بسم اهلل الرمحن الرحيم
الئحة إجراءات محاسبة الطستشارين القانهنيين
لسظة 2004

عسال البا سلطد الاللملو ةطسخنط الالض ط الالا سس زال ال ةطس الالل  88م الالم و الاللظنم وشا الالال دلةل ةط ال ال

أص ل دلير ةط

8ال

ةطبئحض ةآلو ظرهل :

الفصل األول
أحكام تمكيدية
اسم الالئحة وبدء العطل بها

ودال ال ال الالس حال ال ال الالحة ةطبئحال ال ال الالض  ،م تئحال ال ال الالض إي ال ال ال ال ةر ةو محل ال ال ال ال ض ةطسد ذال ال ال الاللليم ةط ال ال ال الاللظنظاام طدال ال ال الالشض
 4008م  ،دي سل بهل مم ولليخ ةط نواع علاهل .

4ال

1ال

طد الالشض ، 8981

دوع علاهل ف 4008/8/80

تطبيق

وم ق أحكلم ححه ةطبئحض عل ةطسد ذلليم ةط لظنظاام مم ليض مد ذلل علم فسل دم .

تفسير

ف ححه ةطبئحض :
(أ )

وكنم طل للةو دةطكلسلو ةطنةل فاهل ذةو ةطس اللظ ةطسسشنحالض طهالل فال واللظنم وشاالال
دلةل ةط

(ب)

،

مل طل ي ض ةطدالق م ش آخر :

م ةط لظنم م

ي ر سا ولظنم وشاال دلةل ةط

م ةطسح ق م

ي ر سا أى مد ذلل ولظنظ يكلف سإي ةر ةط ح اق ،

م ةطنلير م

ي ر سا دلير ةط

()808

.

طدشض ، 8981

8ال

( )8

( )4

5ال

( )8

و م ةطذكنى ض :

تقديم الشكاوى

(أ )

أى مد ذلل علم أد ك ار مد ذلليم طلنلير ،

(ب)

أى مد ذلل ولظنظ ف

ليض مد ذلل أد فسل دم طلنكال .

يجنل طلنلير أد ةطنكال سحدب ةطحل أم يالممر مالم ول الل ظ دالا سالإي ةر وح االق مالع

أى مم ةطسد ذلليم ةط لظنظاام ف أى مخلط ض ألحكلم ةط لظنم .

الفصل الثانى
إجراءات التحقيق ونتائجه
()1
التحقيق

يجال الالنل و ال ال يل أس مال الالم ةطسد ذال الاللليم ةط ال الاللظنظاام أمال الاللم مجل ال ال

محل ال ال ض دم إي ال ال ةر

وح االق ،مالاللطل والالرى ةطدالاللمض ةطسخ رالالض ضالالردل إيال ةر وح االالق مك الالنب فال ةطسخلط الالض،
و ل ةطسحل ض  ،طنين دولئع ي ير سلط ح اق .

( )4

يكلف ةطنلير أد ةطنكال حد سل يكنم ةطحل مد ذلل ولظنظ أد أكثر سلط ح اق مع
ةطسد ذالاللل ةط الاللظنظ ةطس ال ةر ةط ح االالق م الالا عل ال أت و الالل لي الالا دأو ما الالا مالالم ليالالض
دأو ماض ةطسد ذلل ةط لظنظ ةطس ةر ةط ح اق م ا .

( )1

يجرى ةط ح اق ف

ريض ولمض ،دت ي لالم عالم إي ةر ةوالا أد ظ لئجالا إت طلجهالض ةآلمالر

سا .
( )8

ي ل ةط ح اق مع ةطسد ذلل ةط لظنظ حزنليلا  ،دإذة طل ي ل ةإلح ة إطاا  ،أد و حل

حزالالنله  ،أد حزالالر دو،االالب  ،أد لفالالض ةطسثالالن أمالاللم ةطسح الالق  ،يد ال سر ةط ح االالق

ف غالسا .

