض ٓ٘ظٞٓخ اُ٘ضاٛخ ٝرشش٤ذ االٗلبم اُؼبّ ٝرؼ٤ٔن ًلبءح رخظ٤ض أُٞاسد أُب٤ُخ، رمْ اػمذاد رومبس٣ش  ٝاعزٔشاسا  

 9109خمم ٍ ػممبّ  ٝٗغممت اإلٗغممبص ُِٔشممبس٣غ سثؼ٤ممخ رزؼِممن ثٔزبثؼممخ أداء أُب٤ُممخ اُؼبٓممخ، ٝٓشاعؼممخ اإلٗلممبم اُشأعممٔب٢ُ

ُٔزبثؼخ رطٞساد ر٘ل٤ز أُشبس٣غ اُشأعٔب٤ُخ ٝؽغْ االٗلبم ػ٤ِٜب ٝاُٞهٞف ػ٘ذ أُزؼضشح ٜٓ٘ب الرخبر االعشاءاد أُب٤ُمخ 

 اُ صٓخ 
 

ثزطج٤وٜمب ٓمٖ خم ٍ  االسرومبء٣غزذػ٢ اُؼٔمَ دائٔمب  ػِم٠ ٝإ ٓب رْ اٗغبصٙ ك٢ ٛزا أُغبٍ ٣ؼذ ٗوِخ ٗٞػ٤خ ٝروذٓب  ًج٤شا  

 ث٘بء اُوذساد أُئعغ٤خ ك٢ اُذائشح 
  

ٝال ٣غؼ٢٘ ك٢ ٛزا أُوبّ اال إٔ أروذّ ثؼ٤ٔن شٌش١ ٝروذ٣ش١ ُغ٤ٔغ اُض٤ٓ د ٝاُمضٓ ء اُؼمب٤ِٖٓ كم٢ دائمشح أُٞاصٗمخ 

عَ إٔ ٣ؼ٤٘٘ب ، ٝأدػٞ ا٠ُُٞٔ ػض ٝٞدْٛ اُؾض٤ضخ ٝأُز٤ٔضح أُجزُٝخاُؼبٓخ ػ٠ِ ٓضبثشرْٜ ٝرلب٤ْٜٗ ك٢ ػِْٜٔ ٝػ٠ِ عٜ

ع٤ٔؼب  ػ٠ِ ٓٞاطِخ أُغ٤شح كم٢ رؾٔمَ أُغمئ٤ُٝخ ُِٔؼم٢ همذٓب  كم٢ خذٓمخ أسدٗ٘مب اُؾج٤مت رؾمذ سا٣مخ ٤ٌِٓ٘مب أُلمذٟ 

 ع ُخ أُِي ػجذ هللا اُضب٢ٗ اثٖ اُؾغ٤ٖ ؽلظٚ هللا ٝأدآٚ رخشا  ٝع٘ذا  ُٞؽ٘٘ب اُـب٢ُ 

 
 

،وهللا ونٍ انزىفُك  

 

 
 

يذَش ػبو دائشح انًىاصَخ انؼبيخ    
 

 يجذٌ فُصم انششَمٍ                                                                                                              
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ٓٞاًجزٜب ٝثٞاهؼ٤زٜب ٝاُز٢ ر٤ٔضد  (9109 -9107) ُألػٞاّاالعزشار٤غ٤خ  خطزٜبػذاد بهبٓذ دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ث

 ،ٝرؼض٣ض ٓٞهغ أٌُِٔخ ػ٠ِ اُخبسؽخ االه٤ٔ٤ِخ ك٢ ٓغبٍ اداسح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ  ٝهذ رؼٔ٘ذ اُخطخُٔزطِجبد اُزطٞس 

يىاصَخ ػبيخ شفبفخ رؼضص أسكبٌ  "األ٣ُٞٝبد ٝأُؾبٝس ُِٔشؽِخ أُوجِخ ٝاُشا٤ٓخ ا٠ُ رغغ٤ذ سإ٣خ اُذائشح أُزٔضِخ ك٢ 

أيثم نهًىاسد انًبنُخ انًزبدخ وفك يُهجُبد  رخصُص "، ٝرؾو٤ن سعبُزٜب اُز٢ رٔضِذ ك٢ "انزًُُخ انًغزذايخ

يزطىسح رًكٍ انىصاساد وانذوائش وانىدذاد انذكىيُخ يٍ رذمُك األهذاف واألونىَبد انىطُُخ، يٍ خالل ئػذاد 

يىاصَبد انىصاساد وانذوائش وانىدذاد انذكىيُخ وئػذاد جذاول رشكُالد انىظبئف ويزبثؼخ ورمُُى أداء انجشايج 

 ."َشطخوانًشبسَغ واأل

 ك٢ رؾو٤ن األٛذاف اُٞؽ٤٘خ اُزب٤ُخ: أُغبٛٔخا٠ُ  االعزشار٤غ٤خٝرغؼ٠ دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ك٢ خطزٜب 

 رؾو٤ن ٓؼذالد ٗٔٞ ٓغزذاّ ُؼٔبٕ ٓغزٟٞ ٓؼ٤شخ ع٤ذ ُغ٤ٔغ أُٞاؽ٤ٖ٘  -0

 رؾو٤ن اُزٞاصٕ اُز١ٞٔ٘ ث٤ٖ أُؾبكظبد ك٢ ػٞء رطج٤ن ٜٗظ اُ ٓشًض٣خ  -9

 أُب٢ُ ٝاُ٘وذ١ ٝػجؾ ػغض أُٞاصٗخ ٝث٘بء ٗظبّ ٓب٢ُ ًلئ ٝه٤َِ أُخبؽش اُؾلبظ ػ٠ِ االعزوشاس  -3

 رؾغ٤ٖ ٓغزٟٞ اُخذٓبد أُوذٓخ ُِٔٞاؽ٤ٖ٘ ٝاُؼذاُخ ك٢ رٞص٣ؼٜب  -4

 

اُز٢ رغؼ٠  االعزشار٤غ٤خُِٝٔغبٛٔخ ك٢ رؾو٤ن األٛذاف اُٞؽ٤٘خ أُزًٞسح، كوذ رؼٔ٘ذ اُخطخ ػذدا  ٖٓ األٛذاف 

 ٣ِـــ٢: ك٤ٔباُذائشح ا٠ُ رؾو٤وٜب رٔضِذ 

 أُغبٛٔخ ك٢ ث٘بء ٝػغ ٓب٢ُ ع٤ِْ ٝٓغزوش ك٢ أٌُِٔخ  -0

رط٣ٞش ٜٗظ اػذاد أُٞاصٗخ أُٞعٜخ ثبُ٘زبئظ ٝرؼض٣ض ٓجبدة اُشلبك٤خ ٝٓٞاًجخ أكؼَ أُٔبسعبد ٝأُلب٤ْٛ اُؼب٤ُٔمخ  -9

 أُؼبطشح ك٢ اداسرٜب 

 أُغبٛٔخ ك٢ ػجؾ اُزٞظ٤ق ثٔب ٣غْٜ ثبالعزخذاّ اٌُلئ ُِٔٞاسد أُب٤ُخ  -3

 رؼض٣ض اُوذساد أُئعغ٤خ ُ سروبء ثٔغزٟٞ أداء اُذائشح  -4

 

 

 

 اعزشارُجُخ دائشح انًىاصَخ انؼبيخ
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 :َهٍيب انغُبعبد واإلجشاءاد انزُفُزَخ االعزشارُجُخ ػذداً يٍ  انخطخ كزنك رضًُذ

  اُؾلبظ ػ٠ِ ٓغزٟٞ آٖٓ ُؼغض أُٞاصٗخ ً٘غجخ ٖٓ اُ٘برظ أُؾ٢ِ االعٔب٢ُ -0

  رخل٤غ اُذػْ أُوذّ ُِٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ثشٌَ رذس٣غ٢ -9

  أُغبٛٔخ ك٢ رٞع٤ٚ ٝػجؾ االٗلبم اُؼبّ ٝكوب  ُأل٣ُٞٝبد اُٞؽ٤٘خ -3

  رؼ٤ٔن رطج٤ن ٓلّٜٞ أُٞاصٗخ أُٞعٜخ ثبُ٘زبئظ -4

  ا٣ ء أُض٣ذ ٖٓ االٛزٔبّ ثبُغبٗت اُزؾ٢ِ٤ِ ُإلٗلبم اُؼبّ -5

  رؾغ٤ٖ ٓٞهغ االسدٕ ػب٤ُٔب ك٢ ٓغبٍ شلبك٤خ أُٞاصٗخ -6

  اُلؼ٤ِخ ُِذٝائش اُؾ٤ٌٓٞخػجؾ اُزٞظ٤ق ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ػ٠ِ أعبط االؽز٤بعبد  -7

  رؾغ٤ٖ اُخذٓبد -8

  سكغ ًلبءح أُٞاسد اُجشش٣خ -9

  رؾغ٤ٖ ث٤ئخ اُؼَٔ اُذاخ٤ِخ  -01

  دػْ صوبكخ اإلثذاع ٝاالثزٌبس ك٢ اُذائشح -00

 

ٝاُزشبس٤ًخ ٝرؾَٔ اُ٘ضاٛخ ٝاُؼذاُخ بُشلبك٤خ ٝثًٔب رغز٘ذ اُخطخ االعزشار٤غ٤خ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ْ اُغٞٛش٣خ رزٔضَ 

  ٝاروبٕ اُؼَٔ أُغئ٤ُٝخ

 اإلداسح وانخذيبد ثشَبيجُٝزؾو٤ن األٛذاف االعزشار٤غ٤خ أُزًٞسح روّٞ اُذائشح ثز٘ل٤ز ثشٗبٓغ٤ٖ سئ٤غ٤٤ٖ ٛٔب 

 ًٔب ٛٞ ٓلظَ الؽوب انًغبَذح وثشَبيج رطىَش يُهجُخ انًىاصَخ 
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األداءاألهذاف االعزشارُجُخ نذائشح انًىاصَخ انؼبيخ ويإششاد لُبط   
 

 يإشش لُبط االداء االعزشارُجُخاألهذاف 

 

 انمًُخ انفؼهُخ

 2017 

 

 انمًُخ انفؼهُخ

2018 

 

 رمُُى رارٍ أونٍ

2019 

 

 

انًغبهًخ فٍ ثُبء وضـغ يبنٍ 

 عهُى ويغزمش فٍ انًًهكخ

وفش انًىاصَخ  /َغجخ ػجض

لجم انًغبػذاد انً انُبرج 

 انًذهٍ االجًبنٍ

 
0.5%- 

 
0.5%- 

 
-6.5% 

 

 انًىاصَخرطىَش َهج ئػذاد 

ثبنُزبئج ورؼضَض  خانًىجه

ويىاكجخ أفضم  انشفبفُخ يجبدب

وانًفبهُى انؼبنًُخ  انًًبسعبد

 اداسرهب. انًؼبصشح فٍ

َغجخ رطجُك يفهىو  

 ثبنُزبئج انًىاصَخ انًىجهخ

وخبسطخ انذغبثبد ضًٍ 

 انًذي االطبس انًبنٍ يزىعظ
97% 97.0% 85% 

يإشش انًىاصَخ انًفزىدخ 

نألسدٌ وفمب العزجُبٌ 

انًىاصَخ انًفزىدخ نًُظًخ 

 /ششاكخ انًىاصَخ انذونُخ 

 َمطخ( (

36 36 65 

 

انًغبهًخ فٍ ضجظ انزىظُف 

َغهى ثبالعزخذاو انكفإ  ثًب

 انًبنُخ نهًىاسد

ػذد انىظبئف انجذَذح 

انًذذثخ فٍ انمطبع انؼبو/ 

 عُىٌ

0363 5457 0793 

رؼضَض انمذساد انًإعغُخ   

 نالسرمبء ثًغزىي أداء انذائشح.
 %91 %75.55 %67.0 َغجـخ سضـب يزهمٍ انخذيخ
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اٗط هب ٖٓ اُؾشص ػ٠ِ رؾو٤ن سعبُخ ٝأٛذاف دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ، روّٞ اُذائشح ثز٘ل٤ز اُخذٓبد ٝأُٜبّ ٝاُٞاعجبد 

كم٢ اُٞاعجمبد ثم٤ٖ أُمذ٣ش٣بد  ٝاالصدٝاع٤مخثٜب ُزـط٢ ًبكخ ٗشبؽبرٜب ػ٠ِ ٗؾمٞ ٣وِمَ ٓمٖ اُزمذاخَ كم٢ أُٜمبّ  أُ٘ٞؽخ

 ٝرزٞصع اُخذٓبد اُز٢ روّٞ ثٜب اُذائشح ػ٠ِ ثشٗبٓغ٤ٖ سئ٤غ٤٤ٖ ٝٛٔب:  ،ٝاُٞؽذاد أُخزِلخ

 

 

 انًغبَذح: وانخذيبد االداسح ثشَبيج -1

 

عمزشار٤غ٢ الاٜمذف بُأُذ٣ش٣بد ٣ٝمشرجؾ ث ُغ٤ٔغ أُغبٗذح ٝأُب٤ُخ االداس٣خ اُخذٓبد ًبكخ اُجشٗبٓظ ا٠ُ روذ٣ْ ٣ٜذف ٛزا

 اُزب٤ُخ: االٗشطخ ، ًٔب ٣زؼٖٔ اُجشٗبٓظ ُ سروبء ثٔغزٟٞ أداء اُذائشحاُوذساد أُئعغ٤خ  رؼض٣ض

 االداس٣خ ٝأُغبٗذح اُخذٓبد  

 

 ايب ػٍ انخذيبد انزٍ َمذيهب انجشَبيج فهٍ ػهً انُذى انزبنٍ:

 ُِٔٞظل٤ٖ أُ ئٔخ اُزؾز٤خ رٞك٤ش اُج٤٘خ. 

 ْثٜب أُزؼِوخ ٝاُج٤بٗبد ُِذائشح ٝأُب٤ُخ االداس٣خ اُشئٕٝ ًبكخ ر٘ظ٤. 

 اُذائشح ُٔٞظل٢ اُزذس٣ج٤خ اُخطخ اػذاد. 

 اُؾبعٞة ٝثشٓغ٤بد اٗظٔخ رط٣ٞش ٝرؾذ٣ش. 

