
 قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية
 4002لسنة ( 51)رقم 

 
 

 رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة
 بعد اإلطالع على القانون األساسً المعدل،

 ،7991لسنة  71وعلى قانون هٌئة الرقابة العامة رقم 
 بإنشاء هٌئة الرقابة العامة، 7991لسنة  22وعلى القرار رقم 
 بتعٌٌن رئٌس لهٌئة الرقابة العامة، 7991لسنة  107وعلى القرار رقم 

 م71/1/2001وبناء على ما أقره المجلس التشرٌعً بجلسته المنعقدة بتارٌخ 
 :أصدرنا القانون التالً

 
 الفصل األول 

 تعارؾ وأحكام عامة 
 ( 7)مادة 

 
أدناه ما لم تدل فً تطبٌق أحكام هذا القانون ٌكون للكلمات والعبارات اآلتٌة المعانً المخصصة لها 

 :القرٌنة على خالؾ ذلك
 .السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة: السلطة الوطنٌة

 .رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة: رئٌس السلطة الوطنٌة
 .مجلس وزراء السلطة الوطنٌة: مجلس الوزراء

 .المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً: المجلس التشرٌعً
 .لكل عدد أعضاء المجلس التشرٌعً( واحد+ نصؾ )أكثرٌة : األؼلبٌة المطلقة للمجلس

 .دٌوان الرقابة المالٌة واإلدارٌة: الدٌوان
 .رئٌس دٌوان الرقابة المالٌة واإلدارٌة: رئٌس الدٌوان

 .نائب رئٌس دٌوان الرقابة المالٌة واإلدارٌة: نائب رئٌس الدٌوان
 .مدٌر عام دٌوان الرقابة المالٌة واإلدارٌة: المدٌر العام

 

 ( 2) مادة
 

ٌكون له موازنة " دٌوان الرقابة المالٌة واإلدارٌة"ٌنشؤ بمقتضى أحكام هذا القانون دٌوان عام ٌسمى 
خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنٌة وٌتمتع بالشخصٌة اإلعتبارٌة المستقلة وٌتمتع باألهلٌة 

 .ق المهام التً قام من أجلهاالقانونٌة الكاملة لمباشرة كافة األعمال والنشاطات التً تكفل تحقٌ

 ( 1)مادة 
 

 :ٌقصد بالرقابة، اإلجراءات واألعمال الرقابٌة التً تستهدؾ
 .ضمان سالمة النشاط المالً وحسن استخدام المال العام فً األؼراض التً خصص من أجلها. 7
 .أٌنما وجدالتفتٌش اإلداري لضمان كفاءة األداء، وحسن استخدام السلطة والكشؾ عن االنحراؾ . 2
 .مدى انسجام ومطابقة النشاط المالً واإلداري للقوانٌن واألنظمة واللوائح والقرارات النافذة. 1



ضمان الشفافٌة والنزاهة والوضوح فً األداء العام وتعزٌز المصداقٌة والثقة بالسٌاسات المالٌة . 1
 .واإلدارٌة واالقتصادٌة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

 ( 1)مادة 
 
ٌعٌن رئٌس الدٌوان بقرار من رئٌس السلطة الوطنٌة بناء على تنسٌب من مجلس الوزراء وبعد  .7

 .المصادقة على تعٌٌنه باألؼلبٌة المطلقة للمجلس التشرٌعً
 .ٌعٌن نائب رئٌس الدٌوان بقرار من مجلس الوزراء بتنسٌب من رئٌس الدٌوان. 2
 .نسٌب من رئٌس الدٌوانٌعٌن المدٌر العام بقرار من مجلس الوزراء بت. 1
 .ٌعٌن رئٌس الدٌوان عددا كافٌا من الموظفٌن لتمكٌن الدٌوان من القٌام بمهامه. 1

 ( 1)مادة 
 

ٌقدم رئٌس السلطة الوطنٌة بدٌال عن رئٌس الدٌوان خالل مدة أقصاها أسبوعان من تارٌخ رفض 
 .المجلس التشرٌعً المصادقة على المرشح لمنصب رئٌس الدٌوان

 ( 6)مادة 
 

 :ٌشترط فٌمن ٌعٌن رئٌسا للدٌوان أو نائبا لرئٌس الدٌوان ما ٌلً
 .أن ٌكون فلسطٌنٌا. 7
 .أن ٌكون من ذوي الكفاءة واإلختصاص. 2
 .من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة. 1
 .أال ٌقل عمره عن أربعٌن سنة. 1
شرؾ أو األمانة أو جرٌمة من أال ٌكون قد أدٌن من محكمة مختصة بؤٌة جناٌة أو جنحة مخلة بال. 1

