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الرتاتيب املالية
االطار العام :
عمال بأحكام النظام األساسي للمنظمة يف باب النطام املالي (من الفصل  62إىل غاية الفصل )74
واستنادا ألحكام املرسوم عدد  88لسنة  2011املؤرخ يف  24سبتمرب ( 2011الباب السادس  :األحكام
املالية والباب السابع  :السجـــــــــالت و التثبت من الحسابات ) ،أعدت القيادة العامة نظاما ماليا يضبط
تراتيب واجراءات و ضوابط التصرف يف أموال املنظمة على املستويات الوطنية والجهوية واملحلية.

التقديـــــــم :
إن واجب التنظيم املالي ال يهم حصرا املؤسسات الربحية بل إن املؤسسات غري الربحية تخضع هي
األخرى إىل قواعد املساءلة بنفس الدرجة وقد تتجاوز املؤسسات األخرى يف بعض األحيان لوجود عديد
األطراف ذات العالقة.
و من هذا املنطلق تحرص الكشافة التونسية على تحقيق مبادئ حسن التصرف املالي التي ترتكز
أساسا على التوظيف األمثل للمداخيل املتوفرة قصد تغطية املصاريف وفقا للميزانية املعدة مسبقا
واملصادق عليها والحرص على صحة وسالمة العمليات املالية دخال وصرفا الواجب تسجيلها بدفرت
املالية.
وقصد توحيد إجراءات التنظيم املالي وتحديد مسؤوليات التوثيق وخزن املستندات واملعلومات
وإجراءات التصرف املالي السليم و طرق ودورية إعداد التقارير املالية ونشرها تم وضع هذا النظام املالي.
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الباب األول :اإلدارة املالية واملحاسبية :
تتكون الهياكل املالية واملحاسبية الكشفية وطنيا وجهويا ومحليا من :
 /1لجنة املالية.
 /2لجنة تنمية املوارد املالية واملشاريع.
 /3لجنة التجهيز واملمتلكات.
ويشرف عليها مباشرة أمني مال الهيكل.

الباب الثاني :التصرف املالي :
الفصل األول  :املوارد :
تتكون مداخيل املنظمة من :
• االشتراكات السنوية للقادة والكشافني والرواد.
• االشرتاكات الشرفية.
• العائدات الناتجة عن ممتلكات املنظمة و نشاطاتها ومشاريعها.
• مداخيل األمالك العقارية.
• مداخيل التوظيفات من املوارد املالية املوظفة لدى البنوك أو الشركات.
• املساعدات العمومية (.)2
• التربعات والهبات واملنح.
• مساهمات مالية أو عينية وال تصاحبها التزامات من طرف املنظمة.
• مساهمات مالية مقابل إنجاز نشاط أو مشروع وذلك يف نطاق اتفاقيات الشراكة.
• تلتزم املنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها ويحجر عليها تنظيم أية تظاهرة
يتم من خاللها توزيع األرباح على أعضائها (.)1
• تودع املداخيل الصافية املحققة للمشاريع املنتجة يف صندوق التمويل الكشفي حسب شروط العقد
املربم يف اجل ال يتجاوز  30يوما من الشهر املوالي.
• تقدم املنظمة تقريرا سنويا عند االستفادة من املال العمومي يشمل وصفا مفصال ملصادر تمويلها
ونفقاتها إىل دائرة املحاسبات (.)1
• يحجر على املنظمة قبول مساعدات أو تربعات أو هبات صادرة من دول ال تربطها بتونس عالقات
ديبلوماسية أوعن منظمات تدافع عن مصالح و سياسات تلكم الدول (.)1
• تنشر املنظمة قائمة يف املساعدات والتربعات والهبات األجنبية مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها
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بإحدى وسائل اإلعالم املكتوبة وباملوقع اإللكرتوني للجمعية إن وجد يف ظرف شهر من تاريخ قرار
طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
يف نفس األجل (.)1
الفصل الثاني  :مصاريف املنظمة :
تتكون مصاريف املنظمة من (: )4
• مشرتيات :
الشراءات ومصاريف األنشطة املتنوعة ،ويمكن تفصيلها لبيان األبواب املهمة مثل املساعدات
االجتماعية.
• خدمات خارجية :
الكراءات  :معينات الكراء الخام.
• خدمات خارجية أخرى :
األتعاب  :أتعاب مراقب الحسابات واملنح العرضية.
النقل :مصاريف التنقل.
 أعباء مختلفة عادية :خسائر على ديون غري قابلة لالسرتداد.