 ػَٔ ٝسػ ػوذ. 

 ثبُذائشح أُزؼِوخ اُٞصبئن ًبكخ ؽجبػخ. 

 

٣مشرجؾ ر٘ل٤مز ٛمزا اُجشٗمبٓظ غبػذ أُذ٣ش اُؼبّ ُِشمئٕٝ االداس٣مخ ٝأُب٤ُمخ  ٝٔثٜٓٔخ اإلششاف ػ٠ِ ر٘ل٤ز اُجشٗبٓظ ر٘بؽ ٝ

  ثٔذ٣ش٣خ اُشئٕٝ االداس٣خ ٝأُب٤ُخ ٝٓذ٣ش٣خ اُؾبعٞة ٝأُؼشكخ ٝٝؽذح اُشهبثخ اُذاخ٤ِخ ٝٝؽذح رط٣ٞش االداء أُئعغ٢ 

 

 خذيبد دائشح انًىاصَخ انؼبيخ
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 ثشَبيج رطىَش يُهجُخ انًىاصَخ: -2

 

 أُمب٢ُ اإلؽمبس ٓضمَ أُٞاصٗمخ اداسح كم٢ أُؼبطمشح اُؼب٤ُٔخ ٝأُلب٤ْٛ أُٜ٘غ٤بد رطج٤ن ؼ٤ٔنر اُجشٗبٓظ ا٠ُٛزا  ٣ٜذف

ٛمزا اُجشٗمبٓظ ٣ٝمشرجؾ  ،االٗغمبص ٝه٤مبط ٓغمزٟٞ اُؾغمبثبد خبسؽخ ٝرطج٤ن ثبُ٘زبئظ أُٞعٜخ ٝأُٞاصٗخ أُذٟ ٓزٞعؾ

 :ًبُزب٢ُ ض صخ أٛذاف اعزشار٤غ٤خث

 

 أٌُِٔخ ك٢ غزوشٓٝ ع٤ِْ ٓب٢ُ ٝػغ ث٘بء ك٢ أُغبٛٔخ. 

  ْرط٣ٞش ٜٗظ اػذاد أُٞاصٗخ أُٞعٜخ ثبُ٘زبئظ ٝرؼض٣ض ٓجبدة اُشلبك٤خ ٝٓٞاًجخ أكؼَ أُٔبسعبد ٝأُلب٤ٛ

 اُؼب٤ُٔخ أُؼبطشح ك٢ اداسرٜب 

  أُغبٛٔخ ك٢ ػجؾ اُزٞظ٤ق ثٔب ٣غْٜ ثبالعزخذاّ اٌُلئ ُِٔٞاسد أُب٤ُخ 

 :خاُزب٤ُ االٗشطخ ٝأُشبس٣غًٔب ٣زؼٖٔ ٛزا اُجشٗبٓظ اُشئ٤غ٢  

 ٝ اُٞظبئقرش٤ٌ د  ٗظبّٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝهبٕٗٞ اػذاد هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ  

 ٓششٝع رؼض٣ض رطج٤ن أُٞاصٗخ أُٞعٜخ ثبُ٘زبئظ  

 

 :انزبنٍفهٍ ػهً انُذى  هزا انجشَبيج َمذيهب انزٍ ايب انخذيبد

  هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخرؾؼ٤ش ٓششٝع هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝٓششٝع   

  اطذاس ث ؽ اػذاد ٓششٝع هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝٓششٝع هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽمذاد اُؾ٤ٌٓٞمخ ٝٓشمشٝع

 .ٗظبّ رش٤ٌ د اُٞصاساد ٝاُذٝائش ٝاُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ

 اػذاد ٓششٝع هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝٓششٝع هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ.  
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 شاس ٓششٝع هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝٓششٝع هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخٓزبثؼخ اه. 

  ر٘ل٤ز ٝٓزبثؼخ هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ.  

 اطذاس ِٓؾن ٓٞاصٗخ. 

   اُٞؽممذاد  ٝهممبٕٗٞ ٓٞاصٗممبداؽممذاس ٓممبدح أٝ ث٘ممذ أٝ ثشٗممبٓظ أٝ ٓشممشٝع عذ٣ممذ كمم٢ هممبٕٗٞ أُٞاصٗممخ اُؼبٓممخ

  .اُؾ٤ٌٓٞخ

  اُٞظبئق ُِٞصاساد ٝاُذٝائش ٝاُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخاطذاس ٗظبّ رش٤ٌ د.  

 اطذاس د٤َُ أُٞاؽٖ ُِٔٞاصٗخ اُؼبٓخ.  

  اثمممذاء اُمممشأ١ كممم٢ اُج٤بٗمممبد أُب٤ُمممخ اُخزب٤ٓمممخ ُِٞؽمممذاد اُؾ٤ٌٓٞمممخ ٝأُئعغمممبد اُؼبٓمممخ ٝٓٞاصٗمممبد ثؼمممغ

 .أُئعغبد ؿ٤ش أُذسعخ ك٢ هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ

 ؽ٤بٍ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُوؼب٣ب أُب٤ُخ ٝاالداس٣خ روذ٣ْ االعزشبساد ٝاثذاء اُشأ١  

  ٟٞاالٗغمبص ثبُٔشمبس٣غ اُشأعمٔب٤ُخ ُِمٞصاساد ٝاُمذٝائش ٗغمت االٗلمبم ٝاطذاس اُزوبس٣ش اُذٝس٣مخ ؽمٍٞ ٓغمز

  اُؾ٤ٌٓٞخ

 د٤َُ اعشاءاد اػذاد ٓٞاصٗبد أُؾبكظبد  اطذاس  

ٔغبػذ أُمذ٣ش اُؼمبّ ُِشمئٕٝ اُل٤٘مخ  ٣ٝمشرجؾ ر٘ل٤مز ٛمزا اُجشٗمبٓظ ثٔمذ٣ش٣بد ثٜٓٔخ اإلششاف ػ٠ِ ر٘ل٤ز اُجشٗبٓظ  ٝر٘بؽ

 ٝٓذ٣ش٣خ اُذساعبد   هطبػبد أُٞاصٗبد

  

ُز٘ل٤ممز  9109اُ صٓممخ كمم٢ هممبٕٗٞ أُٞاصٗممخ اُؼبٓممخ ُؼممبّ أُب٤ُممخ هممذ رممْ سطممذ أُخظظممبد ٝرغممذس االشممبسح اُمم٠ اٗممٚ 

(  000170111)د٣٘بس ُجشٗبٓظ اإلداسح ٝاُخذٓبد أُغبٗذح ٝٓجِؾ  (9150111اُجشٗبٓغ٤ٖ اُغبثو٤ٖ، ؽ٤ش رْ سطذ ٓجِؾ )

ً هزا وَظهش انًخطظ انزبنٍ انهُكلم انزُظًُلٍ نلذائشح انًىاصَلخ انؼبيلخ  د٣٘بس ُجشٗبٓظ رط٣ٞش ٜٓ٘غ٤خ أُٞاصٗخ   يزضلًُب

 :2019يخزهف انًذَشَبد وانىدذاد انؼبيهخ فٍ ػبو 
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التنظيمي لدائرة الموازنة العامة الهيكل  
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 انؼذد نًإهما

 7 دكزىساِ

 19 يبجغزُش

 62 ثكبنىسَىط

 6 دثهىو كهُخ يجزًغ

 7 ثبَىَخ ػبيخ

 23 دوٌ انثبَىَخ

 714 انًجًىع

 
 

 انًذَشَخ انؼذد

 االداسح انؼهُب 1

 يكزت انًذَش انؼبو  5

 ودذح انشلبثخ انذاخهُخ  3

 لطبع االداسح انًبنُخ  5

 لطبع االداسح انؼبيخ  4

 لطبع انذفبع و االيٍ و انمضبء  5

 لطبع انجُُخ انزذزُخ و انزًُُخ انًذهُخ  6

 لطبع انصذخ و انزًُُخ االجزًبػُخ  4

 لطبع انزًُُخ انضساػُخ و انثشوح انطجُؼُخ  5

 لطبع انزؼهُى و رًُُخ انًىاسد انجششَخ  4

 لطبع انزًُُخ انصُبػُخ و رؼضَض انجُئخ االعزثًبسَخ  5

 لطبع انثمبفخ و االػالو و االرصبالد وركُىنىجُب انًؼهىيبد  4

 يذَشَخ انذساعبد   7

 يذَشَخ انذبعىة و انًؼشفخ  6

 يذَشَخ انشإوٌ االداسَخ و انًبنُخ  39

 ودذح رطىَش االداء انًإعغٍ  4

 انًُزذثٍُ / انًجبصٍَ / انًؼبسٍَ   17

 انًجًىع 714  

فٍُ دغت انًإهم انىظُفٍظرىصَغ انًى  
 

وانىدذاد رىصَغ اػذاد انًىظفٍُ دغت انًذَشَبد  
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 انذكىيُخ انىدذاد يىاصَبد ولبَىٌ انؼبيخ انًىاصَخ لبَىٌ ئػذاد :أوال

  ٕٞٗأُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝٓششٝع هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽمذاد اُؾ٤ٌٓٞمخ ُِغم٘خ أُب٤ُمخٓزبثؼخ اهشاس ٓششٝع هب 

 ( 5556اُؼذد ) 94/0/9109، ؽ٤ش رْ ٗششٛٔب ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ثزبس٣خ 9109

  اُجذء ثبػذاد ٓششٝع هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝٓششٝع همبٕٗٞ ٓٞاصٗمبد اُٞؽمذاد اُؾ٤ٌٓٞمخ ُِغم٘خ أُب٤ُمخ

أُٞاصٗمخ اُؼبٓمخ ُِغم٘خ أُب٤ُمخ  همبٕٗٞ 9191ُغم٘خ  (4)ْ اهشاسٛٔمب ثٔٞعمت همبٕٗٞ سهمْ اُِزإ رمٝ 2020

ٝرممْ  9191ٓٞاصٗممبد اُٞؽممذاد اُؾ٤ٌٓٞممخ ُِغمم٘خ أُب٤ُممخ  هممبٕٗٞ 9191( ُغمم٘خ 5سهممْ ) ٝهممبٕٗٞ 9191

 ( 5609اُؼذد ) 9/9/9191ٗششٛٔب ثبُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ثزبس٣خ 

 ً  انىصاساد وانذوائش وانىدذاد انذكىيُخَظبو رشكُالد  ئػذاد :ثبَُب
 

  ٝهمذ 2019ٓزبثؼخ اػذاد ٓششٝع ٗظبّ رش٤ٌ د اُٞصاساد ٝاُذٝائش ٝاُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞمخ ُِغم٘خ أُب٤ُمخ  

ظبّ رش٤ٌ د اُمٞصاساد ٝاُمذٝائش ٝاُٞؽمذاد اُؾ٤ٌٓٞمخ ٗ 9109( ُغ٘خ 62رْ اهشاسٙ ثٔٞعت ٗظبّ سهْ )

 (  5573اُؼذد ) 06/5/9109ٝرْ ٗششٙ ثبُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ثزبس٣خ  9109ُِغ٘خ أُب٤ُخ 

  9191اُجذء ثبػذاد ٓششٝع ٗظبّ رش٤ٌ د اُٞصاساد ٝاُذٝائش ٝاُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ُِغ٘خ أُب٤ُخ ،

  9191هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ُؼبّ ٝثبُزضآٖ ٓغ اػذاد ٓششٝػ٢ هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ 

 ثبنثبً: ئػذاد رمبسَش دىل رمُُى األداء نهًىاصَخ انؼبيخ  
 

  رزؼمٖٔ 9109ؽمٍٞ أداء أُٞاصٗمخ اُؼبٓمخ خم ٍ ػمبّ سثؼ٤خ هبٓذ دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ثبػذاد روبس٣ش ،

  9108ٓوبسٗخ ٓغ ػبّ  9109رو٤٤ْ أداء أُٞاصٗخ اُؼبٓخ خ ٍ ػبّ 

يجهلظ انُلىاة وانهجُلخ انًبنُلخ وااللزصلبدَخ فلٍ يجهلظ  فلٍانًبنُلـخ ساثؼبً: اإلجبثـخ ػهً رىصلُبد انهجُلـخ 

 األػُبٌ 

  ك٢ اؽبس ٓزبثؼمخ اُؾٌٞٓمخ ُزٞطم٤بد اُِغ٘مخ أُب٤ُمخ كم٢ ٓغِمظ اُ٘مٞاة ٝاُِغ٘مخ أُب٤ُمخ ٝاالهزظمبد٣خ كم٢

هبٓذ دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ثبػذاد ٓظلٞكخ خبطخ ُإلعبثخ ػ٠ِ رٞط٤بد اُِغ٘خ أُب٤ُخ  األػ٤بٕ،ٓغِظ 

٘ممٞاة ٝرٞطمم٤بد اُِغ٘ممخ أُب٤ُممخ ٝاالهزظممبد٣خ كمم٢ ٓغِممظ األػ٤ممبٕ ؽممٍٞ ٓشممشٝػ٢ هممبٕٗٞ كمم٢ ٓغِممظ اُ

   ؽ٤ش رْ ك٤ٜمب رؾذ٣مذ اُزٞطم٤خ 9109أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝهبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ُِغ٘خ أُب٤ُخ 

ِغم٢ ٝٓٞػٞػٜب ٝاُغٜخ أُؼ٤٘خ ثبُشد ٝاإلعشاءاد اُز٢ رْ ارخبرٛب ٖٓ هجَ اُغٜمبد أُؼ٤٘مخ ٝرض٣ٝمذ ٓغ

   ٘غخخ ٖٓ أُظلٞكخاة ٝاالػ٤بٕ ثاُ٘ٞ

1577ئَجبصاد دائشح انًىاصَخ انؼبيخ نؼبو   
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 ئػذاد رمشَش سثؼٍ نززجغ رطىس َغت اإلَجبص واإلَفبق ػهً انًشبسَغ انشأعًبنُخخبيغبً: 

 9109اُشأعمٔب٢ُ خم ٍ ػمبّ  اُؾ٢ٌٓٞ هبٓذ دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ثبػذاد روش٣ش سثؼ٢ ُٔشاعؼخ اإلٗلبم 

