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 أهّم االستنتاجات والتوصيات 
 

 حساب التصّرف ألمني املال العامّ باالعتماد على  2014ولة لسنة غلق ميزانّية الدّ املتعّلق بّمت إعداد التقرير 
ذات العالقة والنصوص القانونية والرتتيبية  2014ولة لسنة ومشروع قانون غلق ميزانّية الدّ  املالّيةواحلساب العاّم للسنة 

)1TP 0F)1"أدب"منظومة ادا على املعطيات املستخرجة من بالتصّرف املذكور وكذلك اعتم
P1T.   مّدت كما ّمت االعتماد على معطيات

 . 2016أكتوبر  13وّجه هلا بتاريخ عن طريق طلب إرشادات دائرة احملاسبات مصاحل وزارة املالّية ا ب
 

للحصول على وجهة  2016ديسمرب  13دائرة احملاسبات مشروع هذا التقرير على وزارة املالّية بتاريخ  وأحالت
 .2016 ديسمرب 30 تاريخبا يف هذا الشأن الدائرة ردّ  تتلقو نظرها 

 
I – االستنتاجات 
 
 :االستنتاجات الّتالية 2014الّرقابة يف خصوص غلق ميزانّية الّدولة لسنة  أعمال تأفرز 
 

 الميزانّية ومشروع قانون غلق تقديم الحسابات  -1
 

احلساب و  تصّرف أمني املال العامّ  تقدمي حساب 2014على غرار السنوات الّسابقة تواصل خبصوص تصّرف 
مل تقّدم وزارة املالّية حساب تصّرف أمني املال و . قانون غلق امليزانّية بعد اآلجال القانونّية عوكذلك مشرو العاّم للسنة املالّية 

للسنة احلساب العاّم بالنسبة إىل أّما . ونصف أشهر سبعةأي بتأخري جتاوز  2016مارس  17إال بتاريخ  2014العاّم لسنة 
أشهر  أكثر من ثالثةأي بعد مرور  2016أفريل  13بتاريخ  تقدميهمافقد ّمت  2014ع قانون غلق امليزانّية لسنة ومشرو املالّية 

على أن يسّلم وزير املالّية إىل دائرة نّص الذي من جمّلة احملاسبة العمومّية  209لفصل وذلك خالفا ل على اآلجال القانونّية
احلساب العاّم للسنة و احملاسبات حساب تصّرف أمني املال العاّم قبل موّّ شهر جويلية من السنة املوالية للسنة اخلاّصة با 

ّّ نفس السنة  .املالّية قبل مو
 

إىل  ومشروع قانون غلق امليزانّيةاملالّية للسنة احلساب العاّم النسخة األخرية من  تقدمي ه متّ وجتدر اإلشارة إىل أنّ 
  .بطلب من الّدائرة وذلكبعد إدخال بعض التنقيحات  2016نوفمرب  17الّدائرة بتاريخ 
 

                                                 
 .نظام املساعدة على أخذ القرار يف جمال امليزانّية )1(
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اليت ، و العمومّيةمن جمّلة احملاسبة  208لفصل ااملنصوص عليها ب ةاخلاصّ  احلساباتتواصل عدم تقدمي  كما متّ 
وأبوابا وأقسامها امليزانّية ها بالنسبة ملصاريفها مفصلة حسب عناوين الّدولة أن تعدّ جيب على املصاحل اآلمرة ملصاريف 

 "أدب"منظومة االعتماد على املعطيات املستقاة من ممّا تطّلب  ،للسنة املالية العامّ  احلساببواليت يتعني إرفاقها  ،وفصوهلا
 .امليزانّيةالّرقابية خبصوص نفقات خمتلف أبواب  األعماليف 

 
بضرورة تقدمي وزارة املالّية لتوصيتها  د الّدائرةجتدّ قابة على تنفيذ قوانني املالّية النجاعة على الرّ  من وإلضفاء مزيد

حّىت يتسّىن آلمري الصرف،  اخلاصة احلساباتب، مع إرفاقها احلسابات ومشروع قانون غلق امليزانّية يف اآلجال القانونّية
 .حقةالسلطة التشريعية يف دراستها ملشاريع قوانني املالّية الالّ  ومساعدةيف أفضل اآلجال امليزانّية املتعّلق بغلق  إعداد التقرير
 

 2014 زانّيةيبمالمتعّلقة القانونّية والترتيبية إصدار النصوص  - 2

 
 فقد. تكميلي قانون مالّية أصلي ّمث قانون مالّية إصدار على غرار السنوات األربعة الّسابقة 2014 شهد تصّرف

املالّية انون ق وصدر. 2014لسنة املالّية إصدار قانون  2013ديسمرب  30املؤرّخ يف  2013لسنة  54ّمت مبوجب القانون عدد 
 .2014 أوت 19بتاريخ  2014 لسنة 54 التكميلي حتت عدد

 

وخّول القانون األساسي للميزانّية للسلطة التنفيذية إجراء تعديالت ترتيبية خالل الّسنة على الرتاخيص املسندة 
الدفع للمشاريع اليت يتّم متويلها اعتمادات  الرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد و متّ ويف هذا اإلطار . املالّيةمبوجب قوانني 

1TP1Fاملالّيةبواسطة قروض خارجية موظّفة مبقتضى قرار لوزير 

)1(
P1T . مارس 8املؤرّخ يف  2016لسنة  348مبقتضى األمر عدد  متّ كما 

ة توزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وحتويل اعتمادات من قسم إىل قسم ومن فصل إىل فصل بعنوان ميزانيّ  2016
 .التصّرفسنة من �اية على سبيل التسوية بعد أكثر من تعديالت هذه الإجراء ولوحظ . 2014ّدولة لسنة ال

 

إعداد احلسابات ومشروع  آجال على 2014 سنة التأخري يف إصدار النصوص الرتتيبّية اخلاّصة مبيزانّية انعكسو 
على إصدار النصوص الرتتيبية املتعلقة  وهو ما يتعّني معه احلرص مستقبال وتقدميها إىل دائرة احملاسباتامليزانّية قانون غلق 

 .بالتصرف يف امليزانّية يف أجل ال يتجاوز مّو السنة املعنية
 
 
 
