ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺮﺳﻮم اﺷﺘﺮاﻋﻲ رﻗﻢ  - ٨٢ﺻﺎدر ﻓﻲ ١٩٨٣/٩/١٦

ان رئيس الجمھورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم  ٨٢/٣٦تاريخ ) ١٩٨٢/١١/١٧منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية(،
بناء على القانون رقم  ٨٣/١٠تاريخ ) ١٩٨٣/٥/٢١تمديد العمل بأحكام القانون رقم  ٨٢/٣٦تاريخ
.(١٩٨٢/١١/١٧
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ،١٩٨٤/٨/٢٤
يرسم ما يأتي:

اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -١ديوان المحاسبة محكمة ادارية تتولى القضاء المالي ،مھمتھا السھر على االموال
العمومية واالموال المودعة في الخزينة وذلك:
 بمراقبة استعمال ھذه االموال ومدى انطباق ھذا االستعمال على القوانين واالنظمة المرعيةاالجراء.
 بالفصل في صحة وقانونية معامالتھا وحساباتھا. بمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين واالنظمة المتعلقة بھا.يرتبط ديوان المحاسبة اداريا برئيس مجلس الوزراء ،ومركزه بيروت.

المادة  -٢تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
 -١ادارات الدولة.
 -٢بلديات بيروت وطرابلس والميناء وبرج حمود وصيدا وزحلة  -المعلقة وسائر البلديات التي
اخضعت او تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
رئيس مجلس الوزراء.
 -٣المؤسسات العامة التابعة للدولة وتلك التابعة للبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
 -٤ھيئات الرقابة التي تمثل الدولة في المؤسسات التي تشرف عليھا او في المؤسسات التي تضمن
لھا الدولة حدا ادنى من االرباح.
 -٥المؤسسات والجمعيات وسائر الھيئات والشركات التي للدولة او للبلديات او للمؤسسات العامة
التابعة للدولة او للبلديات عالقة مالية بھا عن طريق المساھمة او المساعدة او التسليف.
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ،وبعد استطالع رأي
ديوان المحاسبة ،مدى الرقابة واصولھا بالنسبة للمؤسسات والجمعيات والھيئات والشركات
المنصوص عليھا في الفقرتين  ٤و ٥من ھذه المادة.
والى ان يصدر ھذا المرسوم تبقى احكام المرسوم رقم  ١٣٦١٥تاريخ  ١٩٦٣/٨/٢١سارية
المفعول.

اﻟﺒﺎب اﻻول  -ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻳﻮان

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول  -ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

المادة  -٣يتألف الديوان من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات ويلحق به موظفون اداريون،
وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.
المواد من  ٤الى  -١٧الغيت المواد من  ٤الى  ١٧ضمنا وفقا للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ
 ١٩٨٥/٣/٢٣باستثناء ما يعود منھا لمدقيقي الحسابات وھي المادة  ٨والمادة  ٩وأعيد العمل باحكام
المواد  ٤حتى  ١٣ضمنا ً من المرسوم االشتراعي رقم  ١١٨تاريخ .١٩٥٩/٦/١٢

المادة

 -٤ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة

 -٥ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة

 -٦ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة

 -٧ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة  -٨تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انھاء رئيس الديوان وبعد استشارة
مجلس ديوان المحاسبة واقتراح رئيس مجلس الوزراء شروط تعيين مدققي الحسابات ورتبھم
وسلسلة رواتبھم وتعويضاتھم ومھامھم.
المادة  -٩يحلف المراقبون ومدققو الحسابات امام مجلس ديوان المحاسبة قبل مباشرتھم العمل،
اليمين التالية:
»اقسم با العظيم بأن اقوم بمھام وظيفتي بصدق وأمانة واتصرف تصرف الموظف الشريف
الصادق ،واحفظ سر المھنة«.

المادة

 -١٠ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة

 -١١ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة

 -١٢ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة

 -١٣ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة

 -١٤ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة

 -١٥ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة

 -١٦ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة

 -١٧ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻮان

اﻟﻨﺒﺬة أ  -اﻟﺪﻳﻮان

المادة  -١٨ينظم رئيس الديوان االدارة الداخلية وكيفية ممارسة كافة االعمال المناطة بالديوان،
ويراسل جميع االدارات العامة مباشرة.
تشكل الغرف وتوزع اعمال الديوان بقرار من رئيس الديوان بعد موافقة مجلس الديوان ويمكن
تعديل ھذا التوزيع ،عند االقتضاء بالطريقة نفسھا.
لرئيس الديوان تفويض دائم لكي يمارس فيما خص ديوان المحاسبة الصالحيات المالية واالدارية
التي تنيطھا القوانين واالنظمة بالوزير باستثناء الصالحيات الدستورية ،وھو يتولى عقد نفقات
الديوان ومراقبة عقدھا وتصفيتھا.
المادة  -١٩يضع رئيس الديوان مشروع نفقات الديوان ويرسله الى وزير المالية ،وفي حال
تعديله يبت مجلس الوزراء بعد االستماع الى رئيس الديوان.
المادة  -٢٠في حال غياب رئيس الديوان او في حال خلو منصب الرئاسة وتعذر قيامه بمھامه
يقوم رئيس الغرفة االعلى درجة ،وعند التساوي االكبر سنا ،وعند التساوي االقدم في القضاء وعند
التساوي االقدم في الوظيفة العامة.