()8

تئحض إي ةر ةو محل ض ةطسد ذلليم ةط لظنظاام (و يل ) طدشض . 4081

()809

6ال

إجراءات التحقيق

ةإلير ةو ةآلواض :
ة
و ع ف ةط ح اق
(أ )

ي لالالم ةطسد ذالاللل ةط الاللظنظ ةطس ال ةر ةط ح االالق م الالا و الالل  88الاللعض عل ال ةألوالالل طلسثالالن
أملم ةطسح ق ف ةطسخلط ض ةطسشدنبض إطاا ،

(ب)

ي ل إعبم ةطسد ذلل شخرالا أد ف عشنةظا ةطس دم ف ملف خ م ا  ،فإذة طل يال ل
ةإلح ال ة ةط ال مكلظالالا ي لالالم بن الاللقض عش النةم أوالالرب ةألو الربام إطاالالا ةطس ال دم ف ال ملالالف
خ م ا أد سلإلعبم سلطلرق ف طنحض ةإلعبظلو سلطنلةل ،

(ج )

ي الالرض ةطسح الالق عل ال ةطسد ذالاللل ةط الاللظنظ ةطسخلط الاللو ةطسشدالالنبض إطاالالا ديد ال سع ةط ال
أونةطا سذمظهل ،

( )

يد سع ةطسح الق ألوالنة ةطذالهن كسالل ي النم ساللإلقبا علال ةطنلاللئق دةطسدال ش ةو ذةو
ةطرلض سلطسخلط ض ،

(حال)

يجالالنل طلسح الالق ة ال عل ةطذالالهن أد ةطخ ال ةر ةط شاالالام مسالالم يالالرى ضالالردل ةت ال سلا
إطاهل كسل طا حق قلب أى دللئق أد مد ش ةو يرى ضردل ةإلقبا علاهل ديحالق
طلسد ذلل ةط لظنظ ةطس ش مشلوذض ذطك ةطذلح أد ةطخ ار ةط ش .

7ال

( )8

محضر التحقيق

يث ت ةط ح اق ف محزر مدلدل ةطر حلو ي ام فاا واللليخ بال

ةط ح االق دمكلظالا

دةألو ال النة دةإلي ال ال ةر ةو ةط ال ال أو ال الالت ددوال الالت إظ هلئال الالا دو ياال الالل كال الالل دلوال الالض مال الالم أدلةق
ةطسحزر ب نواع ةطسح ق .
( )4

و ل عل ةطسد ذلل ةط لظنظ أونةطا دي نم حن سلط نواع علاهل .

( )1

ورفق مع ةطسحزر عش لف ا طلنلير أد ةطنكال  ،سحدب ةطحل  ،كلفض ةطسدال ش ةو
دةطنللئق ةط

8ال

( )8

و مت ألشل ةط ح اق .

نتائج التحقيق

ي الالنم ةطسح الالق برفالالع ظ اجالالض ةط ح االالق طلالالنلير أد ةطنكاالالل سحدالالب ةطحالالل ديجالالنل ألى
مشهسل :
(أ )

إعل وا طلسح ق إذة لأى فاا مل يذكل ورن ةال إلكسلطا ،
()880

(ب)

ةألم الالر سح الالء ةإليال ال ةر ةو دإصال ال ةل وال الرةل سلط ،الالل أم الالر ةإلي الالل
ةطسروب ةطسنون

دل ك الالل

إذة طل يكذف ةط ح اق عم باشالض م ئاالض ضال ةطسد ذاللل

ةط لظنظ ،
(ج )

إحلطال الالض محزال الالر ةط ح اال الالق ةط ال ال مجل ال ال

ةطسحل ال ال ض ةطسخ ال ال

إذة كذال الالف

ةط ح اق عم دين باشض م ئاض ض ةطسد ذاللل ةط اللظنظ سإلوكاللب مخلط الض

ألحكلم ةط لظنم ،
( )

لفالالع ةألمالالر طنكا الل ةطشالسالالض ةطسخ ال

مالالع ةطنلالاللئق دةطسد ال ش ةو إذة كذالالف

ةط ح اق عم باشض وذكل يريسض يشلئاض .
( )4

ت يجالالنل و ال يل ةطسد ذالاللل ةط الاللظنظ ةطس لمالالض ض ال ه إي ال ةر ةو يشلئاالالض طلسحل ال ض ألى
مالالم ةأل ال لب ةطسزالالسشض ف ال ةط هسالالض ةطجشلئاالالض قلطسالالل للالالت ةإلي ال ةر ةو ةطجشلئاالالض وا ال
ةطشار .

