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  التقديم العام :المحور األول

  محكمة المحاسباتتقديم  -1

في إطار تطبیق مقتضیات أحكام القانون  2021تتنزل میزانیة محكمة المحاسبات لسنة 
 19وخاصة الفصل  2019فیفري  13المؤرخ في  2019لسنة  15األساسي للمیزانیة عدد 

أفریل  30المؤرخ في  2019 لسنة 41منه، والقانون األساسي لمحكمة المحاسبات عدد 
  .للسنة الثانیة على التوالي ، حیث بصدورهما تم إعداد میزانیة للمحكمة كمهمة خاصة2019

  

لتكرس  من القانون األساسي للمیزانیة الجدید 46و 44و 19قد جاءت الفصول و
وتستثنى بالتالي  ،خاصة كمهمة تصنیف محكمة المحاسباتتم  حیثخصوصیة نشاط المحكمة 

إعداد مشروع األداء كما تناقش مشروع میزانیتها أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب  من
  الشعب.

إحدى المهمات الخاصة التي جاء بها إلى جانب كونها وتعتبر مهمة محكمة المحاسبات 
على  2019لسنة  41القانون األساسي الجدید للمیزانیة والتي نص قانونها األساسي عدد 

إحدى مكونات السلطة القضائیة المكلفة إلى جانب مهامها  ،اریة والمالیةإستقاللیتها اإلد
  القضائیة بمهام رقابیة.

 ءدوائر إستئنافیة ودائرة مختصة في زجر أخطا 3وتتكون محكمة المحاسبات من 
دوائر جهویة جدیدة لكل  4دوائر جهویة، حیث تمت إضافة  8دوائر مركزیة و 10التصرف و

مهدیة وقابس بمقتضى قرار الرئیس األول لمحكمة المحاسبات المؤرخ في من نابل وباجة وال
یتعلق بضبط عدد الدوائر اإلستئنافیة المركزیة وعدد الدوائر الجهویة  2020جانفي  24

ومرجع نظرها الترابي وعدد األقسام صلب كل دائرة وعدد وكالء الدولة المساعدین بالنیابة 
 العمومیة. 

القضائي في النظر في حسابات المحاسبین العمومیین وفي  حیث تختص في جانبها
        زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل أعوان الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومیة
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أو الجماعات المحلیة ومن قبل أعوان ومتصرفي وممثلي المؤسسات التي تمتلك  
أو أكثر من رأس  %50الدولة أو الجماعات المحلیة، مباشرة أو بصفة غیر مباشرة نسبة 

  مالها. 
كما تتولى زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهیئات الدستوریة 

  المستقلة وغیرها من الهیئات العمومیة المستقلة والهیئات التعدیلیة.
  

كما یخضع آمرو قبض موارد وصرف نفقات الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات 

  المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف. المحلیة لقضاء محكمة
  

احة الوطنیة في المجال اإلنتخابي إنعكاسات جوهریة على وقد كان للمستجدات على الس�
المؤرخ في  2014لسنة  16مهام المحكمة وتنظیمها حیث تم بموجب القانون األساسي عدد 

امه بالقانون األساسي عدد والمتعلق باإلنتخابات واإلستفتاء كما تم تنقیحه وإتم 2014ماي  26
إسناد مهمة تسلیط العقوبات المالیة على  2017فیفري  14المؤرخ في  2017لسنة  7

األحزاب وعلى المترشحین لإلنتخابات الرئاسیة وعلى أعضاء القائمات المترشحة لإلنتخابات 
  التشریعیة أو البلدیة والتي ترتكب مخالفات مالیة أو إنتخابیة.