ار رؼمٖٔ  اُزؾ٤ِِم٢ ثبإلٗلمبم اُؼمبّ، ٓمٖ االٛزٔمبّ ثبُغبٗمت ٝا٣م ء أُض٣مذاإلٗلبم اُشأعمٔب٢ُ رشش٤ذ  ثٜذف

زٞص٣مغ اُوطمبػ٢ اُزوش٣ش رزجغ رطٞس ٗغت اٗغبص أُشبس٣غ اُشأعٔب٤ُخ ٝؽغْ االٗلبم ػ٤ِٜب، ٝكوب  ٌَُ ٖٓ اُ

، ٣ٝؤر٢ اُزوش٣ش اعزٔشاسا  ثبُزضاّ دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ك٢ رؼض٣ض ٓ٘ظٞٓخ اُ٘ضاٛمخ ُز٘ظ٢ٔ٤ٝاُغـشاك٢ ٝا

 ك٢ أٌُِٔخ  خ اُٞؽ٤٘
 

 

  عبدعبً: أهى انزطىساد انًزؼهمخ ثزطجُك انًفبهُى وانًُهجُبد انذذَثخ فٍ اداسح انًىاصَخ 
 

  عؼ٢ دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُزؼض٣ض ػجؾ ٝرشش٤ذ اُ٘لوبد ٝرؼض٣ض اُشلبك٤خ ٝا٤ُبد اُشهبثخ ػ٠ِ  اؽبسك٢

اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ، كوذ رْ ػوذ ٝسشخ ػَٔ ؽٍٞ أدٝاد ر٘ل٤ز أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ اُز٢ رْ 

ٝؽذح  99ِؾ ػذدٛب ٝاُز٢ ث ٗوِٜب ٖٓ هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ا٠ُ هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ

ػ٠ِ أ٤ٔٛخ رؼش٣ق ٛزٙ اُٞؽذاد ثؤدٝاد ر٘ل٤ز أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ًٔب رْ اُزؤ٤ًذ  ؽ٤ٌٓٞخ 

االٗزوب٤ُخ ُْٜ ٝػشٝسح اُزؼبٕٝ ٓؼْٜ ُزغ٤َٜ ًبكخ اإلعشاءاد اُز٢ رخظْٜ ُِو٤بّ ثؤػٔبُْٜ ثبُشٌَ 

 .أُطِٞة
 

 

  ِٓخض ُغِغِخ ٖٓ اُج٤بٗبد اُزبس٣خ٤خ ُزطٞس اُٞظبئق هبٓذ دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝألٍٝ ٓشح ث٘شش

شلبك٤خ ك٢ اٗط هب  ٖٓ ؽشطٜب ٝا٣ٔبٜٗب ثؤ٤ٔٛخ رؼض٣ض اُ،  (2018 - 1980) اُؾ٤ٌٓٞخ خ ٍ اُلزشح ٖٓ

 ٗشش اُج٤بٗبد اُؾ٤ٌٓٞخ 
 

 خ وذساد ٓؾ٢ِِ أُٞاصٗخ ك٢ ٓغبٍ رؾ٤َِ أُٞاصٗخ ٝرو٤٤ٜٔب ثٜذف رؼض٣ض رطج٤ن ٓلّٜٞ أُٞاصُٗ ا  رؼض٣ض

أُٞعٜخ ثبُ٘زبئظ، كوذ ػوذد اُذائشح ٝسػ ػَٔ ُٜزٙ اُـب٣خ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓششٝع اط ػ ٝاداسح أُب٤ُخ 

ٝثٔشبسًخ ٓؾ٢ِِ أُٞاصٗخ، ٝهذ رْ  (USAID) اُؼبٓخ أٍُٔٞ ٖٓ اًُٞبُخ االٓش٤ٌ٣خ ُِز٤ٔ٘خ اُذ٤ُٝخ

ٓزبثؼخ ٝرو٤٤ْ أُٞاصٗخ ٓ٘بهشخ ػذد ٖٓ أُٞاػ٤غ اُز٢ ًبٕ ٖٓ اثشصٛب رطج٤ن أعب٤ُت رؾ٤َِ ٜٝب خ ُ

اُؼبٓخ ثبإلػبكخ ا٠ُ رؼض٣ض اُوذساد ك٢ ٓغبٍ اعشاء أُشاعؼبد اُذٝس٣خ ُِٔٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝرؼض٣ض رؾ٤َِ 

 .أُٞاصٗبد أُغزغ٤جخ ُِ٘ٞع االعزٔبػ٢
 

  ػوذ عِغخ ؽٞاس٣خ ٓغ ػذد ٖٓ اُغبدح سإعبء ٝٓٔض٢ِ ٓغبُظ أُؾبكظبد ٝٓ٘ذٝث٤ٖ ػٖ ٝصاسح أُب٤ُخ

اُؼ هخ ُٔ٘بهشخ ػذد ٖٓ أُٞاػ٤غ اُز٢ رخض ر٘ل٤ز أُٞاصٗبد ك٢ ٓغبُظ أُؾبكظبد  ٝاُذٝائش راد

، ثبإلػبكخ ا٠ُ اُؼٞائن اُز٢ 9108ٝأُزؼِوخ ثبدآخ ػَٔ أُغبُظ ٝأُطبُجبد أُغزؾوخ ك٢ ٓٞاصٗخ ػبّ 

خ اُؼٞائن رْ االرلبم ػ٠ِ ٓؼبُغخ ًبكًٝٔب  .9109رٞاعٚ أُغبُظ ك٢ ر٘ل٤ز أُشبس٣غ اُشأعٔب٤ُخ ُؼبّ 

 .9109اُز٢ هذ رؼزشع ر٘ل٤ز ٓٞاصٗبد ٓغبُظ أُؾبكظبد ُؼبّ 
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 ٝؽذح ؽ٤ٌٓٞخ ٖٓ هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ا٠ُ هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ 99ٓٞاصٗبد  ٗوَر٘ل٤ز 

ٝرُي ثٜذف رؼض٣ض ش٤ُٞٔخ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝاُج٤بٗبد أُب٤ُخ اُٞاسدح ك٤ٜب اػبكخ ا٠ُ  9109ُِغ٘خ أُب٤ُخ 

رؼض٣ض ٜٗظ اُشلبك٤خ ٝص٣بدح اُشهبثخ ػ٠ِ ٗلوبد أُئعغبد ٝعجَ طشكٜب ٝاػبدح ػجؾ اُؾغبثبد أُزؼِوخ 

  ثٜزٙ أُئعغبد ٝرج٣ٞجٜب 

  ٝاداسح أُب٤ُخ اُؼبٓخٓغ ٝصاسح اُذاخ٤ِخ ٝٓششٝع اط ػ  ذائشح ٝثبُزؼبٕٝاُهبٓذ 

(USAID/FRPFM)  د )أػؼبء أُغِظ أُؾبكظب بدخ رذس٣ج٤خ ُِٔؼ٤٤ٖ٘ ثبػذاد ٓٞاصٗٝسش ثؼوذ

ؽٍٞ اعشاءاد اػذاد  ٝاُٞعؾ ٝاُغ٘ٞة ( ك٢ ٓؾبكظبد اُشٔبٍخاُز٤ٔ٘خ ك٢ أُؾبكظ خاُز٘ل٤ز١، ٓذ٣ش٣

اػذاد ٝاهشاس ٓٞاصٗبد ؽٍٞ ا٤ُخ هذ رْ روذ٣ْ ػشع رٞػ٤ؾ٢ ، 9191ٝٓٞاصٗبد أُؾبكظبد ُؼبّ 

  أُؾبكظبد ٝرخط٤ؾ أُشبس٣غ اُشأعٔب٤ُخ ك٢ أُؾبكظبد

  ؽشطب ٖٓ دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ػ٠ِ اٗزٜبط ع٤بعخ اُجبة أُلزٞػ ٝاششاى ٓزِو٢ اُخذٓخ ك٢ رط٣ٞش

 أٓجذ ٝرؾغ٤ٖ خذٓبد اُذائشح ٝٓؼشكخ اٗطجبػبرْٜ ػٜ٘ب ٝاْٛ اؽز٤بعبرْٜ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رؾو٤وٜب ٝرؤ٤ًذا ػ٠ِ

 ا٠ُ ٓغ ٓزِو٢ اُخذٓخ بدٜذف االعزٔبػرك٢ ٓج٠٘ اُذائشح  ٝ خٓلزٞؽ بداعزٔبػػذح اُشلبك٤خ، كوذ رْ ػوذ 

 حشبساإل ؽ٤ش رْ .د٣ٔٞٓخ اُزٞاطَ ُزؾو٤ن اُزؼبٕٝ ثٔب ٣خذّ ٓظِؾخ اُطشك٤ٖ ٗؾٞ اُزؾغ٤ٖ ٝاُزط٣ٞش

ا٠ُ رؼ٤ْٔ اػذاد ٓششٝع هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝٓششٝع هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝٓششٝع 

ػ٠ِ ػشٝسح اُزو٤ذ  ، ٝاُزؤ٤ًذ9191ش ٝاُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ُؼبّ ٗظبّ اُزش٤ٌ د ُِٞصاساد ٝاُذٝائ

ثطشػ اُؼذ٣ذ  ٝهذ هبّ اُؾؼٞس .9191ثبُغوٞف األ٤ُٝخ اُز٢ ع٤زْ رؾذ٣ذٛب ألػذاد ٓششٝع ٓٞاصٗخ ػبّ 

غزٟٞ اُخذٓخ أُوذٓخ ٖٓ اُذائشح  ًٔب ٖٓ أُ ؽظبد ٝاالعزلغبساد ٝأُوزشؽبد اُٜبدكخ ا٠ُ رؾغ٤ٖ ٓ

خز ثؼ٤ٖ االػزجبس أُوزشؽبد اُشا٤ٓخ ا٠ُ سكغ ع٣ٞخ اُخذٓبد اُز٢ روذٜٓب ألػ٠ِ أٗٚ ع٤زْ ا رْ اُزؤ٤ًذ

 .اُذائشح

 

  ْرؼ٤ٖٔ هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝهبٕٗٞ ٓٞاصٗبد ُٝزؼض٣ض ٓ٘ظٞٓخ ؽوٞم االٗغبٕ ك٢ أٌُِٔخ، ر

اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ أُخظظبد أُب٤ُخ اُ صٓخ ُِٞصاساد ٝاُذٝائش ٝاُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ اُز٢ ٖٓ شؤٜٗب 

إ رؼضص ؽوٞم اإلٗغبٕ ػ٠ِ أسع أٌُِٔخ، كوذ رْ األخز ثؼ٤ٖ االػزجبس ػ٘ذ اػذاد أُٞاصٗخ اُغ٣ٞ٘خ، 

اُشبِٓخ ُؾوٞم االٗغبٕ، ٝاعزٌٔبٍ ر٘ل٤ز االعزشار٤غ٤خ اُٞؽ٤٘خ ُِٔشأح ٓزطِجبد ر٘ل٤ز اُخطخ اُٞؽ٤٘خ 

رؼض٣ض ؽوٞم أُٞاؽ٤ٖ٘ ٝأُزٔضِخ ثؾن األٖٓ أُشأح ك٢ ع٤ٔغ ٓ٘بؽ٢ اُؾ٤بح، ٝ األسد٤ٗخ ثٔب ٣غبػذ ر٤ٌٖٔ

 ٝاُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ٝاُظؾخ ٝاُزؼ٤ِْ ٝاُزشك٤ٚ 

ٔض٣ذ ٖٓ اُشلبك٤خ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ اػذاد أُٞاصٗخ اػلبء اُثٜذف االٗغبٕ ك٢ أُؼشكخ، ٝٝؽشطب  ػ٠ِ ؽن 

اُؼبٓخ ُِذُٝخ، كوذ رْ ٗشش ٓششٝع هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝٓششٝع هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ 
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اثذاء أُ ؽظبد ؽُٜٞٔب، ػ٠ِ أُٞهغ اإلٌُزش٢ٗٝ ُِذائشح ٤ُزغ٠٘ ُِغ٤ٔغ االؽ ع ٝ 9109ُِغ٘خ أُب٤ُخ 

ػ٠ِ ٓٞهغ  9109اُؼبٓخ ٝهبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ُِغ٘خ أُب٤ُخ  ٗشش هبٕٗٞ أُٞاصٗخرْ ًٝٔب 

اُذائشح اإلٌُزش٢ٗٝ ثؼذ طذٝسٛب  ٝرؾو٤وب  ُِؼذاُخ ك٢ رٞص٣غ أُخظظبد أُب٤ُخ، رْ ص٣بدح ٓخظظبد 

% ٖٓ اعٔب٤ُخ اُ٘لوبد ٤ِٓ94ٕٞ د٣٘بس أٝ ٓب ٗغجزٚ  311أُٞاصٗبد اُشأعٔب٤ُخ ُِٔؾبكظبد ُزظَ ا٠ُ 

، ٝرُي ُزؼض٣ض ٜٗظ اُ ٓشًض٣خ ٝثٔب ٣ؼٖٔ ر٤ٌٖٔ أُغزٔؼبد أُؾ٤ِخ 9109ب٤ُخ أُوذسح ُؼبّ اُشأعٔ

ٖٓ رؾذ٣ذ اؽز٤بعبرٜب ٝأ٣ُٞٝبرٜب اُز٣ٞٔ٘خ ٝرؼض٣ض ٓشبسًزٜب ك٢ ط٘غ اُوشاس ُزؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ ٝرؾغ٤ٖ 

 اُخذٓبد أُوذٓخ ُِٔٞاؽ٤ٖ٘ 

 

دٝسح رذس٣ج٤خ ثذػٞح ٖٓ ٌٓزت أُ٘غن اُؼبّ ك٢ سئبعخ اُٞصاسح ثبُششاًخ ٓغ أُؼٜذ ًٔب رْ أُشبسًخ ك٢ 

اُذٗٔبس٢ً ؽٍٞ أُؼب٤٣ش أُؼزٔذح ك٢ اػذاد ٝسطذ اُزوبس٣ش ٝاُز٢ رؼضص ٓجبدة ؽوٞم اإلٗغبٕ ؽ٤ش رْ 

اعزؼشاع ٝٓ٘بهشخ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُوؼب٣ب اُز٢ رخض ؽوٞم اإلٗغبٕ أثشصٛب، اإلؽبس اُٞؽ٢٘ ُؾوٞم 

