تقديم ديوان المحاسبة
أنشأ القانون الدستوري رقم/310 :رج 3310/الصادر بتارٌخ ٌ 30ولٌو 3310
دٌوانا ً للحسابات فً تشاد لٌحل محل غرفة الحسابات للمحكمة العلٌا .هذه األخٌرة أنشأت
بالقانون الدستوري لٌوم  01مارس  ،1441الذي تم مراجعته بالقانون الدستوري رقم
/333رج 30/لٌوم ٌ 10ولٌو  .3330وطبق بالقانون األساسً رقم /331رج 43/لٌوم 32
أغسطس  1443الخاص بتنظٌم وتسٌٌر المحكمة العلٌا.
ٌتألف دٌوان المحاسبة من واحد وثالثون ( )01مستشارا ً من بٌنهم رئٌس .وٌشتمل
على  10مستشار مقرر ،مراجع ،وكتبة من بٌنهم رئٌس الكتبة .أعمال النٌابة العامة ٌقوم
بها النائب العام ٌسانده محامٌن عامٌن ( .)30لدى المحكمة أمانة ٌترأسها أمٌن عام
المحكمة.
دٌوان المحاسبة مزودة بأمانة عامة مكون من أمٌن عام وأمٌن عام نائب .األمانة
العامة مسئولة عن حسن سٌر جمٌع األقسام اإلدارٌة والمالٌة.
ٌتفرع دٌوان المحاسبة إلى خمس ( )30غرف:






غرفة ضبط المٌزانٌة
غرفة شئون المٌزانٌة والمالٌة مكلفة بمراقبة قوانٌن التسوٌة
غرفة الرقابة والمراجعة ،مكلفة بمراقبة حسابات إدارات الدولة ،التجمعات اإلقلٌمٌة
الالمركزٌة وشركات القطاع العام.
غرفة قضائٌة للحكم على الحسابات العامة
غرفة استشارٌة مكلفة بتقدٌم المشورة للحكومة والجمعٌة الوطنٌة.

مدة والٌة أعضاء دٌوان المحاسبة هً خمس سنوات قابلة للتجدٌد.
ٌتم تعٌٌن رئٌس دٌوان المحاسبة بمرسوم من رئٌس الجمهورٌة بعد موافقة رئٌس الجمعٌة
الوطنٌةٌ .تم تعٌٌن الثالثٌن عضو اآلخرٌن على النحو التالً:
 ثالثة عشر(ٌ ،)10ختارهم رئٌس الجمهورٌة من بٌن المتخصصٌن فً اإلدارة،
االقتصاد ،الضرائب ،قانون المٌزانٌة والمحاسبٌن ذوي الخبرة.
 أحد عشرة عضو (ٌ )11ختارهم رئٌس الجمعٌة الوطنٌة بٌن المتخصصٌن فً
اإلدارة ،االقتصاد ،الضرائب ،قانون المٌزانٌة والمحاسبٌن ذوي الخبرة.

 ستة ٌختارون من قضاة النظام القضائًٌ ،ختار رئٌس الجمهورٌة ثالثة منهم
والثالثة اآلخرٌن ٌختارهم رئٌس الجمعٌة الوطنٌة.
ٌحدد القانون األساسً رقم /12رج 3312 /المتعلق بتنظٌم ،صالحٌات ،تسٌٌر وقواعد
اإلجراءات للدٌوان ،المهام الرئٌسٌة لدٌوان المحاسبة وهً:
-

-

مساعدة الجمعٌة الوطنٌة فً الرقابة علً تنفٌذ القوانٌن المالٌة
تجٌز شرعٌة ،صدق وأمانة الحسابات العامة للدولة
محاكمة آمري الصرف ،المراقبٌن المالٌٌن والمحاسبٌن العامٌن بالشروط التً
حددتها أحكام القانون الحالً
تراقب الشرعٌة المالٌة ومطابقة المٌزانٌة ،لكل عملٌات النفقات واإلٌرادات للدولة.
بهذا الصفةٌ ،راجع الدٌوان فً عدم الشرعٌة واألخطاء المهنٌة التً ٌرتكبها
الموطنٌن العامٌن وٌحدد فً حالة الخطأ ،مبلغ الخسارة الناتج عنه لصالح الدولة.
إضافة إلً ذلكٌ ،مكنه إعالن العقوبات
تقٌٌم االقتصاد ،فعالٌة ومعدل استخدام األموال العامة بالنظر إلً األهداف المحددة،
الو سائل المستخدمة والنتائج التً تم الحصول علٌها ،وكذلك مالئمة وإمكانٌة تطبٌق
الطرق ،المؤشرات و البٌانات التً تسمح بقٌاس مدى جودة السٌاسات واإلدارات
العامة.
بصفته مؤسسة علٌا للرقابة المالٌة العامة ،مطلوب من الدٌوان إن ٌلعب دورا حاسما
بالمشاركة النشطة فً الجهود التً تقوم بها الدولة فً تطهٌر إدارة المالٌة العامة.
كما إنه ٌشارك فً احترام قواعد الحكم الرشٌد وٌسمح بتعزٌز الرقابة الداخلٌة
المستقلةٌ ،ضمن العبور من ثقافة التسٌٌر إلً ثقافة النتائج.
ٌتكون مكتب الدٌوان من :










طاهر سلٌمان حقار رئٌس الدٌوان
السٌدة دٌنرو اٌرٌن وارتون رئٌسة غرفة ضبط المٌزانٌة
عمر أبونا دمحم رئٌس غرفة شئون المٌزانٌة والمالٌة
السٌدة فاطمة السارة عبد العزٌز ،رئٌسة غرفة الرقابة والمراجعة
هٌنسو حارا ،رئٌس الغرفة القضائٌة
السٌدة زهرة إبراهٌم دمحم أتنو ،رئٌسة الغرفة االستشارٌة
كٌن فوبا نائب عام
السٌدة باناتا تشال سو ،أمنٌة عامة
مٌاروم بٌقاتو أمنٌة عامة نائبة

الالئحة الداخلية لديوان المحاسبة
اعتمدت الجمعٌة العمومٌة لدٌوان المحاسبة فً جلستها بتارٌخ  32نوفمبر 3312
هذه الالئحة الداخلٌة.
صادق علٌها المجلس الدستوري بقرار رقم /333م ج/اع 3310/فً جلسته العلنٌة
بتارٌخ ٌ33ناٌر3310م.

