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مقدمة
ُتعد عملية الرقابة على الأداء احلكومي من املوا�ضيع املحورية التي يتناولها د�ستور
الدولة غالب ًا؛ و ُتعترب ال�سلطة الت�شريعية وهيئة التدقيق اخلارجي((( الالعبني الرئي�سيني
يف الرقابة على احل�سابات اخلتامية للموازنة العامة للدولة ،وقد تختلف �أدوار و�صالحيات
كل منهما من بلد لآخر تبع ًا للعديد من العوامل كد�ستور الدولة ،واحلالة ال�سيا�سية ،والأطر
القانونية والأنظمة الداخلية التي حتكم �أعمال ال�سلطة الت�شريعية ،واجلوانب الإجرائية
لعملية �إعداد احل�سابات اخلتامية وتدقيقها ومراجعتها و�إقرارها.
ووفق ًا ملا هو ُمتعارف علية دولي ًا ،ف�إن ا�ضطالع ال�سلطة الت�شريعية بعملية الرقابة
على احل�سابات اخلتامية �أمر هام و�ضروري لتعزيز احلاكمية الر�شيدة وال�شفافية املالية
يف الأداء احلكومي ،و�إر�ساء مبادئ امل�ساءلة وامل�س�ؤولية يف �إدارة و�صرف املال العام ومبا
يحقق �أهداف التنمية امل�ستدامة التي تنعك�س نتائجها على رفاهية املواطن.
ويف �ضوء �أهمية هذا الدور ،فقد �أخذت العديد من الدول املتقدمة مثل الواليات
املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة و�إيرلندا ،وبع�ض الدول الإفريقية مثل نيجرييا ،ودول
من �أمريكا الالتينية مثل الربازيل وت�شيلي؛ مبنهج قيام ال�سلطة الت�شريعية بامل�صادقة
على احل�سابات اخلتامية مبوجب قانون خا�ص كما هي احلال يف م�شروع قانون املوازنة
العامة قبل تنفيذها.
ت�ستعر�ض هذه الدرا�سة املُمار�سات ال ُف�ضلى يف الرقابة على احل�سابات اخلتامية
للدولة ،وذلك ا�ستناد ًا للتوجيهات التي و�ضعتها منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية عام
 2002حول �أف�ضل املُمار�سات يف جمال �شفافية املوازنة العامة ،والتي تبناها �صندوق
النقد الدويل كمعايري دولية مبوجب دليل �أ�صدره عام  2007لهذه الغاية .كما �سيتم
تناول جتارب بع�ض الدول يف منهجية رقابة ال�سلطة الت�شريعية لديها على احل�سابات
اخلتامية والدور املنوط بهيئة التدقيق اخلارجي يف تعزيز هذه الرقابة .هذا وقد ر�صدت
هذه الدرا�سة وللمرة الأوىل واقع احلالة الأردنية ب�ش َقيها الت�شريعي والإجرائي يف الرقابة
على احل�سابات اخلتامية ومقارنتها مع املُمار�سات ال ُف�ضلى والتي عك�ستها م�صفوفة
حتليل الفجوات (� )Gap Analysis Matrixضمن اجلزء الثامن من الدرا�سة لبيان �أوجه
 -1يف حالة الأردن هي ديوان املحا�سبة.
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الق�صور و�/أو التحديات التي ي�ستوجب العمل عليها للنهو�ض بهذا الدور الرقابي الهام.
وقد مت ا�ستعرا�ض �أهم النتائج والتو�صيات التي متخ�ضت عنها الدرا�سة يف اجلزء الأخري
منها.

 .1الهدف العام للدرا�سة ومنهجيتها
يتمثل الهدف العام من هذه الدرا�سة بر�صد وحتليل واقع احلالة الأردنية يف جمال
الرقابة الربملانية على الأداء احلكومي من خالل دور ال�سلطة الت�شريعية يف مراجعة
ودرا�سة وحتليل احل�سابات اخلتامية ال�سنوية للموازنة العامة للدولة ،وبيان �أهمية تفعيل
هذه الرقابة يف �سبيل الو�صول �إىل قطاع عام �أكرث حاكمية وتر�شيد ًا يف ا�ستخدام املال
العام ،وذلك تكري�س ًا للر�ؤى امللكية التي عك�ستها الورقة النقا�شية امللكية الثالثة جلاللة
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حتت عنوان �أدوار تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنا
املتجددة  ،والتي مت من خاللها تو�ضيح الدور الأ�سا�سي ملجل�س النواب املتمثل يف ت�شريع
القوانني والرقابة على احلكومة وم�ساءلتها على ما تتخذه
من قرارات� ،إذ ُيعترب جمل�س النواب �أحد ذراعي ال�سلطة الت�شريعية يف الأردن �إىل
جانب جمل�س الأعيان.
لقد ا�ستندت هذه الدرا�سة �إىل املُمار�سات ال ُف�ضلى الدولية فيما يتعلق برقابة
ال�سلطة الت�شريعية على احل�سابات اخلتامية للموازنة العامة للدولة وما جاءت به هذه
املُمار�سات من توجيهات �إر�شادية ت�ؤكد على �ضرورة الرقابة على تلك احل�سابات
من �أجل الو�صول �إىل الأهداف الوطنية والتنمية امل�ستدامة املرجو حتقيقها من
خالل تنفيذ املوازنة العامة ،ولتُ�شكل تو�صيات هذه الدرا�سة �إطار ًا مرجعي ًا مهني ًا وعملي ًا
لل�سلطة الت�شريعية يف �أداء ر�سالتها وتعزيز دورها يف متابعة وتقييم الأداء احلكومي،
وم�ساءلة اجلهات املعنية حول �أي ق�صور يف �أدائها �أو تراجع كفاءتها يف حتقيق �أهدافها
على امل�ستويني امل�ؤ�س�سي والوطني مع ًا.
وفيما يتعلق مبنهجية العمل التي مت اعتمادها يف هذه الدرا�سة ،فقد ا�ستندت �إىل
ما يلي:
((

))
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• مراجعة الوثائق والدرا�سات ال�صادرة عن اجلهات الدولية ذات العالقة باملو�ضوع
للوقوف على املُمار�سات ال ُف�ضلى والتجارب الدولية يف رقابة ال�سلطة الت�شريعية على
�أداء ال�سلطة التنفيذية ،ومن هذه اجلهات منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية،
�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
• مراجعة بع�ض القوانني املالية ملجموعة من الدول التي مت تناول جتربتها يف منت هذه
الدرا�سة.
• مراجعة الت�شريعات املحلية للوقوف على الن�صو�ص القانونية املتعلقة بالأدوار
وامل�س�ؤوليات املناطة باجلهات املعنية مبراجعة احل�سابات اخلتامية للموازنة العامة
للدولة ،و�أهم هذه الوثائق الد�ستور الأردين ،قانون ديوان املحا�سبة ،الأنظمة الداخلية
ملجل�سي الأعيان والنواب ،قانون تنظيم املوازنة العامة،النظام املايل للحكومة
الأردنية .وقد ترتب على هذه العملية و�ضع الإطار امل�ؤ�س�سي للجهات الر�سمية املعنية
باحل�سابات اخلتامية للموازنة العامة للدولة والت�شريعات الأردنية ال�سارية التي
حتكمها.
•مراجعة وثيقة احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة لعام ،2014ومراجعة م�ضامني
تقارير التدقيق التحليلية للح�ساب اخلتامي والتي ُتعد من قبل ديوان املحا�سبة .وقد
ترتب على هذه املراجعة �إعداد القائمة املرجعية املقارنة ( )Checklistلتو�ضيح مدى
ان�سجام م�ضمون وثيقة احل�ساب اخلتامي يف الأردن مع املعايري التي و�ضعتها منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية حول �أف�ضل املُمار�سات يف �أ�سلوب عر�ض وتف�صيل
بيانات احل�ساب اخلتامي للدولة.
• مقابلة امل�س�ؤولني املعنيني بالرقابة على املوازنة العامة يف جمل�سي الأعيان والنواب
وديوان املحا�سبة((( ،وذلك للوقوف على واقع املُمار�سات الفعلية يف الرقابة على
احل�سابات اخلتامية للموازنة العامة الأردنية.
• �إعداد م�صفوفة حتليل الفجوات ( )Gap Analysis Matrixللرقابة على احل�ساب
اخلتامي يف الأردن؛ �إذ مت من خالل هذه امل�صفوفة حتليل ور�صد الفجوات الت�شريعية
والإجرائية لواقع احلالة الأردنية مقارنة باملُمار�سات ال ُف�ضلى يف هذا املجال.
• اخلروج بالنتائج والتو�صيات التي متخ�ضت عنها هذه الدرا�سة.
 -2يت�ضمن امللحق رقم (� )1أ�سماء امل�س�ؤولني الذين متت مقابلتهم لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
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� .2أنواع الرقابة الربملانية على املوازنة العامة للدولة
ُتعترب عملي ��ة الرقابة على �إعداد وتنفيذ املوازنة العامة للدولة من �أهم املهام التي
تق ��وم به ��ا ال�سلطة الت�شريعية ممثلة بالربمل ��ان .هذا وتتفق منهجي ��ات املالية احلكومية
العامة((( على �أن هناك نوعني رئي�سيني من الرقابة الربملانية على املوازنة العامة ،هما:
النوع الأول :الرقابة على عمليات �إعداد املوازنة العامة للدولة.
وهذا النوع من الرقابة هو ما ُيطلق عليه بالرقابة ال�سابقة )،(Ex ante oversight
�أي الرقاب ��ة قبل القي ��ام بعملية الإنفاق ،فاحلكومة عندما تتق ��دم مبوازنة العام املايل
اجلدي ��د للربملان ل ُيقره ��ا ،يقوم الربملان مبراجعة وتدقيق تل ��ك املوازنة بهدف الت�أكد
من ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية ،هي:
• �أن احلكوم ��ة مل تقم بفر� ��ض �أي �ضرائب جديدة دون الرجوع �إليه ،و�أن كافة �أنواع
ال�ضرائ ��ب والر�س ��وم التي واف ��ق عليها الربملان �س ��وف يتم اتخاذ كاف ��ة التدابري
املمكنة لتح�صيلها.
• �أن املخ�ص�ص ��ات املالي ��ة الت ��ي ر�صدته ��ا احلكوم ��ة �ضم ��ن م�شروع موازن ��ة العام
الق ��ادم تتوافق مع الأولويات الوطنية و ُتلبي احتياجات خطط التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف القطاعات املختلفة.
• �أن امل�ستوى املخطط له للفرق بني الإيرادات والنفقات ملوازنة العام القادم (عجز
�أو فائ�ض) يتفق مع ما يراه الربملان منا�سب ًا مع الو�ضع االقت�صادي للدولة.
النوع الثاين :الرقابة على عمليات تنفيذ املوازنة.
وه ��و ما ُيطلق عليه الرقابة بعد ال�ص ��رف )،(Ex post reviews and oversight
�أي الرقابة بعد القيام ب�إنفاق املوارد على �أوجه اال�ستخدام املختلفة.
فبعد �أن ُيقر الربملان املوازنة العامة للدولة ويعتمدها ت�صبح قانون ًا نافذ ًا ،وتقوم
احلكوم ��ة بتنفي ��ذ قانون املوازن ��ة على مدار ال�سن ��ة املالية .وبعد نهاي ��ة تنفيذ املوازنة
International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, April 2010, “Role of the
Legislature in Budget Processes”, Ian Lienert, Washington D.C., USA.
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تقوم احلكومة (ممثلة بوزارة املالية) بتقدمي احل�ساب اخلتامي للموازنة �إىل الربملان
تتن ��اول في ��ه كافة �أوجه الإنفاق التي قامت بها خالل ال�سن ��ة املالية والإيرادات التي مت
حت�صيلها .ويقوم الربملان بدوره ومب�ساندة جهات التدقيق اخلارجية يف عملية الرقابة
بعد ال�صرف وذلك بفح�ص ومراجعة احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة.
وت�سته ��دف الرقاب ��ة الربملاني ��ة عل ��ى تنفي ��ذ املوازن ��ة العام ��ة للدول ��ة ومراجعة
احل�سابات اخلتامية الت�أكد مما يلي:
• امتث ��ال اجله ��ات التنفيذي ��ة واحلكوم ��ة للمالحظات الت ��ي �أبدتها هيئ ��ة التدقيق
اخلارج ��ي ،و�أن ��ه مت اتخ ��اذ كاف ��ة الإج ��راءات الت�صويبية لأي خمالف ��ات يف حال
وجوده ��ا ،وذلك فيما ُيطل ��ق عليه بعملية مراقب ��ة �أو مراجعة االمتث ��ال .وي�ستعني
الربمل ��ان يف القي ��ام بذل ��ك ب ��ردود وزارة املالي ��ة عل ��ى مالحظات هيئ ��ة التدقيق
اخلارجي وتعقيب الأخرية على تلك الردود.
•	�أ�سب ��اب الفجوة بني م�ستوى الإنفاق الفعلي واملُقدر �سابق ًا والإف�صاح عن مربراتها
بوثيق ��ة احل�ساب ��ات اخلتامية ،وذل ��ك فيما ُيطل ��ق عليه مبراقب ��ة ومراجعة عملية
�صرف الأموال .وي�ستعني الربملان يف هذا التحقق بتقارير هيئة التدقيق اخلارجي
ومالحظاتها ب�ش�أن نتائج تنفيذ املوازنة.
•	�أن عملي ��ة �ص ��رف الأموال ق ��د متت بكف ��اءة وفعالية و�أ�سهم ��ت يف حتقيق �أهداف
خط ��ط التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وذلك م ��ن خالل ر�صد م�ؤ�شرات الأداء
الفعلية الواردة يف احل�ساب ��ات اخلتامية باملقارنة مع امل�ؤ�شرات امل�ستهدفة التي مت
و�ضعها عند �إعداد قانون املوازنة العامة.
ويف �سبيل حتقيق الرقابة الفاعلة على تنفيذ املوازنة العامة واحل�سابات اخلتامية
للدول ��ة ،ال ُبد من تعزيز �أوجه التعاون والتن�سيق بني ال�سلطة الت�شريعية وهيئة التدقيق
اخلارج ��ي ،والت�أكد م ��ن �صرف املال العام وف ��ق الأوجه والأولوي ��ات الوطنية ،وتقدمي
امل�شورة من قبل اللجان املخت�صة يف جمل�س الأمة والوحدات الإدارية امل�ساندة للمجل�س
(كمكتب املوازنة الربملاين) ب�ش�أن الإجراءات الت�صحيحية املقرتحة ملعاجلة املخالفات
واالنحرافات املالية يف تنفيذ املوازنة العامة .كما �أن تعاون ال�سلطة التنفيذية يف اتخاذ
عد عام ًال حا�سم� � ًا يف تكري�س م�س�ؤولية احلكومة جتاه
الإج ��راءات الالزمة للت�صحيح ُي َ
مراجعة �أدائها.
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 .3م��ا النتائج املرتتبة للرقابة الربملانية على املوازنة العامة
للدولة؟
�إن دور ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة يف الرقاب ��ة عل ��ى املوازنة العامة ُيع � َ�د حتدي ًا كبري ًا.
و�ضمن هذا ال�سياق ،ف�إن النتائج املرتتبة على تعزيز الدور الرقابي لل�سلطة الت�شريعية
(((
على �إعداد وتنفيذ املوازنة العامة �ست�ؤدي حتم ًا �إىل ما يلي:
• االن�ضباط املايل:
ه ��ذا يعني �أنه كلم ��ا كان الدور الرقاب ��ي لل�سلطة الت�شريعية �أق ��وى� ،سيقود ذلك
�إىل قط ��اع عام �أكرث حاكمي ��ة وتر�شيد ًا يف ا�ستخ ��دام املال العام .وق ��د �أظهرت بع�ض
الدرا�سات التي تناولت مثل هذا الأمر يف الواليات املتحدة((( �أن قوة ال�سلطة الت�شريعية
�ساهم ��ت ب�شكل كب�ي�ر يف حتمل احلكومة مل�س�ؤولياتها املالية� ،أم ��ا يف �أملانيا((( فقد �أدت
الرقابة الفاعلة لل�سلطة الت�شريعية �إىل تخفي�ض عجز املوازنة العامة.
• الكفاءة يف التخ�صي�ص:
�إن ر�ص ��د املخ�ص�ص ��ات املالية وفق الأولويات الوطنية ُيعد �أم ��ر ًا بالغ الأهمية ال
�سيم ��ا يف الدول ذات الدخ ��ل املنخف�ض التي تفتقر �إىل امل ��وارد املالية الالزمة لتغطية
احتياج ��ات املواطنني الأ�سا�سية .وحتى يف ال ��دول املتقدمة ،ف�إن ال�سلطة الت�شريعية يف

