
 دليل دورة الموازنة
 :تقديم

 تبدأ العامة الموازنة دورة أو الموازنة، مراحل تسمى هامة، مراحل أربع في العالم دول معظم في العامة الموازنة تمر

 مراقبة وهي الرابعة المرحلة وأخيرا   التنفيذ مرحلة ثم اإلقرار، أو االعتماد مرحلة وتليها واإلعداد التحضير بمرحلة

 مشروع بتحضير تقوم اإلدارية الوحدات بعض أن نجد فبينما والتداخل، باالستمرار األربعة المراحل هذه وتتصف التنفيذ،

 أخرى ووحدات الحالية، المالية السنة موازنة تنفذ تزال ال أخرى وحدات هناك أن نالحظ المقبلة، المالية للسنة الموازنة

 . الدورية صفة الموازنة يعطي وهذا والحالية، الماضية السنة موازنة تدقق

 ظل في العامة الموازنة دورة وتتحقق التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة بين المراحل بهذه القيام مسؤولية وتتوزع هذا

 األردن في العامة الموازنة بها تمر التي المراحل ليبي ِّن الكتي ِّب هذا إصدار جاء وقد وزمني، قانوني دستوري إطار

 التخطيط أدوات من هامة أداة تعتبر والتي الموازنة تحضير وخطوات العامة الموازنة بتحضير المختصة والجهات

 اتخاذ عمليات من ذلك على يترتب وما واألنشطة، البرامج أعمال لنتائج بالنسبة والتقييم والتحليل والرقابة والتوجيه

 .السليمة المالية للسياسات ورسم المناسبة للقرارات

 الغايات تحقيق في يسهم أن آمال الكتي ِّب هذا إصدار في المتميز للجهد الدائرة في العاملين جميع أشكر الختام وفي

 . إعداده من المرجوة واألهداف

  التوفيق،،، ولي وهللا

  الموازنة دائرة عام مدير

 

 المالية اإلدارة من العامة الموازنة

 على وذلك( وتعديالته العامة الميزانية تنظيم قانون) 1962 لسنة( 39) رقم القانون بموجب العامة الموازنة دائرة تأسست

 :التالي النحو

 .الموظفين من كاف بعدد وتزود المالية بوزير ترتبط( العامة الموازنة دائرة) تسمى خاصة دائرة تؤسس  -1

 تعيين في القانونية القواعد وفق ويعين عام أمين برتبة ويكون العامة الموازنة مدير يسمى موظف الدائرة يرأس -2

 .العامين األمناء

 . العامة الموازنة بدائرة المتعلقة األعمال كافة عن المالية وزير أمام مباشرا   مسؤوال   الموازنة مدير يكون -3

 -: يلي كما العامة الموازنة دائرة وصالحيات وواجبات مهام تحددت أعاله إليه المشار القانون وبموجب

 الهاشمية األردنية للمملكة السنوية العامة الموازنة قانون إعداد. 

 الوزراء مجلس يرسمها التي العامة السياسة لتنفيذ الالزمة المخصصات رصد اقتراح. 

 المقابلة أو الجمع أو الزيادة أو بالتخفيض الحكومة دوائر كافة بها تتقدم التي المالية التخصيصات طلبات تنقيح 

 .المراجعة أو

 بعضها وعالقتها جدواها من التأكد بغية مخصصات لها تطلب التي والمشاريع واألعمال البرامج كافة تمحيص 

 .ببعض

 والتمويل البرامج في الضرورية غير االزدواجيات حذف من التأكد. 

 مجلس يتخذها التي األخرى والقرارات والمالية االقتصادية للسياسة التخصيصات طلبات مطابقة من التثبت 

 .الوزراء

 واألعمال البرامج بكافة يتعلق فيما الحكومة دوائر كافة من الالزمة المعلومات طلب الموازنة دورة دليل 

 .وتمويلها والمشاريع

 الحكومة دوائر من دائرة ألية المالية والقيود والمخابرات الوثائق كافة على االضطالع. 