( )1

يجالنل محل ال ض ةطسد ذالاللل ةط اللظنظ ةطالالحى وسالالت و رئ الالا عالم ةط هسالالض ةطجشلئاالالض فال أى
مخلط الالض ألحكالاللم ةط الاللظنم سذالالرر أت وثالاللل سمري الالض أ ل الالاض ةط هسالالض ةط ال ب أروالالا مشهالالل
ةطسحكسض ةطجشلئاض .

9ال

( )8

الفصل الثالث
مجالس المحادبة واختصاصاتكا ودلطاتكا
أنهاع مجالس الطحاسبة

وكنم مجلط

ةطسحل ض ةط

وشار ةطسخلط لو سس ز أحكلم ةط لظنم عل ةطنيا

ةآلو :

( )4

(أ )

مجل

محل ض عل ى ،

(ب)

مجل

محل ض علط .

عل ال ةطال الرغل مالالم أحكالاللم ةط ش ال ( )8يجالالنل طلالالنلير أد ةطنكاالالل سحدالالب ةطحالالل  ،ظاال الر

ةطسخلط الاللو ةطسشر ال النص علاهالالل ف ال ةط الاللظنم دتئحالالض الاللنت ةطسد ذالاللليم ةط الاللظنظاام

طدشض  ، 4008إيجلليلا عل ةطنيا ةطس ام ف ةطسل . 80

()2

تئحض إي ةر ةو محل ض ةطسد ذلليم ةط لظنظاام (و يل ) طدشض . 4081

()888

()4

80ال

( )8
( )4
( )1

لطحاسبة اإليجازية

يخ ال ال

()3

ةطال الالنلير سسحل ال ال ض ةطسد ذال الاللليم ةط ال الاللظنظاام ب ليال الالض مد ذال الاللل عال الاللم دك اال الالر

مد ذلليم ،إيجلليلا .
يخ ال

ةطنكاالالل سسحل ال ض ةطسد ذالاللليم ةط الاللظنظاام ب ليالالض مد ذالاللل أد فسالالل دم ،

إيجلليلا .

يجال الالنل طلال الالنلير أد ةطنكاال الالل سحدال الالب ةطحال الالل  ،عش ال ال محل ال ال ض أس مال الالم ةطسد ذال الاللليم

ةط الاللظنظاام إيجلليال اللا ،ونوا الالع أس م الالم ةطجال ال ة ةو ةطس الالحكنل فال ال ةطس الالل (15أ) د(ب)
د(ج) مم ةط لظنم .
( )8

يج ال الالنل طل ال الالنلير أد ةطنكا ال الالل  ،سحد ال الالب ةطح ال الالل  ،و ال الالنيض ال الاللملوا فال ال ال ةطسحل ال ال ال ض
ةإليجللي الالض ،ألس م الالم ةطسد ذ الاللليم ةط الاللمام علال ال أم ت و الالل لي الالا دأو ما الالا ع الالم
ليض دأو ماض ةطسد ذلل ةط لظنظ ةطس ةر محل

88ال

ا إيجلليلا .

تشكيل مجلس الطحاسبة العادى

ةطسحل ض ةط ل ى مم لئا

يذكل ةطنكال مجل

دعزنيم مم ةطسد ذلليم ةط لظنظاام علال

أت و ل لي هل دأو ما هل عم ليض ةطسد ذلل ةط لظنظ ةطس ةر محل

84ال

( )8

اختصاصات مجلس الطحاسبة العادى وسلطاته

يخال

مجلال

ةطسحل ال ض ةط الالل ى سلطسحل ال ض فال ةطسخلط الاللو ةط ال يروك هالالل أى مالالم

ةطسد ذلليم ةط لظنظاام ف
( )4

()1

ا.

