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 حسابات تصّرف المحاسبين العمومّيين الّتصريح العاّم بمطابقة 
 2013 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 األمر  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  218عدد 
 حسابات تصّرف احملاسبني العموميّني للحساب العاّم للّسنة املالّية،

 

املـــــــذكور أعـــــــاله نـــــــّص صـــــــراحة علـــــــى إصـــــــدار الـــــــدائرة لتصـــــــريح يف مــــــــدى  55وحيـــــــث أّن الفصـــــــل 
 نة املالّية،احملاسبني العموميني للحساب العاّم للسّ تصّرف بقة حسابات مطا

 

ن جملـــــــة مـــــــ 208باحلســـــــابات اخلاّصـــــــة طبقـــــــا ملـــــــا يـــــــنّص عليـــــــه الفصـــــــل  الـــــــدائرة مـــــــدّ  يـــــــتمّ وحيـــــــث مل 
العمومّيـــــة والـــــيت جيـــــب علـــــى املصـــــاحل اآلمـــــرة بالصـــــرف ملصـــــاريف الدولـــــة أن تعـــــّدها بالنســـــبة ملصـــــاريفها احملاســـــبة 

 ،2013بعنوان سنة 
 

ة الـــــيت ســـــات العموميّـــــاملؤسّ  مجيـــــعبالنســـــبة إىل " التســـــويةكشـــــوفات "الـــــدائرة لـــــدى وحيـــــث مل تتـــــوفر 
 مل تتجاوز موارد ميزانياتا مبلغ مليون دينار،

 

 ؛عمومّية مؤّسسات 6 ملا عدده 2013املالّية لسنة  ساباتاحلمل يتم مّد الدائرة بوحيث              
 

 ؛2013بعنوان سنة  بالكويت الدبلوماسي كزاملر  وحيث مل يتم مّد الدائرة حبساب            
 

  ؛2013حبساب التصّرف لقباضة الديوانة بسوسة امليناء بعنوان سنة وحيث مل يتم مّد الدائرة 
 

ا لكـــــل احملاســـــبني العمــــــوميني وأّن يّـــــللـــــبالد التونســــــية يعـــــّد حماســـــبا مركز  أّن أمـــــني املـــــال العـــــامّ وحيـــــث 
 حساب التصرف الذي قّدمه هذا األخري للدائرة قد تضّمن جتميعا لكل حسابات احملاسبني العموميني،  

 

، مثلما جاءت مفّصلة باحلساب 2013وحيث تبّني تطابق جمموع أرصدة احملاسبني العموميني لسنة 
للبالد التونسية حبسابه السنوي لنفس السنة  مع ما ّمت جتميعه حبساب أمني املال العامّ  2013العام للسنة املالية 

 املعنية، 
 

وعلى  2013وبعد االّطالع على تقرير دائرة احملاسبات حول مشروع قانون غلق ميزانّية الّدولة لتصّرف 
 ة به،املالحظات املدرج
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 : وحيث تبّني عدم تأثري املالحظات التالية على مطابقة احلسابات 
 

ـــــــوان ســـــــنة عـــــــدم إدراج  -1 ـــــــ 2013املـــــــوارد احملّصـــــــلة بعن ـــــــات للحفـــــــظو واملضـــــــّمنة ببن  ضـــــــمن د العملي
وعـــــدم حتميلهــــــا بصــــــفة �ائيــــــة علـــــى بنــــــود امليزانيــــــة بــــــالرغم مــــــن الدولــــــة للســــــنة املــــــذكورة  ميزانيـــــة

 ، املال العاّم للبالد التونسّيةإدراجها بسجّالت أمني 
مبلـــــغ الرصـــــيد املتبقـــــى لـــــدى البنـــــك املركـــــزي التونســـــي بعنـــــوان فـــــتح رأس مـــــال شـــــركة عـــــدم إدراج  -2

  ،"اّتصاالت تونس"
ـــــالغ -3 ـــــيت ّمت طرحهـــــا واملب ـــــديون ال ـــــة طبقـــــا  عـــــدم إدراج ال ـــــوان مـــــوارد الدول ـــــة لإلســـــتخالص بعن املتبقّي

 مّية،من جملة احملاسبة العمو  208الفصل  ألحكام 
 ،امليزانية عملياتضمن  2013عدم إدراج املبالغ بعنوان التسبقات املسندة يف سنة  -4
ــــــة لســــــنة  -5 ــــــدات ميزانيــــــة الدول والــــــيت ّمت خالصــــــها علــــــى حســــــاب ميزانيــــــة  2012عــــــدم إدراج متخّل

 ، 2013سنة 
مــــن  208ألحكــــام الفصــــل  طبقــــا الــــيت ّمت عقــــدها ومل يــــتّم خالصــــها مبــــالغ النفقــــاتعــــدم إدراج  -6

 . ةجملة احملاسبة العموميّ 
 

 :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  أساس مبالغها بدفاتر أمني املال العامّ املال اجلهويني وقّباض املالّية وقباض الديوانة والّمعة على 
 د وذلك دون اعتبار مبلغ  26.943.574.545,850املركزي للخزينة، بلغت املقابيض الّنهائّية ما قدره 

وبلغت ). يتعّني نقله إىل احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة(ّمت سحبه من متوفّرات اخلزينة  د 1.464.468.380,309
 .د 26.133.230.889,126 املصاريف

 

وبعد طرح . د 810.343.656,724عن فائض يف املقابيض على املصاريف مببلغ  2013وأسفر تصّرف 
وذلك لفائدة احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة يف حدود  2014د يتّم نقله إىل ميزانّية سنة  2.274.812.037,033 مبلغ

