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 وادلتعّلق بتنظيم دائرة 1968 مارس 8 ادلؤرّخ يف 1968 لسنة 8 من القانون عدد 55عمال بأحكام الفصل 
 من 79 والفصل 2008 جانفي 29 ادلؤرّخ يف 2008 لسنة 3احملاسبات كما مّت تنقيحو خاّصة بالقانون األساسي عدد 

وادلتعّلق بسري دائرة احملاسبات، توّلت دائرة احملاسبات إعداد  1971 ماي 29 ادلؤرّخ يف 1971 لسنة 218األمر عدد 
 وذلك بعد االّطالع على مشروع القانون الوارد على الدائرة 2012ىذا التقرير عن غلق ميزانّية الدولة لتصّرف 

 2011  لسنة14 والذي أعّدتو يف الغرض وزارة االقتصاد وادلالّية عمال بأحكام ادلرسوم عدد 2014 أفريل 8بتاريخ 
من القانون عدد   46 و45 وادلتعّلق بالتنظيم ادلؤّقت للسلط العمومّية وبأحكام الفصلني 2011 مارس 23ادلؤرّخ يف 

.  وادلتعّلق بالقانون األساسي للميزانّية كما مّت تنقيحو بالنصوص الالحقة1967 ديسمرب 8 ادلؤرّخ يف 1967 لسنة 53
 .  بنفس التاريخ2012كما مّت موافاة الدائرة باحلساب العاّم للسنة ادلالّية 

 
إّن مشروع قانون غلق ادليزانّية الذي مّت إعداده اعتمادا على احلسابات اخلاّصة بآمري الّصرف من جهة 

  :وحسابات التصّرف ادلقّدمة من قبل احملاسبني العمومّيني واليت مّت عرضها على دائرة احملاسبات من جهة أخرى 
 

 ؛ التصّرف خالل ادلنجزة وللمصاريف للمقابيض النهائي ادلبلغ يعاين -

 ؛ ادلستعملة غري االعتمادات يلغي -

 من ادلتبقّية ادلبالغ طرح بعد" اخلزينة لتسبقات القارّ احلساب  "إُف السنة نتائج نقل يف ويرّخص -
 .اخلزينة صناديق مداخيل

 
:   يف ل أجزاا  ال ة تتممّ 2012 ميزانّية الدولة لتصّرف غلق التقرير عن ىذاتضّمن وي

 
 ؛2012 األعمال ادلنجزة بعنوان غلق ميزانية الّدولة لسنة جململ ملخص -

  ادلالية؛ قوانني تنفيذ حول تقرير -

 ترتيبّيا ميزانياهتا ادللحقة العمومّية ادلؤّسسات وميزانّيات الّدولة ميزانّية مفّصل دلوارد وتكاليف ربليل -
 وذلك فضال عن النتائج اخلاّصة والصناديق باخلارج والقنصلّية الّدبلوماسّية وادلراكز الّدولة يزانّيةمب

العاّمة لتنفيذ قانون ادلالّية والتصريح العاّم بادلطابقة بني حسابات تصّرف احملاسبني العموميني 
 . واحلساب العاّم للسنة ادلالّية
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 2012 أهّم االستنتاجات والتوصيات في ما يتعّلق بغلق ميزانّية الدولة لسنة
 

 استنادا إُف حساب التصّرف ألمني ادلال العاّم 2012مّت إعداد التقرير عن غلق ميزانية الدولة لسنة 
كما مّت االستناد إُف معطيات . 2012واحلساب العاّم للسنة ادلالّية ومشروع القانون ادلتعّلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 

واإلدارة  وادلالّية وذلك على غرار اخلزينة العاّمة للبالد التونسية االقتصادمّت استقاؤىا لدى ادلصاٌف ادلختصة لوزارة 
 . العاّمة لألدااات واإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّية واالستخالص

 
ففضال عن النظر يف الو ائق احملاسبية ادلرفقة دبشروع قانون غلق ادليزانية مّت توجيو طلبات إرشادات إُف 

كما مّت استقاا ادلعطيات . كّل من اإلدارة العاّمة لألدااات واإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّية واالستخالص
وقد مّت مّد الدائرة يف ىذا اإلطار دبعطيات . ادلّتصلة باستخالص الديون الديوانية مباشرة من اإلدارة العاّمة للديوانة

المادية مّت استخراجها من ادلنظومات اإلعالمّية ذات العالقة باستخالص موارد ميزانّية الّدولة ونفقاهتا وىي 
 ".أدب"و" رفيق"و" صادق"منظومات 

 
ادلالية إُف التقليص من التأخري يف إعداد احلساب العام للسنة ادلالية و االقتصادورغم توصل مصاٌف وزارة 

 حيم مّت مّد الدائرة باحلساب ادلذكور بعد اآلجال القانونية بأربعة أشهر، فإّن التقّيد 2011 مقارنة بسنة 2012لسنة 
. بأحكام رللة احملاسبة العمومية يفرض ضرورة موافاة الدائرة هبذا احلساب قبل موىف السنة ادلوالية للسنة اخلاّصة بو

اجلدوى من إبداا رأي  ومن شأن تواصل ىذا التأخري أن حيّد من صلاعة الرقابة على تنفيذ ادليزانية ويقّلص من
 .الدائرة خاّصة يف ظل تعدد التنقيحات ادلدخلة على ىذا احلساب

 
وتوصي الدائرة يف ىذا اإلطار بضرورة تقدًن احلساب العاّم ومشروع قانون غلق ادليزانّية يف اآلجال حّّت 

. يتسّّن ادلصادقة على قانون غلق ادليزانّية يف أفضل اآلجال دبا ديّكن من إصالح ادلسائل اليت مّت التطّرق إليها
 للحصول على وجهة نظرىا وتلّقت 2014 نوفمرب 21وقدمّت عرض مشروع التقرير على وزارة اإلقتصاد وادلالّية بتاريخ 

 .2014 ديسمرب 23الدائرة ردودا يف ىذا الشأن وذلك بداية من تاريخ 
 
 االستنتاجات - أ
  

 عن مجلة من االستنتاجات تعّلقت 2012أسفرت أعمال الدائرة يف خصوص غلق ميزانية الّدولة لسنة 
 . بتطّور مؤّشرات تنفيذ ادليزانية وبنقائص شابت التصّرف يف عمليات ادليزانية للسنة ادلذكورة
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  مؤّشرات تنفيذ الميزانية- 1-أ
 

  النهائية دبا قيمتوالتقديراتيف حني ضبطت د .م 25.181,142 ما قدره ادلوارد احملّصلةمجلة بلغت  
 ؛(% 98,13  )2011 سنةمقارنة ب (% 98) دلواردانسبة ربقيق استقرار يف  شلّا نتج عنود .م 25.398,832

 العنـوان األّول دبا قدره  بنيأساسا توّزعتد .م 23.484,145 بلغت االعتمــــــادات ادلأمــــــور بصرفها 
 د؛.م 6.851,194 د والعنوان الثاين دبا قيمتو.م 15.786,179

 2011 سنة يف % 84,85 مقابل ادليزانّية موارد جبملة مقارنة % 85,79 نسبتو ما الذاتّية ادلوارد مثّلت 
  %81,86 نسبة حـدود يف ادليزانّية نفقات تغطية من الذاتية ادلوارد ومّكنت. 2010 سنة يف % 90,41و

 ؛2010 يف سنة % 88,80و 2011 سنة يف  %87,33 مقابل
  ؛2011 يف سنة % 21,10 مقابل 2012 سنة يف%  21,2الضغط اجلبائي بلغ  
 قدرهدبا  ادلقابيض على ادلصاريف يف فائض عن (العنوان األّول والعنوان الثاين) 2012  تصّرفأسفر 

 ؛2011 د يف سنة.م 1.013,858 إُف متوفّرات اخلزينة مقابل اللجواب تغطيتو سّبتد .م 699384,
  د مسّجلة منّوا بنسبة.م 8.655,466 بلغت االعتمادات ادلأمور بصرفها بعنوان التأجري العمومي        

 االنتدابات وتتعني ادلالحظة أّن االرتفاع اذلاّم يف ىذه االعتمادات يعود أساسا إُف .% 12,71
ألف يف        6,7 مقابل 2011 ألف يف سنة 19,9و 2012 ألف يف سنة 17,6 االستثنائية اليت بلغ عددىا

 .2010 سنة
 بدون 2012 سنة يف ادليزانية عجز بلغ ادلاليةاالقتصاد و وزارة لدى ادلستقاة ادلعطيات إُف استنادا 

  %3,6 مقابل الناتج الداخلي اخلام من  %5,1 مّثلد وىو ما .م 3.641,2 واذلبات التخصيص اعتبار
 ؛2010 سنة % 1و 2011 سنة
 (1)(د.م 1.008,045 )2009 واتنـــــلس ادليزانيـة ابيضقــــــم على اريفــــادلصـ ضــــفوائ بإدراج

 2010و 
 القاّر لتسبقات للحساب الفعلي ادلدين الرصيد يرتفع (د.م 1.013,858 )2011و (د.م 1.486,133)

 ؛د.م 9.237,041  إُف2012 يف سنة اخلزينة
 وىو ما  (د. م15.298,906 )حجم موارده (د.م 15.786,179 )ذباوز حجم نفقات العنوان األّول

  ؛عدم التوصل إُف تغطية النفقات بادلوارد خبصوص ىذا العنوان يعين
 يربز ما وىو (د. م4.062,288 )التنمية نفقات (د.م 5.074,743 )االقرتاض موارد حجم ذباوز 

 ىذا ويتطلب .أخرى نفقات لتمويل االقرتاض مواردجانب من  لتخصيص تبعا ادليزانية توازن اختالل
  التنمية؛ نفقات االقرتاض موارد ذباوز مجيع احلاالت يف تدابري قانونية سبنع ازباذالوضع 

                                                 
(1)

 .2013 جانفي 15 بتاريخ  2009 قانون غلق ادليزانية لسنة صدر 
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 تنفيذ نفقات ميزانية الّدولة وفق التقديرات ادلدرجة بقانون ادلالية إُف 2012 عدم التوصل خالل سنة 
           دببلغالتكميلي خاّصة يف مستوى نفقات التنمية اليت سجلت اعتمادات غري مستعملة 

 مراجعة تنفيذ عنوترتجم أمهية ىذه الفواضل وادلتأتية أساسا من اعتمادات غري مّوزعة . د.م 1.389,711
  مقارنة بالتقديرات؛ اإلصلاز نسق تراجع إُف أساسا بالنظر ةمشاريع التنمية ادلربرلة خالل ىذه السن

  مقارنة جبملة نفقات ادليزانية % 62 نسبة 2012 سنة يف ذباوزت اليت التصرف نفقات حّصة أمهّية. 
 
  التصّرف في عمليات الميزانية- 2-أ

 

 :محدودية شفافية وداللة مستوى العجز وذلك  -1
 

 د. م191دببلغ إمجاِف ناىز  2012 لتواصل وجود تسبقات غري مسواة يف موىف سنة. 
 إُف بالنسبة الدولة ربملتها اليت القروض لتسوية ادليزانية مستوى يف اعتمادات زبصيص لعدم 

د وقروض اخلزينة ادلسندة لفائدة شركة إمسنت جبل الوسط .م 12,330  دبا قيمتوادلركزية الصيدلية
 القروض ادلتخلى عنها تعهدات على كاىل الّدولة فإّن عدم زبصيص تعترب وحيم. د.م 5 دببلغ

 عجز مستوى من حيدّ  أن وبالتاِف للنفقات احلقيقي احلجم حيجباعتمادات لتسويتها من شأنو أن 
 ادليزانية؛

 العموميني احملاسبني قبل من ادلسندة التسبقات لتسوية ادليزانية مستوى يف اعتمادات زبصيص لعدم 
 اجلرب بطاقات حاملي بأجور أساسا تعلقت سلتلفة مصاريف بعنوان اخلزينة قبل من وادلغطاة

  ؛(د.م 9,746) مسددة غري بعنوان صكوك وتسبقات (د. م26,622 )والدعوى التتبعات ودبصاريف
 ىدفها أو طبيعتها حول ادلعطيات يف للنقص نظرا عمليات للحفظ تعّذر إدراجها النهائي لوجود .

 اــم 2012 سنة موىف يف بلغ الذي رصيده اعـــــــــارتف للحفظ ضـــــــــــمقايب حساب وضعية يف النظر وبنّي 
 ؛د.م 695قيمتو 

 ضمند . م251,600والبالغ  2011 ج مناب ادليزانية من أرباح البنك ادلركزي التونسي لسنةراإد لعدم 
 من بالتاِف ديسّ  موارد ادليزانية وحجم إُف التقليص من يؤّديشأنو أن  دبا من 2012 سنة ميزانية

  العجز؛ مستوى شفافية
 يف خالصها يتمّ  واليت (د. م287,711) األداا فائض رجاع العمليات ادلنجزة سنويا بعنوان إأمهية 

 بالتاِف وحيدّ  ادليزانّية لنفقات ضمن ادليزانية شلّا حيجب احلجم احلقيقي إدراجها دون اخلزينة مستوى
 . من شفافية مستوى العجز
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 نقائص في ضبط التقديرات -2
 

 تراوحت  ادلوارد اجلبائية حيم صلازاتإو تقديرات بنيبنود ادليزانية  بعض مستوى يف فوارق وجود
 ؛% 143و % 37 بني نسبة اإلصلاز

 ضبط عند اجلبائية ادلوارد مرونة مستوى على ادلالية بقانون ادلرفقة الو ائقب مّد الدائرة يتّم ال 
 يةئاجلبا لإلجرااات ادلاِف  ر مستوى ىذه الو ائق إبراز األيف يتمّ  ال ذلك عن وفضال. التقديرات

 ؛اجلديدة
 ضبط دون حال شلّا ادلنشآت العمومية يف مستوى اخلزينة العاّمة بعنوان تثقيل مستحقات الدولة عدم 

 ؛ الواجب ربصيلهاادلنشآت ربويالتتقديرات دقيقة حول 
 عبور الغاز، حيم َف يتوفر للدائرة ما يفيد مسك تاوةوجود فوارق ىامة بني تقديرات وإصلازات إ 

 ادلوارد من الصنف هبذا ادلعنية ادلؤسسات نشاط حول زلاسبية دلعطيات وادلالية االقتصادوزارة 
 العنوان؛ هبذا التعهدات حجم وكذلك

 نقائص عن يرتجم ما وىو بعنواهنا تقديرات دراجإ عدم رغم البرتولية ادلداخيل بعنوان موارد تسجيل 
 ناحية من العمليات ذلذه احملاسيب وبالقيد ناحية من ادلعنية ادلؤسسات نشاط دبتابعة يتعلق ما يف

 أخرى؛
 15,88 ما يعادل 2012 نسبة االعتمادات ادلخصصة للنفقات الطارئة اليت مثّلت يف سنة ارتفاع%  

 خصوص يف التقديرات ضبط دقّة يف النقص عن وفضال. التنمية ونفقات التصرف نفقات رلمل من
 النسبة ىذه ارتفاع تواصل يؤدي ادلصاٌف ووسائل العمومي التأجري غرار على النفقات أصناف بعض

    ؛ من الرقابة الربدلانية على نفقات ادليزانيةاحلدّ  إُف
 دقة التقديرات ادلتعّلقة باالنتدابات باإلضافة إُف عدم التنصيص يف مستوى قانون ادلالية على عدم 

 ؛االرتاخيص السنوية بعنوانو
  تماعااًف إُف  بعنوان ادلشاريع ذات الصبغة اجلهويّةاحملالة  الدفعاعتمادات ضبط استناد عدم 

 خالل لة إُف تراكم االعتمادات غري ادلستعمأّدى ما وىو ادلشاريع إلصلاز الفعلي النسق إُف احمللّية
 ؛% 50نسبة استهالكها  َف يتجاوز معدل حيمالسنوات األخرية 

 البيانات ادلتعلقة اكتمال دون حيول شلا ادلالية قانون ضمن ادلشاركة أموال تقديرات إدراج عدم 
 ؛بادليزانية خاّصة أّن أغلب ىذه احلسابات تنتفع دبوارد ذات طابع قارّ 

 سنة من تنقل ظّلت اليت احلسابات بعض بعنوان لفوائض العامّ  ادلال أمني بسجاّلت اإلدراج تواصل 
 نفقات؛ أو أخرى موارد أيّة احلسابات ىذه تسّجل أن دون أخرى إُف
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 ادلالية حول الصناديق اخلاّصة للسنة يف شفافية العمليات ادلدرجة سنويا ضمن احلساب العاّم نقص 
 بالنظر أساسا إُف عدم تضمن قانون ادلالية للعمليات الصناديقوىو ما حيّد من الرقابة على ىذه 

 ؛ىاادلنجزة من قبل
 ما وىو موظفة خارجية موارد بواسطة ادلمّولة النفقات بعنوان ادلوّزعة غري االعتمادات حجم أمهّية 

 .العنوان هبذا التقديرات دقّة يف نقص عن يرتجم
 

 

 نقائص في مستوى تنفيذ ميزانية الّدولة  -3

 

  الموارد -3-1

 
 : تبنّي يف ىذا اخلصوص أساسا

 

 يف بلغت نسبة اإليداع حيم( األجور عنوانببدون اعتبار األدااات ) التصريح اجلبائي زلدودية   
 ؛ %60 مستوى يتعّد معدل ىذه النسبة خالل العشر السنوات األخرية وَف  %50,8 قدره ما 2012 سنة
 وذلك (د.م 23,411) 2012  حجم ادلوارد ادلستخلصة بعنوان النظام التقديري يف سنةزلدودية 

 مطالب ألف 356 حواِف ،سنةنفس ال موىف يف بلغ، والذي النظام ىذابالنظر إُف عدد ادلنضوين ربت 
 ؛د 6,576أي دبعّدل سنوّي دببلغ  باألداا،
 يف ادلنجزة ادلراجعات 2013  يف موىف سنةتتواصل ارتفاع ادلراجعات األّولية غري ادلسواة حيم بلغ 

 ؛مراجعة 8820 عدده ما ادلسواةوغري  2012 سنة
 شهرموىف يف عددىا بلغ واليت ،2012 ارتفاع عدد ادلراجعات ادلعّمقة ادلنجزة خالل سنة تواصل  

 ىذه تسوية يف التأخري معدل وبلغ. د.م 63 ملفا دببلغ إمجاِف قدره 3240 ما مجلتو 2013 سبتمرب
 السنة؛ حواِف العمليات
 اليت بقرارات التوظيف اإلجباري وادلتصلة تراكم الديون غري ادلستخلصة بعنوان ادلوارد اجلبائية تواصل 

  ؛2011د يف سنة .م 3.104 مقابل 2012د يف سنة . م3.783ارتفعت إُف 
 2012 نسبة االستخالص خالل سنة بلغت ادلثقلة حيم الديون زلدودية نتائج استخالص تواصل 
 ؛2011 سنة يف %  5,02 مقابل  %6,55 يقاربما 
 االستخالص يف صعوبة تالقي اليت العمومية ادلنشآت بعنوان ديون تضمني 2012 سنة يف تواصل 

 ؛د.م 206 قدره مجاِفإ حبجم وذدلك التخصيص أو التصفية إجرااات إُف خضوعها إُف بالنظر
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 إنقاذ قانون طائلة ربت تقع اليت ادلؤسسات ديون بعنوان مبالغ تضمني 2012 سنة يف تواصل 
 خارج التفليس أو التصفية اجرااات إُف اخلاضعني ادلدينني عدد وبلغ. د.م 333,1 قدره دبا ادلؤسسات

 د؛.م 100 قدره إمجاِف دببلغ مدينا 650 مجلتو ما اإلنقاذ قانون

 َف تتعّد نسبةحيم 2012يف سنة  نتائج االستخالص بعنوان اسرتجاع أصل القروض زلدودية    
 ؛ 2012  يف سنةد. م1.600 ةالبالغ لالستخالص البقايا ضمن من % 8,81
 مع أحكام  1975 لسنة ادلالية قانون من 58و 57 بالفصلني عليها ادلنصوص األحكام توافق عدم

يها بالقانون ادلذكور عل اإلضافية وادلنصوص الزيادة ربصيل يف خصوصالقانون األساسي للميزانّية 
حيم ال يتّم إدراج  العملة يتقاضاىا اليتأو األرباح  وادلرتبات األجور من رلمل % 0,5واحملّددة بنسبة 

 ؛ادلداخيل ادلتأتّية عنها بادليزانّية
 لفائدة الوطين للتأمني على ادلرض الصندوق من قبل ادلنجزة للدفوعات توفّر الو ائق ادلثبتة عدم 

 الصحية بادلؤسسات الصندوق منخرطي تداوي مقابل الّدولة مسامهات دفع بعنواناخلزينة العاّمة 
 .جزافية بصفة بأّن ربديد ىذا ادلبلغ يتّم علماد .م 106,250 والبالغة

 
 النفقات - 3-2
 
 بعنوان االنتدابات االستثنائية َف تتضمن الو ائق 2012 أمهية حجم النفقات ادلنجزة يف سنة رغم 

 الّدولة ميزانية نفقاتو االنتدابات الفعلية حول معطيات ادلعنّية للسنةادلقدمة يف إطار غلق ادليزانية 
  االنتدابات؛ ىذه بعنوانادلنجزة 
 بل مقا % 75,31بنسبة  2012 سنة يف حجم النفقات بعنوان ادلنح ادلخّولة للسلط العمومية ارتفاع

 النفقات طريق توزيع االعتمادات بعنوان عن سبويل جزا منها ومت 2011سنة يف  % 45,79 تراجع بنسبة
 ؛ وغري الطارئة ذلذا الصنف من النفقاتالقارّةالطارئة وىو ما ال يتوافق مع الطبيعة 

 اخلاّصة للتقاعد والذي بلغ األنظمة بعجز الّدولة تكفل بعنوان للنفقات الّدولة ميزانية ربمل تواصل 
 ؛2003د يف سنة .م 4,5د مقابل . م14ما قيمتو  2012يف سنة 
 صلاز السحوبات بعنوان ادلشاريع ادلمّولة بواسطة موارد خارجية موظّفة بالنظر أساسا إ نسق ضعف
  ادلقرضة؛ اجلهةصلاز الصفقات والتأخري يف تقدًن طلبات السحوبات إُف إ يف التأخري إُف
 مع "بتونسالقمة العربية السادسة عشر  تنظيم" حساب لغلق احملاسيب القيد إجرااات توافق عدم 

 حبساب احلساب ىذا ضمن ادلتبقي الرصيد إدراج على االقتصار فعوض. العمومية احملاسبة قواعد
 موارد ىذا ضمن مبلغ الرصيد إدراج متّ  التحويل بعملية ادلنتفع" التظاىرات الدولية بتونس تنظيم"
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 يف نفس الوقت موارد ونفقات للحساب الذي مّت غلقو وىو ما اعتباره معد . أ698 والبالغاحلساب 
 .  احلجم اإلمجاِف دلوارد ونفقات ميزانية الّدولةتضحيم إُفأّدى 

 

 لتوصيات ا- ب
 

 :يف ضوا االستنتاجات اليت مّت ذكرىا سابقا توصي الدائرة بإيالا العناية إُف اجلوانب التالية 
 

  الرفع من شفافية عجز الميزاينة- 1-ب
 
  ادليزانية؛ لعجز قصوى نسبةالتفكري يف اعتماد 

 التنمية؛ لنفقات االقرتاض موارد ذباوز بعدم تدابري قانونية تقضي اعتماد 

 قانون دبشروع التعهدات احملتملة للّدولة وضعية تضمني القانون األساسي للميزانية يف اذباه تعديل 
 غلق قانون مستوى يف العنوان هبذا يزانيةاَف على النفقات احملمولة بعنوان رصد اعتمادات معادلالية 

 ادليزانية؛

 رلهود تسوية تسبقات اخلزينة ادلسندة على ميزانية الّدولة سواا ادلسندة مباشرة من قبل استكمال 
 العموميني؛ احملاسبني قبل مناخلزينة العاّمة أو 

 العمليات؛ ذلذه النهائي ادلآل ربديد خالل من للحفظ العمليات تسوية 
 من التونسي البنك ادلركزي  اخلزينة من أرباح بقواعد احملاسبة العمومية يف ما يتعّلق دبنابالتقيد 

 البنك؛ مرابيح توزيع عملية إ ر ىذه ادلوارد ضمن عمليات ادليزانية مباشرة إدراج خالل
 ادليزانية عمليات ضمن النفقات ىذه إدراج من ديكنّ  دبا األداا فائض ارجاع اجرااات مراجعة. 

 
 الرفع من دقة التقديرات - 2- ب

  

 اجلبائية ادلوارد سلتلف إُف بالنسبة رونةاَف مستوى على ادليزانّية مستوى التقرير عن يف التنصيص 
؛  االقتصادية بادلؤشرات مقارنة
 اجلديدة؛ اجلبائية اإلجرااات مفعول إبراز  
 ادلثّقلة؛ اجلبائية ادلوارد بعنوان االستخالص مردود إبراز  
 البرتولية؛ وادلداخيل الغاز وعبور العمومية ادلنشآت من ادلتأتية ادلوارد وتثقيل دلتابعة إجرااات تركيز 
 اذباه يف للميزانية األساسي القانون تعديل: 
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 القانون ضمن السقف ىذا نسبة ضبط ضرورة على التأكيد مع الطارئة للنفقات سقف ربديد 
األساسي؛ 

  التنصيص ضمن قانون ادلالية على عدد الرتاخيص بعنوان االنتدابات وضمن قانون غلق ادليزانية 
  ؛ االنتدابات الفعلّيةُفع

 الصلاز الفعلي النسق إُف استنادا احمللية اجلماعات إُف احملالة ادلبالغ تقديرات النفقات بعنوان ضبط 
  ادلشاريع؛

 ادلالية؛ قانون ضمن ادلشاركة أموال تقديرات إدراج 
 وتدعيم العمليات ىذه شفافية من الرفع هبدف ادلالية قانون ضمن اخلاّصة الصناديق عمليات إدراج 

 الّدولة؛ ميزانية على الربدلانية الرقابة
 واليت 1975 من قانون ادلالية لسنة 58 و57 وضعية العمليات ادلنجزة يف إطار تطبيق الفصلني تسوية 

 ؛ مشولية ميزانية الّدولةإتعّد إخالال دلبد
 موظّفة خارجية قروض بواسطة ادلمولة النفقات توزيع سقف ضبط. 

 

 تدعيم تنفيذ ميزاينة الّدولة - 3-ب
 
  دعم إجرااات تسوية اإلغفاالت يف ادلادة اجلبائية بالنظر إُف الضغوطات ادلالية ادلتزايدة على

 ميزانية الدولة واالرتباط الو يق بني مردود عمليات االستخالص وصلاعة األعمال الرقابية؛ 
  يساعد على ربسني نتائج استخالص موارد الّدولةدباالرفع من نسق أعمال ادلسح اجلبائي مزيد  

مواصـلة عـملّية تـطهري جـذاذية ادلـطالـبني اليت تبقى زلدودة رغم اإلجرااات اليت مّت ازّباذىا على غرار 
 ؛باألداا من األشـخاص الذين تعّذر تـحديد عناوين نشاطـهم اعتمادا على نتائج عملّية ادلـسح اجلـبائي

 يف السبل الكفيلة بتحسني مردود النزاعات اجلبائية ومتابعتها دبا يساعد على الرفع من النظر 
 ؛نتائج االستخالص

 ادلطالبني باألداا بعنوانو وزلدودية نتائج االستخالص عدد  النظام التقديري نظرا إُف أمهية مراجعة
 وادلتابعة؛شلّا يستوجب تكثيف ادلراقبة 

  من شأنو أن يساعد يف الرفع من ربصيل موارد الّدولة من دبامتابعة سحب القروض اخلارجية 
  ؛جهة وأن جيّنب ادليزانية أعباا إضافية بعنوان عموالت التعهد من جهة أخرى

 جيّنب التأخري يف دبا سحب القروض ادلرتبطة دبوارد خارجّية تسوية التأخري يف تاليف على العمل 
مني ادلال العاّم؛ ألإعداد احلساب العاّم للسنة ادلالّية وحساب التصّرف 

 بعنوان ادلرض على التأمني صندوق قبل من ادلنجزة الدفوعات استخالص إجرااات مراجعة 
 الصحّية؛ بادلؤسسات منخرطيو تداوي مقابل الّدولة مسامهة
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 دبا العمومية السلط لفائدة ادلخّولة ادلنح بعنوان بالنفقات وادلتعلقة قائمة الو ائق ادلرفقة مراجعة 
 االعتمادات؛ ىذه صرف على الرقابة إجراا من ديكن
 على احملمولة النفقات من التقليص هبدف للتقاعد اخلاّصة األنظمة عجز دلعاجلة صيغ يف النظر 

  .العنوان هبذا الّدولة ميزانية
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 تنفيذ قوانين المالّية : الجزء الثاني
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 الدولةيزانية مالتوازنات العاّمة ل: العنوان األّول
 
 ادلسّلط الضغط اشتدّ  2012 سنة خالل والداخلية اخلارجية االقتصادية ادلؤشرات تراجع تواصل زااإ

 أسعار وارتفاع األورو منطقة لبلدان السيادي الدين أزمة تواصل عن ففضال.  التوازنات العاّمة دليزانية الّدولةعلى
 تراجع نشاط بعض القطاعات ال سيما الصناعات االستخراجية أدى البرتولية وادلواد االستهالكية ادلواد

.  والصناعات ادلعملية ادلوجهة للتصدير إُف التأ ري سلبا على ادلالية العمومية
 

          خالل % 1,8 تقّلص بنسبة مقابل % 3,6 بنسبة تطّور) استعادة االقتصاد الوطين لنمّوه فرغم
 صايف بلغ كما .% 7,3 مقابل%  8,1 تفاقم العجز التجاري الذي ارتفع إُف 2012 سنة شهدت( 2011سنة 

 ادلاِف التضخـــــــم وسجــــــل. 2011 يوما يف سنة 113 مقابل 2012 يوما يف سنة 119 األجنبية العملة من ادلوجودات
. (1) % 5,6 ارتفعت إُف ــم حي1995 نسبة منذ سنة ــــــلى أع2012يف سنة 

 
 عن تداعيات اعتماد سياسة مالية عمومية توسعية هبدف دفع انتعاشة االقتصاد الوطين وفضال

 اخلارجي االقتصادي احمليط تأ ري أدىوالتخفيف من حدة ادلطالب االجتماعية يف القطاعني العمومي واخلاص 
 للسنةويلخص اجلدول التاِف النتائج العاّمة لتنفيذ ميزانية الّدولة . العاّمة التوازنات مؤشرات تراجع إُفوالداخلي 

:   ادلعنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
(1)

 . 2012 لسنة تقرير البنك ادلركزي التونسي 
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 د.م

 البيانات
التقديرات النهائية 

 للمقابيض
 المقابيض 

التقديرات النهائية 
 للمصاريف

 فواضل االعتمادات الفوائض النفقات

487,273-  15.786,179 15.994,900 15.298,906 17.000,400 العنوان األّول  208,721 

 - - - - 13.557,044 13.689,500 ادلداخيل اجلبائّية االعتيادية

 - - - - 1.741,862 3.310,900 ادلداخيل غري اجلبائّية االعتياديّة

 182,971 - 14.511,929 14.694,900 - - نفقات التصّرف

 25,750 - 1.274,250 1.300,000 - - فوائد الّدين

21,169-  - 681,169 660,000 - -     الّداخلي  

 46,919   - 593,081 640,000 - -     اخلارجي

 1.389,805 102,573 6.851,194 8.240,999 6.953,767 7.235,499 العنوان الثاني

 -       1.879,024 1.563,000 ادلداخيل غري االعتياديّة

 -       5.074,743 5.672,499 موارد االقرتاض

 389,711 1   4.062,288 5.451,999 - - نفقات التنمية 

 1.112,602   3.579,321 4.691,923 - - غري ادلرتبطة دبوارد خارجية موّظفة- 

 277,109   482,967 760,076 - - ادلرتبطة دبوارد خارجية موّظفة- 

نفقات تسديد أصل الّدين 
 0,094   2.788,906 2.789,000 - - العمومي

384,700-  22.637,373 24.235,899 22.252,673 24.235,899 1الجملة الفرعية   1.598,526 

 327,726 1.756,485 752,874 1.080,600 2.509,359 1.080,600 احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة

 1.926,252 1.371,785 23.390,247 25.316,499 24.762,032 25.316,499 2الجملة الفرعية 

11,565-  325,212 93,898 82,333 419,110 82,333 حسابات أموال ادلشاركة   

 1.914,687 1.696,997 23.484,145 25.398,832 25.181,142 25.398,832 المجموو الععامّ 

باعتبار الفوائض ادلنقولة من ( 3   ).د.م 207,659  باعتبار اعتمادات الّدفع غري ادلوّزعة والبالغة( 2 ).د.م 1.044,349  باعتبار اعتمادات الّدفع غري ادلوّزعة والبالغة( 1   )
 .التصّرف الّسابق

 
:    التاليةاالستنتاجات من اجلدول أعاله يتبني

 
 ؛(د.م 15.298,906 )العنوان نفس دبوارد (د.م 15.786,179 )األّول نفقات العنوان تغطية عدم 

 وىو ما يربز  (د. م4.062,288 )التنمية نفقات حلجم( د.م 5.074,743 )االقرتاض موارد حجم ذباوز
 ؛أخرى نفقات لتمويل االقرتاض موارد  جانب منلتخصيص تبعا ادليزانية ازن توعدم

 إُف تنفيذ نفقات ميزانية الّدولة وفق التقديرات ادلدرجة بقانون ادلالية 2012 التوصل خالل سنة عدم 
          التكميلي خاّصة يف مستوى نفقات التنمية اليت سجلت اعتمادات غري مستعملة دبا قيمتو
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 تنفيذ مراجعة عنوترتجم أمهية ىذه الفواضل وادلتأتية أساسا من اعتمادات غري موزعة . د.م 1.389,711
  مقارنة بالتقديرات؛ اإلصلاز نسق تراجع إُف أساسا بالنظر السنة ىذه خالل ادلربرلة التنمية مشاريع

 من مجلة نفقات  % 62 ما نسبتو 2012 مثّلت يف سنة اليت التصرف نفقات حلّصة اذلام التطّور
  ؛ادليزانّية

 واليت يتّم نقلها إُف السنوات الالحقةاخلزينة صناديق مستوى يف ادلسجلة الفوائض أمهية . 