  

الرقابي وفي باب المهام المستحدثة للمحكمة والذي یتزامن مع صدور  أما في المجال
ماي  9المؤرخ في  2018لسنة  29مجلة الجماعات المحلیة بمقتضى القانون األساسي عدد 

، فقد تم تعزیز الرقابة الالحقة لمحكمة المحاسبات على البلدیات باإلضافة إلى الرقابة 2018
بغایة تعزیز الحوكمة المحلیة وتحسین الشفافیة في التصرف المسلطة على حساباتها المالیة 

  المالي. 
 174وخاصة منها الفصل  التطبیقدخول بعض أحكام مجلة الجماعات المحلیة حیز 

الذي أسند مهمة جدیدة للمحكمة تتعلق بالتحكیم في مجال میزانیات الجماعات المحلیة في حالة 
  لمحاسبات المختصة ترابیا. إعتراض الوالي علیها لدى هیئة محكمة ا
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المحكمة النظر في اإلعتراضات المقدمة من قبل السلط المركزیة حول ختم  تولتكما 
 182المیزانیة للجماعة المحلیة التي تشهد عجزا یفوق نسبة محددة وذلك عمال بأحكام الفصل 

  من مجلة الجماعات المحلیة.
  

لمحكمة یتعین اإلشارة إلى مهمة وفي نفس السیاق، وفي مجال الصالحیات الجدیدة ل
البت في النزاعات التعاقدیة المتعلقة بعقود تفویض المرفق العام وعقود الشراكة التي تبرمها 

  الجماعات المحلیة.
ومن جهة أخرى، وبخصوص القانون األساسي للمیزانیة سالف الذكر فقد أقر� للمحكمة 

  ولة.مجال إختصاص جدید یتعلق بالتصدیق على حسابات الد

   )2023-2021( اطار النفقات متوسط المدى-2  

  التمویل على المدى المتوسط حسب مصادر  محكمة المحاسباتبرمجة نفقات  -2-1
  بحساب أد

  البیان
مصادر 

  التمویل

 اتإنجاز 

2017 

 اتإنجاز 

2018 

   اتإنجاز 

2019 

  ق م

 2020 

  التقدیرات

2021  2022  2023  

محكمة 

   المحاسبات

 عامةال موارد

  لدولةل
665 12  790 15  714 18  225 20  719 25  000 30  000 31  

  31 000  30 000  25 719  20 225  18 714  15 790  12 665  مجموع ال

  

على المدى المتوسط حسب األقسام ومصادر  المحاسباتمحكمة برمجة نفقات  -2-2

  التمویل 

ـ ـت نـبطض  د أ 25 719دود ـفي ح 2021لسنة  المحاسبات محكمةات ــقف
، تعود  %27,2 تمثل نسبة د أ 5 494أي بزیادة قدرها  2020لسنة  د أ 20 225ل ـمقاب

  أد. 2 408 بكلفة قدرهاتفعیل تركیز الدوائر الجهویة الجدیدة المالي ل لإلنعكاسأساسا 
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  كما یلي : األقسام حسب  2021لسنة  المحاسبات محكمةوتتوزع إعتمادات 
  بحساب أد

  البیان
مصادر 

  تمویلال

 اتإنجاز 

2017 

 اتإنجاز 

2018 

 اتإنجاز 

9201 

  ق م

 2020  

 التقدیرات

2021  2022  2023  

نفقات 

  التأجیر

  23 550  22 900  19 815  16 235  15 174  12 904  11 378  موارد الدولة

مجموع 

  القسم
378 11  904 12  174 15  235 16  815 19  900 22  550 23  

نفقات 

  التسییر

 6 500 6 200 5 039 3 500 3 302 2 605 1 160  موارد الدولة

مجموع 

 6 500 6 200 5 039 3 500 3 302 2 605 1 160  القسم

نفقات 

  التدخالت

 250 200 165 150 170 110 96  موارد الدولة

مجموع 

  القسم
96 110 170 150 165 200 250 

نفقات 

  اإلستثمار

  700  700  700  340  68  171  31  موارد الدولة

مجموع 

  القسم
31  171  68  340  700  700  700  

  المجموع

  31 000  30 000  25 719  20 225  18 714  15 790  12 665  موارد الدولة

مجموع 

  األقسام
665 12  790 15  714 18  225 20  719 25  000 30  000 31  

         



  

  

  