 أعباء األعوان  :تضبط مقاييس وشروط إسناد األجور أو املنح حسب مقتضيات مجلة الشغل أواالتفاقيات القطاعيّة املشرتكة ،وتتمثل يف األجور واملنح واملكافآت ورسومات الضمان االجتماعي املقرّرة
قانونا.
 األعباء املالية  :األعباء املحملة على قروض املنظمة.• ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة.
• مخصصات االستهالكات واملدخرات.
الفصل الثالث  :أنواع مستندات الدخل والصرف :
 /1وصل مدخول مالي :
يجب أن يحتوي على التنصيصات التالية :
 تاريخ العملية. محرر باسم الكشافة التونسية ويحمل العنوان وكذلك رقم بطاقة التعريف الجبائية للمنظمة. ذكر عنوان املورد. /2وصل استالم مواد عينية  :يبني نوع املواد العينية وعددها وقيمتها أو القيمة التقديرية.
		
• إذا حدث تغيري يف الوصل يجب إلغاؤه أصال وصورة مع عدم نزعه من دفرت الوصوالت.
• يتعني طباعة الوصوالت يف سلسلة متواصلة ومرقمة غري منقطعة لكل هيكل كشفي (.)4
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 /3فاتورة الشراء :
يجب أن تحتوي الفاتورة على التنصيصات التالية :
 تاريخ العملية. محررة باسم الكشافة التونسية وتحمل العنوان وكذلك رقم بطاقة التعريف الجبائية. رقم بطاقة التعريف الجبائية للمزود. ذكر املمتلك أو الخدمة مع الثمن دون احتساب األداء وإشعار استالم البضاعة. /4وصل مصروف :
يف صورة تعذر الحصول على فاتورة ،يستعمل وصل مصروف يبني املبلغ ويمضى من طرف املزود مع
وضع الختم أو رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف.
 /5وصل كراء  :يبني املبالغ املدفوعة بعنوان الكراءات.
 /6يقع دفع املصاريف بواسطة صكوك باسم املستفيد إال يف حاالت استثنائية يكون الدفع نقدا بشرط
أن ال يتجاوز :
 مائة دينار ( 200د) للوحدة الكشفية. ثالثمائة دينار ( 300د) للفوج.()1
 خمسمائة دينار ( 500د) للجهة .و يجب أن ال يتجاوز املبلغ األقصى يف الصندوق  500د بالنسبة للجهة و  300د للفوج و 200د للوحدة.
• بالنسبة إىل الشراءات إذا ماتجاوزت قيمتها املبلغ التالي يتعني الحصول على موافقة الهيكل األعلى
يف حدود املبلغ املخول له.
•  200د بالنسبة إىل الوحدة.
•  500د بالنسبة إىل الفوج.
•  1000د بالنسبة إىل الجهة.
يمكن للقيادة العامة استعمال البطاقات االنتمانية البنكية الدولية للمعامالت املالية والشراءات عن
طريق األنرتنات.
وبالنسبة للشراءات التي تجاوز قدرها  1000دينار تخضع ملبدأ املنافسة عرب الحصول على ثالثة
عروض من ثالث مزودين على األقل.

الباب الثالث  :امليزانية :
الفصل األول  :مفهوم امليزانية :
امليزانية هي تعبري رقمي عن خطة النشاط والربامج التي تنوي املنظمة أو أحد هياكلها القيام بها ملدة
زمنية محددة ،ووسيلة للرقابة الفعالة عند التنفيذ ،وأداة يتم من خاللها توزيع املسؤوليات التنفيذية،
حتى يتم تقييم األداء ،ومتابعة التنفيذ ،والتحقق من إنجاز األهداف املرسومة واتخاذ القرارات املطلوبة.
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الفصل الثاني  :أساليب إعداد امليزانية :
يعد مشروع امليزانية أمني املال اعتمادا على سياسة الجمعية للسنة القادمة وتعرض للمصادقة من
طرف الهيكل األعلى مسبقا وتعتمدها الهياكل يف التسيري.
 يجب أن يتم تنفيذ امليزانية بصفة متوازنة بني املداخيل واملصاريف. يتم إعداد امليزانية وفق نفس القواعد املحاسبية املعتمدة يف إعداد القوائم املالية ولنفس املدة ويتمتقديم امليزانية باملقارنة مع املبالغ املحققة ضمن القوائم املالية السابقة.
 يمكن تعديل امليزانية اعتمادا على تغيريات كبرية طرأت على نشاط الجمعية وتتم املصادقة عليهامن طرف الهيكل األعلى.
 -املقارنة الدورية بني املبالغ املحققة واملبالغ املربمجة يف كل باب من أبواب امليزانية.

