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:2012و 2011و 2010مشاریع قوانین غلق میزانیات تقدیم 

تعلق المو  1967دیسمبر 08المؤرخ في 1967لسنة 53 عدد القانونعمال بأحكام 

2010وات الدولة لسن اتیغلق میزانمشاریع قوانینتتضمن،بالقانون األساسي للمیزانیة

:2012و 2011و

النتائج النهائیة لتنفیذ میزانیة الدولة وٕالغاء االعتمادات الباقیة،

 الترخیص في نقل نتائج السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزینة بعد طرح

.المداخیل ذات االستعمال الخاص

بعد أن تّم إقرارها من قبل  اتین غلق المیزانینواع قیر اسمت المبالغ النهائیة بمشوقد رُ 

:تتضّمناریردائرة المحاسبات التي مارست رقابتها وأعدت تق

تحلیال إجمالیا حول تنفیذ عملیات المیزانیة،

 الدبلوماسیةتحلیال مفصال لموارد میزانیة الدولة وتكالیفها ومیزانیات المراكز

،ادیق الخاصةوالقنصلیة بالخارج ومیزانیات المؤسسات العمومیة والصن

2012و 2011و 2010لسنوات ن المالیة ینواالنتائج العامة لتنفیذ أحكام ق،

 التصریح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبین العمومیین للحساب

.2012و 2011و 2010المالیة للسنواتالعام 

I 2010ة سنةمیزانینتائج تنفیذ  ـ:

:ى النتائج التالیةإل 2010أفضى تنفیذ میزانیة الدولة لسنة 

:میزانیة الدولة)1
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العنوانین األول والثاني وصنادیق الخزینة باعتبار  (بلغت جملة موارد میزانیة الدولة 

وبذلك د .م 17730.8ت جملة نفقاتها ما قدره ـد وبلغ.م 17410,4ما قدره )2009فواضل 

  . د.م 320,4نفقات الموارد بما قدره التجاوزت 

:لعنوان األول والعنوان الثانياأ ـ 

بینمـا بلغت نفقاتهما د .م 15318,3موارد العنوانین األول والثانيبلغت 

-1486,1مما أسفر عن نقص في الموارد المحققة مقارنة بالنفقـات المنجزة د .م 16804,4

ع د یق.م 546,0من متوفرات الخزینة وتسجیل اعتمادات باقیـة قدرهـا  هاتم خصمد .م

  .إلغاؤها

  ): ةي الخزینة وحسابات أموال المشاركالحسابات الخاصة ف(ب ـ صنادیق الخزینة 

والبالغة 2009بلغت موارد الحسابات الخاصة في الخزینة باعتبار فواضل 

د مما أسفر عن فواضل بلغت .م 799,3بینما بلغت النفقات 1649,4د ما قدره .م 556,7

.2011المالیة د تنقل إلى السنة .م 850,1

2009د باعتبار فواضل .م 442,7أموال المشاركة ما قدره حساباتبلغت مقابیض

د مما أسفر عن فواضل بلغت .م 127,1د بینما بلغت النفقات .م 297,2والبالغة 

.2011د تنقل إلى السنة المالیة .م 315,7

:المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج)2

ات المفوضة للمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج دون اعتبار بلغت االعتماد

د بینما بلغت .م 88,4امي التقاعد والحیطة االجتماعیة ما قدره ظالمساهمات بعنوان ن

د یحال إلى الحساب القار لتسبقات .م 1,4د مما أسفر عن فائض بلغ .م 86,8الدفوعات 

.الخزینة
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:المؤسسات العمومیة)3

ت موارد المؤسسات العمومیة الملحقة میزانیاتها ترتیبیا بمیزانیة الدولة ما قدره بلغ

د مما أسفر عن فواضل بلغـت.م 761,3د بینما بلغت نفقاتها النهائیة .م 1028,4

.د یتم إلغاؤها.م 272,9واعتمادات باقیة إلى حد 2011تنقل إلى سنة د .م 267,1

:الصنادیق الخاصة)4

د ما .م 338,3البالغة 2009بیض الصنادیق الخاصة باعتبار فواضل بلغت مقا

د .م 334,7د مما أسفر عن فواضل بلغـت .م 273د مقابل دفوعات قدرها .م 607,7قدره 

.2011تنقل إلى سنة 

:الخالصة

:عن العملیات التالیة2010أسفر تنفیذ میزانیة الدولة لسنة 

:لخزینةعملیات الحساب القار لتسبقات ا)1

 د من الحساب القار لتسبقات الخزینة لتغطیة .م 1486,1خصم مبلغ قدره

،النقص الحاصل في الموارد بالمقارنة مع النفقات للعنوانین األول والثاني

بعنوان فائض د إلى الحساب القار لتسبقات الخزینة .م 1,6مبلغ إحالة

.مقابیض المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج

:2011نقل الفواضل إلى سنة )2

 الحسابات الخاصة ( د .م 1165,8نقل فواضل صنادیق الخزینة والبالغة

،)د .م 315,7:حسابات أموال المشاركةو د .م 850,1:في الخزینة

 د،.م 267,1نقل فواضل المؤسسات العمومیة والبالغة

 د.م 334,7نقل فواضل الصنادیق الخاصة والبالغة.  