المادة  -٢١يدرس القاضي المعامالت المحالة عليه ويقوم بمھام الرقابة المسبقة والمؤخرة وابداء
الرأي مع الھيئة التي ينتمي اليھا.
المادة  -٢٢يعاون المراقب القاضي في مھمته.
يدقق مبدئيا ،في حسابات المحتسب الواحد في سنة مالية واحدة ،مراقب واحد ،كما يجب ان ال يعھد
الى مراقب واحد بالتدقيق في حسابات محتسب واحد اكثر من سنتين متتاليتين.
على انه يمكن ،عند االقتضاء ،الخروج على احكام الفقرة السابقة على ان يتم ذلك بقرار من رئيس
الديوان يتخذ بعد موافقة مجلس الديوان.
المادة  -٢٣يقوم الموظفون االداريون باالعمال التي يكلفون بھا وفقا لنظام داخلي يضعه رئيس
الديوان بعد موافقة مجلس الديوان.
المادة  -٢٤تعتبر اعمال المراقبين وكتاب الضبط والمباشرين صحيحة في حدود وظائفھم حتى
ثبوت تزويرھا.

اﻟﻨﺒﺬة ب  -اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

المادة  -٢٥يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان وله في الرقابة القضائية ان يحضر الجلسات
وان يعطى الكالم فيھا ،وان يطلب االوراق البداء مطالعته الخطية وان يراسل االدارات العامة
مباشرة في كل ما له عالقة بممارسة مھمته.
يقوم معاونو المدعي العام بوظيفة المدعي العام تحت اشرافه.
في حال غياب المدعي العام ومعاونيه يؤمن اعمال النيابة العامة المستشار االعلى رتبة.
المادة  -٢٦على المراجع المختصة ابالغ المدعي العام لدى الديوان عن المخالفات المنصوص
عنھا في ھذا المرسوم االشتراعي ،وعلى ادارة التفتيش المركزي ايداع المدعي العام لدى الديوان
نسخا عن تقارير التفتيش المالي.

يدقق المدعي العام في ھذه التقارير ويرسلھا مع مالحظاته واقتراحاته الى ادارة التفتيش المركزي
التخاذ التدابير االدارية او القضائية المقتضاة بحق الموظفين المسؤولين.
المادة  -٢٧للمدعي العام ان يطلب الى النيابة العامة لدى محكمة التمييز ان تالحق جزائيا اي
موظف يرى انه ارتكب او اشترك في احدى الجرائم التي من شأنھا ان تلحق ضررا باالدارة العامة
او باالموال العمومية او باالموال المودعة في الخزينة.
وعليه ايضا ان يطلب ھذه المالحقة اذا قرر الديوان ذلك وتجري المالحقة الجزائية بدون اجازة من
السلطة االدارية وتحاط االدارة المختصة وادارة التفتيش المركزي علما باالمر.

اﻟﻨﺒﺬة ج  -اﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

المادة  -٢٨للديوان او للمدعي العام لديه تكليف ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او
تحقيق تقتضيه المصلحة العامة.
وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي ھذه المھمات االولوية اذا طلب اليھا ذلك.
المادة  -٢٩ان التدابير التي تتخذھا اجھزة التفتيش المركزي بحق الموظفين المخالفين ال تحول
دون مالحقتھم امام الديوان.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان

المادة  -٣٠لديوان المحاسبة وظيفتان :وظيفة ادارية ،ووظيفة قضائية.
فالوظيفة االدارية يمارسھا برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمھا عن نتائج رقابته
المسبقة والمؤخرة ،وبابداء الرأي في االمور المالية.

والوظيفة القضائية يمارسھا برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى استعمال او ادارة االموال
العمومية واالموال المودعة لدى الخزينة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول  -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ

المادة

 -٣١الرقابة االدارية نوعان :مسبقة ومؤخرة.

اﻟﻨﺒﺬة أ  -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ

المادة  -٣٢الغاية من الرقابة االدارية المسبقة التثبت من صحة المعاملة وانطباقھا على الموازنة
واحكام القوانين واالنظمة.
المادة  -٣٣رقابة الديوان المسبقة ھي من المعامالت الجوھرية وتعتبر كل معاملة ال تجري
عليھا ھذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعھا في التنفيذ تحت طائلة العقوبة
المنصوص عليھا في المادة  ٦٠من ھذا المرسوم االشتراعي.

اوﻻ  -اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺎ

المادة

 -٣٤معدلة وفقا ً للقانون  ٢٨٦تاريخ .١٩٩٤/٢/١٢

تخضع للرقابة االدارية المسبقة فيما خص الواردات المعامالت التالية:
 -١معامالت تلزيم االيرادات عندما تفوق القيمة  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ليرة لبنانية.
 -٢معامالت بيع العقارات عندما تفوق القيمة  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ليرة لبنانية.
المادة  -٣٥معدل وفقا ً للقانون رقم  ٢٨٦تاريخ  ١٩٩٤/٢/١٢والقانون رقم  ٦٢٢تاريخ
.١٩٩٧/٣/٧
تخضع للرقابة االدارية المسبقة فيما خص النفقات المعامالت االتية:
صفقات اللوازم واالشغال التي تفوق قيمتھا خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
صفقات الخدمات التي تفوق قيمتھا خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
االتفاقات الرضائية بما فيھا عقود االيجار التي تفوق قيمتھا خمسين مليون ليرة لبنانية.
معامالت شراء العقارات التي تفوق قيمتھا مئة مليون ليرة لبنانية.
معامالت المنح والمساعدات والمساھمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساھمة خمسة
عشر مليون ليرة لبنانية.
المادة  -٣٦معدل وفقا ً للقانون رقم  ٢٨٦تاريخ .١٩٩٤/٢/١٢
تخضع للرقابة االدارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خالفات اذا كان المبلغ موضوع
النزاع يفوق ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ل.ل.

