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  ولة ميزانية الد 
 

 

 تعريف الميزانية وخصائصهـا : البــــاب األول

 

 المبــادئ العــامة للمـــــيزانيـة : البــاب الثانـي

 

 تبويـــــــــب الميزانيـــــــــــة : البــاب الثالــث

 

 إعـداد الميـزانيـة وعرضها على السلطة التشريعية : البــاب الرابـع

 

 يــة والمصادقـــة عليهـــامناقشــة الميــزان : الباب الخامس

 

 التصــرف فــي االعتمــادات : الباب السادس

 

 غلـــق الميزانيــة : الباب السابــع



 

 تعريف امليزانية وخصائصها  

 : أسبـاب ظهـور الميزانيـة:  القسـم األول

يعود ظهور الميزانية إلى أسباب سياسية في المقاا  اوو  تتملاف فاي مطالباة الشاعوب خا اة فاي 

مختلاف الميااديب بماا فاي الاي الميادان  أوروبا بوضع حد للحكم المطلق الذي كان يمارسا  أ احاب الحكام فاي

المالي . وكما رأينا فقد تملف مطلب الشعوب في التفريق بيب مالياة الدولاة والمالياة الخا اة لرااا  الحكام ماب 

 ناحية وفي إخضاع مالية الدولة لمراقبة نواب الشعب مب ناحية ثانية .

فار   الضارائب وباذلي فا ن  وقد نجحت المجالس النيابية في مرحلاة أولاى فاي إقارار حقهاا فاي

أ حاب الحكم لم يعد بوسعهم إحداث الضرائب متى يريدون وكيفما يريدون فكف أداء اديد ال يمكب إقراره إال 

 بموافقة المجلس النيابي باعتباره يعبر عب موافقة المواطنيب الذيب سيتحملون أعباء هذا اوداء .

النيابية إلى مطالبتها بحق ثان وهو حق مراقبتها  وقد أدى هذا المكسب اوو  الذي حققت  المجالس

 لكيفية استعما  اوموا  التي ستنجر مب هذا اوداء أي مطالبتها بمراقبة مصاريف الدولة .

وقد اقتصرت مراقبة المجالس النيابياة لمالياة الدولاة فاي أو  اومار علاى مطالباة الحكوماة بتقاديم 

لة والي بمناسبة اقتراح االداءات الجديدة . وبعد  راع طويف بايب توضيحات حو  وضعية المالية العامة للدو

الهيئات الحاكمة والبرلمانات تم إقرار حق البرلمان في المسائف المالية بواوب عر  مشروع الميزانية علي  

 بطريقة واضحة وبصفة دورية كف عا  .

يااة يعااود أساسااا إلااى وهكااذا فاا ن حاارل البرلمانااات علااى االعتااراف بحااق الموافقااة علااى الميزان

حر ها علاى ممارساة رقابتهاا المسابقة علاى الحكوماة فاي الميادان الماالي حتاى تتعارف علاى مصاادر ماوارد 

الدولة وكيفية استعمالها . وقد ملف إخضاع الميزانية لمصادقة البرلمان وترخيص  المسبق أحد أهم عوامف الحد 

 كمة في الميدان المالي .مب السلطة المطلقة التي كانت تمارسها الهيئات الحا

 : خصائص الميزانيـة:  القسم الثاني

تبرز خصائص الميزانية في تونس مب خال  أحكا  الفصف اوو  مب القانون اوساساي للميزانياة 

 والي ينص قانون المالية بالنسبة لكف سنة على املة تكاليف الدولة ومواردها ويأان بها «الذي ورد كما يلي :

 . »مخططات التنمية وحسب التوازن االقتصادي والمالي الذي يضبط  الميزان االقتصادي  في نطاق أهداف

ف الدولاة يوتتملف هذه الخصائص في أن الميزانية تعتبر أداة سنوية لتقدير وترخيص مجماف تكاال

 -ومواردها في إطار التوازن االقتصادي والمالي .

 ر :ـة أداة تقديـالميزاني  -1

الموارد المنتظر تحقيقها والمصاريف المقرر القيا  بها . فالميزانية تملف تقديرا يشمف هذا التقدير 

لعوامف مب المنتظر وقوعها . وقد مكنت عملية التقدير هذه إدخا  مزيد مب التنظيم والدقة في المالية العمومية 

ب للدولاة االعتمااد حيث مكنت مب تجنب التصرف االرتجالي والي ب عطاء فكرة عامة عب المداخيف التي يمك

 عليها خال  السنة المقبلة والمصاريف التي ستوااهها خال  نفس الفترة .

عملية ضبط تقديرات الموارد مب ناحية ومقارنتها بتقديرات النفقات المنتظر القيا  بها وبذلي ف ن 

ون اعتبااار شااروط التصاارف المااالي السااليم وتساامن بتجنااب النفاااق االرتجااالي د مااب ناحيااة أخاارى تملااف أحااد

 المكانيات المتوفرة .

ومب الناحية السياسية ف ن ضبط هذه التقديرات يسمن للبرلمان بتقييم سياسة الحكومة واختياراتها 

 الي أن الميزانية تعكس سياسة الدولة واتجاهاتها في مختلف المياديب .



 الميزانية أداة ترخيص :  -2

لتنفيذها أي أن  بدون هذه الااازة فا ن السالطة  يعتبر شرط الترخيص في الميزانية شرطا رئيسيا

التنفيذية ال يمكنها استخالل الموارد وال القيا  بالنفقات . ومب هنا تبرز قيمة الترخيص المسبق الذي يتوقاف 

 (1)علي  سير مختلف مصالن الدولة .

هاا حياث وبصفة عامة فا ن الحكوماة ملزماة بتنفياذ ميزانياة السانة فاي حادود التارخيص المساند إلي

وردت بالقانون اوساسي للميزانية وبمجلة المحاسبة العمومية عدة أحكا  تمنع تجاوز الحدود المارخص فيهاا . 

 مب الي :

الاذي يانص علاى أنا  ال يمكاب لراسااء الدارات  من القانون األساسي للميزانيةة 15الفصل  -

 .الترفيع في مقادير االعتمادات المفتوحة بالميزانية بأي مورد خال 

ال يجوز عقد أية نفقاة أو  ارفها  «الذي ينص أن   من مجلة المحاسبة العمومية 84الفصل  -

 . »ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف 

 الميزانية أداة دورية :  -3

تملف خا ية الدورية النتيجة الحتمية لخا يتي التقدير والترخيص الي أن التقديرات ال يمكب أن 

افية لنجازها إال إاا تعلقت بفترة معقولة . كما أن المراقباة التاي يجريهاا البرلماان ال يمكاب تتوفر فيها الدقة الك

 أن تكون نااعة إال إاا تمت ممارستها بصفة دورية ومنتظمة . وتبعا لذلي فقد تم إقرار مبدأ سنوية الميزانية .

 الميزانية أداة ذات صبغة اقتصادية :  -4

لام  1960الاي أن قاانون  1967تشاريع التونساي بموااب قاانون تمت إضافة هذه الخا اية فاي ال

يتعر  إلى عالقة الميزانياة بالحيااة االقتصاادية حياث يانص الفصاف اللااني منا  علاى أن قاانون المالياة تقادر 

بواسطت  املة موارد الدولة وهو الذي يرخص استخال ها وتقدر بواسطت  املة مصاريف الدولة وهو الذي 

 يضبط مبلغها .

د كاناات إضااافة الجانااب االقتصااادي نتيجااة الاادور الااذي اضااطلعت باا  الدولااة فااي المياااديب وقاا

االقتصادية واالاتماعية واعتماد المخططات التنموية منذ بداية الستينات مب القارن الساابق . وباذلي أ ابحت 

ومة بمخططاات التنمياة الميزانية أداة لتنفيذ السياسة االقتصادية واالاتماعية للدولة في إطار التواهات المرس

 مع مراعاة التوازن االقتصادي والمالي الذي يضبط  الميزان االقتصادي .

 : عالقة ميزانية الدولة بقانون المالية ومخطط التنمية والميزان االقتصادي:   القسم الثالث

فاي إطااار عاار  خصاائص الميزانيااة تاام التعار  إلااى عبااارات قاانون الماليااة ومخطااط التنميااة 

 زان االقتصادي فما هي عالقتها بميزانية الدولة ؟والمي

 العالقة بين ميزانية الدولة وقـانون المالية :  -1

مب القانون اوساسي للميزانية حيث ورد بهاذا الفصاف  20تم ضبط محتوى قانون المالية بالفصف 

 مشروع قانون المالية يتضمب أحكاما تتعلق : أن

 مية وبتحديد مبلغها الجملي ,بالترخيص في استخالل الموارد العمو 

  بضبط الوسائف والطرق المتعلقة بنفقات التصرف ونفقات التنمية وبتحديد مبلغها

 اوقصى المفتوح لفائدة ميزانية الدولة .......

 , بتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبضبط الاراءات المالية 

  إلغائها ,ب حداث الحسابات الخا ة في الخزينة وتنقيحها أو 

 , بضبط المبلغ اوقصى لمنن ضمان الدولة والمبلغ اوقصى لقرو  الخزينة 

 . بالترخيص في االقتراضات وااللتزامات لفائدة الدولة 

 كما يتضمب مشروع قانون المالية اداوال تفصيلية تتعلق بتوزيع :

 , موارد ميزانية الدولة  نفا  نفا وفصال فصال 



 ا باباااا وقساااما قساااما ماااع ضااابط اعتماااادات البااارام  نفقاااات ميزانياااة الدولاااة بابااا

 واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التنمية ,

  مااوارد ونفقااات المتسسااات العموميااة ومااوارد ونفقااات الحسااابات الخا ااة فااي

 . الخزينة 

 ياتان سانويا فاي «مب مجلة المحاسبة العمومية ينص على أن   69ومب ناحية أخرى ف ن الفصف 

 . »اباية المعاليم والمحا يف وغيرها مب اليرادات العامة بمقتضى قانون المالية ..... 

يتضن إاا أن مجاا  قاانون المالياة هاو أوساع ماب مفهاو  ميزانياة الدولاة . حياث أنا  يملاف الطاار 

العمومياة  القانوني للمصادقة على الميزانية غير أن  يحتوي على عدة عنا ر أخرى تتصاف ال محالاة بالمالياة

إال أنها ال تتعلق بميزانية السنة المعنياة ملاف تحدياد المباالغ القصاوى لمانن ضامان الدولاة وقارو  الخزيناة . 

 يتجاوز السنة المعنية بالميزانية . ومب ناحية أخرى ف ن مفعو  اوحكا  الجبائية الواردة بقانون المالية 

 عالقة الميزانية بمخطط التنمية : -2

تنمية البرنام  العا  الذي يرسم أهداف التنمية االقتصادية واالاتماعية للبالد خال  يملف مخطط ال

( ولاـ  الصابغة التقديرياة حيااث 1سانوات . وكماا هاو الشاأن بالنسابة للميزانياة تقاع المصاادقة عليا  بقاانون   5

ي انا  يتجااوز الميادان يتضمب النتائ  المتمف تحقيقها سانويا . غيار أنا  يتمياز باأكلر شامولية ماب الميزانياة الا

 المالي البحت ليحدد البرام  على مدى السنوات الخمس وأهداف التنمية االقتصادية واالاتماعية لنفس الفترة .

أما الميزانية المصادق عليها بقانون الماليّة ف ن تقديرها ال تتجااوز سانة واحادة كماا أنهاا ال تشامف 

 تتعاار  إلااى ميزانيااات الجماعااات المحليااة . وتتملااف عالقتهااا إال ماليااة الدولااة والمتسسااات الداريااة وهااي ال

 بالمخطط في انصهار أهدافها ضمب اوهداف العامة للمخطط باعتبارها مرحلة مب مراحف تنفيذه .

 عالقة الميزانية بالميزان االقتصادي : -3

يار سانوي خالفا للميزانية ف ن الميزان االقتصادي ال يخضاع لمصاادقة مجلاس الناواب . وهاو تقر

تحليلااي للوضااعية االقتصااادية يتااولى تقياايم النجااازات مقارنااة بتوقعااات المخطااط كمااا يتضاامب توقعااات نتااائ  

 النشاط االقتصادي للسنة وتحييب توقعات المخطط اعتمادا على تطور الظرف االقتصادي الداخلي أو العالمي.

 

 املبادئ العامة للميزانية  
اقبة شاملة ونااعة على مختلف اواناب الميزانياة أبارز أنا  إن حرل البرلمانات على إاراء مر

ال بد مب توفر أساليب وطارق تضامب ممارساة هاذه الرقاباة . وقاد عملات هاذه البرلماناات علاى إحاداث قواعاد 

 خا ة بالميزانية وألزمت الحكومات بتطبيقها عند إعداد وتنفيذ الميزانية .

لقرن التاسع عشر وأوائف القرن العشريب أهمياة بالغاة وتملف هذه القواعد التي يعود تاريخها إلى ا

 إلى دراة أ بحت تملف المبادئ اوساسية للميزانية . وهذه المبادئ هي :

 مبـــدأ الوحــــدة  -

 مبـــدأ السنويـــة  -

 مبـــدأ الشموليـة -

 مبــدأ التــــوازن -

الميزانياة خاال  القارن وقد نت  عب تغير دور الدولة واتسااع نشااطها وعاب التحاو  الاذي عرفتا  

 العشريب واوب إدخا  التعديالت الضرورية على هذه القواعد وسباب مالية واقتصادية وسياسية .

 : مبدأ وحدة الميزانية:  القسم األول



 مفهوم المبدأ :  -1

يقصد بهذا المبدأ أن تضم الميزانية فاي وثيقاة واحادة مجماوع النفقاات واليارادات المتوقعاة حتاى 

للما  بها وفهمها بطريقة واضحة . الي أن تقديم ميزانيات ازئياة علاى مراحاف قاد ال يمكاب ماب نظارة يمكب ا

شاملة لحقيقة النفقات واليرادات . غير أن هذا المبدأ ال يساتلز  تقاديم ميزانياة الدولاة فاي ورقاة واحادة أو فاي 

تقديم امياع الوثاائق المتعلقاة بالميزانياة  مجلد واحد إا قد تحتوي الميزانية على عدة أازاء . فجوهر المبدأ هو

 في وقت واحد بصورة تمكب البرلمان أن يحو ف بسهولة هذه الوثائق ويتعرف على مجموع ميزانية الدولة . 

 ومب مزايا هذا المبدأ أن  :

  يكفف الوضوح في عر  مجموع نفقات الدولة وإيراداتها إا يكفي النظر في إامالي هذه

للتمكب مب عدة بيانات ومتشرات ملف توازن الميزانياة أو نسابة العجاز النفقات والموارد 

 ونسبة الضغط الجبائي ونسبة المديونية .

  يمكب مب االطالع على تطور حجم النفقات مب سنة إلى أخارى لمتابعاة ظااهرة االرتفااع

 وكيفية تغطيتها .

 ساالطة التنفيذيااة يمكااب مااب اللمااا  بمجمااف نشاااط الدولااة وبالوضااع المااالي دون السااماح لل

 بتجزئة الميزانية .

 االستثناءات لمبدأ الوحدة : -2
 

 المؤسســـات العموميــــة : -

نتيجة لتطور دور الدولة وما انجر عن  مب تغييار علاى مفهاو  المالياة العمومياة فاان تطبياق مبادأ 

دولاة تبنيهاا لعادة أنشاطة وحدة الميزانية بمفهوما  الكالسايكي لام يعاد ممكناا . حياث انا  تولاد عاب تطاور دور ال

اديدة اات  بغة  ناعية أو تجارية . وقاد تولات ممارساة هاذه اونشاطة بواساطة متسساات عمومياة أو اات 

رأس ما  مشترك تتطلب ميزانيات خا ة بها وتعتمد طرق محاسبية وإاراءات تسيير مغايرة لما هو معماو  

هاذه المتسساات ضامب الميزانياة العاماة للدولاة وباذلي ب  بالنسبة للدولة . وبذلي فان  يصعب إدماا  ميزانياات 

أ بحت لكف متسسة مب هذه المتسسات ميزانية خا ة غير مدراة بميزانية الدولة. ويملاف الاي أو  خارو  

عب مبدأ وحدة الميزانية وتبقى الصلة قائمة بيب ميزانيات هذه المتسسات وميزانية الدولة التي يمكب لها ر د 

ات التاي تمار بصاعوبات فاي شاكف مانن تجهياز أو مانن تصارف وهاي نفقاات ترسام ضاامب مانن لفائادة المتسسا

اعتمادات وزارات الشراف بميزانية الدولة . كما يمكب الحصو  علاى عائادات مالياة فاي  اورة تحقياق هاذه 

 المتسسات أرباحا تدر  ضمب موارد الميزانية .
 

التي بعلتها الدولاة للقياا  بالادور الجدياد هذا بالنسبة للمتسسات اات الصبغة التجارية والصناعية 

الذي أنيط بعهدتها والى اانب هذه المتسسات االقتصاادية وساعيا وراء تساهيف ساير بعاص المصاالن الدارياة 

تتااولى الدولااة إعطائهااا الشخصااية المدنيااة واالسااتقال  المااالي وهااي مااا يعباار عنهااا بالمتسسااات العموميااة اات 

بميزانيات خا ة بها تم ضبط طرق التصرف فيها بالقاانون اوساساي للميزانياة  الصبغة الدارية . وهي تتمتع

 ( .259إلى  236( وبمجلة المحاسبة العمومية  الفصو  مب 22و  21 الفصف 

تتكااون إياارادات هااذه المتسسااات مااب المقااابيص الخا ااة بهااا وكااذلي مااب ماانن تصاارف علااى 

 وزارات الشراف . االعتمادات المرسمة بميزانية الدولة ضمب اعتمادات

وبالرغم مب ان ميزانيات المتسساات اات الصابغة الدارياة ال تادر  ضامب ميزانياة الدولاة غيار 

 أنها تضمب بقانون المالية وتتم المصادقة عليها مب قبف مجلس النواب . وهي ميزانيات ملحقة بميزانية الدولة . 

ط طارق التصارف فيهاا . وتحاا  : هي  ناديق تحدث مقتضى قاوانيب تضاب الصناديق الخاصة -

لفائدتها اعتمادات مرسامة بميزانياات وزارات االشاراف توظاف أساساا للتشاجيع علاى االساتلمار والـاـي فاـي 

شكف قرو  تمنحها هذه المنشآت باسم الدولة لفائدة الخوال . يوكف التصرف في هذه الصناديق إلى منشآت 

ة والمنشأة المعنياة . وماب بينهاا يمكاب اكار الصاندوق الخاال عمومية بمقتضى اتفاقيات تبر  بيب وزير المالي



للتنميااة الفالحيااة والصاايد البحااري و ااندوق التطااوير والالمركزيااة الصااناعية والصااندوق الااوطني للنهااو  

  لتقليدية والمهب الصغرى .بالصناعات ا

 اف القارو  ويكمب االستلناء لمبدأ الوحدة في ان موارد هذه الصناديق المتأتياة ماب اساترااع ا

الممنوحة وفوائدها ال تادر  بميزانياة الدولاة وتبقاى مخصصاة لفائادة الصاناديق المعنياة لعاادة اساتعمالها ماب 

 اديد .

 تقسيم ميزانية الدولة إلى عنوانين : -

خالفا لمبدأ الوحدة تم منذ بداية الستينات وخال  عدة سانوات اعتمااد ميازانيتيب منفصالتيب تتعلاق 

التسيير واللانية بميزانية التجهيز وتتم المصادقة على كاف منهماا بقاانون خاال . ولائب تام مناذ  اوولى بميزانية

تقااديم ميزانيااة التصاارف وميزانياة التنميااة ضاامب قااانون ماليااة واحاد غياار ان تقساايم الميزانيااة إلااى  1987سانة 

نيتيب منفصلتيب حيث يتعذر ازئيب : عنوان أو  للتصرف وعنوان ثان للتنمية يعتبر بملابة موا لة تقديم ميزا

الجمع بيب العنوانيب بصفة آلية لمعرفة الحجم الكامف للميزانية الي ان العنوان اللاني كان يمو  ازئيا بالفارق 

بيب موارد ونفقات العنوان اوو  ومب الي فان الجمع بيب العنوانيب ياتدي إلاى احتسااب هاذا االدخاار الداري 

 حجم الميزانية . مرتيب مما ينت  عن  تضخيم في

وهكذا يتبيب ان هذا التقسيم ال يتماشى تماما ومبدأ وحدة الميزانية المبني أساسا على الوضوح في 

عر  مجموع الميزانية . وقد تمت مرااعة طريقة تقديم الميزانية اثر تنقاين القاانون اوساساي للميزانياة سانة 

المتعلق بمساهمة العنوان اوو  في العنوان اللااني  ومرااعة تبويب الميزانية حيث تم حذف الفصف (1) 1996

وبذلي فان التقسيم الحالي للميزانية إلاى عناوانيب لام يعاد . مب نفقات العنوان اوو  و مب موارد العنوان اللاني 

 يملف استناء لمبدأ الوحدة .

 الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة : -

صاالن التاي لهاا طاابع اقتصاادي وتجااري والتاي تقارر تعكس الميزانيات الملحقة نشاط بعاص الم

الدولة ان تمارسها بنفسها دون إعطائها الشخصية المدنية واالستقال  الماالي . ويسامن إعطااء ميزانياة خا اة 

 لكف مصلحة مب هذا النوع بمتابعة نشاطها والتعرف على نتائ  تصرفها . 

ليااة وهااي تخضااع الحكااا  القااانون اوساسااي تااتم المصااادقة علااى الميزانيااات الملحقااة بقااانون الما

 ( .235إلى  221( ومجلة المحاسبة العمومية  الفصو  مب  19إلى  17للميزانية  الفصو  

وقد تم في السابق إحداث ميزانيات ملحقة بميزانية الدولة  وكالة التبغ والوقياد , الااعاة والتلفازة 

. وبذلك فانه لم تعةد تودةد حاليةا ميزانيةات إلى منشآت عمومية  التونسية . البريد والهاتف( تم تحويلها فيما بعد

 ملحقة بميزانية الدولة .

 الحسابات الخاصة في الخزينة : -

تملف الحسابات الخا ة فاي الخزيناة وسايلة تسامن بتخصايص بعاص المقاابيص لتموياف عملياات 

ال تظهر ضمب وثائق الميزانياة  1967معينة تهم بعص المصالن العمومية . وقد كانت هذه الحسابات قبف سنة 

 وكانت بذلك تمثل استثناء واضحا لمبدأ الوحدة .

إ الحا هاما بالنسبة لهذه الحسابات إا أخضاعها لانفس القواعاد المنطبقاة  1967وقد ادخف قانون 

ماب  220إلاى  217ماب القاانون اوساساي للميزانياة والفصاو  ماب  24إلاى  22على ميزانية الدولة  الفصو  

ة المحاسبة العمومية( و أواب إحداثها وإلغائها بمقتضى قانون المالية . ولئب أ ابحت تاتم الصاادقة علاى مجل

ميزانياتها منذ الي التاريخ بقانون المالية غير انها بقيت خار  ميزانية الدولة . وتم تادارك هاذه الوضاعية اثار 

واردها ونفقاتها ضمب الجزء الخامس مب حيث أ بحت تدر  م 1996تحوير القانون اوساسي للميزانية سنة 

ولةم تعةد هةذل الحسةابات مب هذا القانون . وباذلي تام تادعيم مبادأ وحادة الميزانياة  9ميزانية الدولة وفقا للفصف 

 تمثل استثناء له كما كان في السابق .

 : مبدأ سنوية الميزانية:  القسم الثاني

 مفهـــوم المبــــدأ : -1



يزانية المصادقة عليها بصفة دورية كف عا  مب طرف البرلمان ومعنى هذا يقصد بمبدأ سنوية الم

أن الترخيص البرلماني الذي يعطى للحكومة الساتخالل المقاابيص وتأدياة النفقاات يادو  فتارة معيناة تسااوي 

 سنة . وعلى هذا اوساس فان لقاعدة السنوية اانبيب :

 ة سانويا علاى مصاادقة البرلماان يتملف الجانب اوو  في وااوب إعاداد وعار  الميزانيا

واعتبارا لكون هذه المصادقة تملف الترخيص في اباياة الماوارد وتأدياة النفقاات المقادرة 

بالميزانية فان  نظريا ال يكون بوساع الحكوماة ان تقاو  باساتخالل أي أداء أو تأدياة أياة 

 نفقة بعنوان تلي السنة طالما لم يصادق البرلمان على الميزانية .

