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 أهّم االستنتاجات والتوصيات في ما يتعّلق
 2013بغلق ميزانّية الّدولة لسنة 

 
استنادا إىل حساب التصّرف ألمني املال العاّم  2013ّمت إعداد التقرير عن غلق ميزانّية الدولة لسنة 

وقد ّمت عرض مشروع التقرير . 2013واحلساب العاّم للسنة املالّية ومشروع القانون املتعّلق بغلق ميزانّية الدولة لسنة 
 5للحصول على وجهة نظرها وتلّقت الدائرة رّدا يف هذا الشأن بتاريخ  2015ديسمرب  2ة بتاريخ على وزارة املاليّ 

 .2016جانفي 
 

I - االستنتاجات 
 

 2013تعّلقت أهّم االستنتاجات اليت انتهت إليها أعمال الدائرة يف خصوص غلق ميزانّية الدولة لسنة 
وعدم مشولّية احلساب  إصدار النصوص املتعّلقة بقانون املالّيةو  املالّيةهيكلة احلساب العاّم للسنة و بتقدمي احلسابات 

 .  ومؤّشرات تنفيذ امليزانية العاّم للسنة املالّية وعدم اإلفصاح عن معطيات ذات صلة بتنفيذ امليزانّية
 

  اتتقديم الحساب -1
 

حساب  ة إىل دائرة احملاسباتمن جمّلة احملاسبة العمومّية على أن يسّلم وزير املاليّ  209ينّص الفصل 
احلساب العاّم للسنة  كما يسّلم. با ة شهر جويلية من السنة املوالية للسنة اخلاصّ قبل موىفّ  ف أمني املال العامّ تصرّ 

 20إال بتاريخ  2013لسنة  ف أمني املال العامّ حساب تصرّ غري أّن وزارة املالّية مل تقّدم  ،السنة نفس موىفّ املالّية قبل 
العاّم والوثائق املصاحبة له ومشروع قانون غلق امليزانية لسنة أّما احلساب . أي بتأخري جتاوز مثانية أشهر 2015أفريل 
 .بعد مرور أربعة أشهر على اآلجال القانونّيةأي  2015أفريل  29فقد ّمت تقدميه بتاريخ  2013

 

 اتتقدمي احلسابة توصي الدائرة بضرورة املاليّ الرقابة على تنفيذ قوانني على نجاعة إلضفاء مزيد الو 
ا حّىت يتسّىن املصادقة على قانون غلق امليزانّية يف أفضل اآلجال مبالقانونّية ومشروع قانون غلق امليزانّية يف اآلجال 

 .ملالّية الالحقة اّمت التطّرق إليها ويساعد السلطة التشريعية يف دراستها ملشاريع قواننياملسائل اليت  معاجلةميّكن من 
 

يكون ولة للدّ  حلساب العامّ ة احملاسبة العمومية على أّن امن جملّ  208نّص الفصل وعلى صعيد آخر ي
ولة أن تعدها بالنسبة ملصاريفها مفصلة مرفوقا باحلسابات اخلاصة اليت جيب على املصاحل اآلمرة ملصاريف الدّ 

باحلسابات  2013مل يرفق احلساب العاّم لسنة  وخالفا لذلك. وفصوهلاعناوين امليزانّية وأبوابا وأقسامها حسب 
 . املذكورة
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 يقوم بإعداد وزير املالّيةعلى أّن  القانون األساسي للميزانّية ينصّ  من 46أّن الفصل بوجدير بالتذكري 
 خصوص يف بالدفع ذنوناآل بتقدميها لزمي اليت ةاحلسابات اخلاصّ  قاعدة على الّدولة ميزانية غلق قانون مشروع

 دائرة على بعد عرضها ينيالعموم نيسباحملا قبل من املقدمة فالتصرّ  وحسابات فيقة باملصار املتعلّ  عملياتم
 .احملاسبات

 

  للسنة المالّية هيكلة الحساب العامّ  -2
 

 42عدد  رئيس احلكومة نشورمإصدار يف إطار إرساء منظومة التصّرف يف امليزانّية حسب األهداف ّمت 
ميزانّية (بإعداد إطار القدرة على األداء للسياسات العمومّية "واملتعّلق  2012جوان  23خ يف املؤرّ  2012لسنة 
 .2013إعداد ميزانّية الّدولة لسنة رئيس احلكومة حول وذلك بالتوازي مع منشور )" 2013

