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 ياا  �  رح  اسباب حول 

 وتنظامهامة املحاسبات كمشحوع قانو  أسا��ي يتعلق يضبط اختصاصات مح

 بعة لد��اواجحاءات املتّ 

 

 م�وناتمن  االقضاء املا�� يمثل م�ون أن ضمن بابه ا�خامس 2014جانفي  27أقر دستور 

فضال  117 الفصلوأفرد له " القضاء املا��"السلطة القضائية وأورد �شأنه الفرع الرا�ع تحت عنوان 

مة ال�ي جاء ��ا الدستور وال�ي عن القواسم املش��كة ال�ي تحكم  السلطة القضائية واملبادئ العا

وا�حكُم  بي��اع�� مبدأ الفصل ب�ن السلطات والتوازن يقوم لنظام جمهوري ديمقراطي �شار�ي  سستؤ 

 .واستقاللية القضاء تضمن فيه الدولة علو�ة القانون  و الرشيد 

 ضبط اختصاصا��او  �� خصوص تنظيم محكمة املحاسباتإ�� القانون  الفصل املذ�ور  أحالو 

  .والنظام ا�خاص بقضا��ا املتبعة لد��ا واجراءات

ل فيه مشروع ذذا القانون اسا��ي الذي وتمثل ذذ  املرجعية الدستور�ة اطار الذي يتن�ّ 

 2014بالنصوص املتعلقة بمحكمة املحاسبات إ�� ما جاء بدستور جانفي  ارتقاءتتمثل أذميته �� 

و�عم�م موقعها كهي ة قضائية وكاهاز أع�� للرقابة معمل ع�� تحقيال استعمال امثل واملشروع 

كما يكّرس املشروع   .عة والشفافية واملساءلة والن�اذةلألموال العمومية وفقا ملبادئ الشرعية والناا

�� جوانبه املتعلقة بتنظيم ذي ات محكمة املحاسبات واجراءا��ا القضائية مبادئ املحاكمة العادلة 

من الدستور وخاصة م��ا حال التقا��ي والدفاع وضمانات التقا��ي ع��  108ال�ي جاء ��ا الفصل 

 .درجت�ن وعلنية التصر�ح با�حكم

استقاللية ال�ي �ش��ط  الدولية لألجهمة العليا للرقابة واعتمد املشروع �� صياغته أيضا املعاي�� 

بأ�عادذا الوييفية والعضو�ة وادار�ة ذذ  اجهمة وأن يتم إرساء ذذ  استقاللية �� التشريعات 

 و ع�� �شاطا��ا وضماناواملالية حماية لها من أي تدخل من شأنه التأث�� ع�� أعضا��ا أو ع�� س��ذا أ

 .ذا�حسن س�� 

وامتثا  لهذ  املبادئ فنن ذذا املشروع يتضمن جملة من اح�ام ��دف إ�� تمتيع محكمة 

مع ا�حرص ع�� أن بالضمانات والصالحيات ومقومات العمل الضرور�ة  �ا�وأعضااملحاسبات ورئيسها 

للمال العام و�� تطو�ر  امثل�ساذم ب�ل فعالية �� ضمان استعمال ل�ي ت�ون مثا  يحتذى به 

املرسومة عموما للرقابة ع�� اموال العمومية  التصرف العمومي السليم و�� من ب�ن أذم اذداف 

 .وال�ي �عت�� املعاي�� الدولية تحقيقها ضرور�ا  ستقرار الدول وتطو�رذا
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�شري�� واحد اح�ام  �� إطار نّص  القانون أنه ضّم مشروع  ال�ي جاء ��ا ستاداتاملمن و 

نتياة إدماج دائرة املتبعة لد��ا، وذلك  واجراءاتواختصاصا��ا  املتعلقة بتنظيم محكمة املحاسبات

ع��  من الدستور الذي نّص  117الفصل  بأح�امعمال ضمن محكمة املحاسبات المجر املا�� 

 .محكمة املحاسبات �� تقييم طر  التصرف وزجر اخطاء املتعلقة به اختصاص

من  65مشروع القانون أخذ ش�ل قانون أسا��ي طبقا ألح�ام الفصل  كما تادر اشارة إ�� أن

 ،ع�� أن تتخذ ش�ل قانون أسا��ي النصوص املتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء الدستور ال�ي تنّص 

و�� مسألة أث��ت عند ( رة للقوان�ن العاديةأح�اما تتعلال بماا ت مقرّ  عاملشرو  نتضمّ ومن جهة أخرى 