الباب الرابع  :منظومة املحاسبة :
الفصل األول  :مسك املحاسبة :
• تمسك املنظمة محاسبة طبقا للنظام املحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل وفق املعايري املحاسبية
الخاصة بالجمعيات التي يضبطها قرار الوزير املكلف باملالية (.)1
• تبدأ السنة املحاسبية من  01جانفي وتنتهي يف  31ديسمرب من كل سنة.
الفصل الثاني  :السجالت القانونية :
تمسك هياكل املنظمة السجالت التالية (: )1
• سجل األعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.
• سجل مداوالت هياكل التسيري ( محاضر الجلسات ).
• سجل النشاطات واملشاريع يدون فيه نوع النشاط أو املشروع.
• سجل املساعدات والتربعات والهبات مع التمييز بني النقدي منها والعيني ،العمومي والخاص،
الوطني واألجنبي.
الفصل الثالث  :الدفاتر املحاسبية :
تمسك املنظمة الدفاتر التالية :
• الدفرت اليومي  :تسجل به العمليات إما يوما فيوما أو يف شكل ملخصات شهرية على األقل ملجموع
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كل عملية من هذه العمليات شريطة املحافظة على جميع املستندات.
• دفرت الحسابات.
• ميزان الحسابات.
• دفرت الجرد  :تقوم هياكل الجمعية مرة يف السنة على األقل بعملية جرد لألصول (املعدات والتجهيزات
واملمتلكات واألوراق املالية والخزينة )...ويتم تسجيلها.
يجب أن تكون دفاتر املحاسبة مرقمة ومؤشرة من قبل كتابة املحكمة التي يوجد بدائرتها مقر
الجمعية أو الجهة (3و.)4
الفصل الرابع  :قواعد تنظيم الوثائق املحاسبية :
تنظم قيود املحاسبة باعتماد منهجية واضحة وفعالة لتبويب الوثائق املحاسبية وترقيمها والتوثيق
الشامل لكل العمليات املالية.
تحتفظ املنظمة بوثائقها وسجالتها املالية لجميع الهياكل الكشفية ملدة عشر ( )10سنوات بمقر
القيادة العامة وجهويا بمقر الجهة ومحليا بمقر الفوج (.)1
يجب أن تكون القيود املحاسبية نهائية بحيث يمنع ترك أي فراغ أو تحميل أي شطب أو إضافة من
شأنها أن تشكك يف الصبغة النهائية للقيود .ويمكن إصالح األخطاء أو تدارك السهو اعتمادا على قيود
أخرى وفق التقنيات املحاسبية املتبعة للغرض (.)3
الفصل الخامس  :سجالت القيد الداخلي :
تتكون مـــــــــــــــــــن :
• سجل املوارد و املصاريف.
• سجل األصول الثابتة.
• سجل متابعة الخزينة.
• سجل الطلبيات .
• سجل األجور والراحة السنوية.
وجميع السجالت التي تساعد على تبسيط وتوضيح العمليات املالية.
الفصل السادس  :القوائم املالية :
تكون القوائم املالية مجموعة مهيكلة ترتابط عناصرها وهي (:)4
• املوازنة.
• قائمة النتائج.
• جدول التدفقات النقدية.
• االيضاحات حول القوائم املالية.
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الباب الخامس  :منظومة الرقابة :
الفصل األول  :املراقبة الداخلية :
• تجري القيادة العامة تفقدا ماليا بصفة فجيئة ملختلف الهياكل الكشفية قصد ضمان احرتامها ألحكام
الرتاتيب الخاصة بهذا النظام.
• تراقب لجنة املراقبة املالية الجهوية املنتخبة دفاتر املحاسبية والسجالت القانونية ودفاتر القيد
الداخلية الجهوية كل سداسية.
• تخضع األفواج كل ستة أشهر للمراقبة من قبل أمني مال الجهة أو لجنة املراقبة املالية الجهوية.
• تخضع الوحدات للمراقبة املالية من طرف أمني مال الفوج كل ستة أشهر تشفع بتقرير.
• يحتفظ قائد الجهة أو قائد الفوج بجميع املؤيدات والوثائق إىل حني انتهاء مهامه ،ليسلمها إىل قائد
الجهة أو قائد الفوج املنتخب الحقا.
• تراقب القيادة العامة قبل  15بوما من موعد املؤتمر الجهوي ،دفاتر املالية والسجالت القانونية ودفاتر
القيد الداخلية الجهوية يشفع بتقرير يعرض على املؤتمر.
• تخضع األفواج قبل  15يوما من موعد انعقاد مؤتمراتها للمراقبة من قبل قيادة الجهة تشفع بتقرير
مالي يف الغرض يعرض على املؤتمر.
• يراقب املجلس الوطني عن طريق لجنة املراقبة املالية التصرف املالي للقيادة العامة قبل كل اجتماع
مجلس وطني.