4- OECD, 2007, “Role of the Legislature in the Budget Process: Recent Trends and
Innovations”, Paul Posner and Chung-Keun Park, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7,
No. 3, (Paris: OECD).
5- Joyce, Philip (2005), “Linking Performance and Budgeting under the Separation of Powers:

The Three Greatest Obstacles Created by Independent Legislatures”, paper presented at the
International Monetary Fund seminar on performance budgeting, December, Washington DC.

6- Wehner, Joachim (2001), “Reconciling Accountability and Fiscal Prudence? A Case Study of
the Budgetary Role and Impact of the German Parliament”, Journal of Legislative Studies,
7:2, pp. 57-78.
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الواليات املتحدة على �سبيل املثال ،عادة ما تواجه �صعوبات معقدة ،وتدخل يف نقا�شات
(((
حادة لالتفاق على خيارات توزيع املخ�ص�صات وفق ال�سيا�سات الوطنية.
• فعالية الإنفاق احلكومي:
�إن عملي ��ة التخ�صي�ص للموارد املالية دون �أن ي� ��ؤدي الأداء احلكومي �إىل حتقيق
عد �إنفاق ًا ذا فعالية ،وهذا م�ؤ�شر ملدى جناح الإدارة املالية العامة
النتائج امل�ستهدفة ال ُي َ
يف حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية والوطنية.
• امل�ساءلة:
�إن ال�سلط ��ة الت�شريعية القوية متتلك قدرة عالية على م�ساءلة ال�سلطة التنفيذية
يف ق ��رارات الإنفاق العام ،بحيث ت�ضمن �أن تك ��ون هذه القرارات بعيدة عن الع�شوائية
والفردي ��ة يف ُ�صنع القرار احلكومي .ولع ��ل امل�ساءلة احلقيقية لل�سلط ��ة التنفيذية هي
تلك التي ت�ستند �إىل نتائ ��ج الأداء احلكومي والتي تعك�سها احل�سابات اخلتامية للدولة
يف نهاي ��ة ال�سنة املالية ،وتقارير هيئة التدقيق اخلارجي ،التي ال ُبد و�أن تعتمد منهجية
تدقي ��ق نتائج الأداء  ، Performance Auditمل ��ا ُتوفره هذه املنهجية من �إطار منطقي
يف تقيي ��م مدى كفاءة وفعالي ��ة الإنفاق احلكومي م�ستندة بذل ��ك �إىل م�ؤ�شرات لقيا�س
الأداء تمُ َك ��ن ال�سلطة الت�شريعية من ر�صد �أوجه الق�صور يف حتقيق الأهداف املرجوة،
م ��ع الأخذ بع�ي�ن االعتبار �أي ظروف طارئة نتيجة ملتغ�ي�رات اجتماعية �أو اقت�صادية �أو
دميغرافي ��ة قد يرتتب عليها التزامات مالية طارئة ت�ت�رك ت�أثريها ال�سلبي على الأداء
احلكومي.
((

))

7- Evans, Diana (2005), Greasing the Wheels: Using Pork Barrel Projects to Build Majority
Coalitions in the Congress, Cambridge University Press, New York, United States.
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 .4املُمار�س��ات ُ
الف�ضل��ى وجت��ارب دولية مقارنة ح��ول الرقابة
الربملانية على احل�ساب اخلتامي للدولة
يمُ ثل احل�ساب اخلتامي ال�سنوي للدولة وثيقة امل�ساءلة الرئي�سية للحكومة؛ وقد
�أو�ضحت ورقة العمل التي مت �إعدادها من قبل منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
حول �أف�ضل املُمار�سات يف جمال �شفافية املوازنة العامة� ،أهم اجلوانب التي ال ُبد
من مراعاتها يف �أ�سلوب عر�ض ومراجعة احل�ساب اخلتامي ،وذل��ك على النحو
الآتي(((:
• ينبغي �أن تتم مراجعة احل�ساب اخلتامي من قبل امل�ؤ�س�سة العليا ملراجعة
احل�سابات((( ،و�أن ُين�شر يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من نهاية ال�سنة املالية املعنية.

• عر�ض احل�ساب اخلتامي بنماذج مطابقة ل�شكل املوازنة العامة ،ل ُيبينَ مدى
االلتزام مب�ستويات الإي��رادات والنفقات التي �أجازها و�أقرها الربملان عند
مناق�شة املوازنة العامة ،وينبغي الإف�صاح عن �أي تعديالت متت على املوازنة
العامة الأ�صلية خالل ال�سنة املالية املعنية.
• �ضرورة �أن يت�ضمن احل�ساب اخلتامي والوثائق ذات ال�صلة ،معلومات عن
الأداء غري املايل ،مبا يف ذلك مقارنة مل�ؤ�شرات الأداء امل�ستهدفة مع النتائج
الفعلية التي مت حتقيقها.

• تقدمي معلومات مقارنة ع��ن م�ستويات الإي���رادات والنفقات خ�لال ال�سنة
ال�سابقة ،كما ينبغي تقدمي معلومات مقارنة مماثلة عن �أي بيانات تتعلق بالأداء
غري املايل.
• ينبغي �أن ُتعر�ض النفقات ب�صورة �إجمالية� ،أما الإيرادات املخ�ص�صة لأغرا�ض
ف�صلة.
حمددة فتُعر�ض ب�صورة وا�ضحة و ُم َ

8- OECD, 2002, “Best Practices for Budget Transparency”, OECD Journal on Budgeting, Vol. 1,
No. 3, (Paris: OECD).

 -9يف حالة الأردن ف�إن هذه امل�ؤ�س�سة هي ديوان املحا�سبة.
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• ينبغي ت�صنيف النفقات ح�سب الوحدات الإداري��ة (وزارة ،هيئة ،م�ؤ�س�سة...
�إلخ) ،كما يتوجب تقدمي معلومات �إ�ضافية ُتبني ت�صنيف النفقات وفق الت�صنيف
االقت�صادي والوظيفي.
• ينبغي �أن يت�ضمن احل�ساب اخلتامي �شرح ًا �شام ًال حول املوجودات وااللتزامات
املالية للحكومة ،وكذلك املوجودات غري املالية ،الرواتب التقاعدية ،وااللتزامات
الطارئة ،وذلك وفق ًا للممار�سات املُثلى.
• ينبغي �أن يتاح للجمهور االطالع على احل�ساب اخلتامي للدولة من خالل ن�شره
على �شبكة الإنرتنت.
و�ضمن هذا ال�سياق ،ف�إن الرقابة الربملانية على الأداء احلكومي ،ومراجعة
احل�ساب اخلتامي للدولة ُيتيح للربملان الت�أكد من تنفيذ املوازنة العامة ال�سنوية
وفق ما هو مخُ طط لها .وجتدر الإ�شارة هنا� ،إىل �أن حوايل ثلث دول منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية لديها متطلب قانوين ب�ضرورة تزويد ال�سلطة الت�شريعية
باحل�ساب اخلتامي للدولة ُمو�ضح ًا به املقارنة بني الإنفاق الفعلي والإنفاق املُقدر
من �أجل مراجعته و�إبداء �أي مالحظات حوله .ويف بع�ض الدول الأخرى( ،((1ف�إنه
يتوجب على الربملان �إقرار احل�ساب اخلتامي مبوجب قانون ي�سمى قانون امل�س�ؤولية
املالية  ، Fiscal Responsibility Lawوهذا يجب �أن يتم خالل الأ�شهر الأوىل من
ال�سنة املالية اجلديدة ،ما يتيح للربملان تكوين �صورة وا�ضحة حول �أداء املوازنة
لل�سنة ال�سابقة ،و�إثراء مناق�شات م�شروع املوازنة العامة لل�سنة الالحقة.
((

))

 -10من هذه الدول الواليات املتحدة الأمريكية (قانون امل�س�ؤولية املالية ل�سنة  ،)2007اململكة املتحدة (قانون
امل�س�ؤولية املالية ل�سنة  ،)2010و�إيرلندا (قانون امل�س�ؤولية املالية ل�سنة .)2012
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((((

املمار�ضة ال ُف�ضلى يف الرقابة الربملانية على احل�ضاب اخلتامي للدولة

• �ش ��رورة تزوي ��د البمل ��ان )ال�شلط ��ة الت�شريعية( وخ ��الل ) (6اأ�شهر م ��ن انتهاء
ال�شن ��ة املالية باحل�شاب اخلتامي ال�شنوي للدولة وبنماذج مطابقة لنماذج املوازنة
م ��ن اأج ��ل مقارنة نتائج املوازنة م ��ع م�شروع قانون املوازنة كم ��ا مت اإقراره من قبل
البمل ��ان؛ والعمل على ت�شمني احل�شاب اخلتام ��ي والوثائق ذات ال�شلة ،معلومات
ع ��ن الأداء غري املايل ،مبا يف ذلك مقارنة ملوؤ�ش ��رات الأداء امل�شتهدفة مع النتائج
الفعلية التي مت حتقيقها.
• يرف ��ق باحل�ش ��اب اخلتامي تقاري ��ر امل�شاءلة الت ��ي اأُعدت من قب ��ل املوؤ�ش�شة العليا
ملراجعة احل�شابات )هيئة التدقيق اخلارجي(.
• قد يكون من املُ�شتح�شن اإقرار احل�شاب اخلتامي مبوجب قانون كما هي احلال يف
م�ش ��روع املوازنة العامة ،وخا�شة يف حال اتباع احلكوم ��ة ملنهجية املوازنة املوجهة
بالنتائج.
• ن�شر احل�شاب اخلتامي يف غ�شون ) (6اأ�شهر من انتهاء ال�شنة املالية املعنية.