 

وزارة وفق برامج وبرامج فرعية ترتجم السياسات  نظومة هيكلة ميزانّية كلّ امل إىل هذهويستوجب املرور 
ف يف النفقات وتقّرر ويف هذا اإلطار ّمت اعتبار الربنامج كمجال للتصرّ . العمومّية واملهام املكّلفة با حسب برامج

الحة وزارات الف(تقدمي ميزانيات الدفعة األوىل من الوزارات النموذجّية  2013بالنسبة إىل ميزانّية الّدولة لسنة 
التشريعّية وفق منهجّية  السلطةإىل ) والتشغيلة والرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي والتكوين املهين والصحّ 

 .التصّرف حسب األهداف
 

مل تتضّمن بالنسبة إىل  واجلداول املرفقة به 2013وجتدر اإلشارة إىل أّن احلساب العاّم للسنة املالّية 
ملبالغ نفقاتا حسب الربامج اليت تشرف عليها بل تضّمن توزيع نفقات العنوان األّول  الوزارات املذكورة تفصيال

 529 ق بتنقيح األمر عددتعلّ وامل 2012 ديسمرب 31 خ يفؤرّ امل 2012 ةلسن 3407 عدد عليه األمر نصّ طبقا ملا مبّوبة 
حيث ّمت اعتماد فصول جديدة  ولةالدّ ق بضبط تبويب نفقات ميزانية واملتعلّ  1999 مارس 8 خ يفاملؤرّ  1999 لسنة

 :بالنسبة إىل كّل قسم من أقسام العنوان األّول كما يلي
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 بيان الفصل رقم الفصل القسم

 التأجير العمومي

 نفقات التأجري العمومي حسب الربامج 01.136
 حسب الربامجلة احملاسبة العمومّية ري للمؤسسات العمومّية اخلاضعة لمنحة بعنوان التأج 01.137
 احملاسبة العمومّية حسب الربامجللة منحة بعنوان التأجري للمؤسسات العمومّية غري اخلاضعة  01.138
 جري االعوان العاملني باخلارج حسب الربامجتأ 01.139

 وسائل المصالح

 نفقات وسائل املصاحل حسب الربامج 02.236
 احملاسبة العمومّية حسب الربامجللة منحة بعنوان التسيري للمؤسسات العمومّية اخلاضعة  02.237
 احملاسبة العمومّية حسب الربامجللة غري اخلاضعة  مومّيةمنحة بعنوان التسيري للمؤسسات الع 02.238
 نفقات تسيري املصاحل باخلارج حسب الربامج 02.239

 التدخل العمومي

 نفقات التدخل العمومي حسب الربامج 03.336
 احملاسبة العمومّية حسب الربامجللة منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومّية اخلاضعة  03.337
 احملاسبة العمومّية حسب الربامجللة منحة بعنوان التدخل للمؤسسات العمومّية غري اخلاضعة  03.338
 الربامج تدخالت املصاحل باخلارج حسب 03.339

  

 2013 إصدار النصوص المتعّلقة بقانون المالّية لسنة - 3
 

وّمت . تكميلي ةة أصلي مثّ قانون ماليّ قانون ماليّ  اعتماد 2013 شهد تصّرف على غرار السنتني السابقتني
قانون  وصدر. 2013إصدار قانون املالّية لسنة  2012ديسمرب  29واملؤرّخ يف  2012لسنة  27مبوجب القانون عدد 
إىل تقديرات انت اإلجنازات أقرب وعموما ك 2013 ديسمرب 23 بتاريخ 2013 لسنة 51 عدداملالّية التكميلي حتت 

 .قانون املالّية األصلي منها إىل التقديرات النهائية وذلك رغم صدور قانون املالّية التكميلي يف موّىف السنة
 
خّول القانون األساسي للميزانّية للسلطة التنفيذية إجراء تعديالت ترتيبية خالل الّسنة على الرتاخيص و 

اجياب اجلديدة اليت تفرزها م تنفيذ امليزانّية واحلدى تقدّ لألخذ بعني االعتبار ماملسندة مبوجب قوانني املالّية وذلك 
 . ظروف التصّرف