 الجانب اللاني في وااب الحكومة بان تقو  بتنفيذ الميزانية خال  السنة نفسها . يتملف 

وقد ورد مبدأ السنوية بالفصف اوو  مب القانون اوساساي للميزانياة كماا ناص الفصاف اللااني ماب 

 . (1)ديسمبر مب نفس العا   31نفس القانون على ان السنة المالية تبدأ في أو  اانفي وتنتهي في 

هو الشأن بالنسبة لمبدأ وحدة الميزانياة فاان إقارار مبادأ السانوية يرااع فاي او اف وساباب  وكما

سياسية تتملف في حرل البرلمانات على مراقباة المالياة العمومياة بصافة دورياة ومساتمرة ومنتظماة . وباذلي 

عماف الحكوماة فاي أ بحت مناقشة الميزانية كف سنة مناسبة للبرلمان الطالع بصفة مدققة على مختلف اوا  

 مختلف المياديب إا ان الميزانية مرآة تعكس التواهات العامة للسياسة المعتمدة .

إلى اانب اوسباب السياسية فقد استجاب إقرار مبدأ السنوية إلى عواماف مالياة وفنياة دعمات هاذا 

لميزانياة تقاو  علاى توقعاات المبدأ . إا بينت التجرباة عادة مزاياا الختياار السانة كفتارة لصاالحية الميزانياةّ . فا

اليرادات والنفقات وتعتبر السنة فتارة مالئماة لتقاديم توقعاات يمكاب تحقيقهاا إضاافة لكاون السانة تملاف الادورة 

 العادية للحياة االقتصادية .

ولو تم اختيار فترة أطو  مب السنة كأساس لتقديرات الميزانياة والمصاادقة عليهاا ودى الاي إلاى 

قدير لتباعد الفترة بيب التقادير والتنفياذ الفعلاي ساواء بالنسابة إلاى الماوارد أو النفقاات . كماا ان عد  الدقة في الت

اختيار فترة  أطو  مب السنة يكون مب شأن  حرمان البرلمان مب إاراء مراقبة دورية فاي فتارات متقارباة فاي 

 الزمب . 

علاى النشااط الماالي الاي ان  أما اعتماد فترة اقصر مب السنة فان  ياتدي إلاى إدخاا  االضاطراب

إاراءات إعداد مشروع الميزانية ومناقشتها والمصادقة عليها تتطلب وقتا طويال اومر الذي يجعاف ماب قصار 

 المدة مصدر إرهاق للسلطتيب التنفيذية والتشريعية وسببا في عد  استقرار المصالن .

المفهاو  الكالسايكي للمالياة العمومياة فا ن تطاور  ولئب ملف مبدأ السنوية قاعدة أساسية مب قواعد الميزانياة فاي

دور الدولة وتدخلها في الحياة االقتصادية أدى إلى وضع مشااريع تنموياة هاماة يتجااوز تنفياذها السانة. وباذلي 

فان مبدأ السنوية الذي كان يستجيب لادور الدولاة فاي مفهوما  القاديم ا ابن ال يتماشاى دائماا ماع خصو ايات 

ة للدولة . وبات مب الضروري عندئذ إيجاد الصيغ الكفيلة للتوفيق بيب هذا المبدأ مب ناحية بعص النفقات الجديد

 وبيب الطبيعة الخا ة لنفقات التجهيز مب ناحية ثانية .

 االستثناءات لمبدأ سنوية الميزانية : -2

 : اعتماد ميزانية استثمار متعددة السنوات -

تخطيط كطريقة للتنمية وتحملها لقسط ها  مب مستولية اختارت الدولة التونسية ال 1962منذ سنة 

تنفيااذه . فأ اابحت الميزانيااة بااذلي أداة تنفيااذ المخطااط واااب التنساايق بينهمااا فااي مااا يتعلااق بقاعاادة الساانوية . 

فالمخطط يضبط اوهاداف البعيادة والمتوساطة اوماد والوساائف الواااب اعتمادهاا لتحقيقهاا اماا الميزانياة فهاي   

 لتنفيذ اوهداف المحمولة على كاهف الدولة فكيف يمكب التوفيق بينهما ؟ اداة سنوية 

القياا  بتجرباة اولاى تمللات فاي  1964 – 1962للتنسيق بيب الميزانياة والمخطاط تام خاال  فتارة 

وضع ميزانية تجهيز منفصلة عب ميزانياة التسايير . ولائب تمات المحافظاة علاى السانوية فاي مساتوى ميزانياة 

تاام وضااع ميزانيااة اسااتلمارية للالثااة ساانوات تطااابق ماادتها فتاارة المخطااط اوو  . وقصااد مالئمااة التساايير فقااد 



بالتنصايص علاى إمكانياة اعتمااد ميزانياة اساتلمارية تضابط  1960التشريع مع هذا االختياار تام تنقاين قاانون 

 ايرادات ونفقات الدولة بالنسبة لعدة سنوات .

ماب نوعهاا عادة  اعوبات أثنااء تنفياذ هاذه الميزانياة ساواء وقد ابرزت نتائ  هذه التجربة الفريدة 

بالنسبة للموارد أو النفقات اتضن مب خاللها  عوبة ضبط الميزانية على امد طوياف الاي ان كاف ماب الماوارد 

والنفقاات تتااثر بعواماف داخلياة وعالمياة يصاعب الاتكهب بهاا عناد إعاداد توقعاات الميزانياة . وقاد ابارزت هااذه 

يس باالمكان وضع ميزانية تمتد على عدة سنوات وتتطابق تماما مع المخطط فاتم التخلاي عنهاا . التجربة ان  ل

 وتقرر الراوع إلى مبدأ السنوية بالنسبة لميزانية االستلمار كما هو الشأن بالنسبة لميزانية التصرف .

تجربااة  اعتماااد 1965بهادف المالئمااة باايب المخطاط وميزانيااة اسااتلمار سانوية تاام بدايااة ماب ساانة 

أخرى تمللت في إحداث الميزان االقتصادي كأداة و ف بايب المخطاط والميزانياة . فاالميزان االقتصاادي هاو 

عبااارة عااب وثيقااة للتصاارف االقتصااادي والمااالي تهاادف إلااى ضاابط المشاااريع المضاامنة بااالمخطط والمزمااع 

المخطط ويملاف باذلي حلقاة و اف انجازها خال  سنة معينة مع تحديد تكاليفها . فهو يهم تنفيذ قسط سنوي مب 

هامة بيب الميزانية والمخطط . كماا يتاولى تقاويم وتعاديف التقاديرات اوولياة للمخطاط التاي تادعو الحاااة إلاى 

 مرااعتها عند التنفيذ لجعلها متماشية مع المعطيات االقتصادية واالاتماعية .

طرياق الميازان االقتصاادي  وهكذا وانطالقاا ماب النتاائ  المساجلة خاال  كاف سانة فانا  يمكاب عاب

كشف العوامف التي قد تحاو  دون موا الة تنفياذ المخطاط بغياة معالجتهاا والسايطرة عليهاا . كماا ان الميازان 

االقتصااادي يضاابط الوسااائف والتاادابير الكفيلااة باااقرار التااوازن الساانوي ويمكااب بااذلي مااب اتخاااا القاارارات 

 ف إلي  المخطط وبيب المعطيات الظرفية لالقتصاد .الضرورية للتوفيق بيب التوازن النهائي الذي يهد

واعتبارا لنجاعة هذه الطريقة في متابعة تنفياذ المخطاط ولتمتايب الصالة بايب الميزانياة والمخطاط 

الصبغة االقتصادية للميزاينة وواوب اعدادها في نطااق أهاداف مخططاات التنمياة وحساب  1967اقر قانون 

 يضبط  الميزان االقتصادي .التوازن االقتصادي والمالي الذي 

 

 إحداث اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد : -

 

الراوع إلى السنوية بالنسبة لميزانية التجهيز واعتماد الميزان االقتصادي كأداة تنسيق بايب  بّ ـمك

الرااوع  المخطط والميزانية مب تحقيق المزيد مب الدقة في تقدير موارد ونفقات العناوان اللااني . غيار ان هاذا

إلى السانوية آثاار عادة مشااكف عملياة تتعلاق بكيفياة اعتمااد نفقاات المشااريع التاي يتطلاب تنفياذها عادة سانوات 

وتحميلها على اكلر مب ميزانية واحدة . وتملف الحف في تقسيم اعتماادات العناوان اللااني إلاى ثالثاة أناواع هاي 

 اعتمادات البرام  واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع .

 اعتمادات البرامج : -أ

ان اعتمادات البرام  تعيب البرام  أو المشاريع التي «مب قانون الميزانية على  13ينص الفصف 

يمكااب للدولااة الشااروع فيهااا خااال  ساانة مااع ضاابط مبلغهااا الجملااي وينبغااي ان تساامن هااذه االعتمااادات بالتعهااد 

 . »الل  بدون إضافةبمصاريف تتعلق بانجاز مشروع كامف أو ازء واضن من  يمكب استغ

تتضاامب هااذه االعتمااادات التقااديرات الجمليااة لكااف مشااروع اديااد تعتااز  الحكومااة انجااازه . وتااتم 

دراستها والمصادقة عليها مب طرف السلطة التشريعية ضمب قانون المالية . والغر  مب هذه االعتماادات 

 ااورة المصااادقة علااى هااذه هااو تمكاايب هااذه الساالطة مااب االطااالع علااى كااف المشاااريع المبرمجااة . وفااي 

االعتمادات ف نها تبقى سارية المفعو  كامف مدة تنفيذ المشروع يمكب بذلي أن تتجاوز السنة . كما يمكاب فاي 

 ورة تغيير حجم كلفة مشاروع إماا بالزياادة أو بالنقصاان طلاب المصاادقة علاى تحيايب االعتماادات ضامب 

 قانون المالية للسنة أو السنوات الموالية .

لشارة ان المصادقة على هذه االعتمادات ال ينت  عنهاا التازا  بالنفقاات ماب طارف الدولاة إا مع ا

 البرام  ال تلز  الدولة إال في حدود اعتمادات التعهد المفتوحة بمقتضى قانون المالية . تان اعتمادا



 اعتمادات التعهد : -ب

توضع سنويا اعتمادات تعهد لكف في إطار تنفيذ المشاريع التي تم ر د اعتمادات برام  لفائدتها 

مشروع تحت تصرف الوزارات المكلفة بالتنفيذ ليتسنى لها التعهد بالمصااريف الالزماة لتنفياذ المشاروع ملاف 

إاراء الدراسات أو شراء اور  أو القيا  ب اراءات االنتازاع أو طلاب العارو  أو باابرا  عقاود الصافقات 

 مع المقاوليب .

ة العتمادات البرام  فان اعتمادات التعهد تبقى مستمرة المفعو  ماب سانة ومللما هو الشأن بالنسب

ان اعتمااادات التعهااد «مااب قااانون الميزانيااة  14إلااى أخاارى دون اعتبااار قاعاادة الساانوية حيااث ياانص الفصااف 

 . »مسترسلة المفعو  بدون تحديد في المدة ويمكب نقلها مب عا  إلى آخر إلى ان تلغى عند االقتضاء
 

لتنفيااذ المشااروع فااي حاادود مااا تماات كااب اعتمااادات التعهااد الدولااة مااب االلتاازا  بالنفقااات ولاائب تم

المصادقة علي  غيار ان الادفع الفعلاي لالماوا  الناات  عاب هاذه التعهادات ال ياتم اال فاي حادود اعتماادات الادفع 

 المسموح بها سنويا .

 اعتمادات الدفع :  -ج

ع  فعال خال  السنة بعنوان البارام  المعتمادة وعلاى تملف هذه االعتمادات المبلغ المرخص في دف

أساس ما وقع االلتزا  ب  مب نفقات في إطاار اعتماادات التعهاد . وبماا ان اعتماادات الادفع هاي التاي لهاا  الة 

مااب قاانون الميزانيااة علااى         14مباشارة بااأموا  الدولاة فقااد وقااع إخضااعها لمباادأ السانوية ولااذلي ياانص الفصاف 

ت الدفع التي لم يقع استعمالها عند ختم ميزانية الدولاة تلغاى ويمكاب فتحهاا ماب ادياد بعناوان السانة ان اعتمادا

 الموالية .

وهكذا نالحظ بالنسبة لميزانية التنمية ان الراوع إلى مبدأ السانوية يتملاف فاي إخضااع اعتماادات 

تجااوز السانة تساهيال لتنفياذ المشااريع  الدفع لهاذه القاعادة . اماا اعتماادات البارام  واعتماادات التعهاد فيمكنهاا

 واعتبارا لكونها ال تتدي إلى مصاريف فعلية إال في حدود اعتمادات الدفع .
 

 : مبدأ الشمولية:  القسم الثالث
 

 مفهوم المبدأ : -1

يتعلق هذا المبدأ بطريقة ترسيم تقديرات الموارد والنفقات ضمب الميزانية . وتتملف هاذه الطريقاة 

رسيم تقديرات كافة الموارد وكافة المصاريف ضمب ميزانية الدولة دون مقا اة بينهاا ماب ناحياة في واوب ت

واعتماد كافة الموارد لتغطية كف النفقات بدون تخصيص أ ناف مب هذه الموارد لسد حاايات أ ناف معينة 

 مب النفقات مب ناحية أخرى .

عادتيب هاي قاعادة عاد  المقا اة وقاعادة وعلى هذا اوساس فان مبدأ شمولية الميزانياة يتضامب قا

 عد  تخصيص الموارد لتسديد بعص المصاريف .

 قاعدة عدم المقاصة : -أ
 

هناك طريقتيب ممكناة لترسايم تقاديرات الماوارد والنفقاات ضامب الميزانياة تتملاف أماا فاي اعتمااد 

المقا اة بايب الماوارد  طريقة النات  الصافي وأما في اعتمااد طريقاة المحصاو  الخاا  التاي ترتكاز علاى عاد 

 والنفقات المتوقعة .

  : تتملف هذه الطريقة في خصم بعص النفقات مب الموارد وترسيم الفارق بينها فقاط طريقة الناتج الصافي

ضمب الميزانية . ف اا تم اعتماد هذه الطريقة ملال لترسيم الموارد الجبائية بالميزانية ف نها سوف تتدي إلى 

علقة بساير وتجهياز كافاة مصاالن وزارة المالياة المكلفاة بالجباياة واالساتخالل وال خصم كف النفقات المت

يرسم بالميزانية إال المبلغ الصاافي بعاد طارح هاذه التكااليف . ويكاون الشاأن كاذلي بالنسابة لبااقي مصاالن 

الطريقة الدولة ملف وزارة الفالحة ووزارة أمالك الدولة والشتون العقارية . وعلى الرغم مب بساطة هذه 

إال أنها تتضمب عدة سلبيات حيث أنها ال تسمن بالتعرف على الحجم الحقيقي لمصااريف مختلاف مصاالن 



الدولة كما أنها ال تمكب ملال مب إبراز المبلغ الجملي الحقيقاي لماوارد الدولاة وبالتاالي ف نهاا ال تمكاب مالال 

جبائي . كما ان هاذه الطريقاة ال تعطاي مب التعرف على مجموع موارد الجباية وال معرفة نسبة الضغط ال

 للسلطة التشريعية  ورة كاملة على حجم كلفة تسيير مصالن الدولة وال مواردها الكاملة .

 : )تتمياز هاذه الطريقاة بالشامولية حياث انهاا تساتواب ترسايم  طريقة عدم المقاصةة )أو المحصةول الخةام

التوقعاات ماب ناحياة وترسايم كاماف المصااريف كامف الموارد حساب مبالغهاا الخاا  طبقاا لماا تفضاي إليا  

الالزمااة لتساايير مصااالن الدولااة وتنفيااذ برامجهااا التنمويااة باادون مقا ااة .  وقااد تاام تكااريس هااذه الطريقااة 

مب القانون اوساسي للميزانية الذي ينص على ان الموارد ترسم في الحسابات بجملتها بادون  15بالفصف 

 مقا ة بالمصاريف .

  تخصيص :قاعدة عدم ال -ب

مب القانــون اوساســي للميزانية الاذي ينـاـص علـاـى  16تم التنصيص على هذه القاعدة بالفصف 

فس ـاءات الواردة بنــاة االستلنــمع مراع » ف املـــة المــوارد لتسديد املة المصاريف ...ـــتستعم « ما يلي:

ساتواب عاد  تخصايص ماوارد لتغطياة نفقاات ف والتي سوف نتعر  إليهاا الحقاا فاان القاعادة العاماة تـالفص

  معينة وان اميع موارد الميزانية تستعمف لتسديد كف نفقاتها .

والغاية مب هذه القاعدة تتملف في تمكايب امياع مصاالن الدولاة ماب الساير العاادي بادون ان يكاون 

ياق هاذه الماوارد نشاط البعص منها مرتبط بتحقيق موارد معينة يمكب ان يتعطف نشااطها فاي  اورة عاد  تحق

 في حيب تكون لمصالن أخرى موارد تفوق حااتها .

 االستثناءات لمبدأ الشمولية : -2

مااب القااانون اوساسااي للميزانيااة الااذي رخااص فااي  16وردت االسااتلناءات لهااذا المباادأ بالفصااف 

زيناة . استعما  بعص الموارد لتسديد بعص المصاريف بواسطة أموا  المشاركة والحسابات الخا اة فاي الخ

كما سمن نفس الفصف بتوظيف بعص القرو  الخاراياة لتموياف مشااريع التنمياة فاي  ايغة ماوارد تساتعمف 

 مباشرة كنفقات . وتملف كف هذه الحاالت استلناء لقاعدة عد  التخصيص .

 

 أموال المشاركة : -أ

لمباالغ التاي مب القانون اوساسي للميزانية وهاي تملاف ا 22ورد تعريف أموا  المشاركة بالفصف 

ياادفعها اوشااخال الماااديون والااذوات المعنويااة بعنااوان المساااهمة فااي تمويااف بعااص العمليااات اات مصاالحة 

عمومية . واعتبارا لمصدرها فان  مب الطبيعي ان يتم توظيف هذه الهبآت والمسااهمات لفائادة المشااريع التاي 

 .اختارها المساهمون وان ال يتم تحويف واهتها إلى نفقات أخرى 
 

تفتن حسابات المشاركة بدفاتر أميب الما  العا  وتغلق بقارار ماب وزيار المالياة وهاي تمتااز بنقاف 

فواضف كف حساب في آخر السنة إلى السنة الموالية . كما أنهاا تخضاع لانفس القواعاد المتعلقاة بتنفياذ عملياات 

التقديرية يمكب الترفيع فيها أثناء السنة  العنوان اوو  والعنوان اللاني مب الميزانية وتكتسي اعتماداتها الصبغة

 بمقتضى قرار مب وزير المالية في حدود الزيادة المسجلة في المقابيص .
 

كانت عملياات أماوا  المشااركة ترتاب باالجزء  1996قبف تحوير القانون اوساسي للميزانية سنة 

اتها ترتب حاليا ضمب  ناديق الخزينة بالقسم اللاني مب العنوان اللاني مب الميزانية . واثر هذا التنقين فان نفق

اللاني  نفقات حسابات أموا  المشاركة( . أما مواردها فيصعب التكهب بها عند إعداد مشروع الميزانية ولذلي 

 فهي ال تبرز بقانون المالية . وال تطلع السلطة التشريعية عليها إال بمناسبة مناقشة قانون غلق الميزانية .

 الخاصة في الخزينة :الحسابات  -ب

تملف الحسابات الخا ة في الخزينة وسايلة تمكاب ماب تخصايص بعاص المقاابيص لتموياف بعاص 

تمكب الحساابات الخا اة فاي الخزيناة ماب  «مب القانون اوساسي للميزانية أن  22النفقات حيث ينص الفصف 

 . »توظيف مقابيص لتمويف عمليات معينة تهم بعص المصالن العمومية
 



 1967تبارز ضاامب وثاائق الميزانيااة . وقاد ادخااف قااانون  1967كااب هاذه الحسااابات قباف ساانة لام ت

إ الحا هاما بالنسبة لهذه الحسابات اا أخضعها لانفس القواعاد المنطبقاة علاى ميزانياة الدولاة واعاف احاداثها 

قبااة الساالطة الااى مرا وإلغائهااا اليتمااان إال بمقتضااى قااانون الماليااة . وقااد مكااب هااذا ال ااالح مااب إخضاااعها

 التشريعية حيث يقع تقديمها ضمب مشروع قانون المالية غير أنها بقيت خار  الميزانية العامة للدولة . 

حياث أ ابحت تملاف اازء ماب  1996و تم تالفي الي اثر تحوير القانون اوساسي للميزانية سنة 

ة لصااناديق الخزينااة( والصاانف الجبائيااة الموظفاا ميزانيااة الدولااة وتاادر  مواردهااا بالصاانف العاشاار  المااوارد

الحادي عشر  الموارد غير الجبائية( اما نفقاتها ف نها تدر  بالقسم الحادي عشر  نفقات الحسابات الخا ة في 

 الخزينة( .

تخضاع عمليااات الحساابات الخا ااة فااي الخزيناة إلااى نفاس القواعااد المنطبقااة علاى بقيااة عمليااات 

 :الميزانية مع اعتبار الخصو يات التالية 

 تنحصر املة المصاريف في حدود مبلغ المقابيص الحا لة فعليا بالنسبة لكف  ندوق , -

تكتسي اعتماداتها الصبغة التقديرية ويمكب الترفيع في نفقاتها أثناء السانة بمقتضاى قارار ماب  -

 وزير المالية في حدود الزيادة المسجلة في المقابيص ,

لام يتقارر ماا يخاالف الاي ضامب قاانون  يقع نقف فواضف كف  ندوق ماب سانة إلاى أخارى ماا -

 المالية .
 

 القروض الخاردية الموظفة : -ج
 

يقاع توظياف بعاص  «مب القانون اوساسي للميزانياة علاى انا   16تنص الفقرة اللانية مب الفصف 

 . »موارد القرو  الخاراية لتمويف مشاريع التنمية في  يغة موارد تستعمف مباشرة كنفقات

يااف المباشاار لاابعص القاارو  الخارايااة مااب تسااديد مصاااريف إنجاااز بعااص تمكااب طريقااة التوظ

مكاارر مااب مجلااة  151المشاااريع مباشاارة مااب قبااف المقاار  لفائاادة الماازوديب بالخااار  . وقااد نااص الفصااف 

تااتم تأديااة هااذه النفقااات مااب قبااف المقاار  تبعااا لطلااب سااحب  ااادر عااب المكلااف «المحاساابة العموميااة اناا  

ي ل  تفويص في الي . ويكون هاذا الطلاب الاذي يعتبار أمارا بالصارف مرفوقاا بالشراف على المشروع الذ

 . »بالوثائق الضرورية الملبتة لهذه النفقات
 

 : مبدأ توازن الميزانية:  القسم الرابع
 

 المفهوم الكالسيكي لمبدأ التوازن : -1

جم نفقات الدولة وبايب يقصد بمبدأ التوازن في المفهو  الكالسيكي للمالية العمومية المعادلة بيب ح

مواردها المتأتية أساسا مب اوداءات . ونظرا لحصر دور الدولة في الوظائف اومنية دون التدخف في المجاا  

االقتصادي ف ن اباية الضرائب كان مسموح بهاا لتغطياة النفقاات الالزماة لتأدياة تلاي الخادمات . وياتدي هاذا 

 يزانية وكذلي العجز .التوازن المحاسبي إلى تجنب الفوائص في الم

يتحقااق الفااائص عناادما تزيااد إياارادات الدولااة علااى نفقاتهااا . ويعااار  الفكاار الكالساايكي تحقيااق 

الميزانية لفائص إا ان الفائص كان يعتبر تحويف أموا  عب مجراها الطبيعي واقتطاع مباالغ زائادة عاب حاااة 

راد الستلمارها بطريقة تزيد ماب النتاا  لاذا يتعايب الدولة للقيا  بمهامها يكون مب اوادى تركها بيب أيدي اوف

علااى الدولااة احتاارا  مباادأ التااوازن والقيااا  بتقاادير دقيااق لنفقاتهااا وابايااة مااا يلااز  مااب الياارادات لتغطيتهااا          

 دون زيــادة .

