
                                                  
    )ديوان احملاسبة(عرض مقارن ألهم املواضيع اليت تطرقت هلا دساتري خمتلفة حول ديوان الرقابة املالية 

اجلهات اخلاضعة لرقابة  مهام الديوان كيفية عزل رئيس الديوان كيفية تعيني رئيس الديوان االسم البلد
األمور اليت يتناوهلا القانون  ملن يقدم الديوان تقريره ومىت الديوان

 اخلاص بالديوان
 فلسطني

النظام الدستوري "
لعام " لقطاع غزة
١٩٦٢ 

نظم الدستور ديوان احملاسبات 
 )٦٨(يف املادة

مل يوضح الدستور اجلهة اليت 
 تعني رئس الديوان

مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعزل رئيس الديوان

مراقبة حسابات احلكومة يف 
 قطاع غزة

مل ينص الدستور على اجلهات 
 اخلاضعة للرقابة

يقدم الديوان إىل رئيس 
 ية العربيةاجلمهور

مل ينص الدستور على قانون 
 خاص لتنظيم الديوان

 فلسطني
مشروع القانون "

 "ساسياأل

نظم الدستور ديوان الرقابة 
 )٨٧(املالية واإلدارية يف املادة

يعني رئيس ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية بقرار من 
رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية ومبصادقة اجمللس 
 التشريعي

مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعزل رئيس الديوان

مراقبة حتصيل اإليرادات 
 يف حدود العامة واإلنفاق منها
 املوازنة

 مراقبة أجهزة السلطة كافة

يقدم الديوان لكل من رئيس 
السلطة الوطنية واجمللس 

التشريعي تقريرا سنويا أو عند 
الطلب عن أعماله 

 ومالحظاته

تنظم أمور الديوان بقانون 
لكن مل حيدد الدستور األمور 

 اليت يتضمنها القانون

 فلسطني
مشروع الدستور "

