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جهـاز الرقابــة املاليــة والإداريــة للدولــة

قــــــــرار

 رقـــم 2013/13

 باإ�صـــدار الالئحـــة التنفـيذيـــة 

لقانـون الرقابـة املاليـة والإداريـة للدولـة

ا�ستنـادا اإىل قانـــــون الرقابـــــة املاليـــــة والإداريـــــة للدولـــــــة ال�ســــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقـــم 2011/111 ،

وبنــــاء علـــى مـــا تقت�سـيه امل�سلحـة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة املرفقة .

املــادة الثانيـــة

تلغى الالئحة التنفـيذية لقانون الرقابة املالية للدولة ال�سادرة بالقرار رقم 2003/10 ، 

كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلـريدة الر�ســمية ، ويعمل به مــــن اليــوم التايل لتاريخ ن�ســــره .

�صدر فـي : 22 من جمادى الأوىل 1434هـ

املوافــــق :  3   من ابريــــــــــــــــــــل 2013م

   نا�صـــر بـن هــــالل بــن نا�صـــر املعولـــــي

 رئي�ض جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
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الالئحة التنفـيذية 

لقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة

الف�صل الأول

تعريفات واأحكـام عامــة

املـــادة ) 1 (

يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فـي هــذه الالئحــة ذات املعنــى املبيــن فـي قانـون الرقابــة 

املاليــة والإداريــة للدولــة امل�سـار اإليــه ، كما يكــون للكلمـات والعبـارات التاليـة املعنـى املو�ســح 

قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

القــانـــون : قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة .

الوثـائــق : املحررات وامل�ستندات وم�سوداتها �سواء املكتوبة اأو املطبوعة اأواملختزلة اأو اأي 

اأ�سرطة ت�سجيل اأو اأجهزة حا�سب اآيل اأو اأقرا�ض رقمية اأو اأفالم اأو خمططات 

اأو ر�سوم اأو خرائط اأو اأي مواد اأخرى ميكن ال�ستعانة بها فـي تدوين اأو نقل 

املعلومات اأو البيانات .

املـــادة ) 2 (

ميار�ض اجلهاز اخت�سا�ساته بطريقة العينة اأو الفح�ض ال�سامل وفقا لحتياجات العمل ، 

وفــي �سـوء مــا ي�سفـر عنه فحـــ�ض الأنظمــــة واإجــراءات الرقابـــــة الداخليـــة حمــــل الفحـــ�ض 

والتحفظ  الأدلة  وتوثيق  فـي �سبط  الخت�سا�ض  ال�ستعانة بجهات  وللجهاز   ، نتائج  من 

عليها و�سبط املتهمني ، وكذا ال�ستعانة باجلهات الر�سمية الأخرى اإذا تطلب الأمر الوقوف 

على بع�ض امل�سائل الفنية اأو التخ�س�سية .

املـــادة ) 3 (

يبا�ســر اجلهاز الرقابة الوقائية خالل قيام اجلهات اخلا�سعة لرقابته بالأداء ، ويتدخل 

فـي التوقيت املنا�سب لت�سويب امل�سار وتفادي الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها .
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املـــادة ) 4 (

يعتمــد الرئيــ�ض خطــة الفحــ�ض ال�سنويــة للجهـاز قبـل بداية ال�سنة املالية ، ويجوز تنفـيذ 

اأي مهام اأو اأعمال اأخرى خارج نطاق اخلطة كلما اقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، وي�سدر 

نائب الرئي�ض املخت�ض اأو من يفو�سه اأمر تكليف مبهام الفح�ض .

املـــادة ) 5 (

على اجلهــات اخلا�سعــة لرقابــة اجلهــاز موافاته باأوامر وتوجيهات جاللة ال�سلطان فور 

�سدورهـــا والإجــراءات التـي اتخذتهـــا ب�ساأنهــا ، ويقــوم اجلهــاز مبراجعــة هــذه الإجــراءات 

ومتابعة التنفـيذ .