 
 األعمال ادلنجزة يف إطار الرقابة على مّكنت ادليزانية بتوازن ادلتصلة ادلؤشرات عديد عن تراجع وفضال

سبويلو وتدقيق داللة العجز وشفافية ب والدولةيزانية م بضبط عجز تعّلقتغلق ادليزانية من الوقوف على نقائص 
 على تواصل تفاقم وضعية احلساب الوقوف متّ كما . ادلعطيات ادلضّمنة باحلسابات ادلقدمة يف إطار غلق ادليزانّية

.  2012ينة يف موىف سنة ز اٍفلتسبقاتالقاّر 
 
 ضبط عجز الميزانية  - أ
 

 توازن ادليزانية فإّن التمشي ادلعتمد من قبل ادلصاٌف ادلختصة إ يتّم سنويا ضبط عجز ادليزانية وفقا دلبدلئن
 ادلالية ال ديّكن من إبراز ترابط مستوى بقانون ادلرفقةادلالية وادلبني يف مستوى الو ائق التفصيلية اإلقتصاد ولوزارة 

.  العجز ببعض عمليات ادليزانية ال سيما عمليات الدين العمومي والعمليات ذات الطابع االستثنائي
 

 مّكنت األعمال ادلنجزة يف إطار الرقابة على غلق 2012 عن تفاقم عجز ادليزانية خالل سنة وفضال
.  ادليزانية من الوقوف على أمهية العجز األصلي وكذلك العجز اذليكلي

 
 

  2012  تفاقم عجز الميزانية لسنة-1
 

 يتّم ضبط تقديرات ادلوارد من قبل وزير ادلالية حسب أنّو على أحكام القانون األساسي للميزانّية تنصّ 
 ادلالية قانون يضبط حكام األذلذه وطبقا.  ادلعنيةللسنة وادلاِفأصناف ادلداخيل وذلك يف إطار التوازن االقتصادي 

 الفارق بواسطة( والنفقات الذاتية ادلوارد بنيالفارق ) ادلقدر ادليزانية عجز تغطية ضرورة مع الّدولة ميزانية تقديرات
.  ونفقاتو االقرتاض بني موارد اإلجيايب
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 عجز ادليزانية 2012 بلغ يف سنة ةــــادلاِفو  اإلقتصادوزارةقبـــل  من ادلقدّمة اتـــــــادلعطي إُف واستنادا
 2012 التاِف عجز ميزانية الّدولة لسنة اجلدول ويربز. (1)اخلامّ  الداخلي الناتج من  %5,1 ديّثل ما وىود .م 3.641,2

 ادلاليةو اإلقتصاد وزارة بتقارير ورد مثلما وذلك 2011 و2010 بعنوان سنيت باإلصلازاتمقارنة بتقديرات قانون ادلالية و
:   الّدولة ميزانية حول

 
 د.                                                                                                                                           م

 السنوات  / البيانات
 

2010 
 

2011 2012 
 اإلنجازات  قانون المالية 

 1.903,4 2.968,2 1.713,4 596,2 العجز باعتبار التخصيص والهبات 

 3.641,2 4.568,2 2303,9 650,3 حجم العجز بدون اعتبار التخصيص والهبات 

بدون اعتبار  )النسبة من الناتج الداخلي الخام 
 (التخصيص والهبات

1,0  3,6 6,6 5,1  

 
 عجز يبلغادلالية و اإلقتصاد  نفس التمشي ادلعتمد من قبل مصاٌف وزارةوباعتماد إُف أنّو اإلشارة وذبدر

د .م 2.188 قيمتو ما ادلالية للسنة العامّ  باحلســـــاب ادلضمنة النهائية ادلعطيــــــــات إُف استنادا 2012 سنة يفادليزانية 
:  ادلواِف اجلدول من يربزد دون ذلك  مثلما .م 3.926باعتبار التخصيص واذلبات و

 
 د.                                                                                                                          م

 الحساب العام للسنة المالية تقرير وزارة االقتصاد والمالية البيانات
  2.188 1.903,4 واذلبات  العجز باعتبار التخصيص

 3.926 3.641,2 العجز دون اعتبار التخصيص واذلبات 
  

ادلالية و اإلقتصاد مع ادلعطيات الواردة بتقرير وزارة ادلذكور تطابق ادلعطيات ادلدرجة باحلساب عدم وإزاا
 . فإّن السؤال يبقى مطروحا حول أسباب االختالف يف البيانات2012حول تنفيذ ميزانية الّدولة لسنة 

 
 أّن عجز ادليزانية 2014 ديسمرب 31وأفادت وزارة االقتصاد وادلالية يف رّدىا الوارد على الدائرة بتاريخ 

 .يف الناتج الداخلي اخلامّ  % 5,5 أي ما نسبتو 2012د يف سنة . م3.852,9بلغ  (دون اعتبار التخصيص واذلبات)
  

 التحكم يف عجز ادليزانّية وىو ما يفرتض احملافظة على التوازنات ادلالّية العاّمة أنّ  على الدائرة تؤّكدو
  . ادليزانيةعجز دلستوى نسبة قصوى التفكري يف اعتماد يستدعي

 

                                                 
(1)

   %5,7 بلغت نسبة عجز ادليزانية ادلدرجة بتقرير البنك ادلركزي التونسي 
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  العجز األّولي  -2
 

 نفقات الفارق بني ادلوارد الذاتية والنفقات دون اعتبار يف( (solde primaire األّوِف العجز يتمّثل
:   2012  خالل سنةاألّوِفويبني اجلدول التاِف وضعية العجز .  الّدين العموميعمليات

 

 د.م                                                                                   
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 والعجز (1)(د.م 913,751) للميزانية األّوِف العجز بني ادلسجل من اجلدول أعاله أّن الفارق ويتبنّي 

. الدين عمليات بعنوان الّدولة ميزانية على احملمولة األعباا أمهية إُف أساسا يعود (د.م 2.188) الصايف
  

 الدين العمومي أن يساىم يف الرتفيع من حصة ادلوارد ادلخصصة لتمويل عبئ تفاقم تواصل شأن ومن
 لنفقات ادلرن وذلك يف ظّل الطابع غري التنمية مشاريع سبويل على يزانية من قدرة اَفاحلدّ  إُف ويؤدي ننفقات الدي

.  التصرف
 

 على يساعد دبا التنمية نفقات االقرتاض موارد ذباوز سبنع قانونية تدابري ىذا الوضع إُف إقرار ويدعو
  .الّدين أعباا مستوى يف التحكم

 
 

 

                                                 
(1)

ويعود الفارق بني النتيجتني إُف استناد البنك إُف معطيات وقتية زبتلف عن . د. م605,9بلغ حجم العجز األوِف أو األصلي ادلدرج بتقرير البنك ادلركزي ما قيمتو  
  . ادلاليةللسنةادلعطيات النهائية لتنفيذ ادليزانية وادلدرجة باحلساب العام 

 اإلنجعازات اناتعالبي 

 15.298,906     ادلقابيض الذاتية االعتياديـة                      -

 1.879,024      ادلقابيض الذاتية  غري االعتياديـة -

     1.246,975      بدون اعتبار الفوائض ادلنقولة من التصّرف السابقمقابيض احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

 82,333      بدون اعتبار الفوائض ادلنقولة من التصّرف السابقمقابيض حسابات أموال ادلشاركـة -

 18.507,238     جملة الموارد الذاتيّعة 
 14.511,929     نفقات التصّرف -

 4.062,288     نفقات التنميـة -

 752,874      نفقات احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

 93,898      نفقات حسابات أموال ادلشاركة -

 19.420,989    جملة النفقات 

 913,751  - العجز األّولي  
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  العجز الهيكلي -3
 

 
 والنفقات ادلوارد باستثناا للميزانية ونفقاهتا وذلك الذاتية ادلوارد بني الفارق العجز اذليكلي يف يتمّثل

 تعهدات عنها تنجر ال اليت العمليات ادلوارد والنفقات ذات الطابع االسثنائي يف وتتمّثل.  االسثنائيالطابع ذات
.   للدولةقارة بنشاطات ترتبط ال اليت أو للدولة دائمة

  
 العمليات خاّصة وذلك بالنظر إُف أمهية 2012 سنة خالل الّدولة دليزانية اذليكلي العجز ربديد ويكتسي

. بالنفقات أو بادلوارد األمر تعلق سواا قرارىا اليت مّت إاالستثنائي الطابع ذات
   

 ادلالية بقانون عليها ادلنصوص ادلوارد يف التخصيص واذلبات موارد عن فضال العمليات ىذه وسبثّلت
 ضمان بتفعيل يف خصوص النفقات سبثّلت كما .مصادرهتا سّبت اليت األمالك بيع بعائدات وادلّتصلة التكميلي

.  للبنك التونسية الشركة وضمان البنكية للديون الّدولة
 
 2012 سبتمرب 21 ادلؤرخ يف 2012 لسنة 17  عددالقانون اإلشارة يف ىذا اخلصوص إُف أّن وذبدر 

وادلتعّلق بالرتخيص للدولة يف االكتتاب يف الزيادة يف رأس مال الشركة التونسية للبنك ويف تفعيل ضمان الّدولة 
 أنو يرخص لوزير ادلالية القائم يف حق الدولة يف االكتتاب يف على نصّ لفائدة البنك بعنوان اقرتاضات خارجية 

 .دينار 41.000.000رأس مال الشركة التونسية للبنك وذلك يف حدود  الزيادة يف
 

الدولة ضمن   نصت أحكام ىذا القانون على أنّو يفرد ادلبلغ ادلتأيت من عملية تفعيل ضمانكما
الدولة يكون غري قابل لإلرجاع حّت  األموال الذاتية للشركة التونسية للبنك ربت بند خاص بعنوان اعتماد باسم

. يستعيد البنك توازنو ادلاِف
 

 تعترب نفقات ال 2012 سنة خالل ادلقررة االستثنائية االنتدابات بعنوان النفقات أنّ  تتعني ادلالحظة كما
 اذليكلي ادليزانية ويبني اجلدول التاِف عجز. الالحقة السنوات خالل تواصلها إُف بالنظر وذلكذات طابع استثنائي 

  : 2012 سنة خالل
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 د.                                                                                                                                            م
 المبلغ البيانات

 2.188,000 العجز   
  الموارد االسثنائية 

  1.105,000 موارد التخصيص  -
  235,000 مداخيل بيع العقارات غري الدولية  -

  632,837 اذلبات  -

  النفقات االستثنائية 
 20,771 ربمل الدولة للديون البنكية - 
 70,000 تفعيل ضمان الدولة للشركة التونسية للبنك - 

 4.070,066 العجز الهيكلي 

 
 تضمني مشروع قانون ادلالية يف مرحلة أوُف لوضعية التعهدات أنّ  على صعيد آخر تؤكد الدائرة وعلى

 مرحلة ويف االقتضاا عند خصوصها يف اعتمادات رصد مع  على غرار الضمانات(passifs éventuels)احملتملة 
 فافية قانون غلق ادليزانية من شأنو أن يساىم يف تدعيم شمستوى يف التعهدات ىذه بعنوان ادلنجزة النفقات  انية

 .ادليزانية وصلاعة الرقابة الربدلانية عليها
 

 

 محدودية شفافية وداللة مستوى العجز  - ب
 

. 2012افية وداللة مستوى العجز ادلسجل يف سنة ف شيف خصوص الوقوف على بعض النقائص متّ 
  : التاليةبالنقاطوتتعّلق ىذه النقائص 

 

  التسبقات غير المسواة بعنوان عمليات الميزانية -1
 

مت تسويتها بواسطة ي ميزانية الّدولة على أن اعتمادات علىسناد تسبقات إادلالية و  اإلقتصادخيّول لوزير
 العنوان أو األول بالعنوان على عمليات ادليزانية سواا التسبقات ىذه إسنادويتّم . غرضلل ادلفتوحةعتمادات اال

 . يتم تسويتها يف غضون السنةأن على اخلزينة أوصناديقالثاين 
 

 
           وجود تسبقات غري مسواة يف موىف تبني رللة احملاسبة العمومية من 59 الفصل ألحكام وخالفا

:   تعلقت أساسا بالعنوان األّول وذلك كما يتبني من اجلدول التاِف2012سنة 
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 د.م                                                                                                          
 

 

 اليت العمليات أنّ  إُف بالنظر ة داللة ومصداقية حجم عجز ادليزاينعلى  ادلسواةغري التسبقات وتؤ ّر
.  للسنة ادلعنّيةالّدولة ميزانية تكاليف ضمن احتساهبا يتطلب شلّا فعليا إصلازىا التسبقات بعنواهنا قد مّت أسندت

 
  قروض الخزينة المتخلى عنها  -2
 
 غري للقروض الدولة ربمل 1990 نوفمرب 26 ادلؤرخ يف 1990 لسنة 104 دبوجب القانون عدد متّ 

 لسنة 88 القانون عدد دبوجبكما مّت . د. م12,330 وذلك يف حدود ادلركزية الصيدلية إُف بالنسبة ادلستخلصة
 يف حدود وذلك الوسط جبل إمسنت شركة لفائدة ة التخلي عن قروض اخلزينة ادلسند1998 نوفمرب 2 بتاريخ 1998

.  د. م5
 

 َف يتم زبصيص اعتمادات يف مستوى ادلذكورين القانونني صدور على عديدة سنوات مرور ورغم
 فإّن من شأن عدم الّدولة كاىل على تعهدات عنها ادلتخلى القروض تعترب وحيم.  ىذه القروضويةادليزانية لتس

. من مستوى عجز ادليزانية  احلجم احلقيقي للنفقات وأن حيّد بالتاِفمنتسويتها أن يقّلص 
 

 . وقد أفادت وزارة اإلقتصاد وادلالية يف ىذا الصدد بأنّو سيتّم النظر يف ىذا ادلوضوع
 

  تسبقات منجزة من قبل المحاسبين العمومين غير مسواة -3
 

 تسبقات أسندت من قبل احملاسبني بعنوان مبالغ 2012  سجالت أمني ادلال العام يف موىف سنةتضمنت
 اجلرب بطاقات حاملي بأجور تعلقت أساسا سلتلفة مصاريف بعنوان وذلكالعموميني سّبت تغطيتها من قبل اخلزينة 

.  (د.م 9,746 )مسددة غري صكوك بعنوان وبتسبقات (د.م 26,622 )والدعوى التتبعات ودبصاريف
  

 2012 2011 2010السنة 
 189,990  150,408 467,114العنوان األّول - 

 0,500 2,120 5,120العنوان الثاني  - 
 0,500 335,078 335,078   الحسابات الخاّصة في الخزينة- 
 0,153 0,020 0,107حسابات أموال المشاركة   -

 191,143  487,626 807,419الجملة 
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 غرار التسبقات ادلسندة مباشرة من قبل اخلزينة العاّمة يؤدي عدم زبصيص اعتمادات من ادليزانية وعلى
.   تكاليف ميزانية الّدولة وبالتاِف من شفافية مستوى العجزمجلة إُف احلّد من التسبقاتلتسوية ىذه 

 

  عمليات للحفظ -4
 

 تشكو من نقص يف ادلعطيات حول طبيعتها أو العمليات بعض بأنّ  التذكري يف ىذا اخلصوص جيدر
 يتّم أن على وقتية حبسابات تضمينها أوُف مرحلة يف يتطلب ما وىو النهائي إدراجهاىدفها شلّا يتعذر معو ربديد 

 للعمليات النهائي اإلدراج ويؤ ر.  مآذلا النهائيوضبط طبيعتها ربديد خالل من وضعيتهايف مرحلة  انية تسوية 
 حتما إُف احلد من دقة وداللة عجز ليات عدم تسوية ىذه العمويؤدي. ونفقاهتا ادليزانية حجم موارد يف الوقتية
.  ادليزانية

 

 إُف 2012 يف موىف سنة ادلذكور احلساب يف وضعية حساب مقابيض للحفظ ارتفاع رصيد النظر وبنّي 
  .د.م 695,055 قيمتو ما
 

 اذلياكل وتنوع تعدد 2012  النظر يف وضعية العمليات للحفظ يف موىف سنةخالل من تبني كما
 مقابيضالعمليات اليت مّت بعنواهنا إدراج مقابيض للحفظ إذ ال تتضمن العمليات ادلدرجة هبذا العنوان حصرا 

. العاّم ربديد مآذلا النهائيادلال  العمليات اليت تعذر على أمني كلّ ادليزانية بل 
 

.  يساعد على تدعيم داللة ودقة عجز ادليزانيةأن العمليات ىذه تسوية على العمل شأن ومن
 

  مناب الّدولة من أرباح البنك المركزي التونسي-5
 

 2011 بعنوان  مناب ادليزانية من أرباح البنك ادلركزي التونسياجإدر يتمّ  َف ادليزانّية، سنويّة دلبدأ خالفا
 .2012 سنة ميزانية ضمند . م251,600والبالغ 

 

إُف التقليص من دقة موارد ادليزانية وبالتاِف  2012 لسنة الدولة دبيزانية ادلذكورة األرباح إدراج عدم ويؤدي
.    العجزمستوىمن شفافية 
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  النفقات بعنوان إرجاو فائض األداء -6
 

 

 بلغ أخرى قانونية ولنصوص االستثمارات تشجيع ورللة ادلضافة القيمة على األداا رللة ألحكام تطبيقا
 د.م 114,2 مقابل د.م 287,711 قدره ما 2012 سنة يف األداا فائض إرجاع بعنوان للنفقات اإلمجاِف احلجم
.  السابقة للسنة بالنسبة

 
 

 إرجاع األدااات وادلعاليم زبضع إُف اإلجرااات االستثنائية عملية أنّ  إُف الصدد ىذا يف اإلشارة وذبدر
 واليت تعفي ىذه العمليات من االجرااات ادلنظمة 1989 سبتمرب 15ادلنصوص عليها بالتعليمات العاّمة ادلؤرخة يف 

 ميزانية اعتماد ىذا التمشي إُف عدم إدراج النفقات ادلنجزة هبذا العنوان ضمن عمليات وأّدى. لصرف النفقات
.  عدم أخذىا بعني االعتبار عند ربديد العجزإُفالّدولة وبالتاِف 
  

 عمليات ادليزانية فإّن ضمن هبا إُف أمهية ادلبالغ من ناحية وإُف عدم تضمني ادلعطيات ادلتعلقة وبالنظر
.  يساىم يف الرفع من شفافية مستوى عجز ادليزانيةأن شأنو من ادلعتمدة هبذا العنوان اإلجرااات يف النظر إعادة

 

  الحساب القاّر لتسبقات الخزينة  - ج
 
  2012 نتيجة تنفيذ الميزانية لسنة -1
  

د .م 1.756,485بعد نقل فوائض صناديق اخلزينة البالغة و وصرفا قبضا ادليزانية تنفيذ عمليات باعتبار
 أسفر الّسنة ادلوالية، إُف حسابات أموال ادلشاركة بعنواند .م 325,211 يف اخلزينة واخلاّصة احلسابات إُف بالنسبة

. اللجوا إُف متوفّرات اخلزينةب تغطيتو سّبتد . م384,699 فائض يف ادلصاريف على ادلقابيض قدره عن 2012تصّرف 
 

 حساب ضمن الفائض ىذا إدراج للميزانية، األساسي القانون ألحكام طبقا العاّم، ادلال أمني ويتوُّف 
 القارّ  احلساب من باقتطاعو اإلذن انتظار يف وذلك للتحويل، أو للتسوية لعملّيات ادلخّصص بالباب وقيت توقيفي

. ادليزانية غلق قانون صدور إ ر على اخلزينة لتسبقات
 

 : 2012ويبنّي اجلدول التاِف نتائج تنفيذ ادليزانية يف سنة 
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   2012 وضعية الحساب القاّر لتسبقات الخزينة في موفى سنة -2

 
   أمني ادلال العاّم أّن الرصيد ادلدين للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة بلغ يفحساب بالرجوع إُف تبنّي 

. د.م 5.729,005 ما قيمتو 2012 ديسمرب 31
 

 وذلك بالنظر إُف عدم 2011 و2010 و2009ولوحظ عدم اقتطاع مبالغ بعنوان نقل نتائج سنوات 
 .  على قوانني غلق ادليزانية للسنوات ادلذكورة2012ادلصادقة إُف موىف سنة 

 

 د.                                                                                                                                  م 
 

 اناتعالبي
 ت قانون المالية تقديعرا

 األصلي

 تقديرات قانون المالية 
 التكميلي 

 اإلنجعازات

 15.298,906    17.000,400    14.888,900    ادلقابيض الذاتية االعتياديـة                      -

 1.879,024    1.563,000    335,000     ادلقابيض الذاتية  غري االعتياديـة -

   *2.509,359    1.080,600    920,100    مقابيض احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

    *419,110    - -  مقابيض حسابات أموال ادلشاركـة -

 20.106,399    19.644,000    16.144,000    جملة الموارد الذاتيّعة 
 14.511,929    14.694,900    13.441,900    نفقات التصّرف -

 4.062,288    5.411,500    4.378,000    نفقات التنميـة -

 752,874    1.080.600    920,100     نفقات احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

 93,898    - -  نفقات حسابات أموال ادلشاركة -

 19.420,989    21.187,000    18.740,000    جملة النفقات 

 685,410    1.543.000-  2.596,000-  الموارد والفارق بين النفقات  

 5.074,743     5.632,000    6.666,000    موارد االقتراض -

 1.274,250     1.300,000    1.330,000    تسديد فوائد الدين العمومي -

 2.788,906    2.789,000    2.740,000    تسديد أصل الدين العمومي -

 4.063,156    4.089,000    4.070,000    جملة نفقات الدين  -
 1.011,587    1.543,000    2.596,000    التمويل الصافي  -
 1.696,997    - - الفارق بين مجمل الموارد والنفقات  -
 2.081,696-  - -  2013الفوائض المنقولة بعنوان صناديق الخزينة إلى تصرف سنة  

 1.756,485    - - احلسابات اخلاصة يف اخلزينة           -  

 325,211    - - حسابات أموال ادلشاركة          -  

 384,699    - - مقابيض   العلى  مصاريفالفائض  

  باعتبار الفوائض المنقولة من التصّرف السابق* 
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 2010و (د. م1.008,045 )2009وبإدراج فوائض ادلصــــاريف على مقـــــابيض ادليزانية لسنوات 

يرتفع الرصيد ادلدين الفعلي للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة إُف  (د.م 1.013,857 )2011و( د.م 1.486,133)
 . د.م  9.237,041

 

 وإعادة السيولة سلاطر مستوى يف ارتفاعا اخلزينة لتسبقات القارّ  للحساب ادلدين الّرصيد تفاقم ويعكس
 يؤّدي إُف عدم التوافق بني التقديرات شلّا ونفقاهتا الّدولة ميزانّية موارد تقدير دقّة يف نقص عن ينمّ  كما. التمويل

 إُف اللجوا العمل على تفادي بضرورة التذكري وجيدر. واإلصلازات وجيرب على سبويل العجز بواسطة متوفّرات اخلزينة
.  متوفّرات اخلزينة، دون ترخيص مسبق بقانون ادلالّية، كمورد قاّر لتمويل جانب من العمليات

 
 على للميزانية األساسي القانون ضمن التنصيص إمكانية يف النظر على السياق ىذا يف الدائرة وتؤكد

 تطور الرصيد إبراز من ديّكن دبا اخلزينة لتسبقات القارّ  احلساب وضعية فصولو ضمن يضبط ادليزانية غلق قانون أنّ 
. ادلدين ذلذا احلساب
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 ضبط التقديرات : العنوان الثاني
 

يتم ضبط تقديرات ادلوارد من قبل وزير ادلالية " من القانون األساسي للميزانية على أنّو 24ينّص الفصل 
حسب أصناف ادلداخيل وذلك يف إطار التوازن االقتصادي للسنة ادلعنية ويتّم ضبط تقديرات النفقات على أساس 

 ."حاجيات التصرف ادلنتظرة دلختلف ادلصاٌف ونسق إصلاز مشاريع وبرامج التنمية
 

 بضبط تعلقت بعض االستنتاجات على الوقوف من 2012 سنة بعنوان التقديرات يف النظر ومّكن
.  تقديرات ادلوارد والنفقات وادلوارد ادلوظفة

 

 األ ر إُف بالنظر ية يف إطار الرقابة على غلق ادليزانخاّصة أمهية الّدولة ميزانية تقديرات ضبط ويكتسي
 على مشروع اإلقرتاع ادلالية ادلقدمة للسلطة التشريعة عند ادلعطيات ومصداقية شفافية على التقديرات لدقة ادلباشر

.  انية مرحلةقانون ادلالية يف مرحلة أوُف وقانون غلق ادليزانية يف 
 

 دون ترتبط أمهية دقة تقديرات ميزانية الّدولة بالتوزانات العاّمة إذ يؤدي ربديد حجم النفقات كما
.   ادليزانيةلعجز إلىى تقديرات واقعية إُف تسجيل مستويات مرتفعة اإلستناد

 

 ضبط تقديرات موارد ميزانية الّدولة  - أ

 
تسجيل فوارق بني تقديرات قوانني ادلالية وادلبالغ احملّصلة فعليا وذلك كما  2012 شهد تصرف سنة

 : يتبني من اجلدول التاِف 
 

   

        د.م

 الفارق اإلنجازات التقديرات البيانات 
 المداخيل الجبائيّعة االعتياديّعة

13.689,500 13.557,044  -132,456  

 المداخيل غير الجبائيّعة االعتياديّعة
3.310,900 1.741,862  -1.569,038  

   316,024   1.879,024 1.563,000 المداخيل غير االعتياديّعة

597,756-  5.074,743 5.672,499 موارد االقتراض  

166,375    1.246,975 1.080,600 الحسابات الخاّصة في الخزينة   

 - 093 ,333 .82 093 ,333 .82 حسابات أموال المشاركة 
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 مّت تسجيل 2012 ماي 16 وتتعني ادلالحظة أنّو ورغم إصدار قانون مالية تكميلي خالل السنة بتاريخ
وفضال عن عدم التقيد دبستوى عجز ادليزانية ادلقدر، أّدت ىذه  .فوارق ىاّمة خاصة ببعض بنود ادلوارد اجلبائية

 . الفوارق يف ظل ربقيق النفقات بنسب استهالك مرتفعة إُف تفاقم وضعية العجز
 

 تعّلقت بضبط تقديرات النقائص بعض على الوقوف األعمال ادلنجزة بعنوان غلق ادليزانية من ومّكنت
.  ادلوارد اجلبائية وادلوارد غري اجلبائية

 
 ضبط تقديرات الموارد الجبائية  -1

 

 عدم التنصيص على مستوى مرونة الموارد الجبائية  -1-1
 

 
ادلالية على ربديد تقديرات ادلوارد اجلبائية للميزانية باالرتباط مع و  اإلقتصادلوزارة ادلختصة ادلصاٌف دأبت

 ادلصاٌف ىذه يفيد توِف ما ادلقابل َف يتوفر للدائرة وخالفا لألنظمة ادلقارنة ويف. النسب ادلقدرة للنمّو االقتصادي
.   االقتصاديةبادلؤشرات مقارنة (élasticité) دلرونة ادلوارد اجلبائية مستوى ربديد

 
 

 دبشروع ادلرفق وعدم التنصيص عليو ضمن التقرير حول ميزانية الدولة للمرونة مستوى ضبط عدم وحيول
 يف ما يتعلق بربطها ادلالية قانون على التصويت عند دراسة مستوى دقّة التقديرات مكانية إدونقانون ادلالية 

. بالتوازن االقتصادي
 

 الرقابة التشريعية على دقة تقديرات ادلوارد اجلبائية سبّكن ىذه ادلعطيات عند جراا أمهيتها إلعن وفضال
 النموّ  مؤشرات يف نقص من متأتية كانت سواا الفوارق أسباب ربديد من ادليزانية غلقالنظر يف مشروع قانون 

.   يف دقة التقديراتنقص مناالقتصادي مقارنة بالتقديرات أو 
 
 عدم إبراز مفعول اإلجراءات الجبائية الجديدة  -1-2

 
 سنويا يف إطار قوانني ادلالية سواا األصلية أو التكميلية ازباذ اجرااات جديدة تكون غالبا ذات يتمّ 

 ادلصاٌف فإنّ  ادلالية قانون ىذه اإلجرااات ضمن شرح أسباب وأىداف مضمون إبراز يتم ولئن. طابع جبائي
. ادليزانية موارد على اجلديدة لإلجرااات الكمي ادلاِف األ ر ربديد دوما تتوُف الادلالية و  اإلقتصادبوزارة ادلختصة
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 للموارد الطبيعى دون الفصل بني التطور إمجالية بصفة ادلالية قانون مشروع ضمن ادليزانية موارد تقديرات تقدًن ويتمّ 
.  اجلديدةاإلجرااات وأ ر

 
 ديّكن شأنو أن من بصفة آلية ادلالية قانون دبشروع ادلرفقة الو ائق على ىذا اجلانب ضمن نصيص التوإنّ 

كما أّن .  يف ما يتعّلق دبسامهتها يف الرفع من موارد الّدولةاإلجرااات ىذه جدوى تقييم من ةيالتشريع السلطة
 م قانون غلق ادليزانية من شأنو أن يساعد على تقييضمن اإلجراات ىذه بعنوانالتنصيص على ادلوارد احملّصلة 

.   اإلجرااات ذلذه الفعلية ادلسامهة
 

 اجلبائية اليت تنجّر عنها نفقات جبائية االمتيازاتضرورة العمل على جرد  إُف ذبّدد الدائرة دعوهتا كما
 من النظر يف جدوى ىذه التشريعية السلطة ديّكن دبا ادلالية بقانون ادلرفقة الو ائق ضمن عليها يصوالتنص