وحي ��ث اأن املعلوم ��ات والبيانات الواردة يف احل�ش ��اب اخلتامي قد تكون يف بع�س
الأحيان غري كافية لتكوين ت�شور وا�شح حول الأداء احلكومي ،اأو اأن ال�شلطة الت�شريعية
لي�س لديها الوقت الكايف ملراجعة تلك البيانات ،اأو قد ل يتمتع ممثلوها باخلبة املالية
الكافي ��ة لتحليل بع� ��س املعلومات املالية املعقدة ال ��واردة يف احل�شاب اخلتامي ،حينها
يك ��ون تقرير هيئة التدقيق اخلارجي مرجع ًا لل�شلط ��ة الت�شريعية يف التحقق من ُح�شن
�ش ��ري الأن�شط ��ة التنفيذي ��ة املالي ��ة والإدارية التي متار�شه ��ا احلكومة ،كم ��ا اأن اأ�شلوب

11-International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, April 2010, “Role of the Legislature in
Budget Processes”, Ian Lienert, Washington D.C., USA.
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اال�ستجواب ه ��و و�سيلة �أخرى م�ساندة لتعزيز الرقاب ��ة الربملانية على الأداء احلكومي
كهدف نهائي.
�إن تقرير التدقيق ال�سنوي الذي تقدمه امل�ؤ�س�سة العليا ملراجعة احل�سابات يف �أي
عد مبثابة دليل لل�سلطة الت�شريعية يف مناق�شة نتائج تنفيذ موازنة ال�سنة ال�سابقة،
بلد ُي َ
واتخ ��اذ الإجراءات الالزمة �إن لزم الأمر ،ما ُي�ساهم يف تعزيز الرقابة الربملانية على
الأداء احلكوم ��ي وم�ساءل ��ة اجلهات املعني ��ة حول نتائج �أعمالها .ه ��ذا ويف معظم دول
منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ،ف� ��إن تقارير التدقيق اخلارجي حول احل�سابات
اخلتامية يتم توفريها لإطالع اجلمهور خالل (� )12شهر ًا ،وحوايل ن�صف هذه الدول
تق ��وم بت�سليم احل�ساب اخلتامي مرفق� � ًا بتقرير التدقيق للربملان خالل (� )6أ�شهر من
نهاي ��ة ال�سنة� .أما يف ال ��دول ذات الدخل املنخف�ض ،ف�إن �إعداد تقرير التدقيق ال�سنوي
ق ��د ي�أخذ فرتة زمنية �أطول نتيجة لت�أخر احلكوم ��ة يف ت�سليم احل�ساب اخلتامي لهيئة
التدقي ��ق اخلارجي و�/أو نتيجة لنق�ص املدققني والك ��وادر الب�شرية الفنية العاملة لدى
الهيئة.
ه ��ذا وقد بينَ دليل الإف�صاح امل ��ايل ال�صادر عن �صندوق النق ��د الدويل(� ،((1أنه
ووفق� � ًا لأف�ض ��ل املُمار�سات ال يجب �أن تزيد الفرتة الزمني ��ة لت�سليم احل�ساب اخلتامي
وتقرير التدقيق مع ًا �إىل ال�سلطة الت�شريعية عن (� )6أ�شهر ،م�شريين �إىل �أن بع�ض دول
منظم ��ة التع ��اون والتنمية االقت�صادية تقوم باالنتهاء م ��ن تدقيق احل�سابات اخلتامية
ال�سنوية خالل فرتة (� )4أ�شهر من نهاية ال�سنة املالية.
�إن الأنظم ��ة الداخلية لل�سلطة الت�شريعية تحُ دد عادة الإجراءات والوقت امل�سموح
به ملناق�شة تقرير التدقيق اخلارجي حول احل�سابات اخلتامية من قبل اللجان الربملانية
املتع ��ددة وحتديد ًا جلنة املوازنة �أو اللجنة املالية ورفع التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها .ويف
معظ ��م دول منظمة التعاون والتنمي ��ة االقت�صادية ،ف�إن هناك التزام� � ًا قانوني ًا ملتابعة
تنفيذ التو�صيات الواردة يف تقرير امل�ؤ�س�سة العليا ملراجعة احل�سابات.
12- IMF, 2007, “Manual on Fiscal Transparency”, available via the internet at: www.imf.org.
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وتلع ��ب امل�ؤ�س�سات العليا املعني ��ة بتدقيق احل�سابات اخلتامي ��ة دور ًا بالغ الأهمية
يف تعزي ��ز �أ�سل ��وب الرقابة الربملانية عل ��ى �أداء احلكومة ،وخا�ص ��ة �إذا ما طبقت هذه
امل�ؤ�س�س ��ات منهجي ��ة تدقي ��ق الأداء  ((1( Performance Auditالتي ترك ��ز على قيا�س
كف ��اءة وفعالي ��ة الإنفاق احلكومي م ��ن خالل ر�صد وتقيي ��م م�ؤ�ش ��رات الأداء للجهات
احلكومي ��ة وبراجمها ،ما ُيتيح للربملان تدقيق وتقييم الأداء احلكومي ب�أ�سلوب منطقي
ومهني حموره نتائج الأداء بعيد ًا عن �أ�سلوب التدقيق التقليدي.
((

))

ونتيج ��ة لأهمية دور م�ؤ�س�س ��ات التدقيق يف بع�ض البل ��دان بت�سهيل مهام ال�سلطة
الت�شريعية ،وقدرتها على توف�ي�ر املعلومات الوافية والدقيقة حول العمليات واملعلومات
املالية والإدارية احلكومية ،عالوة على متتع كوادرها باملعارف واخلربات املميزة ،فقد
د�أب ��ت العديد من ال�سلطات الت�شريعية على اال�ستحواذ على تلك امل�ؤ�س�سات ،ومن هذه
الأمثل ��ة؛ قيام ال�سوي ��د ومنذ فرتة طويلة بتحوي ��ل م�ؤ�س�سة التدقيق م ��ن هيئة تنفيذية
�إىل هيئ ��ة ت�شريعي ��ة� .أما يف اململكة املتح ��دة ،ف�إن م�ؤ�س�سة التدقي ��ق هي اجلهة املعنية
ب�أجن ��دة جلنة احل�ساب ��ات العامة الربملاني ��ة� ،إال �أن رئي�س م�ؤ�س�س ��ة التدقيق ُيعينَ من
قب ��ل ال�سلطة التنفيذي ��ة .ويف الواليات املتحدة ،ف�إن معظم �أعم ��ال ال�سلطة الت�شريعية
تتواله ��ا م�ؤ�س�سة التدقيق الوطني ��ة� ،إذ يعمل مكتب امل�ساءل ��ة احلكومية حتت ت�صرف
الكوجنر� ��س (ال�سلط ��ة الت�شريعية) ،و ُيع�َيرنَ رئي�س مكتب امل�ساءل ��ة احلكومية من قبل
ً (((1
ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية معا.
ويف معظ ��م ال ��دول ،ف� ��إن اجلهات احلكومي ��ة التنفيذي ��ة تكون ُمطالب ��ة مبتابعة
تو�صيات هيئة التدقيق اخلارجي ،وتقدمي تقارير دورية حول كيفية ت�صويب املخالفات
احلد من املمار�سات غري القانونية يف اجلهاز احلكومي.
بكل �شفافية ،وهذا من �ش�أنه َ

13- OECD, 2007, “Role of the Legislature in the Budget Process: Recent Trends and Innovations”,

Paul Posner and Chung-Keun Park, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7, No. 3, (Paris:
OECD).

14- OECD, 2007, “Role of the Legislature in the Budget Process: Recent Trends and Innovations”,

Paul Posner and Chung-Keun Park, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7, No. 3, (Paris: OECD).
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((((

املمار�ضة ُ
الف�ضلى ب�ضاأن تقرير تدقيق احل�ضاب اخلتامي للدولة

• اإع� ��داد تقري ��ر تدقي ��ق احل�ش ��اب اخلتام ��ي للدول ��ة مبنهجي ��ة تدقي ��ق الأداء
 Performance Auditالت ��ي ترك ��ز على قيا�س كف ��اءة وفعالية الإنفاق احلكومي،
ومب ��ا ُمي َكن البملان م ��ن ا�شتخدام نتائج تقرير تدقيق ال�شن ��ة املنتهية يف الإعداد
ملناق�شة اخلطة ال�شرتاتيجية ملوازنة ال�شنة الالحقة.
))

((

• �ش ��رورة قي ��ام ال�شلط ��ة الت�شريعية بو�شع ترتيب ��ات موؤ�ش�شية ،واإج ��راءات ر�شمية
وا�شح ��ة م ��ن اأجل متابع ��ة نتائج تقري ��ر تدقيق احل�ش ��اب اخلتام ��ي ،وقيام جلنة
املوازن ��ة البملانية بتوثيق مدى ا�شتجابة ال�شلط ��ة التنفيذية للتو�شيات الواردة يف
تقرير التدقيق.
• ن�شر تقرير تدقيق احل�شاب اخلتامي ب�شكله النهائي لإطالع اجلمهور خالل )(12
�شهر ًا من انتهاء ال�شنة املالية املعنية.

و ُيب ��ني اجلدول الت ��ايل النماذج املُتعارف عليها دولي ًا لهيئ ��ات التدقيق اخلارجي
م�شنف ��ة وفق� � ًا لو�شعه ��ا القان ��وين ،واأمثل ��ة لل ��دول الت ��ي تطبقه ��ا و�شالحي ��ة تعيني
الرئي� ��س فيه ��ا ،علم ًا ب� �اأن النم ��وذج الأول هو الأكرث �شيوع� � ًا والأك ��رث التزام ًا مبعايري
الإنتو�ش ��اي” ((((“INTOSAI GOV Standardsوهي املعاي ��ري الدولية للرقابة الداخلية
يف القطاع احلكومي ،والتي تهدف اإىل تعزيز احلكم الر�شيد يف القطاع العام.

15- International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, April 2010, “Role of the Legislature
in Budget Processes”, Ian Lienert, Washington D.C., USA.

16- International Organization of Supreme Audit Institutions.
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(((1

مناذج هيئات التدقيق اخلارجي
النموذج

�أمثلة للدول املطبقة للنموذج

ال�سلطة املُخولة
بتعيني رئي�س هيئة التدقيق

هيئ ��ات تدقي ��ق م�ستقل ��ة اململكة املتحدة /هيئة التدقيق الوطنية ال�سلطة التنفيذية
تك ��ون حت ��ت ت�ص ��رف ال�سلط ��ة
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة /هيئ ��ة
الت�شريعية ب�شكل مطلق
ال�سلطتان الت�شريعية والتنفيذية
امل�ساءلة احلكومية
مدقق ��ون برملاني ��ون مب�ساع ��دة
هيئة تدقيق خارجية

ال�سويد /هيئة التدقيق الوطنية

حماك ��م م�ستقل ��ة ال مُتار� ��س
وظائ ��ف ق�ضائي ��ة وتخ ��دم هولندا/حمكمة احل�سابات احلكومية
ال�سلطة التنفيذية ب�شكل جزئي
حماكم م�ستقلة مُتار�س وظائف �إيطاليا /حمكمة احل�سابات احلكومية
ق�ضائي ��ة وتخ ��دم ال�سلط ��ة
التنفيذية ب�شكل جزئي
فرن�سا /حمكمة احل�سابات احلكومية

هيئ ��ات م�ستقل ��ة حت ��ت مظل ��ة
ال�سلطة التنفيذية

ال�سلطة الت�شريعية
ال�سلطتان الت�شريعية والتنفيذية
ال�سلطة التنفيذية
ال�سلطة التنفيذية

اليابان /جمل�س التدقيق

ال�سلطتان الت�شريعية والتنفيذية

كوريا /جمل�س التدقيق والتفتي�ش

ال�سلطتان الت�شريعية والتنفيذية

وتلخي�ص� � ًا مل ��ا ورد يف هذا اجل ��زء من الدرا�س ��ةُ ،يو�ضح ال�شكل الت ��ايل منهجية
التعامل م ��ع وثيقة احل�سابات اخلتامي ��ة للدولة ا�ستناد ًا لل ُممار�س ��ات ال ُف�ضلى التي مت
�شرحها �آنف ًا.
17- OECD, 2007, “Role of the Legislature in the Budget Process: Recent Trends and Innovations”,

Paul Posner and Chung-Keun Park, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7, No. 3, (Paris:
OECD).
OECD, 2004, “The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison”,
Lienert, Ian and Moo-Kyung Jung, OECD Journal on Budgeting, Special Issue, 4:3, (Paris:
OECD).
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منهجية التعامل مع ويقة احل�ضابات اخلتامية
للممار�ضات ُ
الف�ضلى
للدولة ا�ضتناد ًا ُ
� 12ضهر ًا

اإعداد
احل�سابات
اخلتامية

تدقيق
احل�سابات
اخلتامية

ت�سليم الربملان
احل�سابات
اخلتامية
مقرونة بتقرير
التدقيق
ملراجعتها
واإقرارها

مراجعة
الربملان
للح�سابات
اخلتامية
واتخا
الإجراءات
الالمة ملتابعة
نتائ تقرير
التدقيق