 
متويلها بواسطة  يتمّ قديرات اعتمادات التعهد والدفع للمشاريع اليت ويف هذا اإلطار يتّم الرتفيع يف ت

1TPقروض خارجية موظّفة مبقتضى قرار لوزير املالية

 
0F

)1(
P1T . أكثر منبعد أي  2015ماي  12يف القرار  إصدار متّ غري أنّه 

على أنّه  نصّ ي الذيالعمومّية من جمّلة احملاسبة  3 وهو ما خيالف الفصل 2013سنة  من �ايةسنة وأربعة أشهر 

                                                 
املتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة  2015 ماي 12 قرار وزير املالّية املؤرّخ يف )1(

 .2013 لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة
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 لسنة احلساب العامّ  حينئذ يشمل وال الدفع،  على يرتكز نظام نطاق يف ...للّدولة املالية العمليات تنفيذ يقع"
 . "السنة تلك خالل فعال بصرفها األمر وقع اليت واملصاريف ّمت حتصيلها اليت اإليرادات إال ما مالية

 

واملتعّلق  2015ماي  12خ يف املؤرّ  2015لسنة  145شارة كذلك إىل أّن األمر احلكومي عدد وجتدر اإل
قد صدر بدوره بتأخري  2013فة لسنة بتوزيع فصال فصال العتمادات التعهد والدفع املرتبطة مبوارد خارجّية موظّ 

 2014لسنة  2264األمر عدد أنّه ّمت مبقتضى  كذلكلوحظ  و  .2013سنة  من �ايةسنة وأربعة أشهر  بأكثر من
توزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وحتويل اعتمادات من قسم إىل قسم ومن  2014جوان  24خ يف املؤرّ 

  .على سبيل التسوية 2013فصل إىل فصل بعنوان ميزانية الّدولة لسنة 
 

 التأكيد على أّن كّل هذه التعديالت الرتتيبية ولئن أجازها القانون األساسي للميزانّية فقد قّيدها ويتعّني 
جل ال يتجاوز ت القبض والصرف مليزانّية ما يف أمبقتضاه اجناز كّل عمليا جيببضرورة احرتام مبدأ السنويّة الذي 

 .موىف الّسنة املعنية بالتصّرف
 

  العاّم للسنة المالّيةالحساب شمولّية عدم  - 4

 في خصوص الموارد والنفقات -4-1
 

التكميلي  قانون املاليةب واملتعّلق 2013ديسمرب  23املؤرّخ يف  2013لسنة  51القانون عدد مبوجب ّمت 
د من الّرصيد املتبقى لدى البنك املركزي التونسي بعنوان .م 1.000بلغ مبالرتخيص يف إجراء حتويل  2013لسنة 

 ).العنوان األّول(لفائدة موارد ميزانّية الّدولة " صاالت تونساتّ "التفويت يف قسط من رأس مال شركة 
 

من القانون األساسي للميزانّية وذلك بالنظر إىل أّن  8 فصلمع أحكام الهذا الرتخيص ال يتماشى و 
الذي و من موارد ميزانّية الّدولة ) مداخيل غري اعتياديّة أخرى(الصنف السادس  تدرج ضمنمداخيل التخصيص 

  .موارد العنوان الثاين ناتمكوّ  ل أحدميثّ 
 

كانت   2006يف سنة  % 35بنسبة " صاالت تونساتّ "وجيدر التذكري بأّن عائدات فتح رأس مال شركة 
)1TP1F)1د.م 873,041املبلغ املتبقى من هذه العملية يساوي  علما بأنّ د .م 3.050 مببلغ

P1T  2013غري أّن حساب سنة 
ومبادئ امليزانّية الشفافية  مقتضياتتضمن مبالغ بذا العنوان وهو ما يتعارض مع ال ي والوثائق املصاحبة له

  .للميزانّية األساسي بالقانون اعليه املنصوص
 

                                                 
 .2013 التقرير السنوي للبنك املركزي الّتونسي لسنة )1(
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إيرادات ظّلت مسّجلة حبسابات امليزانية  تضمني، 2013مل يتّم بالنسبة إىل تصّرف  وعلى صعيد آخر
يف موىف  "مقابيض للحفظ"بعنوان حساب  قابيض على املصاريفاملفائض وبلغ . أمني املال العامّ انتظار لدى 

