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  )المعدل( ٢٠١١لسنة ) ٣١(قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي رقم 
 الفصل األول

  واألهدافالتعريف 
  . إزاءها هذا القانون المعاني المبينة راضألغيقصد بالعبارات التالية    -١-المادة 

  االتحاديديوان الرقابة المالية : الديوان  -أوال     
  .رئيس ديوان الرقابة المالية : رئيس الديوان  -ثانيا     
  .مجلس الرقابة المالية: المجلس  -ثالثا     

  :هذا القانون ألغراضتعد مخالفة مالية  -٢-المادة 
  والتعليمات واألنظمةخرق القوانين  -أوال      
  . باالقتصاد الوطني األضرار أوهدر المال العام  أوضياع  إلىالتقصير المؤدي  أو اإلهمال -ثانياً      

والتـدقيق الواجـب   الرقابة  ألعمالاالمتناع عن تقديم السجالت والوثائق والبيانات الالزمة  -ثالثاً     
  .الجهات التي يخولها  أوتوفيرها للديوان  عدم أومسكها 

ضـاته ومالحظاتـه   التأخير في الرد على التقارير ومراسالت الديوان واعترا أواالمتناع  -رابعاً       
  خالل المدة المحددة

  -:على  يتولى الديوان الرقابة -٣-المادة 
  وجد وتدقيقه أينماالمال العام   -أ      
هذا القـانون   أحكامالعراق بموجب  أرجاءالجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع  أعمال -ب      

  .  والقوانين النافذة
  -: اآلتية األهدافيسعى الديوان لتحقيق  -٤-المادة 

  .ه سوء التصرف وضمان كفاءة استخدام أوالتبذير  أوالحفاظ على المال العام من الهدر  -أوال     
  . الجهات الخاضعة للرقابة أداءتطوير كفاءة  -ثانيا     
  . المساهمة في استقاللية االقتصاد ودعم نموه واستقراره -ثالثا     
المحاسبة والتدقيق المسندة على المعايير المحلية والدوليـة وتحسـين القواعـد     أنظمةنشر  -بعارا     

.                                                                                                              والمحاسبة وبشكل مستمر اإلدارةوالمعايير القابلة للتطبيق على 
المحاسبي والرقـابي   األداءورفع مستوى تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية  -خامسا    

  .للجهات الخاضعة للرقابة
  الفصل الثاني

  استقاللية الديوان ومهامه وصالحياته
الديوان هيئة مستقلة ماليا واداريا له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية ومالية يـرتبط   - ٥ -المادة 

  .بمجلس النواب ويمثله رئيس الديوان او من يخوله
   -:يقوم الديوان بالمهام التالية - ٦ -المادة 
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مة التصـرف فـي   رقابة و تدقيق حسابات نشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سـال   :اوالً 
   -:وفاعلية تطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك  االموال العامة

من سالمتها وعدم تجاوزها االعتمادات المقررة لها في  فحص وتدقيق معامالت االنفاق العام للتأكد -أ    
الموازنة واستخدام االموال العامة في االغراص المخصصة لها وعدم حصول هـدر او تبـذير او   

  . سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها
تمدة فحص وتدقيق معامالت تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من مالئمة االجراءات المع -ب    

  . وسالمة تطبيقها
المتعلقة بنتـائج االعمـال واالوضـاع الماليـة      ابداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير -ج    

للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعـايير المحاسـبية   
  .نشاط والتدفقات النقدية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة ال

  رقابة تقويم االداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان :ثانياً      
تقديم العون الفني في المجاالت المحاسبية والرقابية واالدارية وما يتعلق بها من امور تنظيميـة   :ثالثاً      

  وفنية
الكلية المقررة لتحقيق االهداف المرسومة للدولـة  تقويم الخطط والسياسات المالية واالقتصادية  :رابعاً     

  وااللتزام بها
  .إجراء التحقيق االداري في األمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها -:خامساً   

يعد الديوان خطة سنوية شامله النجاز المهام الرقابية الموكلة الية طبقا الحكام هذا القانون  - ٧ -المادة 
  -:االتي تتضمن 

  مهام الرقابة وتقويم االداء : اوال   
  مجاالت التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين  :ثانيا   
الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضـرورية للتحقـق مـن الشـفافية ومسـتوى اداء      : ثالثا    