 أماا بالنساابة لعجاز الميزانيااة فاناا  ينات  عااب تجااوز نفقااات الدولااة لمواردهاا الذاتيااة مماا ياادفع إلااى

االلتجاااء إلااى االقتاارا  أو إلااى ال اادار النقاادي لتغطيااة الفااارق . فاااللجوء إلااى االقتاارا  يااتدي إلااى زيااادة 

النفقات العامة في المستقبف لسداد ا ف الديب وفوائده مما يترتب عن  تزايد في أعباء الميزانيات الموالية . اما 



التضخم إا ان زيادة وسائف الدفع ال تقابلها زيادة في  إاا التجأت الدولة إلى ال دار النقدي فان الي يتدي إلى

 النتا  وتكون نتيجة الي ارتفاع اوسعار وتزايد في مقدار العجز .

 المفهوم الحديث لمبدأ التوازن  -2

أ اابحت الدولااة الحديلااة ماادعوة للتاادخف فااي المجاااالت االقتصااادية وبااذلي فقااد أ اابحت تنااافس 

ببعص القطاعات اوخارى . و أ ابحت لهاا مشااريع اقتصاادية تجعاف  الخوال في بعص القطاعات وتنفرد

منها عنصر إنتا  واساتلمار . وماب المنطقاي إاا ان تساتعمف الدولاة نفاس الوساائف التاي يساتعملها الخاوال 

لتمويف المشاريع باالعتماد أوال على التمويف الذاتي ثم باللجوء إلاى االقتارا  الساتكما  التموياف . الاي ان 

 د الذاتية مهما كان حجمها ف نها ال تكفي نظرا وهمية المشاريع الملقاة على كاهف الدولة .الموار

ومب هذا المنطلق فان النظرية الحديلة تنظر إلاى مبادأ تاوازن الميزانياة ماب خاال  التاوازن العاا  

ماب القاانون  االقتصادي واالاتماعي للبالد . وهذا ما اهب إليا  المشارع التونساي حياث ورد بالفصاف اوو 

اوساسي للميزانية ما يلي : ينص قانون المالية بالنسبة لكف سنة على املة تكااليف الدولاة ومواردهاا وياأان 

بها والي في نطااق أهاداف مخططاات التنمياة وحساب التاوازن االقتصاادي والماالي الاذي يضابط  الميازان 

 االقتصادي .

ان نفقات التصرف  العنوان اوو ( تماو  بالكاماف  وإاا نظرنا إلى الميزانية التونسية ف ننا نالحظ

بالموارد الذاتية للدولة المتأتية مب الجباية ومحا يف أمالك الدولة . ويمكب ان يندر  هذا التمشي في إطاار 

النظرية الكالسايكية حياث انا  ال ياتم اللجاوء إلاى االقتارا  لتموياف نفقاات التسايير . اماا بخصاول نفقاات 

 اللاني( ف نها تمو  ازئيا بالموارد الذاتية والبقية بواسطة االقترا  الداخلي والخاراي . التنمية  العنوان

 

 تبويب امليزانية 
 : الهيكل العام للميزانية  القسم األول

 

( إلااى الهيكلااة العامااة للميزانيااة التااي 9إلااى  3تعاار  القااانون اوساسااي للميزانيااة  الفصااو  مااب 

 قسم بالنسبة للنفقات . 12ف بالنسبة للموارد وخمسة أازاء و  ن 11تحتوي على خمسة أازاء و 

 

 توزع الموارد إلـــى : 

عنوان أو  يتضمب المداخيف الجبائية االعتيادية والمداخيف غير الجبائية االعتيادياة ويحتاوي  -

 على ازئيب و أربعة أ ناف ,

على ازئيب وخمساة  عنوان ثان يتعلق بالمداخيف غير االعتيادية وموارد االقترا  ويحتوي -

 أ ناف ,

 ثم  ناديق الخزينة التي تحتوي على ازء واحد و نفيب . -
 

 اما النفقات ف نها تحتوي على :

العنااوان اوو  المتعلااق بنفقااات التصاارف ونفقااات فوائااد الااديب العمااومي وهااو يحتااوي علااى  -

 ازئيب وخمسة أقسا  ,

ديب العمااومي الااذي يضاام ااازئيب والعنااوان اللاااني المتعلااق بنفقااات التنميااة وتسااديد ا ااف الاا -

 وخمسة أقسا  ,

  ناديق الخزينة التي تحتوي على ازء واحد وقسميب . -



 

بالقاناـون اوساسـاـي  1967وتعتبر هذه الهيكلة حديلاة العهاد حياث تام اعتمادهاا اثار تنقاين قاانون 

هيكلة الميزانية في . وتتملف أهم التحويرات التي تتعلق ب 1996نوفمبر  25المترخ في  1996لسنة  103عدد 

 : 1996الجوانب التالية مقارنة بما كانت علي  قبف سنة 
 

حذف مساهمة العنوان اوو  في العنوان اللاني . و قد كانت هذه المساهمة تبرز في آن واحاد  -

ضمب مصاريف العنوان اوو  وضمب موارد العنوان اللاني  وبالتالي فان اماع العناوانيب ال 

ية . ومنذ هذا التحوير فان حجم فوائص العنوان اوو  التاي تسااهم فاي يعطي مجموع الميزان

 تمويف نفقات العنوان اللاني يملف الفارق بيب موارد ونفقات العنوان اوو  .

إدرا  مااوارد ونفقااات االقتاارا  الخاااراي الموظفااة ضاامب الميزانيااة نفسااها حيااث ان هااذه  -

 لية فقد كانت خاراة عب الميزانية .العمليات بالرغم مب المصادقة عليها بقانون الما

إدرا  عمليات الصناديق الخا ة في الخزينة ضمب الميزانية حيث ان هاذه الصاناديق كانات  -

 خاراة عب الميزانية بالرغم مب المصادقة عليها بقانون المالية .

فصاف أمااوا  المشااركة عااب العناوان اللاااني وإدرااهااا باالجزء الخااامس ماب الميزانيااة ضاامب  -

 ق الخزينة . نادي

 

 ويتضمب الجدو  الموالي الهيكلة العامة لميزانية الدولة .
 

 هيكلـة ميزانيـة الدولـة

 

 المــوارد

 من القانون األساسي للميزانية( 9و  8و 7و  6)الفصول 

 النفقـــات

 من القانون األساسي للميزانية( 9و  5و  4و  3)الفصول 

 

 

 

 

 االعتياديةالمداخيف الجبائية  الجزء األول : -

 الصنــــف اوو  : االداءات المباشرة االعتيادية 

  الصااانف اللااااني : االداءات والمعااااليم غيااار المباشااارة

 االعتيادية

 

 المداخيف غير الجبائية االعتيادية الجزء الثاني : -

 الصنف اللالث : المداخيف المالية االعتيادية 

 الصنف الرابع : مداخيف أمالك الدولة االعتيادية 

 

 

 

 

 المداخيف غير االعتيادية الجزء الثالث : -

  الصنــــف الخامس : مداخيف استرااع ا ف القرو 

 الصنف السادس : مداخيف غير اعتيادية 

 

 

 

 

 نفقات التصرف الجزء األول : -

 القسم اوو  : التأاير العمومي 

 القسم اللاني : وسائف المصالن 

  اللالث : التدخف العموميالقسم 

 القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 

 

 فوائد الديب العمومي  الجزء الثاني : -

 القسم الخامس : فوائد الديب العمومي 

 

 

 

 

 نفقات التنمية  الجزء الثالث : -

 القسم السادس : االستلمارات المباشرة 

 القسم السابع : التمويف العمومي 

 العنوان األول
 نفقات التصرف ونفقات فوائد الدين العمومي

 العنوان الثاني
 نفقات التنمية وتسديد اصل الدين العمومي

 العنوان األول
 المداخيل الجبائية االعتيادية والمداخيل غير الجبائية االعتيادية

 وان الثانيالعن
 المداخيل غير االعتيادية وموارد االقتراض



 

 موارد االقترا  الجزء الرابع : -

 الصنــــف السابع : موارد االقترا  الداخلي 

 الصنف اللامب : موارد االقترا  الخاراي 

 قترا  الخاراي الموظفةالصنف التاسع : موارد اال 

 

 

 

 

  ناديق الخزينة الجزء الخامس : -

  الصنــــف العاشر : الموارد الجبائية الموظفة لصناديق

 الخزينة 

 الصنف الحادي عشر : الموارد غير الجبائية 

 لتنمية الطارئةالقسم اللامب : نفقات ا 

  القساااام التاسااااع : نفقااااات التنميااااة المرتبطااااة بااااالموارد

 الخاراية الموظفة

  

 تسديد ا ف الديب العمومي   الجزء الرابع : -

 القسم العاشر : تسديد ا ف الديب العمومي 

 

 

 

  ناديق الخزينة الجزء الخامس : -

  القساام الحااادي عشاار : نفقااات الحسااابات الخا ااة فااي

 الخزينة

 اني عشر : نفقات حسابات أموا  المشاركةالقسم الل 

 

 

 
 : تبويب موارد الميزانية  القسم الثاني

 

 مب القانون اوساسي للميزانية تشمف موارد ميزانية الدولة : 6طبقا للفصف 

 ـ المداخيف  الجبائية والمداخيف غير الجبائية التي تكون العنوان اوو  ,
 قترا  التي تكون العنوان اللاني ,ـ المداخيف غير االعتيادية وموارد اال

 ـ الموارد الموظفة لصناديق الخزينة .

 

تجمع موارد الدولة ضمب أحد عشر  نفا ينقسم كف  نف منها إلاى فصاو  حساب نوعياة اوداء 

 أو الدخف أو المحصو  .
   

 الفقرة األولى : موارد العنوان األول
 

 ية االعتيادية والمداخيف غير الجبائية االعتيادية . تتكون موارد العنوان اوو  مب المداخيف الجبائ
 

 ـ المداخيل الجبائية :1
 

ماب   % 89ماب عائادات الدولاة و   % 55الجباياة أهام ماورد للميزانياة حياث تاوفر حاوالي  تملف

ماااوارد العناااوان اوو  . وهاااي تتكاااون ماااب :االداءات المباشااارة  الصااانف اوو ( و االداءات والمعااااليم  غيااار 

 شرة  الصنف اللاني( .المبا
 

 :  األداءات المباشرة  -
 

 تتكون االداءات المباشرة مب الضريبة على دخف اوشخال الطبيعييب والضريبة على الشركات.

 

توزع هذه اوداءات حسب طريقة استخال ها إلى ثالثة أناواع هاي الخصام ماب الماورد والمباالغ 

 سوية .والت )اوقساط االحتياطية (المدفوعة على الحساب
 

 : تعتمد طريقة الخصم مب المورد لجباية الضرائب بعناوان تسابقات تادفع  الخصم من المورد

 فصو  : 8بواسطة تصارين تتم تسويتها الحقا . وهي تتضمب 

 المرتبات واواور , -

 صناديق الخزينة
 

 صناديق الخزينة
 



 فوائد اليداعات بالحسابات الخا ة بالدخار لدى البنوك , -

 مداخيف اوموا  المنقولة , -

 ت, وساطة أاور ظرفية وأكرية ,مكافئات , عموال -

 أتاوة لغير المقيميب , -

 مداخيف بعنوان القيمة الزائدة العقارية , -

 تسبقة على مواد االستهالك الموردة , -

 على الصفقات . % 1.5تسبقة  -

 

 : وهي  نف ثان مب التبسقات تسدد على ثالثة أقساط خال   المبالغ المدفوعة على الحساب

لق سواء باوشخال الطبيعيايب أو باوشاخال المعناوييب بعناوان السنة بواسطة تصارين تتع

 فصو  : 4اورباح الصناعية والتجارية وأرباح المهب غير التجارية . وهي تتضمب 

 اوشخال الطبيعيون : اورباح الصناعية والتجارية , -

 اوشخال الطبيعيون : أرباح المهب غير التجارية , -

 بترولية ,اوشخال المعنويون : الشركات ال -

 اوشخال المعنويون : الشركات غير البترولية . -

 

 : وهااي تتعلااق بتسااوية الوضااعية الجبائيااة للمطااالبيب باااوداء عنااد إيااداع التصااارين  التسةةوية

 فصو  : 5السنوية بعد طرح التسبقات . وهي تتضمب 
 

 اوشخال الطبيعيون , -

 الشركات البترولية , -

 الشركات غير البترولية , -

 ركات اوشخال ,مرابين ش  -

 مداخيف بعنوان القيمة الزائدة العقارية . -
 

 : األداءات والمعاليم غير المباشرة  -
 

تتكون هذه االداءات مب المعاليـــم الديوانيــة  واوداء على القيمة المضافة ومعلـــو  االستهــالك 

 منتواـــات أخــرى والمعاليـــم .والمعاليم على العقود والمنقوالت  التسجيف( ومعاليــــم على النقــف و
 

 : فصو  : 3تتضمب هذه المعاليم  المعاليم الديوانية 

 المعاليم الديوانية عند التوريد , -

 أتاوة الخدمات الديوانية عند التوريد , -

 أتاوة الخدمات الديوانية عند التصدير . -
 

 : يحتوي على فصليب : األداء على القيمة المضافة 

 المضافة : نظا  التوريد , اوداء على القيمة -

 اوداء على القيمة المضافة : نظا  داخلي . -
 

 : فصو  : 5وهو موزع إلى  معلوم االستهالك 

 معلو  االستهالك على البنزيب والزيوت , -

 معلو  االستهالك على التبغ والوقيد , -

 الزيادة الخصو ية على التبغ والوقيد , -

 ة ,معلو  االستهالك على المشروبات الكحولي -

 معلو  االستهالك على منتواات مختلفة . -
 

 : )فصو  : 5يحتوي على  المعلوم على العقود والمنقوالت )التسجيل 

 معاليم الطابع الجبائي , -

 المعاليم على االنتقاالت , -

 معاليم أخرى على التسجيف , -



 المعلو  الوحيد على التأمينات , -

 معاليم مقابف موابات إدارية أخرى . -
 

  فصو  : 3وهي مبوبة إلى  النقل ومنتودات أخرى :معاليم على 

 المعلو  التعويضي على النقف , -

 معلو  الجوالن على العربات السيارة , -

 معلو  طبع المصنوعات مب البالتيب والذهب والفضة . -
 

 : فصو  : 5وهي تحتوي على  المعاليم 

 خطايا وعقوبات  ادرة في المادة الجبائية , -

ع لباعااة المنتواااات المختصااة بهااا الدولااة والخطايااا مااا يحجااز مااب الجاازء الراااا -

 التأديبية المسلطة على الباعة  ,

 استخال ات بعنوان اوداءات الملغاة , -

 معاليم تخص بعص المنتواات والخدمات  -

 أتاوة الديوان الوطني لالتصاالت الرااعة للعنوان اوو  . -

 

 ـ المداخيل غير الجبائية االعتيادية:2
 

وارد ماااب الماااداخيف المالياااة االعتيادياااة  الصااانف اللالاااث( وماااداخيف أماااالك تتكاااون هاااذه المااا

 الدولة الصنف الرابع(  .
 

 :  المداخيل المالية االعتيادية  -
 

 فصو  هي : 8توزع هذه المداخيف إلى 

 تحويالت المنشآت العمومية ومرابين الخزينة  ,  -

ومبالغ أخرى بمقتضاى أحكاا  الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عب السلط الدارية   -

 أو مصالحات أو بمقتضى سقوط الحق بمرور الزمب ,

 إرااع أموا  مب مصاريف مختلف الخدمات ,  -

 مصاريف الدارة والتصرف واالستخالل لفائدة الغير ومصاريف التتبع ,  -

 استخالل فوائد القرو  ,  -

 ليم ,االسقاطات المقبوضة بعنوان اعتمادات الرفع وتأايف دفع المعا  -

 مقابيص بعناويب شتى ,  -

 دفوعات ومساهمات  ناديق الضمان االاتماعي .  -

 

 :  مداخيل أمالك الدولة االعتياديةـ 
 

 فصو  هي : 10توزع هذه المداخيف حسب مصادرها إلى 

 المرابين الناتجة عب استغال  النفط  ,  -

 المعاليم التكميلية على كاهف شركات النفط ,  -

 ,معاليم عبور الغاز   -

 مداخيف الغابات ,  -

 بيع العقارات التابعة ومالك الدولة ,  -

استخال ات بعنوان أشغا  الملاي العماومي ومتحصاف ماب بياع اللقطاات والحيواناات   -

 الشاردة والبضائع المهملة ,

 بيع اوثاث الرااع للدولة الذي زا  االنتفاع ب  ,  -

 اوكرية ,  -

 محا يف أخرى مب أمالك الدولة ,  -

 ب  ناديق الخزينة .تحويالت م -



 

 الفقرة الثانية : موارد العنوان الثاني .
 

ماب ماوارد الميزانياة وهاي تتكاون ماب الماداخيف غيار   %35تملف مداخيف العنوان اللاني حوالي 

 االعتيادية ومب موارد القرو  .
 

 المداخيل غير االعتيادية : -1
 

. وهااي تتكااون مااب  اانفيب : مااداخيف هااي مااوارد ااتيااة للدولااة تساااهم فااي تمويااف نفقااات التنميااة 

 استرااع ا ف القرو   و مداخيف غير اعتيادية أخرى وهي تحتوي على الفصو  التالية :

 مداخيف استرااع أ ف القرو  .  -

 مداخيف التخصيص ,  -

 مداخيف غير اعتيادية أخرى وهي تتعلق أساسا بالهبات .  -

 
 

 موارد االقتراض : -2
 

ارد اقتارا  داخلاي وماوارد اقتارا  خااراي وماوارد اقتارا  تتكون موارد االقترا  مب مو

 خاراي موظفة طبقا للفصو  التالية : 

موارد االقترا  الداخلي . وهي موارد متأتياة ماب إ ادار رقااع الخزيناة التاي   -

 أسبوعا , 52تفوق مدتها 

 موارد االقترا  الخاراي ,  -

ويااف مشاااريع مااوارد االقتاارا  الخاااراي الموظفااة . وهااي قاارو  توظااف لتم  -

 تنموية معينة .
 

ماب  % 96. وهاي تملاف حاوالي  % 34تساهم موارد االقترا  في تمويف الميزانية بنسبة تناهز 

موارد العنوان اللاني وتستقطب موارد االقترا  الداخلي القسط اووفر مب االقترا  حيث توفر حوالي ثللي 

 هذه الموارد .
 

 : ناديق الخزينةالفقرة الثالثة : الموارد الموظفة لص
 

تتكااون  ااناديق الخزينااة مااب الحسااابات الخا ااة فااي الخزينااة وامااوا  المشاااركة غياار ان قااانون 

المالية ال يتضمب إال توقعات موارد الصناديق الخا ة في الخزينة باعتبار ان موارد أموا  المشاركة يصاعب 

ت الااذوات المعنويااة واوشااخال الااتكهب بهااا نظاارا لمصاادرها حيااث أنهااا متأتيااة أساسااا مااب مساااهمات وهبااا

 الطبيعييب سواء مب الداخف أو مب الخار  .
 

 وتبوب هذه الموارد إلى فصليب :
 

 الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة , -

 الموارد غير الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة . -
 

 : تبويب نفقات الميزانية  القسم الثالث
 

 امالفقرة األولى : التبويب الع

مب القانون اوساسي للميزانية يتم بمقتضى قانون المالية فاتن االعتماادات  11تبعا وحكا  الفصف 

بالنساابة لنفقااات التصاارف ونفقااات التنميااة . ويجمااع باااب الميزانيااة املااة االعتمااادات  بابةةا بابةةا وقسةةما قسةةما

 وزارة .الموضوعة على امة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والوزارة اوولى و كف 

  

 وتفتن أبواب خا ة لكف مب :

 الديب العمومي 

 ناديق الخزينة  



 . النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذر توزيعها 

 

مب نفس القانون أن نفقات الدولة تشاتمف علاى نفقاات التصارف ونفقاات فوائاد  3كما نص الفصف 

ف الديب العمومي التي تكون العنوان اللاني الديب العمومي التي تكون العنوان اوو  ونفقات التنمية وتسديد أ 

 قسما . 12كما تشمف نفقات  ناديق الخزينة . وتجمع هذه النفقات ضمب 

 

تااوزع االعتمااادات المرساامة بكااف قساام حسااب نوعيتهااا بالفصااو  والفقاارات والفقاارات الفرعيااة 

 1999لسانة  529والغار  الاذي أعادت لا  والاي وفاق تبوياب تام ضابط  فاي مساتوى الفصاو  بااومر عادد 

المتعلااق بضابط تبويااب نفقااات ميزانيااة الدولاة وفااي مسااتوى الفقاارات والفقاارات  1999مااارس  8الماترخ فااي 

 658كمااـا تاام تنقااـيح  بالمااـقرر عـااـدد  1999ديساامبر  29بتاااريخ  1784الفرعيااة بمقاار وزياار المااـالية عـااـدد 

 صة لكف قسم :. ويبيب الجدو  الموالي أرقا  الفصو  المخص 2001اوان  1بتاريخ 

 

 أرقام الفصول المخصصة القســــم الجــــزء العنــــوان

 نفقات التصرف العنــــــوان األول

 

 التأاير العمومي -

 وسائف المصالن -

 التدخف العمومي -

 نفقات التصرف الطارئة -

 

 

 01.199و  01.100بيب 

 02.299و  02.200بيب 

 03.399و  03.300بيب 

 04.099و  04.400بيب 

 05.599و  05.500بيب  فوائد الديب العمومي د الديب العموميفوائ

 نفقات التنمية العنـــــــوان الثاني

 

 االستلمارات المباشرة -

 التمويف العمومي -

 نفقات التنمية الطارئة -

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد  -

 الخاراية الموظفة

 

 

 06.799و  06.600بيب 

 07.899و  07.800بيب 

 08.949 و 08.900بيب 

 09.899و  09.600بيب 

 

 10.999و  10.950بيب  تسديد ا ف الديب العمومي - أً ف الديب العمومي

 نفقات  ناديق الخزينة صناديـق الخزينة

 

 الصناديق الخا ة في الخزينة -

 حسابات أموا  المشاركة -

 

 

 11.999و  11.100بيب 

 12.999و  12.100بيب 

 

ماب إضافاء المزياد ماب الشافافية علاى ميزانياة الدولاة  2000سانة  مكب التبويب المتعمد بداياة ماب

 بهدف تيسير تحليف النفقات حسب نوعيتها :

تم بمقتضاى التبوياب الجدياد تجمياع كاف النفقاات ماب نفاس النوعياة  : األولفي مستوى العنوان  -

ر  والمانن المساندة ضمب القسم المخصص للغر  بما في الي نفقات المراكاز الديبلوماساية والقنصالية بالخاا

للمتسسات العمومية سواء منها الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية أو غير الخاضعة لها حياث تام توزياع هاذه 

 النفقات حسب نوعيتها بيب أقسا  اواور ووسائف المصالن والتدخف العمومي .

فايهم العملاة( وعلى مستوى الفصو  فقاد تام باوسااس إدار  نفقاات تاأاير اوعاوان القااريب  بماا 

ضمب نفس الفصف وكذلي الشأن بالنسبة لنفقات التسيير الداري  بما في الي نفقات النقف والتنقف( كما أدرات 

نفقات استغال  و يانة التجهيزات العمومية ضمب قسم وسائف المصالن عوضا عب نفقات التدخف مع أفرادهاا 

 بفصف خال .

صاو  تملاف مختلاف ميااديب تادخف الدولاة ساواء ف 8وبخصول قسم التدخف العمومي تام إحاداث 

 المباشرة أو غير المباشرة إضافة إلى فصف خال بالتحويالت .

كان هذا العنوان يفتقد إلى تبويب عا  لجميع أ ناف النفقات حيث  في مستوى العنوان الثاني : -

فا ن كاف وزارة كاان لاديها أن  باستلناء البعص منها التي تكون مجموعة الفصو  المشتركة بيب كاف الاوزارات 

في الواقع تبويب خال بها بحيث يسند نفس رقم الفصف الواحد في عدة وزارات إلى نفقات متباينة تنات  عنهاا 

   استحالة امعها .



طبقا للتبويب الجديد يعرف كف فصف ماب فصاو  الميزانياة بخمساة أرقاا  يرماز الرقماان اووالن 

رقا  اللالثة الموالية إلى العدد الرتبي للفصف كما تعرف الفقرات برقميب إلى القسم الذي ينتمي إلي  الفصف واو

يتضامنان العاادد الرتباي للفقاارة داخااف الفصاف المعنااي وتعارف الفقاارات الفرعيااة بلالثاة أرقااا  ترماز إلااى العاادد 

 الرتبي للفقرة الفرعية داخف الفقرة المعنية .