 
 

                                                 
املتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية  2016 فيفري 15قرار وزير املالّية املؤرّخ يف  )1(

 .2014ولة لسنة للدّ 
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 الميزانّية وتنفيذ إعداد إطار  – 3
 

الّدولة وموارد ينّص بالنسبة إىل كّل سنة على مجلة تكاليف املالّية القانون األساسي للميزانّية أّن قانون ورد ب
 .وحسب التوازن االقتصادي واملايل الذي يضبطه امليزان االقتصادي طات التنميةأهداف خمطّ ويأذن با وذلك يف نطاق 

 

قوانني طات التنمية واقتصر األمر على إعداد مشاريع توقيف العمل مبخطّ  2011أنّه ّمت منذ بداية سنة  ولوحظ
. والبعيدط وء موازين اقتصادية سنوية يتّم صياغتها يف غياب أهداف اسرتاتيجية وقطاعية على املدى املتوسّ يف ضمالّية 

ة إىل إصدار قوانني ماليّ العمومّية التجأت السلط  اليت شهدتا البالد لضغوطات االقتصادية واالجتماعيةاوبالنظر إىل 
 .العمومّيةاملالّية تكميلية اابة الصعوبات الظرفية واهليكلية اليت تواجهها 

 
1TP2Fنّه ّمت إعداد مشروع قانونأوجتدر اإلشارة إىل 

)1(
P1T  ّوإحالته  2020-2016ط التنمية للفرتة يتعّلق باملصادقة على خمط

   .عليه ملصادقةدون أن تتّم ا 2016ماي  11اب الشعب بتاريخ على جملس نوّ 
 

 الميزانّية حسب األهداف – 4

  
 جيب أن يتمّ  على أنّه 2014واملتعّلق بإعداد ميزانّية الّدولة لسنة  2013أفريل  18خ يف املؤرّ  12نّص املنشور عدد 

حسب األهداف امليزانّية األخذ بعني االعتبار يف إعداد مشروع ميزانّية الّدولة مواصلة التقّدم يف إرساء منظومة التصّرف يف 
يف صيغة واحدة  2014وذلك عرب تقدمي الوزارات املنخرطة يف التجربة املتعلقة برتكيز هذه املنظومة مشاريع امليزانيات لسنة 

 . وفق املنظور الرباجمي
 

 لةاملعدّ  الرقابة على إمكانية اعتماد 2014لسنة التكميلي املالّية من قانون  48نّص الفصل  طارهذا اإلويف 
 2014أفريل  7خ يف ؤرّ املقرار رئيس احلكومة  وضبط .برامج حسب مضبوطة ميزانيات الديه الوزارات اليت إىل بالنسبة

على الوزارات املعنية بالتجارب النموذجية لنظام العمومّية لة املمارسة من قبل مراقيب املصاريف شروط وقواعد الرقابة املعدّ 
الرقابة يف مالءمة إجراءات الرقابة املسبقة على تعهدات اهلياكل  هذه لوتتمثّ  .حسب األهدافامليزانّية التصرف يف 

 .ةاخلية للميزانيّ قابة الدّ املعنية مبا يتماشى مع مستوى خماطر التصرف وجودة تطبيق أنظمة الرّ العمومّية 
 

وتكريس التصرف املبين على النتائج  تدعيممن حسب األهداف امليزانّية اعتماد منظومة التصرف يف  وميّكن
Pاجلديدساسي األاإلسراع بإصدار القانون وهو ما يستدعي ، املالّية العمومّيةوكمة وشفافية احل

 
P1للميزانّيةTP3F

)2(
P1T. 

 

                                                 
 24/2016 مشروع قانون حتت عدد )1(
 .2015وفمرب ن 20ّمت إعداد مشروع قانون أساسي للميزانّية وإيداعه مبجلس نواب الشعب بتاريخ  )2(



10 
 

  الخاّصة صناديقصناديق الخزينة والالعمليات المتعّلقة ب – 5
  

متّكن من توظيف مقابيض  يف اخلزينة من القانون األساسي للميزانّية على أّن احلسابات اخلاّصة 19الفصل  نصّ 
 22ونّص الفصل . املالّيةقانون  وحتدث هذه احلسابات وتلغى مبوجب .العمومّيةبعض املصاحل  نة تمّ لتمويل عمليات معيّ 

 .نةمعيّ  اديق خاّصة لتمويل تدخالت يف قطاعاتإحداث صناملالّية قانون  مبوجبعلى أنه ميكن من نفس القانون 
 

اسم عليه  قأطل "خاصّ  حساب"األصلي إحداث املالّية من قانون  93 ّمت مبقتضى الفصلويف هذا اإلطار 
 العدالة إطار يف لضحايا االستبداد التعويض يف يتوىل املسامهة" االستبداد لضحايا االعتبار وردّ  الكرامة صندوق"

الصندوق "أطلق عليه اسم " صندوق خاصّ "من قانون املالّية التكميلي إحداث  55كما ّمت مبوجب الفصل  .االنتقالية
  .لكليهماولوحظ أّن املشرّع مل ينّص بصفة واضحة على الطبيعة القانونّية  ."الوطين ملقاومة اإلرهاب

 
صندوق لدعم "إحداث  2014التكميلي لسنة املالّية من قانون  50ّمت مبقتضى الفصل من جهة أخرى و 

هلذا القانونية  الطبيعةاملشرّع على  ولئن مل ينصّ . وتضبط بأمر قواعد تنظيمه وتسيريه "طةسات الصغرى واملتوسّ املؤسّ 
يتم مبقتضى ه باعتبار أن التصّرف في نه صندوق خاصّ أفإنّه يّتضح ضمنيا من الفقرة الثانية من الفصل املذكور الصندوق 

 . ة للضمانطة والشركة التونسيّ سات الصغرى واملتوسّ وبنك متويل املؤسّ املالّية بني وزير  اتفاقيات تربم
 

. 2014 سنة إىل مّو الصناديقهذه  وتسيري تنظيم قة بطرقاملتعلّ ولوحظ أنه مل يتّم إصدار األوامر الثالثة 
ومل يتّم  2014جناز الصناديق املذكورة لعمليات مالّية خالل تصّرف ملقّدمة إىل الّدائرة مل يتبّني إواعتمادا على احلسابات ا