ن�سر تقرير
احل�سابات
اخلتامية
لإطال
امهور

 6اأ�ضهر
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 .5الرقابة الربملانية عرب مراحل دورة املوازنة العامة يف الأردن
با�شرت احلكومة الأردن�ي��ة يف عام  2008تطبيق برنامج متكامل لإ�صالح
الإدارة املالية العامة ،وقد �شمل ذلك العمل مبنهجية املوازنة املوجهة بالنتائج؛
وتبني �إطار الإنفاق متو�سط املدى؛ وو�ضع خارطة ح�سابات جديدة ونظام متكامل
لإدارة املعلومات املالية احلكومية .و ُتعد هذه الإ�صالحات يف جمال الإدارة املالية
العامة جزء ًا من برنامج �إ�صالح �شامل وتنموي ُموجه مبتطلبات الأجندة الوطنية
الأردنية الهادفة �إىل حت�سني الظروف االقت�صادية واالجتماعية ،وحتقيق رفاهية
املواطن.
ومتا�شي� � ًا م ��ع تل ��ك اال�صالح ��ات املالية ،ي�أت ��ي دور جمل�س الأم ��ة يف ممار�سة
�صالحيات ��ه الد�ستوري ��ة بالرقابة عل ��ى املوازنة العام ��ة عرب مراحله ��ا املختلفة؛ �إذ
مت ��ر املوازن ��ة العامة يف معظم دول الع ��امل يف �أربع مراحل رئي�سي ��ة ،ت�سمى مراحل
املوازن ��ة� ،أو دورة املوازن ��ة العامة تبد�أ مبرحل ��ة الإعداد ،تليها مرحل ��ة االعتماد �أو
الإق ��رار ،ثم مرحلة التنفيذ و�أخري ًا املرحلة الرابعة وه ��ي مراقبة التنفيذ ،وتت�صف
ه ��ذه املراحل الأربع باال�ستمرار والتداخل ،وهذا يعط ��ي املوازن ��ة �صف ��ة الدوري ��ة.
كم ��ا ي�سب ��ق مرحل ��ة �إع ��داد املوازنة ،مرحل ��ة التح�ض�ي�ر التي ت�شم ��ل مراجعة
عد مرحلة
لل�سيا�س ��ات واخلط ��ط الوطني ��ة واخلطط اال�سرتاتيجي ��ة امل�ؤ�س�سي ��ة؛ �إذ ُت َ
التح�ض�ي�ر الركي ��زة الأ�سا�سي ��ة لقاع ��دة البيان ��ات التي ي�ستن ��د �إليها بن ��اء املوازنة
العام ��ة.
ه ��ذا وال تختل ��ف دورة املوازنة العامة يف الأردن عن غريها من الدول� ،إذ متر
�أي�ض� � ًا باملراح ��ل الرئي�سي ��ة ذاتها كمنهجية دولي ��ة ووفق �أف�ض ��ل املُمار�سات الدولية
يف �إع ��داد املوازن ��ة العام ��ة .و ُيو�ض ��ح ال�شكل الالح ��ق مراحل دورة املوازن ��ة العامة
الرئي�سي ��ة.
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مراحل دورة املوازنة العامة
تقييم ال�شيا�شات
والأولويات الوطنية




التخطيط لتحقيق
الأهداف الوطنية
واملوؤ�ش�شية





املحا�شبة وتقييم ال�شتخدام الأمثل
لالأموال وقيا�س حتقيق الأهداف






تقدير الإيرادات وتوزيع
املخ�ش�شات وفق ما مت تخطيطه

تنفيذ الإنفاق
وفق اخلطة


امل�شادقة على قانون
املوازنة من قبل
ال�شلطة الت�شريعية

وعل ��ى الرغ ��م من اأهمية جميع مراح ��ل بناء املوازنة العام ��ة يف الأردن واجلهود
املوؤ�ش�شي ��ة املبذول ��ة يف اإعداده ��ا واإقراره ��ا والرقابة عل ��ى تنفيذها من قب ��ل ال�شلطة
الت�شريعي ��ة واجله ��ات املخت�شة ،اإل اأن حمور تركيز هذه الدرا�ش ��ة ،هو الدور الرقابي
ال ��ذي ت�شطل ��ع به ال�شلط ��ة الت�شريعية �شمن املرحل ��ة الرابعة واملتعل ��ق مبراقبة نتائج
تنفيذ املوازنة العامة ،م ��ن خالل مراجعة وتدقيق احل�شابات اخلتامية ،وتقييم كفاءة
وفعالي ��ة ا�شتخدام امل ��ال العام .ويف هذا ال�ش ��دد ،ل ُبد من حتديد الإط ��ار املوؤ�ش�شي
للجهات املعنية باحل�شاب اخلتامي يف الأردن ،وفق ًا لل�شالحيات املمنوحة لها مبوجب
الت�شريعات ال�شارية.
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 .6الإطار امل�ؤ�س�سي للجهات املعنية باحل�ساب اخلتامي يف الأردن
م ��ن واقع الت�شريع ��ات الأردنية ال�ساري ��ة ،وال�صالحيات وامله ��ام املُوكلة للجهات
املعني ��ة ب�إع ��داد وتقييم وتدقي ��ق ودرا�سة احل�ساب ��ات اخلتامية للدول ��ة ،يتمثل الإطار
امل�ؤ�س�سي املعني بهذه العملية باجلهات التالية:
 .6.1دائرة املوازنة العامة
ا�ستناد ًا لأحكام املادة ( )4من قانون تنظيم املوازنة العامة رقم  58ل�سنة ،2008
تقوم دائرة املوازنة العامة مبا يلي(:((1

• امل ��ادة (/4و) :متابعة تقييم �أداء الربامج وامل�شاريع والأن�شطة للدوائر والوحدات
احلكومية والت�أكد من حتقيقها للنتائج املنتظرة بكفاءة وفاعلية لبلوغ �أهدافها.
• امل ��ادة (/4ط) :تق ��دمي التو�صي ��ات يف البيان ��ات املالية اخلتامي ��ة املتعلقة بكافة
الوحدات احلكومية ملجل�س الوزراء قبل امل�صادقة عليها.

 .6.2وزارة املالية
ا�ستن ��اد ًا للنظام املايل رقم  3ل�سنة  ،1994والنظام املعدل للنظام املايل رقم 81
ل�سن ��ة  ،2015تمُ ار�س وزارة املالية الرقابة على تنفيذ املوازنة ،وذلك من خالل ت�شكيل
وح ��دات للرقاب ��ة املالية يف كل وزارة �أو دائ ��رة تت�ألف من موظ ��ف �أو �أكرث من موظفي
وزارة املالية ُتناط بها م�س�ؤولية متابعة تطبيق الأنظمة املالية والتحقق من �أن النفقات
جتري يف حدود املخ�ص�صات املر�صودة لها ،و�أن �إنفاقها يتم للغايات التي ُر�صدت من
�أجلها.
 -18قانون تنظيم املوازنة العامة رقم  58ل�سنة .2008
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كم ��ا تق ��وم مديري ��ة احل�ساب ��ات العام ��ة يف وزارة املالي ��ة مبراقب ��ة الإنفاق من
املخ�ص�ص ��ات املر�صودة يف قان ��ون املوازنة العامة باحل�صول عل ��ى تقارير �شهرية من
ال ��وزارات والدوائ ��ر تت�ضم ��ن ما �أنف ��ق خالل ال�شهر م ��ن تلك املخ�ص�ص ��ات وحتتفظ
ب�سجالت �إجمالية للنفقات والإيرادات ت�ستخرج منها احل�سابات اخلتامية التي ُتعدها
�سنوي� � ًا و ُت�ضمنه ��ا ما ح�صل من �إي ��رادات وما ُ�صرف من نفقات خ�ل�ال ال�سنة ومقدار
(((1
الوفر �أو العجز الفعلي لتلك ال�سنة.
 .6.3ديوان املحا�سبة
وفق� � ًا لأحكام قان ��ون ديوان املحا�سبة رق ��م  28ل�سنة 1952وتعديالت ��ه( ،((2يتوىل
الديوان مهمة التدقيق اخلارجي على �أداء احلكومة على اعتباره هيئة رقابية م�ستقلة،
وميار� ��س الديوان رقابت ��ه على تنفيذ املوازن ��ة العامة طبق ًا لأحكام امل ��واد ( )8و ()9
م ��ن القان ��ون املذكور� ،إذ ت�شم ��ل مهام وم�س�ؤولي ��ات ديوان املحا�سب ��ة مراجعة وتدقيق
الإي ��رادات للت�أكد م ��ن �أن تقديرها وحتقيقها ق ��د مت وفق ًا للقوان�ي�ن والأنظمة املعمول
به ��ا� ،أما �ضمن جانب النفقات احلكومية فيت ��م التثبت من �صرف النفقات للأغرا�ض
التي خ�ص�صت لها ومن �أن ال�صرف قد مت وفق ًا للقوانني والأنظمة ،والتثبت من تنفيذ
�أحكام قانون املوازنة العامة ومن �صحة الأوامر املالية واحلواالت ال�صادرة مبقت�ضاه.
ومبوج ��ب املادة ( )22من قانون دي ��وان املحا�سبة ،يقوم رئي� ��س الديوان بتقدمي
تقرير �سنوي ع ��ن احل�ساب اخلا�ص لكل �سنة مالية ُيب�سط فيه مالحظاته و ُيقدمه �إىل
جمل� ��س النواب و ُير�سل �ص ��ور ًا عنه �إىل رئي�س الوزراء ووزي ��ر املالية ،وعليه �أن ُي�ضمن
ه ��ذا التقري ��ر مالحظاته عن الدوائر وامل�ؤ�س�سات التي ُكل ��ف التدقيق يف ح�ساباتها مع
بيان املخالفات املرتكبة وامل�س�ؤولية املرتتبة عليها وذلك يف بدء كل دورة عادية �أو كلما
طل ��ب جمل�س الن ��واب منه ذلك ،ولرئي�س ديوان املحا�سب ��ة يف �أي وقت �أن ُيقدم ملجل�س
 -19النظام املايل رقم  3ل�سنة  ،1994والنظام املعدل للنظام املايل رقم  81ل�سنة .2015
 -20قانون ديوان املحا�سبة رقم  28ل�سنة  1952وتعديالته.
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الن ��واب تقارير خا�ص ��ة يلفت فيها نظره �إىل �أمور يرى �أنها من اخلطر والأهمية بحيث
ت�ستلزم تعجيل النظر فيها.
قدم لدي ��وان املحا�سبة احل�ساب اخلتام ��ي عن كل �سنة
وعل ��ى وزارة املالي ��ة �أن ُت َ
مالية خالل مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية.
 .6.4جمل�س الأعيان
ا�ستن ��اد ًا لأحكام املادة ( )1/112من الد�ست ��ور الأردين ،على احلكومة �أن ُتقدم
�إىل جمل� ��س الأم ��ة احل�سابات اخلتامية يف نهاي ��ة �ستة �أ�شهر من انته ��اء ال�سنة املالية
ال�سابقة.
ه ��ذا وقد �أو�ضح النظام الداخل ��ي ملجل�س الأعيان ل�سنة ( 2014((2الن�صو�ص ذات
العالق ��ة بتعزيز رقابة جمل�س الأعيان عل ��ى الأداء احلكومي واحل�سابات اخلتامية من
خ�ل�ال امل ��ادة ( )17والتي متحورت حول امله ��ام املناطة باللجنة املالي ��ة واالقت�صادية
ملجل�س الأعيان كما يلي:
• املادة (/17ز) :درا�سة احل�سابات اخلتامية للحكومة ودوائرها امل�ستقلة.
• املادة (/17ح) :درا�سة تقارير ديوان املحا�سبة.

وم ��ن جهة �أخرى ،فقد غطى النظ ��ام الداخلي ملجل�س الأعيان يف الف�صل التا�سع
مو�ضوع الأ�سئلة ،ويف الف�صل العا�شر مو�ضوع اال�ستجوابات ،وهذا يتيح حما�سبة رئي�س
ال ��وزراء والوزراء �أو �أحدهم عل ��ى ت�صرف له يف �ش�أن من ال�ش� ��ؤون العامة ،وهذا يتيح
حكم� � ًا �أي �أمور ت�ستوج ��ب امل�ساءلة تكون ق ��د وردت يف احل�ساب ��ات اخلتامية ،ومتابعة
اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.

