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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ديـــوان المراجعــــة القومــي

 

   م7201 لين بديوان المراجعة القومي لسنةالئحة محاسبة المراجعين والعام

( من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 50المادة ) مقتضىببالسلطات المخولة للمراجع العام عمالً    

 م أُصدر الالئحة اآلتي نصها:2015

 الفصل األول

 أحكام تمهيدية

 وبد  العمل بها إسم الالئحة

"  م2017الئحة محاسبة المراجعين والعاملين بديوان المراجعة القومي لسنة "  سمى هذه الالئحة تُ .  1

  .عليهاويعمل بها من تاريخ التوقيع 

 تطبيق

 طبق أحكام هذه الالئحة على جميع المراجعين والعاملين بديوان المراجعة القومي .تُ  .2

 تفسير

 في هذه الالئحة:  .3

تكون للعبارات والكلمات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها في قانون ديوان المراجعة   ( أ)

 م.2015القومي لسنة 

تكون للعبارات  ومع عدم اإلخالل بما ورد في الفقرة )أ( ،خرأ ىنالسياق مع ما لم يقتض ( ب)

 -:  والكلمات اآلتية المعاني المبينة أمام كل منها

زائداً عالوة غالء المعيشة به األجر اإلبتدائي  يُقصد:   األساسياألجر

 .لالترحيالسكن وبدل  وبدل

الذي يشمل األجر األساسي  اليبه األجر اإلجم يُقصد:  ألجر الكليا 

 . األخرىالعالوات والبدالت  زائداً 

 والسلطاتيات بها مجموعة الواجبات والمسئول يُقصد : الوظيفة  
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  المكلف العامل لمراجع أول المراجع العام،من الممنوحة 

 أهداف الديوان . تحقيقل ها،إنجازب

 بها وظائف الدرجات الخامسة فما دون . يُقصد:  خرىالوظائف األ

 

 بها وظائف الدرجتين الرابعة والثالثة . يُقصد:  العلياالوظائف 

 

 األولىبها الوظائف المخصص لها الدرجات من  يُقصد:        العليا ةالقيادي فالوظائ

 فما فوق .

 

عقد لمحاسبة شاغلي الذي يُ به مجلس المحاسبة  يُقصد:         المحاسبة المصلحي مجلس

 . األخرىالوظائف و ،العليا الوظائف

 العاليمجلس المحاسبة 

 

 لجنة اإلستئنافات

به مجلس المحاسبة الذي يعقد لمحاسبة شاغلي  يُقصد:        

 . العلياالوظائف القيادية 

 

   

 ا اللجنة التي يكونها المراجع العام إلستئناف القراراتبه يُقصد: 

  .( من هذه الالئحة29بموجب أحكام المادة )

  
 الفصل الثاني                                                    

 مجالس المحاسبة وإختصاصاتها وسلطاتها

 أنواع مجالس المحاسبة

            تكون مجالس المحاسبة التي تنظر المخالفات بمقتضي أحكام هذه الالئحة على الوجه  (1) .4

 اآلتي: 

 .العالي)أ( مجلس المحاسبة 

 )ب( مجلس المحاسبة المصلحى.

في هذه الالئحة  عليها( يجوز نظر المخالفات المنصوص 1(  على الرغم من أحكام البند )2)

 (.8إيجازياً على الوجه المبين في المادة )

 المصلحي تشكيل مجلس المحاسبة

 .من الديوان من رئيس وعضوين المصلحيشكل المراجع العام مجلس المحاسبة يُ   (1)     .5

 المتهم.  من درجة علىأ المصلحيتكون درجة رئيس وعضوي مجلس المحاسبة  ( 2)       
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 العاليتشكيل مجلس المحاسبة 

من رئيس وعضوين من شاغلي الوظائف  العاليمجلس المحاسبة   المراجع العام  شكليُ   (1)  .6

 .بالديوان العلياالقيادية 

من درجة  علىوالعضوين أ ،العاليعلى أن تكون درجة رئيس مجلس المحاسبة   (2)  

 العامل المتهم.أو  ،المراجع

 العالي( يجوز أن تكون درجة رئيس مجلس المحاسبة 2على الرغم من أحكام البند ) (3)

والعضوين في ذات درجة المراجع أو العامل في حالة ما إذا كان المتهم يشغل أعلى 

مع ضرورة مراعاة األقدمية  ؛بالديوان العلياوظيفي في سلم الوظائف القيادية  مستوى

 الوظيفية ما أمكن . 