 الفقرة الثانية : تبويب نفقات العنوان األول

 لف نفقات العنوان اوو  مب نفقات التصرف وفوائد الديب العمومي :تتأ

تتكون هذه النفقات مب أربعة أقسا  هي التأاير العمومي ووسائف المصاالن  ـ نفقات التصرف : 1

 والتدخف العمومي ونفقات التصرف الطارئة .

 يحتوي هذا القسم على خمسة فصو  هي : : التأجير العمومي -

 للسلط العموميةالمنن المخولة   -

 تأاير اوعوان القاريب  -

 تأاير اوعوان غير القاريب -

 منن للمتسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأاير   -

ماانن للمتسسااات العموميااة غياار الخاضااعة لمجلااة المحاساابة العموميااة بعنااوان   -

 التأاير

 تحتوي هذه الفصو  على فقرات تهم :

سااية وأ ااناف الماانن والمساااهمات المرتبطااة بهااا والااي بالنساابة المرتبااات اوسا -

وعوان الدولة وأعوان المتسسات العمومية الذيب تصرف أااورهم مباشارة ماب 

 ميزانية الدولة كما يمكب أن تملف الفقرات أ نافا مب التأاير .

  نف المتسسة بالنسبة للمنن المسندة للمتسسات العمومية بعنوان التأاير . -

 الفقرات على فقرات فرعية تتعلق :تحتوي 

  بمختلاااف عنا ااار التاااأاير بالنسااابة العتماااادات تاااأاير أعاااوان الدولاااة وأعاااوان

 المتسسات العمومية الذيب تصرف أاورهم مباشرة مب ميزانية الدولة .

 . ببيان المتسسة المنتفعة بمنحة بعنوان التأاير 

والخاادمات التااي يقتضاايها السااير  : يضاام هااذا القساام نفقااات اسااتهالك المااواد وسةةائل المصةةال  -

العادي للمصالن وعلى النفقات المتعلقة باستغال  و يانة التجهيازات العمومياة . كماا يتضامب المانن المساندة 

 للمتسسات العمومية لتغطية هذه او ناف مب النفقات  . وهو يحتوي على خمسة فصو  :

 

 النفقات الخصو ية للسلط العمومية  -

 لن العموميةنفقات تسيير المصا  -

 نفقات استغال  و يانة التجهيزات العمومية   -

منن للمتسسات العمومياة الخاضاعة لمجلاة المحاسابة العمومياة بعناوان التسايير   -

 واستغال  التجهيزات العمومية 

ماانن للمتسسااات العموميااة غياار الخاضااعة لمجلااة المحاساابة العموميااة بعنااوان   -

 التسيير واستغال  التجهيزات العمومية

 

وتشتمف هذه الفصو  على فقرات تملف أ نافا مب نفقات التسيير أو أ ناف المتسساات المنتفعاة 

بالمنحة . وتحتوي الفقرات على فقرات فرعياة تاوزع ضامنها النفقاات حساب خصو ايتها أو تحادد المتسساة 

 المنتفعة بالمنحة .

تاادخالت الدولااة  : يحتااوي هااذا القساام علااى النفقاات الخا ااة بااالتحويالت و التةدخل العمةةومي -

المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمات في المنظمات الدولية . كما يحتوي على المنن المسندة للمتسساات 

 العمومية لتغطية هذه النفقات 

 وتشتمف هذه الفصو  على فقرات تملف حسب الفصو  :

 دفة التحويالت بعنوان العالنات والتعويضات المسندة مباشرة للفئات المسته * 

أنااواع التاادخالت المباشاارة وغياار المباشاارة للدولااة فااي المياادان المعاارف بالفصااف     *

 المعني

 أ ناف المتسسات العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التدخف . * 

 وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية تملف تحويال أو تدخال معينا أو المتسسة المنتفعة بالمنحة .



 

: يتضامب هاذا القسام االعتماادات المخصصاة لتغطياة الحااياات التاي  لطارئةةنفقات التصةرف ا -

( ترسام نفقاتا  04.400يتعذر التعرف عليها أو توزيعها عند إعداد الميزانية . وهو يحتوي علاى فصاف وحياد  

 ضمب فقرتيب .

  ـ فوائد الدين العمومي :2
ديد فوائااد الااديب العمااومي يحتااوي قساام فوائااد الااديب العمااومي علااى االعتمااادات المخصصااة لتساا

 الداخلي والخاراي ويشتمف على فصليب :

ويشتمف كف فصف على فقرتيب تخص اوولى فوائد ديب الدولة واللانية فوائد الاديب المضامون ماب 

 طرف الدولة .

 الفقرة الثالثة : تبويب نفقات العنوان الثاني

 يد أ ف الديب العمومي .تتكون نفقات العنوان اللاني مب نفقات التنمية ونفقات تسد

تخصص نفقات التنمياة لتنفياذ البارام  المنصاول عليهاا بمخططاات التنمياة  ـ نفقات التنمية : 1

االقتصادية واالاتماعية وهي تتضمب نفقات االستلمارات المباشرة والتمويف العمومي ونفقات التنمية الطارئاة 

 . ونفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخاراية الموظفة

: يحتوي هذا القسم على نفقات المشاريع والبرام  التنموية التي تنجزهاا  االستثمارات المباشرةـ 

الدولة سواء بصفة مباشرة أو عب طريق المجالس الجهوية أو المتسسات العمومية الخاضعة لمجلاة المحاسابة 

 العمومية .

( فصوال مشتركة بايب 06.608إلى  06.600فصال تملف التسعة اوولى منها   114وهو يتضمب 

كف الوزارات وهي تتعلق بالدراسات العامة واقتناء اوراضي واقتناء المبااني والبناياات الدارياة والتجهيازات 

الداريااة والباارام  العالميااة والتكااويب ومصاااريف الشااهار والعالنااات والمصاااريف المختلفااة . أمااا باااقي 

 شرة الخصو ية للوزارات مرتبة حسب ترتيب أبواب الميزانية .الفصو  فهي تهم نفقات االستلمارات المبا

 

تحتوي هذه الفصو  على فقرات تدر  بها المشاريع والبرام  المنصول عليها بقاانون المالياة . 

 وتوزع هذه النفقات في مستوى الفقرات الفرعية حسب مكونات المشروع أو البرنام  .

 

لى االعتمادات التي تر د لفائدة المتسسات العمومياة . : يحتوي هذا القسم ع التمويل العموميـ 

التي ال تكتسي  بغة إدارية والمنشآت العمومية بعناوان االساتلمارات والتادخالت والمسااهمة فاي رأس الماا  

وتسديد القارو  والتاوازن الماالي . كماا تادر  ضامب هاذا القسام اعتماادات لفائادة الجماعاات المحلياة بعناوان 

 لتدخالت .االستلمارات وا

 فصال تهم : 16يتضمب هذا القسم 

  االسااتلمارات والتاادخالت فااي مياااديب الدارة العامااة والفالحااة والصاايد البحااري

والخاادمات والهيكااف اوساسااي والتربيااة والتكااويب والبحااث واللقافااة  والشااباب 

 والطفولة والميدان االاتماعي .

 . تسديد القرو  والمساهمات والتوازن المالي 

هذه الفصو  على فقرات تدر  بها المشاريع والبرام  المنصول عليها بقاانون المالياة . تحتوي 

 أو البرنام  أو حسب نوعية التدخفوتوزع هذه النفقات في مستوى الفقرات الفرعية حسب مكونات المشروع 

 

 : يحتوي هذا القسم على فصف وحياد تضامب با  االعتماادات المخصصاة نفقـات التنمية الطارئة  ـ 

 لتغطية الحاايات التي يتعذر التعرف عليها أو توزيعها عند إعداد الميزانية .

: يحتاوي هاذا القسام علاى نفقاات المشااريع  نفقات التنمية المرتبطةة بةالمداا الرارةيةة المد فةةـ 

والبرام  والتدخالت الممولة بواساطة القارو  الخاراياة الموظفاة والتاي تساددها الدولاة . وهاو يشاتمف علاى 

فس فصاو  القساميب الساادس  االساتلمارات المباشارة( والساابع  التموياف العماومي( ماع تغييار الارقم الممياز ن

 للقسم .

تحتوي هذه الفصو  على فقرات تدر  بها المشاريع والبرام  المنصول عليها بقاانون المالياة . 

 وتوزع هذه النفقات على مستوى الفقرات الفرعية حسب مكونات المشروع .

 يحتوي هذا القسم على فصليب : نفقات تسديد أصل الدين العمومي :ـ  2

 تسديد أ ف الديب العمومي الداخلي  -

 تسديد أ ف الديب العمومي الخاراي -



ويشتمف كف فصف على فقرتيب تخص اوولى تسديد أ ف دياب الدولاة واللانياة تساديد أ اف الاديب 

 المضمون مب طرف الدولة .

 اديق الخزينةالفقرة الرابعة : نفقـات صن
تتااوزع نفقااات  ااناديق الخزينااة علااى مسااتوى الفصااو  والفقاارات حسااب نفااس التبويااب المعتمااد 

 11بالنسبة لنفقات العنوان اوو  والعنوان اللاني لميزانية الدولة ماع اعتمااد رقام ممياز لكاف قسام . وهاو الارقم 

 قات حسابات أموا  المشاركة .بالنسبة لنف 12بالنسبة لنفقات الحسابات الخا ة في الخزينة والرقم 

إعداد امليزانية وعرضها على السلطة 
  التشريعية

 

تااوزع  ااالحيات إعااداد الميزانيااة والمصااادقة عليهااا باايب الساالطتيب التشااريعية والتنفيذيااة طبقااا 

 الحكا  الدستور والقانون اوساسي للميزانية .

زانية تعار  علاى كاف ماب مجلاس ( أن مشاريع قوانيب المي1مب الدستور   28وقد ورد بالفصف 

يصاادق مجلاس الناواب ومجلاس المستشااريب  «النواب ومجلس المستشاريب كما ينص نفس الفصف على انــ  

. وفاي  »على مشاريع قوانيب الميزانية وختمها طبق الشاروط المنصاول عليهاا بالقاانون اوساساي للميزانياة 

ف عا  راساء الدارات ــط كــيضب « للميزانية على ان  :مب القانون اوساسي  25هذا الطار فقد نص الفصف 

تقااديرات مصاااريف مصااالحهم ويواهونهااا خااال  شااهر أوت الااى وزارة الماليااة . ياادرس وزياار الماليااة هااذه 

ظاار مجلااس الااوزراء فااي هااذا االقتراحااات ويضاام إليهااا تقااديرات المااداخيف ويعااد مشااروع قااانون الماليااة . ين

الجمهورية في  يغت  النهائية ثم يقاد  إلاى مجلاس الناواب فاي اااف أقصااه ياو  المشروع الذي يضبط  رئيس 

 . »الخامس عشر مب شهر نوفمبر 
 

يب . فالساالطة التنفيذيااة مكلفااة ب عااداد يتباايب مااب خااال  هااذه النصااول توزيااع المهااا  باايب الساالطت

ن النظر في المشروع مشروع قانون المالية وعرض  على مجلس النواب ومجلس المستشاريب ويتولى المجلسا

 المعرو  والمصادقة علي  .
 

كاناات عمليااة إعااداد ميزانيااة الدولااة موكولااة إلااى وزارتاايب هااي وزارة الماليااة بالنساابة لميزانيااة 

 . 1996التصرف ووزارة التخطيط بالنسبة لميزانية التجهيز . وتوا لت هذه الطريقة إلى سنة 
 

المـااـترخ فااي        1996لساانة  259اوماار عاادد  اثاار إعااادة تنظاايم مصااالن وزارة الماليااة بمواااب

تم ضم كافة المصالن التي تعنى ب عداد الميزانية  لب الهيئة العاماة للتصارف فاي ميزانياة  1996فيفري  14

الدولة التابعاة لاوزارة المالياة . ومناذ الاي التااريخ أ ابحت هاذه الاوزارة مكلفاة ب عاداد ميزانياة الدولاة بجمياع 

 مع بقية الوزارات وحسب رزنامة تضبطها سنويا الوزارة اوولى . اوانبها بالتعاون
 

 الفقرة األولى : رزنامة إعداد الميزانـيـة :
 

يتولى الوزير اوو  خال  اوشهر اوولى مب كف سنة إ ادار منشاور إلاى كاف الاوزارات يضابط 

ا عند القيا  بضبط تقديرات نفقاتها. بمقتضاه التواهات العامة والتعليمات التي يتعيب على الوزارات االلتزا  به

كما يضبط مراحف اوعداد وتواريخها حتى يتسنى عار  مشاروع قاانون المالياة علاى السالطة التشاريعية فاي 

 نوفمبر . 15اواف القانوني أي في ااف أقصاه يو  
 



ب ولئب يالحظ بعص التغيير الطفيف في المراحف اوولى مب إعداد تقديرات نفقات الوزارات حس

 فان آاا  مراحف إعداد تقديرات الميزانية تبقى هي نفسها .  (1)تواريخ إ دار المناشير مب سنة إلى أخرى 

ويمكب هذا التوزيع الزمني مب ضبط مشروع ميزانية الدولاة خاال  شاهر سابتمبر وعرضا  علاى 

الاوزراء خاال  شاهر ااتماع مجلس الوزراء لشهر أكتوبر ثم تقاديم مشاروع قاانون المالياة بأكملا  إلاى مجلاس 

 نوفمبر .

 ويمكب حو لة هذه المراحف في ثالثة محطات أساسية :
 

 : وهي الفترة الفا الة بايب  فترة إعداد مشاريع نفقات الوزارات وضبط التوازنات العامة

تاريخ إ دار المنشور ونهاية شهر أفرياف : وهاي مخصصاة للاوزارات حتاى تتاولى كاف 

بالمشاااريع والنفقااات اات الصاابغة الجهويااة ونفقااات  وزارة إعااداد المقترحااات المتعلقااة

التصرف ونفقات الحسابات الخا ة فاي الخزيناة ونفقاات المتسساات العمومياة الدارياة 

التي هي تحت إشرافها . كما يتم خال  هذه المرحلة تقييم إنجازات السنة الساابقة وضابط 

 التوازنات العامة لمشروع الميزانية .

 

 مااي إلاى ماوفى  15وهاي تمتاد ماب  الوزارات مةع وزارة الماليةة : فترة مناقشة مشاريع

اوان وتتولى خاللها مصالن الميزانية بوزارة المالية عقاد الساات عماف ماع المساتوليب 

عااب كااف وزارة تسااتعر  خاللهااا االقتراحااات الصااادرة عااب الااوزارات وحصاار حجاام 

صاالن يمكاب الرااوع االعتمادات التي ستخصص لها . وفي  ورة عاد  االتفااق بايب الم

 إلى تحكيم الوزير اوو  ثم إلى تحكيم رئيس الدولة ان لز  اومر .

 

 : وهاي تمتاد ماب شاهر اويلياة إلاـى موفـاـى شهاـر  فترة إعداد الميزانيةة وقةانون الماليةة

سبتمــبر . تتولى خاللها وزارة المالية حو لة نتائ  المناقشات مع بقية الوزارات في ما 

وضابط تقااديرات الماوارد و إعااداد مشاروع الميزانيااة ثام مشااروع قااانون  يتعلاق بالنفقااات

 المالية بأكمل  وعرضهما على مجلس الوزراء .
 

 طرق ضبط تقديرات نفقات وموارد الميزانية : الفقرة الثانية :

 

تم تحديد طرق إعداد نفقات وماوارد ميزانياة الدولاة بالقاانون اوساساي للميزانياة    الفصاو  

( , كما يتم كف سنة بمقتضى منشور  ادر عب الاوزارة اوولاى ضابط طارق 28 إلى 25مب 

إعداد تقديرات المصااريف والتواهاات العاماة التاي يتعايب علاى الاوزارات االلتازا  بهاا عناد 

 أعداد ميزانياتها .

 

 أربعة عنا ر يتعيب على الوزارات التقيد بها وهي : المشروع  تضمبي

 

إعداد الميزانية منذ شهر فيفاري ماب السانة التاي تسابق سانة العمف على أن تنطلق أشغا   -

 تنفيذها والي بهدف التقيد بالرزنامة المحددة ,

 

العمف على إحكا  التنسيق بيب الدارات الفنية والقطاعية التي تضبط اوهاداف والبارام   -

واالسااتلمارات والهياكااف المكلفااة بصااياغة مشااروع الميزانيااة خا ااة فااي مسااتوى نفقااات 

صرف  الدارات العامة للمصاالن المشاتركة والدارات المماثلاة( والاي بهادف إحكاا  الت

الااربط باايب اوهااداف والباارام  واالعتمااادات المقترحااة مااب اهااة واالسااتلمارات ونفقااات 

 التصرف المتعلقة بها مب اهة أخرى ,

 

 إرفاق المقترحات الصادرة عاب كاف وزارة بماذكرة عاماة حاو  مشاروع الميزانياة تبارز -

 بصفة الية :

 

 * اوهداف الكميــة المنتظــر تحقيقهــا مــب خــال  االعتمـــادات المطلوبــة 

 انطالقا مب الوضع الحالي ومب تقديرات وتواهات المخطط العاشر ,    



 * اوهداف النوعية المنتظرة مب خال  ال الحات التـي تــم   إقــرارها أو

 ديرات الكمية .المبرمجة وانعكاسها على التق   

 

تقديم مذكرات خا ة بكف نشاط مب أنشطة الوزارة تبرر التقديرات الكمية والنوعية  -

الخصو ااية علااى أن تقااد  المقترحااات طبقااا لمختلااف الجااداو  والبطاقااات التااي تاام 

المتعلق  1997فيفري  17بتاريخ  4توفيرها لمختلف الوزارات عمال بالمنشور عدد 

 . 1998دولة لسنة ب عداد مشروع ميزانية ال
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 تختلف طريقة تقدير المصاريف حسب أ نافها .

 

 تقدير نفقات التصرف : -

 : طريقة االعتمادات المقترع عليها والتدابير الجديدة 

مب قانون الميزانية على أن االعتماادات المقتارع عليهاا تتكاون ماب االعتماادات  28ينص الفصف 

ية المصاريف العادية للسنة السابقة بعد طرح مقابف التدابير غير القابلة للتجديد وزيادة المبالغ المرسمة بميزان

المتعلقة بالتعديالت حسب الحااة لتسيير المصالن . وترتكز هذه التعديالت على النتاائ  المنجارة طاو  السانة 

 المصاريف العمومية .  عب التدابير المتخذة بعنوان التصرف الفارط وعلى التطور المتحتم لبعص

 

ماب قاانون الميزانياة علاى أن عار  قاانون المالياة علاى مصاادقة مجلاس الناواب يكاون  27كما ينص الفصف 

مصحوبا بعدة وثائق مب ضمنها مذكرات في شرح كف بااب وفصاول  لباراز الزياادة فاي االعتماادات المقتارع 

 ديدة .عليها وتبرير ترسيم االعتمادات المتعلقة بالتدابير الج

 

وتتكون التدابير الجديدة مب االعتماادات المرسامة وو  مارة بالميزانياة ملاف النفقاات الناتجاة عاب 

 إحداث مصالن مركزية أو اهوية اديدة أو متسسات اات  بغة إدارية اديدة .

 

 وقد توا ف تقديم ميزانية الدولة بهذه الكيفية في اانبها المتعلق بنفقات التصرف إلى حد ميزانياة

. وهي تتميز بالنقف شب  اآللي لالعتمادات المقترع  عليها مب سانة إلاى أخارى ماع زياادة مساتمرة  1996سنة 

 ناتجة عب التعديالت دون تقييم فعلي للحاايات الحقيقية لمصالن الدولة .

 

والسنوات السابقة لها يتضان أن نسابة التادابير الجديادة التاي  1996وبالراوع إلى ميزانيات سنة 

مـب امــلة االعــاـتمادات  % 1يــب تبريرها عـند تقــديم الميـــزانية ال تمـلف إال اـزء ضـئيـال ال يتجـاوز يتع

 المرسمة بعنوان هذه النفقات :

 

 الطريقة الحالية في تقدير نفقات التصرف : *

 

لاة فاي التخلي عاب الطريقاة القديماة فاي تقاديم تقاديرات نفقاات التصارف المتمل 1997تم منذ سنة 

 توزيعها إلى اعتمادات مقترع عليها وتدابير اديدة .

 

ويتم حالياا تقادير نفقاات التصارف طبقاا للتعليماات الاواردة بمناشاير الاوزارة اوولاى حاو  إعاداد 

ف ن المنشور المتعلق ب عادادها يتضامب التواهاات التالياة بخصاول  2005الميزانية . وبالنسبة لميزانية سنة 

 :نفقات التصرف وهي 

 

  العمف على ضبط الحاايات بكف دقة قصد الحاد ماب عملياات تحوياف االعتماادات خا اة بايب

 الفصو  والفقرات ,

  عناد ضابط االقتراحاات  2004وعلاى تقاديرات سانة  2003االعتماد على تنفيذ ميزانياة سانة

 , 2005المتعلقة بسنة 

 قتصاد فيها ,مزيد الحرل على التحكم في نفقات تسيير المصالن وتشخيص مواطب اال 



  2003عد  قبو  متخلدات اديدة بداية مب سنة . 

 

 تقدير نفقات التنمية :  -

 

ياتم إعااداد االقتراحااات المتعلقااة بنفقاات التنميااة فااي إطااار المشااريع والباارام  التااي وقااع إقرارهااا 

زارة ضمب المخطط وباالعتماد على نسق النجازات المسجلة والي وفق التواهاات التاي يحاددها منشاور الاو

 اوولى المتعلق ب عداد الميزانية . ومب هذه التواهات :

 

  إيالء المشاريع والبارام  التاي هاي بصادد النجااز وخا اة منهاا الممولاة فاي إطاار التعااون

الدولي اوولوية في ر د االعتمادات قصد احتارا  آااا  تنفياذها وضامان االساتعما  االملاف 

 للتمويالت الخاراية المتوفرة ,
 

  اختيار المشاريع والبرام  الجديدة علاى أسااس اوولوياات التاي وقاع إقرارهاا بمخطاط  إحكا

التنميااة وباعتبااار تقااد  إعااداد هااذه المشاااريع مااب حيااث الدراسااات وتااوفر اوراضااي وهيكلااة 

 التمويف بما يتمب الشروع في النجاز ,
 

  قبااف المجااالس أخااذ مقترحااات الواليااات بعاايب االعتبااار بعااد ترتيبهااا حسااب اوولويااات مااب

 الجهوية,

 , تقديم كامف التكلفة وهيكلة التمويف بالنسبة للمشاريع والبرام  المقترحة 

  تقديم انعكاس إنجاز كاف مشاروع  ادياد علاى نفقاات التصارف فاي مساتوى الماوارد البشارية

 ونفقات الوسائف ,

 متوا الة أو ضبط الحاايات مب اعتمادات التعهد والدفع بكاف دقاة ساواء بالنسابة للمشااريع ال

الجدياادة والممولااة سااواء مااب المااوارد العامااة للميزانيااة أو مااب مااوارد القاارو  الخارايااة 

 الموظفة قصد تفادي إعادة ترسيم االعتمادات وتحويلها مب سنة إلى أخرى .

 

 تقدير نفقات صناديق الخزينة :  -
 

اتهااا يخضااع لاانفس تعتباار هااذه الصااناديق متممااة لنفقااات التصاارف والتنميااة ولااذلي فاا ن تقاادير نفق

التمشاي المعتمااد بالنسابة لنفقااات العناوان اوو  والعنااوان اللااني مااع تقاديم المبااررات والتفا ايف بالنساابة لكااف 

  ندوق .