غبٕ ك٢ األسدٕ، ٗظشح ػبٓخ ػ٠ِ آ٤ُبد ؽوٞم اإلٗغبٕ، ا٤ُ٥بد اُٞؽ٤٘خ ك٢ ًزبثخ ٝٓزبثؼخ اُزوش٣ش، اإلٗ

أدٝاد أُؼٜذ اُذٗٔبس٢ً ُؾوٞم اإلٗغبٕ  ًٔب رْ خ ٍ ٤ًٝق رزؼبَٓ األسدٕ ؽب٤ُب  ٓغ ؽوٞم اإلٗغبٕ، 

ك٢ سطذ  ٣زِخض اُذٝسح اُزذس٣ج٤خ اعزؼشاع دٝس اُذائشح ثبُٔغبٛٔخ ك٢ رؼض٣ض ؽوٞم اإلٗغبٕ ؽ٤ش

أُخظظبد أُب٤ُخ اُ صٓخ ُِٞصاساد ٝاُذٝائش ٝاُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ اُز٢ ٖٓ شؤٜٗب إٔ رؼضص ؽوٞم 

اُؾ٤ٌٓٞخ األخز ثؼ٤ٖ االػزجبس ٓزطِجبد ر٘ل٤ز  ٝاُٞؽذاد اُطِت ٖٓ ع٤ٔغ اُٞصاساد ٝاُذٝائش، أُٞاؽ٤ٖ٘

أُخظظبد ُز٘ل٤ز االعزشار٤غ٤خ اُٞؽ٤٘خ االعزٔشاس ك٢ سطذ خ اُٞؽ٤٘خ اُشبِٓخ ُؾوٞم اإلٗغبٕ، اُخط

االعزٔشاس ك٢ سطذ ٤ٌٖ أُشأح ك٢ ع٤ٔغ ٓ٘بؽ٢ اُؾ٤بح، ثبإلػبكخ ا٠ُ ُِٔشأح األسد٤ٗخ ٝثٔب ٣غبػذ ػ٠ِ رٔ

 أُخظظبد أُب٤ُخ ُألٖٓ ٝاُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ٝاُظؾ٤خ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُزشك٤ٜ٤خ 

 

  الؽوب  ُألٗشطخ ، ٝبػ٢ ٝأُٞاصٗخ اُظذ٣وخ ُِطلَعزٔبُٔٞاصٗخ أُغزغ٤جخ ُِ٘ٞع االأٓب ك٤ٔب ٣زؼِن ث

ٝاإلعشاءاد اُز٢ هبٓذ ثٜب دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ خ ٍ اُغ٘ٞاد أُبػ٤خ ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُِغ٘خ اُٞؽ٤٘خ 

األسد٤ٗخ ُشئٕٝ أُشأح ٤ٛٝئخ األْٓ أُزؾذح ُِٔشأح ٝاُز٢ رزؼِن ثشئٕٝ أُشأح ك٢ ٓٞاصٗبد اُٞصاساد 

اػذاد  خ اُؼبٓخاط ػ أُب٤ُاداسح ٝ ٝثبُزؼبٕٝ ٓغ ٓششٝع 9109ك٢ ػبّ رْ  كوذ ٝاُذٝائش اُؾ٤ٌٓٞخ،

ٝكوب  ُِ٘ٞع االعزٔبػ٢ ٝاػبدح دساعخ  اُؾ٤ٌٓٞخ ٖٓ اُٞصاساد ٝاُذٝائش ُٔغٔٞػخ روبس٣ش أُٞاصٗبد

ٝصاسح ، ٞصاسح اُؼًَٔ٘ٞع االعزٔبػ٢ ٓئششاد ه٤بط األداء ك٤ٜب ُزظجؼ أًضش اعزغبثخ ُٔٞػٞع اُ

 9109رْ ك٢ ػبّ   ًٔب اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ٝاُجشُٔب٤ٗخ، ٝٝصاسح اُشئٕٝ اُغ٤بع٤خ ٝصاسح ،االعزٔبػ٤خاُز٤ٔ٘خ 

ٝثبُزؼبٕٝ ٓغ األْٓ أُزؾذح ُشئٕٝ أُشأح ٝاُِغ٘خ اُٞؽ٤٘خ األسد٤ٗخ ُشئٕٝ أُشأح اُو٤بّ ثض٣بسح 

اس ٓغِظ األٖٓ سهْ ٛ٘بى ُزلؼ٤َ هش أُزخزحػ٠ِ أثشص اإلعشاءاد   عاعزط ػ٤خ ُغٜٔٞس٣خ رٞٗظ ُ ؽ

 أُشأح ٝاألٖٓ ٝاُغ ّ  –( 0395)
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 انشفبفُخ فٍ شإوٌ انًىاصَخ انؼبيخ أعبثؼبً: رؼضَض يجذ
 

  ثٜممذف رو٣ٞممخ ه٘ممٞاد االرظممبٍ  "2019"دنُللم انًللىاطٍ نهًىاصَللخ انؼبيللخ نهغللُخ انًبنُللخ اطممذاس ٝص٤وممخ

ٝرؼض٣مض أُشمبسًخ اُٞاػ٤مخ كم٢ شمئٕٝ أُٞاصٗمخ اُؼبٓمخ   ،ٝرٔز٤ٖ اُضوخ أُزجبدُخ ثم٤ٖ أُمٞاؽٖ ٝاُؾٌٞٓمخ

رؼجش اُٞص٤وخ ػٖ اُزضاّ اُذائشح ثزؼض٣ض اُشلبك٤خ ؽٍٞ ؽغْ ٤ٌَٛٝ ا٣شاداد أٌُِٔخ ٝٗلوبرٜب، اػبكخ اُم٠ ٝ

همذس ٌٓٔمٖ ٓمٖ أُؼِٞٓمبد ٝاُج٤بٗمبد أُزؼِومخ ثبُٔٞاصٗمخ  أًجمشر٤ٌٖٔ أُٞاؽٖ االسد٢ٗ ٖٓ اُٞطٍٞ ا٠ُ 

 االهزظممبد٣خٕ رزمم٤ؼ ُممٚ اُزؼممشف ػِمم٠ ؽغممْ أُخظظممبد أُب٤ُممخ أُٞعٜممخ ُِوطبػممبد ٝاُزمم٢ ٓممٖ شممؤٜٗب ا

ٝاُخذٓبد اُؼبٓخ اُزم٢ ُٜمب ٓغمبط ٓجبشمش ثؾ٤مبح أُمٞاؽٖ ا٤ٓٞ٤ُمخ، ٝثٔمب ٣لؼم٢ اُم٠ رؾومن اُلٜمْ اٌُبٓمَ 

  ُِٔٞاؽٖ ؽٍٞ ٓظبدس االٗلبم اُؼبّ ٝاٝعٚ اٗلبهٚ 

  أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ، كوذ هبٓذ دائشح أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝإلػلبء أُض٣ذ ٖٓ اُشلبك٤خ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ اػذاد

 9191ث٘شش ٓششٝع هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝٓششٝع هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ُِغ٘خ أُب٤ُخ 

ٝؽشطب ٖٓ اُذائشح   االؽ ع ٝاثذاء أُ ؽظبد ؽُٜٞٔبػ٠ِ أُٞهغ اإلٌُزش٢ٗٝ ُِذائشح ٤ُزغ٠٘ ُِغ٤ٔغ 

( 47غبٕ ك٢ أُؼشكخ ٝاٗغغبٓب  ٓغ هبٕٗٞ ػٔبٕ ؽن اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد سهْ )ػ٠ِ رِج٤خ ؽن االٗ

ٝطؾل٤٤ٖ ٝرْ ٓغبػذرْٜ ك٢ اُؾظٍٞ  ٝأًبد٤٤ٔ٣ٖكوذ هذٓذ اُذائشح خذٓبد ٓجبششح ُجبؽض٤ٖ  9117ُغ٘خ 

 ػ٠ِ اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد أُزٞكشح ُذٟ اُذائشح  

 
 

 ثبيُبً: ئػذاد انزمشَش انغُىٌ

 ٣ٝزؼممٖٔ اُزوش٣ممش اُممذٝس اُز٘ٔمم١ٞ ُِٔٞاصٗممخ اُؼبٓممخ، 9108 ػشممش ُؼممبّ شاثممغاُغمم١ٞ٘ اُ اطممذاس اُزوش٣ممش ،

ٝاعممزشار٤غ٤خ اُممذائشح كمم٢ اداسح أُٞاصٗممخ، ٝاُخممذٓبد اُزمم٢ روممذٜٓب اُممذائشح، ًٔممب رؾممشص دائممشح أُٞاصٗممخ 

ٝرطِؼمبد  9108اُؼبٓخ ٓمٖ خم ٍ ٛمزا اُزوش٣مش ػِم٠ اؽم ع اُغٜٔمٞس ثبإلٗغمبصاد أُزؾوومخ خم ٍ ػمبّ 

 ُذائشح أُغزوج٤ِخ ُِغ٘ٞاد اُوبدٓخ ا

 

 رشجًخ لبَىٌ انًىاصَخ انؼبيخ ولبَىٌ يىاصَبد انىدذاد انذكىيُخربعؼبً: 

 ٕٞٗا٠ُ اُِـخ  9109أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ٝهبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ُِغ٘خ أُب٤ُخ  رشعٔخ هب

هبٕٗٞ أُٞاصٗخ ٓششٝع ٠ رشعٔخ اإلٗغ٤ِض٣خ ٝٗششٛٔب ػ٠ِ أُٞهغ االٌُزش٢ٗٝ ُِذائشح، ٝثذء اُؼَٔ ػِ

، ٝرُي ؽشطب  ٖٓ دائشح 9191هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ُِغ٘خ أُب٤ُخ ٝٓششٝع اُؼبٓخ 

 .ػ٠ِ ٓؾزٟٞ هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُغ١ٞ٘أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ػ٠ِ اؽ ع ششًبئٜب اُخبسع٤٤ٖ 
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 انذىعــجخ : ػبششاً 

 ٢ِ٣:ٝك٢ ٛزا أُغبٍ رْ اٗغبص ٓب   

  ٝاالششاف ػ٠ِ رطج٤ن ٝطق ٝرظ٤٘ق اُٞظبئق اُغذ٣ذ اُخبص ث٘ظبّ رش٤ٌ د اُٞصاساد أُزبثؼخ

 ٝاُذٝائش ٝاُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ 

  اُؼَٔ ػ٠ِ رض٣ٝذ أُذ٣ش٣بد ٝاُٞؽذاد ك٢ اُذائشح ثؤ٣خ ًشٞكبد ٝعذاٍٝ ُٜب ػ هخ ثؼَٔ اُذائشح 

 سح أُب٤ُخ أُشبسًخ ك٢ اػذاد اُؾغبة اُخزب٢ٓ ُِٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٝصا 

  ٓششٝع هبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخٝ هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخششٝع ٔثاطذاس اُزوبس٣ش اُخبطخ 

  ٝاالداسح اُؼ٤ِب ُـب٣بد ٓ٘بهشبد ٓغِظ اُ٘ٞاة

  أُزبثؼخ ٝاإلششاف ك٤٘ب  ػ٠ِ ادخبٍ ث٤بٗبد ٗظبّ اُزش٤ٌ د ٝاطذاسٙ ُِٞصاساد ٝاُذٝائش ٝاُٞؽذاد

 اُؾ٤ٌٓٞخ 

  ٝاُشجٌخ ٝرٞاثؼٜب  اُؾبعٞةك٢ روذ٣ْ اُذػْ اُل٢٘ ُٔٞظل٢ اُذائشح ٖٓ خ ٍ ط٤بٗخ اعٜضح االعزٔشاس

  GFMISٗظبّ ٝٓزبثؼخ روذ٣ْ اُذػْ اُل٢٘ ُٔغزخذ٢ٓ 

  ٍ أُغبٛٔخ ك٢ دساعخ اؽز٤بعبد اُٞصاساد ٝاُذٝائش اُؾ٤ٌٓٞخ ٖٓ أعٜضح اُؾبعٞة ٝرٞاثؼٜب ٖٓ خ

 أُشبسًخ ك٢ ُغ٘خ اُششاء اُخبطخ ثؤعٜضح اُؾبعٞة ك٢ ٓشًض رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد اُٞؽ٢٘  

 اداسح زٞػ٤خ ثٔلب٤ْٛ ُِ َٔػ رط٣ٞش ع٤بعبد ٌُِٔبد أُشٝس ٝرؼ٤ٜٔٔب ػ٠ِ ٓٞظل٢ اُذائشح ٝػوذ ٝسشبد

أُؼشكخ ٝٗظبّ ؽلع آٖ ٝعش٣خ أُؼِٞٓبد ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤ز االٗشطخ أُذسعخ ك٢ اعزشار٤غ٤خ اداسح 

 أُؼشكخ 

  ٓزبثؼخ رغذ٣ذ ػوذ اعزؼبكخ أُٞهغ االٌُزش٢ٗٝ اُخبسع٢ ُِذائشح ٝخذٓخ االٗزشٗذ ٓغ ٓشًض رٌُ٘ٞٞع٤ب

 أُؼِٞٓبد اُٞؽ٢٘ ٝسخظخ ثشٗبٓظ ٓؼبد اُل٤شٝعبد 

  ٌُزش٢ٗٝ ُِذائشح ُٔٞهغ االارط٣ٞش 

  ٗظبّ اُزٌبكَ اُخبص ثبُذائشح رط٣ٞش ٝٓزبثؼخ 

  ٝهبٕٗٞ ٓٞاصٗبد اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ أُزبثؼخ ٝاالششاف ك٤٘ب ػ٠ِ ادخبٍ ث٤بٗبد هبٕٗٞ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ

 اُؼشث٤خ ٝاالٗغ٤ِض٣خ  ثبُِـز٤ٖ ٔبٝاطذاسٛ

 ،ؽٞاالد، ٓ٘به د، ٓٞاهق ٓب٤ُخ( أُزبثؼخ ٝاالششاف ك٤٘ب ػ٠ِ ر٘ل٤ز ادٝاد أُٞاصٗخ )اٝآش ٓب٤ُخ   

  رؾ٤َٔ ث٤بٗبد أُٞاصٗخ ػ٠ِ ِٓق اًغَ ُـب٣بد ٓششٝعGFMIS  

  أُزبثؼخ ٝرط٣ٞش ٗظبّ االعزجبٗبد 

  رط٣ٞش أٗظٔخ إلطذاس ٝٓزبثؼخ اٗلبم ٓٞاصٗخ ٓغبُظ أُؾبكظبد 

  أُزبثؼخ ٝرط٣ٞش ٗظبّ اُٜٞارق 

  رط٣ٞش ٗظبّ ُٔزبثؼخ اٗلبم اُٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ 
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 : انشلبثخ انذاخهُخ )يبنُخ واداسَخ وفُُخ(ػششدبدٌ 

 ٞكخ أُذ٣ش اُؼبّ ٝٓظبدهخ اػذاد د٤َُ اعشاءاد اُزذه٤ن ٝخطخ اُؼَٔ اُشهبث٤خ ع٣ٞ٘ب  ٝاخز ٓٞاكوخ ػط

 .ػ٤ِٜب ؽغت االطٍٞ أُب٤ُخ ٝص٣شٓؼب٢ُ 

 ٍٞاػذاد روبس٣ش سهبث٤خ شٜش٣خ ٝروش٣ش ع١ٞ٘ ٣ٝزْ سكؼٜب ُٔؼب٢ُ ٝص٣ش أُب٤ُخ ؽغت االط. 