  العاليأو  المصلحيإختصاصات  وسلطات مجلس المحاسبة 

بالمحاسبة في المخالفات الواردة في المادة  العاليأو المصلحي( يختص مجلس المحاسبة 1) . 7

  من هذه االئحة. (23)

  من الجزاءات المنصوص  أي بتوقيع السلطة العالي أو المصلحيالمحاسبة  لمجلس تكون (2)     

 .من هذه االئحة (24)في المادة   عليها

 المحاسبة اإليجازية

 في الديوان إيجازياً . من المراجعين أو العاملين أيُ  يختص المراجع العام بمحاسبة (1). 8

ً ( يكون للمراجع العام 2)       عليها في توقيع أي من الجزاءات المنصوص عند المحاسبة إجازيا

   من هذه االئحة . (24المادة )من (  3و2و1البنود )

هذه  من ( 2و1البنود )ة الممنوحة له بموجب أحكام سلطالفوض يُ أن لمراجع العام ل( يجوز 3)

أقل من درجة أال تكون درجة المفوض  على ؛كتابةً  حددهايُ  التيللمستويات الوظيفية المادة 

 .المراجع أو العامل المتهم 
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 الفصل الثالث

 إجرا ات التحقيق والمحاسبة

 التحقيق

إال بعد  عاليأو  ،مصلحيالعاملين أمام مجلس محاسبة أو ،من المراجعين ال يجوز تقديم أيً   (1)   .9

للمراجع  سبق التحقيق إستيضاح مكتوبويجوز أن ي   ،إجراء تحقيق مكتوب عن المخالفة

 .المعني  للعاملأو 

على أال تقل درجة  ؛أكثر يختاره المراجع العامأو ،بإجراء التحقيق مراجع أوعامل يقوم   (2)

   المحقق عن درجة المراجع أو العامل المعني .

ً  عنيحقيق مع المراجع أو العامل الميتم الت   (3) أو تعذر  ،إليهفإذا لم يتم اإلهتداء  ؛حضوريا

 أو حضر وتغيب بعد ذلك يستمر التحقيق في غيابه.  ،حضوره

وتتاح له الفرصة  ،إليهالمخالفات المنسوبة  المعنيلعامل اعرض المحقق للمراجع أو ي     (4)

 . إليهعلى كل ما هو منسوب  كاملة للرد

 إجرا ات التحقيق

 تتبع في التحقيق اإلجرا ات اآلتية:    .10

( ثمانية وأربعين ساعة على األقل للمثول أمام 48إعالن المراجع أو العامل المعني قبل ) )أ(

 .إليهالمحقق في المخالفـة المنسوبة 

ً يُ  )ب(           وفي  ،أو في عنوانه المدون في ملف خدمته ،علن المراجع أو العامل المتهم شخصيا

علن بواسطة عنوان أقرب األقربين أو كان خارج البالد يُ  ،هتداء إلى مكانهحالة عدم اإل

أو البريد  ،أو باللصق على لوحة اإلعالنات بالديوان ،المدون في ملف خدمته إليه

 أو أي وسيلة إتصال أخرى. اإللكتروني

 بالمخالفات. لى الوثائق والمستندات ذات الصلةكما يطلع ع ؛شهوديستمع المحقق ألقوال ال )ج(

م، كما إليهستماع ضرورة اإل يرىممن  ؛الخبراء الفنيينستدعاء الشهود أوإيجوز للمحقق   )د(

وعلى  ،عليهاأو مستندات ذات صلة يرى ضرورة اإلطالع  ،له حق طلب أي وثائق

الحق في مناقشة ذلك  للمراجع أو العامل المعنيالجهات المعنية تمكينه من ذلك، ويكون 

 الشاهد أو الخبير الفني.
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 محضر التحقيق

 مكانه واألقوالو  بين فيه تاريخ بدء التحقيقيُ  ؛ثبت التحقيق في محضر مسلسل الصفحاتيُ    (1)   .11

ل كل ورقة من أوراق المحضر بتوقيع وتذيً  ،نتهائهإووقت  ،تبعتإواإلجراءات التي 

  .المحقق

 كل أوراق المحضر . علىويوقع  ،المعني أقواله راجع أو العاملتلى على المتُ   (2)

 قدمت  رفق مع المحضر المذكور عند رفعه للمراجع العام المستندات والوثائق التيتُ  ( 3)

 والمتعلقة بالمخالفة .