. االمتيازات
 
 مردود االستخالص بعنوان بقايا اإليرادات غير المستخلصة  -1-3
 

 

 دلشروع قانون غلق ادلصاحبة احملاسبية والو ائق ادلالية قانون دبشروع ادلرفقة أّن الو ائق احملاسبية لوحظ
.  ادليزانية ال تتضمن وضعية البقايا غري ادلستخلصة بعنوان ادلوارد اجلبائية

 
 رللة احملاسبة العمومية واليت تنص على ضرورة تضمن من 209  الفصلبأحكام عن عدم التقيد وفضال

 شأنو من الوضعية ذه بويعية عدم مّد السلطة التشرفإنّ  ادلستخلصة غري الديون لوضعية ادلالية للسنةاحلساب العام 
. إصلازىا يتعني اليت باالستخالصات ما سنة خالل ادلنجزة الستخالصات حيول دون سبكينها من مقاربة اأن

 

 ضبط تقديرات الموارد غير الجبائية  -2
 

 تحويالت المنشآت العمومية  -2-1
 

د أي ما .م 141,540 نقصا بقيمة 2012 سّجلت ربويالت ادلنشآت العمومية ومرابيح اخلزينة خالل سنة
وتبني يف ىذا اخلصوص أّن النقص يف ادلعطيات حول . من تقديرات قانون ادلالية التكميلي % 17 ديّثل حواِف

أنشطة ادلنشآت العمومية لدى اخلزينة العاّمة من ناحية وعدم تثقيل مستحقات الدولة هبذا العنوان من ناحية 
 . أخرى حال دون ضبط تقديرات دقيقة حول ادلوارد الواجب ربصيلها
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ستحقات الدّولة مع متابعة تطور نشاط ادلنشآت العمومية أن يساىم يف الرفع من مومن شأن متابعة 
 . دقة التقديرات هبذا اخلصوص

 
 مداخيل أمالك الّدولة االعتيادية  -2-2
 

وسجلت ىذه . تشمل مداخيل أمالك الّدولة االعتيادية أساسا ادلداخيل البرتولية وأتاوة عبور الغاز
 :فوارق ىاّمة مقارنة بالتقديرات وذلك كما يتبني من اجلدول التاِف 2012ادلوارد يف سنة 

 
 د.                                                                                                                                م

 الفارق اإلنجازات التقديرات البنود 

 140,712     140,712 0 المداخيل البترولية

 235,515-  210,485 444,000 أتاوة عبور الغاز

 
 البرتولية ادلداخيل بعنوان تقديرات تضمن قانون ادلالية التكميلي عدم ورغم أنّو أعاله اجلدول من يتبني

 هبذا لتقديراتا عدم دقة يربز ما وىود .م 140,712 بقيمة العنوان هبذا موارد 2012 لسنة الّدولة ميزانية سّجلت
. القارّ  الطابع تكتسي اليت ادلوارد ذلذه احملاسيب القيد لعمليات الشفافة غري اإلجرااات وإُف العنوان

 
 بالتقديرات مقارنة 2012 سنة يف ادلسجلة الفوارق أمهية عن وفضال خصوص مداخيل عبور الغاز ويف

 خالل ادلسّجلة طرق تقديرية تستند إُف النتائج على اعتماداتبني أّن ضبط التقديرات بعنوان ىذه ادلوارد يتّم 
 نشاط حول زلاسبية دلعطيات ادلاليةو  اإلقتصادوزارة مصاٌف مسك يفيد ماكما َف يتوفر . السابقة السنوات

 .العنوان هبذا التعهدات حجم وكذلك ادلوارد من الصنف هبذا ادلعنية ادلؤسسات
 

 ضبط تقديرات النفقات - ب
 

  االعتمادات بعنوان النفقات الطارئة -1
 

 عن عدم التقيد بأحكام القانون األساسي للميزانية يف ما يتعلق بالنفقات الطارئة من حيم عدم فضال
زبصيصها حصرا للنفقات الطارئة واليت يتعّذر توزيعها عند االقرتاع عليها يتبني من خالل النظر يف توزيع ىذه 

االعتمادات خالل السنة أّن ارتفاع نسبة ىذه االعتمادات يرتجم عن نقص يف دقّة ضبط التقديرات يف خصوص 
 االعتمادات حجم 2012 سنة يف وبلغ. بعض أصناف النفقات على غرار التأجري العمومي ووسائل ادلصاٌف
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 من رلمل نفقات التصرف % 15,88د وىو ما ديّثل .م 319,404 قيمتو ما (العنوان اأّلّول والعنوان الثاين)الطارئة 
.  ونفقات التنمية

 

وتدعو الدائرة إُف النظر يف إمكانية ربديد سقف للنفقات الطارئة على غرار التحويالت وعلى ما ىو 
معمول بو بالقانون ادلقارن وذلك يف مستوى القانون األساسي للميزانية مع التأكيد على ضرورة التنصيص على 

 . نسبة السقف ضمن القانون ادلذكور
 
  ضبط تقديرات االنتدابات -2

 

 عدم الوقوف على من إُف الدائرة وادلقدمة والتقارير ادلتعلقة هبا 2012 لسنة ادلالية قوانني النظر يف مّكن
.   ادلعنيةالسنة ادلربرلة بعنوان االنتدابات لعدد النصوص ىذه تضّمن

 
 الدائرة على ضرورة التنصيص ضمن قانون ادلالية على الرتاخيص بعنوان االنتدابات ادلربمج وتؤكد

 خالل فعليا ادلنجزة باتااالنتد يف كشفا ادلاليةو  اإلقتصادوزارة تقدًن ضرورة على تؤكد كما. السنةاصلازىا بعنوان 
.    ادليزانيةغلق قانون ادلصاحبة دلشروع الو ائق ضمن السنة

 
 يتعنّي التأكيد على أّن النظر يف مدى دقة التقديرات بعنوان نفقات التأجري يتطلب حتما توفري كما

.  معطيات حول عدد األعوان العموميني مع ربديد صنفهم ووضعيتهم
 
  ضبط تقديرات اعتمادات الدفع المحالة إلى الجهات -3
 

 يف ضبط نقص (اجلماعات احمللية) اجلهات إُف يف االعتمادات احملالة بالتصرف يتعّلق ما يف لوحظ
 تتّم واليت أبواهبا دبختلف الّدولة ميزانية على احملمولة عتماداتفقد تبني أّن ضبط حجم اال. التقديرات بعنواهنا

 القانون ألحكام َف يستند إُف النسق الفعلي الصلاز ادلشاريع وذلك خالفا اجلهوية واجملالس البلديات إُف إحالتها
 . األساسي للميزانية

 
 تراكم تواصل يف ىذا اخلصوص من خالل فحص عينة من احلسابات ادلالية للجماعات احمللية وتبنّي 

ويبني اجلدول التاِف أمثلة عن وضعية االعتمادات . 2012 و2011الفواضل بعنوان االعتمادات احملالة خالل سنيت 
:   2012احملالة خالل سنة 
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  بالّدينار

 صرفها المأمور باإلعتمادات اإلعتمادات النهائية الوالية الرمز
اإلعتمادات المنقولة إلى التصرف 

 الالحق 
 952 ,248. 943 .16 802 ,058 .566 16 754 ,307 .509 .33 اجمللس اجلهوي بتونس 01

 909 ,167 .307 .12 146 ,312 .089 8 055 ,480. 396 .20 اجمللس اجلهوي بنابل 05

 036 ,005 .404 .6 547 ,226 .747 10 583 ,831 .151 .17 اجمللس اجلهوي بزغوان 10

 191 ,091 .257 .6 377 ,346 .386 5 568 ,437 .643 .11 اجمللس اجلهوي بأريانة 02

 348 ,438 .572 .2 439 ,241 .988 683, 560 .3 بلدية تونس 0101

 055 ,730 .620 055 ,730 .620 908 ,312 .035 .1 محام الشط 0309

 189 ,591 .575 253 ,784 .194 000 ,377 .770 احلمامات 0502

 393 ,459 .349 356 ,835 .43 749, 294 .393 الزريبة 1002

 818 ,582 .328 818 ,582 .123 588 ,169 .452 قربة 0504

 170 ,761 .303 009 ,825 .5 179, 586 .309 اذلوارية 0508

 914 ,912 .254 521 ,094 .80 435 ,007 .335 بومهل البساتني 0311

 200 ,031 .101 - 200 ,031 .101 بين خالد 0513

 
 عدم حيم من ادليزانية بنفقات ادلّتصلة ادلعطيات شفافية يف النقص اإلشارة إُف أنّو وفضال عن وذبدر

 احملالة االعتمادات بعنوان التقديرات ضبط مراجعة للدائرة يتبني َف للمشاريع الفعلي اإلصلاز مع ادليزانية تنفيذ تطابق
.       يف ضوا نسب استهالك ىذه االعتمادات على ادلستوى اجلهوياألخرية السنوات خالل

   
 ضبط تقديرات الموارد الموظّفة لتمويل نفقات   - ج
 
  حسابات أموال المشاركة -1
 

 قانون ادلالية رصد االعتمادات حسب دبوجبيتّم  تنّص أحكام القانون األساسي للميزانية على أنو
. األقسام واألبواب وذلك بالنسبة إُف نفقات التصرف ونفقات التنمية ونفقات احلسابات اخلاصة يف اخلزينة

 يف ادلبالغ اليت يدفعها األشخاص ادلاديون والذوات تتمّثل القانون ادلذكور نفقات أموال ادلشاركة اليت يستثين وبذلك
. ادلعنوية بعنوان ادلسامهة يف سبويل بعض العمليات ذات مصلحة عمومية

 
 قانون على دلصادقة ا عند تدّخالت أموال ادلشاركةالنظر يف على بالتاِف رقابة السلطة التشريعية وتقتصر

 2002د يف سنة . م43,554را حيم ارتفعت من ــات شهدت تطّورا كيبـــا بأّن مــوارد ىذه احلسابم علادليزانية غلق
. 2012د يف سنة .م 83إُف 
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 ادلنجزة العمليات االعتبار بعني األخذ دون ادلالية قانون مستوى يف ادليزانية ضبط سنويا يتمّ  وحيم
 تقديرات إدراج اذباه يف للميزانية األساسي القانون أحكام يف النظر إعادة إُف الدائرة تدعو ادلشاركة أموال بعنوان

 من استكمال ادلعطيات حول عمليات ادليزانية عند التصويت على ديّكن دبا ادلالية قواننيأموال ادلشاركة ضمن 
  .قانون ادلالية

 
  التدخالت بعنوان الحسابات الخاّصة في الخزينة -2
 

 يف اخلزينة والذي يعود إُف عدم اخلاّصة احلسابات بعض بعنوان الفوائض تراكم 2012 سنة يف تواصل
 موارد بعض احلسابات على الفوائض ادلنقولة واقتصرت .تدخالهتا مع احلسابات ذلذه قانونا ادلخصصة ادلوارد توافق

 . من التصّرف الّسابق
 

 فإّن من شأن ربقيق النشطة غري الصناديق من العامّ  ادلال أمني حسابات تطهري إُف احلاجة عن وفضال
 ضفااإ على عد يساأن تدخالهتا حجم مع اخلزينة يف ةادلوازنة بني تقدير ادلوارد ادلخصصة لبعض احلسابات اخلاصّ 

.   ميزانية الّدولةعمليات الشفافية على منمزيد 
 

 إُف باألساس يستجيب اخلزينة يف خاّصة حسابات إحداث يف ىذا السياق إُف أّن اإلشارة وذبدر
 19 الفصلني ألحكام وفقا سبّكن اآللية ىذه أنّ  باعتبار العمومية األموال يف التصّرف يف ادلرونة توّخي إُف احلاجة

 معّينة هتّم بعض ادلصاٌف العمومية عمليات القانون األساسي للميزانية من توظيف مقابيض لتمويل من 21و
.  وكذلك من نقل فوائض ادلقابيض على ادلصاريف من سنة إُف أخرى

 
 

 بصناديق ادلتعّلقة ادلوارد فوائض استعمال إمكانية على للميزانية األساسي القانون أحكام تنصّ  ولئن
 على تأكيدىا ذبّدد الدائرة فإنّ  ادليزانية غلق قانون أو ادلالية قانون دبقتضى الالحق التصرف إُف نقلها عوض اخلزينة
 ىام بني مواردؤبعض احلسابات دبا ديّكن من ربقيق التال دلوارد  األحكام القانونية ادلنظمةيف النظر إعادة إُف احلاجة

. سنويا ادلنقولة الفوائض تراكم دبا جيّنب ونفقاهتا
 
 

 الصناديق الخاّصة  -3
 

شروع مب باحلساب العاّم للسنة ادلالّية وضّمن القانون األساسي للميزانّية، من 47 الفصل بأحكام عمال
  .والنفقات ادلوارد من كلّ  مستوى يف اخلاّصة الصناديق إصلازات وضعية ،2012قانون غلق ادليزانّية لسنة 



40 

 

 ادلعطيات ادلدرجة ضمن احلساب إُف رقابة الدائرة، يف ما يتعّلق بعمليات الصناديق اخلاّصة، وتستند
فباإلضافة إُف اقتصار . العاّم للسنة ادلالّية دون إمكانية التثبت، يف غياب مصادر أخرى، من مشولية ىذه العمليات

 من ادلنجزة والصرف القبض لعمليات اإل بات ئقإدراج ىذه العمليات على احلساب ادلذكور،َف يتّم مّد الدائرة بو ا
 ادلثبتة الو ائق إُف توفري  وىو ما يدعوالّدولة دبيزانية رصدىا سنويّا يتمّ  اليت ادلنح باستثناا وذلك الصناديق ىذه قبل

. ادلالّية للسنة العامّ  باحلساب ادلدرج الرصيد دقّة من لتأّكدل للرصيد
 
 
 

وتتعنّي اإلشارة إُف أّن العمليات ادلنجزة يف مستوى الصناديق اخلاّصة ال تعترب من ضمن عمليات 
ويتّم التنصيص عليها يف مستوى قانون غلق ادليزانية هبدف الرفع من مستوى الشفافية حول ىذا الصنف . ادليزانية

 .من العمليات
 

ومن شأن إدراج ىذه العمليات ضمن الو ائق ادلكونة لقانون ادلالية أن يساعد على الرفع من مستوى 
شفافية عمليات ادليزانية وأن ديّكن الربدلان من إجراا رقابة عليها خاّصة بالنظر إُف إصلاز ىذه العمليات أساسا من 

  .قبل مؤسسات مالية
 
  ضبط تقديرات بعنوان الموارد الخارجية الموظفة -4
 

يقع توظيف بعض موارد القروض اخلارجية لتمويل "تنّص أحكام القانون األساسي للميزانية على أنّو 
وتقع كّل زيادة يف . مشاريع التنمية يف صيغة موارد تستعمل مباشرة كنفقات وتكتسي ىذه النفقات صبغة تقديرية

 ".ىذه النفقات دبقتضى قرار من وزير ادلالية
 

ومّت تعديل االعتمادات األولية ادلفتوحة بعنوان القروض ادلمولة دبوارد خارجية موظفة بواسطة قرار من 
  .2012 يف سنة د.م 40,499  دببلغنفقات الّتنمية ادلرتبطة دبوارد خارجّية موظّفة الذي رّفع يف (1)وزير االقتصاد وادلالية

 
د أي بنسبة . م552,417 حدود يف توزيعها متّ  فقدد . م760,076 إُف الرتفيع يف ىذه االعتمادات ورغم

.  ىا نقص يف دقة ضبطعنوترتجم زلدودية توزيع االعتمادات .  التصّرف الّسابقيف  %75,53 مقابل % 72,68
 

 يضفي أن موظفة خارجية دبوارد ادلمولة النفقات بعنوان التقديرات دقة من الرفع على العمل شأن ومن
  .مزيدا من الداللة على تقديرات ادليزانّية
                                                 

 وادلتعلق بالرتفيع يف اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع 2013 أكتوبر 29قرار وزير االقتصاد وادلالية ادلؤرخ يف  (1)
  .2012وبرامج التنمية للدولة لسنة 
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 تنفيذ عمليات الميزانية: العنوان الثالث
 

 على نقائص تعّلقت على التواِف 2012مّت الوقوف يف خصوص تنفيذ عمليات ادليزانية خالل سنة 
 . بتحصيل ادلوارد وتأدية النفقات

 

 تحصيل الموارد  - أ
 

 ادلوارد ادلثّقلة واستخالص ادلوارد غري واستخالص االستنتاجات على التواِف ربصيل ادلوارد اجلبائية مشلت
 . اجلبائية

 

  تحصيل الموارد الجبائية -1
 

 إيداو التصاريح وتسوية اإلغفاالت  -1-1
 

تبنّي يف ىذا الصدد نقص يف النتائج احملققة يف ما يتعلق بإيداع التصاريح وتسوية االغفاالت شلّا أ ر 
فرغم أمهية رلهود التوعية والتحسيس بقيت النتائج ادلسّجلة خالل الفرتة من . سلبا على ربصيل موارد ادليزانية

 :  متدنية وذلك كما يربزه اجلدول التاِف 2012 إُف 2010
 

 د.                                                                                                       م
 2012 2011 2010 السنعععععوات 

 62,2 72,4 80,7  ع أشخاص معنويون1

     ع أشخاص طبيعيون 2

 47,2 63,3 74,0 (تجار وصناعيون ومسدو خدمات وحرفيون: 1 ع2

 53,6 65,1 74,3 نظام حقيقي: 2-1-1

 45,7 62,9 73,9 نظام تقديري: 2-1-2

 71,5 81,3  88,3 مهن غير تجارية: 2-2

 50,8 65,7 75,7 المعجمعععوو

  
 بالنظر إُف الظروف 2012 سنة خالل التصاريح إيداع نسبة تراجع تواصل اإلشارة إُف أنّو ورغم وتتعني

 ذات طابع النسبة ىذهة واالجتماعية واالقتصادية اليت شهدهتا البالد خالل ىذه السنة تبقى زلدودية يالسياس
.   % 60 ىذه النسبة خالل العشر السنوات األخرية معدل بلغىيكلي حيم 

 



42 

 

  محدودية مردود النظام التقديري  -1-2
 

د مقابل . م23,411 ما قيمتو 2012بلغ حجم ادلوارد ادلستخلصة بعنوان النظام التقديري يف سنة 
 . يف التصّرف الّسابق د.م 16,443

 

 النظام ربت ادلنضوين باألداا ادلطالبني عدد بأمهية يّتسم التونسي اجلبائي النظام أنّ  إُف اإلشارة وذبدر
 ضبط دون ادلعامالت رقم شرحية حسب تقديرية بصفة ادلستوجب األداا مبلغ ربديد إطاره يف يتم الذي التقديري،

 حواِف ،2012 سنة موىف يف التقديري، النظام ربت ادلنضوين عدد وبلغ. لألداا اخلاضع الصايف الربح أو الدخل
ىذا  ربت  وبالنظر إُف عدد ادلنضوين.باألداا ادلطالبني من  %56 نسبة مّثل ما وىو باألداا، مطالب ألف 356

 .د 6,576ادلعّدل السنوّي ما قيمتو  يبلغ النظام
 

 عدد أمهية إُف بالنظر وذلك ادلباشرة اجلبائية للموارد اإلمجاِف باحلجم مقارنة زلدودة احملّصلة ادلبالغ وتعدّ 
 .التقديري النظام ربت ادلنضوين

 

 يف مؤشرات متابعة ارتفاعا 2012 سنة شهدت فقد.  نتائج ادلراقبة بعنوان النظام التقديريربسن وتبني
مطالبا باألداا خاضعا للنظام التقديري مقابل  12.986 مجلتو ما مّت تسوية الوضعية اجلبائية لـحيمالنظام التقديري 

 إُف ادلطالبني باألداا الذين مشلتهم أعمال التسوية عدد تطور وأّدى. 2011 باألداا خالل سنة مطالب 9.560
ورغم ىذا التطّور . الّسابق التصّرف يفد . م2,2 مقابل 2012د يف سنة .م 3,215 بلغ الذيارتفاع ادلردود ادلسجل 

. د.م 11,9 والبالغة 2010بقي مردود النظام التقديري دون النتائج احملققة يف سنة 
 

 تبقى مستوى الرقابة على النظام التقديري يف 2012 يف سنة ادلسّجلة النتائج ربسن ورغم ادلقابل ويف
.   احملّصلة فعليا بعنوان ىذا النظام ضئيلة وذلك مقارنة بالنظام احلقيقيادلبالغ

 

 من ربتو ادلنضوين على الرقابة يف ربت ىذا النظام من ناحية وتكماإلنضواا شأن مراجعة شروط ومن
.   ربصيل موارد ادليزانيةنتائجناحية أخرى أن يساعد على الرفع من مردوده اجلبائي وبالتاِف من 

 

وقد أفادت وزارة اإلقتصاد وادلالية يف ىذا اخلصوص بأنّو مّت ذبسيم بعض ادلقرتحات ادلتصلة دبراجعة 
 وذلك من خالل حصره يف صغار ادلستغلني 2014النظام التقديري وذلك يف إطار قانون ادلالية التكميلي لسنة 

ويف الزمن ومالامة مبلغ الضريبة مع كلفة استخالص األداا وحم ادلطالبني باألداا على احرتام الواجبات اجلبائية 
 . وخاّصة منها ايداع التصاريح ودفع األداا
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   المراجعات األّولية غير المسواة-1-3
 

 ادلسواة غري األّولية ادلراجعات عدد ارتفاع اجلباية مصاٌف لدى ادلستقاة ادلعطيات خالل من لوحظ
 يف صلح بإبرام إّما فيها احلسم يتمّ  أن دون باألداا ادلطالبني إُف تبليغها متّ  اليت األّولية ادلراجعة تقارير يف وادلتمثّلة

.  خصوصها يف اإلجباري التوظيف يف قرار بازباذ أو حبفظها أو شأهنا
 

 سنة يف ادلنجزة األولية ادلراجعات عدد أنّ  2013 سنة موىف يف ادلقدمة الوضعية خالل من تبني فقد
.  د.م 226,828 قدره دببلغ مراجـعة 8820 بلغ قد التاريخ ىذا غاية إُف ادلسواة وغري 2012

                                                                                                                      
 فإّن احلرص اإلجباري التوظيف قرارات بإصدار أو بالصلح إّما ادلراجعات ىذه تسوية أمهية عن وفضال

 .  من مداخيل ميزانية الّدولةالرفع يساىم يف أن مبالغها أمهية إُف بالنظر شأنو من العمليات ىذه متابعة مزيدعلى 
 
  المراجعات المعّمقة غير المسواة -1-4

 

 ادلنجزة ادلعّمقة ادلراجعات نتائج مآل متابعة حول "صادق" دبنظومة ادلتوفّرة ادلعطيات يف بالنظر لوحظ،
 بإبرام سواا تسويتها يتمّ  أن دون باألداا ادلطالبني إُف تبليغها متّ  اليت ادلراجعات نتائج أمهية ،2012 سنة خالل
 3240 مجلتو ما 2013 شهر سبتمرب موىف يف عددىا بلغ حيم شأهنا يف إجباري توظيف قرارات بإصدار أو صلح
.  د.م 63 قدره إمجاِف دببلغ ملفا

 
 يف وادلنجزة ادلعّمقة ادلراجعة دبلفات ادلضّمنة ادلبالغ أمهية ورغم أنّو اخلصوص ىذا يف ادلالحظة وتتعنّي 

.  السنة حواِف العمليات ىذه تسوية يف التأخري معدل بلغ 2012 سنة
 

وقد أفادت وزارة اإلقتصاد وادلالية يف ىذا اخلصوص بأنّو مّت إعطاا التعليمات الالزمة من خالل 
كما سبت دعوة احملققني إُف احلرص . ادلذّكرات اإلدارية ادلّوجهة إُف مصاٌف ادلراقبة اجلبائية لتفادي ىذه النقائص

 .  أشهر من تاريخ اإلعالم بنتائج ادلراجعة6مستقبال على تصفية ىذه ادللفات يف أجل ال يتجاوز 

 

  استخالص الموارد المثّقلة -2
 

 العاّمة اإلدارة قبل من ادلقّدمة بادلعطيات وادلضّمنة 2012 سنة خالل ادلسجلة النتائج إُف استنادا
. ادلثّقلة الديون بعنوان االستخالص نتائج زلدودية على الوقوف متّ  واالستخالص العمومية للمحاسبة
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 تثقيل الديون  -2-1
 

 على الوقوف من العمومية الديون بتثقيل يتعّلق ما يف احملاسبات لدائرة ادلقدّمة ادلعطيات يف النظر مّكن
:  التاِف اجلدول من يتبني كما وذلك ادلثّقلة ادلبالغ تطّور حول أساسا سبحورت استنتاجات

 
 د.                                                                                                                                م

 2012 2011 2010 السنوات/ البنود 
 143 70,1 71,9 الخصم من المورد 

 143 40,5 185,1 التسبقات على الضريبة 

 305 30,1 185,5 التسوية 

 344 59,7 209,9 األداء على القيمة المضافة  

 99 22,1  92,9 باقي البنود  

 1.034 229,5 745,3 الجملة 

 
 من اجلدول أعاله أّن التثقيالت بعنوان الديون اجلبائية تعّلقت أساسا خالل الفرتة ادلمتدة من يتبني

.   على القيمة ادلضافة والتسبقات والتسويةباألداا 2012  سنة إُف2010سنة 
 

 يف تواصل تراكم الديون غري ادلستخلصة بعنوان ادلوارد 2012 خالل سنة للتثقيالت اذلام التطور وساىم
  .2011د يف سنة .م 3.104 مقابل 2012د يف سنة .م 3.783اجلبائية اليت ارتفعت إُف 

 

 االستخالص -2-2
   

 األعمال ادلّتصلة بتنشيط االستخالص يف ظل زلدودية نسبة استخالص الديون ادلثّقلة أمهية تكتسي
ومّكنت األعمال ادلنجزة هبذا العنوان من الوقوف على نقائص تعّلقت دبحدودية نتائج االستخالص  . خاّصة

. واستخالص الديون بعنوان ادلنشآت العمومية واستخالص الديون بعنوان ادلدينني يف طور التفليس
  
 نتائج االستخالص محدودية  

 
 التاِف اجلدول نتائج استخالص الديون ادلثقلة وذلك كما يتبني من زلدودية تواصل 2012 سنة شهدت

:  2012 إُف 2009 من السنوات خالل االستخالص وضعية يلخص الذي
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 د.                                                                                                                 م
 

 

 
 
 
 

 2012 خالل سنة متّ  إذ اذلاّم بني سلتلف اجلهات من حيم نتائج االستخالص التباين مالحظة وتتعني
 ادلراكز احملاسبية الراجعة إُف واليات تونس الكربى مستوىربصيل القسط األوفر من ادلوارد ادلثّقلة أساسا يف 

:   التاِفاجلدول سوسة وصفاقس ونابل وذلك كما يتبني من اتباإلضافة إُف والي
 

 د.                                                                                           م
 

 
 

 استخالص الديون بعنوان المنشآت العمومية 

 
 ادلنشآت العمومية اليت تالقي صعوبة يف االستخالص بالنظر بعنوان ديون تضمني 2012 سنة يف تواصل

  .د.م 206 قدره إمجاِف حبجم وذلكإُف خضوعها إُف إجرااات التصفية أو التخصيص 
 

 بإسبامتعلق واَف 1999 ماي 3ؤرخ يف اَف 1999 لسنة 38قانون عدد ال من 36 اإلشارة إُف أّن الفصل وذبدر
بداية من تاريخ "ادلتعلق بادلسامهات وادلنشآت وادلؤسسات العمومية ينص على أنّو و 1989 لسنة 9القانون عدد 

ُف استخالص إادلصادقة على برنامج التصفية، تعلق، خالل فرتة التصفية، التتبعات العدلية وأعمال التنفيذ الرامية 
". و ادلنشأة ادلقرر تصفيتها، ويف ىذه احلالة تعّلق آجال السقوطأالديون ادلتخلدة بذمة ادلؤسسة 

 2012 2011 2010 2009 السنة 

 278 213 404 312المبلغ  

 4.244 4.245 4.315 3.908بقايا اإليرادات غير المستخلصة   

 6,55 5,02 9,36 7,98النسبة  

 المبلغ أمانة المال الجهوية
 110,870  2تونس 

 26,580  1تونس 

 21,070 سوسة 

 20,550 صفاقس 

 15,060 نابل 

  12,500 بن عروس 

 11,900 أريانة 

 13,000 باقي الواليات 

 231,530 المجموو 
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 تعذر على أنّو إذا 83 الفصل يف تنصّ  احملاسبة العمومية رللة الطرح ال سيما أّن آلية شأن تفعيل ومن
 فوض من أو ادلاليةو  اإلقتصادلوزير" جاز جببايتها كّلف إيرادات أو معاليم استخالص إُف التوصل زلاسب على

 أن يساىم يف دفعها تأجيل أو بإلغائها وذلك حساباتو من بطرحها لو يأذن أن  "ذلك يف ادلاليةو  اإلقتصادوزير لو
 الو ائق وبكل الشأن ىذا يف احملاسب باقرتاحات مرفوقا الطرح قرارويكون . التقليص من حجم ىذه الديون

 .لو ادلوجبة لألسباب ادلوضحة
 

 

  المدينون في إطار التسوية أو التفليس 

  
 والبالغة ادلؤسسات إنقاذ قانون طائلة ربت تقع اليت ادلؤسسات ديون تضمني 2012 سنة يف تواصل

 650 مجلتو ما اإلنقاذ قانون خارج التفليس أو التصفية إجرااات إُف اخلاضعني ادلدينني عدد وبلغ. د.م 333,1
.  د.م 100 قدره إمجاِف دببلغ مدينا

  

 ادلؤسسة مواصلة إُف إّما القضائية أو اإلجرااات ادلعمول هبا يف رلال التسوية الرضائية تفضي وحيم
 ادلؤسسات اليت يتقرر مواصلة نشاطها تؤدي متابعة وباستثناا. تصفيتها أو تفليسها أو للغري إحالتها أو نشاطها

 أو إُف الديناستخالص الديون الراجعة للدولة يف إطار ملفات التسوية القضائية إّما إُف استخالص كامل 
  .استخالص جزئي أو يف بعض احلاالت إُف عدم استخالصو لعدم كفاية األموال

  

 تبنّي فقد يّتضح تعذر استخالص الديون ادلتبقية بعد إقرار توزيع األموال ادلؤّمنة لدى اخلزينة العاّمة ولئن
 الدفع وذلك وفقا ألحكام مؤجلة اإلجرااات الكفيلة بتصفيتها إّما بطرحها أو بنقلها إُف دفرت الديون إزباذعدم 

فقد تبني يف ىذا الصدد عدم قيام اإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومية .  من رللة احملاسبة العمومية83الفصل 
واالستخالص بضبط ادلؤيدات الواجب توفرىا كي تتوُف القباضات بالتنسيق مع أمانات ادلال اجلهوية طرح الديون 

.  ادلستوجبة بعنوان الشركات اليت مّت تفليسها أو تصفيتها
 

 . وذبّدد الدائرة توصيتها يف ىذا اخلصوص بضرورة تطهري سجالت احملاسبني العموميني من ىذه الديون
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  استخالص الموارد غير الجبائية -3
 

 مداخيل استرجاو أصل القروض  -3-1
  

 قيمتو ما لتبلغ 2012 سنة يف ملحوظا تطّورا القروض أصل اسرتجاع بعنوان ادلداخيل سّجلت لئن
 أساسا دبحدودية نتائج تعّلقت نقائصد، فإّن التصرف يف ىذه العمليات ما زال يشكو .م 141,186

   .االستخالص
 

 ادلعطيات ادلستقاة ميدانيا من اخلزينة العاّمة من الوقوف على زلدودية نتائج االستخالص هبذا ومّكنت
.  د. م1.600 بقيمة لالستخالص ادلتبقية ادلبالغ ضمن من  %8,81 َف تتعّد نسبة حيمالعنوان 

 
 2012 اإلشارة إُف أّن احلساب العاّم للسنة ادلالّية وحساب تصّرف أمني ادلال العاّم ادلتعّلقني بسنة وذبدر