   .اخلاّصة الصناديق إدراجها ضمن قائمة صناديق اخلزينة أو
 

من سنة ها ئضالصبغة التقديرية ويقع نقل فواوالصناديق اخلاّصة وحيث تكتسي مقابيض ونفقات صناديق اخلزينة 
هذه  تدخالتا فقد لوحظ تراكم حجمالءم مع ال تتلفائدة أغلب الصناديق إىل أخرى وبالنظر إىل أن املوارد املوظفة 

1TP4Fكما هو مبّني يف اجلدول املوايل الفوائض

)1(
P1T: 

 

  أصناف الصناديق

 الصناديق الخاّصة صناديق الخزينة
  حسابات أموال المشاركة الحسابات الخاّصة في الخزينة

العدد 
 اجلملي

عدد الصناديق اليت 
نفقات يف سنة  أجنزت

2014 
عدد احلسابات اليت أجنزت  العدد اجلملي  

 2014سنة  يفنفقات 
العدد 

 اجلملي  
عدد احلسابات اليت أجنزت 

 2014سنة  يفنفقات 
33 25 60 27 08 08 

 390,301 297,876 1.876,936 )د.م(  2013فواضل 
 419,868 269,270 1.873,676 )د.م( 2014فواضل 

                                                 
 .2014إعتمادا على احلسابات املقّدمة إىل الّدائرة بعنوان سنة  )1(
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1TP5Fلقاعدة عدم التخصيص متّثل استثناء اخلاّصة والصناديقاخلزينة  صناديقموارد أّن  وباعتبار

)1(
P1T  وبالنظر إىل العدد

 ميزانيةعلى موارد حتمل نفقات أخرى نجز نفقات على موارده الّذاتية و ي منهابعض الوحيث أّن  الصناديق،اهلام هلذه 
   .نفقات ميزانّية الّدولةمبا يضفي مزيدا من الشفافية على  الصناديق هذه إحداثتوصي الّدائرة برتشيد عملية ، ولةالدّ 

 

 على نفقاتها الخزينةمداخيل صناديق  فوائضخصم  - 6
 

صناديق اخلزينة من سنة إىل أخرى ما مل  تنقل فوائض قانون األساسي للميزانّية على أنمن ال 21الفصل  ينصّ 
لسنة ذا الفصل ّمت خالل التصرفات السابقة هلقا يطبتو . امليزانّيةأو قانون غلق املالّية يتقّرر ما خيالف ذلك ضمن قانون 

 ة من متوفرات بعضالرتخيص يف خصم مبالغ ماليّ  علىامليزانّية قوانني غلق أو  قوانني املالّيةالتنصيص صلب  2014
 .عملية اخلصمعلى األمر قبل املصادقة هذا نة من وتكون السلطة التشريعية على بيّ . يزانّيةاملالصناديق لفائدة 

 

أموال  حسابد من .م 100 مبلغالرتخيص يف خصم  2014لسنة املالّية  قانونمن  15لفصل وّمت مبقتضى ا
ومل يتّم إفراد عملية الرتخيص . الّدولةة ميزانيّ  لفائدة" للديوانة العاّمة لإلدارة اخلصوصية املصاريفحساب " املسّمى املشاركة

ويف مقابل ذلك ّمت إدراج تقديرات مببلغ مجلي . د من احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة بفصل مماثل.م 618,700يف خصم مبلغ 
يل الصناديق اخلاّصة على فائض مداخ"امللحق بقانون املالّية بعنوان " أ"باجلدول  06-26د بالفصل .م 718,700قدره 

د .م 828,200وجتدر اإلشارة إىل أنّه ّمت الرتفيع يف مبلغ هذه التقديرات مبوجب قانون املالّية التكميلي إىل ". النفقـــات
 .بنفس الصيغة" أ"ضمن اجلدول 

 
شفافية  من فإن التمشي على هذا النحو ميسّ املالّية ولئن تشّكل اجلداول امللحقة جزء ال يتجزأ من قانون 

املقّدمة للمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية وذلك بالنظر إىل حجم املعطيات املدرجة باجلداول امللحقة  تاملعطيا
احلسابات  ئضاملذكور أعاله الرتخيص يف خصم فوا 15الفصل  ضمنيتوكان من األجدى . وإىل طابعها الفين البحت

 .اخلّاصة يف اخلزينة لفائدة امليزانّية
 

 2014لسنة  والتكميلي األصلياملالّية  قانوينبكل من املرفق  "أ"باجلدول  إلوحظ تسّرب خطمن جهة أخرى و 
صناديق اخلزينة على مداخيل  ئضفوا"عوضا عن " فائض مداخيل الصناديق اخلاّصة على النفقات"وذلك بكتابة 

 . من فوائض الصناديق اخلاّصة أّي خصمنّه مل يتّم أوذلك بالنظر إىل " النفقات
 

لى ع مستقبالواحلرص  2014لسنة امليزانّية قانون غلق مشروع صلب املادي وتدعو الّدائرة إىل إصالح هذا اخلطأ 
  .ميزانّية الّدولةصناديق اخلزينة إىل  حتويل فوائضبقانون املالّية يف خصوص إدراج فصل 

                                                 
 .من القانون األساسي للميزانّية 16الفصل  )1(
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 للديوانة العاّمة لإلدارة اخلصوصية املصاريفحساب د ومشلت باإلضافة إىل .م 931,743وبلغت مجلة اخلصومات 
وتعّلقت أساسا بصندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراء . 1خاصا يف اخلزينة مبّوبة بامللحق عدد ن حسابا يأربعة وعشر 

) د.م 82( الصندوق العام للتعويضو ) د.م 137(وصندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصال ) د.م 210(
 ).د.م 72,170(وصندوق تنمية القدرة التنافسّية الصناعية ) د.م 80(وصندوق مقاومة التلوث 

 
 العمومّية  تآسات والمنشلفائدة المؤسّ إجراءات  -7
 

 يف الّدولة حق يف القائماملالّية  الرتخيص لوزير 2014لسنة  األصلياملالّية من قانون 17  ّمت مبوجب الفصل
 املبلغ هذا توزيع يتمّ د على أن .م 500حدود مبلغ  يف احلاجة، حسب ،العمومّية البنوك مال رأس يف الزيادة يف االكتتاب