:اء االعتمادات الباقیةإلغ)  3
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على مستوى العنوانین األول   إلغاء االعتمادات الباقیة

د،.م 546والبالغة 2010لسنةوالثاني لمیزانیة الدولة

 المؤسسات العمومیة الملحقة میزانیاتها إلغاء االعتمادات الباقیة لمیزانیات

  .د.م 272,9والبالغة 2010ترتیبیا بمیزانیة الدولة لسنة 

II 2011سنةمیزانیةنتائج تنفیذ  ـ:

:إلى النتائج التالیة2011أفضى تنفیذ میزانیة الدولة لسنة 

:میزانیة الدولة)1

العنوانین األول والثاني وصنادیق الخزینة باعتبار (بلغت جملة موارد میزانیة الدولة 

د وبذلك .م 20574,5د وبلغـت جملة نفقاتها ما قدره .م 21175,2ما قدره )2010فواضل 

  .د.م 600,7نفقات بما قدره الموارد التجاوزت 

:أ ـ العنوان األول والعنوان الثاني

د بینمـا بلغت نفقاتهما.م 18448,8موارد العنوانین األول والثانيبلغت 

د مما أسفر عن نقص في الموارد المحققة مقارنة بالنفقـات المنجزة .م 19462,7

د .م 709,6من متوفرات الخزینة وتسجیل اعتمادات باقیـة قدرهـا  هابسحد تم .م -1013,9

.یقع إلغاؤها

):الحسابات الخاصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركة (ب ـ صنادیق الخزینة 

د باعتبار فواضل .م 2222,3بلغت موارد الحسابات الخاصة في الخزینة ما قدره 

د مما أسفر عن فواضل .م 959,9النفقات ما قدره بینما بلغت د .م 850,1والبالغة 2010

.2012د تنقل إلى السنة المالیة .م 1262,4بلغت 

2010د باعتبار فواضل .م 504,1أموال المشاركة ما قدره حسابات بلغت مقابیض 

د مما أسفر عن فواضل بلغت .م 151,9د بینما بلغت النفقات ما قدره .م 315,7والبالغة 

.2012لى السنة المالیة د تنقل إ.م 352,1

:المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج)2
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بلغت االعتمادات المفوضة للمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج دون 

د بینما .م 95,2امي التقاعد والحیطة االجتماعیة ما قدره ظاعتبار المساهمات بعنوان ن

د یحال إلى الحساب .م 3,1فائض بلغ د مما أسفر عن.م 92,1بلغت الدفوعات ما قدره 

.القار لتسبقات الخزینة

:المؤسسات العمومیة)3

بلغت موارد المؤسسات العمومیة الملحقة میزانیاتها ترتیبیا بمیزانیة الدولة ما قدره 

د مما أسفر عن فواضل بلغـت.م 766,4د بینما بلغت نفقاتها النهائیة .م 1083,2

.د یتم إلغاؤها.م 426,8واعتمادات باقیة إلى حدّ 2012نة د تنقل إلى س.م 316,8

:الصنادیق الخاصة)4

د ما .م 333,5البالغة 2010بلغت مقابیض الصنادیق الخاصة باعتبار فواضل 

د .م 305,8د مما أسفر عن فواضل بلغـت .م 234د مقابل دفوعات قدرها .م 539,8قدره 

.2012تنقل إلى سنة 

:الخالصة

:عن العملیات التالیة2011أسفر تنفیذ میزانیة الدولة لسنة 

:عملیات الحساب القار لتسبقات الخزینة)1

د من الحساب القار لتسبقات الخزینة لتغطیة .م 1013,9مبلغ قدره سحب

،النقص الحاصل في الموارد بالمقارنة مع النفقات للعنوانین األول والثاني

 الحساب القار لتسبقات الخزینة بعنوان فائض د إلى .م 3,1إحالة مبلغ

.مقابیض المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج

:2012نقل الفواضل إلى سنة )2

 الحسابات الخاصة ( د .م 1614,5نقل فواضل صنادیق الخزینة والبالغة

،)د .م 352,1:حسابات أموال المشاركةو د .م 1262,4:في الخزینة

د،.م 316,8ؤسسات العمومیة والبالغة نقل فواضل الم
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نقل فواضل الصنادیق   .د.م 305,8الخاصة والبالغة 