 .جرائم األموال

 ( 1)مادة 
 

ٌكون الدٌوان مسإوال أمام رئٌس السلطة الوطنٌة وأمام المجلس التشرٌعً، وٌتولى المهام والصالحٌات 
 .المناطة به وفقا ألحكام القانون

 ( 8)مادة 
 

الوزراء تقرٌرا سنوٌا  ٌقدم رئٌس الدٌوان لكل من رئٌس السلطة الوطنٌة والمجلس التشرٌعً ومجلس
أو عند الطلب عن أعماله ومالحظاته وعلٌه أن ٌزود رئٌس السلطة الوطنٌة والمجلس التشرٌعً 

ومجلس الوزراء بؤٌة بٌانات أو معلومات أو دراسات أو أبحاث ٌطلبونها منه والقٌام بؤي عمل آخر 
 .مٌةٌعهد به إلٌه من أي منهم، وٌنشر التقرٌر السنوي فً الجرٌدة الرس

 ( 9)مادة 
 

 .ٌكون المقر الرئٌس للدٌوان فً مدٌنة القدس، وله مقران مإقتان فً كل من مدٌنتً ؼزة ورام هللا



 ( 70)مادة 
 
 .تكون مدة رئاسة الدٌوان سبع سنوات لفترة واحدة ؼٌر قابلة للتجدٌد. 7
 .مجلسال ٌجوز عزل رئٌس الدٌوان ألي سبب من األسباب إال باألؼلبٌة المطلقة لل. 2
ٌحدد الراتب والحقوق المالٌة األخرى لرئٌس الدٌوان بقرار من رئٌس السلطة الوطنٌة ومصادقة . 1

 .المجلس التشرٌعً وٌنشر القرار فً الجرٌدة الرسمٌة

 ( 77)مادة 
 

وفقا ألحكام هذا القانون ٌتمتع رئٌس الدٌوان ونائبه والمدٌر وموظفو الدٌوان بالحصانة عن كل ما 
 .من أعمال تتعلق بتنفٌذ مهامهم ٌقومون به

 ( 72)مادة 
 

ال ٌجوز التدخل فً أي عمل من أعمال الدٌوان وتلتزم جمٌع الجهات الخاضعة لرقابة الدٌوان بالتعاون 
 .الكامل والتام فٌما ٌطلب الدٌوان منها

 

 الفصل الثاني 
 تشكٌل الدٌوان 

 ( 71)مادة 
 
والمدٌر العام وعدد من المدٌرٌن والمستشارٌن والخبراء ٌُشكل الدٌوان من رئٌس الدٌوان ونائبه . 7

والمفتشٌن والفنٌٌن والموظفٌن وفقا للهٌكل التنظٌمً وجدول تشكٌالت الوظائؾ المعتمد من المجلس 
 .التشرٌعً

 .ٌكون رئٌس الدٌوان بدرجة وزٌر، ونائب رئٌس الدٌوان بدرجة وكٌل وزارة. 2

 ( 71)مادة 
 

 :شاؼرا فً إحدى الحاالت التالٌةٌعد مركز رئٌس الدٌوان 
 .الوفاة. 7
 .االستقالة. 2
 .العزل. 1

 ( 71)مادة 
 
إذا شؽر مركز رئٌس الدٌوان ٌعٌن بدٌل آخر له خالل مدة أقصاها شهر من تارٌخ الشؽور وفقا . 7

 .ألحكام هذا القانون
 .أعاله( 7)قرة ٌقوم نائب رئٌس الدٌوان بمهام رئٌس الدٌوان خالل المدة المذكورة فً الف. 2

 ( 76)مادة 



 
ٌعٌن رئٌس الدٌوان المدٌرٌن التنفٌذٌٌن والمفتشٌن والمستشارٌن والخبراء والفنٌٌن والموظفٌن وفقا 

 .ألحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدٌنة

 ( 71)مادة 
 

 :ال ٌجوز لرئٌس الدٌوان ونائبه والمدٌر العام أثناء تولً المنصب أن
 .أخرى ٌتولى أي وظٌفة. 7
ٌشتري أو ٌستؤجر ماال من أموال السلطة الوطنٌة أو إحدى الشخصٌات المعنوٌة العامة ولو بطرٌقة . 2

 .ؼٌر مباشرة أو بطرٌقة المزاد العلنً وال أن ٌإجرها أو ٌبٌعها شٌئا من أمواله أو ٌقاٌضها علٌه
 .العامةٌشارك فً التزامات تعقدها السلطة الوطنٌة أو المإسسات أو الهٌئات . 1
ٌجمع بٌن الوظٌفة فً الدٌوان وعضوٌة مجلس إدارة أي شركة أو مإسسة أو هٌئة حكومٌة أو ؼٌر . 1