 .قانون مبقتضى املعنية البنوك بني
 

التكميلي املالّية من قانون  5طبقا ملا ورد بالفصل املالّية د من قبل وزارة .م 500ّمت صرف مبلغ أنّه بوجيدر التذكري 
البنوك  رمسلة اليت يعاين منها القطاع املصريف العمومي وأّمهها ضعف اإلشكالياتوذلك يف إطار معاجلة  2013لسنة 

 .احلذر التصرف ات طبقا ملعايريباملدخر  تغطيتها وضعف يون املصنفةالدّ  نسبة وارتفاعالعمومّية 
 

لبنك اإلسكان املالّية بتدعيم األسس  املتعّلقو  2015أوت  21خ يف ؤرّ امل 2015لسنة  31انون عدد قالووفق 
" رمليون دينا 757مواكبة الزيادة يف رأس مال الشركة التونسية للبنك يف حدود "ت املوافقة على متّ  والشركة التونسية للبنك

 ".رمليون دينا 110مواكبة الزيادة يف رأس مال بنك اإلسكان يف حدود "و
 

مبوجب قانون املالّية التكميلي إحداث الشركة التونسية للتصّرف يف األصول والرتخيص  وعلى صعيد آخر متّ 
د بدف إعادة تأهيل القطاعات املنتجة من خالل هيكلة املؤسسات .م 150 ا مببلغاملسامهة يف رأس ماهللوزير املالّية يف 

 يف حدودكما ّمت الّرتخيص يف حتّمل الّدولة لديون شركة اخلطوط التونسية . املدينة وتدعيم السالمة املالّية للقطاع البنكي
 . د.م 39,433 صاف يساوي الرتفيع يف األموال املخصصة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مببلغد و .م 165

 
تسديد مستحقات الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة االجتماعية لدى كل من الشركة  2014كما ّمت يف سنة 

 .وزارة النقلاملخّصص ليزانّية باب املعلى حساب ) د.م 104,835( الوطنية للسكك احلديدية وشركة نقل تونس
  

املستفيدة وتساعدها على جتاوز العمومّية ولئن تساهم كل هذه التدخالت يف دميومة املؤسسات واملنشات 
 . كبريا على ميزانّية الّدولة  عبءل مواجهة املنافسة فإّ�ا تشكّ على الصعوبات اليت تعاين منها و 
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بعنوان امليزانّية  موارديف  نقصمع تزامنت  2014سنة املذكورة واملّتخذة يف  واجلدير باملالحظة أّن اإلجراءات
 أغلب نتائج تراجعإىل  أساسايعزى  % 47,81وبنسبة  د.م 534مببلغ ومرابيح اخلزينة العمومّية املنشآت  حتويالتمداخيل 

 .غري البرتولية العمومّيةاملنشآت املؤسسات و 
 

فإّن الّدائرة تدعو  العمومّيةاألعباء اليت تكّفلت با ميزانّية الّدولة لفائدة املؤسسات واملنشآت  حجموبالنظر إىل 
وجيّنب وتأدية خدماتا على أحسن وجه املالّية إىل إعادة النظر يف حوكمة هذه اهلياكل مبا يساعدها على حتقيق توازناتا 

 .امليزانّية أعباء بذا العنوان
 

 تلف الوزاراتمخمتخّلدات  - 8
 

 حتّملت 2014فإّن ميزانّية  د.م 327متخّلدات من السنة السابقة مببلغ  حتّملالذي  2013على غرار تصّرف 
 .د.م 1.195 مببلغ 2013يف سنة  دمات ومزودي اإلدارات العمومّيةبدورها متخلدات مل يتم خالصها لفائدة مسدي اخل

 
 ديونالسنوات اليت تعود إليها هذه ال املرّخص فيها بالنسبة إىل لالعتماداتوتشّكل الديون املتخّلدة جتاوزا 

املرّخص فيها عتمادات جتاوز االالذي ال جييز العمومّية من جمّلة احملاسبة  85وهو ما خيالف الفصل  خبصوص البنود املعنية
 .ةاملقررة بالقانون األساسي للميزانيّ عقد نفقات جديدة بدون أن خيصص هلا ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط و 

 
ما يفيد خالص   2014غلق ميزانّية الّدولة لسنة قانون وعلى صعيد آخر مل تتضّمن احلسابات وكذلك مشروع 

  .2014تصّرف يف مّو أخرى متخّلدات  تسجيلو ، أو جزء منها 2013كل متخّلدات سنة 
 

كما تدعو . من جمّلة احملاسبة العمومّية 85الفصل  بأحكامإىل ضرورة التقّيد يف هذا اخلصوص وتدعو الّدائرة 
ها مع إبراز حجمللسنة املالّية كّل املعطيات املتعلقة باملتخّلدات  باحلساب العامّ  مستقبال إىل إدراجمصاحل وزارة املالّية 

 .إليهاترجع والسنوات اليت 
 

 لةالمثقّ  العمومّية استخالص الديون - 9
 

حتصيل موارد امليزانّية أساسا من خالل عمليات االستخالص  2014التصرفات الّسابقة ّمت يف سنة  على غرار
د يف سنة .م 435,3 مقابلد .م 414,083مل تتجاوز مبلغ و الفوري حيث بقيت االستخالصات بعنوان الديون املثّقلة حمدودة 

د .م 7.225,138 ما قيمته 2014يف مّو سنة  ص بقباضات املالّيةلالستخال الباقيةوذلك بالّرغم من بلوغ الّديون  2013
 . 2014د يف مّو شهر أفريل .م 4.048,194دون اعتبار الديون املثقلة بقباضات الّديوانة والبالغة ذلك و 
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العمل من  إىللة تدعو الّدائرة وزارة املالّية املثقّ  العمومّية وبالنظر إىل ضعف حجم االستخالصات بعنوان الّديون
لة بقباضات أجل الرتفيع يف حجم املبالغ املستخلصة بذا العنوان مع إدراج املعطيات املتعّلقة بالتصّرف يف الّديون املثقّ 