 

 تقدير نفقات الدين العمومي :  -
 

تتولى مصالن وزارة المالية ترسيم االعتمادات المخصصة لتسديد نفقات الديب العماومي الاداخلي 

وائدا طبقا آلاا  التسديد ونسب الفوائد المحاددة و تطاور ساعر العماالت اوانبياة بالنسابة والخاراي أ ال وف

للديـاااـب الخااااراي . ويتاااـم لذلاااـي  االعتـاااـماد علاااـى منظـاااـومة إعــاااـالمية خـاااـا ة بالتصاااـرف فاااي الديـاااـب     

 العمومـــي " سيــاد " .
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 مب معد  السنوات السابقة إلى الطريقة المباشرة . تطورت طريقة تقدير الموارد

 

المتعلاق  1906مااي  12تعار  اومار الماترخ فاي  طريقة معدل الخمس سةنوات السةابقة : -

مناا  علااى ان  3( إلااى طريقااة إعااداد تقااديرات مااوارد الميزانيااة حيااث نااـص الفصـااـف 1بالمحاساابة العموميااة  

معد  موارد الخمس سنوات اوخيرة المختــومة بعد طـــرح تقديرات الموارد تضبط بالنسبة لكف فصف حسب 

السنـــة اورفـــع والسنـــة اودنى . وال يتم تغييار النتاائ  المتحصاف عليهاا إال بمفعاو  التقاديرات فاي مساتوى 

 ويتعيب تبرير هذا التغيير . التشريع الجبائي أو بتأثير الوضعية االقتصادية للبالد .

 



 :الطريقة المباشرة  -
ويعتمد بالنسبة للموارد الذاتية النتائ  المسجلة خال  سانة إعاداد الميزانياة والسانوات الساابقة ماع 

مراعاة انعكاسات التدابير الجبائية الجديدة ونسق تطور النات  الداخلي الخاا  ونسابة الضاغط الجباائي المقادرة 

 خطط التنمية والميزان االقتصادي بم

 ف نها تحدد باالعتماد على حجم عجز الميزانية المتوقع . أما بالنسبة لموارد االقترا 

 

 عجز ميزانية الدولة : -3
 

يتملف عجز الميزانية الخا  فاي فاائص النفقاات علاى الماوارد الذاتياة للدولاة . أماا العجاز الصاافي 

  هاذا العجاز للدولة ف ن  يملف الفارق بيب الموارد الذاتية والنفقات دون احتساب أ اف الاديب العماومي . ويماو

بواسطة االقترا  الصافي الداخلي والخاراي . ويتملف االقترا  الصافي في الفارق بيب املة االقتراضات 

 واملة التسديدات . كما يمكب استكما  تمويف العجز عب طريق االيداعات بالخزينة .

 
 التوده نحو إعداد الميزانية حسب األهداف الفقرة الثالثة : 

 
دور ميزانياة الدولاة كاأداة تعكاس العالقاة بايب المكانياات الموضاوعة علاى اماة في إطاار تادعيم 

راسااء الدارات واوهااداف المنتظار تجساايمها بواساطة  المكانيااات المر اودة تاام وضاع توااا  ادياد لتقااديم 

اعتمادات الميزانية ينص على ترسيم هاذه االعتماادات حساب بارام  ومهماات يقاع تحديادها باأمر يمكاب تقيايم 

 نجازها في آخر السنة .إ

 عرض الميزانية على السلطة التشريعية  الفقرة الرابعة :

 

مااب قااانون الميزانيااة يتااولى وزياار الماليااة إعااداد مشااروع قااانون الماليااة وينظاار  25طبقاا للفصااف 

مجلس الاوزراء فاي هاذا المشاروع الاذي يضابط  رئايس الجمهورياة فاي  ايغت  النهائياة ثام يقاد  إلاى مجلاس 

 مب شهر نوفمبر . 15لنواب في أاف أقصاه يو  ا

 

وتبعااا لرزنامااة إعااداد الميزانيااة المحااددة بمناشااير الااوزارة اوولااى فاا ن المرحلااة الداريااة لعااداد 

الميزانية تنتهي في شهر سبتمبر حيث يتم خال  هذا الشهر عر  مشروع الميزانية على مجلس الاوزراء ثام 

لمالية بأكمل  على مجلاس الاوزراء وإثار موافقاة رئايس الجمهورياة  ياتم خال  شهر أكتوبر يتم عر  قانون ا

 عر  المشروع على مجلس النواب قبف منتصف شهر نوفمبر .
 

 : محتوى مشروع قانون المالية -1
 

ماب قاانون  29مللما تمت الشاارة إليا  ساابقا فا ن محتاوى مشاروع قاانون المالياة محادد بالفصاف 

 ما تتعلق :الميزانية . وهو يتضمب أحكا

 

 , بالترخيص في استخالل الموارد العمومية وبتحديد مبلغها الجملي 

  بضبط الوسائف والطرق المتعلقة بنفقات التصرف ونفقات التنمية وبتحديد مبلغها

 اوقصى المفتوح لفائدة ميزانية الدولة وميزانيات المتسسات العمومية ,

 الاراءات المالية , بتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبضبط 

 , ب حداث الحسابات الخا ة في الخزينة وتنقيحها أو إلغائها 

 , بضبط المبلغ اوقصى لمنن ضمان الدولة 

 , بضبط المبلغ اوقصى لقرو  الخزينة 

 . بالترخيص في االقتراضات وااللتزامات لفائدة الدولة 

 

 زيع :كما يتضمب مشروع قانون المالية اداوال تفصيلية تتعلق بتو

 

 ,  موارد ميزانية الدولة حسب او ناف والفصو 



   نفقااات ميزانيااة الدولااة حسااب اوبااواب واوقسااا  مااع ضاابط اعتمااادات الباارام

 واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التنمية ,

 , موارد ونفقات المتسسات العمومية الدارية 

  موارد ونفقات الحسابات الخا ة في الخزينة. 

 

 : الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية -2

 
مب قاانون الميزانياة يصااحب مشاروع قاانون المالياة عناد عرضا  علاى السالطة  27طبقا للفصف 

 التشريعية الوثائق التالية :

 

  تقاادير عاااا  فاااي تحليااف خصاااائص ميزانياااة الدولااة وبياااان التاااوازن االقتصاااادي

 والمالي,

   مذكرات في شرح كف باب وفصول, 

 . كف الوثائق التي مب شأنها أن تنير سبيف مجلس النواب 

 

 ومب شأن هذه الوثائق أن تسهف عمف اللجان الخا ة التي تتولى دراسة الميزانيات المعروضة عليها . 

مناقشة ميزانية الدولة واملصادقة 
 عليها 

 

على حاد الساواء . فهاي تملف المرحلة البرلمانية أهمية بالغة لكف مب السلطة التشريعية والحكومة 

تملااف بالنساابة للبرلمااان فر ااة لتقياايم العمااف الحكااومي واالطااالع علااى الباارام  المعتماادة وإاااراء رقابااة علااى 

الموارد المخصصة لسير المصالن وإنجاز المشااريع واحتارا  التوازناات العاماة وبصافة عاماة االطاالع علاى 

كوماة فااان هاذه المرحلاة سااوف تمكنهاا ماب التااراخيص سياساة الحكوماة فااي امياع المجااالت . أمااا بالنسابة للح

الالزمة في مستوى الموارد والنفقات حتاى تاتمكب ماب تااميب الساير العاادي لمصاالن الدولاة وتجسايم برامجهاا 

 المحددة بالميزانية . 

تتم دراسة مشروع قانون المالية واالقتاراع عليا  علاى مارحلتيب تتعلاق اوولاى بدراساة الميزانياة 

 لمالية في مستوى اللجان وتتعلق اللانية بمناقشتهما واالقتراع عليهما على مستوى الجلسة العامة .وقانون ا

 

 : دراسة الميزانية وقانون المالية في مستوى اللجان -1
 

  توزيع ميزانيات الوزارات على اللجان : -
 

بايب  ماب الدساتور علاى انا  :"ينتخاب مجلاس الناواب ومجلاس المستشااريب ماب 30ينص الفصاف 

 أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانيب الميزانية ..." .

 

حا  تسلم مشروع قانون المالية والوثائق المصاحبة ل  يتولى مكتاب مجلاس الناواب طبقاا للفصاف 

 الوزارات المعينة لها.مب النظا  الداخلي تعييب أعضاء اللجان الخا ة التي سوف تتولى دراسة ميزانيات  35

 

تام توزيعهاا علاى اللجاان الخا اة علاى  2004وعلى سبيف الذكر فان ميزانياات الاوزارات لسانة 

 النحو التالي :



 

  : ميزانيااات رئاسااة الجمهوريااة ومجلااس النااواب والااوزارة اوولااى ووزارة اللجنةةة األولةةى

 فاع الوطني .الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الشتون الخاراية ووزارة الد

  : ميزانيااات وزارة العااد  وحقااوق النسااان ووزارة الشااتون الدينيااة ووزارة اللجنةةة الثانيةةة

 أمالك الدولة والشتون العقارية .

 : وزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الادولي . كماا تادرس هاذه اللجناة بااب  اللجنة الثالثة

 الديب العمومي ومشروع قانون المالية .

 وزارة الفالحة والبيئة والموارد المائية ووزارة الصناعة والطاقة .ة الرابعة : اللجن 

  : وزارة اللقافااااة والشااااباب والترفياااا  ووزارة الرياضااااة ووزارة التربيااااة اللجنةةةةة الخامسةةةةة

 والتكويب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوايا .

  : والطفولة ووزارة الصاحة العمومياة ووزارة  وزارة شتون المرأة واوسرةاللجنة السادسة

 الشتون االاتماعية والتضامب ووزارة التشغيف .

  : وزارة التجهياااز والساااكان والتهيئاااة الترابياااة ووزارة الساااياحة والتجاااارة اللجنةةةة السةةةابعة

 والصناعات التقليدية ووزارة تكنولوايات االتصا  والنقف .

 

 ات اللجان :صالحي -

ة ميزانياات الااوزارات المعينااة لهااا . كمااا تتاولى اللجنااة اللاللااة إضااافة إلااى تتاولى كااف لجنااة دراساا

 ميزانيتي وزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي دراسة باب الديب العمومي ومشروع قانون المالية .

 

تعادها اثر االنتهاء مب الدراسات توا  إلى الوزراء المعنيايب اوسائلة الكتابياة واالقتراحاات التاي 

اللجان الخا ة قصد الحصو  على أاوبة كتابية وفي مرحلة ثانياة تقاع دعاوة الاوزراء إلاى الساات عماف ماع 

أعضاء اللجان يتولى خاللها النواب تقاديم اوسائلة التاي يرونهاا وتقاع الااباة عنهاا ماب طارف الاوزير وتقاديم 

 . (1)اليضاحات المطلوبة 
 

ات ترمي إلى تغييار فاي مساتوى مشاروع قاانون المالياة أو وعضاء اللجان الحق في تقديم اقتراح

ميزانيات الوزارات . وفي  ورة استجابة الحكومة إلى هذه االقتراحات تتولى هذه اوخيرة القيا  بالتحويرات 

التي قبلتها . اما فاي  اورة عاد  اقتنااع الحكوماة بجادوى االقتراحاات المعروضاة فاال يمكاب للجناة إدخاا  أي 

 لمشروع وال يمكنها في هذه الصورة إال التنصيص على الي  لب تقريرها .تعديف على ا

 

فاي ختااا  أشااغالها تعاد كااف لجنااة تقرياارا تعار  فياا  اوعمااا  التااي قامات بهااا ومضاامون اوساائلة 

 المواهة إلى الوزير ومدى استجابة الحكومة إلى المقترحات الصادرة عب النواب .

 

 : هامناقشة الميزانية واالقتراع علي -2

  مناقشة الميزانية : -
تتم مناقشة الميزانية وقانون المالية واالقتراع عليهما فاي مساتوى الجلساة العاماة اثار خاتم أعماا  

 اللجان وتقديم تقاريرها . 

 

فااي مسااتهف أشااغا  الجلسااة العامااة يتااولى الااوزير اوو  عاار  بيااان الحكومااة الااذي يسااتعر  

تم عار  التقريار العاا  حاو  الميازان االقتصاادي والتقريار العاا  حاو  برنام  الحكومة للسنة المقبلة . إثره ي

 ميزانية الدولة ثم يقع الشروع في النقاش العا  يتولى إثره الوزير اوو  الاابة على تسااالت النواب .

 

تتوا ف أشغا  الجلسة العامة بالنظر في مشروع الميزانية حسب اوبواب ثام النظار فاي الماوارد 

الية . وتتملف هذه اوشغا  بالنسابة لكاف بااب فاي تاالوة تقريار اللجناة يتبعهاا نقااش ثام إااباة الاوزير وقانون الم

 المعني يليها االقتراع على االعتمادات .

 

  حق النواب في تغيير تقديرات الميزانيـة ومشـروع قانـون المالية : -
إضااافي وال أي تنقااين قااانون الميزانيااة اناا  ال يمكااب عاار  أي فصااف  مااـب 31ينااـص الفصااـف 

 لمشروع قانون المالية :



 ,  إن لم يكب يرمي إلى إلغاء مصروف مب المصاريف أو الحط من 

 ,  أو إحداث مورد مب الموارد أو الزيادة في 

  وكف عر  لمصاريف اديدة يجب ان يكون مصاحوبا بااقتراح ماورد مقاباف أو

 اقتصاد مساو في بقية المصاريف .
 

 ى ان الفصو  الضافية والتنقيحات المخالفة لهات  اوحكا  تلغى واوبا.كما ينص نفس الفصف عل
 

لاائب يكاارس هااذا الفصااف حااق النااواب فااي اقتااراح التحااوير الااذي يروناا  علااى مشاااريع القااوانيب 

المعروضة عليهم بصفة عامة غير ان  بالنسبة لقاانون المالياة فاان هاذا الحاق مشاروط بالمحافظاة علاى تاوازن 

وضة إا ان اقتراح مصاريف اديادة يجاب ان يكاون مصاحوبا بااقتراح ماورد مقاباف أو اقتصااد الميزانية المعر

مساو في بقية المصاريف . وتبعا لذلي فان هذا الشرط يمنع ماب الترفياع فاي عجاز الميزانياة وفاي المقاباف فاان 

لاى إلغااء نفس الفصاف يسامن بااقتراح تادابير تقلاص ماب هاذا العجاز حياث انا  يباين عار  اقتراحاات ترماي إ

مصروف مب المصاريف أو الحط من  مب ناحية أو إحاداث ماورد ادياد أو الزياادة فاي الماوارد الموااودة ماب 

 -ناحية أخرى .

ماب  28وفي نفس الطار وبالنسبة لمشاريع القوانيب اوخرى غير قانون المالية فقاد ناص الفصاف 

قباف أعضاااء مجلااس الناواب مقبولااة إاا كااان  الدساتور بصاافة عامااة انا  ال تكااون مشاااريع القاوانيب المقدمااة مااب

إقرارها يتدي إلى تخفيص في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف اديدة . وتنطباق هاذه اوحكاا  

 على التعديالت المدخلة على مشاريع القوانيب .
 

 األدـل األقصى لالقتراع :  -
 

الااوزارات وقاانون الماليااة فاي مسااتوى  تمتاد أشاغا  المجلااس المتعلقاة بدراسااة مشااريع ميزانياات

اللجان الخا ة ومناقشتها واالقتراع عليها في مستوى الجلسة العامة بداية مب تاريخ اليداع الذي يجب ان يتم 

ديسامبر . حياث تانص الفقارة  31ماب قاانون الميزانياة( إلاى تااريخ  25نوفمبر كأاف أقصى   الفصف  15يو  

ديسمبر  31ور على ان  يجب ان تتم المصادقة على الميزانية في ااف أقصاه مب الدست 28اوخيرة مب الفصف 

وإاا فات الي اواف ولم يتخذ المجلسان قرارهما , يمكب بمقتضى أمر إدخا  أحكا  مشااريع قاوانيب الميزانياة 

 حيز التنفيذ بأقساط اات ثالثة اشهر قابلة للتجديد .
 

عاادي للمصاالن العمومياة وعاد  تعطياف نشااطها فاي وتهدف هاذه الااراءات إلاى تااميب الساير ال

 انتظار المصادقة على الميزانية كاملة .

 

 طريقــــة االقتـــراع : -
مب قانون الميزانية الذي ينص على ان  "يقاع االقتاراع علاى  30تم تحديد طرق االقتراع بالفصف 

 : على شرط مراعاة التدابير اآلتية  (1قانون المالية حسب نفس الطرق المتبعة بالنسبة للقوانيب العادية  

  يجري االقتراع على تقديرات المصاريف قسما قسما وباباا باباا بالنسابة لميزانياة

الدولة ... كما يجاري اقتاراع واحاد بالنسابة لكاف  انف ماب أ اناف المتسساات 

 العمومية ولكف حساب مب الحسابات الخا ة في الخزينة .

 ص بالنسبة لكف عنوان مب ميزانية الدولة كما يجري اقتراع على تقديرات المقابي

يجااري اقتااراع بالنساابة ... لكااف  اانف مااب أ ااناف المتسسااات العموميااة ولكااف 

 حساب مب الحسابات الخا ة في الخزينة .

 . يقع اقتراع املي ونهائي على مجموع أحكا  قانون المالية 

 

 * االقتراع على تقديرات المقابيض :

 
رات المقابيص ترخيصا في استخالل الموارد مع تحديد مبلغهاا الجملاي يملف االقتراع على تقدي

ويكون هذا االقتراع علاى مساتوى كاف عناوان ماب عنااويب الميزانياة بصافة املياة دون الادخو  فاي التفا ايف 

بالنسبــاـة إلاى يارخص «ويرد هذا التارخيص بالفصاف اوو  ماب قاانون المالياة لكاف سانة علاى النحاو التاالي : 

. ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيص المتأتية مب االداءات والضارائب ......سنـــة 

د العناوان .. مبوبــاـة كمـاـا يلـاـي : ماوارفة والقارو  بماا املتــاـ  ......والمعاليم واالتاوات والمداخيف المختل

 .  ».الخا ة فــي الخزينــة ... الحسابات.., موارد اللاني ........ , موارد العنوان اوو  ........



وبذلي فان االقتراع على مداخيف الميزانية يملاف ترخيصاا فاي اساتخالل الماوارد طبقاا للقاوانيب 

 الجبائيـة الجاري بها العمف .

يـتان سنويــا في « مب مجلة المحاسبة العمومية علـى أن  : 69وفي نفس السياق فقد نص الفصف 

 »المحا يف وغيرها مب اليرادات العامة بمقتضى قانون الماليـة المقــر للميزانيـة .............اباية المعاليم و

مااب نفاس المجلااة تحجياارا باتااا توظياف ضاارائب قااارة كاناات أو غيار قااارة لاام تااأت بهااا  24وقاد حجاار الفصااف  

 ميزانيات المقابيص أو القوانيب أو التراتيب التطبيقية لها .

 

قتاراع ترخيصاا للسالطة التنفيذياة فاي اساتخالل الماوارد طبقاا للقاوانيب الجبائياة إاا يملف هذا اال

وعلياا  فااان محصااو  هااذه االستخال ااات يمكااب ان يتجاااوز التقااديرات كمااا يمكااب ان يبقااى دونهااا . حيااث ان 

في اباياة االقتراع عليها ال يكتسي  بغة إلزامية بما أنها ال تملف حدا أقصى وال حدا أدنى . غير ان اللزامية 

الموارد تكمب في واوب تنفيذ القوانيب المتعلقة بها وابر المطالبيب بالديون العمومية على دفعها لفائدة خزيناة 

ماب مجلاة المحاسابة العمومياة انا  ال يجاوز تارك حقاوق أو دياون  25الدولة وفي هذا الطار فقد ناص الفصاف 

كاان ماب تأدياة ضارائب أو معااليم أو رساو  أو دياون  رااعة للدولة إال بمقتضى قانون كما ال يجاوز إعفااء أي

 أخرى إال في الصور المقررة بالقوانيب والتراتيب الجاري بها العمف .

 

 * االقتـراع علــى تقديـرات النفقــات :

 

أما بالنسبة للمصاريف فان االقتراع على تقاديراتها بالميزانياة ياتم فاي مساتوى اوقساا  واوباواب 

ساسي مب االقتراع على النفقات في تحديد الحد اوقصى للمصاريف المرخص فيهاا والتاي ال ويتملف الهدف او

مااب قااانون الميزانياة أن قــااـانون الـااـمالية يتضااـمب أحكـااـاما  29يجاوز للحكومااة تجاوزهااا . وقااد ناص الفصااف 

غهاا اوقصاى المفتاوح بضبط الوسائف والطرق المتعلقة بنفقات التصرف ونفقات التنمياة وبتحدياد مبل «تتعلــق 

 . » .....لفائدة ميزانية الدولة .

 

زامية احترا  الحدود القصوى عند تنفياذ النفقاات حياث وقد أكدت مجلة المحاسبة العمومية على إل

منها أن  ال يجوز عقد أية نفقاة أو  ارفها ماا لام يقاع تقريرهاا بميزانياة المصااريف كماا ناص  84نص الفصف 

أنا  ال يجاوز آلماري الصارف تجااوز االعتماادات المر اودة بالميزانياة وال عقاد  مب نفاس المجلاة 85الفصف 

ون اوساسااي    نفااـقات ادياادة باادون أن يخصااص لهااا مااا يقابلهااا مااب اعتمااادات حسااب الشااروط المقااررة بالقااان

 للميزانية 

وبما أن االقتراع على تقديرات المصاريف يتم حسب أبواب الميزانية وحساب اوقساا  داخاف كاف 

باب ف ن  طبقا لقاعدة تخصيص االعتمادات يتعيب احترا  هذا التوزيع عند تنفيذ الميزانية بحيث يحجر استعما  

اعتمادات مخصصة لوزارة ما لتسديد نفقات وزارة أخارى كماا يحجار اساتعما  اعتماادات قسام معايب لتغطياة 

قاا للشاروط المنصاول عليهاا بقاانون مصاريف قسم مغاير . وال يتم تحويف االعتماادات المقتارع عليهاا إال طب

 الميزانية .

التصرف يف االعتمادات املقرتع 
 عليها

في مستوى اوبواب أي لفائدة مصالن معينة  بمقتضى قانون المالية ميزانية الدولة يتم ر د العتمادات ب       

وزياع هاذه االعتماادات غير أن تنفياذها يتطلاب ت اديد( 11  فصفواوقسا  لتغطية أنواع معينة مب المصاريف

 التبويب المصادق علي  مب قبف السلطة التشريعية .  في مستوى الفصو  والفقرات الفرعية في إطار
 



وقصااد مجابهااة مااا يمكااب أن يطاارأ مااب ظااروف خا ااة ساامن قااانون الماليااة فااي بعااص الحاااالت 

 . أو إضافة اعتمادات اديدة ب اراء تحويف االعتمادات المقترع عليها

 : اداتــــع االعتمـــتوزي -1
إثار  ادور قاانون المالياة ياتم بمقتضاى أمار ينشار بالرائاد الرسامي توزياع االعتماادات المرسامة 

بميزانية الدولة حسب الفصاو  داخاف كاف قسام بالنسابة لكاف بااب ماب أباواب الميزانياة . وال يمكاب لهاذا اومار 

المبايب بالماذكرات المصااحبة لمشاروع قاانون  إدخا  أي تغيير على االعتمادات المقترع عليها وعلى التوزيع

 مب قانون الميزانية( . 33و  32المالية  الفصليب 

ويقع توزيع االعتمادات داخف كف فصف في مستوى الفقرات والفقارات الفرعياة بقارار ماب وزيار 

 مب قانون الميزانية( . 33المالية  الفصف 

لخزينة داخف كف حساب بمقتضى قارار ماب كما يتم توزيع موارد ونفقات الحسابات الخا ة في ا

 .مب قانون الميزانية( 53ة  الفصف وزير المالي

 : تحويــل االعتمــادات -2
اثار فاتن االعتماادات وتوزيعهاا يااتم الشاروع فاي تنفياذ الميزانيااة . وإا يتعايب علاى مصاالن اآلماار 

ف فصف وفقرة وفقارة فرعياة غيار انا  بالصرف احترا  توزيع االعتمادات والتقيد بالمبالغ القصوى المحددة لك

 يمكب خال  تنفيذ الميزانية بروز حاايات اديدة تتطلب مرااعة التوزيع .

 نقل االعتمادات من باب إلى باب :   -
مب قانون الميزانية نقف اعتمادات مب باب إلى باب آخر داخف الميزانية ويتم هذا  36أباح الفصف 

كااومي أو تحاوير إداري شااريطة ان ال يترتاب علياا  تغييار فااي نااوع النقاف بمقتضااى أمار فااي  اورة تحااوير ح

 المصاريف حسب االقسا  أو في توزيع االعتمادات حسب الفصو  .