املـــادة ) 6 (

على اجلهـات اخلا�سعـــة لرقابـــة اجلهــاز تخ�سيــ�ض الأماكـــن والتجهيــزات املكتبيــة الالزمـــة 

والربط الآيل باأنظمتها وتذليل كافة ال�سعوبات لأع�ساء اجلهاز لتاأدية مهامهم .

املـــادة ) 7 (

لع�ســـو اجلهــاز اأن يدعــم مالحظاتــه باأدلــة الإثبــات املختلفــة ، كالو�سائــل املرئيــة والتقنيـــة 

والأقرا�ض املمغنطة والت�سوير املرئي وال�سوئي وغريها من الو�سائل املتاحة .

املـــادة ) 8 (

للجهاز ال�ستعانة باخلرباء والفنيني ومراقبي احل�سابات لأداء اأعمال حمددة ، عن طريق 

اخلربة  وبيوت  الأكادميية  واملوؤ�س�سات  املتخ�س�سة  وال�سركات  املكاتب  مع  املبا�سر  التعاقد 

وغريها ، كما يجوز للجهاز ال�ستعانة باأي فرد لأداء هذه الأعمال وفقا لل�سروط الآتية :

1 - اأن يكون حممود ال�سرية ، ح�سن ال�سمعة وال�سلوك .

2 - األ يكون قد �سدر �سده حكم نهائي بال�سجن فـي جناية اأو بعقوبة فـي جرمية 

خملة بال�سرف اأو الأمانة ، ولو كان قد رد اإليه اعتباره .

3 - اأن يكون حا�سال على موؤهل وخربة تتنا�سب مع طبيعة العمل .

      ويتم حتديد الأتعاب وفقا للعقود التي تربم معهم .
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املـــادة ) 9 (

يلتزم اخلرباء والفنيون ومراقبو احل�سابات والأفراد امل�سار اإليهم فـي املادة )8( من هذه 

الالئحة قبل مبا�سرتهم لالأعمال املوكلة اإليهم بالآتي :

1 - اأداء اليمني التالية اأمام الرئي�ض " اأق�سم باللـه العظيم اأن اأوؤدي عملي بال�سدق 

وال�سرف والأمانة ، واأن اأحافظ على �سرية الأعمال " .

2 - الإف�ســـاح عـن اأي م�سلــحـة تتعلـــق بهـــم اأو باأزواجهـــم اأو باأقاربهـــم حتى الدرجـــة 

الرابعة فـي الأعمال املوكلة اإليهم .

املـــادة ) 10 (

تكـــون املعلومــــات والبيانـــــات التـي يح�ســل عليهــا اخلبـــراء والفنيــــون ومراقبـــو احل�سابـــات 

، ويحظــر عليهــم  للجهــاز  الالئحــة ملكـــا  املـــادة )8( من هذه  فـي  اإليهــم  امل�سـار  والأفراد 

، وكل من يخالف ذلك  التعاقدية  العالقة  انتهاء  بعد  �سريتها حتى  اإف�ساء  اأو  ا�ستغاللها 

يتعر�ض للم�ساءلة القانونية .

الف�صل الثاين

الخت�صــا�صــــات

املـــادة ) 11 (

ميــار�ض اجلهـــاز اخت�سا�ساتـــه املن�ســـو�ض عليهـــا فــــي القانـــــون وفــــــق مقت�سيــــات العمـــل ، 

وله فـي �سبيل ذلك :

ذات  للقوانني  الهيكلة  واإعادة  اخل�سخ�سة  اإجراءات  مطابقة  مدى  من  التحقق   - اأ 

العالقة على النحو الآتي :

1 - مراجعة الدرا�سات املتعلقة بتقييم امل�ساريع املراد خ�سخ�ستها . 

2 - درا�سة م�سروعات العقود اأو التفاقيات املقرر اإبرامها بخ�سخ�سة تلك امل�ساريع . 

3 - التحقق من مدى اللتزام بالربنامج الزمني لعملية اخل�سخ�سة .