 نتائج التحقيق

 الذي يجوز له:يقوم المحقق برفـع نتيجة التحقيق للمراجع العام   (1)  .12

 .القصورفيه ما يشكل قصوراً إلكمال ذلك  رأىالمحقق إذا  إلىإعادته  )أ(

 ورد كل األجر الموقوف  ،األمر بحفظ اإلجراءات وإصدار قرار بإلغاء أمر اإليقاف )ب(

الذي سبق إيقافه  ؛المعني إذا لم يكشف التحقيق عن بينة مبدئية ضد المراجع أو العامل

 .عن العمل

يق عن وجود بينة إحالة محضر التحقيق إلى مجلس المحاسبة المختص إذا كشف التحق)ج( 

 مخالفة بمقتضى أحكام هذه الالئحة. بإرتكاب راجع أو العامل المعنيمبدئية ضد الم

ف إذا كش عليها مستندات التي تحصل)د( رفع األمر لوكيل النيابة المختص مع الوثائق وال

 بما يشكل جريمة جنائية . ؛المعني راجع أو العاملالمالتحقيق عن وجود بينة ضد 

  أو العاملين فال يجوز تقديمه للمحاسبة  ،من المراجعين إذا أقيمت إجراءات جنائية ضد أي    (2)

طالما ظلت اإلجراءات الجنائية قيد  ؛من األسباب المضمنة في التهمة الجنائية ة ألي  اإلداري

 النظر.

ً حاسب إديجوز أن يُ    (3) تتم تبرئته من التهمة الجنائية بموجب أحكام  أوعامل ،أي مراجع اريا

ثار على أال تُ  ؛هذه الالئحة خالل شهر من صدور قرار المحكمة بتبرئته من التهمة الجنائية

 بطريقة أساسية التهمة التي برأته منها المحكمة الجنائية.

 يقاف عن العملاإل

أو العامل المتهم عن العمل في غير القضايا المعروضة  ،المراجعيجوز للمراجع العام وقف  (  1) .13

ويجوز أن يتضمن  ،أمام المحاكم الجنائية إذا اقتضت إجراءات التحقيق أو المحاسبة ذلك
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أو قرار مجلس  ،األمر إيقاف نصف األجر كحد أقصى إلى حين صدور نتائج التحقيق

مجلس  إلىقدم خاللها المراجع أو العامل اً يُ أال تتجاوز مدة اإليقاف ستين يوم على ؛المحاسبة

 المحاسبة المعني.

در المجلس المعني صولم يُ  ،نقضت مدة الستين يوماً دون تقديم العامل الموقوف للمحاسبةإإذا    (2)

وفك الجزء الموقوف من األجر  ،لمراجع العام إلغاء أمر اإليقاف عن العملوز لقراره يج

 الكلي مع إستمرار إجراءات المحاسبة .

الذي أقيمت ضده إجراءات جنائية عن  ؛المتهم أو العاملالمراجع للمراجع العام إيقاف     (3)

 . ىقاف وقف نصف األجر الكلي كحد أقصويجوز أن يتضمن أمر اإلي ،العمل

 المراجع أو العامل المتهم .بلغ أمر اإليقاف كتابة إلى يجب أن يُ    (4)

في حالة وجود (  يتخذ المراجع العام كافة اإلجراءات القانونية الالزمة إلسترداد المال العام 5)

 تعدي عليه.

 يجازيةإجرا ات المحاسبة اإل

 المتهم إذا   كما ال يلزم حضور ؛أو تدوين بينه ،(  ال يلزم في المحاسـبة اإليجازية تحرير تهمة1).14

 أن: على  تعذر ذلك

 وم الذي وقعت فيه المخالفة.الي)أ( ال يصدر القـرار في ذات 

 منح المتهم فرصة الرد على التهمة شفاهة أو كتابة.)ب( يُ 

 خطر المتهم بالقرار حال صدوره.)ج( يُ 

 دون في المحضر ما يلي:يجب على الشخص الذي يجري المحاسبة أن يُ   (2)

 .المتهم إسم)أ( 

 ومنطوق القرار. )ب( حيثيات

 )ج( التاريخ.