  سكغ اُزوبس٣ش اُشهبث٤خ اُ٘برغخ ػٖ اُض٣بساد اُشهبث٤خ اُلغبئ٤خ ُؼطٞكخ أُذ٣ش اُؼبّ ٝٓؼبُغخ اٗؾشاكبد

 .األداء ٝٓزبثؼخ رظ٣ٞجٜب ٓغ أُؼ٤٤ٖ٘ إ ٝعذد

  اعشاء اُض٣بساد اُشهبث٤خ اُلغبئ٤خ )ٓب٤ُخ ٝاداس٣خ ٝك٤٘خ( ػ٠ِ ًبكخ ٓذ٣ش٣بد ٝاهغبّ اُذائشح اُخبػؼخ

 ء ٝث٤بٕ آ٤ُخ رظ٣ٞجٜب ُِشهبثخ ٝث٤بٕ األخطب

 رطىَش األداء انًإعغٍػشش: ثبٍَ 

 

 ك٢ عبئضح اُز٤ٔض اُؼشث٢ اُؾ٢ٌٓٞ ٝاُز٢ أؽِوزٜب أُ٘ظٔخ  9109اُؼبٓخ ػبّ  شبسًذ دائشح أُٞاصٗخ

، ػٖٔ كئخ أكؼَ ٓجبدسح أُزؾذح اُؼشث٤خ ُِز٤ٔ٘خ اإلداس٣خ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ؽٌٞٓخ دُٝخ اإلٓبساد اُؼشث٤خ

ثٔششٝع أُٞاصٗخ أُٞعٜخ ثبُ٘زبئظ، ؽ٤ش هبٓذ ٝؽذح رط٣ٞش األداء أُئعغ٢ ثبػذاد رط٣ٞش٣خ ٝرُي 

 ضح ٖٓ خ ٍ اُشاثؾ اُخبص ثبُغبئ ؽِت االشزشاى ٓزؼٔ٘ب  أُؼضصاد ٝرْ رؾ٤ِٔٚ اٌُزش٤ٗٝب  

 

 رؼضَض انمذساد انًإعغُخ فٍ انذائشح : ػشش ثبنث

 ( ٞ36شبسًذ اُذائشح ث٘ؾ)  ٝرُي ُز٤ٔ٘خ 9109ػَٔ خ ٍ ػبّ  خٝٝسشدٝسح رذس٣ج٤خ داخ٤ِخ ٝخبسع٤خ ،

أًَٔ ٝعٚ ٝرُي ػ٠ِ ٜٓبساد ٓٞظل٤ٜب ٝرؼض٣ض هذسارْٜ ُِو٤بّ ثبُٜٔبّ ٝاُٞاعجبد أًُُٞٞخ ا٤ُْٜ ػ٠ِ 

 اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:

 
 7157 انؼًم انذاخهُخ نؼبوانزذسَجُخ ووسػ  انذوساد: اوالً 

 
انعقاد مكان  عنوان الدورة الرقم

 الدورة
عدد  الجهة المنظمة

 الموظفين
 الفترة

 11/4/9112-7 3 ةمعهد االدارة العام األردن مهارات الحاسوب الشامل 1

 USAID 1 91-91/9/9112 األسدٕ أُوبسٗبد أُؼ٤بس٣خ 2

علااال ال اااات  االرتباااا بنااااد اااادرات  ااااب   3
التعامااال والتوامااال ماااي الماااوا ن ن و اااودة 

 معهد اإلدارة العامة األسدٕ الردود

2 99-92/4/9112 

4 
 غرفة ت ارة عمان األسدٕ إدارة المخا ر وإدارة ال ودة الشاملة ارتبا 

2 92-21/4/9112 

 12/1/9112-11 9 غرفة ت ارة عمان األسدٕ وامفة الدول ة في ب ئة االعمالمت ب قات ال 5
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انعقاد مكان  عنوان الدورة الرقم
 الدورة

عدد  الجهة المنظمة
 الموظفين

 الفترة

6 
 العامةمعهد االدارة  األسدٕ ا ادة التغ  ر

2 92-91/11/9112 

7 Social Media Strategy and 

Marketing 

 USAID 6 2-11/4/9112 األسدٕ

8 Communication Strategy for 

Awareness Campaigns 

 USAID 3 91-99/1/9112 األسدٕ

 باساتخدا التحل ل والتخ    المالي للموازنات  9
 غرفة ت ارة عمان األسدٕ اكسل

9 12-91/11/9112 

10 
Gender Responsive Budgeting ٕمندوق النقد الدولي األسد 

1 19-14/9/9112 

أُؼٜذ اُذثِٞٓبع٢  األسدٕ ٜٓبساد اُو٤بدح ٝاإلداسح ك٢ اُؼَٔ أُئعغ٢ 11

 األسد٢ٗ

0 91-92/11/9112 

أُؼٜذ اُذثِٞٓبع٢  األسدٕ اُزوبس٣ش ٝأُشاع د اُشع٤ٔخ 12

 االسد٢ٗ

0 94-91/9/9112 

13 Essbase Bootcamp ٕاألسد USAID 3 17-91/9/9112 

14 Oracle Hyperion 11.1.2 ٕاالسد USAID 3 94-92/9/9112 

15 Planning & Financial ٕاألسد USAID 3 2-4/2/9112 

 95/6/9109-93 1 ػٔبٕ سحؿشكخ رغب االسدٕ اداسح اُؾٔ د اإلػ ٤ٗخ ػ٠ِ اُل٤غجٞى 16

17 Microsoft Advanced Excel ٕاالسد USAID 2 8-00/7/9109 

18 r12.x oracle project foundation 

fundamental, project costing and 

project management fundamentals 

 USAID 1 01-94/3/9109 األسدٕ

اُذثِّٞ اُزذس٣ج٢ ك٢ رؤ٤َٛ اُ٘بؽو٤ٖ اإلػ ٤٤ٖٓ  19

 اُشع٤٤ٖٔ

 31/4/9109-95/9 1 سئبعخ اُٞصساء األسدٕ

أُؼٜذ اُؼشث٢  األسدٕ ٣ٞخٔاُز٘اػذاد دساعبد اُغذٟٝ ُِٔششٝػبد  20

 ُِزخط٤ؾ

1 7-00/4/9109 

أُؼٜذ اُذثِٞٓبع٢  األسدٕ اُجشٝرًٍٞٞ ٝاالر٤ٌ٤ذ 21

 االسد٢ٗ

1 07-90/9/9109 

22 Economic Analysis Using Eviews 

- Advanced 

 USAID 1 94-98/9/9109 األسدٕ

23 Macroeconomic Theory & 

Financial Programming Principles 

 USAID 1 8-07/4/9109 األسدٕ

 08/6/9109-06 1 ؿشكخ رغبسح ػٔبٕ األسدٕ اُذ٤ُٝخ ك٢ ث٤ئخ االػٔبٍ أُٞاطلخرطج٤وبد  24

 09/00/9109-00 1 اُؼبٓخٓؼٜذ االداسح  األسدٕ اعزششام أُغزوجَ 25
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 ً  7157انذوساد انخبسجُخ نؼبو  :ثبَُب

 
مكان انعقاد  عنوان الدورة الرقم

 الدورة
عدد  الجهة المنظمة

 الموظفين
 الفترة

ؽمممشم ٝأدٝاد ٝػمممغ ٤ٓضا٤ٗمممخ ٓزٞعمممطخ  1

 األعَ

 09/09/9109-06 2 ط٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ ا٣ٌُٞذ

رو٤مم٤ْ اُ٘شممبؽ اُزممذس٣ج٢ ٝه٤ممبط اُؼبئممذ ٓممٖ   2

 اُزذس٣ت

أُؼٜذ اُؼشث٢  ا٣ٌُٞذ

 ُِزخط٤ؾ

0 91-94/01/9109 

3 Public Finance Management اُجشٗبٓظ اُزذس٣ج٢  ُٛٞ٘ذا

 اُُٜٞ٘ذ١

9 00-05/3/9109 

4 Public Finance Management اُجشٗبٓظ اُزذس٣ج٢  أُـشة

 اُُٜٞ٘ذ١

2 99-96/9109 

5 Decentralization and Local 

Finance 

 04/6/9109-01 1 ٝصاسح اُذاخ٤ِخ ُٛٞ٘ذا

اُغممِغ هٞاػممذ ٝاعممشاءاد اُؾظممٍٞ ػِمم٠   6

 ٝاُخذٓبد

أُؼٜذ اُؼشث٢  ا٣ٌُٞذ

 ُِزخط٤ؾ

1 8-09/09/9109 

7 
 ط٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ ا٣ٌُٞذ رو٣ٞخ ٓئعغبد أُٞاصٗخ 

1 91-94/01/9109 

8 
أدٝاد االهزظمبد  ثبعمزخذاّاُز٘جئ ٝاُزؾ٤َِ  

 ط٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ أُـشة اُو٤بع٢ ا٢ٌُِ

1 7-08/01/9109 

9 

 ط٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ ا٣ٌُٞذ األؽش اُوب٤ٗٞٗخ ُإلداسح أُب٤ُخ اُؼبٓخ 

1 97-30/0/9109 

10 Public Finance Management 

 ٓظش

 اُجشٗبٓظ اُزذس٣ج٢

 ُُٜٞ٘ذ١ا

1 03-07/01/9109 

11 Public Finance Management اُجشٗبٓظ اُزذس٣ج٢  ُٛٞ٘ذا

 اُُٜٞ٘ذ١

0 06-91/9/9109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 
 

ؽون األسدٕ روذٓب  ِٓٔٞعب  ك٢ ٓغبٍ اػذاد أُٞاصٗخ ٝاداسرٜب ٝكوب  ألؽذس أُٔبسعبد ٝاُزظ٤٘لبد اُذ٤ُٝخ ٝثٔب 

٣ز ءّ ٓغ األٝػبع االهزظبد٣خ ٝأُب٤ُخ أُؾ٤ِخ، ؽ٤ش رْ ادخبٍ اُزؾغ٤٘بد ػ٠ِ أعِٞة اػذاد أُٞاصٗخ اُؼبٓخ 

عذ٣ذح ُشثؾ أُٞاصٗخ ثبُزخط٤ؾ االعزشار٤غ٢ ٝرج٢٘  ٝرظ٤٘ق اُ٘لوبد ٝاإل٣شاداد، ٝرْ اُجذء ثزطج٤ن ٜٓ٘غ٤خ

، ًٝزُي رْ اػذاد 9118ٓزٞعؾ أُذٟ اػزجبسا  ٖٓ ػبّ ٓب٢ُ ٓلّٜٞ أُٞاصٗخ أُٞعٜخ ثبُ٘زبئظ ػٖٔ اؽبس 

ُزظجؼ ػ٤ِٔخ اػذاد  0969 ُغ٘خٝاطذاس هبٕٗٞ عذ٣ذ ُز٘ظ٤ْ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ك٢ األسدٕ ثذال  ٖٓ اُوبٕٗٞ اُغبثن 

ٞاصٗخ اُؼبٓخ رؼزٔذ ػ٠ِ اُزخط٤ؾ أُب٢ُ أُغزوج٢ِ اُز١ ٣ؤخز ثؼ٤ٖ االػزجبس األٛذاف ٝاأل٣ُٞٝبد ٝر٘ل٤ز أُ

 اُٞؽ٤٘خ 
 

اُؾ٤ٌٓٞخ ثزؾذ٣ذ ٝاُٞؽذاد ٝثٔٞعت أُلّٜٞ اُغذ٣ذ ُِٔٞاصٗخ أُٞعٜخ ثبُ٘زبئظ كوذ هبٓذ اُٞصاساد ٝاُذٝائش 

ػ٠ِ ٓغزٟٞ األٛذاف  ويشبسَؼهب ويإششاد لُبط األداءسؤَزهب وسعبنزهب وأهذافهب االعزشارُجُخ وثشايجهب 

ٛزٙ األٛذاف ٝاػؾخ ٝٓؾذدح ٝهبثِخ ُِو٤بط ٝٝاهؼ٤خ ٝٓؾذدح ثٞهذ ٝإٔ ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ االعزشار٤غ٤خ ٝاُجشآظ 

 رٌٕٞ ٓ٘غغٔخ ٓغ سإ٣خ اُٞصاسح أٝ اُذائشح اُؾ٤ٌٓٞخ 

 

ُٔٞاصٗخ اُؼبٓخ ثؾ٤ش أطجؼ ٣ـط٢ ٛزا اإلؽبس ًٔب رْ رطج٤ن اؽبس أُٞاصٗخ ٓزٞعؾ أُذٟ ُ سروبء ثآ٤ُخ اػذاد ا

ٌّٖ اُؾٌٞٓخ ٖٓ سعْ اُغ٤بعخ أُب٤ُخ  دص س ع٘ٞا ثذال  ٖٓ ع٘خ ٝاؽذح ُغ٤ٔغ ث٘ٞد اإل٣شاداد ٝاُ٘لوبد ثٔب ٣ٔ

