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 I-  ّةالّدولــة ميزاني 
 

 مـــواردـال -أّوال
 

 العنوان األّول موارد -أ -
 

                                د 19.090.200.000,000      .....مببلغ التكميلي ضبطت تقديرات موارد العنوان األّول وفقا لقانون املالّية
     د 19.223.922.560,095   .............................................وبلغت مجلة االستخالصات

 ___________________ 

 د 133.722.560,095  .......  .............................ايف املقابيض قدره زيادةممّا أسفر عن 
   

 انـيـــموارد العنوان الثّ  -ب-
 

1T47Fضبطت مجلة التقديرات النهائية ملقابيض العنوان الثّاين املنّقحة 

)1(
1T د       7.670.485.426,000  .......  مببلغ 

  د 7.130.358.548,696        .......  ..............................…وبلغــت االستخالصــات
     ___________________ 

 د 540.126.877,304   ....... ..............................قدرهممّا أسفر عن نقص يف املقابيض 
 

 موارد صناديـق الخزينــة -ج-
 

 موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة -1
 

 د 842.800.000,000      .........................................للموارد املعّدلةبلغت الّتقديرات 
  د 1.727.543.704,374وبلغت املقابيض احملّصلة مبا يف ذلك مبلغ قدره  

 )جديد( 21ّمت نقله من التصّرف الّسابق وذلك وفقا ألحكام الفصل 
 د 2.567.463.911,716     ...........................................من القانون األساسي للميزانية

                                                                                       ______________ 
 د 1.724.663.911,716   ...  .................................ممّا أسفر عن زيادة يف املقابيض مببلغ  

  

                                                 
 

(1)
واملتعلق بالرتفيع يف اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية  2016فيفري  15املالية املؤرخ يف قرار وزير    

  .د 78.485.426,000  مبا قدره 2014للدولة لسنة 
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 حسابات أموال المشاركة مـوارد -2
 

 د 345.953.380,532 …………     ....…………أموال املشاركةبلغت موارد حسابات 
 

 وتشمل هذه املقابيض الفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق
 ) جديد( 21د وذلـك وفقا ألحكام الفصـل  297.876.491,656أي 

 .من القانون األساسي للميزانّية
 

 : وبذلك تكون التقديرات املعّدلة ملقابيض ميزانية الّدولة قد بلغت
 

 د 19.090.200.000,000  ....................   ...:............................العنوان األّول   
            د 7.670.485.426,000  ..........................   ...: ......................        العنوان الثاني

  : صناديق الخزينة 

 د 842.800.000,000 :  ...الحسابات الخاّصة في الخزينة -
   د 48.076.888,876    .............. : أموال المشاركة  -
                          ______________ 

 د 27.651.562.314,876..................      .......................................أي ما مجلته
  

  :وبلغت املوارد احملّصلة من جهتها 
 

 د 19.223.922.560,095...     ....:.............................................العنوان األّول   
  د 7.130.358.548,696     ... ....:.............................................العنوان الثاني    
 :صناديق الخزينة 

)1T48F)1 د 2.567.463.911,716 :...الحسابات الخاّصة في الخزينة -
1T  

1T49F  د    345.953.380,532    :...............أموال المشاركة -

(2)  
                                                          ______________ 

 د 29.267.698.401,039      .....................……………………أي ما جـملته 
 د 1.616.136.086,163       .............يف املوارد اجلملّية مقارنة بالتقديرات مببلغ زيادةممّا أسفر عن 

  

                                                 
  .)د 1.876.935.545,377( باعتبار ما تـّم نقله من التصّرف الّسابق  (1)
        ).د الذي ّمت حتويله إىل ميزانية الدولة.م 100بدون اعتبار مبلغ  د 297.876.491,656( نقله من التصّرف الّسابقباعتبار ما تـّم   (2)

{ 

{ 

 د 890.876.888,876
   

 د 2.913.417.292,248
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 الّنفقــــات -ثـانيـا 
 نفقات العنوان األّول -أ-

 

 د 18.817.700.000,000   .......  بلغت االعتمادات الّنهائّية املفتوحة لتغطية نفقات العنوان األّول 
                  د 18.514.815.840,519    ............................... وّمت صرف هذه االعتمادات يف حدود