 . د.م 14,657ما مجلته  2013سنة 
 

 2013لتصّرف  غلق امليزانّية قانونباحلساب العاّم ومشروع  املدرجويف خصوص النفقات تبّني أّن املبلغ 
تضّمن فقد . ال يعكس احلجم احلقيقي للمصاريف املنجزة لتغطية نفقات ختّص العنوان األّول وصناديق اخلزينة

تسبقات على عمليات امليزانية  اتبقايا للتسوية بعنوان حساب 2013حساب التصّرف ألمني املال العاّم لسنة 
د .م 0,500      من اعتمادات احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة مببلغتسبقات د و .م 285,188العنوان األّول قدرها 

 .د.م 3,646وتسبقات من اعتمادات حسابات أموال املشاركة مببلغ 
  

 285,188(     2013ويتضّمن رصيد حساب تسبقات على عمليات امليزانية العنوان األّول بعنوان سنة 

د .م 33و 2007سنة  بعنواند .م 132 إىل سنوات بعيدة وذلك على غرار مبلغ ترجع  للتسويةأساسا بقايا  )د.م
التصّرف على هذا  ويتناىف .د.م 95,198فهي ترتفع إىل  2013أّما البقايا للتسوية املتعّلقة بسنة . 2002بعنوان سنة 

الرتخيص يف منح  أنّه ال يتمّ  الذي ينّص على 59مع أحكام جمّلة احملاسبة العمومّية وخاّصة منها الفصل النحو 
 .إذا كانت ممنوحة على مصاريف قانونّية قّررت هلا اعتمادات خاّصة بامليزانّية التسبقات إالّ 
 

 الّسنة ونفقات أن يقّلص من قيمة إيرادات إدراج احلجم احلقيقي للموارد والنفقاتومن شأن عدم 
 .وأن حيّد من مصداقية النتائج اليت ينتهي إليها تنفيذ امليزانية للّسنة املعنية للميزانية

 

 في خصوص متخّلدات اإلدارة -4-2
 

 دراج اعتماد مبيزانيةعن وزارة املالّية أنّه ّمت إالصادر  2013قانون املالّية لسنة  مبشروعورد بالتقرير املتعّلق 
د لتسوية الديون املتخّلدة لإلدارة بعنوان احملروقات والكهرباء واملاء بصفة جزئية وجدولة .م 120قدره  2012 سنة

أسباب  شرح بوثيقةكما ورد . د.م 360 مببلغدات اإلدارة تقّدر أّن متخلّ علما ب 2013ة بداية من سنة يالّديون املتبق
 .د.م 880بلغت  2012أّن متخّلدات الّدعم بعنوان سنة  2013قانون املالية التكميلي لسنة 

 

والسنوات اليت دات مل يتضّمن معطيات خبصوص هذه املتخلّ  2013لسنة العاّم احلساب  ولوحظ أنّ 
وتشّكل الديون املتخّلدة جتاوزا لالعتمادات املرّخص فيها بالنسبة  .الوزارات اليت تعّهدت بذه الديونو  ترجع إليها

 . إىل السنوات اليت تعود إليها هذه املتخّلدات خبصوص البنود املعنية
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 الديون العمومّية المطروحة والمبالغ المتبقّية لالستخالص في خصوص -4-3
 

 املالّية حيتوى للسنةأّن احلساب العاّم "نّص على من جملة احملاسبة العمومية الذي ي 208لفصل لخالفا 
حسب عناوين امليزانّية وأبوابا وأقسامها وفصوهلا مع بيان مقدراتا وما ّمت  على شرح مفّصل لاليرادات موّزعة

 ّمت املعطيات املتعّلقة باملبالغ اليت 2013لسنة  العامّ ، مل يتضّمن احلساب "حتصيله وما ّمت طرحه وما بقي استخالصه
 .لغ الّديون املتبقّية لالستخالصباومبطرحها خالل السنة 

 

 الميزانّية بتنفيذ صلة ذاتمعطيات اإلفصاح عن عدم  -5
 

 : التالية عدم اإلفصاح عن املعطيات 2013للسنة املالّية  احلساب العامّ  النظر يف خاللمن تبّني 