 -21النظام الداخلي ملجل�س الأعيان ل�سنة .2014
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 .6.5جمل�س النواب
يتم�� ل دور ل� ��س النواب الأ�سا�سي يف ت�سري �� قوان ات اأولوية ،ي�س
تنفيذه ��ا يف خدم ��ة م�سال �� وطني ��ة علي ��ا ،وار�س ��ة دوره يف الرقابة عل
احلكومة وم�ساءلتها عل ما تتخذه من قرارات .
عبدا الا ابن احل�س




الورقة النقا�سية امللكية الالة
اأدوار تنتظرنا لنا دميقراطيتنا املتددة



 اآارمار�س 2013

ا�شتناد ًا لأحكام املادة ) (1/112من الد�شتور الأردين ،على احلكومة اأن ُتقدم اإىل
جمل�س الأمة احل�شابات اخلتامية يف نهاية �شتة اأ�شهر من انتهاء ال�شنة املالية ال�شابقة.
هذا وق ��د اأو�شح النظام الداخلي ملجل�س النواب ل�شن ��ة (((( 2013الن�شو�س ذات
العالقة بتعزيز الرقابة البملانية على الأداء احلكومي واحل�شابات اخلتامية من خالل
املادة ) (42التي متحورت حول املهام املناطة باللجنة املالية ملجل�س النواب كما يلي:
• امل ��ادة )/42ب( :درا�ش ��ة احل�شاب ��ات اخلتامية لل ��وزارات والدوائ ��ر واملوؤ�ش�شات
والوحدات احلكومية ورفع التو�شيات ب�شاأنها للمجل�س.
• املادة )/42ج( :درا�شة تقارير ديوان املحا�شبة واإبداء التو�شيات ب�شاأنها.

وم ��ن جهة اأخرى ،فقد غط ��ى الف�شل الثالث ع�شر من النظ ��ام الداخلي ملجل�س
الن ��واب مو�شوع ال�شتجوابات ،من حيث حما�شب ��ة الوزراء اأو اأحدهم على ت�شرف له
يف �ش� �اأن م ��ن ال�شوؤون العامة ،وه ��ذا يغطي حكم ًا اأي اأمور ت�شتوج ��ب امل�شاءلة تكون قد
وردت يف احل�شابات اخلتامية ،ومتابعة اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�شاأنها.
 -22النظام الداخلي ملجل�س النواب ل�شنة .2013
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� .7أ�سلوب عر�ض وتف�صيل بيانات احل�ساب اخلتامي للموازنة
العامة الأردنية باملقارنة مع املُمار�سات ُ
الف�ضلى
م ��ن خالل ق ��راءة وثيق ��ة احل�س ��اب اخلتام ��ي للموازنة العام ��ة الأردني ��ة لل�سنة
املالي ��ة ،((2( 2014فقد مت ر�صد تل ��ك املُمار�سات العملية املُتبعة من قبل وزارة املالية يف
�أ�سل ��وب عر�ض وتف�صيل بيانات احل�ساب اخلتامي( ،((2حي ��ث ُتو�ضح القائمة املرجعية
املقارن ��ة ( ((2()Checklistاملدرج ��ة الحق� � ًا حتلي ًال لتلك اجلوان ��ب ،للوقوف على مدى
ان�سجامها م ��ع املعايري واملنهجية التي و�ضعتها منظمة التع ��اون والتنمية االقت�صادية
حول �أف�ضل املُمار�سات يف هذا املجال:
املعايري الدولية يف �أ�سلوب عر�ض بيانات
احل�ساب اخلتامي للدولة

مالحظات حول
املُمار�سة العملية الأردنية

عر�ض احل�ساب اخلتام ��ي بنماذج مطابقة
ل�ش ��كل املوازنة العامةُ ،يب�َي�نَ مدى االلتزام
مب�ستوي ��ات الإي ��رادات والنفق ��ات الت ��ي
�أجازه ��ا و�أقره ��ا الربمل ��ان عن ��د مناق�ش ��ة
املوازن ��ة العام ��ة ،وينبغي الإف�ص ��اح عن �أي
تعديالت مت ��ت على املوازنة العامة الأ�صلية
خالل ال�سنة املالية املعنية.

يت ��م عر� ��ض احل�س ��اب اخلتام ��ي بنم ��اذج
مطابقة ل�ش ��كل املوازنة العامة؛ �إال �أن وثيقة
احل�س ��اب اخلتامي تفتقر �إىل الإف�صاح عن
التعديالت الت ��ي متت عل ��ى املوازنة العامة
الأ�صلي ��ة ،ويف معظم بن ��ود النفقات هناك
انحرافات وزي ��ادة يف التخ�صي�ص وخا�صة
تل ��ك النفق ��ات الر�أ�سمالي ��ة املُم ّول ��ة م ��ن
اخلزين ��ة ،و�ضمن جانب الإي ��رادات هناك
انحراف ��ات �أي�ض� � ًا �سواء زي ��ادة �أو نق�ص يف
التقدير.

 -23وزارة املالية ،احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة لل�سنة املالية .2014
 -24احل�سابات اخلتامية يف الأردن ت�شمل وثيقتني ،هما :احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة ،واحل�ساب اخلتامي
للوحدات احلكومية ،وما ينبطق على الأوىل بنطبق حكم ًا على الأخرية.
 -25مت �إعدادها من قبل الباحثة.
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املعايري الدولية يف �أ�سلوب عر�ض بيانات
احل�ساب اخلتامي للدولة

مالحظات حول
املُمار�سة العملية الأردنية

�ض ��رورة �أن يت�ضم ��ن احل�س ��اب اخلتام ��ي تفتق ��ر الوثيق ��ة مل�ؤ�ش ��رات الأداء املرتبط ��ة
والوثائق ذات ال�صل ��ة ،معلومات عن الأداء بالربامج احلكومية والأهداف اال�سرتاتيجية
غ�ي�ر املايل ،مب ��ا يف ذلك مقارن ��ة مل�ؤ�شرات املطلوب حتقيقها من قبل اجلهات املعنية.
الأداء امل�ستهدفة مع النتائج الفعلية التي مت
حتقيقها.
تق ��دمي معلوم ��ات مقارن ��ة ع ��ن م�ستوي ��ات تت�ضم ��ن احل�ساب ��ات اخلتامي ��ة مقارن ��ة
الإي ��رادات والنفقات خالل ال�سنة ال�سابقة ،مل�ستوي ��ات الإيرادات والنفق ��ات التف�صيلية
كما ينبغي تقدمي معلوم ��ات مقارنة مماثلة ل�ست �سنوات .كما تت�ضمن مقارنة مل�ستويات
عن �أي بيانات تتعلق بالأداء غري املايل .الإي ��رادات والنفق ��ات الإجمالي ��ة لع�ش ��ر
�سنوات.
ينبغي �أن ُتعر�ض النفقات ب�صورة �إجمالية ،املُمار�س ��ة العملي ��ة من�سجم ��ة م ��ع املعاي�ي�ر
�أما الإيرادات املخ�ص�صة لأغرا�ض حمددة الدولية.
ف�صلة.
فتُعر�ض ب�صورة وا�ضحة و ُم َ
ينبغ ��ي ت�صني ��ف النفقات ح�س ��ب الوحدات املُمار�س ��ة العملي ��ة من�سجم ��ة م ��ع املعاي�ي�ر
الإداري ��ة (وزارة ،هيئ ��ة ،م�ؤ�س�سة ...إ�ل ��خ) ،الدولية.
كم ��ا يتوجب تق ��دمي معلوم ��ات �إ�ضافية ُتبني
ت�صنيف النفقات وفق الت�صنيف االقت�صادي
والوظيفي.
ينبغي �أن يت�ضمن احل�س ��اب اخلتامي �شرح يت�ضم ��ن احل�ساب اخلتامي ج ��داول خا�صة
�شامل حول املوج ��ودات وااللتزامات املالية بهذه البيانات ،لكن دون �شرح �أو تو�ضيح.
للحكوم ��ة ،وكذلك املوجودات غ�ي�ر املالية،
الرواتب التقاعدية ،وااللتزامات الطارئة.
ينبغ ��ي �أن ُيت ��اح للجمه ��ور االط�ل�اع عل ��ى املُمار�س ��ة العملي ��ة من�سجم ��ة م ��ع املعاي�ي�ر
احل�س ��اب اخلتامي للدولة م ��ن خالل ن�شره الدولية.
على �شبكة الإنرتنت.
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يت�ض ��ح م ��ن القائمة املقارن ��ة �أعاله� ،أن املُمار�س ��ة العملية يف �إع ��داد احل�سابات
اخلتامي ��ة يف الأردن ،قد ج ��اءت يف بع�ضها من�سجمة مع املعاي�ي�ر الدولية ،ويف بع�ضها
الآخ ��ر كانت قا�صرة ع ��ن تلبية هذه املعاي�ي�ر ،و�أهمها عدم الإف�ص ��اح عن التعديالت
الت ��ي متت عل ��ى املوازنة العام ��ة الأ�صلية ،من حي ��ث �ضرورة تربي ��ر االنحرافات عن
الإيرادات والنفق ��ات املُقدرة ،وخا�صة �إذا ما جتاوزت هذه االنحرافات ما ن�سبته %10
لبن ��ود املوازنة الرئي�سية ،وافتقار الوثيقة مل�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالربامج احلكومية
والأه ��داف اال�سرتاتيجية املطلوب حتقيقها من قبل اجلهات املعنية ،والتي تعك�س جلي ًا
م�ست ��وى الأداء احلكوم ��ي الفعلي باملقارنة مبا مت ا�ستهدافه عن ��د �إعداد م�شروع قانون
املوازن ��ة العامة الت ��ي ا�ستندت حني �إعداده ��ا �إىل منهجية املوازن ��ة املوجهة بالنتائج،
وهنا تظهر �أهمية احل�سابات اخلتامية ودورها يف تتبع �أثر ونتائج تنفيذ املوازنة العامة
وحوكمة القطاع العام.
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 .8م�صفوفة حتليل الفجوات للرقابة على احل�ساب اخلتامي
يف الأردن باملقارنة مع املُمار�سات ُ
الف�ضلى

يف الوقت الذي ُيق َر به جمل�س الأمة م�شروع املوازنة العامة مبوجب قانون� ،إال �أن
ما يمُ يز الرقابة الربملانية الالحقة -مراجعة احل�سابات اخلتامية -عن الرقابة امل�سبقة
للموازنة العامة للدولة� ،أن الرقابة الالحقة ترتبط بعالقة وثيقة مع تقارير هيئة التدقيق
اخلارجي (ديوان املحا�سبة) .وقد �أو�ضحت هذه الدرا�سة �سابق ًا ما �أكدت عليه املُمار�سات
ال ُف�ضلى بوجوب ت�سليم وثيقة احل�سابات اخلتامية للربملان جنب ًا �إىل جنب مع التقرير
املُعد حولها من قبل هيئة التدقيق اخلارجي وبفرتة زمنية �أق�صاها �ستة �أ�شهر من انتهاء
ال�سنة املالية .كما �أ�شارت �إىل جتارب بع�ض الدول ب�ش�أن قيامها ب�إقرار وثيقة احل�سابات
اخلتامية مبوجب قانون مايل خا�ص مبا ُيعزز م�ساءلة وم�س�ؤولية اجلهات احلكومية.
هذا وعلى الرغم من �أهمية تعديل امل��ادة ( )1/112من الد�ستور الأردين عام
 ،2011وذل��ك بوجوب تقدمي احلكومة للح�سابات اخلتامية يف نهاية �ستة �أ�شهر من
انتهاء ال�سنة املالية ال�سابقة� ،إال �أن عدم اقرتان تقرير ديوان املحا�سبة بوثيقة احل�سابات
اخلتامية جعلها قا�صرة عن مواكبة املُمار�سات ال ُف�ضلى يف عملية الرقابة الربملانية على
احل�سابات اخلتامية .وعلى �صعيد قانون ديوان املحا�سبة ل�سنة  1952وتعديالته ،ف�إن املادة
(�/3/22أ) من القانون والتي ُتفيد بوجوب قيام وزارة املالية بتقدمي احل�سابات اخلتامية
لديوان املحا�سبة خالل مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية ،تعك�س
متام ًا عدم مت َكن ديوان املحا�سبة من تقدمي تقريره ب�ش�أن احل�سابات اخلتامية جنب ًا �إىل
جنب مع وثيقة هذه احل�سابات يف ذات املوعد الد�ستوري �إىل جمل�س الأمة.
ولعل القارئ لهذه الن�صو�ص القانونية ُيدرك متام ًا عدم ترابط هاتني الوثيقتني
عند ت�سليمهما ملجل�س الأمة ،ما ي�ؤكد ُبعد احلالة الأردنية من اجلانبني الت�شريعي والعملي
عن املُمار�سات ال ُف�ضلى املتعلقة بالرقابة الربملانية على احل�سابات اخلتامية للدولة.
هذا و ُتو�ضح م�صفوفة حتليل الفجوات ( )Gap Analysis Matrixاملدرجة الحق ًا،
واق��ع احلالة الأردنية من اجلانبني الت�شريعي والعملي يف الرقابة على احل�سابات
اخلتامية( ((2باملقارنة مع املُمار�سات ال ُف�ضلى ،والتحليل لتلك الفجوات.
 -26احل�سابات اخلتامية يف الأردن ت�شمل وثيقتني ،هما :احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة ،واحل�ساب اخلتامي
للوحدات احلكومية ،وما ينطبق على الأوىل ينطبق حكم ًا على الأخرية.
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ن�س الت�ضريع الأردين
حتليل ور�ضد الفجوات
الواقع العملي للحالة الأردنية
(د�ضتور/قانون/نظام)
املادة ) (112/1من الد�شتور الأردين :ي�ت��م ت �ق��دمي احل���ش��اب��ات اخل�ت��ام�ي��ة اإىل ل تت�شمن وثيقة احل�شابات اخلتامية
جمل�س الأم��ة وبنماذج مطابقة لنماذج معلومات عن الأداء غري امل��ايل ،كما ل
ومفادها تقدمي احل�شابات اخلتامية اإىل املوازنة ،و�شمن الفرتة الزمنية املحددة تعك�س موؤ�شرات الأداء الفعلي باملقارنة مع
القيم امل�شتهدفة التي مت اإقرارها مبوجب
جمل�س الأم ��ة يف نهاية �شتة اأ�شهر من مبوجب الد�شتور الأردين.
انتهاء ال�شنة املالية ال�شابقة.
م�شروع قانون املوازنة.

