الفصل الثامن
الشؤون المالية

المادة 111
ال تفرض ضريبة أو رسم إال بقانون وال تدخل في بابهما أنواع األجور
التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات
لألفراد أو مقابل انتفاعهم بأمالك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض
الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية
وأن ال تتجاوز مقدرة المكلفين على األداء وحاجة الدولة إلى المال.
المادة 112
 .1يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات
الحكومية إلى مجلس األمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على األقل
للنظر فيه وفق أحكام الدستور ،وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في
نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه
()1
المادة اعتبارا من السنة المالية التالية.
 .2يقترع على الموازنة العامة فصال فصال.
 .3ال يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى
آخر إال بقانون.

( )1بموجب التعديل المنشور في العدد  5770تاريخ  2022/01/31من الجريدة الرسمية.

53

 .4لمجلس األمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في
القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما
يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات ال بطريقة
التعديل وال بطريقة اإلقتراح المقدم على حده على أنه يجوز بعد انتهاء
المناقشة أن يقترح وضع قوانين إلحداث نفقات جديدة.
 .5ال يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم إللغاء ضريبة
موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو
نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول وال يقبل أي اقتراح
بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
 .6يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون
الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص
مبالغ معينة ألكثر من سنة واحدة.

المادة 113
إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة
يستمر اإلنفاق باعتمادات شهرية بنسبة  12 /1لكل شهر من موازنة السنة
السابقة.
()1

المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص
وإنفاق األموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد  1380تاريخ  1958/5/4من الجريدة الرسمية.
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المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى
إلى الخزانة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على
خالف ذلك وال يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة وال ينفق ألي
غرض مهما كان نوعه إال بقانون.
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.
المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو
المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون.
المادة 118
ال يجوز اعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير األحوال المبينة
في القانون.
المادة 119
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:
 .1يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي األعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن
المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه ومالحظاته وذلك
()1
في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

( )1بموجب التعديل المنشور في العدد  5117تاريخ  2011/10/1من الجريدة الرسمية.
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 .2على مجلسي األعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خالل
( )1
الدورة التي يقدم فيها ،أو الدورة العادية التي تليها على األكثر.

 .3ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.

الفصل التاسع
مواد عامة

المادة 120
التقسيمات اإلدارية في المملكة االردنية الهاشمية وتشكيالت دوائر
الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين
وعزلهم واالشراف عليهم وحدود صالحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة
يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.
المادة 121
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا
لقوانين خاصة.
()3()2
المادة 122
 -1ينشأ مجلس األمن القومي ويتألف من:
أ -رئيس الوزراء.
ب -وزير الدفاع.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد  5770تاريخ  2022/01/31من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد  5117تاريخ  2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد  5770تاريخ  2022/01/31من الجريدة الرسمية.

56