 وحجم االمتيازات  األداء الذي يتّم اسرتجاعه املوارد اجلبائية فيما يتعلق حبجمها اجلملي ومبلغ فائض
 ؛ اجلبائية والّديوانّية

  حجم مستحقات الّدولة بعنوان مرابيح املؤسسات واملنشآت العمومّية واليت مل يتّم تنزيلها بامليزانّية مبّوبة
 ؛ سات وحسب السنواتحسب املؤسّ 

  ّ؛ملي لالنتدابات الفعلية احملققةاملالّية والعدد اجلص فيها مبوجب قوانني العدد اجلملي لالنتدابات املرخ  
  ّلة خالل السنة من قبل احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة خالية من الفوائض حجم املوارد اجلبائية احملص

ابق وذلك بغرض حتديد حجم املوارد اجلبائية اجلملية احملصلة خالل السنة ف السّ املنقولة من التصرّ 
  ؛ اجلبائي بصفة أدقنسبة الضغط حتديد و 
  عمليات القبض وعمليات الصرف املنجزة من قبل الصناديق اخلاّصة وذلك خبصوص أو وثائق معطيات

لألرصدة يف موّىف سنة وثائق املثبتة ر التتوفّ كما مل . باستثناء املنح اليت يتّم سنويّا رصدها مبيزانية الّدولة
 .باحلساب العاّم للسنة املالّية ةاملدرج األرصدةوهو ما حال دون التأّكد من دقّة  2013

 

ومن شأن عدم اإلفصاح عن هذه املعطيات أن حيول دون ضبط مجلة املوارد احملّصلة ومجلة النفقات 
  .متكني السلطة التشريعية من مراقبة مدى التقّيد برتاخيصها املنجزة وبالتايل دون

 

   مؤّشرات تنفيذ الميزانية -6
  

إىل عّدة استنتاجات متحورت حول تطّور  2013أفضت األعمال املتعّلقة بغلق ميزانية الّدولة لسنة 
 .مؤّشرات تنفيذ امليزانية ومجلة من النقائص ّمتت مالحظتها يف ما خيّص التصّرف يف عمليات امليزانية للسنة املذكورة
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 أهّم المؤّشرات المتعّلقة بالموارد
 

  د، مسّجلة نقصــا مقارنة بالتقديرات .م 26.943,574 ما قيمته 2013بلغت املوارد احملّصلة للميزانّية يف سنة
 .2012يف سنة  % 99,14مقابل  %  98,57د ونسبة حتقيق التقديرات يف حدود .م 391,107النهائّية مببلغ 

 

  2013يف سنة  % 7د وبنسبة .م 1.763مببلغ  2012بإجنازات سنة  مقارنةاملوارد احملّصلة تطّورت.  
 
  السنة  يف % 6,84مقابل  2013سنة  يف % 9,76إىل  )د.م 22.069,266(ارتفع نسق منّو املوارد الذاتّية للميزانّية

 .% 6,68واملوارد غري اجلبائية بنسبة  % 10,93املوارد اجلبائية بنسبة ونتج عن تطّور . الّسابقة
 

  يف التصّرف  % 79,85 مقابل % 81,91ما نسبته  2013مثّلت املوارد الذاتّية من مجلة موارد امليزانّية يف سنة
مليزانية الدولة  املوارد الذاتّية وموارد االقرتاضويربز الرسم البياين التايل  .2010 يف سنة % 90,41الّسابق و

 : 2013إىل  2009 خالل الفرتة من
  

 
 

   2012 يف سنة % 85,62مقابل  % 84,45مّكنت املوارد الذاتية من تغطية نفقات امليزانّية يف حدود نسبة .
 26.133(    د يف تغطية نفـقات امليزانية .م 23.828ما قيمته  2013وسامهت املوارد الوطنية البالغة يف سنة 

 .%  91,18يف حدود نسبة ) د.م
 

   من التقديرات النهائية وذلك نتيجة  % 81,06د أي بنسبة .م 4.874,309ّمت تعبئة موارداالقرتاض يف حدود
صعوبة تعبئة موارد االقرتاض اخلارجي املربجمة لدى كّل من البنك الّدويل لإلنشاء والتعمري والبنك اإلفريقي 