من  65الفصل (وم��ا ضبط اجراءات أمام مختلف أصناف املحاكم  )إعداد مشروع القانون 

وتضم�ن �امل اح�ام املتعلقة بمحكمة  وضوح النص ستلمماتمفنن و�الرغم عن ذلك  )الدستور 

النص مسائل مصنفة ��  مشروع أن يتضمنوا�حالة تلك  قت��ي ت حدمو قانو�ي  املحاسبات �� نص

لذا استقر الرأي ع�� تقديم مامل  ،مادة القوان�ن اساسية وأخرى من مشمو ت القوان�ن العادية

املالس الدستوري الفر���ي عند تضمن قانون مع العلم أن ( قانون أسا��ي ذذ  اح�ام �� إطار 

ملادة يمتنع من اعتبارذا غ�� مطابقة للدستور مما مسمح بنم�انية تنقيحها أسا��ي ألح�ام من غ�� ذذ  ا

 .)بقوان�ن عادية

الباب (أح�ام عامة : أبواب و�� التالية  �سعةعة ع�� فصال موّز  168 شروعذذا املو�تضمن 

، )الباب الثالث(، تنظيم محكمة املحاسبات )الباب الثا�ي(، اختصاصات محكمة املحاسبات )اول 

، الرقابة ع�� التصرف )الباب ا�خامس(، زجر أخطاء التصرف )الباب الرا�ع(قضاء �� ا�حسابات ال

ا�جمعيات والتعاونيات واملؤسسات  والهي ات ا�خاصة و  احماب السياسية مراقبة، )الباب السادس(

، )الباب الثامن(، مساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية )الباب السا�ع(مهما �انت �سمي��ا 

 ).الباب التاسع(وانتقالية  ختاميةأح�ام 

 أح�ام عامة. 1

استقالل وص منه بخص 3بالفصل  مشروع القانون ما ورد ال�ي جاءت �� ستاداتاملمن 

العليا  اجهمة استقالليةمن شروط لف ذكر  ملحكمة املحاسبات و�� كما سالذا�ي املا�� والتسي�� 

باستقاللية تامة الفصل املذ�ور ع�� أن تمارس محكمة املحاسبات مهامها  نّص و�� ذذا املاال  .للرقابة

ع�� ذّم��ا جميع الدولة وتضع  .اداري واملا�� �� إطار م��انية الدولة و�التسي�� الذا�ي با ستقاللوتتمتع 

ا  املحكمة تحرصو  .املوارد الالزمة �حسن أداء مهامها ع�� حسن استعمال املوارد املوضوعة ع�� ذم��

فا ستقاللية �ع�ي كذلك خضوع املحكمة نفسها ملبادئ  .وفقا ملبادئ اقتصاد والكفاءة والفعالية

 .الشفافية واملساءلة
 



3 

 

 اختصاصات محكمة املحاسبات. 2
 

  ، ونّص 19  إ�� 4اختصاصات محكمة املحاسبات �� الفصول من ض مشروع القانون إ�� �عرّ 

ع�� أن تمارس محكمة املحاسبات اختصاصا��ا إزاء الدولة واملؤسسات العمومية ال�ي ت�ون  4الفصل 

لدولة وا�جماعات املحلية، واملؤسسات العمومية ال�ي   تكت��ي ام��انيا��ا م�حقة ترتيبّيا بم��انية 

الدولة أو ا�جماعات  صبغة إدار�ة واملنشآت العمومية و�ل الهي ات مهما �انت �سمي��ا وال�ي �ساذم

 ،الهي ات الدستور�ة املستقلةو  ،�� رأس مالها بصفة مباشرة أو غ�� مباشرةواملنشآت العمومية املحلية 

ة والهي ات التعديلية
ّ
، بمع�ى أن اختصاصات محكمة املحاسبات وغ��ذا من الهيآت العمومّية املستقل

ز دور محكمة املحاسبات �� شامل مما معمّ وال�شمل �امل قطاع املالية العمومية بمفهومه الواسع 

 و�املقارنة مع التشريع القديم أضاف املشروع .حماية املال العام �� مختلف أوجهه وماا ته

 .والهي ات التعديلية الهي ات الدستور�ة املستقلةاختصاصات محكمة املحاسبات إزاء 

وغ�� القضائية من خالل الفصل  م��ا وأبرز املشروع اختصاصات محكمة املحاسبات القضائية