الثا�يالثا�ي  املحور املحور    
  

امل�مة حسب امل�مة حسب   نفقاتنفقات

  ال��امجال��امج
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  محكمة المحاسباتالمحور الثاني: نفقات 
  
  

  نفقات التأجير -1
  

ل ـابـد مق أ 19 815 دودـي حـف 2021سنة ـا لــھدا ودفعــیر تعـأجــالتات ــقـنفطت ـبـض

 ل نسبةـمثــتد  أ 3 580درھا ـادة قـأي بزی 2020مرسمة بقانون المالیة لسنة د أ 16 235

22 %̣   
  

  وستوظف هذه اإلعتمادات لتغطیة النفقات التالیة:
  د أ  99              لمحكمة                      ل األول رئیسالتأجیر -
 د أ  12 260                      لمحكمة                      ا قضاة تأجیر -
 د أ  5 642                               القارین             تأجیراألعوان -
 د أ  60                           المتعاقدین             تأجیراألعوان -
 د أ  1 754  خطة)        55حداثات الجدیدة (تأجیر اإلنتدابات المرتبطة باإل -

  

خطة بإعتبار  26والبالغة  2021لم یتم ترسیم إعتمادات بخصوص الترقیات لسنة ، وذاـھ

  .2022تأجیلھا إلى تصرف سنة 
 

  محكمة المحاسباتأعوان  ·

دبات بإعتبار اإلنت 2021إلى موفى سنة  المباشرون محكمة المحاسبات یبلغ عدد أعوان
  عونا یوزعون حسب األسالك كما یلي: 489 باإلحدثات الجدیدة المرتبطة

  المجموع  األعوان غیر القارین  األعوان القارین  السلك
  255  --  255  سلك أعضاء دائرة المحاسبات -
  127  --  127  كتابة دائرة المحاسبات أعوان سلك -
  5  --  5  لإلدارات العمومیة السلك اإلداري المشترك -
 7  -- 7  عالمیةسلك محللي وتقنیي اإل -
  3  --  3  باإلدارات العمومیة سلك أعوان المكتبات والتوثیق -
  2  --  2  السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة -
  90  2  88 سلك العملة -

  489  2  487  المجموع العام
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 التسييرات ـنفق - 2
  

ـل  د أ 5 039 في حدود 2021لسنة  ودفعا االتسییر تعهدضبطت نفقات   د أ 3 500 مقاب
     ̣% 44أد تمثل نسبة  1 539 أي بزیادة قدرها 2019مرسمة سنة 

  

      : كما یليعتمادات إلوتوزع هذه ا   
  بحساب أد                  

 المحتـــوى  2021تقدیرات 

  بلدیةو األداءات الاألكریة  ·  3 188

  إستهالك الماء ·  20

  إستهالك الكهرباء والغاز ·  510

 االتصاالت  · 90

  إقتناء األثاث ·  85

 الوقود · 593

  نفقات البرید  ·  42

  إقتناء المعدات ·  35

  مصاریف التأمین ·  13

  التعهد والصیانة ·  104

  مصاریف التنظیف ·  5

  لوازم المكاتب · 43

  المطبوعات ·  3

  التوثیق · 11

 الصحف والمجالت · 63

  تعلیق ونشر اإلعالنات ·  2

 مصاریف اإلعالمیة · 64,5

  اإلعالمیة إستغالل المنظوماتنفقات  ·  9,5

   االستقبالت واالقامة مصاریف · 12
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 المحتـــوى  2021تقدیرات 

  مصاریف المهمات ·  3

  إكساء األعوان ·  44

 إرجاع مصاریف التنقل · 4

  مصاریف نقل األعوان ·  27,5

  تكوین ورسكلة األعوان ·  16

  التغدیةنفقات  ·  14,5

  نفقات طبیة لفائدة األعوان ·  0,4

  تنظیم االمتحانات والمناظرات ·  16

  لجان الطبیةال ·  0,1

  والعبورمعالیم الجوالن  ·  10

  الوثائق والمجالتطبع ونشر  ·  8

  اإلشتراك بشبكة األنترنات ·  2,5

  الجملة =  5 039

  