 . للتنمية وعدم إصدار الصكوك اإلسالمية املربجمة
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 المؤشرات المتعّلقة بالنفقاتأهّم  
 

  مسّجلة مقارنة بالسنة الّسابقة منّوا مببلغ  2013د يف سنة .م 26.133,231بلغت االعتمادات املأمور بصرفها ما قيمته
 .% 14,14و د.م 2.909,653مقابل على التوايل  % 11,28د وبنسبة .م 2.649,086

 

  إىل الّسنة املوالية، عن فائض يف د .م 2.274,812بعد نقل فوائض صناديق اخلزينة البالغة  ،2013ف تصرّ أسفر
 .د.م 384,699مقابل  رات اخلزينةجوء إىل متوفّ اللّ ّمتت تغطيته بد .م 1.464,468املصاريف على املقابيض قدره 

 

 د.م 17.707,659(العنوان املوارد احملّصلة بنفس  )د.م 18.714,171(نفقات العنوان األّول  جتاوزت.( 
 

  وصناديق ) د.م 6.707,727(والثاين ) د.م 18.714,171(األّول  نيبني العنوان 2013توّزعت نفقات امليزانّية يف سنة
 ).د.م 711,333(اخلزينة 

 

  بعد أن كانت  2013يف سنة  % 66,20مقارنة جبملة نفقات امليزانية لتصل إىل  نفقات التصّرفحّصة  ارتفاعتواصل
 . 2011يف سنة  % 60,04الّسابقة و سنةاليف  % 61,79يف حدود 

 

  14,17تراجع حّصتيهما مقارنة جبملة النفقات إىل  خدمة الّدين العموميونفقات نفقات التنمية شهدت % 
 .2012بالنسبة إىل كّل منهما يف سنة  % 17,30 مقابل 2013يف سنة  % 16,90و

 

 2012مقارنة بسنة  د.م 358,730 مبا قيمته 2013د يف سنة .م 3.703,558البالغة  نميةنفقات التّ  تراجعت. 
 

  يف سنة  % 38,86ضمن نفقات التصّرف حيث بلغت ) د.م 6.722,868(تطّورت حّصة قسم التدخل العمومي
ودعم دعم احملروقات  باألساس 2013يف سنة نفقات الّدعم  مشلتو . يف التصّرف الّسابق % 33,58مقابل  2013
 . د.م 5.184 حيث بلغتساسية األ املوادّ 

 

 د .م 976,032مقابل  2013سنة يف  % 11,01د ونسبته .م 952,564ات التأجري العمومي مبا قدره ــارتفعت نفق
من مجلة نفقات العنوانني األّول والثاين مليزانية  % 45,74ومثّلت هذه النفقات ما نسبته . 2012يف سنة  % 12,71و

 ). ات خدمة الّدين العموميـاعتبار نفق دون(الّدولة 
 

  يف  % 20,58مقابل  % 8,73بنسبة ) د.م 4.417,674(تكاليف الّدين العمومي أصال وفائدة  2013سنة تطّورت يف
 . السنة الّسابقة

 

  يف سنة  % 44,79تواصل ارتفاع حّصة نفقات تسديد أصل الّدين العمومي مقارنة جبملة نفقات العنوان الثاين لتبلغ
 . 2011يف سنة  % 37,08يف التصّرف الّسابق و % 40,71مقابل  2013
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 رات أخرى مؤشّ 
 

 حمّددة  % 21,3ونسبة  2012يف سنة  % 20,71مقابل  2013يف سنة  % 21,24 لتبلغنسبة الضغط اجلبائي  ارتفعت
 . 2013بامليزان االقتصادي لسنة 

 

  احملّلي من الناتج  % 6,8إىل ما نسبته  )دون اعتبار مداخيل اهلبات والتخصيص وأموال املصادرة( عجز امليزانيةتفاقم
Pاإلمجايل

)
P1TP2F

1
P1TP

(
P  د .م 358,730  مببلغتراجع نفقات التنمية  وباستثناء. 2011 يف سنة % 3,3و 2012يف سنة  % 5,5مقابل

 . أكثر حّدة 2013نسبة العجز املسّجلة يف سنة  تكون
 

  2012 يف سنة % 44,5 مقابل 2013يف سنة  % 45,7 لتبلغتواصل ارتفاع نسبة التداين العمومي. 
 