 .حكومٌة

 ( 78)مادة 
 

تنشؤ فً الدٌوان الدوائر واألقسام الضرورٌة إلدارة شإونه المالٌة واإلدارٌة والقانونٌة وشإون المتابعة 
زمة ألداء مهامه بموجب تعلٌمات ٌصدرها رئٌس والدراسات واألبحاث والتطوٌر والتخطٌط الال

 .الدٌوان

 ( 79)مادة 
 

للدٌوان االستعانة باإلختصاصٌٌن والخبراء فً األمور والمسائل التً تعرض علٌه وتتطلب دراستها 
وإبداء الرأي فٌها مإهالت وخبرات خاصة وتصرؾ لهم مكافآت مالٌة مقابل خدماتهم وفقا للوائح 

 .الخاصة بذلك

 ( 20)مادة 
 

لرئٌس الدٌوان تؤلٌؾ لجان مإقتة للرقابة أو التفتٌش أو التحقٌق أو لجان للدراسة واإلستقصاء برئاسة 
مفتش، وتفوٌضها بمهام أو قضاٌا محددة تدخل ضمن مهام الدٌوان وصالحٌاته وتقدٌم نتائج أعمالها 

 .إلٌه

 ( 27)مادة 
 

أو ٌنتدب للقٌام بؤعماله إال إذا كان حاصال  ال ٌجوز أن ٌعٌن أي شخص فً وظٌفة مفتش فً الدٌوان
 .على الشهادة الجامعٌة األولى على األقل حسب االختصاص

 ( 22)مادة 
 

ٌمارس نائب رئٌس الدٌوان مهام ومسإولٌات رئٌس الدٌوان فً حالة ؼٌابه، وكل ما ٌفوضه به وفقا 
 .ألحكام هذا القانون

 



 الفصل الثالث 
 إختصاصات الدٌوان 

 ( 21)مادة 
 

ٌهدؾ الدٌوان إلى ضمان سالمة العمل واإلستقرار المالً واإلداري فً السلطة الوطنٌة بسلطاتها 
الثالث التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضائٌة وكشؾ أوجه اإلنحراؾ المالً واإلداري كافة بما فٌها حاالت 

ن واألنظمة واللوائح والقرارات إستؽالل الوظٌفة العامة والتؤكد من أن األداء العام ٌتفق مع أحكام القوانٌ
والتعلٌمات النافذة وفً حدودها وأنه ٌمارس بؤفضل طرٌقة وبؤقل تكلفة ممكنة وله فً سبٌل تحقٌق ذلك 

 :القٌام بما ٌلً وفقا ألحكام القانون
 .اقتراح اللوائح واألنظمة والسٌاسات الخاصة بعمل الدٌوان ورفعها للمجلس التشرٌعً إلقرارها. 7
 .د الخطط والبرامج لتمكٌن الدٌوان من القٌام بمهامهإعدا. 2
 .وضع البرامج والدورات الخاصة لتؤهٌل الموظفٌن فً الدٌوان وتدرٌبهم. 1
إعداد مشروع موازنة سنوٌة خاصة بالدٌوان ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها ضمن الموازنة . 1

 .العامة السنوٌة للسلطة الوطنٌة
جهزة الرقابة والتفتٌش والمتابعة الداخلٌة فً المراكز المالٌة كافة فً السلطة التحقق من قٌام أ. 1

الوطنٌة بممارسة مهامها بصورة سلٌمة وفعالة ودراسة القواعد التً تنظم أعمالها للتثبت من كفاءتها 
 .ودقتها فً تحقٌق األهداؾ المقررة لها

السلؾ والمخازن والمستودعات على الوجه مراقبة نفقات السلطة الوطنٌة وإٌراداتها والقروض و. 6
 .المبٌن فً هذا القانون

تنفٌذ السٌاسات الخاصة بالرقابة والتفتٌش بما ٌضمن تعزٌز الشفافٌة والمصداقٌة والوضوح فً . 1
 .أعمال الحكومة والمإسسات والهٌئات العامة ومن فً حكمها

ك الكشؾ عن عٌوب النظم المالٌة بحث وتحري أسباب القصور فً العمل واإلنتاج بما فً ذل. 8
واإلدارٌة والفنٌة التً تعرقل سٌر أعمال الحكومة واألجهزة والمإسسات العامة واقتراح وسائل تالفٌها 

 .ومعالجتها
الكشؾ عن المخالفات المالٌة واإلدارٌة والقانونٌة التً تقع من الموظفٌن أثناء مباشرتهم لواجبات . 9

 .وظائفهم أو بسببها
ؾ وضبط المخالفات التً تقع من ؼٌر الموظفٌن والتً تستهدؾ المساس بسالمة أداء واجبات كش. 70

 .الوظٌفة أو الخدمة العامة
بحث الشكاوي التً ٌقدمها المواطنون عن المخالفات أو اإلهمال فً أداء الواجبات الوظٌفٌة . 77

