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 إصدار قانون الجهاز المركزى لممحاسبات 

 :قرر مجمس الشعب القانون ااَلتي نصه، وقد أصدرناة

 :4مادة 

 .لمرفؽ فى شأف الجياز المركزل لممحاسباتايعمؿ بالقانكف 

 :2مادة 
لسنة  11,  5 باصدار قانكف الجياز المركزل لممحاسبات 9191لسنة  921تمغى القكانيف أرقاـ 

فى شأف تنظيـ مراقبة حسابات المؤسسات كالييئات العامة كالشركات كالجمعيات  9195
بشأف تنظيـ عالقة الجياز المركزل لممحاسبات بمجمس  9195لسنة  19ك ,كالمنشآت التابعة ليا

 . كما يمغى كؿ نص يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف ,الشعب
 :3مادة 

 . ك يعمؿ بو مف اليكـ التالى لتاريخ نشره ,الرسمية ينشر ىذا القانكف فى الجريدة
 . ك ينفذ كقانكف مف قكانينيا ,يبصـ ىذا القانكف بخاتـ الدكلة

 (9111يكنية سنة  1) 9141شكاؿ سنة  21لجميكرية فى صدر برئاسة ا

  حسنى مبارؾ                                                                         

 



 الباب االول

 اهداف الجهاز ووظائفه

 والجهات الخاضعة لرقابته

 4المادة 

الجياز المركزم لممحاسبات ىيئة مستقمة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس 
الجميكرية,كتيدؼ اساسا الى تحقيؽ الرقابة عمى امكاؿ الدكلة كامكاؿ االشخاص عامة االخرل 

ىذا القانكف, كما تعاكف جمس الشعب في القياـ كغيرىا مف االشخاص المنصكص عمييا في 
 9.بميامو في ىذه الرقابة, كذلؾ عمى النحك المبيف في ىذا القانكف

 
 2المادة 

 :نكاع الرقابة االتيةأيمارس الجياز 
 .الرقابة المالية بشقييا المحاسبي كالقانكني – 9
 .الرقابة عمى االداء كمتابعة تنفيذ الخطة – 2
 .انكنية عمى القرارات الصادرة في شاف المخالفات الماليةالرقابة الق – 1

   

 3المادة 

 :يباشر الجياز اختصاصاتو بالنسبة لمجيات االتية
 .الكحدات التي يتالؼ منيا الجياز االدارم لمدكلة, ككحدات الحكـ المحمى – 9
كالجمعيات  الييئات العامة كالمؤسسات العامة كىيئات القطاع العاـ كشركاتو كالمنشات – 2

التعاكنية التابعة الم منيا في االنشطة المختمفة بكافة مستكياتيا طبقا لمقكانيف الخاصة بكؿ 
 .منيا

الشركات التي ال تعتبر مف شركات القطاع العاـ كالتي يساىـ فييا شخص عاـ اك شركة  – 1
 .راسماليا مف% 25مف شركات القطاع العاـ اك بنؾ مف بنكؾ القطاع العاـ بما ال يقؿ عف 

 .النقابات كاالتحادات المينية كالعمالية – 1
                                                 

 
 .991 لسنت  51 المادة مستبدلت بالقانون رقم  



 .االحزاب السياسية كالمؤسسات الصحفية القكمية كالصحؼ الحزبية – 5
 .الجيات التي تنص قكانينيا عمى خضكعيا لرقابة الجياز – 9
ام جية اخرل تقـك الدكلة باعانتيا اك ضماف حد ادنى لمربح ليا اك ينص القانكف عمى  – 9
   .تبار امكاليا مف االمكاؿ المممككة لمدكلةاع

 4المادة 

يختص الجياز ايضا بفحص كمراجعة اعماؿ كحسابات ام جية يعيد اليو بمراجعتيا اك فحصيا 
مف رئيس الجميكرية اك مجمس الشعب اك رئيس مجمس الكزراء, كيبمغ الجياز نتيجة فحصو الى 

 .الجيات طالبة الفحص
لجياز المركزم لممحاسبات بفحص نشاط احدل المصالح االدارية اك كلمجمس الشعب اف يكمؼ ا

ام جياز تنفيذم اك ادارم اك احدل الييئات اك المؤسسات العامة اك احدل شركات القطاع 
العاـ اك الجمعيات التعاكنية اك المنظمات الجماىيرية التي تخضع الشراؼ الدكلة اك ام مشركع 

دكلة اك تتكلى اعانتيا اك تضمف حدا ادنى الرباحيا اك ام مف المشركعات التي تسيـ فييا ال
مشركع يقكـ عمى التزاـ بمرفؽ عاـ اك ام عممية اك نشاط تقكـ بو احدل ىذه الجيات, كيتكلى 
الجياز اعداد تقارير خاصة عف المياـ التي كمفو بيا المجمس متضمنة حقيقة االكضاع المالية 

 .كاالقتصادية التي تناكليا الفحص
ما يجكز لممجمس اف يكمؼ الجياز باعداد تقارير عف نتائج متابعتو لتنفيذ الخطة كما تـ تحقيقو ك