.   َف يتضّمنا وضعية القروض ادلتبقية للتسديد من قبل ادلنشآت ادلنتفعة بقروض سّبت إعادة إسنادىا
 
 

 ضمن ادلستخلصة غري والبقايا االستخالص حيم من إسنادىا ادلعاد القروض وضعية دراج إشأن ومن
.    ادلّتصلة بتنفيذ ادليزانيةادلعطيات احلساب العام للسنة ادلالية أن يساعد على الرفع من شفافية ىيكلة

 

 استخالص الموارد المتأتية من صناديق الضمان االجتماعي  -3-2

 

  الحساب الخاّص للدولة لدى صندوق الضمان االجتماعي 
 

 الزيادة ربصيل االجتماعي ضمان يتوُف صندوق ال1975 من قانون ادلالية لسنة 57 ألحكام الفصل طبقا
 اليت رباح وادلرتبات أو األاألجور رلمل ن م %0,5  بنسةحددت واليت ادلذكور بالقانون عليها ادلنصوص اإلضافية

".  حساب خاص للدولة"ويتم إدراج ادلبالغ احملصلة هبذا العنوان بسجالت الصندوق ضمن . يتقاضاىا العملة
 

 من القانون ادلذكور على أنّو يقع استعمال ادلبالغ ادلتأتية من ىذه الزيادة يف تنمية 58ونّص الفصل 
اجملاالت االقتصادية على أن يقع توزيعها دبقتضى قرار من الوزير األّول دبا يضفي على ادلبالغ ادلتأتية من الزيادة 

 . ادلذكورة طابع ادلوارد ادلخصصة لتمويل نفقات
 

. 
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كما ال تتوافق ىذه األحكام مع مبادئ تنفيذ ادليزانية يف ما يتعّلق خاّصة بعدم زبصيص موارد لتمويل 
نفقات وبتبويب ادليزانية حيم تقتصر االستثنااات بعنوان ادلوارد ادلخصصة لتمويل النفقات على العمليات ادلنجزة 

 . بعنوان صناديق اخلزينة والصناديق اخلاّصة وادلوارد اخلارجية ادلوظفة
 

ُتستعمل مجلة ادلوارد لتسديد مجلة "وتنّص أحكام القانون األساسي للميزانية يف ىذا اخلصوص على أنّو 
ادلصاريف، غري أنّو ديكن استعمال بعض ادلوارد لتسديد بعض ادلصاريف بواسطة صناديق اخلزينة والصناديق 

وعالوة على ذلك يقع توظيف بعض موارد القروض اخلارجية لتمويل مشاريع التنمية يف صيغة موارد . اخلاصة
 ".تستعمل مباشرة كنفقات

 

 وادلوارد اخلزينة لصناديق وخالفا حيم ادليزانية مشولية مبدأ ادلوارد ىذه صرف يف ادلعتمد التمشي وخيالف
 . ضمن عمليات ادليزانيةادلذكورين الفصلني إطار يفيات ادلنجزة ل إدراج العميتمّ  ال اخلارجية القروض بعنوان ادلوظفة

 

 حجمها ناىز ادلنجزة هبذا العنوان واليت العمليات ارتفاع ىذا النقص أمهّية خاصة بالنظر إُف ويكتسي
.   يف ما يتعلق بالدفوعاتد.م 9,7و يف خصوص ادلوارد د.م  42,134 ه ما قيمت2012على سبيل ادلثال يف سنة 

 
 النظر يف القيد إعادة يتطلب والذي ادليزانية عمليات مشولية دببدأ التقيد ضرورة على الدائرة وتؤكد

كما تؤكد على ضرورة توِف الصندوق .  ضمن موارد ونفقات ادليزانيةإدراجها خالل من العمليات ذلذه احملاسيب
  .الّدولة خزينة إُفإحالة ادلبالغ ادلتبقية 

 
 الدفوعات بعنوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض 

 
يتوُف الصندوق الوطين للتأمني على ادلرض دفع مسامهات لفائدة ميزانية الّدولة وذلك مقابل تداوي 

 . د. م106,250 ما قيمتو 2012وبلغ حجم ىذه ادلسامهات يف سنة . منخرطيو بادلؤسسات الصحية
 

 يف ىذا اخلصوص أّن عملية ربصيل ادلبالغ هبذا العنوان تقتصر يف مستوى اخلزينة العاّمة على وتبني
.   دون تقدًن الو ائق ادلثبتة للمبالغ احملّصلةالتحويل
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 التداوي مقابل ادلسامهات ضرورة توِف مصاٌف اخلزينة ربصيل ادلبالغ بعنوان إُف الدائرة وتدعو
 يتعّلق ما يف العمومي احملاسب بعهدة الرقابة ادلنوطة إجراا وبعد زلاسبية وضعية إُف استنادا الصحية بادلؤسسات

   .ادلوارد بتحصيل
                                                                                   

 النفقات  - ب

  
  النفقات بعنوان التأجير-1

 
 ومتّ د .م 8.564,726 دببلغ تقديرات النفقات بعنوان التأجري العمومي 2012 قانون ادلالية لسنة ضبط

 سلتلف بني الطارئة النفقات توزيع عند و انيا (د.م 82,627 + )التكميلي ادلالية قانون دبقتضى أّوال فيها الرتفيع
 بلغت االعتمادات النهائية ذلذا القسم ،البنود بني التحويالت حجم وباعتبار(. د.م 127,140 + )األقسام

. 2011 سنة يف  %13,08 مقابل  %12,85د مسّجلة منوا بنسبة .م 8.769,683
 

 االنتدابات إُف أساسا يعود التأجري بعنوان ادلخصصة االعتمادات ارتفاع أنّ  ادلالحظة وتتعني
 يف بانتدابات استثنائية لقيامبا تعّلقت رلموعة من األحكام سنّ  متّ  حيم 2011 سنة منذ إقرارىا متّ  اليت االستثنائية

 . (1) 2011  أفريل27 ادلؤرّخ يف 2011 لسنة 32 الواردة بادلرسوم عدد باألحكام أساسا األمر وتعلق.  العموميالقطاع

 
 بالعفو العاّم على أّن لكّل من وادلتعّلق 2011 فيفري 19ؤرّخ يف اَف 2011 لسنة 1رسوم عدد اَف نصّ  كما

.  سيشملهم العفو العاّم احلّق يف العودة للعمل الذي كانوا يشغلونو قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد
 

 يف الرفع من حجم احدا ات الشغل يف مستوى 2012 االنتدابات االستثنائية خالل سنة وسامهت
  .2010 ألف يف سنة 6,7 و2011 ألف يف سنة 19,9 ألف مقابل 17,6 عددىا بلغ حيم العمومية الوظيفة

 

 احملاسبية بالو ائق َف تتوفر االستثنائية بعنوان االنتدابات 2012 أمهية النفقات ادلنجزة خالل سنة ورغم
.   غلق ادليزانية معطيات حول عدد وحجم نفقات الّدولة بعنوان ىذه االنتداباتقانون دلشروع ادلصاحبة

  
 ادلصاحبة لقانون غلق الو ائقادلالية تضمني و  اإلقتصاد الدائرة على ضرورة توِف مصاٌف وزارةوتؤكد

 وذلك مقارنة  ادلاِف الفعلي خالل سنة ما ر يف مستوى سلتلف أبواب ادليزانية مع إبراز األاالنتدابات وضعيةادليزانية 
 . بالتقديرات

                                                 
  2011ة يتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي بعنوان سن  (1)



50 

 

 

  النفقات بعنوان المنح المخولة لفائدة السلط العمومية -2
 

 سنة خاللوقد شهد حجم ىذه ادلنح . العمومية السلط سنويا دبيزانية الّدولة زبصيص منح بعنوان يتمّ 
.  د. م16,482د مقابل . م28,894 حيم ارتفع إُف 2011 بتصرف مقارنة تطّورا ملحوظا 2012

 

:   األبواب التاليةعلى أساسا 2012 بصرفها خالل سنة ادلأمور االعتمادات وتوزعت
 د.                                                                                                                 م

 الباب
قانون المالية 

 األولي
قانون المالية 

 التكميلي
االعتمادات المتأتية من 
 باب المصاريف الطارئة

االعتمادات 
 النهائية

االعتمادات 
 المأمور بصرفها

 15,550  16,099 2,942  13,111 8,111 المجلس الوطني التأسيسي 
 2,827  3,500 -  3,500 3,000 رئاسة الجمهورية 
 2,781  2,849  0,320  2,529 1,767 رئاسة الحكومة 

 

 توزيع اعتمادات 2012وفضال عن الرتفيع يف االعتمادات دبقتضى قانون ادلالية التكميلي شهد تصرف 
وتدعو الدائرة . بعنوان ادلصاريف الطارئة وىو ما ال يتوافق مع الطبيعة القارة وغري الطارئة ذلذا الصنف من النفقات

من شأنو أن يساىم يف دعم الشفافية دبا  االعتمادات ىذه لصرف ادلبينة بادلعطيات قانون غلق ادليزانّية إرفاقإُف 
. ادلّتصلة بصرف ىذه النفقات

 

  النفقات بعنوان تكفل الّدولة بعجز األنظمة الخاّصة للتقاعد -3
 

 ألعضاا احلكومة اخلاّصة التقاعد أنظمة بعنوان العجز تغطية الدّولة بتوِف اإلقرار 2002 سنة منذ متّ 
 العجز شهد األنظمة ىذه بعنوان الفعلية ادلسامهات ظل تراجع ويف أنّو اخلصوص ىذا يف وتبني. والنواب والوالة

 واحليطة للتقاعد الوطين للصندوق ادلالية بالقوائم ادلبينة ادلعطيات إُف استنادا ليبلغ تفاقما 2012 سنة يف ادلسجل
. 2012 يف موىف سنة األنظمة ىذه وضعية التاِف اجلدول ويلخص. د. م14,072 قيمتو ما االجتماعية

 
 د.                                                                                                            م

 2012 2011 السنة
 16.867,712 14.785,829 تكلفة األنظمة الخاّصة 

 2.795,658 1.637,976 المساهمات الفعلية 
 14.072,054 13.147,853 العجز الحاصل والمدعم من قبل ميزانية الّدولة 
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وذبدر اإلشارة إُف التفاقم ادلتواصل لنفقات ميزانية الّدولة بعنوان تغطية عجز األنظمة اخلاّصة وذلك 
 : 2003كما يتبني من اجلدول التاِف الذي يربز تطور نفقات ادليزانية هبذا العنوان منذ سنة 

 د.م
تسديد عجز األنظمة الخاصة بالتقاعد 

2003 4,5  
2004 4,6  
2005 4,8  
2006 5  
2007 4,8  
2008 5  
2009 6  
2010  7,693  
2011 9,552  
2012  14  

 

 يساعد على التقليص من نفقات الّدولة أن اخلاّصة األنظمة عجز دلعاجلة صيغ يف النظر شأن ومن
.   التحكم يف عجز ادليزانيةعلىوبالتاِف 

 

  النفقات بعنوان المشاريع الممّولة بواسطة قروض خارجية -4
 

 من ادلشاريع ادلمّولة بواسطة قروض خارجية ضعف نسق بعّينة ادلتصلة الو ائق يف النظر خالل من تبنّي 
 إُف عينة من تقارير التفقد ادلنجزة استناداكما مّت الوقوف .  الصفقات العموميةإصلاز إجرااات وطول السحوبات

 أّدى ما وىو العمليات ذلذه سيباادلح القيد يف التأخري علىيف خصوص ادلشاريع ادلمولة بواسطة قروض خارجية 
                   ادلالية الذي مّت تقدديو بتاريخللسنةعلى غرار السنوات السابقة إُف التأخري يف إعداد احلساب العام 

 . 2014 أفريل 8
 

وقد أفادت مصاٌف وزارة اإلقتصاد وادلالية يف ىذا اخلصوص بأّن ىذا التأخري يعود إُف عدم تقّيد 
 وادلتعلق باسبام 2008 سبتمرب 20الوزارات والوكاالت ادلنتفعة دبشاريع شلّولة بقروض موظّفة دبنشور وزير ادلالية بتاريخ 

 ". أدب"و" سياد"إجرااات التأشري على سحوبات القروض اخلارجية وتسجيلها وتسويتها عرب منظوميت 
 

 يف ضعفا يف ىذا اخلصوص أّن الربامج وادلشاريع ادلمولة بواسطة قروض أو ىبات خارجية تشكو وتبنّي 
 السحوبات يف نسبة ارتفعتفمثال بالنسبة للربنامج اإلطاري للتصرف يف أحواض األودية، . بعنواهناالسحوبات 
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 دخول على من مرور أربع سنوات بالرغم وذلك للهبة بالنسبة ℅  27 بالنسبة للقرض و ℅21 إُف 2012 سنة موىفّ 
 من العديد وعزوف يف إجرااات الصفقات العمومية، البطئ ضعف السحوبات إُف ويعزى. الربنامج حيز التنفيذ

.   عن قبول الصفقات ادلسندة ذلمادلؤسسات
 
 

 بني ادلمتدة من خالل طول الفرتة خاصة  والذي ذبلىالعمومية الصفقات إجرااات يف تأخري تبني كما
 يوم ادلائة ذباوزت واليتتاريخ ادلصادقة على الصفقات وتاريخ ادلوافقة على تقارير الفرز من قبل جلنة الصفقات 

. 2012صفقات سّبت ادلصادقة عليها خالل شهري ماي وجوان  (6 )لستة كمعّدل( 100)
 
 

ويذكر .  ادلسّجل يف تقدًن طلبات السحوباتالتأخري السحوبات نسق من التقليص يف ساىم كما
 بني تاريخ الفواتري وتاريخ تقدًن ىامّ  مّت الوقوف على فارق حيم الصادرات لتنمية الثاين شروععلى سبيل ادلثال اَف

 ادلتعلقني بادلعهد 50 و49 عدد السحب لطليب بلغ بالنسبة والذي التونسيطلبات السحوبات للبنك ادلركزي 
. ا يوم537 وا يوم953الوطين للمواصفات واحلماية الصناعية على التواِف 

 
وقد أفادت مصاٌف وزارة اإلقتصاد وادلالية بأّن تراجع نسق السحوبات بعنوان القروض ادلوظفة للمشاريع التنموية 

ففضال عن ضعف الدراسات األولّية والصعوبات ادلتصلة باالنتزاع والنقائص . يعود إُف أسباب ىيكلية وأسباب ظرفية
ادلتصلة بوحدات التصرف يف ادلشاريع فقد سامهت يف تراجع نسق ىذه ادلشاريع أسباب ظرفية سبثّلت يف الوضعية األمنية 
 . واليت أّدت إُف  ارتفاع كلفة ادلشاريع وعدم قدرة عدد من ادلقاولني على اسبام إصلازىا وبالتاِف إُف فسخ عدد من الصفقات

 

 النفقات بعنوان حسابات أموال المشاركة  -5
 

 من الوقوف على عدم تطابق القيد احملاسيب لعمليات غلق 2012 لسنة العامّ  احلساب يف النظر مّكن
 إُف التأ ري على النتائج العاّمة لعمليات ميزانية ىحسابات أموال ادلشاركة مع قواعد احملاسبة العمومية وىو ما أدّ 

.  2012الّدولة لسنة 
 

 اجلمهورية رئاسة بنااات حساب يف ادلتمثلة ادلشاركة أموال حسابات بعنوان ادلتبقية لألرصدة فخالفا
 البالغة رصدهتا التونسي للتضامن الدوِف وربويل أوالصندوق الشباب وميدان الثقايف ادليدان يف التدخالت وحساب
 عربيةد إُف الصندوق الوطين للتشغيل تبني أّن القيد احملاسيب لعملية غلق حساب تنظيم القّمة ال. م15,357
 ادلالية بصفة سلتلفة عن احلسابات ادلذكورة شلّا أدى إُف للسنة باحلساب العاّم إدراجو متّ  قد بتونس عشر السادسة

.   يف الرصيد مرتنيادلتمثلالرتفيع يف احلجم اإلمجاِف للموارد والنفقات تبعا لتضمني نفس ادلبلغ 
 



53 

 

دراج إ الرصيد ادلتبقي ضمن حساب تنظيم التضاىرات الدولية بتونس مّت دراج االقتصار على إفعوض
 ما وىو الذي مّت غلقو للحساب ونفقات مواردمبلغ الرصيد ضمن موارد ىذا احلساب مع اعتبارىا يف نفس الوقت 

.   احلجم اإلمجاِف دلوارد ونفقات ميزانية الّدولةتضحيم إُفأّدى 
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 تحليل مفصل لموارد ونفقات ميزانية: الجزء الثالث 
 2012الّدولة لسنة 
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 ميزانعيّعة الّدولة وميزانّيات المؤّسسات العمومّية الملحقة مواردتحليل : العنوان األّول
   ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والمراكز الّدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج

 
العنوانني األّول والثاين وصناديق اخلزينة  2012تتضّمن التحاليل ادلتعّلقة دبوارد ميزانية الدولة لسنة 

وميزانيات ادلؤّسسات العمومّية ادللحقة ميزانياهتا ترتيبّيا دبيزانية الّدولة وادلراكز الدبلوماسّية والقنصلية باخلارج وموارد 
 .الّصناديق اخلاّصة ادلدرجة باحلساب العاّم للسنة ادلالّية

 
 موارد ميزانية الّدولعة- القسم األّول 

 
 

 التقديرات 2012 لسنة ادلالّية بقانون وادلتعّلق 2011  ديسمرب31 ادلؤرّخ يف2011 لسنة7 عدد القانون ضبط
 2012 لسنة 1 عدد القانون دبوجب التقديرات ىذه يف الرتفيع ومتّ . د.م 22.810اجلملّية دلوارد ميزانّية الّدولة دببلغ 

 دببلغد أي بزيادة .م 25.276 قدره ما لتبلغ وادلتعّلق بقانون ادلالّية الّتكميلي لنفس الّسنة 2012 جوان 16ادلؤرّخ يف 
 وقد مّت ربيني الّتقديرات بإعتماد الّنتائج األولّية لتنفيذ ، مقارنة بالّتقديرات األولّية% 10,81 وبنسبةد .م 2.466

. ميزانّية الّدولة
 

  اإلقتصادوزير قرار دبقتضى ادلوظّفة اخلارجّية القروض موارد تقديرات يف الرّتفيع متّ  أخرى جهة ومن
2013 أكتوبر 29 يف ادلؤرّخ ادلالّيةو

(1)
 إُف 2012 لسنة ادليزانّية دلوارد الّنهائية الّتقديرات لرتتفعد .م 40,499 دببلغ 

ارتفعت التقديرات النهائية لسنة  (د. م82,333)وباعتبار ادلقابيض احملّصلة بعنوان أموال ادلشاركة . د.م 25.316,499
 ىذه تتوزّعو .% 99,14 د أي بإصلاز بنسبة.م 25.181,142 اتستخالصاإل وبلغت .د.م 25.398,832 إُف 2012

         بنسبة اخلزينة صناديقو % 27,62 بنسبة الثّاين والعنوان  %60,76 بنسبة األّول العنوان على اإلستخالصات
11,63 % .

 
د بني .م 22.252,673إُف ارتفعت واليت 2012 لسنة والثّاين األّول عنوانيها يف ادليزانّية موارد وتوّزعت

 موارد مجلة من % 77,19 نسبتو ما أيد .م 17.177,930وبلغت ادلوارد الّذاتّية . ادلوارد الّذاتّية وموارد اإلقرتاض
وتطّورت موارد اإلقرتاض .  %22,81 نسبةد و. م5.074,743 قيمة اإلقرتاض موارد بلغت فيما والثاين األّول العنوانني

 .د.م 3.206,907 كانت قيمتها حيم%   58,24 بنسبة 2011مقارنة بتصّرف 

 

                                                 
(1)

 ادلتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة 2013  أكتوبر 29قرار وزير االقتصاد وادلالّية ادلؤرّخ يف  
 .2012مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 
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I- الّدولة لميزانّية الّذاتّية الموارد 

 
 ادلوارد إُف فبالنسبة والثاين، األّول العنوانني على جبائّية غري وموارد جبائّية موارد بني الّذاتّية ادلوارد تتوزّع

 األدااات ادلباشرة اإلعتيادية بقيمة بنيد تتوزّع .م 13.557,044 ما قيمتو 2012 يف سنة مردودىا بلغ فقد اجلبائّية
 غري ادلوارد إُف بالنسبة أّما. د.م 7.617,432 بقيمة اإلعتياديةد واألدااات وادلعاليم غري ادلباشرة .م 5.939,612

. د.م 3.620,886 بلغت فقد اجلبائية
 

  اإلعتياديةالجبائّيةالمداخيل - أّوال
 

 والّضريبة الطّبيعيني األشخاص دخل على الّضريبة بعنوان ادلباشرة األدااات من اجلبائّية ادلوارد تتكّون
 2012 سنة يف اجلبائي الضغط ومّثل. أخرى جهة من ادلباشرة غري وادلعاليم األدااات ومن جهة، من الّشركات على

  .2011 سنةيف   %21,1 بعد أن كان يف حدود  %21,2ما نسبتو 
 

       مقابلد .م 13.557,044 بقيمة تعبئة موارد بعنوان ادلداخيل اجلبائّية 2012 سنة خالل متّ 
 قانون بتقديرات مقارنة  %99,03 مقابل إصلاز بنسبة  %6,84 بنسبة ـطّور أي بت2011 سنةيف د .م 12.689,328

 .(د . م13.689,500 )الّتكميلي ادلالّية
 

 فاقت موارد إستخالص إُف خاّصة اجلبائّية ادلداخيل بعنوان واإلصلازات الّتقديرات بني الفوارق وترجع
 ودبعلوم(  %105,34 )ادلضافة القيمة على وباألداا(  %122,30 )الّديوانّية بادلعاليم خاّصة األمر وتعّلق .الّتقديرات

 من جزا تغطية منبالنسب ادلذكورة  ادلباشرة غري وادلعاليم األدااات إستخالص ومّكن. ( %101,11 )اإلستهالك
.  الّشركات على والّضريبة الطّبيعيني األشخاص دخل على الّضريبة مداخيل ربصيل يف ادلسّجل الّنقص

 
 

أساسا إُف مداخيل األدااات (  %6,84) 2012 يف سنة اجلبائّية اإلستخالصات يرجع النمّو بعنوانو
.  %12,4 واليت تطّورت بنسبة  من مجلة ادلداخيل اجلبائّية %56,19 نسبة مثّلت اليت  وادلعاليم غري ادلباشرة

 

 األداءات المباشرة اإلعتيادية - أ
 

 دخل علىالّضريبة ) الّدولة دليزانّية األّول العنوان موارد من األّول للّصنف الّنهائّية الّتقديرات بلغت
د .م 5.939,612 إستخالص ما قيمتو بشأهنا متّ د .م 6.302 قدره ما( الّشركات على والّضريبة الطبيعيني األشخاص

 . %0,43د وبنسبة . م25,233 بقيمة الّسابق بالّتصّرف مقارنة وبزيادة  %94,25 بنسبة بإصلازأي 
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 إستخالصات الّتسوية اجلبائّية وادلبالغ ادلدفوعة على احلساب اليت بلغت نسبة إصلاز ضعف ولوحظ
          ةـ بقيمنقصا اإلستخالصات سّجلت علما بأّن ىذه % 93,33و % 82,36 الّتواِف على شأهنا يفالّتقديرات 

 بعنوان اتستخالصشهدت اإلقابل ويف اَف. 2011مقارنة بادلوارد احملّصلة يف سنة د .م 206,062د و. م81,755
 توإستأ ر. 2011د مقارنة بسنة . م313,049 وبقيمة  %8,96 بنسبة تطّوراو  %99,64بنسبة إصلازا اخلصم من ادلورد 

 ويبني. يف التصّرف الّسابق % 59,08 يف حدود احلصة ىذه رلموع ادلداخيل بعد أن كانت من  %64,10حبّصة 
:   صلاز ادلوارد حسب فصول ادليزانيةإاجلّدول التاِف 

 
  بالّدينار  

 نسبة 2012 إنجازات 2011 إنجازات المالية قانونالبنود  
 اإلنجاز

 2012/2011التغّيرات 
 نسبةال القيمة

 13,51 314.220.983   100,76 2.640.021.456 2.325.800.473 2.620.000.000 واألجور ادلرتبات

 باإلّدخار اخلاصة باحلسابات اإليداعات فوائد
 9,03 -  8.106.176 - 81,62 81.621.063 89.727.239 100.000.000 البنوك لدى

 3,71 - 7.644.284 - 92,38 198.613.558 206.257.842 215.000.000 ادلنقولة األموال مداخيل

 ظرفية أجور وساطة، عمولة، مكافأة،
 1,50 4.534.950   105,92 307.165.062 302.630.112 290.000.000 واألكرية

 15,26 - 6.599.967 - 73,30 36.652.253 43.252.220 50.000.000 ادلقيمني لغري إتاوة

 25,62 - 1.855.141 - 67,34 5.386.917 7.242.058 8.000.000 العقارية الزائدة القيمة بعنوان مداخيل

 25,71 32.576.357   115,92 159.270.419 126.694.062 137.400.000 ادلوّردة اإلستهالك مواد على تسبقة

 4,79 - 18.746.704 - 93,10 372.398.700 391.145.404 400.000.000 على الّصفقات %  1,5 تسبقة

 360,79 4.669.525   993,97 5.963.792 1.294.267 600.000 ادلقيمني لغري ادلنقولة القيم

 8,96 313.049.543   99,64 3.807.093.221 3.494.043.678 3.821.000.000 المورد من الخصم

 1,63 818.107   102,08 51.038.218 50.220.111 50.000.000 والّتجارية الصناعية األرباح

 7,89 - 2.441.566 - 95,03 28.509.450 30.951.016 30.000.000 الّتجارية غري ادلهن أرباح

 6,67 3.226.522   60,69 51.584.770 48.358.248 85.000.000 البرتولية الشركات

 24,86 - 207.665.147 - 96,86 627.664.736 835.329.883 648.000.000 البرتولية غري الشركات

 21,36 - 206.062.086 - 93,33 758.797.173 964.859.259 813.000.000 الحساب على المدفوعة المبالغ

 14,72 10.164.280   101,58 79.235.226 69.070.946 78.000.000 الطبيعيني األشخاص

 11,98 113.967.827   95,61 1.065.049.492 951.081.665 1.114.000.000 البرتولية الشركات

 100 18.958.582   35,11 18.958.582 - 54.000.000 النفط شركات كاىل على التكميلية ادلعاليم

 54,04 - 228.548.670 - 47,42 194.408.841 422.957.511 410.000.000 البرتولّية غري الشركات

 6,11 99.024   86,01 1.720.211 1.621.187 2.000.000 األشخاص شركات مرابيح

 33,54 3.603.958   143,49 14.349.135 10.745.177 10.000.000 العقارية الزائدة القيمة بعنوان مداخيل

 5,62 - 81.754.999 - 82,36 1.373.721.488 1.455.476.487 1.668.000.000 الّتسوية

 0,43 25.232.459   94,25 5.939.611.883 5.914.379.424 6.302.000.000 الجملة
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 الخصم من المورد -1
 

د . م3.807,093 حدود يف تعبئتها متّ د .م 3.821 قدره ما ادلورد من للخصم الّنهائّية الّتقديرات بلغت
 دببلغ زيادة 2012فقد سّجلت ادلوارد احملّصلة هبذا العنوان يف سنة  2011مقارنة بسنة و.  %99,64بنسبة أي 

 2012يف سنة د .م 2.640,021 دببلغ ادلرتّبات واألجور بعنوان ادلورد من اخلصم وديّثل . %8,96 وبنسبة د.م 313,049
مقارنة  % 13,51 بنسبة التطّور ويعود.  %69,34 نسبتها مثّلت حيم العنوان هبذا ادلعّبئة ادلبالغ من األىمّ  احلّصة

يف  العمومّية الوظيفة شهدهتا اليت نتداباتأساسا إُف تطّور كتلة الّتأجري العمومي نتيجة اإل 2011بإصلازات سنة 
 . والرّتفيع يف أجور األعوان العموميني وتسوية وضعية األعوان غري القارين كأعوان احلضائر وادلناولة2012 سنة

 
د . م372,399 حدود يف على الّصفقات  %1,5 بعنوان الّتسبقة بنسبة ادلبالغ تعبئة سّبت جهة أخرى ومن

كما . بالّتصّرف الّسابقمقارنة  %4,79 وبرتاجع بنسبة  %93,10د متوقّعة وبنسبة إصلاز يف حدود . م400من مجلة 
 حدود يف التواِف على إصلاز نسبة سّجلت ادلقيمني لغري وإتاوة العقاريّة الزائدة القيمة بعنوان التقديراتيالحظ أّن 

. 2011 بسنة مقارنةد .م 6,600ود .م 1,855 بقيمة الّتواِف على وتراجعا  %73,30و  67,34%
 

:  بند كلّ  وحّصة ادلورد من اخلصم دلكّونات بيان يلي وفيما
 

 

66,6%

2,6%

5,9%

8,7%

1,2%

0,2%

3,6%

11,2%

ادلرتبات واألجور

فوائد اإليداعات باحلسابات 
اخلاصةباإلّدخار لدى البنوك
مداخيل األموال ادلنقولة

مكافأة، عمولة، وساطة، أجور ظرفية 
واألكرية

إتاوة لغري ادلقيمني

مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

تسبقة على مواد اإلستهالك ادلوّردة

على الّصفقات%   1،5تسبقة ب

القيم ادلنقولة لغري ادلقيمني
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د وة التكميلي خبصوص اخلصم من ادلورد لكّل من النبادلاِف قانون تقديرات اإلصلازات من ذباوز وبالرغم
 الكالتسبقة على مواد اإلستوكذلك ببالعمولة والوساطة واألجور الظرفية واألكرية ووادلرتبات واألجور ب ةادلتعلق
 تتوصل إُف ربقيق التقديرات َف دبنوال بقية فإن ،% 15,92و % 5,92 و %0,76 بنسب التواِف على وذلك ادلوردة

 خبصوص % 73,30ارية وق فيما يتعّلق بادلداخيل بعنوان القيمة الزائدة الع% 67,34 بني اإلصلاز نسب تراوحتحيم 
ومن جهة .  خبصوص فوائد اإليداعات باحلسابات اخلاصة باإلدخار لدى البنوك% 81,62و ادلقيمني غري إتاوة

 مقارنة بزيادةد أي . م5,964 قدره ماأخرى وفيما يتعلق ببند القيم ادلنقولة لغري ادلقيمني بلغت ادلوارد ادلستخلصة 
 .د.م  4,670 دببلغ 2011بتصرف 

  

 المبالغ المدفوعة على الحساب  -2
 

 ىذه إصلاز ومتّ . د.م 813 حدود يف ادلدفوعة على احلساب ادلبالغ بعنوان النهائية التقديرات ضبطت
. د.م 206,062 وبقيمة قدرىا  %21,36 بنسبة 2011 مع تسجيل تقّلص مقارنة بسنة  %93,33 بنسبة التقديرات

 الشيا الذي أدى إُف 2011ويعزى عدم ربقيق التقديرات أساسا إُف تراجع النشاط اإلقتصادي ادلسجل يف سنة 
إخنفاض مردود الضريبة على الشركات ويتجلى ذلك خاصة من خالل مسامهة الشركات البرتولية اليت بلغت 

 فيما حققت % 7 بنسبة 2011 بالرغم من ربقيق تطور مقارنة بسنة  %60,69خبصوصها نسبة إصلاز التقديرات 
  %96,86و  %95,03البنود اخلاصة بأرباح ادلهن غري التجارية وبالشركات غري البرتولية نسب إصلاز على التواِف 

.  %2,08 بنسبة النهائية التقديرات والتجارية الصناعية األرباح بند ذباوز ذلك ومقابل
 

 الّتسوية  -3
 

 نسبة إصلاز التقديرات ارتفعت فقدد .م 1.373,721 والبالغة احملاصيل احملققة بعنوان التسوية خبصوص
 يف ربقيق تقديرات النقص عودوي. د.م 81,755 دببلغ 2011بسنة مقارنة تقّلص تسجيل مع  %82,36النهائية إُف 

