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SSIIGGLLEESS  
  

AAAA--HHJJFF  ::  AAssssoocciiaattiioonn  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee  ddeess  HHaauutteess  JJuurriiddiiccttiioonnss  FFrraannccoopphhoonneess  

AACCCCTT  ::  AAggeenntt  CCoommppttaabbllee  CCeennttrraall  dduu  TTrrééssoorr    

AAIISSCCCCUUFF  ::  AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  IInnssttiittuuttiioonnss  SSuuppéérriieeuurreess  ddee  CCoonnttrrôôllee  aayyaanntt  eenn  

                                    CCoommmmuunn  ll’’UUssaaggee  dduu  FFrraannççaaiiss  

AANN  ::  AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  

AAPPIIDD  ::  AAppppuuii  aauuxx  PPrroocceessssuuss  eett  aauuxx  IInnssttiittuuttiioonnss  DDéémmooccrraattiiqquueess    

BBAADD  ::  BBaannqquuee  AAffrriiccaaiinnee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  

BBVVGG  ::  BBuurreeaauu  dduu  VVéérriiffiiccaatteeuurr  GGéénnéérraall    

CCAARRFFIIPP  ::  CCeelllluullee  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  RRééffoorrmmee  ddeess  FFiinnaanncceess  PPuubblliiqquueess  

CCCC  ::  CCoouurr  CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  

CCRREEFFIIAAFF  ::  CCoonnsseeiill  RRééggiioonnaall  ddee  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  IInnssttiittuuttiioonnss  SSuuppéérriieeuurreess  ddee  

CCoonnttrrôôllee  ddeess  FFiinnaanncceess  PPuubblliiqquueess  dd’’AAffrriiqquuee  FFrraannccoopphhoonnee  SSuudd  SSaahhaarriieennnnee      

CCSS  ::  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  

CCTTSSPP  ::  CCoommiittéé  ddee  TTrraannssiittiioonn  ppoouurr  llee  SSaalluutt  dduu  PPeeuuppllee    

DDFFCC  ::  DDiirreecctteeuurr  FFiinnaanncciieerr  eett  CCoommppttaabbllee  

DDGGBB  ::  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  dduu  BBuuddggeett  

DDGGII  ::  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  IImmppôôttss  

DDNNCCFF  ::  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  CCoonnttrrôôllee  FFiinnaanncciieerr  

DDNNDDCC  ::  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  DDoommaaiinneess  eett  dduu  CCaaddaassttrree  

DDNNTTCCPP  ::  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  TTrrééssoorr  eett  ddee  llaa  CCoommppttaabbiilliittéé  PPuubblliiqquuee  

EEPPAA  ::  EEttaabblliisssseemmeenntt  PPuubblliicc  àà  ccaarraaccttèèrree  AAddmmiinniissttrraattiiff  

FFCCFFAA  ::  FFrraannccss  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  FFiinnaanncciièèrree  AAffrriiccaaiinnee  

FFNNUUAAPP  ::  FFoonnddss  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  ddee  PPooppuullaattiioonn  

GGAARR  ::  GGeessttiioonn  AAxxééee  ssuurr  lleess  RRééssuullttaattss  

IINNTTOOSSAAII  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  IInnssttiittuuttiioonnss  SSuuppéérriieeuurreess  ddee  CCoonnttrrôôllee  

MMEEFF  ::  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  eett  ddeess  FFiinnaanncceess  

PPAAGGAAMM//GGFFPP  ::  PPllaann  dd’’AAccttiioonn  GGoouuvveerrnneemmeennttaall  ppoouurr  ll’’AAmméélliioorraattiioonn  eett  llaa  

                                                    MMooddeerrnniissaattiioonn  ddee  llaa  GGeessttiioonn  ddeess  FFiinnaanncceess  PPuubblliiqquueess  
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PPAATT  ::  PPrroojjeett  dd’’AAssssiissttaannccee  TTeecchhnniiqquuee  

PPGGTT  ::  PPaayyeeuurr  GGéénnéérraall  dduu  TTrrééssoorr  

PPNNUUDD  ::  PPrrooggrraammmmee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  

PPPPTTEE  ::  PPaayyss  PPaauuvvrreess  TTrrèèss  EEnnddeettttééss  

PP--RRMM  ::  PPrrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dduu  MMaallii  

PPRRSSCC//FFCCCC  ::  PPrroojjeett  ddee  RReennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess//FFuuttuurree  CCoouurr  ddeess  

                                          CCoommpptteess  

PPTTFF  ::  PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss  

RRGGDD  ::  RReecceevveeuurr  GGéénnéérraall  dduu  DDiissttrriicctt  

SSCC  ::  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  

UUEEMMOOAA  ::  UUnniioonn  EEccoonnoommiiqquuee  eett  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee  

UUMMOOAA  ::  UUnniioonn  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee    

UUSSDD  oouu  UUSS$$  ::  DDoollllaarr  ddeess  EEttaattss  UUnniiss    

VVGG  ::  VVéérriiffiiccaatteeuurr  GGéénnéérraall  
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PPRREEAAMMBBUULLEE    
 

LLaa  llooii  nn°°9966--007711  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  
lleess  rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  
eellllee,,  aa  pprréévvuu  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  114455,,  aalliinnééaa  55  qquuee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  
SSuupprrêêmmee  dduu  MMaallii  ééllaabboorree  uunn  rraappppoorrtt  rreellaattiiff  aauuxx  oobbsseerrvvaattiioonnss  qquu’’eellllee  ffaaiitt  àà  
ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ddiivveerrsseess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee..  

CCee  rraappppoorrtt  eesstt  rreemmiiss  aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  
ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee..  

CC’’eesstt  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  qquuee  llee  pprréésseenntt  rraappppoorrtt  eesstt  ééllaabboorréé..  

AAuu  ddeemmeeuurraanntt,,  iill  ffaauutt  rreelleevveerr  qquuee  cc’’eesstt  llee  pprreemmiieerr  rraappppoorrtt  aannnnuueell  qquuee  llaa  SSeeccttiioonn  
ppuubblliiee..  

LLee  rraappppoorrtt  aannnnuueell  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  aatttteenndduu  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,  nn’’aavvaaiitt  
ppuu  êêttrree  ééllaabboorréé  eenn  rraaiissoonn  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ccoonnttrraaiinntteess  ddoonntt  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  
ééttaaiitt  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess..    

CCee  pprreemmiieerr  rraappppoorrtt  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurr    ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess,,  dduu  ccoommppttee  rreenndduu    ddee  cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  qquu’’eellllee  aa  mmeennééeess  eett  ddeess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  qquu’’eellllee  ffaaiitt  aauuxx  aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess..  

JJee  ssuuiiss  ppeerrssuuaaddéé  qquuee  ccee  rraappppoorrtt  ppeerrmmeett  dd’’ééddiiffiieerr  lleess  aauuttoorriittééss  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  
rreessssoouurrcceess  ppuubblliiqquueess,,  dd’’iinnffoorrmmeerr  lleess  cciittooyyeennss  ssuurr  ll’’uussaaggee  qquuii  eenn  eesstt  ffaaiitt  eett  ddee  
rraassssuurreerr  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss..    

CC’’eesstt  aauussssii  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ccoommpprreennddrree  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  
qquu’’eesstt  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  eenn  ttaanntt  qquu’’IInnssttiittuuttiioonn  SSuuppéérriieeuurree  ddee  CCoonnttrrôôllee    
((IISSCC))  ddaannss  llee  ddiissppoossiittiiff  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess  eett  ddeess  
mmooyyeennss  ddoonntt  eellllee  ddiissppoossee  aauu  rreeggaarrdd  ddee  sseess  mmiissssiioonnss..  

  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  

  

  

KKlloouussssaammaa  GGOOIITTAA  
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Extrait de la délibération portant approbation du Rapport Annuel de la Section 
des Comptes de la Cour Suprême 
  
CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  114455,,  aalliinnééaa  55  ddee  llaa  LLooii    nn°°  9966--007711  dduu  
1166  ddéécceemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  lleess  rrèègglleess  ddee  
ffoonnccttiioonnnneemmeennttss  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  eellllee,,  ««  ttoouuss  
lleess  aannss,,        llaa    SSeeccttiioonn    ddeess    CCoommpptteess  eexxaammiinnee  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffaaiitteess  àà  ll’’ooccccaassiioonn  
ddeess  ddiivveerrsseess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ppeennddaanntt  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee  eett  ffoorrmmuullee  aavveecc  
cceelllleess  qquu’’eellllee  rreettiieenntt  uunn  rraappppoorrtt  qquuii  eesstt  rreemmiiss  aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  
aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  »»..  
  
EEnn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ppooiinntt  cc  ddee  ll’’aarrttiiccllee  8844  ddee  llaa  llooii  ssuusscciittééee,,  llaa    
SSeeccttiioonn    ddeess    CCoommpptteess,,    ssiiééggeeaanntt    eenn    CChhaammbbrreess    rrééuunniieess,,    lleess    1155  eett  1166  nnoovveemmbbrree    
22001133    ssoouuss    llaa    pprrééssiiddeennccee    ddee    MMoonnssiieeuurr    KKlloouussssaammaa    GGOOIITTAA,,    PPrrééssiiddeenntt    ddee    llaa    
SSeeccttiioonn    ddeess    CCoommpptteess    ddee    llaa    CCoouurr    SSuupprrêêmmee,,    aa    ddéélliibbéérréé    eett    aaddooppttéé    llee        
rraappppoorrtt  aannnnuueell    22001122..  
  
CCee    rraappppoorrtt  aa  ééttéé    ééttaabbllii  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess    ddooccuummeennttss    ccoommmmuunniiqquuééss,,    aauu  pprrééaallaabbllee  
aauuxx  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  eett  aauuxx    PPaarrttiiss  PPoolliittiiqquueess  eett  aapprrèèss  qquu’’iill  aa  ééttéé  tteennuu  ccoommppttee,,  
qquuaanndd  iill  yy  aavvaaiitt  lliieeuu,,  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ffoouurrnniiss  ppaarr  cceeuuxx--ccii  àà  
llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  
  
EEttaaiieenntt  pprréésseennttss  ::  
  
MMeessssiieeuurrss  ::  
KKlloouussssaammaa  GGOOIITTAA  ::  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  MMooccttaarr  KKOONNEE  ::      
PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess,,  KKaabbaa  DDIIAAKKIITTEE  ::  PPrrééssiiddeenntt  
ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  sseerrvviicceess  
ppeerrssoonnnnaalliissééss..    
  
BBoouubbaaccaarr  DDIIAALLLLOO,,  SSoouummaaïïllaa  KKEEIITTAA,,  AAbbddoouullaayyee  SSOOWW  ,,  TThhoommaass  ZZEERRBBOO,,  DDjjiibbrriill  
DDEEMMBBEELLEE,,  BBrraahhiimm  SSIIMMPPAARRAA,,  LLaallaa  SSIIDDIIBBEE,,  MMaacckkii  TTAALLLL,,  GGoouunnddoo  SSAAKKIILLIIBBAA,,  
SSmmaaïïllaa  DDOOUUYYOONN  ,,  CCllaaiirree  AAuugguussttiinnee  BBeerrtthhee  CCOOUULLIIBBAALLYY,,  ttoouuss  CCoonnsseeiilllleerrss..  
  
EEttaaiitt  pprréésseenntt  eett  nn’’aa  ppaass  ppaarrttiicciippéé  aauu  vvoottee……………………..  MMoonnssiieeuurr  BBaakkaarryy  CCoouulliibbaallyy,,  
CCoonnsseeiilllleerr..  EEttaaiitt  eexxccuusséé,,  MMoonnssiieeuurr  MMoouussssaa  BBaallllaa  KKééiittaa,,  CCoonnsseeiilllleerr..  
  
  EEttaaiitt    pprréésseenntt    eett    aa    ppaarrttiicciippéé    aauuxx    ddéébbaattss,,    MMoonnssiieeuurr  SSeeyyddoouu  DDIIOOPP,,    AAvvooccaatt  
GGéénnéérraall    pprrèèss    llaa    CCoouurr    SSuupprrêêmmee    aavveecc    ll’’aassssiissttaannccee    ddee    MMee  KKeeiittaa  CCoouummbbaa  
TTOOUURREE,,  GGrreeffffiieerr    aassssuurraanntt  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddeess  CChhaammbbrreess  rrééuunniieess..  
  

FFaaiitt  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  llee,,  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
LLaa  rreeddddiittiioonn  eett  llee  jjuuggeemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  ssoonntt  dd’’oorrddrree  
ppuubblliicc  eett  ttrroouuvveenntt  lleeuurr    ffoonnddeemmeenntt  ddaannss  ll’’aarrttiiccllee  1155  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ddeess  DDrrooiittss  
ddee  ll’’hhoommmmee  eett  dduu  cciittooyyeenn  dduu  2266  aaooûûtt  11778899  qquuii  ssttiippuullee  qquuee  ::  ««  llaa  ssoocciiééttéé  aa  llee  ddrrooiitt  
ddee  ddeemmaannddeerr  ccoommppttee  àà  ttoouutt  aaggeenntt  ppuubblliicc  ddee  ssoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn»»..  
DDee  mmêêmmee,,  ll’’UUEEMMOOAA,,  ddaannss  llee  pprrééaammbbuullee  dduu  CCooddee  ddee  ttrraannssppaarreennccee  ddaannss  llaa  
ggeessttiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess  eenn  ssoonn  sseeiinn  ssttiippuullee,,  eennttrree  aauuttrreess,,  qquuee  ::  ««    ll’’aarrggeenntt  
ppuubblliicc  eesstt  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt  eett  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee..  LLaa  ccoolllleeccttee  eett  
ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ffoonnddss  ppuubblliiccss  rreessppeecctteenntt  lleess  pprriinncciippeess  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt  ::  llaa  
llééggaalliittéé,,  llaa  ttrraannssppaarreennccee,,  llee  ccoonnttrrôôllee  ddéémmooccrraattiiqquuee  eett  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé»»..    
LLeess  aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess  oonntt  ttoouujjoouurrss  eeuu  llee  ssoouuccii  ddee  llaa  bboonnnnee  ggeessttiioonn  ddeess  ddeenniieerrss  
ppuubblliiccss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  pplluussiieeuurrss  tteexxtteess  llééggiissllaattiiffss  eett    rrèègglleemmeennttaaiirreess  oonntt  ééttéé  
aaddooppttééss  ddaannss  ccee  ccaaddrree,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’oorrddoonnnnaannccee  nn°°  4466  bbiiss//PPGGTT  dduu  1166  nnoovveemmbbrree  
11996600  ppoorrttaanntt  rrèègglleemmeenntt  ffiinnaanncciieerr  eenn  RRééppuubblliiqquuee  dduu  MMaallii..  
LL’’aarrttiiccllee  114455  aalliinnééaa    55  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966  ––  007711  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  llooii  
oorrggaanniiqquuee  ffiixxaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  lleess  rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  
SSuupprrêêmmee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  eellllee,,    ddiissppoossee  qquuee  ::  ««  ttoouuss  lleess  aannss,,  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eexxaammiinnee  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffaaiitteess  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddeess  ddiivveerrsseess  
vvéérriiffiiccaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ppeennddaanntt  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee  eett  ffoorrmmee  aavveecc  cceelllleess  qquu’’eellllee  
rreettiieenntt,,  uunn  rraappppoorrtt  qquuii  eesstt  rreemmiiss  aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  aauu  PPrrééssiiddeenntt  
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  »»..  
LL’’aalliinnééaa  44  dduu  mmêêmmee  aarrttiiccllee  ddiissppoossee  qquuee  ::  ««  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ééttaabblliitt  
aannnnuueelllleemmeenntt  uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  aaccccoommppaaggnnaanntt  llaa  
ddééccllaarraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé..  CCee  rraappppoorrtt  eesstt  ddééppoosséé  ssuurr  llee  bbuurreeaauu  ddee  
ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  rrèègglleemmeenntt»»..  
  
SSii  llee  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  eett  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  
ccoonnffoorrmmiittéé  ssoonntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ééllaabboorrééss  eett  ddééppoossééss  aauu  bbuurreeaauu  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  
NNaattiioonnaallee,,  llee  rraappppoorrtt  aannnnuueell,,  oobbjjeett  dduu  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt  eesstt  àà  ssaa  pprreemmiièèrree  
ééddiittiioonn..    
IIll  ss’’aarrttiiccuullee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  aauuttoouurr  ddee  ttrrooiiss  ppaarrttiieess..  
LLaa  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee  eesstt  rreellaattiivvee  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess  aauu  MMaallii..  EEllllee  
pprréésseennttee  lleess  ddiifffféérreenntteess  ssttrruuccttuurreess  àà  ttrraavveerrss  llaa  nnaattuurree,,  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  llee  ccaaddrree  
jjuurriiddiiqquuee,,  llee  ccaaddrree  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  eett  ddeess  ddoommaaiinneess  ddee  ccoommppéétteennccee  
ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee..    
LLaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eesstt  mmiissee  eenn  eexxeerrgguuee  àà  ttrraavveerrss  ssoonn  
hhiissttoorriiqquuee,,  ssaa  ccoommppéétteennccee,,  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn,,  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  sseess  
pprrooccéédduurreess  eett  sseess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss,,  mmaattéérriieellss  eett  ffiinnaanncciieerrss..    
LLaa  sseeccoonnddee  ppaarrttiiee  dduu  rraappppoorrtt  mmeett  ll’’aacccceenntt  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  mmeennééeess  ppaarr  llaa  SSeeccttiioonn  
ddeess  CCoommpptteess..    
EEtt  eennffiinn  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ppaarrttiiee  ffaaiitt  llee  ppooiinntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  eett  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss..  
LLeess  pprriinncciippaalleess  aaccttiivviittééss  jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  eett  nnoonn  jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  ssoonntt    
rreellaattiivveess  àà  ::  

--      ll’’aaddooppttiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  aannnnuueellss  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ;;  
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--      llaa  tteennuuee  ddeess  aauuddiieenncceess  ddee  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  ;;  
--    ll’’aappuurreemmeenntt  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  aaccccéélléérréé  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  

ddee  11996600  àà  22000088  ;;  
--  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  lleess  

eexxeerrcciicceess  22000055  àà  22001100  aaccccoommppaaggnnaanntt  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  
ccoonnffoorrmmiittéé  yy    aafffféérreenntteess  ;;  

--  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ddee  22000011  àà  22001111  ;;  
--  ll’’aauuddiitt  ddeess  pprroojjeettss  eett  pprrooggrraammmmeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

  
LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  ccoommpptteess  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  ssaaiissiinnee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  
RRééppuubblliiqquuee  eett  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..  
LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aa  eeffffeeccttuuéé  dd’’aauuttrreess  aaccttiivviittééss  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  
ddeess  ccaappaacciittééss  eett  aa  ppaarrttiicciippéé  àà  ddeess  rrééuunniioonnss  ssttaattuuttaaiirreess..    
LLee  rraappppoorrtt  ffaaiitt  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  iinnssttiittuuttiioonnnneell  qquuee  ssuurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  
aaccttiivviittééss..    
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PPRREEMMIIEERREE  PPAARRTTIIEE  ::  

CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  
PPUUBBLLIIQQUUEESS  AAUU  MMAALLII  
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CChhaappiittrree  II..  AAPPEERRCCUU  SSUURR  LLEE  CCOONNTTRROOLLEE  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  
PPUUBBLLIIQQUUEESS  AAUU  MMAALLII    

11..11..11  NNaattuurree  
  
AAuuxx  tteerrmmeess  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  3388  ddee  llaa  llooii  nn°°9966--006611  dduu  44  nnoovveemmbbrree  11999966  
ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ppuubblliiqquuee,,  lleess  ffiinnaanncceess  
ppuubblliiqquueess  ssoonntt    ssoouummiisseess  àà  uunn  ttrriippllee  ccoonnttrrôôllee  ::  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  eett  
ppaarrlleemmeennttaaiirree..    
LLee  ccoonnttrrôôllee  aaddmmiinniissttrraattiiff  vviissee  àà  ss’’aassssuurreerr  dduu  rreessppeecctt  ddeess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  
aaddmmiinniissttrraattiiffss,,  dduu  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  sseerrvviicceess,,  dd’’uunnee  bboonnnnee  ggeessttiioonn  ddeess  
ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess..      
IIll  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  lleess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  aaddmmiinniissttrraattiiff..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  
NNaattiioonnaallee  dduu  CCoonnttrrôôllee  FFiinnaanncciieerr,,  ddee  ll’’IInnssppeeccttiioonn  ddeess  FFiinnaanncceess,,  ddeess  IInnssppeeccttiioonnss  
MMiinniissttéérriieelllleess  ssppéécciiaalliissééeess,,  dduu  CCoonnttrrôôllee  GGéénnéérraall  ddeess  SSeerrvviicceess  PPuubblliiccss,,  dduu  
VVéérriiffiiccaatteeuurr  GGéénnéérraall  eett  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee..  
LLee  ccoonnttrrôôllee  jjuurriiddiiccttiioonnnneell    eesstt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  
SSuupprrêêmmee,,  qquuii  eexxeerrccee  uunn  ccoonnttrrôôllee  aa  ppoosstteerriioorrii  ssuurr  lleess  eexxeerrcciicceess  ccllooss..  
LLee  ccoonnttrrôôllee  ppaarrlleemmeennttaaiirree    eesstt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  àà  ttrraavveerrss  sseess  
ccoommmmiissssiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill..  CCee    ccoonnttrrôôllee  ppeeuutt  ss’’eexxeerrcceerr  aa  pprriioorrii  ppoouurr  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  
llooii  ddee  ffiinnaanncceess  oouu  aa  ppoossttéérriioorrii  ppaarr  llee  vvoottee  ddee  llaa  llooii  ddee  rrèègglleemmeenntt  eett  ppaarr  llee  ccoonnttrrôôllee  
ddee  ll’’aaccttiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee..  
LLee  ccoonnttrrôôllee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ppeeuutt  êêttrree  aauussssii  ppeennddaanntt  ll’’eexxééccuuttiioonn    ddee  llaa  llooii  ddee  
ffiinnaanncceess  ppaarr  iinntteerrppeellllaattiioonn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee  vvoottee  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  
rreeccttiiffiiccaattiivvee..  

  
11..11..22  OObbjjeeccttiiffss  

 

LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess  vviissee  ttrrooiiss    
oobbjjeeccttiiffss  pprriinncciippaauuxx,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

--  ssaauuvveeggaarrddeerr  llee  ddrrooiitt  ddeess  cciittooyyeennss  eett  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ffaaccee  àà  dd’’éévveennttuueellss  
aabbuuss  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddeess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  ;;  

--  rreessppeecctteerr  llee  pprriinncciippee  ddee  ttrraannssppaarreennccee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  
ddee  rreennddrree  ccoommppttee  ;;  
--  ccoommmmuunniiqquueerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  eeffffeeccttuuééss  àà  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  aauu  

cciittooyyeenn,,  aauuxx  éélluuss    eett  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
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11..11..33  CCaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  
 

PPlluussiieeuurrss  tteexxtteess  ccoonnssaaccrreenntt  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess  ttoouutt  eenn  
ddéétteerrmmiinnaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ssttrruuccttuurreellllee,,  nnoottaammmmeenntt  ::  

--    lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoonnssttiittuuttiioonnss  ;;  
--    ll’’oorrddoonnnnaannccee  nn°°  4466  bbiiss//PPGGPP  dduu  1166  nnoovveemmbbrree  11996600  ppoorrttaanntt  rrèègglleemmeenntt  

ffiinnaanncciieerr  eenn  RRééppuubblliiqquuee  dduu  MMaallii  ;;  
--    llaa  llooii  nn°°  9966--006600  dduu  0044  nnoovveemmbbrree  11999966  rreellaattiivvee  àà  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ;;  
--    llaa  llooii  nn°°  9966--006611  dduu  0044  nnoovveemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  

ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ppuubblliiqquuee  ;;  
--    llaa  llooii  nn°°  9966--007711  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxaanntt  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  lleess  rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eett  llaa  
pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  eellllee  ;;    

--  llee  ddééccrreett  nn°°9977--119922//PP--RRMM  dduu  99  jjuuiinn  11999977  ppoorrttaanntt  rrèègglleemmeenntt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  
ccoommppttaabbiilliittéé  ppuubblliiqquuee  ;;  

--  llee  ddééccrreett  nn°°  1100--668811//PP--RRMM    dduu  3300  ddéécceemmbbrree    22001100  ppoorrttaanntt    
rrèègglleemmeennttaattiioonn  ddee    llaa  ccoommppttaabbiilliittéé--mmaattiièèrreess  ;;  

--  ll’’aarrrrêêttéé  nn°°  1111--44779955//MMEEFF--SSGG    dduu  2255  nnoovveemmbbrree  22001111  ffiixxaanntt  lleess  mmooddaalliittééss  
dd’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  ddééccrreett  nn°°1100--668811//PP--RRMM    dduu  3300  ddéécceemmbbrree    22001100  ppoorrttaanntt    
rrèègglleemmeennttaattiioonn  ddee    llaa  ccoommppttaabbiilliittéé--mmaattiièèrreess;;  

--  llee  ddééccrreett  nn°°  0088--448855//PP--RRMM    dduu  1111  aaooûûtt  22000088  ppoorrttaanntt  pprrooccéédduurreess  ddee  
ppaassssaattiioonn,,  dd’’eexxééccuuttiioonn  eett  ddee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  eett  
ddééllééggaattiioonnss  ddee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc;;  

--  ll’’aarrrrêêttéé  nn°°1100--11225511//MMEEFF--SSGG  dduu  1111  mmaaii  22001100  rreellaattiiff  aauu  RRééfféérreennttiieell  dd’’AAuuddiitt  
CCoommppttaabbllee  eett  FFiinnaanncciieerr..  

  
11..11..44  CCaaddrree  iinnssttiittuuttiioonnnneell  
 

  LLee  ccaaddrree  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ddee  ccoonnttrrôôllee  rreeppoossee  ssuurr  lleess  oorrggaanniissmmeess  ssuuiivvaannttss  ::  
--  llaa  CCoommmmiissssiioonn    ddeess  FFiinnaanncceess,,  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee,,  dduu  PPllaann  eett  ddee  llaa  

PPrroommoottiioonn  dduu  SSeecctteeuurr  PPrriivvéé  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ;;  
--  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ;;  
--  llee  VVéérriiffiiccaatteeuurr  GGéénnéérraall  ;;  
--  llee  CCoonnttrrôôllee  GGéénnéérraall  ddeess  SSeerrvviicceess  PPuubblliiccss  ;;  
--  ll’’IInnssppeeccttiioonn  ddeess  FFiinnaanncceess  ;;  
--  lleess  IInnssppeeccttiioonnss  mmiinniissttéérriieelllleess  ssppéécciiaalliissééeess  ;;  
--  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  CCoonnttrrôôllee  FFiinnaanncciieerr..  

  
  
  



17 
 

11..11..55  DDoommaaiinneess  ddee  ccoommppéétteennccee  
 

LLeess  ddoommaaiinneess  ddee  ccoommppéétteennccee  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ssoonntt  ddééffiinniiss  ddaannss  lleeuurrss  
tteexxtteess  ddee  ccrrééaattiioonn  rreessppeeccttiiffss  qquuii  lleess  ccllaassssee  eenn  ttrrooiiss  ddoommaaiinneess  eesssseennttiieellss  ::  

--  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ccoommppéétteennccee  lliimmiittéé  ;;  
--    llee  ddoommaaiinnee  ddee  ccoommppéétteennccee  ttrraannssvveerrssaall  ;;  
--  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ccoommppéétteennccee  eexxcclluussiiff..      

  

DDoommaaiinnee  ddee  ccoommppéétteennccee  lliimmiittéé  
  
LLee  ddoommaaiinnee  ddee  ccoommppéétteennccee  lliimmiittéé  ccoonncceerrnnee  ssuurrttoouutt  lleess  iinnssppeeccttiioonnss  
mmiinniissttéérriieelllleess..  EEnn  eeffffeett,,  cceess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ssppéécciiaalliissééeess  iinntteerrvviieennnneenntt  
sseeuulleemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  lleeuurrss  mmiinniissttèèrreess  rreessppeeccttiiffss  eett  aauu  nniivveeaauu  ddeess  
eennttrreepprriisseess  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ppllaaccééss  ssoouuss  llaa  ttuutteellllee  ddeessddiittss  mmiinniissttèèrreess..  
  
DDoommaaiinnee  ddee  ccoommppéétteennccee  ttrraannssvveerrssaall  
  
LLeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ccoonncceerrnnééeess    ssoonntt  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  
SSuupprrêêmmee,,  llee  VVéérriiffiiccaatteeuurr  GGéénnéérraall,,  llee  CCoonnttrrôôllee  GGéénnéérraall  ddeess  SSeerrvviicceess  PPuubblliiccss,,  
ll’’IInnssppeeccttiioonn  ddeess  FFiinnaanncceess  eett  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  CCoonnttrrôôllee  FFiinnaanncciieerr..  
LLee  ddoommaaiinnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  cceess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ppoorrttee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  
ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppuubblliiqquuee,,  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  oorrggaanniissmmeess  
qquuii  ggèèrreenntt  ddeess  ffoonnddss  ppuubblliiccss  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  eett  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss..  
  
DDoommaaiinnee  ddee  ccoommppéétteennccee  eexxcclluussiiff    
  
LLee  ccoonnttrrôôllee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  eesstt  eexxcclluussiivveemmeenntt  eexxeerrccéé  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..  IIll  
ppoorrttee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  ll’’aaccttiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  
ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  eett  ddee  llaa  llooii  ddee  rrèègglleemmeenntt..  
QQuuaanntt  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  eellllee  eesstt  cchhaarrggééee  dduu  ccoonnttrrôôllee  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  eett  
ddiissppoossee,,  àà  cceett  eeffffeett,,  dd’’uunnee  ccoommppéétteennccee  eexxcclluussiivvee..  AA  ccee  ttiittrree,,  eellllee  jjuuggee  lleess  ccoommpptteess  
ddee  ttoouuss  lleess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  
ppuubblliiccss  eett  cceerrttiiffiiee  lleess  ccoommpptteess  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess..  
LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eesstt  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ssuuppéérriieeuurree  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ffiinnaanncceess  
ppuubblliiqquueess  aauu  MMaallii  aauu  rreeggaarrdd  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’IINNTTOOSSAAII..    
  
  
  
  
  
11..11..66  PPaarrttiiccuullaarriittééss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  
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LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ssee  ddiissttiinngguuee  ddeess  aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ppaarr  lleess  
ppaarrttiiccuullaarriittééss  ssuuiivvaanntteess  ::    
  

--  llaa  rreeddddiittiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ;;  lleess  ccoommppttaabblleess  ssoouummiiss  aauu  jjuuggeemmeenntt  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eennvvooiieenntt  lleeuurrss  ccoommpptteess  ddee  ggeessttiioonn  aaccccoommppaaggnnééss  ddee  
ttoouutteess  lleess  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  pprréévvuuss  ppaarr  lleess  rrèègglleemmeennttss  
ffiinnaanncciieerrss  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  ssaannccttiioonn  ;;  

--  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa    SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess    pprrêêtteenntt  sseerrmmeenntt  ddeevvaanntt  llaa  CCoouurr  
SSuupprrêêmmee  pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ;;  

--  lleess  aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  pprroodduuiisseenntt  lleeuurrss  rraappppoorrttss  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  àà  ssaa  ddeemmaannddee..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSEECCTTIIOONN  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS  
 

11..22..11  HHiissttoorriiqquuee    
 

LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ttiirree  ssoonn  ffoonnddeemmeenntt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  dduu  2222  sseepptteemmbbrree  
11996600..  EEnn  eeffffeett,,  cceettttee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aavvaaiitt  iinnssttiittuuéé  uunnee  CCoouurr  dd’’EEttaatt  ccoommpprreennaanntt  ::  

--  uunnee  SSeeccttiioonn  CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ;;    
--  uunnee  SSeeccttiioonn  dduu  CCoonntteennttiieeuuxx  ;;    
--  uunnee  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..    

LLaa  llooii  nn°°6611--5566//AANN--RRMM  dduu  1155  mmaaii  11996611  ppoorrttaanntt  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  dd’’EEttaatt  eett  
ddéétteerrmmiinnaanntt  llaa  pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  eellllee  aa  ccoonnfféérréé  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  
lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  jjuurriiddiiccttiioonn  ffiinnaanncciièèrree..  
LLaa  llooii  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  nn°°  6655--11  //AANN--RRMM  dduu  1133  mmaarrss  11996655  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  dduu  2222  sseepptteemmbbrree  11996600  aa  ssuupppprriimméé  llaa  CCoouurr  dd’’EEttaatt  eett  ll’’aa  rreemmppllaaccééee  
ppaarr  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eenn  ttaanntt  qquu’’IInnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  
AAiinnssii,,  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4433  ((nnoouuvveeaauu))  ddee  llaaddiittee  llooii,,  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  
ccoommpprreenndd  ::    

--  uunnee  SSeeccttiioonn  CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ;;    
--  uunnee  SSeeccttiioonn  JJuuddiicciiaaiirree  ;;    
--  uunnee  SSeeccttiioonn  AAddmmiinniissttrraattiivvee  ;;    
--  uunnee  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  

LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  dduu  2255  fféévvrriieerr  11999922  aa  éérriiggéé  llaa  SSeeccttiioonn  CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  eenn  CCoouurr  
CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ccoommpprreenndd::  

--  llaa  SSeeccttiioonn  JJuuddiicciiaaiirree  ;;    
--  llaa  SSeeccttiioonn  AAddmmiinniissttrraattiivvee  ;;    
--  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  

  
LLaa  llooii  nn°°9966--007711  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  
lleess  rrèègglleess    ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt    ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  
eellllee  eesstt  iinntteerrvveennuuee  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  llooii  nn°°  9900--111133  dduu  2200  nnoovveemmbbrree  11999900  
ppoorrttaanntt  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee..  
EEnnffiinn,,  llaa  llooii  nn°°1100--002233  dduu  1177  jjuuiinn  22001100  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  9966--007711    aa  
nnoottaammmmeenntt  ddééppllaaffoonnnnéé  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnsseeiilllleerrss  ddee  ttoouutteess  lleess  sseeccttiioonnss  ddee  llaa  
CCoouurr  SSuupprrêêmmee..  
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11..22..22  CCoommppéétteennccee  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess    
 
LLaa  ccoommppéétteennccee  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  ccoommpptteess  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  8822  ddee  llaa  llooii  
oorrggaanniiqquuee  nn°°  9966--007711  ssuussvviissééee  qquuii  ddiissppoossee  qquuee  ««  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  ccoommpptteess::    

--  jjuuggee  lleess  ccoommpptteess  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  ddee  ddeenniieerrss  tteellss  qquuee  ddééffiinniiss  
ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  ;;  

--  vvéérriiffiiee  llaa  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddeess  aaggeennttss  ddee  ll''oorrddrree  aaddmmiinniissttrraattiiff  
cchhaarrggééss  ddee  ll''eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  nnaattiioonnaall  eett  ddeess  aauuttrreess  bbuuddggeettss  qquuee  
lleess  llooiiss  aassssuujjeettttiisssseenntt  aauuxx  mmêêmmeess  rrèègglleess  ;;  

--  ccoonnttrrôôllee  lleess  ccoommpptteess  ddee  mmaattiièèrree  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  ddee  
mmaattiièèrreess  ;;  

--  eexxaammiinnee    llaa  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  eett  ccoommppttaabbllee  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddoottééss  
ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  cciivviillee  eett  ddee  ll''aauuttoonnoommiiee  ffiinnaanncciièèrree  eett  ddaannss  
lleessqquueellss  ll''EEttaatt  oouu  lleess  aauuttrreess  ccoolllleeccttiivviittééss  ppuubblliiqquueess  oonntt  uunn  iinnttéérrêêtt  
ffiinnaanncciieerr  ;;  

--  ppeeuutt,,  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,  eexxeerrcceerr  ttoouutt  ccoonnttrrôôllee  ssooiitt  ddee  ssaa  pprroopprree  
iinniittiiaattiivvee,,  ssooiitt  àà  llaa  ddeemmaannddee    dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  dduu  
PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  oouu  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee»»..  