 امليزان يف  متوقّعة % 4,5ونسبة  2012يف سنة  % 3,9مقابل  2013يف سنة  % 2,3النمّو االقتصادي إىل ما نسبته  تباطأ
 .االقتصادي

 

  يرتفع الرصيد املدين الفعلي للحساب  2013 اىل 2010لسنوات من لبإدراج فوائض املصاريف على مقابيض امليزانّية
 .وهو ما ميّثل دينا على كاهل الّدولة يتعّني تسويته د.م 11.076,949إىل  2013 سنة لتسبقات اخلزينة يف موىف القارّ 
 

II – اتـالتوصي 
 

 :قا وبالنظر إىل ما ورد بذا التقرير توصي الّدائرة مبا يليساب ذكرهايف ضوء االستنتاجات اليت ّمت 
 

 تقديم الحسابات في اآلجال 
 

توصي الدائرة بضرورة تقدمي احلساب العاّم ومشروع قانون غلق امليزانّية وكذلك حساب التصّرف ألمني 
يتسّىن للدائرة إجناز أعماهلا ونشر تقريرها حول غلق ميزانّية الدولة يف أفضل  املال العاّم يف اآلجال القانونّية حىت

 .اآلجال
 

  للّدولة تنمية الموارد الّذاتية 
 

 من خالل التصّدى وذلكتدعيم نسق تطّور املوارد الّذاتية  للميزانّيةتستوجب تغطية احلاجيات املتزايدة 
 .ةاملوازي بالتجارةإىل التهّرب اجلبائي ال سيما املّتصل منه 

 

                                                 
 .2015 نوفمرب 3 بتاريخولة نتائج تنفيذ ميزانية الدّ وزارة املالّية يف خصوص جدول  )1(
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 الّرفع من مردوديّة النظام اجلبائيد حتسني املداخيل اجلبائّية عرب كما يتطلب األمر العمل على مزي
للضغط اجلبائي يسمح بدعم الّنشاط  مقبولمع ضرورة احملافظة على مستوى  والتقليص من التهّرب اجلبائي

 .االقتصادي ودفع االستثمار
 

  ترشيد النفقات العمومّية 
 

ة توصي الّدائرة بالعمل على اختاذ االجراءات يّ ناملتزايدة واملسّلطة على امليزا بالنظر إىل الضغوطات
وحصر نسبة عجز امليزانّية يف  التوازن العاّم مليزانّية الّدولةحتقيق ميّكن من مبا  العمومّيةرتشيد النفقات الكفيلة ب

 .حدود معقولة
 

 في المديونية التحّكم 
 

تدعو ) 2012 يف سنة % 44,5 ابلمق 2013يف سنة  % 45,7(نسبة التداين العمومي  ارتفاعبالنظر إىل 
أن  حيث ةلتمويل نفقات التنمي وحصره قدر اإلمكان، متويل نفقات التصّرفب االقرتاض من أجل جتنّ  الّدائرة إىل

جيابية على وال ينعكس بصفة إيرفع من حجم خدمة الدين العمومي  االستهالكجل أاالقرتاض من  التعويل على
 . االقتصادي نسب النموّ الّرفع يف  وعلىتنمية بالبالد مسار ال

 

كمورد قاّر   راط يف استعمال متوفّرات اخلزينةكما تؤّكد الدائرة على ضرورة العمل على تفادي اإلف
 . لتمويل جانب من عمليات امليزانّية

 

  على الحساب العاّم للسنة المالّية الشفافّيةإضفاء المزيد من 
  

احلساب إىل  هذا إلضفاء مزيد من الشفافية على احلساب العاّم تدعو الدائرة إىل ضرورة أن يستجيب 
يضاحات يف وتضمينه إ ة احملاسبة العموميةكّل الشروط املنصوص عليها بالقانون األساسي للميزانّية ومبجلّ 

فقات الراجعة املوارد والنكّل   وإدراج بني التقديرات واإلجنازات بالنسبة ملختلف بنود امليزانّيةاهلاّمة خصوص الفوارق 
  .على تنفيذ امليزانّية إضفاء مزيد الشفافّيةقصد وذلك  ،رجاعهلذي يتّم إداء افائض األ وكذلك الدولةيزانية إىل م

  