فٌة تتناول نواحً اإلهمال أو ودراسة ما تنشره وسائل اإلعالم المختلفة من شكاوي أو تحقٌقات صح
 .االستهتار أو سوء اإلدارة أو اإلستؽالل

 :ٌكون الدٌوان فٌما ٌتعلق باإلٌرادات مسإوال عن. 72
التدقٌق فً تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقدٌرها وتحققها قد تما وفقا . أ

 .للقوانٌن واألنظمة المعمول بها
ً معامالت بٌع األراضً والعقارات الحكومٌة أو التابعة للسلطة الوطنٌة وإدارتها التدقٌق ف. ب

 .وتؤجٌرها
التدقٌق فً تحصٌالت اإلٌرادات على إختالؾ أنواعها للتثبت من أن التحصٌل قد جرى فً أوقاته . ج

 .المعٌنة وفقا للقوانٌن واألنظمة المعمول بها
 :مسإوال عنٌكون الدٌوان فٌما ٌتعلق بالنفقات . 71

التدقٌق فً النفقات للتثبت من صرفها لألؼراض التً خصصت من أجلها ومن أن الصرؾ قد تم . أ
 .وفقا للقوانٌن واألنظمة المعمول بها



التدقٌق فً المستندات والوثائق المقدمة تؤٌٌدا للصرؾ للتثبت من صحتها ومن مطابقة قٌمتها لما هو . ب
 .مثبت فً القٌود

 .ن إصدار أوامر الصرؾ قد تم حسب األصول ومن قبل الجهات المختصةالتثبت من أ. ج
التثبت من تنفٌذ أحكام قانون تنظٌم الموازنة العامة والشإون المالٌة وقانون الموازنة السنوي ومن . د

 .صحة األوامر المالٌة والحواالت الصادرة بمقتضى أحكامه
السلؾ والقروض والتسوٌات مسإوال عن تدقٌق ٌكون الدٌوان فٌما ٌتعلق بحسابات األمانات و. 71

جمٌع هذه الحسابات للتثبت من صحة العملٌات المتعلقة بها ومن مطابقتها مع ما هو مثبت فً القٌود 
ومن أنها مإٌدة بالمستندات والوثائق الالزمة ومن إسترداد السلؾ والقروض فً األوقات المعٌنة 

 .للخزٌنة العامةإلستردادها مع الفوائد المترتبة علٌها 
العمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشإون الموظفٌن العامٌن فٌما ٌتعلق بالتعٌٌنات . 71

والمرتبات واألجور والترقٌات والعالوات واإلجازات وأٌة بدالت أخرى وما فً حكمها، والتثبت من 
 .لموازنة العامة من جهة أخرىمدى مطابقتها للقوانٌن واألنظمة المعمول بها من جهة ومطابقتها ل

العمل على مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات اإلدارٌة وآلٌة صرفها والتؤكد من . 76
 .مدى اتفاقها مع القوانٌن واألنظمة المعمول بها

دراسة أٌة قضٌة أو حالة أو تقرٌر تحال أو ٌحال إلى الدٌوان من رئٌس السلطة الوطنٌة أو . 71
جلس التشرٌعً ولجانه المختصة أو مجلس الوزراء أو الوزٌر المختص حسب مقتضى الحال، مما الم

ٌدخل فً نطاق مهام وصالحٌات الدٌوان، بما فً ذلك التحقٌق فً المخالفات اإلدارٌة والمالٌة التً 
 .ٌرتكبها الموظفون فً الجهات اإلدارٌة المختلفة

 

 ( 21)مادة 
 

بات والوثائق والمستندات واللوازم فً أٌة دائرة، وعلى موظفً هذه الدائرة أن للدٌوان التدقٌق فً الحسا
ٌسهلوا مهمته وٌقدموا له كافة المعلومات التً ٌطلبها وله أن ٌلفت نظرهم إلى ما ٌبدو له من مالحظات 

 .وأن ٌستوضح منهم عن سبب ما ٌظهر له من تؤخر فً إنجاز المعامالت

 ( 21)مادة 
 

ع على كافة التقارٌر والمعلومات والبٌانات الواردة من الموظفٌن وعلى تقارٌر التحقٌق للدٌوان االطال
فً المخالفات التً لها مساس باألمور المالٌة واإلدارٌة وله أن ٌطلب تزوٌده بكل ما ٌرٌد االطالع علٌه 

 .من معلومات وإٌضاحات من جمٌع الدوائر الحكومٌة مما له عالقة بؤعمالها

 ( 26)مادة 
 

ٌرفع رئٌس الدٌوان تقارٌر ربع سنوٌة أو عند الطلب متضمنة نتٌجة تحرٌاته ودراساته وأبحاثه 
ومقترحاته والمخالفات المرتكبة والمسإولٌة المترتبة علٌها والمالحظات والتوصٌات بشؤنها إلى رئٌس 