    ______________ 
 د 302.884.159,481    ..................... مل قدرهاممّا أسفر عن فواضل اعتمادات مل تستع

 .يتّم إلغاؤها
 

 د 19.223.922.560,095     ................................ومقارنة جبملة االستخالصات املنجزة
 

 د 18.514.815.840,519      ..................................... مجلة الّدفوعات الفعلّية أفرزت
                                                                                  _______________ 

 د 709.106.719,576    .... ....................................... مببلغ فوائض يف املقابيض
 

 نفقات العنوان الثّاني -ب-
 

  د 7.942.985.426,000     .....لتغطية نفقات العنوان الثّاينبلغت اعتمادات الدفع الّنهائّية املفتوحة 
 د   7.376.894.096,189      ...............................وّمت صرف هذه االعتمادات يف حدود

                                                                                                                  ______________ 
)1T50F)1 د 566.091.329,811     ......................ممّا أسفر عن فواضل اعتمادات مل تستعمل قدرها

 
 .يتّم إلغاؤها

 
 د 7.130.358.548,696   . ................................ومقارنة جبملة االستخالصات املنجزة

 

 د   7.376.894.096,189      .................................. جـملة الّدفوعات الفعلّية سّجلت
                                                                              _______________ 

 د 246.535.547,493    .......................... .............................  مببلغ جتاوزا
  

                                                 
 .د 371.010.607,000 اعتمادات الّدفع غري املوّزعة والبالغةمبا يف ذلك  )1(
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 نفقات صناديق الخزينة -ج-
 
 نفقات الحسابات الخاّصة في الخزينة -1

 

 د  842.800.000,000     ..................................بلغت الّتقديرات املعّدلة للمصاريف
 

 د 693.787.586,166     ...................................وأجنزت هذه الّتقديرات يف حدود
                                                                                            ______________ 

 د 149.012.413,834     .....................ممّا أسفر عن فواضل اعتمادات مل تستعمل قدرها
 .يتّم إلغاؤها

 

 د 693.787.586,166        ....................................ومقارنة جبملة الّدفوعات املنجزة
  

 د 2.567.463.911,716      .....................................االستخالصات الفعلّيةسّجلت 
       ______________    

 د 1.873.676.325,550      .......................................................فائضا مببلغ
  

 . من القانون األساسي للميزانّية) جديد( 21وفقا ألحكام الفصل  2015يتّم نقله إىل تصّرف 
 

 

 نفقات حسابات أموال المشاركة -2
 

 يربز احلساب العاّم للسنة املالّية تقديرات �ائية
  د 48.076.888.876    ............  ............................................مببلغ قدره

 
 د  76.683.292,039     ........... ............2014وبلغت املصاريف املنجزة خالل تصّرف 

 د  28.606.403,163     ......................املفتوحة مببلغ عتمادات لال جتاوزممّا أسفر عن 
 
  

 د 76.683.292,039     .............. .......................ومقارنة جبملة الّنفقات املنجزة 
 

 د  345.953.380,532       ............................................سجلت املوارد اجلملية 
                                                                                                                                                  ____________________ 

 د 269.270.088,493      ....................................................... فائضا مببلغ
  

 .من القانون األساسي للميزانّية) جديد( 21وفقا ألحكام الفصل  2015يتّم نقله إىل تصّرف 
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 :بصرفها كاآليت وتتلّخص وضعّية االعتمادات املفتوحة والّنفقات املأمور 
 

 

 د 18.817.700.000,000       .......................................... : العنوان األّول      
   د 7.942.985.426,000       ...........................................: العنوان الثاني       االعتمادات المفتوحـة

     
 

  د  842.800.000,000 :الحسابات الخاّصة في الخزينة -:صناديق الخزينة         
 د 48.076.888.876     :أموال المشاركة حسابات -                    
 

                                       

         .............................................المجمــوع  
 

        .............................................العنوان األّول     

         ..............................................العنوان الثاني         
     االعتمادات المأمور

