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 مشروع قانون أسا��ي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة املحاسبات

 واجراءات املّتبعة لد��ا  وتنظيمها 

 

  أح�ام عاّمة: البا  اول  
 

 .ذاا الااون  اتتاااات حامهة املااببات إلنظيمهاا إلاجراءات املّتبعة لد��ا يضبط -اّول  الفصل
 

ُن�ّن  حامهة املااببات بهختلف ذمئا��ا الاضاء املا�� إل�� نختص بهراقبة حسن التارف  -2الفصل 

الدإللمة لألجازة العلما  للهعاي�� إل  ملبادئ الشرعمة إلالظجاعة إلالشفافمة إلاملساءلة إلالن�اذة إلفاا�� املال العام 

  .املالمة إلاملااببة للرقابة
 

العلما للرقابة ع�� املال العام نهارس حااحاا بابتااللمة ناحة  الامئة ��حامهة املااببات  -3الفصل 

 .إلنتهت  باسبتاالل اداري إلاملا�� �� إطار ح��اومة الدإللة إل�التسم�� الاا�ي

نخّاص الّدإللة ملامهة املااببات حارا رئيسما بتن�س العااهة إلنض  ع�� ذّح��ا جهم  املنارد الالزحة 

ع�� حسن ابتعهال املنارد املنضنعة ع��  املامهةإلنارص . �حسن أداء حااحاا ب�احل نراب ا�جهانر�ة

 .ذح��ا إلفاا ملبادئ اقتااد إلالمفاءة إلالفعالمة
 

 

 محكمة املحاسبات اختصاصات: البا  الثا�ي 
 

 :حامهة املااببات اتتاااا��ا إزاء نهارسحن ذاا الااون   111ح  حراعاة أح�ام الفال  -4الفصل 

 .لدإللة إلا�جهاعات املالمةاالدإللة إلاملؤبسات العهنحمة ال�ي ن�ن  ح��اوما��ا ح�حاة نرنمبّما به��اومة  )1

املؤبسات العهنحمة ال�ي ال نمت��ي ابغة إدار�ة إلاملنشآت العهنحمة إل�ل الامئات حاها �اوت �سهم��ا  )2

 حالاا بافة حباشرة أإل غ�� حباشرة؛ �� رأسأإل املنشآت العهنحمة املالمة إلال�ي �ساذم الدإللة أإل ا�جهاعات 

 ؛ إلغ��ذا حن الامئات العهنحمة املستالةالامئات الدبتنر�ة املستالة  )3

 . الامئات التعديلمة )4
 

 :ملامهة املااببات حرج  وير قضائي إلبلطة رقابة، ف�ي - 5 الفصل

 . نا��ي �� حسابات املاابب�  العهنحم�  )1

ف بنز�ر الإل�تن�� 
ّ
نافمة حسابات املؤبسات  املالمة ذلكب امل�لف نز�ر الله أإل حن فّنض  املالمةامل�ل

إل�همن حراجعة . ح�نحيالعهنحمة إلا�جهاعات املالمة ال�ي ال نتجاإلز ح��اوما��ا السظن�ة حبلغا يضبط بأحر 

 .قرارات التافمة ادار�ة بطل  حن اطراف املعظمة أإل حن قبل حامهة املااببات حن نلااء وفساا

  .ا ��اا الااون  نزجر أتطاء التارف إلفق الشرإلط املظانص عل��  )2 

 .حن ذاا الااون   4نهارس بلطة رقابة ع�� حسابات إلنارف الاما�ل املظانص عل��ا بالفال   )3

 



2 
 

�ّل خصص ناّرف �� احنال العهنحمة دإل  أ  يخّنل له �� ذلك بافة قاونومة �عت�� حااببا  -6الفصل 

 .الشأ  �� التاّرفات الااونومةإلنؤّدي التاّرفات الفعلمة إ�� وفس املسؤإللمة كها ذن . ذلكبهنج  

الدعاإلى املتعلاة بالتارفات الفعلمة إلفق الشرإلط ال�ي يضبطاا ذاا  نا��ي حامهة املااببات ��إل 

 .الااون  

 

ناّرح حامهة املااببات بهطاباة حسابات املاابب�  العهنحم�  ل�حساب العام للدإللة  -7الفصل

 . إلنبدي الرأي بخانص الانائم املالمة السظن�ة للدإللة إلفق الشرإلط املبيظة بالااون  ابا��ي لله��اومة

 

املبّيظة بالباب إلفق الشرإلط  العهنحمةالسمابات إلال��احج  �� نامممحامهة املااببات  �ساذم -8الفصل 

ق بالرقابة ع�� التاّرف
ّ
 .السادس حن ذاا الااون  املتعل

 

�ساعد حامهة املااببات السلطة التشريعمة إلالسلطة التظفماية �� حراقبة نظفما قناو�   -9الفصل 

 . املالمة إلغلق امل��اومة إلفق الامغ املبيظة ��اا الااون  

 ظتائجالحنل أ  ياّدم بماوات إ�� �جا  حجلس وناب الشع  املااببات اإلل ملامهة  رئيسللإل�همن 

 . عهال املامهة بخانص حراقبة التارف �� املال العامال��ائمة أل 

 

وتائج املساعدة اقتاادية أإل املالمة حاها �ا  ش�لاا ال�ي نهظااا ناّدر امهة املااببات أ  مل -10الفصل 

�جهعمات إلالتعاإلومات إلاالسمابمة لألحزاب الااون  ا الامئات املظانص عل��ا بالفال الرا�  حن ذا

عفاء جبائي أإل إأإل  حظاة إلاملؤبسات إلالامئات ا�صااة حاها �اوت �سهم��ا إلال�ي نمت��ي ع�� اتص ش�ل

إللااا الغرض نجري املامهة أعهالاا إلفق الشرإلط املبّيظة بالباب السا�  حن ذاا ضها  أإل اتتااص 

 .الااون  
 

فة بإوجاز  -11الفصل 
ّ
يهمن ملامهة املااببات أ  �شهل برقاب��ا أ�حاب اللزحات إلاملؤبسات امل�ل

حشاري  عهنحمة أإل بإدارة حرافق عهنحمة �� إطار الشراكة ب�  الاطاع�  العام إلا�صاص للتأكد حن حدى 

 .إلفا��م باالل��احات املاهنلة عل��م

 

� -12الفصل 
ّ
مشف اللامئات ا�صاضعة لاضا��ا أإل رقاب��ا أإل ناديرذا ا إ�� حامهة املااببات بالنسبة نتن�

زم إلنا اذ عن املخالفات إل
ّ
  .إلناديم التنامات �� الغرضالتارف م طرق ممبالت�حمح الال

ل إلإذا إلقفت املامهة عظد إوجاز أعهالاا ع�� أتطاء 
ّ
� إلكمل الدإللة جظاة  جظاية أإل حن شأ��ا أ  �ش�

ّ
يتن�

 . نبلمغاا إ�� الظمابة العهنحمة املختاة قاد نتب  حرنمب��ا أحام املااكم ذات الظير العام
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حن أية جاة   ملامهة املااببات ا�حق �� ا�حانل ح  حراعاة التشري  ا�جاري به العهل  – 13الفصل 

كها ياق لاا . ع�� �ل املعلنحات إلالناائق املتعلاة بالتارف �� احنال العهنحمة حاها �ا  ونعاا�اوت 

 .الظفاذ إ�� قناعد املعلنحات التا�عة للامئات ا�صاضعة لرقاب��ا

إلإذا �اوت املعلنحات أإل الناائق أإل الاناعد . إلال يهمن حعارضة حامهة املااببات بالسّر امل�ي أإل البظ�ي

لة نتضّهن حعطمات ذات ابغة بّر�ة فإ  حامهة املااببات نّتخا �� شأ��ا جهم  اجراءات المفم

 .بضها  املاافية ع�� بر���ا
 

أإل إتالل �� ناديم الناائق أإل املعلنحات الناج  حنافاة حامهة املااببات  غ�� ح�ّ�ر�ل نأت��  -14الفصل 

 .نطبمق العان�ات املظانص عل��ا ��اا الااون   �عّرض حرنمبه إ����ا 
 

يتّم �شر  إل عظد اقتضاء بتاار�ر نضّهن حامهة املااببات وتائج أعهالاا بتار�ر بظني عام  -15الفصل 

 . �شرذاتانامة يهمن 

 .إل�ساذم حامهة املااببات حن تالل �شر ناار�رذا �� إعالم املناطظ� 
 

إلفق الامغ املاّررة  بتناما��ا اتاحدى أعهالاا إل نتن�� حامهة املااببات حتا�عة وتائج  -16الفصل 

 .للرقابة ع�� التاّرف
 

 . نا��ي حامهة املااببات بتسلمط ا�صطايا �� ا�حاالت املظانص عل��ا ��اا الااون   -17الفصل 
 

املاّدحة إل��ا املستظدات إلنباشر رقاب��ا بافة الحاة اعتهادا ع�� نا��ي حامهة املااببات  -18الفصل 

 .كتابما�عد إعالم الامئة ا�صاضعة للرقابة إلنجرى أعهال الرقابة املمداومة . �ا إلع�� ع�  امل
 

يهمن ملامهة املااببات إوجاز حاهات ملراقبة حسابات ذمئات أإل حظيهات دإللمة إلفق  - 19الفصل 

 . إجراءات نضبطاا انفاقمات امل��حة �� الغرض
 

 

 تنظيم محكمة املحاسبات: البا  الثالث 
 

 :نت�ن  حامهة املااببات حن الاضاة ا�ي ذكرذم  -20الفصل 

 الرئيس اّإلل؛ -

 الرئيس اإلل ؛إلكمل  -

 رسباء الدإلائر ابتئظافمة ؛ -

 رسباء الدإلائر املركز�ة ؛ -

 رسباء الدإلائر ا�جان�ة ؛ -

 املاّرر العام ؛ -

 ال�ان  العام ؛ -

 رسباء اقسام ؛ -
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 املستشارإل ؛ -

 .املستشارإل  املساعدإل   -
  

�  الظمابة إلكمل الدإللة العام  ااإلُ�ؤّحن إلظائفالعهنحمة لدى حامهة املااببات جزء حن الاضاء املا�

 .�ساعد  إلكالء دإللة
 

 .�م�لإإل�تن�� كتبة نأح�  كتابة املامهة إلحساعدة قضا��ا �� إوجاز اعهال املن�نلة 
 

بظنات غ��  حن ب�  قضا��ا ملّدة بّت ُ�سى  الرئيس اّإلل ملامهة املااببات  - 21الفصل  - 21الفصل 

 ا�جلسة العاحةرئيس ا�ح�نحة بظاء ع�� نرشمح حاري حن للتجديد بأحر رئا��ي بالتشاإلر ح   قابلة

   .للهجلس اع�� للاضاء

�سار الرئيس اّإلل ملامهة املااببات ع�� ب�� أعهالاا إلالتنسمق ب�  حختلف ذمئا��ا إل�تن�� التسم�� 

 .اداري إلاملا�� للهامهة بهساعدة �ان  عام إلذلك إضافة إ�� حا أإل�له له الااون  حن االحمات

إل�همن للرئيس اإلل إحداث إلحدات عهل ن�لف تااة بالعالقات ح  السلطت�  التشريعمة إلالتظفماية 

 . إل�ضها  ا�جندة إل�االناال إل�الت�ن�ن إل�التعاإل  الدإل�� إل�الماية اب��انمجمة

 .الرئيس اإلل ملامهة املااببات ذن محر ارفاا إل�همن له أ  يفنض حق احضاء

 

ُ�سى  إلكمل الرئيس اّإلل ملامهة املااببات حن ب�  قضا��ا بأحر رئا��ي بالتشاإلر ح  رئيس   -22الفصل 

  .اع�� للاضاء ا�جلسة العاحة للهجلسا�ح�نحة بظاء ع�� نرشمح حاري حن 

ت أإل 
ّ
إليساعد إلكمل الرئيس الرئيس اإلل ملامهة املااببات �� أداء حااحه إل�ظن�ه �� حالة شغنر حؤق

 .إلللرئيس اإلل أ  يفنض �عضا حن االحمانه إ�� إلكمل الرئيس. حانل حا�  لهغماب أإل عظد 

 

ُ�سى  إلكمل الدإللة العام لدى حامهة املااببات حن ب�  قضا��ا بأحر رئا��ي بالتشاإلر ح   -23الفصل 

 .اع�� للاضاء ا�جلسة العاحة للهجلسرئيس ا�ح�نحة بظاء ع�� نرشمح حاري حن 

 .الدإللة العام يتن�� إلكمل الدإللة اقدم �� تطته ومابتهإلعظد حدإلث حا�  لنكمل 

 

