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 م١٩٩٢لسنة ) ٣٩(قرار جمهوري بالقانون رقم 
 بشان الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة

 -:رئيس مجلس الرئاسة
 .ية بعد االطالع على اتفاق اعالن الجمهورية اليمن

 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة)١(وعلى القرار الجمهورية رقم
 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة

 قرر
 الفصل االول

 التسمية ومصطلحات
 . يسمى هذا القانون قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)١(مادة
ة اينما  وردت في هذا القـانون المعـاني           يكون لاللفاظ  والتعابير التالي     )٢(مادة

 .المبينة امام كل منها مالم يقتض سياق الكالم  معنى اخر
 .الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :الجهاز . ا
 .رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :رئيس الجهاز. ب
 جميع الوزارات والمصالح واالجهزة الحكوميـة     :وحدات الجهاز االداري  . ج

 .وفروعها
جميع وحدات القطاع العام والمختلط المتمثلـة فـي         : الوحدات االقتصادية . د

المصارف والمؤسسات والهيئات والشـركات وغيرهـا مـن االشـخاص           
المعنوية العامة التي تملكها الدولة ملكية كاملة او تسـاهم فيهـا بطريقـة              

 .مباشرة او غير مباشرة
 .ية المنتخبة في الوحدات االداريةالمجالس المحل: المجالس المحلية. هـ
الجمعيـات التعاونيـة ذات النفـع العـام والنقابـات            : الوحدات المعانـة . و

والتنظيمات الشعبية المختلفة واية جهة تقدم لها الدولة اعانـة او مسـاعد             
 .نقدية او عينية او اية ميزة اخرى

لة المملوكة للجهات   الحقوق المالية واالموال الثابتة والمنقو     :المال العام. ز
 .الخاضعة لرقابة الجهاز سواء كانت الملكية خاصة او عامة كلية او جزئية

 .موظفي الجهاز الذين ينطا بهم القيام بالعمل الرقابي: االعضاء الفنيين. ح
هي حرية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فـي معالجـة          : االستقاللية. ط

بدون توجيه ملزم او تدخل خارجي وبمـا        كافة المسائل والنواحي الرقابية     
يحول دون تعرضه للضغوط حتى يتمكن الجهاز من ابداء الـراي الفنـي             

  .المحايد والموضوعي وذلك في ضوء احكام هذه القانون والقوانين النافذة
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 الفصل الثاني
 اهداف الجهاز ووظائفه ونطاق عمله

 .خصية اعتباريةالجهاز هيئة رقابية عليا مستقلة ذات ش. ا) ٣(مادة
 .يكون المركز الرئيسي للجهاز العاصمة صنعـاء. ب
 .يلحق الجهاز بمجلس الرئاسة. ج
يهدف الجهاز اساسا من خالل ممارسة االختصاصـات المخولـة لـه            ) ٤(مادة

 -:بمقتضى هذا القانون الى ما يلي
تحقيق رقابة فعالة على االموال العامة والتاكد من حسن ادارتها من حيـث              .  أ

 .قتصاد والكفاءة والفعاليةاال
المساهمة في تطوير اداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز على االخـص            .  ب

 .في المجاالت المالية واالدارية
المساهمة في تطوير ورفع مستوى اداء مهنة المحاسبة والمراجعة في          . ج .  ت

 .الجمهورية اليمنية
 -:يمارس الجهاز انواع الرقابة التالية) ٥(مادة
 .ة المالية بشقيها المحاسبي والنظاميالرقاب-ا
 .الرقابة على االداء ومتابعة تنفيذ الخطة-٢
 .الرقابة القانونية وتقييم االوضاع القانونية والتنظيمية-٣
يمارس الجهاز اختصاصاته الواردة في هذا القـانون علـى الجهـات            ) ٦(مادة

 -:التالية
 .ووحدات االدارة المحليةالوحدات التي يتالف منها الجهاز االداري للدولة  .  أ
 .الوحدات االقتصادية والمنشات التابعة الي منها .  ب
 .المجالس المحلية وتكويناتها. ج
 .الوحدات المعانة. د

اي نشاط اخر او جهة اخرى تخضعها القوانين النافذة او قرارات السلطة .هـ
 التنفيذية لرقابة الجهاز او ينص القانون على اعتبار اموالها من الجهاز

 .المملوكة للدولة
 الفصل الثالث

 اختصاصات الجهاز
يمارس الجهاز في مجال الرقابة المالية على الجهات المنصوص عليها          ) ٧(مادة

 -:من هذا القانون االختصاصات العامة التالية ) ٦(في المادة 
مراقبة مختلف الجهات في مجال االيرادات والمصروفات عن طريق قيامه           .  أ

 علـى مسـتندات ودفـاتر وسـجالت المتحصـالت           بالمراجعة والتفتيش 
والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من ان التصرفات الماليـة          
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والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل او الصرف او االستحقاق قـد تمـت            
 .بطريقة نظامية ووفقا للقوانين واللوائح والنظم المالية والمحاسبية المقررة

تبات التقاعد ومكافات نهايـة الخدمـة واالعاشـات          مراجعة حسابات مر   .  ب
 .والتامينات االجتماعية والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها

مراجعة القرارات  الخاصة بشئون العـاملين فيمـا يتعلـق بالتعيينـات              . ج
والمرتبات واالجور والترقيـات والترفيعـات والعـالوات وبـدل السـفر            

تقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للقوانين واللـوائح          ومصروفات االن 
 .والقرارات والموازنة المعتمدة للجهة

مراجعة الحسابات الوسيطة من عهد وامانات وحسابات جارية والحسابات         . د
النظامية وما في حكمها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وانها مقيدة            

 .بقتها للقوانين واللوائح  واالنظمة النافذةبالسجالت ومؤيدة بالمستندات ومطا
مراجعة مختلف االيرادات الناتجة عن سائر التصرفات فـي االمـوال           . هـ

العامة وبحث اوجه االستخدام واالستغالل واالستثمار فيها للتاكد من صيانة          
المؤجر منها وكفاءة الطرق المتبعة في استغاللها واستثمارها والتحقق مـن           

 .لتصرفات للقوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذةمطابقة تلك ا
بحث حالة المخازن والمستودعات وما فـي حكمهـا وفحـص دفاترهـا             . و