 .مف اىدافيا, كاف يطمب منو ابداء الرام في تقارير المتابعة التي تعدىا كزارة التخطيط
   

 الباب الثاني
 ختصاصاتهمباشرة الجهاز ال

 5المادة 

مف ىذا القانكف عمى ( 2)منصكص عمييا في المادة يباشر الجياز اختصاصاتو في الرقابة ال
 :الكجو االتي

 :في مجاؿ الرقابة المالية: اكال
الرقابة عمى كحدات الجياز االدارم لمدكلة ككحدات الحكـ المحمى كالييئات العامة الخدمية  – 9

 .كاالحزاب كالنقابات كاالتحادات
 :ىذه الكحدات ما يمي كلمجياز عمى االخص في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ كتبعا لطبيعة



مراقبة حسابات مختمؼ اجيزة الدكلة في ناحيتي االيرادات كالمصركفات عف طريؽ قيامو  –ا 
بالمراجعة كالتفتيش عمى مستندات كدفاتر كسجالت المتحصالت كالمستحقات العامة 

يؿ اف كالمصركفات العامة كالتثبت مف اف التصرفات المالية كالقيكد المحاسبية الخاصة بالتحص
الصرؼ تمت بطريقة سميمة كفقا لمقكانيف كالمكائح المحاسبية كالمالية المقررة كالقكاعد العامة 

 .لممكازنة العامة
مراجعة حسابات المعاشات كالمكافات كصرفيات التاميف كالضماف االجتماعي كاالعانات  –ب 

 .كالتثبت مف مطابقتيا لمقكانيف كالمكائح المنظمة ليا
مف ىذا القانكف ( 1)لقرارات الخاصة بشئكف العامميف بالجيات المشار الييا بالمادة مراجعة ا –ج 

فيما يتعمؽ بالتعيينات كالمرتبات كاالجكر كالترقيات كالعالكات كبدؿ السفر كمصاريؼ االنتقاؿ 
 .كما في حكميا لمتثبت مف مطابقتيا لممكازنة العامة كالقكانيف كالمكائح كالقرارات

سابات التسكية كالحسابات الجارية كالحسابات الكسيطة كالتثبت مف صحة مراجعة ح –د 
 .العمميات الخاصة بيا, كمف اف ارقاميا مقيدة في الحسابات كانيا مؤيدة بالمستندات القانكنية

مراجعة السمؼ كالقركض كالتسييالت االئتمانية التي عقدتيا الدكلة كما يقتضى ذلؾ مف  -ىػ 
السمفة كفكائدىا الى خزانة الدكلة في حالة االقراض, ككذا سداد الدكلة في  التاكد مف تكريد اصؿ

 .حالة االقتراض
مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة مف جيات اجنبية اك دكلية لمتاكد مف اتفاقيا مع  –ك 

 .القكانيف كالمكائح كمراعاتيا المعمكؿ بيا كالشركط الكاردة في اتفاقياتيا اك عقكدىا
بحث حاؿ المخازف كفحص دفاترىا كسجالتيا كمستندات التكريد كالصرؼ بيا, كدراسة  – ز

 .اسباب ما يتمؼ اك يتكدس
فحص سجالت كدفاتر كمستندات التحصيؿ كالصرؼ ككشؼ كقائع االختالس كاالىماؿ  –ح 

 .الجياكالمخالفات المالية كبحث بكاعثيا كانظمة العمؿ التي ادت الى حدكثيا, كاقتراح كسائؿ ع
مراجعة الحسابات الختامية لمختمؼ الكحدات الحسابية ككذلؾ مراجعة الحساب الختامي  –ط 

 .لممكازنة العامة
الرقابة عمى الييئات العامة االقتصادية كالمؤسسات العامة كىيئات القطاع العاـ كشركاتو  – 2

تبر مف شركات القطاع العاـ كالمنشات كالجمعيات التعاكنية التابعة الم منيا كالشركات التي التع
كالتي يساىـ فييا شخص عاـ اك شركة قطاع عاـ اك بنؾ مف بنكؾ القطاع العاـ بما ال يقؿ عف 

مف راسماليا, ككذلؾ المؤسسات الصحفية القكمية كالصحؼ الحزبية كالنقابات كالييئات % 25
 .مف ىذا القانكف( 1)االخرل المنصكص عمييا في المادة 

ؿ بحؽ الشركات التي ال تعتبر مف شركات القطاع العاـ كالمنصكص عمييا في كمع عدـ االخال
ىذا البند اك بحؽ المؤسسات الصحفية القكمية كالحزبية في اف يككف ليا مراقبك حسابات يباشر 



الجياز اختصاصاتو بالنسبة ليذه الجيات كفقا الحكاـ ىذا القانكف ككذلؾ باعتباره مراقبا 
 .لحساباتيا
ىذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية كالمراكز المالية كالميزانيات لمجيات الخاضعة كتتضمف 

لرقابتو لمكقكؼ عمى مدل صحتيا كتمثيميا لحقيقة النشاط كذلؾ كفقا لممبادلء كالنظـ المحاسبية 
المتعارؼ عمييا مع ابداء المالحظات بشاف االخطاء كالمخالفات كالقصكر في تطبيؽ احكاـ 