 .السلطة الوطنٌة والمجلس التشرٌعً ومجلس الوزراء التخاذ ما ٌلزم بشؤنها

 ( 21)مادة 
 
لمحاسبة الحكومٌة ومدى تتم أعمال الرقابة فً أي جهة إدارٌة للتحقق من مدى تنفٌذ أحكام وقواعد ا. 7

التزام الجهات اإلدارٌة فً تنفٌذ الموازنة العامة للسلطة الوطنٌة وتؤشٌراتها وتسجٌل وتبوٌب العملٌات 



 .المالٌة التً تجرٌها
تتم أعمال الرقابة المالٌة على الصرؾ وعلى نظم الضبط الداخلً بما ٌضمن إظهار وتحلٌل النتائج . 2

 .لمالٌة والحسابات الختامٌة لهذه الجهات بحٌث تعطً صورة حقٌقٌة لهاالتً تعبر عنها المراكز ا

 ( 28)مادة 
 

على الدٌوان تقدٌم تقارٌر خاصة بشؤن بعض المسائل ذات األهمٌة التً تستوجب سرعة النظر فٌها إلى 
 .كل من رئٌس السلطة الوطنٌة والمجلس التشرٌعً ومجلس الوزراء والوزٌر المختص

 ( 29)مادة 
 

ا ألحكام القانون للدٌوان فً سبٌل مباشرة اختصاصاته حق طلب أو االطالع أو التحفظ على أٌة وفق
ملفات أو بٌانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الحصول على صور منها وذلك من الجهة 

الجهات التً الموجودة فٌها هذه الملفات أو البٌانات أو األوراق أو المستندات أو المعلومات بما فً ذلك 
 .تعتبر كل ذلك سري التداول وكذلك استدعاء من ٌرى سماع أقوالهم

 ( 10)مادة 
 

وفقا ألحكام القانون للدٌوان أن ٌطلب من جهة االختصاص وقؾ الموظؾ عن أعمال وظٌفته أو إبعاده 
 .عنها مإقتا إذا تبٌن أن وجوده على رأس عمله ٌضر بإجراءات التحقٌق

 

 الفصل الرابع 
 ات الخاضعة لرقابة الدٌوان الجه

 ( 17)مادة 
 

 :وفقا ألحكام هذا القانون تخضع لرقابة الدٌوان الجهات التالٌة
 .رئاسة السلطة الوطنٌة والمإسسات التابعة لها. 7
 .رئٌس وأعضاء مجلس الوزراء ومن فً حكمهم. 2
 .المجلس التشرٌعً بما فً ذلك هٌئاته وإداراته. 1
 .لنٌابة العامة وأعضاإها وموظفوهاالسلطة القضائٌة وا. 1
 .وزارات وأجهزة السلطة الوطنٌة. 1
 .قوات األمن والشرطة وكافة األجهزة األمنٌة والعسكرٌة. 6
الهٌئات والمإسسات العامة واألهلٌة والنقابات والجمعٌات واالتحادات بجمٌع أنواعها ومستوٌاتها . 1

 .ومن فً حكمها
لكها أو تساهم السلطة الوطنٌة فٌها أو تتلقى مساعدة منها أو من المإسسات والشركات التً تم. 8

 .الجهات المانحة للسلطة الوطنٌة
 .المإسسات والشركات التً رخص لها باستؽالل أو إدارة مرفق عام. 9

 .الهٌئات المحلٌة ومن فً حكمها. 70
تتضمن القوانٌن أو فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص تسري أحكام هذا القانون على الجهات التً . 77

 .األنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة بشؤنها قواعد خاصة
 ".الجهات اإلدارٌة"وٌطلق على الهٌئات والدوائر والوحدات التً تسري علٌها أحكام هذا القانون . 72



 
 
 

 الفصل الخامس 
 التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الدٌوان 

 ( 12)مادة 
 

إلى الدٌوان تقرٌرا نهاٌة كل ربع سنة مفصال ومحلال لوضع الموازنة العامة  تقدم وزارة المالٌة
وٌتضمن التقرٌر التطورات المالٌة واتجاهات حركة اإلٌرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك 
تفسٌر االنحرافات الهامة وتحلٌل تدفق النقد وتؤثٌر هذه التطورات على الوضع المالً العام للسلطة 

 .وٌستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحٌحٌة المناسبة الستعادة التوازن المالً. طنٌةالو

 ( 11)مادة 
 

ُتعد وزارة المالٌة حسابات موحدة تمهٌدٌة للمعامالت العام وتقدمها إلى الدٌوان فً ؼضون ستة أشهر 
فال للصندوق الموحد وتبٌن الحسابات ضمن أشٌاء أخرى أرصدة االفتتاح واإلق. من أقفال السنة المالٌة

