قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي رقم ( )42لسنة  3122المعدل
الفصل األول
التعريف واالهداف
المادة ٌ -1-قصد بالعبارات التالٌة الغراض هذا القانون المعانً المبٌنة ازاءها .
اوالا -الدٌوان  :دٌوان الرقابة المالٌة (حلت تسمٌة الرقابة المالٌة االتحاد بمحل دٌوان الرقابة المالٌة اٌنما
وردت بهذا القانون بموجب قانون التعدٌل االول رقم  104لسنة )2012
ثانٌا-
ثالثا-
المادة -2-

رئٌس الدٌوان  :رئٌس دٌوان الرقابة المالٌة .
المجلس _مجلس الرقابة المالٌة.
تعد مخالفة مالٌة الغراض هذا القانون:

اوالا -خرق القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات
ثانٌا ا -االهمال او التقصٌر المإدي الى ضٌاع او هدر المال العام او االضرار باالقتصاد الوطنً
ثالثا ا -االمتناع عن تقدٌم السجالت والوثائق والبٌانات الالزمة إلعمال الرقابة والتدقٌق الواجب مسكها او
عدم توفٌرها للدٌوان او الجهات التً ٌخولها .
رابعا ا  -االمتناع او التؤخٌر فً الرد على التقارٌر ومراسالت الدٌوان واعتراضاته ومالحظاته خالل المدة
المحددة
المادة -3-

ٌتولى الدٌوان الرقابة على -:

أ -المال العام اٌنما وجد وتدقٌقه
ب  -اعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقٌقه فً جمٌع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانٌن
النافذة
المادة -4-

ٌسعى الدٌوان لتحقٌق االهداف االتٌة -:

اوالا -الحفاظ على المال العام من الهدر او التبذٌر او سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه.
ثانٌا -تطوٌر كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة
ثالثا -المساهمة فً استقاللٌة االقتصاد ودعم نموه واستقراره
رابعا -نشر انظمة المحاسبة والتدقٌق المسندة على المعاٌٌر المحلٌة والدولٌة وتحسٌن القواعد والمعاٌٌر
القابلة للتطبٌق على االدارة والمحاسبة وبشكل مستمر
خامسا -تطوٌر مهنتً المحاسبة والتدقٌق والنظم المحاسبٌة ورفع مستوى االداء المحاسبً والرقابً للجهات
الخاضعة للرقابة.

الفصل الثاني
استقاللية الديوان ومهامه وصالحياته
المادة  - 5 -الدٌوان هٌئة مستقلة مالٌا وإدارٌا له شخصٌة معنوٌة وٌعد اعلى هٌئة رقابٌة ومالٌة ٌرتبط بمجلس
النواب وٌمثله رئٌس الدٌوان او من ٌخوله.
المادة - 6 -

ٌقوم الدٌوان بالمهام التالٌة-:

اوالا  :رقابة و تدقٌق حسابات نشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سالمة التصرف فً االموال
وفاعلٌة تطبٌق القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات على ان ٌشمل ذلك -:
العامة
أ -فحص وتدقٌق معامالت االنفاق العام للتؤكد من سالمتها وعدم تجاوزها االعتمادات المقررة لها فً
الموازنة واستخدام االموال العامة فً االغراص المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذٌر او سوء تصرف
فٌها وتقوٌم مردوداتها.
ب -فحص وتدقٌق معامالت تخمٌن وتحقق جباٌة الموارد العامة للتؤكد من مالئمة االجراءات المعتمدة
وسالمة تطبٌقها.
ج -ابداء الرأي فً القوائم والبٌانات المالٌة والتقارٌر المتعلقة بنتائج االعمال واألوضاع المالٌة للجهات
الخاضعة للرقابة وبٌان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونٌة والمعاٌٌر المحاسبٌة المعتمدة وتعكس حقٌقة
المركز المالً ونتٌجة النشاط والتدفقات النقدٌة .
ثانٌا ا  :رقابة تقوٌم االداء للجهات الخاضعة لرقابة الدٌوان
ثالثا ا  :تقدٌم العون الفنً فً المجاالت المحاسبٌة والرقابٌة واإلدارٌة وما ٌتعلق بها من امور تنظٌمٌة
وفنٌة
رابعاا :تقوٌم الخطط والسٌاسات المالٌة واالقتصادٌة الكلٌة المقررة لتحقٌق االهداف المرسومة للدولة
وااللتزام بها
تم تعدٌل الفقرة خامسا من هذه المادة بموجب قانون التعدٌل االول رقم  104لسنة 2012
خامسا ا  -:إجراء التحقٌق االداري فً األمور التً ٌطلب مجلس النواب إجراء التحقٌق فٌها.
المادة ٌ - 7 -عد الدٌوان خطة سنوٌة شامله النجاز المهام الرقابٌة الموكلة الٌة طبقا إلحكام هذا القانون
تتضمن االتً -:
اوال :مهام الرقابة وتقوٌم االداء
ثانٌا :مجاالت التعاون مع هٌئة النزاهة ومكاتب المفتشٌن العمومٌٌن
ثالثا  :الموضوعات والقضاٌا التً ٌعتبرها الدٌوان ضرورٌة للتحقق من الشفافٌة ومستوى اداء الحكومة
لواجباته
المادة  - 8 -تخضع لرقابة وتدقٌق الدٌوان الجهات االتٌة - :
اوال :مإسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اي جهة تتصرف فً االموال العامة جباٌة او انفاقا او
تخطٌطا او تموٌال او صٌرفة او تجارة او انتاج اعٌان او انتاج السلع والخدمات .
ثانٌا :اٌة جهة بنص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقٌق الدٌوان .
المادة - 9 -
الدٌوان .

تستثنى السلطة القضائٌة فٌما ٌتعلق باختصاصاتها القضائٌة فقط من الخضوع لرقابة وتدقٌق

المادة  - 10 -تشمل رقابة الدٌوان فحص وتدقٌق المعامالت والتصرفات لالٌرادات والنفقات العامة
وااللتزامات المالٌة كافة تخطٌطا او جباٌة او انفاقا والموجودات بانواعها للتحقق من صحة تقٌٌمها وتسجٌلها
فً الدفاتر والسجالت النظامٌة والتؤكد من وجودها وعائدٌتها وكفاءة وسالمة تداولها واستخدامها وادامتها