الفصل الثاني  :املراقبة الخارجية :
• يعني املجلس الوطني باقرتاح من القيادة العامة ووفقا لطلب العروض مراقبا للحسابات من بني
الخرباء املحاسبني املرسمني بجدول هيئة الخرباء املحاسبني للبالد التونسية ملدة ثالث سنوات
غري قابلة للتجديد للقيام بمهمة مراقبة حسابات املنظمة حسب املعايري التي تضبطها هيئة الخرباء
املحاسبني للبالد التونسية.
• تتكفل املنظمة بخالص أتعاب مراقب الحسابات بالرجوع إىل الجدول الجاري به العمل بالنسبة إىل
مدققي الحسابات لدى املؤسسات بالبالد التونسية.
• يرفع مراقب الحسابات تقريره إىل الكاتب العام للحكومة واىل القائد العام للكشافة التونسية يف أجل
شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم املالية للجمعية.
• تعرض القوائم املالية سنويا على املجلس الوطني للمصادقة عليها أو رفضها على ضوء تقرير مراقب
الحسابات.
وتنشر املنظمة هذه القوائم مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى وسائل اإلعالم املكتوبة وباملوقع
االلكرتوني للجمعية إن وجد يف ظرف شهر من تاريخ املصادقة عليه (.)1
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الباب السادس  :أحكام عامة :
 طبقا للنظام األساسي فان القائد العام للكشافة التونسية هو اآلمر بالدفع مليزانية املنظمة. يتوىل أمني مال كل هيكل كشفي مسك الحسابات دخال وصرفا وحسب مستندات رسمية ويسجلجميع العمليات املالية يف الدفرت اليومي  ،ويمكن االستعانة بالتقنيات الحديثة يف الغرض.
 جميع العمليات املالية تتم وجوبا بإمضاء مزدوج من املسؤول األول عن الهيكل وأمني املال. عدى املصاريف القارة واملصادق عليها سابقا أو مصاريف الحاالت الطارئة ،ينبغي أن تقرر كل املصاريفيف االجتماع الدوري وأن يقع إثباتها يف محضر الجلسة وأن يعمل أمني املال على تنفيذها.
 تودع األموال بحساب جاري بريدي وعند الضرورة بحساب جاري بنكي. عند مخالفة الرتاتيب الخاصة بالنظام املالي وخاصة الحصول على شهادة الرباءة املالية كل سداسيةتعرض الهيكل الكشفي للحرمان من جميع االمتيازات والرخص الخاصة باألنشطة.
 إذا ارتكب أحد األعضاء تجاوزات قانونية يف التصرف املالي يحال على مجلس الشرف ،وملجلسالشرف أن يسلّط عليه عقوبة كشفية دون أن يكون ذلك مانعا من طلب تتبّعه جزائيّا لدى القضاء
العدليّ إن كانت األفعال املنسوبة إليه تشكّل جريمة طبق التشريع الجاري به العمل ،كما يمكن
ملجلس الشرف أن يلزم املعنيّ باألمر بجرب الضرر املدنيّ الالحق بالهيكل الكشفيّ عند االقتضاء.
 كل تسويغ لعقار تملكه املنظمة يخضع وجوبا للموافقة املسبقة للقيادة العامة ويربم وفق عقدنموذجي تعده القيادة العامة.
كل تفويت يف ملك من أمالك املنظمة يخضع وجوبا للموافقة املسبقة للمجلس الوطني ويتم التقديربموجب اختبار عدلي.
 تؤول آليا أموال وممتلكات الهيكل الكشفي املنحل إىل الهيكل األعلى. ينقح هذا النظام املالي باقرتاح من القيادة العامة ويعرض للمصادق عليه من طرف املجلس الوطنيّ. -يدخل هذا النظام املالي حيز التنفيذ بداية من تاريخ املصادقة عليه من قبل املجلس الوطني.

املراجع :
 /1مرسوم عدد  88لسنة  2011يتعلق بتنظيم الجمعيات.
 /2أمر عدد  5183لسنة  2013يتعلق بضبط معايري واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي
للجمعيات.
 /3أمر عدد  2459لسنة  1996يتعلق باملصادقة على االطار املرجعي للمحاسبة.
 /4قرار من وزير املالية مؤرخ يف  31/12/1996يتعلق باملصادقة على معايري املحاسبة.
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الكشافة التونسية
العنوان  :شارع يوغرطة تونس البلفيدار
الهاتف 71 790 501 :
الفاكس 70 201 050 :
البريد األلكتروني contact.scoutstunisiens@gmail.com :
موقع الواب www.scouts-tunisiens.org :