:إلغاء االعتمادات الباقیة)3

 إلغاء االعتمادات الباقیة على مستوى العنوانین األول والثاني لمیزانیة الدولة

د،.م 709,6والبالغة 2011لسنة 

 سسات العمومیة الملحقة میزانیاتها إلغاء االعتمادات الباقیة لمیزانیات المؤ

  .د.م 426,8والبالغة 2011ترتیبیا بمیزانیة الدولة لسنة 

III 2012سنةمیزانیةنتائج تنفیذ  ـ:

:إلى النتائج التالیة2012أفضى تنفیذ میزانیة الدولة لسنة 

:میزانیة الدولة)1

ني وصنادیق الخزینة باعتبار العنوانین األول والثا(بلغت جملة موارد میزانیة الدولة 

د وبذلك .م 23484,1د وبلغـت جملة نفقاتها ما قدره .م 25181,1ما قدره )2011فواضل 

  . د.م 1697نفقات بما قدره الموارد التجاوزت 

:أ ـ العنوان األول والعنوان الثاني

    ا ـت نفقاتهمـد بینمـا بلغ.م 22252,7موارد العنوانین األول والثانيبلغت 

د مما أسفر عن نقص في الموارد المحققة مقارنة بالنفقـات المنجزة .م 22637,4

د .م 1598,5من متوفرات الخزینة وتسجیل اعتمادات باقیـة قدرهـا سحبهد تم .م -384,7

.یقع إلغاؤها

):الحسابات الخاصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركة (ب ـ صنادیق الخزینة 

باعتبار فواضل د .م 2509,3حسابات الخاصة في الخزینة ما قدره بلغت موارد ال

د مما أسفر عن فواضل .م 752,9بینما بلغت النفقات ما قدره د .م 1262,4والبالغة 2011

.2013د تنقل إلى السنة المالیة .م 1756,4بلغت 
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د باعتبار فواضل .م 419,1المشاركة ما قدره  أموال حساباتبلغت مقابیض 

د مما أسفر عن فواضل .م 93,9د بینما بلغت النفقات ما قدره .م 336,8والبالغة 2011

.2013د تنقل إلى السنة المالیة .م 325,2بلغت 

:المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج)2

بلغت االعتمادات المفوضة للمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج دون اعتبار 

د بینما بلغت .م 115,9ي التقاعد والحیطة االجتماعیة ما قدره امظالمساهمات بعنوان ن

د یحال إلى الحساب القار .م 3,4د مما أسفر عن فائض بلغ .م 112,5الدفوعات ما قدره 

.لتسبقات الخزینة

:المؤسسات العمومیة)3

بلغت موارد المؤسسات العمومیة الملحقة میزانیاتها ترتیبیا بمیزانیة الدولة ما قدره

د .م 209تــد مما أسفر عن فواضل بلغ.م 953,2د بینما بلغت نفقاتها النهائیة .م 1162,2

.د یتم إلغاؤها.م 292واعتمادات باقیة إلى حدّ 2013تنقل إلى سنة 

:الصنادیق الخاصة)4

د ما .م 306,2البالغة 2011بلغت مقابیض الصنادیق الخاصة باعتبار فواضل 

د .م 366,7عن فواضل بلغـت د مما أسفر.م 209 دفوعات قدرهاد مقابل .م 575,7قدره 

.2013تنقل إلى سنة 

:الخالصة

:عن العملیات التالیة2012أسفر تنفیذ میزانیة الدولة لسنة 

:عملیات الحساب القار لتسبقات الخزینة)1

د من الحساب القار لتسبقات الخزینة لتغطیة .م 384,7مبلغ قدره سحب

،صل في الموارد بالمقارنة مع النفقات للعنوانین األول والثانيالنقص الحا
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الحساب القار لتسبقات الخزینة   د إلى .م 3,4إحالة مبلغ

.بعنوان فائض مقابیض المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج

:2013نقل الفواضل إلى سنة )2

 ات الخاصة الحساب( د .م 2081,7نقل فواضل صنادیق الخزینة والبالغة

،)د .م 325,2:حسابات أموال المشاركةو د .م 1756,5:في الخزینة

 د،.م 209نقل فواضل المؤسسات العمومیة والبالغة

 د.م 366,7نقل فواضل الصنادیق الخاصة والبالغة.  