الباب األول :األحكام العامة
المادة  :1أعدت هده الالئحة الداخلٌة طبقا ً ألحكام القانون األساسً رقم
/312رج 3312/م المتعلق بالتنظٌم والمهام والتسٌٌر والقوانٌن اإلجرائٌة
لدٌوان المحاسبة.
المادة ٌ : 3قصد بالعبارات فً هذه الالئحة الداخلٌة " دٌوان" و" مكتب"
بدٌوان المحاسبة مكتب المحاسبة.
المادة  :0تحدد هذه الالئحة المكونات اإلدارٌة وتسٌٌر الدٌوان.
المادة  :2دٌوان المحاسبة هو السلطة القضائٌة العلٌا فً الجمهورٌة فً
مجال المراقبة المالٌة العامة
مستقل عن الحكومة والجمعٌة الوطنٌة والمؤسسات القضائٌة األخرى،
ٌقرر وحده وٌنشر وأرائه  ،قراراته وتقرٌره.
فً أداء مهامه ٌستطٌع الدٌوان أن ٌستعٌن بالمجموعة االقتصادٌة والنقدٌة
لدول إفرٌقٌا المركزٌة ،وفقا ً لالتفاقٌات والمعاهدات العالمٌة.
وٌمكنه طلب من المساعدة من المؤسسات العلٌا فً المراقبة فً إطار
اتفاقٌات التعاون.
الباب  3تنظٌم الدٌوان
المادة ٌ : 0تألف الدٌوان من مقر و نٌابة عامة وأمانة عامة وقلم كتاب
الفصل ( )1المقر
المادة ٌ :1ضم المقر الرئٌس و رؤساء الغرف و رؤساء األقسام،
المستشارون والمستشارون المقررون

المادة ٌ :2قوم الرئٌس بإدارة الدٌوان و ٌمثل الدٌوان فً االحتفاالت
واإلعمال الرسمٌة,
المادة ٌ :3ترأس جلسات االستماع الرسمٌة العلنٌة ،الجمعٌة العمومٌة
وكذلك مكتب الدٌوان.
فً حالة الغٌاب أو جود مانع ٌنوب لرئٌس الدٌوان فً أداء مهامه
القضائٌة رئٌس الغرفة اإلقدام فً القضاء ذات الرتبة االعلً .
المادة  :4رئٌس الدٌوان هو اآلمر لمٌزانٌة الدٌوان بهذه الصفة إن ٌقدم
سنوٌا تقرٌر إداري.
المادة ٌ :13عٌن ٌقرر محاسب ،باقتراح من وزٌر المالٌة بعد اخذ رأي
مكتب الدٌوان،
المادة  :11المحاسب (موظف الحاسبة) ٌدٌر وكالة المحاسبة بهذه الصفة
إنه مكلف باآلتً :ـ
ـ تحمٌل (التقرٌب بٌن ) """"""""""" اإلٌرادات ومستندات وفقا
اإلجراءات التحصٌل التً حددتها النصوص النافذة
ـ تحمٌل (المواءمة بٌن ) أوامر الصرف علً أوامر تسوٌتها
 3التنظٌم المحاسبً للعملٌات المالٌة المؤسسة
ـ حراسة والمحافظة علً األموال والتقٌٌم
ـ المحافظة علً المستندات المبررة
ـ إعداد تقرٌر التسٌٌر.
للموظف المحاسب صفة الحاسب الرئٌسً بهذه الصفةٌ ،توجب علٌه أداء
القسم قبل تسلمه العمل ،وٌكون التامٌن (الضمانة ) حسب النصوص
النافذة
المادة  :13تم تكوٌن ثالث لجنان داخل الدٌوان ،وهً:
ــ لجنة مكلفة بالمراقبة  ،الحساب اإلداري لآلمر وحساب التسٌٌر
للمحاسب للسنة الجارٌة
ــ لجنة مكلفة بإعداد التقرٌر السنوي
ــ لجنة مكلفة بتأهٌل الموظفٌن

المادة  :10اللجنة المكلفة بالمراقبة ،للمحاسب للسنة الجارٌة ٌتكون علً
النحو اآلتً:
ــ خمس ( )0مستشارون
ــ واحد من أعضاء الحكمة النٌابٌة
ٌنتخب الجمعٌة العامة كل سنة أعضاء اللجنة.
ٌنتخب أعضاء اللجنة من بٌنها رئٌس
لهذه الجنة مهلة شهر لتقدٌم تقرٌرها للجمعٌة العامة من تارٌخ إٌداع
تقرٌر تسٌٌر الدٌوان .
ٌمكن للجنة أن تستدعً أي شخص أذا رأت أنه قادر علً مساعدتها
المادة  :12طرق تنظٌم وتسٌٌر اللجنتٌن اآلخر تٌن ٌتم تحدٌدها بقرار من
رئٌس الدٌوان بعد أخذ رأي المكتب
المادة ٌ :10تشكل مكتب الرئٌس علً النحو التالً :
ــ مدٌر مكتب
ــ حرس شخصً
ــ مكلف بالعالقات العامة
ــ أمٌن اإلدارة
ــ سكرتٌر
ــ مضٌف
ــ موظف أمٌن
ــ سائق
ــ مراسل
المادة  :11سكرتارٌة الرئٌس ٌشتغل وٌسجل كل المراسالت الموجهة إلً
الدٌوان
السكرتارٌات االخري للدٌوان
ــ سكرتارٌة النٌابة العامة
ــ سكرتارٌة رئٌس الكتبة( قلم كتاب الدٌوان)
تقوم متخلف السكرتارٌات بمساعدة مكتب الكتبة بالمجال الطباعة وتصنٌف
أقسامها (خدماتها ) الخاصة.
الفصل ()2