مجر أخطاء و� �� حسابات املحاسب�ن العمومي�ن اختصاص�ن قضائي�ن يتعلقان بالقضاءلها الذي ضبط  5

 .من املشروع 4دة بالفصل الهيا�ل املحّد �افة مارس ع�� شامل يواختصاص رقا�ي التصرف 
 

اختصاصات غ�� القضائية فنن مشروع القانون أ�ى بنضافات ذامة تدعم  ما يخّص أما في

 117ة أخرى بناء ع�� أح�ام الفصل هصالحيات املحكمة من جهة وتضيف صالحيات جديدة من ج

اصالحات ال�ي �شهدذا املالية العمومية و  سيما من خالل ترك�� منظومة من الدستور وترا�� أيضا 

حسال اذداف وال�ي �س�� ا�ح�ومة ررسا��ا ع�� مشروع القانون اسا��ي  التصرف �� امل��انية

العمومي وإرساء ثقافة املساءلة ا�جديد للم��انية �غرض تكريس مم�د من الشفافية ع�� التصّرف 

وما يتطلبه ذلك من مواكبة للتطورات ال�ي تمارسها محكمة املحاسبات دعم الرقابة ا�خارجية و 

 . لرقابة ع�� تنفيذ قوان�ن املالية وع�� املحاسبة العموميةا�حاصلة �� ماال ا

 
ُ
 :و�ل ملحكمة املحاسبات خاصةو�� ذذا اطار أ

  إبداء الرأي و  بمطابقة حسابات املحاسب�ن العمومي�ن ل�حساب العام للدولةالتصر�ح

 �� تقييم السياسات وال��امج العمومية ةساذموامل) 7الفصل (بخصوص القوائم املالية السنو�ة للدولة 

، و�� مهام تمكن محكمة املحاسبات من تقييم السياسات القطاعية العمومية مع إم�انية )8الفصل (

 �شر نتائج أعمالها �� إطار التقار�ر ا�خصوصية ؛ 

  ة، نيالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية �� مراقبة تنفيذ قوان�ن املالية وغلال امل��امساعدة

حول  أن يقّدم بيانات إ�� مالس نواب الشعال لرئيس اول ملحكمة املحاسباتليمكن فضال عن ذلك و 

 ؛)9الفصل ( التصرف �� املال العاممراقبة عمال املحكمة بخصوص أل  الّ��ائية نتائجال
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  �� فة بننااز مشاريع عمومية أو بندارة مرافال عمومية
ّ
رقابة أ�حاب اللممات واملؤسسات امل�ل

 ؛)11الفصل (إطار الشراكة ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص 

 

أدرجت أح�ام  2014طبقا لدستور جانفي  للمحكمة الوييفيةاستقاللية و�� إطار مم�د دعم 

حول التصرف العمومي كما  �� إعالم املواطن�نومن خالل ذلك �ساذم ) 15الفصل (تقار�رذا  نشر بتتعلال 

 .)16الفصل (بنفسها تتو�� محكمة املحاسبات متا�عة نتائج أعمالها 

  

�النسبة للهي ات ا�خاضعة لقضا��ا أو رقاب��ا أو وتادر اشارة إ�� أنه ع�� محكمة املحاسبات و 

زم وتقّيم طر  التصرف و تقديرذا أن تكشف عن املخالفات وتأذن 
ّ
ال�ي التوصيات  تقّدمبالت�حيح الال

إذا وقفت كما أضاف الفصل املذ�ور �� فقرته الثانية أنه ). من املشروع 12الفصل (  إدخالها يتاه

ل املحكمة عند إنااز أعمالها ع�� أخطاء
ّ
جناية أو جنحة يتم تبليغها إ�� النيابة  من شأ��ا أن �ش�

 . صد تتبع مرتكب��ا أمام املحاكم ذات النظرالعمومية املختصة ق
 

 تنظام محكمة املحاسبات. 3
 

ما شروع القانون ال�ي وردت �� م ستاداتتنظيم محكمة املحاسبات فمن امل�� ما يتعلال ب

 دوائر داث فتم إح ،تعديل تركيبة ذي ات املحكمة بما يوافال مقتضيات التقا��ي ع�� درجت�نيتعلال ب

 .تنظر �� الطعون املرفوعة ضد القرارات استئنافية �عقيبيةستئنافية وذي ة ا
 

وأبرز موقع النيابة العمومية من املشروع ع�� تركيبة محكمة املحاسبات  20نص الفصل قد و 