وسجالتها ومستندات التوريد والصرف ومحاضر الجرد والفحص واالستالم        
وبحث اسباب ما يتلف او يتراكم منها واقتراح وسائل عالجهـا ودراسـة             

 .شانهافروقات الجرد وما تم ب
فحص ومراجعة اعمال المشتريات والمقاوالت واالشغال العامة وعقـود         . ز

التوريد والخدمات والتحقق من انها تمت بطريقة تتفق مع القوانين واللوائح           
 .والقرارات المنظمة لها

فحص انظمة الرقابة الداخلية واجـراءات الضـبط الـداخلي ومراجعـة             . ح
تاكد من كفايتها والكشف عـن المخالفـات        السجالت والدفاتر والمستندات لل   

المالية وحاالت االهمال ووقائع االخـتالس ان وجـدت وبحـث بواعثهـا              
والتعرف على جوانب الخلل في انظمة العمـل التـي ادت الـى حـدوثها               

 .واقتراح وسائل عالجها وتالفيها
مراجعة القروض والسلف والمساعدات والتسهيالت االئتمانية التي عقدتها        . ط

الدولة او احد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفحص الوثائق والمستندات          
والعقود واالتفاقيات المتعلقة بها والتاكد من قيدها في الـدفاتر  والسـجالت        
سواء في حالة االقتراض  او حالة االقراض  وعلى الجهاز التثبـت فـي               

قق من فعاليـة    الحالة االولى من توريدها للخزائن العامة او مخازنها والتح        
استخدامها في المجاالت المحددة لها والتثبت في الحالة الثانية من تحصـيل            
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وتوريد اصل القرض وفوائده الى الخزائن العامة في المواعيد وبالشـروط           
 .المحددة في العقود واالتفاقيات الخاصة بها

مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من او الى جهـات محليـة او             . ي
ارجية للتاكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة ومراعاتها          خ

 .للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في العقود واالتفاقية المتعلقة بها
مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة  لرقابـة الجهـاز           . ك

لموازنة العامة للدولـة     وكذا مراجعة الحساب الختامي الذي اسفر عن تنفيذ ا        
والموازنات الملحقة  بها والمستقلة عنها وابداء المالحظات  بشان االخطاء           
والمخالفات في تطبيق القوانين والقـرارات والقواعـد واالنظمـة الماليـة            

 .المقررة
مراجعة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للوحـدات االقتصـادية         . ل

وف على مدى صحتها وتمثيلهـا للمراكـز الماليـة          والوحدات المعانة للوق  
ونتائج االعمال وابداء الراي فيها وانها اعدت وفقـا للمبـادئ المحاسـبية             
المتفق عليها والتثبت من سالمة تطبيق االنظمة المالية والمحاسبية المقـرة           
وصحة الدفاتر والسجالت وسـالمة اثبـات وتوجيـه القيـود والعمليـات             

 وبما يتفق مع االصول المحاسبية والعمليات المتعـارف         المحاسبية المختلفة 
عليها وابداء المالحظات بشان االخطاء والمخالفات ونواحي القصور فـي          

 .تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة
يمارس الجهاز في مجال الرقابة  على تنفيذ الخطة وتقييم االداء علـى             ) ٨(مادة

 -:د والكفاءات والفعالية االختصاصات العامة التاليةاساس  معايير االقتصا
المراجعة وابداء الراي بشان خطـط ومشـروعات التنميـة االقتصـادية              .  أ

واالجتماعية ومتابعة وتقييم البرامج الخاصة بتنفيذها للتحقق من ان النتـائج           
الفعلية المحققة تتفق مع ما هو مخطط ومرسوم لها مـن حيـث التكـاليف               

 .مني واالهداف وطبقا للشروط  والمواصفات المحددةوالتوقيت الز
مراجعة وتقييم ومتابعة كل من الخطط المالية واالقتصادية العامة للدولـة            .  ب

والخطط المالية واالقتصادية الخاصة بالجهات الخاضـعة لرقابـة الجهـاز          
للتثبت من ان الخطط الخاصة تتمشى من كافة النواحي واالوجه مع الخطط            

كد من ان نتائج تنفيذ كل منها تتفق مع ما هو مرسوم ومخطـط              العامة والتا 
 .لها
فحص وتقييم البرامج والموازنات السنوية المتعلقـة بـالنواحي الماليـة           . ج

واالقتصادية وعلى وجه الخصوص  في مجاالت  النقد االجنبي والموازنات           
السلعية وموازنات القوى الوظيفية للتحقق من موضوعية وواقعيـة اسـس           
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دادها  وكفاءة االساليب واالجراءات المتبعة  في تنفيذها ومدى الفعاليـة             اع
 .في تحقيقها للنتائج واالهداف المرجوة

تقييم ودراسة نظم التكليف ومعدالت االداء ومعدالت التكلفة للتحقق مـن            . د
كفاءتها وواقعيتها ودراسة سياسات التسعير وعالقتها بالتكاليف من ناحيـة          

 .لتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من ناحية اخرىوبالقرارات وا
فحص ومراجعة السجالت والدفاتر والمسـتندات والوثـائق والبيانـات          . هـ

المالية والفنية واالحصائية لكافة انواع االنشطة القائمة والمشـاريع تحـت           
االنشاء في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بغرض تقييم االداء فـي تلـك             

ى الفاعلية في تحقيق االهداف والكفاءة فـي االجـراءات          الجهات وبيان مد  
واالساليب المتبعة والتاكد من االستخدام االمثل للموارد االقتصادية والكشف         
عن الطاقات واالمكانيات غير المستغلة  واظهار مواطن االسراف  ونقـاط            

 .االختناق وتحديد االنحرافات واسبابها واقتراح وسائل عالجها وتالفيها
 دراسة وتقييم االوضاع المالية واالدارية وخطط االنتاج وسياسـة البيـع            .و

والتسعير وابداء الراي بشانها وايضاح نواحي الضعف  والقصـور فيهـا            
واقتراح وسائل عالجها وعلى وجه الخصوص في الوحدات التي يتبـين ان    

 .نتائج نشاطها تسفر عن تحقيق خسائر
لمشروعات التنمية واالستثمار وتقييم    فحص دراسات الجدوى االقتصادية     . ز