4 - متابعة مراحل اخل�سخ�سة وتقييم نتائجها .
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ب - مراجعــة ح�سابـــات الأمانـــات والعهـــد واحل�سابــات البنكيـــة وال�سمانـــات والتثبــــت 

من �سحة العمليات اخلا�سة بها .

ج - متابعة تنفـيذ اخلطط التنمويــة وتقييــم اأداء اجلهـــات اخلا�سعــة لرقابــة اجلهــاز 

وتقييم اأداء امل�سروعات بالتكاليف املقدرة لها طبقا للتوقيت الزمني املحدد ، وتتبع 

اقت�سادية  بطريقة  ا�ستخدامها  يتم  املوارد  اأن  من  والتحقق  وتقييمها  النتائج 

وبكفاءة وفاعلية ، وذلك من خالل ما ياأتي :

1 - مراجعة تنفـيذ اخلطة التنموية ومدى حتقيق الأهداف .

2 - متابعة تنفــيذ امل�سروعــات الإمنائيــة والتحقــق من اللتــزام بالتكاليــف املقدرة 

لها طبقا للتوقيت الزمني املحدد .

3 - مراجعة القدرة الإنتاجية وحتديد الطاقات غري امل�ستغلة لتلك امل�سروعات .

4 - مراجعة تنمية املوارد وتر�سيد النفقات .

5 - متابعة التغري فـي ال�ستهالك والدخار والدخل القومي .

6 - متابعة مدى جنــاح اخلطـــة فـي حتقيــق التــوازن القت�ســادي بيــن القطاعــات 

املختلفة ، وحتديد مواطن الق�سور التي حتول دون تنفـيذ اخلطة وحتقيق 

الأهداف واقرتاح احللول املنا�سبة .

7 - متابعــــــة وتقييـــــم القـرو�ض املحلــيــــــة واخلارجيــــــة والت�سهــــيــــالت الئتمانيــــة 

واملنح املربمة بني احلكومة وحكومات الدول واملنظمات الدولية والإقليمية 

والبنوك املحلية واخلارجية وغريها من اجلهات .

8 - التاأكــد من مدى اقت�ساديـــة وكفــاءة وفعالـيــة اخلدمــات املقدمــة من اجلهـــات 

اخلا�سعة لرقابة اجلهاز .

9 - تقييــم ومتابعــة اأداء ا�ستثمـــارات اجلهـــات اخلا�سعـة لرقابــة اجلهــــاز املحليـــة 

واخلارجية وتتبع نتائجها وقيا�ض مدى حتقيقها لالأهداف املر�سومة لها .
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د - التحقـــق من اأن القيــود املحا�سبيــة والقوائــم املاليـــة تت�سمــن كل ما تنــ�ض عليـــه 

امليزانية تعرب  اأن  ، والتحقق من  الدولية  القوانني واللوائح والأنظمة واملعايري 

بو�ســوح عن املركــز املالـي فـي ختــام ال�سنة املاليــة ، والتحقــق من اأن احل�سابـــات 

اخلتامية تعرب - على الوجه ال�سحيح - عن الإيرادات وامل�سروفات عن تلك املدة .

والقيود  العمليات  املحا�سبي و�سالمة توجيه  النظام  التحقق من مدى مالءمة   - هـ 

املحا�سبية بالدفاتر ، و�سالمة الت�سرفات و�سحة الإيرادات وامل�سروفات واإثبات 

�سحة  على  والوقوف  واإهالكها  قيمتها  وحقيقة  وال�سجالت  بالدفاتر  الأ�سول 

اللتزامات الواردة بالدفاتر وفقا للنظم املعمول بها .

و - القيام باجلرد الفجائي للخزائن واملخازن وال�سلف والعهد جزئيا اأو كليا بح�سب 

الأحوال ومتطلبات الفح�ض .