 ناىزت واليتىذا الفصل إُف النسب ادلتدنية إلصلاز تقديرات كّل من ادلعاليم التكميلية على كاىل شركات النفط 
 دبداخيل ادلتعلق البند ذباوز ذلك ومقابل.  %47,42 بنسبة البرتولية غري بالشركات اخلاص البند وكذلك  35,11%
.  %43,49 بنسبة النهائية تقديراتال العقارية الزائدة القيمة بعنوان

 

  اإلعتياديّةالمباشرة غير والمعاليم األداءات - ب
 

 بقيمة مجلّية مبالغ إستخالص بشأهنا متّ د .م 7.387,500 تقديرات األدااات وادلعاليم غري ادلباشرة بلغت
مقارنة ىذه اإلستخالصات وتطّورت . % 3,11 د حيم ذباوزت اإلصلازات الّتقديرات بنسبة. م7.617,432

. % 12,44بالّتصّرف الّسابق بنسبة 
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 المعاليم الديوانية -1
 

  بنسبة النهائية ـرات إصلازا فاق التقدي2012د يف سنة .م 715,453 البالغة الديوانية ادلعاليم سّجلت
 إُف بند ادلعاليم الديوانية للتقديرات اإلصلازات ذباوزويرجع .  %27,48 بنسبة 2011 وتطّورا مقارنة بسنة  22,30%

 بنسبة التوريد عند الديوانية اخلدمات تاوةأ وبند  %24,62 بنسبة ـاتعند التوريد الذي ذباوز بشأنو اإلصلاز التوقع
 َف والذي التصدير عند الديوانية اخلدمات أتاوة مداخيل ربقيق يف احلاصل النقص تغطية من مّكن شلّا  16,02%

.   %88,74 حدود يف إال النهائية التقديرات إصلاز بشأنو يتمّ 
 

 الديوانية اخلدمات أتاوةو (د.م 136,184+)ويعود منّو ادلعاليم الديوانّية إُف ادلعاليم الديوانّية عند التوريد 
 (.د.م 0,107)- التصدير عند اخلدمات الديوانية أتاوةحّد منو تقّلص  (د.م 18,131+)التوريد  عند

 
 األداء على القيمة المضافة -2
 

 دببلغ النهائية التقديراتد .م 4.375,816 والبالغة على القيمة ادلضافة األداا بعنوان اإلصلازات ذباوزت
 ذباوز اإلصلازات ويرجع.  %13,70 بنسبة تطّورا اإلصلازات ىذه شهدت 2011 بسنة ومقارنة. د.م 221,816

للتقديرات إُف ربقيق نتائج إجيابية للبند ادلتعلق باألداا على القيمة ادلضافة نظام التوريد دبا فاق التقديرات بنسبة 
 شلا مّكن من تغطية النقص يف ربصيل تقديرات األداا على القيمة ادلضافة نظام داخلي اليت كانت يف  12,44%

  . %98,19حدود 
 
 باألساس عن د. م527,414 دببلغ الّسابق بالتصرف مقارنة على القيمة ادلضافة األدااترّتب تطّور و

الذي شهد تطّور حّصتو ضمن ىيكلة األداا على القيمة ادلضافة إُف  (د.م 389,979)+ نظام التوريدباألداا مردود 
 يف          ويبنّي الرسم البياين التاِف توزيع األداا على القيمة ادلضافة . %50,76 مقابل 2012 يف سنة  53,54%
:   2012سنة 

 

 

نظام الّتوريد
54%

داخلي نظام
46%

األداء على القيمة المضافة
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 معلوم اإلستهالك -3
 

 يف د.م  1.597,570  والبالغة احملصلة بعنوان ادلعلوم على اإلستهالكادلوارد سّجلت 2011خالفا لسنة 
د و بنتومّكن .د.م 17,570وذباوزت ىذه ادلوارد التقديرات النهائّية دبا قيمتو .  %8,78 بنسبة را تطوّ  2012سنة 

د ومعلوم اإلستهالك على ادلشروبات الكحولية . م326,021 دلوارد بقيمة ةالزيادة اخلصوصية على التبغ والوقيد احملّقق
د من تغطية النقص احلاصل يف . م431,838د ومعلوم اإلستهالك على منتوجات أخرى بقيمة . م214,704بقيمة 

 كانت نسبة إصلاز حيمتعبئة موارد معلوم اإلستهالك على البنزين والزيوت ومعلوم اإلستهالك على التبغ والوقيد 
 .  %89,97و  %93,82 على التواِفالتوقعات 

 
اإلستهالك على البنزين والزيوت شهدت كّل البنود زيادة باستثناا معلوم  السـّـابق ـرفومقارنة بالتص

. د. م85,550ود . م3,712والزيادة اخلصوصية على التبغ والوقيد اللذين سّجال نقصا بلغ على التواِف 
 
 المعاليم على العقود والمنقوالت -4
 

 اإلصلاز كان حيم وادلنقوالت العقود على ادلعاليم خبصوص ادلتوقعة ادلوارد تعبئة من التمّكن يتمّ  َف
ويرجع النقص ادلسجل . 2011سنة يف د . م601,504د بعد أن كان يف حدود . م 613,324ودببلغ   %90,85 نسبةب

 معاليم أخرى على التسجيل وادلعلوم الوحيد على التأمينات ي ادلعاليم خاصة إُف بندىذه تقديراتيف ربصيل 
ومقابل ذلك ذباوزت مداخيل بند معاليم . % 85,62و % 72,90  على التواِفتقديراتال نسبة إصلاز حيم ناىزت

. % 13,39مقابل موجبات إدارية أخرى التقديرات بنسبة 
 
 معاليم على النقل ومنتوجات أخرى -5
 

 2011د سنة . م199,816مقابل  2012يف سنة د . م224,499 قدره ما العنوان هبذا ادلداخيل بلغت
 على اجلوالن معلوم ادلداخيل بعنوان أنّ  اخلصوص ىذا يف ويالحظ. % 95,33 حدود يفوبنسبة إصلاز للتوقعات 

ما  مثّلت على التواِف (د. م112,878) بالطرقات النقل على التعويضي وادلعلوم (د. م110,515) السيارة العربات
. من التقديرات  %96,48و % 94,06 نسبتو

 

 المداخيل غير الجبائيعة االعتيادية-  ثانيا
 

 .غري اجلبائية اإلعتيادية بني ادلداخيل ادلالية اإلعتيادية ومداخيل أمالك الدولة اإلعتيادية تتوزع ادلداخيل
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 المداخيل الماليّعة االعتيادية- أ 
 

 وذلك % 65,88 اإلصلاز نسبة بلغت حيم ادلتوقعة ادلداخيل تعبئة الفصل ىذا خبصوص يتم َف
 2011كما لوحظ تسجيل تراجع مقارنة بسنة . د متوقعة. م1.634,900 مقابلد .م 1.077,085بتحصيل ما قيمتو 

ويرجع عدم . % 36,40د وبنسبة . م616,413 أي برتاجع دببلغ د. م1.693,498حيم مت ربصيل مقابيض بقيمة 
 خاصة إُف عدم ربصيل مداخيل بعنوان ادلسامهات اإلستثنائية ربقيق التقديرات بعنوان ادلداخيل ادلالّية اإلعتياديّة

 بند ويعدّ . % 0,20إصلاز بنسبة أي بد متوقعة . م450 مجلة مند .م  0,908التطوعية حيم َف يتم توفري إال 
 ووفر ادلقابيض مجلة من % 75,25 حيم مّثل الفصل هبذا بند أىم اخلزينة ومرابيح العمومية ادلنشآت ربويالت
:  التاِف اجلدول يربزه كما وذلك % 85,13 د وبنسبة إصلاز للتقديرات بلغت. م810,459 بقيمة مداخيل

 
 بالّدينار

  نسبة 2012 إنجازات 2011 إنجازات التقديرات النهائية  
 اإلنجاز

 2012/2011التغّيرات 
 نسبةال القيمة

 49,21 - 785.113.173 - 85,13 810.459.180 1.595.572.353 952.000.000 اخلزينة ومرابيح العمومّية ادلنشآت ربويالت

 ومبالغ اإلداريّة السلط عن الّصادرة ادلالّية والعقوبات اخلطايا
 دبرور احلق سقوط دبقتضى أو ومصاحلات أحكام دبقتضى أخرى
 الزمن

103.000.000 46.917.030 92.273.029 89,59   45.355.999 96,67 

 483,41 11.205.968   - 13.524.063 2.318.095 1.000.000 اخلدمات سلتلف مصاريف من أموال إرجاع

 ومصاريف الغري لفائدة واإلستخالص والّتصّرف اإلدارة مصاريف
 33,69 - 823.401 - 26,14 1.620.592 2.443.993 6.200.000 التتبع

 6,35 - 1.738.714 - 102,53 25.632.072 27.370.786 25.000.000 القروض فوائد إستخالص

 14,82 311.989   120,83 2.416.606 2.104.617 2.000.000 ادلعاليم دفع وتأجيل الرفع إعتمادات بعنوان ادلقبوضة اإلسقاطات

 50,66 7.230.152   262,21 21.501.084 14.270.932 8.200.000 شّت بعنوان مقابيض

 42,50 106.250.000   124,29 108.750.000 2.500.000 87.500.000 اإلجتماعي الضمان صناديق ومسامهات دفوعات

  908.326    0,2 908.326 - 450.000.000 تطوعّية إستثنائّية مسامهات

 36,40 - 616.412.853-  65,88 1.077.084.952 1.693.497.805 1.634.900.000 المجموو  

 

 نتج خاّصة عن تراجع 2012يتبنّي من اجلدول الّسابق أّن تراجع ادلداخيل ادلالّية اإلعتياديّة يف سنة 
د حّد منو أساسا ارتفاع دفوعات . م785,113  دببلغ اخلزينة ومرابيح العمومّية ادلنشآتاحملاصبل بعنوان ربويالت 

 .ومسامهات صناديق الضمان اإلجتماعي
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 مداخيل أمالك الدولة اإلعتيادية - ب
 

  حيم مّت ربصيل مبلغ% 39,66 مداخيل أمالك الدولة اإلعتيادية بعنوان التوقعات إصلاز نسبة بلغت
 فإن % 51,38 ورغم ذباوز زلاصيل التصرف السابق بنسبة. د. م1.676 تقديرات هنائية دببلغ د مقابل. م664,777

وإصلاز التوقعات يف   عدم ربصيل موارد بعنوان بيع األمالك ادلصادرةإُف خاصة يعود التقديرات تعبئة ضعف
 مثلما يربزه اجلدول % 58,46 و% 47,41 حدود يف التواِف على الغابات ومداخيل الغاز عبور خصوص معاليم

  :التاِف
 بالّدينار                                                                                                                            

 إنجازات التقديرات النهائّية البنود 
2011 

 إنجازات
2012 

  نسبة
 اإلنجاز

 2012/2011التغّيرات 
 النسبة القيمة

 41,49  41.258.911   - 140.712.244 99.453.333 - النفط إستغالل عن الناذبة ادلرابيح

 73,05 - 24.048.924 - - 8.872.999 32.921.923 - النفط شركات كاىل على التكميلية ادلعاليم

 31,72 - 66.764.187 - 47,41 210.485.999 277.250.186 444.000.000 الغاز عبور معاليم

 38,01 - 3.583.814 - 58,45 5.845.534 9.429.348 10.000.000 الغابات مداخيل

 - 272.556.917   34,56 276.459.211 3.902.294 8.000.000 الّدولة ألمالك التابعة العقارات بيع

 - - - - - 1.200.000.000 ادلصادرة األمالك بيع مداخيل

 بيع من ومتحّصل العمومي ادللك إشغال بعنوان إستخالصات
 2,63 44.108   86,16 1.723.277 1.679.169 2.000.000 ادلهملة والبضائع واحليوانات اللقطات

 12,76 - 162.412 - 111,07 1.110.723 1.273.135 1.000.000 بو اإلنتفاع زال اّلذي للّدولة الرّاجع األ اث بيع

 57,37 5.555.938   169,34 15.240.329 9.684.391 9.000.000 األكرية

 22,18 785.462   216,33 4.326.697 3.541.235 2.000.000 الّدولة أمالك من أخرى زلاصيل

 51,38 225.641.998   39,66 664.777.012 439.135.014 1.676.000.000 الجملة 

 
 المداخيل غير اإلعتيادية- ثالثا

 
 .تتمّثل ادلداخيل غري اإلعتيادية يف مداخيل إسرتجاع أصل القروض ومداخيل غري إعتيادية أخرى

 

 مداخيل إسترجاو أصل القروض - أ
 

د مقابل توقعات يف . م141,186 وذلك بتعبئة مبلغ % 12,95 بنسبة اخلصوص هبذا التوقعات ذباوز متّ 
 تعبئة مبلغ ت حيم متّ 2011 مقارنة بسنة % 44,5 ومقابل ذلك لوحظ تسجيل تراجع بنسبة .د. م125حدود 

. العنواند هبذا . م254,380
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 مداخيل غير إعتيادية أخرى - ب
 

د حيم مت .م 1.438د مقابل تقديرات بقيمة . م1.737,837بلغت مجلة مداخيل ىذا الفصل ما قدره 
د بعنوان مداخيل . م1.105 ترجع أساسا إُف ربصيل مبلغ % 20,85ربقيق مداخيل ذباوزت التوقعات بنسبة 

  .زبصيص شركة تونزيانا
 

II– مععوارد اإلقتراض 
 

د ليتّم الّتقليص يف حجمها . م6.666 تقديرات موارد اإلقرتاض دببلغ 2012 لسنة ادلالّية قانون ضبط
 ادلوظّفة اخلارجي اإلقرتاض موارد تقديراتوبإعتبــار الرّتفيع يف . د. م5.632 الّتكميلي إُف حّد ةضمن قانون ادلاِف

 دلوارد الّنهائّية التقديرات إرتفعت ،2013 مارس29 يف ادلؤرّخ ادلاليةو  اإلقتصادوزير قرار دبقتضىد .م 40,499 دببلغ
 ربديد مجلة موارد اإلقرتاض باإلعتماد على حجم متّ و. د. م5.672,499 قدره ما إُف 2012 سنة يف اإلقرتاض

ويالحظ دبقارنة قانون ادلالّية األصلي بقانون . الّتسديدات بعنوان أصل الدين العمومي وفوائد الّدين وعجز ادليزانّية
 يف الزّيادة نسب تراوحت فيما%  50,04 تقديرات موارد اإلقرتاض الّداخلي بنسبة يف التخفيضادلالّية الّتكميلي 

 . % 1,4و%  11,88 بنيتقديرات موارد اإلقرتاض اخلارجي وموارد اإلقرتاض اخلارجي ادلوظّفة على الّتواِف 

 
 % 60,20 بنسبة توزعتد . م5.074,743 مجلتو ما اإلقرتاض موارد بعنوان 2012 تصّرف إصلازات وبلغت

 .ادلوظّفة اخلارجّية للقروض  %  9,52و الّداخلي اإلقرتاض بعنوان % 30,28 مقابل اخلارجي اإلقرتاض بعنوان
 

أّما .  من مجلة الّتقديرات %90,11 موارد اإلقرتاض بنسبة ربصيل متّ  الّتكميلي ادلالّية بقانون ومقارنة
 نتيجة أساسا وذلك % 8,44 بنسبة الّتقديرات ادلوارد ىذه تعبئة ذباوزت فقد موارد اإلقرتاض الّداخلي خبصوص

 % 21 من مجلة ىذه ادلوارد مقابل % 79 ادلوارد احملّصلة بعنواهنا مثّلت يتالّلجوا إُف رقاع اخلزينة القابلة للّتنظري والّ 
.  لرقاع اخلزينة ألقّل من سنة

 
ويالحظ يف ىذا .  من ادلوارد مقارنة بالتقديرات% 87,41 تعبئة سبت اخلارجي اإلقرتاض موارد وخبصوص

الصدد تواصل سحب قروض أسندت على أقساط سنوية ويتعلق األمر بقرض الوكالة الفرنسية لدعم النشاط 
ومت اللجوا إُف السوق ادلالية . اإلقتصادي وقرض البنك اإلفريقي للتنمية لربنامج دعم احلوكمة والتنمية التشاركية

.  د.م 765ود .م 761العادلية بإتّفاقية ضمان مع حكومة الواليات ادلتحدة األمريكّية وذلك بواسطة إصدارين بقيمة 
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 ما 2012 سنة يف يف ىذا اإلطار تطّور نسق الّلجوا إُف رقاع اخلزينة القابلة للّتنظري واّليت بلغت ويالحظ
 أسبوعا 52 رغم أّن رقاع اخلزينة ذات  %24,25 أي بنسبة تطّور2011 سنة يفد . م962د مقابل . م1.195,3قدره 

.  %15ا بنسبة عشهدت تراج
 

 من مجلة تقديرات ىذا الصنف من  %63,54 إال تعبئة تتم فلم ادلوظفة اخلارجية القروض خبصوص أما
 .د. م51,636 وبرتاجع يف القيمة يف حدود 2011 سنة يفد .م534,602  د مقابل. م482,966ادلوارد بقيمة 
 

III– الموارد الموظّفة لصناديق الخزينة 
 

د مسجلة بذلك نسبة إصلاز بلغت . م2.928,469 قدره ا م2012 سنةيف  اخلزينة صناديق مداخيل بلغت
  %85,69 بنسبة ادلداخيل ىذه وتوّزعت. د. م1.162,933 مقارنة بالّتقديرات النهائّية اّليت حّددت دببلغ % 251,82

 بقيمةو ادلشـاركة أموال حسابات وعلى  %14,31 بنسبةد و. م2.509,359 بقيمـة اخلزينة يف اخلاّصة ــاتعلى احلساب
. د. م419,110

 
 موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة- أّوال

 

 ومتّ . د.م 920,100 دببلغ تقديرات موارد احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة 2012 لسنة ادلالّية قانون ضبط
 مسجلةد .م 2.509,359وسّبت تعبئة موارد بقيمة . د.م 1.080,600 إُف التكميلي ادلاليـة قانون دبوجب فيها الرتفيع
وشهدت تعبئة ادلوارد . د.م  2.222,264 بلغت اليت 2011سنة بإصلازات مقارنة  %12,92 ناىزت بنسبة تطّورا بذلك

 مقارنة % 31,20د وبنسبة .م 1.467,214 حيم بلغت 2012غري اجلبائّية للحسابات اخلاّصة يف اخلزينة تطّورا سنة 
 ي الذ2011 بتصّرف مقارنةد . م61,799 كما أّن ادلقابيض اجلبائّية شهدت بدورىا تراجعا طفيفا بقيمة 2011بسنة 

. د.م 1.103,944كانت ادلوارد اجلبائّية بعنوانو يف حدود 
 

 أموال حساب على متضّمنة بقيت الّتونسّية للبالد العامّ  ادلال أمني دفاتر أنّ  الشأن ىذا يف ويالحظ
 دبقتضى إلغاؤه متّ  ذي وال1957 ديسمرب 11 ادلؤرّخ يف 1957 لسنة 73 عدد القانون دبقتضى احملدث الّشغل حوادث
 ادلتعّلق بالتعويض عن األضرار احلاصلة بسبب حوادث 1994 فيفري 21 ادلؤرّخ يف 1994 لسنة 28 عدد القانون

 من القانون األساسي 19ويذكر أّن الفصل .  مليما996الّشغل واألمراض ادلهنّية، ويتوفّر باحلساب ادلذكور مبلغ 
 غااوتدعو الّدائرة إُف إل". ربدث احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة وتلغى دبقتضى قانون ادلالّية"للميزانّية نّص على أنّو 

.  إُف وجود حسابات أخرى َف تشهد ربقيق مداخيل منذ سنواتإضافة وتصفيتو ادلذكور احلساب
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 الموارد المحّصلة- أ 
 

أي بزيادة عن د . م1.246,975 قدره ما 2012 سنةاحملّصلة يف  اخلزينة يف اخلاصة احلسابات موارد بلغت
سّجلت د . م1.372,155 والبالغة 2011  سنةومقارنة دبحاصيل . %15,40  وبنسبةد. م166,375التقديرات دببلغ 

الصندوق الوطين  خاّصة الرتاجع ومشل.  %9,12 ونسبتو د. م125,180 تراجعا قدره 2012ادلوارد احملّصلة يف سنة 
واحلساب الوطين للتضامن اإلجتماعي         (د. م46,219- )وصندوق التضامن الوطين  (د. م105,361- )للتشغيل 

كما َف يسّجل صندوق إعادة ىيكلة رأس مال ادلؤّسسات ذات ادلسامهات العمومّية موارد . (د. م14,893- )
 . يف التصّرف الّسابقد. م44,043 مقابل ربصيل موارد دببلغ 2012بعنوان سنة 
 

وحّد من ىذا الرتاجع الزيادة اليت شهدهتا بعض احلسابات منها خاّصة الصندوق الوطين لتحسني 
وصندوق التشجيع على اإلبداع  (د. م9,281+  )الصناعية التنافسية القدرة تنمية صندوقو (د. م44,940+ )السكن 

 . 1وذلك كما يربزه اجلدول الوارد بادللحق عدد  (د. م6,335+ )األديب والفين 
 

 بعنوان كّل من الصندوق العام للتعويض وصندوق تقديرات يتضّمن َف ادلالية قانون أن ويالحظ
  .د. م0,505د و. م32,767 على التواِف بلغت مقابيض 2012 سنة يفالتضامن الوطين الذين سجال 

 
وذلك على غرار الصندوق  النهائية التقديرات دون احلسابات بعض إصلازات كانت أخرى جهة منو

 . التقاعد على لإلحالة اإلستثنائية اإلجرااات سبويل حسابالوطين للتشغيل والصندوق الوطين لتحسني السكن و
 

 الفوائض المنقولة من التصّرف الّسابق- ب 
 

 د.م 850,109مقابل د .م 1.262,384 قدره ا م2012 تصرف إُف ادلنقولة السابق التصرف فوائض بلغت
النهوض بادلسكن لفائدة األجراا والصندوق العاّم  صندوق لدى للفوائض قيمة أعلى وسجلت. 2011يف سنة 

. د. م173,681د و. م356,698 بقيمة التواِف على وذلكللتعويض 
 

 موارد حسابات أموال المشاركة- ثانيا 
 

 مقابل د. م419,110 ادلوارد اجلملية بعنوان حسابات أموال ادلشاركة إُف 2012ارتفعت يف سنة 
         والفوائض ادلنقولة من (د.م 82,333)وتوّزعت ىذه ادلداخيل بني ادلوارد احملّصلة . 2011 يف سنة د. م504,076



67 

 

 ارتفاع حّصتها ضمن 2012وخالفا للتصّرف الّسابق شهدت ىذه الفوائض يف سنة . (د. م336,776) 2011سنة 
 .%  62,62مقابل  %  80,36ادلوارد اجلملية حلسابات أموال ادلشاركة إُف 

 
المواردالمحّصلة  - أ
 

مقابل د .م 82,333 ما قيمتو 2012 سنة اليت مّت ربصيلها يف ادلشاركة أموال حسابات موارد بلغت
وال ادلشاركة ـــات أمـوإستأ رت حساب. % 56,30وبنسبة د .م 106,087أي بنقص دببلغ  2011 سنة يفد .م 188,420

ومن ضمن حسابات . % 65,18د وبنسبة . م53,662 ادلوارد دببلغ ىذهادلالية بالنصيب األوفر من و  اإلقتصادلوزارة
 بنسبة للديوانة العامة لإلدارة اخلصوصية ادلصاريف حساب إستأ ر ادلاليةو  اإلقتصادلوزارة ةأموال ادلشاركة األربع

 تطّور موارد حسابات أموال ادلشاركة يف سنة 2 ويربز اجلدول الوارد بادللحق عدد . من رلموع مواردىا% 74,04
 .2011 مقارنة بسنة 2012

 
 اإلستثمار ووزارة احلكومة رئاسةاجلمهورية و رئاسة من بكلّ  ادلشاركة أموال حسابات أن ويالحظ

 ادلرأة شؤون ووزارة واإلتصال ادلعلومات تكنولوجيات  البيئة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارةووزارة الدوِف والتعاون
 ادلداخيل بقية توزعت فيما  2012 سنة بعنوان مقابيض تسجل َف والرياضة الشباب ووزارة الثقافة ووزارة واألسرة
  .والرتبية اخلارجية والشؤون العمومية والصحة الوطين والدفاع ادلاليةاالقتصاد و وزارات حسابات على أساسا

 

الّسابق  التصّرف من المنقولة الفوائض- ب
 

. يف التصّرف الّسابقد . م315,656مقابل د . م336,776 إُف 2012ارتفعت الفوائض ادلنقولة إُف سنة 
 (د. م125,733)وسّجلت أىّم ىذه الفوائض يف مستوى حساب ادلصاريف اخلصوصية لإلدارة العاّمة للّديوانة 

 . (د. م49,969 )2010 ديسمرب 17وحساب جرب األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدهتا البالد منذ 
 

 منها يذكر 2011 سنةادلنقولة من  الفوائض على ادلشاركة أموال حساباتبعض  مقابيض واقتصرت
 رئاسة حساباتو (د. م23,785)احلسابات الراجعة بالنظر إُف وزارة تكنولوجيات ادلعلومات واإلّتصال  خاصة

 اجلمهورية رئاسة بنااات حساب غلق مت أنّو اجلمهورية رئاسة خصوص يف ويذكر. (د. م4,109) اجلمهورية
 وربويل الدوِف للتضامن التونسي الصندوق وحساب الشباب وميدان الثقايف ادليدان يف التدخالت وحساب
. د لفائدة الصندوق الوطين للتشغيل. م15,358 البالغة أرصدهتا
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 2011د من سنة . م18,128 مبلغ نقل خبصوص حسابات أموال ادلشاركة لوزارة الداخلية فقد مت أّما
 الوطين الدفاع وزارة حسابات خبصوص الشأن وكذلك ،2012 سنة  يفد. م5,173مقابل ربصيل مداخيل يف حدود 

. د. م6,868 مبلغ 2012 سنة مداخيل تتجاوز وَفد .م 31,013 قدره ما 2011 سنة فوائض بلغت حيم
 

موارد المؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة - القسم الثاني
 

 مؤّسسة بعد 2431 مجلة 2012 لسنة الّدولة دبيزانّية ترتيبّيا ميزانّياهتا ادللحقة العمومّية ادلؤّسسات عدد بلغ
 موارد مجلية قدرىا 2012وحّققت ىذه ادلؤّسسات يف سنة . 2011 مؤّسسة يف سنة 2399أن كانت يف حدود 

مقابــل  % 22,77 ونسبتو د.م 376,349 مسّجلة منّوا قدره 2011 يف سنة د.م 1.652,526 مقابـل د.م 2.028,875
والعنوان  (د.م 1.162,263)وتوّزعت ىذه ادلوارد بني العنوان األّول . التصّرف الّسابقيف  % 15,09 ود.م 216,683

 (.د.م 866,612)الثاين 
 
I- موارد العنوان األّول 

 

 ذات ادليزانيات ادللحقة ترتيبيا العمومّية ادلؤّسساتضبطت تقديرات موارد العنوان األّول دليزانيات 
 لتبلغ التقديرات النهائية د. م402,487ومّت الرتفيع فيها دببلغ . 2012 يف سنة د. م842,725 يف حدود الّدولة دبيزانّية

 مقارنة بالّتقديرات %  93,34 بنسبة إصلازب أيد .م 1.162,263وبلغت ادلوارد احملّصلة  .د. م1.245,212ما قدره 
ويربز اجلدول . % 7,30بنسبة د و. م79,108سّجلت ىذه ادلوارد منّوا بقيمة مقارنة بالّتصّرف الّسابق و .الّنهائّية

 ذات ادليزانيات ادللحقة العمومّية ادلؤّسساتموارد العنوان األّول دليزانيات  تقديرات وإصلازات 3ادلدرج بادللحق عدد 
 .2012 الدولة لسنة دبيزانّيةترتيبيا 

 

ونتج ىذا النمّو أساســــــا عن إرتفـــــاع موارد ادلؤّسســات الراجعة بالنظر إُف وزارة الصحة العموميـــة 
ووزارة العدل  (د. م11,608)ووزارة الرتبية  (د. م15,060)ووزارة التعليم العاِف والبحم العلمي  (د. م27,061)
 .(د. م10,882)

 

 من % 85  ما ديّثل مؤّسسة أي2071 وعددىا (1)وزارات أربعادلؤّسسات الراجعة بالنظر إُف  وإستأ رت
 .  موارد ادلؤّسسات العمومّيةمجلة من % 75,37 تونسبا مب الّدولة انّيةدبيز ترتيبيا ميزانياهتا ادللحقة ساتعدد ادلؤسّ 

 

                                                 
(1)

 .وزارة أمالك الّدولة والّشؤون العقاريّة ووزارة الّصحة العمومّية ووزارة الرّتبية ووزارة الّتعليم العاِف والبحم العلمي 
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د وادلوارد الذاتية . م517,386 بني منحة الدولة 2012وتوّزعت موارد ادلؤّسسات العمومية يف سنة 
 .% 55,06  مقابل2012يف سنة   % 55,48د اليت مثّلت ما نسبتو . م644,877

 

II- موارد العنوان الثاني 

 

وتوّزعت ادلوارد العنوان الثاين . د.م 569,371 مقابل د.م 866,612ارتفعت مجلة موارد العنوان الثاين إُف 
 .بني ادلوارد احملّصلة والفوائض ادلنقولة من التصّرف الّسابق

 
 % 59,82 ونسبتو د.م 216,824 منّوا دبا قيمتو د.م 579,300  والبالغة2012سّجلت ادلوارد احملّصلة يف سنة 

وعلى غرار التصّرف الّسابق استأ رت ادلؤّسسات الرّاجعة بالنظر إُف وزارة الفالحة . % 46,47 ود.م 115,003مقابل 
 موارد العنوان الثاين للمؤسسات 4ويربز اجلدول ادلدرج بادللحق عدد . من ادلوارد احملّصلة % 59,36دبا نسبتو و

  .2012و 2011 سنيت العمومية ادللحقة ترتيبيا دبيزانية الدولة واحملّصلة خالل

  

      قيمتو ما ترتيبيا دبيزانية الدولة ادللحقة العمومية ادلؤسسات فواضل بلغت أخرى جهة ومن
          دببلغ العمومية الصحة وزارة من لكلّ  التابعة ادلؤسسات لدى ئضالفوا أىمّ وقد سّجلت . د. م209,013
 من مجلة %18 نسبة ئضومثّلت ىذه الفوا. د. م40,218 دببلغ العلمي والبحم العاِف التعليم وزارةد و. م44,928

.  من مجلة ادلوارد الذاتية ذلذه ادلؤسسات %31زلاصيل ادلؤسسات العمومية ونسبة 
 

 ال اليت للمؤّسسات الّتسوية كشوفات من بنسخ ّدىامب ادلالّيةو  اإلقتصادلوزارة مطالبتها الّدائرة وذبّدد
 عدد األمر أحكام تطبيق ظلّ  يف حساباهتا يف النظر الوزارة تتوُّف  يتد وال. م1 العادية السنوية ميزانياهتا مقدار يفوق
. 1986 أوت 23 يف ادلؤرّخ 1986 لسنة 820 عدد باألمر وادلنقح 1971 ماي 29 يف ادلؤرّخ 1971 لسنة 219

 

موارد المراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج - القسم الثالث
 

 ىاعددودلراكز الّدبلوماسّية والقنصلّية للبالد الّتونسّية باخلارج ارتفعت تقديرات موارد العنوان األّول ل
وباعتبار التنقيحات دببلغ  .  يف التصّرف الّسابقد. م90,171مقابل  2012سنة  يف د. م111,037إُف  مركزا 87