 المحضر. على)د( توقيعه 

 ة بالحيثيات ومنطوق القرار.اإلداري)هـ( إخطار القطاع المختص بالشئون 
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 اليالعأو  يالمصلحالمحاسبة مجلس إجرا ات المحاسبة أمام 

 اآلتي :  الوجه على اليالعأو  المصلحيالمحاسبة مجلس محاسبة أمام التكون إجراءات   (1).15

المتهم بالتهمة المراجع أو العامل  العاليأو  ،المصلحي المحاسبة مجلسخطر رئيس يُ  )أ( 

على أن يتضمن اإلخطار ملخص الوقائع بالقدر الذي يمكنه من اإللمام  ؛إليهالموجهة 

  .إليهبما هو موجه 

نعقاد مجلس إمكان وتاريخ  العاليأو  ،المصلحيالمحاسبة مجلس حدد رئيس يُ  )ب( 

أو إدارته بذلك المكان  ،خطر المراجع أو العامل المتهم بواسطة قطاعهالمحاسبة ويُ 

 والتاريخ ، على أن يكون ذلك قبل ثماني وأربعين ساعة على األقل .

ً يُ   )ج( وفي  ،أو في عنوانه المدون في ملف خدمته ،علن المراجع أو العامل المتهم شخصيا

علن بواسطة عنوان أقرب األقربين أو كان خارج البالد يُ  ،مكانههتداء إلى حالة عدم اإل

أو البريد  ،أو باللصق على لوحة اإلعالنات بالديوان ،المدون في ملف خدمته إليه

 أو أي وسيلة إتصال أخرى. اإللكتروني

وما يدعمه  ،من ممثل الديوان اإلتهامإلى ملخص  العاليأو  ،المصلحييستمع المجلس  )د(

 .لمتهم وما يدعمه من دفوعاتللمراجع أو العامل اكما يستمع أيضا  ؛من دالئل وقرائن

 الشهادة كتابة. أخذويجوز  ،ميناليأقوال الشهود على  أخذيجب  )هـ(

 وتقديم المذكرات الختامية. ،الشهود إستجواب)و( يحق للطرفين مناقشة و

 إدانتهبسبب  ،مجلس محاسبةتهم الذي أدين في تهمة جنائية لعند تقديم المراجع أو العامل الم  (2)

منطوق حكم المحكمة الجنائية على مجلس موضوع التهمة الجنائية يجب عرض  في

وال يجوز للمتهم أن يتقدم بأي دفاع أمام مجلس  ،وعلى المجلس قبول حكم المحكمة ،المحاسبة

 المحاسبة لنفي التهمة الجنائية التي أدين فيها.

 اإلعتراض حق

بدء إجـراءات  عند العاليأو ،المصلحيالمحاسبة مجلس أمام المتهم العامل يجوز للمراجع أو   .16

مع توضيح األسباب الموضوعية  ؛أو أي عضو فيه ،رئيس المجلس علىعتراض المحاسبة اإل

المناسب تخاذ القرار إل ؛عتراض للمراجع العامورفع اإل ،ت،وعلى المجلس وقف اإلجراءا ،لذلك

ً اإلعتراض  بل  الجديد أذا قُ وأن يكون تشكيل المجلس  ،في مدة ال تتجاوز أسبوعاً واحداً  وال  ،نهائيا

  .هيعلاإلعتراض  حقي
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 بصديق اإلستعانةحق 

بصديق  اإلستعانة العالي أو ،المصلحي المحاسبة مجلس أمام المتهم العاملأويحق للمراجع    .17

   على أال يحق للصديق مخاطبة المجلس أو مناقشته. ؛لمساعدته في الدفاع عن نفسه

 تعديل التهمة

عدل في أن يُ  ؛في أي وقت قبل النطق بالقرار العالي أو المصلحي المحاسبة لمجلس ال يجوز  .18

 .عدلـةالمُ  وتحقيق في التهمة الجديدة أ التهمة أو يحرر تهمة جديدة إال بعد إجراء

 محضر المحاسبة

في محضر المحاسبة جميع البيانات التي  العاليأو  المصلحيالمحاسبة مجلس دون رئيس يُ    .19