 "قترحامل

نظم الدستور ديوان الرقابة 
   املالية واإلدارية يف املواد

)١٧٠، ١٦٩، ١٦٨( 

يعني رئيس ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية بقرار من 

اجمللس بتنسيب رئيس الدولة 
 التشريعي

مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعزل رئيس الديوان

الرقابة املالية واإلدارية على 
إدارات وأجهزة الدولة 

ة والالمركزية ولرئيس املركزي
الدعاوى الديوان حتريك 

 اجلنائية على املخالفني

إدارات وأجهزة الدولة 
 املركزية والالمركزية

يقدم الديوان تقريرا سنويا إىل 
الربملان عن إىل رئيس الدولة و

  واقتراحاتهأعماله ومالحظاته

مل يوضح الدستور األمور اليت 
ينص عليها القانون اخلاص 

 بالديوان

 اليابان
نظم الدستور ديوان احملاسبة 

 )٩١(يف املادة
مل يوضح الدستور اجلهة اليت 

 تعني رئيس الديوان
تور على اجلهة مل ينص الدس

 اليت تعزل رئيس الديوان

فحص احلساب اخلتامي 
إليرادات الدولة ومصروفاهتا 

 عن كل سنة

مل ينص الدستور على اجلهات 
 اخلاضعة للرقابة

يقدم الديوان تقريره إىل 
) السلطة التشريعية(الديت

 سنويا

مل ينص الدستور على قانون 
 خاص لتنظيم الديوان

 اإلمارات
 نظم الدستور اإلدارة االحتادية

 املستقلة يف املواد
) ١٣٥،١٣٦( 

إلدارة االحتادية يعني رئيس ا
مبرسوم يقره " املراجع"املستقلة

جملس الوزراء ويصدق عليه 
 رئيس االحتاد

مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعزل رئيس اإلدارة

مراجعة حسابات االحتاد 
واألجهزة واهليئات التابعة 
له،وكذلك مراجعة أية 

حسابات أخرى يوكل إىل 
 اإلدارة مراجعتها طبقا للقانون

االحتاد واألجهزة واهليئات 
 التابعة له

ر على اجلهة مل ينص الدستو
 اليت يقدم هلا التقرير وموعده

حيدد القانون اخلاص باإلدارة 
اختصاصاهتا وصالحيات 
العاملني فيها والضمانات 

الواجب توافرها هلا ولرئيسها 
 وملوظفيها

نظم الدستور ديوان الرقابة  البحرين
 )٩٧(املالية يف املادة

مل ينص الدستور على اجلهة 
امنا اليت تعني رئيس الديوان و

نص على انه يكون ملحقا 
السلطة (باجمللس الوطين
 التشريعية

مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعزل رئيس الديوان

معاونة احلكومة واجمللس 
الوطين يف رقابة حتصيل 
إيرادات الدولة وانفاق 
 مصروفاهتا يف حدود املوازنة

مل ينص الدستور على اجلهات 
 اخلاضعة لرقابة الديوان

يقدم الديوان لكل من 
احلكومة واجمللس الوطين 

عماله تقريرا سنويا عن أ
 ومالحظاته

ينظم الديوان بقانون خاص 
 ينص على استقالله

 اجلزائر
نظم الدستور جملس احملاسبة 

 )١٦٠( يف املادة
مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعني رئيس الديوان

مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعزل رئيس اجمللس

لشاملة ألموال الرقابة  ا
الدولة واجلماعات اإلقليمية 

 واملرافق العمومية

الدولة واجلماعات اإلقليمية 
 واملرافق العامة

يقدم الديوان تقريره سنويا إىل 
 رئيس اجلمهورية

مل ينص الدستور على قانون 
 خاص ينظم اجمللس
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 مهام الديوان كيفية عزل رئيس الديوان كيفية تعيني رئيس الديوان االسم البلد
اجلهات اخلاضعة لرقابة 

 ملن يقدم الديوان تقريره ومىت الديوان
األمور اليت يتناوهلا القانون 

 اخلاص بالديوان

 األردن
نظم الدستور ديوان احملاسبة 

 )١١٩(يف املادة

يعني رئيس ديوان احملاسبة 
بإرادة ملكية بناء على تنسيب 

جملس الوزراء ويبلغ هذا 
 التعيني إىل جملس النواب

ال جيوز عزل رئيس الديوان 
له أو إحالته على التقاعد او نق

أو فرض عقوبات مسلكية 
عليه  إال مبوافقة جملس 
النواب إذا كان اجمللس 

جمتمعا،أو مبوافقة امللك بناء 
على تنسيب جملس الوزراء 
إذا كان اجمللس غري جمتمع 

وعلى رئيس الوزراء يف هذه 
احلالة أن يبلغ اجمللس عند 

اجتماعه ما اختذه من 
اإلجراءات مشفوعة 
 باإليضاح الالزم

مراقبة إيرادات الدولة 
ونفقاهتا وحساب األمانات 

والسلفات والقروض 
والتسويات،وكذلك تقدمي 
املشورة يف اجملاالت احملاسبية 
لألجهزة الرمسية اخلاضعة 

 لرقابة الديوان

ات والدوائر احلكومية الوزار
واملؤسسات العامة الرمسية 
 واجملالس البلدية والقروية

يقدم الديوان اىل جملس 
النواب تقريرا عاما يتضمن 

أراءه ومالحظاته وبيان 
املخالفات املرتكبة واملسؤولية 
املترتبة عليها وذلك يف بدء 
كل دورة عادية او كلما 
 طلب منه جملس النواب ذلك

يشتمل القانون اخلاص 
بالديوان على مهامه واجلهات 

اخلاضعة لرقابته وحصانة 
 رئيسه

 الصومال
نظم الدستور ديوان احملاسبات 

 )٩٠( يف املادة
مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعني رئيس الديوان