المادة ٌ :12تكون النٌابة العامة من النائب العام والمحامٌٌن العامٌن
المادة ٌ 13ترأس نٌابة الدٌوان نائب عام.
المادة ٌ :14سند النائب العام محامون عامون وسكرتٌر النٌابة
الفصل ( )0األمانة العامة
المادة ٌ :14تألف األمانة العامة من األمٌن العام واألمٌن العام النائب
ورؤساء األقسام.
المادة ٌ :33دٌر األمانة العامة أمٌن عام ٌعٌن بمرسوم باقتراح من وزٌر
العدل ،حارس األختام بعد أخذ رأي رئٌس الدٌوان .أنه مسند بتائب بعٌن
بنفس الطرٌقة
المادة  :31األمانة العامة للدٌوان كهٌكلة علً النحو التالً:
ــ سكرتارٌة
ــ قسم المالٌة والمعدات
ــ قسم الموارد البشرٌة والتأهٌل
ــ قسم البروتوكول
ــ قسم االتصاالت الحاسوب
ــ قسم األرشٌف والتوثٌق
ــ مكتب المحاسبة
المادة  :33تحت سلطة رئٌس الدٌوان  ،األمٌن العام مكلف بتنفٌذ
مداوالت مكتب الدٌوان واتخاذ كل التدابٌر الضرورٌة لتنظٌم وحسن
سٌر الدٌوان  ،أنه مسؤل أمام المكتب عن حسن سٌر جمٌع األقسام
اإلدارٌة والمالٌة للدٌوان.

القانون األساسً
القانون األساسً رقم /12رج 3312 /المتعلق بتنظٌم  ،صالحٌات  ،عمل
وقواعد االجراءت لدٌوان المحاسبة ٌحدد المهام الرئٌسٌة لدٌوان المحاسبة .
ٌ -ساعد الجمعٌة الوطنٌة فً الرقابة علً تنفٌذ القوانٌن المالٌة

-

-

تجٌر شرعٌة ،صدق وأمانة الحسابات الطاقة للدولة
مسألة (محاكمة ) األمرٌن ،المراقبٌن المالٌٌن والمحاسبٌن العامٌن فً
الظروف (الشروط ) التً حدوثها أحكام القانون الحالً
تراقب الشرعٌة المالٌة ومطابقة المٌزانٌة  ،لكل عملٌات النقطات
واإلٌرادات للدولة  .بهذا الصفة ٌ ،رقق الدٌوان فً عدم الشرعٌة
واألخطاء المهنٌة التً ٌرتكبها الموطنٌن العامٌن وتحدد فً حالة الخطأ ،
مبلغ الخسارة النائج لصالح الدولة  .وٌمكنه إضافة إلً ذلك إعالن
العقوبات
تقٌٌم االقتصاد  ،فعالٌة ومعاجل (معدل) استخدام األموال العامة بالنظر
إلً األهداف المحدد ،الوسائل المستخدمة والنتائج التً تم الحصول
علٌها  ،وكذلك مالئمة وإمكانٌة تطبٌق الطرق  ،المؤشرات و البٌانات
التً تسمح بقٌاس جودة السٌاسات واإلدارات العامة .
بصفة مؤسسة علٌا لرقابة المالٌة العامة مطلوب من الدٌوان إن ٌلعب دور
حاسم (محدد) بالمشاركة النشطة فً الجهود التً تقوم بها الدولة فً تطهٌر
تسٌٌر المالٌة الطاقة
كما إنه ٌشارك فً احترام قواعد الحكم الرشٌد وٌسمح بتغٌر الرقابة
الداخلٌة المستقلة ٌضمن العبور من ثقافة التسٌٌر إلً ثقافة النتائج.
مكتب ٌتكون من :
طاهر سلٌمان حقار رئٌس الدٌوان
السٌدة رٌنرو اٌدٌن وارتون رئٌسة غرفة نظام المٌزانٌة
عمر أبونا دمحم رئٌس غرفة شؤون المٌزانٌة والمالٌة
السٌدة فاطمة السارة عبد العزٌز  ،رئٌس عرفة الرقابة والتدقٌق
هٌنسو حارا  ،رئٌس الغرفة القضائٌة
السٌدة زهرة إبراهٌم دمحم أتنو  ،رئٌسة الغرفة االستشارٌة
كٌن فوبا نائب عام
السٌدة ماناتا تشال سو  ،أمنٌة عامة
مٌادوم بتٌعاتو أمنٌة عامة نائبة
م 2/دٌوان المحاسبة المالً محاكم الجمهورٌة فٌما ٌتعلق برقابة المالٌة
الطاقة .

أنها مستقلة أٌضا عن أٌة جهة قضائٌة أخري ٌ ،قرر لوحده ننشر أرائها
 ،قراراتها وتقارٌرها .
فً ممارسة مهامهٌ ،ستطٌع الدٌوان ،عند الحاجة ،طلبا المساعدة من
الدٌوان المحاسبة للجمٌع االقتصادي والنقدي لدول أفرٌقٌا المركزٌة  ،وقفا
لمعاهدات واتفاقٌة الجماعة ،
ٌمكنها أٌضا طلب المساعدة من مؤسسات علٌا أخري للرقابة فً أطار
اتفاقٌات التعاون .
الباب  3تنظٌم الدٌوان
مٌ : 0/تألف الدٌوان من مقر  ،نٌابة عامة  ،أمانة عاقة وقلم كتاب
الفصل ( )1المقر
مٌ :1/ختص المقر الرئٌس ،رؤساء الغرف رؤساء األقسام ،المستشارون
والمستشارون المقررون
مٌ :2/قوم الرئٌس بإدارة الدٌوان ٌمثل الدٌوان فً االحتفاالت واإلعمال
الرسمٌة,
مٌ :3/ترأس بصفة خاصة جلسات االستماع الرسمٌة العلنٌة ،الجمعٌة
العامة وكذلك مكتب الدٌوان،
فً حالة الغٌاب أو جود مانع ٌتوب لرئٌس الدٌوان فً أداء مهامه
القضائٌة رئٌس الغرفة اإلقدام فً القضاء ذات الرتبة االعلً .
م :4/رئٌس الدٌوان هو اآلمر لمٌزانٌة الدٌوان بهذه الصفة إن ٌقدم سنوٌا
تقرٌر إداري.
مٌ :13/عٌن ٌقرر محاسب ،باقتراح من وزٌر المالٌة بعد اخذ رأي مكتب
الدٌوان،
م :11/المحاسب (موظف الحاسبة) ٌدٌر وكالة المحاسبة بهذه الصفة إنه
مكلف باآلتً :ـ
ـ تحمٌل (التقرٌب بٌن ) """"""""""" اإلٌرادات ومستندات وفقا
اإلجراءات التحصٌل التً حددتها النصوص النافذة