   الحكومة لواجباته 
  -: لديوان الجهات االتية تخضع لرقابة وتدقيق ا - ٨ -المادة  
او انفاقـا او   ة تتصرف في االموال العامة جبايةاو اي جه  مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام: اوال    

  .تخطيطا او تمويال او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات 
  .بة وتدقيق الديوان اية جهة بنص قانونها او نظامها على خضوعها لرقا: ثانيا    

تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط مـن الخضـوع لرقابـة     - ٩ -المادة 
  .وتدقيق الديوان 

تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعامالت والتصرفات لاليرادات والنفقـات العامـة    - ١٠ -المادة 
او انفاقا والموجودات بانواعها للتحقق من صـحة تقييمهـا     ةتخطيطا او جباي  وااللتزامات المالية كافة

وتسجيلها في الدفاتر والسجالت النظامية والتأكد من وجودهـا وعائـديتها وكفـاءة وسـالمة تـداولها      
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واستخدامها وادامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجالت والـدفاتر الحسـابية والموازنـات    
  .لقرارات والوثائق واالمور االدارية ذات العالقة بمهام الرقابةوالبيانات المالية وا

والدولية المعتمـدة    تؤدي اعمال الرقابة والتدقيق وفقا للقواعد واالصول والمعايير المحلية -١١-المادة 
  .والطرق والوسائل المتعارف عليها 

  -١٢ -المادة 
الخاضعة للرقابة او في مقر الـديوان او مقـرات    تؤدي اعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات  :اوال 

دوائر الديوان في حالة تعذر العمل او استحالة استمراره في مواقع تلك الجهـات وعلـى الجهـات    
ت او المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجالت والمسـتندات واي بيانـا  

  .ه معلومات الزمة لممارسة مهام
العمـال    اذا امتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجالت والبيانات الالزمة: ثانيا  

الرقابة والتدقيق فعلى الديوان اشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خالل عشرين يومآ وبيـان  
  .اسباب االمتناع 

لسجالت فله اشعار مجلس الوزراء او هيئة النزاهة اذا لم يقتنع الديوان بأسباب االمتناع عن تقديم ا: ثالثآ  
ألجراء التحقيق بذلك والزام الجهة الممتنعة على تقديم السجالت والبيانات المطلوبـة وفـي حالـة    

  .عن االمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك  استمرار الجهة
  -١٣-المادة 

  -:للديوان الصالحيات االتية 
على كافة الوثائق والسجالت والمعامالت واالوامر والقرارات ذات العالقة بمهام الرقابـة  االطالع  :اوآل

والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو االشـراف عليـة والحصـول علـى جميـع اإليضـاحات       
   .هو الزم ألداء مهامه والمعلومات واإلجابات من المستويات اإلدارية والفنية المعنية في حدود ما

تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة باألمن لوطني ولرئيس الديوان تخويل مـن ينـوب عنـه     :ثانيآ
  . ألجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به

لقرار من المجلـس للمـنح واالعانـات والقـروض والتسـهيالت       اًالقيام بعمليات الفحص استناد :ثالثآ 
  .كونها موظفة لألغراض التي قدمت من اجلها  واالمتيازات واالستثمارات والتحقق من

  -١٤-المادة 
للديوان عند اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة اجراء التحقيق واتخاذ اإلجراءات 

  .الالزمة وإزالة المخالفة وأثارها
  - ١٥-المادة 

  رقابةلرئيس الديوان ان يطلب من الوزير او من رئيس الجهة الخاضعة لل
  .احالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله ان يطلب سحب يده: اوآل 
  .أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية: ثانيآ 
  .تضمين الموظف االضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة : ثالثآ 
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  - ١٦ -المادة 
االدعاء العام او هيئة النزاهة او الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصـة   يلتزم الديوان بأخبار

  .لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة
  - ١٧ -المادة 

مع الجهات الخاضعة لرقابته و تدقيقه التخاذ قرار   يلتزم الديوان اشعار مجلس الوزراء بأي خالف ينشأ
  .عليه اشعار مجلس النواب بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه ف

  -١٨ -المادة 
دون   على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ابالغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حـال اكتشـافها  

  .اجراءات مناسبة وعليها اشعار الديوان بتلك االجرءات   بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من  اإلخالل
  الفصل الثالث

  تشكيالت الديوان
  -١٩-المادة 

  .ونواب الرئيس ودوائر الديوان   يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان
  -٢٠-المادة

يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيسآ ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الـديوان  : اوال       
  اعضاء

بدعوة من رئيسـه او ثلـث اعضـائه ويكتمـل     ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على االقل : ثانيآ      
  .يقل عن ثلثي اعضائه النصاب بحضور ما ال

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين وعند تساوي االصوات يرجح الجانـب  : ثالثآ      
  . الذي صوت معه الرئيس وتدون االقلية مخالفتها

ظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تـدون فيـه محاضـر    يكون للمجلس أمانة سر يرأسها مو: رابعآ      
  . اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته

لرئيس الديوان دعوة رئيس اية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الـديوان او مـن ينـوب عنـه     :  اًخامس      
  .  لحضور اجتماعات المجلس في االمور المتعلقة بتلك الجهة

  -٢١-المادة 
  -: يختص المجلس بما يأتي

  .اقرار خطط العمل في الديوان :  اوالً
  .وضع واقرار اسس وضوابط العمل في الديوان واساليب تنفيذها :  اًثاني
  .البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل الالزمة لها:  اًثالث

  .ا وفق التوجيهات العامة للدولةتحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمه:  اًرابع
اعداد واقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وارسـالها الـى   :  اًخامس

  .الوزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة 
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  .اقرار اإلطار العام لتقارير الديوان :  اًسادس
سية وتطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم او للعاملين في القطاع الخاص مناقشة تنظيم دورات درا:  اًسابع

  .وللمجلس منحهم مكافآت التي يقررها 
اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص الجـراء الرقابـة   :  اًثامن

 تتجـاوز االعمـال   والتدقيق الية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان ال
  .من نطاق العمل الرقابي وفقا لخطة الديوان السنوية %) ٥(التي يكلفون بها نسبة 

  -٢٢ -المادة 
بنـاءاً   االتحـادي  وان الرقابة الماليةيوافق مجلس النواب باألغلبية المطلقة على تعيين رئيس دي -:أوالً 
   .قتراح مجلس الوزراءاعلى 

  .رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات :  اًثاني
  .ته ق بشؤون الديوان ومالكه وموازنلرئيس الديوان صالحيات وزير المالية فيما يتعل:  اًثالث

  -٢٣ -المادة 
  -:يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان  
  .وغير محكوم علية بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف  اان يكون عراقي: اوآل    
  .ان اليكون مشموآل بإجراءات المساءلة والعدالة: ثانيآ    
حاصآل على شهادة عليا في االختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الـديوان ولـه ممارسـة     :  ثالثآ   

  .تقل عن خمس عشر سنة دة الفعلية في ميدان اختصاصه ضمن الحكومة او القطاع العام م
  .ان يتسم بأعلى معايير السلوك االخالقي والنزاهة واالمانة : رابعآ    
  .يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين او غير متتاليتين ان ال: خامسآ   
  .ينتمي الي حزب او جهة سياسية  ان يكون مستقآل وال: سادسآ   

  - ٢٤ -المادة 
واب رئيس الديوان وفقا إلجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور لمجلس النواب استج

  . هوفقا لما منصوص عليوله اعفاءه من منصبه 
  - ٢٥المادة 

  -: يرتبط رئيس الديوان 
ويرأسه مدير حاصل في االقل على شهادة جامعيـة اوليـة ومـن ذوي     -مكتب رئيس الديوان : اوآل     

  . الخبرة والكفاءة
دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهـام  : ثانيآ     

الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيـادة  
راءات المطلوبـة لتنفيـذها   تخاذ االجاواعداد الخطة السنوية للديوان و فاعليته ورفع مستوى اداءه

  .واالسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم االداء العام 
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الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في االقل على شهادة جامعية اولية في القـانون تتـولى   : ثالثآ     
عات القوانين تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين واالنظمة والتعليمات وابداء الرأي في مشرو

والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان امام المحاكم بوكالة يمنحها رئـيس    واالنظمة
  .الديوان 

الدائرة االدارية والمالية يرأسها مدير عام حاصل في االقل على شهادة جامعية اولية تتولى تهيئة : رابعآ    
  .وتقديم الخدمات االدارية والمالية للديوان 

المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى التدريب وتطـوير قـدرات   : خامساً 
العاملين في الديوان والجهات األخرى في المجاالت المحاسبية والرقابية واالدارية والقانونية التـي  