   .2011د يف سنة . م95,216 مقابل د. م115,889 بلغت التقديرات النهائّية د. م4,852
 

د من مجلة موارد العنوان . م7,939 للعنوان الثاين ما قدره 2011 سنة فواضل بلغت أخرى جهة ومن
 من موارد العنوان الثاين للمراكز الّدبلوماسّية %75 أي أّن قرابة 2012 يف سنة د. م10,661الثاين ادلقّدرة بقيمة 
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 شهد توفري مداخيل بقيمة 2012والقنصلّية باخلارج ذبد مصدرىا يف فواضل الّتصّرف الّسابق يف حني أن تصّرف 
.  مركز28  انتفع هباد. م2,722

 
 موارد الصناديق الخاّصة- القسم الرابع

 

 وادلتعّلق بتنقيح وإسبام 2004 ماي 13  ادلؤرّخ يف2004 لسنة 42مّت دبقتضى القانون األساسي عدد 
 مكّرر من القانون 24القانون األساسي للميزانية إدراج أحكام حول الصناديق اخلاّصة سبثّلت استنادا إُف الفصل 

ادلذكور يف صناديق أحد ت هبدف سبويل تدخالت معّينة يوكل التصّرف فيها إُف مؤسسات أو ىياكل سلتّصة 
من القانون على ضرورة إدراج إصلازات  47 وقد مّت التنصيص ضمن الفصل. دبقتضى اتفاقيات تربم مع وزير ادلالية

الّصناديق اخلاّصة ضمن مشروع قانون غلق ادليزانية مع بيان مواردىا ونفقاهتا وكذلك مجلة األرصدة ادلتوفرة لديها 
وضعية إصلازات  2012وتضّمن احلساب العاّم للسنة ادلالّية ومشروع قانون غلق ادليزانّية لسنة . يف موىف السنة

 .الّصناديق اخلاّصة يف مستوى كّل من ادلوارد والنفقات
 

د بعنوان . م306,214 مبلغد منها . م575,714 قدره ما 2012 يف سنة الّصناديق ىذه موارد مجلة وبلغت
صندوق  من مجلة ادلوارد إُف الّصندوق الوطين للّضمان، يليو كّل من % 51,06 نسبة وترجع. 2011فواضل تصّرف

  % 11,25 احلساب ادلركزي وصندوق تغطية سلاطر الّصرف على الّتواِف بنسبةالتطوير والالمركزية الصناعية و
.  من رلموع موارد ىذه الّصناديق% 16,86 ادلتبقية صناديق األربع تقامست فيما  % 10,34 و%10,49و

  
 تطّورا 2012 سنة شهدت ،اخلاّصة الّصناديق دلوارد تراجعا عرفت اليت الّسابقة الّسنوات خالف وعلى

 وىي الّصناديق بعض دلوارد الّدولة تدعيم 2012 سنة يفتواصل و. % 6,65بنسبة ود . م35,913دببلغ دلواردىا 
 والّصندوق الّصناعّية والالمركزيّة الّتطوير وصندوق الّصغرى واحلرف الّتقليدية بالّصناعات للّنهوض الوطين الّصندوق

          قدره دببلغ ادلركزي واحلساب الزّيتون بقطاع الّنهوض وصندوق البحري والصيد الفالحّية بالّتنمية اخلاصّ 
. % 50,97 بنسبة بتطّور أي 2011سنة يف د .د م. م109,547د مقابل .د م. م165,383

  
 ومنحة (د.د م. م306,214) بني فواضل الّتصّرف الّسابق 2012 سنة يف ىيكلة موارد الّصناديق وتتوزّع

        % 53,19 تونسبما  واليت مثّلت على التواِف (د.د م. م104,116) وادلقابيض الّذاتّية (د. م165,383)الّدولة 
. 2011 سنة يف % 17,93و % 20,29و % 61,78 مقابل على الّتواِف % 18,08و % 28,73و
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:   ادلوارد احملّققة بني الصناديق اخلاصة كما يليوتتوزع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تضّمن رصيدا متوفّرا للّصناديق اخلاّصة بتاريخ 2011 لسنة ادلالّية للّسنة العامّ  احلساب أنّ  ادلالحظة وذبدر
 الّتصّرف الّسابق  بعنوان تّضمن فواضل2012 لسنة العامّ  ابد يف حني أّن احلس. م305,753 بقيمة 31/12/2011

 تغطية وصندوق للّضمان الوطين الّصندوق أرصدة تطابق عدم إُف الّرصيدين بني ارقويرجع الف. د. م306,214بقيمة 
:  الّتاِف اجلدول يبينو كما الّصرف سلاطر

 
 بالّدينار

 بيان الّصندوق الخاصّ 
 31/12/2011 الّرصيد المتوّفر بتاريخ

 الفارق
 2012الحساب العاّم لسنة  2011الحساب العاّم لسنة 

 369.293 944.495 575.202 صندوق تغطية سلاطر الّصرف

 92.278 268.892.278 268.800.000 الّصندوق الوطين للّضمان

 461.571 الجملة                                                                                                        

 

  

 بالّدينار 
 2012 2011 الصناديق

 293.965.543 271.600.000 الّصندوق الوطين للّضمان
 59.517.969 80.247.425 صندوق تغطية سلاطر الّصرف 

 29.664.790 21.900.990 صندوق ضمان ادلؤّمن ذلم 
 20.737.290 23.073.524 الّصندوق الوطين للنهوض بالصناعات الّتقليديّة واحلرف الّصغرى

 64.790.125 57.815.871 صندوق الّتطوير والالمركزيّة الّصناعّية
 42.024.925 30.759.874 الّصندوق اخلاّص بالّتنمية الفالحّية والصيد البحري

 4.593.394 4.020.563 صندوق النهوض بقطاع الزيتون
 60.419.710 50.383.232 احلساب ادلركزي 

 575.713.746 539.801.478  المجموو 
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تحليل تكاليف ميزانعيّعة الّدولة وميزانّيات المؤّسسات العمومّية الملحقة :  الثانيالعنوان
   ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والمراكز الّدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج

 
وصناديق اخلزينة    من ميزانية الدولة بعنوانيها األّول والثاينالّ ك 2012 ربليل التكاليف لسنة يتناول

وادلراكز الدبلوماسية والقنصلّية باخلارج  ميزانياهتا ترتيبّيا دبيزانّية الدولة ادللحقة وميزانيات ادلؤّسسات العمومّية
  .والصناديق اخلاّصة

 
 

 تكاليف ميزانّية الّدولة - القسم األّول
 

. د. م22.810 قيمتو مابعنوان نفقات ميزانّية الّدولة   2012  قانون ادلالّية لسنةدبوجبعتمادات ادلفتوحة اال بلغت
  %13,47 د أي بزيادة نسبتها. م25.276 وشهدت ىذه اإلعتمادات ترفيعا يف حجمها دبقتضى قانون ادلالية التكميلي لتبلغ

 واالجتماعي االقتصادي اجملال يف اجلديدة احلكومة لربنامج ذبسيما الرتفيع ىذا وجاا. الّسابقة السنة يف  %16,97 مقابل
 .وسبويلو االقتصاد ودعم العمومية الوظيفة يف االنتدابات عرب التشغيل دفع حول أساسا سبحور

 

وباإلضافة إُف ذلك، شهدت ىذه االعتمادات تعديالت دبقتضى نصوص ترتيبية سبثّلت خاّصة يف الرتفيع 
 . (1) (د.م 40,499)موظّفة  نفقات الّتنمية ادلرتبطة دبوارد خارجّيةيف 

 

، بلغت (د. م82,333) حسابات أموال ادلشاركة بعنوان االعتمادات ادلفتوحة خالل الّسنة وباعتبار
  %17,71 د مسّجلة تطّورا بنسبة. م25.398,832 قيمتو ما 2012 سنة يف الدولة ميزانية لنفقاتالتقديرات النهائّية 

 (د.م 2.266,900 )+اعتمادات العنوان األّول  (د.م 3.821,121  )+الزيادة ومشلت. 2011 سنة يف  %16,10 مقابل
. (د.م 242,487  )-اخلزينة صناديق اعتمادات تقّلص منها حدّ  (د.م 1.796,708 + )الثاينالعنوان و

 

 د استأ ر منها العنوان األّول دبا قدره. م23.484,145 بصرفها ادلأمــور االعتمادات مجلة وبلغت

 الناتج احملّلي من  % 33,10 نسبتو ماومثّلت ىذه النفقات . د. م6.851,194 د والعنوان الثاين دبا قيمتو. م15.786,179
. 2)) 2011 سنة يف  % 31,71 مقابلاإلمجاِف 

 

 العنوان األّول بني موّزعةد .م 1.926,252 حدود يف فواضل اعتمادات 2012 سنة تنفيذ ميزانّية وأفرز
 حساب ومن جهة أخرى، يربز. (د. م327,726)وصناديق اخلزينة  (د.م 1.389,805) والعنوان الثاين (د.م 208,721)

                                                 
 وادلتعلق بالرتفيع يف اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع 2013 أكتوبر 29قرار وزير االقتصاد وادلالية ادلؤرخ يف  (1)

  .2012وبرامج التنمية للدولة لسنة 
 . 2014جانفي لشهر  185 عددالصادرة عن البنك ادلركزي التونسي ربت مّت ربيني ىذه النسبة باعتماد اإلحصائيات ادلالية  (2)



73 

 

 على ادلصاريف فائض زبصّ د .م 189,990  بقايا للتسوية قدرىا2012 سنة موىف يف العامّ  ادلال ألمني التصّرف
 .األّول العنوان اعتمادات على التسبقات حسابات بعنوان ادلقابيض

 

 جبملة نفقات ميزانّية الّدولة مقارنة (د.م 14.511,929)ات التصّرف ـ تدّعم حّصة نفق2012 سنة وشهدت
 صناديق اخلزينة اليت ونفقات على حساب نفقات الّتنمية وذلك 2011 يف سنة % 60,04 مقابل % 61,80 لتبلغ

 ويربز اجلدول التاِف تطّور نفقات ادليزانّية .% 5,40و%  18,17 على التواِف مقابل % 3,61و % 17,30تراجعت إُف 
  :2012 إُف 2008 على مدى السنوات من

 

 دد.م       

لسنة 
 البيانات

2008 2009 2010 2011 2012 
 2012/2011 التغّيرات

 % النسبة القيمة

 17,47 2.158,274    14.511,929 12.353,655 9.836,152 9.217,934 9.151,777 نفقات التصّرف
322,888      4.062,288 3.739,400 3.477,521 3.274,256 2.580,177 نفقات التنمية  8,63 

 20,58 693,541   4.063,156 3.369,615 3.490,762 3.409,465 3.371,935 خدمة الّدين العمومي
 23,84-  265,050-  846,772 1.111,822 926,335 961,110 828,787 صناديق الخزينة

 14,14 2.909,653    23.484,145 20.574,492 17.730,770 16.862,765 15.932,676 الجملة
 من الناتج المحلي % 

 * اإلجمالي
28,91 28,64 27,88 31,71 33,10   

 .2014 جانفي  لشهر 185  ربيني ىذه النسبة باعتماد اإلحصائيات ادلالية عددمتّ * 

 

( %  16,04 مقابل % 14,14 )2012 سنة يف نفقات ادليزانية منوّ  نسق تراجع أنّ  الّسابق اجلدول من يربز
 صناديق نفــقـات تراجع عن وكذلك( % 25,60 مقابل % 17,47 )التصّرفنتج أساسا عن تديّن وترية منّو نفقات 

%  20,58 )العمومي الّدين خدمة منوّ  رغم وذلك( % 20,02 )ابقة مقابل ارتفاعها يف السنة السّ %( 23,84-  )اخلـزينة

(.  % 3,47 تراجع بنسبة مقابل
 

I- نفقات العنوان األّول  
 

د ومّت . م14.771,900  تقديرات نفقات العنوان األّول دليزانية الدولة دببلغ2012 لسنة ادلالية قانون ضبط
 الّسابق، فومقارنة بالتصرّ . د. م15.994,900 لتبلغد .م 1.223 الرتفيع فيها دبوجب قانون ادلالية التكميلي دبا قيمتو

 التواِف على 2010و 2011 مقابل زيادة يف سنيت % 16,51 د ونسبتو. م2.266,900 قدره منّوا االعتمادات ىذه سّجلت
 . % 5,93 و% 22,68 بنسبة

 

            بنسبة النهائية لالعتمادات استهالكا ديّثل ما وىود .م 15.786,179 األّول العنوان نفقات وبلغت
 مشلتد .م 208,721 شلا أفرز فواضل بقيمة (% 98,48 )الّسابقة السنة يف ادلسّجلة النسبة بقليل تفوق( % 98,70)
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ونفقات فوائد الّدين العمومي  (د. م48,194)ووسائل ادلصاٌف  (د. م114,217 )العمومي التأجري نفقات أساسا
 .(د. م19,464)والتدخل العمومي  (د. م25,750)

 

   يف سنةد. م2.266,859 دببلغ بصرفها ادلأمور األّول العنوان اعتمادات ارتفعت ولئن ،2011 بسنة ومقارنة

 بنسبة األسعار مستوى ارتفاع وباعتبار  .2011 سنة يف%   22,99 مقابل%  16,77  فإن نسبة الزيادة تراجعت إُف2012

 . سنة الّسابقةال يف%  19,49 مقابل%  11,17 بنسبة النفقات ذلذه الصافية الزيادة تكون (1) % 5,6
 

%   17,47 بنسبة التصّرف نفقات من كلّ  يف الزيادة من 2012 سنة يف األّول العنوان نفقات تطّور وتأّتى

 . % 9,32 بنسبة العمومي الّدين فوائد ونفقات
 

 يف % 20,94  مقابل2012  من الناتج احملّلي اإلمجاِف يف سنة% 22,25 نسبة األّول العنوان نفقات ومثّلت
 للميزانّية الذاتية بادلوارد مقارنــة تقاالنف ىذه حّصةتواصل ارتفاع  ابقة،سّ ال السنة غرار وعلى. 2011 سنة

  .2010 و2011  يف سنيت% 69,83 و% 75,24  مقابل على التواِف% 78,51 نسبتو ما إُف (د. م20.106,399)

 

 عنو اصلرّ  شلّاد .م 487,273 دببلغ األّول العنوان مستوى يف عجزا  2012 سّجلت سنة أخرى ناحية ومن
.  التنمية رلهود يف للمسامهة األّول العنوان موارد من جزا زبصيص من التمّكن عدم

 

 والتنقيحات ادلدخلة 2012 لسنة الّدولة ميزانّية من األّول العنوان نفقات تقديرات التالية التحاليل وتتضّمن
عليها خالل السنة ومتابعة تطّور االعتمادات ادلفتوحة واالعتمادات ادلأمور بصرفها وكذلك استهالك االعتمادات 

. مركزيّا وجهويّا
  

  المفتوحة االعتمادات- أّوال
 

          دببلغ2012 لسنة ادلالّية قانون ضمن ادلفتوحة الدولة دليزانية األّول العنوان اعتمادات ضبطت

 د مسجلة بذلك منّوا بنسبة. م15.994,900 ومّت الرتفيع فيها دبوجب قانون ادلالية التكميلي لتبلغ. د. م14.771,900

          العمومي التدّخل قسم اأساس (د. م1.223 )الرتفيع ومشل. الّسابق التصّرف يف % 22,68  مقابل% 16,51
ومن ناحية أخرى، مّت التخفيض يف . (د. م560,690)وقسم النفقات الطارئة وغري ادلوّزعة  (د. م598,164)

.   د. م30 االعتمادات ادلرصودة لقسم فوائد الدين العمومي دبا قدره
   

 اعتمادات العنوان األّول تعديالت ترتيبية مّت دبوجبها توزيع االعتمادات ادلرمّسة بباب الّنفقات وشهدت
 وبني األقسام بني االعتمادات يف ربويالت إجراا وكذلك التصّرف فقاتنالطارئة وغري ادلوّزعة على بقّية أقسام 

  .الفصول

                                                 
(1)

 2012 لسنة  التونسيالتقرير السنوي للبنك ادلركزي 
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 2012 إُف االعتمادات ادلرمّسة بباب الّنفقات الطارئة وغري ادلوّزعة، فقد ضبط قانون ادلالّية لسنة فبالنسبة 
د .م 384,336د مقابل .م 678,108د مث اقتضى قانون ادلالية التكميلي الرتفيع فيها إُف .م 117,418مبلغها يف حدود 

ومن حيم .  %99,88 مقابل  %99,84د أي بنسبة .م 677,011 توزيع ىذه االعتمادات إُف غاية ومتّ . 2011يف سنة 
  %65,59 )منها الثلثني حبواِفتوزيع ىذه االعتمادات بني أقسام نفقات التصرف فقد انتفع قسم التدخل العمومي 

(.   %34,45 مقابل  %18,78) مثّ قسم التأجري العمومي  %(46,52مقابل 
 

 بالنصيب والتجارة الصناعة وزارة استأ رت فقد الوزارات، بني التكميلية االعتمادات بتوزيع يتعّلق وفيما
 يف ادليدان االجتماعي ضمن ميزانية التدخالت بعنواند . م423حيم مّت خاصة إضافة مبلغ  ( %62,67 )منها األوفر

مثّ تأيت وزارة الدفاع الوطين اليت انتفعت دبا قيمتو . اجلزا األّول اخلاّص بالصناعة وذلك جملاهبة نفقات دعم احملروقات
 . د لتأجري األعوان القارين.م 44,311د خّصص منها مبلغ .م 66,831

 

 بنفقات تعّلقتد .م 51,156 بلغ حجم االعتمادات التكميلية ادلمنوحة إُف وزارة الصحة العمومية كما
د، فقد .م 36,075أّما وزارة التعليم العاِف اليت كان نصيبها من ىذه االعتمادات يف حدود .  العموميةادلصاٌف تسيري

 توزيع االعتمادات 5ويبنّي ادللحق عدد . د منها لتأجري األعوان القارين ضمن جزا التعليم العاِف. م36وّجهت 
. التكميلّية حسب األبواب واألقسام

 

 منّو 2012 يهّم ربويل االعتمادات من قسم إُف قسم ومن فصل إُف فصل، فقد تواصل يف سنة وفيما
ولئن ارتفعت نسبة ىذه التحويالت ضمن اعتمادات . 2011د سنة .م 91,877د مقابل .م 105,773حجمها ليبلغ 

 من 36 الذي ضبطو الفصل  %2 فإهنا تبقى دون سقف ،2011 يف سنة % 0,67 مقابل  %0,72نفقات التصّرف إُف 
.  القانون األساسي للميزانية

 

 (د. م3,696 )العمومـي التدخـل قسمي من كلّ  العتمادات صافية زيادة عن التحويالت ىذه وأسفرت
ويربز اجلدول الوارد . (د. م4,810)- وذلك على حساب قسم التأجـري العمومي  (د.م 1,114)ووسائل ادلصاٌف 

.  االعتمادات احملّولة من قسم إُف قسم ومن فصل إُف فصل6بادللحق عدد 
 

 يكون النمّو الصايف لتقديرات نفقات ((1) % 3,6) 2012 وباعتبار النسبة ادلقّدرة لنمّو األسعار يف سنة
  ويربز اجلدول ادلواِف توزيع االعتمادات النهائية للعنوان.2011 يف سنة  % 19,18 مقابل % 12,91 العنوان األّول بنسبة

 :  2012 األّول حسب األقسام يف سنة
 

                                                 
   .2012 ادليزان االقتصادي لسنة (1)
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 بالّدينار
 التحويالت االعتمادات النهائّية 2012/2011  التغّيرات

 االعتمادات المفتوحة قانون المالية التكميلي االعتمادات التكميلّية
 بقانون المالّية

 االعتمادات   
 - + 2011 2012 القيمة %النسبة    األقسام                                

 I التأجري العمومي 8.564.726.000 8.647.353.000 127.139.639   79.917.821 75.107.821 7.770.851.100 8.769.682.639 998.831.539 12,85
 II وسائل ادلصاٌف 910.595.000 922.114.000 105.799.677   23.191.520 26.887.520 919.773.085 1.031.609.677 111.836.592 12,16
 III التدّخل العمومي 3.849.161.000 4.447.325.000 444.071.836   2.663.607 3.777.607 3.826.907.600 4.892.510.836 1.065.603.236 27,85

نفقات التصّرف الطارئة  117.418.000 678.108.000 677.011.152-  -   - 468.215 1.096.848 628.633 134,26
 الطارئة

VI 
  نفقات التصّرف 13.441.900.000 14.694.900.000 - 105.772.948 105.772.948 12.518.000.000 14.694.900.000 2.176.900.000 17,39
 V فوائد الّدين العمومي 1.330.000.000 1.300.000.000 - - - 1.210.000.000 1.300.000.000 90.000.000 7,44

  المجموو 14.771.900.000 15.994.900.000 - 105.772.948 105.772.948 13.728.000.000 15.994.900.000 2.266.900.000 16,51
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كان  (% 16,51 )2012 يربز من اجلدول السابق أّن منّو االعتمادات النهائّية للعنوان األّول يف سنة
علما  (% 7,44)وفوائد الّدين العمومي  (% 17,39)نتيجة ارتفاع االعتمادات ادلرصودة لكل من نفقات التصّرف 

 . (% 2,42-)بأّن السنة الّسابقة سّجلت تراجع اعتمادات ىذا القسم 
 

وعلى غرار التصّرف الّسابق، استأ ر قسم التدخل العمومي بالنصيب األوفر من حجم الزيادة اجلملية 
 يليو قسم التأجري العمومي الذي كانت الزيادة يف اعتماداتو دببلغ (د.م 2.267) يف اعتمادات العنوان األّول

  .د يف التصّرف الّسابق.م 899,095 د مقابل.م 998,832
 

 رللس تعويض يف خاّصة سبثّلت دليزانية إجراا ربويرات على ىيكلة أبواب ا2012 سنة ميزانية وشهدت
النّواب باجمللس الوطين التأسيسي، ويف حذف بايب رللس ادلستشارين ووزارة االّتصال مقابل إحداث بابا خاّصا 

 ويف اجلمع بني وزاريت التجارة الدوِف، والتعاون االستثمار ووزارة االنتقالية والعدالة نسانبكّل من وزارة حقوق اإل
.   والصناعة ضمن وزارة واحدة

 
 للعنوان النهائية االعتمادات يف تقّلصا تشهد اجلمهورية رئاسة األبواب اليت مّت حذفها، فإن وباستثناا

 الصناعة وزارة منها وخاّصة دليزانياهتا ادلرصودة االعتمادات ارتفعت فقد األبواب باقي أّما. 2012 سنة خالل األّول
د .م 379,526 + )الداخلية ووزارة احملروقــات دعـم نفقات جملاهبة أساسا(  %26,55 وبنسبةد .م 723,292 + )والتجارة
 ووزارة(  %6,75 وبنسبةد .م 189,334 + )الرتبية ووزارة العاّمة الصبغة ذات التدخالت بند وأمّهها(  %27,49 وبنسبة
(.   %13,69 وبنسبةد .م140,853 + )العمومية الصحة ووزارة(  %50,34 وبنسبةد .م 181,985 + )االجتماعية الشؤون

 

 اعتمادات ضمن الداخلية ووزارة والتجارة الصناعة وزارة من كلّ  حّصة ارتفعت التطّورات ذلذه ونتيجة
.   التصّرف الّسابقيف % 10,06و % 19,84 مقابل 2012 سنة يف % 11و   %21,55 إُف التواِف على األّول العنوان

 
 فقد ، %7,44 بنسبة العمومي الدين فوائد لباب ادلرصودة االعتمادات حجم 2012 سنة يف ارتفع ولئن

.  2010 سنة يف % 11,08 و2011 سنة يف % 8,81 مقابل % 8,13  من نفقات العنوان األّول لتبلغحّصتو تراجع تواصل
 

  المأمور بصرفهااالعتمادات- ثانيا
 

 الدولة ميزانية مستوى يف بصرفها ادلأمور األّول العنوان اعتمادات حجم ارتفاع 2012 سنة يف تواصل
 غري أنو 2010 د يف سنة. م10.992,380د يف التصّرف الّسابق و. م13.519,320 د مقابل. م15.786,179 ليبلغ

 % 16,77 نسبة على الزيادة اقتصرت حيم ملحوظا تراجعا النفقات ىذه منوّ  نسق سّجل ،2011 وخالفا لسنة
. % 22,99 مقابل
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 يف % 98,48 مقابل % 98,69 األّول للعنوان النهائية االعتمادات استهالك نسبة 2012  سنة يف وبلغت
 وبوسائل (د.م 114,217 )العمومي التأجري بقسم أساسا تعّلقتد .م 208,721  شلّا أفرز فواضل بقيمة2011 سنة

.  (د.م 25,750)وبفوائد الّدين العمومي  (د. م48,194  )ادلصاٌف
 

ووزارة الفالحة  (د.م 29,386)أّما يف خصوص أبواب ادليزانية، فقد تعّلقت أىم الفواضل بوزارة الرتبية 
اليت سّجلت أضعف نسبة استهالك لالعتمادات  (د.م 18,683)ووزارة التنمية اجلهوية والتخطيط  (د.م 26,271)
وذلك أساسا القتصار نفقاهتا يف مستوى بند ادلنح للمؤسسات العمومية غري اخلاضعة جملّلة احملاسبة  (% 50,25)

 . د.م 27,547 د مقابل اعتمادات بقيمة.م 12,729 العمومية بعنوان التأجري على مبلغ
 

 : 2012 إُف 2008 ويبنّي اجلدول ادلواِف استهالك اعتمادات العنوان األّول خالل السنوات من

 

    

 د.م

 السنة
 االعتمادات المتبقية االعتمادات

نسبة االستهالك 
 المأمور بصرفها النهائية )%(

2008 10.412,000 10.330,645 81,355 99,22 

2009 10.563,000 10.470,831 92,169 99,13 

2010 11.190,000 10.992,380 197,620 98,23 

2011 13.728,000 13.519,320 208,680 98,48 

2012 15.994,900 15.786,179 208,721 98,70 

 
 يف % 22,99  مقابل% 16,77  ليبلغ2012  االعتمادات ادلأمور بصرفها يف سنةمنوّ  نسق تراجع ولئن

(1)% 9,34  ارتفع إُفالذي اريةالتصّرف الّسابق، فإنو يبقى أعلى من نسق منو الّناتج احملّلي اإلمجاِف باألسعار اًف
 

 واستهالكها 2012 سنة يف األّول للعنوان النهائية االعتمادات الّتاِف اجلدول ويربز .2011 سنة يف%  2,04 مقابل
:  2011 حسب األقسام مقارنة بسنة

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
(1)

 .2014 لشهر جانفي 185 اإلحصائيات ادلالية عدد 
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 د.م

 البيان
االعتمادات النهائية 

2012 

 االعتمادات المأمور بصرفها
 2012/2011تطور المصاريف 

 2012تصرف  2011تصرف 

 %النسبة  القيمة %الحصة  القيمة %الحصة  القيمة

 17,47 2.158,274 91,93 14.511,929 91,38 12.353,655 14.694,900 نفقات التصرف

 12,71 976,032 54,83 8.655,466 56,80 7.679,434 8.769,683 التأجري العمومي - 

 10,27 91,631 6,23 983,416 6,60 891,785 1.031,610 وسائل ادلصاٌف - 

 28,83 1.090,611 30,87 4.873,047 27,98 3.782,436 4.892,511 التدّخل العمومي - 

   1,097 نفقات التصّرف الطارئة - 
 

  
  

  

 9,32 108,585 8,07 1.274,250 8,62 1.165,665 1.300,000  فوائد الدين العمومي 

 16,77 2.266,859 100,00 15.786,179 100,00 13.519,320 15.994,900 الجملة

 
 يف مستوى نفقات العنوان األّول 2012 سنة خالل ادلسّجلة الزيادة أنّ  أعاله اجلدول من يربز

 (د.م 1.090,611 )العمومي التدّخل قسمي وخاّصة األقسام كلّ  نفقات ارتفاع إُف تعود (د.م 2.266,859)
.   من ىذه الزيادة% 91,17 بنسبة القسمان ىذان يستأ ر وبذلك. (د.م 976,032 )العمومي والتأجري

 
 مجلي ولتقّلص جهة، من (د.م 2.078,052 )قدرىا مجلية لزيادات ادلزدوج ادلفعول عن التطّور ىذا ونتج

د .م 739,088 + )والتجارة الصناعة وزارة أساسا النفقات ىذه منوّ  مشل وقد. أخرى جهة من (د.م 80,222 )دببلغ
( % 6,47 ونسبةد .م 182,782 + )الرتبية ووزارة( % 26,56 ونسبةد .م 365,961 + )الداخلية ووزارة(  % 27,37 ونسبة
 التنمية وزارة سوى النفقات تراجع يشمل وَف(. % 49,96 ونسبةد .م 179,004 + )االجتماعية الشؤون ووزارة

 رللس من كلّ  حذف عن الناتج النقص إُف باالضافة( % 51,11 ونسبةد .م 19,733-  )والتخطيط اجلهوية
 العنوان نفقات 8 ويربز اجلدول الوارد بادللحق عدد. (د. م56,410- )ووزارة االتصال  (د. م4,079-  )ادلستشارين

.  موّزعة حسب أبواب ادليزانية2012 لسنة األّول
  

 نفعقععات التصعّرف- أ

 

 مقابلد .م 14.694,900  حجم الّتقديرات النهائّية بعنوان نفقات التصّرف إُف2012 سنة يف ارتفع لئن

 سنة يف % 25,81 مقابل % 17,39 إُف تراجع االعتمادات ىذه منوّ  نسق فإنّ  السابقة، السنة يفد .م 12.518

 د أي بتطّور قيمتو. م14.511,929 بلغت فقد ،2012 سنة يف بصرفها ادلأمور االعتمادات أّما. 2011

  .% 17,47 ونسبتود .م2.158,274
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 % 94,86 وتواصل يف ىذه السنة تدّعم حّصة نفقات التصّرف مقارنة دبوارد العنوان األّول لتبلغ نسبة
   :وىو ما يربزه الرسم البياين الّتاِف  2010 يف سنة % 73,87 يف السنة الّسابقة و% 83,35 مقابل

 

 
 

 تواصل حيم ادلركزي ادلستوى على أساسا التصّرف نفقات صرف متّ  الّسابقة، السنوات غرار وعلى
 % 37,05 نسبة لتبلغ اجلهوي ادلستوى على ادلساعدين الصرف آمري قبل من بصرفها ادلأمور النفقات حّصة تراجع
  .2010  يف سنة% 42,36 و2011  يف سنة% 38,88 مقابل

 

 بلغت حيم جهويّا بصرفها ادلأمور التصرف نفقات من األوفر بالقسط العمومي التأجري واستأ ر
 اجلانب إصلاز الرتبية وزارة تولت السـّابقة، السنوات غرار وعلى. 2011  يف سنة% 95,58 مقابل % 95,45 حصتو
 . من نفقات التأجري العمومي ادلأمور بصرفها جهويّا( %55,75 )األوفر

 
  :2012 ويبنّي الرسم الّتاِف توزيع نفقات التصّرف بني سلتلف األقسام يف سنة
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 مقابل%  33,58 لتبلغ التصرف بنفقات مقارنة العمومي التدخل قسم حّصة ارتفاع 2012 سنة شهدت

 العمومي التأجري من كل حّصة تراجع تواصل ذلك، مقابل ويف .2010 سنة يف % 22,47و 2011 سنة يف%   30,62
 .% 7,22و % 62,16 التواِف على مقابل % 6,78و % 59,64 إُف التواِف على ادلصاٌف ووسائل

 
  التأجير العمومي -1
 

 ومتّ د .م 8.564,726  تقديرات النفقات بعنوان التأجري العمومي يف حدود2012 لسنة ادلالية قانون ضبط
و انيا عند توزيع النفقات الطارئة بني سلتلف  (د. م82,627 + )التكميلي ادلالية قانون دبقتضى أّوال فيها الرتفيع

 ذلذا النهائية االعتمادات بلغت واألقسام،وباعتبار حجم التحويالت بني الفصول . (د.م 127,140 +)األقسام 
.  2011 سنة  %13,08 مقابل % 12,85 بنسبة منّوا مسّجلةد .م 8.769,683 القسم

 
د أي .م 8.655,466 ، االعتمادات ادلأمور بصرفها بعنوان  قسم التأجري العمومي2012  وبلغت يف سنة