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -اﺻﻮل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ

المادة  -٣٧تودع المعاملة مع المستندات العائدة لھا ديوان المحاسبة وتودع نسخة عن كتاب
االيداع الى المدعي العام من قبل:
 -١المرجع الصالح للبت بالمعاملة بالنسبة للواردات.
 -٢مراقب عقد النفقات في االدارات العامة والموظف المولج بمراقبة عقد النفقات في المؤسسات
العامة والبلديات.
يتولى الرئيس احالة المعاملة على القاضي المختص وفقا لقرار توزيع االعمال وله ان يتوالھا
بنفسه عند االقتضاء او في الحاالت التي تعين في قرار توزيع االعمال.

المادة  -٣٨يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص ،فيدرس المعاملة بنفسه او يحيلھا على احد
المراقبين العاملين معه لدرسھا ووضع تقرير بشأنھا فاذا وافق القاضي المختص على المعاملة
اعيدت مقرونة بتأشيرته واذا لم يوافق تعرض على ھيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون
القاضي المختص احدھم.
اما المعامالت التي تفوق قيمة االيراد او النفقة فيھا  /٥٠٠/الف ليرة لبنانية فتتولى الرقابة المسبقة
بشأنھا ھيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين احدھم القاضي المختص.
واما قرار اعالن عدم صالحية الديوان لممارسة الرقابة المسبقة فيصدر عن الھيئة المذكورة.
المادة  -٣٩يتخذ الديوان قراره في المعاملة خالل عشرة ايام من تاريخ ايداعھا .واذا دعت
الحاجة الى طلب مستندات او ايضاحات او عند االقتضاء الى استماع الموظف المختص يعطى
الديوان مھلة خمسة ايام اضافية من تاريخ الحصول على المستندات او االيضاحات المطلوبة.
ال تحسب ايام العطل الرسمية من المھل المذكورة.
اذا لم يتخذ الديوان قراره ضمن ھذه المھل حق لالدارة ان تسترد المعاملة ويصرف النظر عن رأي
الديوان.
المادة  -٤٠اذا جاء قرار الديوان بالموافقة:
 فيما خص الواردات مخالفا رأي المرجع الصالح للبت بالمعاملة ،فعلى ھذا المرجع التقيد بقرارالديوان اال اذا وافق الوزير المختص على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.
 فيما خص النفقات مخالفا رأي مراقب عقد النفقات ،فعلى ھذا المراقب التقيد بقرار الديوان اال اذاوافق وزير المالية على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.
واذا جاء رأي الديوان مخالفا المشروع المعروض كان لالدارة المختصة ان تعرض الخالف على
مجلس الوزراء.
المادة  -٤١يبت مجلس الوزراء المعامالت التي تعرض عليه بقرارات معللة بعد االستماع الى
رئيس الديوان ،وعند مخالفته رأي وزير المالية او قرار الديوان يقوم قراره مقام تأشير الديوان او
تأشير مراقب عقد النفقات.
وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.
المادة  -٤٢يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي يبقى له ان يدرج القضية في تقريره
السنوي او في تقرير خاص يبلغ الى مجلس النواب.

المادة  -٤٣يمكن اعادة النظر في قرارات الديوان ضمن نطاق رقابته االدارية المسبقة بناء على
طلب االدارة المختصة او رئيس ديوان المحاسبة او النيابة العامة لدى الديوان تنظر في اعادة النظر
الھيئة التي اصدرت القرار.

المادة

 -٤٤تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بھا خالل السنة المالية التي اعطيت

خاللھا.

اﻟﻨﺒﺬة ب  -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﻤﺆﺧﺮة

المادة  -٤٥الغاية من الرقابة االدارية المؤخرة تقدير المعامالت المالية ونتائجھا العامة من حين
عقدھا الى حين االنتھاء من تنفيذھا الى قيدھا في الحسابات.

المادة

 -٤٦يوضع بنتائج الرقابة االدارية المؤخرة تقرير سنوي وتقارير خاصة.

اوﻻ  -اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

المادة  -٤٧ينظم الديون في نھاية كل سنة تقريرا عن نتائج رقابته واالصالحات التي يقترح
ادخالھا على مختلف القوانين واالنظمة التي تؤدي تطبيقا الى نتائج مالية.
يقر الديوان ھذا التقرير بھيئته العامة بعد االستماع الى المدعي العام.
المادة  -٤٨يبلغ التقرير السنوي الى االدارات والھيئات المعنية وعلى ھذه االدارات والھيئات
تقديم اجوبتھا في مھلة شھر واحد .وللديوان حق التعليق على ھذه االجوبة.

المادة  -٤٩يقدم رئيس الديوان التقرير السنوي الى رئيس الجمھورية مع اجوبة االدارات
والھيئات المعنية وتعليق الديوان عليھا.
ويقدم نسخا عن ھذا التقرير مرفقا باالجوبة والتعليق الى مجلس النواب لتوزع على اعضائه كما
يقدم نسخا عنه الى مجلس الخدمة المدنية والى ادارة التفتيش المركزي.
المادة  -٥٠ينشر التقرير السنوي مع اجوبة االدارات والھيئات المعنية والتعليق في الجريدة
الرسمية ويطبع في كتاب مستقل ،لتوزيعه على االدارات والھيئات الخاضعة لرقابة الديوان
المادة  -٥١تستمع لجنة المال والموازنة البرلمانية وسائر اللجان المختصة الى رئيس الديوان او
من ينتدبه وعند االقتضاء الى ممثل االدارات العامة والھيئات المختصة عند درس التقرير البداء
االيضاحات الالزمة.

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ

المادة  -٥٢للديوان ،كلما رأى لزوما ،ان يرفع الى رئيس الجمھورية او الى رئيس مجلس
النواب او الى رئيس مجلس الوزراء او الى االدارات العامة والھيئات المعنية تقارير خاصة
بمواضيع معينة واقتراحات مالئمة لھا.