سياسات ووسائل التمويل الخاصة بتنفيذها وابـداء الـراي بشـان االثـار             
 .االقتصادية واالجتماعية المترتبة على تنفيذها وتشغيلها

مراجعة وتقييم العقود واالتفاقيات التي ابرمتها الجهات الخاضعة لرقابـة          . ح
ا وموضـوعيتها وتضـمينها شـروط       الجهاز مع الغير لتثبت من قانونيته     

والتزامات عادلة على نحو يضمن الحفاظ على االموال العامة والتاكيد مـن           
خلو العقود واالتفاقيات من اي شروط مجحفة او مخالفة للقوانين واللـوائح            

 .والقرارات واالنظمة النافذة
ات متابعة وتقييم القروض والمنح والمساعدات المبرمة مع الدول والمنظم        . ط

الدولية  واالقليمية والممنوحة من البنوك االجنبية والمديونيـة مـع العـالم             
الخارجي ومتابعة استهالك كل منها والتاكد من صـحة احتسـاب الفوائـد             

 .المستحقة عليها
التثبت بوجه خاص من صحة االسباب التي ادت الى عدم صرف كل او             . ي

الوفر في اعتماد معين لم     بعض االعتمادات الخاصة بمشاريع  التنمية  وان         
يكن يقصد به مواجهة التجاوز في مخصص لعمل اخر ولم يكن الوفر ايضا             

 .على حساب الجودة او الدقة او التاخير في تنفيذ اي من تلك المشاريع 
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يمارس  الجهاز في مجال الرقابة القانونية وتقييم االوضـاع القانونيـة            ) ٩(مادة
 -:لتاليةوالتنظيمية االختصاصات العامة ا

في مجال الرقابة القانونية يختص الجهاز بفحـص ومراجعـة القـرارات              .  أ
الصادرة  من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية التي تقع            
بها وذلك للتاكد من ان االجراءات المناسـبة قـد اتخـذت بالنسـبة لتلـك                

ولين عـن   المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسـبة المسـئ          
 . ارتكابها والتحقق من ان الجزاء الموقع يتناسب مع جسامة المخالفة

في مجال تقييم االوضاع القانونية والتنظيمية يخـتص الجهـاز بفحـص             .  ب
القوانين واللوائح والنظم المالية واالدارية والمحاسبية للتحقـق مـن مـدى            

جهاز بالمساهمة  كفايتها واقتراح وسائل تالفي اوجه القصور فيها كما يقوم ال         
في ابداء الراي في مشاريع القوانين واللوائح والقرارات والنظم التي تتصل           
بمجاالت المحاسبة او المراجعة او التفتيش والرقابة المالية او مزاولة مهنته           
المحاسبية وذلك كله بهدف  التحقق من كفاءتها وتحديد اوجه  القصـور او              

لمعالجات  الالزمة لهما ورفعهـا الـى        النقص او االختالف فيها واقتراح ا     
 .السلطات المختصة باعدادها واعتمادها واقرارها واصدارها

من هذا القانون يقوم الجهـاز      )٢٥،٢٣(بما ال يخل باحكام المواد      . ا) ١٠(مادة  
بمراجعة وفحص اية حسابات او اي عمل اخر يعهد اليه مراجعته وفحصه            

 .ه الى الجهة طالبة الفحصمن السلطات  المختصة ويبلغ مالحظات
يكون لرئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ولمجلس النـواب          .ب

تكليف الجهاز بفحص نشاط اي من الجهات الخاضعة  للرقابـة واعـداد             
تقارير او تقديم  بيانات عن اي منها وبما ال يتعارض مع احكام المـواد              

 .من هذا القانون) ٢٥،٢٣(
 الفصل الرابع

 الجهاز ومباشرة اختصاصاتهصالحيات 
يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بحسب االحوال عن          ) ١١(مادة

طريق المراجعة والفحص والتفتيش والمعاينة وله في سبيل ذلـك مباشـرة            
 -:الصالحيات التالية

فحص السجالت والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد           -١
انت هذه الجهات او في مقر الجهاز وله الحق في ان يفحص  اي              فيها ايا ك  

سجل او مستند او تقارير او محاضر او اوراق اخرى يراهـا ضـرورية              
 على  الوجه االكمل وله الحق فـي ان يـتحفظ            هوالزمة للقيام باختصاصات  

عليها او ينسخها  او يصورها متى راي لزاما لذلك وتحدد الالئحة التنفيذية             
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قانون كيفية فحص السجالت والمستندات المنصوص علـى حضـر          لهذا ال 
 .تداولها

للجهاز حق الحصول على المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام           -٢
بمهامه من ذوي العالقة من المسئولين القائمين بالعمل اثناء اعمال الفحص           

و في  والمراجعة او السابقين لهم سواء في الجهة محل الفحص والمراجعة ا          
 -:الجهات االخرى ذات العالقة وله في سبيل ذلك ما يلي

 .توجيه االستفسارات والتساؤالت الى ذوي العالقة وتلقي ردودهم الخطية .  أ
ان يطلب بصفة استثنائية عن طريـق الـوزير المخـتص او المحافظـة         .  ب

حضور المختصين او المعنيين الى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على          
 بيانات واالدالء باية ايضاحات  ويلزم ان يكون الطلـب           اية معلومات او  
 .للحضور معلال

للجهاز حق االتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيـين مـن مـوظفي             -٣
الجهات الخاضعة لرقابته او السابقين لهم ا وبـاي شـخص لـه عالقـة               
بالموضوعات محل الفحص وله على وجه الخصوص االتصـال مباشـرة           

لية ووزارة الخدمة المدنية واالصـالح االداري او مـن          بممثلي وزارة الما  
يقوم مقامهم بوحدات الجهاز االداري والوحدات االقتصـادية والمجـالس          
المحلية والجهات المعانة وله حق مراسـلتهم والتفتـيش المفـاجئ علـى             

 .اعمالهم
يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة  ولـه ان              -٤

 .ذه االختصاصات بطريق الفحص الشامل بحسب االحوال يباشر ه
يكون للجهاز عالوة على الفحص والمراجعة االعتيادية حق اجراء الفحص           -٥

