
 1 /5 

 

 

 
 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 يتعلق بمراقبة المصاريف العمومية 2012نوفمبر  19مؤرخ في  2012لسنة  2878مر عدد أ

  إن رئيس الحكومة،

 بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،المتعلق  2011ديسمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

المتعلق بالقانون األساسي للميزانية وعلى جميع النصوص المنقحة أو  1967ديسمبر  8المؤرخ في  1967لسنة  53وعلى القانون عدد 

 ،2004ماي  13المؤرخ في  2004لسنة  42المتممة له، وخاّصة القانون األساسي عدد 

المتعلق بالقانون األساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو  1975ماي  14مؤرخ في ال 1975لسنة  33وعلى القانون عدد 

 ،2008أوت  4المؤرخ في  2008لسنة  57المتممة له، وخاّصة القانون األساسي عدد 

العمومية المحلية وعلى المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  35وعلى القانون عدد 

 ،2007ديسمبر  18المؤرخ في  2007لسنة  65جميع النصوص المنقحة أو المتممة له، وخاصة القانون األساسي عدد 

المتعلق بالمجالس الجهوية وجميع النصوص المنقحة أو  1989فيفري  4المؤرخ في  1989لسنة  11وعلى القانون األساسي عدد 

 ،2002جانفي  28المؤرخ في  2002لسنة  8األساسي عدد  المتممة له وخاصة القانون

وعلى جميع النصوص المنقحة  1973ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 

 ،2012سبتمبر  25المؤرخ في  2012لسنة  12أو المتممة لها وخاّصة القانون عدد 

المتعلق بتحـديد أخطاء التصـرف التي ترتكب إزاء الدولة  1985جويلية  20المؤرخ في  1985سنة ل 74وعلى القانون عدد 

والمؤسسات العموميـة اإلداريـة والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر 

 ،1988جوان  2المؤرخ في  1988لسنة  54ه، وخاصة القانون عدد المالي وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة ل

 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير األول، 1969نوفمبر  7المؤرخ في  1969لسنة  400وعلى األمـر عدد 

 المتعلق بسير دائرة المحاسبات، 1971ماي  29المؤرخ في  1971لسنة  218وعلى األمر عدد 

 المتعلق بمراقبة مصاريف مجالس الواليات والبلديات، 1976أوت  6المؤرخ في  1976لسنة  668دد وعلى األمر ع

المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي  1988جانفي  12المؤرخ في  1988لسنة  36وعلى األمر عدد 

 الدفاع الوطني و الداخلية،

المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تّم تنقيحه باألمر عدد  1989ديسمبر  31في المؤرخ  1989لسنة  1999وعلى األمر عدد 

 ،1998فيفري  23المؤرخ في  1998لسنة  433واألمــــر عدد  1994فيفري  14المؤرخ في  1994لسنة  431

وعلى جميع النصوص المنقحة  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2002ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  3158وعلى األمر عدد 

 ،2012جوان  2المؤرخ في  2012لسنة  515والمتممة له، وخاّصة األمر عدد 

المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المتمم والمنقح باألمر  2011ماي  23المؤرخ في  2011لسنة  623وعلى األمر عدد 

 ،2012جوان  2المؤرخ في  2012لسنة  515عدد 

 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة، 2011ديسمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  2وعلى القرار الجمهوري عدد 
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 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 2011ديسمبر  29المؤرخ في  2011لسنة  4796وعلى األمر عدد 

الخاص بأعوان سلك مراقبة المتعلق بضبط النظام األساسي  2012أوت  22المؤرخ في  2012لسنة  1683وعلى األمر عدد 

 المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،

 وعلى رأي وزير المالية،

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 .وعلى مداوالت مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  :يصدر األمر اآلتي نصه

الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة بوظائفها حسب الشروط المضبوطة  1تقوم الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية – الفصل األول

 .بهذا األمر

 موضوع وطبيعة المراقبة – القسم األول

وميزانيات المؤسسات تخضع وجوبا للتأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية المصاريف المحمولة على ميزانية الدولة  – 2الفصل 