يف كالمكائح كالقرارات كالتثبت مف سالمة تطبيؽ النظاـ المحاسبي المكحد كصحة دفاترىا القكان
كسالمة اثبات كتكجيو العمميات المختمفة بيا بما يتفؽ كاالصكؿ المحاسبية في تحقيؽ النتائج 

 .المالية السميمة
 :كلمجياز عمى االخص في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ كتبعا لطبيعة ىذه الكحدات ما يمي

بياف ما اذا كانت حسابات الكحدة محؿ المراجعة تتضمف كؿ بما تنص عميو القكانيف  –ا 
كاالنظمة مف كجكب اثباتو فييا, كما اذا كانت الميزانية تعبر بكضكح عف المركز المالي الحقيقي 

لمكحدة محؿ المراجعة في ختاـ المدة المالية محؿ الفحص, كما اذا كانت حسابات العمميات 
ك حساب االرباح كالخسائر اك حساب االيرادات كالمصركفات تعبر عمى الكجو الصحيح الجارية ا

عف تمؾ االعماؿ كاالرباح كالخسائر اك االيرادات كالمصركفات عف تمؾ المدة, كذلؾ كمو كفقا 
 .لقكاعد المحاسبة المتعارؼ عمييا

يو كالتاكد مف اف اعتماد اجراءات الجرد بالكحدة محؿ الفحص كالمراجعة كاالشراؼ عم –ب 
الجرد كالتقكيـ قد تما كفقا ليذه االجراءات كاالصكؿ المرعية, كيتعيف االشارة الى كؿ تغير يطرا 

 .عمى اسس كطرؽ التقكيـ كالجرد
ابداء الرام فيما اذا كانت المخصصات التي ككنتيا الكحدة كافية لتغطية جميع االلتزامات  –ج 

 .بياف ما اذا كانت ىناؾ احتياطيات لـ تظير في الميزانية كالمسئكليات كالخسائر المحتممة مع
ايضاح ما يككف قد كقع اثناء السنة المالية مف مخالفات الحكاـ القكانيف كالنظـ عمى كجو  –د 

يؤثر عمى نشاط الكحدة محؿ المراجعة اك عمى مركزىا المالي اك عمى ارباحيا مع بياف ما يككف 
 .كانت ىذه المخالفات ال تزاؿ قائمة عند اعداد الميزانيةقد اتخذ في شاف ذلؾ, كما اذا 

التحقؽ مف مدل مالئمة النظاـ المحاسبي كانظمة الضبط كالرقابة الداخمية لمكحدة محؿ  –ق 
المراجعة كالتاكد مف سالمة تكجيو العمميات الحسابية كالقيكد بالدفاتر كعدـ االلتزاـ بالمراجعة 

يجب التحقؽ مف سالمة التصرفات ذاتيا كمف اتباع النظـ كالقكاعد  المستندية كالدفترية كحدىا بؿ
العامة المقررة كالتثبت مف كجكد االصكؿ الظاىرة بالدفاتر كالسجالت كمف حقيقة قيمتيا كانيا 
كانت قد سجمت اصال بسعر التكمفة كانو يجرم اىالكيا بالقدر المناسب ككذلؾ التحقؽ مف 

 .لتزامات كجديتياصحة االيرادات كالمصركفات كاال
 



مراجعة قرارات شئكف العامميف فيما يتعمؽ بصحة التعيينات كالمرتبات كاالجكر كالعالكات  -ك
كبدؿ السفر كمصاريؼ االنتقاؿ كالمرتبات االضافية كالحكافز كالبدالت كالمزايا العينية النقدية كما 

 .قرارات المعمكؿ بيافي حكميا لتثبت مف مطابقتيا لممكازنة كالقكانيف كالمكائح كال
االشتراؾ في عمميات الجرد بخزائف كمخازف الكحدات محؿ المراجعة كمما امكف ذلؾ, كما  –ز 

يجب بيف الحيف كاالخر اف يجرم مراقبك الحسابات جردا مفاجئا جزئيا اك كميا بيذه الجيات عمى 
 .اف يشار الى نتائج ىذا الجرد في تقارير المراجعة

الضريبي الخاص بالكحدة محؿ المراجعة, ككذلؾ سائر االقرارات التي تقدـ  اعتماد االقرار –ح 
 .الى الجيات الحككمية كتستمـز مثؿ ىذا االجراء

 :مراعاة اصكؿ المينة كااللتزاـ بكاجباتيا كادابيا, كعمى االخص –ط 
كاالكراؽ  الكشؼ عف الكقائع التي يعممكف بيا اثناء تادية ميمتيـ كالتي ال تفصح عنيا الحسابات

التي يشيدكف بصحتيا, كذلؾ متى كاف الكشؼ عف ىذه الكقائع امرا الزما لكي تعبر ىذه 
الحسابات كاالكراؽ عف الكاقع, ككذلؾ الكشؼ عما عممكه مف نقص اك تحريؼ اك تمكيو في ىذه 

الحسابات كاالكراؽ اك مف اية مكانع مف شانيا اف تؤثر عمى حقيقة المركز المالي اك حقيقة 
الرباح كالخسائر لمكحدة محؿ المراجعة, كعمييـ ايضا مراعاة االكضاع المينية في الفحص ا