يكنم طسجل

ليض مد ذلل أد فسل دم .

ةطسحل ض ةط ل ى لمض ونواالع أى مالم ةطجال ة ةو ةطسشرالنص علاهالل

ف ةطسل  15مم ةط لظنم .

ةطبئحض ظ دهل .

()884

81ال

تشكيل مجلس الطحاسبة العالى

يذكل ةطنلير مجل
ف ال

ةطسحل ال ض ةط اللط مالم لئالا

ليالالض مد ذالاللل عالاللم دةآلخالالر مالالم وزالالل ةطسحكسالالض ةط لاالالل عل ال أت و الالل ليالالض ةطسد ذالاللل

ةط لم عم ليض دأو ماض ةطسد ذلل ةطس ةر محل

88ال

( )8

فال

ليالض لئالا

وماللا دعزالنيم أحال حسل

ا.

اختصاصات مجلس الطحاسبة العالى وسلطاته

يخال ال ال ال

مجلال ال ال ال

ةطسحل ال ال ال ال ض ةط ال ال الاللط سسحل ال ال ال ال ض ك ال ال الاللل ةطسد ذ ال ال الاللليم ةط ال ال الاللظنظاام

دةطسد ذلليم ةط لمام .

85ال

( )4

يكنم طلسجل

( )8

ت يل ال م فال ةطسحل ال ض ةإليجلليالالض وحريالالر وهسالالض أد و ال ديم باشالالض كسالالل ت يل ال م حزالالنل

ةط لط ةطداللمض فال ونواالع أى مالم ةطجال ة ةو ةطسشرالنص علاهالل فال

ةطسل  15مم ةط لظنم .

إجراءات الطحاسبة اإليجازية

ةطسد ذلل ةط لظنظ مروكب ةطسخلط ض إذة و حل ذطك عل أم :

( )4

(أ )

ت ير ل ةط رةل ف ذةو ةطانم ةطحى دو ت فاا ةطسخلط ض ،

(ب)

يسشح مروكب ةطسخلط ض فرصض طلر ش لحض .

يجب أم ي دم ف ةطسحزر :
(أ )

ة ل ةطسد ذلل ةط لظنظ مروكب ةطسخلط ض ،

(ب)

أ لب ةط رةل دمشمنوا ،

(ج )

ولليخ ص دل ةط رةل ،

( )

ونوا ا عل ةطسحزر .

()881

86ال

( )8

الفصل الرابع
إجراءات المحادبة
اإليقاف عن العطل

يجالالنل طلالالنلير أد ةطنكاالالل  ،سحدالالب ةطحالالل  ،م ال مالالل ةو زالالت مرالاللحض ةط سالالل ذطالالك
نة أم كلم ف مرحلض ةط ح اق أد ةطسحل ض أم ينوف ةطسد ذلل ةط لظنظ ةطسال ةر
محل

( )4

ا عم ةط سل .

ت ي روب عل إي ل
طالالل ي الش

( )1

ةطسد ذلل ةط لظنظ عم ةط سل إي ل

عل ال ذطالالك ص الرةحض ف ال و الرةل ةإلي الالل

لةو الا كلااللا أد ي ئااللا مالل

عالالم ةط سالالل عل ال أت و ال ى م ال

ةإلي ل ود ام ينملا ي م خبطهل ةطسد ذلل ةط لظنظ ةط مجل
إذة ةظ زت ةط د ام ينملا دم و يل ةطسد ذلل ةط لظنظ ةطسنوالن

ةطسحل ض .

ير ال ل و الرةل سذالالمظا يجالالب عل ال ةطالالنلير أد ةطنكاالالل إط،الالل أمالالر إي الالل

طلسحل ال ض أد طالل
ةطسروالالب ةط ال

حام ص دل ورةل ةطسحل ض .
( )8

يجنل طلنلير أد ةطنكال  ،سحدب ةطحالل  ،إي الل

ةطسد ذاللل ةط اللظنظ ةطالحى أواسالت

ض ه إي ةر ةو يشلئاض عم ةط سل ديجنل أم ي زسم أمر ةإلي ل

ي ا مشا ةط حام ةط رل ف ةط عنى ةطجشلئاض .