  
LL’’aavvèènneemmeenntt  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  pplluurraalliissttee,,    llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eett  lleess  
eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  oonntt  ééllaarrggii  llee  cchhaammpp  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..      
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa  llooii  nn°°  0055--4477  dduu  1188  aaooûûtt  22000055  qquuii  aa  aabbrrooggéé  eett  rreemmppllaaccéé  llaa    llooii  nn°°  
0000--004455  dduu  77  jjuuiilllleett  22000000  ppoorrttaanntt  cchhaarrttee  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ddiissppoossee  qquuee  ::  ««  lleess  
ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ssoonntt  tteennuuss  ddee  ddééppoosseerr  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3311  mmaarrss  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee  
lleeuurrss  ccoommpptteess  aannnnuueellss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  pprrééccééddeenntt  aauupprrèèss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  
ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee..  CCeettttee  jjuurriiddiiccttiioonn  ééttaabblliitt  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3311  ddéécceemmbbrree  ddee  
ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss,,  uunn  rraappppoorrtt  aannnnuueell  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  
pprrééccééddeenntt  qquuii  eesstt  rreenndduu  ppuubblliicc..  »»      
LLaa  llooii  nn°°9955  ––  003344  dduu  1122  aavvrriill  11999955  ppoorrttaanntt  ccooddee  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  eenn  
RRééppuubblliiqquuee  dduu  MMaallii,,  aabbrrooggééee  eett  rreemmppllaaccééee  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  22001122  ––  000077  dduu  77  fféévvrriieerr  
22001122    ccoonnffiiee    àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee,,  eennttrree  aauuttrreess,,  llee  
rrèègglleemmeenntt  bbuuddggééttaaiirree  ddee  cceess  ccoolllleeccttiivviittééss  aauu  nnoommbbrree  ddee  sseepptt  cceenntt  ssooiixxaannttee  eett  uunnee    
((776611))    ssuurr  ssaaiissiinnee  ddee  ll’’oorrggaannee  ddéélliibbéérraanntt,,  eenn  ccaass  ddee  rreejjeett  dduu  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  
ddee  ll’’oorrddoonnnnaatteeuurr..  
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  llooii  nn°°22001122--000099  dduu  88  fféévvrriieerr  22001122  aabbrrooggeeaanntt  eett  rreemmppllaaççaanntt  llaa  llooii  
  nn°°  0033--003300  dduu  2255  aaooûûtt  22000033  iinnssttiittuuaanntt  llee  VVéérriiffiiccaatteeuurr  GGéénnéérraall,,  ssttiippuullee  eenn  ssoonn  
aarrttiiccllee  2211  aalliiéénnaa  22  qquuee  ::  ««  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  dduu  VVéérriiffiiccaatteeuurr  GGéénnéérraall  eesstt  
ssoouummiissee  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ssuuppéérriieeuurree  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ffiinnaanncceess  
ppuubblliiqquueess  »»..    
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11..22..33  OOrrggaanniissaattiioonn    eett  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess    

 

  11..22..33..11  OOrrggaanniissaattiioonn    
  

LLaa  llooii  nn°°  9966--007711  dduu  1166  ddéécceemmbbrree      11999966  ppoorrttaanntt  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxaanntt  
ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  lleess  rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  
ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  eellllee  eett  sseess  tteexxtteess  mmooddiiffiiccaattiiffss  ssuubbssééqquueennttss  pprréévvooiieenntt  ttrrooiiss  
cchhaammbbrreess  ::    

--  uunnee  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess  ;;  
--  uunnee  CChhaammbbrree  ddee  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eett  ddee  CCoonnttrrôôllee  ddeess  

SSeerrvviicceess  PPeerrssoonnnnaalliissééss  ;;  
--  uunnee  CChhaammbbrree  ddee  DDiisscciipplliinnee  BBuuddggééttaaiirree  eett  FFiinnaanncciièèrree..  

LLeess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  CChhaammbbrreess  ssoonntt  ppeerrmmaanneenntteess..  
LLaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess  ccoommpprreenndd  uunn  PPrrééssiiddeenntt  ddee  CChhaammbbrree  
eett  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss..  EEllllee  ppeeuutt  ssee  ffaaiirree  aassssiisstteerr,,  ssuurr  ll''iinniittiiaattiivvee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  
CChhaammbbrree  dd''eexxppeerrttss  oouu  ddee  ssaacchhaannttss..    
LLaa  CChhaammbbrree  ddee  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eett  ddee  CCoonnttrrôôllee  ddeess  SSeerrvviicceess  
PPeerrssoonnnnaalliissééss  ccoommpprreenndd  uunn  PPrrééssiiddeenntt  ddee  CChhaammbbrree  eett  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss..  EEllllee  
ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  eenn  ssoonn  sseeiinn  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ccoommmmiissssiioonnss  cchhaarrggééeess  ddeess  
ttrraavvaauuxx  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  ddee  ccoonnttrrôôllee  bbuuddggééttaaiirree  eett  ddee  ggeessttiioonn..    
LLaa  CChhaammbbrree  ddee  DDiisscciipplliinnee  BBuuddggééttaaiirree  eett  FFiinnaanncciièèrree  eesstt  nnoonn  ppeerrmmaanneennttee  eett  
eesstt    pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aassssiissttéé  ddeess  ddeeuuxx  
PPrrééssiiddeennttss  ddee  CChhaammbbrree..  LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  
CCoommpptteess  eenn  eesstt  llee  rraappppoorrtteeuurr..      
LLee  MMiinniissttèèrree    PPuubblliicc  aauupprrèèss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  llee  
PPaarrqquueett  GGéénnéérraall  pprrèèss  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee..    

LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddiissppoossee  ddee  ggrreeffffiieerrss  eett  ddee  sseeccrrééttaaiirreess  ddee  ggrreeffffee..  
  
11..22..33..22  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt    
  

LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ssee  rrééuunniitt,,  ssooiitt  eenn  ffoorrmmaattiioonn  ddee  jjuuggeemmeenntt,,  ssooiitt  eenn  
ffoorrmmaattiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee..  
LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ddee  jjuuggeemmeenntt  ssoonntt  ::  

--  llaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  ;;  
  

--  llaa  CChhaammbbrree  ddee  DDiisscciipplliinnee  FFiinnaanncciièèrree  eett  BBuuddggééttaaiirree  ;;  
--  lleess  CChhaammbbrreess  rrééuunniieess..  

LLaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess  ssee  ccoommppoossee  dd’’uunn  PPrrééssiiddeenntt  eett  ddee  ddeeuuxx  
CCoonnsseeiilllleerrss..  EEllllee  ppeeuutt,,  ttoouutteeffooiiss,,  ssee  ffaaiirree  aassssiisstteerr  ssuurr  ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  
CChhaammbbrree  dd’’eexxppeerrttss  oouu  ddee  ssaacchhaannttss..  EEllllee  ssiièèggee  eenn  pprréésseennccee  dd''uunn  rreepprréésseennttaanntt  dduu  
MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc  eett  aavveecc  ll''aassssiissttaannccee  dd''uunn  ggrreeffffiieerr..  
LLaa  CChhaammbbrree  ddee  DDiisscciipplliinnee  FFiinnaanncciièèrree  eett  BBuuddggééttaaiirree  ssee  ccoommppoossee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ((PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaaddiittee  cchhaammbbrree)),,  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  
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ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess,,  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  
CCoommpptteess  eett  ddee  CCoonnttrrôôllee  ddeess  SSeerrvviicceess  PPeerrssoonnnnaalliissééss..  
LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess  eesstt  llee  rraappppoorrtteeuurr  ddee  llaa  
CChhaammbbrree  ddee  DDiisscciipplliinnee  FFiinnaanncciièèrree  eett  BBuuddggééttaaiirree..  UUnn  ggrreeffffiieerr  aassssiissttee  llaa  cchhaammbbrree..    
LLeess  CChhaammbbrreess  rrééuunniieess  ccoommpprreennnneenntt,,  ssoouuss  llaa  PPrrééssiiddeennccee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  
ddeess  CCoommpptteess,,  ddeess  mmeemmbbrreess  ddeess  aauuttrreess  CChhaammbbrreess..    
LLee  PPrrooccuurreeuurr  GGéénnéérraall  oouu  ll''uunn  ddeess  AAvvooccaattss  GGéénnéérraauuxx  yy  ppoorrttee  llaa  ppaarroollee..  
UUnn  ggrreeffffiieerr  aassssiissttee  llaa  ffoorrmmaattiioonn..  
LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ppaarr  llaa  CChhaammbbrree  ddee  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  
CCoommpptteess  eett  ddee  CCoonnttrrôôllee  ddeess  SSeerrvviicceess  PPeerrssoonnnnaalliissééss..    
  
11..22..44  PPrrooccéédduurreess  
 

11..22..44..11  DDiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess        
 

LLeess  pprrooccéédduurreess  ddeevvaanntt  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ssoonntt  ::    
  

--  llaa  ssaaiissiinnee  dd’’ooffffiiccee  ::  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ééttaabblliitt  ssoonn  pprrooggrraammmmee  
aannnnuueell  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  eenn  ttoouuttee  iinnddééppeennddaannccee;;  ttoouutteeffooiiss,,  eellllee  ppeeuutt  êêttrree  
ssaaiissiiee  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  llee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  eett  llee  
PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..  LLaa  rreeddddiittiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ééttaanntt  
dd’’oorrddrree  ppuubblliicc,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eesstt  ssaaiissiiee  oouu  ssee  ssaaiissiitt  dd’’ooffffiiccee  ddee  
ttoouutteess  lleess  aaffffaaiirreess  rreelleevvaanntt  ddee  ssaa  ccoommppéétteennccee;;  

--  llaa  pprrooccéédduurree  iinnqquuiissiittooiirree  ::  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  eesstt  mmeennééee  ppaarr  llee  ccoonnsseeiilllleerr  
rraappppoorrtteeuurr  qquuii  ddiissppoossee  ddee  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn  ;;  llee  jjuussttiicciiaabbllee  
nn’’yy  jjoouuee  aauuccuunn  rrôôllee  aaccttiiff  ccoommmmee  ddaannss  llaa  pprrooccéédduurree  aaccccuussaattooiirree  ;;  
ll’’oobblliiggaattiioonn  dduu  sseeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell  nnee  lluuii  aaii  ppaass  ooppppoossaabbllee  ;;  

--  llaa  pprrooccéédduurree  ééccrriittee  ::  eellllee  eesstt  ffaaiittee  pprriinncciippaalleemmeenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  
dd’’oobbsseerrvvaattiioonnss  ééccrriitteess  ;;  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffaaiitteess  ssoonntt  ccoonnssiiggnnééeess  ddaannss  uunn  
rraappppoorrtt  ééccrriitt  aaddrreesssséé  aauu  jjuussttiicciiaabbllee,,  lleeqquueell  rrééppoonndd  ppaarr  ééccrriitt  ;;  lleess  qquueessttiioonnss    
oorraalleess  nn’’iinntteerrvveennaanntt  qquu’’eenn  ccaass  ddee    nnéécceessssiittéé  ;;  

--  llaa  ccoollllééggiiaalliittéé::  llee  ttrraavvaaiill  ssee  ffaaiitt  eenn  ééqquuiippee  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  ssoonntt  pprriisseess  àà  llaa  
mmaajjoorriittéé;;  

--  llaa  pprrooccéédduurree  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  ::  eellllee  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  llaa  rrèèggllee  dduu  ddoouubbllee  
aarrrrêêtt  ccoommppoorrttaanntt  uunn  aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree  qquuii  nnoottiiffiiee  aauu  jjuussttiicciiaabbllee  lleess  
oobbsseerrvvaattiioonnss  rreelleevvééeess  àà  ssoonn  eennccoonnttrree  eett  lluuii  ppeerrmmeett  aaiinnssii  ddee  ffaaiirree  ccoonnnnaaiittrree  
sseess  rrééppoonnsseess  aavvaanntt  qquuee  llaa  ddéécciissiioonn  ffiinnaallee  nn’’iinntteerrvviieennnnee  ppaarr  aarrrrêêtt  ddééffiinniittiiff  ;;    

--  llaa  pprrooccéédduurree  sseeccrrèèttee  ::  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  llee  ddéélliibbéérréé  ssoonntt  sseeccrreettss  ;;  lleess  
aauuddiieenncceess  nnee  ssoonntt  ppaass  ppuubblliiqquueess..  

  
11..  22..44..22  IInntteerrvveennttiioonn  dduu  MMiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ddaannss  lleess  pprrooccéédduurreess  
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IIll  iinntteerrvviieenntt  ppaarr  vvooiiee  ddee  rrééqquuiissiittiioonnss  ppoouurr  ::  
--  ddeemmaannddeerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dd’’uunnee  ppeeiinnee  dd’’aammeennddee  ccoonnttrree  lleess  ccoommppttaabblleess  

ddééffaaiillllaannttss  oouu  rreettaarrddaattaaiirreess  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  ccoommpptteess  oouu  ddeess  
rrééppoonnsseess  aauuxx  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  iinnjjoonnccttiioonnss;;  

--  ttrraannssmmeettttrree  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  lleess  rreeqquuêêtteess  eenn  rréévviissiioonn  ddoonntt  iill  eesstt  
ssaaiissii..  

IIll    ffaaiitt  ddeess  ccoonncclluussiioonnss  ééccrriitteess  ddaannss  ttoouutteess  lleess  aaffffaaiirreess  ssoouummiisseess  aauu  jjuuggeemmeenntt  ddee  
llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aavvaanntt  lleeuurr  eennrrôôlleemmeenntt..  
AA  ll’’aauuddiieennccee  iill  pprreenndd  llaa  ppaarroollee..    
  
11..22..44..33  NNoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  aarrrrêêttss  
  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--007711  ssuussddiittee  qquuee  ::  
--    llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  nnoottiiffiiee  aauuxx  ccoommppttaabblleess  lleess  aarrrrêêttss  

rreenndduuss  àà  pprrooppooss  ddee  lleeuurr  ggeessttiioonn,,  aauu  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  eenn  ccee  
qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  aauuttrreess  ccoommppttaabblleess  eett  àà  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee  ;;  

--  llee  ggrreeffffiieerr  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aaddrreessssee  ll’’aarrrrêêtt,,  ssooiitt  àà  ll’’aauuttoorriittéé  
aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  ssooiitt  àà  llaa  mmaaiirriiee  dduu  ddeerrnniieerr  ddoommiicciillee  ccoonnnnuu  oouu  ddééccllaarréé  ppoouurr  
nnoottiiffiiccaattiioonn  sseelloonn  lleess  ffoorrmmeess  pprreessccrriitteess  ppaarr  llaa  llooii..  

SSii  llee  ddeessttiinnaattaaiirree  ddee  ll’’aarrrrêêtt  eesstt  iinnttrroouuvvaabbllee  àà  ssoonn  ddoommiicciillee,,  ll’’aarrrrêêtt  eesstt  ssiiggnniiffiiéé  àà  llaa  
mmaaiirriiee  oouu  aauu  cchheeff  ddee  llaa  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ppaarr  aaccttee  dd’’hhuuiissssiieerr..  LLaa  
ssiiggnniiffiiccaattiioonn  dduuddiitt  aarrrrêêtt  sseerraa  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  aayyaanntt  ééttéé  ffaaiittee  àà  ppeerrssoonnnnee  aavveecc  
ttoouutteess  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ddrrooiitt..      
  

11..22..55  DDiissppoossiittiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  
 

11..22..55..11  LLaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess  
  
EEllllee  jjuuggee  lleess  ccoommpptteess  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  tteellss  qquuee  ddééffiinniiss  ppaarr  llaa  
rrèègglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..  
SSoonntt  jjuussttiicciiaabblleess  ddeevvaanntt  llaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess,,  lleess  ccoommppttaabblleess  
ppuubblliiccss  ddee  ddeenniieerrss,,  lleess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  ddee  mmaattiièèrreess  eett  lleess  ccoommppttaabblleess  ddee  ffaaiitt..  
  
AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  44  dduu  ddééccrreett  nn°°  9977--119922//PP--RRMM  dduu  99  jjuuiinn  11999977  ppoorrttaanntt  
rrèègglleemmeenntt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ppuubblliiqquuee  ::  ««  eesstt  ccoommppttaabbllee  ppuubblliicc  ttoouutt  
ffoonnccttiioonnnnaaiirree  oouu  aaggeenntt  ddee  ll’’EEttaatt  aayyaanntt  qquuaalliittéé  ppoouurr  eexxééccuutteerr  aauu  nnoomm  ddeess  
oorrggaanniissmmeess  ppuubblliiccss  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  rreecceetttteess,,  ddee  ddééppeennsseess,,  oouu  ddee  mmaanniieemmeenntt  
ddee  ttiittrreess,,  aauu  mmooyyeenn  ddee  ffoonnddss  eett    vvaalleeuurrss  ddoonntt  iill  aa  llaa  ggaarrddee,,  ssooiitt  ppaarr  vviirreemmeennttss  
iinntteerrnneess  dd’’ééccrriittuurreess,,  ssooiitt  eennccoorree  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  dd’’aauuttrreess  ccoommppttaabblleess,,  oouu  ddee  
ccoommpptteess  eexxtteerrnneess  ddee  ddiissppoonniibbiilliittééss  ddoonntt  iill  oorrddoonnnnee  eett  ssuurrvveeiillllee  lleess  
mmoouuvveemmeennttss  »»..  
LLeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  ssoonntt  nnoommmmééss  ppaarr  llee  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  oouu  
aavveecc  ssoonn  aaggrréémmeenntt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1111  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--
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006611  dduu  44  nnoovveemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  
ppuubblliiqquuee..  
LLeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  aavvaanntt  lleeuurr  pprriissee  ddee  ffoonnccttiioonn  ssoonntt  aassttrreeiinnttss  àà  llaa  
ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ggaarraannttiieess  eett  àà  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  ddeess  
ccoommpptteess..  
CChhaaqquuee  aannnnééee,,  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  pprréévvuuss  ppaarr  lleess  rrèègglleemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss,,  lleess  
ccoommppttaabblleess  ssoouummiiss  aauu  jjuuggeemmeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  eennvvooiieenntt  lleeuurr  
ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  ttoouutteess  lleess  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  aauu  MMiinniissttrree  
cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  qquuii  lleess  ttrraannssmmeett  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommppttee  aapprrèèss  lleess  aavvooiirr  mmiiss    
eenn    ééttaatt  dd’’eexxaammeenn..  
CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ccoommppttaabblleess  ddee  ffaaiitt,,  ll’’aarrttiiccllee  110033  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--007711  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  
11999966  ssuussvviissééee  ddiissppoossee  ::  ««  EEsstt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  ccoommppttaabbllee  ddee  ffaaiitt,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  
qquuii  ss’’iinnggèèrree  ddaannss  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  rreecceetttteess,,  ddee  ddééppeennsseess  oouu  ddee  mmaanniieemmeennttss  ddee  
vvaalleeuurrss  eett  qquuii  nn’’aa  ppaass  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ccoommppttaabbllee  ppuubblliicc  oouu  nn’’aaggiitt  ppaass  eenn  cceettttee  
qquuaalliittéé»»..    
  
11..22..55..22  LL’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  llee  jjuuggeemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  
  
LLaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  eesstt  ccoonnffiiééee  àà  uunn  ccoonnsseeiilllleerr  rraappppoorrtteeuurr  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee  dduu  
PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  LLee  rraappppoorrtt  eesstt  ffaaiitt  ssoouuss  ffoorrmmee  
dd’’oobbsseerrvvaattiioonnss..  LLee  rraappppoorrtt  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppiièècceess  ffrraappppééeess  dd’’oobbsseerrvvaattiioonnss  ssoonntt  
ttrraannssmmiiss  àà  uunn  ccoonnttrree  rraappppoorrtteeuurr  qquuii  ffaaiitt  ccoonnnnaaîîttrree  ssoonn  aavviiss..  
LLee  ccoonnsseeiilllleerr  rraappppoorrtteeuurr  pprréésseennttee  ssoonn  rraappppoorrtt  ddeevvaanntt  llaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  
ddeess  CCoommpptteess..  LLee  ccoonnsseeiilllleerr  ccoonnttrree  rraappppoorrtteeuurr  ffaaiitt  ccoonnnnaaîîttrree  ssoonn  aavviiss..    
LLaa  cchhaammbbrree  rreenndd  ssuurr  cchhaaqquuee  pprrooppoossiittiioonn,,  aapprrèèss  lleess  rrééqquuiissiittiioonnss  dduu  ppaarrqquueett  uunnee  
ddéécciissiioonn  qquuii  eesstt  iinnssccrriittee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  cchhaammbbrree  eenn  mmaarrggee  dduu  rraappppoorrtt..  CCeess  
ddéécciissiioonnss  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree  qquuii  eesstt  nnoottiiffiiéé  aauu  ccoommppttaabbllee..    
LLee  ccoommppttaabbllee    ddiissppoossee  dd’’uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  
iinnjjoonnccttiioonnss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn..  
AA  llaa  rréécceeppttiioonn  ddeess  rrééppoonnsseess  dduu  ccoommppttaabbllee  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  
iinnjjoonnccttiioonnss,,  llee  ccoonnsseeiilllleerr  rraappppoorrtteeuurr  pprrooccèèddee  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  iinnssttrruuccttiioonn  ddee  
ll’’aaffffaaiirree..    
DDèèss  qquuee  ll’’aaffffaaiirree  eesstt  ccoommppllèètteemmeenntt  iinnssttrruuiittee,,  llaa  SSeeccttiioonn  rreenndd  uunn  aarrrrêêtt  ddééffiinniittiiff  
qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ddee  ddéécchhaarrggee  ppoouurr  lleess  ccoommppttaabblleess  ddeemmeeuurrééss  eenn  ffoonnccttiioonn,,  ddee  qquuiittuuss  
ppoouurr  cceeuuxx  ssoorrttiiss  ddee  ffoonnccttiioonn,,  dd’’aavvaannccee  ssii  llee  ccoommppttee  eesstt  eexxccééddeennttaaiirree  eett  ddee  ddéébbeett  
ssii  llee  ccoommppttee  eesstt  iirrrréégguulliieerr..      
LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  jjuuggeemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ccoommppttaabblleess  ddee  ddeenniieerrss  
ssoonntt  aapppplliiccaabblleess  mmuuttaattiiss  mmuuttaannddiiss  aauuxx  ccoommpptteess  ddeess  ccoommppttaabblleess  ddee  mmaattiièèrreess..  
EEnn  mmaattiièèrree  ddee  ccoommpptteess  ddee  ccoommppttaabbllee  ddee  ffaaiitt,,  llaa  SSeeccttiioonn  rreenndd  uunn  aarrrrêêtt  ddééccllaarraanntt  
qquuee  llee  jjuussttiicciiaabbllee  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ccoommppttaabbllee  ddee  ffaaiitt  eett  lluuii  pprreessccrriitt  ddaannss  llee  mmêêmmee  
aarrrrêêtt,,  llaa  pprroodduuccttiioonn,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss,,  ddee  ttoouutteess  lleess  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  
jjuuggééeess  iinnddiissppeennssaabblleess..  
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11..22..55..33  LLee  rrôôllee  dduu  MMiinniissttèèrree  PPuubblliicc    
 
LLeess  rraappppoorrttss  aaccccoommppaaggnnééss  ddeess  ppiièècceess  ffrraappppééeess  dd’’oobbsseerrvvaattiioonnss  ssoonntt  ttrraannssmmiiss  aauu  
PPrrooccuurreeuurr  GGéénnéérraall  pprrèèss  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  qquuii  pprreenndd  sseess  rrééqquuiissiittiioonnss  eett  
ccoonncclluussiioonnss  ééccrriitteess  eett  iinntteerrvviieenntt  oorraalleemmeenntt  àà  ll’’aauuddiieennccee..  
  
11..22..55..44  LLaa  CChhaammbbrree  ddee  DDiisscciipplliinnee  FFiinnaanncciièèrree  eett  BBuuddggééttaaiirree..  
 
LLaa  CChhaammbbrree  ddee  DDiisscciipplliinnee  FFiinnaanncciièèrree  eett  BBuuddggééttaaiirree  eesstt  ccoommppéétteennttee  ppoouurr  
jjuuggeerr  lleess  oorrddoonnnnaatteeuurrss  oouu  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  oouu  dduu    
  
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  mmeemmbbrreess  ddee  ccaabbiinneettss  mmiinniissttéérriieellss,,  aaggeennttss  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  
tteerrrriittoorriiaalleess,,  rreepprréésseennttaannttss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  oouu  aaggeennttss  ddeess  oorrggaanniissmmeess  qquuii  ssoonntt  
ssoouummiiss  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..      
AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  22  dduu  ddééccrreett  9977--119922//PP--RRMM  dduu  99  jjuuiinn  11999977  ppoorrttaanntt  
rrèègglleemmeenntt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ppuubblliiqquuee,,  ««  eesstt  oorrddoonnnnaatteeuurr  ppuubblliicc,,  ttoouuttee  
ppeerrssoonnnnee  aayyaanntt  qquuaalliittéé  aauu  nnoomm  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ppuubblliiccss  ppoouurr  pprreessccrriirree  
ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  lleeuurrss  rreecceetttteess  eett  ddee  lleeuurrss  ddééppeennsseess..    AA  cceett  eeffffeett,,  iill  ccoonnssttaattee  lleess  
ddrrooiittss,,  lliiqquuiiddee  lleess  rreecceetttteess,,  éémmeett  lleess  ttiittrreess  ddee  ccrrééaanncceess,,  eennggaaggee,,  lliiqquuiiddee  eett  
oorrddoonnnnaannccee  lleess  ddééppeennsseess»»..  
SSoonntt  aauussssii  jjuussttiicciiaabblleess    ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  eexxeerrcceenntt  eenn  ffaaiitt  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  
ddééssiiggnnééeess  ccii--ddeessssuuss;;    àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  PPrrééssiiddeennttss  ddeess  IInnssttiittuuttiioonnss  
ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess,,  ddeess  MMiinniissttrreess  oorrddoonnnnaatteeuurrss  qquuii  eennccoouurreenntt  eenn  rraaiissoonn  ddee  
ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  
ddeess  PPrrééssiiddeennttss  ddeess  oorrggaanneess  ddéélliibbéérraannttss..    
TToouutteeffooiiss,,  eenn  ccaass  dd’’iimmmmiixxttiioonn  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ccoommppttaabbllee,,  iillss  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  
ccoommppttaabblleess  ddee  ffaaiitt  eett  ddeevviieennnneenntt  aalloorrss  jjuussttiicciiaabblleess  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..    
LLeess  aauuddiieenncceess  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  DDiisscciipplliinnee  FFiinnaanncciièèrree  eett  BBuuddggééttaaiirree  ssoonntt  
ppuubblliiqquueess..  LLeess  jjuussttiicciiaabblleess  ppeeuuvveenntt  ssee  ffaaiirree  aassssiisstteerr  dd’’uunn  aavvooccaatt..  
  
11..22..55..55  LLeess  cchhaammbbrreess  rrééuunniieess  
 

LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ssiiééggeeaanntt  eenn  CChhaammbbrreess  rrééuunniieess  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  dduu  
PPrrééssiiddeenntt  ddee  SSeeccttiioonn  nnee  ppeeuutt  ddéélliibbéérreerr  vvaallaabblleemmeenntt  qquuee  ssii  cchhaaccuunnee  ddeess  
CChhaammbbrreess  eesstt  rreepprréésseennttééee..  EEllllee  ssiièèggee  ppoouurr  ddéélliibbéérreerr  ssuurr::  

--  llee  pprrooggrraammmmee  aannnnuueell  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ;;  
--  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  pprrooccéédduurree  oouu  ddee  jjuurriisspprruuddeennccee  ddoonntt  eellllee  eesstt  ssaaiissiiee  

ppaarr  llaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess  oouu  llaa  CChhaammbbrree  ddee  
DDiisscciipplliinnee  FFiinnaanncciièèrree    eett  BBuuddggééttaaiirree;;  

--  ddeess  pprroojjeettss  ddee  rraappppoorrtt  ggéénnéérraall,,  ddee  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  
ffiinnaanncceess  ;;  

--  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  ;;  
--  llee  rraappppoorrtt  dd’’eennsseemmbbllee  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess;;  
--  ttoouutteess  aaffffaaiirreess  oouu  qquueessttiioonnss  ssoouummiisseess  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn..    
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11..22..55..66  LLaa    CChhaammbbrree  ddee  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eett    
ddee  CCoonnttrrôôllee  ddeess  SSeerrvviicceess  PPeerrssoonnnnaalliissééss  
 
EEllllee  eesstt  ccoommppéétteennttee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoonnttrrôôllee  nnoonn  jjuurriiddiiccttiioonnnneell..  
EEllllee  eexxeerrccee  ssoonn    ccoonnttrrôôllee      ssuurr    llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  ppuubblliiqquueess,,  ddeess  
eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  eett  ddeess  oorrggaanniissmmeess  bbéénnééffiicciiaanntt  dd’’uunn  ccoonnccoouurrss  ffiinnaanncciieerr  ddee  
ll’’EEttaatt  oouu  dd’’uunn  ddee  sseess  ddéémmeemmbbrreemmeennttss..  
LLaa  lliissttee  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  ssoocciiééttééss  ssoouummiiss  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eesstt  ééttaabblliiee  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  eett  
nnoottiiffiiééee  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  CCeettttee  lliissttee  aa  vvaalleeuurr  iinnddiiccaattiivvee..  
LLaa  cchhaammbbrree  eeffffeeccttuuee  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  mmiissssiioonnss  ::    

--  lleess  mmiissssiioonnss  ccoonndduuiitteess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ;;  
--  llaa  mmiissssiioonn  ggéénnéérraallee  dd’’eexxaammeenn  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  

ppuubblliiccss..  
PPoouurr  llee  pprreemmiieerr  ttyyppee  ddee    mmiissssiioonnss,,  llaa  cchhaammbbrree  pprrooccèèddee  ::  
--  àà  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ddeerrnniieerrss  ccoommpptteess  aarrrrêêttééss;;  
--  àà  ll’’eexxaammeenn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  eett  

ffiinnaanncciieerr  ;;  
--  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee  rréégguullaarriittéé  eett  dd‘‘ooppppoorrttuunniittéé  ppoorrttaanntt    ssuurr  lleess  ttrraannssaaccttiioonnss  

eeffffeeccttuuééeess  aauu  ccoouurrss  ddeess  eexxeerrcciicceess  ssuucccceessssiiffss;;  
--  àà  llaa  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  aassssiiggnnééss  àà  ll’’eennttiittéé  eett  ssuurr  

lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  qquuii    ssoonntt  ooffffeerrtteess  ;;  
--  aauu  rraappppoorrtt  ppaarrttiiccuulliieerr  pprroovviissooiirree  ;;  
--  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  éévveennttuueellllee  dd’’uunnee  nnoottee  ssppéécciiaallee  oouu  aauu  ddééppôôtt  ddee  ccoonncclluussiioonnss  

ddééffiinniittiivveess  ;;  
--  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  àà  llaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess  eett  àà  llaa  

CChhaammbbrree  ddee  DDiisscciipplliinnee  FFiinnaanncciièèrree  eett  BBuuddggééttaaiirree  ddeess  éélléémmeennttss  nnéécceessssaaiirreess  
aauu  jjuuggeemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  aaggeennttss  ccoommppttaabblleess..  
  
  
QQuuaanntt  aauu  sseeccoonndd  ttyyppee  ddee  mmiissssiioonn,,  iill    ppeerrmmeett  àà  llaa  cchhaammbbrree  ddee  ::    
  

--  ddéévveellooppppeerr  sseess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  oorrggaanniissmmeess  dduu  
sseecctteeuurr  ppaarraappuubblliicc;;  

--  ssiiggnnaalleerr  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  qquuii  lluuii  ppaarraaiisssseenntt  ddeevvooiirr    êêttrree  aappppoorrttééeess;;  
--  éémmeettttrree  uunn  aavviiss  ssuurr  lleeuurr  aavveenniirr..  

LLeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  ssoocciiééttééss  ccoonncceerrnnééss  ssoonntt  tteennuuss  ddee  ccoonnsseerrvveerr  lleess  ppiièècceess  
jjuussttiiffiiccaattiivveess  ddee  lleeuurrss  ooppéérraattiioonnss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ppoouurr  
lleess    vvéérriiffiiccaattiioonnss  qquuii  oonntt  ttoouujjoouurrss  lliieeuu  ssuurr  ppllaaccee..  
  