�سار الظمابة العهنحمة ع�� نطبمق الااون  إلنهارس االحما��ا عن طر�ق ناديم طلبات أإل  - 24الفصل 

  .إبداء ح�حنظات أإل مراء
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ف الظمابة العهنحمة لدى حامهة املااببات بتأح�  العالقات ب�  املامهة حن جاة 
ّ
إلالامئات إلن�ل

 .إلاملؤبسات ا�صاضعة لاضا��ا أإل حراقب��ا أإل ناديرذا حن جاة أترى 
 

  :إل�تعّ�  ع�� الّظمابة العهنحمة أ 

 �سار ع�� أ  يتم ناديم ا�حسابات بافة حظتيهة ؛ •

 نتعلق بالاضايا املعرإلضة ع�� أويار حامهة املااببات؛ح�حنظات ناّدم  •

 �� حادة زجر أتطاء التارف ؛الدعنى نث��  •

عن  املنّجاة ضّد قرارات حامهة املااببات؛ •
ّ
 نرف  ومابة عن الّدإللة الط

 نلفت وير الّسلط ادار�ة إ�� املخالفات ال�ي ُيمشف ع��ا عظد الظير �� ا�حسابات أإل �� التارف؛ •

 نطل  التار�ح بالتارف الفع�� إلنطل  نطبمق ا�صطايا ��اا العظنا ؛ •

؛بالارارات نبلغ املاابب�  إلالّسلط ادار�ة  •  الّاادرة عن حامهة املااببات 

 نطل  نطبمق ا�صطايا �� ا�حاالت املظانص عل��ا ��اا الااون  ؛ •

نامط حهث�� الّظمابة العهنحمة لدى حااكم ا�حّق العام علها ب�ّل افعال ال�ي نختّص ذا   •

 .لدإللةبزجرذا إل�علم بالك السلط ادار�ة املعظمة إل امل�لف العام بن�اعات ا املااكم
 

ع�� �ل حن الرئيس اإلل ملامهة املااببات إلا�جلسة العاحة إل�جظة التار�ر إلال��حجة إلالامئة  -25الفصل 

 .التعامبمة إلالدإلائر إلاقسام ابتهاع إ�� إلكمل الدإللة العام إلإلكالء الدإللة �لها طلبنا ذلك
 

 :�� إطار الامئات التالمة إلنتداإلل نجته  حامهة املااببات   -26الفصل 

 ا�جلسة العاحة ؛ -

 الامئة التعامبمة ؛ -

 الدإلائر ابتئظافمة ؛ -

 الدإلائر املركز�ة ؛ -

 الدإلائر ا�جان�ة ؛ -

 اقسام ؛ -

 .�جظة التار�ر إلال��حجة -

حن حجلس الاضاء يضبط بارار حن الرئيس اإلل ملامهة املااببات بظاء ع�� رأي حطابق  -27الفصل 

 :املا��

 الدإلائر ابتئظافمة ؛عدد  -

 عدد الدإلائر املركز�ة ؛ -

 عدد الدإلائر ا�جان�ة إلحرج  الظير ال��ا�ي ل�ل ح��ا ؛ -

 .عدد اقسام ال  �ل دائرة -
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ضبط نركمبة الامئات �تن�� الرئيس اإلل ملامهة املااببات إل�اق��اح حن رسباء الدإلائر املختاة إل 

 .ا�حمهمة بالدإلائر املركز�ة إلا�جان�ة

 

�ن  التار�ح با�حمم إال �� جلسات إلال ي. جلسات ذمئات حامهة املااببات غ�� علظمة  -28الفصل 

 . علظمة
 

 :نتألف ا�جلسة العاحة ملامهة املااببات حن -29الفصل 

 الرئيس اّإلل ملامهة املااببات ؛ -

 إلكمل الرئيس اّإلل ملامهة املااببات ؛ -

 رسباء الدإلائر ابتئظافمة ؛ -

 املركز�ة ؛رسباء الدإلائر  -

 رسباء الدإلائر ا�جان�ة ؛ -

 املارر العام ؛ -

 ال�ان  العام ؛ -

 رسباء اقسام ؛ -

 .املستشار�ن -

إل�اضر جلسات ا�جلسة العاحة حهثلن املستشار�ن املساعدين �� حجلس الاضاء املا�� دإل  حق 

 التان�ت؛

 

اجتهاعات ا�جلسة العاحة إللنكمل الدإللة العام لدى حامهة املااببات إلإلكالء الدإللة ا�حّق �� حضنر 

 .دإل  حق التان�ت

 .ا�جلسة العاحةللهامهة ذن حارر ال�ان  العام إل 

  .نظعاد ا�جلسة العاحة بدعنة حن الرئيس اّإلل الاي ي��أس جلسا��ا -30الفصل 
 

ّّ اجتهاعا��ا إال باضنر اليي أعضا��ا ع�� اقل ر حضنر اليي اعضاء ياّرر رئيس . إلال ن�
ّ
إلعظد �عا

 .الشرإلط عاد بظفسظن�جلسة قادحة  اجتهاعنأجمل  ا�جلسة
 

إل�� انرة �عادل اانات يرّجّ انت . إلنتخا ا�جلسة العاحة حاررا��ا بأغلبمة أانات ا�حاضر�ن

 .الرئيس

 

 :نتن�� ا�جلسة العاحة  -31الفصل 

 ضبط برواحج أعهال الرقابة ملامهة املااببات؛ •

 إلالتاار�ر ا�صانامة؛ضبط التار�ر السظني العام  •
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ضبط التار�ر املتعلق بهشرإلع قاون  غلق امل��اومة إلإادار التار�ح العام باملطاباة املظانص  •

 علمه ��اا الااون  ؛

 ضبط التار�ر املتعلق باملاادقة ع�� �حة حسابات الدإللة إلبالح��ا ؛ •

 .أإل بطل  حن اليي أعضا��ا الرئيس اإلل للهامهةحن قبل عل��ا  �عرضاملسائل ال�ي الظير �� �ل  •
 
 

�� الطعن  املرفنعة ضد الارارات ابتئظافمة إلن��ك  حن الرئيس الامئة التعامبمة نظير  -32الفصل 

 إلإلكمل الرئيس إلرسباء الدإلائر ابتئظافمة إلأقدم االاة رسباء دإلائر  الاي ي��أس جلسا��ااّإلل للهامهة 

 .دإل  حضنر اعضاء الاين ببق لام الظير �� الاضمة �� طنر بابق بأية افة �اوت إلذلك�� تط��م 

 . إل�همن للرئيس اإلل أ  يظي  لرئابة جلسات الامئة التعامبمة إلكمل الرئيس اإلل 

 .حن ذاا الااون   30إل�عاد الامئة التعامبمة جلسا��ا إلفق الشرإلط املبيظة بالفال 
 
 

نختص الدإلائر ابتئظافمة بالظير �� طلبات ابتئظاف املرفنعة ضّد الارارات ابتدائمة  -33الفصل 

إلن��ك  �ل ذمئة حمهمة بدائرة ابتئظافمة حن رئيس . الاادرة عن الدإلائر املركز�ة إلا�جان�ة للهامهة

 .حن أعضا��اإلعضن�ن الدائرة 

 .�� الاضمة ابتدائما بأية افة �اوت إليش��ط أال ي�ن  عضن الدائرة ابتئظافمة ببق له الظير 

 .إل�تّم اّنخاذ الارارات بأغلبمة اانات. باضنر �افة أعضا��ا أ  نلتئم إال  للامئة ا�حمهمةيهمن إلال 
 

نهارس الدإلائر املركز�ة اتتاااات املخّنلة ملامهة املااببات بالنسبة إ�� الاما�ل  -34الفصل 

ناديرذا إلاملنّزعة حس  ناسمم يضبطه الرئيس اّإلل �عد ابتشارة ا�صاضعة لاضا��ا أإل حراقب��ا أإل 

 .ا�جلسة العاحة
 

إلنهارس الدإلائر ا�جان�ة ملامهة املااببات اتتاااات املخّنلة لاا  املامهة بالنسبة إ�� الّسلط 

�ا إلال�ي ادار�ة ا�جان�ة إلاملالمة إلاملؤبسات إلاملنشآت العهنحمة إلكالك جهم  الامئات حاها �اوت �سهم�

�ساذم �� رأس حالاا الدإللة أإل ا�جهاعات املالمة أإل املؤبسات إلاملنشآت العهنحمة إلال�ي ينجد حاّرذا 

الدإلائر ا�جان�ة اتتاااات كها نهارس  .اا�� أإل حنق  �شاطاا بهرج  الظير ال��ا�ي للدائرة ا�جان�ة

ا�جهعمات إلالتعاإلومات احزاب السمابمة إل  الااون  بالنسبة إ�� حن ذاا 10بالفال املظانص عل��ا 

 .ينجد حاّرذا بهرج  الظير ال��ا�ي للدائرة ا�جان�ة إلاملؤبسات إلالامئات ا�صااة حاها �اوت �سهم��ا إلال�ي
 

إلنادر الدإلائر املركز�ة إلا�جان�ة �� وطاق حهاربة حامهة املااببات ملرج  ويرذا الاضائي أح�احا 

 .ابتدائمة
 

حن ذاا  30إل 28نجرى حداإلالت الدإلائر إلاقسام حس  الامغ املظانص عل��ا بالفال�   -35الفصل 

 .الااون  
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ن��ك  �جظة التار�ر إلال��حجة حن الرئيس اإلل ملامهة املااببات إلإلكمل الدإللة العام  -36الفصل 

 .إلإلكمل الرئيس اإلل إلرسباء الدإلائر إلاملاّرر العام إلال�ان  العام

إلل أ  يدعن إ�� حضنر جلسات �جظة التار�ر إلال��حجة �ل عضن حن أعضاء املامهة إل�همن للرئيس ا 

 .يرى فائدة �� حضنر 
 

حن ذاا  30إل�عاد ال�جظة جلسا��ا بدعنة حن الرئيس اإلل إلذلك طباا للشرإلط املظانص عل��ـا بالفال 

 .إل�همن للرئيس اإلل أ  يظي  لرئابة ال�جظة إلكمل الرئيس اإلل . الااون  
 

 :إلنتن�� ال�جظة الظير �� 

 حشرإلع برواحج اعهال الرقابمة ملامهة املااببات اعتهادا ع�� حا��حات الدإلائر؛ •

 حشاري  التاار�ر املعّدة للنشر ؛ •

 .�ل املسائل ال�ي �عرضاا عل��ا الرئيس اإلل  •
 

أعهال ال��حجة يتن�� املارر العام نات بلطة الرئيس اإلل ملامهة املااببات ننسمق  -37الفصل 

 .إلحتا�ع��ا إلإعداد حا��حات ادراج بالتاار�ر املعّدة للنشر

� – 38الفصل 
ّ
املاا�ّ ادار�ة إلاملالمة ملامهة �� �سم��  اّإلل  حساعدة الرئيسال�ان  العام  يتن�

ف الرئيس اإلل حن ب�  حتار�� كتابة املامهة �انبا عاحا حساعدا ملباشرة حاام . املااببات
ّ
ال�ان  إل��ل

 .العام ملامهة املااببات �� حستنى �ل دائرة جان�ة

 .إل�ضبط نظيمم المتابة العاحة ملامهة املااببات بأحر ح�نحي

يتّم �عمم��م إلفق شرإلط نضبط بارار حن الرئيس يهمن ملامهة املااببات ابتعاوة بخ��اء  -39الفال 

 .اّإلل 
 

� حااب  عهنحي �عّمظه إلز�ر  -40الفصل 
ّ
بهجلة املااببة  املالمة الامام باملاام املظانص عل��ايتن�

 . إلال��اني  ا�جاري ��ا العهل العهنحمة
 

نخض  العهلمات املالمة ال�ي نظجزذا حامهة املااببات لرقابة الحاة حن قبل �جظة ن��ك   -41الفصل 

 .حن عضن�ن �عّم��ها حجلس الاضاء املا�� حن ب�  أعضائه
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 القضاء �� ا�حسابات :البا  الرا�ع 

 الاضاء �� حسابات املاابب�  العهنحم� : الاسم اّإلل 

 املشموالت: الفرع اّول 

 

إلنارر بأح�احاا أ  املاابب�  أبر�اء  ا�حسابات املعرإلضة عل��ا ��حامهة املااببات  نا��ي  -42الفصل 

د باح��م الاّحة أإل لد��م
ّ
إلناّرح املامهة �� ا�حالت�  اإللم�  ب��اءة . زائد ع�� ا�حساب أإل حطالبن  بها نخل

