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ق بتنظيم الكتابة العاّمة .….…مؤرخ �� .……لسنة  .… عدد حكومي أمر 
ّ
  .املحاسبات ملحكمةيتعل

 

 إن رئيس ا�ح�ومة،

 ال ستور عد  اطالع ع�� 

املتدلق بضبط اختصاص محكمة املحاسبات وإجراءات ضبط س��ها ..... اسا��ي ع د وع�� القانون 

 وتنظيمها 

املتدلق بضبط النظام اسا��ي الدام  1983د�سم��  12املؤرخ ��  1983لسنة  112وع�� القانون ع د 

ععوان ال ولة وا�مماعات املحلية واملؤسسات الدمومية اات الصبةة ادار�ة وع�� جميع النصوص 

 ال�ي نقحته أو تّممته ،

ل ائرة املتدلق بتنظيم الكتابة الدامة  1992جوان  1املؤرخ ��  1992لسنة  1071وع�� امر ع د 

 املحاسبات

واملتدلق بضبط نظام إسناد  2006أفر�ل  24املؤرخ ��  3006لسنة لسنة  1245وع�� امر ع د 

 ا�ططط الوييفية باددارة املرز��ة واعفاء م��ا 

 وع�� رأي وز�ر املالية،

 وع�� رأي املحكمة ادار�ة،

 ،وع�� م اوالت مجلس الوزراء

  دص ر امر ا�ي نصه

 ول البا  ا 

 أح�ام عامة 

 

 :ع�� املرز�ي عالوة ع�� مكتب الضبط  ملحكمة املحاسبات�شتمل الكتابة الداّمة : الصل  اول 

 إدارة الشؤون املالية، -

 إدارة املوارد البشر�ة، -

 ،متاعدة تنفي  وتسسيق اعمال الرقابيةإدارة  -
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 الواائق وارشيف،الكتابة والتصرف �� إدارة  -

 لنظم املدلومات واتصالادارة الفرعية  -

 مص�حة الشؤون القانونية والن�اعات -

 

ف مكتب م  ه ا امر  9اات الطاعع املحاس�ي الواردة بالفصل واائق لباستثناء ا : 2الصل  
ّ
د�ل

 :املهام التاليةباملرز�ي الضبط 

 

 و��ميلهاوغ��ها م  الواائق الواردة ع�� محكمة املحاسبات املراسالت  الواردات م  قبول  -

  وتوزيدها ع�� مختلف �شكيالت ال ائرة ومتاعد��ا

 .الصادرة ع  مختلف �شكيالت ال ائرة ومتاعد��ا واملراسالت ��ميل وإرسال الواائق  - -

� قبول  -
ّ
الواردة ع�� الةرف  الواائقعدض تح ث م�اتب ضبط فرعية ل ى الةرف ا�مهو�ة تتو�

   .سيق مع مكتب الضبط املرز�ي ا�مهو�ة وإرسال الواائق الصادرة ع��ا بالتس

 رئيس مص�حة إدارة مرز��ة  املرز�ي  �س�� مكتب الضبط

 إدارة الشؤون املالية: البا  الثا�ي 

 

 :ت�لف إدارة الشؤون املالية باملهام التالية:  3الصل  

 إع اد م��انية التصرف والتجه�� ملحكمة املحاسبات و تنفي ها -

التسسيق مع مختلف �شكيالت ال ائرة لوضع مداد�� تق در النفقات ومؤشرات قياس النتائج �� حال  -

 م��انية للتصرف حسب اه افاعتماد 

 التصرف �� املد ات والتجه��ات والبناءات  -

 مسك ا�حسابية املالية  -

 مسك حسابية املواد وإنجاز ومتاعدة عمليات ا�مرد ع�� امالك املنقولة  -

 :تتضم  إدارة الشؤون املالية  : 4الصل  

 : وتضمادارة الفرعية للم��انية  -1
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 مص�حة إع اد امل��انية -

 مص�حة تنفي  امل��انية ومسك ا�حسابية -

 : وتضموالتجه��ات واملد ات ادارة الفرعية للتصرف �� البناءات  -2

 مص�حة البناءات  -

 مص�حة املد ات والتجه��ات -

  

 إدارة املوارد البشرّ�ة: الثالث البا  

 :باملهام التالية املوارد البشر�ةت�لف إدارة  :  5لصل  ا

 التصرف �� املوارد البشر�ة املساهمة �� ضبط وتنفي  اس��اتيجية املحكمة �� مجال -

  ه ه املوارداستشراف وضبط ا�حاجيات م   -

 التصرف اداري �� مختلف اسالك املهنية باملحكمة -

 املساهمة �� إع اد وتنفي  برامج الت�و�  والت ر�ب بالتسسيق مع �منة الت�و�  -

 إع اد وتنظيم املنايرات وامتحانات ا�طارجية وال اخلية -

 الهيا�ل املهنيةوالتواصل مع   الدمل اجتما��  مداض ة -

 :ل إدارة املوارد البشرّ�ة ع�� إدارت�ن فرعيت�ن�شتم:  6الصل  

 :وتضم ادارة الفرعية لشؤون القضاة واعوان -1

 مص�حة شؤون القضاة -

 مص�حة شؤون اعوان والدملة -

 :  وتضمعية للت�و�  ومداض ة الدمل اجتما�� ر دارة الفا  -2

 مص�حة الت�و�  والت ر�ب -

 النقاباتمص�حة مداض ة الدمل اجتما�� والتواصل مع  -
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 متا�عة ننصي  اعمال الرقابيةإدارة  :البا  الرا�ع