((((

م�ضفوفة حتليل الفجوات ( )Gap Analysis Matrixللرقابة على احل�ضاب اخلتامي
يف الأردن باملقارنة مع املُمار�ضات ال ُف�ضلى

املمار�ضة الفُ�ضلى وفق املعايري
الدولية

�� �ش ��رورة ت��زوي��د ال ��بمل ��ان خ ��الل )(6
اأ�شهر من انتهاء ال�شنة املالية باحل�شاب
اخلتامي ال�شنوي للدولة وبنماذج مطابقة
لنماذج امل��وازن��ة من اأج��ل مقارنة نتائج
امل��وازن��ة مع م�شروع قانون امل��وازن��ة كما
مت اإق��راره من قبل البملان؛ والعمل على
ت�شمني احل�شاب اخلتامي والوثائق ذات
ال�شلة ،معلومات عن الأداء غري املايل،
مب��ا يف ذل��ك م�ق��ارن��ة مل �وؤ� �ش��رات الأداء
امل�شتهدفة م��ع النتائج الفعلية التي مت
حتقيقها.

 -27مت اإعدادها من قبل الباحثة.
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ن�س الت�ضريع الأردين
املمار�ضة الفُ�ضلى وفق املعايري
الدولية
(د�ضتور/قانون/نظام)
يرفق باحل�شاب اخلتامي تقارير امل�شاءلة املادة ) (119/1من الد�شتور الأردين:
التي ُاأعدت من قبل املوؤ�ش�شة العليا ملراجعة
احل�شابات )هيئة التدقيق اخلارجي(.
وتت�شمن املُمار�شات ال ُف�شلى يف اإعداد تقرير
تدقيق احل�شاب اخلتامي للدولة ما يلي:
• اإع � � ��داد ت �ق��ري��ر ت��دق �ي��ق احل �� �ش��اب
اخلتامي للدولة مبنهجية ))تدقيق الأداء
 ((Performance Auditالتي تركز على
قيا�س كفاءة وفعالية الإنفاق احلكومي،
مبا ُمي َكن ال��بمل��ان من ا�شتخدام نتائج
تقرير تدقيق ال�شنة املنتهية يف الإع��داد
ملناق�شة اخل�ط��ة ال�شرتاتيجية مل��وازن��ة
ال�شنة الالحقة.
• � �ش��رورة ق�ي��ام ال�شلطة الت�شريعية
بو�شع ترتيبات موؤ�ش�شية ،واإج� ��راءات
ر�شمية وا�شحة م��ن اأج��ل متابعة نتائج
تقرير تدقيق احل�شاب اخلتامي ،وقيام
جل�ن��ة امل��وازن��ة ال��بمل��ان�ي��ة بتوثيق م��دى
ا�شتجابة ال�شلطة التنفيذية للتو�شيات
الواردة يف تقرير التدقيق.
)) ُي��ق��دم دي���وان املحا�شبة اإىل جمل�شي
الأع�ي��ان وال�ن��واب تقرير ًا عام ًا يت�شمن
املخالفات املرتكبة وامل�شوؤولية املرتتبة
عليها واآراءه ومالحظاته وذلك يف بدء كل
دورة عادية وكلما طلب منه اأحد املجل�شني
ذلك((.
املادة ) (22/1من قانون ديوان املحا�شبة
رقم  28ل�شنة  1952وتعديالته:
)) ُي �ق��دم رئي�س دي��وان املحا�شبة تقرير ًا
�شنوي ًا ع��ن احل�شاب اخل��ا���س لكل �شنة
مالية ُيب�شط فيه مالحظاته و ُيقدمه
اإىل جمل�س ال�ن��واب و ُير�شل ��ش��ور ًا عنه
اإىل رئي�س ال��وزراء ووزي��ر املالية ،وعليه
اأن ُي�شمن ه��ذا التقرير مالحظاته عن
الدوائر واملوؤ�ش�شات التي ُكلف التدقيق
يف ح�شاباتها مبقت�شى املادة الرابعة من
هذا القانون مع بيان املخالفات املرتكبة
وامل�شوؤولية املرتتبة عليها وذلك يف بدء كل
دورة عادية اأو كلما طلب جمل�س النواب
منه ذلك((.

حتليل ور�ضد الفجوات
• ع��دم اق ��رتان ت�ق��ري��ر ت��دق�ي��ق دي��وان
امل�ح��ا��ش�ب��ة ح��ول احل���ش��اب��ات اخلتامية
مب��وع��د تقدميها ملجل�س الأم� ��ة ،وذل��ك
ب�شبب ع��دم الن�س على ذل��ك �شراحة
�شمن املادة ) (112/1من الد�شتور.
• تقرير تدقيق احل�شابات اخلتامية ل
يرتكز اإىل موؤ�شرات قيا�س الأداء ،وذلك
من حيث مقارنة موؤ�شرات الأداء الفعلي
باملوؤ�شرات امل�شتهدفة التي مت اإقرارها
مبوجب م�شروع قانون املوازنة.
• �شعف التن�شيق املوؤ�ش�شي بني ال�شلطة
الت�شريعية ودي��وان املحا�شبة فيما يتعلق
مبراجعة وتدقيق احل�شابات اخلتامية
للدولة ،ومتابعة التو�شيات ال ��واردة يف
تقرير التدقيق وم��دى ا�شتجابة ال�شلطة
التنفيذية لها.

الواقع العملي للحالة الأردنية
• تقرير تدقيق دي��وان املحا�شبة حول
احل�شابات اخلتامية ل يرتبط تقدميه
مبوعد تقدمي احل�شابات اخلتامية ملجل�س
الأمة.
• تدقيق وتقييم الأداء احلكومي يتم
باأ�شلوب تقليدي حم��ور تركيزه تدقيق
النفقات واأوامر ال�شرف ومدى متا�شيها
م��ع ال �ق��وان��ني والأن �ظ �م��ة وال�ت�ع�ل�ي�م��ات،
وت��دق�ي��ق ج��ان��ب الإي � ��رادات للتحقق من
ال�شرائب والر�شوم والعوائد املختلفة.
• ع�ل��ى ال��رغ��م مم��ا ورد يف الأن�ظ�م��ة
الداخلية ملجل�شي الأع�ي��ان وال�ن��واب ،اإل
اأن عملية توثيق مدى ا�شتجابة ال�شلطة
التنفيذية للتو�شيات ال��واردة يف تقرير
التدقيق غري ُمف َعلة ب�شكل حقيقي على
اأر�س الواقع ،ويعود ذلك اإىل عدم وجود
املرجعية القانونية.

page 34 of 48

املمار�ضة ال ُف�ضلى وفق املعايري
الدولية

ن�س الت�ضريع الأردين
(د�ضتور/قانون/نظام)
امل� ��ادة )/22/3اأ( م��ن ق��ان��ون دي ��وان
املحا�شبة رقم  28ل�شنة  1952وتعديالته:
))ع �ل��ى وزارة امل��ال �ي��ة ان ت �ق��دم ل��دي��وان
املحا�شبة احل�شاب اخلتامي عن كل �شنة
مالية خالل مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر
من تاريخ انتهاء تلك ال�شنة((.
النظام ال��داخ�ل��ي ملجل�س الأع �ي��ان ل�شنة
:2014
• امل ��ادة )/17ز( :درا� �ش��ة احل�شابات
اخلتامية للحكومة ودوائرها امل�شتقلة.
• امل��ادة )/17ح( :درا�شة تقارير ديوان
املحا�شبة.
• ال�ف���ش��ل ال �ت��ا� �ش��ع امل�ت�ع�ل��ق مب��و��ش��وع
الأ�شئلة ،والف�شل العا�شر املتعلق مبو�شوع
ال�شتجوابات ،يتيحان حما�شبة رئي�س
ال��وزراء وال��وزراء اأو اأحدهم على ت�شرف
له يف �شاأن من ال�شوؤون العامة ،وهذا يغطي
حكم ًا اأي اأمور ت�شتوجب امل�شاءلة تكون قد
وردت يف احل�شابات اخلتامية.

الواقع العملي للحالة الأردنية

حتليل ور�ضد الفجوات
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املمار�ضة الفُ�ضلى وفق املعايري
الدولية

ن�س الت�ضريع الأردين
(د�ضتور/قانون/نظام)
النظام ال��داخ�ل��ي ملجل�س ال �ن��واب ل�شنة
:2013
• امل��ادة )/42ب( :درا�شة احل�شابات
اخلتامية للوزارات والدوائر واملوؤ�ش�شات
وال��وح��دات احلكومية ورف��ع التو�شيات
ب�شاأنها للمجل�س.
• املادة )/42ج( :درا�شة تقارير ديوان
املحا�شبة واإبداء التو�شيات ب�شاأنها.
• الف�شل ال�ث��ال��ث ع�شر حت��ت عنوان
ال�شتجوابات ،وذلك من حيث حما�شبة
ال ��وزراء اأو اأح��ده��م على ت�شرف ل��ه يف
��ش�اأن م��ن ال���ش�وؤون العامة ،وه��ذا يغطي
حكم ًا اأي اأم��ور ت�شتوجب امل�شاءلة تكون
قد وردت يف احل�شابات اخلتامية.

الواقع العملي للحالة الأردنية

حتليل ور�ضد الفجوات
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املمار�ضة الفُ�ضلى وفق املعايري
الدولية

من املُ�شتح�شن اإق��رار احل�شاب اخلتامي
مبوجب قانون كما هي احلال يف م�شروع
امل��وازن��ة العامة ،وخا�شة يف ح��ال اتباع
الدولة ملنهجية املوازنة املوجهة بالنتائج.

حتليل ور�ضد الفجوات
�� �ش ��رورة ت���ش��وي��ت جم�ل����س الأم� ��ة على
احل �� �ش��اب��ات اخل�ت��ام�ي��ة ك�م��رح�ل��ة اأوىل،
ليتم م�شتقب ًال �شياغة وو�شع املرجعية
ال��د��ش�ت��وري��ة لإق��راره��ا مب��وج��ب ق��ان��ون،
والل �ت��زام بالفرتة الزمنية املن�شو�س
عليها د�شتوري ًا.
• يتم ن�شر احل�شاب اخلتامي من قبل ن�شر احل�شاب اخلتامي وتقرير التدقيق
ي �اأت��ي م �ت �اأخ��ر ًا ع��ن امل ��دة امل �ح��ددة وف��ق
وزارة املالية.
املعايري الدولية.
• يتم ن�شر تقرير التدقيق من قبل ديوان
املحا�شبة.

ن�س الت�ضريع الأردين
الواقع العملي للحالة الأردنية
(د�ضتور/قانون/نظام)
ل يوجد مرجعية قانونية اأو متطلب قانوين يقوم البملان مبراجعة احل�شاب اخلتامي
واإب��داء اأي مالحظات حوله متاأخر ًا ،اإذ
�شمن الت�شريعات الأردنية ال�شارية.
يتم ذل��ك عند مناق�شة م��وازن��ة ال�شنة
الالحقة ودون اأن يرتتب على ذل��ك اأي
اإجراءات اأو متطلبات قانونية.

• ن�شر احل�شاب اخلتامي يف غ�شون �شتة ل يوجد مرجعية قانونية اأو متطلب قانوين
�شمن الت�شريعات الأردنية ال�شارية ،بل
اأ�شهر من انتهاء ال�شنة املالية املعنية.
هي مبوجب موافقة ر�شمية من رئا�شة
• ن�شر تقرير تدقيق احل�شاب اخلتامي الوزراء.
ب�شكله النهائي لط��الع اجلمهور خالل
)� (12شهر ًا م��ن انتهاء ال�شنة املالية
املعنية.