 .والمراجعة الفجائية وبدو اشعار مسبق
يحق للجهاز وضع الخاتم الشمعي كلما دعت الضرورة الى ذلك كـاجراء             -٦

ها رئيس الجهاز    تحفظي وال يجوز فضه اال بمحضر وفي حضور لجنة يعني         
 .ويحدد شكل وحجم هذا الخاتم بقرار من رئيس الجهاز

عند اكتشاف الجهاز الرتكاب فعل او امتناع عن فعل يعاقب عليه القـانون              -٧
ويضر بالمصلحة العامة يحق للجهاز ان يضبط المستندات الدالة على ذلك           

قانونية  واحاطة الجهة االدارية المختصة بتقرير كامل مشفوع باالجراءات ال        
التي يوصي الجهاز باتخاذها فاذا تقاعست الجهة االدارية المختصـة عـن            
اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة حيال ذلك خالل ثالثين يوما على االكثر           
من احاطتها يحق للجهاز احالة الموضوع مـع مسـتنداته الـى الجهـات              

المنسـوبة الـى    القضائية المختصة مباشرة ويستثنى من هذا الحكم االفعال         
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الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين فيكتفى  برفع التقـارير عنهـا الـى             
رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ليقرروا بشـانها مـا يـروه          

 .مناسبا من االجراءات
لغرض اثبات ما يكتشف من مخالفات مالية او اداريـة او وقـائع جنائيـة                -٨

جهاز الذين يـتم تحديـدهم وفقـا        مضرة بالمصلحة العامة يتمتع اعضاء ال     
للشروط واالوضاع  التي تنظمها الالئحة التنفيذية لهـذا القـانون بصـفة             

 .الضبطية  القضائية
للجهاز الحق في المشاركة باعمال الجرد التي تتم في الجهـات الخاضـعة              -٩

للرقابة سواء كان الجرد في نهاية الفترة المالية طبقـا للقـوانين واللـوائح              
 كان الجرد في اوقات وحاالت اخرى كما يحق للجهاز القيام بجرد            النافذة او 

مفاجئ دون اشعار مسبق للمخازن والمسـتودعات والخـزائن واالصـول           
 .الثابتة واية موجودات اخرى

يتولى الجهاز فحص ومراجعة حسابات وحدات القطاع العـام ووحـدات            -١٠
اسمالها ، كما   من ر %٥٠القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن         

يتولى الجهاز ابداء الراي في القوائم المالية والمصادقة عليها ويجـوز لـه             
االستعانة بمن يراه من مراقبي الحسابات المصرح لهم بمزاولة المهنة  في            

 .الجمهورية اليمنية
يتولى الجهاز دون غيره تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عنـدما            -١١

كل وحدة من وحدات القطاع العام ووحدات القطاع        يري االستعانة بهم في     
من راسمالها وذلك مـن     % ٥٠المختلط  التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن         

بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي والمصرح لهم بمزاولة           
المهنة في الجمهورية اليمنية وللجهاز الحق في ابداء الراي او تعديل برامج            

مقدمة منهم وكذا حق االطالع علـى اوراق العمـل الخاصـة            المراجعة ال 
بالمهام الموكلة اليهم واالشراف على اعمالهم وفي كـل االحـوال ترفـع             
التقارير المقدمة منهم الى الجهاز والجهة المعنية  وتقدم القوائم المالية الـى           

 .الجهاز البداء الراي فيها والمصادقة عليها
ى تعيين مراقبي الحسابات فـي وحـدات        للجهاز الحق في االعتراض عل     -١٢

مـن راس مالهـا     % ٥٠القطاع المختلط التي تقل مساهمة الدولة فيها عن         
ويخضع تحديد اتعابهم وتنفيذ برامج المراجعة المقدمة منهم لموافقة الجهاز          
وفي جميع االحوال يجب على مراقبي الحسابات موافاة الجهاز بصورة من           

ية وكذا نسخة من القوائم المالية وذلـك قبـل          كل تقرير يقدمه للجهة المعن    
الموعد المحدد النعقاد الجمعية العمومية بشهرين على االقل ليتولى الجهاز          
مراجعتها واعداد تقرير بمالحظاته يرسل الى الجهة المعنية لعرضـه مـع          
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تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العمومية عند اجتماعها القرار القوائم          
ق للجهاز ارسال مندوبيه لحضور هذا االجتماع للتحقـق مـن           المالية ويح 

عرض تقرير الجهاز على االعضاء او تقديم االيضاحات للجهاز الحق في           
ابالغ السلطات المختصة والمعنية بتحفظه على القوائم المالية اذا مـا تـم             

 .اقرارها دون عرض تقارير الجهاز
مـن  ) ١١،١٠( الفقرات   يتولى الجهاز المهام واالختصاصات الواردة في      -١٣

هذه المادة في وحدات القطاع المختلط التي يقل مساهمة الدولة فيهـا عـن              
من راس مالها اذا ما تم تكليفه بذلك من الجمعية العمومية فـي اي              % ٥٠

 .من تلك الوحدات وبناء على طلب مقدم منها 
يقوم الجهاز بمراجعة التقارير والقوائم الماليـة المقدمـة مـن مراقبـي              -١٤

الحسابات وللجهاز ان يكتفي بها او يستوفي ما قد يشوبها من نقص او عدم              
وضوح او ان يكلف مراقبي الحسابات بهذا االستيفاء وله ان يكتفي بها بعد             
استيفائها او ان يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشان وله فـي               

 مـن   سبيل ذلك الحصول على كافة االيضاحات والمعلومـات والبيانـات         
 .مراقبي الحسابات او من الجهة الخاضعة للفحص طبقا الحكام هذا القانون

اذا تبين للجهاز ان القصور  في االداء مردة نقص او عدم كفاية او خلـل                 -١٥
في قانون او نظام او تعليمات او اوجه التخطيط  او التنفيذ او عدم كفـاءة                

  اتخاذ ما يلـزم      العاملين فللجهاز الحق في ان يطلب من الجهات المختصة        
 .لتالفي ذلك الخلل او النقص

للجهاز في سبيل الحصول على ادلة االثبات الكافية والمناسبة وكـذا فـي              -١٦
سبيل التحقق والتيقن والمساعدة على الحكم وابداء الراي في العمل الرقابي           
الحق في االتصال واالستعانة بدور العلم والجامعـات ومراكـز البحـوث             