ٝث٘بء أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ ػٖٔ سإ٣خ ٓب٤ُخ ٝاػؾخ ُزؾو٤ن ٝػغ ٓب٢ُ ع٤ِْ ثبإلػبكخ ا٠ُ اػزٔبد خبسؽخ 

جغشافُخ ووظُفُخ كن ٓغ أُؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ؽ٤ش رزؼٖٔ ٛزٙ اُخبسؽخ رظ٤٘لبد ٓزؼذدح ؽغبثبد عذ٣ذح رزٞا

رغبػذ اإلداسح أُب٤ُخ ػ٠ِ رٞك٤ش روبس٣ش رؾ٤ِ٤ِخ شبِٓخ رِج٢ اؽز٤بعبد وثشايج والزصبدَخ ورُظًُُخ ورًىَهُخ 

 اُغٜبد اُشع٤ٔخ ٝاُخبطخ 

ٍ اُض٢٘ٓ اُغ١ٞ٘ إلػذاد أُٞاصٗخ اُؼبٓخ اُز١ ٝرغذس االشبسح ا٠ُ اٗٚ ؽشأ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزطٞساد ػ٠ِ اُغذٝ

 ٣ٌٖٔ ا٣غبصٙ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:

 آنُخ ئػذاد انًىاصَخ انؼبيخ
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 انًشادم انشئُغُخ نذوسح انًىاصَخ انؼبيخ
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 َهــٍ:أوالً: انًغبهًخ فٍ ثُبء وضغ يبنٍ عهُى ويغزمش فٍ انًًهكخ يٍ خالل انؼًم ػهً يب 

  اُؾلبظ ػ٠ِ ٓغزٟٞ آٖٓ ُؼغض أُٞاصٗخ ً٘غجخ ٖٓ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ 

  رذس٣غ٢ ثشٌَ اُذػْ أُوذّ ُِٞؽذاد اُؾ٤ٌٓٞخ رخل٤غ 

  أُغبٛٔخ ك٢ رٞع٤ٚ ٝػجؾ اإلٗلبم اُؼبّ ٝكوب ُأل٣ُٞٝبد اُٞؽ٤٘خ 

 

رطللىَش َهللج اػللذاد انًىاصَللخ انًىجهللخ ثبنُزللبئج ورؼضَللض يجللبدب انشللفبفُخ ويىاكجللخ أفضللم انًًبسعللبد  ثبَُللبً:

 ػهً:ورنك يٍ خالل انؼًم  وانًفبهُى انؼبنًُخ انًؼبصشح فٍ ئداسرهب

  رؼ٤ٔن رطج٤ن ٓلّٜٞ أُٞاصٗخ أُٞعٜخ ثبُ٘زبئظ   

 ّا٣ ء أُض٣ذ ٖٓ االٛزٔبّ ثبُغبٗت اُزؾ٢ِ٤ِ ُإلٗلبم اُؼب  

 رؾغ٤ٖ ٓٞهغ االسدٕ ػب٤ُٔب ك٢ ٓغبٍ شلبك٤خ أُٞاصٗخ  

 خالل انؼًم ػهً:انًغبهًخ فٍ ضجظ انزىظُف ثًب َغهى ثبالعزخذاو انكفإ نهًىاسد انًبنُخ يٍ ثبنثبً: 

 ػجؾ اُزٞظ٤ق ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ػ٠ِ أعبط االؽز٤بعبد اُلؼ٤ِخ ُِذٝائش اُؾ٤ٌٓٞخ  

 خالل:يٍ رؼضَض انمذساد انًإعغُخ نالسرمبء ثًغزىي أداء انذائشح  ساثؼبً:

 رؾغ٤ٖ اُخذٓبد  

  اُجشش٣خ سكغ ًلبءح أُٞاسد 

  رؾغ٤ٖ ث٤ئخ اُؼَٔ اُذاخ٤ِخ 

  اُذائشحدػْ صوبكخ اإلثذاع ٝاالثزٌبس ك٢  

 

نزطهؼبد انًغزمجهُخا  
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 أٌ وصاسح أو دائشح أو عهطخ أو هُئخ ػبيخ رذخم يىاصَزهب ضًٍ انًىاصَخ انؼبيخ نهذونخ. انذائشح انذكىيُـــخ :

ػبيلخ يغلزمهخ يبنُلبً أو ئداسَلبً رلذخم يىاصَزهلب  يإعغلخأٌ هُئخ أو يإعغخ سعًُخ ػبيخ أو عهطخ أو  انىدذح انذكىيُـــخ :

 ضًٍ يىاصَبد انىدذاد انذكىيُخ.

 خطخ انذكىيخ نغُخ يبنُخ يمجهخ نزذمُك األهذاف انىطُُخ انًُشىدح ضًٍ ئطبس يبنٍ يزىعظ انًذي. انًىاصَـخ انؼبيــــخ :

انذلبدٌ وانثالثلٍُ انُلىو ورُزهلٍ فلٍ  يلٍ انغلُخ انثلبٍَ األول يٍ شهش كبَىٌانُىو انغُخ انزٍ رجذأ فٍ  انغُخ انًبنُــــــــخ  :

 يٍ شهش كبَىٌ األول يٍ انغُخ رارهب.

 :            اإلَشاداد

 

 

 :انُفمبد              

جًُغ انضشائت وانشعىو وانؼىائذ واألسثبح وانفىائض وانًلُخ وأٌ أيلىال أخلشي رلشد نهخضَُلخ انؼبيلخ 

 أو ألٌ ودذح دكىيُخ.

 

انًخصصخ نهلذوائش انذكىيُلخ وانىدلذاد انذكىيُلخ نزًىَلم ثُلىد َفمبرهلب انجبسَلخ وانشأعلًبنُخ انًجبنغ 

 .كبفخ دغت لبَىٌ انًىاصَخ انؼبيخ ولبَىٌ يىاصَبد انىدذاد انذكىيُخ
 

 خ ــــــــــــــانًـىاصَ

 : انًىجهخ ثبنُزبئــج

انًُهجُللخ انًغللزخذيخ فللٍ اػللذاد لللبَىٌ انًىاصَللخ انؼبيللخ ولللبَىٌ يىاصَللبد انىدللذاد انذكىيُللخ وانزللٍ 

ثًىججهب رمىو انذوائش وانىدذاد انذكىيُخ ثزذذَذ سؤَزهب وسعبنزهب وأهلذافهب االعلزشارُجُخ وثشايجهلب 

ايج ػهلً أٌ ويشبسَؼهب وأَشطزهب ويإششاد لُبط األداء ػهلً يغلزىي األهلذاف االعلزشارُجُخ وانجلش

ركللىٌ واضللذخ ويذللذدح ولبثهللخ نهمُللبط ووالؼُللخ ويذللذدح ثاطللبس صيُللٍ وأٌ ركللىٌ يُغللجًخ يللغ سؤَللخ 

 .وانىدذاد انذكىيُخ نزذمُك األهذاف واالونىَبد انىطُُخوسعبنخ انذوائش 

 انًُبفغ انًزىلغ رذمُمهب يٍ انُفمبد انؼبيخ. انُزبئج انًُزظــــشح :

 اإلطـــبس انًبنــٍ

 انًــــذي   :يزىعظ 

انخطخ انًبنُخ نهذكىيخ وعُبعزهب خالل انًذي انًزىعظ نغُخ انًىاصَخ وعُزٍُ رأشُشرٍُ وانًغزُذح 

انً رىلؼبد االلزصبد انىطٍُ وانًجُُخ ػهً ػذد يٍ انًشركضاد وانفشضُبد ورىلؼبد انًإششاد 

 االلزصبدَخ انشئُغُخ.

 ئطـــبس اإلَفــبق

 : يزىعظ انًـــــذي 

انزفصُهُخ نهُفمبد انًزىلؼخ نهذوائش وانىدذاد انذكىيُلخ خلالل انًلذي انًزىعلظ نغلُخ انًىاصَلخ انخطخ 

 وعُزٍُ رأشُشرٍُ.

 جذول انزشكُالد  :

 

يجًىػخ انىظبئف وانفئبد وانذسجبد وانشوارت انًذذدح نكم يُهب فٍ َظبو رشكُالد انىظلبئف انصلبدس 

أو يىاصَللخ أٌ يللٍ انللذوائش د انىدللذاد انذكىيُللخ ثًمزضللً لللبَىٌ انًىاصَللخ انؼبيللخ أو لللبَىٌ يىاصَللب

 األخشي.

 خبسطخ انذغبثبد:

 
 

يجًىػللخ يللٍ انزصللُُفبد انًزغللمخ وانًُبعللجخ نًؼللبيالد انُظللبو انًللبنٍ انذكللىيٍ رزضللًٍ انزصللُُف 

 انىظُفٍ وااللزصبدٌ وانزُظًٍُ وانجشايجٍ وانزًىَهٍ وانجغشافٍ نهجُبَبد انًبنُخ انذكىيُخ.

 

 انًشاػُخ نهُىعانًىاصَخ 

االجزًبػٍ ويىاصَـخ 

 انطفــم:

 

انًىاصَخ انزٍ رأخز ثؼٍُ االػزجبس ادزُبجبد انطفلم وانًلشأح ورزضلًٍ انًخصصلبد انالصيلخ نزهجُلخ هلزِ 

 االدزُبجبد.

 

 : ًزبثؼخ وانزمُُىان

 

 

اداسح انًؼهىيلللبد  َظلللبو

انًبنُلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللخ 

 :  GFMISانذكىيُخ

األهللذاف االعللزشارُجُخ وانجللشايج فللٍ لللبَىٌ انًىاصَللخ يزبثؼللخ ولُللبط يإشللشاد األداء ػهللً يغللزىي 

 .انؼبيخ ولبَىٌ يىاصَبد انىدذاد انذكىيُخ نهزأكذ يٍ رذمُمهب نهُزبئج انًغزهذفخ

 

َظللبو يللبنٍ يذبعللجٍ وئداسٌ دكللىيٍ يذىعللت يزكبيللم َللشثظ انللىصاساد وانللذوائش انذكىيُللخ يبنُللبً يللغ 

 .انًبنُخوصاسح 

 

  

 

 يفبهُى يغزخذيخ
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 الملحق الإحصائي

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

  

البيــــــــــــــــــــــــــانالمبــلغالبيــــــــــــــــــــــــــانالمبــلغ

النفقـــــــــــــــاتاإلٌـــــــــــــــرادات

النفقــات الجـــــــارٌة8,012,939اإلٌـــرادات المحلـــــــٌة8,009,926

الجــــــهاز المدنـــــ2,243,921ًاإلٌــرادات الضرٌــــبٌة5,273,347

الجــــــهاز العســكري1,458,000اإليرادات غير الضريبية2,736,579

جــــــهاز األمن والسالمة العامة1,186,555

النفقات االخرى3,124,463المنـــــح الخــــــــارجٌة600,000

التقـــاعد والتعوٌضات1,370,000

فوائـــد الدٌــن العــام1,030,000

الدعم بما فٌه الدعم النقدي ودعم االعالف175,000

دعم الوحـدات الحكومٌة21,463

المعالجات الطبٌة125,000

دعم الجامعات األردنٌة الحكومٌة72,000

المعونة النقدٌة المتكررة131,000

تسدٌد التزامات سابقة200,000

النفقــات الرأســمالٌة1,242,558

مشاريع مستمرة243,834

مشاريع قيد التنفيذ731,992

مشــــاريع جـديـــــدة266,732

مجمـــــــوع النفقـات العامة9,255,497مجمـــــوع االٌــرادات العامة8,609,926

عجـز الموازنة645,571

االستخداماتالمبــلغالمصادر *المبــلغ
تسديد عجــز الموازنة645,571القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية15,850

تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة805,004قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة576,757

اطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدوالر709,000إصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدوالر709,000

سلف وزارة المالية لسلطة المياه229,224القروض الداخلية4,983,995

تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه296,803

اطفاءات الدين الداخلي3,600,000

المجموع6,285,602المجموع6,285,602

جــدول رقــم )1(

خالصة الموازنة العامة للسنة المالٌة 2019

( بااللف دٌنار )

مـوازنـــة التمـوٌـــــل

تموٌل االسالمً رقم ) 30 ( لسنة 2012 . * تتضمن اصدار صكوك تموٌل اسالمٌة استناداً لقانون صكوك ال
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 (مقدرة(

خالصخ انزصُُف انىظُفٍ نهُفمبد انؼبيخ انًمذسح 

1577دغت األلغبو انىظُفُخ نهغُخ انًبنُخ   



30 

 

 

 

 

 

  1577اناليشكضَخ نؼبو / انُفمبد انشأعًبنُخ نهًذبفظبد

(يهُىٌ دَُبس)  

30 

20 
21 25.5 

22.5 

27.5 

46 
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22 

20.5 
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مقدر فعليفعليفعليفعلي
20152016201720182019

    8,009.9    6,944.9       6,717.4       6,233.8     5,910.1  االيرادات المحلية 

        600.0        707.9894.7          835.9         886.3  المنح الخارجية

    8,609.9    7,839.7       7,425.3       7,069.7     6,796.4  مجموع االيرادات العامة

    8,012.9    7,619.6       7,113.0       6,919.4     6,624.5  النفقات الجارية

    1,242.6        947.7       1,060.2       1,029.3     1,098.4  النفقات الرأسمالية 

    9,255.5    8,567.3       8,173.2       7,948.6     7,722.9مجموع النفقات العامة 

  عجز الموازنة العامة 

-645.6-727.6-748-878.9         -926.5   بعد المنح

-1,245.6-1,622.4-1,455.9-1,714.8     -1,812.8   قبل المنح

  عجز/ وفر الموازنة العامة كنسبة من الناتج 

%2.0--2.4 %%2.6-%3.2-%3.5-   بعد المنح
%4.0--5.4 %%5.0-%6.2-%6.8-   قبل المنح

%27.3%26.1%25.7%25.8%25.5نسبة االيرادات العامة للناتج
%25.4%23.2%23.2%22.7%22.2نسبة االيرادات المحلية للناتج

%1.9%3.0%2.4%3.0%3.3نسبة المنح الخارجية للناتج
%29.4%28.6%28.3%29.0%29.0نسبة النفقات العامة للناتج

%25.4%25.4%24.6%25.2%24.9نسبة النفقات الجارية للناتج
%3.9%3.2%3.7%3.8%4.1نسبة النفقات الرأسمالية للناتج