  التـات التدخـنفق - 3  

مقابل  د أ 165 دودـفي ح 2021تعهدا ودفعا لسنة الت ـدخـالت تاـت نفقـضبط
  .% 10ل نسبة أد تمث 15 أي بزیادة قدرها  2020سنة مرسمة  د أ 150

   
  :التدخالت التالیة لفائدة  عتماداتإلهذه ا صخص�تس و
  

  د أ   135                         منح لفائدة الودادیات -
  د أ     30    العالمیة                           المساهمات في المنظمات  -
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  :إلستثمارنفقـات ا - 4

ـات اإلستثضبطت  ـنفق ـ ـدود  2021لسنة مار ـ  د أ 340ل ــمقاب د أ 700في ح
   .̣%105,9تمثل نسبة  د أ 360 أي بزیادة قدرها 2020سنة مرسمة 
  

    : كما یليعتمادات إلوتوزع هذه ا
  بحساب أد

  البـيــان
  على الموارد العامة للميزانية اعتمادات

  الدفع  التعهد  التكلفة
  وبرامج بصدد اإلنجازمشاريع 

  
      

  إقتناء وسائل نقل -
   لبناء مقر محكمة المحاسباتدراسات  -
  المحاسبات بمحكمةتطبیقات إعالمیة  -
  المحاسبات محكمةتهیئة مقرات  -
  معدات إعالمیة لفائدة محكمة المحاسبات -
  

285  285  285  
100  
150  
10  
80  

100  
150  
10  
80  

100  
150  
10  
80  

  625  625  625  والبرامج بصدد اإلنجاز جملة المشاريع

  ةجديدوبرامج مشاريع 
  

      

  تجهیز مقرات محكمة المحاسبات -
  

75  75  75  

  75  75  75  الجديدةوالبرامج  جملة المشاريع

  700  700  700  العام المجموع

  
في إطار مواصلة تحسین ظروف العمل  والبرامج هذه المشاریعوتندرج مجمل 

 اتبمحكمة المحاسبات والرفع من مردودیة المرفق القضائي، حیث ستخصص هذه اإلعتماد
ى المركزي أو المحاسبات سواء على المستو محكمةلمواصلة تهیئة وتجهیز مقرات  أساسا

تدعیم نظام السالمة والتدقیق المعلوماتي وتطویر المنظومات في الجهات إلى جانب 
  اإلعالمیة بالمحكمة.
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دعم أسطول النقل بالمحكمة من خالل إقتناء  منكما ستمكن اإلعتمادات المرصودة 

  قل لفائدة الفروع الجهویة الجدیدة وإقتناء معدات وتجهیزات إعالمیة.وسائل ن
  
  :على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما یلي اإلستثمار د تطورت نفقاتقو
    

  بحساب أد                      

  
  

 البیان

  إنجازات

 2018  

  إنجازات

2019  

  ق م

2020  

  تقدیرات

2021  
  تطور اإلعتمادات 

اعتمادات 

  التعهد

اعتمادات 

  الدفع

دات اعتما

  التعهد

اعتمادات  

  الدفع

اعتمادات 

  التعهد

اعتمادات  

  الدفع

اعتمادات 

  التعهد

اعتمادات  

  الدفع

اعتمادات 

  التعهد

اعتمادات  

  الدفع

 625  625  625  625 -  - - - - -  مشاریع بصدد  اإلنجاز

 - 265 - 265  75  75 340 340  68  68 171  171  وبرامج جدیدةمشاریع 

 360 360 700 700 340 340 68 68 171 171 المجموع
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  : محكمة المحاسبات28المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع لمحكمة المحاسبات لسنـة  : 

اعتمادات الدفع

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : محكمة المحاسبات1البرنامج  

19 815 0005 039 000165 000700 000

19 815 0005 039 000165 00025 719 000

25 719 000

700 000

700 000 000 000165 815 19مجموع البرنامج 5 039 00025 719 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