 .العمومية والحسابات الخاصة بالخزينة وأموال المشاركة

كما تطبق أحكام هذا األمر على ميزانيات المجالس الجهوية وميزانيات بلديات مقر الواليات وعلى ميزانيات البلديات التي تبلغ تقديرات 

عن رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الداخلية والوزير المكلف  مواردها االعتيادية أو تفوق مبلغا يتم تحديده بمقتضى قرار صادر

 .بالمالية

 :غير أنه يجوز عقد النفقات التالية دون تأشيرة

المصاريف العارضة التي يضبط مقدارها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويجب إعالم مراقب المصاريف العمومية  (1

 .بهذه المصاريف بعد عقدها

صبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية وتضبط بأمر طريقة تأشيرة المصاريف ذات ال (2

 .هذه المصاريف و المصادقة على الصفقات المتعلقة بها

مكرر من مجلة المحاسبة  87اإلعتمادات المحالة من طرف الوزارات المعنية إلى المجالس الجهوية طبقا للفصل  (3

 .العمومية

 .دات المحالة من طرف الوزارات المعنية إلى المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميةاإلعتما (4

ويخضع عقد النفقات من طرف المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية في إطار اإلعتمادات المحالة للتأشيرة المسبقة لمصالح مراقبة 

 .المصاريف العمومية

من القانون األساسي  11بالنسبة للوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب برامج على معنى الفصل يمكن اعتماد الرقابة المعدلة 

 .للميزانية

 .وتضبط شروط وقواعد هذه الرقابة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية

قابة الالحقة التي يقوم بها بناء على عينات من التعهدات التي لم ويحدد مراقب المصاريف العمومية بالنسبة لكل وزارة اجراءات الر

 .تخضع للتأشيرة المسبقة

 .وتتولى مصالح مراقبة المصاريف العمومية مراقبة مشروعية النفقة – 3الفصل 

                                                             

لسنة  271األمر الحكومي عدد بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى  العمومية المصاريف لمراقبة العامة الهيئةألحقت    1 
 .2016مارس  2المؤرخ في  2016

http://www.legislation-securite.tn/ar/node/39114
http://www.legislation-securite.tn/ar/node/39114
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 :وتتمثل عملية المراقبة في التثبت في العناصر التالية

 .موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها (1

 ت.االعتماداتوفر  (2

 ة.مطابقة النفقة لألشغال التحضيرية للميزاني (3

 .مطابقة النفقة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل (4

 .من هذا األمر 11مطابقة النفقة لبرامج استعمال اإلعتمادات والبرمجة السنوية المنصوص عليها بالفصل  (5

 :في ميدان النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية، تقوم مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بالتثبت في – 4الفصل 

 توفر االعتمادات المخصصة بالميزانية، بتجميد االعتمادات الالزمة والتعهد بها. 

 مدى مطابقة مشروع الصفقة لرأي لجنة الصفقات ذات النظر. 

المسبقة لمراقب المصاريف العمومية بواسطة تعهد كل ثالثة أشهر، نفقات التأجير والمساهمات في تخضع وجوبا للتأشيرة  – 5الفصل 

 .نظم التقاعد والحيطة االجتماعية والمنح الملحقة باألجور والمرتبات

 كيفية ممارسة الرقابة – القسم الثاني

ترفق االقتراحات بالتعهد الممضاة من قبل اآلمر بالصرف أو من يمثله المؤهل لذلك بصفة قانونية بجميع الوثائق المثبتة التي  – 6الفصل 

 .تقتضيها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل

 . موضوع النفقة وتقديرها وعلى أي اعتماد يجب تحميلها بالميزانية: يجب أن تحدد اقتراحات التعهد

من الفصل  5و 4أنه بالنسبة للتعهدات االحتياطية فإن طرق تقديم المؤيدات المتعلقة بها تضبط باألحكام المنصوص عليها بالفقرتين  غير

 .من هذا األمر 13

ة بها يمكن لمصالح مراقبة المصاريف العمومية أن تطلب لتأييد مقترحات التعهد الموجهة لها كافة الوثائق الثبوتية المتعلق – 7الفصل 

 .ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن تطلب كل المعلومات التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها

تكون اعتراضات مصالح مراقبة المصاريف العمومية معللة وكتابية وتّضمن على كل طلب تعهد وصلب المنظومة  – 8الفصل 

 .شيرة وتصبح النفقة عند انقضاء هذا األجل قابلة للتنفيذ( أيام عمل ال يمكن بعدها رفض التأ6المعلوماتية المطبقة في أجل ستة )

 .وينطلق احتساب هذا األجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وصول اقتراح التعهد إلى مكتب ضبط مصالح مراقبة المصاريف العمومية

( أيام عمل على 4يتجاوز أربعة )ويتعين على آمر الصرف اإلجابة على اعتراضات مصالح مراقبة المصاريف العمومية في أجل ال 

 .طلب التعهد وصلب المنظومة المعلوماتية

 .ويحتسب هذا األجل انطالقا من اليوم الموالي لتاريخ وصول اقتراح التعهد إلى مكتب الضبط الّتابع لآلمر بالصرف المعني باألمر

( أّيام المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل 6عّبرت مراقبة المصاريف العمومية عن رفضها لمنح التأشيرة في أجل السّتة ) وإذا

 .فإنه ال يمكن تجاوز هذا الرفض إال بقرار من رئيس الحكومة

بأخطاء التصرف المنصوص عليها ال تنقص تأشيرة مراقبي المصاريف العمومية مسؤولية آمري الصرف فيما يتعلق  – 9الفصل 

 .بالتشريع الجاري به العمل

ترسم قرارات التعهد على حسابية يقع مسكها من قبل آمري الصرف ومصالح مراقبة المصاريف العمومية والمحاسبين  – 10الفصل 

 .العموميين كل على حده

سي للميزانية وبالتعاون مع رئيس برنامج القيادة من القانون األسا 11يجب على مسؤولي البرامج على معنى الفصل  – 11الفصل 

والمساندة إعداد برمجة للنفقات تبرز تطابق أنشطة المصالح مع اإلعتمادات المخصصة للبرنامج في إطار يضمن احترام ترخيص 
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لتنفيذ الميزانية وفقا  الميزانية. وتخضع هذه البرمجة إلى التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية ويتم اعتمادها كمرجع عمل

 .إلجراءات يتم ضبطها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية

 .ويتم تحيين هذه البرمجة مرتين على األقل خالل السنة

بواسطة التعهد من هذا األمر تخضع وجوبا لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية  13مع مراعاة أحكام الفصل  – 12الفصل 

 :اإلجمالي، اإلعتمادات المفتوحة والمحمولة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للمصاريف اآلتية

المزمع إنجازها سواء في إطار صفقات عمومية أو في إطار تقديرات أولية ألشغال ستنجز مباشرة بعد  المصاريف -1

 .حصولها على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة اإلدارة المتعاقدة

 .النفقات بعنوان المنح المسندة لميزانيات المؤسسات العمومية والوكاالت البلدية للتصرف -2

 .لعمومي في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدوليةنفقات التدخل ا -3

 .المصاريف المزمع التعهد بها بناء على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد -4

 .النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي -5

 .معاليم الكراءات -6

( من 2/1مراقبة المصاريف العمومية بواسطة التعهد االحتياطي وفي حدود النصف )تخضع وجوبا لتأشيرة مصالح  – 13الفصل 

 .االعتمادات المفتوحة المصاريف المحمولة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية

بها بهذه الصيغة أو النفقات التي تتعلق  وتستثنى من صيغة التعهد االحتياطي لتدرج في إطار التعهد العادي النفقات التي يتعذر القيام

ماي  23المؤرخ في  2011لسنة  623بالطلبات التي هي من اختصاص لجنة الشراءات المنصوص عليها بالفصل األول من األمر عدد 

 .2012 جوان 2المؤرخ في  2012لسنة  515المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المنقح والمتمم باألمر عدد  2011

ك أّما بالنسبة لنفقات اإلعتمادات المرسمة بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بعنوان االتصاالت الهاتفية واستهال

 .من اإلعتمادات المفتوحة 80الماء والكهرباء والغاز، تكون التعهدات االحتياطية في حدود %