 مع بالتعاون وتحسينها لتطويرها يلزم ما وإعداد الحكومة دوائر لكافة والبرامج اإلدارية األعمال وتحليل تدقيق 

 .المدنية الخدمة ديوان

 تتم معين وقت العمليات هذه من لكل يحدد أن على الموازنة القرار الضرورية بالعمليات مفصل بيان إعداد 

. سنه كل من الثاني كانون شهر من االول اليوم قبل العامة الموزانة على النهائية الموافقة تنجز بحيث فيه،

 كل وعضوية رئيسا   المالية وزير من حاليا يتألف للموازنة استشاري مجلس تشكيل تم فقد ذلك إلى باإلضافة

 عام ومدير المحاسبة ديوان ورئيس المركزي البنك ومحافظ والتجارة الصناعة ووزير التخطيط وزير من

 . العامة الموازنـة دائرة

 (األردن في العامة الموازنة مراحل) الموازنة دورة

 -:هي رئيسية مراحل بأربعة األردن في العامة الموازنة دورة تمر

 الموازنة إعداد:  األولى المرحلة -1

 الموازنة إقرار:  الثانية المرحلة -2

 الموازنة تنفيذ:  الثالثة المرحلة -3

  الموازنة تنفيذ مراقبة:  الرابعة المرحلة -4

 إطار ظل في العامة الموازنة دورة وتتحقق التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة بين المراحل بهذه القيام مسؤولية وتتوزع

 . وزمني قانوني دستوري

 المالية للسنة للموازنة العامة واألبعاد العام اإلطار ووضع الكلية الدراسات إعداد مرحلة جميعا   المراحل هذه ويسبق

 العامة الموازنة أبعاد حول الوزراء رئيس دولة إلى العامة الموازنة/ المالية وزير قبل من كتاب إعداد يتم حيث المقبلة،

  المقدرة

 الموازنة إعداد مرحلة: أولا 

 أدقها ومن الموازنة دورة تحكم التي والعمليات المراحل أولى تعتبر العامة الموازنة مشروع إعداد أو تحضير عملية إن

 . الالحقة الموازنة مراحل جميع في تؤثر فعاليته ومدى االعداد هذا نتائج ألن وذلك أيضا ،

 -:األردن في العامة الموازنة قانون مشروع إعداد لمرحلة الرئيسية الخطوات يلي وفيما

 المؤسسات موازنات ومشاريع العامة الموازنة قانون مشروع ألعداد الوزراء رئاسة عن رسمي بالغ يصدر 

 الحكومية والمؤسسات والدوائر الوزارات قبل من اتباعها الواجب ماتوالتعلي األسس متضمنا المستقلة، العامة

 جارية) والنفقات اإليرادات كشوفات تقديم ومواعيد المقبلة المالية للسنة موازنتها لمشروع إعدادها عند

 الموازنة قانون مشروع تقديم موعد وكذلك العامة الموازنة دائرة إلى الوظائف، تشكيالت وجداول( ورأسمالية

 .الوزراء مجلس إلى العامة

 

 المعتمدة النماذج على للحصول العامة الموازنة دائرة بمراجعة العامة والمؤسسات والدوائر الوزارات تقوم 

 .عليها موازناتها مشاريع إلعداد

 

 عن توقعاتها بتقديم ومطالبتها المختلفة إداراتها على بالتعميم الحكومية والمؤسسات والدوائر الوزارات تقوم 

 األسس حسب بها الخاصة الموازنة إعداد بخصوص مقترحاتها وتقديم المقبلة، المالية للسنة وأعمالها نشاطاتها

 فيما والمحافظين الدائرة أو الوزارة بمركز يتعلق فيما العليا اإلدارة وتتولى الموازنة، إعداد بالغ في الواردة

 مديري مع ومناقشتها المقدمة المقترحات بدراسة القيام واأللوية المحافظات في الحكومية باإلدارات يتعلق

 المقترحات على تعديالت أية إجراء على والعمل للمحافظات التنفيذية والمجالس والوحدات اإلدارات

 .للموازنة نهائي مشروع ووضع منهم، المقدمة والمشروعات

 

 من دراستها يتم حيث الحكومية والدوائر الوزارات نم المقدمة الموازنات مشاريع العامة الموازنة دائرة تتسلم 

 حول العامة الموازنة ودائرة المعنية والدوائر الوزارات بين المناقشة تبدأ ثم بالدائرة، المختصين قبل



 بعين األخذ مع الفعلية، االحتياجات ضوء في عليها يتفق أرقام إلى التوصل يتم ثم ومن المطلوبة، المخصصات