87ال

دوف ةطرةوب أد

إجراءات الطحاسبة

وكنم إي ةر ةو ةطسحل ض عل ةطنيا ةآلو :
(أ )

يخمر ةطسد ذلل ةط لظنظ سلط هسض ةطسنيا إطاا عل أم ي زالسم ةإلخماللل ملخال
ةطنولئع سلط ل ةطحى يسكشا مم ةإلطسلم سسل حن منيا إطاا ،

(ب)

يحال ال لئ الالا

ةطسجلال ال

مك الاللم دو الاللليخ إظ الالل ةطسجلال ال

دي ل الالم ةطسد ذ الاللل ةط الاللظنظ

بن لقض إ ةلوا بحطك ةطسكلم دةط لليخ عل أم ي ل ةإلعبم خالب  88اللعض علال
ةألول ،

(ج )

ي لالالم ةطسد ذالاللل ةط الاللظنظ شخرالالالا أد ف ال عشنةظالالا ةطس ال دم ف ال ملالالف خ م الالا دف ال
حلطض ع م ةإلح ة ةط مكلظا ي لم بن لقض عشنةم أورب ةألوربام إطاا ةطس دم ف
ملف خ م ا أد سلطلرق ف طنحض ةإلعبظلو سلطنلةل ،

()888

( )

ي لالالن ةطسجل ال

ةإلوهالاللم دمالالل ي عسالالا مالالم تئالالل دو الرةئم كسالالل يد ال سع أيز اللا

ملخ ال

طلسد ذلل ةط لظنظ ةطس ةر محل

ا دمل ي عسا مم فلا ،

(حال)

يجب أخح أونة ةطذهن عل ةطاسام ،

(د )

يحق طلمرفام مشلوذض ةطذهن دة جنةبهل دو يل ةطسحكرةو ةطخ لماض ،

(ل )

يحق طلسد ذلل ةط لظنظ ةطس ةر محل ال ا ةإلقالبا علال محزالر ةط ح االق دةطنلاللئق
دةطسد ش ةو ةطس ل ض سا .

88ال

حق االعتراض

يجالالنل طلسد ذالاللل ةط الاللظنظ عشال بال

إي ال ةر ةو ةطسحل ال ض ةتع الرةض عل ال لئالالا

أى عزالالن فاالالا مالالع ونضالالاح أ ال لب ذطالالك دعل ال ةطسجل ال

ةطسجل ال

أد

لفالالع ةتع الرةض طلالالنلير أد ةطنكاالالل

سحدب ةطحل توخلذ ةط رةل ةطسشل ب .

89ال

حق اإلستعانة بصديق

يحق طلسد ذلل ةط لظنظ ةطسللل أماللم مجلال

ةطسحل ال ض ةط الل ى أد ةط اللط ةإل ال لظض سرال يق

طسدلع وا ف ةط فلا عم ظ دا .

40ال

يجالالنل طسجل ال

تعديل التهطة

ةطسحل ال ض ةط الالل ى أد ةط الاللط ف ال أى دوالالت و الالل ةطشمالالق سالاللط رةل أم ي ال

ف ال

ةط هسض أد يحرل وهسض ي ي دو لح طلسد ذاللل ةط اللظنظ فال حالحه ةطحلطالض كالل ةطزالسلظلو ةط ال
ك ل هل طا ححه ةطبئحض .

48ال

( )8
( )4
( )1

ير ل ورةل مجل

القرار

ةطسحل ض ةط الل ى أد ةط اللط

ةط رةل مك نبض دمنو لا علاهل مم لئا

ةطسجل

سلألغل االض علال أم وكالنم أ ال لب
دأعزلئا .