والمحافظة علٌها والمستندات والعقود والسجالت والدفاتر الحسابٌة والموازنات والبٌانات المالٌة والقرارات
والوثائق واألمور االدارٌة ذات العالقة بمهام الرقابة.
المادة -11-
تإدي اعمال الرقابة والتدقٌق وفقا للقواعد واألصول والمعاٌٌر المحلٌة والدولٌة المعتمدة والطرق والوسائل
المتعارف علٌها .
المادة -12 -
اوال :تإدي اعمال الرقابة والتدقٌق فً مواقع الجهات الخاضعة للرقابة او فً مقر الدٌوان او مقرات دوائر
الدٌوان فً حالة تعذر العمل او استحالة استمراره فً مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنٌة تهٌئة المكان
المناسب لعمل موظفً الدٌوان وتقدٌم السجالت والمستندات واي بٌانات او معلومات الزمة لممارسة مهامة.
ثانٌا  :اذا امتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقٌق الدٌوان عن تقدٌم السجالت والبٌانات الالزمة إلعمال الرقابة
والتدقٌق فعلى الدٌوان اشعارها ومكتب المفتش العام فٌها لتقدٌمها خالل عشرٌن ٌومآ وبٌان اسباب االمتناع .
ثالثآ  :اذا لم ٌقتنع الدٌوان بؤسباب االمتناع عن تقدٌم السجالت فله اشعار مجلس الوزراء او هٌئة النزاهة
ألجراء التحقٌق بذلك وإلزام الجهة الممتنعة على تقدٌم السجالت والبٌانات المطلوبة وفً حالة استمرار الجهة
عن االمتناع ٌقوم الدٌوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك.
المادة -13-
للدٌوان الصالحٌات االتٌة -:
اوآل :االطالع على كافة الوثائق والسجالت والمعامالت واألوامر والقرارات ذات العالقة بمهام الرقابة
والتدقٌق وله أجراء الجرد المٌدانً أو االشراف علٌة والحصول على جمٌع اإلٌضاحات والمعلومات واإلجابات
من المستوٌات اإلدارٌة والفنٌة المعنٌة فً حدود ما هو الزم ألداء مهامه.
تدقٌق البرامج السرٌة والنفقات المتعلقة باألمن لوطنً ولرئٌس الدٌوان تخوٌل من ٌنوب عنه ألجراء
ثانٌآ:
التدقٌق وأعداد التقارٌر المتعلقة به.
ثالثآ  :القٌام بعملٌات الفحص استنادآ لقرار من المجلس للمنح واالعانات والقروض والتسهٌالت واالمتٌازات
واالستثمارات والتحقق من كونها موظفة لؤلغراض التً قدمت من اجلها .
المادة -14-
للدٌوان عند اكتشاف مخالفة ان ٌطلب من المفتش العام او هٌئة النزاهة اجراء التحقٌق واتخاذ اإلجراءات
الالزمة وإزالة المخالفة وأثارها.
المادة - 15-
لرئٌس الدٌوان ان ٌطلب من الوزٌر او من رئٌس الجهة الخاضعة للرقابة
اوآل  :احالة الموظف المسإول عن المخالفة الى التحقٌق وله ان ٌطلب سحب ٌده.
ثانٌآ  :أقامة الدعوى المدنٌة فٌما ٌنشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالٌة.
ثالثآ  :تضمٌن الموظف االضرار التً تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .

المادة - 16 -
ٌلتزم الدٌوان بؤخبار االدعاء العام او هٌئة النزاهة او الجهات التحقٌقٌة المختصة كل حسب اختصاصة لكل
مخالفة مالٌة ٌكتشفها اذا ما شكلت جرٌمة.
المادة - 17 -
ٌلتزم الدٌوان اشعار مجلس الوزراء بؤي خالف ٌنشؤ مع الجهات الخاضعة لرقابته و تدقٌقه التخاذ قرار بشؤنه
وفً حالة عجزه عن حسمه فعلٌه اشعار مجلس النواب .
المادة -18 -
على الجهات الخاضعة لرقابة الدٌوان ابالغه عن المخالفات المالٌة التً تقع فٌها حال اكتشافها دون اإلخالل
بما ٌجب ان تتخذه تلك الجهات من اجراءات مناسبة وعلٌها اشعار الدٌوان بتلك االجرءات .

الفصل الثالث
تشكيالت الديوان
المادة ـ  19ـ
ٌتكون الدٌوان من المجلس ورئٌس الدٌوان ونواب الرئٌس ودوائر الدٌوان .
المادة ـ 20ـ
اوال ٌ :تؤلف المجلس من رئٌس الدٌوان رئٌسآ ونواب رئٌس الدٌوان والمدراء العامٌن لدوائر الدٌوان
اعضاء
ثانٌآ ٌ :نعقد المجلس مرة واحدة فً الشهر على االقل بدعوة من رئٌسه او ثلث اعضائه وٌكتمل النصاب
بحضور ما الٌقل عن ثلثً اعضائه.
ثالثآ ٌ :تخذ المجلس قراراته بؤغلبٌة عدد األعضاء الحاضرٌن وعند تساوي االصوات ٌرجح الجانب الذي
صوت معه الرئٌس وتدون االقلٌة مخالفتها.
رابعآ ٌ :كون للمجلس أمانة سر ٌرأسها موظف بدرجة مدٌر تقوم بمسك سجل تدون فٌه محاضر
اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته.
خامسآ  :لرئٌس الدٌوان دعوة رئٌس اٌة جهة خاضعة لرقابة وتدقٌق الدٌوان او من ٌنوب عنه لحضور
اجتماعات المجلس فً االمور المتعلقة بتلك الجهة .
المادة -21-
ٌختص المجلس بما ٌؤتً -:
اوآل  :اقرار خطط العمل فً الدٌوان .
ثانٌآ  :وضع واقرار اسس وضوابط العمل فً الدٌوان واسالٌب تنفٌذها .
ثالثآ  :البت فً المسائل التً تقتضٌها مهام الرقابة والتدقٌق والعمل على توفٌر الوسائل الالزمة لها.
رابعآ  :تحدٌد نطاق عمل دوائر الدٌوان وقواعد تنظٌمها وفق التوجٌهات العامة للدولة.