700 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

19 815 0005 039 000165 000700 000

19 815 0005 039 000165 00025 719 000

25 719 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

19 815 0005 039 000165 00025 719 000

700 000
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  : محكمة المحاسبات28المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد لمحكمة المحاسبات لسنـة  : 

إعتمادات التعهد

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : محكمة المحاسبات1البرنامج  

19 815 0005 039 000165 000700 000

19 815 0005 039 000165 00025 719 000

25 719 000

700 000

700 000 000 000165 815 19مجموع البرنامج 5 039 00025 719 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

700 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

19 815 0005 039 000165 000700 000

19 815 0005 039 000165 00025 719 000

25 719 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

19 815 0005 039 000165 00025 719 000

700 000



  : محكمة المحاسبات28المهمة  

2021 السنة المالیة:

14نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  محكمة المحاسبات1البرنـامج 

محكمة المحاسبات :1البرنامج الفرعي

: محكمة المحاسبات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  محكمة المحاسبات1النشاط 

10099 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 99تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001
1012 840 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 840 2األجر األساسي والتدرج001
10110 152 453 المنح  الخصوصیة  القارة02

800 63المنحة الكیلومتریة المرتبطة بالرتبة001
000 890منحة التصرف والتنفیذ002
017 941 7منحة القضاء020
780 126منحة المعالجة اآللیة لإلعالمیة025
132 122 1منحة اإلجراءات029
724 8منحة العبء الجبائي اإلضافي051

101633 121 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

440 396المنحة الوظیفیة001
111 167المنحة الكیلومتریة005
570 69منحة السكن006



15 نظـام أمـد

1012 138 955 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

955 138 2المنح الخصوصیة المتغیرة000
101376 153 منحـة اإلنتـاج05

281 63منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب001
872 312منحة اإلنتاج غیر المدمجة002

10122 942 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

942 22منحة الساعات اإلضافیة001
10124 175 المنح    العائلیة13

175 24المنحة العائلیة001
1013 468 201 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

201 468 3المساهمات المحمولة على المشغل000
10250 300 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

300 50األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1029 700 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

700 9المساهمات المحمولة على المشغل000

000 815 19جملة النشاط :

000 815 19جملة الوحدة العملیاتیة :

000 815 19جملة البرنامج الفرعي :

000 815 19جملة البرنامج :

000 815 19 جملة الموارد العامة للمیزانیة

19 815 000 الجملة العامـة :



  : محكمة المحاسبات28المهمة  

2021 السنة المالیة:

16نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  محكمة المحاسبات1البرنـامج 

محكمة المحاسبات :1البرنامج الفرعي

: محكمة المحاسبات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  محكمة المحاسبات1النشاط 

2013 188 000 األكریة واألداءات البلدیة01

000 188 3األكریة واألداءات البلدیة000
20120 000 إستهالك الماء02

000 20استهالك الماء000
201510 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 510استهالك الكهرباء والغاز000
20190 000 اإلتصاالت04

000 33االتصاالت الهاتفیة001
000 57تراسل المعطیات002

20185 000 إقتناء األثاث05

000 85تأثیث اإلدارة001
201593 000 الوقود06

000 43شراء الوقود لوسائل النقل001
000 550حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20142 000 نفقات البرید07



17 نظـام أمـد

000 41المراسالت اإلداریة001
000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

20135 000 إقتناء المعدات08

000 34معدات التصرف اإلداري001
000 1معدات التنظیف009

20113 000 مصاریف التأمین09

000 13تأمین وسائل النقل001
201104 000 التعهد والصیانة10

000 60اإلعتناء بالبنایات001
000 34تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 10تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

2015 000 مصاریف التنظیف11

000 5النفقات المباشرة للتنظیف001
20143 000 لوازم المكاتب13

000 43لوازم المكاتب000
2013 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الرسمیة001
000 1المطبوعات الخصوصیة005

20111 000 التوثیق15

000 11الوثائق المكتوبة001
20163 000 الصحف والمجالت16

000 63الصحف والمجالت000
2012 000 تعلیق ونشر اإلعالنات18

000 2نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
20164 500 مصاریف  اإلعالمیة19