 عن 2013 د، يسفر تصرف  397.876.491,656د ولفائدة حسابات أموال املشاركة يف حدود  1.876.935.545,377
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يتّم اقتطاعه من احلساب القاّر لتسبقات  د 1.464.468.380,309  مببلغ فائض صاف للمصاريف على املقابيض
 .اخلزينة

 

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

 

 سّجلت احلسابات  الّدائنة الّمعــة بتاريــخ          
 د 27.371.659.672,996 ....................فائضــا يف املقابيض قدره 2013ديسمـبـر  31

 د 24.510.351.754,475 ..... ....وسّجلت احلسابات املدينة من جهتها فائضا يف املصاريف قدره
                                                                           _______________ 

 د 2.861.307.918,521 ..  .................ممّا أسفر عن فائض صاف يف املقابيض قدره         
 .وميّثل هذا الفائض الصايف الّرصيد املوجود بصندوق أمني املال العامّ 

 

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

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

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

 د 8.178.178.511,487     لدى أمني املال العامّ " حساب التسوية مع القّباض"رصيد بند  -
 للمصاريف وأمناء املصاريف وأمناء  رصيد  األمني العامّ  -

 د 713.465.008,772 ....................اجلهويني وقّباض املالّية وقبّاض الّديوانةاملال 
                                                                                 _______________ 

 د 7.464.713.502,715 .................عملّيات بصدد الّتنـزيل 
 

وميثّــل هــذا الفــارق مبلغــا متبــّق للتســوية يف انتظــار تنزيــل عملّيــات الّصــرف املنجــزة مــن قبــل األمــني العــاّم 
للمصاريف وأمناء املصاريف وأمناء املـال اجلهـويني وقبّـاض املاليّـة وقبّـاض الديوانـة حبسـاب أمـني املـال العـاّم والـيت مل 

 .2013يتّم إدراجها بعد حبسابه عند غلق تصّرف 
 

II –  وعلــــــى حســــــابات المؤّسســــــات العموميّــــــة ذات الميزانيّــــــات الملحقــــــة ترتيبيّــــــا
 بميزانّية الدولة
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 د  1.160.339.361,023 .......   بلغت مقابيض العنوان األّول لموع املؤّسسات العمومّية

 د 926.102.965,061     ..............................وبلغت مصاريف العنوان األّول
              ______________ 

 د  234.236.395,962    .................................... 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   124.297.383,144       ......................... ................................قبضا
 د   120.625.534,415            ........................................................وصرفا

                                                                                          _____________ 
 د   3.671.848,729       ..... ..................ممّا أسفر عن فائض صاف يف املقابيض قدره           

 

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

 

IV- وعلى حسابات الصناديق الخاّصة 
 

 د 604.109.106,017        ......... .......بلغت املوارد اجلملية احملّصلة للصناديق اخلاّصة
 د   213.807.616,074      ........   ..................................واملصاريف املنجزة

                         ______________  
 د   390.301.489,943      .....   .…..……مجلتها 2013ممّا أفرز أرصدة متوفّرة يف موىف 

 

* 
 
          *           * 

مطابق حلسابات التصّرف اليت وردت على الدائرة من  2013وختاما فإّن احلساب العاّم للسنة املالّية 
قبل احملاسبني املعنيني سواء فيما خيّص عملّيات ميزانّية الدولة وميزانّيات املراكز الدبلوماسّية والقنصلّية باخلارج أو 
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يزانّيات املؤّسسات العملّيات اليت أجنزتا اخلزينة العاّمة وكذلك حلسابات التصّرف أو الكشوف اإلمجالّية لعملّيات م
 .العمومّية ذات امليزانّيات امللحقة ترتيبّيا مبيزانّية الدولة

 

 : وبناء على ذلك فهي تأمر مبا يلي
 

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

 

 بنسخة من هذا الّتصريح، 2013يرفق مشروع قانون غلق امليزانّية لسنة  -
 

 .2013يرفق بذه النسخة تقرير دائرة احملاسبات املتعّلق بغلق ميزانّية الدولة لتصّرف  -
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                          يفاملنعقد  هامن قبل اجللسة العاّمة لدائرة احملاسبات يف اجتماع التصريحضبط نّص هذا 

 :حبضور السّيدات والّسادة  2015ديسمرب  28
  

وهند  وحمّمد اهلادي الزرمديين وفرج الكشو   ونور الّدين الزّوايل  عبد الّلطيف اخلرّاط الرئيس األّول

 وحممد منّصر غرفالقنجي وجنيب القطاري وحمّمد الطرابلسي وحامت السليين وفضيلة القرقوري وزهرة خّياش رؤساء 
املقّرر العام ومنري بن رجب وعبد اليد مشكان ونرجس الّسالمي سعد وأمال  ومنري السكوريالكاتب العام 

ومىن  الّلومي بّواب ومراد بن قسومة وحمّمد ياسني الزمين وإيناس زنينة ورمي حسن وبسمة بن غايل وعباس بدر

ولطفي  ونسرين الّساملي  م املوحلي وخالد بنعلي وحمّمد بوعزيز و�اد معلول وحنان رمي أحالم دية وأكر  بوراوي

ومساح بن محّة وألفة اململوك  ومسري احلضري احلبيب عبد السالم ومىن املسدى وعماد الليايل رؤساء أقسامواردة 

 .مستشارونورجاء العفيفي 
 

دوبو حكومة لدى دائرة واملنجي احلمامي من العادل شقرون  ّيدينوالسّ ة وحضر اجللسة كذلك السّيد

 .مندوب احلكومة لدى دائرة الّزجر املايل علياء املكي براطلياحملاسبات والسّيدة 
 

  

 الّرئيس األّول لدائرة المحاسبات

 
 عبد اللطيف الخّراط

  