 .9اخلال�صة ،مالحظات وتو�صيات
ب ��د�أت دائرة املوازن ��ة العامة الأردنية من ��ذ عام  2008بتطبي ��ق منهجية املوازنة
املوجهة بالنتائج والتي ت�ستند �إىل م�ؤ�شرات لقيا�س الأداء تعك�س يف النهاية الكفاءة يف
�إدارة و�ص ��رف املال العام ،والفعالية يف حتقيق النتائ ��ج والأهداف املرجوة .وحيث �أن
املوازنة املوجهة بالنتائج ُتعنى ب�شكل عام بالتحقق من النتائج التي مت ا�ستهدافها عند
و�ض ��ع م�شروع قانون املوازنة العامة ،فال ُبد م ��ن تعزيز الرقابة الربملانية الفاعلة على
احل�ساب ��ات اخلتامية التي تعك�س نتائج �أعمال املوازن ��ة احلكومية التي �أقرها الربملان
بداية ،وذل ��ك تكري�س ًا ملتطلبات الد�ست ��ور الأردين ،وعم ًال ب�أح ��كام الأنظمة الداخلية
ملجل�س ��ي الأعيان والنواب يف جمال متابع ��ة وتقييم الأداء احلكومي ،وم�ساءلة اجلهات
املعني ��ة حول �أي ق�ص ��ور يف �أدائها �أو تراج ��ع كفاءتها يف حتقيق �أهدافه ��ا ،و�صو ًال �إىل
�صياغة �سيا�سات مالية ت�صحيحية ُتلبي متطلبات الأجندة الوطنية الأردنية.
لق ��د متخ�ضت هذه الدرا�سة عن العديد من املالحظات والنتائج التي ا�ستوجبت
تق ��دمي التو�صيات املنا�سبة لتعزيز منهجية الرقابة الربملانية على احل�سابات اخلتامية
يف الأردن ووف ��ق �أف�ض ��ل املُمار�س ��ات الدولي ��ة .و�ضم ��ن ه ��ذا ال�سياق ،يمُ ك ��ن تلخي�ص
�أه ��م النتائ ��ج والفجوات التي ُت�شكل عائق� � ًا يف حتقيق الرقابة الربملاني ��ة الفاعلة على
احل�ساب ��ات اخلتامي ��ة يف الأردن ،والتو�صي ��ات الت�شريعي ��ة و�/أو الإجرائي ��ة املقرتح ��ة
ب�ش�أنها على النحو الآتي:
• يف الوق ��ت الذي جند في ��ه �أن املُمار�سات ال ُف�ضلى قد �أك ��دت على تكاملية العالقة
ب�ي�ن ال�سلطة الت�شريعية وهيئة التدقيق اخلارجي يف الرقابة على الأداء احلكومي،
وتعزي ��ز الإج ��راءات التن�سيقية بالرقابة على احل�ساب ��ات اخلتامية ،و�ضرورة رفع
تقري ��ر تدقي ��ق احل�سابات اخلتامية جنب ًا �إىل جنب مع وثيق ��ة هذه احل�سابات �إىل
ال�سلط ��ة الت�شريعية لكي يكون ُمر�شد ًا وفاع ًال يف عملية الرقابة الربملانية ،وو�سيلة
لتح�س�ي�ن �آلية ُ�صنع الق ��رار الت�شريعي يف �إقرار م�شروع املوازن ��ة لل�سنة التالية� ،إال
�أن الف ��راغ الت�شريع ��ي والواق ��ع العملي للحال ��ة الأردنية يعك�سان ق�ص ��ور ًا يف تلبية
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متطلب ��ات املعاي�ي�ر الدولية يف هذا املجال ،ما ُيفقد عملي ��ة الرقابة الربملانية على
احل�ساب ��ات اخلتامية كفاءتها وفعاليتها .ولعل التو�صية الأبرز التي متخ�ضت عنها
هذه الدرا�سة تتمحور حول �ضرورة �إجراء التعديالت الت�شريعية التالية:

• العمل على تعديل املادة ( )1/112من الد�ستور الأردين لتُذ َيل بـ مقرونة بتقرير
تدقيق ديوان املحا�سبة .
((

))

• العم ��ل عل ��ى تعديل املادة ( )119من الد�ستور الأردين لتعك�س دور ووظيفة ديوان
املحا�سبة املتمثلة برقابة وتدقيق الأداء.

• ويف �سبي ��ل تفعي ��ل احل�سابات اخلتامي ��ة ك�أداة رقابية عل ��ى �أداء املوازنة العامة،
و�إ�ضف ��اء املتطلبات القانونية عليها ،ال ُبد يف الوقت الراهن من قيام جمل�س الأمة
بالت�صوي ��ت لإقرار احل�سابات اخلتامية للدولة ،وهذا الأمر يتطلب تعديل الأنظمة
الداخلي ��ة ملجل�سي الأعيان والنواب .و�أ�سوة بتج ��ارب بع�ض الدول التي مت الإ�شارة
�إليه ��ا يف منت هذه الدرا�سة ،فمن املُحبذ �أن ُينظ ��ر م�ستقب ًال بامل�صادقة على هذه
احل�سابات مبوجب قانون خا� ��ص كما هي احلال يف م�شروع قانون املوازنة العامة،
مبا ي�ضفي املزيد من امل�ساءلة حول البيانات الواردة يف وثيقة احل�سابات اخلتامية
للدولة ،و ُيلبي متطلبات املوازنة املوجهة بالنتائج ،ومتابعة وتقييم �أدائها.
• �إع ��ادة النظر بقانون دي ��وان املحا�سبة رقم  28ل�سن ��ة  1952وتعديالته ،وحتديد ًا
م�ضمون املادة ( )22التي حتدد عالقة ديوان املحا�سبة مع جمل�س النواب ،لتغطي
عالق ��ة الديوان مع ال�سلط ��ة الت�شريعية ب�ش ��كل عام (جمل�سا الأعي ��ان والنواب)،
ع�ل�اوة على توقي ��ت ت�سليم وثيقة احل�ساب ��ات اخلتامية من قب ��ل وزارة املالية �إىل
الدي ��وان ،ورفع تقرير التدقيق �إىل جمل�س الأمة ون�ش ��ره .و�ضمن هذا ال�سياق ،قد
يك ��ون م ��ن امل�ستح�سن النظر بالو�ض ��ع القانوين لديوان املحا�سب ��ة الأردين وربطه
م ��ع ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة مبا يع ��زز دوره ��ا يف �أداء مهامه ��ا الرقابية عل ��ى الأداء
احلكومي .ولعل هذا الأمر يتطلب �إجراء درا�سة م�ستفي�ضة م�سبقة من قبل خرباء
متخ�ص�ص�ي�ن قبل ال�سري يف اتخاذ مثل هذا القرار ال ��ذي يتطلب �إجراء تعديالت
د�ستورية وقانونية تبع ًا لذلك.
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• وعل ��ى �صعيد اجلوانب الإجرائية يف تعزيز رقابة الربملان الأردين على احل�سابات
اخلتامية للدولة ،فقد جاءت الدرا�سة بالتو�صيات التالية:

• الت ��زام وزارة املالي ��ة بتقدمي احل�سابات اخلتامي ��ة �إىل جمل�س الأمة يف موعدها
الد�ست ��وري مقرون ��ة بتقرير تدقيق دي ��وان املحا�سبة حولها .وفيم ��ا يتعلق بالفرتة
الزمني ��ة املن�صو� ��ص عليها د�ستوري ًا واملعم ��ول بها وفق املعاي�ي�ر الدولية واملحددة
ب�ست ��ة �أ�شهر لت�سلي ��م احل�سابات اخلتامية �إىل ال�سلط ��ة الت�شريعية مقرونة بتقرير
هيئ ��ة التدقي ��ق اخلارج ��ي حولها ،ف�إن ��ه يمُ كن الق ��ول� ،إنه ويف ظ ��ل تطبيق وزارة
املالي ��ة الأردنية لنظام �إدارة املعلومات املالية احلكومية Government Financial
) Management Information System (GFMISف� ��إن عملي ��ة �إع ��داد احل�سابات
اخلتامي ��ة ب ��ات ُمي�سر ًا ويمُ َك ��ن من اخت�ص ��ار الف�ت�رة الزمنية لت�سليمه ��ا لديوان
املحا�سب ��ة لتدقيقه ��ا ،ومن ث ��م رفعها جنب ًا �إىل جن ��ب مع تقرير دي ��وان املحا�سبة
�إىل جمل� ��س الأمة خالل الف�ت�رة التي �أجازها الد�ست ��ور الأردين ،ومبا ين�سجم مع
املُمار�سات ال ُف�ضلى يف هذا ال�ش�أن.

• �ضرورة قيام وزارة املالية بالإف�صاح عن التعديالت التي متت على املوازنة العامة
الأ�صلي ��ة ،وتربير �أ�سباب االنحرافات عن الإيرادات والنفقات املُقدرة ،وخا�صة �إذا
م ��ا جتاوزت ه ��ذه االنحرافات ما ن�سبت ��ه  %10لبنود املوازن ��ة الرئي�سية عالوة على
الإف�صاح ع ��ن مكونات وتفا�صيل البيانات ال ��واردة يف احل�سابات اخلتامية ،وذلك
ان�سجام ًا مع املعايري الدولية املتعلقة بال�شفافية املالية يف الأداء احلكومي.
• 	�إن افتقار وثيقة احل�سابات اخلتامية للدولة �إىل م�ؤ�شرات قيا�س الأداء املرتبطة
بربام ��ج اجله ��ات احلكومية املعني ��ةُ ،يعيق ر�صد وتقيي ��م كفاءة وفعالي ��ة الإنفاق
احلكومي وتتبع �أثر �أداء املوازنة املوجهة بالنتائج على االقت�صاد الوطني ،و ُي�ضعف
م ��ن قدرة الربملان يف م�ساءلة احلكومة حول �أي ق�صور يف �أداء الربامج احلكومية
وع ��دم حتقيقها للم�ؤ�شرات امل�ستهدفة؛ م ��ا ي�ؤكد احلاجة املا�سّ ة �إىل ت�ضمني وثيقة
احل�سابات اخلتامية مب�ؤ�شرات قيا�س الأداء متا�شي ًا مع املعايري الدولية ،ومبا يمُ َكن
دي ��وان املحا�سبة من متابعة وتقييم الأداء ب�أ�سل ��وب منهجي .و�ضمن هذا ال�سياق،
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قدم
وبحك ��م دور املجل� ��س االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي بالعمل كهيئ ��ة ا�ست�شاري ��ة ُت َ
ُ
للحكومة الأردنية ا�ست�شارات حول الق�ضايا وال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية،
ف� ��إن ا�ضطالع املجل�س ب ��دور يف مراجعة احل�سابات اخلتامية ،وحتليل وقيا�س �أثر
( )Impact Analysisتنفيذ املوازنة العامة (النفقات والإيرادات) على االقت�صاد
الأردين� ،س ُي�ش َكل نقلة نوعية يف الدور اال�ست�شاري للمجل�س ويعزز الأداء احلكومي
تبع� � ًا لذلك ،وخا�صة �إذا ما مت ا�ستح ��داث نظام اقت�صادي/اجتماعي وطني يعمل
قدم
مبنهجية الإنذار املُب َك ��ر ( ،)Socio-Economic Early Warning Systemل ُي َ
الدعم وامل�شورة الفنية للحكومة ب�ش�أن القرارات والإجراءات الت�صحيحية املطلوب
اتخاذه ��ا يف �سبيل تنفي ��ذ موازنة حكومي ��ة تنموية ور�شيدة ،واخل ��روج بح�سابات
ختامية دقيقة و�شفافة تعك�س الأثر املطلوب حتقيقه على امل�ستوى الوطني.

• قيام وزارة املالية بن�شر احل�ساب اخلتامي لإطالع اجلمهور يف غ�ضون �ستة �أ�شهر
من انتهاء ال�سنة املالية املعنية.

• تعزي ��ز منهجية تدقي ��ق الأداء ( )Performance Auditلدى ديوان املحا�سبة ورفد
هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية بالكوادر الفنية امل�ؤهلة للنهو�ض بالدور املُناط بها على �أكمل
وجه ،ومبا ي�ؤدي �إىل تعزي ��ز الرقابة الربملانية على الأداء احلكومي ،وذلك متا�شي ًا
مع �أف�ضل املعاي�ي�ر الدولية و�إر�شادات الإنتو�س ��اي INTOSAI GOV Standards
ال�ص ��ادرة عن املنظم ��ة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالي ��ة العامة واملحا�سبة،
الت ��ي ت�ؤك ��د على �ض ��رورة تر�سيخ مبادئ ا ُ
حلك ��م الر�شي ��د يف الأداء احلكومي من
خالل جمموعة التوجيهات الإر�شادية واملعايري الرقابية املنبثقة عنها.
((

))