عامل وكذا االتصال بالجهات المختصة بالتحاليل والفحص       والمختبرات والم 
واالختبار والقياس واالستعانة ايضا ببيوت الخبرة والخبراء واالساتذة فـي          

 .الجامعات وفي المراكز البحثية العملية واالكاديمية
للجهاز تحديد الموظفين المسئولين عن المخالفـات المكتشـفة بالجهـات            -١٧

طاق هذه المسئولية على ضوء ما يتبين لهم مـن          الخاضعة للرقابة وتحديد ن   
خالل كشف المخالفات والتحقيقات االولية التي يجريها فـي هـذا الشـان             

 .وطبيعة االختصاصات التي يمارسها الموظف
يكون للجهاز عالوة على الرقابة الالحقة حق القيام بالرقابة المصاحبة او            -١٨

 .المسبقة بقرار من رئيس الجهاز
 رئيس الجهاز القرارات المتعلقة بتنظيم وتطوير ورفع مستوى         يصدر) ١٢(مادة

 -:االداء في جميع نواحي العمل الرقابي وخاصة في المجاالت التالية
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تحديد الوسائل واالساليب المالئمة والمتطورة في ممارسة اعمـال الجهـاز          .  أ
 .خالل المراحل المختلفة التي تمر بها عملية المراقبة 

اعد المهنية المالئمة للقيام بالمراقبة خـالل مراحلهـا         تبني المعايير والقو   . ب
 .المختلفة من تخطيط وتنفيذ واعداد التقارير وابالغها  الى الجهات المختصة

وضع االسس والمعايير التي تكفل استقاللية وحياد الجهاز عنـد مباشـرة            .ج
 .اختصاصاته بما يكفل تحقيق الموضوعية في العمل الرقابي

 مناسبة ومالئمة بشان التوظيف والتدريب لضمان مباشـرة         اتباع سياسات . د
 .الجهاز الختصاصاته على الوجه المطلوب

 وضع نظام مراقبة نوعية داخلي مالئم يكفل سـالمة جميـع التقييمـات            . هـ
واالستنتاجات  المدعمة باالدلة الكافية الثبات الراي النهائي وعلى نحو يضمن دقـة             

االستفادة لتقارير وبما يمكن االطراف ذات العالقة  من         وسالمة النتائج الواردة في ا    
 .من نتائج اعمال الجهاز

 يعد الجهاز تقارير عن نتائج المراجعة والفحص والتفتـيش  فـي             -١)١٣(مادة
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة مقترحـات الجهـاز وتوصـياته           

هـات  ويرسلها الى رؤساء الجهات التي تخصها وصـورا منهـا الـى الج            
 .والسلطات المختصة بالدولة

 يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختاميـة           -٢
للوحدات االقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات ويرسلها الـى الجهـات    
المختصة متضمنة براي الجهاز فيما اذا كانت الميزانية والحسابات الختامية          

لمركز المالي وعن نتـائج االعمـال واي مالحظـات او           تعبر عن حقيقة ا   
 .تحفظات اخرى

 يعد الجهاز تقاريرعن نتائج تقييم اداء الجهات الخاضـعة لرقابـة الجهـاز              -٣
متضمنة المقترحات والتوصيات لمعالجة كافة اوجه القصور والضعف وما         

 .يرى ضرورة اتباعه مستقبال ويرسلها الى الجهات المختصة والمعنية
يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنة الجهات           -٤

 .الخاضعة للرقابة ويرسلها الى تلك الجهات والى الجهة المختصة والمعنية
 يعد الجهاز تقريرا سنويا بنتائج مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامـة            -٥

وترفع الى مجلـس الرئاسـة      للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها       
ومجلس النواب ومجلس الوزراء ويرسل نسخا منه الى الجهات المختصـة           
والمعنية في الدولة وذلك في موعد ال يتجاوز ثالثة اشهر من تـاريخ ورود              

 .الحساب الختامي كامال للجهاز من وزارة المالية 
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ه وترفـع هـذه      يعد الجهاز تقارير دورية منتظمة عن النتائج العامة لرقابت         -٦
التقارير الى رئيس مجلس الرئاسة وتبلغ نسخ منها الـى رئـيس مجلـس              

 .الوزراء ومجلس النواب
 . يعد الجهاز اية تقارير او بيانات يطلبها رئيس مجلس الرئاسة-٧
 يعد الجهاز اية تقارير يرى اهميتها في المجاالت المختلفة ويرفعها بحسـب         -٨

 .والسلطات المختصة والجهات المعنيةاالحوال الى رئيس مجلس الرئاسة 
 الفصل الخامس

 التزامات الجهات الخاضعة للرقابة
يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهـاز    ) ١٤(مـادة 

 -:تنفيذ توصيات وارشادات الجهاز الخطية فيما يخص النواحي التالية
ي العمـل يشـكل     الوقف المؤقت الي موظف عام اذا تاكد بان استمراره ف          .  أ

 .عائقا  يحول دون مباشرة الجهاز الختصاصاته
اتخاذ االجراءات القانونية المناسبة السترداد االموال العامة الضائعة  من           .  ب

 .المسئولين عن ضياعها او المتسببين في ذلك
وقف عملية صرف اي مبالغ للغير او اعفائه من مبالغ مستحقة عليه اذا . ج

 .تاكد بانه غير قانونية 
وقف تنفيذ اية اتفاقية تاكد انها مخالفة للقوانين النافذة او كان مـن شـان               . د

 .تنفيذها االضرار بالمصلحة العامة
 .وقف تنفيذ اي اجراء متبع يرى الجهاز انه يضر بالمصلحة العامة. هـ
اتخاذ االجراءات القانونية في حق الموظف الذي يرتكب احد المخالفـات           . و

هذا القانون والقوانين واللوائح المنظمـة والقـرارات        المنصوص عليها في    
 .النافذة

 يجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة منـدوبي           -١)١٥(مادة
الجهاز بكافة المستندات والوثائق والسجالت والبيانات المطلوب للفحـص         

ن والمراجعة توفير كافة المتطلبات المكتبية لهم بما في ذلك توفير المكـا           
المناسب وتقديم كافة التسهيالت لهم وبما يكفل قيامهم بتنفيذ اختصاصات          