مل ينص الدستور على كيفية 
 عزل رئيس الديوان

الرقابة السابقة على قانونية 
تصرفات احلكومة اليت 

تتضمن التزامات مالية،كما 
يتوىل الرقابة الالحقة على 

ة الدولة،كما إدارة ميزاني
يشترك الديوان يف رقابة 

اإلدارة املالية للهيئات اليت 
تقدم الدولة هلا مساعدات 
جوهرية كمصروفات عادية 

 أو غري عادية

احلكومة واجلهات اليت تقدم 
 الدولة هلا مساعدات مالية

يقدم الديوان إىل اجمللس 
تقريرا ) جملس النواب(الوطين

 عن نتائج مراقبته

ينص القانون على استقالل 
الديوان يف أداء مهامه وحق 
اعتراض اهليئات واإلدارات 

ليت يراقب علي التقارير ا
 الديوان أعماهلا

 السودان
نظم الدستور ديوان املراجعة 

 )١٢٠-١١٤(العام يف املواد

يعني اجمللس العسكري 
االنتقايل أو رأس الدولة 
مبوافقة اجلمعية التأسيسية 

حسب ) جملس النواب(
مقتضى احلال املراجع العام 
ويؤدي قبل مباشرة مهام 

اجلهات اليت منصبه قسما امام 
 ذكرت

ال يعزل املراجع العام من 
نصبه إال بقرار من اجمللس م

العسكري االنتقايل أو بقرار 
من رئيس الدولة تقره اجلمعية 
 التاسيسية بثلثي أعضائها

الرقابة على اجلهات اخلاضعة 
للمراجعة بقصد زيادة فعاليتها 
وصون املال العام عن طريق 
تقييم األداء ووسائل حتقيق 

األهداف والتأكد من 
االستغالل األمثل للموارد 
 البشرية والفنية واملالية

مل ينص الدستور على اجلهات 
 اخلاضعة للرقابة

يرفع الديوان لكل من اجمللس 
العسكري ورئيس الدولة 

واجلمعية التأسيسية تقاريره 
عن احلسابات اليت أوكل إليه 
القانون مراجعتها وذلك يف 
مدة أقصاها تسعة اشهر من 

 ل سنة ماليةهناية ك

ينظم القانون اخلاص بالديوان 
اختصاصات وواجبات 

وسلطات ديوان املراجع العام 
 وكيفية  إدارته

نظم الدستور ديوان الرقابة  الكويت
 )١٥١( املالية يف املادة

مل ينص الدستور على اجلهة 
اليت تعني رئيس الديوان وامنا 
نص على انه يكون ملحقا 

 مبجلس النواب

مل ينص الدستور على كيفية 
 عزل رئيس ديوان الرقابة

معاونة احلكومة وجملس األمة 
يف رقابة حتصيل إيرادات 

وانفاق مصروفاهتا يف الدولة 
 حدود امليزانية

 الدولة
يقدم الديوان لكل من 

احلكومة وجملس األمة تقريرا 
 سنويا عن أعماله ومالحظاته

ينص القانون اخلاص بالديوان 
 على استقالله
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اجلهات اخلاضعة لرقابة  مهام الديوان كيفية عزل رئيس الديوان كيفية تعيني رئيس الديوان االسم لبلدا
األمور اليت يتناوهلا  ملن يقدم الديوان تقريره ومىت الديوان