خامسآ  :اعداد واقرار مشروع الموازنة السنوٌة للدٌوان وفق التوجٌهات العامة للدولة وارسالها الى
الوزارة المالٌة لتوحٌدها ضمن الموازنة العامة للدولة .
سادسآ  :اقرار اإلطار العام لتقارٌر الدٌوان .
سابعآ  :مناقشة تنظٌم دورات دراسٌة وتطبٌقٌة لموظفً الدٌوان وغٌرهم او للعاملٌن فً القطاع الخاص
وللمجلس منحهم مكافآت التً ٌقررها .
ثامنآ  :اعتماد ضوابط استعانة الدٌوان بخدمات مراقبً الحسابات من القطاع الخاص الجراء الرقابة
والتدقٌق الٌة جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقٌق الدٌوان على ان ال تتجاوز االعمال التً ٌكلفون بها نسبة
( )%5من نطاق العمل الرقابً وفقا لخطة الدٌوان السنوٌة .
المادة -22 -
تم تعدٌل الفقرة اوال من هذه المادة بموجب قانون التعدٌل االول رقم  104لسنة 2012
أوالا ٌ -:وافق مجلس النواب باألغلبٌة المطلقة على تعٌٌن رئٌس دٌوان الرقابة المالٌة بناءاا على إقتراح مجلس
الوزراء.
ثانٌآ  :رئٌس الدٌوان بدرجة وزٌر ٌعٌن لمدة اربع سنوات .
ثالثآ  :لرئٌس الدٌوان صالحٌات وزٌر المالٌة فٌما ٌتعلق بشإون الدٌوان ومالكه وموازنته.
المادة -23 -
ٌشترط فٌمن ٌرشح لتولً منصب رئٌس الدٌوان -:
اوآل  :ان ٌكون عراقٌآ وغٌر محكوم علٌة بجناٌة غٌر سٌاسٌة او جنحة مخلة بالشرف .
ثانٌآ  :ان الٌكون مشموآل بإجراءات المساءلة والعدالة.
ثالثآ :حاصآل على شهادة علٌا فً االختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الدٌوان وله ممارسة فعلٌة
فً مٌدان اختصاصه ضمن الحكومة او القطاع العام مدة التقل عن خمس عشر سنة.
رابعآ  :ان ٌتسم بؤعلى معاٌٌر السلوك االخالقً والنزاهة واالمانة .
خامسآ  :ان الٌكون قد رأس الدٌوان لفترتٌن متتالٌتٌن او غٌر متتالٌتٌن.
سادسآ  :ان ٌكون مستقآل والٌنتمً الي حزب او جهة سٌاسٌة .
المادة - 24 -
لمجلس النواب استجواب رئٌس الدٌوان وفقا إلجراءات استجواب الوزراء المنصوص علٌها فً الدستور وله
اعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص علٌة .
المادة - 25
ٌرتبط رئٌس الدٌوان - :
اوآل  :مكتب رئٌس الدٌوان  -وٌرأسه مدٌر حاصل فً االقل على شهادة جامعٌة اولٌة ومن ذوي الخبرة
والكفاءة.
ثانٌآ  :دائرة الشإون الفنٌة والدراسات وٌرأسها مدٌر عام حاصل على شهادة علٌا تتولى القٌام بالمهام
الفنٌة والمهنٌة التً تتطلبها اعمال الرقابة ومهمة البحث فً وسائل تطوٌر العمل الرقابً وزٌادة فاعلٌته ورفع
مستوى اداءه واعداد الخطة السنوٌة للدٌوان ولتخاذ االجراءات المطلوبة لتنفٌذها واالسهام فً وضع معاٌٌر
ومإشرات تقوٌم االداء العام .