 بصرفها 

  د 693.787.586,166 : الحسابات الخاّصة في الخزينة -:صناديق الخزينة      

 د 76.683.292,039     :حسابات أموال المشاركة -                                                     
              

        .............................................. المجمــوع 
 

 الفواضـل -ثـالثــا 
 

 :أفرز تنفيذ عملّيات امليزانّية الفواضل التالية 
 

 االعتمـــادات المتبقّية  -أ
 

 د    27.651.562.314,876........................      .................................مبلغ االعتمادات املفتوحة
 د 26.662.180.814,913........................      ...........................مبلغ االعتمادات املأمور بصرفها

                                                                                         ______________ 
 د 989.381.499,963.......................     ..................ممّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة قدرها

 

 :يتعّني إلغاؤها على الّنحو التايل 
 
 
 

} 

 د   7.376.894.096,189  {

د 890.876.888,876 {  

 }  د     770.470.878,205   

      د  27.651.562.314,876         
 
 
 

 د 26.662.180.814,913

 د 18.514.815.840,519
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 د 302.884.159,481...........................    العنوان األّول -      
    د 566.091.329,811............................   العنوان الثّاين -      
   د 149.012.413,834   . ........................اخلزينة صناديق -      

 
 فوائض المــــوارد -ب
  

    د 29.267.698.401,039     .......………………..………............بلغت املقابيض احملّصلة  

 د 26.662.180.814,913       .... ..........................………………وبلغت املصاريف املنجزة 
                                                                                   ______________ 

 د  2.605.517.586,126    ..........  ................ممّا أسفر عن فائض يف املقابيض على املصاريف قدره 
  

 )جديد( 21طبقا ألحكام الفصلني  2015وباعتبار ما يتّم نقله إىل تصّرف 
 د  2.142.946.414,043          .............. ................من القانون األساسي للميزانية يف حدود  45و 
 

 د 1.873.676.325,550  ......بعنوان احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة مبا قدره -        
 د  

 د 269.270.088,493       ..........وحسابات أموال املشاركة مبا قدره -        
 

 ملصاريفااملقابيض على  يف عن فائض صاف 2014يسفر تصرف 
 د 462.571.172,083            ...    ............................................................قدره
 .احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة نقله إىليتّم 

 

II– المؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانّياتها ترتيبّيا بميزانّية الدولة 
 

 موارد العنوان األّول -أّوال
 

  د 1.249.923.032,335  ..      .................................ضبطت الّتقديرات النهائّية للمقابيض مببلغ
 د 1.185.022.265,463......       ..............................................املنجزةوبلغت املقابيض 

                                                                                               ________________ 
 د  64.900.766,872..........       ........................ممّا أسفر عن نقص يف حتصيل املقابيض قدره

 
 نفقات العنوان األّول -ثانيا

 

 د 1.249.923.032,335..................       ..............................بلغت االعتمادات النهائّية
 د 908.067.514,957     .............    ....................................وبلغت الّنفقات املنجزة

                                                                                      _____________ 

} 

 د 989.381.499,963 }
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 د 341.855.517,378.........        ......................ممّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة قدرها
 .يتّم إلغاؤها 

 النّـتـائــج -ثالثا
 

 د 1.185.022.265,463.....       ..............................................املقابيض احملّصلةمجلة 
 د  908.067.514,957     .....  .............................................مجلة املصاريف املنجزة

                                                                                     ____________ 
  د 276.954.750,506   .......   ...................................................الّرصيد املتبّقى

 . من القانون األساسي للميزانّية) جديد( 18وفقا ألحكام الفصل  2015ينقل إىل ميزانّية سنة 
 

III - المراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج 
 

  د 136.743.723,959         .................................................بلغت املقابيض احملّصلة
  د 132.919.107,560        ..............................................وبلغت املصاريف املنجزة

                                                                           ____________ 
 د 3.824.616,399          ..................................ممّا أسفر عن فائض يف املقابيض قدره

 .احلساب القاّر لتسبقات اخلزينةينقل إىل 
 

IV – الصناديق الخاّصة  
 

 )1T51F)1 د 626.114.931,737....      ...................يربز احلساب العاّم للسنة املالّية موارد مجلّية قدرها
                                                   د 206.246.715,628      ........................................................ونفقات مببلغ 

 د 419.868.216,109             ............................قدرها  2014 سنة وأرصدة متوفّرة يف مّو
 
  * 

 
 