11..22..66  RReeccoouurrss  
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LLeess  aarrrrêêttss  ddééffiinniittiiffss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ssoonntt  eexxééccuuttooiirreess..  LLaa  sseeuullee  vvooiiee  ddee  rreeccoouurrss  eesstt  llaa  
rreeqquuêêttee  eenn  rréévviissiioonn  ddeevvaanntt  llaa  SSeeccttiioonn  eellllee--  mmêêmmee..  CCee  rreeccoouurrss  nn’’eesstt  ppaass  ssuussppeennssiiff..  
LLee  rreeccoouurrss  eenn  rréévviissiioonn  ccoonnttrree  uunn  aarrrrêêtt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddooiitt  êêttrree  eexxeerrccéé  
ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx  ((22))  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrrrêêtt..        
LLaa  SSeeccttiioonn,,  nnoonnoobbssttaanntt  ll’’aarrrrêêtt  ddééffiinniittiiff,,  ppeeuutt,,  ppoouurr  eerrrreeuurr,,  oommiissssiioonn,,  ffaauuxx  oouu  
ddoouubbllee  eemmppllooii  ddééccoouuvveerrtt  ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  àà  ll’’aarrrrêêtt,,  pprrooccééddeerr  àà  ssaa  rréévviissiioonn,,  ssooiitt  
dd’’ooffffiiccee,,  ssooiitt  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  ccoommppttaabbllee,,  aappppuuyyééee  ddee  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  
rreeccoouuvvrrééeess  ddeeppuuiiss  ll’’aarrrrêêtt,,  ssooiitt  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  MMiinniissttrree  ccoommppéétteenntt  oouu  ddeess  
rreepprréésseennttaannttss  llééggaauuxx  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss  iinnttéérreessssééss..  
LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ssttaattuuaanntt  àà  ttiittrree  ddééffiinniittiiff,,  rreeççooiitt  oouu  rreejjeettttee  llaa  ddeemmaannddee  eenn  
rréévviissiioonn..  
  

11..22..77  SSaannccttiioonnss  
 
LLeess  aarrrrêêttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aassssoorrttiiss  dd’’uunnee  ccoonnddaammnnaattiioonn  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt    ((eenn  ccaass  
ddee  ddéébbeett  dd’’uunn  ccoommppttaabbllee  ppuubblliicc,,  ppaatteenntt  oouu  ddee  ffaaiitt))  oouu  àà  ll’’aammeennddee..  
LL’’aammeennddee  eesstt  iinnfflliiggééee  aauu  ccoommppttaabbllee  ddaannss  lleess  ccaass  ssuuiivvaannttss  ::  

--  llaa  nnoonn  rreeddddiittiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddee  ggeessttiioonn  ;;  
  

--  llee  rreettaarrdd  aaccccuusséé  ddaannss  llaa  rreeddddiittiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ;;  
--  llee  rreettaarrdd  ddaannss  llaa  rrééppoonnssee  aauuxx  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  iinnjjoonnccttiioonnss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  

CCoommpptteess  ;;  
--  ll’’iirrrréégguullaarriittéé  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  uunnee  vviioollaattiioonn  ddeess  tteexxtteess  rrèègglleemmeennttaaiirreess  ;;  
--  llaa  nnoonn  pprroodduuccttiioonn  ddaannss  llee  ddééllaaii  iimmppaarrttii  dd’’uunn  ccoommppttee  ssaattiissffaaiissaanntt  ppaarr  uunn  

ccoommppttaabbllee  ddee  ffaaiitt..    
EEnn  oouuttrree,,  llaa  SSeeccttiioonn  ppeeuutt    iinnfflliiggeerr  ddeess  aammeennddeess  aauuxx  oorrddoonnnnaatteeuurrss,,  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  
eett  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  aauurroonntt  ::  

--  eennggaaggéé  uunnee  ddééppeennssee  ssaannss  rreessppeecctteerr  lleess  rrèègglleess  aapppplliiccaabblleess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  
ccoonnttrrôôllee  ffiinnaanncciieerr  ppoorrttaanntt  ssuurr  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  ddééppeennsseess  ;;  

--  iimmppuuttéé  iirrrréégguulliièèrreemmeenntt  uunnee  ddééppeennssee  ppoouurr  ddiissssiimmuulleerr  uunn  ddééppaasssseemmeenntt  ddee  
ccrrééddiitt  ;;  

--  eennggaaggéé  ddeess  ddééppeennsseess  ssaannss  aavvooiirr  llee  ppoouuvvooiirr  oouu  ssaannss  aavvooiirr  rreeççuu  ddééllééggaattiioonn  
ddee  ssiiggnnaattuurree  àà  cceett  eeffffeett  ;;  

--  eennffrreeiinntt  lleess  rrèègglleess  rreellaattiivveess  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  rreecceetttteess  eett  ddeess  ddééppeennsseess  ddee  
ll’’EEttaatt  oouu  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss,,  ééttaabblliisssseemmeennttss  oouu  oorrggaanniissmmeess  ssoouummiiss  aauu  
ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  cchhaammbbrree  oouu  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  bbiieennss  lleeuurr  aappppaarrtteennaanntt  oouu  qquuii,,  
cchhaarrggééss  ddee  llaa  ttuutteellllee  ddeessddiitteess  ccoolllleeccttiivviittééss,,  ddeessddiittss  ééttaabblliisssseemmeennttss  oouu  
oorrggaanniissmmeess  aauurroonntt  ddoonnnnéé  lleeuurr  aapppprroobbaattiioonn  aauuxx  ddéécciissiioonnss  iinnccrriimmiinnééeess  ;;  

--  oommiiss  sscciieemmmmeenntt  ddee  ssoouussccrriirree  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  qquu’’iillss  ssoonntt  tteennuuss  ddee  ffoouurrnniirr  
aauuxx  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ffiissccaalleess  oouu  aauurroonntt  ffoouurrnnii  sscciieemmmmeenntt  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  
iinneexxaacctteess  oouu  iinnccoommppllèètteess  ;;  

--  pprrooccuurréé  àà  aauuttrruuii  uunn  aavvaannttaaggee  iinnjjuussttiiffiiéé  ppééccuunniiaaiirree  oouu  eenn  nnaattuurree  aayyaanntt  
eennttrraaiinnéé  uunn  pprrééjjuuddiiccee  àà  ll’’oorrggaanniissmmee  iinnttéérreesssséé..      
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SSii  lleess  ffaaiittss  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ccoonnssttiittuueerr  ddeess  ddéélliittss  oouu  ccrriimmeess,,  nnoonnoobbssttaanntt  lleess  
ppoouurrssuuiitteess  qquuee  llaa  SSeeccttiioonn  aa  ddééjjàà  eennggaaggééeess,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  ssaaiissiitt  llee  MMiinniissttrree  ddee  llaa  
JJuussttiiccee  eett  eenn  iinnffoorrmmee  llee  MMiinniissttrree  ddoonntt  rreellèèvvee  ll’’iinnttéérreesssséé..    
  

11..22..88  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  
 
LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ccoommmmuunniiqquuee  rréégguulliièèrreemmeenntt  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  
ppaarr  ::  

--  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  rraappppoorrtt  aannnnuueell  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  
aaccccoommppaaggnnaanntt  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé..  LLee  rraappppoorrtt  eesstt  
ddééppoosséé  ssuurr  llee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llee  
pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  rrèègglleemmeenntt  ;;  

--  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ttoouuss  lleess  aannss  aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  aauu  PPrrééssiiddeenntt  
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee,,  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee,,  dd’’uunn  
rraappppoorrtt  ccoommppoorrttaanntt  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffaaiitteess  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddeess  ddiivveerrsseess  
vvéérriiffiiccaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ppeennddaanntt  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee;;  

--  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ttoouuss  lleess  ddeeuuxx  ((22))  aannss  aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  aauu  
PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  dd’’uunn  rraappppoorrtt  dd’’eennsseemmbbllee  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé,,  
llaa  ggeessttiioonn  eett  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ccoonnttrrôôllééeess  eett  ddééggaaggee  lleess  
eennsseeiiggnneemmeennttss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ttiirrééss  ;;  

--  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  rraappppoorrtt  aannnnuueell  ppuubblliicc  ssuurr  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  
aannnnuueellss  ddeess  PPaarrttiiss  PPoolliittiiqquueess..  

CCeess  ddiivveerrss  rraappppoorrttss  ssoonntt  ppuubblliiééss  aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  eett  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  
ddeess  CCoommpptteess    wwwwww..ccsssscc..ggoouuvv..mmll    
    

http://www.cssc.gouv.ml/
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII..    MMOOYYEENNSS  DDEE  LLAA  SSEECCTTIIOONN  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS  
 
11..33..11    MMooyyeennss  hhuummaaiinnss    
 
LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddiissppoossee  ddee  ccoonnsseeiilllleerrss  eett  dd’’uunn  ppeerrssoonnnneell  dd’’aappppuuii..  
  
  11..33..11..11    LLeess  ccoonnsseeiilllleerrss    
  

MMooddee  ddee  nnoommiinnaattiioonn    
  
LLeess  CCoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ssoonntt  nnoommmmééss  ppaarrmmii  lleess  
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  AA  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  ddee  ccllaassssee  
eexxcceeppttiioonnnneellllee  oouu  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ccllaassssee  eett  ppaarrmmii  lleess  mmaaggiissttrraattss  ddee  ggrraaddee  
eexxcceeppttiioonnnneell  oouu  cceeuuxx  dduu  pprreemmiieerr  ggrraaddee..  
  
MMaannddaatt    
  
LLeess  CCoonnsseeiilllleerrss  ssoonntt  nnoommmmééss  ppoouurr  uunn  mmaannddaatt  ddee  cciinnqq  ((0055))  aannss  rreennoouuvveellaabbllee..  LLee  
nnoonn  rreennoouuvveelllleemmeenntt  eesstt  ddéécciiddéé  aapprrèèss  aavviiss  dduu  BBuurreeaauu  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee..  AAvvaanntt  
ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  mmaannddaatt,,  llee  BBuurreeaauu  ddee  llaa  CCoouurr  dd’’ooffffiiccee  oouu  ssuurr  ssaaiissiinnee  dduu  MMiinniissttrree  
ddee  llaa  jjuussttiiccee,,  ddoonnnnee  ssoonn  aavviiss  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  22//33  ddee  sseess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  ssuurr  llaa  
cceessssaattiioonn  ddééffiinniittiivvee  oouu  tteemmppoorraaiirree  ddee  ffoonnccttiioonn  dd’’uunn    mmeemmbbrree  ddee  llaa  CCoouurr..  
  
EEnnttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn    
  
LLeess  CCoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  aauuttrreess  CCoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  
CCoouurr  SSuupprrêêmmee,,    aavvaanntt  dd’’eennttrreerr  eenn  ffoonnccttiioonn,,  pprrêêtteenntt  eenn  aauuddiieennccee  ssoolleennnneellllee  
ppuubblliiqquuee    pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  llee  sseerrmmeenntt  ssuuiivvaanntt  ::  ««jjee  
jjuurree  ddee  bbiieenn  eett  ffiiddèèlleemmeenntt  rreemmpplliirr  mmaa  mmiissssiioonn,,  ddee  ll’’eexxeerrcceerr  eenn  ttoouuttee  
iimmppaarrttiiaalliittéé,,  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  dd’’oobbsseerrvveerr  llee  rreessppeecctt  dduu  
sseeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell,,  ddee  nnee  pprreennddrree  aauuccuunnee  ppoossiittiioonn  ppuubblliiqquuee,,  ddee  nnee  
ddoonnnneerr  aauuccuunnee  ccoonnssuullttaattiioonn  àà  ttiittrree  pprriivvéé  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  
ccoommppéétteennccee  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eett  ddee  mmee  ccoonndduuiirree  eenn  ttoouutt  ccoommmmee  uunn  
ddiiggnnee  eett  llooyyaall  mmaaggiissttrraatt»»..  
  
11..33..11..22    LLee  ppeerrssoonnnneell  dd’’aappppuuii    
 

IIll  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  ddee  ccoonnttrraaccttuueellss  rreeccrruuttééss  ppaarr  llaa  ffoonnccttiioonn  
ppuubblliiqquuee  eett  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee..  
LLeess  tteexxtteess  eenn  vviigguueeuurr  aauuttoorriisseenntt  sseeuulleemmeenntt  llee  rreeccoouurrss  aauuxx  eexxppeerrttiisseess  ppoonnccttuueelllleess  
ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  dd’’eennqquuêêttee..  
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11..33..11..33    EEvvoolluuttiioonn  ddeess  eeffffeeccttiiffss    
 
EEnn  11996611,,  llaa  llooii  nn°°6611--5566//AANN--RRMM  dduu  1155  mmaaii  11996611  ppoorrttaanntt  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  
dd’’EEttaatt  eett  ddéétteerrmmiinnaanntt  llaa  pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  pprréévvooyyaaiitt  ppoouurr  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  
uunn  PPrrééssiiddeenntt,,  cciinnqq  CCoonnsseeiilllleerrss  eett  ddeess  aauuddiitteeuurrss..  
EEnn  11996655,,  ll’’eeffffeeccttiiff  aa  ééttéé  ppoorrttéé  àà  hhuuiitt  ((88))  CCoonnsseeiilllleerrss  ddoonntt  llee  PPrrééssiiddeenntt  mmaaiiss  ssaannss  
aauuddiitteeuurr..    
EEnn  11999900,,  llaa  llooii  nn°°  9900--111133  dduu  2200  nnoovveemmbbrree  11999900  aa  éélleevvéé  ll’’eeffffeeccttiiff  àà  ddoouuzzee  ccoonnsseeiilllleerrss  
eett  ddiixx  CCoonnsseeiilllleerrss  ddiittss  ««  eenn  sseerrvviiccee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  »»  ccuummuullaattiivveemmeenntt  aavveecc  lleeuurrss  
ffoonnccttiioonnss  rreessppeeccttiivveess..  CCee  nnoommbbrree  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  aatttteeiinntt..  
LLaa  llooii  nn°°  9966--007711    dduu  1166  ddéécceemmbbrree  11999966  qquuii  aa  aabbrrooggéé  llaa  llooii  ccii--ddeessssuuss  aa  ppoorrttéé  
ll’’eeffffeeccttiiff  àà  qquuiinnzzee  CCoonnsseeiilllleerrss  ddoonntt  llee  PPrrééssiiddeenntt..    
LLaa  llooii  nn°°1100--002233  dduu  1177  jjuuiinn  22001100  mmooddiiffiiaanntt  llaa  llooii  nn°°  9966--007711  aa  ddééppllaaffoonnnnéé  lleess  
eeffffeeccttiiffss..  AAiinnssii  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  ddeeuuxx  aauuttrreess  SSeeccttiioonnss,,  
ccoommpprreenndd  uunn  PPrrééssiiddeenntt  eett  ddeess  CCoonnsseeiilllleerrss..  
LLaa  SSeeccttiioonn  ccoommppttee  aauu  3311//1122//22001122::  

--  uunn  ((11))  PPrrééssiiddeenntt  ddee  SSeeccttiioonn  ;;  
--  ddeeuuxx  ((22))  PPrrééssiiddeennttss  ddee  CChhaammbbrree  ;;  
--  ttrreeiizzee  ((1133))  CCoonnsseeiilllleerrss  ;;  
--  uunn  ((11))  GGrreeffffiieerr  eenn  cchheeff  ;;  
--  uunn  ((11))  GGrreeffffiieerr  ;;  
--  uunn  ((11))  AAddmmiinniissttrraatteeuurr  CCiivviill  ;;  
--  uunn  ((11))  AAddjjooiinntt  ddeess  sseerrvviicceess  ffiinnaanncciieerrss  ;;  
--  uunn  ((11))  SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ggrreeffffee  ;;  
--  uunn  RRoonnééoottyyppeerr;;    
--  sseepptt  ((77))  CChhaauuffffeeuurrss  ;;  
--  uunn  ((11))  PPllaannttoonn  ;;  
--  uunn  ((11))  JJaarrddiinniieerr..  

  

11..33..22  MMooyyeennss  mmaattéérriieellss  eett  ffiinnaanncciieerrss  
 
11..33..22..11  MMooyyeennss  mmaattéérriieellss  
 
LLeess  llooccaauuxx    
JJuussqquu’’eenn  22000022,,  llee  ssiièèggee  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ééttaaiitt  rréédduuiitt  àà  qquuaattrree  ((44))  
bbuurreeaauuxx..    
  AAvveecc  ll’’aappppuuii  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ddeeuuxx  bbââttiimmeennttss  mmooddeerrnneess  ddee  ddeeuuxx  ((22))  
nniivveeaauuxx  cchhaaccuunn  ppoouurr  uunn  ccooûûtt  ttoottaall  ddee  ssiixx  cceenntt  ssooiixxaannttee  ddiixx  mmiilllliioonnss  ddee  FF  CCFFAA  
((667700  000000  000000  FF..CCFFAA))  oonntt  ééttéé  ccoonnssttrruuiittss..  LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ooccccuuppee  àà  
pprréésseenntt  uunn  ddeess  bbââttiimmeennttss  ccoommppoorrttaanntt  ::  

--  vviinnggtt  bbuurreeaauuxx,,  ttoouuss  ééqquuiippééss  ;;  
--  uunnee  ssaallllee  dd’’aauuddiieennccee  ;;  
--  uunnee  ssaallllee  ddee  rrééuunniioonn  ;;  
--  uunnee  ssaallllee  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn..  
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LL’’aanncciieenn  bbââttiimmeenntt  rrééhhaabbiilliittéé  aabbrriittee  uunnee  ppaarrttiiee  iinnffiimmee  ddeess  aarrcchhiivveess  ffiinnaanncciièèrreess  ;;  llaa  
ppaarrttiiee  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  ééttaanntt  llooggééee  aauuxx  aarrcchhiivveess  nnaattiioonnaalleess  
EEnn  pprréélluuddee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  aauuttoonnoommee,,  llee  ttiittrree  ffoonncciieerr  
nn°°4400334400  dd’’uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  0011  hheeccttaarree  9977  aarreess  0022  cceennttiiaarreess  ssiiss  àà  KKaattii  SSaannaannffaarraa  
aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  aa  ééttéé  aattttrriibbuuéé  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ppoouurr  
sseerrvviirr  ddee  ssiièèggee  àà  llaa  ffuuttuurree  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess..    
LLaa  ppaarrcceellllee  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr..  
  
LLeess  oouuttiillss  iinnffoorrmmaattiiqquueess,,  bbuurreeaauuttiiqquueess  eett  llooggiissttiiqquueess  
  
LLee  mmaattéérriieell  iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  bbuurreeaauuttiiqquuee  
  
LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddiissppoossee  ddee  ::    
  
TTaabblleeaauu  11  ::  MMaattéérriieellss  eett  mmoobbiilliieerrss  ddee  bbuurreeaauu  
  

DDééssiiggnnaattiioonn  NNoommbbrree  AAffffeeccttééss  NNoonn  aaffffeeccttééss  

••  MMaattéérriieell  IInnffoorrmmaattiiqquuee  

--  oorrddiinnaatteeuurrss  ddee  bbuurreeaauu    

--  oorrddiinnaatteeuurrss  ppoorrttaabblleess  

--  pphhoottooccooppiieeuusseess  

--  iimmpprriimmaanntteess  

  

2266  

3355  

22  

66  

  

2222  

2255  

11  

55  

  

44  

1100  

11  

11  

••  MMaattéérriieell  rroouullaanntt  

--  vvééhhiiccuulleess  

--  mmoottooss  

  

99  

1100  

  

99  

1100  

  

00  

00  

••  MMoobbiilliieerr  ddee  bbuurreeaauu  

--  ffaauutteeuuiillss  mmiinniissttrree  

--  ffaauutteeuuiillss  ddeemmii  mmiinniissttrree  

--  bbuurreeaauu  ddeemmii  mmiinniissttrree  aavveecc  

rreettoouurr  

--  cclliimmaattiisseeuurrss  

--  mmaacchhiinnee  àà  bbrrooyyeerr  

  

1100  

2200  

1155  

  

1155  

11  

  

77  

1100  

33  

  

1100  

11  

  

33  

1100  

1122  

  

55  

00  

  
LLeess  vvééhhiiccuulleess  aaccqquuiiss  eenn  22000066  eett  22000077  ddooiivveenntt  êêttrree  rreennoouuvveellééss..  
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11..33..22..22  MMooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  
 
LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ssoonntt  ffiinnaannccééeess  ppaarr  llee  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  eett  
ddiivveerrsseess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddeess  PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss..  
  
BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  
  
JJuussqquu’’eenn  22000077,,  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  nnee  ccoommppoorrttaaiitt  qquu’’uunnee  sseeuullee  sseeccttiioonn  eett  uunnee  sseeuullee  
uunniittéé  ffoonnccttiioonnnneellllee..  AA  ppaarrttiirr  ddee  22000077,,  uunnee  uunniittéé  ffoonnccttiioonnnneellllee  aa  ééttéé  ccrrééééee  ppoouurr  
cchhaaqquuee  sseeccttiioonn..  LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eesstt  oorrddoonnnnaatteeuurr  dduu  BBuuddggeett..  
  
LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess  aallllooccaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  ccoommmmuunniiqquuééee  ppaarr  llee  ggeessttiioonnnnaaiirree  ddee  llaa  
CCoouurr  SSuupprrêêmmee    ddee  22000077  àà  22001122  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::        
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TTaabblleeaauu  22  ::  RReessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  llaa  SSeeccttiioonnss  ddeess  CCoommpptteess  
EENN  FFRRAANNCCSS  CCFFAA  

    
CCRREEDDIITTSS  OORRDDIINNAAIIRREESS  

  
CCRREEDDIITTSS  PPAAGGAAMM//GGFFPP  TTOOTTAAUUXX  

  

AANNNNEEEESS  PPRREEVVIISSIIOONNSS  RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  

TTAAUUXX  
dd''eexxéé  
ccuuttiioonn  

%%  

PPRREEVVIISSIIOONNSS  RREEAALLIISSAATTIIOONN  

TTaauuxx  
dd''eexxéé  
ccuuttiioonn  

  
%%  

PPRREEVVIISSIIOONNSS  RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  
TTaauuxx  dd''eexxéé  

ccuuttiioonn  
  

22000077  224499  221133  550000  224477  001188  556666  9999,,1122  228800  000000  000000  226655  221144  117744  9944,,7722  552299  221133  550000  551122  223322  774400  9966,,7799  

22000088  225588  444466  000000  222222  225566  992288  8866,,0000  228800  000000  000000  9988  887711  110066  3355,,3311  553388  444466  000000  332211  112288  003344  5599,,6644  

22000099  229977  113377  000000  224455  226677  000033  8822,,5544  118800  000000  000000  7711  996688  885522  3399,,9988  447777  113377  000000  331177  223355  885555  6666,,4499  

22001100  229977  778888  000000  224411  881100  005566  8811,,2200  110088  000000  000000  7777  006655  558844  7711,,3366  440055  778888  000000  331188  887755  664400  7788,,5588  

22001111  449911  337788  000000  441111  772200  007711  8833,,7799  223355  000000  000000  117766  339900  774411  7755,,0066  772266  337788  000000  558888  111100  881122  8800,,9966  

22001122  443333  441188  000000  440033  009966  775599  9933,,0000  119966  000000  000000  119955  880088  995522  9999,,9900  662299  441188  000000  559988  990055  771111  9955,,1155  

TTOOTTAALL  22  002277  338800  550000  11  777711  116699  338833  8877,,3366  11  227799  000000  000000  888855  331199  440099  6699,,2222  33  330066  338800  550000  22  665566  448888  779922  8800,,3344  
  

SSoouurrccee  ::  GGeessttiioonnnnaaiirree  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  dduu  MMaallii
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LLeess  pprréévviissiioonnss  oonntt  éévvoolluuéé  eenn  ddeennttss  ddee  sscciiee..  DDee  22000077  àà  

22001122,,  llaa  bbaaiissssee  llaa  pplluuss  mmaarrqquuaannttee  ssee  ssiittuuee  eenn  22001100..  

LLeess  rrééaalliissaattiioonnss,,  qquuaanntt  àà  eelllleess,,  eennrreeggiissttrreenntt  uunnee  bbaaiissssee  ddee  22000077  àà  22001100  ;;  àà  ppaarrttiirr  ddee  

22001111,,  eelllleess  ssoonntt  eenn  aauuggmmeennttaattiioonn..
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Graphique 1.a : EVOLUTION DES PREVISIONS ET DES REALISATIONS
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SSuurr  lleess  ssiixx  ((66))  aannss,,  iill  aa  ééttéé  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddeess  
ccrrééddiittss    dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  33..330066..338800..550000  FFCCFFAA  ddoonntt  22..002277..338800..550000  FFCCFFAA  aauu  ttiittrree  
dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  11..227799..000000..000000  FFCCFFAA    ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  PPAAGGAAMM//GGFFPP..  
SSuurr  cceess  ccrrééddiittss,,  lleess  ddééppeennsseess  eeffffeeccttuuééeess  ssee  ssoonntt  éélleevvééeess  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  22..665566..448888..  
779922  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  8800,,3344%%..  AAuu  ttiittrree  ddeess  ccrrééddiittss  oorrddiinnaaiirreess  lleess  
rrééaalliissaattiioonnss  oonntt  ééttéé  ddee    11..777711..116699..338833  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  8877,,  3366%%..    
AAuu  ttiittrree    ddeess  ccrrééddiittss    dduu  PPAAGGAAMM//GGFFPP,,  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  oonntt  ééttéé  ddee  888855..331199..440099  
FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  6699,,2222%%..  
LLaa  ffaaiibbllee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ccrrééddiittss  dduu  PPAAGGAAMM  eesstt  dduuee  aauu  rreettaarrdd  aaccccuusséé  ddaannss  llaa  
ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess..  
  
PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss  ((PPTTFF))  
  
LL’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss,,  mmaattéérriieellss  eett  hhuummaaiinnss  aa  ccoonnssttiittuuéé  uunn  
hhaannddiiccaapp  aauu  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  
CCeettttee  iinnssuuffffiissaannccee  aa  ééttéé  ccoommbbllééee  eenn  ppaarrttiiee  ggrrââccee  àà  ll’’aappppuuii    ddeess  PPaarrtteennaaiirreess  
TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss  ((UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee,,  PPNNUUDD,,  UUEEMMOOAA,,  BBaannqquuee  
MMoonnddiiaallee,,  BBAADD,,  SSuuèèddee))..    
EEnn  22000022,,  uunn  mmaaggiissttrraatt  ddee  llaa  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  ffrraannççaaiissee  aa  rrééaalliisséé  àà  llaa  ddeemmaannddee  
dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMaallii  eett  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee,,  uunnee  ééttuuddee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  
qquuii  aa  ccoonncclluu  àà  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  ooppéérraattiioonnnneelllleess  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eenn  aatttteennddaanntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess..  
CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMaallii,,  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  
PPrrooggrraammmmee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((PPNNUUDD))  aa  iinniittiiéé  uunn  
pprroojjeett  ««  dd’’AAppppuuii  aauu  PPrroocceessssuuss  eett  aauuxx  IInnssttiittuuttiioonnss  DDéémmooccrraattiiqquueess  ((AAPPIIDD))  »»  eenn  
22000044  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  ssiixx  cceenntt  mmiilllliioonnss  ((660000  000000  000000))  ddee  FFCCFFAA,,  éérriiggéé  eenn  
22000088  eenn  pprroojjeett  ddee  RReennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ppoouurr  aappppuuyyeerr  lleess  
eeffffoorrttss  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  ssiixx  cciinnqquuaannttee  
mmiilllliioonnss    ((665500  000000  000000))  ddee  FFCCFFAA..  
LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceess  ddeeuuxx  pprroojjeettss  aa  ppeerrmmiiss  llee  rreeccrruutteemmeenntt,,  ppaarr  aappppeell  àà  
ccaannddiiddaattuurree,,  dd’’uunnee  ddoouuzzaaiinnee  dd’’aauuddiitteeuurrss  aassssiissttaannttss  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  ll’’eeffffeeccttiiff  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  LLeeuurr  aappppoorrtt  aa  ééttéé  bbéénnééffiiqquuee  ppoouurr  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  
  CCoommmmee  ddééjjàà  ssoouulliiggnnéé,,  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn    eett  àà  
ll’’ééqquuiippeemmeenntt  ddeess  llooccaauuxx  ddee  llaa  SSeeccttiioonn..  
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess,,  llaa  SSeeccttiioonn  
bbéénnééffiicciiee  dd’’uunn  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  àà  ttrraavveerrss  llee  PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  
TTeecchhnniiqquuee  ((PPAATT))..          
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DDEEUUXXIIEEMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  

  
AACCTTIIVVIITTEESS  MMEENNEEEESS  PPAARR    LLAA  SSEECCTTIIOONN  

DDEESS  CCOOMMPPTTEESS  
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DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aa  mmeennéé  ddeess  aaccttiivviittééss  
jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  eett  nnoonn  jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  ddoonntt  lleess    pprriinncciippaalleess  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

--  aaddooppttiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  aannnnuueellss  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ;;  
--  tteennuuee  ddeess  aauuddiieenncceess  ddee  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss;;  
--  aappuurreemmeenntt  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  ddee  11996600  àà  

22000088  ;;  
--  ééllaabboorraattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  lleess  

eexxeerrcciicceess  22000055,,  22000066,,  22000077,,  22000088,,  22000099  eett  22001100  eett  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  
ggéénnéérraalleess  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  yy    aafffféérreenntteess  ;;  

--  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ddee  22000011  àà  22001111  
--  aauuddiitt  ddeess  pprroojjeettss  eett  pprrooggrraammmmeess  aappppuuyyééss  ppaarr  llee  PPNNUUDD  eett  llee  FFNNUUAAPP..  

EEnn  oouuttrree,,  llaa  SSeeccttiioonn  aa  mmeennéé  dd’’aauuttrreess  aaccttiivviittééss  nnoottaammmmeenntt  ::  
--  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  mmaannuueell  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ppaarrttiiss  

ppoolliittiiqquueess  ;;  
--  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn    mmaannuueell  ppoouurr  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ;;  
--  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn    mmaannuueell  ppoouurr  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ;;  
--  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddeess  rreennccoonnttrreess  ssttaattuuttaaiirreess  ;;  
--  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  aatteelliieerrss  eett  sséémmiinnaaiirreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn..  
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CCHHAAPPIITTRREE  II..  AACCTTIIVVIITTEESS  JJUURRIIDDIICCTTIIOONNNNEELLLLEESS  EETT  NNOONN  
JJUURRIIDDIICCTTIIOONNNNEELLLLEESS    

 
22..11..11  AAccttiivviittééss  jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  
 
22..11..11..11  AAddooppttiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  aannnnuueellss  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn    
 
LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aaddooppttee  cchhaaqquuee  aannnnééee  eenn  cchhaammbbrreess  rrééuunniieess  ssoonn  
pprrooggrraammmmee  aannnnuueell  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  
8844  ddee  llaa  llooii  nn°°9966--007711  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxaanntt  
ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  lleess  rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  
ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  eellllee..  CCee  pprrooggrraammmmee  ééllaabboorréé  eenn  ttoouuttee  iinnddééppeennddaannccee  eesstt  llee  ttaabblleeaauu  
ddee  bboorrdd  ddee  llaa  SSeeccttiioonn..  
  
22..11..11..22  PPrreessttaattiioonnss  ddee  sseerrmmeenntt  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  
 

LL’’aarrttiiccllee  1188  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--006611  dduu  44  nnoovveemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  
ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ppuubblliiqquuee  ffaaiitt  oobblliiggaattiioonn  aauuxx  ccoommppttaabblleess  
ppuubblliiccss    ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  ccaauuttiioonn,,  ddee  pprrêêtteerr    sseerrmmeenntt    ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  ddeess  
ccoommpptteess  aavvaanntt  llaa  pprriissee  ddee  ffoonnccttiioonn..  CCeettttee  oobblliiggaattiioonn  aa  ppoouurr  oobbjjeett  dd‘‘eennggaaggeerr  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppééccuunniiaaiirree  eett  ppeerrssoonnnneellllee  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss..  
AAiinnssii,,  224499  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  oonntt  pprrêêttéé  sseerrmmeenntt  ddee  22000055  àà  22001122  ddoonntt  116611  
ccoommppttaabblleess  pprriinncciippaauuxx  eett  8888    rrééggiisssseeuurrss  ddee  rreecceetttteess  eett  dd’’aavvaanncceess  ccoommmmee  iill  
rreessssoorrtt  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  ::  
  
TTaabblleeaauu  33  ::  PPrreessttaattiioonnss  ddee  sseerrmmeenntt  

  
AAnnnnééeess  

NNoommbbrree  
dd’’AAuuddiieenncceess  

CCoommppttaabblleess  
PPuubblliiccss  PPrriinncciippaauuxx  

CCoommppttaabblleess  PPuubblliiccss  
SSeeccoonnddaaiirreess  

TToottaall  
CCoommppttaabblleess  

22000055  0011  0088  00  0088  
22000066  0011  0077  0055  1122  
22000077  0033  3388  1122  5500  
22000088  0022  1177  1111  2288  
22000099  0066  2255  2222  4477  
22001100  0044  1133  1122  2255  
22001111  1122  3322  1144  4466  
22001122  0088  2211  1122  3333  
TToottaall    3377  116611  8888  224499  
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AA  ccee  jjoouurr,,  cceerrttaaiinnss  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  
ppuubblliiccss  nnaattiioonnaauuxx,,  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ((iimmppôôttss))  eett  cceeuuxx  ddeess  bbuuddggeettss  
aannnneexxeess  ((EEnnttrreeppôôttss))  nn’’oonntt  ppaass  pprrêêttéé  sseerrmmeenntt..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  iillss  aaggiisssseenntt  ddaannss  
ll’’iillllééggaalliittéé  eett  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ddeess  ccoommppttaabblleess  ddee  ffaaiitt  aauu  rreeggaarrdd  ddee  
llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..      
  
22..11..11..33  AAppuurreemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  
 

    DDee  11996600  àà  ccee  jjoouurr,,  aauuccuunn  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ccoommppttaabbllee  ppuubblliicc  nn’’aa  ééttéé  jjuuggéé  eenn  
RRééppuubblliiqquuee  dduu  MMaallii..  AAiinnssii,,  aauuccuunn  ccoommppttaabbllee  ppuubblliicc  nn’’aa  ééttéé  ddéécchhaarrggéé  ddee  ssaa  
ggeessttiioonn..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  lleess  ggaarraannttiieess  ccoonnssttiittuuééeess  ppaarr  lleess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  
ddoonntt  cceerrttaaiinnss  ssoonntt  ddééccééddééss,,  rreesstteenntt  bbllooqquuééeess  ttaanntt  qquu’’iillss  nn’’oobbttiieennnneenntt  ppaass  qquuiittuuss  
ddee  lleeuurr  ggeessttiioonn..    

  DDéérroouulleemmeenntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aappuurreemmeenntt  
  

LLee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMaallii  aavveecc  ll’’aappppuuii  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  aa  rrééaalliisséé  uunnee  
ééttuuddee  ooppéérraattiioonnnneellllee  ssuurr  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  eett  ddee  jjuuggeemmeenntt  ddeess  
ccoommpptteess  ppuubblliiccss  eenn  22001100..  
LLee  rraappppoorrtt  ddee  cceettttee  ééttuuddee,,  eenn  vvuuee  ddee  rrééssoorrbbeerr  llee  rreettaarrdd  ddaannss  llee  jjuuggeemmeenntt  ddeess  
ccoommpptteess,,  aa  pprrooppoosséé  ::  

--  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunnee  llooii  ddee  vvaalliiddaattiioonn  aallllaanntt  ddee  11996600  àà  11999911,,  ppéérriiooddee  
ppeennddaanntt  llaaqquueellllee    ttoouutteess  lleess  ssiittuuaattiioonnss  eett  lleess  ddiifffféérreenntteess  ppiièècceess  
rreellaattiivveess  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  ssoonntt,,  ssooiitt  iinnttrroouuvvaabblleess,,  
ssooiitt  iinneexxppllooiittaabblleess,,  eenn  rraaiissoonn  ddeess  mmaauuvvaaiisseess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aarrcchhiivvaaggeess  
eett  ddeess  éévvèènneemmeennttss  ssuurrvveennuuss  eenn  11999911;;        

--  ll’’aappuurreemmeenntt  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  aaccccéélléérréé  ddeess  ccoommpptteess  aallllaanntt  ddee  11999922  àà  
22000088,,  ppéérriiooddee  ppeennddaanntt  llaaqquueellllee  lleess  ccoommpptteess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  
ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss  oonntt  ééttéé  pprroodduuiittss  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ;;  
cceeppeennddaanntt,,    lleessddiittss  ccoommpptteess  nn’’ééttaanntt  ppaass  eenn  ééttaatt  dd’’eexxaammeenn  eett  llaa  SSeeccttiioonn  
ddeess  CCoommpptteess  nn’’aayyaanntt  ppaass  lleess  mmooyyeennss  ppoouurr  eexxeerrcceerr  sseess  mmiissssiioonnss,,  iill  aa    
  
ééttéé  rreeccoommmmaannddéé  ddee  pprrooccééddeerr  àà  uunn  aappuurreemmeenntt  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  
aaccccéélléérréé  ;;  

--  llee  jjuuggeemmeenntt  rréégguulliieerr  àà  ppaarrttiirr  ddee  22000099,,  ppéérriiooddee  ppeennddaanntt  llaaqquueellllee  uunnee  
ddiissppoossiittiiff  ppéérreennnnee  ddee  jjuuggeemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  sseerraa  mmiissee  eenn  ppllaaccee,,  àà  
ssaavvooiirr  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunnee  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess..  

--    
AAppuurreemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ccoommppttaabblleess    ppuubblliiccss  ddee  11996600  àà  22000088  
  

UUnn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’ééttuuddee  
ooppéérraattiioonnnneellllee  ssuurr  llaa  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ppuubblliiccss  aa  ééttéé  aaddooppttéé  eenn  CCoonnsseeiill  
ddeess  MMiinniissttrreess  llee  2222  ddéécceemmbbrree  22001100  eett  iinnttééggrréé  aauu  PPllaann  dd’’AAccttiioonn  GGoouuvveerrnneemmeennttaall  
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ppoouurr  ll’’AAmméélliioorraattiioonn  eett  llaa  MMooddeerrnniissaattiioonn  ddee  llaa  GGeessttiioonn  ddeess  FFiinnaanncceess  PPuubblliiqquueess  
((PPAAGGAAMM//GGFFPPIIII))..  
PPoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ccee  ppllaann,,  llee  MMiinniissttrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  eett  ddeess  FFiinnaanncceess  aa  
rreennffoorrccéé  lleess  ccaappaacciittééss  hhuummaaiinneess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..      
CCoonncceerrnnaanntt  llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  cc''eesstt--àà--ddiirree  ddee  11996600  àà  11999911,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  
aa  eessttiimméé  ddee  ddrrooiitt  qquu’’eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  ccoommpptteess  ddee  ggeessttiioonn,,  iill  nnee  ssaauurraaiitt  yy  aavvooiirr  ddee  
jjuuggeemmeenntt..  EEllllee  aa  ssoouummiiss,,  àà  cceett  eeffffeett,,  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  uunn  rraappppoorrtt  aaccccoommppaaggnnéé  
dd’’uunn  aavvaanntt  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  vvaalliiddaattiioonn    ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss    ddee  
11996600  àà  11999911..  
LLaa  llooii  aa  ééttéé  vvoottééee  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  lloorrss  ddee  ssaa  ddeerrnniièèrree  sseessssiioonn  
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  ll’’aannnnééee  22001122..  
PPoouurr  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  pphhaassee  aallllaanntt  ddee  11999922  àà  22000088,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  llaa  pphhaassee  
pprrééccééddeennttee,,  lleess  ccoommpptteess  oonntt  ééttéé  pprroodduuiittss  mmaaiiss  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  eenn  
ééttaatt  dd’’eexxaammeenn..      
LLeess  ttrraavvaauuxx  dd’’aappuurreemmeenntt  eeffffeeccttuuééss  oonntt  aabboouuttii  aauuxx  rrééssuullttaattss  ssuuiivvaannttss  ::  

--  cceenntt  qquuaattrree  vviinnggtt  ssiixx  ((118866))  ccoommpptteess  pprroodduuiittss  ppaarr    ll’’AAggeenntt  CCoommppttaabbllee  
CCeennttrraall  dduu  TTrrééssoorr  ((AACCCCTT)),,  llee  PPaayyeeuurr  GGéénnéérraall  dduu  TTrrééssoorr  ((PPGGTT)),,  llee  
RReecceevveeuurr  GGéénnéérraall  dduu  DDiissttrriicctt  ((RRGGDD))  eett  lleess    hhuuiitt  TTrrééssoorriieerrss  PPaayyeeuurrss  
RRééggiioonnaauuxx,,  oonntt  ééttéé  ttrraaiittééss  eett  oonntt  aabboouuttii  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  qquuaarraannttee  ssiixx  
((4466))  pprroojjeettss  ddee  rraappppoorrttss  ;;  

--  ttrrooiiss  mmiillllee  cciinnqq  cceenntt  ttrrooiiss  ((33  550033))  ccoommpptteess  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss    ssuurr  lleess  qquuaattrree  
mmiillllee  cciinnqq  cceenntt  ssooiixxaannttee  ssiixx  ((44  556666))  ccoommpptteess  àà  pprroodduuiirree  ppaarr  lleess  ccoommppttaabblleess  
pprriinncciippaauuxx  ddeess  sseepptt  cceenntt  ssooiixxaannttee  eett  uunnee  ((776611))  ccoolllleeccttiivviittééss  ((770033  
CCoommmmuunneess,,  4499  CCoonnsseeiillss  ddee  cceerrcclleess,,  88  AAsssseemmbbllééeess  RRééggiioonnaalleess  eett  uunn  
CCoonnsseeiill  ddee  DDiissttrriicctt))  ;;  

--  ttrreennttee  nneeuuff  ((3399))  ccoommpptteess  dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  pprroodduuiittss  ppaarr  lleess  aaggeennttss  
ccoommppttaabblleess  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  nnoorrmmeess  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  
ccoommpptteess  ((ppiièècceess  iinnccoommppllèètteess  eett  aabbsseennccee  dd’’ééttaatt  ddee  mmiissee  eenn  ééttaatt  ddeessddiittss  
ccoommpptteess))..  

AA  ccee  nniivveeaauu,,  iill  ffaauutt  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  nnaattiioonnaauuxx  
jjuussttiicciiaabblleess  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eesstt  mmaall  cceerrnnéé..      
..  DDeess  ddéémmaarrcchheess  sseerroonntt  eennttrreepprriisseess  aauupprrèèss  dduu  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  ppoouurr  
eenn  ddéétteerrmmiinneerr  llee  nnoommbbrree,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  113311  ddee  llaa  llooii  
nn°°  9966--007711  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  11999966  ssuussvviissééee  qquuii  ssttiippuulleenntt  qquuee  ::  ««  llaa  lliissttee  ddeess    
eennttrreepprriisseess,,  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  ssoocciiééttééss  ssoouummiiss  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess  eesstt  ééttaabblliiee  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  eett  nnoottiiffiiéé  àà  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  CCeettttee  lliissttee  aa  vvaalleeuurr  iinnddiiccaattiivvee  »»..  
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22..11..22  AAccttiivviittééss  nnoonn  jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess  
 
22..11..22..11  EEllaabboorraattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  
aaccccoommppaaggnnaanntt  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  ddeess  eexxeerrcciicceess    
22000055  àà  22001100  
 

LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aassssiissttee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ddaannss  
llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett..    
CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa  44  ddee  ll’’aarrttiiccllee  114455  ddee  llaa  llooii  nn°°9966--007711  dduu  
1166  ddéécceemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  llooii  oorrggaanniiqquuee,,  ffiixxaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  lleess  rrèègglleess  ddee  
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  eellllee,,  mmooddiiffiiééee  
ppaarr  llaa  llooii  nn°°1100--002233  dduu  1177  jjuuiinn  22001100,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee    
ééttaabblliitt  aannnnuueelllleemmeenntt  uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  
aaccccoommppaaggnnaanntt  llaa  DDééccllaarraattiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  CCoonnffoorrmmiittéé..    
  
LLee  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  ccoonnssttaattee  llaa  rréégguullaarriittéé  ddeess  
ooppéérraattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  ddééccrriitteess  ddaannss  lleess  ccoommpptteess  ggéénnéérraauuxx  ddee  ll’’EEttaatt  eett  rreenndd  
ccoommppttee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aauuttoorriissaattiioonnss  ddee  rreecceetttteess  eett  ddee  ddééppeennsseess  ddoonnnnééeess  aauu  
GGoouuvveerrnneemmeenntt  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..  
  
AA  cceettttee  ffiinn,,  lleess  pprréévviissiioonnss  ddee  rreecceetttteess  iinnssccrriitteess  ddaannss  lleess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  ssoonntt  
ccoommppaarrééeess  aauuxx  rreecceetttteess  eeffffeeccttiivveess  ddééccrriitteess  ddaannss  llee  ccoommppttee  ggéénnéérraall  ddee  
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess  eett  lleess  ccoommpptteess  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  bbuuddggeettss  aannnneexxeess  eett  
lleess  ééttaattss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuii  yy  ssoonntt  aannnneexxééss..  LLeess  aauuttoorriissaattiioonnss  ddee  ddééppeennsseess  
ddoonnnnééeess  ppaarr  lleess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  eett  llee  ddééccrreett  ddee  rrééppaarrttiittiioonn,,  mmooddiiffiiééss  ppaarr  ddeess  
ddééccrreettss  dd’’aavvaanncceess  eett  lleess  aarrrrêêttééss  ddee  vviirreemmeennttss,,  ddee  ttrraannssffeerrttss  eett  ddee  rreeppoorrttss,,  ssoonntt  
rraapppprroocchhééeess  aauuxx  ssiittuuaattiioonnss  aannnnuueelllleess    ddééffiinniittiivveess  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  ccrrééddiittss  
ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  eett  lleess  oorrddoonnnnaanncceemmeennttss  eett  lleeuurr  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  
llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss  eenn  vviigguueeuurr  aauu  MMaallii..  
  
QQuuaanntt  àà  llaa  DDééccllaarraattiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  CCoonnffoorrmmiittéé,,  aavveecc  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa  cchhoossee  
jjuuggééee,,  eellllee  cceerrttiiffiiee  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  dduu  ccoommppttee  ggéénnéérraall  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  
ffiinnaanncceess  eett  ddeess  ccoommpptteess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ccoommppttaabblleess  eett  ddeess  ccoommpptteess  dd’’eexxééccuuttiioonn  
ddeess  bbuuddggeettss  aannnneexxeess,,  ééttaanntt  eenntteenndduu  qquuee  llaa  rréégguullaarriittéé  bbuuddggééttaaiirree  ddeess  ooppéérraattiioonnss  
qquuii  ss’’yy  ttrroouuvveenntt  ddééccrriitteess  eesstt  ccoonnssttaattééee  ddaannss  llee  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  
ffiinnaanncceess..  
  
AAvvaanntt  11999933,,  llaa  llooii  ddee  rrèègglleemmeenntt  ééttaaiitt  vvoottééee  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ggéénnéérraallee  
ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  pprroodduuiittee  ppaarr  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  rreessttrreeiinnttee  pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  PPrrooccuurreeuurr  
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  BBaammaakkoo  eett  ccoommpprreennaanntt  oouuttrree  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  
BBuuddggeett,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  TTrrééssoorr  eett  ddee  llaa  CCoommppttaabbiilliittéé  PPuubblliiqquuee  aaiinnssii  
qquuee  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  CCoonnttrrôôllee  FFiinnaanncciieerr  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss    
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ddee  ll’’aarrttiiccllee  4455  ddee  llaa  llooii  0066--006600  dduu  0044  NNoovveemmbbrree  11999966  rreellaattiivvee  àà  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  
qquuii  ssttiippuulleenntt  eennttrree  aauuttrreess  qquuee  ««……  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  rrèègglleemmeenntt  eesstt  aaccccoommppaaggnnéé  ::    
  

--    dd’’aannnneexxeess  eexxpplliiccaattiivveess  ffaaiissaanntt  ccoonnnnaaîîttrree  nnoottaammmmeenntt  ll’’oorriiggiinnee  ddeess  
ddééppaasssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiittss  eett  llaa  nnaattuurree  ddeess  ppeerrtteess  eett  pprrooffiittss  ;;  

--  dd’’uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  bbuuddggeettss  dd’’EEttaatt  ééttaabbllii  ppaarr  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ;;  

--  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  ééllaabboorrééee  ppaarr  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eennttrree  lleess  ccoommpptteess  ddee  ggeessttiioonn  pprroodduuiittss  ppaarr  
lleess  ccoommppttaabblleess  dduu  TTrrééssoorr  eett  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  tteennuuee  ppaarr  lleess  
OOrrddoonnnnaatteeuurrss  »»..  

  
DDee    11999933  àà  22001100,,  lleess  llooiiss  ddee  rrèègglleemmeennttss  oonntt  vvoottééeess  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  rraappppoorrttss  ssuurr  
ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  ddééccllaarraattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  
ccoonnffoorrmmiittéé    ééllaabboorrééss  ppaarr  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..    
LLee  pprréésseenntt  rraappppoorrtt  ppoorrttee  ssuurr  lleess  rraappppoorrttss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  llooiiss  ddee  ffiinnaanncceess  ddeess  
eexxeerrcciicceess  22000055  àà  22001100,,  cceeuuxx  ddee  22001111  eett  22001122  nn’’ééttaanntt  ppaass  eennccoorree  ddiissppoonniibblleess..  
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EExxeerrcciicc ee  22000055  
LLeess  rreecceetttteess    
LLeess  pprréévviissiioonnss  ddeess  rreecceetttteess  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééeess  àà  llaa  ssoommmmee  ddee    
774477,,660022  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ccoonnttrree  669999,,330033  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  eenn  22000044,,  ssooiitt  uunnee  
aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  66,,9911%%  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  33  ddee  llaa  llooii  0044--006677  dduu  2277  
ddéécceemmbbrree  22000044  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000055..  
EElllleess  ssee  ddééccoommppoosseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee    771166,,338844  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ccoonnttrree  
669999,,330033  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  eenn  22000044,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  1177,,008811  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  22,,4444%%  ;;    

--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  3311,,221188  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  
ccoonnssttiittuuééeess  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  rreessssoouurrcceess  ggéénnéérrééeess    ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  
ll’’iinniittiiaattiivvee  PPaayyss  PPaauuvvrreess  TTrrèèss  EEnnddeettttééss  ((PPPPTTEE))..    

EEnn  22000044,,  iill  nn’’yy  ppaass  eeuu  ddee  pprréévviissiioonnss  aauu  ttiittrree  ddeess  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess..  
  
LLeess  éémmiissssiioonnss  dduu  bbuuddggeett  dd’’EEttaatt  ssee  cchhiiffffrreenntt  àà  773333,,117777  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ssee  
ddééccoommppoossaanntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  667755,,110077  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  

pprréévviissiioonnss  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  771166,,338844  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  
dd’’éémmiissssiioonn  ddee  9944,,2244%%  ;;    

--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  8888,,007700  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  
ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  228822,,1111%%  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprréévviissiioonnss..    

LLeess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  ddee  rreecceetttteess  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  oonntt  aatttteeiinntt    llaa  ssoommmmee  ddee  
775533,,446688  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  9988,,7733%%..    

PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprréévviissiioonnss,,  lleess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  110000,,7799%%..  
IIllss  ssee  ddééccoommppoosseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess    dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  666655,,339999  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  
éémmiissssiioonnss  ddee  667755,,110077  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  
9988,,5566%%  ;;  
--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  8888,,007700  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCAA,,  ssooiitt  uunn  
ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  110000%%..  
LLeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ss’’ééllèèvveenntt  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  99,,770099  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA    eett  ssoonntt  
dduuss  ssuurr    lleess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess..  
  
LLeess  ddééppeennsseess    
LL’’aarrttiiccllee  44  ddee  llaa  llooii  nn°°  0044--006677  dduu  2277  ddéécceemmbbrree  22000044  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  
ll’’eexxeerrcciiccee  22000055  aa  ffiixxéé  llee  ppllaaffoonndd  ddeess  ccrrééddiittss  iinnssccrriittss  aauu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000055  àà      
883366,,  223311  mmiilllliiaarrddss  ddee    FFCCFFAA  ccoonnttrree  778877,,  119999  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee    
  
22000044,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  4499,,  003322  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  uunn  ttaauuxx  
dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee    66,,2233%%..  
SSuuiittee  aauu  ddééccrreett  dd’’aavvaannccee  nn°°  0066--002266//PP--RRMM  dduu  1166  jjaannvviieerr  22000066  ppoorrttaanntt  oouuvveerrttuurree  
ddee  ccrrééddiittss  àà  ttiittrree  dd’’aavvaannccee  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee    1144,,  440000  mmiilllliiaarrddss  ddee  FF  CCFFAA,,  lleess  
pprréévviissiioonnss  ddee  ddééppeennsseess  ssee  cchhiiffffrreenntt  àà  885500,,  663311  mmiilllliiaarrddss  ddee  FF  CCFFAA  ssee  rrééppaarrttiissssaanntt  
ccoommmmee  ssuuiitt::  
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--  ddééppeennsseess  oorrddiinnaaiirreess  ::  443377,,  668844  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA;;  
--  ddééppeennsseess  eenn  ccaappiittaall  ::  441122,,  994477  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA..  

  LLeess  ccrrééddiittss  nnoottiiffiiééss  ssee  ssoonntt  éélleevvééss  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  885500,,663311  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA..  
LLeess  ddééppeennsseess  oonntt    ééttéé  eexxééccuuttééeess    ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  778822,,119977  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  
ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  9911,,9966%%  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprréévviissiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess..  
  
LLeess  rrééssuullttaattss..  
LL’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000055  ss’’eesstt  ssoollddééee  ppaarr  uunn  ddééffiicciitt  ddee  111166,,779988  mmiilllliiaarrddss  
ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  uunnee  pprréévviissiioonn  ddee  110033,,002299  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA..  CCee  ddééffiicciitt    aa  ééttéé  
ccoouuvveerrtt  eenn  ppaarrttiiee    ppaarr  ddeess  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  8888,,007700  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddoonntt  ::  
--  pprrêêttss  bbuuddggééttaaiirreess  ::                        2200,,000044  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
--  ddoonnss    bbuuddggééttaaiirreess  ::                    4455,,443333    mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
--  RReessssoouurrcceess  PPPPTTEE  ::                        2222,,663333    mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
AAiinnssii,,  ll’’eexxeerrcciiccee  ddééggaaggee  uunn  ddééffiicciitt  ddee  2288,,772299  mmiilllliiaarrddss  ddee  ffrraannccss  CCFFAA,,  tteell  qquu’’iill  
rreessssoorrtt  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--aapprrèèss  ::  
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TTaabblleeaauu  44  ::  RRééssuullttaattss  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000055                                                                                                                                                                                    FFRRAANNCCSS  CCFFAA  

LLiibbeellllééss  
PPrréévviissiioonnss  LLFF  ::  

aa  
EEmmiissssiioonnss  ::  

bb  
RReeccoouuvvrreemmeennttss  ::  

cc  
RReesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ::  

dd==bb--cc  
TTaauuxx  //rrééaalliissaattiioonn  ::  

ee==cc//bb%%  

11--RReecceetttteess                  
BBuuddggeett  NNaattiioonnaall  447799  229922  773399  000000  449911  778811  551100  773399  448822  007733  112211  553333  99  770088  338899  220066  9988  ,,0033  
BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess    22  779944  445522  000000  22  005511  662299  774488  22  005511  662299  774488  00  110000  ,,0000  
CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx  11  775577  881166  000000  11  445588  224499  334488  11  445588  224499  334488  00  110000,,0000  
BBuuddggeett  SSppéécciiaall  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt    223322  553399  000000  000000  117799  881166  110000  000000  117799  881166  110000  000000  00  110000,,0000  
TToottaall  hhoorrss  RReecceetttteess    EExxcceeppttiioonnnneelllleess    771166  338844  000077  000000  667755  110077  448899  883355  666655  339999  110000  662299  99  770088  338899  220066    9988,,5566  
RReecceetttteess    EExxcceeppttiioonnnneelllleess  ((PPPPTTEE))  3311  221188  000000  000000  2222  663333  118866  550033  2222  663333  118822  550033  00  110000  ,,0000  
RReecceetttteess    EExxttrraaoorrddiinnaaiirreess  00  6655  443366  006611  667766  6655  443366  006611  667766  00  110000  ,,0000  
TToottaall  aavveecc  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  774477    660022  000077  000000  776633  117766  773344  001144  775533  446688  334444  880088  99  770088  338899  220066  9988,,7733  

22--  DDééppeennsseess  
CCrrééddiittss  vvoottééss  ::  

aa  
EEnnggaaggeemmeennttss  ::  

bb  MMaannddaattss  aaddmmiiss  ::cc  EEccaarrttss  dd==aa--cc  

MMaannddaattss  aaddmmiiss//ccrrééddiittss  
vvoottééss  ::  
ee==cc//aa%%  

BBuuddggeett  NNaattiioonnaall  449999  008888  220077  000000  550077  220099  774455  227711  550066  339966  772233  226600  --77  330088  551166  226600  110011,,4466  
BBuuddggeettss  RRééggiioonnaauuxx  1144  999922  771199  000000  1144  117777  222266  661177    1144  117766  662255  770055  881166  009933  229955  9944,,5566  
BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess    22  779944  445522  000000  22  116611  002200  886677  22  006633  883311  884455  773300  662200  115555  7733,,8855  
CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx  11  775577  881166  000000  11  553355  554433  113388  11  551188  772299  559911  223399  008866  440099  8866,,4400  
BBuuddggeett  SSppéécciiaall  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt    331177  559988  000000  000000  225588  887711  778811  555511  225588  004411  223355  996633  5599  555566  776644  003377  8811,,2255  
TToottaall    883366  223311  119944  000000    778833  995555  331177  444444  778822  119977  114466  336644  5544  003344  004477  663366  9933,,5544  
33--  RRééssuullttaattss            
RRééssuullttaattss  hhoorrss  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess..      --111166  779988  004455  773355      
RRééssuullttaattss  aavveecc  rreecceetttteess  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  
dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  8888  006699  224444  117799      --2288  772288  880011  555566      
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CCoonnssttaattaattiioonnss  
  
LL’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000055  aa  aabboouuttii  aauuxx  
pprriinncciippaalleess  ccoonnssttaattaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

--  llee  mmaannqquuee  dd’’oobbjjeeccttiivviittéé  ddaannss  lleess  pprréévviissiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  aauu  nniivveeaauu  ddee  cceerrttaaiinnss  
ppoosstteess  ddee  rreecceetttteess::  lleess  ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ssoonntt  ssoouuvveenntt  ttrrèèss  éélleevvééss  oouu  ttrrèèss  bbaass  ;;    

--  llee  ccuummuull  ddeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  aauu  3311  //1122  //22000044  eesstt  ttrrèèss  éélleevvéé;;  lleess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ttrraaiitteemmeenntt  
ddiilliiggeenntt  ddeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rrèègglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr,,  
ssoonntt  ddeemmeeuurrééeess  ssaannss  ssuuiittee;;  

--  aauuccuunnee  pprréécciissiioonn  nn’’aa  ééttéé  ddoonnnnééee  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  nnaattuurree  ddeess  ddééggrrèèvveemmeennttss  eett  lleess  
mmoottiiffss  ddee  rreejjeett  ddeess  rrééccllaammaattiioonnss;;  

--  ddeess  ééccaarrttss  eexxiisstteenntt  eennttrree  lleess  ddoonnnnééeess  rreellaattiivveess  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  SSppéécciiaall  
dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  rrèègglleemmeenntt  eett  cceelllleess  ddee    llaa  DDiirreeccttiioonn  
NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  PPllaanniiffiiccaattiioonn  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt;;  

--  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  5522  eett  5544  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--006600  dduu  0044  nnoovveemmbbrree  11999966  
rreellaattiivvee  àà  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess,,  nnee  ssoonntt  ppaass  ttoouujjoouurrss  rreessppeeccttééeess  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  
lleess  ccrrééddiittss  vvoottééss,,  lleess  ccrrééddiittss  nnoottiiffiiééss,,  lleess  ttrraannssffeerrttss,,  lleess  vviirreemmeennttss  eett  lleess  ddééccrreettss  
dd’’aavvaanncceess..  
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EExxeerrcciicc ee  22000066  
 

LLeess  rreecceetttteess  
  
LL’’aarrttiiccllee  33  ddee  llaa  llooii  nn°°55--006688  dduu  2288  ddéécceemmbbrree  22000055  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  
ll’’eexxeerrcciiccee  22000066  aa  ffiixxéé  lleess  pprréévviissiioonnss  ddee  rreecceetttteess  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  
884400,,774400  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ccoonnttrree  774477,,660022  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  eenn  22000055,,  ssooiitt  uunnee  
aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  9933,,113388  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  1122,,4466%%..  
EElllleess  ssee  ddééccoommppoosseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  àà  776677,,660099  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ccoonnttrree  771166,,338844  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA  eenn  22000055,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  5511,,222255  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  77,,1155%%  ;;    

--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ddee  7733,,113311  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA,,  ccoonnttrree  3311,,221188  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
eenn  22000055  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  4411,,991133  mmiilllliiaarrddss  oouu  223344,,2266%%..  
LLeess  éémmiissssiioonnss  ddee  rreecceetttteess  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  oonntt  aatttteeiinntt    llaa  ssoommmmee  ddee  887766,,992233  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssee  ddééccoommppoossaanntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  cchhiiffffrrééeess  àà  772277,,771133  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  
776677,,660099  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  9944,,8800%%  ;;    

--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  114499,,221100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  
ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  220044,,0033%%  ssuurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  7733,,113311  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA..    
PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprréévviissiioonnss  ddee  rreecceetttteess,,  lleess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  110033,,1199%%..  
IIllss  ssee  ddééccoommppoosseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  771188,,337733  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  
éémmiissssiioonnss  ddee  772277,,771133  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  
9988,,7722%%  ;;  

--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  114499,,221100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FF  CCFFAA,,  ssooiitt  uunn  
ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  110000%%..  
LLeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ssee  ssoonntt  éélleevvééss      àà  llaa  ssoommmmee  ddee  99,,334400  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA    eett  
ssoonntt    dduuss  ssuurr  lleess    rreecceetttteess  ffiissccaalleess..  
  
LLeess  ddééppeennsseess  
    
LLee  ppllaaffoonndd  ddeess  ccrrééddiittss  iinnssccrriittss  aauu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000066  aa  ééttéé  ffiixxéé  àà  
993355,,  775599  mmiilllliiaarrddss  ddee    FFCCFFAA  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  44  ddee  llaa  llooii  nn°°  0055--006688  dduu  2288  
ddéécceemmbbrree  22000055  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000066  ccoonnttrree  
885500,,  663311  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ((yy  ccoommpprriiss  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ddééccrreett  dd’’aavvaanncceess))  ppoouurr  
ll’’eexxeerrcciiccee  22000044,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  8855,,  112288  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  uunn  ttaauuxx  
dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee    1100,,0011  %%..  
CCeess  ccrrééddiittss  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::    

--  ddééppeennsseess  oorrddiinnaaiirreess  ::  445577,,  111155  mmiilllliiaarrddss  ;;  
--  ddééppeennsseess  eenn  ccaappiittaall  ::  447788,,  664444  mmiilllliiaarrddss..  

LLee  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  ccrrééddiittss  vvoottééss  aa  ééttéé  nnoottiiffiiéé..  
LLeess  ddééppeennsseess  oonntt    ééttéé  eexxééccuuttééeess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  885522,,551100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  
ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  9911,,1100%%..  
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LLeess  rrééssuullttaattss  
  
LL’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000066  ss’’eesstt  ssoollddééee  ppaarr  uunn  ddééffiicciitt  ddee  113344,,113377  mmiilllliiaarrddss  
ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  uunnee  pprréévviissiioonn  ddee  116688,,115500  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  hhoorrss  rreecceetttteess  
eexxcceeppttiioonnnneelllleess..  CCee  ddééffiicciitt    aa  ééttéé  ccoouuvveerrtt  ppaarr  ddeess  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  dd’’uunn  
mmoonnttaanntt  ddee  114499,,221100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddoonntt  ::  
--  RReessssoouurrcceess  PPPPTTEE  ::                            2211,,882277  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ;;  
--  AAppppuuiiss  bbuuddggééttaaiirreess  ::                  112277,,338833  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA..  
AAiinnssii,,  ll’’eexxeerrcciiccee  ddééggaaggee  uunn  eexxccééddeenntt  ddee  1155,,007733  mmiilllliiaarrddss  ddee  ffrraannccss  CCFFAA  qquuii  nn’’aa  ppaass  
ééttéé  aaffffeeccttéé  aauu  ccoommppttee  ppeerrmmaanneenntt  ddeess  ddééccoouuvveerrttss  dduu  TTrrééssoorr  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  
ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4444  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--006600    dduu  44  nnoovveemmbbrree  11999966  rreellaattiivvee  àà  llaa  
llooii  ddeess  ffiinnaanncceess  qquuii  ssttiippuulleenntt  eennttrree  aauuttrreess  qquuee  ««  ……  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  rrèègglleemmeenntt  
aauuttoorriissee  eennffiinn  llee  ttrraannssffeerrtt  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  ll’’aannnnééee  ffiinnaanncciièèrree  aauu  ccoommppttee  
ppeerrmmaanneenntt  ddeess  ddééccoouuvveerrttss  dduu  TTrrééssoorr……..  »»  ..    
LLaa  ssiittuuaattiioonn  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000066  eesstt  rreettrraaccééee  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--
ddeessssoouuss  ::  
  



49 
 

TTaabblleeaauu  55  ::  RRééssuullttaattss  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000066                                                                                                                                                                                                                EENN  FFCCFFAA  

LLiibbeellllééss  
PPrréévviissiioonnss  LLFF  ::  

aa  
EEmmiissssiioonnss  ::  

bb  
RReeccoouuvvrreemmeennttss  ::  

cc  
RReesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ::  

dd==bb--cc  
TTaauuxx    ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ::  

ee==cc//bb%%  

AA--RReecceetttteess                  
BBuuddggeett  NNaattiioonnaall        552288  775577  000000  000000                          553333  224466  330022  118866                          552233  990066  330011  001144                                    99  334400  000011  117722        9988,,2255  
BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess  CCpptteess  eett  FFddss  SSppéécciiaauuxx                            55  338877  006611  000000                                44  441188  227700  447722                                  44  441188  227700  447722        00  110000,,0000  
BBuuddggeett  SSppéécciiaall  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt                      223333  446655  000000  000000                          119900  004499  000000  000000                          119900  004499  000000  000000        00  110000,,0000  
TToottaall  hhoorrss  RReecceetttteess    EExxcceeppttiioonnnneelllleess          776677  660099  006611  000000                          772277  771133  557722  665588                          771188  337733  557711  448866                                    99  334400  000011  117722        9988,,7722  
RReecceetttteess  EExxcceeppttiioonnnneelllleess  ddoonntt  ::  7733  113311  226622  000000                          114499  220099  999977  991155                              114499  220099  999977  991155  00  110000,,0000  
RReessssoouurrcceess  PPPPTTEE              2255  990077  000000  000000                                                                    2211  882266  550033  999966                                      2211  882266  550033  999966            00  110000,,0000  

AAppppuuii  pprrooggrraammmmee  4477  222244  226622  000000  112277  338833  449933  991199    112277  338833  449933  991199  00  110000,,0000  

TToottaauuxx  aavveecc  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess                    884400  774400  332233  000000                          887766  992233  557700  557733                          886677  558833  556699  440011                                    99  334400  000011  117722        9988,,9933  

BB--  DDééppeennsseess  
CCrrééddiittss  vvoottééss  ::aa  

  
EEnnggaaggeemmeennttss  ::bb  

  
MMaannddaattss  aaddmmiiss  ::cc  

  
EEccaarrttss  dd==aa--cc  

  

MMaannddaattss  aaddmmiiss//ccrrééddiittss  
vvoottééss  ::  
ee==cc//aa%%  

BBuuddggeett  NNaattiioonnaall          558866  551122  889944  000000                      555588  001122  665533  334400          555555  008877  111122  880099                              3311  442255  778811  119911      9944,,6644  
BBuuddggeettss  RRééggiioonnaauuxx                        1166  443399  441166  000000                              1155  334466  773377  883322                              1155  331177  889900  885500                                    11  112211  552255  115500        9933,,1188  
BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess  CCpptteess  eett  FFddss  SSppéécciiaauuxx                            55  338877  006611  000000                                33  772266  119911  339922                                  33  558822  119955  336699                                    11  880044  886655  663311        6666,,5500  
BBuuddggeett  SSppéécciiaall  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt                      332277  442200  000000  000000                          227799  669955  774433  999988                          227788  552233  004488  332255                                4488  889966  995511  667755        8855,,0077  
TToottaall                      993355  775599  337711  000000                          885566  778811  332266  556622                          885522  551100  224477  335533                                8833  224499  112233  664477        9911,,1100  
CC--  RRééssuullttaattss                      
HHoorrss  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess..          --                  113344  113366  667755  886677                
AAvveecc  rreecceetttteess    eexxcceeppttiioonnnneelllleess  dd’’uunn  
mmoonnttaanntt  ddee  114499  220099  999977  991155                                1155  007733  332222  004488                

  



50 
 

CCoonnssttaattaattiioonnss  
  

LL’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  LLooii  ddee  FFiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000066  aa  aabboouuttii  aauuxx    
pprriinncciippaalleess  ccoonnssttaattaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess::  

--  lleess  aappppuuiiss  bbuuddggééttaaiirreess  ssoonntt  iinnssccrriittss  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  aauu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt;;  
cceeppeennddaanntt  lleess  pprréévviissiioonnss  nn’’oonntt  ppuu  êêttrree  mmaaîîttrriissééeess  ccaarr  aayyaanntt  ééttéé  eexxééccuuttééeess  àà  
hhaauutteeuurr  ddee  220044,,0033%%  ;;  

--    llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommppttaabbiilliissaattiioonn  ddeess  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  
DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  dduu  BBuuddggeett  eett  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  TTrrééssoorr  eett  ddee  llaa  
CCoommppttaabbiilliittéé  PPuubblliiqquuee  nn’’eesstt  ppaass  hhaarrmmoonniisséé  ;;  

--  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ddeemmeeuurree  ttrrèèss  éélleevvéé  
  ((99,,334400  mmiilllliiaarrddss  ddee  FF  CCFFAA))  ;;    

--  lleess  eexxoonnéérraattiioonnss  ffiissccaalleess  aaccccoorrddééeess  aauu  ccoorrddoonn  ddoouuaanniieerr  aauu  ccoouurraanntt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  
22000066  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  6699,,995533  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ssoonntt  ttrroopp  éélleevvééeess  eett  mméérriitteenntt  
dd’’êêttrree  mmoorraalliissééeess  ;;    

--  lleess  ccrrééddiittss  nnoottiiffiiééss  ddeess  rruubbrriiqquueess  ((ddééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  ddééppeennsseess  
dd’’  ««  EEqquuiippeemmeenntt  eett  dd’’IInnvveessttiisssseemmeennttss  »»,,  aauuttrreess  ddééppeennsseess,,  ffoonnddss  PPPPTTEE))    ssoonntt    eenn  
ddééppaasssseemmeenntt  ppaarr  rraappppoorrtt    aauuxx  ccrrééddiittss  vvoottééss;;    

--  aauu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall,,  lleess  ccrrééddiittss  nnoottiiffiiééss  ((  1166,,669933  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA))  ssoonntt  
ssuuppéérriieeuurrss  aauuxx  ccrrééddiittss  vvoottééss  ((  1166,,443399  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA));;  

--  lleess  mmaannddaattss  aaddmmiiss  aauu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall  ssoonntt  ccoonntteennuuss  ddaannss  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ;;  
ttoouutteeffooiiss,,  lleess  eennggaaggeemmeennttss  eett  lleess  mmaannddaattss  aaddmmiiss  ddee  llaa  rruubbrriiqquuee    ««  ttrraannssffeerrtt  »»  
ssoonntt  eenn  ddééppaasssseemmeenntt  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ccrrééddiittss  vvoottééss  ;;  

--  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ssoollddee  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  dduu  BBuuddggeett  eett  llaa  
DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  TTrrééssoorr  eett  ddee  llaa  CCoommppttaabbiilliittéé  PPuubblliiqquuee  nn’’eesstt  ppaass  
hhaarrmmoonniisséé  ;;  

--  ll’’eexxccééddeenntt  ddee  1155,,007733  mmiilllliiaarrddss  ddee  ffrraannccss  CCFFAA  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  
22000066  nn’’aa  ppaass  ééttéé  aaffffeeccttéé  aauu  ccoommppttee  ppeerrmmaanneenntt  ddeess  ddééccoouuvveerrttss  dduu  TTrrééssoorr  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rrèègglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..    
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EExxeerrcciicc ee  22000077  
 
  LLeess    rreecceetttteess  
  
LLeess  pprréévviissiioonnss  ddee  rreecceetttteess  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  oonntt  ééttéé  ééttaabblliieess  àà  888855,,332200  mmiilllliiaarrddss  
ddee  FFCCFFAA  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  33  ddee  llaa  llooii  nn°°66--006622  dduu  2299  ddéécceemmbbrree  22000066  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  
ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000077..  CCeess  pprréévviissiioonnss    ssee  ddééccoommppoossaanntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  

--    rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  882255,,662211  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ccoonnttrree  776677,,660099  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  eenn  22000066,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  5588,,001122  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
oouu  77,,5566%%  ;;  

  
--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ddee  5599,,669999  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  ccoonnttrree  7733,,113311  mmiilllliiaarrddss  ddee  

FFCCFFAA  eenn  22000066,,  ssooiitt  8811,,6633%%..  
  