وصافً " إن وجد"والصنادٌق الخاصة، وتفاصٌل العملٌات المالٌة التً تمت لمواجهة العجز المالً 
الدٌن العام المحلً واألجنبً، وتذكر الحسابات أٌضا القروض المعطاة خالل السنة وااللتزامات 

 .المرتبطة بها والناتجة عنها

 ( 11)مادة 
 

تعد وزارة المالٌة مسودة الحساب الختامً ( 11)هٌدٌة المعدة بموجب المادة على أساس الحسابات التم
وتقدمها إلى الدٌوان خالل سنة من نهاٌة السنة المالٌة لدراستها ورفع مالحظاته بشؤنها إلى المجلس 

 .التشرٌعً

 ( 11)مادة 
 

ت التً ٌتضمن الصرؾ فٌها على المدققٌن المالٌٌن فً المراكز المالٌة كافة إبالغ الدٌوان بجمٌع الحاال
 .مخالفة مالٌة، وذلك خالل مدة أقصاها أسبوعان من تارٌخ وقوعها

 ( 16)مادة 
 

على مفوضً اإلنفاق فً المراكز المالٌة كافة وجمٌع الجهات األخرى الخاضعة لرقابة الدٌوان، إبالؼه 
اإلتالؾ، أو الحرٌق، أو  بما ٌقع فً هذه الجهات من وقائع االختالس، أو السرقة، أو التبدٌد، أو

اإلهمال، وما فً حكمها، ٌوم اكتشافها، وعلٌهم أٌضا أن ٌوافوا الدٌون بالقرارات الصادرة بشؤنها فور 
 :صدورها وكذلك

موافاة الدٌوان بالبٌانات والمإشرات الالزمة لمتابعة تنفٌذ خطة تقوٌم األداء، طبقا للنظم والنماذج . أ
 .التً ٌعدها الدٌوان

 .رد على مالحظات الدٌوان خالل شهر من تارٌخ إبالغ هذه الجهات بهاال. ب
 .تزوٌد الدٌوان بجمٌع القوانٌن واألنظمة واللوائح والقرارات والتعلٌمات التً تصدرها هذه الجهات. ج



 ( 11)مادة 
 

وافاة على الجهات التً تقوم بتنفٌذ مشروعات استثمارٌة تكون السلطة الوطنٌة طرفا أو شرٌكا فٌها م
الدٌوان بصورة عن العقود واالتفاقٌات والمناقصات لكل مشروع استثماري وكذلك بؤٌة تعدٌالت تطرأ 

 .علٌها أثناء تنفٌذ المشروع

 ( 18)مادة 
 

ٌقوم موظفو الدٌوان بؤعمالهم فً مكاتبهم، أو فً مكاتب الجهات ذات العالقة، أو فً مٌادٌن العمل، 
 .دٌوان تهٌئة المكان الالزم لهم فً مكاتبها، عندما ٌطلب منها ذلكوعلى الجهات الخاضعة لرقابة ال

 ( 19)مادة 
 

من هذا القانون، عرض مالحظات الدٌوان على ( 17)من المادة ( 8، 1)على الجهات الواردة بالبندٌن 
 .مجالس إدارتها خالل شهر على األكثر من تارٌخ إبالؼها بها وعلى الجمعٌات العمومٌة حال انعقادها

 

 الفصل السادس 
 المخالفات المالٌة واإلدارٌة 

 ( 10)مادة 
 

 :وفقا ألحكام هذا القانون ٌعد مخالفة مالٌة ما ٌلً
مخالفة القواعد واإلجراءات المالٌة المنصوص علٌها فً القوانٌن واألنظمة أو اللوائح النافذة ذات . 7

 .العالقة
 .تنفٌذ قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنٌةمخالفة القواعد واإلجراءات واألحكام الخاصة ب. 2
مخالفة القواعد واإلجراءات الخاصة بالمشترٌات والمبٌعات وإدارة المستودعات، بما فٌها تلك . 1

 .المتعلقة بالنظم واألحكام المالٌة والمحاسبٌة السارٌة بهذا الشؤن
حق أو ضٌاع حق من الحقوق  كل تصرؾ ٌترتب علٌه صرؾ مبلػ من أموال السلطة الوطنٌة بؽٌر. 1

 .المالٌة للسلطة الوطنٌة، أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الدٌوان
 .عدم موافاة الدٌوان بصورة من العقود أو االتفاقٌات أو المناقصات التً توجبها أحكام هذا القانون. 1
ررة أو بما ٌطلبه من أوراق عدم موافاة الدٌوان بالحسابات والمستندات المإٌدة لها فً المواعٌد المق. 6

أو بٌانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو ؼٌرها مما ٌكون له الحق فً فحصها أو 
 .مراجعتها أو االطالع علٌها وفقا ألحكام القانون

