
واملتعلق بضبط قائمة املحاسب�ن               املؤرخ ��              لسنة       عدد   أمر حكومي

 حكمة املحاسبات لقضاء م ا�خاضعة حسابا��م مباشرةالعمومي�ن 

 

 إن رئيس ا�ح�ومة،

 

 عدد اطالع ع�� الدستور،

 

عاملتدلق بضبط اختصاصات        املؤرخ ��            لسنة      عع�� الااوون اسا�ىي عدد   

 ؛ مامهة املااسبات عننيمهاا عاجراءات املّتبدة لد��ا

 

   عدد    لسنة        املؤرخاسا�ىي عع�� مجلة ا�جهاعات املالمة الصادرة بهات�ىى الااوون 

 ؛         ��      

 

 31املؤرخ ��  1973لسنة  81 عع�� مجلة املااسبة الدهوممة الصادرة بهات�ىى الااوون عدد               

 كها نم ننامااا عإنهاماا بالنصوص الالحاة ، 1973 د�سه��

 

عاملتدلق بضبط النيام  1983د�سه��  12املؤرخ ��  1983لسنة  112عع�� الااوون عدد 

      اسا�ىي الدام ألعوان الّدعلة عا�جهاعات الدهوممة املالّمة عاملؤسسات الدهوممة ذات الصبغة 

 ؛  ار�ةاد

 

ق بتدم�ن املااسب�ن  1971ماي  29املؤّرخ ��  1971لسنة  219عع�� امر عدد 
ّ
عاملتدل

 1986لسنة  820الدهومم�ن ا�خاضدة حسابا��م لاضاء دائرة املااسبات مثلها نّم نناماه باألمر عدد 

 ؛ 1986أعت  22املؤّرخ �� 

 

املتدلق بضبط مشهوالت عزارة  1975ماي  30املؤرخ ��  1975لسنة  316عع�� امر عدد 

 ؛ املالمة كها نم نناماه عإنهامه بالنصوص الالحاة
 

املتدلق بتنيمم عزارة املالمة كها  1991أفر�ل  23املؤرخ ��  1991لسنة  556عع�� امر عدد 

 ؛ نم نناماه عإنهامه بالنصوص الالحاة
 

 عع�� رأي املامهة ادار�ة ؛
 



2 

 

 ؛ ع�دد مداعالت مجلس الوزراء
 

 :  دصدر امر ا�ح�ومي ا�ي وصه

 

 : �ي ذكرهماملااسبات حسابات املااسب�ن ا مامهةخضع مباشرة لاضاء ن : 1الفصل 

  ؛ون بهجلة املااسبة الدهوممةّمنمااسبو الّدعلة املد -

املؤسسات الدهوممة ذات الصبغة ادار�ة ال�ي نفوق ا�جهاعات املالمة ع مااسبو  -

 .ددنار يدة ملمو�م��اوم��ا السنو�ة الداد

 

املؤسسات الدهوممة ذات ع   ا�جهاعات املالمة �� حسابات املالمةننير عزارة  : 2الفصل 

عنبت ف��ا ما لم داع الطدن ملمو�ي ددنار ال�ي ال دفوق مادار م��اوم��ا السنو�ة الداددة  ادار�ةالصبغة 

 .مجة التااماات ال�ي عقع الامام ��ااملااسبات حاال بنت مامهة ع�دلم .املااسبات مامهة�� ذلك لدى 

 

عاملتدلق بتدم�ن  1971ماي  29املؤرخ ��  1971لسنة  219عدد نل�� أح�ام امر :  3الفصل 

 820عدد مثلها نّم نناماه باألمر املاتسب�ن الدهومم�ن ا�خاضدة حسابا��م لاضاء دائرة املااسبات 

  .1986أعت  22املؤرخ ��  1986لسنة 

 

  بتنفمذ هذا امر الذي دنشر بالرائد الرس�ي ل�جهاور�ة التو�سمةع :  4الفصل 
ّ
 . ز�ر املالمة م�ل

 

 تو�س ��                                                                                                               
 

 

 