ـ تحمٌل (المواءمة بٌن ) أوامر الصرف علً أوامر تسوٌتها
 3التنظٌم المحاسبً للعملٌات المالٌة المؤسسة
ـ حراسة والمحافظة علً األموال والتقٌٌم
ـ المحافظة علً المستندات المبررة
ـ إعداد تقرٌر التسٌٌر.
للموظف المحاسب صفة الحاسب الرئٌسً بهذه الصفةٌ ،توجب علٌه أداء
القسم قبل تسلمه العمل  ،وتكون التامٌن (الضمانة ) حسب النصوص
النافذة ,
م :13/تم تكوٌن ثالث لجنان داخل الدٌوان ،وهً :
ــ لجنة مكلفة بالمراقبة  ،الحساب اإلداري لآلمر وحساب التسٌٌر
للمحاسب للسنة الجارٌة
ــ لجنة مكلفة بإعداد التقرٌر السنوي
ــ لجنة مكلفة بتأهٌل الموظفٌن
م :10/اللجنة المكلفة بالمراقبة ،للمحاسب للسنة الجارٌة ٌتكون علً النحو
اآلتً:
ــ خمس ( )0مستشارون
ــ واحد من أعضاء الحكمة النٌابٌة
ٌنتخب الجمعٌة العامة كل سنة أعضاء اللجنة.
ٌنتخب أعضاء اللجنة من بٌنها رئٌس
لهذه الجنة مهلة شهر لتقدٌم تقرٌرها للجمعٌة العامة من تارٌخ إٌداع
تقرٌر تسٌٌر الدٌوان .
ٌمكن للجنة أن تستدعً أي شخص أذا رأت أنه قادر علً مساعدتها
م :12/طرق تنظٌم وتسٌٌر اللجنتٌن اآلخر تٌن ٌتم تحدٌدها بقرار من
رئٌس الدٌوان بعد أخذ رأي المكتب
مٌ :10/تشكل مكتب الرئٌس علً النحو التالً :
ــ مدٌر مكتب
ــ حرس شخصً
ــ مكلف بالعالقات العامة

ــ أمٌن اإلدارة
ــ سكرتٌر
ــ مضٌف
ــ موظف أمٌن
ــ سائق
ــ مراسل
م :11/سكرتارٌة الرئٌس ٌشتغل وٌسجل كل المراسالت الموجهة إلً
الدٌوان
السكرتارٌات االخري للدٌوان
ــ سكرتارٌة النٌابة العامة
ــ سكرتارٌة رئٌس الكتبة( قلم كتاب الدٌوان )
تقوم متخلف السكرتارٌات بمساعدة مكتب الكتبة بالمجال الطباعة
وتصنٌف أقسامها (خدماتها ) الخاصة ,
الفصل ()2
مٌ :12/تكون النٌابة العامة من النائب العام والمحامٌٌن العامٌن
مٌ 13/ترأس نٌابة الدٌوان نائب عام
مٌ :14/سند النائب العام محامٌٌن عامٌن وسكرتٌر النٌابة
الفصل ( )0األمانة العامة
مٌ :14/تألف األمانة العامة من األمٌن العام واألمٌن العام النائب
ورؤساء االقسام
مٌ :33/دٌر األمانة العامة أمٌن عام ٌعٌن بمرسوم باقتراح من وزٌر العدل،
حارس األختام بعد أخذ رأي رئٌس الدٌوان .أنه مسند بتائب بعٌن بنفس
الطرٌقة
م :31/األمانة العامة للدٌوان كهٌكلة علً النحو التالً :
ــ سكرتارٌة
ــ قسم المالٌة والمعدات
ــ قسم الموارد البشرٌة والتأهٌل
ــ قسم البروتوكول

ــ قسم االتصاالت الحاسوب
ــ قسم األرشٌف والتوثٌق
ــوكالة (قسم) المحاسبة
م :33/تحت سلطة رئٌس الدٌوان  ،األمٌن العام مكلف بتنفٌذ مداوالت
مكتب الدٌوان واتخاذ كل التدابٌر الضرورٌة لتنظٌم وحسن سٌر الدٌوان
 ،أنه مسؤل أمام المكتب عن حسن سٌر جمٌع األقسام اإلدارٌة والمالٌة
للدٌوان .

-

-

ٌحفظ مختلف السجالت حسب ما هو منصوص علٌه فً النصوص
السارٌة المفعول وكذلك مداوالت الدٌوان ؛
ٌحفظ كتابات جمٌع المكوناتٌ،حفظ النسخة األصلٌة للحكم  ،الرأي
والقرارات وٌستخرج نسخة منها ،وٌرسلها وٌصور .وٌمكن أن ٌنوب عنه
واحد من كُتاب المحكمة .
ٌحرر كشف الغرامات التً صدرت؛
ترتٌب الملفات ومتابعتها.

المادة ٌ : 01حتفظ وٌرقم رئٌس كُتاب المحكمة السجالت وٌوقع علٌها رئٌس
الدٌوان.
السجالت التً لدى كُتاب الغرف ترقم وٌوقع علٌها من قبل رئٌس الغرفة.
تحفظ سجالت النٌابة العامة لدي رئٌس السكرتارٌة النٌابة ترقم وقع علٌها
المدعى العام
ٌمكن فتح عدة سجالت حسب الضرورة لدى كُتاب المحكمة.
المادة  : 03رئٌس كُتاب المحكمة هو المؤتمن على النسخة األصلٌة من الحكم
واألرشٌف وٌضمن حفظها ،وذلك بمراقبة رئٌس الدٌوان
وهو ضامن على وضع األختام على جمٌع األوراق التً وضعت لدى قلم
المحكمة.
رئٌس كُتاب المحكمة ٌكون قلم المحكمة عند انعقاد الجلسات الرسمٌة للدٌوان
،والجلسات الغرف حٌنما ٌطلب قسم السلطة القضائٌة أو الجمعٌة العامة.
المادة  : 00فً حالة غٌاب أو عاق رئٌس كُتاب المحكمة ٌنوب عنه الكاتب
األقدم فً درجة السلم لدى الدٌوان  ،وإن ل ّم ٌوجد فمن قبل كاتب له نفس
الموصفات.
المادة ٌ : 02وضع على رئاسة أي قلم المحكمة فً الغرفة كاتب محكمة
ٌقوم بمهام رئٌس الكُتاب.

