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صاديةواالقتالسياسيةبالظروفمنهاكلارتبطتمراحل،بثالثالمحاسبةديوانتأسيسمر

المملكةفيوالتشريعية

التطور التاريخي لديوان المحاسبة

.ةراماإلفيالماليةالحساباتلتدقيقالحسابات،مراجعةدائرةإنشاءتم1928األولىالمرحلة

أسيستالقانونهذابموجبتم  حيثالحساباتوتحقيقتدقيققانونصدر1931الثانيةالمرحلة

وارتبطتةالحكوميالحساباتوتحقيقتدقيقالدائرةمهمةوكانتالحساباتوتحقيقتدقيقدائرة

المالي ةوزارةمعثم  الوزراءرئاسةمعالدائرة

قانونصدرمنه(119)المادةإلىواستنادااألردنيالدستورصدورمع1952الثالثةالمرحلة

لمراقبةمحاسبةديوانبقانونيشكلأنعلىالمادةهذهنصتحيث،(28)رقمالمحاسبةديوان

.صرفهاوطرقونفقاتهاالدولةإيراد
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:الرؤيا

ممفاهيوتوطيدالعامةالمساءلةلتعزيزالمستدامالمهنيالرقابيالتميز

.وفاعليةبكفاءةللعملالعامالقطاعومساعدةوالشفافيةاالفصاح

:الرسالة

مية المساهمة في تحسين استخدام وادارة الموارد العامة للدولة لتحقيق التن

قيق لتحالمستدامة للمجتمع، من خالل رقابة شاملة ومستقلة على المال العام

رقابة فعالة تحافظ عليه من الهدر و الضياع وفقاً ألفضل 

:الممارسات الرقابية و المعايير المهنية الدولية و ذلك من خالل

الرؤيا والرسالة والقيم



واإلداريالماليالفسادأشكالكافةمحاربة.

للدولةالعامةالماليةاإلدارةأنظمةإصالحفيالمساهمة.

داخلخذيُتالذياإلداريالقرارفيوالمساواةوالشفافيةالمشروعيةمبادئتعزيزفيالمساعدة
.الحكوميةاإلدارات

وفاعليةبكفاءةللدولةالمتاحةالموارداستخدامفيالمساعدة.

منالحدبوذلكالعامةالخدمةتقديمفياألخالقيةوالمبادئالمؤسسيةالقيمتعزيزفيالمساعدة
.الحكوميةاإلداراتداخلتمارسالتيالمبررةغيروالتفسيراتاالستثناءات

سسأمعيتفقبماوالقوانينالتشريعاتصياغةإعادةفيالتنفيذيةالسلطةأجهزةمساعدة
.العامالمالعلىالرقابة

يوالتالرقابيةتقاريرناخاللمنالعامالقطاعأعمالمشروعيةمنللتأكداالمةمجلسمساعدة
سسيمؤأوتنظيميأوتشريعيضعفأيإلىواإلشارةالمختلفةوالمخالفاتالتجاوزاتتبين

.حيالهاالمناسبةوالحلولالتوصياتواقتراح
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الرؤيا والرسالة والقيمتابع 
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الرؤيا والرسالة والقيمتابع 

:  القيـــم
علىنارسالتولتحقيقالمستقبليةرؤيتنانحومسيرتنافي

ستبقىلتياالمشتركةمناقي  منظومةإلىنحتكمفإننا،كافةالمستويات

 ً :األساسيةواألولىمرجعيتنادوما

النزاهة

المهنيةالكفاءة

العناية المهنية

السرية

العمل بروح الفريق
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مهام ديوان المحاسبة

ياتوالتسووالقروضوالسلفاألماناتوحسابونفقاتهاالدولةوارداتمراقبة

.الديوانقانونفيالمبينالوجهعلىوالمستودعات

الديوانلرقابةالخاضعةللجهاتوالمحاسبيةالماليةالمشورةتقديم.

لةوفاعقانونيةبصورةإنفاقهاسالمةمنللتأكدالعامةاألموالعلىالرقابة.

الجهاتعمبالتنسيقبهاالمعمولالبيئيةالتشريعاتتطبيقسالمةمنالتأكد

.العالقةذات

لرقابةالخاضعةالجهاتفياإلداريةواإلجراءاتالقراراتانمنالتثبت

ً تتمالديوان .النافذةللتشريعاتوفقا
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نطاق رقابة ديوان المحاسبة

:يليماللديوانالرقابيةالمظلةتشمل

مةالعاوالمؤسساتالعامةالرسميةوالمؤسساتالحكوميةوالدوائرالوزارات1.