ثالثآ  :الدائرة القانونٌة ٌرأسها مدٌر عام حاصل فً االقل على شهادة جامعٌة اولٌة فً القانون تتولى تقدٌم
المشورة القانونٌة ودراسة القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات وابداء الرأي فً مشروعات القوانٌن واالنظمة
والتعلٌمات المعروضة على الدٌوان وتمثٌل الدٌوان امام المحاكم بوكالة ٌمنحها رئٌس الدٌوان .
رابعآ  :الدائرة االدارٌة والمالٌة ٌرأسها مدٌر عام حاصل فً االقل على شهادة جامعٌة اولٌة تتولى تهٌئة
وتقدٌم الخدمات االدارٌة والمالٌة للدٌوان .
اضٌفت الفقرة خامسا بموجب قانون التعدٌل االول رقم  104لسنة 2012
خامسا ا  :المركز التدرٌبً وٌرأسه مدٌر عام حاصل على شهادة علٌا ٌهدف الى التدرٌب وتطوٌر قدرات
العاملٌن فً الدٌوان والجهات األخرى فً المجاالت المحاسبٌة والرقابٌة واالدارٌة والقانونٌة التً لها عالقة
بمهام الدٌوان وٌنظم تشكٌالته ومهامه وأهدافه والشهادات التً ٌمنحها وأجور المحاضرات فٌه بنظام ٌصدره
مجلس الوزراء بإقتراح من الدٌوان.
المادة -26 -
تم تعدٌل هذه المادة بموجب قانون التعدٌل االول رقم  104لسنة 2012
أوالا ٌ -:كون لرئٌس الدٌوان ( )2نائبان بدرجة وكٌل وزارة ٌعٌنون لمدة ( )4أربعة سنوات قابلة للتجدٌد مرة
واحدة وعلى أن تكون لهم خدمة فعلٌة التقل عن ( )10عشرة سنوات فً الدٌوان.
ثانٌا ا ٌ -:عٌن نائب رئٌس الدٌوان بنفس الشروط وطرٌقة تعٌٌن رئٌس الدٌوان.
المادة -27-
اوالٌ :كون للدٌوان ثمان دوائر تدقٌق مركزٌة وثمان دوائر تدقٌق فً المحافظات ٌرأس كل دائرة موظف
بدرجة مدٌر عام  -وتختص بالرقابة والتدقٌق على الجهات الخاضعة للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما
ٌقرره المجلس وفق متطلبات العمل .
ثانٌآ ٌ :نظم نظاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص علٌها فً البند اوآل من هذة المادة بقرار من المجلس .
ثالثآ ٌ :شترط فٌمن ٌعٌن رئٌسآ لدائرة التدقٌق ان تكون لدٌه خدمة فً الوظٌفة ذات عالقة بمهام الرقابة مدة
التقل عن  15سنة بضمنها ما الٌقل عن ( )5سنوات خدمة فً الدٌوان وان ٌكون حاصال فً االقل على شهادة
فً المحاسبة القانونٌة .