 . الّديوانة باحلساب العاّم للسنة املالّية وباجلداول امللحقة مبشروع قانون غلق امليزانّية
 

 ة الّدولةإحداث مساهمة استثنائّية لفائدة ميزانيّ  -10
  

 2014من قانون املالّية التكميلي لسنة  28ل الفص مبوجب متّ  املالّية العمومّية، توازنات على حملافظةللمسامهة يف ا
 نياملعنوي األشخاص على سامهةهذه امل تستوجبو  .ولةالدّ  ميزانية لفائدة 2014 سنة بعنوان استثنائية ظرفية مسامهة إحداث
 مببلغ بعنوا�ا تقديراتال وضبطت .ةالتونسيّ  اجلنسية ذوي من نيالطبيعي األشخاص وعلى الشركات على للضريبة نياخلاضع

 .%  58,86بنسبة تحصيل بد أي .م 188,364ومل تتجاوز املسامهات احملّصلة د .م 320
 

 التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب -11
 

يف هذا إجراءات  2014لسنة  املالّية التكميلي تضّمن قانونبدف التصدي للتجارة املوازية ومقاومة التهريب 
. يقع إثبات مصدرها الد واليت .أ 10حجز املبالغ النقدية اليت تساوي أو تفوق  علىمنه  16الفصل نّص حيث  اخلصوص

 مجيع مبصادرة تقضي املوازية التجارة أو التهريب جبرائم املتعهدة أّن احملكمة على من نفس القانون 18الفصل كما نّص 
الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتّة يف قضايا متعّلقة  األشخاص إىل املالّية بالنسبة واألرصدة والعقارات املنقولة املكاسب

أن يساهم يف التصدي  التدابريذه ه ومن شأن تطبيق .املذكورة اجلرائم من حصوهلا ثبت إذا بالتهريب أو التجارة املوازية
 . ويدعم موارد ميزانّية الّدولة من التهريب واحلدّ للتجارة املوازية 

 

 التحّكم في االنتدابات - 12
 

 دون والوظائف األسالك خمتلف بني توزيعهاو  املتاحة البشريّة املوارد توظيف حكامإل الرامي التوّجه إطار يف
1TP6Fالوزارات دعوة إضافّية ّمتت أعباء الّدولة ميزانّية تكليف

)1(
P1T التكوين مدارس خرجيي عدا ما جديدة انتدابات برجمة عدم إىل 

من قانون املالّية التكميلي السماح بإعادة توظيف األعوان  2الفصل  وّمت مبوجب .امليزانّية إعداد عند فيهم املرّخص
مبراكز عمل أو وظائف أو أسالك غري  1983ديسمرب  12املؤرخ يف  1983لسنة  112العموميني على معىن القانون عدد 

وتضبط شروط . مراكزهم أو وظائفهم أو أسالكهم األصلية، على أساس التناظر، لسّد احلاجيات الفعلية بكّل إدارة
أّن األمر املذكور  غري .ن رئيس احلكومةوإجراءات تطبيق هذه األحكام بأمر وتضبط األحكام املنظمة للمناظرات بقرار م

)1TP7F)2 2016 أوت 16بتاريخ  مل يصدر إال
P1T. 

                                                 
 .2014واملتعّلق بإعداد ميزانّية الّدولة لسنة  2013لسنة  29املنشور عدد  )1(
واملتعّلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الّدولة واجلماعات احمللّية واملؤسسات العمومّية ذات  2016أوت  16املؤرخ يف  2016لسنة  1143كومي عدد احلمر األ )2(

 .الصبغة اإلدارية
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  "تونس تصاالاتّ " شركة مداخيل تخصيص -13
 

قد " صاالت تونساتّ "للبنك املركزي الّتونسي أّن حساب مداخيل ختصيص شركة املالّية من خالل القوائم تبّني 
د .م 371,953إىل  2013 سنةد يف .م 872,041من  هاخنفض رصيد حيث 2015-2013خالل الفرتة  مالّية اتـــــسّجل عملي

خالل سنيت وزارة املالية  قياماملذكور وتبّني من خالل كشف احلساب . د.م 500,088 مببلغ أي بفارق 2014يف مّو سنة 
 ، الذي يديره أمني املال العاّم،احلساب اجلاري للخزينة لفائدة منهذا احلساب عمليات سحب وتنزيلب 2015و 2014

 .د.م 402,368 يف حدود 2015ديسمرب  31بتاريخ " اتصاالت تونس"حساب مداخيل ختصيص شركة صيد ليستقر ر 
 
ّمت وإّمنا الدولة مبيزانّية  د.م 500,088 مبلغأنه مل يتم إدراج يف إطار عمليات اخلزينة باعتبار  هذه العمليات تندرجو 

 . خزينةلباحلساب اجلاري ل تنزيله
 

  2014لسنة المالّية أحكام قانون بعض إلغاء  -14
   

 ومراجعةالطبيعيون  األشخاص ميتلكها اليت العقارات على ضريبة إحداث 2014 سنةلاملالّية  قانون مبوجب متّ 
 استجابة احلكومة رئاسة عن صادرة إدارية مذكرة مبقتضى با العمل توقيف متّ  قد"ونظرا إىل أنّه . النقل وسائل جباية

 يف وكذلك التطبيق مستوى على إشكاليات 55 بالفصل الواردة األحكام وإفراز ناحية، من عنها ترتبت اليت لالحتجاجات
)1TP8F)1"أخرى ناحية من الثّروة على ضريبة إرساء إمكانّية يف عّمقالت مزيد انتظار

P1T  هذه اإلجراءات مبوجب قانون  ّمت إلغاءفقد
 . د.م 120لغ بمب واملقّدر لتغطية النقص احلاصل بعنوا�االتكميلي واختاذ اجراءات جديدة ذات صبغة جبائية املالّية 

 
 صناديق الخزينةنفقات  -15

 

حسابات خاصة يف اخلزينة أجنزت نفقات مجلية  7لوحظ أّن من جملة احملاسبة العمومية  85خالفا للفصل 
ا ميّثل جتاوزا وهو م % 39,34د وبنسبة .م 20,931مببلغ ) د.م 53,200(فاقت االعتمادات النهائية املفتوحة ) د.م 74,131(

