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يرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات       من وزقرار 
يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في  2022 أفريل 29مؤرخ في 

 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات 2003 فيفري 28
  . مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبالد التونسية

  إن وزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،

   على الدستور،بعد االطالع

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 أوت 18 المؤرخ في 1988 لسنة 108وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء 1988

  المحاسبين،

سمبر  دي30 المؤرخ في 1996 لسنة 112وعلى القانون عدد 
   المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،1996

 وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 2000 نوفمبر 3 المؤرخ في 2000 لسنة 93

  النصوص التي نقحتها أو تممتها،

 فيفري 4 المؤرخ في 2002 لسنة 16وعلى القانون عدد 
ن كما تم تنقيحه بالقانون  المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبي2002
، وخاصة 2004 ديسمبر 31 المؤرخ في 2004 لسنة 88عدد 

  الباب الثالث منه،

 ماي 25 المؤرخ في 1989 لسنة 541وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وسير هيئة الخبراء 1989

   منه،8المحاسبين بالبالد التونسية وخاصة الفصل 

 أفريل 14 المؤرخ في 2003 لسنة 863وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مجمع المحاسبين بالبالد التونسية 2003

 من القانون 21 و18 و2وتسييره وكذلك بتطبيق أحكام الفصول 
 المتعلق 2002 فيفري 4 المؤرخ في 2002 لسنة 16عدد 

   منه،6بتنظيم مهنة المحاسبين وخاصة الفصل 

 جوان 6 في  المؤرخ2006 لسنة 1546وعلى األمر عدد 
 ثالثا 13 مكرر و13 و13 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 2006

   مكرر من مجلة الشركات التجارية،256 رابعا و13و

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعّلق بتسمية رئيسة للحكومة، 2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعّلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

وعلى قرار وزير المالية ووزير السياحة والتجارة والصناعات 

 المتعلق بالمصادقة على 2003 فيفري 28التقليدية المؤرخ في 

جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبالد التونسية 

ا قرار وزير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وآخره

  . 2016 مارس 1المالية ووزير التجارة المؤرخ في 

  :قررتا ما يلي

 والمطة الثانية من الفصل 4تلغى أحكام الفصل  ـ الفصل األول

 من قرار وزير المالية ووزير السياحة والتجارة والصناعات 9

 المشار إليه أعاله وتعوض 2003 فيفري 28التقليدية المؤرخ في 

  :كما يلي

إذا أسندت مهمة تدقيق الحسابات إلى ): جديد (4ل الفص
شخصين أو أكثر يتم الترفيع في المرتبات المنتجة عن تطبيق 

  . بالمائة100الجدول بنسبة 

على كل مهمات التدقيق ): مطة ثانية جديدة (9الفصل 
القانونية والتعاقدية للحسابات المتعلقة بالسنوات المحاسبية 

  .2021جانفي  من غرة ابتداءالمفتوحة 

  يلغى جدول مرتبات مدققي حسابات المؤسسات ـ 2الفصل 
بالبالد التونسية الملحق بقرار وزير المالية ووزير السياحة 

 ،2003 فيفري 28والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 
  . ويعوض بالجدول الملحق بهذا القرار،المشار إليه أعاله

ائد الرسمي للجمهورية  ينشر هذا القرار بالرـ 3الفصل 

  .التونسية

  .2022 أفريل 29 في تونس
  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
  سهام البوغديري نمصية

  وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

 فضيلة الرابحي بن حمزة
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قة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى ملحق لقرار وزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بالمصاد

  . المؤسسات بالبالد التونسية

  

  :مقياس مجموع الموازنة اإلجمالي والتعهدات خارج الموازنة ـ 1
   

 شرائح بحساب آالف الدينار
األقساط بحساب 

 آالف الدينار

النسب بالنسبة لكل 
 ألف دينار

المرتبات الراجعة 
 للقسط بالدينار

بات الحد األعلى لمرت
 الشريحة بالدينار

 700 700   300 300 إلى 0من 
 781,9 1 1081,92 1,5456 700 1000 إلى 300من 
 327,5 3 1545,6 0,7728 2000 3000 إلى 1000من 
 873,1 4 1545,6 0,3864 4000 7000 إلى 3000من 
 109,6 6 1236,48 0,1546 8000 15000 إلى 7000من 
 430,4 8 2320,8 0,1160 20000 35000 إلى 15000من 
 908,0 11 3477,6 0,0773 45000 80000 إلى 35000من 
 559,2 16 4651,2 0,0388 120000 200000 إلى 80000من 
 203,2 21 4644 0,0155 300000 500000 إلى 200000من 
 023,2 27 5820 0,0116 500000 1000000 إلى 500000من 

     0,0078  1000000ما أكثر من 

  

  :مقياس مجموع اإليرادات ـ 2
   

 شرائح بحساب آالف الدينار
األقساط بحساب 

 آالف الدينار

النسب بالنسبة لكل 

 ألف دينار

المرتبات الراجعة 

 للقسط بالدينار

الحد األعلى 

لمرتبات الشريحة 

 بالدينار

 500 500   100 100 إلى 0من 
 1195,5 695,52 3,4776 200 300 إلى 100من 
 2122,9 927,36 2,3184 400 700إلى  300من 
 3359,4 1236,48 1,5456 800 1500 إلى 700من 
 4518,6 1159,2 0,7728 1500 3000 إلى 1500من 
 6257,4 1738,8 0,3864 4500 7500 إلى 3000من 
 8673,9 2416,5 0,1933 12500 20000 إلى 7500من 
 310,7 13 4636,8 0,1546 30000 50000 إلى 20000من 
 720,3 18 5409,6 0,0773 70000 120000 إلى 50000من 
 635,1 27 8914,8 0,0388 230000 350000 إلى 120000من 

     0,0193  350000ما أكثر من 
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  :مقياس مجموع العاملين ـ 3
   

 شرائح بحساب عدد العاملين
األقساط بحساب 

 عدد العاملين

النسب بالنسبة لكل 

 عامل

ة المرتبات الراجع

 للقسط بالدينار

الحد األعلى 

لمرتبات الشريحة 

 بالدينار

 800 800   50 50 إلى 0من 
 113,8 2 1313,76 13,1376 100 150 إلى 50من 
 818,6 4 2704,8 7,7280 350 500 إلى 150من 
 523,4 7 2704,8 3,8640 700 1200 إلى 500من 
 001,0 11 3477,6 1,9320 800 1 3000 إلى 1200من 
 183,4 17 6182,4 1,5456 000 4 7000 إلى 3000من 

     1,1592  7000ما أكثر من 
  
  

  بطاقة حساب المرتبات

 المقياس                                                                              المبلغ                    المجموع

    - )                     بحساب آالف الدينار( الموازنة مجموع الموازنة اإلجمالي والتعهدات خارج

                                                     الحد األعلى لمرتبات القسم السفلي-   

    المرتبات المطابقة لقسمة القسط  

                                                                                ___________________       

  )أ(                                                                 المجموع 
    -)                                                        بحساب آالف الدينار(مجموع اإليرادات 

                         الحد األعلى لمرتبات القسم السفلي                            -   

    المرتبات المطابقة لقسمة القسط  

 __________________                                                                                     

  )ب(                                                                 المجموع 
    -لين                                                                                 مجموع العام

                                                     الحد األعلى لمرتبات القسم السفلي-   

    المرتبات المطابقة لقسمة القسط  

                                               ___________________                                       
  )ج(                                                                 المجموع 

 )ج) + (ب) + (أ(المجموع : مقدار المرتبات