د باح��م إ�� ا�صز�ظة �� اجال ال�ي يضبطاا الااون  
ّ
 .ذح��م إلنلزحام �� ا�حالة الثالثة بدف  حا نخل

 

ال�ي قاحنا ��ا الّدفنعات العهنحم�  امهة املااببات أ  نرفض للهاابب�  ال يهمن مل -43الفصل 

 . بهات��  أذإل  بالدف  رإلعمت ف��ا اجراءات املاّررة إلناهل اع��اف الطرف الاابض

 

إذا حا نبّ�  لاا أّ  العهنحي يهمن ملامهة املااببات أ  نا��ي �عدم �عه�� ذحة املااب   - 44 الفصل

. إلمه لم يتسب  �� حانل ضرر حا�� للدإللة أإل املؤّبسة العهنحمة أإل ا�جهاعة املالمةاتالل املنسنب 

 .ح�نحي يتّم ضبطه بأحر  احادار  يتجاإلز بمد أّوه يهمن للهامهة �� نلك ا�حالة أ  ناّهله حبلغا ال 
 

ة �� انرة حا إذا �سّب  ا�صطأ املرنم  حن املااب  �� ضرر حا�� للّدإللة أإل املؤبس -45 الفصل

العهنحمة أإل ا�جهاعة املالمة فإّ  حامهة املااببات نا��ي بتعه�� ذّحة املااب  �� حدإلد الضرر 

  .ا�حاال

إل�همن للهااب  العهنحي إلفق اجراءات املظانص عل��ا قاونوا اوتفاع بالعفن �عظنا  حبلغ �عه�� الاّحة 

حن  44طباا ألح�ام الفال  داملاّد  ادار امل ضعفع�� أ  يتم �� جهم  ا�حاالت ناهمله حبلغا ال يال عن 

 .ذاا الااون  
 

نا��ي حامهة املااببات �عدم حسؤإللمة املااب  العهنحي عن الدين  ال�ي باطت  -46الفصل 

 .�جهم  اجراءات الراحمة إ�� ابتخالاااالعهنحي بالتاادم بامم الااون  بالرغم حن ابتمفاء املااب  
 

ال يتاّهل املااب  العهنحي بالظمابة حسؤإللمة الفانل ال�ي يدركاا التاادم تالل الثالا�   -47الفصل

 .ينحا ابتداء حن ينم حباشرنه ملااحه
 

ال ُيهمن ناهمل املااب  العهنحي املسؤإللمة عن نارفه بامم حن حامهة املااببات أإل  -48الفصل 

بارار حن إلز�ر املالمة �عد ح��ي تهس بظنات بداية حن غرة جاوفي حن السظة املنالمة لسظة ناديم 

 .ا�حساب
 

املا�نرة نبلمغه إلن��أ ذحة املااب  بافة ملمة عن نارفه �عظنا  السظة املعظمة حا لم يتّم تالل املدة 

 .قرارا بتعه�� ذحته
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فة باملالمة نظير النزارة -49الفصل 
ّ
 ال�ي إلا�جهاعات املالمة ادار�ة العهنحمة حسابات املؤبسات �� امل�ل

 لدى ذلك �� الطعن يا  لم حا ف��ا إلنبت .ح�نحي السظن�ة حبلغا يتم ضبطه بأحر  ح��اوم��ا حادار يفنق  ال

 .الامام ��ا إلق  ال�ي التااماات بظتمجة حامهة املااببات حاال إل�علم .املااببات حامهة
 

�ل خصص ناّرف �� احنال العهنحمة دإل  أ  يخّنل له �� ذلك قاونوّما �عت�� حااببا  -50 الفصل

 .التاّرفات الفعلمة إ�� وفس املسؤإللمة كها ذن الشأ  �� التاّرفات الااونومةإلنؤدي .بهنج  ذلك
 

 تقديم ا�حسابات:الفرع الثا�ي 
 

امهة املااببات أ  ياّدم حسابانه حلاضاء حباشرة ع�� �ل حااب  عهنحي تاض   - 51 الفصل

 .إل�ندعاا بمتابة املامهة �� اجال الااونومة
 

 .إلطرق ��مئ��ا امغ ناديم ا�حساباتح�نحي إلنضبط بأحر 
 

حن قبل املااب  �� ناديم ا�حساب أإل الناائق أإل  غ�� امل�ّ�ر�� انرة اتالل أإل التأت��  -52الفصل 

ديظار إ��  حائ�ياملعلنحات ال�ي نطل��ا حامهة املااببات يهمن للهامهة أ  نا��ي بتاهمله تطّمة حن 

 .ديظار ألفي
 

ينّجه املااببن  ا�صاضعن  حباشرة لاضاء حامهة املااببات حسابا��م السظن�ة ��  -53الفصل 

ة ال�ي ��ّم��ا للّظير ف��ا إلناملاا ع�� حامهة املااببات  با�حساب  حرفاةاجال الااونوّمة إ�� إلزارة املالّم

�العاّم للدإللة قبل نار�خ 
ّ
 .أ��ا نلك ا�حساباتحن الّسظة املنالمة للّسظة ال�ي ضبطت �� ش جن�لمة حن�

 

 .��ّجل ا�حسابات بمتابة حامهة املااببات �� نار�خ إيداعاا إل�سظد لاا أعداد رنبّمة  -54الفصل 
 

 ملامهة م��حسابا ناديم عل��م يج  حن جهم  �� الدإللة العام قائهةإلكمل  يهسك -55الفصل 

د.املااببات
ّ
يطل  حن الدائرة املختاة  له أ كها يهمن  �� اجال الااونومة بالك قماحام حن إل�تأك

 .املتأتر�ن الااون  ضد حن ذاا 52بالفال  عل��ا املظانص �سلمط ا�صطمة
 

ف  -56 الفصل
ّ
ف باملالّمة أ  ي�ل

ّ
�� انرة عدم ناديم ا�حسابات أإل ناديهاا بتأت��، يهمن للنز�ر امل�ل

ن  إعدادذا إلناديهاا بابم املاابب�  إلع�� وفا��م
ّ
 .إلنات حسؤإللّم��م إلجن�ا أعناوا يتنل

 

فه إلز�ر املالمة إلجن�ا نأكمد ادق ا�حسابات إل�ّح��ا كها  -57 الفصل
ّ
ع�� املاابب�  أإل إلكال��م أإل حن �ل

 .يج  عل��م أ  يؤّرتنا إل�هضنا ذا  ا�حسابات

شطمبات
ّ
 .إلعل��م أ  ياادقنا ع�� املخرجات إلالت

 

 .إلال يهمن  إدتال أي �غم�� ع�� ا�حساب �عد عرضه
 

 .لم يمن حاّمئا للّظير فمه ال يهمن ا�حمم �� أّي حساب حا -58 الفصل
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ر فمه الّشرإلط املاّررة أعال  إلأ  ي�ن  ح�حن�ا بالناائق الااونوّمة إلالناائق 
ّ
إللم�ن  كالك يج  أ  نتنف

إلإذا قّدم حساب غ�� حاّمإ للّظير فمه فإّ  اجال نجري ضّد املااب  الاي يتعّرض عظدئا . امل�ّ�رة له

طة ع�� املتأّتر�نل
ّ
 .لعان�ات املسل

 التحقيق: الفرع الثالث 

 

�  -59 الفصل
ّ
سبة إ�� �ّل حساب الاا��ي أإل الاسم الاي يتن�

ّ
التاامق �عّ�  رئيس الّدائرة املختّاة بالن

 .�� شأوه نار�ر  ناديمإل �� ا�حساب 
 

. عظه السان إلق  حا بتاديم املاابب�  إل�طال  ل�حسابات املدعهة الناائق حراجعة املارر  يتّن�� -60الفصل

 له يتس�  كها.املختاة الدائرة رئيس طر�ق عن العهنحم�  اعنا  حن إلغ��ذم املاابب�  ح�انبة له إل�همن

  .امل�ا  ع� ع��   اقتضاء،التّظال عظد
 

إل�ؤدي احتظاع املااب  العهنحي عن ناديم الناائق أإل التنضماات املطلن�ة حن قبل املارر إ�� �سلمط 

الااون  إلذلك ابتظادا إ�� نار�ر �عّد  املارر �� شأ  ا�حساب  احن ذا 52ا�صطمة املظانص عل��ا بالفال 

 .ل  �سلمط ا�صطمةياال حن قبل رئيس الدائرة املختّاة إ�� إلكمل الدإللة العام الاي يهمظه ط
 

يارر املاّرر �عد إنهام الّظير �� ا�حساب نار�را يبّ�  فمه املالحيات إل�اّدم فمه املا��حات  -61 الفصل

سبة إ�� املّتارف�  أإل إ�� املاابب� 
ّ
إل�اال ذاا التار�ر إ�� املعظم�  . ال�ي يراذا حالئهة، بناء �ا  ذلك بالن

 .باألحر إلإ�� إلز�ر املالمة
 

. إل�تع�  ع�� اطراف املعظمة حنافاة املامهة �� أجل ال يتعدى الشار�ن بأجن���ا حدّعهة باسابانات الالزحة

 �عدإل�همن للهاابب�  تالل ذاا اجل اطالع ع�� حلف التاامق إل�سلم ��صة حن الناائق املضهظة به 

 .ناديم طل  كتا�ي �� ذلك إ�� رئيس الدائرة املختاة
 

 .ا اجل يهمن ملامهة املااببات أ  �عت�� أ  ليس لاا  اطراف حالحيات نبد��اإل�اواضاء ذا 
 

ناال إلجن�ا ع�� الظمابة العهنحمة الّتاار�ر حن أجل إادار أح�ام حرفاة بأجن�ة اطراف  - 62الفصل 

عت�� إبداء رأ��ا إل�همن للظمابة العهنحمة عالإلة ع�� ذلك أ  نطل  اطالع ع�� جهم  الّتاار�ر ال�ي �. املعظمة

 .كها يهمن لرئيس الّدائرة املختّاة أ  يأذ  بالك حن نلااء وفسه. �� شأ��ا ضرإلرّ�ا
 

الع عل��ا  - 63الفصل 
ّ
نرج  الظمابة العهنحمة إ�� كتابة املامهة الّتاار�ر إلالناائق املدّعهة لاا �عد اط

 .حرفاة به�حنظات أإل بتار�ح �علن فمه أ  ليست لد��ا ح�حنظات ناّدحاا �� املنضنع
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 ا�حكم: الفرع الرا�ع 
 

�عرض الّتاار�ر ع�� الّدائرة املختّاة حس  نربمهاا حا لم ياّرر رئيساا إعطاء أإللنّ�ة ا�حمم  - 64الفصل 

 . لاضّمة أكمدة
 

 تهسة عشرةيتّم ابتدعاء اطراف املعظمة بربالة حضهنوة النانل ح  اعالم بالبلنغ – 65الفصل 

 .ينحا ع�� اقل قبل نار�خ ا�جلسة
 

إ�� ح�حنظات حهثل الظمابة العهنحمة يتم دعنة املتاا��ي إ�� ناديم إل �عد ابتهاع إ�� حالحيات املاّرر 

 .لدى التعام  حاامننضماانه إلإابانانه بناء بظفسه أإل عن طر�ق 
 

أ  ينّجه أبئلة أإل يأذ  ألعضاء الدائرة إلملهثل الظمابة العهنحمة الامئة ا�حمهمة يهمن لرئيس  -66الفصل 

 .بالك إ�� املتاا��ي أإل حااحمه
 

نجري املفاإلضات حنل �ّل اق��اح ع�� الّتنا�� إلذلك دإل  حشاركة حهّثل الظمابة العهنحمة  - 67 الفصل

ف بالتاامق �� ا�حساب
ّ
إلع�� إار ذلك نادر الدائرة املختاة حمها ياّفي . إلاملارر أإل رئيس الاسم امل�ل

أ  �عتهدذا �� ا�حساب املنا�� إلنارر املامهة بهاتضا  أ   ا�حساب إل�ضبط الّظتائج ال�ي ع�� املااب 

 
ّ
 . د الاحةاملااب  حتناز  ا�حساب أإل لديه زائد ع�� ا�حساب أإل حتخل

 

إلنربل . إلنادر قرارات املامهة ابتدائما إل�تّم الطعن ف��ا باالبتئظاف إلفق الشرإلط الناردة ��اا الااون  

ف العام بن�اعات الدإللة قاد نظفماذااملامهة ��صا حن قرارا��ا البانة إ�� 
ّ
 .امل�ل

 

ع�� إار ا�جلسة يتن�� رئيس الدائرة املختاة �عم�  عضن حن الامئة ال�ي أادرت الارار  - 68 الفصل