جتاوزا لالعتمادات  2014حسابات أموال املشاركة يف سنة حسابا من  13 بعنوانسّجلت النفقات كما . لرتاخيص السنة
 .د.م 43,423مببلغ النهائّية 

 
 هذهالفصل املذكور والعمل على فتح االعتمادات املناسبة لتدخالت  التقّيد بأحكام وتدعو الّدائرة إىل ضرورة

 .الصناديق

                                                 
 .وثيقة شرح أسباب قانون املالّية التكميلي )1(



16 
 

متابعة المالحظات والتوصيات الواردة بتقرير دائرة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الّدولة لسنة  - 16
2013 

 
 2016 فيفري 22 ّمت بتاريخ، 2013 على إثر نشر دائرة احملاسبات للتقرير املتعّلق بغلق ميزانّية الّدولة لتصّرف

 هذه املهّمةوأفضت . املالّية وزارة الرّاجعة بالنظر إىل اهلياكللدى  ة للمالّية بإجراء مهّمة متابعةيف هيئة الّرقابة العامّ تكل
جّلها مع  متتالءالتقرير مقرتحات  وتضّمن. 2016 مارس 16 لّدائرة بتاريخلإىل صياغة تقرير ّمتت إحالة نسخة منه 

خالالت بالعمل على جتاوز عّدة إ اهلياكل هذه كما تضّمن تقرير املتابعة تعّهد. دائرةالات اليت وردت بتقرير التوصي
  .ونقائص بغرض مزيد دعم شفافية حسابات الّدولة

 
وتاريخ إحالة احلسابات ومشروع قانون غلق  املتابعة رتقريتاريخ إعداد وبالنظر إىل قصر الفرتة الفاصلة بني 

ويف هذا . رو ذكامل ة بالتقريرخالالت املضّمناإل جلّ إىل دائرة احملاسبات فإنه مل يتّم جتاوز  2014 الّدولة لسنةميزانّية 
جنازها بصفة ّمت إومل يتّم إجنازها أو  2014 حسابات سنة تقدمي مبناسبةجنازها اليت ّمت التعّهد بإ اخلصوص ميكن ذكر املسائل

  :جزئية
   

ة المحاسبة من مجلّ  208المعطيات المنصوص عليها بالفصل المالّية للسنة  تضمين الحساب العامّ عدم * 
  العمومّية 
 

ألّول مرّة معطيات  2014لسنة امليزانّية واجلداول امللحقة مبشروع قانون غلق املالّية للسنة  احلساب العامّ  تضّمن
ومشلت هذه املعطيات بقايا االستخالص للسنة السابقة وتثقيالت السنة . لةو تتعّلق باستخالص املوارد املثّقلة مليزانّية الدّ 

 .احملّصلة وبقايا اإليرادات غري املستخلصة تومبالغ املطروحات واالستخالصا
 

د يف .م 6.420(املالّية لة بقباضات يون املثقّ اقتصرت على الدّ فإن تلك املعطيات  هذا اإلجراءولئن تثّمن الّدائرة 
ومن شأن إدراج ). 2013 سنة د يف مّو.م 4.041 فاقت( ومل تشمل الّديون املثقلة بقباضات الّديوانة )2013 سنة مّو

أن يضفي على مستحقات امليزانّية وباجلداول امللحقة مبشروع قانون غلق املالّية للسنة  باحلساب العامّ الديوانية الديون 
 . والشمولية الّدقة من امزيد الّدولة

 الصناديق الخاّصة* 
 

كّل عدم تقدمي وثائق أو معطيات خبصوص عمليات القبض والصرف املنجزة من قبل   2014يف سنة  تواصل
 . املالّيةللسنة  الصناديق اخلاصة وعدم توفر الوثائق املثبتة لألرصدة املدرجة باحلساب العامّ 
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متت  2013ويف إطار متابعة املالحظات والتوصيات الواردة بتقرير دائرة احملاسبات املتعلق بغلق ميزانية الّدولة لسنة 
سنويا بكّل املعطيات  دعوة مصاحل اإلدارة العاّمة للتمويل إىل مطالبة اجلهات املتصرفة يف الصناديق اخلاصة مبوافاتا"

 ."زة على موارد الصناديق وقيمة األرصدة املتبقية باحلسابات املفتوحة بعنوا�ا لدى البنوك املتعاقدةاخلاّصة بالعمليات املنج
 أندون ومن البنك املركزي الّتونسي من البنك الوطين الفالحي  وثائق مسلمةتقدمي توّلت إلدارة العاّمة املذكورة غري أن ا

 .من أصل مثانية بستة حسابات األمر تعلقوي اتأو إمضاءأختام حتمل 
 

 إيضاحات تتعّلق بالفوارق الهاّمة بين التقديرات واالنجازات المالّية للسنة  عدم تضمين الحساب العامّ * 
 

وكذلك اجلداول املرفقة مبشروع قانون املالّية للسنة  تواصل عدم تضمني احلساب العامّ  تبّني يف هذا اخلصوص
 اء مزيدإلضف امليزانّيةجنازات بالنسبة ملختلف بنود اهلاّمة بني التقديرات واإلفوارق إيضاحات يف خصوص الامليزانّية غلق 

 . وإلطالع السلطة التشريعية على األسباب اليت حالت دون حتقيق تلك التقديراتامليزانّية من الشفافّية على تنفيذ 
 

جنازات قدر رق بني التقديرات واإلأسباب الفواالعمل على شرح باإلدارة العامة للموارد والتوازنات تعّهدت ولئن 
 .هذا التعّهد جتسيممل يتم  هنّ فإ 2014وذلك ابتداء من تصرف امليزانّية اإلمكان بالنسبة إىل خمتلف بنود 

 

 القروض المعاد إسنادهاوضعية *  
 

وضعية القروض املعاد إسنادها يف خصوص معطيات املالّية للسنة  عدم تضمني أو إرفاق احلساب العامّ  تواصل
. ا حيول دون حتديد نسب استخالصهاممّ ...) حجمها، األقساط غري املستخلصة(العمومّية لفائدة املؤسسات واملنشآت 