%13.4%11.1%13.0%12.9%14.2نسبة النفقات الرأسمالية للنفقات العامة
%86.5%81.1%82.2%78.4%76.5تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة

%100.0%91.1%94.4%90.1%89.2تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية
%6.5%10.4%8.7%10.5%11.5 تغطية المنح للنفقات العامة

%7.0%11.4%9.5%11.8%13.0نسبة المنح الى اجمالي اإليرادات
%93.0%91.5%90.8%88.9%88.0تغطية اإليرادات العامة الى النفقات العامة 

نار ملٌون دٌ

جدول رقم )2(

تطور اداء الموازنة العامة ومؤشرات المالءة المالية للسنوات 2019-2015

البيان

مؤشرات المالءة المالية 

 يهُىٌ دَُبس 
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 أثشص يإششاد انًالءح انًبنُخ

  1577نًىاصَخ ػبو  

25.4%  

1.9%  

29.4%  

25.4%  

13.4%  

100.0%  

86.5%  

6.5%  

نسبة ثغطية المنح 

 للنفقات العامة
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عنوانهرقمه
11,535,55412,681,00012,775,00012,782,00012,788,000الدٌوان الملكً الهاشم0101ً

5,463,8605,801,0005,984,0005,906,0005,906,000مجلس األمة0201

1,352,3841,706,0001,848,0001,870,0001,884,000رئاسة الوزراء0301

259,366295,000344,000349,000354,000رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع والرأي0302

505,000475,000479,000489,000494,000رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنٌة0304

1,888,6001,848,0001,922,0001,942,0001,962,000دٌوان المحاسبة0401

1,247,9271,343,0001,509,0001,560,0001,575,000دٌوان الخدمة المدنٌة0601

1,133,6401,015,0001,070,0001,082,0001,089,000وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة0702

394,295416,745453,000475,300479,710المركز الجغرافً الملكً األردن0901ً

10,928,99112,455,93012,122,28013,337,56013,357,230وزارة الداخلٌة1001

3,661,4973,764,6103,692,0703,733,7403,776,670وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال المدنٌة والجوازات1002

38,572,50039,150,00029,591,00030,798,00030,971,000وزارة العدل1101

160,5003,938,00017,988,00018,358,00018,632,000المجلس القضائ1110ً

7,247,0008,409,0009,015,0009,452,0009,529,000دائرة قاضً القضاة1201

11,971,89712,094,00012,881,00013,353,00013,472,000وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن1301

1401
671,513773,0001,032,0001,045,0001,052,000وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن / دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة

938,209,000976,681,0001,079,860,0001,133,445,0001,217,751,000وزارة المالٌة1501

158,890356,000396,000412,000416,000وزارة المالٌة/ دائرة الموازنة العامة1502

7,483,0007,666,0007,713,0008,428,0008,580,000وزارة المالٌة/ الجمارك االردنٌة1503

5,124,0005,226,0005,251,0005,363,0005,402,000وزارة المالٌة/دائرة األراضً والمساحة1504

331,617511,000000وزارة المالٌة/ دائرة اللوازم العامة1505

12,936,00012,186,00012,459,00014,802,00014,843,000وزارة المالٌة / دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات1506

00978,0001,000,0001,009,000وزارة المالٌة / دائرة المشترٌات الحكومٌة1507

9,237,0007,713,0003,972,0005,145,0004,278,000وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن1601

701,000713,000728,000769,000777,000وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن/دائرة مراقبة الشركات1602

01,444,0001,848,0001,999,0001,540,000هٌئة االستثمار1603

01,862,0002,040,0002,038,0001,977,000مؤسسة المواصفات والمقاٌٌس1604

01,983,0001,771,0001,776,0001,736,000المؤسسة االردنٌة لتطوٌر المشارٌع االقتصادٌة1605

1,851,0001,937,0001,991,0002,113,0002,212,000وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ المجلس القومً للتخطٌط1701

2,988,6633,436,7143,293,5783,353,9763,382,248وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ دائرة االحصاءات العامة1702

4,184,00012,407,00014,585,00015,626,00015,535,000وزارة السٌاحة واآلثار1801

2,409,0002,909,0002,424,0004,356,0004,233,000وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

0351,000372,000388,000391,000متحف األردن1803

83,326,07698,799,480116,762,59886,104,61786,079,770وزارة االدارة المحلٌة1901

1,780,000985,2001,260,0001,274,6001,226,600وزارة الطاقة والثروة المعدنٌة2001

0730,000870,000949,000960,000هٌئة الطاقة الذرٌة االردنٌة2003

0723,000757,000782,000794,000هٌئة تنظٌم قطاع الطاقة والمعادن2004

ٌنار) (بالد

جدول رقم ) 3 (

المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2018 - 2022

20212022
الفصـــــــــــــــــــــــل

201820192020
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عنوانهرقمه
57,470,00092,251,00076,989,000109,549,000115,370,000وزارة األشغال العامة واالسكان2101

582,545647,000676,000674,000674,000وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌة2102

10,321,00010,032,00010,210,00010,433,00010,573,000وزارة الزراعة2201

ٌة االردنٌة2202 0546,650589,570609,000614,510المؤسسة التعاون

618,547590,040567,000574,500580,500وزارة المٌاه والري2301

1,474,8501,475,3851,546,9371,588,7421,633,283وزارة المٌاه والري/سلطة وادي األردن2302

535,000577,000635,000645,000654,000وزارة البٌئة2401

494,697,000541,784,500577,934,000614,181,500626,853,500وزارة التربٌة والتعلٌم2501

0293,760324,480328,320331,680مجمع اللغة العربٌة األردن2502ً

45,425,12548,480,11053,600,84057,603,21054,238,800وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم2601ً

0494,940524,580528,760532,940هٌئة إعتماد مؤسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها2602

291,993,000351,342,000340,808,000365,533,000384,648,000وزارة الصحة2701

071,00083,00085,00087,000المجلس الصحً العال2702ً

0712,520809,810811,690817,800المجلس الطبً األردن2703ً

04,087,0004,404,0004,140,0004,163,000المؤسسة العامة للغذاء والدواء2704

018,521,00018,334,00020,512,00020,563,000مستشفى األمٌر حمزة2705

63,832,60978,333,13615,632,20019,791,08020,313,610وزارة التنمٌة االجتماعٌة2801

0150,000114,555,480139,444,296139,446,120صندوق المعونة الوطنٌة2802

00446,400451,800457,200المجلس االعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة2803

7,836,3925,703,5506,962,7507,659,3408,335,760وزارة العمل2901

04,378,0004,282,0004,671,0004,535,000مؤسسة التدرٌب المهن2902ً

011,880,950000صندوق التشغٌل والتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقن2903ً

0014,515,00013,925,00019,765,000هٌئة تنمٌة وتطوٌر المهارات المهنٌة والتقنٌة2904

2,220,3852,553,0003,453,0004,238,0004,805,000وزارة الثقافة3001

399,000434,000455,000473,000477,000وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنٌة3003

8,660,0159,637,0008,911,00011,472,00011,657,000وزارة الشباب3050

8,972,00011,475,00014,887,00015,539,00016,081,000وزارة النقل3101

493,000496,000550,000553,000555,000وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوٌة3103

07,237,0007,750,0008,834,0007,545,000هٌئة تنظٌم النقل البري3104

01,857,0001,875,0001,910,0001,936,000هٌئة تنظٌم الطٌران المدن3105ً

0248,867254,512264,930268,651الهٌئة البحرٌة االردنٌة3106

8,614,00011,321,00014,399,00013,438,00013,352,000وزارة االقتصاد الرقمً والرٌادة3201

01,425,000000مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطن3202ً

02,889,0003,187,0003,385,0002,987,000هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت3203

0950,000950,000950,000950,000وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمٌة3302

01,029,0001,119,0001,188,0001,202,000دائرة االفتاء العام3402

0422,000444,000459,000464,000هٌئة االعالم3501

01,326,0001,524,0001,590,0001,607,000هٌئة النزاهة ومكافحة الفساد3601

0257,000285,000286,000289,000المجلس اإلقتصادي و اإلجتماع3701ً

0311,000403,000416,000421,000معهد اإلدارة العامة3801

01,236,0001,277,0001,302,0001,306,000هٌئة االوراق المالٌة3901

2,171,858,2382,472,240,0872,678,190,0852,846,693,9612,971,534,582

ٌنار) (بالد

جدول رقم ) 3 (

المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات 2018 - 2022

المجمـــــــــــــــــــوع

20212022
الفصـــــــــــــــــــــــل

201820192020
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ٌنار) (بالد

عنوانهرقمه

10,703,92812,198,70011,855,20013,062,12013,081,460وزارة الداخلٌة1001

1,352,9611,378,9201,357,6401,373,6801,390,840وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال المدنٌة والجوازات1002

14,30020,00020,00020,00020,000وزارة العدل1101

150,000127,000150,000150,000150,000دائرة قاضً القضاة1201

53,523,00055,025,00058,570,00061,290,00064,690,000وزارة المالٌة1501

630,000665,000700,000810,000900,000وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ المجلس القومً للتخطٌط1701

31,900,50565,669,30057,031,10081,369,25086,906,100وزارة األشغال العامة واالسكان2101

906,472,132950,312,0001,013,615,0001,081,272,0001,104,954,000وزارة التربٌة والتعلٌم2501

181,165,000218,208,000215,725,000229,445,000241,087,000وزارة الصحة2701

56,243,54162,573,1566,886,8008,451,5808,004,000وزارة التنمٌة االجتماعٌة2801

0040,172,00048,642,00048,642,000صندوق المعونة الوطنٌة2802

300,000300,000300,000300,000300,000وزارة العمل2901

13,754,34315,304,00013,747,00017,696,00017,985,000وزارة الشباب3050

01,188,0001,188,0001,188,0001,188,000وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمٌة3302

1,256,209,7101,382,969,0761,421,317,7401,545,069,6301,589,298,400

20182019

جدول رقم ) 4 (

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول للسنوات 2018 - 2022

المجمـــــــــــــــــــوع

الفصـــــــــــــــــــــــل
202020212022
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دٌنار ) ( بال

ٌــــــــــــــــــــــــــانالمبــلغ ٌــــــــــــــــــــــــــانالمبــلغالب الب

ت    تاإلٌـــــــــــــــرادا قـــــــــــــــا ف الن

دمات1,213,387,000 سلي والخ ت1,003,305,000ا رادات ب ي ال قــا ف ٌة الن جـــــــار ال

ك ة76,213,000 ل المل    تعو  ات العامل ن292,422,000ا رادات دخ

فة12,823,000 ختل دمات513,150,000اال رادات الم سلي والخ دا  ال خ است

كومي30,028,000 داخل ة والخار  ة176,186,000دع  ح قروض ال فوائد ال

قات األخرى21,547,000المنح الخار  ة55,925,000 ف الن

ت496,968,000 فقا الراسمالٌة الن

لي *369,125,000 تمو ل داخ

كومي8,565,000 دع  ح

اروض خار  ة63,353,000

منح خار  ة55,925,000

جمـــــوع1,388,376,000 ت م ٌــرادا جمـــــــوع1,500,273,000اال ت م ـقا ف الن

ـجز صاًف111,897,000 ع ل ال ب ل ق التموٌ

تالمبــلغ المصادر**المبــلغ داما خ االست

بل التمو ل176,767,000 تمو ل288,664,000م موع الوفر ا ل ال ب م موع الع ز ا

شار ي رأسمال ة63,353,000 ل م تمو  خار  ة ل قروض ال قة415,320,000ال ح ست داخل ة الم قروض ال سا  ال د أا د  س ت

داخل ة408,189,000 قروض ال سحوبات ال قة42,833,000م ح ست خار  ة الم قروض ال سا  ال د أا د  س ت

د التزامات345,895,000 د  س دا  احت ا  ات لت خ خز نة30,154,000است ل حكوم ة ل دات ال ائض الوح ل ف حو  ت

د التزامات453,012,000أخرى236,620,000 د  س ت احت ا  ات ل

أخرى841,000

جموع1,230,824,000 جموع1,230,824,000الم الم

الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة 2019

جدول رقم ) 5 (

لٌة القروض أو داخ ت أو/ال ٌا تٌاط ل/و اإلح ت تشم ت من الممولة الرأسمالٌة النفقا ة اإلٌرادا ذاٌت * و ال

سنة2012. دار تتضمن)30(  ل ك إص ل صكو قانون إستنادا إسالمٌة تموٌ ك ل ل صكو **  رقم اإلسالًم التموٌ

ل ـموازنـــة ٌـــــ جمعة التـمو الم
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مقدر 2019فعلً 2018 *فعلً 2017فعلً 2016فعلً 2015

1113,815,404       4,714,248         4,960,6865,064,1285,000,000

1142,520,096       2,296,266         2,350,6232,581,9192,620,000

13180,729,490      56,065,849       29,713,88923,866,01555,925,000

133167,953,903    168,042,817     136,620,975149,616,79630,028,000

14171,616,319      60,398,156       56,616,11480,066,07376,213,000

1421,026,255,735 1,340,929,250   1,240,847,7491,153,565,2451,213,387,000

14511,615,875      9,709,556         10,055,6646,391,5735,203,000

1,364,506,822 1,642,156,142   1,481,165,7001,421,151,749  1,388,376,000  

211347,601,542    359,224,556     362,335,844371,084,135265,408,000

21228,958,112      32,008,377       33,554,00137,920,114       27,014,000       

221469,001,917    494,879,781     486,015,807542,914,023513,150,000
       25,241,000       26,026,525      22,623,860       23,221,442      21,600,032 الفوائد الخارجية241

242130,230,069    138,265,046     141,823,610150,084,876150,945,000
         1,375,000         3,455,118        3,785,287         3,634,794       3,507,016االعانات لمؤسسات عامة غير مالية251

2631,000,000       0000

         4,221,000         6,397,898        6,440,280         5,933,530       5,229,155 التقاعد والتعويضات271

       15,122,000       22,085,233      20,876,192       22,728,076      20,714,223 نفقات اخرى متنوعة282