، شهدت ىذه النفقات 2011 ومقارنة بسنة.  يف السنة الّسابقة% 98,82 مقابل % 98,70 بنسبة استهالك يف حدود
  . وذلك أساسا نتيجة االنتدابات بالوظيفة العمومية% 13,18 مقابل  % 12,71 زيادة نسبتها

 
 من مجلة نفقات % 47,21و التصّرف نفقات من % 59,64 نسبتو ما 2012  نفقات التأجري لسنةومثّلت

 % 62,16 التواِف على مقابل (ات خدمة الّدين العموميـار نفقـ اعتبدون)العنوانني األّول والثاين من ادليزانية 

 . 2011  سنةيف % 47,72و
 

 مقارنة 2012 ويربز اجلدول الّتاِف توزيع نفقات الّتأجري العمومي وتطّورىا حسب الفصول خالل سنة
 : 2011 بسنة

 

العمومي التأجير
59,64 %  

  العمومي التدّخل 

 33,58 %

   المصالح وسائل

  6,78 % 
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 د .م

 الفصول
االعتمادات 

 2012 الّنهائية 

 تطّور المصاريف  االعتمادات المأمور بصرفها
2012/2011 

2011 2012 

 %النسبة  القيمة %الحّصة   القيمة %الحّصة   القيمة

 75,31 12,412 0,33 28,894 0,21 16,482 32,156 ادلنح ادلخّولة للسلط العمومّية- 

 12,97 930,923 93,69 8.109,487 93,48 7.178,564 8.202,178 تأجري األعوان القارّين وغري القارّين والعاملني باخلارج - 

 6,75 32,697 5,97 517,085 6,31 484,388 535,349 منح للمؤّسسات العمومّية - 

 12,71 976,032 100,00 8.655,466 100,00 7.679,434 8.769,683 الجملععععة

 
 عن تطّور نفقات كّل بنود ىذا القسم وخاصة بند 2012 سنة يف العمومي التأجري نفقات منوّ  نتج

 تدّعمت الذي( % 12,97 د ونسبة. م930,923 +)" تأجري األعوان القارّين وغري القارّين والعاملني باخلارج"
.   السنة الّسابقةيف % 93,48 مقابل 2012 سنة يف % 93,69 بلغت حيم القسم ىذا نفقات ضمن حّصتو

 
    2012 سنة يف العمـومي التأجري بعنوان العمومية للمؤّسسات ادلسندة ادلنح منوّ  نسق تراجع ولئن

 العمومي التأجري نفقات  حجم يف الزيادة يف البند ىذا ساىم فقد، (2011 سنة يف % 14,10 مقابل%  6,75)
.  د. م32,697 دببلغ

 
 ادلنح ىذه من األوفر بالنصيب العمومية احملاسبة جملّلة اخلاضعة غري العمومية ادلؤّسسـات واستأ رت

 بعنوان النفقات مشلت  فقدادليزانية أبواب مستوى على أّما(. السابق التصّرف يف%  86,80  مقابل% 87,57)
 وزارة إُف بالنظر الراجـعة تلك أساسا العمومية احملاسبة جملّلة اخلاضعة غري العمومية للمؤسسات ادلسندة ادلنح

(.  % 8,26 )العمومية الصّحة ووزارة( % 11,42 )احلكومة ورئاسة( % 33,13 )والتشغيل ادلهين التكوين
 

 التأجري نفقات ارتفاع يف العمومية للسلط ادلخّولة ادلنح بعنوان النفقات سامهت جهتها، ومن
د يف السنة .م 13,921 قيمتو دبا تراجع مقابلد .م 12,412  وذلك بتسجيلها لنمّو دببلغ2012 سنة يف العمومي
 2012 سنة يف بلغت واليتونتجت ىذه الزيادة أساسا عن نفقات اجمللس التأسيسي بعنوان ىذا الفصل . السابقة

 ورللس (د.م 2,711 )النواب رللس من كلّ  ميزانية على صرفو متّ د . م3,759 لد مقاب. م15,550 قدره ــام
. السابق التصّرف يف (د. م1,048 )ادلستشارين

 
 :بني سلتلف األبواب  2012 التأجري العمومي لسنة ويربز الّرسم البياين توزيع نفقات
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  وسائل المصالح -2
 

 د مقابل. م1.031,610بعنوان وسائل ادلصاٌف  2012 بلغت االعتمادات النهائية ادلرصودة يف سنة

 .% 12,15 د يف التصّرف الّسابق أي بزيادة بنسبة. م919,773
 

 يف التصرف السابق حيم بلغت يف %  96,96 مقابل % 95,33 بنسبة االعتمادات ىذه استهالك ومتّ 
د . م91,631 د مسّجلة منّوا دببلغ. م983,416  االعتمادات ادلأمور بصرفها بعنوان ىذا القسم ما قيمتو2012 سنة

 منّوا 2012 سنة يف شهد األسعار  علما بأّن مؤشر2011  يف سنة% 6,04د و. م50,789 مقابل % 10,27 وبنسبة
. (1) % 5,6 بنسبة

 
 للمؤسسات ادلسندة ادلنح بعنوان الدفوعات الرتفاع ادلزدوج ادلفعول إُف النفقات ىذه تطّور ويعزى

ولتقّلص حجم النفقات اخلصوصية  (د. م38,461+)ونفقات تسيري ادلصاٌف العمومية  (د. م74,203 + )العمومية
 ويربز. (د.م 1,486 - )العمومية التجهيزات وصيانة استغالل نفقات وكذلك (د.م 19,547 -)للسلط العمومية 

:  الّسابق بالتصّرف مقارنة 2012 سنة يف ادلصاٌف بوسائل ادلتعّلقة النفقات توزيع الّتاِف اجلدول
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) 

 .2012 التقرير السنوي للبنك ادلركزي التونسي لسنة 

ووزارة  التربيةوزارة
التكوين المهني 

التعليمووزارةوالتشغيل
العلميوالبحثالعالي

% 44,87

ووزارةالداخليةوزارة
الوطنيالدفاو

% 22,07

العموميةالصحةوزارة
% 11,80

الوزاراتباقي
% 21,26
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 د.                م        

 البنود
االعتمادات 

 2012النهائّية 

 تطّور المصاريف االعتمادات المأمور بصرفها

2011 2012 2012/2011 

 % النسبة القيمة % الحصة القيمة % الحصة القيمة

 58,39-  19,547-  1,42 13,931 3,75 33,478 15,309 النفقات اخلصوصّية للسلط العمومّية- 

 8,86 38,461   48,03 472,360 48,66 433,899 506,971 نفقات تسيري ادلصاٌف العمومّية- 

 2,85-  1,486-  5,15 50,622 5,84 52,108 52,023 نفقات استغالل وصيانة التجهيزات العمومية- 

 19,93 74,203   45,40 446,503 41,75 372,300 457,307 منح للمؤّسسات العمومّية- 

 10,27 91,631   100,00 983,416 100,00 891,785 1.031,610 الجملععة

 
 أصلز حيم ىيكلتها على تقريبا ادلصاٌف وسائل قسم نفقات حافظت ادليزانية، أبواب صعيد وعلى

 مقابل % 13,65 )العمومية الصّحة وزارة تليها( % 18,82 مقابل % 19,04 )الداخلية وزارة قبل من منها األوفر اجلزا

 العلمي والبحم العاِف التعليم ووزارة( 2011 و2012بالنسبة إُف سنيت  % 13,26 )الوطين الدفاع وزارة مثّ ( % 12,53
(.  % 8,26 مقابل % 8,12 )الرتبية ووزارة( % 9,33 مقابل % 8,24)
 

  التدّخعل العمومعي -3
 

د مثّ مّت الرتفيع فيها . م3.849,161  اعتمادات قسم التدخل العمومي دببلغ2012 لسنة ادلالية قانون ضبط
 ادلوّزعة وغري الطارئة التصرف نفقات اعتمادات توزيع وعندد .م 598,164  قانون ادلالية التكميلي دبا قيمتودبقتضى

د، بلغت االعتمادات . م1,114 وباعتبار انتفاع ىذا القسم بتحويالت صافية إجيابية قدرىا. د. م444,072 دببلغ
.   يف التصّرف الّسابق% 72,62  مقابل % 27,85 بنسبة منّوا مسّجلةد .م 4.892,511 النهائية

 
 بالتصرف ومقارنة. % 99,60 بنسبة أيد .م 4.873,047 غاية إُف االعتمادات ىذه استهالك ومتّ 

د .م 1.572,436 مقابل%   28,83 وبنسبةد .م 1.090,611 دببلغ العمومي لخالتد قسم نفقات ارتفعت السابق،
. % 71,15و

 
 بعنوان بصرفها ادلأمور االعتمادات ارتفاع نسق بتدينّ  أساسا القسم ىذا نفقات منوّ  نسق تباطؤ ويفّسر

 (د.م 1.428,134+  ) % 88,61مقابل  (د. م785,851+ )% 25,83 فصل التدخالت يف ادليدان االجتماعي إُف نسبة
.  الّسابق التصّرف يف
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 تسارع نسق منّو نفقات كّل من التدّخالت ذات الصبغة العاّمة 2012 سنة شهدت أخرى، ناحية ومن
%  59,97 و% 56,85 حيم كانت الزيادة على التواِف بنسبة (د. م162,501  )+والتحويالت (د.م 166,263 )+

.   التصّرف الّسابقيف%  10,57 و% 39,27 مقابل
 
 بعدد .م 22,661 منّوا دببلغمن جهتها  االقتصادية ادليادين يف التدخالت بند بعنوان النفقات سّجلتو

كما أنّو َف يتّم صرف أي مبلغ بعنوان بند .  %99,89 ونسبتود .م 22,253 قيمتو دبا السابقة السنة يف تراجع
. د.م 46,523  نفقات التصّرف الّسابق كانت يف حدودبأنّ التدخالت ادلختلفة علما 

 
 تدّعم 2012 سنة يف تواصل حيم العمومي التدّخل نفقات ىيكلة على الذكر سالفة التطورات وأ ّرت

 نفقات حصة وتراجعت.  يف السنة السابقة%  40,61  مقابل% 43,32 حّصة النفقات بعنوان دعم احملروقات لتبلغ
 العمومي التدّخل نفقات توزيع الّتاِف البياين الرسم ويربز. % 29,08  مقابل% 25,05 إُف األساسّية ادلواد دعم

:  2012 سنة يف الصنف حسب
 

 

 
 مقارنة (د.م 436) حّصة النفقات بعنوان دعم اجلماعات احمللّية 2012 سنة يف عادت ناحيتها، ومن

 حّصة تراجعت فيما%    7,29  مقابل% 8,95 بنسبة وذلك االرتفاع إُف العمومي، التدخل بعنوان النفقات جبملة
.  2011 ة يف سن% 6,16  مقابل% 5,69 إُف (د. م277,500 )ادلدرسي النقل دعم نفقات

 
مقارنة  2012 يف سنة بني سلتلف الفصولاجلدول التاِف توزيع النفقات بعنوان التدّخل العمومي  ويربز

 :باالعتمادات النهائية وبإصلازات التصّرف الّسابق 
 
 

 

المحروقاتدعم
% 43,32

األساسيةالمواددعم
% 25,05

الجماعاتدعم
المحلية

% 8,95

دعم النقل المدرسي
5,69 %

باقي التدخالت
 16,99%
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 د.م        

 الفصعول
االعتمادات 

النهائّية 
2012 

تطّور المصاريف   االعتمادات المأمور بصرفها
2012/2011 2011 2012 

 (% )النسبة  القيمة (%)الحصة   القيمة (% )الحصة   القيمة

 59,97 162,501   8,90 433,485 7,17 270,984 435,334 التحويالت- 

 56,85 166,263   9,41 458,721 7,73 292,458 459,036 التدّخالت ذات الصبغة العاّمة- 

3.042 3.838,565 التدّخالت يف ادليدان االجتماعي -  555,  80,44 3.828,406 78,56   785,851 25,83 

 0,03 - - 0,01 0,288 0,01 0,288 0,484 التدّخالت يف ميدان التعليم والتكوين - 

 9,38   0,064   0,02 0,746 0,02 0,682 1,280 التدّخالت يف ميدان البحم العلمي- 

 3,83 -   1,827- 0,94 45,863 1,26 47,690 47,395 التدّخالت يف ميدان الثقافة والشباب والطفولة - 

 - 22,661   0,47 22,685 - 0,024 23,325 التدّخالت يف ادليادين االقتصاّدية- 

 7,63 -  1,367- 0,34 16,560 0,47 17,927 19,112 ادلسامهات يف ادلنظمات الدولّية- 

 20,16 -  0,066 - 0,01 0,261 0,01 0,327 0,295 نفقات تدّخل ادلصاٌف باخلارج- 

 4,85 3,054    1,36 66,032 1,66 62,978 67,185 منح لفائدة ادلؤّسسات العمومية- 

 100,00 -  46,523 - - - 1,23 46,523 0,500 تدخالت سلتلفة- 

 28,83   1.090,611 100,00 4.873,047 100,00 3.782,436 4.892,511 الجملععة

 
التدّخالت يف " بعنوان فصل 2012 سنة يف بصرفها ادلأمور االعتمادات منو أنّ  السابق اجلدول من يتبنّي 

.   يف ارتفاع نفقات قسم التدخل العمومي% 72,06ساىم  بنسبة " ادليدان االجتماعي
 

من قبل  (د. م3.828,406 )االجتماعي ادليدان يف التدخالت بعنوان النفقات من األوفر اجلزا أصلز وقد
د استأ ر منو . م2.111,260 دببلغ" الصناعة "األّول اجلزا بني موّزعاد .م 3.353,282 وزارة الصناعة والتجارة دبا قدره

 (د.م 572 )البرتولية لألنشطة التونسية ادلؤّسسة من كلّ  أساسا لفائدة وذلكد .م 2.111 دعم احملروقات دبا قيمتو
" التجارة"واجلزا الثاين  (د. م424 )التكرير لصناعات التونسية والشركة (د.م 540 )والغاز للكهرباا الوطنّية والشركة

   يفد .م 1.100 د مقابل. م1.235,633 )األسـاسّية ادلوادّ  بدعم أساسا تعّلقد .م 1.242,020 الذي أنفق ما قدره
. د. م908,947 قدره دبا احلبوب دعم منها استأ ر( 2010 د يف سنة. م730و 2011 سنة

 
الّتاِف توزيع االعتمادات اليت توّلت وزارة التجارة والصناعات التقليدية صرفها يف  ويربز اجلدول

 : لتغطية دعم ادلواد األساسية 2012  إُف2010 السنوات من
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 د.                                                                                           م

 المعبلغ المعاّدة
2010 2011 2012 

 908,947 833,673 630,022 احلبوب

 264,381 214,383 112,655 الزيت النبايت

 31,928 23,066 - احلليب

 10,435 10,840 - السكر

 10,794 9,553 - الطماطم

 4,344 4,300 4,323 الورق ادلدرسي

 4,804 4,185 - العجني الغذائي

 1.235,633 1.100,000 747,000 الجملة

 
 الدائرة مالحظتها ادلتعّلقة باقتصار نفقات الدعم على ادلبالغ ادلأمور بصرفها من قبل الوزارة ادلكّلفة وذبّدد 

د . م206,448 قيمتو ما 2012 سنة يفاّم للتعويض بلغت ـاب الصندوق العـــارة رغم توفّر موارد لدى حســـــبالتج
وكان من ادلمكن استعماذلا لتغطية جانب من مصاريف  (د مّت نقلها من التصّرف الّسابق. م173,681 منها)

.  الدعم
 

 إصلاز نفقات بعنوان التدخالت يف ادليدان االجتماعي دبا 2012 سنة يف تّولت فقد النقل، وزارة وخبصوص
 دبنح أسندت لفائدة شركات النقل % 99,95 حدود يف الّسابق التصّرف غرار على تعّلقتد .م 277,630 قيمتو

.   العمومي بعنوان دعم النقل
 

 ادلنجزة النفقات ارتفاع تواصل 2012 سنة يتعّلق بوزارة الشؤون االجتماعية، فقد شهدت ما يف أّما
 2011 د يف سنة. م133,039 لـــــــد مقاب. م154,542 بلغت حيم اعيــــاالجتم ادليدان يف التدخالت بعنوان

 األعوان بعنوان التقاعد أنظمة يف ادلشّغلمسامهة  "أساسا النفقات ىذه ومشلت. 2010 سنة خاللد .م 71,945و
" االجتـــــــماعي للتضـــــــــــامن التونســــــــي لالرباد ادلخّولةادلنحة  "وكذلك (د.م 83,061" )التقاعد على احملالني

. (د. م57,290)
 

" التدّخالت ذات الصبغة العاّمة" ارتفاع نسق منّو النفقات بعنوان فصل 2012 سنة يف وتواصل
 ونتج. 2010 يف سنة  %9,18و الّسابق التصّرف يف % 39,27 مقابل % 56,85 حيم تطّورت بنسبة (د. م458,721)

 د مقابل. م436 بلغت واليت احمللية اجلماعات دعم بعنوان الداخلية وزارة قبل من ادلنجزة النفقات ارتفاع عن ذلك

. 2010 سنة يفد .م  187,181 و2011 سنة يفد .م  276,100
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د .م 10,013  نفقات بعنوان ىذا الفصل بلغت2012 سنة يف والتنمية البيئة وزارة أصلزت جهتها، ومن
د يف التصّرف . م9,400 مقابلد .م 9,870 دببلغ للتطهري الوطين الديوان لفائدة منحة شكل يف أساسا صرفت
.  الّسابق

  
 ارتفاعا 2012 ، فقد شهدت يف سنة(د. م433,485 )التحويالت فصل بعنوان ادلنجزة النفقات عن أّما

 إُف أساسا ذلك ويردّ . الّسابق التصّرف يف % 10,57 مقابل % 59,97 ملحوظا يف نسق منّوىا حيم بلغ نسبة
د وذلك . م270,514 إُف 2011 سنةد يف . م131,679 من االجتماعية الشؤون وزارة أصلزهتا اليت الدفوعات تضاعف

 .(د. م121,899 د مقابل. م268,969)نح ادلسندة لفائدة الفئات زلدودة الّدخل حجم اَفخاّصة دبفعول ارتفاع 
 

 والبحم العاِف التعليم وزارة خاّصة توّلت فقد ،2012 سنة يف الفصل ىذا نفقات بباقي يتعّلق وفيما
د يف شكل منح وقروض وإعانات جامعية فيما صرفت وزارة الدفاع الوطين . م124,847 قدره ما صرف العلمي

.  (د. م12,050)د تعّلق أساسا دبنح جرايات عمرية سلتلفة . م15,862 مبلغ
 

 فوائد الّديعن العمومي  -ب
 

 التخفيض ومتّ د .م 1.330  بعنوان نفقات فوائد الّدين العمومي2012 لسنة ادلالية قانون تقديرات بلغت
 ىذه سّجلت السابقة، بالسنة ومقارنة. د.م 1.300 حدود يف هنائيا لتضبط التكميلي ادلالية قانون دبوجب فيها

 على تقّلصا االعتمادات ىذه سّجلت حيم 2010و 2011 لسنيت خالفا وذلك % 7,44 بنسبة تطّورا االعتمادات
.  % 1,20 و% 2,42 بنسبة التواِف

 

 يف % 96,34 مقابل % 98,02 د أي بنسبة. م1.274,250 غاية إُف االعتمادات ىذه استهالك ومتّ 
والّدين  (د. م18,831) بني الّدين الداخلي ةد موزّع. م25,750 التصرف الّسابق شلّا أفرز فواضل اعتمادات دبا قيمتو

  .(د. م6,919)اخلارجي 
   

 :مقارنة بالتصّرف الّسابق  2012 ويربز اجلدول التاِف نفقات فوائد الّدين العمومي يف سنة
 

 د.م                                     

 الفصل
 االعتمادات النهائية

2012 

 2012/2011 التغيرات االعتمادات المأمور بصرفها

 (%)النسبة  القيمة 2012 2011

000700, فوائد الّدين الداخلي- 
(1)

 575,000 681,169 106,169 18,46 

 0,41 2,416 593,081 590,665 600,000 فوائد الّدين اخلارجي- 

 9,32 108,585 1.274,250 1.665,561 1.300,000 الجملة

                                                 
(1)

ادلالية بتقدًن قرار ربويل االعتمادات و  اإلقتصادد مع اإلشارة إُف تعهد وزارة. م40دين اخلارجي إُف فوائد الدين الداخلي دببلغ المّت ربويل اعتمادات من فوائد  
 . ادلاليةللسنة التنقيحات على احلساب العام وإدخال
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          نسبة ليبلغ العمومي الّدين فوائد بعنوان بصرفها ادلأمور االعتمادات منوّ  نسق ،2012 سنة يف تسارع

 نسبتو دبا الداخلي الّدين فوائد نفقات تطّور دبفعول خاّصة ذلك يف التصّرف الّسابق و% 0,82 مقابل%  9,32

18,46 % .
 

 :على النحو التاِف  2012 و2011 وتتوزّع النفقات بعنوان فوائد الّدين العمومي ادلنجزة خالل سنيت
 

     د.أ
 السنة 2011 2012

 المبلغ (%)الحّصة  المبلغ (%)الحّصة  البيان

 فوائد الدين العمومي الداخلي 575.000,000 49,33 681.169,139 53,46
 فوائد دين الّدولة للسنة   -  573.092,000 49,16 677.079,405 53,14
 رقاع اخلزينة      -  400.876,165 34,39 488.997,364 38,38
 اإليداعات باخلزينة العاّمة      -  77.429,847 6,64 88.765,742 6,97
 تسبقة البنك ادلركزي التونسي      -  125,000 0,01 125,000 0,01
 التزامات أخرى على كاىل الّدولة      -  94.660,988 8,12 99.191,299 7,78
 فائدة الدين المضمون من طرف الّدولة  -  1.908,000 0,16 240,214 0,02

 تسوية تسبقات الخزينة التي لم تتم تسويتها إلى موفى السنة السابقة  -  123,454 0,01 384,520 0,30
 فوائد الدين العمومي الخارجي  590.665,270 50,67 593.080,862 46,54

 تسوية تسبقات الخزينة التي لم تتم تسويتها إلى موفى السنة السابقة  -  - - - -
 فوائد الدين الخارجي للسنة   -  590.665,270 50,67 593.080,862 46,54

 المجموو  1.165.655,270 100,00 1.274.250,001 100,00
 

يربز من اجلدول أعاله أنّو مقارنة جبملة النفقات بعنوان فوائد الّدين، مثلت النفقات بعنوان فوائد 
 األخرية ىذه تسجيل عن ذلك ونتج. 2011  يف سنة% 49,33  مقابل% 53,46  نسبة2012 الّدين الداخلي يف سنة

(. % 0,41 + )اخلارجي الّدين فوائد بعنوان النفقات استقرار شبو مقابل( % 18,46 + )نسبيا مرتفعة منوّ  لنسبة
 

 مقابل تراجع % 21,98 بنسبة اخلزينة ارتفاع حجم الفوائد ادلدفوعة بعنوان رقاع 2012 سنة وشهدت
 دبا نتج عنو تدّعم حّصتها ضمن ادلبالغ ادلأمور بصرفها بعنوان فوائد الدين العمومي 2011  يف سنة% 3,23 بنسبة

.  2011  يف سنة% 69,72  مقابل% 71,79 الداخلي إُف
 

التّعهدات األخرى احملمولة على كاىل الّدولة        النفقات بعنوان2012  ولئن ارتفعت يف سنة
  مقابل  % 14,56  فإّن حّصتها من مجلة نفقات فوائد الّدين الداخلي تدّنت إُف% 4,79 بنسبة (د. م99,191)

  . يف السنة الّسابقة% 16,46
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 نسبتو ا منّوا طفيف2012 د، فقد شهدت سنة. م593,081 والبالغة اخلارجي الّدين بفوائد يتعّلق وفيما

 ادلالية السوق قروض بعنوان ادلدفوعة الفوائد تقّلص عن ونتج .2011  يف سنة %1,59  مقابل تراجع بنسبة 0,41%
تواصل تراجع حّصتها ضمن الدفوعات بعنوان فوائد الّدين اخلارجي  (د. م285,627 د مقابل. م214,591 )الدولية

 علما بأّن الّدين الباقي للتسديد بعنوان ىذه القروض 2011 سنة يف % 48,36 مقابل 2012 يف سنة  %36,18 لتبلغ
. 2010 د يف سنة. م5.584,689د يف السنة الّسابقة و. م4.701,162 مقابلد .م 5.650,562 عاد إُف االرتفاع ليبلغ

  :2012 سنة يف اخلارجي الّدين فوائد بعنوان الدفوعات ىيكلة التاِف الرسم ويربز
 

 
 

 حصّة فوائد الّدين خاّصة بعنوان كّل من قروض البنك اإلفريقي للتنمية 2012 سنة يف وتدّعمت
(. % 7,86 مقابل  %9,90 )الفرنسية والقروض( % 10,82 مقابل  15,51%)

 

II- نفقعات العنوان الثاني 

 
  ما قيمتو2012 لسنة ادلالية قانون دبوجب ادلفتوحة الدولة دليزانية الثاين للعنوان الدفع اعتمادات بلغت

ومّت دبوجب قانون . (د. م2.740)ونفقات تسديد أصل الّدين  (د. م4.378)د تتوزّع بني نفقات التنمية . م7.118
 د ونفقات تسديد أصل الّدين دبا قيمتو . م1.033,500 ادلالية التكميلي الرتفيع يف كّل من نفقات التنمية دبا قدره

 يف التصّرف % 5,41 مقابل%  28,43 د مسّجلة بذلك منّوا بنسبة. م8.200,500 د لرتتفع اعتمادات الدفع إُف. م49
. الّسابق

 
 االعتمادات يف الرتفيع 2013  أكتوبر29 يف ادلؤرّخ ادلالّية وزير قرار دبقتضى متّ  ادلستوى الرتتييب، وعلى

 اعتمادات الدفع النهائّية للعنوان الثاين ما 2012 د لتبلغ يف سنة. م40,499 دببلغ ادلوظّفة اخلارجّية بادلوارد ادلرتبطة
 .  د. م1.796,708 قدرىا (د. م6.444,291)د أي بزيادة عن التقديرات النهائية للسنة السابقة . م8.240,999 قيمتو

السوق ادلالية الدولية
36,18

البنك اإلفريقي للتنمية
15,51

البنك األورويب للتنمية
8,07

الصندوق العريب لإلمناا 
اإلقتصادي واإلجتماعي

5,82

باقي اجلهات ادلقرضة
12,06

البنك العادلي
12,44

فرنسا
9,90



91 

 

 صرف 2011 سنة يفد .م 6.057,724  مقابل(1)د. م6.988,991 حدود يف االعتمادات ىذه توزيع ومتّ 
. الّسابق التصّرف يف % 98,11 مقابل ادلوزعة االعتمادات من%  98,03 د أي ما ديّثل. م6.851,194 منها مبلغ

 أساسا نفقات الّتنمية احملمولة على موارد الدولة 2012 سنة يفد . م1.389,805 البالغةعتمادات االمشلت فواضل و
وذبدر اإلشارة إُف أن . (د. م277,109)ونفقات الّتنمية ادلمّولة بواسطة موارد خارجية موظفة  (د. م1.112,602)

.  د. م1.252,007  اعتمادات غري موّزعة دببلغتىذه الفواضل تضّمن
  

 يف تسارعا 2012يف سنة  الثّاين العنوان على بصرفها ادلأمور االعتمادات شهدت ،2011 بسنة ومقارنة
 اعتمادات الّدفع ادلفتوحة 9 عدد بادللحق الوارد اجلدول ويربز. % 2,26 مقابل%  15,27 نسبة ليبلغ منّوىا نسق

 بصرفها ادلأمور عتمادات كما مّت تنقيحها وتوزيعها بالنصوص الالحقة وكذلك اال2012 دبوجب قانون ادلالّية لسنة
. ادليزانية أبواب حسب 2012 و2011 سنيت يف

 
ا قيمتو ــــــد أصل الّدين العمومي مبـــــات تسديـــاع ىذه النسبة إُف تطّور كّل من نفقـــــ ارتفويعزى

واعتبارا لذلك، ارتفعت حّصة نفقات . ( %8,63)د .م 322,888 دبا قدره التنمية ونفقات ( %26,54)د . م584,956
.   يف التصّرف الّسابق %37,08 مقابل  %40,71تسديد أصل الّدين العمومي من مجلة نفقات العنوان الثاين لتبلغ 

 
 : 2012 إُف 2008 وتطّورىا خالل الفرتة من 2012ويتضّمن اجلدول ادلواِف توزيع ىذه النفقات يف سنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ادلؤرّخ  2012 لسنة 1 وادلتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة ادلفتوحة دبقتضى القانون عدد 2012 ماي 17 ادلؤرّخ يف 2012 لسنة 354األمر عدد -  (1)

 .2012 وادلتعّلق بقانون ادلالّية التكميلي لسنة 2012 ماي 16يف 
 وادلتعّلق بالتوزيع فصال فصال العتمادات التعّهد والدفع اليت يقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية 2013 نوفمرب 18 ادلؤرّخ يف 2013 لسنة 4952 عدد األمر- 

 .2012موّظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 



92 

 

          

 د.م

 البعنععود
 2012/2011التغّيرات  االعتمادات المستهعلكعععععة  2012اعتمادات الّدفعع لسنة 

االعتمادات 
 الموّزعة

االعتمادات 
 التكميلية

 %الّنسبة  القيمعة 2012 2011 2010 2009 2008 الجملعة

 8,63    322,888 062,288. 4 739,400. 3 3.477,521 274,256. 3 580,177. 2 199,991. 4 - 199,991. 4 نفقات التنمية

 10,86   201,569    057,986. 2 856,417. 1 1.891,140 770,905. 1 417,268. 1 161,620. 2 - 161,620 .2 االستثمارات المباشرة

 13,02    190,228 651,151 .1 460,923 .1 1.429,160 276,277 .1 056,174 .1 701,062 .1 62,422  638,640 .1 ادلمّولة مباشرة من موارد الّدولة- 

 - - - - - - - - - 62,422 62,422 ادلصاريـف الطارئــة- 

 2,87    11,341 406,835 395,494 461,981 494,628 361,094 460,558 - 460,558 ادلرتبطة بادلوارد اخلارجّية ادلوّظفة- 

 6,44  121,319    004,302. 2 882,983. 1 1.586,380 503,351. 1 162,909. 1 038,371. 2 - 038,371. 2 التمويل العمومي

 10,57    184,295 928,170 1 743,875 .1 1.381,518 317,769 .1 967,659 946,512 .1    78,401 868,111. 1 ادلمّول مباشرة من موارد الّدولة - 

 - - - - 78,401 78,401 ادلصاريـف الطارئــة- 
 

- - - - 

 - 45,27 - 62,976 76,132 139,108 204,863 185,582 195,250 91,859 - 91,859 ادلرتبط بادلوارد اخلارجّية ادلوظفة- 

 26,54    584,956 788,906. 2 203,950. 2 2.334,534 156,568. 2 193,067. 2 789,000. 2 - 789,000. 2 تسديد أصل الّدين

 15,27    907,844 851,194. 6 943,350. 5 5.812,055 430,824. 5 773,244. 4 988,991. 6 - 988,991. 6 الجملععة
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د ومّت .م 201,986 االعتمادات ادلرمّسة بباب نفقات التنمية الطارئة دبا قيمتو 2012ضبط قانون ادلالّية لسنة 

ادات على مبلغ ــــــــــواقتصر توزيع ىذه اإلعتم. د.م 725,571ون ادلالية التكميلي إُف ـــــع فيها دبوجب قانـــــالرتيف
.  (د.م 78,401)والتمويل العمومي  (د.م 62,422)د وذلك بني االستثمارات ادلباشرة . م140,823

 
 قيمتو دبا تكميلية باعتمادات والتخطيط اجلهوية التنمية وزارة استأ رت فقد ادليزانية، أبواب صعيد وعلى