 ( 17)مادة 
 

 :وفقا ألحكام هذا القانون ٌعد مخالفة إدارٌة ما ٌلً
الته أو التؤخر فً الرد علٌها دون عذر مقبول عن عدم الرد على مالحظات الدٌوان أو مراس. 7

المواعٌد المقررة فً هذا القانون، وٌعتبر فً حكم عدم الرد اإلجابة بطرٌقة الؽرض منها المماطلة أو 
 .التسوٌؾ

إخفاء بٌانات ٌطلبها الدٌوان، أو االمتناع عن تقدٌمها إلٌه، أو رفض إطالعه علٌها، مهما كانت . 2
 .المتناع عن تنفٌذ طلب االستدعاءطبٌعتها وكذلك ا



التؤخٌر دون مبرر، فً إبالغ الدٌوان خالل الموعد المحدد فً هذا القانون، بما تتخذه الجهة . 1
 .المختصة فً شؤن المخالفة التً تبلػ إلٌها

 .التقصٌر فً العمل اإلداري، أو فً إدارة المرفق العام. 1
 .ةسوء األداء أو اإلهمال فً أداء الوظٌف. 1
 .مخالفة التعلٌمات أو القرارات ذات العالقة الصادرة عن الدٌوان. 6
 

 ( 12)مادة 
 العقوبات التؤدٌبٌة 

 
وفقا ألحكام القانون كل موظؾ ٌرتكب أٌا من المخالفات المالٌة أو اإلدارٌة، أو ٌساهم فً ارتكابها، . 7

نها، ٌعاقب تؤدٌبٌا، مع عدم اإلخالل أو ٌسهل وقوعها، أو ٌتستر على مرتكبٌها، أو ٌقصر فً اإلبالغ ع
 .بإقامة الدعوى الجزائٌة أو المدنٌة وفق ألحكام القانون

 .تتخذ الجهات المختصة ما ٌلزم من إجراءات السترداد المبالػ التً تم صرفها دون وجه حق. 2
طنٌة، أو أي إلزام المخالؾ برد المبالػ المختلسة، أو التً تسبب فً ضٌاعها على خزٌنة السلطة الو. 1

 .من الجهات األخرى الخاضعة لرقابة الدٌوان

 ( 11)مادة 
 

ال ٌعفى الموظؾ من العقوبة التؤدٌبٌة، استنادا إلى أمر رئٌسه، إال إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان 
 تنفٌذا ألمر كتابً صادر إلٌه من رئٌسه، وعلى الرؼم من قٌامه بتنبٌه هذا الرئٌس كتابة إلى المخالفة،

 .وفً هذه الحالة تكون المسئولٌة على من أصدر األمر

 ( 11)مادة 
 

على جمٌع الجهات الخاضعة لرقابة الدٌوان، إبالغ الدٌوان فور اكتشافها ألٌة مخالفة مالٌة إو إدارٌة 
لدٌها، أو أي حادث من شؤنه أن تترتب علٌه خسارة مالٌة للسلطة الوطنٌة، أو ضٌاع حق من حقوقها، 

صولها الثابتة أو المنقولة للضٌاع أو التلؾ على أي وجه، وذلك التخاذ االجراءات الواجبة أو ٌعرض أ
 .طبقا لهذا القانون، ودون إخالل بما ٌجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى

 

 الفصل السابع 
 نظام الموظفٌن فً الدٌوان 

 ( 11)مادة 
 

 :ٌشترط فٌمن ٌعٌن موظفا فً الدٌوان ما ٌلً
 .أن ٌكون فلسطٌنٌا. 7
 .أن ٌكون من ذوي الكفاءة واالختصاص. 2
 .من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة. 1
أال ٌكون قد أدٌن من محكمة مختصة فً أٌة جناٌة أو فً جنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة أو جرٌمة . 1

 .من جرائم األموال



 ( 16)مادة 
 

فً الدٌوان للقٌام مإقتا أو بشكل دائم بعمل معٌن فً أٌة ال ٌجوز لرئٌس الدٌوان ندب أي من الموظفٌن 
 .جهة حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة

 ( 11)مادة 
 

ٌكون لمن ٌفوضهم رئٌس الدٌوان صفة الضبطٌة القضائٌة فٌما ٌتعلق بإنجاز أعمال وظٌفتهم وفقا 
 .ألحكام هذا القانون

 ( 18)مادة 
 

ر التعلٌمات والقرارات التً ٌطلبها سٌر العمل ٌشرؾ رئٌس الدٌوان على أعمال الدٌوان كافة وٌصد
 .فٌه

 ( 19)مادة 
 

 .تنظم تقارٌر كفاٌة األداء للموظفٌن بالئحة أو نظام ٌصدر بقرار من رئٌس الدٌوان

 ( 10)مادة 
 

كل من ٌعمل فً الدٌوان وٌخرج على مقتضى الواجب فً أعمال وظٌفته أو ٌظهر بمظهر مخل بشرؾ 
عاقب تؤدٌبٌا وذلك مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوى الجزائٌة أو المدنٌة عند الوظٌفة المسندة إلٌه ٌ

