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التطور التاريخي لديوان المحاسبة
مر تأسيس ديوان المحاسبة بثالث مراحل ،ارتبطت كل منها بالظروف السياسية واالقتصادية
والتشريعية في المملكة
المرحلة األولى  1928تم إنشاء دائرة مراجعة الحسابات ،لتدقيق الحسابات المالية في اإلمارة.
المرحلة الثانية  1931صدر قانون تدقيق وتحقيق الحسابات حيث تم بموجب هذا القانون تأسيس
دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات وكانت مهمة الدائرة تدقيق وتحقيق الحسابات الحكومية وارتبطت
الدائرة مع رئاسة الوزراء ثم مع وزارة المالية

المرحلة الثالثة  1952مع صدور الدستور األردني واستنادا إلى المادة ( )119منه صدر قانون
ديوان المحاسبة رقم ( ،)28حيث نصت هذه المادة على أن يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة
إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها.
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الرؤيا والرسالة والقيم
الرؤيا:
التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم
االفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.

الرسالة:
المساهمة في تحسين استخدام وادارة الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية
المستدامة للمجتمع ،من خالل رقابة شاملة ومستقلة على المال العام لتحقيق

رقابة فعالة تحافظ عليه من الهدر و الضياع وفقا ً ألفضل
الممارسات الرقابية و المعايير المهنية الدولية و ذلك من خالل :
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تابع الرؤيا والرسالة والقيم
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محاربة كافة أشكال الفساد المالي واإلداري.
المساهمة في إصالح أنظمة اإلدارة المالية العامة للدولة.
المساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار اإلداري الذي يُتخذ داخل
اإلدارات الحكومية.
المساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية.
المساعدة في تعزيز القيم المؤسسية والمبادئ األخالقية في تقديم الخدمة العامة وذلك بالحد من
االستثناءات والتفسيرات غير المبررة التي تمارس داخل اإلدارات الحكومية.
مساعدة أجهزة السلطة التنفيذية في إعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يتفق مع أسس
الرقابة على المال العام.
مساعدة مجلس االمة للتأكد من مشروعية أعمال القطاع العام من خالل تقاريرنا الرقابية والتي
تبين التجاوزات والمخالفات المختلفة واإلشارة إلى أي ضعف تشريعي أو تنظيمي أو مؤسسي
واقتراح التوصيات والحلول المناسبة حيالها.

تابع الرؤيا والرسالة والقيم
القيـــم:

في مسيرتنا نحو رؤيتنا المستقبلية ولتحقيق رسالتنا على
المستويات كافة ،فإننا نحتكم إلى منظومة قيمنا المشتركة التي ستبقى
دوما ً مرجعيتنا األولى واألساسية:
النزاهة
الكفاءة المهنية
العناية المهنية
السرية
العمل بروح الفريق
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مهام ديوان المحاسبة
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مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب األمانات والسلف والقروض والتسويات
والمستودعات على الوجه المبين في قانون الديوان.
تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
الرقابة على األموال العامة للتأكد من سالمة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة.
التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة.
التثبت من ان القرارات واإلجراءات اإلدارية في الجهات الخاضعة لرقابة
الديوان تتم وفقا ً للتشريعات النافذة.

نطاق رقابة ديوان المحاسبة
تشمل المظلة الرقابية للديوان ما يلي :
 .1الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة
المستقلة.
 .2المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.
 .3أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها إذا
كانت أموال هذه الجهة بحكم األموال العامة أو ان جبايتها تمت بموجب أحكام
القانون ومن األمثلة على ذلك النقابات المهنية والجمعيات الخيرية والهيئات
التطوعية  ..الخ.
 .4الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته ( )% 50فأكثر من رأسمالها.
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أهم إنجازات الديوان
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أوالً :تقارير الديوان
التقرير السنوي:



بموجب المادة ( )119من الدستور والتعديالت الدستورية الجديدة يقدم رئيس ديوان المحاسبة
تقريرا ً سنويا ً لمجلسي االعيان والنواب عن الجهات الخاضعة لرقابته يتضمن آراءه وملحوظاته
وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية
او كلما طلب منه مجلسا االعيان والنواب.


التقارير األخرى:

لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلسي االعيان والنواب تقارير خاصة يلفت فيها
نظره إلى أمور يرى أنها من الخطر واألهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.
يرسل رئيس الديوان نسخا ً من تقاريره إلى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية.

10

بعض االنظمة المحوسبة في الدولة
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النظام المالي الحكومي .GFMIS
نظام المدفوعات االلكترونية .Efawateercom
نظام المشتريات الحكومية . EProcurement
نظام االداري الحكومي (موارد بشرية) .HRMIS
انظمة خاصة بالضريبة والجمارك والضمان االجتماعي
وغيرها الكثير.

 كما تم تجهيز بنية تحتية لربط جميع الوزارات مع بعض.
 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


تحليل الحسابات الختامية للدولة:
يشمل الحساب الختامي للدولة كافة االيرادات والنفقات خالل السنة المالية.




تبلغ قيمة النفقات االجمالية بمختلف انواعها لكافة مؤسسات الدولة مايقارب ( )10مليار دينار ناتجة
عن مئات االالف من قيود النفقة.



تبلغ قيمة االيرادات االجمالية ما يقارب ( )8مليار وتشمل االيرادات المحلية والمنح الخارجية ،ويتم
تمويل العجز من خالل الحصول على قروض محلية وخارجية.

تقوم كافة المؤسسات باستخدام النظام المالي الحكومي المحوسب ) ( GFMISفي قيد نفقاتها
ويعتبر المرجع االساسي في الحصول على البيانات .
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الحساب الختامي للدولة


تحليل الحسابات الختامية للدولة:



يتم تشكيل فريق متخصص لمراجعة وتدقيق الحساب الختامي للدولة.



يتم الحصول على البيانات على مستوى الجهات الخاضعة للتدقيق من واقع الموقف المالي السنوي
والذي يتم تبويبه حسب اوجه االنفاق المعتمدة في الدولة.



يتم اجراء التحليل المالي والمراجعة والتدقيق على مستوى البيانات المجمعة ومستوى بيانات كل
وحدة وعلى مستوى العمليات وفقا لمعايير التدقيق والتدقيق المبني على المخاطر.



يتم تحديد اوجه الخلل والمخالفات المكتشفة ورفع التوصيات والتنسيبات وتوثيقها وادراجها ضمن
التقريرالسنوي لديوان المحاسبة والذي يرفع الى مجلس االمة لمناقشته مع الجهات المعنية حسب
االصول.
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وشـكــرا ً جــزيــالً
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