طل زن ةطسخلطف إل لو لأيا مد لا دمنو لا علاا .
يجب أم يذ سل مشمنق ةط رةل عل ةإل ةظض دةطج ة ةو أد ةط ةر منوالع علاهالل مالم
لئا

ةطسجل

.
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( )8

إذة ك الاللم ةط ال الرةل س الاللط ةر يج الالب أم يذال ال سل علال ال إط ،الالل أم الالر ةإلي الالل
دإذة كالاللم ةط الرةل سلإل ةظالالض يرال ل مجلال

ةطسنوالالن

ةطرةوب ةطسنون

44ال

( )8

يخم الالر لئ الالا

.

دل ةطسرو الالب

ةطسحل ال ض مالالل يالرةه مشل ال لا سذالالمم

اإلعالن عن القرار

ةطسجلال ال

ةطسد ذ الاللل ةط الاللظنظ ةطسال ال هل شخر الالالا س الاللط رةل دإذة ط الالل يال ال ل

ةإلح ة ةط مكلظالا يخمالر بن اللقض أوالرب ةألوالربام إطاالا أد سلطلرالق ساللإلعبم فال

طنحض ةإلعبظلو سلطنلةل  ،ي ر ةطسد ذلل ةط لظنظ ةطس ش و أخمر بالحطك ةط الرةل
مم ولليخ ة بم ةط رةل أد مم ولليخ ةطلرف سلطلنحض .
( )4

41ال

ةطسجلال

يدالاللل لئالالا

ةطسد ذالاللل ةط الاللظنظ ةطسال هل دةطالالنلير أد ةطنكاالالل سحدالالب ةطحالالل

صنل مم مشمنق ةط رةل دأ لسا .

حفظ محضر اإلجراءات

يح ء محزر إي ةر ةو مجلال

ةطسحل ال ض دمحزالر إيال ةر ةو ةطسحل ال ض ةإليجلليالض فال ملالف

خ مض ةطسد ذلل ةط لظنظ ةطحى وست محل

48ال

ا.

الفصل الخامس
إعادة النظر والتظلم واإلدتئناف
إعادة الظظر

يجنل طلنلير أد ةطنكال سحدب ةطحل مم ول ل ظ دا أد بشل ا عل قلب ةطسد ذلل ةط اللظنظ
ةطسحكنم ض ه إيجلليلا إعل ةطشاالر فال والرةل ةطسحل ال ض ةإليجالللى ةطس شال دذطالك خالب شالهر

مم ولليخ ص دله .

45ال

التظلم

يجالنل طلسد ذاللل ةط اللظنظ ةطالحى وسالت محل ال ا إيجللياللا أد سسنيالب والرةل مجلال
ي الل طلنلير ديكنم ورةل ةطنلير ظهلئالا .
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محل ال ض أم

46ال

ميعاد التظلم

يكنم ما ل ةط الل عل ةطنيا ةآلو :
(أ )
(ب)

ض أيلم مم ولليخ ةطحكل ةإليجللى ،

ألب الالض عذ الالر ينمال اللا م الالم و الاللليخ إخم الاللل ةطسد ذ الاللل ةط الاللظنظ ةطس شال ال س ال الرةل مجلال ال
ةطسحل ض .

47ال

( )8

سلطة الهزير فى التظلم

وكنم طلنلير عش ظار ةط الل ةطدلملو ةآلواض :
(أ )

ةطسنةف ض عل ةط رةل ةإليجللى أد وخ ازا أد إط،لئا ،

(ب)

ةطسنةف ض عل ورةل مجل

(ج )
( )4

ةطسحل ض دم أى و يل ،

ف حلطض ع م منةف ا عل ورةل مجل ةطسحل ض يجب أم يكالنم مدال لا
ديجب إص ةل أمر ب ذكال مجل ي ي ديكنم ورةل ةألخار ظهلئ .

يجالب علال ةطالنلير إصال ةل وال ةرله دفالق أحكاللم ةط شال ( )8خالب  48ينماللا مالم والاللليخ

ة بم ةط رةل .

48ال

تشكيل لجظة االستئظافات

يذالالكل ةطالالنلير س الرةل مشالالا طجشالالض إل ال ششلفلو ةطسد ذالاللليم ةط الاللظنظاام برئل الالض ةطنكاالالل دعزالالنيض
إلشام مم لؤ ل ةط ملعلو .