*                                         * 
 

ة امللحقة سات العموميّ عمليات القبض والصرف مليزانية الدولة وميزانيات املؤسّ  يربز اجلدول التايل نتائج
 : 2014ميزانياتا ترتيبّيا مبيزانّية الّدولة واملراكز الدبلوماسية والقنصلية باخلارج والصناديق اخلاّصة يف سنة 

 

                                                 
                                       . 2013 األرصدة املتوفرة يف مّو د بعنوان390.301.469,514 ذلك مبلغمبا يف   (1)
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 اعتمادات غير
 مستعملة لإللغاء

 اإلنجازات الرصيد المتبقى
يسحب من الحساب القاّر  البـيان التقديرات

 لتسبقات الخزينة
ينقل إلى الحساب القاّر 

 لتسبقات الخزينة
 العنوان األّول الثانيالعنوان  صناديق الخزينة الجملة

 الدولة        
 املقابيض 27.651.562.314,876 19.223.922.560,095   7.130.358.548,696   2.913.417.292,248 29.267.698.401,039 - - -

 املصاريف 27.651.562.314,876 18.514.815.840,519    7.376.894.096,189        770.470.878,205 26.662.180.814,913 - - 989.381.499,963
 الفارق بني املقابيض واملصاريف - 709.106.719,576 246.535.547,493 -   2.142.946.414,043   2.605.517.586,126 - - -
 2015فوائض املقابيض املتعني نقلها إىل تصرف  - - -   2.142.946.414,043 - - - -
 -  لتسبقات اخلزينة احلساب القارّ  نقلها إىلاملتعني  املقابيضفوائض  - - - - - 462.571.172,083 -

  -  - 1.185.022.265,463 - )855.913.789,445( 1.185.022.265,463 1.249.923.032,335 

المؤسسات العمومية ذات الميزانيات الملحقة ترتيبيا بميزانية 
 الدولة

 املقابيض
341.855.517,378  -  - 908.067.514,957    -  املصاريف 1.249.923.032,335   908.067.514,957 )466.633.928,691(

  -  - 276.954.750,506  -  - 276.954.750,506  -  فائض مقابيض العنوان األّول

       
 المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج 

 املقابيض 136.743.723,959 136.743.723,959 - - 136.743.723,959 - - -
 املصاريف 136.743.723,959 132.919.107,560 - - 132.919.107,560 - - -
 -
 -
 

 -
 -
 

 -
3.824.616,399  

3.824.616,399  
 

 -
 -
 

 -
 -
 

3.824.616,399  
 

 -
- 

 فائض مقابيض العنوان األّول
 فوائض املقابيض املتعني إحالتها إىل احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة

 الصناديق الخاّصة         
 املقابيض - - - - 626.114.931,737 - - -
 املصاريف - - - - 206.246.715,628 - - -
 األرصدة املتوّفرة - - - - 419.868.216,109 - - -

 تلخيص النتائج
 د 466.395.788,482فوائض يف املقابيض حتال إىل احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة                    
 -فوائض املصاريف املتعني اقتطاعها من احلساب القار لتسبقات اخلزينة          

 د                       2.142.946.414,043صناديق اخلزينة                               - 2015فوائض تنقل إىل تصرف 
 د 276.954.750,506                         املؤّسسات العمومّية -                                  
    د 1.331.237.017,341                                                  اعتمادات غري مستعملة تلغى

 بالّدينار                                 
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 حسابات تصّرف المحاسبين العمومّيين الّتصريح العاّم بمطابقة 
 2014 للّسنة المالّيةللحساب العاّم 
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 دائرة احملاسبات إنّ 
 

ق بتنظيم دائرة واملتعلّ  1968مارس  8 املؤرّخ يف 1968 لسنة 8 عدد من القانون 55عمال بأحكام الفصل 
من  79والفصل  2008جانفي  29املؤرخ يف  2008لسنة  3احملاسبات مثلما ّمت تنقيحه بالقانون األساسي عدد 

واملتعّلق بسري دائرة احملاسبات تتوّىل الدائرة النظر يف مطابقة  1971ماي  29املؤرّخ يف  1971لسنة  218األمر عدد 
 حسابات تصّرف احملاسبني العموميّني للحساب العاّم للّسنة املالّية،