 القانون اخلاص بالديوان

 مصر
نظم الدستور اجلهاز املركزي 

 )١١٨(للمحاسبات يف املادة

مل ينص الدستور على اجلهة 
 تعني رئيس اجلهاز اليت

 املركزي

مل ينص الدستور على كيفية 
عزل رئيس اجلهاز املركزي 

 للمحاسبات

مل ينص الدستور على مهام 
 الدولة اجلهاز

يرفع التقرير سنويا إىل جملس 
الشعب،وجمللس الشعب أن يطلب 

 أية بيانات أو تقارير أخرى

مل ينص الدستور على 
 قانون خاص لتنظيم اجلهاز

نظم الدستور جهاز الرقابة  اليمن
 )٤٩( احملاسبية يف املادة

مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعني رئيس اجلهاز

الدستور على كيفية مل ينص 
 عزل رئيس جهاز الرقابة

مل ينص الدستور على مهام 
 الدولة اجلهاز

يرفع التقرير سنويا إىل جملس 
النواب وجمللس النواب أن يطلب 

 أية بيانات أو تقاريرأخرى

مل ينص الدستور على 
قانون خاص لتنظيم 

 الديوان

نظم الدستور ديوان احملاسبة  فرنسا
 )٤٧( يف املادة

مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعني رئيس الديوان

مل ينص الدستور على كيفية 
 عزل رئيس ديوان احملاسبة

معاونة الربملان واحلكومة يف 
 مراقبة تنفيذ القوانني املالية

جلهات مل ينص الدستور على ا
 اخلاضعة للرقابة

مل ينص الدستور على اجلهة اليت 
 يقدم هلا التقرير

مل ينص الدستور على 
قانون خاص لتنظيم 

 الديوان

نظم الدستور ديوان احملاسبة  تركيا
 )١٢٧( يف املادة

مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعني رئيس الديوان

مل ينص الدستور على كيفية 
 عزل رئيس الديوان

 اإليرادات مراقبة مجيع
واملصروفات واموال املصاحل 
املدرجة يف امليزانية العامة 

 واإلضافية

الدولة واملصاحل املدرجة يف 
 امليزانية العامة،واملسؤولني

مل ينص الدستور على اجلهة اليت 
 يقدم إليها التقرير

ينص القانون اخلاص 
ى كيفية بالديوان عل

انشاءه واختصاصاته 
وعمله والشروط الواجب 
توافرها يف موظفيه وكيفية 

تعيينهم وعملهم 
واختصاصاهتم وحقوقهم  

ومسئوليتهم وسائر 
 أمورهم الشخصية 

 إسرائيل
ال يوجد دستور ولكن هناك 
قانون أساسي للمراقب العام 

 يف الدولة

يتم اختياره باالقتراع السري 
من قبل الكنيست وعادة ما 
يكون هناك أكثر من مرشح 

 هلذا املنصب

مسؤول أمام الكنيست فقط 
وليس أمام جملس الوزراء وال 
جيوز عزله إال مبوافقة أغلبية 

  أعضاء الكنيستثلثي

مراجعة الوضع االقتصادي 
للبالد واملمتلكات والعقارات 
واألوضاع املالية وااللتزامات 
وادارة الدولة،وفحص قانونية 

وكفاءة األداء االقتصادي 
وعند الضرورة فحص أية 

 أمور أخرى

الدولة والوزارات 
واملؤسسات والشركات 

التابعة للدولة وأية مؤسسات 
أخرى تنص القوانني اخلاصة 

اقب هبا على أهنا ختضع ملر
 الدولة

 يقدم التقرير إىل الكنيست

ينص القانون اخلاص 
ينه باملراقب على كيفية تعي

ومدة عمله ومؤهالته 
وكيفية عزله واجلهات 

اخلاضعة لرقابته 
ومسؤولياته وصالحياته 
وفض اخلالفات اليت تقع 
 بينه وبني جهات أخرى