نحهـا وأجـور   لها عالقة بمهام الديوان وينظم تشكيالته ومهامه وأهدافـه والشـهادات التـي يم   
   . قتراح من الديوانايصدره مجلس الوزراء بالمحاضرات فيه بنظام 

  -٢٦ -المادة 
سنوات قابلة للتجديد مـرة   أربع) ٤(يعينون لمدة  يروكيل وزيكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة  -:أوالً 

 .عشـرة سـنوات فـي الـديوان    ) ١٠(تقـل عـن    واحدة وعلـى أن تكـون لهـم خدمـة فعليـة ال     
   .شروط وطريقة تعيين رئيس الديوانيعين نائب رئيس الديوان بنفس  -:ثانياً 

  -٢٧-المادة 
ـ    تدقيق مركزية وثمان دوائر تدقيقيكون للديوان ثمان دوائر : اوال ل دائـرة  في المحافظـات يـرأس ك

وتختص بالرقابة والتدقيق على الجهات الخاضـعة للرقابـة الموزعـة     موظف بدرجة مدير عام
  .المجلس وفق متطلبات العمل   ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره

المادة بقرار من المجلس  همن هذ منصوص عليها في البند اوالًاق عمل وارتباط الدوائر الطينظم ن:  اًثاني
.  

لتدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات عالقة بمهام الرقابـة  لدائرة ا اًيشترط فيمن يعين رئيس:  اًثالث
سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصال ) ٥(يقل عن  سنة بضمنها ما ال ١٥تقل عن  مدة ال

  .في االقل على شهادة في المحاسبة القانونية 
  الفصل الرابع
  احكام عامة

  -٢٨ -المادة 
من نهاية كل سنة يتضمن  اًيوم) ١٢٠(مجلس النواب خالل   الىيقدم المجلس تقرير سنويا  -أ  -:  اوالً

الجوانب االساسية التي افرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك االراء والمالحظات 
ـ  يم فاعليـة وكفايـة   والمقترحات المتعلقة باألوضاع المالية واالدارية واالقتصادية والقانونية وتقي

  .اجراءات الحكومة الالزمة لضمان الفعالية والشفافية في جباية االيرادات وانفاق االموال العامة
الى مجلس النواب بكل أمر هام في مجال الرقابة وتقويم االداء المـالي   اًللمجلس ان يقدم تقرير -ب-    

  .جلس النواب واالداري واالقتصادي وله نشر ما يراه ضروريا بموافقة م
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ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسـائل االعـالم وأليـة جهـة     :  اًثاني
ستثناء التقارير الماسة باألمن الوطني فال يجـوز نشـرها اال   اختصة نسخآ منها بناء على طلبها بم

  .بموافقة مجلس النواب 
  .س نشر اي من تقارير الديوان في وسائل اإلعالم لرئيس الديوان بموافقة المجل:  اًلثثا

لمهامة االخرى اإلشراف على دواوين الرقابة المالية في االقاليم وله فـي    يتولى الديوان اضافة:  اًرابع
  -:سبيل تحقيق ذلك ما يأتي 

في تقريره علـى المسـتوى    مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها -أ         
  .االتحادي

المالية االتحادي مع دواوين الرقابة في االقاليم وفقا آلليات تعتمـد    تنسيق عمل ديوان الرقابة -ب      
  .المنصوص علية في هذا القانون   من قبل مجلس الرقابة

ا لضـوابط يقرهـا مجلـس    تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في االقاليم فيما بينها وفق -ج     
  .الرقابة المالية 

للديوان ان يتولى اجراء التحقيق االداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشـكل مباشـر فـي    : خامسا
الجهات التي ال يوجد فيها مكتب للمفتش العام او اذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنيـة  

لديوان ويودع المفتش العـام فـي   من تاريخ اشعاره من ا اًيوم )٩٠( اكمال التحقيق فيها خالل عن
  .على طلبه اًاوليات التحقيق الذي اجراه بناء جميع المستندات واالوليات بضمنها جميع الحالة ههذ

للمجلس مناقشة وإقرار المالحظات والتوصيات والمقترحات واآلراء الواردة فـي تقـارير    -أ :  اًسادس
ه في ذلك تخويل اي من اعضائه او موظفي الـديوان جـزءآ مـن هـذا     الديوان قبل اصدارها ول

  .االختصاص 
تعليمات او ضوابط استيفاء اجور التدقيق من الجهـات الخاضـعة لرقابـة     للمجلس اقرار -ب       