ز - حتديد ما وقع فـي اأثناء ال�سنة املالية من خمالفات لأحكام القوانني والأنظمة 

على مركزها  اأو  اجلهة  ن�ساط  على  يوؤثر  الذي  الوجه  على  والقرارات  واللوائح 

املايل اأو اأرباحها مع بيان ما اتخذ فـي �ساأنها من اإجراءات .

ح - الك�سف عن حالت �سوء ا�ستعمال ال�سلطة وت�سارب امل�سالح واملحاباة واملخالفات 

املالية والإدارية وطلب حتديد امل�سوؤولية واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها . 

ط - متابعة املعامالت الإدارية للجهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز والتحقق من �سحة 

�سري العمل وفق اخلطط والربامج ب�سكل تكاملي مبا يحقق الأهداف املرجوة .

ي - الك�سف عن حالت عدم امل�ساواة فـي تقدمي اخلدمات احلكومية وحتديد امل�سوؤولية 

ب�ساأنها . 

 ك - التحقق من اأن جرد وتقييم الأ�سول مت وفقا لالأ�سول والإجراءات املعمول بها ، 

       والوقوف على اأي تغيري يطراأ على اأ�س�ض وطرق اجلرد اأو التقييم ، ودرا�سة مربرات 

ذلك .

ل - فحــ�ض الإقـــرارات وامللفـــات ال�سريبيــة ، وا�ستيفــاء ما يلزم ب�ساأنهـــا من وثائق ، 

وعلى اجلهة اخلا�سعة لرقابة اجلهاز طلب تلك الوثائق من اجلهات اخلا�سعة 

لل�سريبة فـي حال عدم توفرها بامللف ال�سريبي متى ما راأى اجلهاز ذلك .
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م - فح�ض تقارير مراقبي احل�سابات وبحث حتفظاتهم ، ورد اجلهات عليها ومتابعة 

ما يجب اتخاذه حيالها .

ن - متابعة تنفـيذ اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز للقرارات التي ي�سدرها جمل�ض 

الوزراء .

 �ض - متابعــــة تنفـــيذ اجلهــات اخلا�سعــة لرقابـــة اجلهــاز لقــرارات  وتو�ســيات  املوؤمتــرات 

والندوات التي تنظمها .

الف�صل الثالث

قواعد واإجراءات ال�صبطية الق�صائية

املـــادة ) 12 (

الق�سائي وفقا لأحكام  ال�سبط  ملاأموري  املخولة  ال�سالحيات  اأع�ساء اجلهاز كافة  يبا�سر 

قانون الإجراءات اجلزائية ، ولهم فـي �سبيل ذلك :

 اأ  - الدخول - ودون اإخطار م�سبق - اإىل اأي موقع من املواقع التابعة للجهات اخلا�سعة 

لرقابة اجلهاز ، اأو تلك التي لها �سلة مبو�سوع ال�سبطية ، ودون التقيد ب�ساعات 

العمل الر�سمية .

ب - الطالع على كافة الوثائق باجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز مهما كان ت�سنيفها ، 

واحل�سول على �سورة منها ، والتحفظ على امللفات وم�سادر املعلومات الأخرى 

كاأجهزة احلا�سب الآيل وو�سائط التخزين وغريها .

ج - تكليـف من يرى �سمــاع اأقوالهــم باحلــ�سور فـي املكـــان والزمـــان املحدديــن باأمــــر 

التكليــف ، فاإذا تخلــف عن احل�ســور بدون عـــذر وجـــب خماطبــة الدعـــاء العـــام 

ل�ست�سدار اأمر ب�سبطه واإح�ساره ل�سماع اأقواله من قبل ع�سو اجلهاز .

د - حترير حم�سر �سوؤال لإثبات اأقوال املكلف باحل�سور .

هـ - اإجــراء التحريــات الالزمــة للك�ســف عن املالحظـــات واملخالفــات املاليـــة والإداريـــة 

وطلب حتديد امل�سوؤولني عنها .