 .الجهاز على الوجه المطلوب
 يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافـاة الجهـاز بـالقرارات             -٢

الصادرة بشان المخالفات االدارية المحددة بهذا القانون والمخالفات المالية         
او التي تكتشفها الجهة مصـحوبة بمحاضـر        التي تخطر بها من الجهاز        

التحقيق وغيرها من االوراق والمستندات المتصلة بها وذلك فـي موعـد            
اقصاه ثالثين يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة او من تاريخ ابالغ الجهاز            

 -:للجهة المعنية وللجهاز ما يلي
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من تـاريخ   ان يطلب من الجهة االدارية مصدرة القرار خالل ثالثين يوما           . ا
ورود االوراق كاملة للجهاز اعادة النظر في قرارها وعلى الجهة ان توافي            
الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد  خالل الثالثين يوما التالية لعملها بطلـب              
الجهاز فاذا لم تستجب الجهة االدارية لطلب الجهاز كان لـرئيس الجهـاز             

عامل او الموظف الى المحاكمة     خالل الثالثين يوما التالية ان يطلب تقديم ال       
التاديبية  وعلى الجهة التاديبية المختصة مباشرة الدعوى  التاديبية خـالل            

 .الثالثين يوما التالية
ان يالحظ على القرارات واالحكام الصادرة من جهات التاديـب وعلـى            . ب

القائمين باعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصوره مـن          
رات و االحكام الصادرة في شان المخالفات المالية واالداريـة فـور            القرا

 .صدورها
  على ممثلي وزارة المالية لـدى الجهـات الخاضـعة لرقابـة الجهـاز                -٣

والمسئولين الماليين والمسئولين عن الرقابة  والتفتيش والمراجعة الداخلية         
لصـرف  في  هذه الجهات اخطار الجهاز بجميع الحاالت  التي يتضمن ا           

فيها مخالفة مالية بمجرد وقوعها وبحد اقصى خمسة عشر يوما من تاريخ            
 .الصرف

 على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهـاز ابـالغ الجهـاز بوقـائع              -٤
االختالس او االستيالء او التبديد او االتالف  او الحريق او االهمال ومـا   

جهـاز بـالقرارات    في حكم ذلك حال اكتشافها وعليهم ايضا ان يوافوا ال         
 .الصادرة واالجراءات المتخذة بشانها

 على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاتـه بالبيانـات والمؤشـرات            -٥
الالزمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم االداء طبقا للنظام والنماذج التي يعدها           

 .الجهاز
وع فـي    على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان توافي الجهاز قبل الشر          -٦

تنفيذ مشروعات استثمارية  بوقت كافي بصورة من دراسـات الجـدوى            
االقتصادية لكل مشروع استثماري وكذلك باية تعديالت تطرا على هـذه           

 .الدراسة واسبابها اثناء تنفيذ المشروع
 يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان توافي الجهاز بالكشـوفات            -٧

تندات واية معلومات اخرى تـنص القـوانين        والقرارات والبيانات و المس   
 .على موافاة الجهاز بصورة منها وبحسب المواعيد المحددة فيها

 يجب على رؤساء الوحدات االقتصادية  والوحدات المعانة والتعاونيـات           -٨
ابالغ الجهاز  خطيا بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية التي تنظـر            
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قبل شهر من تاريخ االجتماع وباي تاجيـل        في اقرار القوائم المالية وذلك      
 .قد يطرا عليه

كما يجب عليهم موافاة الجهاز بصورة معتمدة من محاضـر اجتماعـات            
الجمعية العمومية في موعد ال يتجاوز خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ              

 .اجتماعاتها
 على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على مالحظـات الجهـاز             -٩

فترة اقصاها شهرين من تاريخ ابالغها بالتقرير ، ويرد         وتوصياته خالل   
الجهاز على اجابات الجهات المشار اليها بمذكرة نهائية متضمنة االخطاء          
والمخالفات التي لم يتم تسويتها ويطلب من الجهـة اتخـاذ االجـراءات             
الالزمة لتدارك االخطاء والمخالفات ومعاقبة المخـالفين وفقـا للقـوانين           

 .لنافذة خالل فترة شهر التمام ذلكواللوائح ا
 يجب على وزارة المالية ان توافي الجهاز بالحساب الختامي للموازنـة            -١٠

العامة للدولة كامال في موعد ال يتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة             
 .المالية

تعد ادارات واقسام الرقابة والتفتيش والمراجعة الداخلية في الجهات         ) ١٦(مادة  
اضعة لرقابة الجهاز خططها السنوية وبرامج المراجعة بالتنسيق مـع          الخ

الجهاز ، كما توافى الجهاز بصورة من التقارير عن نتائج اعمالها خالل            
خمسة عشر يوما كحد اقصى من تاريخ ابالغها الـى المختصـين  فـي           

 .الجهة
 -: ما يلييعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون. ا) ١٧(مادة
مخالفة القواعد واالجراءات المالية المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور             -١

 .والقوانين واللوائح المعمول بها
مخالفة القواعد واالجراءات الخاصة بتنفيـذ الموازنـة العامـة للدولـة             -٢

 .والموازنات الملحقة بها والموازنات المستقلة عنها
 .لمحاسبية الساريةمخالفة القواعد واالجراءات والنظم المالية وا -٣
كل تصرف خاطئ عن عمد او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبلغ              -٤

من اموال الدولة بغير حق او ضياع حق من الحقوق الماليـة الي مـن               
 .الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

المخالفات التي تنص عليها القوانين النافذة باعتبارهـا مـن المخالفـات             -٥
 .المالية

 -:لمخالفات االدارية ما يليكما يعتبر من ا-ب
عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج االعمال والمستندات المؤيـدة فـي            -٦

المواعيد المقررة او بما يطلبه من اوراق او بيانات او قرارات محاضـر             
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جلسات او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتهـا              
 .او االطالع عليها

ت الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او التاخير فـي          عدم الرد على مالحظا    -٧
الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر            
في حكم عدم الرد ان يجيب الموظف اجابة الغرض منهـا المماطلـة او              

 .التسويف
عدم اخطار الجهاز باالحكام والقرارات االدارية الصادرة بشان المخالفات          -٨