 أملانيا
 ١١٤ نص الدستور يف املادة

منه على احملكمة الفيدرالية 
 للتدقيق

مل ينص الدستور على اجلهة 
 اليت تعني أعضاء هذه احملكمة

مل ينص الدستور على كيفية 
عزل رئيس وأعضاء احملكمة 

 الفيدرالية للتدقيق

رقابة وتقرير فيما إذا كان 
اإلنفاق العام مالئم وذو 

 فاعلية
 الدولة

رير سنويا إىل جملس يقدم التق
النواب وجملس (البوندستاج

 )الشيوخ

نص الدستور على انه يتم 
تنظيم احملكمة الفيدرالية 
بقانون دون مزيد من 

 التوضيح

 بلجيكا
نص الدستور على مكتب 
الدولة لتدقيق احلسابات يف 

 )١٨٠( املادة

نص الدستور على اجلهة مل ي
 اليت تعني رئيس املكتب

مل ينص الدستور على كيفية 
عزل رئيس وأعضاء مكتب 

 التدقيق

فحص ومراقبة احلسابات 
اإلدارية العامة وكذلك 
مراقبة املوظفني اإلداريني 

الذين يقومون بأعمال احملاسبة 
يف الدولة،وكذلك مراقبة 

اإليرادات اليت تأيت حلصيلة 
الدولة من الضرائب،وبشكل 
عام تدقيق مجيع األمور املتعلقة 

 باألموال العامة

الدولة واملوظفني اإلداريني 
الذين يقومون بأعمال احملاسبة 

 يف الدولة

يقدم الديوان تقريره عن أعماله 
 ومالحظاته إىل جملس النواب

نص الدستور على انه يتم 
تنظيم املكتب بقانون دون 

 مزيد من التوضيح
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 مهام الديوان كيفية عزل رئيس الديوان كيفية تعيني رئيس الديوان االسم البلد
اجلهات اخلاضعة لرقابة 

 ملن يقدم الديوان تقريره ومىت الديوان
األمور اليت يتناوهلا 

 قانون اخلاص بالديوانال

 فنلندا
نص الدستور على مكتب 

 )٧١( مراقب الدولة يف املادة
مل ينص الدستور على اجلهة 

 اليت تعني املراقب
مل ينص الدستور على كيفية 

 عزل مراقب الدولة
الرقابة على إيرادات ونفقات 
 الدولة الدولة ومصادر متويلها

مل ينص الدستور على اجلهة اليت 
 يقدم اليها التقرير

ينظم القانون اخلاص 
مبراقب الدولة سلطاته 
ومسؤولياته وصالحياته 
وحقه يف احلصول على 
 من املعلومات اليت يريدها
 أي سلطة يف الدولة

 لبنان

اكتفى الدستور اللبناين يف 
ى انه +بالنص عل) ٨٧(املادة

سيوضع قانون خاص لديوان 
 احملاسبة

يرتبط الديوان إداريا برئيس 
الوزراء ويعني بقرار من جملس 
الوزراء بناء على توصية وزير 

 العدل

 د نصال يوج

ديوان احملاسبة حمكمة إدارية 
تتوىل القضاء املايل مهمتها 

السهر على األموال العمومية 
واألموال املودعة يف اخلزينة 
وذلك مبراقبة استعمال هذه 
األموال وصحة وقانونية 

معامالهتا وحساباهتا ومبحاكمة 
 املسؤولني عن خمالفة القوانني

إدارات 
الدولة،البلديات،املؤسات 

العامة التابعة 
للدولة،املؤسسات واجلمعيات 
اليت للدولة والبلديات مسامهة 

فيها أو تقدم هلا املساعدة مالية 
 والتسليف

يقدم الديوان تقريره السنوي العام 
اىل رئيس اجلمهورية وجملس 
النواب  وجملس اخلدمة املدنية 

تيش املركزي،كما أن وادارة التف
الديوان يستطيع أن يرفع تقارير 
خاصة مبواضيع معينة واقتراحات 
مالئمة هلا إىل رئيس اجلمهورية أو 

رئيس جملس النواب أو رئيس 
 جملس الوزراء

يتناول القانون مهام 
الديوان واجلهات اخلاضعة 
لرقابته ونظام املوظفني فيه 

وصالحيات الديوان 
والنيابة العامة لدى 

الديوان و أصول احملاكمة 
 أمام الديوان

تور
دس
ة ال
جلن
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