هه إ�� رئيس الّدائرة �عد 
ّ
يتعاد بتار�ر ا�حمم اعتهادا ع�� املاّررات ال�ي اّنخات �� ا�جلسة ام �سل

ا�حمم �عد الّتثّبت فمه إليعرضه ع�� إحضاء بامة اعضاء ام يامله ع��  إل�ه��ي رئيس الّدائرة. إحضائه

 .كتابة حامهة ا�حسابات
 

 . نادر أح�ام حامهة املااببات بابم الشع  إلنات �سهمة قرارات إلن�ن  حعللة - 69 الفصل

 :إل�تضّهن �ل حمم تااة 

 أبهاء املتااض�  إلألاا��م إلافا��م ؛ -

 العهنحمة املعظمة ؛بما  املا�حة أإل الامئة  -

 حنضنع ا�حمم ؛ -

 ح�صص أقنال اطراف ؛ -

؛  -  النقائ  إلنمممفاا الااون�ي 

؛  -  حظطنق ا�حمم 

 بما  درجة ا�حمم ؛ -
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 بما  الامئة إلأبهاء الاضاة الاين أادرإلا ا�حمم ؛ -

 .نار�خ ادإلر ا�حمم -

 

 اعالم باألح�ام وتنفيذها: الفرع ا�خامس 

 

م ال�ان  العاّم ��صا حن اح�ام  -70الفصل 
ّ
م ��صا ح��ا . الدإللة العام حال إيداعاا لنكمل�سل

ّ
كها �سل

ها طلبت حظه ذلك
ّ
�خ املعّدة لإلعالم با�حمم حجاوا. إ�� اطراف املعظّمة اترى �ل

ّ
م الن

ّ
  .إل�سل

 

ينحا  املاابب�  العهنحم�   �� ظرف تهسة عشر إ��  الاراراتنبلمغ الدإللة العام  إلكمليتن��  -71 الفصل

حن نار�خ �سلهاا حن ال�ان  العام ملامهة املااببات إلذلك عن طر�ق ربائل حضهنوة النانل ح  

 .اعالم بالبلنغ
 

 .إل�نّجه اعالم إ�� حار عهل املااب  أإل إ�� امل�ا  الاي أعلن عن إقاحته به إار نخلّمه عن العهل
 

غ  -72 الفصل
ّ
حن ذاا الااون  ��صة حن  71الدإللة العام �� اجل املظانص علمه بالفال  إلكمليبل

الارارات الاادرة إ�� �ل حن إلز�ر املالمة إلالنز�ر الاي ��هه احر إلعظد اقتضاء إ�� حهثل املؤبسة أإل 

 .ا�جهاعة املالمة ال�ي ادر الارار �� شأ  حسابا��ا
 

�� شأ��م حمم أابت زائدا باسابا��م ياال أحرذم ع�� النز�ر أإل إّ  املاابب�  الاين ادر  -73الفصل 

حهّثل املؤبسة العهنحّمة أإل ا�جهاعة املالمة الاي ��ّهه احر للبّت �� اب��جاع املبالغ الزائدة ح  احتفاظ 

 .ة إ  اقت��  ا�حاللمباّق رف  دعنى لدى املااكم العد
 

لم يا  ابعاف  نظّفا الارارات الاادرة بتعه�� ذّحة املاابب�  أإل ب��ك حبالغ باح��م حا -74 الفصل

 . بالتأجمل املارر طباا للشرإلط املبّيظة ��اا الااون  
 

د أإل يُ  -75الفصل 
ّ
ة الااونوّمة يظجّر عّها يتخل سبة املائنّ�

ّ
ّحة فائض يجري حسابه ع�� قاعدة الن

ّ
��ك بالا

حدإلاه إ  �ا  واشئا عن ابتمالء أإل ضماع أإل برقة إلابتداء حن نار�خ  اعالم با�حمم ابتداء حن نار�خ 

 .النقّ�ي إ  �ا  وانجا عن �عديل حاابمض أإل رفض حاار�ف
 

ّحة أإل ب��ك حبالغ بالاّحة حا لم  -76 الفصل
ّ
ال يهمن إبراء املاابب�  الّاادرة �� شأ��م أح�ام بتخلمد الا

لم يتاّالنا ع�� طرحه طباا للّشرإلط  املطالب�  به حن حم  اال إلالفائض أإل حايدفعنا �احل املبلغ 

 .ال�ي وّص عل��ا الااون  
 

ناّرح املامهة بإبراء املاابب�  الاين او��ت حاه��م إبراء ��ائّما إل�إطالقام حن قمد ناّرفام  -77الفصل 

العال ال�ي إلق  �سلمطاا لضها  إلذلك �عد نافمة جهم  حسابا��م كها نأحر برف  املعارضات إلف�خ 
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ناّرفام بناء ع�� أحالكام املظانلة ح��ا إلالعاارّ�ة أإل ع�� أحالك ضهظا��م أإل ع�� أحالك تلفام كها نأحر 

�اني  ادارّ�ة
ّ
 . بإرجاع ضها��م إ  لم يمن حوجنزا لسب  متر إلذلك �عد إنهام اجراءات ال�ي نفرضاا ال�

 

 طرق الطعن: الفرع السادس 
 

 مراجعة قرارات السلطة ادار�ة - أ
 

يجنز للهاابب�  إلللههّثل�  الااونوّم�  للهؤّبسات العهنحّمة إلا�جهاعات املالّمة الامام لدى  - 78 الفصل

حامهة املااببات بطل  حراجعة الارارات ادارّ�ة الّ��ائّمة الّاادرة �� شأ  حسابا��م إلذلك �� أجل 

رف املع�ّي باألحرشار�ن ابتداء حن نار�خ بلنغ 
ّ
 .اعالم بالارار إ�� الط

 

لة �عّد �� وي��ين ينّجه أحدذها إ�� الّسلطة ال�ي ادر ع��ا الارار  -79 الفصل
ّ
عن �عر�ضة حعل

ّ
يرف  الط

 .املطعن  فمه إلاتر إ�� كتابة املامهة
 

. الطعن �� الارارات الاادرة عن السلطة ادار�ة لدى حامهة املااببات ال �عطل نظفماذا -80 الفصل

 .الدإللة العام أ  يأذ  بتنقمف التظفماإلكمل أتا رأي امهة املااببات �عد اّإلل ملرئيس لغ�� أوه يجنز ل
 

املااببات ��صة حن ذاا ننّجه الّسلطة الّاادر ع��ا الارار املطعن  فمه إ�� كتابة حامهة  -81 الفصل

الارار حشفنعة با�حسابات إلالناائق املعتهدة إلحالحيا��ا عظد اقتضاء إلذلك �� أجل ا�صهسة عشر ينحا 

عن
ّ
 .حن نار�خ اّناالاا �عر�ضة الط

 

�� ضنء نار�ر يارر   الطعن �� الارارات الاادرة عن السلطة ادار�ةيا  البّت �� طل   -82 الفصل

 .�عّمظه للغرض رئيس الدائرة املختاةأحد املستشار�ن 
 

عن �� قرارات الّسلطة ادارّ�ة ع�� 
ّ
اة بالط

ّ
 .الدإللة العام قبل الّظير ف��اإلكمل إلناال جهم  الّتاار�ر املتعل

 

عن إذا �ا  اادرا ع -83 الفصل
ّ
ليست له افة أإل إلق  الامام حن  ننرفض حامهة املااببات طل  الط

 .املطلن�ة أإل �ا  غ�� حّ��ربه بدإل  حراعاة اجال 
 

عن قرارا �� شأ  املاتضمات املطعن  ف��ا إلفق  -84الفصل 
ّ
نادر حامهة املااببات �� انرة قبنلاا للط

 .اجراءات املاررة ل�حمم �� ا�حسابات
 

  استئناف – 
 

إلز�ر فمها أإل لنكمل الدإللة العام حن نلااء وفسه أإل بطل  حن �ل العهنحي يهمن للهااب   -85الفصل 

يخص إدارنه إلاملؤبسات الراجعة إلمه بالظير أإلحن املهّثل الااون�ي ل�جهاعة املالمة أ  ياّدم �� أجل 

إل�ادم ذاا الطل  إ�� كتابة املامهة . شار�ن حن نار�خ اعالم بالارار الاادر ابتدائما طلبا �� ابتئظاف

رة �� بما  أبباب ابتئظاف
ّ
 .ينقف التظفماإلابتئظاف . ح�حن�ا بهاك
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يا  البّت �� طل  ابتئظاف �� ضنء نار�ر يارر  أحد املستشار�ن �عّمظه للغرض رئيس  -86الفصل 

 .الاين لم �سبق لام الظير �� الاضمة �� الطنر ابتدائي الدائرة ابتئظافمة حن ب�  الاضاة
 

 .الدإللة العام قبل الظير ف��اإلكمل ناال جهم  التاار�ر املتعلاة باالبتئظاف ع��  -87الفصل 
 

 .نرفض املامهة الطعن املاّدم إذا �ا  غ�� حابنل أإل �ا  غ�� ح��ر -88الفصل 

حس  اجراءات إل�� انرة قبنل الطعن يتم �� شأ  املاتضمات املطعن  ف��ا إادار قرار ابتئظا�� 

 .املاررة ل�حمم �� ا�حسابات
 

 التعقيب -ج
 

�� قرار ابتئظا�� ملخالفة اجراءات أإل �صرق بالتعام  الطعن العهنحي لهااب  يهمن ل -89الفصل 

أحام الامئة طعن ال رف إل� .بّ� ه أإل لتار�ف النقائ  أإل ل�صطإ الأإل لضعف التعلمل أإل غماب الااون  

 .بالارار  املااب  �� ظرف شار�ن حن نار�خ إعالم التعامبمة
 

الدإللة العام حن نلااء وفسه أإل بطل  حن �ل إلز�ر فمها  نكمللإللظفس ابباب إل�� وفس اجال يهمن 

حطلبا ��  يخص إدارنه إلاملؤبسات الراجعة إلمه بالظير أإلحن املهثل الااون�ي ل�جهاعة املالمة أ  يادم

 . التعام 
 

إلالتعام  ال ينقف  .إل�اّدم حطل  التعام  إ�� كتابة املامهة ح�حن�ا بهاكرة �� بما  أبباب التعام 

 .التظفما
 

يا  الظير �� الطعن بالتعام  �� ضنء نار�ر يارر  أحد حستشاري املامهة �عّمظه للغرض  -  90 الفصل

 .الرئيس اإلل ملامهة املااببات
 

 .حن ذاا الااون    66إل 65 ل� �� ذانه املادة طباا للشرإلط املظانص عل��ا بالفا الامئة التعامبمةإلنبت 
 

ح برفضاا إذا �اوت غ�� حابنلة أإل �اوت غ�� �� �افة املطاعن إلنارّ  التعامبمةالامئة نبت  –91 الفصل

 .ح��رة
 

� دائرة ابتئظافمة أترى إلعظد الامئة إلإذا قضت  بظاض الارار املطعن  فمه ح  احالة نرج  الاضمة إ�

ديد ب��كمبة اقتضاء إ�� الدائرة ابتئظافمة ال�ي أادرت الارار املطعن  فمه لتبّت �� ا�حساب حن ج

 .أترى 
 

واض  الامئة التعامبمةإذا نم الطعن بالتعام  للهرة الثاومة لظفس السب  أإل لغ�� ذلك إلرأت  -92الفصل 

 .الارار املطعن  فمه حن جديد فإ��ا نبّت �� اال ��ائما
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 املحكمة عن الصادرة اح�ام مراجعة - د
 

ملامهة املااببات  ه يهمن حساب حا فإوّ  برغم ادإلر قرار ي�ن  قد حمم بانرة بانة �� -93الفصل 

لةعر�ضة حراجعته بناء بطل  حن املااب  بظاء ع�� 
ّ
كتابة املامهة إلن�ن  حشفنعة  ناّدم إ�� حعل

 لمإلكأإل حن نلااء املامهة وفساا أإل بطل  حن  با�حجج ال�ي إلق  العثنر عل��ا حظا ادإلر ا�حمم ال��ائي

 .�ر أإل ابتعهال حمرر الدإللة العاّم �سب  غلط أإل بان أإل نزإل 
 

 .طل  املراجعة ال �عطل نظفما ا�حمم ال��ائي الاي ببق ادإلر  -94 الفصل
 

 .الدإللة العام أ  يأذ  بتنقمف التظفماإلكمل أتا رأي  امهة املااببات �عداّإلل ملرئيس لغ�� أوه يجنز ل
 

   .احرإل�ا  إبالغ ذاا اذ  حاال إ�� إلز�ر املالمة إل إ�� النز�ر الاي ��هه 

 

�� ضنء نار�ر يارر  املااببات  امهةحالارارات الاادرة عن يا  البّت �� طل  حراجعة  - 95 الفصل