و - جمع ال�ستدللت عن اجلرائم الواقعة على املال العام و�سبط املتهمني واإحالتهم 

اإىل الدعاء العام .
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ز - اتخــاذ الإجـــراءات التحفظيــة على املكاتـب واملخــازن واخلزائــن واأجهــزة ومعدات 

احلا�سب الآيل واأي اأ�سول اأو ممتلكات اأخرى مبا فـي ذلك ت�سميعها اإىل اأن يتم 

فتحها وجردها مبعرفة ع�سو اجلهاز واملعنيني باجلهة حمل الفح�ض ، واإثبات 

ذلك فـي حم�سر ال�سبط .

ويجوز لأي ع�سو ا�ستكمال اأي اإجراءات قام بها ع�سو اآخر مبوجب �سفة ال�سبطية 

الق�سائية .

املـــادة ) 13 (

يحرر الع�سو - عند مبا�سرته مهام ال�سبطية الق�سائية - حم�سر �سبط يثبت فـيه تاريخ 

و�ساعة ومكان فتح املح�سر ، والبيانات املتوفرة عن الواقعة حمل ال�سبط واملعلومات التي 

الأمر  اإذا تطلب  وال�سهود  املت�سببني  اأقوال  اتخذها و�سماع  التي  اإليها والإجراءات  تو�سل 

وتوقيعهم على اأقوالهم ، وتدوين واإرفاق كافة الوثائق ، واإقفال املح�سر والتوقيع عليه . 

املـــادة ) 14 (

اإذا راأى الع�ســـو - عنـد مبا�سرتــــه مهـــام ال�سبطيـــة الق�سائيـــة - اأن هنـــاك �ســرورة لإجــراء 

تفتي�ض م�سكن اأو �سخ�ض معني للح�سول على دليل اإثبات ، يتعني عليه اأن يقوم با�ست�سدار 

اإذن تفتـيــ�ض مـن الدعــــاء العــــام املختــــ�ض ، على اأن يتــــم تنفـيــــذه خـــــالل )7( �سبعــــة اأيـــــام 

من تاريخ �سدوره ، واأن يقت�سر التفتي�ض على الآثار والوثائق والأ�سياء التي �سدر ب�ساأنها 

اإذن التفتي�ض .

الف�صل الرابع

قواعد واإجراءات بحث ال�صكاوى والبالغات

املـــادة ) 15 (

يبا�ســر اجلهــاز بحــث ودرا�ســة ال�سكــاوى والبالغـــات املتعلقـــة مبخالفـــة اجلهــات اخلا�سعـــة 

فـي  التق�سري  اأو  الإهمال  اأو  بها  املعمول  واللوائح والقرارات  لرقابته للقوانني والأنظمة 

اأداء واجبات الوظيفة العامة اأو امل�سا�ض باملال العام ، مبا ل يتعار�ض مع  اخت�سا�ض اجلهات 

الق�سائية وغريها من اجلهات الأخرى ذات العالقة .
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املـــادة ) 16 (

يتلقـى اجلهـــاز ال�سكــــاوى والبالغــــات عن طريـــــق الت�سليــــــم املبا�ســــــر اأو الربيـــــد العـــــادي 

اأو الإلكرتوين اأو عن طريق نافذة البالغات اأو اأي و�سيلة اأخرى ، مع مراعاة الآتي :

 اأ - فرز  وقيد ال�سكاوى والبالغات فـي ال�سجل املخ�س�ض لهذا الغر�ض .

ب - بحث ودرا�سة ال�سكاوى والبالغات ولو كانت جمهولة امل�سدر ب�سرط توفر الوثائق .

ج - بحــث ودرا�ســـة ما يتـــم ن�ســـره فـي و�سائـــل الإعـــالم املختلفـــة و�سبكـــات التوا�ســـل 

الجتماعي ، من �سكاوى اأو حتقيقات �سحفـية اأو مقالت تتناول نواحي الإهمال 

اأو التق�سري اأو ا�ستغالل الوظيفة العامة اأو امل�سا�ض باملال العام .

املـــادة ) 17 (

يتوىل اجلهاز فح�ض ال�سكاوى والبالغات الواردة اإليه بح�سب الأهمية املو�سوعية وطبقا 

لالأولوية التي يقدرها ، ووفقا خلطة الفح�ض املعتمدة .