31115,142            16,519              509,218391,517           829,000

1,027,857,208 1,079,912,121   1,077,964,0991,160,359,4391,003,305,000

202001399,366,434    411,705,027     384,680,502402,958,482369,125,000

20200249,666,389      43,768,287       26,035,00526,668,4948,565,000

20345,124,339      68,638,526       59,588,68955,326,97863,353,000

20480,729,490      56,065,849       29,713,88923,866,01555,925,000

574,886,652    580,177,689     500,018,085508,819,969496,968,000

1,602,743,860 1,660,089,810   1,577,982,1841,669,179,4081,500,273,000

238,237,038-    17,933,668-       -96,816,484-248,027,659-111,897,000

5113001566,398,374    335,309,080     287,190,994439,594,450288,664,000

5111001560,569,654    428,170,056     814,782,687254,390,410     415,320,000

511100245,930,758      56,426,546       61,272,647110,023,00542,833,000

5114001232,014,918    125,347,417     184,147,021108,083,841     30,154,000       

51140022,155,119       3,983,645         4,002,3763,718,8980

5119001500,000          0000

51190042,824,872       8,219                718,939297,487           0

5119007460,830,095    429,148,809     325,521,400325,379,295     453,012,000     

5119008376,790,673    101,909,574     141,478,885237,165,622     0

5119012033,196,696       4,051,8761,883,6840

511901305,370,377         04,546,979         0

511901403,915,3156,630,6487,387,9880

5119015006,688,594        7,751,096         0

5119999147,436,101    69,628,829       83,325,800      1,203,251         841,000            

2,395,450,564 1,592,414,563   1,919,811,867  1,501,426,006  1,230,824,000  

4113001328,161,336    317,375,412     190,374,510191,566,791176,767,000

411100172,414,221      99,538,800       112,058,65181,277,94263,353,000

41110021,485,320,501 582,009,089     1,073,948,027619,591,946408,189,000

4119001500,000          0000

4119004455,593,463    460,460,577     425,387,962322,343,981345,895,000

41190071,932,00711,388,0789,739,2476,716,8620

411900821,798,701      39,160,114       19,788,21335,995,2720

4119009068,823,89382,500,000225,528,176229,224,000

0006,688,5940سلف مستحقة 4119010

411999929,730,335      13,658,600       6,015,25711,716,442       7,396,000         

2,395,450,564 1,592,414,563   1,919,811,8671,501,426,0061,230,824,000
00000

رأسمالٌة - قروض خارجٌة 

اصول ثابتة 

مجموع التفقات الجارٌة 

النفقات الرأســـــــــــمالٌة 

رأسمالٌة - تموٌل داخلً

رأسمالٌة - دعم حكومً

الفوائد الداخلٌة 

الدعم لوحدات حكومٌة عامة

مجموع االٌرادات 

النفقــــــــــــات الجـــــــارٌـة 

الرواتب واالجور والعالوات 

مساهمات الضمان االجتماعً

استخدامات السلع والخدمات 

النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

تسدٌد سلفة شركة الفوسفات

رأسمالٌة - منح 

مجموع  النفقات الرأسمالٌة

اجمالً النفقات 

صافً العجز / الوفر قبل التموٌل 

تسدٌد العجز قبل التموٌل 

 موازنة التــــــــــــــــموٌل المجمعة

االستخدامــــــــــــــــــــــــــــــات 

تسدٌد أقساط القروض الداخلٌة المستحقة

تسدٌد اقساط القروض الخارجٌة المستحقة 

تحوٌل فائض الوحدات الحكومٌة للخزٌنة 

تحوٌل دعم حكومً غٌر مصروف للخزٌنه

مطالبات غٌر مسدده

ردٌات اٌرادات سنوات سابقة وذمم

احتٌاطات لتسدٌد التزامات 

تسدٌد التزمات

سلفة شركة الفوسفات

استخدام احتٌاطٌات لتسدٌد التزامات 

امانات وردٌات نفقات سنوات سابقة

 جدول رقم (6)

 تطور موازنات الوحدات الحكومٌة للسنوات 2015 - 2019

االٌـــــــــــــــــــــــــــــرادات 

المنح الخارجٌة 

دعم حكومً

بالدٌنار

اٌرادات دخل الملكٌة 

اٌرادات بٌع السلع والخدمات

االٌرادات المختلفة 

البٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

الضرائب على الدخل واالرباح

الضرائب على السلع والخدمات 

دة. كومٌة وح ا والبالغ )29( ح ل 2019 عدده ت ٌشم دا حكومٌة الوح ًت ال م ال قلها ت عامة الموازنة قانون الى ن م ًف ال 2018 عا ًل ع ف م ال عا *  ل

سلف

تورٌد واردات الدوائر والوحدات الحكومٌة

قروض تموٌلٌة للفئات المستهدفة

التزامات غٌر مسددة 

مجموع المصادر 

 العجز /الوفر بعد التموٌل 

اخرى 

مجموع االستخدامات 

وفر الموازنة قبل التموٌل 

القروض الخارجٌة لتموٌل مشارٌع رأسمالٌة 

مسحوبات القروض الداخلٌة 

المصــادر

سلفة وزارة المالٌة

اخرى 
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20182019

274000000274الدٌوان الملكً الهاشم0101ً

977310801974مجلس األمة0201

3491000449395رئاسة الوزراء0301

801200120080رئاسة الوزراء / دٌوان التشرٌع والرأي0302

8610040285دائرة الشراء الموحد0303

3137301407316رئاسة الوزراء / وكالة األنباء األردنٌة0304

69519003210681دٌوان المحاسبة0401

132000712500وزارة تطوٌر القطاع العام0501

40916004312430دٌوان الخدمة المدنٌة0601

149300220148وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة0702

2318002900210المركز الجغرافً الملكً األردن0901ً

16872100550781731وزارة الداخلٌة1001

13494200587811256وزارة الداخلية / دائرة األحوال المدنية والجوازات1002

525535120386265590وزارة العدل1101

14231115076531461دائرة قاضي القضاة1201

3494002300330وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن1301

14411001020143وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية1401

1260210050291238وزارة المالٌة1501

136300701133وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة1502

32612410076023428وزارة المالٌة / الجمارك االردنٌة1503

1529261035131523وزارة المالية / دائرة األراضي والمساحة1504

126700710125وزارة المالٌة / دائرة اللوازم العامة1505

14994130660621539وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات1506

100216204854971وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن1601

204500401206وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات1602

001980000198هٌئة االستثمار1603

0326000010631مؤسسة المواصفات والمقاييس1604

0783000090المؤسسة االردنٌة لتطوٌر المشارٌع االقتصادٌة1605

2344001608230وزارة التخطٌط والتعاون الدولً / المجلس القومً للتخطٌط1701

69713003380669وزارة التخطٌط والتعاون الدولً / دائرة االحصاءات العامة1702

39314003063374وزارة السٌاحة واآلثار1801

101821004842989وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة1802

0745000052متحف األردن1803

85227002911850وزارة الشؤون البلدٌة1901

701360015502584وزارة الطاقة والثروة المعدنٌة2001

0202870013309هٌئة الطاقة الذرٌة االردنٌة2003

0134350000448هٌئة تنظٌم قطاع الطاقة والمعادن2004

68104040350746501وزارة األشغال العامة واالسكان2101

115600717120وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌة2102

75109901206527399وزارة الزراعة2201

ٌة االردنٌة2202 0171990001217المؤسسة التعاون

1957772412179وزارة المٌاه والري2301

165515015126311527وزارة المٌاه والري / سلطة وادي األردن2302

3181600611328وزارة البٌئة2401

1063172007442000254106303وزارة التربٌة والتعلٌم2501

0154000055مجمع اللغة العربٌة األردن2502ً

3125001811299وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم2601ً

رقمه

النقل

اجمالً الوظائف حسب نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة فً الوزارات والدوائر الحكومٌة لسنة 2019

جدول رقم ) 7 (

الفصل
العدد لسنة

الغاءاالحداثات

(-)

ة أ - حسب نظام الخدمة المدٌن

العدد لسنة

(+)شواغرنقل**تعبأ بالنقل*جدٌدة
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20182019

0182000184هٌئة إعتماد مؤسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها2602

3527295202128913034920وزارة الصحة2701

0013000013المجلس الصحً العال2702ً

0367000272المجلس الطبً األردن2703ً

0118020004817المؤسسة العامة للغذاء والدواء2704

0608770000937مستشفى األمٌر حمزة2705

29938301157302915وزارة التنمٌة االجتماعٌة2801

0163810003400صندوق المعونة الوطنٌة2802

051110000116المجلس االعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة2803

8351212444813وزارة العمل2901

048141600001464مؤسسة التدرٌب المهن2902ً

0232000135صندوق التشغٌل والتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقن2903ً

39610001460386وزارة الثقافة3001

107000600101وزارة الثقافة / دائرة المكتبة الوطنٌة3003

19081544054931907وزارة الشباب3050

130500900126وزارة النقل3101

23922002900232وزارة النقل / دائرة األرصاد الجوٌة3103

031770000180هٌئة تنظٌم النقل البري3104

0194230000442هٌئة تنظٌم الطٌران المدن3105ً

0281000083الهٌئة البحرٌة االردنٌة3106

81526003128816وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات3201

0212670000288مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطن3202ً

062390000245هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت3203

073859000268667وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمٌة3302

0151960001212دائرة االفتاء العام3402

031100010112هٌئة االعالم3501

0112410002254هٌئة النزاهة ومكافحة الفساد3601

0031000031المجلس اإلقتصادي و اإلجتماع3701ً

0072000274معهد اإلدارة العامة3801

021660000168هٌئة االوراق المالٌة3901

192741479216353315326340340208529المجموع

2300000023الدٌوان الملكً الهاشم0101ً

11060000001106وزارة العدل1101

3214000000361دائرة قاضً القضاة1201

ن1301 328000000328وزارة الخارجٌة وشؤون المغترٌب

177840000001818المجموع

194519483216353315326340340210347االجمالً

رقمه

النقل
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جدول رقم ) 7 (

المنقولٌن من الوحدات الحكومٌة الى الوزارات والدوائر الحكومٌة .  *

الفصل
العدد لسنة

الغاءاالحداثات

(-)

المنقولٌن من الوزارات والدوائر الحكومٌة الى الوحدات الحكومٌة .  **

ب - حسب األنظمة الخاصة

ة أ - حسب نظام الخدمة المدٌن

العدد لسنة

(+)شواغرنقل**تعبأ بالنقل*جدٌدة



40 

 

 

العدد

لسنة

20182019

459456248332014335سلطة المٌاه8102

6890002666300مؤسسة سكة حدٌد العقبة8104

4108041700397المؤسسة العامة لإلسكان والتطوٌر الحضري8105

1373470585001330المؤسسة اإلستهالكٌة المدنٌة8109

150000141782100مؤسسة التدرٌب المهن8110ً

8884008598285100وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمٌة8111

198200200198الخط الحدٌدي الحجازي األردن8114ً

7000050166صندوق توفٌر البرٌد8115

5500541000مجمع اللغة العربٌة األردن8116ً

7800735000معهد االدارة العامة8117

3930038112000صندوق المعونة الوطنٌة8120

14410011110141صندوق التنمٌة والتشغٌل8122

6380060038000مؤسسة المواصفات والمقاٌٌس8124

245002387000هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت8126

1519010220011301مؤسسة اإلذاعة والتلفزٌون8127

ٌة االردنٌة8128 2090019910000المؤسسة التعاون

73613001000739سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاح8129ً

183001776000هٌئة تنظٌم النقل البري8131

289002872000هٌئة الطاقة الذرٌة االردنٌة8133

8200811000الهٌئة البحرٌة االردنٌة8136

4500441000الصندوق الوطنً لدعم الحركة الشبابٌة والرٌاضٌة8138

2800026911000مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطن8140ً

809008036000المؤسسة العامة للغذاء والدواء8141

169001663000هٌئة االوراق المالٌة8143

211835204806632770سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة8144

9200839000المؤسسة االردنٌة لتطوٌر المشارٌع االقتصادٌة8146

4530042330000هٌئة تنظٌم الطٌران المدن8151ً

1700134000المجلس الصحً العال8152ً

206001979000دائرة االفتاء العام8153

8810000089مركز إٌداع االوراق المالٌة8158

11500001150000شركة تطوٌر العقبة8160

8400822000هٌئة إعتماد مؤسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها8163

5300458000متحف األردن8165

3100310000المجلس االقتصادي واالجتماع8168ً

8860087610000مستشفى األمٌر حمزة8170

631102110061المحكمة الدستورٌة8173

111001110000المجلس االعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة8175

110300300110الهٌئة المستقلة لالنتخاب8176

3400322000صندوق التشغٌل والتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقن8177ً

6600660000المجلس الطبً األردن8178ً

203001985000هٌئة االستثمار8179

4500043614000هٌئة تنظٌم قطاع الطاقة والمعادن8180

116001106000هٌئة االعالم8181

2530024211000هٌئة النزاهة ومكافحة الفساد8182

3689003500342بنك تنمٌة المدن والقرى9001

1583693056001599المؤسسة العامة للضمان االجتماع9002ً

158600300161صندوق استثمار اموال الضمان االجتماع9003ً

نمٌتها9004 104201400101مؤسسة استثمار الموارد الوطنٌة وت

5442400300565مؤسسة االقراض الزراع9005ً

257500900253مؤسسة تنمٌة اموال االٌتام9006

2891080030المجلس التمرٌضً االردن9007ً

2560050026الهٌئة الهاشمٌة للمصابٌن العسكرٌٌن9008

5970070059صندوق الحج9009

58200010077صندوق تسلٌف النفقة9010

333603433116353263166666614750

910000010المحكمة الدستورٌة8173

910000010

333693443116353263166666614760

* المنقولين من الوزارات والدوائر الحكومية الى الوحدات الحكومية .

** المنقولين من الوحدات الحكومية الى الوزارات والدوائر الحكومية .

المجموع

ب - حسب األنظمة الخاصة

المجموع

االجمالً

ة أ - حسب نظام الخدمة المدٌن

رقمه
العدد لسنة

النقلالغاءاالحداثات

الفصل
نقل**تعبأ بالنقل*

اجمالً الوظائف حسب نظام الخدمة المدنٌة واألنظمة الخاصة فً الوحدات الحكومٌة لسنة 2019

جدول رقم ) 8 (

(+)جدٌدة (-)شواغر