 

املــــــذكور أعــــــاله نــــــّص صــــــراحة علــــــى إصــــــدار الــــــدائرة لتصــــــريح يف مــــــدى  55وحيــــــث أّن الفصــــــل 
 نة املالّية،احملاسبني العموميني للحساب العاّم للسّ تصّرف بقة حسابات مطا

 

مــــــن جملــــــة  208باحلســــــابات اخلاّصــــــة طبقــــــا ملــــــا يــــــنّص عليــــــه الفصــــــل  الــــــدائرةمــــــّد  يــــــتمّ وحيــــــث مل 
ــــــــة أن تعــــــــّدها بالنســــــــبة  ــــــــة والــــــــيت جيــــــــب علــــــــى املصــــــــاحل اآلمــــــــرة بالصــــــــرف ملصــــــــاريف الدول احملاســــــــبة العمومّي

 ،2014ملصاريفها بعنوان سنة 
 

 مؤّسسات عمومّية؛ 9 ملا عدده 2014وحيث مل يتم مّد الدائرة باحلسابات املالّية لسنة            
 ؛2014بعنوان سنة  ادبلوماسي امركز  11 اتحبسابوحيث مل يتم مّد الدائرة            

 ؛ 2014بعنوان سنة  بلديات 2 وحيث مل يتم مّد الدائرة باحلسابات املالّية ملا عدده
 

وأّن حســــــــاب لخزينــــــــة ا ليّــــــــللــــــــبالد التونســــــــية يعــــــــّد حماســــــــبا مركز  وحيــــــــث أّن أمــــــــني املــــــــال العــــــــامّ 
 التصرف الذي قّدمه للدائرة قد تضّمن جتميعا لكل حسابات احملاسبني العموميني،  

 

، مثلما جاءت مفّصلة باحلساب 2014وحيث تبّني تطابق جمموع أرصدة احملاسبني العموميني لسنة 
للبالد التونسية حبسابه السنوي لنفس السنة  مع ما ّمت جتميعه حبساب أمني املال العامّ  2014العام للسنة املالية 

 املعنية، 
 

 2014وبعد االّطالع على تقرير دائرة احملاسبات حول مشروع قانون غلق ميزانّية الّدولة لتصّرف 
 وعلى املالحظات املدرجة به،

 

 : وحيث تبّني عدم تأثري املالحظات التالية على مطابقة احلسابات 
 

 ضــــــمن واملضــــــّمنة ببنــــــود العمليــــــات للحفــــــظ 2014املــــــوارد احملّصــــــلة بعنــــــوان ســــــنة عــــــدم إدراج  -1
 ، الدولة للسنة املذكورة  ميزانية

مبلـــــغ الرصــــيد املتبقـــــى لــــدى البنـــــك املركــــزي التونســـــي بعنــــوان فـــــتح مبيزانيـــــة الدولــــة عــــدم إدراج  -2
  ،"اّتصاالت تونس"رأس مال شركة 
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املتبقيّـــــــــة  ديون الـــــــــيت ّمت طرحهـــــــــا واملبـــــــــالغالـــــــــباحلســـــــــاب العـــــــــاّم للســـــــــنة املاليـــــــــة عـــــــــدم إدراج  -3
 لإلســـــــتخالص بعنـــــــوان مـــــــوارد الدولـــــــة املثقلـــــــة حبســـــــابات قباضـــــــات الديوانـــــــة طبقـــــــا ألحكـــــــام 

 من جملة احملاسبة العمومّية، 208الفصل 
 ،2014املبالغ بعنوان التسبقات املسندة يف سنة  تسويةعدم  -4
ــــــدات ميزانيــــــة الدولــــــة لســــــنة  -5 والــــــيت ّمت باحلســــــاب العــــــاّم للســــــنة املاليــــــة  2013عــــــدم إدراج متخّل

 ، 2014خالصها على حساب ميزانية سنة 
 208ألحكـــــام الفصـــــل  طبقـــــا الـــــيت ّمت عقـــــدها ومل يـــــتّم خالصـــــها مبـــــالغ النفقـــــاتعـــــدم إدراج  -6

 . باحلساب العاّم للسنة املالّية ةمن جملة احملاسبة العموميّ 
 .ائية املفتوحة بعنوا�اجتاوز نفقات بعض صناديق اخلزينة لالعتمادات النه -7