 .المتاحة المالية والموارد السائدة واالقتصادية المالية األوضاع االعتبار

 

 إلى التوصل يتم الحكومية والدوائر الوزارات من المقدمة الموازنات مشاريع مناقشة مرحلة من االنتهاء بعد 

 ويتم المقدر العجز ومقدار المقبلة المالية للسنة المقدرة والنفقات اإليرادات لحجم أولية إجمالية صورة

 للسنة واالقتصادي المالي الوضع تقييم ضوء وفي للموازنة، االستشاري المجلس قبل من ذلك استعراض

 .المقبلة للسنة المتوقعة واألبعاد الحالية

 

 النهائية الصورة إلى التوصل بعدها ليتم الذكر سالفة المحددات ضوء في والنفقات اإليرادات مراجعة تتم 

 .القادم للعـام الموازنة قانون لمشروع

 

 بإجراء ويقوم بعناية ومناقشته دراسته تتم حيث الوزراء، لمجلس العامة الموازنة قانون مشروع بعدها يرفع 

 النهائية، صورتها في الموازنة وضع ويتم العامة السياسة اتجاهات مع وتنسجم مناسبة يراها قد تعديالت أية

 . الدستور أحكام وفق النهائية للمناقشة مةاأل مجلس إلى الموازنة قانون مشروع رفع يتم حيث

 

ا   الموازنة إقرار مرحلة: ثانيا

 المرحلة تمثل عليها المصادقة أو الموازنة إقرار عملية ألن وذلك حساسية، وأكثرها المراحل أدق من المرحلة هذه تعتبر

 . التنفيذ حيز إلى إخراجها على العمل قبل خاللها من الموازنة تناقش التي األخيرة

 :يلي بما األردن في العامة الموازنة إقرار خطوات توضيح ويمكن

 بصورته بإحالته عليه والموافقة للدولة العامة الموازنة قانون لمشروع مناقشته بعد الوزراء مجلس يقوم 

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

 

 والمرتكزات الموازنة قانون مشروع أبعاد فيه موضحا العامة الموازنة( خطاب) بيان المالية وزير يلقي 

 .المقبلة المالية السنة خالل الحكومة عمل وبرنامج وسياسة فيه الواردة األساسية

 

 بدراسته المجلس قبل من المشكلة واالقتصادية المالية اللجنة إلى القانون مشروع بإحالة النواب مجلس يقوم 

 .النواب لمجلس الالزمة التوصيات رفع ثم ومن التنفيذية، السلطة في المسؤولين مع ومناقشته

 

 رئيس الجلسة هذه ويحضر الموازنة، قانون مشروع لمناقشة تخصص النواب لمجلس خاصة جلسة تعقد 

 تقريرها المالية اللجنة تقدم حيث الجلسة، حضور في يرغبون ممن الشعب عامة وكذلك والوزراء الوزراء

 يفتح ثم ومن العامة، الموازنة قانون مشروع مع مناقشته ويتم المشروع على وتوصياتها مالحظاتها متضمنا

 رئيس يقدم ثم القانون، مشروع على العامة المناقشة في االشتراك في النواب من يرغب من أمام المجال

 التي النواب مالحظات وعلى النواب لمجلس المالية اللجنة تقرير على الحكومة رد المالية ووزير الوزراء

 .المناقشة أثناء أثيرت

 

 يراه ما بحسب الفصول في النفقات من ينقص أن العامة الموازنة قانون لمشروع مناقشته عند النواب لمجلس 

 .الدستور من( 112/4) المادة لنص ا  وفق النفقات تلك في يزيد أن له وليس العامة للمصلحة موافقا

 

 أو جديدة ضريبة فرض أو موجودة ضريبة إللغاء يقدم اقتراح أي العامة الموازنة في المناقشة أثناء يقبل ال 

 .الدستور من( 112/5) للمادة وفقا   نقصان أو بزيادة المقررة الضرائب تعديل

 

 للمادة وفقا فصال   فصال   العامة الموازنة قانون مشروع على االقتراع يتم الحكومة رد إلى االستماع بعد 

 .الدستور من( 112/2)



 

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

 اتبعت التي اإلجراءات نفس وتتبع لمناقشته تعقد خاصة جلسة في عنه تقرير وتقديم لدراسته المالية لجنته إلى

 .النواب مجلس في

 