املـــادة ) 18 (

للجهاز اإحالة بع�ض ال�سكاوى والبالغات الواردة اإليه اإىل اجلهات املعنية لبحثها ودرا�ستها ، 

وتلتزم تلك اجلهات بالرد خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الإحالة .  

املـــادة ) 19 (

للجهاز الرد على مقدم ال�سكوى اأو املبلغ  بالطرق التي يراها مالئمة متى ما تعلقت بحق 

من حقوقه .

املـــادة ) 20 (

للجهاز اأن يبلغ نتيجة فح�ض ال�سكاوى والبالغات الواردة اإليه للمخت�سني باجلهات حمل 

ال�سكوى اأو البالغ ويتابع تنفـيذ تو�سياته طبقا لالآلية املتبعة ، ول يجوز اإطالع غري ذوي 

الخت�سا�ض على هذه النتائج والتو�سيات ، كما ل يجوز الإف�ساح عن ا�سم مقدم ال�سكوى 

اأو املبلغ اإل اإذا كانت ال�سكوى اأو البالغ يتعلق  بحق من حقوقه .
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املـــادة ) 21 (

على اجلهاز حفظ ال�سكوى اأو البالغ فـي اأي من احلالت الآتية :

1 - �سبق فح�سها من قبل اجلهاز .

2 - �سبق الف�سل فـيها من قبل الق�ساء .

3 - اإذا كانت منظورة اأمام الق�ساء .

4 - لعدم �سحتها اأو لعدم الأهمية اأو لعدم وجود وقائع حمددة .

وللجهاز حفظ ال�سكوى اأو البالغ لأي �سبب اآخر ح�سبما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ويجوز للجهاز تاأجيل النظر فـي ال�سكوى اأو البالغ ح�سب مقت�سيات العمل .

الف�صل اخلام�س

�صالحيات وواجبات الأع�صاء

املـــادة ) 22 (

يحـــق لالأع�ســـاء احل�ســـول على كافـــة الوثائـــق واملعلومـــات الالزمـــة لقيامهــم باأعمالهم 

على الوجه الأكمل ، ولهم فـي �سبيل ذلك :

والفروع  املن�ساآت  وكافة  وامل�سانع  واملخازن   ، واملباين  املكاتب  اإىل جميع  الدخول   - اأ 

التابعـــــة للجهـــات اخلا�سعــــة لرقابـــــة اجلهـــــاز مبجـــرد اإبـــــراز البطاقــــــة الـــــدالة 

على ع�سويتهم .

ب - الت�سال املبا�سر بجميع املخت�سني من موظفـي اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز 

وتوجيه ال�ستف�سارات ال�سفوية اأو الكتابية وتلقي الإجابات .

ج - الطـــالع على اأي وثائـــــق اأو حما�ســـر اأو اأدوات اأو اأ�ســـول وغريهــــا مـن الأ�سيــــاء 

التي يرون لزوم الطالع عليها وفح�سها ون�سخها كلما تطلب الأمر ذلك .

د - الوقوف على اأي خمالفة اأو جتاوز اأو اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة واتخاذ الإجراءات 

الالزمة ب�ساأنها .

 هـ - اإجــراء املراجعـــة امليدانيــة للك�ســف عن اأوجــه اخللل والق�ســور فـي اأنظمــة الرقابــة 

الداخليـــــة والإجـــــراءات واأ�ساليــــب العمـــــل املتبعــــــة واملوؤثـــــرة علــى �سالمــــــة الأداء 

وبيئة العمل والتو�سية بو�سائل تالفـيها .
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و - القيام بالزيارات امليدانية ملواقع تاأدية اخلدمات وتنفـيذ امل�ساريع وغريها .

ز - الدخول اإىل اأجهزة واأنظمة اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز .

املـــادة ) 23 (

يقوم اجلهاز بفح�ض اجلهات اخلا�سعة لرقابته من خالل جمموعات فح�ض ، يرتاأ�ض كل 

، كما يقوم  الكمي والنوعي  الأع�ساء  واإنتاج  اأعمالها  منها رئي�ض جمموعة يقوم مبتابعة 

بالفح�ض امليداين .

م�سلحة  اقت�ست  اإذا  فح�ض  جمموعة  من  اأكرث  مبتابعة  املجموعة  رئي�ض  تكليف  ويجوز 

العمل ذلك .

املـــادة ) 24 (

يقوم الأع�ساء بالفح�ض وفقا للقوانني واللوائح والأنظمة املطبقة واأدلة املراجعة ، وعليهم 

درا�سة اأنظمة الرقابة الداخلية للجهة حمل الفح�ض لبيان مدى �سالمتها وتغطية كافة 

جمالت العمل الرقابي .

املـــادة ) 25 (

يلـتزم الأع�سـاء ببــذل العنايـــة املهنيـــة الالزمـــة وفقــا للمعاييــر املهنيــة الدوليــة للمراجعـــة 

واملحا�سبــة ، ومنهــا الك�ســـف عن الوقائـع التي يعلمون بها فـي اأثناء تاأديــة مهــام الفحــ�ض 

متى كان الك�سف عنها �سروريا ، وعن النق�ض اأو التحريف بها ، اأو اأي وقائع اأخرى يكون 

من �ساأنها امل�سا�ض باملال العام اأو الوظيفة العامة .

الف�صل ال�صاد�س

التقاريـــر

املـــادة ) 26 (

يتم اإعـــداد التقاريــر الرقابيــة وفقا للمعاييــر الدوليـــة والإر�ســادات ال�ســادرة عن املنظمــات 

الدولية ذات العالقة مبا ل يتعار�ض مع القوانني واللوائح والأنظمة ال�سارية .
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املـــادة ) 27 (

يقوم اجلهاز باإعداد التقارير الآتية :

 اأ - التقرير بنتيجة الفح�ض : 

التقرير الذي يحتوي  على ما تو�سل اإليه اجلهاز خالل فح�سه لأعمال اجلهة 

اخلا�سعة لرقابته .

نتيجة  اكت�سافها  مت  التي  اجلهاز  مالحظات  على  التقرير  ي�ستمل  اأن  ويجب 

الالزمة  والتو�سيات   ، اجلهة  بهذه  املتعلقة  والإدارية  املالية  الأعمال  مراجعة 

امل�سوؤول املخت�ض فـي اجلهة حمل  اإىل  التقرير  ، وير�سل  ب�ساأن هذه املالحظات 

الفح�ض كما ير�سل ن�سخا منه اإىل اجلهات ذات ال�سلة اإذا ارتاأى اجلهاز �سرورة 

لذلك ، وتلتـــزم اجلهـــــة بالـــرد على التقريـــر امل�ســـــار اإليـــه خـــــالل الأجـــل املحـــدد 

فـي القانون .

ب - التقارير اخلا�سة وت�سمل :

1 - التقاريــر التي يرفعهــا الرئيــ�ض اإىل جاللــة ال�سلطـان باملو�سوعات والأمور 

تنفـيذها اجلهات اخلا�سعة  اإىل  ت�ستجب  والتي مل   ، الأهمية اخلا�سة  ذات 

لرقابة اجلهاز وال�سعوبات التي يواجهها اجلهاز فـي اأداء مهامه .

، بناء على طلب من بع�ض اجلهات  2 - التقارير بنتيجة فح�ض املهام اخلا�سة 

غري اخلا�سعة لرقابة اجلهاز .

ج - التقرير ال�سنوي :

التقرير املجمع بنتائج اأعمال اجلهاز خالل ال�سنة املالية ، ويتم رفعه اإىل جاللة 

ال�سلطان ، ون�سخا منه اإىل جمل�ض الوزراء وجمل�سي ال�سورى والدولة قبل نهاية 

ال�سنة املالية التالية . 
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