كالتقرير عنو كالحصكؿ عمى االيضاحات التي مف شانيا اف تمكنيـ مف اكتشاؼ ام خطا اك 
 .غش كقع في الحسابات

 
 في مجاؿ تنفيذ الخطة كتقكيـ االداء: ثانيا

تقكيـ االداء الرقابة عمى استخداـ الماؿ العاـ عمى اساس يباشر الجياز في مجاؿ تنفيذ الخطة ك 
معايير االقتصاد كالكفاية كالفعالية كيباشر الجياز بصفة خاصة في ىذا المجاؿ االختصاصات 

 :التالية
متابعة كتقكيـ اداء الكحدات الخاضعة لرقابة الجياز التي تباشر نشاطيا في مجالي  – 9

كل الكحدة كعمى مستكل مجمكعة الكحدات ذات النشاط الخدمات كاالعماؿ كذلؾ عمى مست
 :المتماثؿ, كلو في ىذا المجاؿ عمى االخص

 .متابعة تحقيؽ اىداؼ االنتاج السمعي كانتاج الخدمات كما كنكعا –ا 
 .مراجعة عدد العامميف كنكعيات كظائفيـ كاالجكر المدفكعة ليـ كمقارنتيا بما ىك مقدر ليا –ب 
االنتاجية لمتاكد مف تحقيؽ الزيادة المستيدفة في الكفاية االنتاجية كمف عدـ  مراقبة الكفاية –ج 

تجاكز مستمزمات االنتاج لممعدالت المقررة كمراجعة احجاـ الطاقة المستغمة فعال كمقارنتيا 
 .بالطاقة الممكف استغالليا مقيسة عمى اساس التشغيؿ الكامؿ

ضيا طبقا لمخطط المكضكعة كمراجعة نسبة كؿ نكع مراقبة تكاليؼ االنتاج كالتحقؽ مف تخفي –د 



 .مف انكاع التكاليؼ الى اجمالي التكاليؼ كقيمة االنتاج
 .متابعة تنفيذ المشركعات الىداؼ التصدير -ىػ 
تتبع النتائج التي ترتبت عمى تنفيذ مشركعات الخطة كتقكيـ ىذه النتائج مع مقارنتيا  –ك 

 .مستخدمة فيياباالستثمارات كتكمفتيا كالمكاد ال
اعداد تقارير تفصيمية تتناكؿ تقكيـ ما يتكشؼ مف نقاط ضعؼ اك اختالؿ اسفرت عنيا  – 2

 .تقارير المتابعة كتقكيـ االداء عف الكحدات كاالنشطة
متابعة تنفيذ المشركعات االستثمارية بالتكاليؼ المقدرة, كطبقا لمتكقيت الزمني المحدد ليا,  – 1

 .الخطة كعمى الكجو المحدد في
متابعة كتقكيـ القركض كالمنح المبرمة مع الدكؿ كالمنظمات الدكلية كاالقميمية كالممنكحة  – 1

 .مف البنكؾ االجنبية كالمديكنية مع العالـ الخارجي
متابعة حركات اسعار السمع كالخدمات كخاصة السمع التمكينية كاالستيالكية كغيرىا  – 5

 .ابقةكمقارنتيا مع االسعار في فترات س
تتبع التغير في االستيالؾ القكمي كاالدخار القكمي كالدخؿ القكمي كاف التغيير يتـ طبقا  – 9

 .لمخطة
تتبع مدل نجاح الخطة في اقامة التكازف االقتصادم بيف القطاعات المختمفة كاكتشاؼ  – 9

 .مكاطف االختناؽ التي تمنع تنفيذ الخطة كتحقيؽ االىداؼ المحددة
قاـ القياسية كغيرىا مف البيانات الرقمية كبصفة خاصة ارقاـ المجاميع تقكيـ االر  – 1

 .االقتصادية
مراجعة السجالت المقرر امساكيا لمخطة العامة التنمية االقتصادية كاالجتماعية كسجالت  – 1

 .متابعة تنفيذىا
 

 :في مجاؿ الرقابة القانكنية عمى القرارات الصادرة في المخالفات المالية: ثالثا
يختص الجياز بفحص كمراجعة القرارات الصادرة مف الجيات الخاضعة لرقابتو في شاف 

المخالفات المالية التي تقع بيا كذلؾ لمتاكد مف اف االجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتمؾ 
المخالفات كاف المسئكلية عنيا قد حددت, كتمت محاسبة المسئكليف عف ارتكابيا, كيتعيف مكافاة 

از بالقرارات المشار الييا خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ صدكرىا مصحكبة بكافة اكراؽ الجي
 :المكضكع, كلرئيس الجياز ما ياتي

 –اذا رال كجيا لذلؾ  –اف يطمب خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ كركد االكراؽ كاممة لمجياز  – 9
عكل التاديبية خالؿ الثالثيف يكما تقديـ العامؿ الى المحاطمة التاديبية في ىذه الحالة مباشرة الد