 .ة خالل المدة المحددة في هذا القانون المالي
التاخير دون مبرر في ابالغ الجهاز خالل الموعد المحدد في هذا القانون             -٩

بما تتخذه الجهة المختصة في شان المخالفة المالية التي تبلغ اليها بمعرفة            
 .الجهاز 

 .رفض استالم استفسارات وتساوالت الجهاز الخطية وكذا عدم الرد عليها -١٠
) ١٠،٨،٧،٦،٥،٤،٣(من هذا القانون والفقرات     ) ١٤( احكام المادة    مخالفة -١١

 .من هذا القانون) ١٥(من المادة 
كل موظف يرتكب مخالفـة مـن المخالفـات الماليـة او االداريـة              ) ١٨(مادة

المنصوص عليها في المادة السابقة او يساهم فـي ارتكابهـا او يسـهل              
ا على الوجـه المبـين فـي        وقوعها او يتستر على مرتكبيها يعاقب تاديبي      

القوانين واللوائح التاديبية وذلك مع عدم االخالل باقامة الدعوى المدنيـة           
 .والجزائية عند االقتضاء 

 الفصل السادس
 تشكيل الجهاز ونظام العاملين به

يشكل الجهاز من رئيس ونائب وعدد من الوكالء ومدراء االدارات          . ا) ١٩(مادة
العامة وعدد كاف من االعضاء الفنيين وتحدد       المركزية ومدراء االدارات    

 .الالئحة التنفيذية القطاعات الرئيسية والمساعدة للهيكل التنظيمي للجهاز
يعين رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بدرجة وزير ويـؤدي قبـل    -ب

 -:مباشرته لمهام منصبة امام رئيس مجلس الرئاسة اليمين التالية
 اقوم بعملي بصدق وامانة وكتمـان تـام وان انـتهج            اقسم باهللا العظيم ان   (( 

المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب والمصلحة العامة وان احتـرم           
 )).الدستور والقوانين والحفاظ على االموال العامة

وفي جميع االحوال ال يجوز ان يظل منصب رئيس الجهاز شاغرا لمدة تزيد             
صانة من العزل والنقـل اال اذا       عن ستة اشهر ويتمتع رئيس الجهاز بالح      

 .ثبت مخالفته الحكام القوانين او اخل بالواجبات المفروضة عليه
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يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بنـاء علـى عـرض              . ج
 .رئيس الجهاز بدرجة نائب وزير 

يعين وكالء الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عـرض رئـيس             . د
 .ل وزارةالجهاز بدرجة وكي

يعين رؤساء االدارات المركزية بقرار من مجلس الرئاسة بنـاء علـى            . هـ
 .عرض رئيس الجهاز بدرجة وكيل مساعد

يؤدي نائب رئيس الجهاز والوكالء ورؤساء االدارات المركزية ومـدراء          . و
االدارات العامة واالعضاء الفنيين قبل مباشرتهم لمهام مناصـبهم امـام           

 .من هذه المادة) ب(المنصوص عليه في الفقرةرئيس الجهاز القسم 
باستثناء رئيس الجهاز ال يجوز تعيين القياديين لشغل الوظـائف الرقابيـة            . ز

بالجهاز اال من بين االعضاء الفنيين المؤهلين والذين تتوافر فيها الشروط           
 .الالزمة لشغل تلك الوظائف

 به قرار مـن رئـيس       يعين االعضاء الفنيين في الجهاز وفقا لنظام يصدر       . ح
الجهاز ويشترط في العضو الفني ان يكون حاصال على مؤهـل جـامعي           

 .يتفق مع طبيعة العمل الرقابي بالجهاز
تحدد الالئحة التنفيذية القواعد واالصول المتبعة فـي تاديـب االعضـاء            . ط

 .الفنيين بالجهاز
يجوز نقـل   ال يجوز عزل االعضاء الفنيين اال بالطريق التاديبي، كما ال           . ي

اي منهم او ندبه الى وظيفة خارج الجهاز اال بعد اخذ رايه وموافقة رئيس            
 .الجهاز

تنشا بالجهاز لجنة للنظر في شئون اعضائه الفنيين واالداريين تشكل مـن            . ك
نائب رئيس الجهاز او احد الوكالء رئيسا وعضوية اربعه اعضـاء يـتم             

 التـي تحـددها الالئحـة       تحديدهم بقرار من رئيس الجهاز وفقا للضوابط      
 .التنفيذية

يتولى رئيس الجهاز االشراف الفني واالداري والمالي على اعمـال          ) ٢٠(مادة
الجهاز والعاملين به ، ويصدر القرارات الالزمة لتنظـيم وادارة اعمالـه            
ويمثل الجهاز امام القضاء وفي عالقاته بالغير وفي حالة غيابه او خلـو             

يس ولرئيس  الجهاز ان يفوض غيـره مـن          منصبه يحل محله نائب الرئ    
 .اعضاء الجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته

عالوة على البدالت المعتمدة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة         ) ٢١(مادة
من الراتـب   %) ٥٠(في الدولة  يستحق موظفي الجهاز بدل رقابة بنسبة        

اسي على ان تحـدد     من الراتب االس  %) ٣٥(االساسي وبدل انتقال بنسبة     
 .الفئات المستفيدة من هذه البدالت بقرار من رئيس الجهاز
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 الفصل السابع
 استقاللية الجهاز

الجهاز مستقل في اداء مهامه وال يجوز الية جهة كانت التدخل فـي             ) ٢٢(مادة
 .شئون الجهاز وفروعه  او موظفيه باي صورة كانت

شروا اية اعمال او نشاط يمس      ال يجوز لجميع موظفي الجهاز ان يبا      ) ٢٣(مادة
بطريقه مباشرة او غير مباشرة باستقاللية الجهاز وحيـادة فـي العمـل             

 -:الرقابي وعلى وجه الخصوص يحضر عليهم مباشرة ما يلي
القيام باي عمل اخر بمرتب او بمكافاة باي صورة كانـت وسـواء مـن                -١

خزينة الدولة او من اي جهة اخرى وال يسـري هـذا الحضـر علـى                
ساهمات في المجاالت البحثية واعمال التدريب بشرط الحصول علـى          الم