LLeess  éémmiissssiioonnss  ddee  rreecceetttteess  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  ssee  ssoonntt  cchhiiffffrrééeess  àà  882299,,662255  mmiilllliiaarrddss  
ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  888855,,332200  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  
dd’’éémmiissssiioonn  ddee  9933,,7711%%..    
  
EElllleess  ssee  ddééccoommppoosseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  

--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt    ddee  771111,,337788  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  
pprréévviissiioonnss  ddee  882255,,662211  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  8866,,1166%%  ;;  

  
--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ddee  111188,,224477  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  

5599,,669999  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  119988,,0077%%..  
  

LLeess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  ddee  rreecceetttteess  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  oonntt  aatttteeiinntt  llaa  ssoommmmee  ddee  882233,,002222  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt    uunn  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  9999,,2200%%  eett  uunn  ttaauuxx  ddee  
rrééaalliissaattiioonn  ddee  9922,,9966%%..  
IIllss  ccoommpprreennnneenntt  ::  

--  lleess  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt    ddee  770044,,777755  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  
éémmiissssiioonnss  ddee  771111,,337788  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  eett  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  882255,,662211  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt    ddee  9999,,0077%%  eett  uunn  ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  
8855,,3366%%  ;;  

--  lleess  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  111188,,224477  mmiilllliiaarrddss  ddee          FF  CCFFAA  ppoouurr  
ddeess  éémmiissssiioonnss  ddee  mmêêmmee  mmoonnttaanntt,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  110000%%..  

  
LLeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22000077  ssee  ssoonntt  cchhiiffffrrééss  àà  66,,660022  mmiilllliiaarrddss    ddee  
FFCCFFAA..  
  
  
  

LLeess  ddééppeennsseess  



52 
 

    

AA  llaa  ddiifffféérreennccee  ddeess  BBuuddggeettss  dd’’EEttaatt  ddeess  eexxeerrcciicceess  pprrééccééddeennttss  ooùù    lleess  pprréévviissiioonnss    
ééttaaiieenntt  vveennttiillééeess  eennttrree  llee  BBuuddggeett  NNaattiioonnaall,,  lleess  BBuuddggeettss  RRééggiioonnaauuxx,,  lleess  BBuuddggeettss  
AAnnnneexxeess,,    CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx  eett  llee  BBuuddggeett  SSppéécciiaall  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt,,  
cceelllleess  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000077  ssoonntt  rreeppaarrttiieess  eennttrree  llee  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  ((PPoouuvvooiirrss  
PPuubblliiccss  eett  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  CCeennttrraalleess  eett  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  DDééccoonncceennttrrééeess  ddeess  
RRééggiioonnss))  eett  lleess  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx..  
  
  LL’’aarrttiiccllee  44  ddee  llaa  llooii  nn°°  0066--006622  dduu  2299  ddéécceemmbbrree  22000066  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  
ll’’eexxeerrcciiccee  22000077  aa  ffiixxéé  llee  ppllaaffoonndd  ddeess  ccrrééddiittss    àà  997766,,  668811  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  ccoonnttrree    
993355,,  775599  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA    ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000066,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  
4400,,  992222  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  oouu  uunn  ttaauuxx  dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee    44,,3377%%..  

  
CCeess  pprréévviissiioonnss  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::    
  

--  ddééppeennsseess  oorrddiinnaaiirreess  ::  449955,,  224455  mmiilllliiaarrddss  FFCC  FFAA  ;;  
--  ddééppeennsseess  eenn  ccaappiittaall  ::    448811,,  443366  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA..  

  
LLeess  ddoottaattiioonnss  ddee  ccrrééddiittss  ssee  ssoonntt  éélleevvééeess  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  999944,,  440000  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA,,  
ssooiitt  uunn  ddééppaasssseemmeenntt  ddee  1177,,  779988  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  mmoonnttaanntt  ddeess  
ccrrééddiittss  vvoottééss  ((997766,,  660022  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA))..  
  
CCeess  ddééppaasssseemmeennttss  ssoonntt  dduuss  ::    
  

--  aauu  mmoonnttaanntt  dduu  ddééccrreett  dd’’aavvaanncceess  nn°°  0077--224455//PP--RRMM  dduu  11eerr  aaooûûtt  22000077  ddee  FFCCFFAA  
1177,,  771100  mmiilllliiaarrddss  ;;  

--  àà    uunn  ééccaarrtt  ddee  00,,008888  mmiilllliiaarrdd  ddee  FFCCFFAA  ccoonnssttaattéé  aauu  nniivveeaauu  ddeess  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  
CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx..  
  
EEnn  tteennaanntt  ccoommppttee  dduu  mmoonnttaanntt  dduu  ddééccrreett  dd’’aavvaanncceess,,  lleess  pprréévviissiioonnss  ss’’ééttaabblliisssseenntt  àà  
999944,,  331111  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA..    
  
LLeess  ddééppeennsseess  eexxééccuuttééeess  ssee  ssoonntt  cchhiiffffrrééeess  àà  888822,,114477  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  
ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  8888,,7711%%..    

  
LLee  BBuuddggeett  ddeess  PPoouuvvooiirrss  PPuubblliiccss  eett  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  CCeennttrraalleess  aavveecc  ddeess  ccrrééddiittss  
vvoottééss  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  885533,,229966  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  aa    ééttéé  eexxééccuuttéé  àà    774422,,996688  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  8877,,0077%%..  
  
  
  
  

  
LLee  BBuuddggeett  ddeess    AAddmmiinniissttrraattiioonnss  DDééccoonncceennttrrééeess  ddeess  RRééggiioonnss  aavveecc  ddeess  ccrrééddiittss  ddee  
113355,,334433  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  aa  ééttéé  eexxééccuuttéé  àà  hhaauutteeuurr  ddee  113355,,333399  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  
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ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  dd’’eennvviirroonn  110000%%..  
  
  
LLeess  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx  oonntt  ééttéé  eexxééccuuttééss  ppoouurr  uunn  
mmoonnttaanntt  ddee  33,,884400  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  rréévviissééeess  ddee  55,,667722  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  6677,,7700%%..  
  

LLeess  rrééssuullttaattss  ::  
LL’’aarrttiiccllee  1122  ddee  llaa  llooii  nn°°  0066--006622  dduu  2299  ddéécceemmbbrree  22000066  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  
ll’’eexxeerrcciiccee  22000077,,  ffiixxee  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ddééffiicciitt  pprréévviissiioonnnneell  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  9911  228822  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA..  CCee  ddééffiicciitt  aa  ééttéé  aajjuussttéé  àà  110088,,  999911  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  eenn  tteennaanntt  
ccoommppttee  dduu  mmoonnttaanntt  dduu  ddééccrreett  dd’’aavvaanncceess..            
  
LL’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000077  ddééggaaggee  ::  

  
--  uunn  ssoollddee  ddééffiicciittaaiirree  ddee    117777,,  337711  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  hhoorrss  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ;;    
--  uunn  ssoollddee  ddééffiicciittaaiirree  ddee  5599,,  112255  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  rreecceetttteess  

eexxcceeppttiioonnnneelllleess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  111188,,  224477  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA..  
  
  
SSeelloonn  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  rrèègglleemmeenntt,,  ccee  ddééffiicciitt  ddee  5599,,  112255      mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA,,  ,,  aa  ééttéé  
ffiinnaannccéé  ppaarr  ll’’éémmiissssiioonn  ddeess  bboonnss  dduu  TTrrééssoorr  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  aarrttiicclleess  1133  eett  1144  ddee  
llaa  llooii  nn°°  0066--006622  dduu  2299  ddéécceemmbbrree  22000066  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  
22000077..  TToouutteeffooiiss  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  bboonnss  nn’’aa  ppaass  ééttéé  iinnddiiqquuéé..  
  LLaa  ssiittuuaattiioonn    dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000077  ss’’ééttaabblliitt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
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TTaabblleeaauu  66  ::  RRééssuullttaattss  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000077  
EEnn  FFCCFFAA                                                                                                                                                                                                                

LLiibbeellllééss  PPrréévviissiioonnss  LLFF  ((aa))  ÉÉmmiissssiioonnss  ((bb))  RReeccoouuvvrreemmeennttss  ((  cc  ))  RReesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  TTaauuxx    

AA--RReecceetttteess              bb--cc  cc//aa%%  cc//bb%%  

BBuuddggeett  GGéénnéérraall                        

  RReessssoouurrcceess  oorrddiinnaaiirreess                          

RReecceetttteess  eenn  ccaappiittaall            1188  994466  000000  000000            99  442244  888822  886677                                  99  442244  888822  886677        00  4499,,7755  110000,,0000  

RReecceetttteess  ffiissccaalleess      553344  449988  115500  000000            551144  119988  668866  112277                          550077  559966  220066  778866          66  660022  447799  334411        9944,,9977  9988,,7722  

RReecceetttteess  nnoonn  ffiissccaalleess                  2200  660066  225500  000000              2255  556699  111100  220077                              2255  556699  111100  220077        00  112244,,0088  110000,,0000  

TToottaall  RReessssoouurrcceess  oorrddiinnaaiirreess        557744  005500  440000  000000            554499  119922  667799  220011                          554422  559900  119999  886600          66  660022  447799  334411        9944,,5522  9988,,8800  

DDoonnss  PPrroojjeettss  eett  LLeeggss  ((BBSSII  pprrêêttss))          9922  998877  000000  000000        00  00  00  00,,0000      

DDoonnss  PPrroojjeettss  eett  PPrrooggrraammmmeess    ((BBSSII    SSuubbvveennttiioonnss))  115522  991122  000000  000000        115588  222211  008899  443388                          115588  222211  008899  443388        00  110033,,4477  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  SSppéécciiaall  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt              224455  889999  000000  000000            115588  222211  008899  443388                  115588  222211  008899  443388                                                              --            6644,,3344  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  hhoorrss  rreecceetttteess  
eexxcceeppttiioonnnneelllleess              881199  994499  440000  000000            770077  441133  776688  663399                          770000  881111  228899  229988          66  660022  447799  334411        8855,,4477  9999,,0077  

TToottaall  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  
SSppéécciiaauuxx                  55  667711  669955  000000            33  996633  666644  440044                                  33  996633  666644  440044                                                      00            6699,,8899  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  hhoorrss  RReecceetttteess    
eexxcceeppttiioonnnneelllleess            882255  662211  009955  000000        771111  337777  443333  004433                          770044  777744  995533  770022          66  660022  447799  334411        8855,,3366  9999,,0077  

RReecceetttteess  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  ::                  9944,,5522      

AAppppuuiiss  bbuuddggééttaaiirreess            4499  222277  449955  000000        99  006600  886688  445577                              5599  006600  886688  445577        00  00,,0000  110000,,0000  

PPPPTTEE            1100  447722  000000  000000              1155  006622  559900  221100                              1155  006622  559900  221100        00  110033,,4477  110000,,0000  

PPrrêêttss  bbuuddggééttaaiirreess            3388  559900  777744  661144                              3388  559900  777744  661144        00  6644,,3344  110000,,0000  

DDoonnss  bbuuddggééttaaiirreess            55  553333  223333  336677                                  55  553333  223333  336677        00  8855,,4477  110000,,0000  

TToottaall  RReecceetttteess    eexxcceeppttiioonnnneelllleess..                5599  669999  449955  000000        111188  224477  446666  664488                          111188  224477  446666  664488        00  6699,,8899  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  yy  ccoommpprriiss  rreecceetttteess  
eexxcceeppttiioonnnneelllleess          888855  332200  559900  000000            882299  662244  889999  669911                          882233  002222  442200  335500          66  660022  447799  334411        8855,,3366  9999,,2200  
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BB--  DDééppeennsseess  PPrréévviissiioonnss  rréévviissééeess      DDoottaattiioonnss        MMaannddaattss  aaddmmiiss        EEccaarrttss          

  ((  aa))  ((  bb  ))  ((  cc  ))  aa--cc  ((  cc//aa%%))  cc//bb%%  

BBuuddggeett  GGéénnéérraall                      

PPoouuvvooiirrss  PPuubblliiccss  eett  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  
CCeennttrraalleess              885533  229966  338899  661155            885544  337799  220000  000000                          774422  996688  336666  116600                    111100  332288  002233  445555        8877,,0077  8866,,9966  

  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  DDééccoonncceennttrrééeess  ddeess  RRééggiioonnss              113355  334433  004466  000000        113344  226600  223366  000000                          113355  333399  445577  880011                                        33  558888  119999        110000,,0000  110000,,8800  

TToottaall  BBuuddggeett  GGéénnéérraall              998888  663399  443355  661155            998888  663399  443366  000000                          887788  330077  882233  996611                    111100  333311  661111  665544        8888,,8844  8888,,8844  

BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx..                      55  667711  669955  000000                55  776600  110088  000000                                  33  883399  663355  443311                            11  883322  005599  556699        6677,,7700  6666,,6666  

TToottaall  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  
SSppéécciiaauuxx..                      55  667711  669955  000000                55  776600  110088  000000                                  33  883399  663355  443311                            11  883322  005599  556699        6677,,7700  6666,,6666  

TToottaall  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt              999944  331111  113300  661155        999944  339999  554444  000000                          888822  114477  445599  339922                    111122  116633  667711  222233        8888,,7722  8888,,7711  

CC--  RRééssuullttaattss                          

SSaannss    rreecceetttteess    eexxcceeppttiioonnnneelllleess          --                117777  337722  550055  669900                    

AAvveecc  rreecceetttteess    eexxcceeppttiioonnnneelllleess    dd’’uunn  mmoonnttaanntt                                                        
ddee  111188  224477  446666  664488          --                    5599  112255  003399  004422                    
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CCoonnssttaattaattiioonnss  
  

LL’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000077  aa  aabboouuttii  aauuxx    
ccoonnssttaattaattiioonnss  ccii--ddeessssoouuss  ::  

  
--  lleess  ccrrééddiittss  vvoottééss  ssoonntt  aarrrrêêttééss  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  997766,,660022  mmiilllliiaarrddss  ddee  

FFCCFFAA,,  cceeppeennddaanntt,,  lleess  ddoottaattiioonnss  ddee  ccrrééddiittss  ssee  ssoonntt  éélleevvééeess  àà  llaa  
ssoommmmee  ddee    999944,,440000  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ééccaarrtt  ddee  1177,,779988  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCAA..  CCeett  ééccaarrtt  ccoorrrreessppoonndd      aauu    mmoonnttaanntt  dduu  ddééccrreett  
dd’’aavvaanncceess  ((1177,,770099  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA))  eett  aauu  ddééppaasssseemmeenntt  ddee  00,,008888  
mmiilllliiaarrdd  ddee  FFCCFFAA  ddee  llaa  ddoottaattiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddeess  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  
CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx  ;;    

--  lleess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  66,,660022  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  bbiieenn  
qquu’’iinnfféérriieeuurrss  àà  cceeuuxx    ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22000066,,  ddeemmeeuurreenntt  ttoouujjoouurrss  éélleevvééss  ;;    

--  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ddaannss  lleess  rraappppoorrttss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  rreellaattiivveess  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  ddiilliiggeenntt  ddeess  
rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  tteexxtteess  eenn  
vviigguueeuurr,,    ssoonntt  ddeemmeeuurrééeess  ssaannss  ssuuiittee  ;;    

--  llee  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aappppuuiiss  bbuuddggééttaaiirreess  eesstt  ddee  8855,,0099%%..  CCee  ttaauuxx  
ddooiitt  êêttrree  aamméélliioorréé  ;;  

--  llee  mmoonnttaanntt  eett  lleess  mmooddaalliittééss    dd’’éémmiissssiioonn  ddeess  bboonnss  dduu  TTrrééssoorr  aayyaanntt  
sseerrvvii  àà  ffiinnaanncceerr  llee  ddééffiicciitt  bbuuddggééttaaiirree  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  iinnddiiqquuééss..    
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EExxeerrcciicc ee  22000088  
 

LLeess    rreecceetttteess  
  
LLeess  pprréévviissiioonnss  ddee  rreecceetttteess  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000088  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééeess  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  
996622,,442288  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ssuuiivvaanntt  llaa  llooii  nn°°0077--006699  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  22000077,,  ppoorrttaanntt  
llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000088..  
CCeess  pprréévviissiioonnss  oonntt  ééttéé  rréééévvaalluuééeess  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  993366,,220088  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  
uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  2266,,222200  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  22,,7722%%  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  mmoonnttaanntt  
dduu  bbuuddggeett  iinniittiiaall  ssuuiivvaanntt  llaa  llooii  nn°°0088--005500  dduu  2266  ddéécceemmbbrree  22000088,,  ppoorrttaanntt  
mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  nn°°0077--006699    ccii--ddeessssuuss  vviissééee..  
EElllleess  ssee  ddééccoommppoosseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  885533,,444499  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
ssooiitt  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  4455,,2200%%    ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprréévviissiioonnss  iinniittiiaalleess  
ddee  889988,,664499  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ;;  

--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  8822,,775599  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  
ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  1188,,998800  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  2299,,7766%%  ppaarr  
rraappppoorrtt  àà  llaa  llooii  iinniittiiaallee..  

LLeess  éémmiissssiioonnss  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt    ssee  ssoonntt  cchhiiffffrrééeess  àà  883388,,448877  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  993366,,220088  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  
8899,,5566%%..    
EElllleess  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  773311,,880022  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  
ddeess  pprréévviissiioonnss  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  885533,,444499  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  
ttaauuxx  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  8855,,7755%%  ;;    

--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ddee  110066,,668855  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  
pprréévviissiioonnss  ddee  8822,,775599  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  
112288,,9911%%..  

LLeess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  ddeess  rreecceetttteess  dduu  BBuuddggeett  dd’’  EEttaatt  22000088  ssee  ssoonntt  éélleevvééss  àà  llaa  ssoommmmee  
ddee  881133,,008800  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  9966,,9977%%  eett  uunn  
ttaauuxx  ddee    rrééaalliissaattiioonn  ddee  8866,,8855%%..    
IIllss  ssee  ddééccoommppoosseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  770066,,339955  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,    
ssooiitt  uunn  ttaauuxx    ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  8822,,7777%%  eett    uunn  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  
ddee  9966,,5533%%  ;;  

--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ddee  110066,,668855  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  
ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  112288,,9911%%  eett  uunn  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  110000%%..  
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LLeess    ddééppeennsseess    
  
SSuuiivvaanntt  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  iinniittiiaallee,,  llee  ppllaaffoonndd  ddeess  ccrrééddiittss  iinnssccrriittss  aauu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  
ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000088  eesstt  ddee  11  007722,,  661122  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  ccoonnttrree    999944,,  331111  mmiilllliiaarrddss  
FFCCFFAA    eenn  22000077  ((yy  ccoommpprriiss  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ddééccrreett  dd’’aavvaanncceess)),,  ssooiitt  uunnee  
aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  7788,,  330011  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  oouu  uunn  ttaauuxx  dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee    1100,,7799%%..  
LLaa  llooii  mmooddiiffiiccaattiivvee  nn°°0088--005500  dduu  2266  ddéécceemmbbrree  22000088  ppoorrttaanntt    mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  
llooii  nn°°0077--006699  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  22000077  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000088  aa  
ffiixxéé    llee  ppllaaffoonndd  ddeess  ccrrééddiittss    àà  11  005555,,667799  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  
1166,,993333  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  11,,5588%%  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooii  iinniittiiaallee..    
CCeess  ccrrééddiittss  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  ddééppeennsseess  oorrddiinnaaiirreess  ::  553311,,  114400  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ;;  
--  ddééppeennsseess  eenn  ccaappiittaall  ::  552244,,  553399  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA..  

LLee  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  ccrrééddiittss  vvoottééss    aa  ééttéé  nnoottiiffiiéé..    
LLeess  ddééppeennsseess  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  oonntt    ééttéé  eexxééccuuttééeess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  888833,,118877  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  11  005555,,667799  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,      ssooiitt  uunn  
ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  8833,,6666%%..  
LLee  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  aa  ééttéé  eexxééccuuttéé  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  887788,,774499  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  11  005500,,445522  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  
8833,,6655%%..    
QQuuaanntt  aauuxx  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx,,  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  
55,,222288  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ll’’eexxééccuuttiioonn  aa  ééttéé  ddee  44,,443388  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  
ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  8844,,8899%%..  

  
LLeess    rrééssuullttaattss  
  

LL’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000088  ss’’eesstt  ssoollddééee  ppaarr  uunn  ddééffiicciitt  ddee  117766,,779922  mmiilllliiaarrddss  
ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  uunnee  pprréévviissiioonn  ddee  111199,,447700  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddaannss  llee  bbuuddggeett  rreeccttiiffiiéé..  

  
CCee  ddééffiicciitt    aa  ééttéé  ccoouuvveerrtt  ppaarr  ddeess  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  
110066,,668855  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  eett  llee  rreelliiqquuaatt,,  ssooiitt  7700,,110077  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  aa  ééttéé  
ttrraannssfféérréé  aauu  ccoommppttee  ppeerrmmaanneenntt  ddeess  ddééccoouuvveerrttss  dduu  TTrrééssoorr..  

  
LLaa  ssiittuuaattiioonn  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  rreessssoorrtt  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--aapprrèèss  ::  
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LLiibbeellllééss  PPrréévviissiioonnss  LLFFRR  ((aa  ))  EEmmiissssiioonnss    ((  bb  ((bb))  RReeccoouuvvrreemmeennttss  ((  cc  ))  RReesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  
((dd  ==  bb  --  cc))  

TTaauuxx  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  

PPrréévviissiioonnss  
((cc//aa%%))  

EEmmiissssiioonnss  ((cc//bb%%))  

AA--  RReecceetttteess          

BBuuddggeett  GGéénnéérraall              

RReessssoouurrcceess  oorrddiinnaaiirreess              

RReecceetttteess  eenn  ccaappiittaall  1188  449944  000000  000000  1155  880033  777755  445599  1155  880033  777755  445599  --  8855,,4455  110000,,0000  

RReecceetttteess  ffiissccaalleess  554477  550044  554400  000000  555522  992299  557700  770099  552288  887788  994400  110022  2244  005500  663300  660077  9966,,6600  9955,,6655  

RReecceetttteess  nnoonn  ffiissccaalleess  2211  992244  446600  000000  2233  772299  775533  221177  2233  772299  775533  221177  --  110088,,2233  110000,,0000  

TToottaall  RReessssoouurrcceess  oorrddiinnaaiirreess  558877  992233  000000  000000  559922  446633  009999  338855  556688  441122  446688  777788  2244  005500  663300  660077  9966,,6688  9955,,9944  

DDoonnss  PPrroojjeettss  eett  LLeeggss  ((BBSSII  pprrêêttss))  115544  110000  000000  000000  --  --  --      

DDoonnss  PPrroojjeettss  eett  PPrrooggrraammmmeess  ((BBSSII    SSuubbvveennttiioonnss))  110066  119988  000000  000000  113333  118844  770000  000000  113333  118844  770000  000000  --  112255,,4411  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  hhoorrss  rreecceetttteess  
eexxcceeppttiioonnnneelllleess  

884488  222211  000000  000000  772255  664477  779999  338855  770011  559977  116688  777788  2244  005500  663300  660077  8822,,7711  9966,,6699  

TToottaall  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx  55  222288  119966  000000  66  115533  559966  777744  44  779977  335500  336611  11  335566  224466  441133  9911,,7766  7777,,9966  

TToottaall  BBuuddggeett  dd’’ÉÉttaatt  hhoorrss  RReecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  885533  444499  119966  000000  773311  880011  339966  115599  770066  339944  551199  113399  2255  440066  887777  002200  8822,,7777  9966,,5533  

RReecceetttteess  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess..              

AAppppuuii  bbuuddggééttaaiirree  6644  007755  448833  000000  5544  662244  556688  777722  5544  662244  556688  777722  --  8855,,2255  110000,,0000  

PPPPTTEE  1122  668833  000000  000000  1122  777755  992211  335522  1122  777755  992211  335522  --  110000,,7733  110000,,0000  

EEmmpprruunntt  oobblliiggaattaaiirree  66  000000  000000  000000        --    

PPrrêêttss  bbuuddggééttaaiirreess    3399  228844  779977  550000  3399  228844  779977  550000  --    110000,,0000  

DDoonnss  bbuuddggééttaaiirreess      --  --      

TTaabblleeaauu  77  ::  RRééssuullttaattss  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000088                                                                                                                                                                                              eenn  FFCCFFAA  
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TToottaall  RReecceetttteess  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess..  8822  775588  448833  000000  110066  668855  228877  662244  110066  668855  228877  662244  --  112288,,9911  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  dd''ÉÉttaatt  993366  220077  667799  000000  883388  448866  668833  778833  881133  007799  880066  776633  2255  440066  887777  002200  8866,,8855  9966,,9977  

BB--  DDééppeennsseess  CCrrééddiittss  vvoottééss((  aa))  DDoottaattiioonnss  ((bb))  MMaannddaattss  aaddmmiiss  ((cc))  EEccaarrttss  

VVaalleeuurr  ((dd  ==    aa  --  cc))  TTaauuxx  ((ee  ==  cc//aa%%))  TTaauuxx  ((ff  ==  cc//bb%%))  

BBuuddggeett  GGéénnéérraall              

PPoouuvvooiirrss  PPuubblliiccss  eett  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  CCeennttrraalleess  990022  998833  778800  000000  990033  664455  556655  000000  773344  662299  331166  448866  116688  335544  446633  551144  8811,,3366  8811,,3300  

AAddmmiinniissttrraattiioonnss  DDééccoonncceennttrrééeess  ddeess  RRééggiioonnss  114477  446688  115566  000000  114466  880066  337711  000000  114444  111199  446600  771177  33  334488  669955  228833  9977,,7733  9988,,1177  

TToottaall  11  005500  445511  993366  000000  11  005500  445511  993366  
000000  

887788  774488  777777  220033  117711  770033  115588  779977  8833,,6655  8833,,6655  

BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess  CCoommpptteess  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx..  55  222288  119966  000000  55  222288  119966  000000  44  443388  226633  001122  778899  993322  998888  8844,,8899  8844,,8899  

  55  222288  119966  000000  55  222288  119966  000000  44  443388  226633  001122  778899  993322  998888  8844,,8899  8844,,8899  

TToottaall    BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  11  005555  668800  113322  000000  11  005555  668800  113322  
000000  

888833  118877  004400  221155  117722  449933  009911  778855  8833,,6666  8833,,6666  

CC--  RRééssuullttaattss              

HHoorrss  rreecceetttteess  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess..      --117766  779922  552211  007766        

AAvveecc  rreecceetttteess  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  
110066  668855  228877  662244  

    --7700  110077  223333  445522        
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CCoonnssttaattaattiioonnss  
  

LL’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22000088  aa  aabboouuttii  aauuxx    
pprriinncciippaalleess  ccoonnssttaattaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess::  

  
−−  llee  BBuuddggeett  SSppéécciiaall  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt  nn’’aa  eennrreeggiissttrréé  nnii  éémmiissssiioonn,,  nnii    

rreeccoouuvvrreemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  iinnttéérriieeuurr    ttoouutt  ccoommmmee  eenn  
22000077  ;;    

−−  lleess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22000088  ss’’ééllèèvveenntt  àà  llaa  
ssoommmmee  ddee  2255,,  440077  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  eennvviirroonn  llee  ttrriippllee  ddee  cceeuuxx  ddee  
ll’’eexxeerrcciiccee  22000077  ((66,,660022  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA))  rrééppaarrttiiss  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

                                                                  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  ::  2244,,005511  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ;;      
                                                                  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess  ::  11,,335566  mmiilllliiaarrdd  ddee  FFCCFFAA  eennrreeggiissttrrééss    
                                                                    ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ;;    

--  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ddaannss  lleess  rraappppoorrttss  aannttéérriieeuurrss  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee,,  rreellaattiivveess  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  
ddiilliiggeenntt  ddeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  
tteexxtteess  eenn  vviigguueeuurr,,  ssoonntt    ddeemmeeuurrééeess  ssaannss  ssuuiittee  ;;      

−−  aauu  nniivveeaauu  dduu  BBuuddggeett  NNaattiioonnaall,,  lleess  ddoottaattiioonnss  ((990033,,664466  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA))  ssoonntt  ssuuppéérriieeuurreess  aauuxx  pprréévviissiioonnss  ((990022,,998844  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA))..    
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EExxeerrcciicc ee  22000099  
 

LLeess  rreecceetttteess  
  
LLaa  llooii  nn°°  0088--005511  dduu  2299  ddéécceemmbbrree  22000088,,  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  
22000099  aa  aarrrrêêttéé  lleess  pprréévviissiioonnss  ddee  rreecceetttteess  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  11  000011,,880000  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA  ccoonnttrree  993366,,220088  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  eenn  22000088,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  
6655,,559922  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  77,,0011%%..  
CCeess  pprréévviissiioonnss  oonntt  ééttéé  éévvaalluuééeess  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  11  002277,,551100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
ssuuiivvaanntt  llaa  llooii  mmooddiiffiiccaattiivvee  nn°°  0099--006600  dduu  2288  ddéécceemmbbrree  22000099,,  ssooiitt  uunnee  
aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  2255,,771100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  22,,5577  %%    ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  mmoonnttaanntt  dduu  
bbuuddggeett  iinniittiiaall..  
CCeess  pprréévviissiioonnss  ssee  ddééccoommppoosseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  
--  ddeess  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  994488,,553366  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  

ccoonnttrree  993322,,553355  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddaannss  llee  bbuuddggeett  iinniittiiaall,,  ssooiitt  1166,,000011  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  dd’’aauuggmmeennttaattiioonn  oouu  11,,7722%%  ;;  

  
--  ddeess  rreessssoouurrcceess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ééttaabblliieess  àà  7788,,997744  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  

ccoonnttrree  6699,,226655  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddaannss  llee  bbuuddggeett  iinniittiiaall,,  ssooiitt  uunnee  
aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  99,,770099  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  1144,,0022%%..  