:إلغاء االعتمادات الباقیة)3

 انیة إلغاء االعتمادات الباقیة على مستوى العنوانین األول والثاني لمیز

د،.م 1598,5والبالغة 2012لسنة ةــالدول

 إلغاء االعتمادات الباقیة لمیزانیات المؤسسات العمومیة الملحقة میزانیاتها

.د.م 292والبالغة 2012ترتیبیا بمیزانیة الدولة لسنة 

:اللجنةأعمال

2016فیفري 03عقدت لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة جلسة یوم األربعاء 

2012و 2011و 2010تها للنظر في مشاریع قوانین غلق میزانیات الدولة لسنوات خصص

بوثیقة شرح األسباب وتقریر دائرة المحاسبات وذلك على ضوء ما ورد علیها من بیانات 

والتصریح العام 2012و 2011و 2010لسنوات حول غلق میزانیة الدولة والتصّرف 

2010للسنوات المالیة مومیین للحساب العام بمطابقة حسابات التصّرف للمحاسبین الع

.والجداول التفصیلیة الملحقة2012و 2011و

اّطلعت اللجنة على مالحظات وتوصیات دائرة المحاسبات وخاصة على التصریح و 

وللسنة المالیة 2010العام بمطابقة حسابات تصّرف المحاسبین العمومیین للسنة المالیة 

  ام ـات بأن الحساب العـحیث قضت دائرة المحاسب، 2012وللسنة المالیة 2011

ّرفـات التصـمطابق لحساب2012و 2011و 2010لسنواتتصّرفلالمالیة لوات للسن
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سواء في ما ،المعنیینالعمومیینالمحاسبین التي وردت على الدائرة من قبل 

یة بالخارج أو الدولة ومیزانیات المراكز الدبلوماسیة والقنصل اتیخّص عملیات میزانی

اإلجمالیة  اتالعملیات التي أنجزتها الخزینة العامة وكذلك لحسابات التصّرف أو للكشوف

.لعملیات میزانیات المؤسسات العمومیة الملحقة ترتیبیا بمیزانیة الدولة

وأثناء النقاش، بّین النواب أن التصاریح بمطابقة الحسابات المرّخص فیها في إطار 

هي مسؤولیة تتحملها دائرة المحاسبات باعتبارها الطرف المخّول له طبقا قوانین المالیة 

من الدستور القیام بمراقبة حسن التصّرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعیة 117للفصل 

العمومیین، وتقییم طرق التصّرف وزجر والنجاعة والشفافیة والقضاء في حسابات المحاسبین 

.األخطاء المتعلقة به

 ایعّد إجراء فنی اتالنواب أن المصادقة على مشاریع قوانین غلق المیزانیأى بعضور 

.باألساس الهدف منه ضمان حسن سیر المنظومة المالیة بالبالد

ضفي الشرعیة تال  اتأن المصادقة على قوانین غلق المیزانیوأّكد أغلب الحاضرین

وال  ذلك،مال العام إذا ثبتللهدار إ وأفساد مالي و تجاوز ألي  اقانونیوال تعتبر غطاءً 

كل من ارتكب جریمة في حق تحول هذه المصادقة دون القیام باإلجراءات القضائیة ضدّ 

.المجموعة الوطنیة

على إضافة فقرة ثانیة للفصل األول من مشروع قانون غلق واتفقت اللجنة هذا 

وال "  :هذا نصها2012ة لسنة ومشروع قانون غلق میزانیة الدول2011میزانیة الدولة لسنة 

تحول المصادقة على هذا القانون دون القیام باإلجراءات القضائیة ضّد كل من ارتكب 

في قانون غلق میزانیة وذلك على غرار ما تم إقراره ،"جریمة في حق المجموعة الوطنیة

تم حیث2010وٕاضافته في مشروع قانون غلق میزانیة الدولة لسنة 2009الدولة لسنة 

وال تعتبر المصادقة على هذا ":في فقرة ثانیة من الفصل األول على ما یليالتنصیص

وال تحول 2011جانفي 14القانون تأییدا للتصرف المالي للنظام السیاسي السائد قبل 

."دون القیام باإلجراءات القضائیة ضّد كل من ارتكب جریمة في حق المجموعة الوطنیة
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:قرار اللجنة

:المصادقة علىلجنة المالیة والتخطیط والتنمیة قررت 

 بأغلبیة الحاضرین:2010مشروع القانون المتعلق بغلق میزانیة الدولة لسنة،

 بأغلبیة الحاضرین:معّدال2011لسنة مشروع القانون المتعلق بغلق میزانیة الدولة،

 غلبیة الحاضرینبأ:معّدال2012لسنة مشروع القانون المتعلق بغلق میزانیة الدولة.

المقرر المساعدرئیـس اللجنـة

الهادي بن ابراهمهمانيإیاد الدّ 




































































