المادة  : 00رئٌس الكُتاب وكُتاب المحكمة فً الغرفة ٌساعدون القضاة فً
الجلسة حسب ما نص علٌه القانون.
المادة ٌ : 01فتح رئٌس كُتاب المحكمة ملفا ً ألي مسألة قضائٌة وهو الذي
ٌظهر وٌُسجل جمٌع المحتوٌات المفٌدة فً السجل.
المادة ٌ : 02قوم رئٌس كُتاب المحكمة بإعداد ونشر قرارات الدٌوان تحت
مراقبة رئٌس الدٌوان .
المادة ٌ : 03ترأس رئٌس السكرتارٌة فً النٌابة العامة سكرتارٌة المدعى
العام  ،وٌساعده كُتاب المحكمة.
الفصل الخامس  :الغرف اإلقليمية
المادة  : 04عند الضرورة ٌتم إنشاء غرف إقلٌمٌة للمحاسبة  ،وٌحدد نطاق
عملهم بمرسوم  ،باقتراح من وزٌر العدل وحامً االختام ،بعد رأي مكتب
دٌوان المحاسبة.
المادة  : 23أي غرف إقلٌمٌة تتكون من واحد وعشرٌن ()31عضوا ً من بٌنهم
رئٌسا ً وعشرٌن مستشارا ُ .
المادة  : 21تعمل الغرف اإلقلٌمٌة للمحاسب فً نطاق اختصاصاتها
اإلقلٌمٌة ،وصالحٌاتها هً الصالحٌات الموكلة لدٌوان المحاسبة  ،حسب
القانون التنظٌمً رقم  / 312رج.3312/
إن العمل والتنظٌم اإلداري والمالً للغرف اإلقلٌمٌة للمحاسبة هو ما نصت
علٌها الالئحة الداخلٌة الحالٌة.
المادة  : 23إن أعضاء الغرف اإلقلٌمٌة للمحاسبة ٌسري علٌهم نظام دٌوان
المحاسبة نفسة.
المادة  : 20إن قرارات الغرف اإلقلٌمٌة للمحاسبة ٌعتبر حكم ابتدائً .وٌمكن
نقده أمام دٌوان المحاسبة فً مدة ال تتجاوز شهرٌن .

المادة ٌ : 22قسم المحاسبون العمومٌون أمام الغرف اإلقلٌمٌة التابعة لنطاق
اختصاصاتهم اإلقلٌمٌة قبل تولٌهم لمهامهم.

الباب الثالث :عمل الديوان
الفصل األول  :الرئيس
المادة ٌ : 20ساعد مكتب الدٌوان الرئٌس فً قٌام بهامه اإلدارٌة والتأدٌبٌة.
فً حالة وجود مانع ٌ ،حل محل الرئٌس فً عمله القضائً رئٌس الغرف
األقدم فً العمل القضائً والذي لدٌه أكبر درجة فً السلم.
المادة ٌ :21عٌٌن بقرار رؤساء الغرف  ،بعد رأي المكتب .
ٌقوم بتوزٌع المستشارٌن فً مختلف الغرف ،بعد استشارة مكتب الدٌوان.
وٌمكنه من أجل ضمان التسٌٌر الجٌد للعمل  ،تعٌٌن المستشار نفسه فً عدة
غرف.
المادة  : 22فً حالة غٌاب أو وجود مانع لمستشار ما ٌمكن أن ٌنوب عن
مستشار لغرفة أخرى بطلب من رئٌس المعنٌة .
ال ٌمكن عن ٌنوب أكثر من مستشار فً خالل الجلسة نفسها.
المادة  : 23ال تتخذ القرار التً تخص النٌابة العامة أو الغرف إل بعد رأي
الدعى العام أو رؤساء الغرف المعنٌة .
المادة ٌ : 24ترأس اجتماع المكتب  ،واجتماع الغرف مجتمعة  ،والجلسات
الرسمٌة والجمعٌة العامة.
المادة ٌ : 03وقع رئٌس الدٌوان على أذونات المهام موشحا بإمضائه وختمه.
المادة ٌ : 01قوم الرئٌس بتوجٌه جمٌع القضاٌا الواردة على رئٌس كُتّاب
المحكمة والذي ٌسجلها فً السجل العام  ،وٌرسلها عند األجل لرئٌس الغرف
المعنٌة.

الفصل الثانً  :الغرف
القسم األول :التكوٌن
المادة ٌ : 03تكون دٌوان المحاسبة من خمس( )0غرف :
-

غرفة ضبط المٌزانٌات ) (CDB؛
غرفة شؤون المٌزانٌة والمالٌة)(CABF؛
غرفة المراقبة والمراجعة )(CCA؛
غرفة شؤون القضائٌة)(CJ؛
الغرفة االستشارٌة ).(CC

المادة ٌ : 00مكن ألي غرفة عند الضرورة أن تحتوى أكثر من مكون بأمر من
رئٌس الدٌوان.
ٌتكون أي مكون من ثالثة( )0مستشارا ً .
ٌمكن أٌضا إنشاء أقسام فً داخل أي غرفة بأمر من رئٌس الدٌوان.
القسم الثانً :
المادة  02أي غرفة أو قسم ٌترأسها رئٌس ٌعٌن بأمر من الرئٌس بعد موافقة
المكتب،
ٌكلف رؤساء الغرف بتسٌٌر العمل اإلداري والتنظٌمً فً غرفهم ،وخاصة فً
توزٌع المهام فً األقسام .
ٌكتب التقرٌر السنوي لرئٌس الدٌوان.
ٌقترح توارٌخ الجلسات.
بأمر رئٌس
المادة : 01فً حالة وجود مانع عند رئٌس احدى الغرفٌ ،عٌٌن ٍ
الدٌوان مستشارا ً من الغرفة األقدام فً السلم القضائً لٌدٌر المكون.
المادة  : 02تعتمد القرار بأغلبٌة األعضاء المكون للغرفة  ،فً حالة تساوي
األصوات  ،فإن صوت الرئٌس هو الغالب .