  
LLeess  éémmiissssiioonnss    oonntt  ééttéé  ddee  995566,,002299  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  
11  002277,,551100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  9933,,0044  %%..  
  
EElllleess  ccoommpprreennnneenntt  ::  

  
--  ddeess  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt    ddee  990022,,339944  mmiilllliiaarrddss  ddee  

FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee    994488,,553366  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  
ttaauuxx  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  9999,,1144  %%  ;;  

  
--  ddeess  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee    5533,,663355  mmiilllliiaarrddss  ddee  

FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  7788,,997744  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  
ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  6677,,9911%%..  

  
LLeess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  ddee  rreecceetttteess  ssee  ssoonntt  éélleevvééss  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  994488,,883399  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  11  002277,,551100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  
rrééaalliissaattiioonn  ddee9922,,3344  %%  eett  uunn  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  9999,,2255%%..  
  
LLeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22000099  ssee  ssoonntt  cchhiiffffrrééss  àà  77,,119900  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA..  
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LLeess  ddééppeennsseess    
  

LL’’aarrttiiccllee  44  ddee  llaa  llooii  nn°°  0088--005511  dduu  2299  ddéécceemmbbrree  22000088  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  
iinniittiiaallee  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000099  ffiixxee  llee  ppllaaffoonndd  ddeess  ccrrééddiittss  iinnssccrriittss  aauu  BBuuddggeett    dd’’EEttaatt  
22000099  àà  11  112299,,  110044  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  ccoonnttrree  11  007722,,  661133  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  
22000088,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  5566,,  449911  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  oouu  uunn  ttaauuxx  
dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  55,,2277%%..  
  

CCeettttee  llooii  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  rreeccttiiffiiccaattiioonn..  AAiinnssii,,  ll’’aarrttiiccllee  44  ddee  llaa  llooii  0099--006600  dduu  2288  
ddéécceemmbbrree  22000099  mmooddiiffiiaanntt  llaa  llooii  nn°°  0088--005511  dduu  2299  ddéécceemmbbrree  22000088  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  
ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000099  aa  ffiixxéé  llee  ppllaaffoonndd  ddeess  ccrrééddiittss  àà  11  115544,,  881144  mmiilllliiaarrddss  
FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  2255,,771100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooii  
iinniittiiaallee  oouu  22,,2288%%..  CCeess  ccrrééddiittss  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  

--  ddééppeennsseess  oorrddiinnaaiirreess  ::  662288,,  004422  mmiilllliiaarrddss    FFCCFFAA  ;;  
--  ddééppeennsseess  eenn  ccaappiittaall  ::  552266,,  777722  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA..  

  

LLeess  ccrrééddiittss  nnoottiiffiiééss  oonntt  ééttéé  ddee  11  115544,,991144  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  ccrrééddiittss  vvoottééss  
ddee  mmêêmmee  mmoonnttaanntt..  

  

LLeess  ddééppeennsseess  oonntt  ééttéé  eexxééccuuttééeess  àà  hhaauutteeuurr  ddee  11  002211,,118800  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  
ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  8888,,4433%%  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aauuttoorriissaattiioonnss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  
NNaattiioonnaallee..  
  
LLeess  pprréévviissiioonnss  dduu  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  ((11  114411,,  884466  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA))  oonntt  ééttéé  
eexxééccuuttééeess  àà  hhaauutteeuurr  ddee  11  001133,,222233  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  
8888,,7744%%..  
  
LLeess  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  CCoommpptteess  eett    FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx  oonntt  ééttéé  eexxééccuuttééss  ppoouurr  uunn  
mmoonnttaanntt  ddee  77,,995577  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ssuurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  1122,,996688  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  6611,,3366%%..  

  
LLeess  rrééssuullttaattss  
  

DDaannss  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  iinniittiiaallee  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000099,,  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ddééffiicciitt  
pprréévviissiioonnnneell  ss’’eesstt  éélleevvéé  àà  112277,,  330044  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  qquuii  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  
mmooddiiffiiccaattiioonn  ppaarr  llaa  llooii  rreeccttiiffiiccaattiivvee..  

  
LL’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000099  ss’’eesstt  ssoollddééee  ppaarr  uunn  ddééffiicciitt  ddee  7722,,334411    mmiilllliiaarrddss  
ddee  FFCCFFAA..  CCee  ddééffiicciitt  aa  ééttéé  ccoouuvveerrtt  ppaarr  ddeess  eemmpprruunnttss  eett  ddoonnss  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  
9922,,668855    mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  eett  llee  rreelliiqquuaatt,,  ssooiitt  uunn  eexxccééddeenntt  ddee  2200,,334455  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA  aa  ééttéé  ttrraannssfféérréé  aauu  ccoommppttee  ppeerrmmaanneenntt  ddeess  ddééccoouuvveerrttss  dduu  TTrrééssoorr  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  4444  ddee  llaa  llooii  nn°°009966--006600  dduu  44  nnoovveemmbbrree  11999966  rreellaattiivvee  àà  llaa  
llooii  ddee  ffiinnaanncceess,,  tteell  qquu’’iill  rreessssoorrtt  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--  aapprrèèss  ::    
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TTaabblleeaauu  88  ::  RRééssuullttaatt  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22000099                                                                                                                                                                            EENN  FFCCFFAA  
  

LLiibbeellllééss  

PPrréévviissiioonnss  LLFFRR  
  ((aa))  

ÉÉmmiissssiioonnss    
((bb))  

RReeccoouuvvrreemmeennttss  
((  cc))  

RReesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  
((bb--cc))  

TTaauuxx    

  

PPaarr  rraappppoorrtt  
aauuxx  pprréévviissiioonnss  

((cc//aa%%))  
PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  

éémmiissssiioonnss  ((cc//bb%%))  

AA--RReecceetttteess                    

BBuuddggeett  NNaattiioonnaall                    

RReecceetttteess  eenn  ccaappiittaall                                    4400  993311  000000  000000                      3355  558822  776600  440033                      3355  558822  776600  440033                                                                                --            8866,,9933  110000,,0000  

RReecceetttteess  ffiissccaalleess                                661100  996622  220000  000000                          663344  005599  220077  111188                          662288  552211  001188  778822                                    55  553388  118888  333366        110022,,8877  9999,,1133  

RReecceetttteess  nnoonn  ffiissccaalleess                                    2266  004455  880000  000000                              3300  119922  112211  332277                                3300  119922  112211  332277                                                                                --            111155,,9922  110000,,0000  

TToottaall  RReessssoouurrcceess  oorrddiinnaaiirreess  dduu  BBuuddggeett  NNaattiioonnaall                    667777  993399  000000  000000                  669999  883344  008888  884488                  669944  229955  990000  551122                          55  553388  118888  333366        110022,,4411  9999,,2211  

DDoonnss  PPrroojjeettss  eett  LLeeggss  ((BBSSII  pprrêêttss))                                111177  553366  000000  000000                              8822  119911  880055  446688                                8822  119911  880055  446688                                                                                --            6699,,9933  110000,,0000  

DDoonnss  PPrroojjeettss  eett  PPrrooggrraammmmeess  ((BBSSII    SSuubbvveennttiioonnss))                                114400  009933  000000  000000                          110099  115500  550000  000000                          110099  115500  550000  000000                                                                                --            7777,,9911  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  SSppéécciiaall  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt                    225577  662299  000000  000000                  119911  334422  330055  446688                  119911  334422  330055  446688                                                            --            7744,,2277  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  hhoorrss  rreecceetttteess  eexxttéérriieeuurreess                    993355  556688  000000  000000                  889911  117766  339944  331166                  888855  663388  220055  998800                          55  553388  118888  333366        9944,,6666  9999,,3388  

TToottaall  rreecceetttteess  eexxttéérriieeuurreess                                      7788  997744  110044  000000                              5533  663344  662211  113399                                5533  663344  662211  113399        00            6677,,9911  110000,,0000  

AAppppuuiiss  bbuuddggééttaaiirreess                        5555  664422  110044  000000                      4455  551199  665544  993311                      4455  551199  665544  993311                                                                              00            8811,,8811  110000,,0000  

PPPPTTEE++  eemmpprruunnttss  oobblliiggaattaaiirreess                                    2233  333322  000000  000000                                    88  111144  996666  220088                                    88  111144  996666  220088                                                                                00            3344,,7788  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  yy  ccoommpprriiss  rreecceetttteess  eexxttéérriieeuurreess  11  001144  554422  110044  000000    994444  881111  001155  445555  993399  227722  882277  111199  55  553388  118888  333366  9922,,5588  9999,,4411  

TToottaall  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx                        1122  996677  779999  000000                      1111  221177  666677  779922                          99  556666  115555  666600                          11  665511  551122  113322        7733,,7777  8855,,2288  

TToottaall  BBuuddggeett  dd''EEttaatt..                11  002277  550099  990033  000000                  995566  002288  668833  224477                  994488  883388  998822  777799                          77  118899  770000  446688        9922,,3344  9999,,2255  
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BB--  DDééppeennsseess  
  

CCrrééddiittss  vvoottééss::  
((aa))  

DDoottaattiioonnss  ::    
((bb))  

MMaannddaattss  aaddmmiiss  ::    
((cc))  

EEccaarrttss  
  ((dd==  aa--cc))  

TTaauuxx  MMddttss  
aaddmmiiss//ccrrééddiittss  
vvoottééss((cc//aa//%%))  

TTaauuxx  MMddttss  
aaddmmiiss//ddoottaattiioonnss  

((cc//bb%%))  

PPoouuvvooiirrss  PPuubblliiccss  eett  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  CCeennttrraalleess      998844  115511  003399  000000            998811  554400  994411  000000                  885599  225555  880011  550077                          112244  889955  223377  449933        8877,,3311  8877,,5544  

  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  DDééccoonncceennttrrééeess  ddeess  RRééggiioonnss      115577  669944  998866  000000            116600  330055  008844  000000                  115533  996666  777788  557733                                    33  772288  220077  442277        9977,,6644  9966,,0055  

TToottaall  dduu  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  11  114411  884466  002255  000000  11  114411  884466  002255  000000  11001133  222222  558800  008800  112288  662233  444444  992200  8877,,7744%%  8888,,7744%%  

TToottaall  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx      1122  996677  779999  000000                  1122  996677  779999  000000                          77  995577  000066  889922                                    55  001100  779922  110088        6611,,3366  6611,,3366  

TToottaall  BBuuddggeett  dd''EEttaatt..    11  1155  44  881133  882244  000000            11  115544  881133  882244  000000              11  002211  117799  558866  997722                          113333  663344  223377  002288        8888,,4433  8888,,4433  

CC--  RRééssuullttaattss  112277  330033  992211  000000        --            7722  334400  660044  119933                    

MMoonnttaanntt    eemmpprruunnttss  eett  ddoonnss                        9922  668855  448822  447799                    

AAvveecc  rreecceetttteess  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  
9922  668855  448822  447799  ((eexxccééddeenntt))..                        2200  334444  887788  228866                    
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CCoonnssttaattaattiioonnss  
  

LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aa  ttrraannssmmiiss  ppaarr  bboorrddeerreeaauu  nn°°  00221188//CCSS--SSCC  dduu  2233  
ddéécceemmbbrree  22001111  cceess  ccoonnssttaattaattiioonnss  aauu  MMiinniissttrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  eett  ddeess  FFiinnaanncceess  ppoouurr  
oobbsseerrvvaattiioonnss..  

  
PPaarr  lleettttrree  nn°°  114422  //MMEEFF  dduu  1177  jjaannvviieerr  22001122,,  llee  MMiinniissttrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  eett  ddeess  
FFiinnaanncceess  aa  ffaaiitt  ppaarrvveenniirr  lleess  rrééppoonnsseess  aauuxx  oobbsseerrvvaattiioonnss  ccii--  aapprrèèss  ::  
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AAnnaallyyssee  ddeess  rrééppoonnsseess  aauuxx  oobbsseerrvvaattiioonnss  dduu  MMiinniissttrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  eett  ddeess  FFiinnaanncceess  ssuurr  lleess  ccoonnssttaattaattiioonnss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess..  

  
SSyynntthhèèssee  ddeess  ccoonnssttaattaattiioonnss  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  

SSyynntthhèèssee  ddeess  rrééppoonnsseess  aauuxx  
oobbsseerrvvaattiioonnss  dduu  MMiinniissttrree  

AAvviiss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  

DDeess  eennggaaggeemmeennttss  ssuuppéérriieeuurrss  aauuxx  ddoottaattiioonnss  
aauu  nniivveeaauu  ddeess  bbuuddggeettss  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  
ddééccoonncceennttrrééeess  ddeess  rrééggiioonnss    
  

LLeess  ddééppaasssseemmeennttss  ssiiggnnaallééss  ssee  ssiittuueenntt  aauu  
nniivveeaauu  dduu  ppeerrssoonnnneell  eett  ssee  jjuussttiiffiieenntt  
eesssseennttiieelllleemmeenntt  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ccrrééddiittss  
ddee  ppeerrssoonnnneell  oonntt  uunn  ccaarraaccttèèrree  éévvaalluuaattiiff..  
CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  iill  aa  ééttéé  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ddaannss  
llaa  nnoottee  dd’’aajjuusstteemmeenntt  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  
rrèègglleemmeenntt..  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  
1122  ddee  llaa    llooii  nn°°  9966--006600  dduu  0044  nnoovveemmbbrree  
11999966  rreellaattiivvee  àà  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess,,  lleess  
ddééppeennsseess  ddee  ppeerrssoonnnneell  nnee  ffoonntt  ppaass  ppaarrttii  
ddeess  ccrrééddiittss  éévvaalluuaattiiffss..  AAuussssii  ll’’AAnnnneexxee  VV  
rreellaattiivvee  aauu  ttaabblleeaauu  ddeess  ddééppeennsseess  ddeess  
ccrrééddiittss  éévvaalluuaattiiffss  jjooiinnttee  àà  llaa  LLooii  ddee  
FFiinnaanncceess  22000099  nnee  rreettiieenntt  ppaass  lleess  ddééppeennsseess  
ddee  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmee  ccrrééddiittss  éévvaalluuaattiiffss..  

LL’’aabbsseennccee  ddee  pprréévviissiioonnss  aauu  ttiittrree  dduu  
ffiinnaanncceemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  dduu  BBSSII  ééttaanntt  
eenntteenndduu  qquuee  cceettttee  rruubbrriiqquuee  ddooiitt  êêttrree  
aalliimmeennttééee  ppaarr  ddeess  eexxoonnéérraattiioonnss  aaccccoorrddééeess  
aauuxx  pprroojjeettss  eett  pprrooggrraammmmeess  ffiinnaannccééss  ppaarr  lleess  
ppaarrtteennaaiirreess  ééttrraannggeerrss..  
  

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  dduu  BBSSII  ééttaaiitt  
eesssseennttiieelllleemmeenntt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ll’’eeffffoorrtt  
iinntteerrnnee  ccoonnsseennttii  ppaarr  ll’’EEttaatt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  
cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess..  CCeett  eeffffoorrtt  ss’’éélleevvaaiitt  àà  
eennvviirroonn  1100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppaarr  aann  eett  
rreepprréésseennttaaiitt  llee  nniivveeaauu  ddeess  eexxoonnéérraattiioonnss  
aaccccoorrddééeess  aauuxxddiitteess  eennttrreepprriisseess  ppaarr  ll’’EEttaatt..  AA  
ppaarrttiirr  ddee  22000055,,  cceettttee  rruubbrriiqquuee  nn’’aa  pplluuss  ééttéé  
ccoommppttaabbiilliissééee  ddaannss  llee  bbuuddggeett  dd’’EEttaatt  
ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  rreessssoouurrccee  rrééeellllee  mmaaiiss  
pplluuttôôtt  ccoommmmee  uunnee  ddééppeennssee  eett  uunnee  
rreessssoouurrccee  ppoouurr  cceess  eennttrreepprriisseess..  

LL’’aaccttee  jjuurriiddiiqquuee  qquuii  ssoouuss--tteenndd  llaa  ddéécciissiioonn  
ddee  ssuupppprriimmeerr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  dduu  
BBSSII  nn’’aa  ppaass  ééttéé  pprroodduuiitt  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  cceess  
ffiinnaanncceemmeennttss    ddooiitt  êêttrree  ppoorrttéé  àà  llaa  
ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff..  
  

FFaaiibblleessssee  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  rreecceetttteess  ddeess  
««  ppoosstteess  ppéénnaalliittééss  pprroodduuiittss  ddoommaanniiaauuxx  »»,,  
««  ddrrooiittss  ddee  ttiimmbbrree  »»  eett  ««    ttaaxxeess  ssuurr  lleess  

LLeess  éémmiissssiioonnss  aauu  ttiittrree  ddeess  ppoosstteess  
««  ppéénnaalliittééss  ssuurr  pprroodduuiittss  ddoommaanniiaauuxx  »»  
((DDNNDDCC)),,  ««  ddrrooiittss  ddee  ttiimmbbrree  »»  ((DDNNDDCC))  eett  

CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ppoosstteess  ««  ppéénnaalliittééss  pprroodduuiittss  
ddoommaanniiaauuxx  »»  ((DDNNDDCC)),,  ««  ddrrooiittss  ddee  ttiimmbbrree  »»  
((DDNNDDCC))  eett  ««  ttaaxxeess  ssuurr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  
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ééttaabblliisssseemmeennttss  ccllaassssééss  iinnssaalluubbrreess  ppaarr  
rraappppoorrtt  aauuxx  éémmiissssiioonnss  »»..  
  

««  ttaaxxeess  ssuurr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ccllaassssééss  
iinnssaalluubbrreess  »»,,  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  eessttiimmaattiioonn  
dduu  nniivveeaauu  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  qquuee  lleess  
sseerrvviicceess  dd’’aassssiieettttee  eett  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ssee  
ddoonnnneenntt..  AA  cceett  ééggaarrdd,,  llee  ddééppaasssseemmeenntt  ddeess  
pprréévviissiioonnss  nnee  ppoouurrrraaiitt  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  
eennttoorrssee  àà  llaa  llooii..  CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  uunnee  
ppeerrffoorrmmaannccee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee..    

ccllaassssééss  iinnssaalluubbrree  »»ss  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  éémmiissssiioonnss  
eett  nnoonn  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  rreecceetttteess,,  lleess  
éémmiissssiioonnss  ééttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  ccoonnssttaattééss  ssuurr  
lleessqquueellss  ss’’ooppèèrreenntt  lleess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  ;;  iiccii  
oonn  nnee  ppeeuutt  ppaarrlleerr  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ddaannss  llaa  
mmeessuurree  ooùù  lleess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  
22000088  ((448833  993333  884422FFCCFFAA))  ssoonntt  ssuuppéérriieeuurrss  àà  
cceeuuxx  ddee  22000099  ((334488  004433  666688  FFCCFFAA))..  
  

DDeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  aauu  nniivveeaauu  ddeess  
EEnnttrreeppôôttss  MMaalliieennss  eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  eett  aauu  
SSéénnééggaall  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  11,,665522  mmiilllliiaarrdd  ddee  
FFCCFFAA..  
  

LLeess  EEnnttrreeppôôttss  MMaalliieennss  eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  eett  
aauu  SSéénnééggaall  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  bbuuddggeettss  
aannnneexxeess  ddoonntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  ss’’eexxééccuutteenntt  
ccoommmmee  cceelllleess  dduu  bbuuddggeett  ggéénnéérraall..  LLee  nniivveeaauu  
ddeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ppeeuutt  ppaarraaîîttrree  éélleevvéé  
mmaaiiss  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  uunnee  aannoommaalliiee  aauu  vvuu  
ddee  llaa  llooii..  DDeess  eeffffoorrttss  ssoonntt  eenn  ccoouurrss  ppoouurr  llaa  
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..    

LL’’eexxiisstteennccee  ddeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr    nn’’eesstt  ppaass  
uunnee    eennttoorrssee  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  cceerrtteess,,    
mmaaiiss    cceettttee  ssiittuuaattiioonn  rréévvèèllee    uunn  mmaannqquuee  ddee  
rriigguueeuurr    ddaannss  llaa  ggeessttiioonn,,    ccoommppttee  tteennuu  ddee  
ssoonn    mmoonnttaanntt    ttrrèèss  éélleevvéé  ppuuiissqquu’’  iill  ss’’aaggiitt  ddee  
rreecceetttteess  nnoonn  ffiissccaalleess..  
  

UUnn  ééccaarrtt  ddee  116600,,  995588  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  aauu  
nniivveeaauu  ddeess  rreecceetttteess  eennttrree  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  llaa  
DDNNTTCCPP  ((11  110099,,779977  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA))  eett  ddee  
llaa  DDGGBB  ((994488,,884455  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA))..  
  
  
  
  
  
  
  
  

CCeett  ééccaarrtt  ccoorrrreessppoonndd  aauuxx  rreessssoouurrcceess  
eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess  qquuii  oonntt  ééttéé  mmoobbiilliissééeess  
ppoouurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  ddééffiicciitt  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  2200  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--
006600  dduu  0044  nnoovveemmbbrree  11999966  rreellaattiivvee  àà  llaa  llooii  
ddee  ffiinnaanncceess..  LLeess  pprrêêttss  eett  ddoonnss,,  bbiieenn  
qquu’’ééttaanntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  
ddee  ttrrééssoorreerriiee,,  ssoonntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  
bbuuddggééttaaiirreess  ddee  ll’’EEttaatt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  
llooii  ssuussvviissééee..  CCeett  ééccaarrtt  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  ddooiitt  
rreessssoorrttiirr  ddaannss  lleess  ssiittuuaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess..  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  ll’’eexxaammeenn  ddeess  rrééppoonnsseess  ddee  llaa  
DDNNTTCCPP  ssuurr  ll’’ééccaarrtt  ddeess  116600,,  995588  mmiilllliiaarrddss  
FFCCFFAA  eennttrree  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  TTrrééssoorr  eett  cceellllee  
ddee  llaa  DDGGBB  qquuee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  dduu  
BBuuddggeett  nn’’aa  ppaass  iinnttééggrréé  uunnee  ppoorrttiioonn  ttrrèèss  
iimmppoorrttaannttee  ddeess  rreecceetttteess  ddaannss  ssoonn  CCoommppttee  
AAddmmiinniissttrraattiiff  eett  nn’’aa  ddoonnnnéé  aauuccuunnee  
eexxpplliiccaattiioonn  ppoouurr  cceellaa..  
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UUnn  ééccaarrtt  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  rrééssuullttee  eennttrree  lleess  
ddoonnnnééeess  ddee  llaa  bbaallaannccee  eett  llee  rrééssuullttaatt  
dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  dd’’EEttaatt..  

  
  
  
  
  
LLaa    DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  TTrrééssoorr  eett  ddee  llaa  
CCoommppttaabbiilliittéé  PPuubblliiqquuee    nn’’aa  tteennuu  ccoommppttee  
qquuee  ddee  9922  668855  448822  447788  FFCCFFAA  ssuurr  
116600  995588  009911  220044  FFCCFFAA  ddaannss  llaa  
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  rrééssuullttaatt  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  
bbuuddggeett  22000099  ;;  
  

  
LLaa    DDiirreeccttiioonn  nnaattiioonnaallee  dduu  TTrrééssoorr  eett  ddee  llaa  
CCoommppttaabbiilliittéé  PPuubblliiqquuee      nn’’aa  pprriiss  eenn  ccoommppttee  
qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  rreecceetttteess    ddaannss  llaa  
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  rrééssuullttaatt    qquuaanndd  bbiieenn  
mmêêmmee  eellllee  aa  iimmppuuttéé  lleess  
116600,,995588    mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddaannss  lleess  
rreecceetttteess  bbuuddggééttaaiirreess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22000099..  
AAuuccuunnee  eexxpplliiccaattiioonn  nn’’aa  ééttéé  ffoouurrnniiee  
ccoonncceerrnnaanntt  ll’’ééccaarrtt  ddeess  6688,,  227733  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA  eennttrree  lleess  ddoonnnnééeess  ddeess  ddeeuuxx  
ddiirreeccttiioonnss..  
  

  
  
  
  
  
  
DDeess  ddééppaasssseemmeennttss  ssuurr  lleess  pprréévviissiioonnss  ddee  
ddééppeennsseess  PPPPTTEE  ddeess  bbuuddggeettss  ddeess  
AAddmmiinniissttrraattiioonnss  DDééccoonncceennttrrééeess  ddeess  
RRééggiioonnss..  
  

LLeess  ddééppaasssseemmeennttss  ccoonnssttaattééss  ssuurr  lleess  
rreessssoouurrcceess  PPPPTTEE  aauu  nniivveeaauu  ddeess  bbuuddggeettss  
ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ddeess  rrééggiioonnss  ppoorrtteenntt  
eexxcclluussiivveemmeenntt  ssuurr  lleess  ddééppeennsseess  ddee  
ppeerrssoonnnneell  ddaannss  ddeeuuxx  rrééggiioonnss..  GGlloobbaalleemmeenntt  
iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  iinncciiddeennccee  ssuurr  llaa  ddoottaattiioonn  
bbuuddggééttaaiirree..      
EEnn  eeffffeett,,  lleess  ddééppeennsseess  oonntt  ééttéé  eexxééccuuttééeess  àà  
hhaauutteeuurr  ddee  224499  999999  994488  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  
pprréévviissiioonnss  ddee  225500  000000  000000  FFCCFFAA  ddoonncc  iill  nnee  
rrééssuullttee  aauuccuunn  ddééppaasssseemmeenntt..  

  
  
  
  
LLeess  ddooccuummeennttss  ddee  llaa  llooii  rreeccttiiffiiccaattiivvee  22000099,,  
rreeççuuss    àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  nn’’oonntt  ppaass  
ccoonncceerrnnéé  llee  bbuuddggeett  ddeess  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  
DDééccoonncceennttrrééeess  ddeess  RRééggiioonnss  ccoommmmee  
ll’’aatttteessttee  llee  ttaabblleeaauu  ddee  rrééppaarrttiittiioonn    ddeess  
pprréévviissiioonnss  jjooiinntt..      
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EExxeerrcciicc ee  22001100  
 

LLeess  rreecceetttteess    
  

LLaa  llooii  nn°°  0099--006611  dduu  2288  ddéécceemmbbrree  22000099,,  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  
22001100  aa  aarrrrêêttéé  lleess  pprréévviissiioonnss  ddee  rreecceetttteess  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  11  110011,,660044  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
ccoonnttrree  11  002277,,551100  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  eenn  22000099,,    ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  7744,,009944  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  77,,2211%%..    
CCeess  rreessssoouurrcceess  oonntt  ééttéé  éévvaalluuééeess  àà    11  115511,,886699  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ssuuiivvaanntt  llaa  llooii  
mmooddiiffiiccaattiivvee  nn°°  1100--005599  dduu  3300  ddéécceemmbbrree  22001100,,  ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  5500,,226655  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  44,,5566  %%    ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  mmoonnttaanntt  dduu  bbuuddggeett  iinniittiiaall..  
  
CCeess  rreessssoouurrcceess  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  
--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  11  008833,,224444  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  

ccoonnttrree  11  004433,,777777  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddaannss  llee  bbuuddggeett  iinniittiiaall,,  ssooiitt  
3399,,446677  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddee  pplluuss  oouu  33,,7788%%  ;;  
  

--  rreessssoouurrcceess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  6688,,662255  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA  ccoonnttrree  5577,,882277  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddaannss  llee  bbuuddggeett  iinniittiiaall,,  ssooiitt  
uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  1100,,779988  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  oouu  1188,,6677%%..  

  
LLeess  éémmiissssiioonnss  oonntt  ééttéé  ddee  11  001144,,115533  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee    
  11  115511,,886699  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  8888,,0044  %%..  
  
EElllleess  ssee  ccoommppoosseenntt  ddee  ::  

  
--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  998833,,998811  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  

ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee    11  008833,,224444  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  
dd’’éémmiissssiioonn  ddee  9900,,8844  %%  ;;  

  
--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  3300,,117722  mmiilllliiaarrddss  ddee  

FFCCFFAA  ssuurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee    6688,,662255  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  
ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  4433,,9977%%..  

  
LLeess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  ddee  rreecceetttteess  ssee  ssoonntt  éélleevvééss  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  999911,,775533  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA  ppoouurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  11  115511,,886699  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  
rrééaalliissaattiioonn  ddee    8866,,1100  %%..  
IIllss  ccoommpprreennnneenntt  ::  
  

--  rreecceetttteess  oorrddiinnaaiirreess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  996611,,558811  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ppoouurr  
ddeess  éémmiissssiioonnss  ddee  998833,,998811  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  
rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  9977,,7722%%  ;;  
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--  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  3300,,117722  mmiilllliiaarrddss  ddee  

FFCCFFAA..  
  
  

LLeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001100  ssee  ssoonntt  cchhiiffffrrééss  àà  2222,,440000  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA  dduuss  aauu  ttiittrree  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess..  

  
LLeess  ddééppeennsseess    
  

LLee    BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001100  aaddooppttéé  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  006699--6611  dduu  2288  ddéécceemmbbrree  
22000099  aa  aarrrrêêttéé,,  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  44,,    lleess  ddééppeennsseess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  
  11  119966,,  112299  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  ccoonnttrree  11  115544,,  881133  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22000099,,  
ssooiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  4411,,  331166  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA  oouu  uunn  ttaauuxx  dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  
33,,5588%%..  
  
CCeettttee  llooii  aa  ééttéé  rreeccttiiffiiééee  ppaarr  llaa  llooii  nn°°  1100--005599  dduu  3300  ddéécceemmbbrree  22001100  ppoorrttaanntt  llooii  ddee  
ffiinnaanncceess  qquuii  aa  ffiixxéé  llee  ppllaaffoonndd  ddeess  ccrrééddiittss  iinnssccrriittss  aauu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  àà  
11  227766,,  229944  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  rrééppaarrttiiss  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  

--  ddééppeennsseess  oorrddiinnaaiirreess  ::  668844,,  001199  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA;;  
--  ddééppeennsseess  eenn  ccaappiittaall  ::  559922,,  227755  mmiilllliiaarrddss  FFCCFFAA..  

  
LLeess  ccrrééddiittss  vvoottééss    oonntt  ééttéé  eennttiièèrreemmeenntt  nnoottiiffiiééss..  

  
LLeess  ddééppeennsseess  oonntt  ééttéé  eexxééccuuttééeess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  11  006644,,003377  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  
ssooiitt  uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  8833,,3377%%..  

  
LLee  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  aa  ééttéé  eexxééccuuttéé  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  11  005577,,  550077  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA  ssuurr  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  11  226644,,  559977  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  uunnee  eexxééccuuttiioonn  ddee  
8833,,6622%%..  
  
LLeess  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx,,  aavveecc  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  1111,,669977  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  oonntt  ééttéé  eexxééccuuttééss  àà  hhaauutteeuurr  ddee  66,,553300  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  
uunn  ttaauuxx  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  5555,,8833%%..    

  
LLeess  rrééssuullttaattss    
  

LLee  ddééffiicciitt  pprréévviissiioonnnneell  iinniittiiaalleemmeenntt  aarrrrêêttéé  àà  9944,,552266  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  aa  
aauuggmmeennttéé  ddee  2299,,990000  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA,,  ssooiitt  112244,,442266  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddaannss  llaa  
llooii  ddee  ffiinnaanncceess  rreeccttiiffiiccaattiivvee..  

  
LL’’eexxééccuuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  22001100  ss’’eesstt  ssoollddééee  ppaarr  uunn  ddééffiicciitt  ddee  9944,,554466  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA  hhoorrss  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ddoonntt  ::    
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--  uunn  ddééffiicciitt  ddee  9955,,226688  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  aauu  ttiittrree  dduu  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  ;;    
--  uunn  eexxccééddeenntt  ddee  00,,772211  mmiilllliiaarrdd  ddee  FFCCFFAA  aauu  ttiittrree  ddeess  BBuuddggeettss  

AAnnnneexxeess,,  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx..  
  

EEnn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  2222,,226633  mmiilllliiaarrddss  
ddee  FFCCFFAA,,  llee  ssoollddee  ddééffiicciittaaiirree  dduu  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  ss’’eesstt  ééttaabbllii  àà  7733,,000055  mmiilllliiaarrddss  ddee  
FFCCFFAA..  

  
EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  llee  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22001100  ss’’eesstt  ssoollddéé  ppaarr  uunn  ddééffiicciitt  ddee  7722,,228844  mmiilllliiaarrddss  
ddee  FFCCFFAA..  

  
PPoouurr  ffiinnaanncceerr  llee  ddééffiicciitt,,  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  aa  eeuu  rreeccoouurrss  àà  ddeess  eemmpprruunnttss  dd’’uunn  
mmoonnttaanntt  ddee  110011,,772288  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ;;  ccee  qquuii  ssee  ttrraadduuiitt  aauu  nniivveeaauu  dduu  BBuuddggeett  
GGéénnéérraall  ppaarr  uunn  rrééssuullttaatt  eexxccééddeennttaaiirree  ddee  2288,,772233  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA..  
  
DDoonncc,,  eenn  ddééffiinniittiivvee,,  llee  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22001100  ss’’eesstt  ssoollddéé  ppaarr  uunn  eexxccééddeenntt  ddee  2299,,444444  
mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  ddoonntt  ::    
  

--  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  ::                      2288,,772288  mmiilllliiaarrddss    ddee  FFCCFFAA  ;;  
--  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx  ::            00,,772211  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA..    