000 56شراء اللوازم والمعدات001
500 2نفقات الصیانة003
000 6تطویر وصیانة محتوى مواقع الواب004

2019 500 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

000 2نفقات استغالل منظومة "أدب"001
500 4نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002



18 نظـام أمـد

500 1نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
500 1استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

20112 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 12مصاریف اإلستقباالت001
2013 000 مصاریف المهمات22

000 3مصاریف المهمات000
20144 000 إكساء األعوان23

000 23إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
000 21منحة بدلة الجلسات003

2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 3المنحة الیومیة للتنقل001
000 1إرجاع مصاریف نقل األشخاص003

20127 500 مصاریف نقل األشخاص25

500 2إشتراكات النقل002
000 25مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

20116 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 9ملتقیات للتكوین001
500 2تربصات تكوین002
500 4التكوین في اإلعالمیة004

20114 500 نفقات التغذیة29

500 14النفقات المباشرة للتغذیة001
201400 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

300نفقات التداوي001
100شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

20116 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 16تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
201100 اللجان الطبیة37

100اللجان الطبیة000
20110 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 8معالیم الجوالن001
000 2معالیم العبور002



19 نظـام أمـد

2018 000 طبع ونشر الوثائق والمجالت42

000 8طبع ونشر الوثائق والمجالت000
2012 500 االشتراك بشبكة األنترنات70

500 2االشتراك لدى مزودین آخرین لألنترنات010

000 039 5جملة النشاط :

000 039 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 039 5جملة البرنامج الفرعي :

000 039 5جملة البرنامج :

000 039 5 جملة الموارد العامة للمیزانیة

5 039 000 الجملة العامـة :



  : محكمة المحاسبات28المهمة  

2021 السنة المالیة:

20نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  محكمة المحاسبات1البرنـامج 

محكمة المحاسبات :1البرنامج الفرعي

: محكمة المحاسبات1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  محكمة المحاسبات1النشاط 

302135 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 135ودادیات األعوان001
30730 000 منظمات ذات صبغة عامة01

000 25منظمات عالمیة أخرئ023
000 5منظمات عالمیة أخرئ099

000 165جملة النشاط :

000 165جملة الوحدة العملیاتیة :

000 165جملة البرنامج الفرعي :

000 165جملة البرنامج :



21 نظـام أمـد

000 165 جملة الموارد العامة للمیزانیة

165 000 الجملة العامـة :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

22

توزیع التـرقیـات

محكمة المحاسباتالبرنـامج :
محكمة المحاسباتالبرنامج الفرعي :

26 : محكمة المحاسبات1الوحدة العملیاتیة 

: محكمة المحاسبات1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

26

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1 متصرف مستشارمتصرف

8سلك العملة

3 3عامل صنف 2عامل صنف 

1 5عامل صنف 4عامل صنف 

2 7عامل صنف 6عامل صنف 

2 8عامل صنف 7عامل صنف 

8سلك أعضاء دائرة المحاسبات

8 مستشار لدائرة المحاسباتمستشار مساعد لدائرة المحاسبات

9سلك أعوان كتابة دائرة المحاسبات

2 متصّرف رئیس كتابة دائرة المحاسباتمتصّرف مستشار كتابة دائرة المحاسبات

4 متصّرف مستشار كتابة دائرة المحاسباتمتصّرف كتابة دائرة المحاسبات

1 متصّرف كتابة دائرة المحاسباتكاتب أول دائرة المحاسبات

2 متصّرف عام كتابة دائرة المحاسباتمتصّرف رئیس كتابة دائرة المحاسبات



23 نظـام أمـد

26جملة البرنامج الفرعي :

26محكمة المحاسباتجملة برنامج

26الجملة  العامة العدد الجملي :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

24

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

محكمة المحاسباتالبرنـامج :