 الملك جاللة إلى لرفعه للحكومة يعاد األعيان، مجلس قبل من العامة الموازنة قانون مشروع إقرار بعد 

 من اعتبارا به يعمل المفعول ساري قانونا ليصبح عليه بالموافقة الملكية اإلرادة واستصدار عليه للمصادقة

 . الرسمية الجريدة في نشره تاريخ

ا    الموازنة تنفيذ مرحلة: ثالثا

 والحواالت والخاصة العامة المالية واألوامر الموازنة تنفيذ بالغ خالل من للدولة السنوي العامة الموازنة قانون تنفيذ يتم

 خالل من لألداء والتقييم اإلنجاز متابعة وكذلك المختلفة االلتزام ألوامر إضافة المالية والمواقف والمناقالت المالية

 لمجلس المالية اللجنة توصيات ومتابعة العالقة ذات الجهات مع بالتعاون المختلفة والبرامج للمشاريع الميدانية الزيارات

 . الوزراء رئاسة وقرارات المعنية والدوائر الوزارات مع بالتنسيق العامة الموازنة بقانون المتعلقة والنواب األعيان

 ساري بعدها يصبح حيث الرسمية الجريدة في العامة الموازنة قانون نشر لحظة من مباشرة الموازنة تنفيذ مرحلة وتبدأ

 :التالية الخطوات وفق التنفيذ لمرحلة العملية اإلجراءات تبدأ ذلك ضوء وفي المفعول،

 :العام المالي األمر إصدار -1

 يقرر العامة الموازنة دائرة قبل من إعداده بعد المالية وزير يصدره عام مالي أمر بموجب الجارية النفقات من اإلنفاق يتم

 قانون في المرصودة الجارية المخصصات من اإلنفاق الحكومية والمؤسسات والدوائر للوزارات الترخيص بموجبه

 المالية، ووزارة المركزي، والبنك المحاسبة، وديوان الوزراء رئاسة من لكل منه نسخه ترسل حيث العامة، الموازنة

 كانون بداية وهو كان سبب ألي له المحدد الوقت عن العامة الموازنة قانون صدور تأخر حال وفي المعنية، والدائرة

 موازنة في المرصودة المخصصات مجموع من( 1/12) يعادل عام مالي أمر إصدار يجري فانه عام، كل من الثاني

 . الدستور من( 113) المادة لنص وفقا   العامة الموازنة قانون صدور لحين شهريا   إصداره يجري السابقة السنة

 ومراقبة اإلنفاق عن المسؤول فيه يوضح الحكومية والمؤسسات والدوائر للوزارات تعميما   المالية وزير يصدر كما

 مالي أمر بموجب فتصدر المالكة واألسرة الملك جاللة مخصصات أما. العامة الموازنة بقانون المعتمدة المخصصات

 . الوزراء رئيس قبل من خاص

 : الخاص المالي األمر إصدار -2

 الدوائر تقوم حيث خاص، مالي أمر على بناء العامة الموازنة قانون في المرصودة الرأسمالية المخصصات من اإلنفاق يتم

 الرأسمالية بالموازنة والمادة المشروع واسم رقم متضمنة المالية األوامر بهذه العامة الموازنة دائرة بتزويد الحكومية

 وزير عليه ويصادق الموازنة محلل قبل من الخاص المالي األمر تدقيق ويتم المطلوب، والمبلغ المرصودة والمخصصات

 المختصة والدوائر المحاسبة وديوان المالية لوزارة منه نسخة ويرسل الموازنة دائرة عام مدير تنسيب على بناء/ المالية

 . العامة الموازنة دائرةب منه بنسختين ويحتفظ

 : العامة الموازنة قانون تنفيذ حول الوزراء رئاسة بالغ -3

 إلى موجها العامة الموازنة قانون بتنفيذ يتعلق الوزراء رئيس عن رسمي بالغ يصدر العامة الموازنة قانون صدور بعد

 قبل من اتباعها الواجب والتعليمات األسس متضمنا  . المستقلة العامة والمؤسسات الحكومية والدوائر الوزارات جميع

 . العامة الموازنة قانون تنفيذ عند الحكومية والمؤسسات والدوائر الوزارات

 : الشهرية المالية الحوالت إصدار -4

 حيث العامة، الموازنة دائرة من مصدقه شهرية مالية حواالت بموجب يتم األنفاق أن على العامة الموازنة قانون ينص