 تحويل االعتمادات من فصل إلى فصل :   -
مب قانون الميزانية يمكب تحوياف اعتمااد ماب فصاف إلاى آخار بمقتضاى أمار علاى  37تبعا للفصف 

 القسم مب نفس البــاب داخف نفس  شرط ان يتم الي

وتهدف هذه الشروط إلاى احتارا  التارخيص الصاادر عاب السالطة التشاريعية التاي  اادقت علاى 

 االعتمادات حسب اوقسا  أي حسب أنواع المصاريف وال يمكب بالتالي تغيير واهتها .

 تحويل االعتمادات من فقرة إلى فقرة ومن فقرة فرعية إلى أخرى داخل نفس الفصل : -
ا ان توزيع االعتمادات داخف الفصو  حساب الفقارات والفقارات الفرعياة ياتم بقارار ماب وزيار بم

مب فقارة إلاى أخارى أو ماب فقارة  تمب قانون الميزاينة يسمن ب اراء تحويف لالعتمادا 38المالية فان الفصف 

 فرعية إلى أخرى حسب نفس الاراء أي بقرار مب وزير المالية .

 اخل كل حساب خاص :د تتحويل االعتمادا -
داخااف كااف حساااب خااال فااي الخزينااة بقاارار مـااـب وزيـااـر الماليـااـة  تيمكااب تحويااف االعتمااادا

 مكرر مب قانون الميزانية( . وبذلي يتم احترا  الاراءات المعتمدة عند التوزيع في أو  السنة. 39 الفصـف 

 : الزيادة في االعتمادات -3
 بباب النفقات الطارئة :توزيع االعتمادات المقترع عليها  -

رأينا عند التعر  إلاى هيكلاة الميزانياة وااود قسام مخصاص لنفقاات التصارف الطارئاة  القسام 

الرابع مب نفقاات التصارف باالعنوان اوو ( وقسام آخار مخصاص لنفقاات التنمياة الطارئاة  القسام الساابع ماب 

دات يااتم االقتااراع عليهااا باادون أن تكااون نفقااات التنميااة مااب العنااوان اللاااني( . ويتضاامب هااذيب القسااميب اعتمااا

 مخصصة لصنف معيب مب النفقات أو لمصالن معينة وال يتم توزيعها في أو  السنة المالية .

 

وتعتباار هااذه االعتمااادات مخزونااا احتياطيااا يااتم اللجااوء إلياا  عنااد الضاارورة . ولااذلي فقااـد نـااـص 

تمااد تكميلاي يقاع اقتطاعا  ماب بااب المصااريف مب قانون الميزانية ان  يمكب مقتضاى أمار فاتن اع 40الفصف 

 الطارئة والي لفائدة أبواب أخرى مب أبواب ميزانية الدولة قصد مجابهة مصاريف طارئة ومستعجلة .

وعند التوزيع يتعيب عاد  الخلاط بايب نفقاات العناوان اوو  والعناوان اللااني . حياث ان اعتماادات 

نفقااات التصاارف  الجاازء اوو  مااب العنااوان اوو ( لفائاادة قساام  نفقااات التصاارف الطارئااة ال تااوزع إال لفائاادة

التاأاير العمااومي أو وسااائف المصاالن . أمااا اعتمااادات نفقاات التنميااة الطارئااة فهاي مخصصااة لنفقااات التنميااة 

  العنوان اللاني مب الميزانية( وتوزع لفائدة قسم االستلمارات المباشرة أو قسم التمويف العمومي .

ن التشريع ال يلز  بتوزياع كاماف االعتماادات المقتارع عليهاا ببااب النفقاات الطارئاة مع المالحظ ا

ضمب قانون المالية . ويتولى مشروع غلق الميزانية إبراز اعتمادات النفقات الطارئة التاي تام توزيعهاا والتاي 



االعتمادات التي لام يقاع تبرز ضمب أبواب الميزانية التي انتفعت بهذه االعتمادات التكميلية مب ناحية مع بيان 

 توزيعها خال  السنة ويتم إلغااها بمواب قانون غلق الميزانية .

 فتـ  اعتمـادات إضافيـة بواسطـة أمـر التسبقـات : -

ماب قاانون  40في حالة حدوث كوارث وبروز حااة ضرورية تهم الصالن القومي خاو  الفصاف 

عتمادات إضافية تتجاوز المبالغ المرسمة بباب المصاريف الميزانية بمقتضى أمر يدعى "أمر التسبقات" فتن ا

 الطارئة .

لم يقع االقتراع عليها ضمب قانون المالية مب قبف السالطة  ةواعتبارا الن هذه االعتمادات الضافي

التشريعية . فان نفس الفصف يواب عر  هذه االعتمادات الضافية علاى مصاادقة مجلاس الناواب بمقتضاى 

 ميلي . مع الشارة أن هذا الاراء التحفظي لم يقع اللجوء إلي  إلى حد اآلن في أي مناسبة .قانون مالية تك

 قانـون الماليـة التكميلـــي :   -
مب قانون المالية ان  يمكب إدخا  تنقيحات أخرى على قانون المالية خال  السنة  42ينص الفصف 

علااى مصااادقة مجلااس النااواب حسااب نفااس الشااروط  المالياة وتصاادر فااي شااأنها قااوانيب ماليااة تكميليااة تعار 

 المتعلقة بقانون المالية .

 

يتم اللجوء إلى قوانيب مالية تكميلية في الحااالت التاي يتبايب فيهاا حادوث تغييارات اوهرياة علاى 

المعطيات التي تم على ضوءها إعداد الميزانية والتي يخشى مب وراءها تأثير كبيار علاى توقعاات الماوارد أو 

  ت ينجر عن  إخال  بتوازن الميزانية .النفقا
 غلـق ميـزانية الـدولة

إثر المصادقة على قانون المالية وتوزيع االعتمادات يتم الشروع في تنفيذ الميزانية طبقا للقواعاد 

العاماة الاواردة بمجلاة المحاسابة العمومياة وحساب الااراءات المحاسابية المحاددة بالمناشاير الداخلياة لااوزارة 

 . وفي نهاية السنة يتم غلق الميزانية وعر  مشروع قانون غلق الميزانية على مجلس النواب .المالية

 

 إدراءات غلق الميزانية في مستوى وزارة المالية : :  الفقرة األولى

 

تعرضت مجلة المحاسبة العمومية والقانون اوساسي للميزانية إلـى ابرز اوعمـــا  التــي يتعيــب 

 هذا المجا  في مستوى المحاسبيب وآمري الصرف والمصالن المركزية .القيا  بها في 

وما تبع  ان يقد  محاسبو الدولة في آخر كف سنة مالية حساابا  198فقد نصت المجلة في فصولها 

 سنويا لتصرفهم وان يبيب حساب التصرف السنوي :

 حالة المركز المحاسبي في فاتن السنة , -

نواعها قبضا و ارفا المنجازة خاال  السانة ماع بياان ماا كاان تفصيف العمليات على اختالف أ -

 منها تابعا للميزانية وما كان خاراا عنها ,

 حالة المركز في موفى السنة . -

 . .ع أن يقادموا لاوزير المالياة خاال  السانة  206أما بخصول آمري الصرف فقد نص الفصف 

 السنة تقريرا عاما في نشاطهم المالي .كشوفات مفصلة عب عمليات الصرف المدراة بحساباتها وفي آخر 

 

 . .ع. أن يتولى وزير المالية مقابلة  208و  207وبالنسبة للمصالن المركزية فقد نص الفصالن 

محتااوى الكشااوف الدوريااة المقدمااة مااب طاارف آمااري الصاارف بالمصاااريف المرساامة بحسااابات المحاساابيب 

 وي على :المختصيب . كما يحرر حسابا عاما للسنة المالية يحت

 

 ميزان عا  لحسابات الدولة يستنت  مب توحيد حسابات المحاسبيب , -

 شرح مفصف لإليـــرادات موزعــة حســب عناويــب الميزانيــة وأقسامهــا وفصولهــا , -

 شرح مفصف للمصاريف موزعة حسب عناويب الميزانية وأبوابها وأقسامها وفصولها , -

 دراتها بالميزانية ,مقارنة المقبوضات والمصروفات مع مق -



 شرح مفصف لعمليات الحسابات الخا ــة فــي الخزينــة , -

 بيــــان حالــة الحســاب الخــال بمكشوفــات الخزينـــة , -

 بيـــان مفصــف فــي القـــرو  العامة والتزامات الدولة  -

  حياث ناص ان وماا تبعا 44أما قانون الميزانية فقد تعر  إلى قانون غلق الميزانية في فصاول  

 مشروع قانون غلق ميزانية الدولة يتضمب :

 المبلغ النهائي للموارد المستخلصة وواون المصاريف الواقعة خال  التصرف , -

 ويلغي االعتمادات الباقية , -

ويرخص في نقف نتيجة السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية مب  -

 الخال . المداخيف اات االستعما 

كما نص  نفس القانون على أن  يتم إعداد مشروع قانون غلق الميزانية باالعتماد علاى الحساابات 

الخا ة التي يلز  بتقديمها اآلانون بالدفع في خصول عملياتهم المتعلقة بالمصاريف مب اهة وعلى حسابات 

مشاروع القاانون مصاحوبا  التصرف المقدمة مب طرف المحتسابيب العماومييب ماب اهاة أخارى . ويكاون ناص

 بجداو  تبيب :

التقااديرات او االية والترخيصاااات الجدياادة والاادفوعات موزعاااة حسااب اوبااواب واوقساااا   -

 والفصو  بالنسبة لمصاريف ميزانية الدولة .

التقااديرات او االية والتنقيحااات واالستخال ااات موزعااة حسااب اوبااواب والفصااو  بالنساابة  -

 لمقابيص نفس الميزانية .

رنااة باايب المبلااغ الجملااي لتقااديرات المقااابيص والمصاااريف وعنااد االقتضاااء التنقيحااات المقا -

المدخلااة عليهااا مااب اهااة واالنجااازات مااب اهااة أخاارى لكااف ميزانيااة متسسااة عموميااة ولكااف 

 حساب خال في الخزينة .

ة إثر االنتهاء مب إعداد الحسااب العاا  لدارة المالياة ومشاروع قاانون غلاق الميزانياة تحياف وزار

 المالية هاتيب الوثيقتيب إلى دائرة المحاسبات للقيا  بمراقبتها .

 دور دائرة المحاسبـات : :  الفقرة الثانية

 
المتعلااق بتنظاايم  1968مااارس  8المااترخ فااي  1968لساانة  8مااب القااانون عاادد  20طبقاا للفصااف 

ا دورياة فاي المصاااريف دائارة المحاسابات يحياف اآلاناون بالمصااريف العمومياة إلاى دائارة المحاسابات كشاوف

المتعهد بها وتبيب هذه الكشوف بالنسبة لكف مصروف مقرر بالميزان مبلغ االعتمادات المفتوحة والمباالغ التاي 

أان باادفعها وحسااب الحالااة امااا المبااالغ المتبقيااة أو علااى العكااس مبااالغ التجاااوزات مااع بيااان الوثيقااة التااي وقااع 

 الترخيص فيها بالتجاوز .

 

المـاـترخ فــاـي  1971لسنـاـة  218ماب اومـاـر عــاـدد  11اسبيب فقد ناص الفصاف وبالنسبة للمح

المتعلق بسير دائرة المحاسابات علاى ان يواا  المحتسابون الخاضاعون مباشارة لقضااء دائارة  1971ماي  29

لى دائارة المحاسبات حسابات تصرفهم في اآلاا  القانونية إلى وزارة المالية التي تهيئها للنظر فيها وتحيلها ع

 المحاسبات مرفوقة بالحساب العا  لدارة المالية .

آاااا  تقااديم الكشااوفات وإاااراءات المراقبااة حيااث  (79و  78 وقااد حاادد نفااس اوماار الفصااالن 

اساتواب أن يوااا  اآلانااون بالاادفع خااال  الشااهر اوو  مااب كااف ثالثااة اشااهر إلااى دائاارة المحاساابات كشاافا عااب 

ن باادفعها خااال  اللالثااة اشااهر السااابقة مختومااا بتأشاايرة مراقااب المصاااريف المصاااريف المتعهااد بهااا والتااي أا

العموميااة . كمااا يواهااون خااال  اللالثااة اشااهر اوولااى مااب كااف ساانة إلااى دائاارة المحاساابات كشاافا عامااا عااب 

 المصاريف المتعهد بها والتي أان بدفعها خال  السنة الماضية مختوما بتأشيرة مراقب المصاريف .

 

ه الكشوفات تقع مرااعتها مب طرف قضاة يتولون مقارنتها بنتائ  حسابات التصرف اثر تلقي هذ

 المتعلقة بها والصادرة عب المحاسبيب العمومييب .

 

ثم تصدر دائرة المحاسبات تصريحا عاما في مطابقة حسابات تصرف المحتسابيب للحسااب العاا  

 لدارة المالية .

 زانية الدولة للتصرف المعني يتضمب :اثر الي تعد الدائرة تقريرها عب غلق مي

 تحليال إاماليا لتنفيذ عمليات الميزانية , -



تحليف الموارد وتكااليف ميزانياة الدولاة وميزانياات المتسساات العمومياة الدارياة والمراكاز  -

 الديبلوماسية والقنصلية بالخار  ,

 النتائ  العامة لتنفيذ قانون المالية , -

 ات تصرف المحاسبيب العمومييب للحساب العا  لدارة المالية ,التصرين العا  بمطابقة حساب -

 قائمة المراكز المحاسبية , -

 مشروع قانون غلق الميزانية المقد  مب قبف وزير المالية . -

تحيف دائرة المحاسبات هذا التقرير إلى وزارة المالية والاى مجلاس الناواب . كماا تحياف الحكوماة 

 داو  المصاحبة ل  إلى مجلس النواب بعد عرض  على مجلس الوزراء.مشروع قانون غلق الميزانية والج

 دور السلطـة التشريعيــة : :  الفقـرة الثالثـة

ماب قاانون الميزانياة علاى أنا  يقاع االقتاراع علاى مشاروع قاانون غلاق ميزانياة  47ينص الفصاف 

 الدولة حسب الشروط المبينة بالنسبة لمشروع قانون المالية .

 

ار ف ن مشروع قانون غلق الميزانية يحا  إلاى لجناة لدراسات  . وملاف لجاان دراساة وفي هذا الط

مشروع قانون المالية يمكب لهذه اللجنة أن ترسف أسئلتها الكتابياة لاوزير المالياة كماا يمكاب لهاا طلاب ساماع  . 

 وإثر إعداد تقريرها تقع مناقشة المشروع والمصادقة علي  بالجلسة العامة .

ميزانية الدولة: التنفيذ و 
  المراقبة

الميزانية في تطبيق تراخيص قانون المالية سواء كان ذلك في مجال المقابيض أو  تنفيذتمثل ي

ويتّم الشروع في تنفيذ الميزانية بعد الترخيص في إنجازها من قبل السلطة التشريعية. ويكتسي هذا  .النفقات
الميزانيّة في حين أنّه يشّكل ترخيصا فحسب في خصوص الترخيص صبغة إلزاميّة لجباية الموارد المقّررة ب

المصاريف إذ أّن آلمر الّصرف كامل الحريّة بأن يستعمل االعتماد المرصود أو أن ال يستعمله حسب حاجة 
  .اإلدارة

وتتجلى األهمية البالغة التي يوليها المشرع التونسي لضمان تنفيذ الميزانية من خالل سّن العديد من القواعد 
القانونية وإحداث العديد من الهياكل الرقابية التي تواكب كل مراحل عمليات التنفيذ بهدف منع مظاهر سوء 
التصرف في األموال العمومية. وترتكز كل مراحل تنفيذ الميزانية على مبدأ أساسي يحكم كامل مسار 

يتمثل هذا المبدأ في  عمومية. وتحصيل المقابيض وإنجاز المصاريف والتنظيم العام للرقابة على األموال ال
الفصل الوظيفي والعضوي بين آمر الصرف والمحاسب العمومي الذي نّص عليه الفصل الخامس من المجلة 

  .المذكورة

أما الفصل  .ويتجلى الفصل الوظيفي من خالل اإلقرار لكل منهما بمجاالت اختصاص تختلف عن اآلخر
ارية بين آمر الصرف والمحاسب العمومي إذ يقع تعيين العضوي فيبرز من خالل غياب أي عالقة إد

  .المحاسبين العموميين من طرف وزير المالية ويخضعون مباشرة لسلطته دون سواه

ويندرج نشاط آمر الصرف في نطاقين اثنين يتمثل األول في المشروعية أي أن تكون أعماله خاضعة لقواعد 
في المالءمة والذي ال يخضع فيه نشاطه إال لما يوحي به تقديره قانونية يجب عليه احترامها والثاني يتمثل 

  .لمصلحة اإلدارة

  : وآمرو الصرف صنفان



آمرو الصرف األولون وهم رئيس مجلس النواب والوزراء وكتاب الدولة بالنسبة إلى ميزانية 
 الدولة ومديرو المؤسسات العمومية بالنسبة إلى ميزانيات مؤسساتهم ورؤساء البلديات

 والمجالس الجهوية 

آمرو الصرف المساعدون وهم األعوان اإلداريون الخاضعون بالتسلسل لسلطة آمر صرف 
أول والمكلفون باسمه وبتفويض منه، بعد موافقة وزير المالية، بالتصرف في جزء من 

  .االعتمادات يقع ضبط طبيعتها ومبالغها بمقتضى قرارات

ن الذين أوكلت إليهم الصالحيات القانونية لجباية اإليرادات وتأدية أما المحاسبون العموميون فهم األعوا
  .المصاريف

  : وكما هو الشأن بالنسبة إلى آمري الصرف، فالمحاسبون العموميون صنفان

المحاسبون األولون وهم الذين لهم كامل الصالحيات في الشؤون المحاسبية والذين يقدمون 
. وتّم ضبط قائمة المحاسبين بمجلة المحاسبة العمومية كما حساباتهم مباشرة لدائرة المحاسبات

يلي : أمين المال العام، األمين العام للمصاريف، أمناء المال الجهويون، المحاسبون بالمراكز 
ألمالك  الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، حافظ مستودع الطابع الجبائي، المحاسب المركزي

جهوية، المحتسبون البلديون ومحاسبو المؤسسات العمومية الدولة الخاصة، قباض المجالس ال
  .قباض الديوانة ذات الصبغة اإلدارية، قباض المالية، أمناء المصاريف و

المحاسبون الثانويون وهم المحاسبون الخاضعون لسلطة المحاسبين األولين الراجعين إليهم                
  .المحاسبات بالنظر وبالتالي ال يخضعون مباشرة لدائرة

وقد تم تنظيم مراحل إنجاز اإليرادات والمصاريف بالنسبة إلى حساب الدولة والجماعات العمومية المحلية 
  .والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية باعتبار مبدأ الفصل بين آمر الصرف والمحاسب

قبض والّصرف ببعث العمليّات المتعلّقة من مجلّة المحاسبة العموميّة أنّه " يقوم آمرو ال 6فقد جاء بالفصل 
بتنفيذ الميزانية. ولهذا الغرض يتولّون إحقاق اإليرادات العموميّة وإثباتها واإلذن بجبايتها وذلك مع مراعاة 
األحكام الخاّصة باألداءات الواجب دفعها عاجال كما يتولّون أيضا عقد النفقات وتصنيفها وإصدار أوامرهم 

  .". ويجوز لهم أن يفّوضوا سلطاتهم آلمري صرف مساعدينبتأديتها ألصحابها

  :مراحل صرف النفقات

طبقا للنظام المحاسبي المعتمد، تّم تنظيم عمليات تنفيذ موارد الميزانية في مرحلتين متتاليتين األولى إدارية 
لقبض والثانية ترجع بالنظر إلى آمر الصرف وتتعلق أساسا بعملية اإلحقاق التي يكرسها إصدار األمر با

  .حسابية ترجع بالنظر إلى المحاسب وتتعلق بجباية الموارد

ويتم في إطار المصاريف المنجزة التمييز بين العمليات اإلدارية التي تهدف في خصوص النفقات إلى إقامة 
الدين على ذمة الخزينة وضبط مبلغه واإلذن بصرفه، وهي عمليات ترجع باألساس إلى اآلمر بالصرف، 

لعمليات الحسابية التي تعود إلى المحاسبين العموميين الذين لهم وحدهم الصالحيات القانونية للقيام بعمليات وا
الصرف. فالمحاسب العمومي مكلف بتأدية المال لصاحبه مما ينجر عنه مسؤولية شخصية ومالية على ثالث 

اريف قبل تأديتها ومسك الحسابات مستويات وهي المحافظة على األموال العمومية ومراقبة مشروعية المص
 .وتقديمها إلى السلطة اإلدارية المعنية وإلى دائرة المحاسبات

وسوف نتطرق بشكل خاص إلى المراحل التي تمر بها عمليات الصرف وعمليات الرقابة التي تنجز في 
لتمشي إلى إطار كل مرحلة باعتبار أن عمليات القبض ال تنطوي على إشكاليات خصوصية. ويهدف هذا ا

  .الوقوف على تعقّد مسار إنجاز الميزانية خاصة بما ينطوي من تدخل متكرر ومتنوع لمختلف هيئات الرقابة

وتصفيتها وتحرير األمر بالصرف في شأنها  ويمر تنفيذ النفقات العمومية بأربع مراحل وهي عقد النفقة
 وتأديتها



 (التّعهد بالنّفقة) عقـد النفقـة

ينتج عن عمل أو حدث يتّرتب عليه تحّمل الميزانيّة لنفقة عموميّة. فعقد النّفقة ينحدر من عالقة  إّن عقد النّفقة
  .قانونيّة تنشأ بين الدّولة ودائنيها خاصيتها بعث نفقة على كاهل الخزينة العموميّة

طرف رئيس وعقد النّفقة في المفهوم اإلداري هو طلب يوجه إلى مصلحة مراقبة المصاريف العموميّة من 
اإلدارة المعنيّة أو أحد مفوضيهم أو من طرف آمري الّصرف المساعدين لتخصيص االعتماد الالّزم إلنجاز 

ولهذا الّسبب يسّمى هذا الطلب المقدّم إلى رقابة المصاريف "مشروع عقد  -مشروعا  بعد زالتنفقة ما ال 
  ."عليه ضمن نظام إعالمي يسمى "أدب روتنجز عمليات إعداد طلب التّعهد بالنّفقة والتّأشي -نفقة" 

ويرفق طلب التّرخيص في عقد النّفقة بعدّة وثائق تختلف نوعيتها كلّما اختلفت طبيعة المصاريف المراد 
عقدها. وهذه الوثائق تمّكن مراقبة المصاريف العموميّة من النّظر في الطلبات المقدّمة إليها والتّأشير عليها 

  .أو رفضها عن روية

ختلف الفترة المرّخص خاللها في عقد النفقات وطلب التّأشير عليها من طرف مراقبة المصاريف العموميّة وت
  .باختالف عنواني الميزانيّة

فبالنّسبة إلى العنوان األّول المتعلق بالمصاريف العاديّة، فإّن فترة عقد النفقات العموميّة بالنّسبة إلى سنة ماليّة 
خّولت التّمديد في ذلك األجل  90يسمبر. على أّن مجلّة المحاسبة العموميّة في الفصل د 15معيّنة ينتهي في 

  .عند الضرورة الثّابتة

ديسمبر، فإّن بدايته يمكن أن تتّم قبل افتتاح  15هذا وإن كان األجل المحدّد لعقد النفقات العموميّة ينتهي يوم 
يمكن عقدها بداية من غّرة نوفمبر لحساب الّسنة الماليّة السنّة الماليّة. ذلك أّن بعض المصاريف العاديّة 

من  91الموالية بشرط أن ال يتّم اإلنجاز إالّ بداية من غّرة جانفي الموالي. وهذا التّرخيص جاء به الفصل 
  .مجلّة المحاسبة العموميّة وحدّد مقدارها األقصى بربع االعتمادات المرّسمة بميزانيّة الّسنة الجارية

المالحظ في خصوص المصاريف العاديّة أّن سنويّة االعتمادات المرّسمة بالميزانيّة ومقتضيات الفصل ومن 
من مجلّة المحاسبة العموميّة تحتّم على آمري الّصرف القيام بإنجاز النفقة المؤشر عليها وجوبا قبل نهاية  89

عتمادات المخّصصة لذلك وألغيت. على ديسمبر آخر أجل وإالّ سقط الحّق في استعمال اال 31الّسنة أي في 
أنّه يمكن طلب تأشيرة جديدة من مراقبة المصاريف في خصوص النّفقات التّي لم يتيّسر إنجازها قبل نهاية 

  .الّسنة وتنزيلها على االعتمادات المرّسمة بالميزانيّة الجديدة

اريف المتعلقة بأموال المساهمة، فإّن عقدها أّما عن مصاريف ميزانيّة التّجهيز )العنوان الثاني( بما فيها المص
يتّم دون تحديد أجل لذلك ويبقى التّعهد بها ساري المفعول إلى أن تنفّذ أو أن يقع إلغاؤها أو تحويلها. ويعني 

  .التّعهد لميزان التّجهيز ال تخضع لمبدأ السّنوية إعتماداتهذا أّن 

الرقابة المسبقة التي تقوم بها المصالح التابعة إلى وتنجز في هذه المرحلة األولى من عمليات الصرف 
اإلدارة العاّمة للوظيفة  -اللّجنة العليا للصفقات  - الوزارة األولى )اإلدارة العامة لمراقبة المصاريف

  .الجهوية والبلدية والمحاسبون العموميون العمومية( ولجان الصفقات الوزارية و

الذي  1935جانفي  15بمقتضى األمر المؤرخ في  1935ت منذ سنة فقد تم بعث رقابة على تعهد النفقا
  .1969و 1965أنشأ مراقبة المصاريف العمومية. وقد تم تنقيح هذا األمر خالل سنوات 

وكلّفت مراقبة المصاريف العمومية برقابة عمليات تعّهد نفقات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
صرفها. وتهدف هذه الهيئة الرقابية التي تعود بالنظر إلى الوزارة األولى من اإلدارية وصناديق الخزينة و

  .خالل أعمالها إلى تجنب حدوث أخطاء أو إخالالت

وتجرى الّرقابة على عقد النّفقة مسبّقا باعتبار زمن ممارستها بالنّسبة إلجراءات تنفيذ النّفقة العموميّة. فهي 
يث تخضع إليها النّفقات وهي ما تزال مشروعا لم يدخل بعد حيز التنفيذ. تمارس قبل أن يتّم عقد النّفقة بح

من  88وهكذا، فإّن الّرقابة المسبّقة تتعلّق بنفقة لم تبعث بعد إذ أّن مبدأ الّرقابة المسبّقة الذي جاء به الفصل 
ارة العاّمة لمراقبة مجلّة المحاسبة العموميّة يخضع التعهد بالمصاريف إلى المصادقة المسبّقة من قبل اإلد

  .المصاريف العموميّة وإالّ كانت النّفقة غير شرعيّة

على أّن لهذا المبدأ استثناءات ثالث تهدف إلى تيسير إنجاز النّفقات باعتبار الّطابع خاص لكّل منها وهي 
  : التالية

  (:م.م.ع 88المصاريف ذات الّطابع الظرفي )الفصل ( (1

ي تتميّز بعدم إمكانيّة تجميعها لعقد صفقة بشأنها والتّي ال يمكن توقّعها وليست وهي المصاريف العارضة التّ 
لها صبغة تكراريّة. واعتبارا لهذه الميزات الثالث، رأى المشرع أن يعفيها من التأشيرة المسبّقة وأجاز عقدها 

  .على أن تعلم مراقبة المصاريف بذلك الحقا

  :م.م.ع 152 مصاريف وكاالت الدّفوعات )الفصل( (2



إّن المصاريف المنجزة في نطاق وكاالت الدّفوعات ال يمكنها أن تخضع مسبّقا إلى الّرقابة بحكم أّن هذه 
 المصاريف رّخص في إنجازها مباشرة عن طريق وكيل الدّفوعات 

 ويطلب من مراقب المصاريف التأشير عليها الحقا حتّى تتيّسر تسويتها في مستوى الميزانيّة .