 .أحد املستشار�ن �عّمظه للغرض رئيس الدائرة املختاة
 

 .الدإللة العام قبل الظير ف��اإلكمل إلناال جهم  التاار�ر املتعلاة باملراجعة ع�� 
 

الطعن املاّدم حن قبل املااب  إذا �ا  غ�� حابنل أإل �ا  غ�� املااببات  امهةحنرفض  -96 الفصل

 .ح��ر
 

إل�� انرة قبنل طل  املراجعة فإ  حامهة املااببات نبت �� ا�حساب حن جديد حس  اجراءات 

 .املاررة ل�حمم �� ا�حسابات

 التصرفات الفعلية: القسم الثا�ي 
 

نرف  الّدعنى �� شأ  الّتاّرفات الفعلّمة لدى حامهة املااببات إّحا حن قبل النز�ر الاي  -97 الفصل

��ّهه احر أإل بطل  حن املهّثل الااون�ي للهؤّبسة العهنحّمة أإل ا�جهاعة املالمة ال�ي إلق  الّتاّرف �� 

 .الدإللة العامإلكمل أحنالاا بافة غ�� قاونوّمة أإل بطل  حن 
 

اة بالّتار�ح بالّتاّرفات الفعلّمة ع��  ناال -98الفصل 
ّ
الدإللة العام قبل إلكمل جهم  الّتاار�ر املتعل

 .الّظير ف��ا
 

 .نرفض حامهة املااببات الطل  �� انرة عدم ابنت ناّرف فع��ّ  -99 الفصل
 

�� �� حساب ذاا الّتاّرف حس  الّامغ املاّررة ل�حمم  إذا ابت إلجند ناّرف فع�ّ� فإّ  املامهة نبتإل 

 .ا�حسابات
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ط ع�� املااب  الفع�� 
ّ
                        ديظار حائ�ي ب�  تطمة ي��اإلح حبلغاا إل�همن ملامهة املااببات أ  �سل

 .ديظارألفي إل 

 ثاارة اختصاص: القسم الثالث 
 

العهنحمة يجنز ملامهة املااببات اعتهاًدا ع�� نار�ر أحد أعضا��ا إل�عد ابتشارة الظمابة  -   100 الفصل

 .أ  نث�� اتتااااا �� شأ  ا�حسابات ال�ي أبظدت نافم��ا إ�� الّسلطة ادارّ�ة
 

اة بإاارة اتتااص حس  الّشرإلط املظانص عل��ا ��اا  -101الفصل 
ّ
يا  اعالم باألح�ام املتعل

� النز�ر الاي ��ّهه فة بتافمة ا�حساب إلإ�
ّ
ة امل�ل احر إلإ�� املااب   الااون  إ�� �ّل حن الّسلطة ادارّ�

 .إلإ�� حهّثل املؤّبسة العهنحمة أإل ا�جهاعة املالمة ال�ي إلقعت إاارة اتتااص �� شأ  حسا��ا
 

فة بالتافمة ا�حسابات إلالناائق املدّعهة لاا إ�� حامهة  -102 الفصل
ّ
ننّجه الّسلطة ادارّ�ة امل�ل

ق بإاارة اتتااص املااببات �� ظرف شار�ن ابتداء حن نار�خ اعالم با�حمم
ّ
 .املتعل

 
يا  البّت �� ا�حسابات ال�ي أا�� اتتااص �� شأ��ا حس  الّامغ املاّررة ل�حمم ��  -103الفصل 

 .ا�حسابات

 بالارارات الّاادرة عن الّسلطة ادارّ�ة �� شأ  حسابات  -104 الفصل
ّ
يا  إعالم حامهة املااببات حاال

 .املالمةاملؤّبسات العهنحّمة إلا�جهاعات 

اة بالّتاّرفات ال�ي إلقعت نافم��ا حن طرف  -105 الفصل
ّ
ناال ا�حسابات إلالناائق املدّعهة لاا إلاملتعل

ها طلبت ذلك
ّ
 .الّسلطة ادارّ�ة إ�� حامهة املااببات �ل

 

 ا�خطايا: القسم الرا�ع 
 

الدإللة العام أإل حن نلااء وفساا  إلكملنامم حامهة املااببات با�صطايا بطل  حن  - 106 الفصل

 .اعتهادا ع�� نار�ر أحد أعضا��ا
 

اة با�صطايا ع�� -107  الفصل
ّ
 .الدإللة العام قبل الظير ف��ا إلكمل ناال جهم  التاار�ر املتعل

 

�� انرة إلجنب ا�حمم با�صطّمة فإّ  حامهة املااببات ناّرح بالك إّحا ع�� حدة إلإّحا  -108 الفصل

 .ضهن اح�ام الااضمة �� ا�حسابات

إل�همن الطعن �� اح�ام الااضمة بتسلمط ا�صطايا إلفق وفس الشرإلط املظانص عل��ا �� تانص 

 .الطعن �� اح�ام الاادرة �عظنا  الاضاء �� ا�حسابات
 

حة -109الفصل 
ّ
د بالا

ّ
 .يا  ابتخالص ا�صطايا أإل طرحاا حس  الامغ ال�ي نظطبق ع�� حا نخل
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 �عد  العهنحم�  ال يهمن إبراء املاابب�  -110 الفصل
ّ
املا�نم عل��م با�صطّمة إبراء ناحا إل��ائّما إال

 . أإل طرحاا �سديدذا

 

 زجر أخطاء التصرف: البا  ا�خامس 
 

 ا�خاضعون وأخطاء التصرفا�خاص : القسم اّول 

 

املرنمبة حن قبل أعنا  الدإللة إلاملؤبسات  نتن�� حامهة املااببات زجر أتطاء التارف - 111 الفصل

سات ال�ي نهتلك الدإللة �� املؤّب �� إلحهثّ إلاملنشآت العهنحمة أإل ا�جهاعات املالمة إلحن قبل أعنا  إلحتاّر 

كها نتن�� زجر أتطاء . باملائة أإل أك�� حن رأبهالاا 50حباشرة أإل غ�� حباشرة، �سبة أإل ا�جهاعات املالمة، 

إلغ��ذا حن الامئات العهنحمة  دبتنر�ة املستالةأعنا  الامئات الإل رسباء التارف املرنمبة حن قبل 

 . تعديلمةالإلالامئات املستالة 
 

وفاات  ارفإل  حنارد قبضيخض  لاضاء حامهة املااببات �� حادة زجر أتطاء التارف محرإل  كها

 .الدإللة املؤبسات العهنحمة إلا�جهاعات املالمة
 

 .نظا��ي املسؤإللمة �� حادة زجر أتطاء التارف بالتاادم أإل بنفاة املّد�� علمه -112الفصل 
 

 : �عت�� أتطاء نارف ع�� حع�  ذاا الااون   -113الفصل 

�ل عهل نارف ي��ن  عظه عدم نافمة أإل ناامل املاابمض إلاملبالغ املستااة أإل عدم إيداعاا با�صز�ظة  -

 لفائدة الاما�ل املظانص عل��ا بالفال الرا�  حن ذاا الااون  ؛

 �ل عهل نارف ال �ستجم  لشرإلط الرقابة ا�صاض  لاا طباا للاناو�  إلال��اني  ا�جاري ��ا العهل ؛ -

يانم به خصص لم �سظد له نفن�ض قاون�ي �� الغرض نرنبت عظه ال��احات حالمة باحة  �ل عهل نارف -

 ذم�ل حن الاما�ل املا�نرة بالفال الرا�  حن ذاا الااون  ؛

 إبظاد �سباات �� غ�� الانر املظانص عل��ا اراحة بالااون  ؛ -

اعنا  بالاما�ل املظانص عل��ا حخالفة اح�ام الااونومة إلال��نمبمة املتعلاة باالوتداب إل�التارف ��  -

 حن ذاا الااون  ؛ 111بالفال 

إلغ��ذا حن العاند ال�ي  إلال��نمبمة املتعلاة بالافاات العهنحمة إلاللزحاتحخـالفة الظانص الااونومة  -

 ؛ حن ذاا الااون   111ن��حاا الاما�ل املظانص عل��ا بالفال 

 .حخالفة  قناعد التارف �� املهتل�ات العهنحمة -

 

�ل عهل ي��ن  عظه ترق للاناو�  إلال��اني  إلالاناعد �عت�� تطأ نارف  موفا إلفضال عن ا�حاالت املا�نرة

حن ذاا الااون  إل�ؤدي إ�� حانل  111إلاجراءات املظطباة ع�� التارف �� الاما�ل املا�نرة �� الفال 

 .لغ�� حستاا��اأإل ي��ن  ع��ا إبظاد أفضلمة أإل احتمازات عمنمة  الاما�لر حا�� لاا  ضر 
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 العقو�ات: القسم الثا�ي 
 

حن ذاا  113الفال �عاق  �ل خصص ابتت حسؤإللمته �� ارن�اب تطأ نارف ع�� حع�   -114 الفصل

الااون  بخطمة ي��اإلح حادارذا ب�  ا�جزء الثا�ي عشر إل�احل املرن  ا�صام السظني الاي يهظح للهع�ي 

باألحر �� نار�خ ارن�اب ا�صطأ دإل  اعتبار املظح العائلمة إلذلك  بارف الظير عن العان�ات التأديبمة أإل 

 .ا�جزائمة ال�ي قد �ستنج��ا تطأ أإل أتطاء التارف  املرنمبة
 

ط ا�صط -115 الفصل
ّ
حن ذاا الااون  عظدحا �ستيار حرنم   114املظانص عل��ا بالفال  مةال �سل

. تطأ التارف بأحر كتا�ي إلّجه إلمه قبل ارن�ابه ل�صطأ إلاادر عن النز�ر أإل السلطة الراج  إل��ا بالظير

إلفق اجراءات املظانص  إل�� نلك ا�حالة ُناهل املسؤإللمة عن ا�صطإ املرنم  ع�� حن أادر احر المتا�ي

 .عل��ا ��اا الباب
 

نمت��ي ا�صطايا املا�نم ��ا �� حادة زجر أتطاء التارف وفس افات ا�صطايا املا�نم ��ا  -116 الفصل

حن قبل حامهة املااببات ع�� املاابب�  العهنحم�  إل�تم ابتخالااا حس  وفس الامغ إلنتهت  بظفس 

 .الضهاوات
 

ة غنشر اح�ام الاادرة ع��ا باسداوة بهجّرد اكتسا��ا الابنيهمن ملامهة املااببات أ   -117الفصل 

 .البانة ع�� حنق  الناب ا�صاص ��ا
 

 اجراءات والتحقيق: القسم الثالث 
 

نرف  الدعنى املتعلاة بأتطاء التارف لدى حامهة املااببات حن قبل الظمابة العهنحمة  -118 الفصل

 .املااببات امهةحإلذلك حن نلااء وفساا أإل بطل  حن إحدى دإلائر 
 

 :ذكرذمإ�� اخصاص ا�ي  املااببات امهةحكها يخّنل رف  الدعنى لدى 

 رئيس ا�جهانر�ة ؛ -

 رئيس حجلس وناب الشع  ؛ -

 ا�ح�نحة ؛رئيس  -

 النز�ر امل�لف باملالمة ؛ -

التا�ع�  للاما�ل النزراء بالنسبة إ�� النقائ  املثارة ضّد اعنا  املنضنع�  نات بلط��م أإل  -

 سشرافام ؛ ةا�صاضع

 ؛رسباء حجالس ا�جهاعات املالمة -

ة  -
ّ
 ؛رسباء الابئات الدبتنر�ة املستال

 .رسباء الامئات التعديلمة -
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 .ستظدات الالزحةاملحدّعهة ب ن�ن  إل املااببات  امهةحإل نرف  الدعنى عن طر�ق الظمابة العهنحمة لدى 
 

ننّجه عر�ضة الدعنى حباشرة إ�� الظمابة العهنحمة لدى حامهة املااببات عن طر�ق  - 119 الفصل

 .ربالة حضهنوة النانل ح  اعالم بالبلنغ أإل نندع حباشرة لدى كتابة املامهة حاابل إلال باالبتالم
 

 افتهإل ال�ص��ي إلعظناوه ن العر�ضة إلجن�ا ابم املّد�� علمه إللابه إلرقم بطاقة �عر�فه النطظمة نتضهّ 

افاا الااون�ي إلنرفق با�حجج إلاملؤ�دات املثبتة لألفعال املنجبة للتتب  إلأبهاء إلإل إلافعال املنسن�ة إلمه 

 .الشاند عظد اقتضاء
 

 .أتطاء التارفناّدم العر�ضة �� أر�عة ويائر ننّجه االاة ح��ا إ�� الدائرة املختاة بزجر 
 