المادة  03غرفة ضبط المٌزانٌة مكلفة باآلتً :
 مراجعة وضمان شرعٌة النفقات الوردة فً المحاسبة العامة ،من خالل هذهاألخٌرة  ،حسب استخدام األرصدة  ،األموال والقٌم التً تدٌرها أقسام
الدولة أو تدار من قبل األشخاص االعتبارٌة األخرى للقانون العام.
الحكم على أخطاء التسٌٌر المحددة فً المادة  123من القانون التنظٌمً
رقم /312رج 3312/المتعلق بتنظٌم صالحٌات  ،سٌر (عمل) القواعد
اإلجرائٌة للدٌوان.
 .........................................المادة  : 04األشخاص الذٌن ٌمكن تقاضهم أمام غرفة ضبط المٌزانٌة للدٌوان:
كذلك مراقبة الحسابات واإلدارة

 لكل منظمة تكون الدولة فٌها أو التجمعات territorialالالمركزٌة
والمنظمات األخرى الخادمة لمراقبة الدٌوان تمتلك مباشرة أو غٌر مباشرة،
منفردا أو معا مشاركة فً رأس المال االجتماعً تسمح إلجراء سلطة
قرارات قوٌة أو إدارة.
 لكل منظمة مستفٌدة أٌا كان وجه االستفادة من المساعدة المالٌة أو مساعدة
الدولة االقتصادٌة ،من المنظمات العامة الناتجة عن الدٌوان أو أنها ممولة
من قبل المصادر الخارجٌة.
 مؤسسات األمن االجتماعً بما فٌها منظمات الحقوق الخاصة التً تضمن
كلٌا أو جزئٌا إدارة هٌئة الوقاٌة أو التقاعد الذي من شأنه قانونٌا إجباري.
 مؤسسات عامة ذات طابع علمً و تقنً
 مؤسسات عامة مهنٌة
 مؤسسات عامة فً الصحة
 الضمان بأن اإلدارات المركزٌة ،خدمات الدولة ، déconcentréالشركات الوطنٌة ،المؤسسات العامة و التجمعات  territorialالالمركزٌة

تكون مطابقة للقانون فٌما ٌخص المساهمات  cotisation.....التً علٌهم
دفعها للمنظمات.
الفقرة الرابع :الغرفة القضائية
المادة  :22إن الغرفة القضائٌة مكلفة ب:
 محاكمة حسابات المحاسبٌن العامٌٌن ومحاسبٌن الحاالت إظهار و تصفٌة إدارة الحاالت مراجعة انتظام الموارد والمصروفاتالفقرة الخامس :الغرفة االستشارية
المادة  : 26إن الغرفة االستشارٌة مكلفة ب:
 دراسة مشارٌع القوانٌن بغٌة معرفة اآلراء ،األوامر والمراسٌم القاضٌةبتنظٌم وتشغٌل أنشطة الدولة المالٌة ،أنشطة التجمعات والمنظمات العامة.
 القٌام فً حالة إلحاح الحاجة بعملٌة المسح و إعداد آراء بطلب من رئٌسالجمهورٌة ،الحكومة ،الجمعٌة الوطنٌة أو أي شخص آخر ذي حق عام
حول كل األسئلة فً مجال المالٌة والمحاسبة وهً تحت تصرفاته.
المادة ٌ : 26مكن أن تستشٌرها الحكومة أو الجمعٌة الوطنٌة عن أسئلة
اقتصادٌة ،مالٌة أو إدارة أنشطة الدولة و التجمعات العامة.
ٌمكنها أٌضا ،اقتراح أي توجٌهات سٌاسٌة للدولة بخصوص االستثمار.
الباب الثالث :النيابة العامة
المادة  :26إن المدعً العام ٌقوم بعمل النٌابة العامة عبر طرٌقة االستدعاء
وخالصة مكتوبةٌ .حضر الجلسات و ٌقدم فٌها مالحظات شفهٌةٌ .أتً برأٌه فً
جمٌع القضاٌا المقدمة الى الدٌوانٌ .ضمن متابعة وتنفٌذ قرارات الدٌوان.
المادة  :22إن المدعً العام له سلطة على عمال النٌابة العامة .فً حالة غٌابه أو
منعه ٌنوب عنه أقدم المحامٌن العامٌٌن طبقا لتسلس تعٌٌنهم.
الباب الرابع :المكتب

المادة  :26إن المكتب مكلف بساندة الرئٌس فً سٌر أعمال اإلدارة و آداب
الدٌوانٌ .تكون من:
-

رئٌس الدٌوان
رؤساء الغرف
المدعً العام
األمٌن العام

المادة ٌ :26كتب المكتب الالئحة الداخلٌة للدٌوان وٌقدمها بغٌة االعتماد من قبل
الجمعٌة العامة.
ٌحدد جدول أعمال الجلسة العامة.
المادة ٌ :26جمع المكتب بدعوة من رئٌس الدٌوان فً دورة عادٌة مرة فً الشهر
وفً دورة غٌر عادٌة إذا دعت الضرورة.
ٌحدد تارٌخ الجلسات باقتراح من رؤساء الغرف
ٌدرس جمٌع األسئلة التً تخص العمال والقضاة
صٌغ آراء حول جمٌع األسئلة المتعلقة بتنظٌم و سٌر أعمال الدٌوان.
المادة  : 67إن قرارات المكتب تأخذ باإلجماع .فً حالة اختالف وجهات النظر،
تؤخذ عن أغلبٌة األصوات.
فً حالة تساوي األصوات ،فصوت الرئٌس هو المرجح.
المادة  :67تختتم اجتماعات المكتب بمحضر أعد ووقع علٌه من قبل األمٌن
العام.
المادة :62إن التدرٌب القضائٌة للدٌوان تعقد جلساتها فً األٌام التً حددها مكتب
الدٌوان.
المادة ٌ :66حدد المكتب موضوع الدخول القضائً وٌقدمه بغٌة اعتماد الجمعٌة
العامة
الباب الخامس :الجمعية العمومية
المادة  :66تتكون الجمعٌة العمومٌة من الرئٌس ،رؤساء الغرف ،المدعً العام ،
المحامٌن العامٌٌن ،جمٌع المستشارٌن ،الكاتب المسؤول وكتاب الغرفة.