 كما يرفق جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك ويقوم بإعتمادها . ؛دمتوردت أو قُ 

 القــــــرار

أن تكون حيثيات القرار  علىباألغلبية   العاليأو  المصلحيصدر قرار مجلس المحاسبة ي    ( 1)    .20

 باإلجماع . القرار من رئيس وأعضاء المجلس إذا كان  عليهاوموقعاً  ،مكتوبة

ً يرأيكون للعضو المخالف حق إثبات    (2)  من جانبه. عليهوموقعاً  ،ه مسببا

ً  ،يجب أن يشمل منطوق القرار اإلدانة والجزاءات( 3)  من عليهأو البراءة موقعا

 المجلس. رئيس

إذا  ورد األجر الموقوف ،يجب أن يشتمل على إلغاء أمر اإليقافإذا كان القرار بالبراءة   (4) 

 ً  .عن العمل وبجزء من األجر كان المراجع أو العامل موقوفا

ً من الجزاءات الواردة في المادة صدر المجلس ما إذا كان القرار باإلدانة يُ (  5)  يراه مناسبا

 .من هذه الالئحة (24)

 بالقراراإلعالن 

والمراجع  ،المتهمالمراجع أو العامل  العاليأو  المصلحيالمحاسبة مجلس خطر رئيس يُ   (1)   .21

 القرار كتابةً .ب العام 

ً يُ   (2)          وفي حالة  ،أو في عنوانه المدون في ملف خدمته ،علن المراجع أو العامل المتهم شخصيا

 إليهعلن بواسطة عنوان أقرب األقربين أو كان خارج البالد يُ  ،هتداء إلى مكانهعدم اإل
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 أو البريد اإللكتروني ،أو باللصق على لوحة اإلعالنات بالديوان ،المدون في ملف خدمته

 أو أي وسيلة إتصال أخرى.

 اإلجرا ات حفظ محاضر

ومحضر أي إجراءات  ،العاليأو  المصلحيالمحاسبة مجلس و ،حفظ محاضر إجراءات التحقيقتُ    .22

 الذي تمت محاسبته . للمراجع أو العامل إيجازية في الملف السري

 الفصل الرابع

 المخالفات والجزا ات

 المخالفات

أو جنائية يخضع المراجع أو العامل للمحاسبة بمقتضى أحكام  ،دون المساس بأي إجراءات مدنية  . 23

 هذه الالئحة في حالة:

أو أي أمر  ،عليهأمر سار قرار أو متثال ألي قانون أو الئحة أو إهماله أو رفضه اإل  (1)

 أو ممن له سلطة إصدار األوامر. ،من رئيسه إليهمشروع صادر 

في  عليهاإهماله أو رفضه أو إعاقته أو إخالله بأداء واجباته الوظيفية المنصوص   (2)

 القانون  أو اللوائح أو القرارات.

ً يتعارض   (3) كما هو  ؛أو ال يليق بمركزه الرسمي ،مع أداء واجباته الوظيفيةإتيانه سلوكا

للمراجعين والعاملين الصادرة بموجب أحكام وارد بالئحة السلوك المهني واألخالقي 

 .م2015قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 

 إدانته في تهمة جنائية . ( 4)

 التعامل مع األجهزة الخاضعة للمراجعة . إساءته  ( 5) 

 الجزا ات

 الجزاءات اآلتية: واحدة من هذه الالئحة وقع بمقتضى أحكامتُ    .24

 التأنيب .   (1)

 .بإتخاذ إجراءات محاسبة أكثر صرامة  اإلنذار ( 2)

 يوماً من األجر األساسي . غرامة ال تزيد عن أجر ثالثين ( 3)

 أدنى ثمانية شهور .بحد أقصى سنة وحد ،% 15(  تخفيض األجر األساسي بما ال يتجاوز 4)

 عن ثالث سنوات . تأجيل الترقية لمدة ال تزيد  ( 5)
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وال يجوز أن  ،وبحد أقصى ثالث سنوات ،تخفيض الدرجة بما ال يتجاوز درجة واحدة  (6)

كان يتقاضاه فى  الذييكون أجر المراجع أو العامل عند تخفيض درجته أقل من األجر 

 خفض منها. التيالدرجة 

الفصل من الخدمة ويكون وجوبياً في حالة اإلدانة الجنائية في جريمة مخلة بالشرف أو   (7)

 األمانة .