بداية حن  بظنات تهسأجل �عد اواضاء املااببات امهة حال يهمن رف  الدعنى لدى  -120الفصل 

 . ارن�اب تطإ التارفنار�خ 
 

إل�� حالة ادإلر قاون  غلق امل��اومة أإل املاادقة ع�� حسابات الام�ل الاي ارنم  به تطأ التارف �عد 

املاادقة اواضاء أجل تهسة أعنام، فإ  أجل رف  الاضمة يهتّد إ�� نار�خ ادإلر قاون  غلق امل��اومة أإل 

 .ع�� ا�حسابات
 

إل�همن لاا حفظ الاضمة . الظمابة العهنحمة �� بلطة التتب  �� حادة زجر أتطاء التارف - 121 الفصل

الاي يهمظه �� أجل شار�ن اع��اض ع��  الدعنى بارار حعلل يتم نبلمغه إ�� ال�صص املع�ي باألحر إللراف  

إل�همن للظمابة العهنحمة الرجنع �� . يبت �� أجل عشرة أّيامقرار ا�حفظ أحام الرئيس اّإلل للهامهة الاي 

 . حن اطراف املعظمة نبعا ليانر حعطمات جديدة نتعلق بالاضمة قرار ا�حفظ بهبادرة ح��ا أإل بطل 
 

�تن�� إل  �� الاضمة رئيس الدائرة املختاة بزجر أتطاء التارف قاضما حاررا للتاامق �عّ�  -122 الفصل

امهة حإعالم املد�� علمه عن طر�ق ربالة حضهنوة النانل ح  اعالم بالبلنغ بأوه حال نتب  أحام 

 .ابتعاوة بهاام �اّق لهإل املااببات 
 

للاا��ي املارر الامام بجهم  ابااث إلالتااماات لدى �ل ا�جاات و التاامق بري  -123الفصل 

بالاضمة إلأ  يطل  حن �ل خصص حادي أإل حعظني حّد  بجهم  الناائق  العهنحمة أإل ا�صااة ذات العالقة

إلله أ  �سته  للشاند �عد ابتدعا��م إلنأدي��م للمه�  إلفاا للامغ إلالشرإلط . الالزحة للتااماات

 . املدومة إلالتجار�ة اتإل�هجلة اجراء ا�جزائمةاملظانص عل��ا بهجلة اجراءات 

 

كها . ابااث إلالتااماات ع�� ع�  امل�ا إل�همن للاا��ي املارر أ  يتن�� إلفق الامغ الااونومة جهم  

 .للهامهة طل  رأي ا�جاات املختاةيهمن له نات إحضاء الرئيس اإلل 
 

��صا حن إلاائق  العدلمةاملااكم إل�همن للظمابة العهنحمة بظاء ع�� طل  حن الاا��ي املارر أ  نطل  حن 

 . بابتثظاء الاضايا ا�جار�ة نتعلق بدعنى قضائمة أترى لاا الة بالنقائ  حنضنع التاامق
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�شف  جلسات ابتهاع املّد�� علمه إلالشاند بهااضر يتم نار�رذا حن قبل �ان  املامهة إلإحضاسذا حن 

 .قبل الاا��ي املارر إلال�صص املع�ي
 

اظاء إجراءات التاامق عن ابتجابة لطلبات الاا��ي املارر يارر إلإذا احتظ  املد�� عل��م أإل الشاند أ

 يهمن ملامهة املااببات أ  �عاق  الطرف املخل بخطّمة حن إل�� ذا  ا�حالة . ذاا ات�� نار�را �� ذلك

بعام أحام املااكم املختّاة ديظار  ألفيديظار إ��  حائ�ي
ّ
 .دإل  أ  يانل ذلك حن نت

عظد ابتمهال أعهال التاامق يارر الاا��ي املارر بالنسبة إ�� �ل قضمة نار�را �� تتم  - 124الفصل 

 . التاامق
 

� الظمابة  -125الفصل  هة إ�
ّ
ينّجه نار�ر تتم التاامق ح�حن�ا بن�خ حن جهم  حستظدات امللف حرق

لتارف حشفنعا الدائرة املختاة بزجر أتطاء ا ينحا إحالته ع�� االا� العهنحمة ال�ي نتن�� �� أجل 

 
ّ
 . لةبه�حنظات كتابمة حعل

 

�� علمه عن طر�ق ربالة حضهنوة �علم رئيس الدائرة املختاة بزجر أتطاء التارف املّد  -126الفصل 

ينحا اطالع ع�� ع�  امل�ا  لدى كتابة املامهة  االا� النانل ح  اعالم بالبلنغ بأوه يهمن له �� أجل 

كها يهمن له  . بناء بظفسه أإل بنابطة حاام ع�� حلف الاضمة بها �� ذلك ح�حنظات الظمابة العهنحمة

 .بظاء ع�� طل  كتا�ي ينجه إ�� الدائرة حختاة  امللفا�حانل ع�� ��خ حن حستظدات 
 

الاضمة الاي يج  أ  ي�ن  �احال إلحتضّهظا �جهم  الناائق  ��ّجل كتابة الدائرة نار�خ اطالع ع�� حلف

هة
ّ
 .املرق

 

الع ع��  االا� إلللهد�� علمه أجل  -127الفصل 
ّ
أإل ا�حانل ع�� ��خ حن  امللفينحا حن نار�خ اط

  .حاام لتاديم حاكرة كتابمة للدفاع إلطل  إدراج شاند حن اتتمار  إلذلك بظفسه أإل بنابطة املستظدات
 

ال يهمن ألي عضن باملامهة أ  يتداإلل �� الاضمة إذا �ا  نات طائلة حا�  حن املنا�   -128الفصل 

إل�همن ل�ل جاة حعظمة أ  نجّرح �� . حن حجلة املرافعات املدومة إلالتجار�ة 248املظانص عل��ا بالفال 

مهة الاي أي عضن حن أعضاء الامئة ا�حمهمة إلذلك عن طر�ق طل  كتا�ي ينّجه إ�� الرئيس اإلل للها

كها يهمن إلفق وفس الشرإلط ألي  .الطرف� أيام �عد بهاع  تهسةيبت ��ائما �� املنضنع �� أجل أقاا  

 . �� وفسه حعضن حن أعضاء الامئة ا�حمهمة التجر�
 

 

 ا�حكم: القسم الرا�ع 
 

بزجر يأذ  الرئيس اإلل ملامهة املااببات بظاء ع�� اق��اح حن رئيس الدائرة املختاة  -129الفصل 

 .أتطاء التارف بتضه�  الاضايا ال�ي بانت جاذزة ل�حمم حس  الدإلر �� �جل جلسات الدائرة املعظمة
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ينحا ع�� اقل قبل نار�خ ا�جلسة حس  الامغ املظانص  تهسة عشرةإل�تم ابتدعاء املعظم�  باألحر 

 .حن ذاا الااون   126عل��ا بالفال 
 

املّد�� علمه إال حرة إلاحدة إلذلك بظاء ع�� طل  كتا�ي إلحعلل   ال نؤّجل ا�جلسات �سب  �عار حضنر  

 . يندعه املع�ي باألحر أإل حااحمه لدى كتابة املامهة
 

 .يدير رئيس الامئة ا�حمهمة املداإلالت إلاملرافعات إل�افظ الظيام با�جلسات -130الفصل 
 

اي  -131الفصل 
ّ
ح�صص نار�ر  ام نتم دعنة املّد�� يتلن �سته  الامئة ا�حمهمة إ�� الاا��ي املارر ال

 . لدى التعام  حاامعلمه إ�� ناديم ننضماانه إلإابانانه بناء بظفسه أإل عن طر�ق 
 

إل�همن لرئيس الامئة ا�حمهمة أ  �سهح �عدم ا�حضنر ال�ص��ي �جلسة املرافعة إل�تاديم إفادة حمتن�ة  

إل�� . للشاند الاين نم قبنل بهاعام إلالاين قدحنا حطلبا �� الغرض حدّعها بجهم  حستظدات اابات

 .بتالإلة افادات املمتن�ة للشاند املسهنح لاما�جلسة ذا  ا�حالة يانم �ان  
 

�تلن حهثل الظمابة العهنحمة ح�حنظانه المتابمة إل�همن له أ  يطل  حن رئيس الامئة ا�حمهمة ابتهاع إل 

 .لألخصاص الاين ياّدر أ  إفادا��م ضرإلر�ة
 

�ل الشاند  الاين نارر بهاعام ال يهم��م ادالء �شااد��م إال �عد أداء المه�  إلفق الامغ إلالشرإلط  

إل�همن لرئيس الامئة ا�حمهمة أ  ينّجه أبئلة  إ�� املد��  . ءات ا�جزائمةاملظانص عل��ا بهجلة اجرا

إل��ن  للهد�� علمه أإل حااحمه ال�لهة ات��ة ام نفتح . علمه أإل حااحمه أإل يأذ  ألعضاء الامئة بالك

 .املفاإلضات حباشرة
 

كتا�ي إلال �شارك الاا��ي �شرع الامئة ا�حمهمة �� املفاإلضات برا دإل  أ  يارر ف��ا أي أار  -132الفصل 

 .املارر إلال حهثل الظمابة العهنحمة ف��ا
 

ينحا بداية حن نار�خ حجز  إلاحد إلعشرإل نادر الدائرة املختاة قرارذا �� أجل أقاا   -133الفصل 

الاضمة للهفاإلضة إلذلك �� جلسة يتم ف��ا ابتدعاء املتاا��ي أإل حااحمه إل�دّإل  حظطنق الارار بهاضر 

 .ا�جلسة الاي يهضمه �افة أعضاء الامئة

 .إل�همن ألبباب جّدية الّتهديد �� أجل املفاإلضة إلنأت�� التار�ح با�حمم �جلسة حابلة حعّمظة
 

� بالامغة التظفماية إلذلك �� غضن  إلكمل  إل�تن��
ّ
ينحا حن  االا� الدإللة العام نبلمغ الارار الاي يا�

ف باملالمة 
ّ
التار�ح به عن طر�ق ربالة حضهنوة النانل ح  اعالم بالبلنغ للهد�� علمه إلللنز�ر امل�ل

 .ظمةإلللنز�ر املع�ي باألحر إلل�جاة الاائهة بالدعنى إلللههثل�  الااونوم�  للامئات املع
 

نادر أح�ام حامهة املااببات �� حادة زجر أتطاء التارف إلفق الامغ املظانص عل��ا  -134الفصل 

 .حن ذاا الااون   69بالفال
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نادر أح�ام حامهة املااببات �� حادة زجر أتطاء التارف ابتدائما إل�همن الطعن ف��ا  -135الفصل 

حن ذاا  118الدإللة العام أإل اخصاص املظانص عل��م بالفال  إلكملباالبتئظاف حن قبل املتاا��ي أإل 

. ح�حن�ا بهاكرة �� بما  أبباب ابتئظافاملااببات إل�اّدم ذاا الطل  إ�� كتابة حامهة . الااون  

 .إلابتئظاف ينقف التظفما
 

رض رئيس يا  الظير �� طل  ابتئظاف �� ضنء نار�ر يارر  أحد املستشار�ن �عّمظه للغ -136الفصل 

 .الاين لم �سبق لام الظير �� الاضمة �� الطنر ابتدائي الدائرة ابتئظافمة حن ب�  الاضاة
 

رة املااببات امهة حويائر لدى كتابة  4يتم إيداع حطل  ابتئظاف ��  – 137الفصل 
ّ
حرفاا بهاك

ّ  أبباب ابتئظاف إلذلك �� أجل شار�ن حن نار�خ نبلمغ ا�حمم  ّّ نتم إحالة حطل  . ابتدائينن

ابتئظاف إ�� الدائرة ابتئظافمة إلناال ��صة حظه إلحن التاار�ر املتعلاة به إ�� إلكمل الدإللة العام قبل 

 .الظير فمه
 

ينحا  االا� يتم نبلمغ حطل  ابتئظاف حن قبل كتابة املامهة إ�� اطراف املعظمة ال�ي يهمن لاا �� أجل 

رة رّد حرفاة عظد اقتضاء بالناائق املدّعهة لاا لدى كتابة 
ّ
 .املااببات امهةحإيداع حاك

 

املطل   انظير الدائرة ابتئظافمة �� قبنل حطل  ابتئظاف شمال إلإذا حا نم اعتبار ذا -138الفصل 

 .الحن حم  ا �� شأ  املاتضمات املطعن  ف��ا حابنال حن ذا  الظاحمة فإ��ا نظير 
 

إ�� 131نتم جلسات املرافعة إلالتار�ح با�حمم إلفق الشرإلط املظانص عل��ا بالفانل  -139الفصل 