 .لدى محكمة املحاسبات كامء من القضاء املا�� �سهر ع�� تطبيال القانون 

 ول الفصبالقضاة �� الويائف العليا بمحكمة املحاسبات �سمية  طر�قة وتم التنصيص ع��

و بوكيل الرئيس الرئيس اّول ملحكمة املحاسبات من املشروع ال�ي تتعلال ع�� التوا�� ب 23و 22و 21

  .وذلك تاسيما لألح�ام الدستور�ة �� ذذا الشأناول و�وكيل الدولة العام 

ة يابة العموميةومن إضافات املشروع كذلك أنه تم ضبط مهام الن
ّ
) 24الفصل ( بدق

 ).28الفصل (والتنصيص ع�� أن التصر�ح با�حكم   ي�ون إ  �� جلسات علنية 

من   41و 21 النسها خاصة الفصأس تفقد وضع و�� خصوص استقاللية ادار�ة واملالية

بما آمر صرف  ةصف مسؤولية �سي�� املحكمة إ�� الرئيس اول وأعطا  21حيث أو�ل الفصل املشروع 

 عمليات املاليةوتخضع ال  .يمكنه من مقومات القيادة والتسي�� للمؤسسة ال�ي يرأسها و�دير شؤو��ا
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           للغرض �عيي��ا من قبل مالس القضاء املا��يتم  لرقابة  حقة من قبل �جنة ملحكمة املحاسبات

  .) 41الفصل ( 

 القضاء �  ا�حسايات. 4

الفصول   ع��الباب الرا�ع من مشروع القانون اشتمل " القضاء �� ا�حسابات"تحت عنوان 

و�مكن تفس�� فصال مخصصة للقضاء �� حسابات املحاسب�ن العمومي�ن  68 بما يمثل  110 إ��  42من 

�� قضائية العملية الرقابية المختلف مراحل وأوجه  ات ضبطبمقتضيذذا العدد الهام من الفصول 

 . وحسن تطبيال القانون وحماية املال العام حقو  املحاسالإطار يضمن 

ا�حكم، و التحقيال، و رفع الدعوى،  إ�� مسائل" القضاء �� ا�حسابات"وتم التعرض ضمن باب 

طر  الطعن وم��ا مراجعة قرارات السلطة ادار�ة ومراجعة اح�ام و اعالم باألح�ام وتنفيذذا، و

  .والتعقيال استئناف وإجراءاتالصادرة عن املحكمة 

إقرار الصبغة القضائية من حيث الفصل ب�ن املشروع  اعل�� ال�ي نّص املستادات ن أذم وم

وا�حال �� الطعن وفال  العمل بآليات القضاء ع�� درجت�ن،و مراحل إثارة الدعوة والتحقيال وا�حكم، 

ة ثم الوقتي ألح�امإ��اء العمل باا�جلسات و و إقرار علنية  قواعد الطعن با ستئناف والطعن بالتعقيال

إعادة النظر �� آليات وكذلك  التقا��ي والتقليص �� آجال املحاكمة،  إجراءاتال��ائية و�التا�� تبسيط 

ة �� ما يتعلال بالتصفية تحديد مسؤولية املحاسال العمومي ومراجعة سقف اختصاص وزارة املالي

 . ياا�سليط ا�خطتطو�ر إجراءات و ، ادار�ة

 زجح أخطاء التصحف. 5

 الفصول من" زجر أخطاء التصرف "تحت عنوان من مشروع القانون الباب ا�خامس تضمن 

 العقو�اتو  ا�خاص ا�خاضعون وأخطاء التصرف: ع�� اقسام التالية  ةعوّز م 145 إ�� 111

  .ا�حكمو   اجراءات والتحقيالو
 

التوجهات بعا �� ذلك متّ د ا�خاص ا�خاضع�ن حّد شروع أنه ملال�ي وردت بااملستادات ومن 

عند  يال�ي تقر بمسؤولية املتصرف العموم نظام مسؤولية  املتصرف�ن العمومي�نا�حديثة �� ماال 

 من غ�� أي تمي�� من حيث الصفة أو املهام و�مراقبة جميع املتدخل�ن  ثبوت ارت�ابه ألخطاء تصرف

فضال عن مستلممات الشفافية واملساءلة �� ماال التصرف املا��  )يا، اسبانيا، ال���غال، اليونانايطال(

تتو�� محكمة املحاسبات زجر أخطاء من مشروع القانون ع�� أن  111الفصل  نّص  وقد .العمومي