  :م.م.ع 88المصاريف ذات الّطابع السّري )الفصل  ((3

يشتمل هذا الّصنف من النفقات على بعض من مصاريف رئاسة الجمهوريّة ووزارتي الدّاخليّة والدّفاع 
الوطني التّي تكتسي صبغة سريّة. على أّن هذا اإلعفاء من التأشيرة المسبّقة يقوم مقامه نظام خاص يضبط 

  .ت من مباشرة الّرقابة ومن المحافظة على سريّة النفقاتبأمر يمّكن في نفس الوق

التّراتيب  وتسهر مراقبة المصاريف على أن تكون النفقة مطابقة لما جاءت به الميزانيّة من ناحية والقوانين و
  .من ناحية أخرى

تلك النّفقة ورّخصت في وتتمثّل مشروعيّة النّفقة بالنّسبة إلى الميزانيّة في أن تكون هذه الميزانيّة قد أقّرت 
 -ليكون عقد النّفقة شرعيّا  -من مجلّة المحاسبة العموميّة يشترط  84إنجازها برصد اعتماد لها. فالفصل 

  .وجود اعتماد مرصد بالميزانيّة لصنف النّفقات التّي يعتزم االرتباط بها

ضة عليها إذا لم تكن لها مالحظات في وتقوم مراقبة المصاريف العموميّة بالتّأشير على طلبات التعّهد المعرو
خصوصها. أّما إذا كان لمراقبة المصاريف بعض االعتراضات فإنّها ملزمة بتدوينها بطلب التعّهد نفسه في 

  .أجل ال يتعدى ستة أيّام عمل تسري بداية من اليوم الموالي إليداع طلب التعّهد لدى مراقبة المصاريف

مراقبة المصاريف مالحظاتها، فإّن طلب التّعهد يصبح قابال للتّنفيذ وكأنّه فإذا انقضى هذا األجل ولم تبد 
  .حظي بمصادقة مراقبة المصاريف

أّما إذا رفضت مراقبة المصاريف التأشير على طلب التعهد بالّرغم من اإليضاحات التّي وردت عليها من 
لبّت فيها وذلك قبل الشروع في التّنفيذ المصالح المختّصة، فإّن القضيّة يمكن عرضها على الوزير األّول ل

وعلى كّل فإنّه ال يمكن تنفيذ النفقة بالّرغم من رفضها من قبل مراقبة المصاريف إالّ بقرار من الوزير 
للمساءلة من األّول. هذا وإّن عدم احترام هذه القاعدة من قبل آمري الّصرف يعتبر خطأ تصّرف قد يجّرهم 

  .دائرة الزجر المالي قبل
 

 لجان الصفقات

وتشمل هذه الرقابة   .تخضع الصفقات العمومية وجوبا إلى الرقابة المسبقة قصد تجنب اإلخالالت
، تخضع لرأي لجان الصفقات كل تقارير الفرز  لذلك  .كل األعمال وهي مازالت في مرحلة المشروع

  .ومشاريع الصفقات ومشاريع المالحق للصفقات ومشاريع التسوية النهائية

اإلنتفاع بخدمات  ويتمثل دور لجان الصفقات في القيام برقابة تسعى لتمكين اإلدارة من التزود و
وال تقتصر هذه الرقابة على المسائل   .التراتيب الجاري بها العمل و للتشريعجيدة وبثمن مناسب وذلك طبقا 

الموضوع من مسائل فنية وعلمية  اإلجرائية واإلدارية والمالية فحسب بل تتجاوزها إلى اإللمام بكّل جوانب
  .وتمتد هذه الرقابة على كل مراحل الصفقة منذ ضبط الحاجيات إلى غاية الختم النهائي  .وغيرها

وتنقسم اللجان إلى لجنة عليا يترأسها الوزير األول أو من يمثله ولجنة وزارية يترأسها الوزير 
من يمثله ولجان بلدية يترأسها رئيس البلدية أو من  المعني أو من يمثله ولجان جهوية يترأسها الوالي أو

  .يمثله

وتنظر اللجان في كل الشروط اإلدارية والمالية والفنية التي تحيط بالصفقات واختيار أصحابها 
 .وعمليات إنجازها

 اإلدارة العامة للوظيفة العمومية

لوزارة األولى  ة العمومية إلى تأشيرة اتخضع كل النصوص القانونية المتعلقة بالحياة المهنية ألعوان الوظيف
  : ومن بين القرارات التي تخضع وجوبا إلى تأشيرة الوزارة األولى، يمكن ذكر قبل الشروع في تنفيذها 

  كل النصوص الترتيبية المتعلقة بالوظيفة العمومية -

  قرارات انتداب األعوان الوقتيين والعملة الوقتيين -

  ينعقود انتداب المتعاقد -



  القرارات المتعلقة بالخطط الوظيفية -

 (القرارات المتعلقة بالحاالت التي يكون عليها الموظف )اإللحاق، عدم المباشرة الخ -

  قرارات العمل نصف الوقت -

 .قرارات اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السّن القانونية للتقاعد -
 

 تصفيـة النفقـة

لمقدار النهائي لنفقة ما تّمت مسبّقا المصادقة على عقدها. على أّن هذه التّصفية إلى ضبط اتهدف عمليّة 
العمليّة ال تتناول فحسب الجانب الحسابي للنفقة بل وأيضا الجانب القانوني حيث أنّه من الضروري التثبت 

لبة بتسديده أي انّه لم من أّن الوثائق المقدّمة يتبيّن منها وجود دين قائم بذّمة الدّولة وأّن ذلك الدّين يمكن المطا
  .يسقط الحّق فيه

فمعاينة القيام بالخدمات أو  .فالدّين ال يكون قائما إالّ إذا أنجز الشّخص المتعاقد مع اإلدارة بما هو مطالب به
إنجاز األشغال يشّكل عنصرا هاّما من العناصر التّي تنبني عليها تصفية النفقة إذ أّن األمر يتعلّق بتطبيق 

ال تصرف النفقات إالّ " .من المجلّة 41القواعد األساسيّة للمحاسبة العموميّة التّي جاء بها الفصل  قاعدة من
  ."لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم

يّة التّي حدّدها وال يكفي أن يكون الدّين قائم الذّات لتصفية مقداره بل يجب أيضا أن ال تكون المدّة الزمن
القانون قد أسقطت بمرورها الحق في المطالبة بتأديته. ويسقط الحّق بمرور الّزمن في الّشؤون المدنيّة بعد 

(. أّما في خصوص الدّيون العموميّة فإّن أجل سقوط الحّق أقصر من ذلك إذ أّن 15مرور خمس عشر سنة )
هي أربع سنوات بالنّسبة للمستحقّين المقيمين بالجمهوريّة  المدّة التّي جاءت بها مجلّة المحاسبة العموميّة

  .التونسيّة وخمس سنوات بالنّسبة للمستحقين المقيمين بالخارج. وهذا ما جعل سقوط الحّق رباعي أو خماسي

د وإذا تّم اإلنجاز ولم يسقط الحّق في الدّين فإّن آمر الّصرف يقوم بضبط مقدار النفقة وذلك بتحديد مبلغها بع
القيام بعمليّة حسابيّة تتمثّل في التّعبير تعبيرا نقديّا عن قيمة العمل المنجز أو المواد المسلّمة إلى اإلدارة أو 
األشغال المنجزة لفائدتها. وهذه العمليّة الحسابيّة يقوم بها آمر الّصرف إّما من تلقاء نفسه حينما تتوفّر لديه 

  .ن صاحب الدّين في حالة وجوب تقديم وثائق من طرفهجميع العناصر الالّزمة لذلك أو بطلب م

وتنتهي عمليّة تصفية النفقة بالتّنصيص على المقدار الذي وقع ضبطه تنصيصا بلسان القلم يدّون على الوثائق 
المقدّمة مع شهادة اإلنجاز التّي تنّص على أّن العمل المطلوب تّم إنجازه وفقا لما وقع االتّفاق عليه وتأخذ هذه 

  .الشهادة شكل طابع يرسم على الوثيقة التّي تبيّن موضوع النّفقة ويمضيها الموظف المعني

 تحرير أوامر الّصرف

بعد التّثبت من وجود الدّين وعدم سقوط الحّق في المطالبة بتأديته وضبط مقداره يقوم آمر الّصرف بتحرير 
  .الّراجع لهاألمر بالّصرف الذي سيمّكن صاحب الدّين من تقاضي المقدار 

ويشمل تحرير أوامر الّصرف جملة من العمليات تهدف إلى تحرير إذن كتابي )أمر الّصرف( يوّجه إلى 
المحاسب العمومي من طرف آمر الّصرف لتأدية مقدار معيّن بذّمة الدّولة. وهذه العمليّة التّي تكتسي صبغة 

مكن ألّي شخص ليست له صفة آمر الّصرف أن إداريّة بحتة موكولة إلى آمري الّصرف وحدهم إذ أنّه ال ي
  .يأذن بتأديّة نفقة

وتجدر اإلشارة في هذا الّصدد إلى أّن سلطة اإلشراف بإمكانها إذا ما رفض اآلمر بالّصرف تأدية نفقة ما أو 
إصدار  تقاعس عن ذلك أن تقوم مقامه عند الحاجة وتأذن بتأدية النّفقة. ويكتسي تحديد المدّة التّي ينتهي بعدها

أوامر الّصرف أهميّة كبرى إذ أّن األمر يتعلّق بضبط تاريخ محدّد ال يمكن بعده استعمال االعتمادات 
وذلك تطبيقا لمبدأ سنويّة  الغيهالمرسمة بميزانيّة سنة ماليّة ما وتصبح تلك االعتمادات بعد ذلك التاريخ 

من السنة الموالية للسنة الماليّة المعنيّة تاريخ  جانفي 20من م.م.ع. إلى يوم  3الميزانيّة. فقد حدّد الفصل 
انتهاء إصدار أوامر الّصرف المتعلّقة بديون تخلّدت بذّمة الخزينة خالل السنة الماليّة المذكورة. وهكذا فإّن 

ين السنة الماليّة تمدّد من النّاحية االحتسابيّة فقط بعشرين يوما وتستجيب هذه الفترة اإلضافيّة إلى ضرورة تمك



المصالح المختّصة من القيام بعمليات تصفيّة النفقات واإلذن بصرفها حتّى ال تبقى تلك النفقات متأّخرة وتثقل 
  .كاهل الميزانيّة الجديدة

  .الدّفعبيشتمل تحرير األمر بالّصرف على إعداد وثيقتين مختلفتين األولى األمر بالّصرف والثّانية األمر  و
ّشر على تأديتها والثاني يمّكن صاحب الدّين من قبض أب العمومي مقابل النفقة التّي األّول يحتفظ به المحاس

  .المال الّراجع إليه

ويسحب األمر بالصرف آليا من منظومة أدب ويتضمن رقم وتاريخ إصداره )إمضاء اآلمر بالصرف( و اسم 
  ة لمراقب المصاريف العموميةصاحب االستحقاق ورقم تعريفه بمنظومة أدب وعدد وتاريخ التأشيرة المسبق

  .وترفق أوامر الّصرف وجوبا بأوامر بالدّفع يتّم إعدادها حين تحرير أوامر الّصرف

وتختلف نوعيّة األمر بالدّفع باختالف وسيلة الدّفع المتوخاة فإن كان الدّفع عن طريق التّحويل البنكي أو 
  ."كان نقدا فاألمر بالدّفع يكون "بطاقة الدّفع البريدي فاألمر بالدّفع عندئذ "إشعار بالتّحويل" وإن

تدّون أوامر الّصرف بجداول إصدار تحّرر في ثالث نسخ باعتبار فصول الميزانيّة ووسيلة الدّفع المتوّخاة 
لى المحاسب العمومي الذي يرجع نسخة إوتوّجه نسختان من كّل جدول إصدار  (النّقدي –البنكي  -البريدي )

  .ألوامر الّصرف منا مقابل تسلمه

وال يكون اإلذن بصرف النفقات شرعيّا إالّ إذا كان مؤيدا بحجج تثبت وجود النّفقة سواء كانت تلك الحجج 
من اإلثبات مثل  معفاةتتمثّل في الوثائق القانونيّة أو في وثائق تحّل محلّها. على أّن بعض المصاريف 

دنانير إن كانت منجزة من طرف المراكز الديبلوماسيّة أو  10دنانير أو  5المصاريف التّي ال يفوق مقدارها 
  .القنصليّة بالخارج يمكن صرفها دون أن تكون مؤيدة بالوثائق المثبتة

على أن تفصيل األشغال أو المواد يدرج إّما باألمر بالّصرف نفسه أو بالتّوصيل الذي يسلّمه الدّائن إذا تعلّق 
  .تسبقاتاألمر بمصاريف منجزة عن طريق وكيل 

 تأديـة النّفقـة

تشّكل تأدية النفقة المرحلة الحسابيّة لتنفيذ المصاريف التّي تنّزل على الميزانيّة وتمّكن صاحب الدّين من تسلّم 
ليست عمليّة صندوقيّة فحسب تتمثّل في تسليم قدر من المال مقابل المال الّراجع له. على أن تأدية النفقة 

نّها تتجاوز هذا اإلطار إذ أّن المحاسب العمومي مطالب بالقيام بجملة من عمليات وصل من المسلّم إليه بل إ
تبرز أهميتها في المسؤولية  الّرقابة تمكنه من التثبت في شرعيّة النّفقة التّي دعي لتأديتها. وهذه الّرقابة

يتولّى القيام بدور المراقب الشخصيّة والماليّة التّي يتحملها المحاسب العمومي. وهكذا فإّن المحاسب العمومي 
  .وبدور الخازن للسيوالت النّقديّة المتوفّرة لديه

وبعد مصادقة المحاسب العمومي على النفقة وذلك بوضع تأشيرته على األمر بالّصرف المتعلّق بها لم تبق 
ن ينجّر عنها إخالء ذّمة هاته العمليّة يجب أ إالّ عمليّة تأدية مقدار النّفقة إلى مستحقّها بتسليم المال إليه. و

الخزينة بصورة نهائيّة وذلك بتسديد مقدار النّفقة إلى مستحقها الحقيقي وإالّ استوجب ذلك تفويضا يعدّ وفقا 
  .للقانون

سندتها مجلة المحاسبة العمومية إلى أوتتدخل في هذه المرحلة الهامة صنف آخر من الرقابة وهي تلك التي 
  :في النقاط التالية قبل إنجاز عملية الصرف وهي  ب العمومي مطالب بالتثبّتالمحاسب العمومي. فالمحاس

  توفر االعتمادات الالزمة والمقررة قانونيا -

الخاصة بها حسب الفرعية  الباب والقسم والفصل والفقرة و الفقرة  صحة إدراج النفقات بالعنوان و -
  نوعها أو موضوعها

  ت التصفيةثبوت العمل المنجز وصحة حسابا -

  براءة ذمة الدولة بتسديد الدين -

  موافقة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية على عقدها -



  تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق -

  .وجود جميع الوثائق المثبتة لها وصحتها -
 

  .لصرفوتمثل المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب الضمان لنجاعة هذا الصنف من الرقابة على آمر ا

وبعد إجراء أعمال الّرقابة على األمر بالّصرف الموجه إليه، يقوم المحاسب العمومي إّما بتأدية النفقة أو 
  .برفضها

المخالفات التّي عاينها وذلك بتوجيه مذكرة بوفي حالة رفض النفقة، يبلغ المحاسب العمومي آمر الّصرف 
ى اآلمر بالّصرف أنّه من الضروري تجاوز تلك رفض مرفقة باألمر بالّصرف موضوع الّرفض. فإن رأ

المخالفات وإنجاز النّفقة فعليه أن يعرض الموضوع على وزير الماليّة الذي يمكنه إّما أن يقّر مالحظات 
فإن أمر وزير الماليّة  .المحاسب العمومي إن كانت مرّكزة أو أن يأمر بتأدية النّفقة في الّصورة المعاكسة

آلمر الّصرف أن يرفع القضيّة إلى الوزير األّول الذي عليه أن يقّرر إّما الّرفض أو  برفض النّفقة يمكن
  .التأشيرة وهذا القرار ملزم للمحاسب العمومي ويرفع عنه كّل مسؤوليّة

وباإلضافة إلى عمليات الرقابة المسبقة المذكورة آنفا، وضع المشرع أنظمة رقابية أخرى مرافقة أو الحقة 
تأكد من احترام المتصرفين للتراخيص المسندة من قبل السلطة التشريعية واحترام القواعد تهدف إلى ال

  .وتنظر في عمليات الصرف بكل مراحلها .القانونية التي تحكم تلك العمليات

 

 الرقابة على تنفيذ الميزانية
اكل المكلفة بممارسة تلك ؟ و ماهي الهيتنفيذ الميزانيةفماهي أبرز أنواع الرقابات التي تخضع لها عملية  

 الرقابة و الصالحيات المخولة لها؟

I- :الرقابة السابقة 

 :الرقابة البرلمانية  -أ
ال يتم الشروع في تنفيذ النفقات العمومية إال إاا تم الترخيص فيها سنويا مب طرف المجالس النيابية و الي مب 

مب     ع على أن  ال يجوز عقد أي نفقة أو  84خال  المصادقة على مشاريع الميزانيات ، حيث نص الفصف 

 رفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف و هو ما يعبر عن  بالترخيص السياسي المسبق في إنجاز 

 النفقات.

يكتسي دور السلطة التشريعية في مجا  المالية العمومية أهمية كبرى باعتبارها تضبط الميزانية العامة و 

فيذها. فقد أوكف دستور البالد للسلطة التشريعية دور مراقبة الميزانية عند إقرارها وكذلي بعد للدولة وتراقب تن

  .تنفيذها أي عند ختمها

ولتيسير دور السلطة التشريعية عند المصادقة على الميزانية، أقر القانون اوساسي للميزانية بأن تكون هذه 

اخيف ومصاريف الدولة مكونة بذلي وثيقة موحدة تسهف على الميزانية سنوية وأن تكون مفصلة وشاملة لكف مد

  .والمتابعة والمراقبة عليها السلطة التشريعية الطالع

ديسمبر مب كف سنة مقرا بذلي  31وقد نص الدستور على ضرورة المصادقة على الميزانية في أاف أقصاه 

ة تكاليف الدولة وترخص في املة مواردها مبدأ اعتماد ميزانية بالنسبة لكف سنة أي أن الميزانية تضبط امل

  .بالنسبة لنفس السنة

وإن اعتماد سنوية الميزانية يمكب السلطة التشريعية مب متابعة ومراقبة دورية للمالية العمومية كما أن 

المداوالت الخا ة بالميزانية تمكب مجلس النواب ومجلس المستشاريب مب مناقشة ومراقبة أعما  الحكومة 

  .كف سنة



وإّن الصبغة الفنية للميزانية وتشعبها إضافة إلى الاراءات اوخرى التي يتضمنها قانون المالية إلى اانب 

ضرورة التأكد مب تماشيها مع اوهداف التي أقرها المخطط الوطني للتنمية تبرز أهمية و عوبة الدور 

  .تتوخاها هذه السلطة لدراسة الميزانيةالموكو  للسلطة التشريعية مّما يبرز أهمية الوسائف والطرق التي 

 اإلدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية: -ب

العمومية المصاريف المحمولة على ميزانية الدولة والموازين الملحقة وموازين  فالمصاريلمراقبة  تخضع 
 المشاركة. وأموالوالحسابات الخاصة للخزنة  اإلداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 تتمثل مهمة مراقبة المصاريف العمومية في التثبت في العناصر التالية:
 صفة آمر الصرف -1
 موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها. - 2
 .االعتمادتوفر  - 3
 .احترام قواعد المنافسة و الشفافية )األصل طلب العروض في إطار صفقة عمومية( - 4
 .للدولة العامة السياسات مع نافيالت عدم و للنفقة اإلدارية الصبغة -5

 االعتمادفي ميدان الصفقات العمومية تقوم مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بالتثبت في توفر و 
 المخصصة بالميزانية وبتجميد االعتمادات الالزمة. 