المادة  :66تعتمد الالئحة الداخلٌة للدٌوان.
تقرر فً جمٌع األسئلة التً تعنً إدارة الدٌوان.
المادة ٌ :62دعو رئٌس الدٌوان انعقاد الجمعٌة العمومٌة .تجتمع قانونٌا مرتٌن فً
السنة ،فً بداٌة ونهاٌة العام القضائًٌ .كمن أن تدعى فً اجتماع غٌر عادي من
قبل الرئٌس أو بطلب ثلث ( )0/1األعضاء ،بعد موافقة المكتب حول جدول
أعمال محدد.
تتكون الجمعٌة العمومٌة قانونٌا ب  0/3األعضاء.
المادة  :66تتخذ قرارات الجمعٌة العمومٌة باإلجماع ،فً حالة اختالف وجهات
النظر ،تؤخذ عن أغلبٌة المفرطة لؤلعضاء الحضور.
فً حالة تساوي األصوات ،فصوت الرئٌس هو المرجح.
المادة ٌ :66ضمن األمانة العامة للدٌوان الكاتب المسؤول.
المادة  :66كل فرد ٌبدو حضوره ضرورٌاٌ ،مكن أن ٌدعوه رئٌس الدٌوان
لحضور الجمعٌة العمومٌة باعتبار صوته صوت تشاوري.
الباب السادس :الجلسة العلنية االحتفالية
المادة  :67إن الجلسة العلنٌة االحتفالٌة تحتوي تحً رئاسة رئٌس الدٌوان،
رؤساء الغرف ،رؤساء األقسام ،المستشارٌن ،النٌابة العامة والكاتب المسؤول.
إن رئٌس الدٌوان فً حالة غٌابه ٌنوب عنه رئٌس الغرفة األكثر قدما و فً رتبة
علٌا .إن الجلسة العلنٌة االحتفالٌة تكون عامة.
وتعقد بمناسبة اآلتً:
 دخول العام الفضائً تولً أعضاء الدٌوان الجدد ،النٌابة العامة والمستشارٌن االستفتائٌٌن تأدٌة قسم أعضاء الدٌوان ،النٌابة العامة ،المستشارٌن االستفتائٌٌنوالمحاسبٌن العامٌٌن
 تقدٌم التقرٌر السنوي إلى رئٌس الجمهورٌة و إلى رئٌس الجمعٌة الوطنٌة.المادة  :67إن الجلسة العلنٌة تتكون قانونٌا ب  0/3أعضاء الدٌوان.

فً حالة عدم إتمام النصاب ٌدعى المستشارون االستفتائٌٌن للجلسة بقرار من
رئٌس الدٌوان.
المادة  :62إن الجلسة العلنٌة االحتفالٌة محددة فً أول (ٌ )1وم اثنٌن من شهر
أكتوبرٌ .تم تأجٌل دخول العام إلى الٌوم التالً إذا وقع ٌوم االثنٌن عطلة أو إلى
الٌوم التالً المفتوح للعملٌ .قدم مستشار فً دٌوان المحاسبات موضوعا اختٌر
من قبل الجمعٌة العامة باقتراح من مكتب الدٌوان.
المادة  :66فً الجلسة العلنٌة االحتفالٌةٌ ،عقد أعضاء الدٌوان وأولئك للنٌابة
العامة و كتاب الدٌوان مرتدٌن مالبس قد حددت صفاتها فً المرسوم
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الباب السابع :غرف مجتمعة
المادة  :66الغرف المجتمعة تحت رئاسة رئٌس الدٌوان أو فً حالة غٌابه أو
عدم قدرته ،تحت رئاسة رئٌس غرفة أكثر قدما و فً رتبة علٌا ،الرؤساء
ومستشاري غرف الدٌوان الخمسة ()0
المادة  :66الغرف المجتمعة تعتمد على القضاٌا التً أسندت إلٌها عبر أمر من
رئٌس الدٌوان عندما تسبب قضٌة سؤاال ٌستوجب حله من قبل جمٌع الدٌوان.
المادة  :62إن الغرف المجتمعة ال ٌمكنها الفصل قانونٌا إال بالمشاركة الفعالة
لؤلغلبٌة المطلقة لجمٌع أعضائها.
المادة  :66إن قرارات الغرف المجتمعة تفرط على جمٌع الغرف.
الباب الثامن :في الحقوق والواجبات
المادة  : 66إن أعضاء الدٌوان وأولئك للنٌابة العامة ،والمستشارٌن
االستفتائٌٌن ٌخضعون للقوانٌن المطبقة على القضاة ،خاصة األمر رقم332 :
 ،2012/PR/الصادر فً  31فبراٌر  ،3313القاضً بقانون القضاة فً تشاد.

المادة  : 66إن أعضاء الدٌوان وأعضاء النٌابة العامة ،و المستشارٌن
االستفتائٌٌن واألمٌن العام و نائبه ٌتمتعون بالترقٌة التلقائٌة ،إال فً حالة
المتابعة التأدٌبٌة.
المادة  : 67إن أعضاء الدٌوان وأعضاء النٌابة العامة ،و المستشارٌن
االستفتائٌٌن واألمٌن العام و نائبه ٌتمتعون بالحق على:
 عالوة موحدة للمعدات ،قابلة للتجدٌد فً كل ثالث سنوات عالوة سنوٌة وعطلة سٌارة عمل سائق سٌارة سالح ٌدوي جواز دبلوماسً وكذلك زوجاتهم وأبناؤهم بطاقة مهنٌة لهم وسام على سٌاراتهم وشارة للتعرف كفالة طبٌة كاملةفً حالة انتهاء العمل ،لهم الحق على مكافئة دفعة واحدة لترك العمل ما ٌعادل
راتب شهر لكل سنة عمل.
المادة  : 67إن الكاتب المسؤول والسكرتٌر المسؤول فً النٌابة العامة ٌتمتع
بالمصالح اآلتٌة:
 سٌارة عمل سائق سٌارة سالح ٌدوي جواز عمل بطاقة مهنٌة لهم وسام على سٌاراتهم كفالة طبٌة كاملةالمادة  : 62إن عمال الدٌوان ٌمكنهم الحصول على ثناء تكرٌمً باقتراح من
رئٌس الدٌوان.