 .حن ذاا الااون   134
 

يهمن للهد�� علمه الطعن بالتعام  �� حمم ابتئظا�� �سب  ترق اجراءات أإل الااون   - 140الفصل 

 .نار�خ إعالحه با�حممإلذلك �� غضن  شار�ن حن الامئة التعامبمة للهامهة أحام 

 

ن عإل�همن لنكمل الدإللة العام لظفس ابباب إل�� وفس اجال،  حن نلااء وفسه أإل بظاء ع�� طل  اادر 

الامئة حن ذاا الااون  أ  يادم حطلبا �� التعام  أحام  118أحد اخصاص املظانص عل��م بالفال 

 .املاابباتامهة مل  التعامبمة
 

حن  92 إ��  90يتم البت �� الطعن بالتعام  إلفق اجراءات املظانص عل��ا بالفانل حن  -141الفصل 

 .ذاا الااون  
 

�� حادة زجر أتطاء التارف أ  ن�ن  املااببات حامهة  يهمن لألح�ام البانة الاادرة عن -142 الفصل

حنضنع حراجعة إذا حا ظارت عظاار جديدة أإل نّم العثنر ع�� حستظدات نثبت عدم حسؤإللمة املا�نم 

أإل حن نلااء  املاابباتعلمه إلذلك بناء بطل  حظه بظاء ع�� عر�ضة ح��رة ناّدم إ�� كتابة حامهة 

 .   غلط أإل بان أإل نزإل�ر أإل ابتعهال حمرر الدإللة العام �سب إلكملاملامهة وفساا أإل بطل  حن 
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 .نادد مجال ناديم حطل  املراجعة بخهس بظنات حن نار�خ نبلمغ الارار

�� أر�عة ويائر لدى كتابة حامهة حن قبل املا�نم علمه يتم إيداع حطل  املراجعة  -143 الفصل

بن�صة  حرفااإل�ج  أ  يتضهن شرح النقائ  إلابباب ال�ي �ستظد إل��ا طال  املراجعة إل��ن  املااببات 

 . حن ا�حمم حنضنع طل  املراجعة إل�اسابانات  إلاملؤ�دات الالزحة
 

غ�� أوه يجنز لرئيس . طل  املراجعة ال �عطل نظفما ا�حمم ال��ائي الاي ببق ادإلر  - 144الفصل 

إل�ا  إبالغ ذاا اذ  . الدإللة العام أ  يأذ  بتنقمف التظفماإلكمل حامهة املااببات �عد ابتهاع إ�� 

 .حاال إ�� اطراف املعظمة
 

 95 ل� بالفاالتاامق إلا�حمم �� دعنى املراجعة لظفس اجراءات  املظانص عل��ا  يخض  - 145الفصل 

 .حن ذاا الااون   96 إل
 

 الرقابة ع�� التصّرف: البا  السادس 
 

نرحي الرقابة ع�� التارف املن�نلة إ�� حامهة املااببات إ�� التأكد حن حطاباة أعهال  -146الفصل 

حن ذاا الااون  للتشري  إلال��اني  ا�جاري  4التارف املظجزة حن قبل الامئات املظانص عل��ا بالفال 

الرشمد  محم��ا العهل، كها نرحي إ�� ناممم نارف نلك الامئات للتأكد حن حدى ابتجابته ملتطلبات ا�

 .تااة حن حم  حراعاة حبادئ اقتااد إلالمفاءة إلالفعالمة إلالشفافمة إلحاتضمات التظهمة املستداحة
 

ف�  بإوجاز حاهات الرقابة  -147الفصل 
ّ
يتن�� رئيس الدائرة املختاة �عم�  الاسم أإل أعضاء الدائرة امل�ل

 .إل�تاديم نار�ر �� ذلك
 

إلرقمة أإل إلم��إلومة، كشنفا ��  حااحليامل محرإل الارف إ�� حامهة املااببات، ع��  - 148 الفصل

�إلذلك �� أجل أقاا   املاار�ف املتعاد ��ا
ّ
ق ��ا ذا   حن�

ّ
جن�لمة حن السظة املنالمة للسظة ال�ي نتعل

بامل��اومة حبلغ اعتهادات املفتنحة وفاة حرّتص ف��ا �ّل  إ�� المشنف بالنسبة إلنب�  ذا . المشنف 

إلاملبالغ ال�ي أذ  بدفعاا إلحس  ا�حالة إّحا املبالغ املتبامة أإل ع�� العمس حبالغ التجاإلزات ح  بما  

 . ال��تمص بالتجاإلز نّم بهنج��ا الناماة ال�ي 
 

ن��ا نات طل  إل�ضعبالظفاة إلنافم��ا إلدفعاا إل�اتفظ محرإل الارف بالناائق اترى ال�ي ذمأت التعاد 

حامهة املااببات إل�همن لاا  ات��ة ا�حانل ع�� ��خ حن الناائق ال�ي نراذا اا�حة للامام بهراقب��ا 

الع عل��ا ع�� ع�  امل�ا إل 
ّ
 .عظد اقتضاء اط

 

الامئات ا�صاضعة لاضا��ا بيهمن ملامهة املااببات أ  �سته  إ�� �ل عن  إل�ل حتارف  -149الفصل 

إللاا أّ  �سته  إ�� حسديي تدحات أإل حظجزي أشغال لفائدة ا�جاات الراجعة لاا  .ناديرذا أإل حراقب��ا أإل 

 .بالظير
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إذا قررت الدائرة املختاة بهاع حسّ��ي أإل أعنا  ا�جاة حاّل الرقابة قبل إجراء حداإلال��ا  -150الفصل 

إل�همن �شر�ك حهثل . أيامفإ��ا نانم بإبالغام طل  ننضماات كتابمة قبل التار�خ املادد لالك �عشرة 

إل�تم بهاع املعظم�  باألحر . عن بلطة اشراف إلأعضاء ذما�ل الرقابة �� ا�جلسات ال�ي �عاد لااا الغرض

 .باضنر حهثل الظمابة العهنحمة لدى حامهة املااببات
 

اا ع�� املؤبسات العهنحمة ال�ي ال نمت��ي ابغة إدار�ة إلاملنشآت العهنحمة املاددة إلف -151الفصل 

للتشري  ا�جاري به العهل أ  ننّجه إ�� حامهة املااببات الناائق التالمة إلذلك تالل الشار الاي نتم 

�فمه املاادقة عل��ا حن قبل الامئة املاررة إل�� أجل أقاا  
ّ
 :جنا  حن �ل بظة  حن�

 امل��اومات التادير�ة للتارف إلابتثهار  ؛ 

 الانائم املالمة ؛ 

  ��ا�حسابات إلحراق�ي الدإللة ؛ناار�ر حراج 

 حااضـر جلسات حجالس ادارة أإل حجالس املؤبسة أإل ذمئات ادارة ا�جهاعمة؛ 

 حااضر حداإلالت ا�جلسات العاحة العادية إلابتثظائمة. 
 

 .أ  نطل  �ّل إلاماة حااببمة أإل غ�� حااببمة �عت��ذا ضرإلر�ة لتاديرذااملااببات إلملامهة 
 

أ  نطل  حنافا��ا بالناائق املا�نرة أعال  بالنسبة إ�� غ�� ذلك حن الامئات  إل�همن ملامهة املااببات

 .حن ذاا الااون   4حن الفال  2املظانص عل��ا بالعدد 
 

أإل إتالل �� ناديم الناائق أإل املعلنحات املظانص عل��ـا بالفانل حن  غ�� ح�ّ�رنأت�� �ل  -152الفصل 

حن ذاا  52نطبمق العان�ات املظانص عل��ا بالفال  حرنمبه إ�� حن ذاا الااون  �عّرض 151إ��  148

 .الااون  
 

� الاما�ل حاّل الرقابة إلعظد اقتضاء إ��  -153الفصل  غ حامهة املااببات حالحيا��ا إلنناما��ا إ�
ّ
ُنبل

تهسة إل�تع�  ع�� اطراف املعظمة حنافاة املامهة �� أجل ال يتعدى . جاات اشراف ع�� نلك الاما�ل

 يّتجهبأجن���ا حدّعهة باسابانات الالزحة إلال�ي نتضّهن عظد اقتضاء نداب�� ااالح ال�ي ينحا  إلأر�ع� 

 .إل�اواضاء ذاا اجل يهمن ملامهة املااببات أ  �عت�� أ  ليس لاا  اطراف حالحيات نبد��ا. اّنخاذذا
 

�عرض التاار�ر ال�ي ننت�ي إل��ا أعهال الرقابة ع�� حداإلالت الدائرة املختاة حرفاة بأجن�ة  -154الفصل 

اطراف املعظمة إلح�حنظات الظمابة العهنحمة لدى حامهة املااببات إلكالك برأي بلطة اشراف عظد 

 .اقتضاء
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واملؤسسات والهيئات ا�جمعيات والتعاونيات و  احزا  السياسية رقابة :البا  السا�ع 

 ا�خاصة مها �انت �سمي��ا
 

 10نباشر حامهة املااببات حن نلااء وفساا رقاب��ا ع�� الامئات املظانص عل��ا بالفال  -155 الفصل

 .حن ذاا الااون  

إلنرحي ذا  الرقابة إ�� التأكد حن حدى حطاباة حظح اعاوة لألح�ام الااونومة إلحن حدى ابتخداحاا �� 

 .إلفاا ملتطلبات حسن التاّرف املخااة لاااغراض 
 

ه يتع�  ع��  - 156 الفصل إذا أبظدت اعاوة �� ش�ل �سباة أإل قرض أإل حظاة أإل إرجاع حاار�ف فإّو

ي�ن   تار�ر بظني �شهل إلافا حفّاال ملاادر نهن�لاا إلوفاا��ااملظتفع�  ��ا حد حامهة املااببات ب

 . ح�حن�ا بالانائم املالمة املاادق عل��ا إل�تار�ر حراق  ا�حسابات
 

�احل التارف برقاب��ا اوطالقا حن ذا  الناائق إل�همن لاا أ  �شهل املااببات رقاب��ا امهة حإلنباشر 

إل أ حن حنارد  ا�جهلمة%  50املا�� إلاقتاادي للهظتف  إذا �اوت املساعدة املهظنحة له نهثل �سبة نفنق 

 .املااببات إذا لم يتّم ناديم الانائم املالمة ملامهة
 

 ر اانُ  إلإذا أبظدت اعاوة �� ش�ل ضها  أإل كفالة أإل اتتااص أإل إعفاء جبائي فإّ  حامهة املااببات

 .رقاب��ا ع�� ا�شطة املغطاة ��ا  اعاوة
 

ا�جهعمات إلالتعاإلومات إلاملؤبسات  احزاب السمابمة ع��رقاب��ا نباشر حامهة املااببات  -157الفصل 

إلالامئات ا�صااة حاها �اوت �سهم��ا املظتفعة باسعاوة العهنحمة باالعتهاد ع�� ا�حجج املادحة إل��ا بطل  

ق بالتاّرف املا�� إلاقتاادي لاا  
ّ
ح��ا إلع�� املعايظات املمداومة إلاوطالقا حن �ل الناائق ال�ي نتعل

 .  الامئات
 

بالناائق أإل املعلنحات ال�ي نطل��ا املااببات حامهة أإل إتالل �� حنافاة  غ�� ح�ّ�ر نأت�� �ل  -158الفصل 

 .حن ذاا الااون   52نطبمق العان�ات املظانص عل��ا بالفال  �عرض حرنمبه إ��
 

لامئات املبّيظة أعال  حاها �اوت �سهم��ا إلاملظتفعة باسعاوة ااملجراة ع�� الرقابة وتائج نضّهن  -159 الفصل

 . يتم إعدادذا إلنبلمغاا إلفق الامغ املظانص عل��ا بالباب السادس حن ذاا الااون   بتاار�ر العهنحمة 
 

 مساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية: البا  الثامن 
 

حنل الظتائج ال�ي او��ت إل��ا أعهالاا تالل  اعاح احامهة املااببات �ّل بظة نار�ر  عّد � -160 الفصل

 .السظة املظارحة
 

ات إل��ا املامهة كها ياتني ع�� اق��اح 
ُ
إل�تضّهن ذاا التار�ر املالحيات إلابتنتاجات ال�ي تل

 .ااالحات ال�ي نراذا حظاببة
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التار�ر السظني العام إ�� �ل حن رئيس ا�جهانر�ة إلرئيس حجلس إل�رف  الرئيس اإلل ملامهة املااببات 