تصريح مسبق بذلك من رئيس الجهاز ويكون التصريح لرئيس الجهاز من           
 .رئيس مجلس الرئاسة

مزاولة مهنة حرة او القيام باي عمل تجاري او صناعي او مـالي او اي                -٢
 .عمل اخر يتعارض مع مقتضى االستقاللية والحياد

ء من اموال الدولة او ان يؤجروها او يبيعوها شـيئا مـن             شراء اي شي   -٣
اموالهم او يقاضوها عليه وال يسري هذا الحضر على التعامل الذي يـتم             

 .طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة
االنتماء او االنتساب الى اي مـن التنظيمـات الحزبيـة والسياسـية او               -٤

 .االشتراك في الدعاية والترويج لها
مل رقابي في مجال الفحـص والمراجعـة الي نشـاط  او             مباشرة اي ع   -٥

حساب بغرض خدمة اي حزب او تنظيم سياسي او الية اغراض اخـرى             
 .تخرج عن اهداف الجهاز وتخل بمقتضى الحياد واالستقاللية

ال يجوز تعيين او نقل االعضاء الفنيين الى الجهات التي باشروا           . ا) ٢٤(مادة  
عد مضي ثالث سنوات على تركهم للعمل في تلك         فيها المهام الرقابية اال ب    

 .المراقبات
ال يجوز تكليف اي من االعضاء الفنيين لرقابة جهة اذا ثبت ان هنالك اي              .ب

 .نوع من االرتباط بين هذا العضو واالدارة الخاضعة للرقابة
ال يجوز للسلطات المختصة في الدولة ان تكليف الجهـاز بفحـص            ) ٢٥(مادة

 او نشاط لتحقيق اغراض ال عالقة لها باختصاصـات          ومراجعة اي حساب  
الجهاز واهدافه او تخل باستقاللية الجهاز وحياده وفـي جميـع االحـوال             
يحضر تسخير الجهاز او اختصاصاته او صالحياته  او موظفيه من قبل اي             

 .سلطة او جهة او مسئول اال لتحقيق االهداف الواردة في هذا القانون
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از السلطات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية         لرئيس الجه  )٢٦(مادة
و االصالح االداري المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلـق           
باستخدام االعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وتنظـيم اعمالـه وشـئون       
العاملين فيه كما يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به الى الخـارج             

 .صريح له بالسفر الى الخارج من رئيس مجلس الرئاسةويكون الت
يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحد فـي موازنـة الدولـة             ) ٢٧(مادة

ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة بحسب التبويب النمطي للموازنـة          
العامة للدولة ويرسل المشروع الى مجلس الرئاسة فـي موعـد اقصـاه             

لسنة المالية مرفقا به توضيحا كافيا للزيـادة فـي          خمسة اشهر قبل بداية ا    
 للسنة الماضية وكافة الوثائق الالزمـة لتمكـين         هالتقديرات عن اعتمادا ت   

المجلس من دراسة المشروع والبت فيه وفقا لما هو متبع بالنسبة لميزانية            
مكتب مجلس الرئاسة ومن ثم احالة المشروع في وضعه النهـائي الـى             

في مشروع الموازنة العامة للدولة وفي جميع االحوال        الحكومي الدراجه   
ال يجوز للسلطات المختصة في الدولة احتجاز او حجب اي جـزء مـن              

 .موازنة الجهاز المعتمدة في الموازنة العامة
يتمتع االعضاء الفنيين في الجهاز بالحمايـة مـن مختلـف اشـكال             ) ٢٨(مادة

 عن القيام بمهامهم ويجب     الضغوط والتدخالت التي من شانها ان تعرقلهم      
على كل عضو من االعضاء الفنيين في الجهاز ان يلتزم الـتحفظ الـذي              

 .يضمن له استقالليته وحياده
اذا وقع خالف بين الجهاز واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يـتم            ) ٢٩(مادة

حسمه في مختلف المستويات المختصة فلرئيس الجهـاز الحـق فـي ان             
 .مجلس الرئاسةيعرض الموضوع على 

للحفاظ على استقاللية وحياد مراجعـي الحسـابات فـي الوحـدات            ) ٣٠(مادة
االقتصادية وعلى وجه الخصوص عند االستعانة بهم من خـارج النطـاق            
الحكومي من المصرح لهم بمزاولة المهنة يتولى الجهاز تحصـيل اتعـاب            

جعـي  المراجعة من الوحدات محل الفحص والمراجعة واعادة صرفها لمرا        
الحسابات من الجهاز وباسمه وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القـانون طـرق            

 .تحديد االتعاب وتحصيلها واوجه الصرف منها
 الفصل الثامن
 احكام ختامـة

يضع رئيس الجهاز مشروع الالئحة التنفيذية لهذا القانون ويرفعه الى          ) ٣١(مادة
 .مجلس الرئاسة الصدارها بقرار من المجلس

ال يجوز باي حال من االحوال اعفاء جهة خاضعة للرقابة بموجب           .  ا )٣٢(مادة
هذا القانون من الخضوع لرقابة الجهاز، وال يحول دون ممارسة الجهاز           



 

 ٣٢٠

اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة

لرقابته خضوع الجهة لرقابة او اشراف اي سلطة او جهة اخـرى غيـر    
 .الجهاز

لجهاز م باصدار قانون انشاء ا    ١٩٧٤لسنة  ) ٥٤(تلغى احكام القانون رقم     . ب
المركزي للرقابة والمحاسبة وتعديالته الصادر في صنعاء، وكـذا احكـام           

م بشان الرقابة والمحاسبات الصـادر فـي        ١٩٨٢لسنة  ) ١١(القانون رقم   
 .عدن

كما تلغى كافة القوانين والقرارات والنصوص القانونية او الالئحية التـي           . ج
 .تتعارض مع الحكام هذا القانون 

ا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشـر فـي الجريـدة        يعمل بهذ ) ٣٣(مادة
 .الرسمية

 بصنعاء_ صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤١٢/رمضان/٣٠بتاريخ 
 مـ١٩٩٢/ابريـل/٣/الموافق

 
 علي عبد اهللا صالح/الفريق    حيدر ابو بكر العطاس
 رئيس مجلس الرئاســـة    رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 

   
       

 
 