 .بالمصاريف دون أن يرفق بالوثائق المثبتة يؤشر االقتراح األول للتعهد االحتياطي

 .ويجب أن ترفق اقتراحات التعهد االحتياطي الموالية بالوثائق المثبتة الراجعة للتعهدات االحتياطية السابقة

سنة المالية يجب أن تسلم الوثائق المثبتة الراجعة إلى آخر تعهد احتياطي إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية المعنية قبل انتهاء ال

 .وفي أقصى الحاالت بمناسبة تقديم التعهد االحتياطي األول للسنة الموالية

إذا أدت دراسة الوثائق المتعلقة بتعهد احتياطي من قبل مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إلى مالحظات لها عالقة بالعناصر المشار 

ف العمومية إبالغها إلى اآلمر بالصرف في األجـل المنصوص عليـه بالفقرة من هذا األمر، يتعين على مراقب المصـاري 3إليها بالفصل 

 .من هذا األمر 8األولى من الفصل 

وتّضمن مالحظات مراقبي المصاريف العمومية الموجهة إلى آمري الصرف بتقرير تأليفي كل ستة أشهر ترسل نسخة منه إلى كل من 

هذا اإلطار وعند االقتضاء لمراقب المصاريف العمومية التنقل على عين المكان إلى دائرة المحاسبات وسلطة اإلشراف. كما يمكن في 

 .من هذا األمر 18المصالح المعنية وفقا لمقتضيات الفصل 

إذا طرأت زيادة أو نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبل، فإنه يقع إما اقتراح تعهد تكميلي أو اقتراح تنقيص في المبلغ  – 14الفصل 

 .المعني ثم يتم عرضه على تأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية مرفقا بكامل المؤيدات والمراجع الالزمة

ديسمبر بالنسبة للمصاريف العادية إال عند الضرورة الواجب  15ينتهي أجل التأشير على التعهدات بالمصاريف في  – 15الفصل 

 .إثباتها

 .لمصاريف المحمولة على أموال المشاركة فإن التعهدات تقع دون تحديد التاريخغير أنه بالنسبة لمصاريف التنمية وا
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 .تعرض على التأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف العمومية، مطالب التسبيقات الممنوحة لوكالء الدفوعات – 16الفصل 

يتولى كل من المحاسب العمومي ومراقب المصاريف العمومية تجميد االعتمادات المخصصة للمصاريف المقرر تأديتها من طرف وكيل 

 .الدفوعات بما يفي بمقدار التسبقة المدفوعة

 .ويبلغ القرار المحدث لوكالة الدفوعات إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية

 .من مجلة المحاسبة العمومية 19ية القيام بالتحقيقات الالزمة وفقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل ويمكن لمراقب المصاريف العموم

تشارك مصالح مراقبة المصاريف العمومية في لجان األشغال التحضيرية للميزانية وتبلغ إليها قرارات توزيع االعتمادات  – 17الفصل 

 .النصوص التشريعية والترتيبية والعقود التي لها انعكاس ماليبالميزانيات وتبدي رأيها في مشاريع 

يمكن لمراقبي المصاريف العمومية أن يتحولوا عند االقتضاء دون سابق إعالم إلى المصالح المكلفة بتنفيذ المصاريف  – 18الفصل 

صاريف العمومية وأن يطلعوا بجميع الوسائل بجميع اإلدارات العمومية بموجب إذن بمأمورية صادر عن رئيس الهيئة العامة لمراقبة الم

 .على كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ النفقات

تحرر مصالح مراقبة المصاريف العمومية كل عام تقريرا شامال يتعلق بتنفيذ الميزانية المنقضية تبين فيه نتائج عمليات  – 19الفصل 

 .الرقابة وتقدم االقتراحات الهادفة لتحسين طرق التصرف

 1989ديسمبر  31المؤرخ في  1989لسنة  1999ألغيت جميع األحكام المخالفة لهذا األمر وخاصة أحكام األمر عدد  – 20فصل ال

 433واألمر عدد  1994فيفري  14المؤرخ في  1994لسنة  431المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تّم تنقيحه باألمر عدد 

 .1998فيفري  23المؤرخ في  1998لسنة 

 .الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 21الفصل 
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