 الفصل الخامس

 ستئنافإعادة النظر في التظلم واإل

 إعادة النظر

ً أوبناء ،نفسهيجوز للمراجع العام من تلقاء    .25 العامل المحكوم  من المراجع أو طلب على ا

خمسة عشر يوماً من  وذلك خالل ،النظر في قرار المحاسبة اإليجازي المعنيعيد إيجازيا أن يُ  عليه

 .صدوره  تاريخ

 ياإلدارالتظلم 

26.   ً ، بموجب مجلس محاسبة مصلحيأو ،يجوز للمراجع أو العامل الذي تمت محاسبته إيجازيا

 محاسبته إيجازياً.نهائياً بالنسبة لمن تمت ويكون قراره  ،أن يتظلم إدارياً للمراجع العام يوعالأ

 اإلداريميعاد التظلم 

ً  اإلدارييكون ميعاد التظلم   (1) .27  الوجه اآلتي :  على( 26المـادة )  ألحكام وفقا

 سبعة أيام من تاريخ الحكم اإليجازي.   )أ( 

ً من تاريخ إخطار الأربع )ب(  اسبالمُ  أو العامل ،مراجعة عشر يوما بقرار مجلس  ح 

 . العاليأو  المصلحيالمحاسبة 

العامل المتظلم للجهة التي المراجع، أوداعه من قبل إييُحال التظلم فور يجب أن  (2)

قها في خالل سبعة أيام من يعلويجب على هذه الجهة أن تتقدم بت ،عليهق يعلالقرار للت أصدرت

 عتبر عدم الرد في خالل تلك المدة بمثابة رفض للتظلم .ويُ  ،تاريخ إخطارها

 اإلداريالمراجع العام في التظلم  سلطة

 السلطات اآلتية : اإلداريتكون للمراجع العام عند نظر التظلم   (1) .28

 الموافقة على القرار اإليجازي أو تخفيضه أو إلغاؤه. )أ( 
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 على قرار مجلس المحاسبة دون أي تعديل. ( الموافقة)ب             

ً يجب أن يكون ذلك مُ  في حالة عدم موافقته على قرار مجلس المحاسبة  )ج(   صدر ويُ  ،سببا

ً أمراً بتشكيل مجلس جديد  .اإلداريبالنسبة للتظلم  ، ويكون قرار المجلس األخير نهائيا

 (21( في خالل واحد وعشرون )1المراجع العام إصدار قراره وفقاً ألحكام البند ) علىيجب   (2)

 عدم الرد في خالل تلك المدة بمثابة رفضاً للتظلم.ويعتبر  ،يوماً من تاريخ إيداع التظلم

 لجنة اإلستئنافات

المصلحي  س المحاسبةمجلضد قرار  اتاإلستئنافشكل المراجع العام لجنة للنظر في ( يُ 1). 29

 -سمى لجنة اإلستئنافات من :تُ  ؛والعاليأ

 . عامالمراجع النائب    )أ(             

  .من رؤساء القطاعات بالديوان أثنين ( )ب             

  الديوان .ب المستشار القانوني)ج(              

 -سلطة :المرفوع إليها (  يكون للجنة اإلستئنافات بعد النظر في التظلم 2)

 .)ا(  تأييد القرار 

 . )ب( تعديل القرار

 . )ج( الغاء القرار

في  في حال وجود قصورإلعادة النظر فيه؛  للجهة التي أصدرت القرار األوراق)د( إعادة 

  . إجراءات المحاسبة

ترفق مع القرار للمراجع العام  أسباب قرارها بحيثياتاإلستئنافات لجنة ح وض( تُ هـ)

 .  لمتظلمأو العامل المراجع وا

 اإلستئناف يحق المراجعين والعاملين ف

لجنة اإلستئنافات المكونة بموجب أحكام  إلىالعاملين أن يستأنف والمراجعين أيجوز ألي من    .30

 -:إذا  العاليأو  ،المصلحيضد قرار مجلس المحاسبة  من هذه الالئحة( 29المادة ) 

 ( لم يقتنع بالرد على تظلمه .1)       

يوماً من تاريخ  21ارمجلس المحاسبة بعد مضي الذي رفعه ضد قر لم يصله رد على التظلم (2)     