الفصل الرابع
احكـــــــام عامــــة
المادة -28 -
اوآل  - :أ ٌ -قدم المجلس تقرٌر سنوٌا الى مجلس النواب خالل (ٌ )120ومآ من نهاٌة كل سنة ٌتضمن
الجوانب االساسٌة التً افرزتها نتائج تنفٌذ الخطة السنوٌة للدٌوان بما فً ذلك االراء والمالحظات والمقترحات
المتعلقة باألوضاع المالٌة واالدارٌة واالقتصادٌة والقانونٌة وتقٌٌم فاعلٌة وكفاٌة اجراءات الحكومة الالزمة
لضمان الفعالٌة والشفافٌة فً جباٌة االٌرادات وانفاق االموال العامة.
ب -للمجلس ان ٌقدم تقرٌرآ الى مجلس النواب بكل أمر هام فً مجال الرقابة وتقوٌم االداء المالً واالداريواالقتصادي وله نشر ما ٌراه ضرورٌا بموافقة مجلس النواب .
ثانٌآ ٌ :نشر المجلس قائمة بالتقارٌر الرقابٌة والتدقٌقٌة المنجزة وٌوفر لوسائل االعالم وألٌة جهة مختصة
نسخآ منها بناء على طلبها بؤستثناء التقارٌر الماسة باألمن الوطنً فال ٌجوز نشرها اال بموافقة مجلس النواب .
ثالثآ  :لرئٌس الدٌوان بموافقة المجلس نشر اي من تقارٌر الدٌوان فً وسائل اإلعالم .
رابعآ ٌ :تولى الدٌوان اضافة لمهامة االخرى اإلشراف على دواوٌن الرقابة المالٌة فً االقالٌم وله فً سبٌل
تحقٌق ذلك ما ٌؤتً -:
أ  -مراجعة التقارٌر الرقابٌة الصادرة عن تلك الدواوٌن وتوحٌدها فً تقرٌره على المستوى االتحادي .

ب -تنسٌق عمل دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي مع دواوٌن الرقابة فً االقالٌم وفقا آللٌات تعتمد من قبل
مجلس الرقابة المنصوص علٌة فً هذا القانون .
ج -تنسٌق آلٌات عمل دواوٌن الرقابة المالٌة فً االقالٌم فٌما بٌنها وفقا لضوابط ٌقرها مجلس الرقابة المالٌة
.
خامسا :للدٌوان ان ٌتولى اجراء التحقٌق االداري فً المخالفة المالٌة المكتشفة منه بشكل مباشر فً الجهات
التً ال ٌوجد فٌها مكتب للمفتش العام او اذا تخلف مكتب المفتش العام فً الجهة المعنٌة عن اكمال التحقٌق فٌها
خالل ٌ 90ومآ من تارٌخ اشعاره من الدٌوان وٌودع المفتش العام فً هذة الحاله جمٌع المستندات واالولٌات
بضمنها جمٌع اولٌات التحقٌق الذي اجراه بناءآ على طلبه.
سادسآ  :أ  -للمجلس مناقشة وإقرار المالحظات والتوصٌات والمقترحات واآلراء الواردة فً تقارٌر الدٌوان
قبل اصدارها وله فً ذلك تخوٌل اي من اعضائه او موظفً الدٌوان جزءآ من هذا االختصاص .
ب  -للمجلس اقرارتعلٌمات او ضوابط استٌفاء اجور التدقٌق من الجهات الخاضعة لرقابة الدٌوان من
غٌر القطاع الحكومً >p/.
ج  -للمجلس اقرار ضوابط وآلٌات التنسٌق بٌن دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي ودواوٌن الرقابة
المالٌة فً االقالٌم .
د  -للمجلس تخوٌل بعض مهامه واختصاصاتة الى رئٌس الدٌوان.
المادة - 29 -
للمجلس اشراك موظفً الدولة والخبراء فً تنفٌذ مهام واختصاصات الدٌوان وله منحهم المكافؤت او االجور
التً ٌقررها.
المادة - 30 -
ٌمنح العاملون فً الدٌوان المخصصات االتٌة-:
اوآل :مخصات رقابة نسبتها ()%50من الراتب او االجر.
ثانٌآ :مخصصات خطورة نسبتها()%50من الراتب او االجر .
ثالثا  :مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة ()%30من الراتب او االجر الي منها وفق تعلٌمات
ٌصدرها المجلس.
اضٌف البند رابعا بموجب قانون التعدٌل االول رقم  104لسنة 2012
رابعا َ  -:مخصصات منع مزاولة مهنة خارج أوقات الدوام الرسمً التتجاوز نسبتها ( )%50من الراتب أو
األجر.
المادة - 31 -
لرئٌس الدٌوان منح قدم ال ٌتجاوز ستة اشهر لموظف الدٌوان فً كل درجة الغراض العالوة والترفٌع ممن
ٌتمٌز بكفاءة عالٌة او ٌبذل جهودا استثنائٌة .
المادة - 32 -
لرئٌس الدٌوان  -سنوٌا  -صرف رواتب االجازات االعتٌادٌة المتراكمة لموظفً الدٌوان الذي تتراكم اجازاته
لمدة تزٌد عن ٌ 180ومآ عما زاد تلك المدة.