  .الديوان من غير القطاع الحكومي 
االتحادي ودواوين الرقابـة  بين ديوان الرقابة المالية   للمجلس اقرار ضوابط وآليات التنسيق -ج      

  .المالية في االقاليم 
  .الى رئيس الديوان هلمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاتل -د      

  - ٢٩ -المادة 
او  المكافـآت الديوان وله مـنحهم    للمجلس اشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات

  .االجور التي يقررها
  - ٣٠ -المادة 

  -:ملون في الديوان المخصصات االتيةيمنح العا 
  .من الراتب او االجر %)٥٠(ات رقابة نسبتها صمخص: اوالً 
  .من الراتب او االجر  %)٥٠(مخصصات خطورة نسبتها: اًثاني 
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من الراتـب او االجـر الي منهـا وفـق     %)٣٠(مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة : ثالثا  
  . تعليمات يصدرها المجلس

مـن  %) ٥٠(تتجـاوز نسـبتها    مخصصات منع مزاولة مهنة خارج أوقات الدوام الرسمي ال -:رابعاَ 
  .الراتب أو األجر

  - ٣١ -المادة 
الترفيـع   لرئيس الديوان منح قدم ال يتجاوز ستة اشهر لموظف الديوان في كل درجة الغراض العالوة و

  .ممن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية 
  - ٣٢ -المادة 

كم صرف رواتب االجازات االعتيادية المتراكمة لمـوظفي الـديوان الـذي تتـرا     لرئيس الديوان سنويا
  .عما زاد تلك المدة اًيوم ١٨٠اجازاته لمدة تزيد عن 

  - ٣٣ -المادة 
الدوائر او القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة مهنة او عمـل   رؤساءيحق لرئيس الديوان او نوابه او  ال

نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة  باستثناءاخر ولو كان خارج اوقات الدوام الرسمي 
   .وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني 

  - ٣٤ -المادة 
دمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسـبب بلوغـه السـن    أوالً ـــ تصرف مكافأة نهاية الخ

أو ألسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسـمية مختصـة    ةالقانوني
  :وفقـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــا يـــــــــــــــأتي

 ستة أشهر اذا كانت خدمته التقاعديـة ال ) ٦(مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر األخير لمدة -أ 
.                                                                       خمسـة وعشـرين سـنة                                                            ) ٢٥(تقل عن 

حيـل الـى   اعشر شـهراً اذا   يثنا) ١٢(ر لمدة مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر األخي -ب 
 . ثالثين سنة) ٣٠(تقل عن  او اذا كانت خدمته التقاعدية ال ةالتقاعد لبلوغه السن القانوني

 ىلمادة لورثة موظف الديوان المتوفمن هذه ا) أوالً(تصرف المكافأة المنصوص عليها في البند  -:ثانياً  
  . ستحقاقهم بموجب القسام الشرعياخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أثناء ال

  - ٣٥ -المادة 
عليها في هذا القانون لموظف الديوان اضافة الى المخصصات التي تنص تمنح المخصصات المنصوص 

  .عليها القوانين النافذة 
  الفصل الخامس
  احكام ختامية

  - ٣٦ -المادة
يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها واختصاصـاتها وينشـر فـي الجريـدة     

  .الرسمية 
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  - ٣٧ -المادة 
  .ا ورد فيه نص خاص في هذا القانونستثناء مايوان ألحكام التشريعات النافذة بيخضع موظفو الد

  - ٣٨ -المادة 
  .يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون 

  - ٣٩ -المادة 
مـات الصـادرة   العمـل بالتعلي  وتعديالته ويستمر ١٩٩٠لسنة ) ٦(يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم 

  .لحين صدور تعليمات تحل محلها  هبموجب
  - ٤٠ -الماد ة 

  .واحكام هذا القانون  هبأي نص تتعارض احكام  يعمل ال
  - ٤١ -المادة 

  .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية 
  جالل طالباني                                                                                        

  رئيس الجمهورية
   
  

  االسباب الموجبة
لتنظيم عمل ديوان الرقابة المالية وبيان مهامه واختصاصاته وفي سبيل رفع مستوى الرقابة علـى         

  )١٠٣(من المـادة   الى احكام البند اوالً اًاالجهزة الرقابية االخرى واستنادالمال العام وتنظيم العالقة مع 
  .شرع هذا القانون . من الدستور 

   