املرتكبة من قبل أعوان الدولة أو املؤسسات واملنشآت العمومية أو ا�جماعات املحلية أو من  التصرف

وممث�� املؤسسات ال�ي تمتلك الدولة أو ا�جماعات املحلية، مباشرة أو غ��  ��صّر ومتقبل أعوان 
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رؤساء   كما تتو�� زجر أخطاء التصرف املرتكبة من قبل. باملائة أو أك�� من رأسمالها 50مباشرة، �سبة 

 . وغ��ذا من الهيآت العمومية املستقلة تعديليةالالهي ات  و  دستور�ة املستقلةأعوان الهي ات الو 

مستث�ي الوزراء من منظومة زجر أخطاء  سنة 30، الذي مضت عليه 1985قانون  وللتذك�� فنّن 

 .التصرف

  

و�� أعمال غالبا ما  فمن مشروع القانون اعمال ال�ي �عت��  أخطاء تصرّ  113د الفصل حّد و 

العقو�ات وال�ي تتمثل  114ضبط الفصل كما ا�ع�اسات ذامة ع�� التصرف �� املال العام  ت�ون لها 

ا�جمء الثا�ي عشر و�امل املرتال ا�خام السنوي الذي يمنح للمع�ي ي��اوح مقدارذا ب�ن �� خطايا مالية 

باألمر �� تار�خ ارت�اب ا�خطأ وذلك بصرف النظر عن العقو�ات التأديبية أو ا�جمائية ال�ي قد مستوج��ا 

   .خطأ أو أخطاء التصرف  املرتكبة

زجر أخطاء التصرف  �� ماال مقومات املحاكمة العادلةومن إضافات مشروع القانون تكريس 

وتركيبة التحقيال  وإجراءاتوشروطها  ا�جهات املؤذلة لرفع الدعوى  �ام�و  )145إ��  118 الفصول من(

استئناف  إم�انيةوإصدار اح�ام مع وضمان حقو  الدفاع ا�حكم  وإجراءاتالهي ة ا�حكمية 

 .املراجعةو والطعن بالتعقيال 
 

 الحقاية ع�� التصّحف. 6
 

أيضا  مشملع�� مراقبة الشرعية بل أصبح  فقطلم معد عمل الهي ات العليا للرقابة يركم 

واملحافظة ع�� ااعة واقتصاد معاي�� الفعالية والنّ بالنظر إ�� الهي ات ا�خاضعة للرقابة  أداءتقييم 

وجاء  154إ��  146بة ع�� التصرف �� الفصول من ا�عرض مشروع القانون للرقو�� ذذا اطار  .البي ة

إ�� التأكد من مطابقة ترمي الرقابة ع�� التصرف املو�ولة إ�� محكمة املحاسبات أن  146 بالفصل 

وال��اتيال للتشريع ا�خاضعة لرقابة محكمة املحاسبات أعمال التصرف املنامة من قبل الهي ات 

 حكما�جاري ��ا العمل، كما ترمي إ�� تقييم تصرف تلك الهي ات للتأكد من مدى استاابته ملتطلبات ا�

الرشيد خاصة من حيث مراعاة مبادئ اقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية 

 .املستدامة
 

يتو�� رئيس الدائرة املختصة  ومهمات الرقابة حسال ال��نامج السنوي ألعمال املحكمة  وتتمّ 

ف�ن بننااز مهمات الرقابة و�تقديم تقر�ر �� ذلك
ّ
 .)147الفصل ( �عي�ن القسم أو أعضاء الدائرة امل�ل

إم�انية متا�عة محكمة املحاسبات لنتائج  الذي يقرّ  153ومن مستادات املشروع ما جاء بالفصل 

غها
ّ
إ�� الهيا�ل محّل الرقابة وعند اقتضاء إ�� جهات اشراف ع�� تلك  املالحظات والتوصيات ال�ي ُتبل

 . الهيا�ل
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ا�جمعاات والتعاوناات واملؤسسات والهائات ا�خاصة مها �انت و  احزاب السااساة محاقبة. 7

 �سما��ا
 

تباشر محكمة املحاسبات من تلقاء نفسها  أنمن مشروع القانون ع��  155نص الفصل 

ا �انت موالتعاونيات واملؤسسات والهي ات ا�خاصة مه ا�جمعياتو   احماب السياسية رقاب��ا ع��

. ت ا�خاضعة لرقابة محكمة ا�حساباتال�ي تتمتع بمساعدات اقتصادية أو مالية من الهي ا �سمي��ا