 الموازنة محلل قبل من تدقيقها ويتم العامة الموازنة لدائرة الشهرية المالية الحواالت الحكومية والدوائر الوزارات ترسل



 العالقة، ذات والدائرة المالية وزارة من كل إلى منها نسخة وترسل الموازنة عام مدير قبل من عليها المصادقة لتتم

 . الموازنة دائرة في العام للملف نسخة ويرسل لديه منها بنسخة الموازنة محلل ويحتفظ المحاسبة وديوان

 أو الجارية للنفقات واحد شهر من ألكثر بمخصصات مالية حواالت إصدار الموازنة قانون ألحكام وفقا   يجوز أنه كما

 . الواحد الشهر مخصصات لتجاوز خاصة أسباب توفرت ما إذا الرأسمالية

 . المطلوبة للغاية المخصصات توافر من التأكد بعد اللتزام مستندات على والمصادقة التدقيق -5

 

 مشكله أي عن العامة الموازنة دائرة من بالستفسار المعنية الجهات تقوم العامة الموازنة تنفيذ أثناء -6

 .العامة الموازنة تنفيذ أثناء تواجهها

 من المخصصات ونقل المواد مخصصات على عجز أي معالجة طلب أو المختصة البنود على باإلنفاق يتعلق فيما سواء

 أو االستفسارات هذه ببحث الموازنة دائرة تقوم حيث ،(الخ..  موازنة ملحق) إضافية مخصصات طلب أو آخر إلى بند

 . اختصاصها من كانت إذا األعلى المستويات على عرضها أو عليها والرد الطلبات

 

 : المخصصات بين المناقالت إجراء -7

 نقل بإجراء الحكومية والدوائر الوزارات تقوم أن الموازنة تنفيذ وأثناء المالية السنة خالل الضرورة تقتضي قد

 تقوم الحالة هذه وفي السنة، خالل الفعلي الصرف ضوء على الفعلية احتياجاتها لتغطية أخرى إلى مادة من مخصصات

 بدورها تقوم والتي العامة الموازنة دائرة إلى المقرر النموذج حسب المخصصات نقل طلب بتقديم الدائرة أو الوزارة

 منها، النقل سيتم التي المادة في فائض وتوفر لذلك، الحاجة ومدى وشرعية قانونية من والتأكد الطلب محتويات بتدقيق

 إلى نسخة وترسل المالية، وزير قبل من عليه ولمصادقه المخصصات نقل طلب بإجازة العامة الموازنة دائرة تقوم حيث

 . العامة الموازنة دائرة في نسختين منه وتحفظ المحاسبة وديوان المالية ووزارة المعنية الدائرة من كل

 . المناقالت هذه إجراء تنظيم سنويا   يصدر الذي العامة الموازنة قانون ويتضمن

 

 (: الموازنة ملحق) اإلضافية المخصصات طلب -8

 العامة، الموازنة قانون في الواردة المخصصات عن التشريعية السلطة من المعتمدة الزيادة اإلضافي بالمخصص يقصد

 على وعرض وتحضير إعداد من العامة الموازنة إعداد عند سابقا   إليها المشار الخطوات نفس اإلضافي المخصص ويأخذ

 المالية للسنة العامة الموازنة قانون من جزءا   الموازنة قانون ملحق ويعتبر ومصادقة، واعتماد ومناقشة التشريعية السلطة

 . المعنية

 

 في أنواعها اختالف على العامة بالموازنة والمقدرة المستحقة اإليرادات بتحصيل المختصة األجهزة تقوم -9

 وزارة/ للدولة العامة الخزانة حساب إلى وتوريدها والتعليمات، واألنظمة القوانين حددتها التي مواعيدها

 . المالية

 

ا   الموازنة تنفيذ مراقبة مرحلة: رابعا

 التنفيذية السلطة على رقابة تعتبر ألنها التشريعية السلطة اختصاص من األصل في هي الموازنة تنفيذ على الرقابة إن

 الرقابة في متخصصة إدارات لها تقدمها دورية تقارير على ذلك في ويعتمد واإلنفاق، الجباية بإجازة تقيدها مدى من للتأكد

 . المالية



 