 

 :الع وبعد اإلطّ 
 

I –  على حسابـات الدولة 
 

 ميـزانّية الّدولـــة  - أ
 

باعتبار العملّيات املنجزة من قبل أمني املال العاّم واألمني العاّم للمصاريف وأمناء املصاريف وأمناء 
بوصفه احملاسب  مبالغها بدفاتر أمني املال العامّ املال اجلهويني وقّباض املالّية وقباض الديوانة وااّمعة على أساس 

 وبلغت املصاريف. د 29.267.698.401,039هائّية ما قدره ض النــركزي للخزينة، بلغت املقابيامل
 .د 26.662.180.814,913

 

وبعد . د  2.605.517.586,126عن فائض يف املقابيض على املصاريف مببلغ  2014وأسفر تصّرف 
وذلك لفائدة احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة يف  2015د يتّم نقله إىل ميزانّية سنة  2.142.946.414,043 مبلغطرح 

 د، يسفر تصرف 269.270.088,493د ولفائدة حسابات أموال املشاركة يف حدود  1.873.676.325,550حدود 

احلساب القاّر  نقله إىليتّم  د 462.571.172,083  ملصاريف مببلغاعلى  املقابيضيف فائض صاف  عن 2014
 .لتسبقات اخلزينة

 

 .وتتطابق هذه الّنتائج مع الّنتائج الواردة باحلساب العاّم للسنة املالّية
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 عملّيات الخزينة - ب
 

 الّدائنة ااّمعــة بتاريــخ  سّجلت احلسابات         
 د 24.758.489.057,827 ....................فائضــا يف املقابيض قدره 2014ديسمـبـر  31

 د 21.857.488.500,433 ..... ....وسّجلت احلسابات املدينة من جهتها فائضا يف املصاريف قدره
                                                                          

 ______________
_ 

 د2.901.000.557,394 ..  .................ممّا أسفر عن فائض صاف يف املقابيض قدره         
 .وميّثل هذا الفائض الصايف الّرصيد املوجود بصندوق أمني املال العامّ 

 

مطابق للرصيد الذي يربز من  إّن الرصيد النهائي الذي يظهر من خالل حسابات أمني املال العامّ 
 .خالل احلساب اخلاّص بتداول األموال من مقابيض ومصاريف كما ورد يف احلساب العاّم للسنة املالّية

 
وعلى صعيد آخر، أفرزت موازنة احلسابات الفرديّة للمحاسبني العموميني حبساب تصّرف أمني املال 

 :الفارق التايل" عملّيات الّتسوية مع القّباض"ني املسّمى العاّم يف مستوى حساب تداول األموال بني احملاسب
 

 د 5.670.356.471,506     لدى أمني املال العامّ " حساب التسوية مع القّباض"رصيد بند  -
 للمصاريف وأمناء املصاريف وأمناء  رصيد  األمني العامّ  -

 د 686.812.105,853 ....................املال اجلهويني وقّباض املالّية وقّباض الّديوانة   
                                                                                 _______________ 

 د 4.983.544.365,653 .................عملّيات بصدد الّتنـزيل 
 

وميّثل هذا الفارق مبلغا متبّق للتسوية يف انتظـار تنزيـل عمليّـات الّصـرف املنجـزة مـن قبـل األمـني العـاّم 
للمصاريف وأمناء املصاريف وأمناء املال اجلهويني وقّباض املالّية وقّباض الديوانة حبساب أمني املال العاّم واليت مل 

 .2014يتّم إدراجها بعد حبسابه عند غلق تصّرف 
 

II – ــــــــــات الملحقــــــــــة  وعلــــــــــى حســــــــــابات المؤّسســــــــــات ــــــــــة ذات الميزانّي العمومّي
 ترتيبّيا بميزانّية الدولة

  
 د 1.185.022.265,463 .......   بلغت مقابيض العنوان األّول اموع املؤّسسات العمومّية

 د  908.067.514,957     ..............................وبلغت مصاريف العنوان األّول
             

 _____________
_ 
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 د 276.954.750,506    .................................... ممّا أسفر عن رصيد مببلغ
 