�� وترمي ذذ  الرقابة إ�� التأكد من مدى مطابقة منح اعانة لألح�ام القانونية ومن مدى استخدامها 

 . وفقا ملتطلبات حسن التصّرف ة لهاصاغراض املخصّ 

 

 مساعدة السلطة التنفاذية والسلطة التشحيعاة. 8

من املهام ا�جديدة املو�ولة ملحكمة  مساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية�عت�� مهام 

ن م 165إ��  160 منو�� موضوع الفصول من الدستور   117املحاسبات واملنصوص عل��ا بالفصل 

  .مشروع القانون 
 

جميعها  تقار�ر  ن ع�� محكمة املحاسبات إعداديتع�ّ الفصول املذ�ورة أنه   مضام�ن و�تب�ن من

وم��ا التقر�ر العام ز مبدأ الشفافية ومتطلبات إعالم الرأي العام، ا معمّ ممّ  قابلة للنشر أو يتم �شرذا

و�تضّمن ذذا التقر�ر املالحظات  أعمالها خالل السنة املنصرمةحول النتائج ال�ي ان��ت إل��ا السنوي 

صت إل��ا املحكمة كما يحتوي ع�� اق��اح اصالحات ال�ي تراذا مناسبة
ُ
و�رفع  واستنتاجات ال�ي خل

الرئيس اول ملحكمة املحاسبات التقر�ر السنوي العام إ�� �ل من رئيس ا�جمهور�ة ورئيس مالس 

من شأنه  التعر�ف  وذذا  )164الفصل ( �ح�ومة ورئيس املالس اع�� للقضاءنواب الشعال ورئيس ا

كما  بأعمال محكمة املحاسبات وإنارة الرأي العام �� املسائل املتعلقة بالتصرف �� اموال العمومية، 

عّد محكمة و ، ) 161الفصل ( �عّد محكمة املحاسبات عند اقتضاء تقار�ر خصوصية يمكن �شرذا
ُ
�

�عّد و  .)162الفصل (  و�نشر ذذا التقر�ر م��انية الدولة سبات تقر�را عن مشروع قانون غلالاملحا

محكمة املحاسبات تقر�را يتعلال باملصادقة ع�� القوائم املالية السنو�ة للدولة من حيث سالم��ا 

 ).163 الفصل (وصدقها و�عب��ذا بصورة أمينة عن الوضعية املالية للدولة 
 

منه والذي نص ع�� أنه  164ما جاء بالفصل  مشروع القانون إضافات من فضال عن ذلك و و 

يمكن ل�ّل من رئيس ا�جمهور�ة ورئيس مالس نواب الشعال ورئيس ا�ح�ومة توجيه طلبات ملحكمة 

قة بالرقابة ع�� تنفيذ قوان�ن 
ّ
املحاسبات قصد إنااز أعمال تندرج ضمن مشمو ت أنظارذا املتعل

  .و�ستايال محكمة املحاسبات لتلك الطلبات حسال مقتضيات العمل لد��ا .امل��انيةاملالية وغلال 
 

  ختاماةانتقالاة و أح�ام . 9
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ال بدخوله حّ�� الّنفاذ �عد مرور سنة ع��  ختامية وانتقاليةتضمن مشروع القانون أح�اما 
ّ
تتعل

قة بالقضاء �� 
ّ
تار�خ �شر  بالرائد الرسيي ل�جمهور�ة التو�سية وتنّص ع�� أّن اح�ام الواردة به واملتعل

ا�حسابات   تنطبال ع�� ا�حسابات املقّدمة قبل تار�خ دخوله حّ�� الّنفاذ وال�ي تّم �� شأ��ا إصدار 

كما نّصت ذذ  اح�ام ع�� إحالة امللّفات املنشورة . تبليغها إ�� اطراف املعنّية ��اأح�ام وقتّية تّم 

دائرة المجر املا�� �� تار�خ دخول ذذا القانون حّ�� الّنفاذ إ�� محكمة املحاسبات ع�� أن تبقى  لدى

ر  إ�� أن يقع البّت القضايا ا�جار�ة �� ذذا التار�خ خاضعة لألح�ام القانونية املعمول ��ا �� تار�خ صدو 

 .ف��ا ��ائّيا من قبل محكمة املحاسبات ما لم تكن أح�ام ذذا القانون أرفال للمتقا��ي

 

 .رعداد مشروع القانون املعروض اعتبار امل��رات ال�ي أخذت ��  أذمّ  تلك ��

 