المادة  : 66إن رئٌس دٌوان المحاسبات ٌسافر بالطٌران فً الدرجة األولى.
إن رؤساء الغرف ،و المستشارٌن والمستشارٌن االستفتائٌٌن والمدعً العام
والمحامٌن العامٌن واألمٌن العام ونائبه ٌسافرون فً درجة رجال األعمال.
بقٌة العمال ٌسافرون فً الدرج االقتصادٌة.
المادة  : 66إن أعضاء الدٌوان وأولئك للنٌابة العامة ،و المستشارٌن االستفتائٌٌن
ٌتمتعون بالحصانة عن المتابعة و امتٌاز القضاء .
كل انتهاك ٌرتكب على عرض ونزاهة عضو دٌوان سٌعاقب طبقا للنصوص
المعمول بها.
المادة  : 66إن القضاة وعمال الدٌوان ٌنصاعون للسرٌة المهنٌة .ال ٌمكنهم فً
أي حال الكشف عن سرٌة قرارات األحكام ،الوثائق واالستفسارات التً تتطلب
السرٌة.
المادة  : 62ممنوع على أعضاء الدٌوان وأولئك للنٌابة العامة ،و المستشارٌن
االستفتائٌٌن القٌام بكل عمل أو إظهار أو االنحٌاز السٌاسً أو النقابً ،وكذلك أي
عمل استشاري ذي طبٌعة تمنع أو تعٌق/تعرقل سٌر عمل الدٌوان.
المادة  :66إن آداب الدٌوان ٌضمنها الرئٌس بمساعدة المكتب.
المادة  : 66كل تقصٌر من جانب أعضاء الدٌوان و المستشارٌن االستفتائٌٌن أو
عضو من النٌابة العامة فً حق مسؤولٌته أو على الصعوبة أو على الكرامة
ٌكون خطأ تأدٌبً و ٌجب أن ٌعاقب.
إن إجراء العملٌة التأدٌبٌة هً تلك التً المنصوص علٌها فً النصوص المنظمة
للمجلس العالً للقضاة.
المادة  :66كل ترحال أو غٌاب ذات طابع خاص خارج مقر دٌوان ٌجب أن
ٌكون عبر إذن مسبق من قبل رئٌس الدٌوان.
المادة  : 777غٌر العطل الرسمٌة المعروفة فً الدولة ،إن قضاة دٌوان لهم
الحق على إجازات قضائٌة لمدة ثالث ( )0أشهر .تبدأ فً األول من ٌولٌو و
تنتهً فً  03سبتمبر لكل عام.

على كل ،فإن استدامة واستمرارٌة األنشطة العامة تكون مضمونةٌ .نظم الدخول
القضائً فً جلسة عامة احتفالٌة للدٌوان.
الباب التاسع :أحكام أخرى ونهائية
المادة  :777تم صٌاغة شارة للدٌوان .تتكون هذه الشارة من دائرة زرقاء ودائرة
داخلٌة صفراء .على الدائرة الصفراء كتب :جمهورٌة تشاد -دٌوان المحاسبة.
هناك مٌزان فً العمق موضوع على كتاب ٌرمز على العدل والعدالة فً
السلوك ،الوصٌة ،مراقبة المٌزانٌة و محاكمة المحاسبات .هذه الشارة ٌحملها
قضاة الدٌوان كسمة أثناء االحتفاالت العامة و فً الحاالت التً تتطلب منهم
التعرف بصفتهم.
سٌارات قضاة الدٌوان علٌها شارة من نفس الشارة غٌر إنها ال تحمل الكتاب.
المادة  : 772طرٌقة الحضور فً داخل الدٌوان كاآلتً:
-

رئٌس الدٌوان
رئٌس الغرفة
المستشارون
المدعً العام
المحامون العامون
اآلمٌن العام
األمٌن العام بالنٌابة
الكاتب
رئٌس سكرتٌرة النٌابة العامة

المادة  : 776أثناء الجلسة االحتفالٌة ،إن أعضاء الدٌوان و أعضاء النٌابة العامة
والكاتب المسؤول ٌرتدون لبس القضاء.
فً الجلسة العادٌةٌ ،جلسون بمالبس سوداء.
إن مواصفات المالبس المذكورة محددة بالمرسوم
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المادة : 776رؤساء الغرف ،المدعً العام ،األمٌن العام والكاتب المسؤول
ٌقدمون تقرٌرا مفصال عن أنشطتهم المعنٌة إلى رئٌس الدٌوان بخصوص العام
القضائً المنصرم ومقترحات تحسٌن للعام الجدٌد ،أقصى مدة  03أغسطس من
كل سنة.
المادة  : 776انتظارا إلنشاء الغرف اإلقلٌمٌة ،إن المحاسبٌن العامٌن الثانوٌٌن،
ٌؤدون القسم أمام محاكم دوائرهم.
المادة  : 772إن هذه الالئحة الداخلٌة قد تم اعتمادها باألغلبٌة البسٌطة
ألعضاء الجمعٌة العامة.
وعلٌه ،فٌمكن تقدٌمها بغٌة المراجعة بطلب على األقل  0/3من أعضاء
الجمعٌة أو بمبادرة المكتب.
المادة  : 776تطبٌقا ألحاكم المادة  11من القانون التنظٌمً رقم
 ،24/PR/2006:إن الالئحة الداخلٌة المتعمدة من قبل الجمعٌة العامة تدخل فً
حٌز التنفٌذ بعد قرار المجلس الدستوري.
أنجمٌنا بتارٌخ......

للجمعية العامة
الرئيس
طاهر سليمان حقار