محكمة المحاسباتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

487 : محكمة المحاسبات1الوحدة العملیاتیة 

487 : محكمة المحاسبات1النشاط 

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
1 متصرف مستشار
1 كاتب تصرف
88 سلك العملة
38 1عامل صنف 
41 4عامل صنف 
9 8عامل صنف 
7 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
4 محلل
1 محلل مركزي
2 تقني مخبراإلعالمّیة
3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
2 حافظ مكتبات أو توثیق
1 مكتبي أو موثق

255 سلك أعضاء دائرة المحاسبات
120 مستشار لدائرة المحاسبات
135 مستشار مساعد لدائرة المحاسبات



25 نظـام أمـد

127 سلك أعوان كتابة دائرة المحاسبات
22 متصّرف مستشار كتابة دائرة المحاسبات
36 متصّرف كتابة دائرة المحاسبات
31 كاتب أول دائرة المحاسبات
6 كاتب  مساعد دائرة المحاسبات
22 كاتب دائرة المحاسبات
2 متصّرف عام كتابة دائرة المحاسبات
8 متصّرف رئیس كتابة دائرة المحاسبات
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 عون تقني

487جملة البرنامج الفرعي

487محكمة المحاسباتجملة برنامج

487الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

26

توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

محكمة المحاسباتالبرنـامج :

محكمة المحاسباتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

2 : محكمة المحاسبات1الوحدة العملیاتیة 

2 : محكمة المحاسبات1النشاط 

2 سلك العملة
1 1عامل صنف 
1 4عامل صنف 

2جملة البرنامج الفرعي

2محكمة المحاسباتجملة برنامج

2الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

27

2021 توزیع االنتدابات لسنة

محكمة المحاسباتالبرنـامج :
دینــار 000 754 1تكلفة االنتدابات : 

محكمة المحاسباتالبرنامج الفرعي :

العدد الجمليالسلك و الرتبة
انتدابات جدیدة

المدة العـدد المدة العـدد

تعویض اإلحاالت على التقاعد

5555: محكمة المحاسبات 1 الوحدة العملیاتیة  

5555: محكمة المحاسبات1النشاط 

1010سلك العملة

6 9.0 6 1عامل صنف 
4 9.0 4 4عامل صنف 

3030سلك أعضاء دائرة المحاسبات

30 9.0 30 مستشار مساعد لدائرة المحاسبات
1515سلك أعوان كتابة دائرة المحاسبات

5 9.0 5 متصّرف كتابة دائرة المحاسبات
5 9.0 5 كاتب أول دائرة المحاسبات
5 9.0 5 كاتب دائرة المحاسبات

5555جملة البرنامج الفرعي

دینــار 1 754 000  تكلفة : 
االنتدابات

5555جملة البرنامج



28 نظـام أمـد

55الجملة  العامة
العدد الجملي انتدابات جدیدة التكلفةتعویض اإلحاالت على التقاعد

551 754 000



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
29

محكمة المحاسبات

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي700 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج محكمة المحاسبات لسنة 

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

محكمة المحاسبات
700 700 340340360 360105.88105.88

700المجموع 700 3403403603601058810588



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

محكمة المحاسبات28

30

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

محكمة المحاسبات 1البرنـامج :

محكمة المحاسباتالبرنامج الفرعي : 1

محكمة المحاسبات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
محكمة المحاسبات 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

285285اقتناء وسائل نقل000100 613
100100دراسات لبناء مقر محكمة المحاسبات000200 613
150150تطبیقات إعالمیة000300 613
1010تهیئة مقرات محكمة المحاسبات000400 613
8080معدات إعالمیة لفائدة محكمة المحاسبات000500 613

1625625جملة النشاط

1625625جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
625625

1625625جمـــلة البرنـامج

625625جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

محكمة المحاسبات 1البرنـامج :

محكمة المحاسباتالبرنامج الفرعي : 1



31

محكمة المحاسبات 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
محكمة المحاسبات 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

7575تجهیز مقرات محكمة المحاسبات00100ج 613

17575جملة النشاط

17575جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
7575

17575جمـــلة البرنـامج

7575جملة مشاریع و برامج جدیدة

700700الجملـة العامـة :
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