 العامة الموازنة دائرة قبل من إعداده يتم الذي عام كل في األمة مجلس إلى يقدم الذي العامة الموازنة قانون فمشروع 

 السابقتين للسنتين النفقات تقدير وإعادة الفعلية النفقات المقبلة، للسنة المقدرة والنفقات اإليرادات إلى باإلضافة يتضمن

 الموازنة قوانين تضمنتها التي المشاريع من نفذ ما على االضطالع المجلس أعضاء يستطيع بحيث الموازنة، لسنة

 .السابقة للسنوات

 

 يقوم التي والمؤسسات الدوائر عن مالحظاته يتضمن األمة مجلس إلى سنويا   تقريرا   يقدم المحاسبة ديوان أن كما 

 . للمجلس عاديه دوره كل بدء في وذلك عليها، المترتبة والمسؤولية المرتكبة المخالفات بيان مع حساباتها بتدقيق

 

 هو لما مقارنة على تشتمل والتي المالية للسنة الختامية الحسابات يتضمن سنويا   تقريرا   تقدم المالية وزارة أن كما 

 . الفعلي اإلنفاق مع الموازنة قانون في مخصص

 

 تم ما مع متوافقا   جاء الموازنة تنفيذ أن من التأكد بهدف المجال هذا في أساسيا   دورا   أجهزتها بمختلف الرقابة وتلعب 

 . المناسب الوقت في ومعالجتها انحرافات أية واكتشاف بنودها، لمختلف وتخصيصه تقديره

 

 

 : الموازنة تنفيذ على بالرقابة تقوم والتي المتخصصة اإلدارات يلي وفيما

  الموازنة تنفيذ على بالرقابة تقوم التي المتخصصة راتاإلدا

 العامة الموازنة دائرة: أولا 

 : خالل من الموازنة تنفيذ على الرقابة العامة الموازنة دائرة تمارس

 والمفوضين اإلنفاق عن المسؤولين من االلتزام ومستندات والمناقالت المالية واألوامر الحواالت توقيع تم أنه من التأكد. 1

 . إجازتها عند المعنية والدوائر الوزارات في بالتوقيع

 

 الالحق الشهر من األول األسبوع خالل الشهرية المالية بالمواقف الموازنة دائرة لتزويد والدوائر الوزارات متابعة. 2

 . األصول حسب ومصدقه معبأة

 

 إلى والدوائر الوزارات انتباه ولفت واألنظمة القوانين وفق تمت قد تعبئتها أن من والتأكد الشهرية المالية المواقف تدقيق.3

 . ذلك عن اإلدارة إعالم المالي الموقف في عجز وجود حال وفي المالية، بالحواالت الواردة المخصصات تجاوز عدم

 

 المشاريع هذه متابعة بهدف العامة الموازنة قانون في مخصصات لها رصد والتي المختلفة المشاريع بزيارة القيام.4

 . وتقييمها

 

ا   المالية وزارة: ثانيا

 

 للرقابة وحدات بتشكيل لها الحق أعطى الذي المالي للنظام استنادا   الموازنة تنفيذ على الرقابة المالية وزارة تمارس. 1

 تطبيق متابعة مسؤولية بها تناط المالية وزارة موظفي من أكثر أو موظف من تتألف دائرة أو وزارة كل في المالية



 رصدت التي للغايات يتم إنفاقها وأن لها المرصودة المخصصات حدود في تجري النفقات أن من والتحقق المالية األنظمة

 :يلي مما التأكد بعد وذلك أجلها من

 العام المالي األمر صدور  

 الخاص المالي األمر صدور  

 العالقة ذات بالنفقة تتعلق التي الشهرية المالية الحوالة صدور  

 النفقة قيمة لتغطية كافيه وبأنها( المالي السقف وجود) النقدية السيولة توفر  

 التأديات سجل واقع من النفقة قيمة لتغطية الالزمة المخصصات توفر  

 له المخولة الصالحية ضمن من تقع النفقة وبأن باإلنفاق المفوض صالحية  

 الموازنة قانون في المرصودة المخصصات من اإلنفاق بمراقبة المالية وزارة في العامة حساباتال مديرية تقوم كما. 2

 وتحتفظ المخصصات تلك من الشهر خالل أنفق ما تتضمن والدوائر الوزارات من شهريه تقارير على بالحصول العامة