وورد بتقرير هيئة الرقابة العاّمة للمالية توصية مبوافاة دائرة احملاسبات باملعطيات املتوفرة واملضمنة بالتطبيقات اإلعالمية 
 .  بالنسبة إىل السنوات القادمة غري أنه مل يتّم جتسيم هذه التوصيةاملالّية للسنة  اقها باحلساب العامّ وإرف
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 2014 أهّم المؤّشرات المتعّلقة بموارد
 

 النهائية مببلغ التقديرات بذلك  ةتجاوز مد .م 29.267,698 إىل 2014مجلة املوارد احملّصلة يف سنة  ارتفعت
 . % 5,84د وبنسبة .م 1.616,136

   مقابل % 8,63د وبنسبة .م 2.324,124مببلغ  2014احملّصلة خالل سنة امليزانّية مجلة موارد تطّورت 
 .يف التصّرف السابق%  7و د.م 1.762,432

   يف  % 6,84و 2013يف سنة  % 9,76 مقابل % 2,56 إىل )د.م 22.635,301( املوارد الّذاتيةمنّو تراجع نسق
مقابل  % 34,26د وبنسبة .م 2.012,473إىل تراجع املوارد غري اجلبائية مببلغ ذلك  ويعزى. 2012سنة 

 . 2013خالل سنة  % 6,68بنسبة د و .م 368مببلغ ارتفاعها 
  77,34 يف تراجعها حيث بلغت نسبة 2014يف سنة املوارد الذاتّية من مجلة موارد امليزانّية واصلت حّصة %  

 .2010 يف سنة % 90,41التصّرف الّسابق و يف % 81,91 مقابل
  أّما موارد االقرتاض فقد  % 34,26بنسبة  املوارد غري اجلبائيةتراجعت و  % 15,92املوارد اجلبائية بنسبة  تتطّور

  .% 36,07شهدت تطورا ملحوظا بنسبة 
  غري أ�ا مل ) % 84,45( مقابل % 84,90(حتّسنا طفيفا امليزانّية شهدت نسبة تغطية املوارد الذاتية لنفقات

 ).% 88,80( 2010تبلغ املستوى الذي كانت عليه يف سنة 
  بنسبة امليزانّية اعتبار اهلبات اخلارجية يف تغطية نفقات دون د .م 25.878,703سامهت املوارد الوطنية والبالغة

) د.م 22.635,301(الذاتّية املوارد بني املوارد هذه وتوّزعت . %  91,18نسبة  مقابل 2014يف سنة  % 97,06
  ).د.م 3.243,401(اخلي وموارد االقرتاض الدّ 

 وارد مببلغ امل هذه تطّورتو . % 91,20 تساويبنسبة حتصيل و د .م 6.632,398 مببلغقرتاض ّمت تعبئة موارد اال
األّول والثاين من  نيحّصتها من مجلة موارد العنوانوهو ما أدى إىل ارتفاع  % 36,07د وبنسبة .م 1.758,089

 .2010 يف سنة % 10,9و 2013يف سنة  % 20,34مقابل  % 25,17ميزانية الّدولة إىل 
  وموارد االقرتاض ) % 48,90(بني موارد االقرتاض الداخلي  2014توّزعت موارد القروض احملققة يف سنة

  ).% 51,10(اخلارجي 
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 2014 أهّم المؤشرات المتعّلقة بنفقات
 

  د .م 528,950مببلغ زيادة طفيفة د مسّجلة .م 26.662,181ما قيمته  2014مجلة نفقات ميزانّية الّدولة يف سنة بلغت
  . 2012يف سنة  % 14,14و د.م 2.909,653و 2013يف سنة  % 11,28د و.م 2.649,086 مقابل % 2,02وبنسبة 

  وصناديق اخلزينة ) د.م 7.376,894(والثاين ) د.م 18.514,816(العنوانني األّول  2014نفقات امليزانّية يف سنة مشلت
 ).د.م 770,471(
  ممّا أسفر عن ) د.م 18.514,816( النفقات املنجزة بنفس العنوان) د.م 19.223,923(موارد العنوان األّول جتاوزت

 .لتغطية جزء من نفقات العنوان الثاين للميزانّية) د.م 709,107(يف املوارد  فائض
 1,07و د وبنسبة.م 199,355اخنفاض نفقات العنوان األّول مببلغ  2014، سّجلت سنة للسنوات السابقة اخالف %  

   .2013سنة يف  % 18,55د وبنسبة .م 2.927,992مقابل منّو مببلغ 
  يف حدودبعد أن كانت  2014يف سنة  % 63,91إىل امليزانّية حّصة نفقات التصّرف مقارنة جبملة نفقات تراجعت 

 . 2012يف سنة  % 61,79و يف السنة الّسابقة % 66,20
 إىل  على التوايل حّصتيهما مقارنة جبملة النفقات ارتفاعنفقات التنمية ونفقات خدمة الّدين العمومي  شهدت

 .2013يف سنة  % 16,90و % 14,17على الّتوايل  مقابل 2014يف سنة  % 17,53و % 15,67
  والعنوان ) د.م 302,884(العنوان األّول  من د مشلت كّال .م 989,381بلغت مجلتها  متبقيةأفرز تنفيذ امليزانّية اعتمادات

 ).د.م 120,406(وصناديق اخلزينة  )د.م 566,091( الثاين
 نتيجة   % 38,86 مقابل % 32,61إىل  2014هيكلة نفقات التصّرف يف سنة التدخل العمومي ضمن حصة  تتراجع

وذلك لفائدة  % 5,61مقابل  % 5,53حّصة وسائل املصاحل إىل  اخنفضتكما . )د.م 1.381( تراجع دعم احملروقات
 .2013 يف سنة % 55,53مقابل  % 61,86التأجري العمومي الذي بلغت حصته 

  تومثّل) د.م 1.416,693(ودعم املواّد األساسية  )د.م 2.353( دعم احملروقات 2014مشلت نفقات الّدعم يف سنة 
   .امليزانّيةمن مجلة نفقات الّدعم احملمول على  % 67,85 نسبة معا
 يف  % 8,73مقابل  % 5,72بنسبة ) د.م 4.674,997(تكاليف الّدين العمومي أصال وفائدة  2014سنة يف  ارتفعت