من ) جديد( 18وذلك وفقا ألحكام الفصل  2014يتعّني نقله إىل ميزانّيات الـمؤّسسات العمومّية لسنة 
 . القانون األساسي للميزانّية

 

 . مع الّنتائج اليت وردت باحلساب العاّم للسنة املالّيةالنهائّية هذه الّنتائج  وتتطابق

 

III – وعلى حسابات المراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج  
 

 :باخلارج   بلغت عملّيات العنوان األّول من امليزانّية التـى أجنزها حماسبو املراكز الدبلوماسّية والقنصلّية
 

 د 136.743.723,959       ......................... ................................قبضا
 د 132.919.107,560            ........................................................وصرفا

                                                                                              
_____________ 

 د 3.824.616,399       ..... ..................ممّا أسفر عن فائض صاف يف املقابيض قدره           
 

 .لتسبقات اخلزينة ويتعّني إحالة هذا الفائض إىل احلساب القارّ 
 . وتتطابق هذه الّنتائج مع الّنتائج اليت وردت باحلساب العاّم للسنة املالّية

 

IV- وعلى حسابات الصناديق الخاّصة 
 

 د 626.114.931,737        ......... .......بلغت املوارد اجلملية احملّصلة للصناديق اخلاّصة
 د 206.246.715,628      ........   ..................................واملصاريف املنجزة

                         
______________  

 د  419.868.216,109      .....   .…..……مجلتها 2014ممّا أفرز أرصدة متوفّرة يف مّو 
 

* 
 
          *           * 

مطابق حلسابات التصّرف اليت وردت على الدائرة من  2014املالّية  وختاما فإّن احلساب العاّم للسنة
قبل احملاسبني املعنيني سواء فيما خيّص عملّيات ميزانّية الدولة وميزانّيات املراكز الدبلوماسّية والقنصلّية باخلارج أو 

اإلمجالّية لعملّيات ميزانّيات  اتلكشوفللحسابات املالية ول وكذلكالعملّيات اليت أجنزتا اخلزينة العاّمة 
 .املؤّسسات العمومّية ذات امليزانّيات امللحقة ترتيبّيا مبيزانّية الدولة
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 :يليوبناء على ذلك فهي تأمر مبا 
 

حتفظ الكشوف والوثائق واملستندات الىت انبىن عليها هذا الّتصريح بكتابة الدائرة وذلك للّرجوع  -
 إليها عند االقتضاء،

 

 بنسخة من هذا الّتصريح، 2014ق مشروع قانون غلق امليزانّية لسنة يرف -
 

 .2014ولة لتصّرف يرفق بذه النسخة تقرير دائرة احملاسبات املتعّلق بغلق ميزانّية الدّ  -
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 ديسمرب 27ضبط نّص هذا التصريح من قبل اجللسة العاّمة لدائرة احملاسبات يف اجتماعها املنعقد يف 

 :حبضور السّيدات والّسادة   2016
 

 المقّرر العام ومنري السكوري الكاتب العاموحمّمد منّصر  الرئيس األّولعبد اللطيف اخلرّاط 
ونورالدين الزوايل وفرج الكشو وهند القوجني وجنيب القطاري وحممد الطرابلسي وحامت السليين وشريفة قويدر 

وبسمة غايل وحممد ياسني الزمين ورمي حسن غرف رؤساء  ومنري بن رجب وفضيلة القرقوري وزهرة خّياش
وخالد بن وفتحية محاد وأكرم املوحلي ولطفي ثائري و�اد معلول  وسامية الزموريوعباس بدر وزكرياء محودة 

 ةومساح بن مح وسلوى بن وايلرؤساء أقسام علي وحممد بوعزيز ونسرين الساملي وحمّمد شيحة وألفة اململوك 
 . مستشارون ووليد املقرون وعائشة بن بنلبحسن عفيفي ورجاء

 
والسّيدات والسادة  مندوب الحكومة العام اهلادي الزرمديينوحضر اجللسة كذلك السيد حممد 

وهالة هاجر جابر وآمال بن رمضان واملنجي احلمامي وآمال اللومي بّواب ومراد بن قسومة  لطفي دربال
 .لدى دائرة احملاسبات ومةمندوبو حك ونرجس السالمي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