 إيرادات من حصل ما وتضمنها سنويا   تعدها التي الختامية الحسابات منها تستخرج واإليرادات للنفقات إجمالية بسجالت

 . السنة لتلك الفعلي العجز أو الوفر ومقدار السنة خالل نفقات من صرف وما

 

ا    المحاسبــة ديوان:  ثالثا

 

 الموازنة تنفيذ على رقابته ويمارس المحاسبة ديوان قانون بموجب مستقلة، وتدقيق مراقبة دائرة المحاسبة ديوان يعتبر. 1

 : يلي لما وفقا   م1952 لسنة( 28) رقم المحاسبة ديوان قانون من( 8،9) المادتين لنص وفقا  

 : عن مسؤوال   باإليرادات يتعلق فيما المحاسبة ديوان يكون

 للقوانين وفقا   تمتا قد وتحقيقها تقديرها أن من للتأكد المختلفة والعوائد والرسوم الضرائب تحققات في التدقيق 

 . بها المعمول واألنظمة

 وتأجيرها وتفويضها األميرية والعقارات األراضي بيوع معامالت في التدقيق . 

 وفقا   المعينة أوقاته في يجري التحصيل أن من للتأكد أنواعها اختالف على اإليرادات تحصيالت في التدقيق 

 تخلفوا الذين المكلفين على تطبيقه جرى قد األميرية األموال جباية قانون أن ومن بها المتعلقة واألنظمة للقوانين

 في لها المخصصة والمواد الفصول في وقيدت الخزينة لصندوق دفعت قد التحصيالت أن ومن الدفع عن

 . العامة الموازنة

 الحاالت غير في وإعفاء شطب إجراء عدم من للتأكد منها واإلعفاء اإليرادات شطب معامالت في التدقيق 

 . بها المعمول واألنظمة القوانين في عليها صالمنصو واألصول

 : عن مسؤوال   بالنفقات يتعلق فيما المحاسبة ديوان يكون. 2

 للقوانين وفقا   تم قد الصرف أن ومن لها خصصت التي لألغراض صرفها من للتأكد النفقات في التدقيق 

 . واألنظمة

 في مثبت هو لما قيمها مطابقة ومن صحتها من للتأكد للصرف تأييدا   المقدمة والوثائق المستندات في التدقيق 

 . القيود

 المختصة الجهات قبل ومن الصحيحة األصول حسب تم الصرف أوامر إصدار أن من التأكد . 

 العامة الميزانية في لها المخصصة والمواد الفصول في قيدت النفقات أن من التأكد . 

 المختصة الجهات من بذلك الترخيص بعد إال الموازنة في المرصودة المخصصات تجاوز عدم من التأكد . 

 الجديدة لألعمال رصدت التي المخصصات بعض أو لكل الصرف عدم أسباب من التأكد . 

 بمقتضاه الصادرة والحواالت المالية األوامر صحة ومن العامة الموازنة قانون أحكام تنفيذ من التأكد . 

 الفصول في قيدها من التأكد إلى باإلضافة الصرف وبعد قبل المالية المعامالت بتدقيق المحاسبة ديوان موظفو يقوم كما. 3

 قانون منحهم فقد بواجباتهم القيام من المحاسبة ديوان موظفو يتمكن لكي ، العامة الموازنة في لها المخصصة والمواد



 سجالت أية إلى باإلضافة واللوازم المالية باألمور المتعلقة والمستندات الوثائق جميع على االضطالع حق المحاسبة ديوان

 على العقوبات القانون يفرض كما بواجبه، قيامه في مفيد عليها االضطالع أن الديوان موظف يعتقد تقارير أو أوراق أو

 . التدقيق إجراء من المحاسبة ديوان موظف يمنع شخص كل

 

 عن مالحظاته يتضمن سنويا   تقريرا   األمة لمجلس يقدم أن المحاسبة ديوان رئيس على برلمانيه دوره كل بداية وفي. 4

 لرئيس أن كما عليها، المترتبة والمسؤولية المرتكبة المخالفات بيان مع حساباتها في التدقيق كلف التي والمؤسسات الدوائر

 واألهمية الخطر من أنها يرى أمور إلى نظره يلفت خاصة تقارير األمة لمجلس يقدم أن وقت أي في المحاسبة ديوان

 .فيها النظر تعجيل تستلزم بحيث