 .التالية



اف يطمب الى الجية االدارية مصدرة القرار في شاف المخالفة المالية خالؿ ثالثيف يكما مف  – 2
تاريخ كركد االكراؽ كاممة لمجياز اعادة النشر في قرارىا, كعمييا اف تكافى الجياز بما اتخذتو في 

 .ية لعمميا بطمب الجيازىذا الصدد خالؿ الثالثيف يكما التال
خالؿ الثالثيف يكما التالية اف يطمب فاذا لـ تستجب الجية االدارية لطمب الجياز كاف لرئيسو 

تقديـ العامؿ الى المحاكمة التاديبية, كعمى الجية التاديبية المختصة مباشرة الدعكل التاديبية 
 .خالؿ الثالثيف يكما التالية

اف يطعف في القرارات اك االحكاـ الصادرة مف جيات التاديب في شاف المخالفات المالية,  – 1
اؿ السكرتارية بالجيات المذككرة بمكافاة الجياز بصكرة مف القرارات اك كعمى القائميف باعم

 .االحكاـ الصادرة في شاف المخالفات المالية فكر صدكرىا
 

في مجاؿ مراقبة الشركات التي ال تعتبر مف شركات القطاع العاـ كالتي يساىـ فييا : رابعا
القطاع العاـ بما ال يقؿ عف  شخص عاـ اك شركة مف شركات القطاع العاـ اك بنؾ مف بنكؾ

 .مف راسماليا% 25
يتعيف عمى الشخص العاـ المساىـ اف يقدـ الى الجياز التقرير السنكم لمراقبي الحسابات خالؿ 

ككذلؾ اية بيانات اك قكائـ اك مستندات تتعمؽ بالشركة المساىـ . اسبكعيف مف تاريخ كركده لو
 .طمبيا كذلؾ لمراجعتيا كابداء الرام فييافييا يطمبيا الجياز خالؿ شيريف مف تاريخ 

كيقـك الجياز بارساؿ تقريره عف كؿ ذلؾ الى الشخص العاـ المساىـ ككذلؾ الى الجيات الرسمية 
المعنية المسئكلة خالؿ شيريف مف تاريخ كركد تقرير مراقبي الحسابات كالقكائـ كالمستندات 

   .كالبيانات التي طمبيا

 6المادة 

تعييف مراقبي حسابات مف بيف مف يزاكلكف المينة مف خارج النطاؽ الحككمي لرئيس الجياز 
مف ىذا القانكف ( 1)مف المادة ( 1)لبنكؾ القطاع العاـ كلمشركات المنصكص عمييا في البند 

كيبمغ مراقبك الحسابات تقاريرىـ الى الجياز كالى تمؾ . كلمجيات التي تنص قكانينيا عمى ذلؾ
يعد تقريرا بمالحظاتو كيرسمو الى الجية المعنية لعرضو مع تقرير مراقبي  الجيات, كلمجياز اف

 .الحسابات عمى الجمعية العامة

 7المادة 



يباشر الجياز عمميات الفحص كالمراجعة المنصكص عمييا في ىذا القانكف اما في مقر الجيات 
مقر الجياز كفقا لما يراه التي تتكاجد بيا السجالت كالحسابات كالمستندات المؤيدة ليا, كاما في 

 .رئيس الجياز محققا لممصمحة العامة
عدا المستندات كالسجالت المنصكص عمييا في القكانيف  –كلمجياز الحؽ في اف يفحص 

ام مستند اك سجؿ اك محاضر جمسات اك اكراؽ اخرل يراىا الزمة لمقياـ  –كالمكائح 
ي اف يطمب اية بيانات اك معمكمات اك باختصاصاتو عمى الكجو االكمؿ, كما لو الحؽ ايضا ف

ايضاحات يرل انيا الزمة لمباشرة ىذه االختصاصات, كلو اف يحتفظ بما يراه مف المستندات اك 
 .الكثائؽ اك السجالت اك االكراؽ, اذا تطمبت عممية المراجعة ذلؾ كلحيف االنتياء منيا

القانكف حؽ المعاينة كالتفتيش كلمجياز في سبيؿ مباشرتو الختصاصاتو المشار الييا في ىذا 
 .عمى االعماؿ كالكحدات الخاضعة لرقابتو

 8المادة 

كجو أيقـك الجياز بفحص المكائح االدارية كالمالية لمتحقؽ مف مدل كفايتيا كاقتراح كسائؿ تالقى 
   .النقص فييا

 9المادة 

يباشر ىذه يباشر الجياز اختصاصاتو المبينة في ىذا القانكف بطريؽ العينة, كلو اف 
 .االختصاصات بطريؽ الفحص الشامؿ اذا دعت الحاجة الى ذلؾ

 41المادة 

لمجياز حؽ االتصاؿ المباشر بالمسئكليف المالييف بمختمؼ مستكياتيـ التابعيف منيـ لكزارة المالية 
   .اك غيرىـ في الجيات الخاضعة لرقابتو

 44المادة 

 :ىذا القانكف ما ياتييعتبر مف المخالفات المالية في تطبيؽ احكاـ 
مخالفة القكاعد كاالجراءات المالية المنصكص عمييا في الدستكر كالقكانيف كالمكائح المعمكؿ  – 9