إل�نشر ذاا التار�ر باملنق  الم��إل�ي . وناب الشع  إلرئيس ا�ح�نحة إلرئيس املجلس اع�� للاضاء

 .ملامهة املااببات إل��ل إلبملة أترى ناّددذا املامهة
 

يهمن �شرذا إلفق الامغ املبّيظة  �عّد حامهة املااببات عظد اقتضاء ناار�ر تانامة -161الفصل 

 .حن ذاا الااون   160 بالفال
 

عّد حامهة املااببات نار�را عن حشرإلع قاون  غلق ح��اومة الدإللة نضّهظه تااة نالمال  - 162 الفصل
ُ
�

إلُيشف  . نطّنر النضعمة املالمة للدإللة تالل السظة املعظمة�شهل نظفما اعتهادات إلفق املاهات إلال��احج إل 

التار�ر بالتار�ح العام بهطاباة حسابات نارف املاابب�  العهنحم�  ل�حساب العام للدإللة إل�رفق  ذاا

 .بهشرإلع الااون  املا�نر 
 

 .حن ذاا الااون   160 فق الامغ املبّيظة بالفالإل  نشر ذاا التار�ر إل�
 

  - 163الفصل 
ّ
المة السظن�ة للدإللة حن ق باملاادقة ع�� الانائم امل�عّد حامهة املااببات نار�را يتعل

تار�ر إل��حق ذاا التار�ر ب. حم  بالح��ا إلادقاا إل�عب��ذا بانرة أحمظة عن النضعمة املالمة للدإللة

 .حامهة املااببات عن حشرإلع قاون  غلق ح��اومة الدإللة
 

يهمن ل�ّل حن رئيس ا�جهانر�ة إلرئيس حجلس وناب الشع  إلرئيس ا�ح�نحة ننجمه  - 164 الفصل

اة بالرقابة ع�� نظفما 
ّ
طلبات ملامهة املااببات قاد إوجاز أعهال نظدرج ضهن حشهنالت أويارذا املتعل

 .قناو�  املالمة إلغلق امل��اومة
 

إل�همن �شر الظتائج ال�ي ننت�ي  .اإل�ستجم  حامهة املااببات لتلك الطلبات حس  حاتضمات العهل لد��

 .إل��ا
 

إلال �عمس . ُندرج حامهة املااببات بتاار�رذا أجن�ة الاما�ل املعظمة باملالحيات الناردة ��ا -165الفصل 

 إلجاة وير الاما�ل الاادرة ع��ا
ّ
 .نلك اجن�ة إال

 
 

 انتقالية ختامية و أح�ام :  التاسعالبا  

 

ع�� نار�خ �شر  بالرائد الربىي  �عد حرإلر بظة الظفاذندتل أح�ام ذاا الااون  حّ��  -166 الفصل

 .ل�جهانر�ة التن�سمة

قبل نار�خ  ا�حسابات املاّدحةالناردة ��اا الااون  ع�� بالاضاء �� ا�حسابات إلال نظطبق اح�ام املتعلاة 

 . إلال�ي نّم �� شأ��ا إادار أح�ام إلقتمة نّم نبلمغاا إ�� املاابب�  العهنحم�  املعظم� دتنله حّ�� الظفاذ 
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إ��  الّظفاذ حّ��ذاا الااون  دتنل نار�خ ناال امللفات املنشنرة لدى دائرة الزجر املا�� ��  -167 الفصل

إلال�ي نّم �� شأ��ا إحالة نار�ر تتم التاامق إ��  ذاا التار�خإلنباى الاضايا ا�جار�ة �� . حامهة املااببات

ادإلر  إ�� أ  يا  البّت ف��ا ��ائّما حن  تاضعة لألح�ام الااونومة املعهنل ��ا �� نار�خ ا�جاات املختّاة

 . قبل حامهة املااببات حا لم نمن أح�ام ذاا الااون  أرفق للهتاا��ي

 

إلتااة الااون   لهجهم  اح�ام املخالفة حن دتنل ذاا الااون  حّ�� الّظفاذ ابتداء نل��  - 168 الفصل

إلاملتعلق بتظيمم دائرة  املااببات حثلها نم نظاماه إلإنهاحه  1968حارس  8املؤرخ ��  1968لسظة  8عدد 

إلاملتعلق بتاديد أتطاء  1985جن�لمة  20املؤرخ ��  1985لسظة  74بالظانص الالحاة إلالااون  عدد 

العهنحمة املالمة إلاملشاري   التارف ال�ي نرنم  إزاء الدإللة إلاملؤبسات العهنحمة ادار�ة إلا�جهاعات

العهنحمة إلضبط العان�ات املظطباة عل��ا إل�إحداث دائرة الزجر املا�� حثلها نم نظاماه بالظانص الالحاة 

  .رة املاابباتإلاملتعلق �س�� دائ 1971 حاي 29املؤرخ ��  1971لسظة  218إلاحر عدد 

 
 

 
 

 

 


	الباب الأول : أحكام عامّة
	الباب الثاني : اختصاصات محكمة المحاسبات
	الباب الرابع :القضاء في الحسابات
	الفرع الأوّل : المشمولات
	الفرع الثاني :تقديم الحسابات
	الفرع الثالث : التحقيق


	الفصل 65 –يتمّ استدعاء الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة.
	بعد الاستماع إلى ملاحظات المقرّر وإلى ملحوظات ممثل النيابة العمومية يتم دعوة المتقاضي إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب.
	الفصل 66- يمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة أو يأذن لأعضاء الدائرة ولممثل النيابة العمومية بذلك إلى المتقاضي أو محاميه.
	الفصل 67 - تجري المفاوضات حول كلّ اقتراح على التّوالي وذلك دون مشاركة ممثّل النيابة العمومية والمقرر أو رئيس القسم المكلّف بالتحقيق في الحساب. وعلى إثر ذلك تصدر الدائرة المختصة حكما يصفّي الحساب ويضبط النّتائج التي على المحاسب أن يعتمدها في الحساب الم...
	الفصل 68 - على إثر الجلسة يتولى رئيس الدائرة المختصة تعيين عضو من الهيئة التي أصدرت القرار يتعهد بتحرير الحكم اعتمادا على المقرّرات التي اتّخذت في الجلسة ثم يسلّمه إلى رئيس الدّائرة بعد إمضائه. ويمضي رئيس الدّائرة الحكم بعد التّثبّت فيه ويعرضه على إمض...
	الفصل 69 - تصدر أحكام محكمة المحاسبات باسم الشعب وتحت تسمية قرارات وتكون معللة.
	الفصل 70- يسلّم الكاتب العامّ نسخا من الأحكام لوكيل الدولة العام حال إيداعها. كما يسلّم نسخا منها إلى الأطراف المعنيّة الأخرى كلّما طلبت منه ذلك. وتسلّم النّسخ المعدّة للإعلام بالحكم مجانا.
	الفصل 73- إنّ المحاسبين الذين صدر في شأنهم حكم أثبت زائدا بحساباتهم يحال أمرهم على الوزير أو ممثّل المؤسسة العموميّة أو الجماعة المحلية الذي يهمّه الأمر للبتّ في استرجاع المبالغ الزائدة مع الاحتفاظ بحقّ رفع دعوى لدى المحاكم العدلية إن اقتضى الحال.
	الفصل 76- لا يمكن إبراء المحاسبين الصّادرة في شأنهم أحكام بتخليد الذّمّة أو بترك مبالغ بالذمّة ما لم يدفعوا كامل المبلغ المطالبين به من حيث الأصل والفائض أو ما لم يتحصّلوا على طرحه طبقا للشّروط التي نصّ عليها القانون.
	الفصل 77- تصرّح المحكمة بإبراء المحاسبين الذين انتهت مهمتهم إبراء نهائيّا وبإطلاقهم من قيد تصرّفهم وذلك بعد تصفية جميع حساباتهم كما تأمر برفع المعارضات وفسخ العقل التي وقع تسليطها لضمان تصرّفهم سواء على أملاكهم المنقولة منها والعقاريّة أو على أملاك ضم...
	الفصل 78 - يجوز للمحاسبين وللممثّلين القانونيّين للمؤسّسات العموميّة والجماعات المحليّة القيام لدى محكمة المحاسبات بطلب مراجعة القرارات الإداريّة النّهائيّة الصّادرة في شأن حساباتهم وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ بلوغ الإعلام بالقرار إلى الطّرف الم...
	الفصل 79- يرفع الطّعن بعريضة معلّلة تعدّ في نظيرين يوجّه أحدهما إلى السّلطة التي صدر عنها القرار المطعون فيه والآخر إلى كتابة المحكمة.
	الفصل 81- توجّه السّلطة الصّادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابة محكمة المحاسبات نسخة من هذا القرار مشفوعة بالحسابات والوثائق المعتمدة وملاحظاتها عند الاقتضاء وذلك في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اتّصالها بعريضة الطّعن.
	الفصل 82- يقع البتّ في طلب الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة المختصة.
	وتحال جميع التّقارير المتعلّقة بالطّعن في قرارات السّلطة الإداريّة على وكيل الدولة العام قبل النّظر فيها.
	الفصل 83- ترفض محكمة المحاسبات طلب الطّعن إذا كان صادرا عن من ليست له صفة أو وقع القيام به بدون مراعاة الآجال المطلوبة أو كان غير مبّرر.
	الفصل 84- تصدر محكمة المحاسبات في صورة قبولها للطّعن قرارا في شأن المقتضيات المطعون فيها وفق الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.
	الفصل 85- يمكن للمحاسب العمومي أو لوكيل الدولة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أومن الممثّل القانوني للجماعة المحلية أن يقدّم في أجل شهرين من تاريخ الإعلام بالقرار الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف....

	وفي صورة قبول الطعن يتم في شأن المقتضيات المطعون فيها إصدار قرار استئنافي حسب الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.
	الفصل 89- يمكن للمحاسب العمومي الطعن بالتعقيب في قرار استئنافي لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن. ويرفع الطعن أمام الهيئة التعقيبية في ظرف شهرين من تاريخ إعلام المحاسب بالقرار .

	الفصل 93- برغم صدور قرار يكون قد حكم بصورة باتة في حساب ما فإنّه يمكن  لمحكمة المحاسبات مراجعته سواء بطلب من المحاسب بناء على عريضة معلّلة تقدّم إلى كتابة المحكمة وتكون مشفوعة بالحجج التي وقع العثور عليها منذ صدور الحكم النهائي أو من تلقاء المحكمة نفس...
	الفصل 94- طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره.
	وتحال جميع التقارير المتعلقة بالمراجعة على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.
	الفصل 96- ترفض محكمة المحاسبات الطعن المقدّم من قبل المحاسب إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرر.
	وفي صورة قبول طلب المراجعة فإن محكمة المحاسبات تبت في الحساب من جديد حسب الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.
	الفصل 97- ترفع الدّعوى في شأن التّصرّفات الفعليّة لدى محكمة المحاسبات إمّا من قبل الوزير الذي يهمّه الأمر أو بطلب من الممثّل القانوني للمؤسّسة العموميّة أو الجماعة المحلية التي وقع التّصرّف في أموالها بصفة غير قانونيّة أو بطلب من وكيل الدولة العام.
	الفصل 98- تحال جميع التّقارير المتعلّقة بالتّصريح بالتّصرّفات الفعليّة على وكيل الدولة العام قبل النّظر فيها.
	الفصل 99- ترفض محكمة المحاسبات الطلب في صورة عدم ثبوت تصرّف فعليّ.
	وإذا ثبت وجود تصرّف فعليّ فإنّ المحكمة تبت في حساب هذا التّصرّف حسب الصّيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.
	الفصل 100   - يجوز لمحكمة المحاسبات اعتمادًا على تقرير أحد أعضائها وبعد استشارة النيابة العمومية أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السّلطة الإداريّة.
	الفصل 101- يقع الإعلام بالأحكام المتعلّقة بإثارة الاختصاص حسب الشّروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى كلّ من السّلطة الإداريّة المكلّفة بتصفية الحساب وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر وإلى المحاسب وإلى ممثّل المؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلية التي وقعت إث...
	الفصل 102- توجّه السّلطة الإداريّة المكلّفة بالتصفية الحسابات والوثائق المدعّمة لها إلى محكمة المحاسبات في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المتعلّق بإثارة الاختصاص.
	الفصل  107- تحال جميع التقارير المتعلّقة بالخطايا على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

	الفصل 144 - طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره. غير أنه يجوز لرئيس محكمة المحاسبات بعد الاستماع إلى وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ. ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الأطراف المعنية.
	الباب السادس : الرقابة على التصرّف
	الباب السابع : رقابة الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مها كانت تسميتها

	الباب الثامن : مساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