  
  
LLeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  iinnddiiqquuééss  aauu  ttaabblleeaauu  ccii--aapprrèèss  ::  
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TTaabblleeaauu  99  ::  RRééssuullttaattss  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  BBuuddggeett  dd’’EEttaatt  22001100                                                                                                                                                                            EENN  FFCCFFAA  
  

  

LLiibbeellllééss  

  

PPrréévviissiioonnss  LLFFRR  

((aa))  EEmmiissssiioonnss  ((bb))  

RReeccoouuvvrreemmeennttss  

((  cc  ))  

RReesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  

  

TTaauuxx  

  

AA--RReecceetttteess              dd==((bb--cc))  

((rrééaalliissaattiioonnss))  

ee==((  cc//aa%%))  

rreeccoouuvvrreemmeennttss))  

ff==((cc//bb%%))  ((  

BBuuddggeett  GGéénnéérraall                          

  RReessssoouurrcceess  oorrddiinnaaiirreess                          

RReecceetttteess  eenn  ccaappiittaall  7722  661188  000000  000000                      5511  338855  440033  330099                      5511  338855  440033  330099        00  7700,,7766  110000,,0000  

RReecceetttteess  ffiissccaalleess  667799  007700  770000  000000        770099  888822  111199  557788        668877  448811  777777  228800        2222  440000  334422  229988        110011,,2244  9966,,8844  

RReecceetttteess  nnoonn  ffiissccaalleess  2222  338888  442200  000000        4477  997777  771111  112288        4477  997777  771111  112288        00  221144,,3300  110000,,0000  

RReecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess    1122  338844  000000  000000        77  990088  889999  333399        77  990088  889999  333399        00    6633,,8866  110000,,0000    

TToottaall  RReessssoouurrcceess  oorrddiinnaaiirreess                    778866  446611  112200  000000        881177  115544  113333  335544        779944  775533  779911  005566                      2222  440000  334422  229988        110011,,0055  9977,,2266  

DDoonnss  PPrroojjeettss  eett  LLeeggss  ((BBSSII  pprrêêttss))  221144  114433  000000  000000        110088  884455  000000  000000        110088  884455  000000  000000        00  5500,,8833  110000,,0000  

DDoonnss  PPrroojjeettss  eett  PPrrooggrraammmmeess    ((BBSSII    SSuubbvveennttiioonnss))  8833  332266  220066  000000        5588  664400  000000  000000        5588  664400  000000  000000        00  7700,,3377  110000,,0000  

TToottaall  BBSSII                    229977  446699  220066  000000        116677  448855  000000  000000        116677  448855  000000  000000        00  5566,,3300  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  hhoorrss  rreecceetttteess  
eexxcceeppttiioonnnneelllleess                11  008833  993300  332266  000000        998844  663399  113333  335544        996622  223388  779911  005566                      2222  440000  334422  229988        8888,,7777  9977,,7733  

AAppppuuiiss    bbuuddggééttaaiirreess                          

AAppppuuiiss    bbuuddggééttaaiirreess                        5566  224411  333300  000000                      2222  226622  668877  772288                      2222  226622  668877  772288        00  3399,,5588  110000,,0000  

TToottaall  AAppppuuiiss    bbuuddggééttaaiirreess                        5566  224411  333300  000000                      2222  226622  668877  772288                      2222  226622  668877  772288        00  3399,,5588  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  GGéénnéérraall                11  114400  117711  665566  000000        11  000066  990011  882211  008822        998844  550011  447788  778844                      2222  440000  334422  229988        8866,,3355  9977,,7788  

TToottaall  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess  CCoommpptteess  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx..                        1111  669977  005577  000000                          77  225511  448800  999988                          77  225511  448800  999988                                                      00          6611,,9999  110000,,0000  

TToottaall  BBuuddggeett  dd''EEttaatt                11  115511  886688  771133  000000        11  001144  115533  330022  008800        999911  775522  995599  778822                      2222  440000  334422  229988        8866,,1100  9977,,7799  
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BB--  DDééppeennsseess  

  

PPrréévviissiioonnss  LLFFRR  

((  aa    ))  

DDoottaattiioonnss  

((  bb  ))  

MMaannddaattss  aaddmmiiss  

((  cc  ))  

EEccaarrtt  

cc==  ((  aa--cc  ))  

  

dd==((cc//aa%%))  

  

EE==  ((  cc//bb%%  ))  

BBuuddggeett  GGéénnéérraall                          

PPoouuvvooiirrss  PPuubblliiccss  eett  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  CCeennttrraalleess  11  008800  887722  992200  000000        11  008855  993333  339966  000000        889911  443355  339933  994466        118899  443377  552266  005544        8822,,4477  8822,,0099  

  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  DDééccoonncceennttrrééeess  ddeess  RRééggiioonnss  118833  772244  445533  000000        117788  666633  997777  000000        116666  007711  225500  556600        1177  665533  220022  444400        9900,,3399  9922,,9955  

TToottaall  BBuuddggeett  GGéénnéérraall                11  226644  559977  337733  000000        11  226644  559977  337733  000000        11  005577  550066  664444  550066        220077  009900  772288  449944        8833,,6622  8833,,6622  

TToottaall  BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  
SSppéécciiaauuxx..  1111  669977  005577  000000                      1111  669977  005577  000000                          66  553300  110055  339933        55  116666  995511  660077        5555,,8833  5555,,8833  

TToottaall  BBuuddggeett  dd''EEttaatt                11  227766  229944  443300  000000        11  227766  229944  443300  000000        11  006644  003366  774499  889999        221122  225577  668800  110011        8833,,3377  8833,,3377  

CC--  RRééssuullttaattss                            

BBuuddggeett  GGéénnéérraall  hhoorrss  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess..            --          9955  226677  885533  445500                    

BBuuddggeett  GGéénnéérraall  aavveecc  rreecceetttteess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ((ddééffiicciitt))..          --          7733  000055  116655  772222                    

BBuuddggeettss  AAnnnneexxeess,,  CCoommpptteess  eett  FFoonnddss  SSppéécciiaauuxx    

    

772211  337755  660055        

      BBuuddggeett  dd’’EEttaatt..          7722  228833  779900  111177                                      
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CCoonnssttaattaattiioonnss  
  

PPaarr  lleettttrree  nn°°00009922//CCSS--SSCC  dduu  77  aaooûûtt  22001122,,  llee  rraappppoorrtt  pprroovviissooiirree  aa  ééttéé  ttrraannssmmiiss  aauu  
MMiinniissttrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee,,  ddeess  FFiinnaanncceess  eett  dduu  BBuuddggeett  ppoouurr  oobbsseerrvvaattiioonnss..    
LLeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ssoonntt  ppaarrvveennuueess    ppaarr  lleettttrree  nn°°0033222233//MMEEFFBB--SSGG  dduu  22  ooccttoobbrree  22001122..  
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AAnnaallyyssee  ddeess  rrééppoonnsseess  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  dduu  MMiinniissttrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee,,  ddeess  FFiinnaanncceess  eett  dduu  BBuuddggeett  ssuurr  lleess  ccoonnssttaattaattiioonnss  ddee  
llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  

  

SSyynntthhèèssee  ddeess  ccoonnssttaattaattiioonnss  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  

SSyynntthhèèssee  ddeess  rrééppoonnsseess  aauuxx  
oobbsseerrvvaattiioonnss  dduu  MMiinniissttrree  

AAvviiss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  

AAuuggmmeennttaattiioonn  ssuubbiittee  ddeess  ttaauuxx  dduu  ppoossttee  
««  pprroodduuiittss  ddiivveerrss  »»  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  
pprréévviissiioonnss  eett  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ttaauuxx  ddee  
22000099..  
  
FFaaiibbllee  ttaauuxx  ddeess  ppoosstteess  ««  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  
ccoonndduuiirree  »»  eett  ««  ttaaxxeess  ddee  ddéélliivvrraannccee  ddee    
ccaarrtteess  ddee  ttrraannssppoorrtt  »»..    
  

RRééppoonnsseess  ffoouurrnniieess  ppaarr  llaa  DDNNTTCCPP  aauuxx  
ddeeuuxx  qquueessttiioonnss..  
LLeess  rreecceetttteess  àà  llaa  cchhaarrggee  dduu  TTrrééssoorr  ssoonntt  
cceelllleess  rrééaalliissééeess  ppaarr  lleess  rrééggiieess  ddee  rreecceetttteess..  
CCeess  rreecceetttteess  ssoonntt  ccoommppoossééeess  
eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  ttaaxxeess,,  ddee  ffrraaiiss  ddeess  
pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviicceess  rreenndduuss  aauuxx  
uussaaggeerrss..  LLeeuurr  mmoobbiilliissaattiioonn  ddééppeenndd  ddee  
pplluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss  ddee  nnaattuurree  aallééaattooiirree  
qquuee  llee  TTrrééssoorr  nnee  mmaaîîttrriissee  ppaass..  EElllleess  
ppeeuuvveenntt  éévvoolluueerr  ssuuiivvaanntt  lleess  
éévvèènneemmeennttss..  

LLeess  ccoommppttaabblleess  aassssiiggnnaattaaiirreess  ddooiivveenntt  
ss’’iimmpplliiqquueerr  ddaavvaannttaaggee  ddaannss  llee  ssuuiivvii  ddeess  
rrééggiieess  ddee  rreecceetttteess  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  
mmeeiilllleeuurree  mmaaîîttrriissee  ddeess  pprréévviissiioonnss  eett  ddeess  
rreeccoouuvvrreemmeennttss  ccaarr  cceellaa  rreellèèvvee  ddee  lleeuurr  
rreessppoonnssaabbiilliittéé..  

UUnn  ééccaarrtt  ddee  2200,,889955  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA  
eennttrree  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  
rreessssoorrttaanntt  ddee  llaa  bbaallaannccee  ggéénnéérraallee  ddeess  
ccoommpptteess  ((11,,550055  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA))  eett  
cceelluuii  ffiigguurraanntt  ddaannss  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  
rrèègglleemmeenntt  ((2222,,440000  mmiilllliiaarrddss  ddee  FFCCFFAA))  
  
  
  

  
IIll  rreevviieenntt  aauu  MMiinniissttrree  eenn  cchhaarrggee  ddeess  
ffiinnaanncceess,,  11eerr  rreessppoonnssaabbllee,,  dd’’hhaarrmmoonniisseerr  
lleess  ddoonnnnééeess  ddeess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess..  
LL’’aabbsseennccee  ddee  ccoommppttaabbiilliissaattiioonn  ddeess  
mmoonnttaannttss    ddeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  
ccoonnssttiittuuee  uunn  mmaannqquuee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  
ppoouurr  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee..    
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LL’’éévvoolluuttiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  ttaaxxeess  eesstt  ffaaiibbllee  
eett  iirrrréégguulliièèrree  ((ttaaxxeess  ssyynntthhééttiiqquueess,,  ttaaxxeess  
ssuurr  lleess  ttrraannssppoorrttss  rroouuttiieerrss,,  ttaaxxeess  ssuurr  lleess  
vvééhhiiccuulleess  aauuttoommoobbiilleess))..  
DDeess  éémmiissssiioonnss  ssoouuvveenntt  ssuuppéérriieeuurreess  aauuxx  
pprréévviissiioonnss..  
  

SSeelloonn  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  IImmppôôttss,,  
lleess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  
pprréévviissiioonnss  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  
ddee  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddee  llaa  llooii  ddeess  
ffiinnaanncceess..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  pprréévviissiioonnss  ppoouurr  
lleess  éémmiissssiioonnss..  IIll  nn’’eexxiissttee  aauuccuunn  ssyyssttèèmmee  
ffiissccaall  ddoonntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  nnee  
ccoonnssaaccrree  ppaass  ddee  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr..  IIll  
ffaauutt  uunn  ccoonnttrrôôllee  eett  uunnee  rreepprriissee  aauu  pprrooffiitt  
ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

LLeess  pprréévviissiioonnss  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ;;  
iill  eesstt  ddoonncc  nnéécceessssaaiirree  qquuee  ttoouutt  éélléémmeenntt  
ppeerrttuurrbbaatteeuurr  ddee  cceess  oobbjjeeccttiiffss  ssooiitt  
eexxpplliiqquuéé..  
  

LLee  ttaauuxx  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  rreecceetttteess  
ffiissccaalleess  eesstt  ssaattiissffaaiissaanntt..  CCeeppeennddaanntt,,  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr  eesstt  ttrrèèss  
éélleevvéé..    
  

LLeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ccoommpprreennnneenntt  lleess  
rreecceetttteess  pprroovveennaanntt  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  qquuii  
ssoonntt  ffaacciilleemmeenntt  rreeccoouuvvrraabblleess  eett  ddeess  
rreeccoouuvvrreemmeennttss  iissssuuss  ddee  ccoonnttrrôôlleess  ddee  
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee..  CCeess  ccoonnttrrôôlleess  
ppoorrttaanntt  ssuurr  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  
aabboouuttiisssseenntt  àà  ddeess  mmoonnttaannttss  ddoonntt  ddeess  
ddiiffffiiccuullttééss  rrééeelllleess  eexxiisstteenntt  ppoouurr  lleeuurr  
rreeccoouuvvrreemmeenntt  iinnttééggrraall..  

LLaa  DDGGII  ddooiitt  eexxpplliiqquueerr  lleess  ddiilliiggeenncceess  
mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  
ddeess  rreesstteess  àà  rreeccoouuvvrreerr,,  qquu’’iillss  
pprroovviieennnneenntt  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ddeess  
ccoonnttrriibbuuaabblleess  oouu  ddeess  rreeddrreesssseemmeennttss  
ffiissccaauuxx..  
LLeess  éémmiissssiioonnss  rrééssuullttaanntt  ddeess  
rreeddrreesssseemmeennttss  ffiissccaauuxx  ddooiivveenntt  êêttrree  
rreeccoouuvvrrééeess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  
ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  iimmppôôttss  
eett  dduu  lliivvrree  ddee  pprrooccéédduurreess  ffiissccaalleess..  
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DDeess  ddééppaasssseemmeennttss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  
ddoottaattiioonnss  ddeess  eennggaaggeemmeennttss,,  ddeess  
mmaannddaattss  aaddmmiiss,,  ddeess  ddééppeennsseess  ddee  
ppeerrssoonnnneell  eett  ddee  ttrraannssffeerrttss  ppaarr  rraappppoorrtt  
aauuxx  pprréévviissiioonnss..  
  

SSeelloonn  llaa  DDGGBB,,  lleess  ddééppaasssseemmeennttss  
rrééssuulltteenntt  ddeess  ttrraannssffeerrttss  eett  vviirreemmeennttss  qquuii  
ssoonntt  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ppoouurr  
ll’’eexxeerrcciiccee  22001100  ;;  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  
ddééppaasssseemmeennttss  qquuaanntt  aauu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  
ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree..  LLeess  
ddiifffféérreenncceess  ssoonntt  dduueess  aauuxx  ttrraannssffeerrttss  eett  
vviirreemmeennttss  ddee  ll’’oorrddoonnnnaatteeuurr  rréégguullaarriissééss  
ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  MMiinniissttrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee,,  
ddeess  FFiinnaanncceess  eett  dduu  BBuuddggeett..  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  DDGGBB  aa  pprroodduuiitt  qquuaattrree  aarrrrêêttééss  
qquuii  ssoonntt  pprriiss  aavveecc  uunn  ggrraanndd  rreettaarrdd  ppaarr  
rraappppoorrtt  aauuxx  mmeessuurreess  rrèègglleemmeennttaaiirreess  ;;  iill  
yy  aa  ééggaalleemmeenntt  uunnee  ccoonnffuussiioonn  eennttrree  lleess  
aacctteess  ddee  ttrraannssffeerrttss  eett    lleess  aacctteess  ddee  
vviirreemmeennttss  ddee  ccrrééddiittss..  
CCeess  aacctteess  ddooiivveenntt  êêttrree  pprriiss  ssééppaarréémmeenntt  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rrèègglleemmeennttaattiioonn  eenn  
vviigguueeuurr..  
  

DDeess  ééccaarrttss  eennttrree  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  llaa  DDGGBB  
eett  ddee  llaa  DDNNTTCCPP  rreellaattiiffss  aauuxx  bbuuddggeettss  
aannnneexxeess,,  ccoommpptteess  eett  ffoonnddss  ssppéécciiaauuxx  aauu  
nniivveeaauu  ddeess  oorrddoonnnnaanncceemmeennttss  eett  ddeess  
mmaannddaattss  aaddmmiiss..  

LLaa  lliiggnnee  ««  vveerrsseemmeennttss  aauu  TTrrééssoorr  »»  
nn’’aappppaarraaiitt  nnuullllee  ppaarrtt  ddaannss  llaa  llooii  ddee  
ffiinnaanncceess  22001100,,  nnii  ddaannss  lleess  ccoommpptteess  
aaddmmiinniissttrraattiiffss  pprroodduuiittss  ppaarr  lleess  bbuuddggeettss  
aannnneexxeess  eett  ccoommpptteess  ssppéécciiaauuxx..  

LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  mmaaiinnttiieenntt  sseess  
oobbsseerrvvaattiioonnss..  EEllllee  eessttiimmee  qquu’’uunnee  nnoottee  
ssyynntthhééttiiqquuee  aapprrèèss  ppooiinnttaaggee  
ccoonnttrraaddiiccttooiirree  eennttrree  lleess  sseerrvviicceess  
tteecchhnniiqquueess  ppeerrmmeettttrraa  ddee  rrééssoouuddrree  ccee  
pprroobbllèèmmee..  

  

  

  



80 
 

22..11..22..22  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess    
  

  CCoonntteexxttee  
  
LLaa    LLooii  NN°°0000--004455  dduu  0077  jjuuiilllleett  22000000  ppoorrttaanntt  CChhaarrttee  ddeess  PPaarrttiiss  PPoolliittiiqquueess,,  aabbrrooggééee  
eett  rreemmppllaaccééee  ppaarr  llaa  llooii    NN°°0055--004477  dduu  1188  aaooûûtt  22000055    pprréévvooiitt  ll’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  ddee  
ll’’EEttaatt  aauuxx  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess..    
CCeess  ddeeuuxx  llooiiss  ééddiicctteenntt    ddaannss  lleeuurr    pprrééaammbbuullee  qquuee  ::  ««  LLeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  
rreemmpplliisssseenntt  uunnee  mmiissssiioonn  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall,,  eenn  ccoonnccoouurraanntt  ppaarr  lleess  mmooyyeennss  
ppaacciiffiiqquueess    eett  ddéémmooccrraattiiqquueess  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee,,  aaiinnssii  qquu’’àà  
ll’’éédduuccaattiioonn  cciivviiqquuee  ddeess  cciittooyyeennss  eett  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  aayyaanntt  nnaattuurreelllleemmeenntt  vvooccaattiioonn    
àà  aassssuummeerr  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ppuubblliiqquueess  »»..    
CCeettttee  aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  qquuii  rreepprréésseennttee  00,,2255%%  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess,,  eesstt  iinnssccrriittee  
aannnnuueelllleemmeenntt  aauu  bbuuddggeett  ddee  ll’’EEttaatt..    
PPoouurr  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ccee  ffiinnaanncceemmeenntt  ppuubblliicc,,  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ddooiivveenntt::  

--  jjuussttiiffiieerr  ddee  llaa  tteennuuee  rréégguulliièèrree  ddee  lleeuurrss  iinnssttaanncceess  ssttaattuuttaaiirreess;;  
--  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ssiièèggee  nnaattiioonnaall  eexxcclluussiivveemmeenntt  ddeessttiinnéé  aauuxx  aaccttiivviittééss  dduu  

ppaarrttii  ddiissttiinncctt  dd’’uunn  ddoommiicciillee  oouu  dd’’uunn  bbuurreeaauu  pprriivvéé;;  
--  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ccoommppttee  oouuvveerrtt  aauupprrèèss  dd’’uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  

iinnssttaallllééee  aauu  MMaallii  ;;  
--  tteenniirr  uunn  iinnvveennttaaiirree  aannnnuueell  ddee  lleeuurrss  bbiieennss  mmeeuubblleess  eett  iimmmmeeuubblleess  eett  

pprréésseenntteerr  lleess  ccoommpptteess  aannnnuueellss  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  
SSuupprrêêmmee  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3311  mmaarrss  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee  ;;  

--  jjuussttiiffiieerr  dd’’uunn  ccoommppttee  ddoonntt  llaa  mmoorraalliittéé  eett  llaa  ssiinnccéérriittéé  ssoonntt  ééttaabblliieess  
ppaarr  llee  rraappppoorrtt  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  
SSuupprrêêmmee  ;;  

--  jjuussttiiffiieerr  ddee  llaa  pprroovveennaannccee  ddee  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess    eett  lleeuurr  
uuttiilliissaattiioonn  ;;  

--  aavvooiirr  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  ddeerrnniièèrreess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  llééggiissllaattiivveess  oouu  
ccoommmmuunnaalleess..  

--    
LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ffaauuxx  bbiillaann  ppaarr  ttoouutt  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee  eennttrraaîînnee  llaa  ppeerrttee  dduu  ddrrooiitt  aauu  
ffiinnaanncceemmeenntt  ppuubblliicc  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee,,  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddee  ppoouurrssuuiitteess  
jjuuddiicciiaaiirreess..    
  
DDeeppuuiiss  22000011,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  vvéérriiffiiee  lleess  ccoommpptteess  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess..  
LLaa  mméétthhooddoollooggiiee  aaddooppttééee  ppoouurr  ll’’eexxaammeenn  ddeess  ccoommpptteess  aannnnuueellss  ddeess  ppaarrttiiss  aa  
ccoonnssiissttéé  àà  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ::  

--  ddee  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ((lliivvrreess  ccoommppttaabblleess,,  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  eett  
aannnneexxeess  oobblliiggaattooiirreess  aauu  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn))  ;;  

--  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’iinnvveennttaaiirree  aannnnuueell  ddeess    bbiieennss  mmeeuubblleess  eett  iimmmmeeuubblleess  ;;  
--  ddee  llaa  mmoorraalliittéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  ((oorriiggiinnee,,  pprroovveennaannccee,,  nnaattuurree  eett  ppiièècceess  

jjuussttiiffiiccaattiivveess))  ;;  
--  ddee  llaa  mmoorraalliittéé  ddeess  ddééppeennsseess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  pprriinncciippeess  eett  pprrooccéédduurreess  

pprreessccrriittss  ppaarr  lleess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  eenn  vviigguueeuurr  ;;  
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--  ddeess  ssoollddeess  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  ddee  ll’’aannnnééee  ((ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn,,  bbaannqquuee  eett  
ccaaiissssee))  ;;  

--  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  ssiièèggee  ddiissttiinncctt  dd’’uunn  ddoommiicciillee  oouu  dd’’uunn  bbuurreeaauu  pprriivvéé  ;;  
--  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  ccoommppttee  oouuvveerrtt  ddaannss  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  

nnaattiioonnaallee  ;;  
AApprrèèss  eexxaammeenn,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ffoorrmmuullee  éévveennttuueelllleemmeenntt  ddeess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  ddoonnnnee  ssoonn  ooppiinniioonn  ssuurr  llaa  rréégguullaarriittéé  eett  llaa  ssiinnccéérriittéé    
ddeess  ccoommpptteess  pprréésseennttééss..  
EEllllee  ttrraannssmmeett  llee  rraappppoorrtt  àà  llaa  DDééllééggaattiioonn  GGéénnéérraallee  aauuxx  EElleeccttiioonnss  eett  aauu  
MMiinniissttrree  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  TTeerrrriittoorriiaallee..  
LLee  rraappppoorrtt  eesstt  ttrraannssmmiiss  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  aauu  PPrreemmiieerr  
MMiinniissttrree  ppoouurr  ppuubblliiccaattiioonn  aauu  jjoouurrnnaall  ooffffiicciieell..  
  
  LLeess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ddee  22000011  àà  22001111  oonntt  aabboouuttii  aauuxx  rrééssuullttaattss  iinnssccrriittss  
aauu  ttaabblleeaauu  ccii--aapprrèèss  ::  
  
TTaabblleeaauu  1100  ::  RRééssuullttaattss  ddeess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  PPaarrttiiss  
PPoolliittiiqquueess  ddee  22000011  àà  22001111  
  

AAnnnnééeess  NNoommbbrree  ddee  
PPaarrttiiss  eennrreeggiissttrrééss  

aauu  MMAATTCCLL  
((aa))  

NNoommbbrree  ddee  
CCoommpptteess  

ddééppoossééss  ddaannss  llee  
ddééllaaii  

((bb))  

NNoommbbrree  ddee  
ccoommpptteess  
cceerrttiiffiiééss  

RRéégguulliieerrss  eett  
ssiinnccèèrreess  ((cc))  

TTaauuxx  ddee  
ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu  

ffiinnaanncceemmeenntt  ppuubblliicc  
((dd))==((bb))//((aa))%%  

22000011  8866  5511  33  5599,,3300  
22000022  8877  5555  5500  6633,,2211  
22000033  9966  5566  5544  5588,,3333  
22000044  9999  5544  5522  5544,,5544  
22000055  110033  5555  4466  5533,,3399  
22000066  110055  6622  55  5599,,0044  
22000077  110088  6622  3300  5577,,4400  
22000088  111177  5555  3322  4477,,0000  
22000099  111188  4499  3344  4411,,5522  
22001100  112233  4477  4477  3388,,2211  
22001111  113333  4477  4411  3355,,3333  
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LLee  nnoommbbrree  ddeess  ppaarrttiiss  eennrreeggiissttrrééss  ssuurr  llaa  ppéérriiooddee  22000011--22001111  aauu  MMAATTCCLL  aa  

rréégguulliièèrreemmeenntt  aauuggmmeennttéé  dd’’aannnnééee  eenn  aannnnééee..  

LLee  nnoommbbrree  ddee  ccoommpptteess  ddééppoossééss  ddaannss  llee  ddééllaaii  aa  ccoonnnnuu  ddeess  fflluuccttuuaattiioonnss  ;;  uunnee  
bbaaiissssee  eesstt  oobbsseerrvvééee  àà  ppaarrttiirr  ddee  22000077..      

LLee  nnoommbbrree  ddeess  ccoommpptteess  cceerrttiiffiiééss  aa  ccoonnnnuu  ddeess  fflluuccttuuaattiioonnss  aavveecc  uunnee  cchhuuttee  ttrrèèss  
rreemmaarrqquuaabbllee  eenn  22000066  eett  uunnee  rreepprriissee  àà  ppaarrttiirr  ddee  22000077..  ..  
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Graphique 2a : Evolution du nombre des Partis Politiques enrgistrés, des 
comptes déposés et des comptes certifiés 
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Graphique 2b :  Evolution du nombre des Partis Politiques enrgistrés, des 
comptes déposés et des comptes certifiés 
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CCoonnssttaattaattiioonnss    
LLaa  nnoonn  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  ccoommpptteess  ddee  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eesstt  dduuee    
eennttrree  aauuttrreess  àà  ::  

--  llaa  nnoonn  tteennuuee  oouu  llaa  mmaauuvvaaiissee  tteennuuee  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ;;  
--  llaa  nnoonn  ffiiaabbiilliittéé  ddee  ll’’iinnvveennttaaiirree  aannnnuueell  ddeess  bbiieennss  mmeeuubblleess  eett  iimmmmeeuubblleess  ;;  
--  ll’’aabbsseennccee  oouu  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  ddee  rreecceetttteess  eett  ddee  

ddééppeennsseess  ;;  
--  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  nnoonn  pprroobbaanntteess    ddee  ddééppeennsseess..  

EEnn  oouuttrree,,    dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aa  rreelleevvéé  àà  llaa  ssuuiittee  ddeess  
vvéérriiffiiccaattiioonnss  ::        

--  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddeeppuuiiss  22000077  dduu  nnoommbbrree  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  
aayyaanntt  ddééppoosséé  lleeuurrss  ccoommpptteess  ((6622  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eenn  22000077  ccoonnttrree  4477  eenn  
22001111))  ;;  

--  ll’’aabbsseennccee  ddee  nnoommeennccllaattuurree  ddeess  ddééppeennsseess  àà  eeffffeeccttuueerr  ssuurr  ll’’aaiiddee  ppuubblliiqquuee  
aaccccoorrddééee  aauuxx  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  rreecceetttteess  ;;  

--    lleess  pprroobbllèèmmeess  rreellaattiiffss  aauuxx  ccoommpptteess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eenn  ccaass  
ddee  ffuussiioonn  ;;  

--  ll’’aabbsseennccee  ddee  rrééfféérreennttiieell  ppoouurr  llaa  tteennuuee  ddeess  ccoommpptteess  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  22000011  
àà  22000055  ;;  

--  ll’’aabbsseennccee  oouu  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  ffoonnddss  pprroopprreess  ((pprroodduuiittss  iinntteerrnneess))  ;;  
--  ll’’aabbsseennccee  oouu  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  ffoonnddss  uuttiilliissééss  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  

mmiilliittaannttss  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ;;  
--  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ccoommpptteess  ddee  ggeessttiioonn  ddééffiicciittaaiirreess..  
PPoouurr  ppaalllliieerr  cceennttaaiinneess    iinnssuuffffiissaanncceess,,  ddeeppuuiiss  22000055,,  uunn  mmaannuueell  ppoouurr  llaa  tteennuuee  
ddeess  ccoommpptteess  aa  ééttéé  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ppaarr  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
ccoommpptteess  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  TTeerrrriittoorriiaallee  eett  
ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  LLooccaalleess  ;;  

22..11..22..33  AAuuddiitt  ddeess  pprroojjeettss  eett  pprrooggrraammmmeess      
  
DDee  11999911  àà  22001100,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aa  rrééaalliisséé  ddeess  aauuddiittss  ddee  pprroojjeettss  eett  
pprrooggrraammmmeess  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddeess  PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss..  EEllllee  aa  
pprrooccééddéé  ppaarr  aann,,  àà  ll’’aauuddiitt  ddee  pplluuss  dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  pprroojjeettss  eett  pprrooggrraammmmeess    
aappppuuyyééss  ppaarr  llee  PPrrooggrraammmmee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((PPNNUUDD))  
eett    ppaarr  llee  FFoonnddss  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  llaa    PPooppuullaattiioonn  ((FFNNUUAAPP))..    
  
  
  
22..11..22..44  SSaaiissiinnee    
 
PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

  
LLaa  ssaaiissiinnee  aa  ppoorrttéé  ssuurr  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  EElleeccttoorraallee  
NNaattiioonnaallee  IInnddééppeennddaannttee  ((ooppéérraattiioonnss  éélleeccttoorraalleess    11999977  eett  11999988))  eett  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  
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ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ffoonnddss  aaffffeeccttééss  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  rrééfféérreennddaaiirreess,,  
pprrééssiiddeennttiieelllleess  eett  llééggiissllaattiivveess  22000022..  
PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee,,  ppaarr  lleettttrree  nn°°  000033//PP--AA..NN--RR..MM  dduu  0033  
jjaannvviieerr  22000033,,    aa  ssaaiissii  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  aaffiinn  ddee  pprrooccééddeerr  àà  
ll’’aauuddiitt  ddeess  aarrrriiéérrééss  ddee  ddééppeennsseess  eexxttrraabbuuddggééttaaiirreess  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII..    AAUUTTRREESS  AACCTTIIVVIITTEESS    
 
22..22..11  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss    ppaarr  llee  PPNNUUDD..    
 
DDeeppuuiiss  11999977,,  llee  PPNNUUDD  aappppuuiiee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..    
CCee  cchhaappiittrree  ttrraaiittee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  mmeennééeess  àà  ttrraavveerrss  llee  pprroojjeett  
««  RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  CCaappaacciittééss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  oouu  FFuuttuurree  CCoouurr  ddeess  
CCoommpptteess  ((PPRRSSCC//FFCCCC))  »»,,  qquuii  ccoouuvvrree  llaa  ppéérriiooddee  22000088  àà  22001111  ppoouurr  uunn  ccooûûtt  gglloobbaall  
ddee  11..550000..000000  §§UUSS..  ((EEsstt--vvrraaii,,  ppoouurrqquuooii  ppaass  eenn  FFCCFFAA))  ??      
LL’’oobbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall  dduu  pprroojjeett  eesstt  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aaffiinn  ddee  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  jjoouueerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ssoonn  rrôôllee  ddee  
jjuurriiddiiccttiioonn  ffiinnaanncciièèrree..    
AA  llaa  ffiinn  dduu  PPrroojjeett  eenn  22001111,,  lleess  pprriinncciippaalleess  rrééaalliissaattiioonnss  ssee  pprréésseenntteenntt    ccoommmmee  ssuuiitt  ::    

--  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  eett  ddeess  aassssiissttaannttss  aauu  ccoonnttrrôôllee  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  ddeess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss,,    ccoonnttrrôôllee  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  
ppuubblliiccss,,  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llaa  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  dduu  RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc..  
PPoouurr  cchhaaccuunnee    ddee  cceess  ffoorrmmaattiioonnss,,  uunn  gguuiiddee  aa  ééttéé  ééllaabboorréé..  CCeess  ffoorrmmaattiioonnss  
oonntt  ppeerrmmiiss  nnoottaammmmeenntt  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  mméétthhooddeess  eett  tteecchhnniiqquueess  ddee  ttrraavvaaiill  
ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  ;;  
  

--  tteennuuee  dd’’uunn  aatteelliieerr  nnaattiioonnaall  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  eenn  rreeddddiittiioonn  ddeess  ccoommpptteess,,  ddee  
qquuaarraannttee  ((4400))  ccoommppttaabblleess  ppuubblliiccss    ddeess  sseerrvviicceess  dduu  TTrrééssoorr  eett  ddeess  
EEttaabblliisssseemmeennttss  PPuubblliiccss  àà  CCaarraaccttèèrree  AAddmmiinniissttrraattiiff  ((EEPPAA)),,    ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  
rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eett  lleess  
ssttrruuccttuurreess  nnaattiioonnaalleess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llee  ccoonnttrrôôllee;;  

--  ffoorrmmaattiioonn  tthhééoorriiqquuee  eett  pprraattiiqquuee  àà  ll’’aappuurreemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  dd’’uunnee  
qquuiinnzzaaiinnee  ddee  ccoonnsseeiilllleerrss  eett  ddee    ppeerrssoonnnneell  dd’’aappppuuii    eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llaa  
CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess  dduu  SSéénnééggaall;;  

--  ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  nn°°  9966--  007711  
ppoorrttaanntt  llooii  oorrggaanniiqquuee    ffiixxaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  lleess  rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  eellllee  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  
llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  rreeccrruutteerr  ddeess  mmaaggiissttrraattss  eenn  nnoommbbrree  ssuuffffiissaanntt  aauu  
ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  22001100..    
  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  iill  eesstt  aappppaarruu      jjuuddiicciieeuuxx  ddee  
pprrééppaarreerr  lleess  tteexxtteess  ddee  bbaassee  ppoouurr  uunnee  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess..  AA  cceett  eeffffeett,,  llee  PPrroojjeett  
aa  eeuu  rreeccoouurrss  aauuxx  sseerrvviicceess  dd’’uunn  ccoonnssuullttaanntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  dd’’uunn  eexxppeerrtt  
nnaattiioonnaall    eenn  vvuuee  dd’’ééllaabboorreerr  lleess  aavvaanntt--pprroojjeettss  ddee  tteexxtteess  ccii--aapprrèèss  ::  
--  uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  oorrggaanniiqquuee  rrééggiissssaanntt  llaa  ffuuttuurree  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess;;  
--  uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  ppoorrttaanntt  ssttaattuutt  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ffiinnaanncciieerrss..  
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LLee  PPrroojjeett  aa  eenn  oouuttrree  ::    
  

--  ffaaiitt  ccoonncceevvooiirr  eett  ddéévveellooppppeerr  uunn  ssiittee  WWEEBB  wwwwww..sseeccttiioonnddeessccoommpptteess..ccss..iinnssttii..mmll))  
ppoouurr  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  LLee  ssiittee  qquuii  ééttaaiitt  ooppéérraattiioonnnneell  jjuussqquu’’àà  llaa  ccrrééaattiioonn  
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ssiittee  wwwwww..  ccsssscc..ggoouuvv..mmll  ;;    

--  ffiinnaannccéé    ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ssiixx  mmiissssiioonnss  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ccoouuvvrraanntt  cchhaaccuunnee  ttrrooiiss  
eexxeerrcciicceess  ppaarr  ddeess  ccaabbiinneettss  dd’’aauuddiitt  pprriivvééss  ;;  

--  pprrééppaarréé      uunn  ppllaaiiddooyyeerr  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  ssttrruuccttuurreess  tteecchhnniiqquueess  eett  ddeess  éélluuss  
llooccaauuxx  aaffiinn  ddee  lleess  sseennssiibbiilliisseerr  àà  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee    dd’’uunnee  
vvéérriittaabbllee  jjuurriiddiiccttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ttoouutt  eenn  mmeettttaanntt  eenn  éévviiddeennccee  sseess  ddiifffféérreenncceess  
aavveecc  lleess  aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee..  