 .بيا
مخالفة القكاعد كاالجراءات الخاصة بتنفيذ المكازنة العامة لمدكلة كبضبط الرقابة عمى  – 2

 .تنفيذىا



ت كالمبيعات كشئكف المخازمف ككذا كافة مخالفة القكاعد كاالجراءات الخاصة بالمشتريا – 1
 .القكاعد كاالجراءات كالنظـ المالية كالمحاسبية السارية

كؿ تصرؼ خاطىء عف عمد اك اىماؿ اك تقصير يترتب عميو صرؼ مبمغ مف امكاؿ  – 1
الدكلة بغير حؽ اك ضياع حؽ مف الحقكؽ المالية لمدكلة اك المؤسسات اك الييئات العامة اك 

الجيات الخاضعة لرقابة الجياز اك المساس بمصمحة مف مصالحيا المالية اك غيرىا مف 
 .االقتصادية

 :كما يعتبر في حكـ المخالفات المالية ما يمي
عدـ مكافاة الجياز بصكرة مف العقكد اك االتفاقات اك المناقصات التي يقتضي تنفيذ ىذا  –ا 

 .القانكف مكافاتو بيا
ابات كنتائج االعماؿ كالمستندات المؤيدة ليا في المكاعيد المقررة عدـ مكافاة الجياز بالحس –ب 

اك بما يطمبو مف اكراؽ اك بيانات اك قرارات اك محاضر جمسات اك كثائؽ اك غيرىا مما يككف لو 
   .الحؽ في فحصيا اك مراجعتيا اك االطالع عمييا طبقا لمقانكف

 42المادة 

 :احكاـ ىذا القانكف ما ياتييعتبر مف المخالفات االدارية في تطبيؽ 
عدـ الرد عمى مالحظات الجياز اك مكاتباتو بصفة عامة اك التاخر في الرد عمييا عف  – 9

المكاعيد المقررة في ىذا القانكف بغير عذر مقبكؿ, كيعتبر في حكـ عدـ الرد اف يجيب العامؿ 
 .المختص اجابة الغرض منيا المماطمة اك التسكيؼ

ياز باالحكاـ كالقرارات االدارية الصادرة بشاف المخالفات المالية خالؿ المدة عدـ اخطار الج – 2
 .المحددة في ىذا القانكف

التاخير دكف مبرر في ابالغ الجياز خالؿ المكعد المحدد في ىذا القانكف بما تتخذه الجية  – 1
   .المختصة في شاف المخالفة المالية التي تبمغ الييا بمعرفة الجياز

 الثالثالباب 

 التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

 43المادة 

عمى كزارة المالية مكافاة الجياز بالحسابات الختامية لمدكلة كبياناتيا التفصيمية كمشركعات قكانيف 
 .ربطيا



كعمى الجيات الخاضعة لرقابة الجياز مكافاتو بميزانياتيا كحساباتيا الختامية كما يجرم عمييا مف 
عديالت اضافية كالحسابات المالية كالربع سنكية كالشيرية كنتائج الجرد السنكم تسكيات كت

 .لممخازف التابعة ليا كتقارير االنجاز
 9191لسنة  51ككؿ ذلؾ في حدكد الكاعيد المنصكص عمييا في ىذا القانكف, كالقانكف رقـ 

بشاف المحاسبة  9119نة لس 929بشاف المكازنة العامة لمدكلة كالئحتو التنفيذية كالقانكف رقـ 
 .الحككمية كالئحتو التنفيذية

 44المادة 

عمى ممثمي كزارة المالية لدل الجيات الخاضعة لرقابة الجياز كالمسئكليف المالييف في ىذه 
الجيات اخطار الجياز بجميع الحاالت التي يتضمف الصرؼ فييا مخالفة مالية كذلؾ خالؿ 

 .شير مف تاريخ كقكعيا

 45المادة 

ك أك التبديد أك السرقة أى رؤساء الجيات الخاضعة لرقابة الجياز ابالغو بكقائع االختالس عم
ف يكافكا الجياز بالقرارات الصادرة أيضا أك االىماؿ يـك اكتشافيا, كعمييـ أك الحريؽ أاالتالؼ 

 .بشانيا فكر صدكرىا

 46المادة 

لمؤشرات الالزمة لمتابعة تنفيذ الخطة عمى الجيات الخاضعة لرقابة الجياز مكافاتو بالبيانات كا
 .كتقكيـ االداء طبقا لمنظـ كالنماذج التي يعدىا الجياز

كتمتـز الجيات التي تقـك بتنفيذ مشركعات استشارية بمكافاة الجياز بصكرة مف دراسة الجدكل 
 .مشركعلكؿ مشركع استثمارم ككذلؾ باية تعديالت تطرا عمى ىذه الدراسة كاسبابيا اثناء تنفيذ ال

 47المادة 

 .عمى الجيات الخاضعة لرقابة الجياز اف ترد عمى مالحظاتو خالؿ شير مف تاريخ ابالغيا بيا

 الباب الرابع                                   

 تقارير الجهاز                                  



 48المادة 

 :يقدـ الجياز التقارير االتية عف
اسفرت عنيا عمميات الرقابة المنصكص عمييا في الباب الثاني مف ىذا  مالحظاتو التي – 9