 :تأشيرةغير انه يجوز عقد النفقات التالية بدون سابق  
مراقب المصاريف بهذه  إعالمها بقرار من وزير المالية. ويجب المصاريف العارضة التي يضبط مقدار- 1

 المصاريف بعد عقدها.
مصاريف رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية التي تكتسي صبغة سرية وتخضع - 2

 خاصة. إلجراءات
 الدفوعات.  وكاالت مصاريف -3

 لجان الصفقات  -ج 

وتشمل هذه الرقابة   .إلى الرقابة المسبقة قصد تجنب اإلخالالتتخضع الصفقات العمومية وجوبا 
لذلك، تخضع لرأي لجان الصفقات كل تقارير الفرز   .كل األعمال وهي مازالت في مرحلة المشروع

  .ومشاريع الصفقات ومشاريع المالحق للصفقات ومشاريع التسوية النهائية

تمكين اإلدارة من لمساندة المشترين العموميين و ى ويتمثل دور لجان الصفقات في القيام برقابة تسع
وال تقتصر   .التراتيب الجاري بها العمل اإلنتفاع بخدمات جيدة وبثمن مناسب وذلك طبقا للتشريع و التزود و

هذه الرقابة على المسائل اإلجرائية واإلدارية والمالية فحسب بل تتجاوزها إلى اإللمام بكّل جوانب الموضوع 
وتمتد هذه الرقابة على كل مراحل الصفقة منذ ضبط الحاجيات إلى غاية   .ل فنية وعلمية وغيرهامن مسائ

  .الختم النهائي

وتنقسم اللجان إلى لجنة عليا يترأسها الوزير األول أو من يمثله ولجنة وزارية يترأسها الوزير 
بلدية يترأسها رئيس البلدية أو من المعني أو من يمثله ولجان جهوية يترأسها الوالي أو من يمثله ولجان 

  .يمثله

وتنظر اللجان في كل الشروط اإلدارية والمالية والفنية التي تحيط بالصفقات واختيار أصحابها 
  .وعمليات إنجازها

 اإلدارة العامة للوظيفة العمومية  -د 

إلى تأشيرة الوزارة األولى  تخضع كل النصوص القانونية المتعلقة بالحياة المهنية ألعوان الوظيفة العمومية
)اإلدارة العامة للمصالح اإلدارية والوظيفة العمومية( قبل الشروع في تنفيذها ما عدا بعض النصوص التي 

. ومن بين القرارات التي تخضع 1993ماي  29المؤرخ في  37ذكرها حصرا منشور الوزير األول عدد 
  : وجوبا إلى تأشيرة الوزارة األولى، يمكن ذكر

  كل النصوص الترتيبية المتعلقة بالوظيفة العمومية -



  قرارات انتداب األعوان الوقتيين والعملة الوقتيين -

  عقود انتداب المتعاقدين -

  القرارات المتعلقة بالخطط الوظيفية -

 (القرارات المتعلقة بالحاالت التي يكون عليها الموظف )اإللحاق، عدم المباشرة الخ -

  مل نصف الوقتقرارات الع -

  .قرارات اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السّن القانونية للتقاعد -

 

- II الرقابة المرافقة في مجال المالية العمومية: 

تقو  بهذه الرقابة هياكف عديدة بعضها ينحصر اختصا   في مراقبة الوحدات التابعة إلى وزارة معيّنة   

ها اآلخر ل   الحيات رقابية تنسحب على كافة الوزارات والهيئات التفقديات الخاّ ة بكّف وزارة( وبعض

 (المراقبة العاّمة التّابعة إلى الوزارة اوولى -التابعة لها  المراقبة العاّمة التابعة إلى وزارة المالية 

  التفقديات الوزارية -أ

 لمصالن المركزية وتتملف التفقديات الوزارية في هياكف تم بعلها  لب الوزارات لمتابعة وضعية ا 

الالمحورية وكذلي المتسسات الدارية والمنشآت العمومية التي تشرف عليها الوزارة. وتهدف هذه التفقديات 

محورية للوزارة وكذلي على المتسسات والمنشآت الإلى تأميب عمليات رقابة على المصالن المركزية وال

  .العمومية التي تعود إليها بالنظر

:" تكلف التفقدية العامة بمراقبة التصرف الداري 1996لسنة  1875مب اومر  18فصف وزارة اللقافة:

والمالي و الفني لجميع المصالن التابعة للوزارة و المتسسات الخاضعة لشرافها و كذلي الجمعيات التي تتمتع 

 بمنن مب ميزانية الوزارة أو المتسسات الرااعة بالنظر إليها،

بة أد بحث ذات صبغة إاارية أد مالية أد فنية تهاف بالرصدص إلى التأكا من القيام بكل مهمة مراق -
شرعية أعمال التصرف د تقييم ندعية التصرف د تحسين مسالك د طرق عمل مصالح الدزارة 

 قصا الترفيف من تكاليف التسيير
 القيام بكل المهام د األبحاث التي يكلفهم بها الدزير -
المهام د عرضها على الدزير د تدةيه نسرة غلى الدزارة األدلى ) إعااا تقارير حدل نتائج هذه  -

 المراقبة العامة للمصالح العمدمية( د اائرة المحاسبات
 متابعة تنفيذ التدصيات الداراة بتقارير التفقا من قبل الةهات المعنية -
 يقدم أعدان التفقاية بأعمالهم بمقتضى أذن بمأمدرية من الدزير -
يام بمهامهم أدسع السلطات د يتمتعدن بحق اإلطالع على أية دثيقة أد معلدمة يردل لهم أثناء الق -

 يردنها مفياة.

  مصالح الرقابة العامة -ب

  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية1 -

وقد نص الفصف اوو  من   1982اانفي  5المترخ في  82لسنة  6تّم بعث هذه الهيئة بمقتضى اومر عدد 

هيئة تكلف تحت سلطة الوزير اوو  بالرقابة على مصالن الدولة والمتسسات العمومية الدارية على أن هذه ال

حو  الاراءات التشريعية أو الترتيبية التي ترمي  ابدي رأيهتوالجماعات المحلية والمنشآت العمومية. كما 

كما تقو    الوزير اوو بمقتضى أاون بمأموريات مب .إلى تحسيب هياكف المصالن العمومية أو طرق عملها

ويبدو مب خال  ما تقدّ  أن لهذه الهيئة  الحيات واسعة تشمف كف  .بأبحاث ومهّمات خا ة التي توكف إليها

 الوزارات 

يتحتم على مصالن التفقد الداري و المالي التابعة لمختلف الوزارات و كذلي مصلحة المراقبة العامة للمالية 

 نسخا مب تقاريرها أن توا  إليها قصد الطالع



  هيئة الرقابة العامة لوزارة المالية2 -

وينص الفصف اوو  من  على 1982اانفي  5المترخ في  82لسنة  7تّم بعث هذه الهيئة بمقتضى اومر عدد 

والمتسسات العمومية الهيئة مكلفة ب اراء الرقابة المالية على اميع مصالن الدولة مب وزارات  أن هذه

و كف هيكف يتمتع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمساعدة  والمنشآت العمومية العمومية جماعاتالدارية وال

و المأموريات اات الصبغة المالية بمقتضى  كما تقو  بجميع اوبحاث .العمومية الجماعاتمالية مب الدولة أو 

قترحات لتحسيب سير المصالن و يمكب أن يقدموا إلى وزير المالية كف الم  أاون بمأموريات مب وزير المالية

  .الهيئة تعود بالنظر إلى وزارة المالية العمومية.

  هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية3 -

. وينص الفصف اوو  1991ماي  31المترخ في  1991لسنة  842اومر عدد  ىأحدثت هذه الهيئة بمقتض

وتتملف  الحياتها في رقابة   .وزارة أمالك الدولة والشتون العقاريةمن  على أن هذه الهيئة تعود بالنظر إلى 

مصالن الدولة فيما يتعلق ب دارة واستعما  و يانة اومالك المنقولة وغير المنقولة والقيا  بمتابعة إدارة 

ارية الجهوية والمتسسات الد واستعما  و يانة اومالك المنقولة وغير المنقولة لدى الجماعات المحلية و

بمقتضى أاون بمأموريات مب  .مهمات التي توكف إليهاالبحاث واووالمنشآت العمومية. كما يمكب للهيئة القيا  ب

كف   أمالك الدولة والشتون العقاريةو يمكب أن يقدموا لوزير   أمالك الدولة والشتون العقاريةوزير 

  المقترحات لتحسيب طرق التصرف في هات  اومالك و  يانتها.

- IIIالّرقابة الالحقة: 

 :دائرة المحاسبات -1

و  تعتبر هذه المتسسة بالنسبة إلى الدولة والجماعات العمومية المحلية والمتسسات العمومية الدارية

المتسسات العمومية اات الصبغة الصناعية و التجارية و اميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الجماعات 

هيئة العليا لمراقبة ماليتها، فهي تقضي ابتدائيا ونهائيا في حسابات المحاسبيب ، الالعمومية في رأس مالها

العمومييب وتقو  بمهمة مراقبة عامة على المتصرفيب في اوموا  العمومية. ولهذا الغر  تودع مب قبف 

لملبتة وزارة المالية، لدى هذه المتسسة، حسابات تصرف المحاسبيب الخاضعيب لقضائها مرفوقة بالوثائق ا

بعد أن تهيئها للنظر فيها وتتشر عليها والي قبف موفي اويلية مب السنة الموالية للسنة التي ضبطت في شأنها 

مب مجلة المحاسبة العمومية المحاسبيب العمومييب المعنييب بهذا الاراء  209هذه الحسابات. وقد حدد الفصف 

مب  199و 198كف فيما يخص  طبقا لمقتضيات الفصليب  القانوني. ويتولى كف منهم تقديم الوثائق المحاسبية

المجلة المذكورة والتي تهم أميب الما  العا  والمحاسبيب الرااعيب ل  بالنظر وهم أمناء الما  الجهوييب 

والقبا  العامليب في منطقة كف منهم، واوميب العا  للمصاريف وأمناء المصاريف الرااعيب ل  بالنظر 

  .لديبلوماسية والقنصلية بالخار ومحاسبي المراكز ا

وتمارس دائرة المحاسبات رقابة الحقة على إدارة اوموا  العموميّة وتتميّز هذه الّرقابة المنتظمة عب بقيّة 

  .أ ناف الّرقابة بخا يات ثالث الوحدة والشموليّة والصبغة الجماعيّة

باعتبارها اهازا دستوريا يرفع حصيلة أعمال  فقد أوكف هذا الصنف مب الرقابة إلى دائرة المحاسبات وحدها 

 (.لبالد  رئيس الجمهوريّة ومجلس النواباإلى الّسلط العليا في 

ومهما كان  انت  يغة هذه الدارة وتنسحب رقابة دائرة المحاسبات على إدارة اوموا  العموميّة مهما ك

  : لرقابة على قطاعات ثالثةوتقو  دائرة المحاسبات با. القانوني للجهة القائمة بها الوضع 

  : قطاع إداري -

كافة الوزارات والمتّسسات  -رئاسة الجمهوريّة  -وهي : مجلس النواب   ويشتمف على كافة أاهزة الدولة

العموميّة اات الّطابع الداري كالكليات والمستشفيات ومعاهد التّدريس وكذلي الجماعات الجهويّة  الواليات( 

 (دياتأو المحليّة  البل

  : قطاع اقتصادي -



والبني  -ويتكّون مب المنشئات العموميّة اات الطابع الصناعي و التجاري  كدواويب التّجارة والزيت والحبوب 

والسكي الحديديّة...( وكافة الشركات التّي تساهم فيها  -المركزي...( ومب الشركات القوميّة  الكهرباء والغاز 

  .مباشرةالدولة مباشرة أو بصورة غير 

  : قطاع خاصّ  -
ويشتمف على المتّسسات الخاّ ة التّي تتمتع ب عانات اقتصادية أو ماليّة كالعفاء الجبائي أو الضمان أو 

  .االختصال أو الحماية القمرقيّة أو المنن

سنويّا  وأوكف القانون إلى دائرة المحاسبات  الحيات رقابيّة واسعة تتملّف في فحص الحسابات المقدّمة إليها

في آاا  محدّدة وكذلي في النّظر في إدارة اوموا  العموميّة مب حيث شرعيتها ونجاعتها وفعاليتها كما أوكف 

  .إليها القانون تقويم نتائ  المساعدة التّي تمنحها الدّولة إلى القطاع الخالّ 

اليّة الشائعة واوهداف التّي يرسمها وتعتمد هذه الرقابة القواعد القانونيّة النافذة والمعايير االقتصادية والم

  .مخّطط التنمية االقتصادية واالاتماعية كّف الي حسب الحالة

  .أّما ممارسة الرقابة، ف نّها تأخذ بأسلوبيب متباينيب تماما هما اوسلوب القضائّي واوسلوب الداريّ 

ارهم مستوليب شخصيا وماليا عب فتنسحب الرقابة القضائيّة على أعما  المحاسبيب العمومييب فقط باعتب

شرعيّة العمليات الماليّة إيرادا وإنفاقا سواء تعلّقت تلي العمليات بميزانية أو كانت خارايّة عنها  عمليات 

 (الخزينة

تمارس دائرة المحاسبات بالضافة إلى الّرقابة القضائيّة رقابة تنعت بالداريّة باعتبارها ال تأخذ اوسلوب 

سحب هذه الّرقابة على أعما  المستوليب عب إدارة اوموا  العموميّة وهم آمروا الصرف القضائّي. وتن

أّما موضوع الرقابة الداريّة فيتملّف عاّمة قي تقويم اودة التصّرف في اوموا  العموميّة  .واليراد خاّ ة

 -نجاعة واالقتصاد   التنظيم ال ومدى قدرتها على تحقيق اوهداف المرسومة فتتناو  الي مب زوايا الفعاليّة و

تحقيق اوهداف...( ويتّم الي في ضوء برام  رقابيّة سنويّة تأخذ في االعتبار الوسائف البشريّة  -التوفير 

والّرقابة الجزئيّة التّي تنحصر في موضوع يحدّد ب عتبار (المتوفّرة و تميّز ما بيب الّرقابة المعّمقة  الشاملة

في مجا    ة أو إدارة معيّنة أو بالنسبة للسياسة العاّمة للدولة  تقويم نتائ  سياسة الدولةأهميّت  بالنسبة لمتسّس

 (السكب ملال

وتباشر دائرة المحاسبات مهامها وفقا لاراءات إّما قضائيّة وتخّص المحاسبيب العمومييّب أو إداريّة وتتعلّق 

أّن متابعة نتائ  أعما  الدائرة تأخذ بالمتصّرفيب عاّمة وبآمري الصّرف على وا  الخصول. لذلي ف

  .باوسلوب القضائّي وباوسلوب الداريّ 

فيما يتعلق بالمتابعة القضائية، تتضّمب اوحكا  التّي تصدرها دائرة المحاسبات أوامر معلّلة بخصول كّف 

أاف الشهريب مخالفة على حده ويتعيّب على المحاسب االمتلا  إلى تلي اووامر أو معارضتها قبف انقضاء 

بداية مب تاريخ إعالم  بالحكم وبانقضاء هذه المدّة تصدر الدائرة حكما نهائيّا تقّرر في  توازن حساب المحاسب 

العمومّي أو لدي  بقايا تفوق خّط التوازن أو متخلّدة الذّمة إاا كانت بقايا علي  تحت الخّط أي عجز بذّمت  بتوّاب 

  .علي  تسديده

  .مة أو لدي  بقايا أو مطالب بما تخلّد بذمت في  أنّ  بريء الذ

وفيما يتعلق بالمتابعة الداريّة، ف نها تتناو  نتائ  الّرقابة الداريّة التّي يخضع لها آمر الصّرف باعتباره ال 

  .يقاضى مب قبف الدائرة

بتو يات أو اقتراحات كلما ويتضّمب التقرير السنوّي العاّ  للدائرة التصّرفات المضّرة بالما  العمومّي وتتّبع 

كان الي مب شأن  أن يحّسب التصّرف. أّما إاا كانت التصّرفات إخالالت أو نقائص ف ّن الدائرة بالتنسيق مع 

الوزارة اوولى والهيئة العليا للّرقابة الداريّة والماليّة تقو  بالمتابعة لحمف الدارات المعيّنة للتحاور حو  ما 

  .بيرمب تدا  يجدر اتخااه

 الرقابة البرلمانية  -2



أيضا على تنفيذ الميزانية بالنظر في قانون ختم الميزانية. ويقو  وزير  ة الحقةوتمارس السلطة التشريعية رقاب

المالية في هذا المجا  ب عداد الئحة قانون غلق ميزانية الدولة على أساس الحسابات الخا ة التي يقدمها آمري 

المتعلقة بالمصاريف وحسابات التصرف المقدمة مب قبف المحاسبيب  الصرف في خصول عملياتهم

العمومييب بعد عرضها على دائرة المحاسبات. ويتم االقتراع على الئحة قانون غلق الميزانية حسب نفس 

  .الشروط بالنسبة لمشروع قانون المالية

- V  متابعة أعمال الرقابة 

الميزانية ومراقبتها باعتبار دورها في تحسيب أساليب التصرف  تملف المتابعة مرحلة هامة في مسار تنفيذ 

  .وتدارك الخالالت بتأميب تطبيق ما ااء بتقارير المراقبة

 الهيئة العليا للّرقابة اإلداريّة والماليّة  

 لدى رئيس الجمهورية هيئة عليا للرقابة الدارية و المالية 1993لسنة  906أحدثت بمقتضى اومر عدد 

ور الهيئـة العليا للّرقابة الداريّة والماليّة في مجا  متابعة ما توّ لت إلي  أعما  إّن د

هياكف الّرقابة العليا والوزاريّة ها  باعتباره المحّرك اوساسي لكافة الدواليب الداريّة المعنيّة 

تلف لحملها على اتخاا التدابير الالّزمة في خصول المعاينات والمالحظات التّي ترد بمخ

  .التقارير. وما إلحاق هذه الهيئة برئاسة الجمهوريّة إالّ دعامة لها

  : وتعتمد هذه الهيئة للقيا  على مهامها على ما يلي

 تقارير هياكف المراقبة العاّمة للدّولة   -

 تقارير مصالن التفقّد بالوزارات   -

 تقارير دائرة المحاسبات  -

المعلومات الالّزمة لإلطّالع على مختلف أ ناف الخالالت والنّقائص وتوفّر هذه الوثائق للهيئة العليا 

مّما يمّكنها مب إبداء رأيها في طريقة معالجتها على مستوى الوحدات الداريّة   وسوء التصّرف

  .وبالخصول على المستوى العا ّ 

ر بالمتابعة لخطورت  ادي  وتتوّ ف الهيئة العليا إلى الي عب طريق دراسة التقارير واستخالل ما تراه

  .وحّث المستوليب على إعطائ  المآ  المناسب ليستقيم سير الدارة

كما أنّها تقو  في ضوء ما يتبيّب لها مب نقائص في طرق التصّرف باقتراح الاراءات العمليّة التّي مب 

  .شانها أن تزيف النّقائص وأن تحو  دون ما يحدث مب تجاوز في إدارة الما  العموميّ 

كما تقو  الهيئة العليا للرقابة بتنسيق تدخالت مختلف الهيئات الرقابة والي على مستوى برمجة 

  .العمليات الرقابية

وتقد  الهيئة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية حو  ما تو لت إلي  مب نتائ  فيما يتعلق بمتابعة نتائ  

  .تقارير الرقابة

 دائرة الزجر المالي:  

النظر الحكمي لدائرة الزار المالي اميع أخطاء التصّرف في القطاع العا  التي ترتكب يشمف مراع  و

كما  .إزاء الدّولة والمتسسات العموميّة الداريّة والجماعات العموميّة المحليّة والمشاريع العموميّة

 القانون الجديد العقوبات المنطبقة على أخطاء التصّرفهذا ضبط 

  :اء الدّولة والمتسسات العموميّة الداريّة والجماعات العموميّة المحليّةوتعتبر أخطاء تصّرف إز

كّف عمف مب نتيجت  التعّهد بمصاريف يقع القيا  بها بدون أن يقع مب قبف التأشير على الي مب  -      

 مصلحة مراقبة المصاريف العموميّة، 

بالرغم مب رفص التأشيرة مب طرف مراقبة كّف عمف يكون مب نتيجت  التعّهد بمصاريف يقع القيا  ب   -

  .المصاريف العموميّة ومب غير أن يقع إلغاء هذا الرفص بمقتضى قرار مب الوزير اوو 



كّف تخصيص مصاريف بصورة غير قانونيّة يكون الغر  من  إخفاء تجاوز في االعتماد. فالتعهد  -

العتمادات يشكف إاا كانت هذه االعتمادات بالنفقة والان بصرفها وخال ها بما ينت  عن  تجاوز في ا

  .تحديديّة، خطأ تصّرف

كّف عمف يكون مب نتيجة التعّهد بمصاريف يقو  ب  شخص لم يتمتّع بتفويص قانوني للغر   -

 المذكور، 

 كّف خطأ فادح يتسبّب في حدوث ضرر مالي،  -

وميّة ما عدا في  ورة اوموا  كّف تعّهد بمصاريف تقا  مب حساب غير خاضع لقواعد الحسابية العم -

 االحتياطيّة المرّخص فيها بصفة قانونيّة بمقتضى قانون الماليّة، 

ويتعلّق اومر بالخصول، بالحسابات المفتوحة مب طرف آمري الصرف لدرا  بعص اونشطة 

رب أو مب وملا  الي الحسابات البنكيّة التي تودع بها اليرادات المحققة مب المشا .الملحقة لإلدارة

  .خال  بعص اونشطة المتنوعة لإلدارة

كّف عمف يهدف بواسطة دخف خال إلى الزيادة في مبلغ االعتمادات المفتوحة بالميزانيّة باستلناء  -

الّصور المعيّنة بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمف. وتتعلّق هذه الحالة بمرتكبي بعص 

والمتمللة في تسعير الخدمات المسداة بصفة مجانيّة مب الدارة  - ئيامبد - الممارسات الغير قانونيّة

  .واريمة االختالس بصفة عاّمة

وحصر المشرع إمكانية القيا  بالدعوى في عدد معيّب مب الّسلطات أو اوشخال دون غيرها. فقد نّص 

م لهم الصفة وحدهم اوشخال اآلتي اكره"مب القانون المحدث لدائرة الزار المالي على أن  9الفصف 

  : دون سواهم لرفع القضيّة لدى دائرة الزار المالي بواسطة مندوب الحكومة

رئيس مجلس النواب، الوزير اوو ، وزير الماليّة، الوزراء بالنسبة لألعما  التي تتّم معاينتها ضدّ "

و  لدائرة الموّظفيب والمتصّرفيب واوعوان الموضوعيب تحت سلطتهم أو إشرافهم، الرئيس او

  ".المحاسبات

على أن  1985لسنة  74وفيما يتعلق بعقاب أخطاء التصرف، فقد نّص الفصف الّرابع مب القانون عدد 

الخطية التي تسلّطها الدّائرة على المخالف ال تمنع مب عقاب  بالعقوبات التأديبية. كما أن  إاا رأت الدّائرة 

ف أو العون أو المتصّرف المخالف عالوة على العقاب أن  يمكب تسليط عقوبة تأديبية على الموظّ 

بالخطيّة ف نها توا  ملف القضيّة إلى الوزير أو رئيس المشروع المختّص. وقد أكدّت دائرة الزار 

المالي منذ تقريرها السنوي اوّو  على وّن الخطيّة التي تسلّطها "ليست مب عداد العقوبات التأديبية إا 

  ."دّائرة ال تتنافى مع التتبعات التي يتم القيا  بها أما  مجلس التأديب وال تحّف محلّهاأن التتبعات أما  ال

واقتضى الفصف الّرابع مب قانون دّائرة الزار المالي "أن الموظف أو عون الدولة والمتسسات 

ة الذي العموميّة الدارية والجماعات العموميّة المحلية وكذلي المتصّرف أو عون المشاريع العموميّ

ثبت أن  ارتكب خطأ أو عدّة أخطاء التصّرف المبيّنة بالفصليب اوو  واللالث مب هذا القانون يعاقب 

بخطيّة يتراوح مبلغها ما بيب الجزء اللاني عشر وكامف المرتّب الخا  السنوي الذي يمنن ل  في التاريخ 

ديبية أو الجزائية التي تستهدف الذي حصلت في  المخالفة المذكورة بصرف النظر عب العقوبات التأ

  ."إليها المخالفات التي وقعت معاينتها على النحو المذكور

أن  "إاا ما رأت الدّائرة أن  يمكب تسليط عقوبة تأديبية عالوة على العقوبات  19ويضيف الفصف 

المختص. مب هذا القانون ف نها توّا  الملف إلى الوزير أو إلى رئيس المشروع  4المقّررة بالفصف 

 وتضيف الفقرة اللاللة أن  "إاا ما أسفر التحقيق عب أمور مب شأنها أن تشكف انحة أو اناية، ف ن رئيس

مب  9الدائرة يحيف الملف إلى وزير العد  ويشعر بالحالة المذكور الّسلط المنصول عليها بالفصف 

  ."هذا القانون

 