 : ت�لف إدارة متاعدة تنفي  اعمال الرقابية باملهام التالية:  7الصل 

 متاعدة تنفي  اعمال الرقابية للمحكمة بالتسسيق مع �منة التقر�ر وال��مجة واملقرر الدام  -

 متاعدة إع اد مختلف التقار�ر الصادرة ع  املحكمة وطباع��ا و�شرها  -

 مختلف هيئات املحكمة والتسسيق مع النيابة الدمومية لتبليةها  تجميع مختلف اح�ام الصادرة ع -

 وإع اد احصائيات والبيانات عشأ��ا 

 توزيع وحفظ ملفات ا�ملسات الدامة و�منة التقر�ر وال��مجةو إع اد  -

 مسك دفاتر ا�ملسة الدامة واملجلس اع�� للمحكمة  -

 توف�� املراجع الدلمية والقانونية لأل�شطة الرقابية  -

 :ن إدارة متاعدة تنفي  اعمال الرقابية م  تت�وّ  : 8الصل  

 : وتضماعمال الرقابية وإع اد التقار�ر ادارة الفرعية ملتاعدة  -1

 ابيةمص�حة متاعدة ال��امج الرق -

 مص�حة متاعدة إع اد التقار�ر و�شرها -

 :  تضمادارة الفرعية ل عم اعمال الرقابية و  -2

 مص�حة تجميع اح�ام والتسسيق لتبليةها -

 يمص�حة املكتبة والتوايق الدل�ي والقانو� -

 

 التلر  �� الوااقق وارشيفكتابة املحكمة و إدارة :  ا�خامسالبا  

 :زتابة املحكمة والتصرف �� الواائق وارشيف باملهام التاليةت�لف إدارة  : 9الصل  
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تلقي الواائق املحاسبية والتقار�ر وو�ل الواائق الصادرة ع  الهيئات ا�طاضدة لرقابة ال ائرة  -

و��ميلها وإجراء التحر�ات اولية �� م ى استيفا��ا للشروط القانونية املستوجبة وتنظيمها 

 تابات الةرفزوحفظها ووضدها ع�� امة 

 ،زتابا الةرفب�ن مختلف مسك الواائق وحفظها جراءات إتوحي  الدمل ع��  -

 اشراف ع�� زتابات الةرف وتسسيق أعمالها -

 ارشيف الوط�ي مؤسسة إع اد وتطبيق برنامج التصّرف �� الواائق والك بالّتداون مع  -

 إع اد نظام تصسيف الواائق ا�طصوصّية بالّ ائرة والّسهر ع�� حس  تطبيقه  -

 واائق الج اول م د استبقاء  وتحي�ن إع اد -

 جمع وتنظيم وحفظ ارشيف الوسيط  -

 تنظيم استةالل ارشيف الوسيط وإتالفه وإحالة ارشيف ال��ايي إ�� ارشيف الوط�ي -

واائق وارشيف بمختلف �شكيالت ومصا�ح مراقبة حس  تطبيق أدوات التصّرف �� ال -

 .ال ائرة

 :لّتصرف �� الواائق وارشيف ع��إدارة زتابة املحكمة وا�شتمل :  10الصل  

 :ادارة الفرعية لكتابة املحكمة و تضم -1

 مص�حة الكتابة املرز��ة  -

 مص�حة زتابات الةرف -

 :تضم و ادارة الفرعية للتصرف �� الواائق وارشيف   -2

 ارشيف ا�ماري مص�حة  -

 مص�حة ارشيف الوسيط -

 ادارة الصرعية لنظم املعلومات وانلال: السادسالبا  

 :ت�لف ادارة الفرعية لنظم املدلومات واتصال باملهام التالية : 11 الصل 

ية املحكمة �� مجال نظم املدلومات واتصال بالتسسيق جياملساهمة �� إع اد وتنفي  اس��ات -

 مع بقية هيا�ل املحكمة املدنية �� ا املجال 

 اقتناء وتطو�ر وإنجاز التطبيقات واملنظومات املدلوماتية -



6 
 

 تق دم ال عم الالزم �مميع اعمال الرقابية للمحكمة بالتسسيق مع مختلف �شكيال��ا -

 المية واتصالضبط حاجيات املحكمة م  مد ات إع -

 �ا و�ده ها بالصيانة �يوتأم والتجه��ات السهر ع�� سالمة النظم املدلوماتية وشب�ات اتصال

 :الفرعية لنظم املدلومات ادارة تضم : 12الصل  

 وتطو�ر التطبيقات املنظومات نظم مص�حة  -

 التجه��ات اعالمية صيانة مص�حة  -

  املدلوماتية والشب�ات سالمة المص�حة  -

 مل�حة الشؤون القانونية والن�اعات:  السا�عالبا  

� مص�حة الشؤون القانونية والن�اعات امل�حقة مباشرة بال�اتب الدام إع اد الدقود: 13الصل  
ّ
 تتو�

   .�� �ل ما �درض عل��ا م  مسائل ون�اعات يات ال�ي ت��مها ال ائرة وإب اء رأي قانو�يواتفاق

 

 