• قيام ديوان املحا�سبة ب�إعداد تقرير تدقيق احل�سابات اخلتامية ب�شكل م�ستقل عن
التقري ��ر ال�سنوي ال ��ذي ي�شمل جميع املالحظات التي ر�صده ��ا الديوان ،وهذا من
�ش�أنه اخت�صار الفرتة الزمنية الالزمة لإعداد تقرير تدقيق احل�سابات اخلتامية.
• قيام ديوان املحا�سبة بن�شر تقرير تدقيق احل�ساب اخلتامي ب�شكله النهائي لإطالع
اجلمهور خالل (� )12شهر ًا من انتهاء ال�سنة املالية املعنية.
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• تعزي ��ز النه ��ج الت�شاركي امل�ؤ�س�سي بني ال�سلطة الت�شريعي ��ة وديوان املحا�سبة فيما
يتعلق مبراجعة وتدقيق احل�سابات اخلتامية للدولة حتديد ًا.
• رف ��د مكت ��ب املوازن ��ة الربمل ��اين بالك ��وادر امل�ؤهلة املتخ�ص�ص ��ة باملالي ��ة العامة،
للم�ساع ��دة يف حتلي ��ل بيانات احل�سابات اخلتامية ،وتق ��دمي الأبحاث والدرا�سات
االقت�صادية واملالية والقانونية الالزمة لدعم قرارات ال�سلطة الت�شريعية.
ويف النهاية ،جتدر الإ�ش ��ارة �إىل �أن احلوكمة الر�شيدة هي ممُ ار�سات عملية قبل
�أن تك ��ون نظريات مكتوبة ،وعليه ف� ��إن تعزيز و�سائل و�أ�سالي ��ب الرقابة الربملانية على
احل�ساب ��ات اخلتامي ��ة للدولة �سوف ت�ؤدي حتم� � ًا �إىل تفعيل الرقاب ��ة ال�شاملة على �أداء
املوازن ��ة املوجهة بالنتائج ،وهذا من �ش�أنه االرتقاء بالأداء احلكومي و�صو ًال �إىل حتقيق
�أه ��داف التنمي ��ة امل�ستدام ��ة لالقت�ص ��اد الوطني� .أما عل ��ى ال�صعيد ال ��دويل ،ف�سوف
يعك� ��س ذلك �أث ��ر ًا �إيجابي ًا على تقييم وترتيب الأردن �ضم ��ن امل�ؤ�شرات الدولية املتعلقة
باحلاكمي ��ة الر�شيدة وكف ��اءة الأداء احلكوم ��ي ال�صادرة عن البنك ال ��دويل ،وكذلك
امل�ؤ�شرات العديدة ال�صادرة عن اجلهات الدولية الأخرى.
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امللحق ( :)1امل�س�ؤولون الذين متت مقابلتهم لأغرا�ض هذه الدرا�سة
ا�سم امل�س�ؤول

الوظيفة

تاريخ ومكان �إجراء
املقابلة

مع ��ايل الع�ي�ن الدكت ��ور ُمقرر اللجنة املالية والإقت�صادية يف
جمل�س الأعيان
جواد العناين

 4ني�سان 2016
جمل�س الأعيان

�سع ��ادة النائ ��ب املهند�س رئي� ��س اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س
النواب
عبد الرحيم البقاعي

� 1آذار 2016
جمل�س النواب

عطوف ��ة الدكت ��ور عب ��د
خراب�شة

رئي�س ديوان املحا�سبة

� 6آذار 2016
ديوان املحا�سبة

ال�سيد بالل عكا�شة

قائ ��م ب�أعم ��ال مدي ��ر مراقب ��ة
ال�شركات /ديوان املحا�سبة

� 6آذار 2016
ديوان املحا�سبة
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امللح��ق ( :)2تعري��ف /تف�س�ير �أه��م امل�صطلح��ات واملفاهي��م ال��واردة يف
(((2
الدرا�سة
الربمل ��ان الأردين :و ُيطل ��ق عليه جمل� ��س الأمة وه ��و املجل�س املناطة ب ��ه ال�سلطة
الت�شريعي ��ة بالإ�ضافة �إىل امللك ،ويت�ألف هذا املجل�س من جمل�سني اثنني ،هما :جمل�س
الأعي ��ان ويتم تعي�ي�ن �أع�ضائه من قبل املل ��ك ،وجمل�س النواب ويت ��م انتخاب �أع�ضائه
م ��ن قبل ال�شعب .ويمُ ار�س جمل�س الأم ��ة دور ًا رقابي ًا على �أعمال ال�سلطة التنفيذية من
ناحي ��ة �أدائه ��ا لالخت�صا�صات املُخولة له ��ا بحكم الد�ستور ،فرئي�س ال ��وزراء والوزراء
م�س�ؤول ��ون �أمام جمل�س الأمة م�س�ؤولية م�شرتكة عن ال�سيا�سة العامة للدولة .ولأغرا�ض
ه ��ذه الدرا�سة ،ف�إن ا�ستخدام م�صطلح الربمل ��ان ُيق�صد به جمل�سي الأعيان والنواب
(ال�سلطة الت�شريعية).
((

))

ال�سلطة التنفيذية يف الأردن:
وه ��ي �إحدى ال�سلطات الث�ل�اث للدولة الأردنية ،بالإ�ضاف ��ة لل�سلطتني الت�شريعية
والق�ضائي ��ةُ .تن ��اط ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة بامللك ويتواله ��ا بوا�سطة وزرائ ��ه وفق �أحكام
الد�ست ��ور الأردين .وت�ض ��م ال�سلط ��ة التنفيذية رئي� ��س احلكوم ��ة ووزراءه وم�ست�شاريه
ور�ؤ�ساء الأجهزة احلكومية املختلفة التابعة لها.
املوازنة العامة:
خط ��ة احلكومة ل�سن ��ة مالية مقبلة لتحقي ��ق الأهداف الوطني ��ة املن�شودة �ضمن
�إطار مايل متو�سط امل ��دى ،وتت�ضمن املبالغ املالية التي حت�صلها الدولة (الإيرادات)،
واملبالغ التي تنفقها (النفقات).
الإطار املايل متو�سط املدى ):Medium Term Fiscal Framework (MTFF
اخلط ��ة املالية للحكوم ��ة و�سيا�ستها خالل امل ��دى املتو�سط امل�ستن ��دة �إىل توقعات
االقت�ص ��اد الوطن ��ي واملبنية على عدد م ��ن املرتكزات والفر�ضيات وتوقع ��ات امل�ؤ�شرات
االقت�صادية الرئي�سية.
� -28إن قراءة ما جاء يف هذا امللحق �سوف ُي�س َهل على القارئ التعامل مع امل�صطلحات واملفاهيم الواردة يف هذه
الدرا�سة.
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�إطار الإنفاق متو�سط املدى ):Medium Term Expenditure Framework (MTEF
خطة احلكومة التف�صيلية للنفقات العامة املتوقعة للدوائر احلكومية خالل املدى
املتو�سط.
الدائرة احلكومية:
�أي وزارة �أو دائ ��رة �أو �سلط ��ة �أو هيئة عامة تدخل موازنته ��ا �ضمن املوازنة العامة
للدولة.
النفقات العامة:
املبالغ املخ�ص�صة للدوائر احلكومية (ال�سقوف) لتمويل كافة بنود نفقاتها اجلارية
والر�أ�سمالية ح�سب قانون املوازنة العامة ال�سنوي.
دورة املوازنة العامة يف الأردن:
مت ��ر دورة املوازنة العام ��ة يف الأردن ب�أربع مراحل رئي�سية ،ه ��ي� :إعداد املوازنة،
و�إق ��رار قانون املوازنة ،وتنفيذ املوازن ��ة ،واملراقبة والتقييم ،وه ��ي من�سجمة مع �أف�ضل
املمار�سات الدولية.
املوازنة املوجهة بالنتائج ): Results Oriented Budget (ROB
وه ��ي �أداة لرب ��ط التخطيط املايل بالتخطي ��ط اال�سرتاتيجي للوق ��وف على مدى
حتقي ��ق الأه ��داف اال�سرتاتيجي ��ة للوزارات/الوحدات احلكومي ��ة وترابطها مع حتقيق
الأهداف والأولويات الوطنية .كما ُتعنى بربط الإنفاق العام بالنتائج واملخرجات بهدف
قيا� ��س كف ��اءة وفعالية الإنف ��اق على الربام ��ج وامل�شاريع والأن�شطة م ��ن خالل منظومة
م�ؤ�شرات قيا�س الأداء ،ومبا يحقق ال�شفافية وتطبيق امل�ساءلة وفق �أ�س�س مو�ضوعية.
خارطة احل�سابات ): Chart of Accounts (CoA
ه ��ي عبارة عن �شج ��رة ح�سابات ت�شمل الت�صنيف ��ات الرئي�سية املتبع ��ة يف �إعداد
املوازن ��ة العام ��ة وهي ��كل كل ت�صني ��ف ومكونات ��ه ويت�ضمن هي ��كل خارط ��ة احل�سابـات
(الت�صني ��ف التمويلي ،الت�صني ��ف التنظيمي ،الت�صنيف الوظيف ��ي ،ت�صنيف الربامج،
الت�صنيف اجلغرايف ،وح�ساب دفرت الأ�ستاذ العام(.
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نظام �إدارة املعلومات املالية احلكومية

):Government Financial Management Information System (GFMIS
هو نظام متكامل وحمو�سب لكافة �إجراءات �إعداد املوازنة ،وتنفيذ املوازنة ،ورفع
التقاري ��ر املالية ،يهدف �إىل الرقابة على امل ��وارد العامة ل�ضمان ال�شفافية وامل�ساءلة يف
تخ�صي� ��ص ،وا�ستخدام املال العام .ومن خالل ه ��ذا النظام يتم ربط جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية ب�شبكة معلومات ُتدار من قبل وزارة املالية.

احل�ساب اخلتامي للدولة:
ه ��و ح�ساب يت�ضمن كاف ��ة مبالغ اال�ستخدام ��ات (النفقات) الفعلي ��ة والإيرادات
الفعلي ��ة ع ��ن ال�سنة املالية املنتهية وم ��ا يرتتب عليهما من فائ� ��ض �أو عجز نقدي ،و ُيعد
�إح ��دى القوائ ��م املالي ��ة الهامة التي تق ��وم احلكوم ��ة ب�إعدادها .ويتم �إع ��داد احل�ساب
اخلتام ��ي الذي هو تقرير �سنوي يعك� ��س النتيجة النهائية لعمليات تنفيذ املوازنة العامة
وفق� � ًا مل ��ا تقت�ضيه اللوائح والأنظمة والتعليمات املالية ،ويظه ��ر ما للدولة من حقوق وما
عليه ��ا من التزامات ،ف�إذا كان الف ��رق بني �إيرادات الدول ��ة وم�صروفاتها ُموجب ًا تكون
الدول ��ة قد حققت وفر ًا (زي ��ادة يف الأ�صول) ويكون عند ذلك ر�صيد احل�ساب اخلتامي
دائن� � ًا ،وعلى العك�س تكون الدولة قد حققت عج ��ز ًا (نق�ص يف الأ�صول) �إذا كان الفرق
بني الإيرادات وامل�صروفات �سالب ًا ،وبذلك يكون ر�صيد احل�ساب اخلتامي مدين ًا.
وق ��د جاء النظ ��ام املعدل للنظام املايل رقم  81ل�سن ��ة  2015ال�صادر يف اجلريدة
الر�سمية بتاري ��خ  2015/8/5ل ُيعرف احل�سابات اخلتامية عل ��ى �أنها بيان املركز املايل
وبيان الأداء املايل وبيان التغريات يف �صايف الأ�صول وبيان التدفق النقدي واملالحظات
واالي�ضاحات املتعلقة بهذه البيانات.
و�ضمن ه ��ذا ال�سياق ،ف�إن احل�ساب ��ات اخلتامية يف الأردن ت�شم ��ل وثيقتني ،هما:
احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة ،واحل�ساب اخلتامي للوحدات احلكومية ،وما ينطبق
على الأوىل ينطبق حكم ًا على الأخرية.
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معايري الإنتو�ساي :((2( INTOSAI GOV Standards
هي املعايري الدولية للرقابة الداخلية يف القطاع احلكومي ،والتي تهدف �إىل تعزيز
احلك ��م الر�شيد يف القطاع العام ،وت�صدر ع ��ن املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحا�سبة ومقرها النم�سا.
))

((

(((3

م�ؤ�شر الأداء:
هو �أداة لقيا�س م�ستوى الأداء ،حيث:
 يب�ي�ن العالق ��ة ال�سببية التي تربط بني كافة مراحل العم ��ل :املدخالت ،العمليات،املخرجات ،النتائج ،والأثر.
 -.يك�شف عن مواطن الق�صور يف الأداء.
 مي ِّك ��ن الإدارة من اتخ ��اذ �إجراءات ت�صحيحية يف الوق ��ت املنا�سب ل�ضمان حتقيقالأهداف املخطط لها.
 -.يعد مبثابة �إنذار مبكر لأي حالة اقت�صادية �أو اجتماعية.
مي ��زات م�ؤ�ش ��ر الأداء اجليد تت�صف مبا يع ��رف  SMARTوالتي تعرب عن الآتي:
 Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-boundفال بد �أن يكون
امل�ؤ�شر اجلي ��د؛ حمدد ًا ووا�ضح ًا لو�صف حالة م�ستقبلية معينة ،وقاب ًال للقيا�س ب�أ�سلوب
كم ��ي �أو نوع ��ي ،وقاب ًال للتحقي ��ق يف ظل املوارد املتاح ��ة ،وذا عالق ��ة بالنتائج املطلوب
حتقيقها على امل�ستوى الوطني ،و�أن يتم حتقيق النتائج �ضمن �إطار زمني حمدد.
))

((

29- International Organization of Supreme Audit Institutions.
30- UNDP, 2009, "HANDBOOK ON PLANNING, MONITORING AND EVALUATING FOR
DEVELOPMENT RESULTS", N.Y. USA.

     Judy Kusek & Ray Rist, World Bank Publications, 2004, "Ten Steps to a Results-Based
Monitoring & Evaluation System", Washington D.C. USA.
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