 .القانكف, كيرسميا الى رؤساء الكحدات التي تخصيا
مف ( 9)نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ مكازنات الكحدات الحسابية الكاردة في البند  -2

ى تمؾ الكحدات خالؿ شيريف مف تاريخ مف ىذا القانكف كيرسميا الى كزارة المالية كال( 1)المادة 
 .تسممو لكؿ حساب ختامي اك ميزانية

مف ( 2)نتائج مراجعة الميزانيات كالقكائـ كالحسابات الختامية لمكحدات الكاردة في البند  – 1
مف ىذا القانكف كيرسميا الى كزارة المالية كالى تمؾ الكحدات كالجيات الرئاسية المعنية ( 1)المادة 

 .ريف مف تاريخ تسممو لكؿ منياخالؿ شي
كيجب اف تتضمف ىذه التقارير عمى كجو الخصكص المالحظات التي اسفرت عنيا المراجعة ما 

اتخذ بشانيا كما اذا كاف الجياز قد حصؿ عمى كؿ االيضاحات كالبيانات التي رال ضركرة 
عف حقيقة المركز الحصكؿ عمييا, كما اذا كانت الميزانية كالحسابات الختامية تعبر بكضكح 

 .المالي لمكحدة كعف حقيقة فائضيا اك عجزىا في نياية العاـ
كذلؾ يجب اف تتضمف التقارير طريقة الجرد اك التقكيـ التي اتبعتيا الكحدة كمدل التحقؽ مف 

 .سالمتيا كمكافقتيا لالجراءات التي اعتمدىا الجياز كاالصكؿ المرعية
ؿ تغيير يطرا عمى اسس كطرؽ التقكيـ اك الجرد, كاثر ذلؾ كما ينبغي االشارة في التقرير الى ك

 .عمى نتائج الحسابات
كيجب عرض مالحظات الجياز عمى مجالس االدارة المختصة خالؿ شير عمى االكثر مف 

 .تاريخ ابالغيا
كيقع باطال كؿ قرار تتخذه الجمعيات العامة اك مجالس االدارة المشار الييا كالمنعقدة لمنظر في 

الميزانيات كالحسابات الختامية لمكحدات سالفة الذكر ما لـ يعرض كيناقش معيا تقارير  اقرار
 .الجياز عنيا

في مكعد ال -مالحظاتو عمى الحساب الختامي لممكازنة العامة لمدكلة, كيرسؿ التقرير  –1
 الى رئيس -يتجاكز شيريف مف تاريخ كركد الحساب الختامي كامال لمجياز مف كزراة المالية

  -.الجميكرية كالى مجمس الشعب, كما يرسؿ الجياز نسخة مف التقرير الى كزارة المالية
مف ىذا ( 5)مف المادة ( ثانيا)متابعة تنفيذ الخطة كتقكيـ االداء المنصكص عمييا في البند  – 5

القانكف, كما يعد تقريرا عف كؿ سنة مالية في ىذا المجاؿ كيرسؿ ىذه التقارير الى مجمس 
 .ب كالى الجيات المعنيةالشع



كيقدـ الجياز الى رئيس الجميكرية كالى مجمس الشعب كالى رئيس مجمس الكزراء تقارير سنكية 
كما يقدـ الجياز الى مجمس الشعب اية , رقابتو اك اية تقارير اخرل يعدىاعف النتائج العامة ل
 2 .تقارير تطمبيا منو

 
 

 الخامس الباب                                  

 تشكيل الجهاز ونظام العاممين به                            

 49المادة 

كيضع مكتب الجياز الييكؿ , يشكؿ الجياز مف رئيس كنائبيف كككالء لمجياز كاعضاء فنييف
   .التنظيمي لمجياز كيحدد كحداتو الرئيسية كالمساعدة كيصدر بيذا الييكؿ قرار مف رئيس الجياز

 21المادة 

يصدر بتعييف رئيس الجياز قرار مف رئيس الجميكرية لمدة اربع سنكات قابمة لمتجديد لمدة اك 
 .مدد اخرل مماثمة متضمنا معاممتو المالية, كيعامؿ مف حيث المعاش كفقا ليذه المعاممة

 .كال يجكز اعفاؤه مف منصبو, كيككف قبكؿ استقالتو بقرار مف رئيس الجميكرية
 1 كمحاكمة رئيس الجياز القكاعد المقررة في قانكف محاكمة الكزراءف اتياـ أكتسرم في ش

 
 24المادة 

يعيف نائب رئيس الجياز بقرار مف رئيس الجميكرية متضمنا معاممتو المالية كيعامؿ مف حيث 
   .المعاش كفقا ليذه المعاممة

 22المادة 

كعمى العامميف بو, كيصدر يشرؼ رئيس الجياز عمى اعماؿ الجياز االدارية كالمالية كالفنية, 
القرارات الالزمة لتنظيـ كادارة اعمالو كيعاكنو في ذلؾ نائبا الرئيس, كيمثؿ الجياز اماـ القضاء 