المادة - 33 -
الٌحق لرئٌس الدٌوان او نوابه او روإساء الدوائر او القائمون بالرقابة والتدقٌق ممارسة مهنة او عمل اخر ولو
كان خارج اوقات الدوام الرسمً بؤستثناء نشر المإلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوٌة
المجالس العلمٌة والمنظمات المهنٌة والمجتمع المدنً .
المادة - 34 -
تم تعدٌل هذه المادة بموجب قانون التعدٌل االول رقم  104لسنة 2012
أوالا ـــ تصرف مكافؤة نهاٌة الخدمة لموظف الدٌوان الذي ٌحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونً أو
ألسباب صحٌة جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرٌر من لجنة طبٌة رسمٌة مختصة وفقا ا لما ٌؤتً :-
أ.مكافؤة تعادل راتب ومخصصات الشهر األخٌر لمدة ( )6ستة أشهر اذا كانت خدمته التقاعدٌة التقل عن ()25
خمسة وعشرون سنة.
ب.مكافؤة تعادل راتب ومخصصات الشهر األخٌر لمدة ( )12إثنى عشر شهراا اذا إحٌل الى التقاعد لبلوغه السن
القانونً او اذا كانت خدمته التقاعدٌة التقل عن ( )30ثالثٌن سنة.
ثانٌا ا  -:تصرف المكافؤة المنصوص علٌها فً البند (أوالا) من هذه المادة لورثة موظف الدٌوان المتوفً أثناء
الخدمة وتوزع علٌهم حسب نسب إستحقاقهم بموجب القسام الشرعً.
المادة - 35 -
تمنح المخصصات المنصوص علٌها فً هذا القانون لموظف الدٌوان اضافة الى المخصصات التً تنص علٌها
القوانٌن النافذة .

الفصل الخامس
احكـــام ختامـــية
المادة- 36 -
ٌكون للدٌوان نظام داخلً ٌحدد هٌكلٌة دوائر الدٌوان وواجباتها واختصاصاتها وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة - 37 -
ٌخضع موظفو الدٌوان ألحكام التشرٌعات النافذة بؤستثناء ما ورد فٌه نص خاص فً هذا القانون .
المادة - 38 -
ٌصدر رئٌس الدٌوان بموافقة المجلس تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ احكام هذا القانون .
المادة - 39 -
ٌلغى قانون دٌوان الرقابة المالٌة رقم ( )6لسنة  1990وتعدٌالته وٌستمر العمل بالتعلٌمات الصادرة بموجبة
لحٌن صدور تعلٌمات تحل محلها .
الماد ة - 40 -
الٌعمل بؤي نص تتعارض احكامة واحكام هذا القانون .
المادة – 41 -

ٌنفذ هذا القانون من تارٌخ نشرة فً الجرٌدة الرسمٌة .
جالل طالبانً
رئٌس الجمهورٌة
االسباب الموجبة
لتنظٌم عمل دٌوان الرقابة المالٌة وبٌان مهامه واختصاصاته وفً سبٌل رفع مستوى الرقابة على المال العام
وتنظٌم العالقة مع االجهزة الرقابٌة االخرى واستنادآ الى احكام البند اوآل من المادة ( )103من الدستور .
شرع هذا القانون .