االقتضاء وال ٌعفى من العقوبة استنادا إلى أمر رئٌسه فً العمل إال إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان 
ً هذه تنفٌذا ألمر مكتوب بذلك صادر إلٌه من رئٌسه المباشر بالرؼم من تنبٌهه كتابة إلى المخالفة وف

 .الحالة تكون المسئولٌة على ُمصدر األمر

 ( 17)مادة 
 

تعتبر المعلومات والبٌانات والوثائق التً ٌطلع علٌها العاملون فً الدٌوان بحكم وظائفهم وفً سٌاق 
قٌامهم بؤعمال الرقابة المالٌة واإلدارٌة أو بسببها، أنها سرٌة، وأن ٌجري التداول بها على هذا األساس، 

تفشى أو تبرز أو ٌسمح للؽٌر باالطالع علٌها إال للقضاء فً دعوى ناجمة عن أعمال الرقابة وأن ال 
المالٌة أو اإلدارٌة فقط، وللجهة المختصة بالدٌوان أو المرجع الرسمً الذي ترفع إلٌه تقارٌره 

 .والجزائٌةوتوصٌاته ونتائج أعماله بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المسإولٌة التؤدٌبٌة 

 ( 12)مادة 
 

ال ٌجوز توقٌع أي من العقوبات التؤدٌبٌة إال بعد سماع أقوال الموظؾ فً الدٌوان ودفاعه وٌكون قرار 
 .رئٌس الدٌوان فً ذلك كتابٌا ومسببا وبعد تشكٌل لجنة تحقٌق

 ( 11)مادة 



 
 .ؤنه نص فً هذا القانونتسري على الموظفٌن فً الدٌوان أحكام قانون الخدمة المدنٌة فٌما لم ٌرد بش

 ( 11)مادة 
 
ٌإدي رئٌس الدٌوان ونائبه قبل مباشرة العمل الٌمٌن القانونٌة التالٌة أمام رئٌس السلطة الوطنٌة . 7

 .والمجلس التشرٌعً
أقسم باهلل العظٌم أن أقوم بعملً بإخالص وأمانة وأن أخدم وطنً بشرؾ وأال أخالؾ القوانٌن "

 "ً السلطة الوطنٌةواألنظمة المعمول بها ف
 .وٌإدي موظفو الدٌوان الٌمٌن القانونٌة أمام رئٌس الدٌوان. 2

 ( 11)مادة 
 

على رئٌس الدٌوان أن ٌقدم إقرارا بالذمة المالٌة الخاصة به وبزوجه وبؤوالده القصر مفصال فٌه كل ما 
ا علٌهم من دٌون ٌملكون من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات وأموال نقدٌة فً الداخل والخارج وم

إلى المحكمة العلٌا التً تضع الترتٌبات الالزمة للحفاظ على سرٌتها وتبقى سرٌة وال ٌجوز االطالع 
 .علٌها إال بإذن منها عند االقتضاء

 

 الفصل الثامن 
 أحكام انتقالٌة وختامٌة 

 ( 16)مادة 
 

وموظفوها إلى دٌوان الرقابة  7991 لسنة( 71)تإول ممتلكات هٌئة الرقابة العامة المنشؤة بالقانون رقم 
 .المالٌة واإلدارٌة المنشؤ بمقتضى أحكام هذا القانون

 ( 11)مادة 
 

تسري فٌما ٌتعلق بؤي مهام أو أمور أخرى تدخل ضمن اختصاصات الدٌوان ولم ٌرد لها نص فً هذا 
 .القانون القوانٌن األخرى المعمول بها فً السلطة الوطنٌة

 ( 18)مادة 
 

بشؤن إنشاء هٌئة  7991لسنة  22والقرار رقم  7991لسنة ( 71)نون هٌئة الرقابة العامة رقم ٌلؽى قا
 .الرقابة العامة كما ٌلؽى كل حكم ٌخالؾ أحكام هذا القانون

 ( 19)مادة 
 

ٌصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الدٌوان وبعد التنسٌق مع لجنة الموازنة العامة فً المجلس 
 .ح واألنظمة الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانونالتشرٌعً اللوائ

 ( 60)مادة 



 
على جمٌع الجهات المختصة كل فٌما ٌخصه تنفٌذ أحكام هذا القانون وٌعمل به بعد ثالثٌن ٌوما من 

 .تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة
 
 

 .مٌالدٌة 2001/ دٌسمبر/ 21: صدر بمدٌنة رام هللا بتارٌخ
 .هجرٌة 7121 /ذو القعدة/ 71: الموافق

 
 روحً فتوح

 رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة