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ

المادة  -٥٣يصدر الديوان كل سنة بيانا بمطابقة كل من الحسابات التي تقدم اليه مدعومة
باالوراق المثبتة المنصوص عليھا في القوانين واالنظمة.

المادة  -٥٤تبلغ بيانات المطابقة:
 الى رئيس مجلس النواب لتوزع على اعضاء المجلس ،والى وزير المالية اذا كانت عائدةلحسابات
الموازنة العامة والموازنات الملحقة ولسائر الموازنات الخاضعة لتصديق السلطة التشريعية،
وتطبق عليھا احكام المادة  ٥١من ھذا المرسوم االشتراعي.
 الى وزير المالية ووزير الوصاية والھيئات المعنية والمرجع المختص بالتصديق على قطع حسابالموازنة لديھا ،اذا كانت عائدة لحسابات الموازنات الخاضعة لتصديق مرجع غير السلطة
التشريعية.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

المادة

 -٥٥الرقابة القضائية نوعان :رقابة على الحسابات ورقابة على الموظفين:

ﻧﺒﺬة أ  -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

المادة  -٥٦معدل وفقا ً للقانون رقم  ٣٩٣تاريخ .١٩٩٥/١/١٢
الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين واي شخص يتدخل في قبض
االموال العمومية واالموال المودعة في الخزينة او في دفعھا دون ان تكون له الصفة القانونية مع
مراعاة القرارات النھائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة ،يمارس
ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة .١٩٩١
المادة  -٥٧تتناول الرقابة على الحسابات المعامالت التالية:
فيما يتعلق بالواردات:
 -١صحة المستندات التي تم التحصيل بموجبھا.

 -٢صحة التحصيالت وانطباقھا على قوانين الجباية.
 -٣توريد المبالغ المحصلة الى الصناديق العامة.
ب -فيما يتعلق بالنفقات:
 -١صحة المستندات التي جرى الدفع بموجبھا وانطباق المعاملة على القوانين واالنظمة المرعية
االجراء وعلى الموازنة واالعتمادات المفتوحة بموجبھا.
 -٢وجود االوراق المثبتة للنفقة كما حددھا القانون.
ج -فيما يتعلق بمقبوضات الخزينة ومدفوعاتھا:
صحة معامالت القبض والدفع وانطباقھا على االوامر الصادرة عن الجھة الصالحة.
د -فيما يتعلق بالمواد:
صحة استالم المواد وحفظھا وتسليمھا وصحة تنظيم بيانات الجردة.
ھـ فيما يتعلق بالحسابات:
 -١صحة الحسابات وانطباقھا على القوانين واالنظمة.
 -٢انطباق القيود على االوراق المثبتة المقدمة.

المادة

 -٥٨يصفي الديوان حسابات المحتسبين ويحررھا ويبت فيھا بقرارات مؤقتة او قرارات

نھائية.
يبين القرار المؤقت المآخذ المنسوبة الى الحساب وما يترتب على المحتسب ان يبديه ردا عليھا.
يبين القرار النھائي ان المحتسب بريء الذمة ،او مسلفا ،او مشغول الذمة ،ففي الحالتين االولى
والثانية يقضي الديوان اذا كان المحتسب قد انقطع عن وظيفته بشطب القيود الموضوعة على امواله
اذا وجدت ،واعادة الكفالة المقدمة منه وفي الحالة الثالثة يحكم الديوان على المحتسب بتسديد الباقية
في ذمته ،خالل مدة يعينھا له واذا كانت الذمة مشغولة نتيجة قوة قاھرة يمكن للديوان ان يعفي
المحتسب منھا.
واذا توفي المحتسب فال تنقل تركته الى خلفائه قبل ان يصدر الديوان قرارا نھائيا في شأن حسابه.
وعلى االدارة المختصة ان تودع الحساب مع مستنداته الديوان خالل مدة اقصاھا ثالثة اشھر من
تاريخ الوفاة ،وعلى الديوان ان يصدر قراره خالل ثالثة اشھر من تاريخ ايداعه الحساب.
وفي كل حال اذا انقضت ستة اشھر على تاريخ ايداع الديوان حساب المحتسب المتوفي ،ولم يصدر
الديوان قراره خاللھا يصرف النظر عن ھذا القرار ويمكن عندئذ ان تنقل التركة الى خلفاء
المحتسب اذا لم يكن من مانع قانوني آخر يجول دون ذلك.

اﻟﻨﺒﺬة ب  -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

المادة  -٥٩تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة او استعمال االموال العمومية
واالموال المودعة في الخزينة وكل من يقوم بعمليات القبض والدفع لحساب الخزينة او لصالحھا او
بمسك حساباتھا وكذلك اعمال كل من يتدخل في ادارة االموال المذكورة وفي القيام بالعمليات
السالفة الذكر دون ان تكون له الصفة القانونية او يساھم في االعمال والعمليات المشار اليھا سواء
باجراء االعمال التحضيرية لھا او مراقبتھا او بالتصديق عليھا.
يعتبر بحكم الموظف في تطبيق احكام ھذه الرقابة كل شخص من غير الموظفين عھد اليه تولي
المھام المنصوص عليھا في الفقرة االولى من ھذه المادة سواء أكان ذلك بالتعيين او باالنتخاب او
بالتعاقد بما في ذلك اعضاء الھيئات التقريرية بمناسبة توليھم المھام المذكورة وكل شخص من غير
الموظفين تولى ھذه المھام او تدخل او ساھم فيھا دون صفة قانونية.
المادة  -٦٠معدل وفقا ً للقانون رقم  ١٣٢تاريخ  ١٩٩٢/٤/١٤يعاقب بالغرامة من /١٥٠٠٠٠/
مئة وخمسون الف ليرة الى  /١٥٠٠٠٠٠٠/مليون وخمسماية الف ليرة كل موظف ارتكب او ساھم
في ارتكاب احدى المخالفات الواردة في ھذه المادة ،وذلك باالضافة الى االلزامات المدنية
والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بھا المراجع المختصة:
 -١عقد نفقة خالفا الحكام القانون او النظام.
 -٢عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات.
 -٣اھمل عرض احدى المعامالت على رقابة الديوان المسبقة او وضع موضع التنفيذ معاملة لم
تعرض على ھذه الرقابة او وضع موضع التنفيذ معاملة دون التقيد بالشروط الواردة في قرار
الديوان بشأنھا.
 -٤لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل ديوان المحاسبة او من قبل مراقب عقد النفقات.
 -٥اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في االعتمادات.
 -٦نفذ امرا مخالفا للقانون ورده من غير طريق رئيسه التسلسلي.
 -٧اكسب او حاول ان يكسب االشخاص الذين يتعاقدون مع االدارة ربحا غير مشروع.
 -٨ارتكب خطأ او تقصيرا او اھماال من شأنه ايقاع ضرر مادي باالموال العمومية او باالموال
المودعة في الخزينة.
 -٩تأخر عن ايداع ديوان المحاسبة او النيابة العامة لديه الحسابات والمستندات وااليضاحات
المطلوبة ضمن المھل المحددة في القوانين واالنظمة.
 -١٠خالف النصوص المتعلقة بادارة او استعمال االموال العمومية او االموال المودعة في
الخزينة.ý
المادة  -٦١اذا تبين ان المخالفة المنصوص عليھا في المادة  ٦٠من ھذا المرسوم االشتراعي قد
الحقت ضررا او خسارة باالموال العمومية او باالموال المودعة في الخزينة ،يحق للديوان ان
يعاقب الموظف المخالف ،عالوة على الغرامة المنصوص عليھا في المادة  ٦٠بغرامة تحسب
بالنسبة الى اھمية المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف
المخالف في حال تقاضيه راتبا او الى مقدار مخصصاته او ما يماثلھا في الحاالت االخرى.
ال يمكن ان تقل ھذه الغرامة االضافية عن راتب الموظف الشھري او عن مخصصاته الشھرية او
ما يعادلھا بتاريخ ارتكاب المخالفة وال ان تزيد على مجموع راتبه السنوي او مخصصاته السنوية

او ما يماثلھا بالتاريخ المذكور وفي حال قيامه بالعمل دون بدل تكون الغرامة بين الف ليرة وعشرة
االف ليرة لبنانية.
يسمح للموظف الذي يحاكم امام ديوان المحاسبة ان يستعين بمحام يختاره.

المادة -٦٢
 -١يقدر الديوان اسباب المخالفة ومدى المسؤولية عنھا ،ويحكم على الموظف المسؤول بالغرامة
ضمن الحدود المبينة في المادتين  ٦٠و ٦١من ھذا المرسوم االشتراعي.
 -٢يعفى الموظف من العقوبة اذا تم الرجوع عن العمل المؤدي الى المخالفة قبل وضعه في التنفيذ
واذا تبين من التحقيق ان المخالفة ارتكبت تنفيذا المر خطي تلقاه من رئيسه المباشر ،شرط ان
يكون قد لفت نظر ھذا الرئيس خطيا الى المخالفة التي قد تنتج عن تنفيذ امره وفي ھذه الحال
يحل الرئيس محل الموظف في المسؤولية ويعاقب ضمن الحدود المبينة في المادتين  ٦٠و ٦١
من ھذا المرسوم االشتراعي.
وال يعفى من العقوبة الموظف التابع مباشرة للوزير اال اذا ابلغ الديوان مباشرة والمدعي العام
لدى الديوان خالل اسبوع على االكثر المطالعة الخطية التي قدمھا للوزير قبل تنفيذ االمر
والتي لفت نظره فيھا الى المخالفة التي قد تنتج عن ھذا األمر.
 -٣للديوان ان يقرر االعفاء من العقوبة اذا تبين له انه كان من المستحيل على الموظف ان يكون
عالما بالمخالفة وقت ارتكابھا او ان الموظف ارتكب المخالفة من اجل حسن تسيير المصالح
العمومية او بغاية تالفي ضرر اكيد قد يلحق بھا.
 -٤ويمكن اذا حكم الديوان بالغرامة ان يقرر وقف تنفيذھا اذا تأكد من حسن نية المحكوم عليه
وعلى ان ال يستفيد ھذا االخير من وقف التنفيذ اكثر من مرة واحدة خالل السنة المالية الواحدة
التي ارتكبت المخالفة خاللھا.
المادة  -٦٣ال يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بھا الديوان اال ضمن الحد االقصى
المنصوص عليه في المادتين  ٦٠و  ٦١من ھذا المرسوم االشتراعي.
ان الغرامات المنصوص عليھا في المادتين المذكورتين غير قابلة التعديل بصورة ادارية.

المادة

 -٦٤على الديوان ان يحيط مجلس النواب علما بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراء.

المادة -٦٥
 -١ال يحول انھاء خدمة الموظف دون مالحقته اما ديوان المحاسبة.
 -٢تسقط المالحقة عن المخالفة وتتالشى بوفاة الموظف المسؤول عنھا او بمرور الزمن عليھا.
 -٣يمر الزمن على المخالفة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ ارتكابھا اذا كان ظاھرا او على
تاريخ اكتشافھا اذا كان خفيا.
تحسب مدة مرور الزمن من يوم الى مثله ،وال تنقطع اال باحد االسباب التالية:
أ -الطلب الى ديوان المحاسبة النظر في المخالفة وفقا الحكام ھذا المرسوم االشتراعي.

ب -مباشرة اجراءات التحقيق في المخالفة وفقا الحكام ھذا المرسوم االشتراعي.
ج -القرارات االعدادية التي يتخذھا ديوان المحاسبة في شأن المخالفة.
د -طلب نقض قرار ديوان المحاسبة في شأن المخالفة.

اﻟﻨﺒﺬة ج  -اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ

المادة  -٦٦يمارس الديوان صالحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف ھيئتھا من رئيس
ومستشارين اثنين.
تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة  -٦٧اذا تعذر تشكيل الھيئة تكمل بقضاة من مجلس شورى الدولة ينتدبون بقرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.

المادة -٦٨
 -١ينظر الديوان في المخالفة عفوا او بناء على طلب المدعي العام لديه.
للمدعي العام ،لھذه الغاية ان يجري التحقيق حول القضية او ان يتوسع في التحقيق الجاري في
شأنھا وله ان يستمع الى الموظفين والشھود وان يطلب الى االدارة او الھيئة المختصة ايداعه
المستندات وااليضاحات والمعلومات التي يحتاج اليھا وان يكلف المراقب الذي يعاونه اجراء
اي تدقيق محلي يتعلق بالقضية على ان يبلغ التكليف الى الرئيس المباشر للموظف قبل مباشرة
المھمة.
تطبق على الموظفين والشھود احكام المادة  ٨٠من ھذا المرسوم االشتراعي وتطبق على طلب
المستندات وااليضاحات والمعلومات احكام الفقرة  ٢٢من ھذه المادة.
في حال االثارة العفوية تتبع االصول المبينة اعاله على ان يتولى القاضي المختص مھمة
المدعي العام المبينة فيھا.
 -٢يحيل رئيس الغرفة المعاملة على المستشار المختص فيتولى درسھا بنفسه او يحيلھا على مراقب
لمعاونته في درسھا.
للمستشار ان يطلب الى االدارة المختصة االيضاحات والمعلومات الخطية التي يحتاج اليھا،
وان يستجوب الموظف المنسوبة اليه المخالفة وان يستمع الى الشھود ،وان يقترح على الھيئة
تعيين الخبراء ،وله ان يكلف خطيا المراقب اجراء اي تحقيق او تدقيق محلي يتعلق بالمعاملة
المحالة عليه ،على ان يبلغ التكليف الخطي الى رئيس االدارة قبل مباشرة المھمة.

وعلى االدارة المختصة االجابة عن الطلب خالل المھلة المحددة فيه على ان ال تقل ھذه المھلة
عن العشرة ايام.
ويمكن تمديد ھذه المھلة عند االقتضاء اما عفوا او بناء على طلب االدارة المختصة.
وللديوان ان يطلع على كل ملف او وثيقة ،حتى السرية منھا اذا كانت ذات عالقة بالقضية
موضوع الدرس.

المادة

 -٦٩يضع المستشار بنتيجة التحقيق تقريرا يتضمن ملخص القضية مع ابداء رأيه في

شأنھا.
المادة  -٧٠تحال على المدعي العام ،مع اوراق الثبوت ،تقارير المستشارين التي يطلب بھا اعادة
النظر ،او تعيين الصالحية ،او اشغال الذمة او ابراءھا او فرض الغرامة.
اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلبھا او اذا قرر الرئيس او الھيئة المختصة ذلك.
يعيد المدعي العام ھذه التقارير مشفوعة بمطالعته الخطية وذلك خالل مھلة اقصاھا عشرة ايام.
المادة  -٧١يبلغ القرار المؤقت الى المحتسب او الموظف بواسطة المباشرين وفقا الحكام قانون
اصول المحاكمات المدنية .او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او بالطريق االدارية وتبلغ
صورة عنه الى رئيسه المباشر.
على صاحب العالقة تقديم دفاعه خالل المھلة المحددة في القرار على ان ال تقل عن ثالثين يوما،
فاذا انقضت ھذه المھلة دون تقديم جواب ،ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة.
يحق لصاحب العالقة االطالع على الملف واالستعانة بمحام.
المادة  -٧٢يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى االوراق المبرزة .تصدر القرارات في
غرفة المذاكرة باكثرية االصوات.
المادة  -٧٣يبلغ القرار النھائي الى صاحب العالقة وفقا لالصول المبينة في المادة  ٧١من ھذا
المرسوم االشتراعي.
وتبلغ صورة عنه الى المدعي العام ،والى الوزارة او االدارة المختصة ،وترسل صورة الى وزارة
المالية لتنفيذھا وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.
المادة  -٧٤يوضع التأمين الجبري على عقارات المحكوم عليه.ý
وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بھا اعتبارا من التاريخ الذي يعين في القرار.

المادة  -٧٥يمكن للديوان في جميع االحوال ان يوصي الوزير المختص بمالحقة الموظف اداريا
او جزائيا ،على ان يبلغ نسخة عن توصيته الى ادارة التفتيش المركزي.

