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    :32السؤال رقم 

Comment clôturer la comptabilité de 
l'Etat?

  

  ااب

بحكم تعدد محاسبي الدولة و اختالف مستویات تدخلھم و تنوع 
اختصاصاتھم، فان ختم العملیات المحاسبیة الخاصة بالدولة كذمة مالیة 

 إلى أن ما یعرف بتجمیع العملیات المحاسبیةموحدة یتم على مراحل و ھو 
تستقر بحسابات أمین المال العام للبالد التونسیة باعتباره المحاسب المركزي 

من مجلة المحاسبة العمومیة على ما یلي  184الفصل للخزینة حیث نص 
   .یقوم أمین المال العام أیضا بمھمة محاسب مركزي للخزینة"

ولة الجاري بالبنك المركزي التونسي ویتولى وبھذه الصفة یدیر حساب الد
الجمع بحساباتھ لكل العملیات الخاصة منھا بالمیزانیة والخارجة عنھا التي 
یقوم محاسبو الدولة بإنجازھا مباشرة على مسؤولیتھم ویضبط حسابیة آخر 

  ."السنة إلعداد الحساب السنوي العام للدولة
میزانیة و عملیات مقابیض یھم إذن التجمیع كافة عملیات مقابیض ال

  .الخزینة و كذلك عملیات مصاریف المیزانیة و عملیات مصاریف الخزینة
و یشترك في ھذه العملیة كافة محاسبي الدولة في مواعید شھریة ثم 

  من مجلة المحاسبة العمومیة 198الفصل  سنویة بحسب ما نص علیھ
   :یقدم محاسبو الدولة "

قبضا وصرفا لعملیاتھم الخاصة منھا في كل شھر جدوال مفصال     -
   بالمیزانیة والخارجة عنھا الواقع إنجازھا خالل الشھر الماضي

في آخر كل سنة مالیة حسابا سنویا لتصرفھم مرفوقا بقائمة عامة  -
مفصلة في المعالیم والمحاصیل التي كلفوا بجبایتھا وفیما تم تحصیلھ وما 

   .طرح منھا وما لم یقع تحصیلھ
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   : ھذه الوثائق في اآلجال المحددة لھاوتقدم
   إلى أمین المال الجھوي من طرف القباض العاملین بمنطقتھ،   -
إلى األمین العام للمصاریف من طرف أمناء المصاریف ومحاسبي  -

   .المراكز الدیبلوماسیة والقنصلیة بالخارج
   أمین المال العام من طرف أمناء المال الجھویین،إلى -
من طرف "  وزیر المالیة أو من فوض لھ وزیر المالیة في ذلك "إلى  -

  ".أمین المال العام واألمین العام للمصاریف وحافظ مستودع الطابع الجبائي
أما من الناحیة الفنیة فان تجمیع حسابات الدولة لدى أمین المال العام 

ین یتم بواسطة حساب خاص مفتوح بكتائب ھذا األخیر یربطھ ببقیة المحاسب
  "عملیات التسویة"یعرف باسم 

و في نھایة المطاف یقع التوصل إلى ضبط كافة األرقام التي تمكن 
 من إعداد الحساب مصالح اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة و اإلستخالص

 : من م م ع208 الفصل  كما جاء بیحتوي على ما یليالعام للدولة الذي 
ن عام لحسابات الدولة یستنتج من توحید حسابات میزا      .1

   المحاسبین
شرح مفصل لإلیرادات موزعة حسب عناوین المیزانیة       .2

وأجزائھا واصنافھا وفصولھا مع بیان مقدراتھا وما تم تحصیلھ وما 
   .تم طرحھ وما بقي استخالصھ

شرح مفصل للمصاریف موزعة حسب عناوین المیزانیة       .3
 وأبوابھا وفصولھا مع بیان مقدار االعتمادات المقررة لھا وأقسامھا

بالمیزانیة أو اإلعتمادات اإلضافیة وما تم عقده منھا وما أمر بصرفھ 
 میزانیة السنة الموالیة إلىومبلغ اإلعتمادات المخصصة الواجب نقلھا 

   .لصرفھا فیما خصصت لھ
   لمیزانیةمقارنة المقبوضات والمصروفات مع مقدراتھا با      .4
   شرح مفصل لعملیات الحسابات الخاصة للخزینة      .5
   بیان حالة الحساب الخاص بمكشوفات الخزینة      .6
   بیان مفصل في القروض العامة والتزامات الدولة      .7

   :ویكون الحساب العام للدولة مرفوقا
بالحسابات الخاصة التي یجب على المصالح اآلمرة       .1

حسب مقتضیات  تعدھا بالنسبة لمصاریفھا مفصلة أندولة لمصاریف ال
   .الثالثة أعالهالفقرة

بقائمة في مختلف الحسابات المنظمة من طرف المحاسبین       .2
   .الراجعین بالنظر لدائرة المحاسبات

ھذا و إنھ ال یتم إعتماد األرقام المذكورة إلعداد مشروع قانون غلق 
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ھ من طرف السلطة التشریعیة إال بعد إقرارھا من المیزانیة و ال یتم النظر فی
ّالتقریر الذي تعده حول تنفیذ العملیات بواسطة طرف دائرة المحاسبات 

و التصریح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبین للحساب العام  المالیة
   .لإلدارة المالیة

میزانیة الدولة حسب قانون غلق یقع االقتراع على مشروع ما أنھ لع
  ، وھومشروع قانون المالیةاالقتراع على صیغ نفس 

  : یحدد* 
   المبلغ النھائي للموارد المستخلصة- 
   أذون المصاریف الواقعة خالل التصرف- 

  االعتمادات الباقیة  :یلغي * 
 الحساب القار لتسبقات الخزینة إلىفي نقل نتیجة السنة : یرخص * 

 .ت االستعمال الخاص بعد طرح المبالغ الباقیة من المداخیل ذا
 

   
  
  

  