   .كفي عالقاتو بالغير, كفي حالة غيابو اك خمك منصبو يحؿ محمو اقدـ النائبيف
                                                 

 
 .991 لسنت  51 المادة مستبدلت بالقانون رقم  
 
 .991 لسنت  51 المادة مستبدلت بالقانون رقم  



 23المادة 

يعادلو يتفؽ كطبيعة العمؿ في العضك الفني اف يككف حاصال عمى مؤىؿ جامعي اك ما  طيشتر 
 . الرقابي لمجياز

 24المادة 

 .يشكؿ مكتب الجياز مف رئيس الجياز كنائبيو كاقدـ الككالء
كيجتمع المكتب بدعكة مف رئيسو كبحضكره, كتصدر قراراتو باغمبية الحاضريف كاذا تساكت 

 .االصكات يرجح رام الجانب الذم منو الرئيس
 .عف اربعة يستكمؿ العدد مف الككالء حسب اقدميتيـ كاذا نقص عدد المككنيف لممكتب

   .كيمارس المكتب االختصاصات المقررة لو في ىذا القانكف كفي الئحة العامميف بالجياز

 25المادة 

ال يجكز لرئيس الجياز اك نائبيو اك ككالئو اف يقكمكا بام عمؿ اخر بمرتب اك بمكافاة باية 
 .ك مف اية جية اخرلصكرة كانت سكاء مف خزانة الدكلة ا

كال يسرم ذلؾ بالنسبة لممساىمة في المجاالت البحثية كالعممية كاعماؿ التدريب بشرط الحصكؿ 
 .عمى تصريح مف رئيس الجياز, كيككف صدكر التصريح لرئيس الجياز مف رئيس الجميكرية

م عمؿ اخر كال يجكز ليـ مزاكلة مينة حرة اك القياـ بام عمؿ تجارم اك صناعي اك مالي اك ا
كما يحظر عمى ام منيـ اف يشترم  .يتعارض كمقتضيات كظائفيـ اك يمس االستقالؿ الكاجب

اك يستاجر شيئا مف امكاؿ الدكلة اك اف يؤجرىا اك يبيعيا شيئا مف امكالو اك يقايضيا عمييا اك 
ال اف يحصؿ عمى اية ميزة خاصة في التعامؿ مع القطاع العاـ اك اية جية تخضع لرقابتو ك 

 1.يسرم ىذا الحظر عمى التعامؿ الذم يتـ طبقا لقكاعد عامة تسرم عمى الكافة
 

 26المادة 

ال يجكز لمديرم ادارات مراقبة الحسابات كنكابيـ كمراقبي الحسابات بيا اك يجمعكا بيف كظائفيـ 
 .كبيف ام عمؿ اخر كما ال يجكز ليـ مباشرة اعماؿ اك اداء خدمات لمغير باجر اك بغير اجر

كما يحظر تعيينيـ في الجيات محؿ رقابة االدارات التي عممكا بيا اال بعد مضي ثالث سنكات 
 .تمؾ الجيات ادارة مراقبة الحسابات عمى تركيـ العمؿ في
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 حكام عامةأ

 27المادة 

يككف لرئيس الجياز السمطات المخكلة لمكزير كلكزير المالية المنصكص عمييا في القكانيف 
 .لمكائح فيما يتعمؽ باستخداـ االعتمادات المقررة بمكازنة الجياز كفي تنظيمو كادارة اعمالوكا

كما يككف لو السمطات المخكلة لمكزير المختص بالتنمية االدارية كلرئيس الجياز المركزم لمتنظيـ 
 .كاالدارة كذلؾ بالنسبة لمجياز كالعامميف بو

 5 .مميف بو الى الخارج مف رئيس مجمس الشعبككذلؾ يككف لو سمطة الترخيص بسفر العا

 28المادة 

كيضع رئيس الجياز مشركع .يككف لمجياز مكازنة مستقمة كتدرج رقما كاحدا في مكازنة الدكلة
التفعيمية كيرسمو في المكاعيد المقررة الى مجمس الشعب, كيعمؿ بيا اقرارىا مف المجمس  المكازنة

كما يقـك المجمس باعتماد الحساب الختامي لمكازنة .لمدكلةمف تاريخ العمؿ بالمكازنة العامة 
 .الجياز طبقا لمقكاعد المتبعة في اعتماد المجمس لحساباتو

كيضع مكتب الجياز القكاعد الخاصة بتنظيـ حسابات الجياز, كنظاـ الصرؼ كالجرد, كغير 
 9.ذلؾ مف الشئكف المالية كاالدارية

 29المادة 

از الئحة خاصة تصدر بقرار مف رئيس الجميكرية بناء عمى اقتراح تنظـ شئكف العامميف بالجي
رئيس الجياز كتتضمف قكاعد منح المرتبات كالتعكيضات كاالعانات كالمكافات التي تتقرر عمى 

كفيما ال يتعارض مع احكاـ ىذا القانكف يستمر .خزانة الدكلة, كجميع القكاعد المتعمقة بشئكنيـ
المعدلة بقرار مجمس  91/9/9112ادرة بقرار مجمس الشعب بجمسة العمؿ بالئحة العامميف الص

  9., الى اف تصدر الالئحة الجديدة94/1/9115الشعب بجمسة 
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