--  oorrggaanniisséé  uunn  aatteelliieerr  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ssuurr  
llee  tthhèèmmee  ::  GGeessttiioonn  AAxxééee  ssuurr  lleess  RRééssuullttaattss..      

  

22..22..22  FFoorrmmaattiioonnss  eett  mmiissssiioonnss  
 

DDuurraanntt  ll’’aannnnééee  22001122,,  lleess  CCoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  ddee  
ffoorrmmaattiioonnss  aauuxx  nniivveeaauuxx  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  eeffffeeccttuuéé  qquueellqquueess  mmiissssiioonnss..    
  
22..22..22..11  FFoorrmmaattiioonnss  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  
 

IIll  aa  ééttéé  rrééaalliisséé  ssuurr  ppllaaccee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss::    
--  ddeess  ggrreeffffiieerrss  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ««  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ggrreeffffee  aauu  sseeiinn  ddeess  jjuurriiddiiccttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  »»  aanniimméé  ppaarr  
ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  dduu  BBéénniinn  ;;  

--  ddeess  CCoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ssuurr  lleess  tthhèèmmeess  ::  ««  ffiinnaanncceess  eett  
ccoommppttaabbiilliittéé  ppuubblliiqquuee  »»  aanniimméé  ppaarr  ddeess  eexxppeerrttss  nnaattiioonnaauuxx    eett  ««  rreeddddiittiioonn  
ddeess  ccoommpptteess  eett  ccoonnttrrôôllee  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  »»  aanniimméé  ppaarr  uunn  eexxppeerrtt  ddee  llaa  
CChhaammbbrree  ddeess  CCoommpptteess  dduu  BBéénniinn..  

  
CCeess  ffoorrmmaattiioonnss  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééeess  ssuurr  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  BBuuddggeett  NNaattiioonnaall  ddaannss  llee  
ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPAAGGAAMM//GGFFPP  IIII..    
EEnn  oouuttrree,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aa  ppaarrttiicciippéé  àà  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  aatteelliieerrss,,  
sséémmiinnaaiirreess  eett  ffoorrmmaattiioonnss  oorrggaanniissééss  ppaarr  llaa  CCeelllluullee  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  RRééffoorrmmee  ddeess  
FFiinnaanncceess  PPuubblliiqquueess  ((CCAARRFFIIPP))  ssuurr  lleess  tthhèèmmeess  ::    

--  ll''aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  dduu  MMaallii  eenn  mmaattiièèrree  ddee  bboonnnnee  
ggoouuvveerrnnaannccee  ;;  

--  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rriissqquueess  ;;    
--  llaa  ggeessttiioonn  aaxxééee  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  [[GGAARR]]..  
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22..22..22..22  FFoorrmmaattiioonnss  aauu  nniivveeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  
  
SSuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aa    ppaarrttiicciippéé  aauuxx  ccoollllooqquueess,,  
aatteelliieerrss,,  sséémmiinnaaiirreess  eett  vvooyyaaggeess  dd’’ééttuuddeess..  
AAuu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  22001122,,  llaa  SSeeccttiioonn  aa  ppaarrttiicciippéé  àà  ddeess  aatteelliieerrss  oorrggaanniissééss  eett  
ffiinnaannccééss  ppaarr  ll’’UUEEMMOOAA  ssuurr  lleess  tthhèèmmeess  ::    
  

--  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  rrééddaaccttiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ggeessttiioonn,,  ddeess  
rraappppoorrttss  àà  ffiinn  dd’’aarrrrêêttss  eett  ddeess  aarrrrêêttss,,  àà  DDaakkaarr  ;;  

--  lleess  nnoorrmmeess  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  lleess  bboonnnneess  pprraattiiqquueess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eenn  
mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess,,  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu  ;;      

--  ll’’aauuddiitt  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess,,  àà  
LLoomméé;;  

--  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ttrrééssoorreerriiee  ddee  ll’’EEttaatt,,  àà  CCoottoonnoouu  ;;    
--  ll’’aannddrraaggooggiiee  ddeess  ffoorrmmaatteeuurrss  aauu  nnoouuvveeaauu  ccaaddrree  hhaarrmmoonniisséé  ddeess  ffiinnaanncceess  

ppuubblliiqquueess  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUEEMMOOAA,,  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu..  
  
OOuuttrree  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess,,  llaa  SSeeccttiioonn  aa  ééggaalleemmeenntt  ppaarrttiicciippéé  àà  ddeeuuxx  
ffoorrmmaattiioonnss  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ssuurr  lleess  tthhèèmmeess  ccii--aapprrèèss  ::  
  

--  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddeess  RRééfféérreennttiieellss  dd’’AAuuddiitt  CCoommppttaabbllee  eett  FFiinnaanncciieerr  ((SSeecctteeuurr  
PPrriivvéé  eett  PPuubblliicc))  ssuurr  ffiinnaanncceemmeenntt    ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  ;;    

--  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’aauuddiitt,,  dduu  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  
iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ddee  ppoolliittiiqquueess  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  eenn  AAffrriiqquuee,,  
àà  RRaabbaatt  aauu  MMaarroocc  ;;  

--  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  àà  CCooppeennhhaagguuee,,    ssuuiittee  àà  uunnee  iinnvviittaattiioonn  ddee  
ll’’AAmmbbaassssaaddee  dduu  RRooyyaauummee  dduu  DDaanneemmaarrkk  aauu  MMaallii..  

  
EEnn  ddeehhoorrss  ddeess  mmiissssiioonnss  rreelleevvaanntt  ddee  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  ccllaassssiiqquueess,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess  aa,,  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  ssoolllliicciittaattiioonnss,,  aappppoorrttéé  ssoonn  aappppuuii  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  
cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss,,  nnoottaammmmeenntt  ::  
  

--  llaa  vvaalliiddaattiioonn  dduu  mmaannuueell  ddee  pprrooccéédduurreess  ddee  llaa  CChhaammbbrree  RRééggiioonnaallee  
dd’’AAggrriiccuullttuurree  ddee  MMooppttii  ;;  

--  llaa  sséélleeccttiioonn  ddeess  vvéérriiffiiccaatteeuurrss  eett  dd’’uunn  DDiirreecctteeuurr  FFiinnaanncciieerr  eett  CCoommppttaabbllee  
((DDFFCC))  aauu  BBuurreeaauu  dduu  VVéérriiffiiccaatteeuurr  GGéénnéérraall  ((BBVVGG))  ;;      

--  lleess  éécchhaannggeess  dduu  rréésseeaauu  ddeess  pprraattiicciieennss  eenn  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess  ddaannss  llee  
ccaaddrree  ddee  ll’’UUEEMMOOAA  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu..    
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22..22..22..33  PPaarrttiicciippaattiioonn    aauuxx  rrééuunniioonnss  ssttaattuuttaaiirreess..    
  

LLee  MMaallii  aa  ttoouujjoouurrss  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  rreennccoonnttrreess  aannnnuueelllleess  ssttaattuuttaaiirreess  ddeess  PPrrééssiiddeennttss  
ddeess  CCoouurrss  ddeess  CCoommpptteess  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  eett  ddeess  CCoonnsseeiilllleerrss  àà  llaa  CCoouurr  ddeess  
CCoommpptteess  ddee  ll’’UUEEMMOOAA..  
LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eesstt  mmeemmbbrree  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  IInnssttiittuuttiioonnss  
SSuuppéérriieeuurreess  ddee  CCoonnttrrôôllee  aayyaanntt  eenn  CCoommmmuunn  ll’’UUssaaggee  dduu  FFrraannççaaiiss  ((AAIISSCCCCUUFF))..    
EEllllee  eesstt  CCoommmmiissssaaiirree  aauuxx  ccoommpptteess  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  AAffrriiccaaiinnee  ddeess  HHaauutteess  
JJuurriiddiiccttiioonnss  FFrraannccoopphhoonneess  ((AAAA--HHJJFF))..  
AA  ccee  ttiittrree,,  eellllee  ppaarrttiicciippee  rréégguulliièèrreemmeenntt    aauuxx  rrééuunniioonnss  ssttaattuuttaaiirreess  ddeessddiitteess  
aassssoocciiaattiioonnss..  
IIll  eesstt  àà  ssiiggnnaalleerr  qquuee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  bbiieenn  qquu’’ééttaanntt  ll’’IInnssttiittuuttiioonn  
SSuuppéérriieeuurree  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess,,  nn’’eesstt  ppaass  mmeemmbbrree  ddee  ll’’IINNTTOOSSAAII  
eett  ddee  ll’’AAFFRROOSSAAII..    
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TTRROOIISSIIEEMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  

DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
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CCHHAAPPIITTRREE  II..    DDIIFFFFIICCUULLTTEESS      
LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  oonntt  ttrraaiitt  aauuxx  ppooiinnttss  ssuuiivvaannttss  ::  
33..11..11  LL’’éérreeccttiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eenn  CCoouurr  ddeess  
CCoommpptteess      
LL’’éérreeccttiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eenn  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  rrééppoonndd  ::    

--  aauu  ssoouuccii  dd’’aamméélliioorreerr  llee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  eenn  ccoonnssaaccrraanntt  ffoorrmmeelllleemmeenntt  ssaa  
pprriimmaauuttéé  ssuurr  lleess  aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee,,  eenn  lluuii  aassssuurraanntt  ssoonn  
iinnddééppeennddaannccee  eett  uunnee  aauuttoonnoommiiee  bbuuddggééttaaiirree  eett  ffiinnaanncciièèrree;;    

--  àà  ll’’eexxiiggeennccee  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  6688  dduu  TTrraaiittéé  ddee  
ll’’UUEEMMOOAA  dduu  1100  jjaannvviieerr  11999944,,  aauuxx  DDiirreeccttiivveess  nn°°  0022//22000000//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  
2299  jjuuiinn  22000000  eett  nn°°  0011//22000099//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2277  mmaarrss  22000099  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  
ssttaannddaarrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess..  
CCeess  eexxiiggeenncceess  eett  ssoouucciiss  ssoonntt  ccoonnffoorrttééss  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aavviiss  eett  ééttuuddeess  ssuurr  
llaa  qquueessttiioonn..    

EEnn  ddééppiitt  ddee  cceess  eeffffoorrttss,,  ll’’éérreeccttiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eenn  CCoouurr  ddeess  
CCoommpptteess  rreessttee  ccoonnddiittiioonnnnééee  àà  llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..  
33..11..22  RRéévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  
LLeess  oobbssttaacclleess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss  àà  ll’’éérreeccttiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eenn  uunnee  
CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  aauuttoonnoommee  rrééssuulltteenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  
aarrttiicclleess  8833  eett  111188  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  
LL’’aarrttiiccllee  8833  ddee  llaa  llooii  ffoonnddaammeennttaallee  ffaaiitt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  llaa  33èèmmee  
ccoommppoossaannttee  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  qquuii  eesstt  llaa  44èèmmee  IInnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dduu  
MMaallii  aauu  sseennss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  2255      ddee  llaaddiittee  llooii..  AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  ll’’  aarrttiiccllee  111188,,  llaa  rréévviissiioonn  
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  nn’’eesstt  eeffffeeccttiivvee  qquu’’aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé    aapppprroouuvvééee  ppaarr  rrééfféérreenndduumm..  
DDoonncc  ttoouuttee  rréévviissiioonn  ddooiitt  ss’’ooppéérreerr  aabbssoolluummeenntt  ppaarr  vvooiiee  rrééfféérreennddaaiirree..  
LLee  1100  jjaannvviieerr  11999944,,  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMaallii  ssiiggnnaaiitt  aavveecc  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  
ll’’UUnniioonn  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee  ((UUMMOOAA)),,  llee  TTrraaiittéé  ddee  ll’’UUnniioonn  EEccoonnoommiiqquuee  eett  
MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee  ((UUEEMMOOAA))  ddoonntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ffaavvoorriisseerr  llee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ggrrââccee  àà  
ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  llééggiissllaattiioonnss,,  àà  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddee  lleeuurrss  mmaarrcchhééss  iinnttéérriieeuurrss  
eett  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ppoolliittiiqquueess  sseeccttoorriieelllleess  ccoommmmuunneess  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  
eesssseennttiieellss  ddee  lleeuurrss  ééccoonnoommiieess..  
PPoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauu  TTrraaiittéé  ddee  pprroodduuiirree  ttoouuss  sseess  eeffffeettss  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  
eett  ddee  lleeuurrss  rreessssoorrttiissssaannttss  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ttiieerrss,,  ssaa  rraattiiffiiccaattiioonn  aa  ééttéé  eexxiiggééee  ddee  ttoouutteess  
lleess  ppaarrttiieess  ccoonnttrraaccttaanntteess  sseelloonn  lleeuurrss  rrèègglleess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  rreessppeeccttiivveess  eett  ssaa  
ddaattee  dd’’eeffffeett,,  ffiixxééee  aauu  11eerr  jjoouurr  dduu  mmooiiss  qquuii  ssuuiitt  llee  ddééppôôtt  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  
rraattiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ssiiggnnaattaaiirree  qquuii  ss’’aaccqquuiitttteerraa  llee  ddeerrnniieerr  ddee  cceettttee  ffoorrmmaalliittéé..  
LLee  MMaallii,,  aapprrèèss  ddiixx  ((1100))  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee  ddee  ddéémmooccrraattiiee  mmuullttiippaarrttiittee,,  aa  ddéécciiddéé  ddee  
rréévviisseerr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  2255  fféévvrriieerr  11999922..  
UUnn    pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  aa  ééttéé  iinniittiiéé  ppoouurr  uunn  rrééfféérreenndduumm  pprréévvuu  llee  
2211  ddéécceemmbbrree  22000011..  CCeettttee  rréévviissiioonn  ccoonnssaaccrraaiitt  eennttrree  aauuttrreess,,  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee  llaa  
CCoouurr  SSuupprrêêmmee    eett  llaa  ccrrééaattiioonn  eenn  sseess  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddee  ttrrooiiss  ((0033))  HHaauutteess    
JJuurriiddiiccttiioonnss  qquuee  ssoonntt  llee  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,  llaa  CCoouurr  ddee  CCaassssaattiioonn  eett  llaa  CCoouurr  ddeess  
CCoommpptteess..  
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DDeess  ddiiffffiiccuullttééss  aappppaarruueess  aauu    ddeerrnniieerr  mmoommeenntt  oonntt  eemmppêêcchhéé  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  
rrééfféérreenndduumm..    
AAuussssii,,  llee  rreessppeecctt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  dduu  MMaallii  ddééccoouullaanntt  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  TTrraaiittéé  ddee  
ll’’UUEEMMOOAA  ddeemmeeuurree  tt--  iill  uunnee  eexxiiggeennccee  pprreessssaannttee..  
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  tteennttaattiivvee  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  ffuutt  
iinniittiiééee  eenn  vvuuee  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ppaarr  rreeffeerreenndduumm  qquuii  ééttaaiitt  pprréévvuuee  
eenn  aavvrriill  22001122..  CCeettttee  rréévviissiioonn  ccoonnssaaccrraaiitt  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  
ccoommppoossééee  ddeess  sseeuulleess  SSeeccttiioonnss  JJuuddiicciiaaiirree  eett  AAddmmiinniissttrraattiivvee  eett  ll’’éérreeccttiioonn  ddee  llaa    
  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eenn  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  ssaannss  lluuii  ccoonnfféérreerr  llee  ssttaattuutt  
dd’’IInnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..    
LLee  rrééfféérreenndduumm  pprroojjeettéé    aa  ééttéé  eemmppêêcchhéé  ssuuiittee  aauuxx  éévvèènneemmeennttss  ssuurrvveennuuss  llee  2222  mmaarrss  
22001122..    
33..11..33  RReelleeccttuurree  ddee  llaa  llooii  9966--007711  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  11999966    
ppoorrttaanntt  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,    
lleess  rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee    
llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  ddeevvaanntt  eellllee..    
SSuuiittee  àà  llaa  nnoonn  tteennuuee  dduu  rrééfféérreenndduumm  eenn  22000011,,  iill  aa  ééttéé  pprrooccééddéé  àà  llaa  rreelleeccttuurree  ddee  llaa  
llooii    oorrggaanniiqquuee  rrééggiissssaanntt    llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  aaffiinn  ddee  ll’’aaddaapptteerr  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  llaa  
CCoouurr  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  
CCeettttee  rreelleeccttuurree  ffaaiissaaiitt  ssuuiittee  àà  uunnee  ccoonnssuullttaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ddoonntt  llee  rraappppoorrtt  
aa  ééttéé  vvaalliiddéé  lloorrss  dd’’uunn  aatteelliieerr  ddee  vvaalliiddaattiioonn  aauuqquueell  aavvaaiieenntt  pprriiss  ppaarrtt  llaa  CCoouurr  
SSuupprrêêmmee,,  lleess  mmiinniissttèèrreess  iinnttéérreessssééss,,  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss    eett  
cceerrttaaiinneess  jjuurriiddiiccttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  eett  dduu  MMaagghhrreebb..  
LL’’ééttuuddee  aa  aabboouuttii  àà  uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  qquuii  aa  ééttéé  vvoottéé  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  eenn  ssaa  
ssééaannccee  dduu  0022  jjuuiilllleett  22000099..    
LLaa  llooii  oorrggaanniiqquuee  nn°°0099--002255--AANN--RRMM  dduu  0022  JJuuiilllleett  22000099  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  
llooii  9966--007711  aaiinnssii  vvoottééee,,  aa  ééttéé  iinnvvaalliiddééee  ppaarr  llaa  CCoouurr  CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ppaarr  AArrrrêêtt    
nn°°0099--0077//CCCC  dduu  2211  aaooûûtt  22000099  ppoouurr  nnoonn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  
DDuu  ffaaiitt  ddee  llaa  nnoonn  tteennuuee  dduu  rrééfféérreenndduumm  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  pprréévvuu  eenn  aavvrriill  22001122,,  iill  
ssiieedd  dd’’iinnttrroodduuiirree  uunn  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett  ddee  llooii  pprreennaanntt  eenn  cchhaarrggee  llee  ssttaattuutt  ddeess  jjuuggeess  
ddeess  ccoommpptteess  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  eeffffeeccttiiffss  eett  llee  
rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ooppéérraattiioonnnneelllleess..  
33..11..44  SSttaattuutt  ddeess  jjuuggeess  ddeess  ccoommpptteess  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess    
LLeess  CCoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ssoonntt  rrééggiiss  ppaarr  ddeeuuxx  ssttaattuuttss  ppaarraallllèèlleess,,  àà  
ssaavvooiirr  ::  llee  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddoonntt  rreellèèvveenntt  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  JJuuddiicciiaaiirree  eett  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  AAddmmiinniissttrraattiivvee  eett  llee  ssttaattuutt  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  
ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  ddoonntt  rreellèèvveenntt  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..    
EEttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  ttoouuss  eexxeerrcceenntt  lleess  mmêêmmeess  ffoonnccttiioonnss,,  lleeuurr  aappppaarrtteennaannccee  àà  ddeess  
ssttaattuuttss  ddiifffféérreennttss  eesstt  iinnaapppprroopprriiééee  eett  iinnjjuussttiiffiiééee,,  ssuurrttoouutt  qquuee  cceelluuii  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  
ppuubblliiqquuee  eesstt  ddéévvaalloorriissaanntt  ppoouurr  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’uunnee  mmiissssiioonn  dd’’aauuddiitt,,  ffiinnaannccééee  ppaarr  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  eenn  22000022  
aavvaaiitt  rréévvéélléé  qquuee  llee  ssttaattuutt  aaccttuueell  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  ccoonnssttiittuuee    uunn  ffrreeiinn  àà  lleeuurr  
ééppaannoouuiisssseemmeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell  nnoottaammmmeenntt  lleeuurr  mmooddee  ddee  nnoommiinnaattiioonn,,  llaa  ggeessttiioonn  
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ddee  lleeuurr  ccaarrrriièèrree  eett  llee  mmaannddaatt..  LLaa  qquuaalliittéé  ddee  mmaaggiissttrraatt  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  nn’’eesstt  aaccqquuiissee  qquuee  ppeennddaanntt  lleeuurr  ssééjjoouurr  aauu  sseeiinn  ddee  
ll’’IInnssttiittuuttiioonn..  
LLaa  ffoonnccttiioonn  ddee  jjuuggee  eett  llaa  nnéécceessssaaiirree  iinnddééppeennddaannccee  dduu  mmaaggiissttrraatt  nnee  ppeeuuvveenntt  
ss’’aaccccoommmmooddeerr  dd’’uunn  ssttaattuutt  dd’’iinntteerrmmiitttteennttss  ddee  llaa  jjuussttiiccee..    
IIll  eenn  rrééssuullttee  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  
nn’’eesstt  ppaass  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee  jjuuggee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  HHaauuttee  
JJuurriiddiiccttiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  aa  
ééttéé  ééllaabboorréé  eenn  22000066  eenn  vvuuee  ::    

--  dd’’aassssuurreerr  ll’’iinnaammoovviibbiilliittéé  eett  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  
ddeess  CCoommpptteess  ;;  

--  ddee  ffaavvoorriisseerr  uunn  pplluuss  ggrraanndd  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee  ddeess  mmaaggiissttrraattss  ffiinnaanncciieerrss  ;;  
--  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  dduu  MMaallii  eett  dd’’aaccccrrooiittrree  llaa  

ccrrééddiibbiilliittéé  ddee  nnoottrree  ppaayyss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttrraannssppaarreennccee  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  
ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess..  

CCee  pprroojjeett  aa  ééttéé  ttrraannssmmiiss  aauu  SSeeccrrééttaarriiaatt  GGéénnéérraall  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  
dd’’uunnee  rrééuunniioonn  iinntteerrmmiinniissttéérriieellllee..  IIll  eesstt  aajjoouurrnnéé  aauu  nniivveeaauu  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  ggéénnéérraall  
dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ssaannss  rraaiissoonn,,  bbiieenn  qquuee  lleess  ssttaattuuttss  ddeess  CCoouurrss  ddeess  CCoommpptteess  dduu  
SSéénnééggaall  eett  dduu  MMaarroocc  lluuii  aa  ééttéé  ttrraannssmmiiss  àà  ssaa  ddeemmaannddee..  
33..11..55  MMooyyeennss  mmaattéérriieellss  
LLooccaauuxx  
LLaa  ppaarrcceellllee  ssiissee  àà  KKaattii  SSaannaannffaarraa  ddeessttiinnééee  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  nn’’eesstt  ppaass  
eennccoorree  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr..  
MMaattéérriieell  rroouullaanntt  
LLaa  ttoottaalliittéé  dduu  mmaattéérriieell  rroouullaanntt    aa  ééttéé  aaccqquuiiss  aavvaanntt  22000077..  
MMooyyeennss  tteecchhnniiqquueess  eett  ddooccuummeennttaattiioonn  
LLaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  nnee  ddiissppoossee  ppaass  ddee::  

--  gguuiiddeess  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  tthhéémmaattiiqquuee  ;;  
--  llooggiicciieellss  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ;;  
--  mmaannuueellss  ddee  pprrooccéédduurree  iinntteerrnnee  ;;  
--  ffoonnddss  ddooccuummeennttaaiirree..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII    RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS    
 

EEnn  vvuuee  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  dd’’aassssuummeerr  aavveecc  pplluuss  dd’’eeffffiiccaacciittéé  
lleess  mmiissssiioonnss  qquuii  lluuii  ssoonntt  ddéévvoolluueess,,  iill  nnoouuss  ppaarraaiitt  nnéécceessssaaiirree  ddee  ffaaiirree  lleess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  
  
33..22..11    AAuu  ppllaann  iinnssttiittuuttiioonnnneell  
 

EEttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  ::  
--    ll’’éérreeccttiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eenn  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  nn’’aa  ppuu  êêttrree  

rrééaalliissééee  àà  ccaauussee  ddee  llaa  nnoonn  tteennuuee  dduu  rrééfféérreenndduumm,,  llaa  rreelleeccttuurree  ddee  llaa  llooii  nn°°  
9966--007711  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  11999966  ppoorrttaanntt  llooii  oorrggaanniiqquuee  ffiixxaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  lleess  
rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  ssuuiivviiee  
ddeevvaanntt  eellllee  ddooiitt  êêttrree  eennvviissaaggééee  eenn  vvuuee  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess  ddee  mmeenneerr  ccoonnvveennaabblleemmeenntt  sseess  mmiissssiioonnss  ;;  

--  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  nn’’eesstt  ppaass  
ccoommppaattiibbllee  aavveecc  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee  jjuuggee  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  pplluuss  HHaauuttee  
JJuurriiddiiccttiioonn,,    ll''aaddooppttiioonn  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  ppoorrttaanntt  ssttaattuutt    ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  ddee  llaa  
SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  eesstt  nnéécceessssaaiirree  oouu  àà  ddééffaauutt  lleess  iinnttééggrreerr  ddaannss  llee  ssttaattuutt  
ddeess  mmaaggiissttrraattss..  

--    
33..22..22  AAuu  ppllaann  ddeess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss,,  mmaattéérriieellss  eett  ffiinnaanncciieerrss    
 

--  pprréévvooiirr  uunnee  ffiilliièèrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  jjuuggeess  ffiinnaanncciieerrss  ddaannss  lleess  pprrooggrraammmmeess  
ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’EEccoollee  NNaattiioonnaallee  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ;;  

--  rreennoouuvveelleerr  eett  rreennffoorrcceerr  lleess  mmooyyeennss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  
CCoommpptteess  nnoottaammmmeenntt  llee  ppaarrcc  aauuttoommoobbiillee  eett  ll’’oouuttiill  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ;;    

--  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddeess  llooccaauuxx  aapppprroopprriiééss  ;;  
--  ddootteerr  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  dd’’uunn  ffoonnddss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  lluuii  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  

mmeenneerr  àà  bbiieenn  sseess  mmiissssiioonnss  eenn  ttoouuttee  iinnddééppeennddaannccee  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  aauuttrreess  
ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoonnttrrôôllee  eexxtteerrnnee..  

--    
33..22..33  AAuu  nniivveeaauu  ddeess  aaccttiivviittééss    
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• Prestation de serment 
 

--  rreecceennsseerr  eett  ffaaiirree  pprrêêtteerr  sseerrmmeenntt  ppaarr  llee  MMiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess  ttoouuss  lleess  
ccoommppttaabblleess  jjuussttiicciiaabblleess  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  ddeess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  nnaattiioonnaauuxx,,  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  
((iimmppôôttss))  eett  ddeess  bbuuddggeettss  aannnneexxeess  ((eennttrreeppôôttss  dduu  MMaallii))  ;;  

--    
• Vérification des comptes des partis politiques 

 
--  rreelliirree  llaa  cchhaarrttee  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eenn  vvuuee  ddee  ppaalllliieerr  àà  cceerrttaaiinneess  

iinnssuuffffiissaanncceess,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  nnoommeennccllaattuurree  ddeess  ddééppeennsseess,,  llaa  ffuussiioonn  ddeess  
ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ;;  

--  mmeettttrree  àà  jjoouurr  llee  mmaannuueell  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ;;  
--  oorrggaanniisseerr  ddeess  sséémmiinnaaiirreess  oouu  aatteelliieerrss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  

ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  aauuxx  EElleeccttiioonnss  ((DDGGEE)),,  llee  
MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  TTeerrrriittoorriiaallee  eett  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  LLooccaalleess  
((MMAATTCCLL))  eett  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ;;      

--    
•  Elaboration des rapports sur d’exécution des lois de finances 

 
--  mmeettttrree    ttoouutt  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  mmaaîîttrriisseerr  lleess  pprréévviissiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  aauu  nniivveeaauu  

ddeess  rreecceetttteess  eett  ddeess  ddééppeennsseess  ;;  
--  ddiilliiggeenntteerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree    ddeess  pprrooccéédduurreess  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  iimmppôôttss  

eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  eett  dduu  lliivvrree  ddee  
pprrooccéédduurreess  ffiissccaalleess  ;;  

--  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn    eennttrree  lleess  sseerrvviicceess  dduu  
MMiinniissttèèrree  ddeess  FFiinnaanncceess  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  lleess  ééccaarrttss  eennttrree  lleess  ddoonnnnééeess  rreellaattiivveess  àà  
ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  ;;  

--  ffaaiirree  tteenniirr  uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  ffiiaabbllee  ppaarr  lleess  rreecceevveeuurrss  ddee  rreecceetttteess  ddeess  IImmppôôttss  
jjuussttiiffiiaabblleess  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ;;  

--  aapppplliiqquueerr  ssttrriicctteemmeenntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  
rrééggiieess  ddee  rreecceetttteess  eett  ddeess  ddééppeennsseess  ;;  

--  rreessppeecctteerr  ssttrriicctteemmeenntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  5522  eett  4455    ddee    llaa                        llooii  
9966--006600  dduu  44  nnoovveemmbbrree  11999966  rreellaattiiffss  aauuxx  ccrrééddiittss  nnoottiiffiiééss,,  aauuxx  ttrraannssffeerrttss  eett  
vviirreemmeennttss  ddee  ccrrééddiittss  eett  aauuxx  ddééccrreettss  dd’’aavvaanncceess  ;;  

--  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llee  bbuuddggeett  ll’’eexxhhaauussttiivviittéé  ddeess  rreecceetttteess  bbuuddggééttaaiirreess  
eett  mmoorraalliisseerr  lleess  aallllèèggeemmeennttss  ffiissccaauuxx  ((ddééggrrèèvveemmeennttss,,  eexxoonnéérraattiioonnss))  ;;            

--  rreessppeecctteerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4444  ddee  llaa  llooii  9966--006600  dduu  44  nnoovveemmbbrree  
11999966  rreellaattiivvee  àà  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  
ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  aauu  ccoommppttee  ppeerrmmaanneenntt  ddeess  ddééccoouuvveerrttss      dduu  TTrrééssoorr  ;;  

--  ddééffiinniirr  ccllaaiirreemmeenntt  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  bboonnss  dduu  TTrrééssoorr  ddaannss  llee  
ccaaddrree  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  ddééffiicciitt  bbuuddggééttaaiirree  ;;  
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--  pprréécciisseerr  ssuurr  lleess  aannnneexxeess  bbuuddggééttaaiirreess  ddeess  ddééppeennsseess  àà  eeffffeeccttuueerr  ssuurr  lleess  
ccrrééddiittss  éévvaalluuaattiiffss    eett  cceelllleess  àà  eeffffeeccttuueerr  ssuurr  lleess  ccrrééddiittss  lliimmiittaattiiffss  ;;  

•  Apurement juridictionnel accéléré des comptes 
 

--  aamméélliioorreerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aarrcchhiivvaaggee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  
ddee  llaa  CCoouurrss  SSuupprrêêmmee  eett  cceelllleess  ddee  sseess  jjuussttiicciiaabblleess  ;;  

--  mmeettttrree  eenn  aapppplliiccaattiioonn  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  9999  ddee  llaa  nn°°  9966--007711  dduu  1166  
ddéécceemmbbrree  11999966  rreellaattiivveess  àà  ll’’aappuurreemmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddeess  ccoommpptteess  ddeess  
ccoommppttaabblleess  sseeccoonnddaaiirreess  ppaarr  lleess  ccoommppttaabblleess  ssuuppéérriieeuurrss  dduu  TTrrééssoorr  ddaannss  llaa  
mmeessuurree  ooùù  lleess  cchhaammbbrreess  rrééggiioonnaalleess  ddeess  ccoommpptteess  nn’’eexxiisstteenntt  ppaass..  

  
•  Participation aux réunions statutaires 

 
--  DDééssiiggnneerr  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  ccoommpptteess  eenn  ttaanntt  qquu’’IInnssttiittuuttiioonn  SSuuppéérriieeuurree  ddee  CCoonnttrrôôllee  
ddeess  FFiinnaanncceess  PPuubblliiqquueess,,  ppoouurr  rreepprréésseenntteerr  llee  MMaallii  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’IINNTTOOSSAAII,,  ddee  
ll’’AAFFRROOSSAAII  eett  dduu  CCRREEFFIIAAFF..  
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AANNNNEEXXEE  11  ::  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  EETT  RREEPPOONNSSEESS  DDUU  MMIINNIISSTTRREE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  
FFIINNAANNCCEESS  SSUURR  LL’’EEXXEECCUUTTIIOONN  DDEE  LLAALLOOII  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS    22001100    
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AANNNNEEXXEE  22  ::  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  EETT  RREEPPOONNSSEESS  DDUU  MMIINNIISSTTRREE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  
FFIINNAANNCCEESS  SSUURR  LL’’EEXXEECCUUTTIIOONN  DDEE  LLAALLOOII  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS    22000099  
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AANNNNEEXXEE  33  ::  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  EETT  RREEPPOONNSSEESS  DDUU  MMIINNIISSTTRREE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  
FFIINNAANNCCEESS  SSUURR  LL’’EEXXEECCUUTTIIOONN  DDEE  LLAALLOOII  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS    22000077  
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