49ال

اإلستئظاف

يج ال الالنل ألى م ال الالم ةطسد ذ ال الاللليم ةط ال الاللظنظاام أم يدال ال ال مظف ةطال ال ال طجش ال الالض إ ال ال ال ششلفلو ةطسد ذ ال الاللليم
ةط لظنظاام ض ورةل مجل
(أ )

ةطسحل ض ةط ل ى أد ةط لط إذة :

طل يراللا ل علال ةطال الل ةطالحى لف الا ضال والرةل مجلال
مم ولليخ إي ةا ةط الل ،

(ب)

ع م إو شلعا سلط رةل ةطحى أص له مجل
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ةطسحل ض .

ةطسحل ال ض خالب  48ينماللا

10ال

18ال

سلطات لجظة إستئظافات الطستشارين القانهنيين

وكنم طلجشض إ ششلفلو ةطسد ذلليم ةط لظنظاام ةطدلملو ةآلواض :
(أ )

لفض ةإل ششل

(ب)

إط،ل ةط رةل دةطج ة ،

(ج )

و يل ةط رةل أد ةطج ة سسل ت ي ن سلطزرل عل ةطسد مظف ،

( )

وميا أد و يل أد إط،ل أى أمر صل ل ،

(حال)

إعل ةألدلةق إلعل ةطشار ف ةط رةل أد ةطج ة .

( )8

دوميا ةط رةل دةطج ة ،

مهاعيد اإلستئظاف

يكنم ةإل ششل

ض ورةل مجل

ةطسحل ض ةط لط أد ةط ل ى  10ينملا مم ولليخ

إخملل ةطسد ذلل ةط لظنظ ةطحى وست محل
( )4

ا س رةل مجل

ةطسحل ض .

عل ةطرغل مم أحكلم ةط شال ( )8ت يجالنل طلجشالض إ ال ششلفلو ةطسد ذاللليم ةط اللظنظاام
ض و ةرلةو مجلط

و ن ةإل ششل

ةطسحل ض إت س

إ ا ل يساع قرق ةطال الل

ةطس لحض ةطسشرنص علاهل ف ححه ةطبئحض .

14ال

11ال

إنقضاء دعهى محاسبة الطستشار القانهنى

يجنل أم وش ز ةط عنى س ن ةإل

( )8

لطض أد سلط لعح سلطس لش دف لا ألحكلم ةط لظنم .

محه الجزاءات

يج الالنل طلسد ذ الاللل ةط الاللظنظ ةط الالحى أ ي الالم سس زال ال ح الالحه ةطبئح الالض أم يملط الالب سسح الالن
ةطج ة ةو ةط
(أ )
(ب)

ول ونوا هل علاا س

إظ زل ةط رةو ةآلواض :

الالشض دةحال سلطشدال ض ط نبالالض ةط مظاالالب أد ةط ،ةرمالالض ةط ال ت و يال عالالم لبلالالام
ينملا ،

ش ام سلطشد ض ط نبض ةطحرماللم مالم ةط البد ةطدالشنيض أد ومياالل ةط رواالض أد

وخ اض ةط ليض .

()888

( )4

ت يدرى محن ةطج ة ف حلطض ةط رل طرلطح ةطخ مض نة سس ز ورةل مجل
ةطسحل ض أد سد ب ةإل ةظض ةطجشلئاض ف يريسض خالظض ةألملظض .

( )1

عش ص دل ورةل ةطسحن ي الر ةطجال ة كالمم طالل يكالم سلطشدال ض طلسدال ال دورفالع أدلةق
ةط نبض مم ملف ةطخ مض .

( )8

يال ل محالالن ةطجال ة ةو سسنيالالب و الرةل يرال ل بن الاللقض طجشالالض يكنظهالالل ةطالالنلير أد ةطنكاالالل
سحدب ةطحل .

( )5

علال أم ورال ل ةطلجشالالض ورةلحالالل س ال مرةي الالض و الالللير ةطسد ذالاللل ةط الاللظنظ دةط مكال مالالم
ين أ ةئا دحدم لنكا س

ونواع ذطك ةطج ة .
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