 . إيداع التظلم
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بموجب أحكام المادة تم تشكيله  يالذ ؛مجلس المحاسبة الجديدلم يقتنع بالقرار الذي أصدره  (3)     

 . ( (ج( )1) (28)

 ستئنافحق المراجع العام في اإل

( من هذه 29للجنة اإلستئنافات المكونة بموجب أحكام المادة ) يجوز للمراجع العام أن يستأنف   .31

  . المصلحيو العاليس المحاسبة لضد قرار مج الالئحة

 يالعالأو  يالمصلحقرار مجلس المحاسبة  اإلستئناف ضدميعاد 

 لجنة اإلستئنافاتل  العاليأو ،المصلحيستئناف ضد قرار مجلس المحاسبة إلاميعاد يكون ( 1)  .32

 من : 

 بالقرار. هأربعة عشر يوماً من تاريخ إخطار بعدالمراجع العام  )أ(

 ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار . بعد الذي تمت محاسبتهالمراجع أوالعامل  )ب(

ستئناف ضد قرار مجلس اإلقبول  ال يجوز للجنة اإلستئنافات (1البند )أحكام على الرغم من ( 2)

المتاحة التي  اإلداريطرق التظلم إال بعد إستنفاذ جميع  ؛المحاسبة المصلحي أو العالي

 . نصت عليها هذه االئحة

 الفصل السادس

 أحكام عامة

 تقادم دعاوى المحاسبة

سنوات  عشر يدعـاوى المحاسبة بالتقادم عند مضسقط بموجب أحكام هذه الالئحة ت    (1)  .33

 المخالفة.ب العلمتاريخ   من

وتسري المدة من  ،( بأي إجراء من إجراءات التحقيق1المذكورة في البند )تنقطع المدة  ( 2)

 عتباراً من تاريخ آخر إجراء.إجديد 

نقطاعها إ عليهنقطاع المدة ألحدهم يترتب إن إدد المتهمون في ذات الموضوع ف( إذا تع3)

 ن.يخرلآل
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 محو الجزا ات

محو ب المراجع العامطالب أن يُ  الالئحةبمقتضى أحكام هذه يجوز للعامل الذي أدين   (1)  .34

 بعد إنقضاء الفترات اآلتية : التي تم توقيعها عليهءات االجز

  اإلنذار أو الغرامة التي ال تزيد عن أجر ثالثين أو ،واحدة بالنسبة لعقوبة التأنيبسنة  )أ(

 يوماً.

من تاريخ ؛ على أن تحسب تأجيل الترقيةأو  ،تخفيض األجربالنسبة لعقوبة سنتين  )ب(

  إنقضاء العقوبة .

على أن ؛ تحسب من تاريخ إنقضاء العقوبة؛ تخفيض الدرجةلعقوبة  سنتين بالنسبة)ج(  

 . إنقضاء العقوبةأو العامل في حالة تخفيض الدرجة من تاريخ   حسـب أقدمية المراجعتُ 

بمقتضى قرار مجلس محاسبة سواء  ؛ال يسري محو الجزاءات في حالة الفصل من الخدمة  (2) 

 أو جريمة مخلة بالشرف. ،الجنائية بجريمة خيانة األمانة أو بسبب اإلدانة

 .عند نظر الترقياتيعتبر الجزاء كأن لم يكن أصالً عند صدور قرار المحو   (3) 

صدر على أن تُ ؛ المراجع العامكونها يصدر بواسطة لجنة ( يتم محو الجزاءات بموجب قرار يُ  4)

والتأكد من جودة أدائه  ،باس  ير أداء المراجع أو العامل الُمح  اللجنة قرارها بعد مراجعة تقار

  . وحسن سلوكه بعد توقيع ذلك الجزاء

 تفويض السلطات

35.   ً ( ألي 6الواردة في هذه الالئحة فيما عدا المادة ) سلطاته من يجوز للمراجع العام أن يفوض أيا

 بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.مراجع أوعامل تابع له 

ديسمبر  14هـ الموافق 1439الأول    ربيع 26صدر تحت توقيعي في 

 م2017

 الطاهـــــــر عبدالقيوم إبراهيم     

 المراجع العام لجمهورية السودان                                                              
 

 