 .% 50,33مقابل  % 65,46تدّعمت حّصة الّدين الداخلي من مجلة تكاليف الّدين العمومي لتبلغ و . السنة الّسابقة
  43,38لتبلغ تقّلصا طفيفا حّصة نفقات تسديد أصل الّدين العمومي مقارنة جبملة نفقات العنوان الثاين شهدت % 

 . 2012يف سنة  % 40,71يف التصّرف الّسابق و % 44,79مقابل  2014يف سنة 
 
 
 
 

 



20 
 

 مؤّشرات أخرى 
 

  ّ1 % 2,3ا بطيئا بنسبة منوّ  2014االقتصاد الوطين يف سنة  لسجTP9F)1( 
P1Tيف التصّرف السابق نتيجة تأثري  % 2,4 مقابل

 .الظروف الصعبة الّداخلية واخلارجّية
 2013يف سنة   % 21,55مقابل  2014يف سنة  % 23,23لتبلغ  ارتفعت نسبة الضغط اجلبائي. 
   امليزانّيةعجز تراجعP

)
P1TP10F

1
P1TP

(
P )من الناتج  % 5إىل ما نسبته ) دون اعتبار مداخيل اهلبات والتخصيص وأموال املصادرة

  .2013يف سنة  % 6,9 لمقاب اإلمجايلاحملّلي 
 2013 يف سنة % 46,6 مقابل 2014يف سنة  % 50,9 إىلمقارنة بالّناتج احمللي اإلمجايل  نسبة التداين العمومي ارتفعت. 
  د وبإدراج فوائض .م 6.720,752ما قيمته  2014بلغ الّرصيد املدين للحساب القار لتسبقات اخلزينة يف مّو سنة

 2012و) د.م 1.013,858-( 2011و) د.م 1.486,133-( 2010وات ـــــــزانّية لسنــــــــــــــــــض امليـــلى مقابيــــــــــــــف عــــاملصاري
يرتفع الرصيد ) د.م 462,571(+ 2014وفائض املوارد على نفقات سنة ) د.م 1.464,468-( 2013و) د.م 384,699-(

 . د.م 10.607,339إىل  2014املدين الفعلي للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة يف مّو سنة 
 

II – التوصيـات  
 

 :توصي الّدائرة مبا يلييف ضوء االستنتاجات اليت ّمت ذكرها سابقا 
 
  ط التنمية والقانون األساسي للميزانّيةمخطّ  بخصوص -أ
 

  ّوالقانون األساسي للميزانّية 2020-2016ط التنمية للفرتة اإلسراع باملصادقة على كّل من القانون املتعّلق مبخط. 
 

 الحسابات  بخصوص -ب
 

  ومشروع قانون غلق ميزانّية للسنة املالّية احلساب العامّ و  حساب تصّرف أمني املال العامّ إىل تقدمي  اددّ جمالّدعوة 
إصالح املسائل اليت ّمت التعّرض إليها يف لوزارة املالية و  رقابتهاإجناز  للدائرةيف اآلجال القانونّية حىت يتسّىن الّدولة 

 .أفضل اآلجال
  ولة أن تعدهااآلمرة ملصاريف الدّ  اليت جيب على املصاحل ةاخلاصّ  احلساباتب إرفاق احلساب العاّم للسنة املاليةضرورة، 

 .من جمّلة احملاسبة العمومّية 208لفصل طبقا ل وذلك بالنسبة ملصاريفها

                                                 
 .2015التقرير السنوي للبنك املركزي الّتونسي لسنة  )1(
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  إدراج املعطيات املتعّلقة بالتصّرف يف الّديون املثقلة بقباضات الّديوانة باحلساب العاّم للسنة املالّية وباجلداول امللحقة
 . مبشروع قانون غلق امليزانّية

  املالّية وكذلك اجلداول املرفقة مبشروع قانون غلق امليزانّية إيضاحات يف خصوص الفوارق تضمني احلساب العاّم للسنة
 .  جنازات بالنسبة ملختلف بنود امليزانّيةإاهلاّمة بني التقديرات واال

 آت إرفاق احلساب العاّم للسنة املالّية باملعطيات املتعلقة بوضعية القروض املعاد إسنادها لفائدة املؤسسات واملنش
 .العمومّية

  إبراز حجم املتخّلدات الرّاجعة إىل التصرفات السابقة واليت ّمت خالصها خالل السنة املالّية املعنية بالغلق مع بيان
 . يف مّو تلك السنة حجم الّديون اليت بقيت دون خالص

 
   العمومّية بخصوص الموارد -ج 

 
  باألداءوتوسيع قاعدة املطالبني مزيد حتسني املداخيل اجلبائّية عرب الّرفع من مردوديّة النظام اجلبائي. 
 الّرفع من نسبة استخالص الّديون العمومّية املثّقلة . 
 ة خبصوص مقاومة التجارة املوازي 2014جراءات القانونّية املتخذة يف إطار قانون املالية التكميلي لسنة تفعيل اإل

 .والتهريب
 مسامهتها يف متويل ميزانّية الّدولة لتحسنيداء املؤسسات واملنشآت العمومّية ذ اإلجراءات الكفيلة بالّرفع من أاّختا. 

 
 النفقات العمومّية  بخصوص  – د

 

  ترشيد النفقات العمومّيةمزيد. 
  متخّلدات يف مّو السنةحصر مجلة النفقات يف مستوى مجلة االعتمادات املرّخصة فيها وجتّنب ترك. 
 قات بوالعمل على تسوية التس عمليات امليزانّية من قسط هامّ متوفّرات اخلزينة كمورد قاّر لتمويل  تفادي استعمال

 .خالل السنة اليت ترجع إليها
  نسبة التداين العموميالتحّكم يف. 
  العمومّية على حساب ميزانّية الّدولةلفائدة املؤسسات واملنشآت املنجزة مزيد ترشيد املنح والتدخالت. 
 ترشيد عملية إحداث خمتلف الصناديق واحلرص على حصر نفقاتا يف مستوى االعتمادات املفتوحة خالل الّسنة. 

 

 
 