اﻟﻨﺒﺬة د  -ﻃﺮق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

المادة  -٧٦يمكن الطعن في قرارات الديوان القضائية النھائية ،اما عن طريق اعادة النظر واما
عن طريق النقد.
المادة  -٧٧معدلة وفقا ً للقانون رقم  ١٣٢تاريخ .١٩٩٢/٤/١٤
 -١يمكن اعادة النظر في القرار امام الديوان:
أ -اذا تبين من التدقيق في معاملة اخرى ان ھناك خطأ او اغفاال او تزويرا او قيدا مكررا.
ب -اذا ظھرت مستندات او امور جديدة من شأنھا تبديل وجھة القرار.
 -٢تجري اعادة النظر بناء على طلب المدعي العام او وزير المالية لصالح الخزينة او المحتسب او
الموظف المختص او االدارة او الھيئة ذات العالقة.
 -٣يقدم طلب اعادة النظر من قبل المحتسب او الموظف خالل مدة شھرين من تاريخ تبيان او
ظھور السبب المبرر له ويعلق قبول طلب اعادة النظر على تأدية تأمين قدره  /١٠٠٠٠/عشرة
آالف ليرة يدفع لقاء ايصال في الخزينة اللبنانية.
يصادر ھذا التأمين ايرادا للخزينة اذا رد طلب اعادة النظر شكال او اساسا ويعاد الى المحتسب
او الموظف في سائر االحوال.
 -٤ال يحول طلب اعادة النظر دون تنفيذ القرار المطعون فيه ،اال انه يمكن للديوان استثناء ان يقرر
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بناء على طلب المحتسب او الموظف المختصين اذا تبين ان
التنفيذ يلحق به ضررا بليغا وان طلب اعادة النظر مرتكز على سبب جدي.
 -٥تنظر في طلب اعادة النظر الھيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه.
المادة  -٧٨يمكن طلب نقض القرار امام مجلس شورى الدولة بداعي عدم الصالحية او مخالفة
اصول المحاكمة او مخالفة القوانين واالنظمة وذلك في مھلة شھرين من تاريخ تبلغ القرار المطعون
فيه.
يقدم طلب النقض من كل من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ووزير المالية لصالح الخزينة
والموظف المختص واالدارة او الھيئة ذات العالقة.

المادة

 -٧٩اذا نقض القرار كان على الديوان ان يتقيد بقرار مجلس شورى الدولة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

المادة -٨٠
 -١يدعى الموظفون والشھود والخبراء للمثول امام الديوان في الرقابة المسبقة والمؤخرة بواسطة
رئيس الغرفة.
على الشخص المدعو امام الديوان ان يلبي الطلب واال استھدف لغرامة قدرھا /٢٠٠٠٠/
عشرون الف ليرة لبنانية تضاعف في كل مرة ال يلبي الطلب ما لم يثبت ان تخلفه كان لعذر
مشروع.
ينظر الديوان في القضية وفقا الحكام المادة  ٦٨من ھذا المرسوم االشتراعي.
 -٢يعين الخبراء لدى ديوان المحاسبة من الجدول المعمول به لدى المحاكم.
تحدد الھيئة لدى الديوان بعد موافقة رئيس الديوان اجرة الخبير في حدود االعتمادات المرصدة
لھذه الغاية في الموازنة او من اصل التأمين الذي قد يسلفه صاحب العالقة لھذه الغاية.
تطبق في تحديد االجرة احكام المرسوم االشتراعي رقم  ٦٥تاريخ .١٩٨٣/٩/٩
تنظم اصول تسليف التأمين المبين في ھذا البند وتأدية اجرة الخبير منه بقرار من رئيس ديوان
المحاسبة بعد موافقة مجلسه.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮان

اﻟﻨﺒﺬة أ -اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -٨١يرسل الموظفون المختصون حساباتھم الى ديوان المحاسبة وفاقا لنظام خاص يوضع
باالتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ويصدق بقرار مشترك من وزير المالية ورئيس ديوان
المحاسبة.

اﻟﻨﺒﺬة ب  -اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

المادة  -٨٢يرسل الموظفون المختصون في البلديات والمؤسسات العامة التي تخضع لقانون
المحاسبة العمومية الحسابات والمستندات والمعلومات وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة
السابقة.
اما البلديات والمؤسسات العامة وسائر الھيئات التي ال تخضع لقانون المحاسبة العمومية فترسل
حساباتھا الى الديوان وفقا لنظام خاص تضعه ھذه البلديات او المؤسسات او الھيئات باالتفاق مع
ديوان المحاسبة ويصدق بقرار من وزير الوصاية االدارية.

اﻟﻨﺒﺬة ج  -اﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

المادة  -٨٣لديوان المحاسبة ان يطلب من االدارات المختصة جميع الحسابات وااليضاحات
والمستندات التي تسلتزمھا المراقبة.
المادة  -٨٤اذا تأخر الموظف عن تقديم الحسابات والمعلومات والمستندات المطلوبة ضمن المھل
المعينة كان للديوان ان يكلف خبيرا لجمعھا وتقديمھا اليه على نفقة الموظف المذكور ،يحدد الديوان
اجرة ھذا الخبير ،تطبق في تبليغ قرار تعيين الخبير وتحديد اجرته االصول المنصوص عليھا في
المادتين  ٧١و  ٨٠من ھذا المرسوم االشتراعي.

المادة  -٨٥لديوان المحاسبة بعد االنتھاء من التدقيق في الحسابات والمستندات المرسلة اليه
واتخاذ القرار النھائي في شأنھا ان يبقيھا لديه او ان يعيدھا الى مرجعھا بعد وسمھا بطابع خاص.
وله ان يقرر التدقيق في المستندات محليا لدى االدارات والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الھيئات
الخاضعة لرقابته ،وفي ھذه الحالة يطلب الى االدارة او البلدية او المؤسسة او الھيئة المعنية عدم
ارسال المستندات الى الديوان.
المادة  -٨٦تبلغ كل من ديوان المحاسبة والمدعي العام لديه فور صدورھا كافة النصوص
المتضمنة تعيين الموظفين او المستخدمين لدى االدارات والمؤسسات والھيئات الخاضعة لرقابة
الديوان.
اذا تبين للفرقة المختصة ان التعيين جاء خالفا الحكام القوانين واالنظمة النافذة فعليھا ان تتخذ قرارا
قضائيا بعدم صرف النفقة الناتجة عن ھذا التعيين.
تنظر الغرفة المختصة في القضية عفوا او بناء لطلب رئيس الديوان او المدعي العام لديه وتتبع في
التحقيق والمحاكمة االصول المنصوص عليھا في ھذا المرسوم االشتراعي بالنسبة للرقابة القضائية.
يبلغ قرار الغرفة الى المراجع المختصة لتنفيذه والى صاحب العالقة.
يخضع ھذا القرار لطرق المراجعة المنصوص عليھا في ھذا المرسوم االشتراعي.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -اﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

المادة  -٨٧لالدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الھيئات الخاضعة لرقابة ديوان
المحاسبة ان تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية.
يصدر ھذا الرأي عن الھيئة المختصة وفق قرار توزيع االعمال ،ويكون له الصفة االستشارية.
المادة  -٨٨في حال تباين االجتھاد في الديوان اثناء ممارسته لكافة انواع رقابته يعرض رئيس
الديوان االمر على الھيئة العامة للديوان التخاذ قرار بتوحيد االجتھاد.
لقرارات توحيد االجتھاد الصفة االلزامية.
المادة  -٨٩ما لم ينص القانون او النظام على خالف ذلك يؤدي الموظفون الخاضعون لحلف
اليمين امام ديوان المحاسبة اليمين التالي نصھا:
»اقسم با العظيم ان اؤدي واجب الوظيفة بامانة واخالص وان احافظ ابدا على سرھا«.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  -اﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

المادة

 -٩٠ملغاة وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ .١٩٨٥/٣/٢٣

المادة  -٩١الغي نص المادة  ٩١وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ  ١٩٨٥/٣/٢٣وثم ابدل
النص وفقا ً للقانون رقم  ١٣٢تاريخ .١٩٩٢/٤/١٤
تحفظ مستندات ديوان المحاسبة مدة خمس عشرة سنة على االقل ،وال تتلف او يتصرف بھا بعد
المدة المذكورة اال بموافقة مجلس الديوان.
المادة  -٩٢الغي نص المادة  ٩١وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ  ١٩٨٥/٣/٢٣وثم ابدل
النص وفقا ً للقانون رقم  ١٣٢تاريخ .١٩٩٢/٤/١٤
ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنھا في المادة  ٦٠من المرسوم االشتراعي رقم  ٨٢تاريخ ١٦
ايلول  ١٩٨٣من  /٥٠٠/ل.ل .الى /١٥٠٠٠٠/ل.ل .ومن /١٥٠٠٠/ل.ل .الى /١٥٠٠٠٠٠/ل.ل.
)مليون وخمسماية الف ليرة(.
 ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنھا في الفقرة الثانية من المادة  ٨٠من المرسوم االشتراعيالمذكور من  /٢٠٠/ل.ل .الى /٢٠٠٠٠/ل.ل.
 ترفع قيمة التأمين المنصوص عنھا في المادة  ٧٧من المرسوم االشتراعي اعاله من ماية ليرةلبنانية الى عشرة االف ليرة لبنانية.
المادة  -٩٣معدلة وفقا ً للقانون رقم  ١٣٢تاريخ .١٩٩٢/٤/١٤
يحدد مالك ديوان المحاسبة وفقا للجدول رقم  ١المرفق بھذا القانون.
المادة  -٩٤تلغى جميع النصوص واالحكام التي تتعارض مع احكام ھذا القانون او ال تتفق مع
مضمونه.

المادة

 -٩٥يعمل بھذا القانون فور نشره.

بعبدا في  ١٦ايلول ١٩٨٣
االمضاء :امين الجميل
صدر عن رئيس الجمھورية
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :شفيق الوزان
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :شفيق الوزان
الجدول رقم -١-
الغي ھذا الجدول وفقا ً للمرسوم االشتراعي رقم  ٥تاريخ  ١٩٨٥/٣/٢٣ثم ابدل وفقا ً للقانون رقم
 ١٣٢تاريخ .١٩٩٢/٤/١٤
مالك ديوان المحاسبة
المالك
أ -القضاة:
 رئيس ديوان المحاسبة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة مستشار في ديوان المحاسبة -معاونو المدعي العام لدى ديوان المحاسبة

العدد
١
١
٦
٢٥
٣
ــــــــــ
٣٦
ــــــــــ

ب -مدققو الحسابات
ج -مراقب ومراقب اول

٣٠
ــــــــــ
٥٠
ــــــــــ

د -الموظفون االداريون:
 رئيس مصلحة -محاسب

١
١

 -١دائرة امانة السر العامة:
 رئيس دائرة -محرر او كاتب

١
١٠

١٢
٢
٣
٣

 مستكتب موزع مخابرات حاجب خادمـــــــــ

٣٣
ــــــــــ
 -٢دائرة النيابة العامة:
 رئيس دائرة محرر او كاتب مباشر حاجب -خادم

١
٣
١
٢
١
ــــــــــ
٨
ــــــــــ

 -٣دائرة كتابة الضبط:
١
٧
٦
٤
١

 رئيس دائرة محرر او كاتب مباشرة حاجب خادمــــــــــ

١٩
ــــــــــ
 -٤دائرة المحفوظات والتوثيق:
١
٢
٤
٢
٤

رئيس دائرة
 رئيس قسم محرر او كاتب حاجب خادمــــــــــ

١٣
ــــــــــ

٧٣

المجموع:
ــــــــــ