.المستقلة

.الكبرىعمانوأمانةالمشتركةالخدماتومجالسالبلديةالمجالس2.

إذاحساباتهابتدقيقالمحاسبةديوانتكليفالوزراءمجلسيقررجهةأي3.

أحكامبموجبتمتجبايتهاانأوالعامةاألموالبحكمالجهةهذهأموالكانت

يئاتوالهالخيريةوالجمعياتالمهنيةالنقاباتذلكعلىاألمثلةومنالقانون

.الخ..التطوعية

.رأسمالهامنفأكثر(%50)نسبتهماالحكومةلكتتمالتيالشركات4.
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أهم إنجازات الديوان
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تقارير الديوان: أوالً 

السنويالتقرير:
ةالمحاسبديوانرئيسيقدمالجديدةالدستوريةوالتعديالتالدستورمن(119)المادةبموجب

ً تقريراً  لحوظاتهومآراءهيتضمنلرقابتهالخاضعةالجهاتعنوالنواباالعيانلمجلسيسنويا

عاديةدورةكلبدءفيوذلكعليهاالمترتبةوالمسؤوليةالمرتكبةالمخالفاتوبيان

.النوابواالعيانامجلسمنهطلبكلمااو

األخرىالتقارير:
فيهاتيلفخاصةتقاريرالنوابواالعيانيلمجلسيقدمأنوقتأيفيالمحاسبةديوانلرئيس

.فيهاالنظرتعجيلتستلزمبحيثواألهميةالخطرمنأنهايرىأمورإلىنظره

ً نسخالديوانرئيسيرسل .الماليةوزيرومعاليالوزراءرئيسدولةإلىتقاريرهمنا



بعض االنظمة المحوسبة في الدولة

 النظام المالي الحكوميGFMIS.

 نظام المدفوعات االلكترونيةEfawateercom.

نظام المشتريات الحكوميةEProcurement .

 ( موارد بشرية)نظام االداري الحكوميHRMIS.

 انظمة خاصة بالضريبة والجمارك والضمان االجتماعي

.  وغيرها الكثير
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عضكما تم تجهيز بنية تحتية لربط جميع الوزارات مع ب.

 تم انشاء مركز مسؤول عن ربط الوزارات من قبل وزارة

.االقتصاد الرقمي والريادة على مجال واحد حكومي

تجري االن مفاوضات النشاء مركز للبيانات الضخمة.
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الحساب الختامي للدولة

للدولةالختاميةالحساباتتحليل:
الماليةالسنةخاللوالنفقاتااليراداتكافةللدولةالختاميالحسابيشمل.

ناتجةدينارمليار(10)مايقاربالدولةمؤسساتلكافةانواعهابمختلفاالجماليةالنفقاتقيمةتبلغ

.النفقةقيودمناالالفمئاتعن

مويتالخارجية،والمنحالمحليةااليراداتوتشململيار(8)يقاربمااالجماليةااليراداتقيمةتبلغ

.وخارجيةمحليةقروضعلىالحصولخاللمنالعجزتمويل

المحوسبالحكوميالماليالنظامباستخدامالمؤسساتكافةتقوم( GFMIS)نفقاتهاقيدفي

.البياناتعلىالحصولفياالساسيالمرجعويعتبر
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الحساب الختامي للدولة

للدولةالختاميةالحساباتتحليل:
يتم تشكيل فريق متخصص لمراجعة وتدقيق الحساب الختامي للدولة.

لي السنوي يتم الحصول على البيانات على مستوى الجهات الخاضعة للتدقيق من واقع الموقف الما

.  والذي يتم تبويبه حسب اوجه االنفاق المعتمدة في الدولة

يانات كل يتم اجراء التحليل المالي والمراجعة والتدقيق على مستوى البيانات المجمعة ومستوى ب

.وحدة وعلى مستوى العمليات وفقا لمعايير التدقيق والتدقيق المبني على المخاطر

ها وادراجها ضمن يتم تحديد اوجه الخلل والمخالفات المكتشفة ورفع التوصيات والتنسيبات وتوثيق

ية حسب التقريرالسنوي لديوان المحاسبة والذي يرفع الى مجلس االمة لمناقشته مع الجهات المعن

.االصول
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وشـكــراً جــزيــالً 