 د مشلت أساسا هتيئة ادلدارس االبتدائية. م40 كما انتفعت وزارة الرتبية باعتمادات تكميلية قدرىا. د. م45,654
أّما وزارة الفالحة، فقد . (د. م7,381 ) وبناا وهتيئة ادلبيتات وادلطاعم(د. م8,318 ) والتجهيزات الرتبوية(د. م9,228)

وبالتدخالت  (د. م19,619)د تعّلقت باإلرشاد والتأطري الفالحي . م31,554 مّت إسنادىا اعتمادات تكميلية قيمتها
.  (د. م5,149)وبالتدخالت يف ادليدان االجتماعي  (د. م6,786)يف ادليدان االقتصادي 

 
قسم التمويل العمومي  (د. م12,182 )االجتماعية الشؤون لوزارة ادلسندة التكميلية االعتمادات ومشلت

 توزيع 10 ويربز اجلدول الوارد بادللحق عدد. (د. م11,982)وخاصة بند التدخالت يف ادليدان االقتصادي 
 .االعتمادات التكميلية للعنوان الثاين

 

 تراجع حجمها 2012 سنة يف تواصل فلئن موظّفة، خارجّية دبوارد ادلرتبطة التنمية بنفقات يتعّلق وفيما
 د يف سنة. م666,843د يف التصّرف السابق و. م534,602 د مقابل. م482,966 حيم بلغت الدفوعات ما قيمتو

 حّصة تدّعم إُف اإلشارة وذبدر.  مسّجلة يف التصّرف الّسابق% 19,83 مقابل % 9,34 بنسبة ذلك كان فقد ،2010
. % 73,80  مقابل%   84,24  لتبلغ النفقات ىذه من ادلباشرة االستثمارات
 

 نفقعات الّتنعمية- الأوّ 
 

د ومجلة . م4.022,449  حجم اعتمادات الربامج لنفقات التنمية دبا قيمتو2012 ضبط قانون ادلالية لسنة
وتعّلق الباقي . د شلّولة بواسطة موارد خارجية موظفة. م952,292 د منها. م5.675 اعتمادات التعهد دببلغ

باالستثمارات ادلباشرة والتمويل العمومي احملمولني مباشرة على موارد الدولة وبنفقات التنمية الطارئة على التواِف يف 
. د.م 795,956د و. م1.673,452ود .م 2.253,300 حدود

 
د واعتمادات . م5.189,542 إُف الربامج اعتمادات من كلّ  يف الرتفيع التكميلي ادلالية قانون دبقتضى ومتّ 

والتمويل العمومي  (د. م557,395 +)وقد مشلت ىذه الزيادة أساسا االستثمارات ادلباشرة . د. م6.535 التعهد لتبلغ
.   (د.م 29,625 +)ونفقات التنمية ادلرتبطة دبوارد خارجية موظفة  (د. م271,099 +)
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وعلى غرار التصّرف الّسابق، استأ رت ادلشاريع ذات الصبغة الوطنية باجلزا األوفر من اعتمادات التعهد 
أّما ادلشاريع  (د. م2.026,175 د مقابل. م2.068,561 )ادلباشرةادلقدرة بقانون ادلالية التكميلي بعنوان االستثمارات 

. د. م305,431 د مقابل. م742,134 ذات الصبغة اجلهوية، فقد خّصص ذلا مبلغ
 

د مّت الرتفيع فيها . م4.378 التنمية نفقات بعنوان الدفع العتمادات ادلالية قانون تقديرات وبلغت  
د اقتضاه . م40,499 كما خضعت ىذه التقديرات إُف ترفيع دببلغ. د. م5.411,500 باعتماد قانون ادلالّية التكميلي إُف

 % 28,58 د مسّجلة منّوا نسبتو. م5.451,999 قرار وزير ادلالّية سالف الذكر لتضبط ىذه التقديرات هنائيا يف حدود
.   التصّرف الّسابقيف % 12,76 مقابل

 
 متّ  2011 د يف سنة. م3.853,774 د مقابل. م4.199,991  االعتمادات ادلوّزعة إُف2012 سنة يف وارتفعت

د . م137,703  يف التصّرف الّسابق دبا نتج عنو اعتمادات َف تصرف دببلغ% 97,03 مقابل % 96,72 بنسبة استهالكها
 موظّفة ةارجيــــوتلك ادلرتبطة دبوارد خ (د. م68,252)زانية الدولة ــــــــّولة من ميـــــات التنمية ادلمــــــتوّزعت بني نفق

.   (د. م69,451)
 

د . م322,888 دببلغ (د. م4.062,288) منّو نفقات التنمية 2012 سنة شهدت الّسابقة، بالسنة ومقارنة
 ادلأمور االعتمادات ارتفاع عن أساسا التطّور ىذا ونتج. 2011  يف سنة %7,53د و. م261,879  مقابل% 8,63 نسبةبو

الشباب و (د. م106,242 +)والفالحة  (د. م263,358 + )والتخطيط اجلهوية التنمية اتوزار قبل من خاّصة بصرفها
 كّل من قبلحّد منو تديّن النفقات ادلنجزة أساسا من  (د. م47,194+ )والصّحة العمومية  (د. م65,934 +)والرياضة 

 .  (د. م36,153)-  ووزارة التعليم العاِف والبحم العلمي  (د. م48,115)- ووزارة التجهيز  (د. م126,188- )وزارة النقل 

 
 خارجّية دبوارد ادلرتبطة الّتنمية نفقات بعنوان التكميلي ادلالية قانون تقديرات بلغت أخرى، ناحية ومن

ضبطت االعتمادات  (د. م40,499 )ادلالية وزير قرار دبوجب فيها الرتفيع وباعتبار. د.م 719,577 قيمتو ما موظّفة
.   د يف التصّرف الّسابق.م 788,386د مقابل . م760,076 النهائّية دببلغ
 

 التصّرف يف %75,53  مقابل% 70,07 بنسبة أيد .م 552,417  يف حدود(1) االعتماداتىذه توزيع ومتّ 
ووزارة الفالحة  (د. م93,250)أساسا وزارة التجهيز  (د.م 207,058 )ادلوّزعة غري االعتمادات ومشلت. الّسابق

وووزارة التنمية  (د. م17,430 )العلمي والبحم العاِف التعليم ووزارة (د.م 19,080 )الثقافة ووزارة (د.م 26,116)
.  اليت َف يتّم توزيع اعتماداهتا (د.م 15,000)اجلهوية والتخطيط 

                                                 
 وادلتعّلق بالتوزيع فصال فصال العتمادات التعّهد والدفع اليت يقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية 2013 نوفمرب 18 ادلؤرّخ يف 2013 لسنة 4952 عدد  األمر(1)

 .2012موّظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 
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وخالفا . د. م482,966  االعتمادات ادلأمور بصرفها على ادلـوارد اخلـارجية ادلوظفة2012 سنة يف وبلغت
 يف  %85,73و 2011 سنة يف % 89,78 مقابل % 87,43 للتصّرف السابق، اخنفضت نسبة استهالك االعتمادات إُف

 وتعّلقت (د.م 41,360 )الفالحة وزارة خاّصة مشلت د.م 69,451 دببلغ اعتمادات فواضل ذلك وأفرز. 2010 سنة
 السقوية ادلناطق وبند (د.م 9,587 )ادلائية واذلياكل السدود وبند (د.م 14,563)أساسا ببند ادلاا الصاٌف للشراب 

.  (د.م 5,974 )ادلندرلة الفالحية ادلشاريع وبند (د.م 7,363)
 

 تنازِف حيم تقّلصت ى، حافظت ىذه النفقات على منح(د. م534,602 )2011 سنة بإصلازات ومقارنة
 بلغت حيم الّتنمية نفقات مجلة تغطية يف ادلوارد ىذه حّصة وتواصل بذلك تراجع %19,83 مقابل % 9,66 بنسبة

.  2010و 2011 يف سنيت % 18, 19و % 14,30 مقابل % 11,89
 

إُف ادلفعول ادلزدوج لتديّن  (د. م51,636-  )موظّفة خارجية دبوارد ادلرتبطة الّتنمية نفقات تقّلص ويعزى
- )ووزارة الداخلية  (د. م39,005- )ووزارة النقل  (د. م39,401- )الدفوعات ادلنجزة أساسا من طرف وزارة الفالحة 

من جهة، ولنمو االعتمادات ادلأمور بصرفها خاصة من قبل وزارة  (د. م20,450- )ووزارة التعليم العاِف  (د. م20,864
 توزيع االعتمادات ادلتعّلقة بالّنفقات ادلرتبطة دبوارد 11 ويربز اجلدول ادلضّمن بادللحق عدد. (د. م74,246)+ التجهيز 

.  حسب األبواب2012 خارجّية موظّفة يف سنة
 

 االستثمارات من كاّل  التنمية نفقات بعنوان بصرفها ادلأمور االعتمادات منوّ  مشل آخر، صعيد وعلى
ونتج عن ىذا التفاوت يف النمّو، تدّعم حّصة . (د. م121,319 +)والتمويل العمومي  (د. م201,569 + )ادلباشرة

 .2012 سنة يف % 50,66  إُف2011 سنة يف %  49,64 االستثمارات ادلباشرة ضمن نفقات التنمية من
 

 االستثمارات المباشرة- أ

 
 د مقابل. م2.161,620  االعتمادات ادلوّزعة بعنوان االستثمارات ادلباشرة إُف2012 سنة يف ارتفعت

 سنة يف % 7,39 بنسبة ومنوّ  2011 سنة يف % 0,73 بنسبة تراجع مقابل  % 11,35منّو بنسبة بد أي . م1.941,327

 يف التصرف  %95,63  مقابل %95,21 حدود يف استهالك بنسبة أيد .م 2.057,986 ادلنجزة النفقات وبلغت. 2010
 حدود يف موظّفة خارجية دبوارد ادلرتبطة ادلباشرة باالستثمارات تعّلقتد .م 103,634 الّسابق شلّا أفرز فواضل دبا قدره

. د.م 53,724
 

 بعد أن سّجلت تراجعا % 10,86 نسبتو منّوا النفقات ىذه سّجلت السابقة، السنة بإصلازات ومقارنة
 الـــدولة موارد من مباشرة ادلمّولة ادلبـاشرة االستثمـارات لتطّور أساسا الزيادة ىذه وتعزى. 2011 سنة يف % 1,84 بنسبة
 .د.م 190,228 دببلغ
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 االستثمارات الممّولة مباشرة من موارد الّدولة -1
 

 االرتفاع إُف (د.م 1.651,151) نسق منّو االستثمارات ادلمّولة مبـاشرة من موارد الّدولـة 2012 سنة يف عاد
  يف السنة الّسابقة شلّا نتج عنو تدعم حصتها من مجلة االستثمارات ادلباشرة إُف% 2,22  مقابل %13,02 نسبة ليبلغ

.  %78,70  مقابل 80,23%
 

أساسا إُف منّو نفقات رلال التعليم والثقافة  (د. م190,228)وترّد الزيادة يف حجم ىذه االستثمارات 
 األرض وأدًن اهــــادلي على واحملافظة البحري والصيد اتــوالغاب وادلياه (د.م 113,103+ )اب والطفولة والرياضة ــــوالشب

اسية ــــــــــات البنية األســــ خاّصة تقّلص نفق ىـــــــــــذا النموّ وحّد من. (د. م29,511+  )والتجهيز ااـــــــوالنب( 110,556+ )
 شهدت الّدولة، موارد من مباشرة ادلمّولة االستثمارات مناليت ورغم زلافظتها على النصيب األكرب  (د.م 51,491 -)

. 2010 و2011  يف سنيت% 41,40و % 39,76 مقابل 2012  يف سنة %32,06 إُف منها حّصتها تدينّ  تواصل
 

 البنية األساسّية- 
 

 األساسّية البنية الـمج يف الدولة موارد من ادلمّولة االستثمارات تراجع نسق 2012 سنة يف تسارع
 ببناا االستثمارات ىذه وتعّلقت. 2011 سنة يف % 1,82 مقابل  %8,86 حيم كان ذلك بنسبة (د. م529,366)

 ومشاريع (د.م 66,444" )الكربى تونسطرقات  "مشروع أساسا وخصتد .م 393,603 حدود يف واجلسور الطّرقات
 وتدعيم هتيئة وكذلك (د.م 66,468 )بادلدن الطرقات شبكة وهتيئة وتدعيم (د.م 67,238 )الريفية ادلسالك وهتيئة تعبيد

د تعّلق . م20,561 مبلغ األساسية البنية بعنوان االستثمارات مشلت كما. (د.م 49,960 )للطرقات ادلرّقمة الشبكة
د لتمويل اقتناا أراض وعقارات وربويل الشبكات بالطرقات . م20,136بأشغال الصيانة الّدورية لشبكة الطرقـات و

.  السيارة
 

 التعليم والثقافة والشباب والطفولة والرياضة- 
 

 ارات يف رلال التعليم والثقافة والشباب والطفولة والرياضة إُفـــ حجم االستثم2012 سنة يف ارتفع

 نتيجة وتواصل.  %6,46 مقابل  %31,73 د يف السنة السابقة مسّجال تطّورا بنسبة. م356,460 د مقابل. م469,563
 2011 سنيت يف % 23 و %24,40  مقابل %28,44 لتبلغ االستثمارات مجلة من ة ىذه النفقاتحص تدّعم لذلك

.  2010و
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 المياه والغابات والصيد البحري والمحافظة على المياه وأديم األرض- 

 
 نسق منّو حجم االستثمارات يف رلاالت ادلياه والغابات والصيد البحري واحملافظة 2012 سنة يف تسارع

 نتيجة وتدّعمت. 2011 سنة يف%  13,41 مقابل % 51,65 نسبة بلغ حيم (د.م 324,609)على ادلياه وأدًن األرض 
  .الّسابق التصّرف يف % 14,65 مقابل % 19,66 إُف الدولة موارد من ادلمّولة االستثمارات مجلة من حّصتها لذلك

 

 االستثمارات الممّولة بموارد خارجية موظّفة- 2
 

  حجم االعتمادات ادلوّزعة بعنوان االستثمارات2012 سنة يف تراجع السابقتني، السنتني غرار على
 التصّرف يف % 15,04 مقابل % 22,66 نسبتو دبا وذلك (د.م 460,558)ادلبـاشرة ادلرتبطة دبوارد خـارجّية موظّفة 

 . %88,34 حدود يف استهالك بنسبة أيد .م 406,835 ادلنجزة النفقات وبلغت .الّسابق

 

 يف % 14,39 بنسبة تراجع مقابل % 2,87  ومقارنة بالسنة الّسابقة، شهدت ىذه النفقات منّوا طفيفا بنسبة
وتدّعمت بذلك  (د. م86,920+  )األساسية البنية بعنوان ادلدفوعة ادلبالغ ارتفاع عن التطّور ىذا ونتج. 2011 سنة

 . % 48,51 مقابل % 68,52 حّصة ىذا اجملال ضمن مجلة االستثمارات ادلمّولة دبوارد خارجية موظّفة لتبلغ
 

 واحملافظة البحري والصيد والغابات ادلياه يف رلال ادلنجزة االستثمارات حجم تراجع النموّ  ىذا من وحدّ 
 جبملة مقارنة حّصتو لتتقّلص %  13,43 منوّ  مقابل %  32,86  تدىن بنسبةذيال (د. م37,160-  )األرض أدًن على

 كما تراجع حجم االستثمارات يف رلال .% 28,59 مقابل % 18,66 إُف موظفة خارجية دبوارد ادلمولة االستثمارات
 يف % 14,18 بنسبة منوّ  مقابل % 16,73 دبا نسبتو (د. م24,916- )التعليم والثقافة والشباب والطفولة والرياضة 

.  التصّرف الّسابق
  

 الّتمويل العمومي -ب
 

 حيم (د.م 2.038,371 )العمومي التمويل بعنوان ادلوّزعة االعتمادات منوّ  نسق 2012 سنة يف تراجع
 بنسبة أيد .م 2.004,302 وبلغت النفقات ادلنجزة.  يف السنة السابقة% 15,42  مقابل% 6,58 بنسبة الزيادة كانت

 % 6,44 د وبنسبة. م121,319 دببلغ ارتفاعا النفقات ىذه وسّجلت. % 98,46  مقابل% 98,33 حدود يف استهالك
 العمومي التمويل نفقات لتطّور ادلزدوج ادلفعول عن ذلك ونتج. 2011  يف سنة% 18,70 ود. م296,603 مقابل
ة ادلوظفة ـــــــوارد اخلارجيــــــومي ادلرتبط باَفـــــــل العمـــولتديّن التموي (د. م184,295 + )ةــــالّدول واردـــــم من اشرةـــــمب ادلمّول

.   (د.م 62,976 -)
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   على موارد الّدولة  مباشرةالمحمولالتمويل العمومي  -1

 

 الّدولة موارد على مباشرة احملمول العمومي التمويل بعنوان النهائية االعتمادات ،2012 سنة يف بلغت

 % 10,57 بنسبة منّوا النفقات ىذه شهدت الّسابقة، بالسنة ومقارنة. د.م 1.928,170 غاية إُف صرفتد .م 1.946,512
 التمويل نفقات ضمن حّصتها ارتفاع لذلك نتيجة وتواصل .الّسابق التصّرف يف%  26,23 مقابل 2012 سنة يف

. 2010و 2011  يف سنيت% 87,09 و% 92,61  مقابل% 96,20 لتبلغ العمومي
 

 يف وتطّورىا التمويل العمومي احملمول مباشرة على موارد الّدولة توزيع النفقات بعنوان ادلواِف اجلدول ويربز
 : 2011 بسنة مقارنة 2012 سنة

 د.م    

 لفصولا
 2012/2011 التغّيرات االعتمادات المأمور بصرفها

 %النسبة  القيمة 2012 2011
 10,25 25,147   270,516 245,369 االستثمارات- 1

 26,41 306,466   1.466,511 1.160,045 التدّخالت- 2

 33,37 1,811   7,238 5,427 تسديد القروض- 3

 56,43 - 154,929 - 119,605 274,534 ادلسامهات- 4

 80,00 0,800   1,800 1,000 القروض- 5

 8,70 5,000   62,500 57,500 التوازن ادلاِف- 6

 10,57 184,295   1.928,170 1.743,875 الجملة

 
د، مشل منّو النفقات .م 154,929 دببلغ 2012 بند ادلسامهات الذي تقّلصت نفقاتو يف سنة وباستثناا

ا التدخالت ـكّل البنود وخاّصة منو (د.م 184,295+ )اشرة من موارد الدولة ـــــبعنوان التمويل العمومي ادلمّول مب
  %76,06وتواصل نتيجة لذلك، تدّعم حصة التدخالت لتبلغ . (د.م 25,147)+ واالستثمارات  (د.م 306,466)+ 

 2011 يف سنيت % 27,72 و %15,74 مقابل  %6,20 فيما تواصل تراجع حّصة ادلسامهات إُف  %66,58مقابل 
  . 2010و

 

  الستثماراتا- 
 

  بزيادةد أي. م245,369 مقابلد .م 270,516 ارتفاع النفقات بعنوان االستثمارات إُف 2012 سنة شهدت
ولئن تأّتت الزيادة أساسا من .  يف السنة الّسابقة %18,83د و.م 38,883 مقابل  %10,25نسبة بد و.م 25,147دببلغ 
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، فقد تواصل استئثار ميدان اخلدمات واذليكل األساسي (د.م 22,686+ )رلال اإلدارة العاّمة يف نفقات التطّور 
  . %78,99باجلزا األوفر من ىذه االستثمارات وذلك حبّصة بلغت 

 
  :2012و 2011ويربز اجلدول الّتاِف توزيع االستثمارات وتطّورىا خالل سنيت 

 

    

 د.م

 : في  ميداناتاالستثمار
  2012/2011التغّيرات  اإلعتمادات المستهلكة

 %النسبة  القيمة 2012 2011
 564,76 22,686   26,703 4,017 اإلدارة العاّمة- 

 14,40 1,513   12,026 10,513 الفالحة والصّيد البحري- 

 2,62 5,462   213,692 208,230 اخلدمات واذليكل األساسي- 

 50,22 - 2,370 - 2,350 4,720 الرتبية والتكوين - 

 11,06 - 0,789 - 6,347 7,136 البحم العلمي- 

 10,24 - 0,765 - 6,708 7,473 الثقافة والشباب والطفولة - 

 17,99 - 0,590 - 2,690 3,280 ادليدان االجتماعي- 

 10,25 25,147   270,516 245,369 الجمعلعععة

 
 استقرارا نسبيا يف حجم االستثمارات يف ميدان اخلدمات واذليكل األساسي 2012سّجلت سنة 

وعلى غرار التصّرف السابق، .  %2,62د ونسبة .م 5,462حيم اقتصرت الزيادة على مبلغ  (د.م 213,692)
وتوّلت . د.م 128,893ويهّم األمر وزارة النقل اليت استأ رت دبا قدره . صرف ىذه ادلبالغب  الث وزارات استأ رت

من قبل  (د.م 7,218)ارات ـــصرف باقي االستثممّت و. الــــــــد بعنوان ىذا ادلج.م 76,294ة صرف مبلغ ــــــــوزارة البيئ
 وزارة الداخلية قبل أساسا من أصلزت، فقد (د.م 26,703)أّما االستثمارات يف ميدان اإلدارة العامة . وزارة السياحة

.  د.م 26,419
  

التعدّخعالت     -
 

 حيم الّسابقة السنة من أقلّ  بنسق ولو التدّخالت بعنوان النفقات حجم  ارتفاع2012 سنة يف تواصل
 خاصةمنها  البنود كلّ  نفقات إُف التطّور ىذا ويعزى. د.م 421,834 مقابلد .م 306,466 دببلغ الزيادة كانت

 مباشرة من موارد ادلمّولةتدّخالت اليبنّي اجلدول التاِف توزيع و. (د.م 275,525 + )االقتصـادي ادليدان يف التدّخالت
:  2011 بسنة مقارنة 2012 سنة يف ادليادين حسب وتطّورىاالّدولة 
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    د.                            م

  الميعدان االعتمادات المستهلكة  2012/2011 التغّيرات

%النسبة    2011 2012 القيمة 
 - االقتصادي 951,975 1.227,500 275,525  28,94
جتماعياال 203,732 232,033 28,301 13,89  - 
  والثقافة والشباب والطفولة التربية والتكوين  4,338 6,979 2,641 60,88

 
- 

  الجمعلععة 1.160,045 1.466,512 306,467   26,42

 
 % 83,70 ضمن التدخالت لتبلغ (د. م1.227,500 )االقتصادي ادليدان يف التدّخالت حّصة تدّعمت

 اتــــالنفق ىذه من األوفر النصيب طـــوالتخطي اجلهوية التنمية وزارة وأصلزت. 2011 سنة يف % 82,06 لــــمقاب
ومشلت مصاريف الوزارة هبذا العنوان . د. م289,598 كما صرفت وزارة الصناعة والتجارة مبلغ. (د. م488,244)

  .(د.م 12,674 )الصناعية العقارية والوكالة (د.م 48)صندوق التطوير والالمركزية الصناعية 

 
د وذلك أساسا يف إطار تشجيع االستثمـار يف قطاع . م172,328 قيمتو ما صرف الفالحة وزارة وتوّلت

د خّصص لتمويل عمليات تطهري وإعادة . م74,642 مبلغ صرفت فقد النقل، وزارة أّما. الفـالحة والصيد البحري
وبلغت نفقات وزارة السياحة . د. م70,982 واستأ رت وزارة الشؤون االجتماعية دببلغ. ىيكلة ادلؤسسات التابعة ذلا

.  د. م63 بعنوان التدخالت يف ادليدان االقتصادي ما قيمتو
 

د، فإّن التدّخالت يف ادليدان االجتماعي شهدت . م28,301 دببلغ لنموّ  تسجيلها ورغم أخرى، جهة ومن
 يف % 17,56  مقابل%  15,82  تقّلص حّصتها من مجلة التدخالت ادلمّولة مباشرة من موارد الّدولة إُف2012 يف سنة

.  (د. م189,458 )والتخطيط اجلهوية التنمية وزارة قبل من أساسا النفقات ىذه وأصلزت. 2011 سنة
 

   المساهمات-
 

حيم  (د. م119,605) تراجع حجم ادلسامهات احملمولة مباشرة على موارد الّدولة 2012 سنة يف تواصل
 وزارة قبل من النفقات ىذه من األوفر اجلزا وأصلز. 2011 د يف سنة. م108,399 د مقابل. م154,929 تقّلصت دببلغ

.  (د. م98,561 )التجهيز
 

د حيم . م62,500والبالغة  تطّور النفقات بعنوان التوازن ادلاِف 2012 سنة يف تواصل أخرى، جهة ومن
 .% 8,70 د ونسبتو. م5 ارتفعت دبا قدره
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 بموارد خارجّية موظّفةالّتمويل العمومي المرتبط  -2
 

 تراجع حجم االعتمادات ادلوّزعة بعنوان التمويل العمومي 2012 سنة شهدت الّسابقة، السنة غرار على
 ادلنجزة النفقات أّما. 2011 سنة يف%  38,34 مقابل % 45,35 نسبتو دبا (د. م91,859 )موظّفةادلرتبط دبوارد خارجية 

 عنو نتج شلا 2011  سنةيف % 32,10مقابل  2012يف سنة  % 45,27 د فقد سّجلت تقّلصا بنسبة. م76,132والبالغة 
يف  % 7,39 قابلم 2012يف سنة  % 3,8  إُفالعمومي التمويل نفقات ضمن ادلوّظف اخلارجي التمويل حّصة تراجع

 سنة يف موظّفة خارجّية دبوارد ادلرتبط العمومي التمويل بعنوان النفقاتبرز اجلدول التاِف توزيع وي. التصّرف الّسابق

: 2011  مقارنة بسنة2012
 

 

 م د  
 2012/2011 التغّيرات االعتمادات المستهلكة البيعانعات

 %النسبة   القيمة 2012 2011  
         :االستثمارات في

 668,62 2,514    2,890 0,376  ميدان الفالحة والصيد البحري

 42,36 - 38,385 - 52,234 90,619  ميدان اخلدمات واذليكل األساسي

 2,78 0,155    5,721 5,566 ميدان الثقافة والشباب والطفولة

 36,99 - 35,716 - 60,845 96,561  1 الجملععة الفرعيععععة 

         : التدّخالت في 

 75,41 - 24,289 - 7,921 32,210  ادليدان االقتصادي

 28,74 - 2,971 - 7,366 10,337  ادليدان االجتماعي

 64,07 - 27,260 - 15,287 42,547   2 الجملععة الفرعيعععة

 45,27 - 62,976 - 76,132 139,108 الجملعععععة   

 
 دبوارد ادلرتبط العمومي التمويل بعنوان بصرفها ادلأمور االعتمادات تراجع أنّ  أعاله اجلدول من يربز

اليت  (د. م27,260-  )والتدّخالت (د.م 35,716- )مشل كاّل من االستثمارات  (د. م62,976-  )موظفة خارجية
 يف % 30,60  مقابل% 20,08 تراجعت حّصتها مقارنة بنفقات التمويل العمومي ادلرتبط دبوارد خارجية موظّفة إُف

.  التصّرف الّسابق
 

 أساسا تعّلقت فقدد، .م 60,845 والبالغة موظفة خارجية موارد بواسطة ادلمّولة االستثمارات فبخصوص
 البيئـــــة وزارةد و. م42,614 قيمتها نفقات النقل وزارة أصلزتحيم  (د. م52,234 )األساسي واذليكل اخلدمات دبيدان

.  د.م 9,620 قدره ما
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 د.م 15,287 بلغيل % 64,07  بنسبة2012 سنة يف  حجمهاتقّلص فقد بالتدّخالت، يتعّلق فيما أّما
 بعنوان بصرفها ادلأمور االعتمادات اخنفاض عن الرتاجع ىذا ونتج. الّسابق التصّرف يفد .م 42,547 مقابل

 اجلانب األوفر  علما بأنّ د. م7,921 اليت اقتصرت على مبلغ (د. م24,289  )-االقتصادي ادليدان يف التدّخالت
 أّما. احمللية اجلماعات ومساعدة القروض لصندوق منح يف شكلوذلك  (د. م7,423) وزارة الداخلية توأصلزمنها 

 أصلزتد و.م 2,971 سّجلت تراجعا دببلغ فقد 2012 يف سنة د.م 7,366  والبالغةاالجتماعي ادليدان يف التخالتد
. الفالحة وزارة قبل من حصرا

 
  العمومي نفقعات تسديد أصل الّدين-ثانيا
 

مث مّت الرتفيع . د. م2.740  بعنوان تسديد أصل الّدين العمومي2012 لسنة ادلالية قانون تقديرات بلغت
وخالفا للسنة الّسابقة، . د مّت توزيعها بصفة كّلية. م2.789 فيها دبقتضى قانون ادلالّية التكميلي لتضبط يف حدود

 سنة يف % 8,17 ةنسبب تراجع مقابل % 26,55  االعتمادات ادلوّزعة بعنوان ىذا الباب بنسبة2012 ارتفعت يف سنة

 الدين أصل تسديـــد بعنــــــــوان ادلوّزعة االعتمادات حجم لنموّ  ادلزدوج ادلفعـــــول إُف التطّور ىذا ويعزى. 2011
.  د. م104 د ولتقّلص اعتمادات تسديد أصل الّدين اخلارجي دببلغ. م688,956 دببلغ الداخلي

 
 استهالكد مسجلة نسبة . م2.788,906 العمومي الّدين أصل لتسديد بصرفها ادلأمور االعتمادات وبلغت

 أفرز ذلك من وبالرغم. د حصرا بالّدين الداخلي.م 0,094 دببلغ ادلتبقية االعتمادات وتعّلقت. % 99,99 حدود يف
 يف ادلصاريف يف فائضا اخلزينة لعمليات العمومي الّدين حسابات مستوى يف العامّ  ادلال ألمني التصرف حساب

  للسنةد خيص بقايا للتسوية بعنوان تسبقات أسندت على اعتمادات أصل الّدين . م382,714  دببلغ2012 سنة موىف

  . ادلعنية
 

  منّو النفقات بعنوان تسديد أصل الدين العمومي دببلغ2012 ومقارنة بالسنة الّسابقة، سّجلت سنة  

ويربز اجلدول الّتاِف تطّور . % 5,59 د ونسبتو. م130,584  مقابل تراجع قدره% 26,54 بنسبةد و. م584,956
:    مقارنة بالّسنة الّسابقة 2012 االعتمادات ادلأمور بصرفها بعنـوان تسديد أصل الّدين خالل سنة

 

    

 د. م  

 الفصل
 النهائية االعتمادات

 2012 سنة الموزعة

 2012/2011 التغّيرات االعتمادات المأمور بصرفها

 )%(  النسبة القيمة 2012 2011

 254,27   688,956  959,906 270,950 960,000 تسديد أصل الّدين  الداخلي- 

 - 5,38 - 104,000 1.829,000 1.933,000 1.829,000 تسديد أصل الّدين الخارجي- 

 26,54   584,956 788,906 .2 203,950 .2 789,000 .2 اجلملـة
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 ، نتج عن تطّور 2012 سنة يف العمومي الديّن أصل تسديد نفقات ارتفاع أنّ  الّسابق اجلدول من يتبنّي 
د حّد منو تقّلص االعتمادات اليت مّت صرفها . م688,956 ادلبالغ ادلأمور بصرفها بعنوان أصل الدين الداخلي دببلغ

. د. م104 بعنوان الدين اخلارجي دبا قيمتو
 

 سنيت يف العمومي الّدين أصل تسديد بعنوان بصرفها ادلأمور االعتمادات توزيع التّاِف اجلدول ويتضّمن

 : البنود حسب 2011و 2012
 

 د.  أ

 البيانات
 2012/2011 التغّيرات االعتمادات المأمور بصرفها

2011 2012 
 (% )النسبة القيمة (% )الحّصة المبلغ (% )الحّصة المبلغ

 254,27  688.955,778  34,42 959.905,778 12,29 270.950,000 تسديد الّدين الداخلي

 -  34.819,822  1,25 34.843,722 - 23,900 تسوية تسبقات وقروض - 

 236,57  598.229,678  30,52 851.105,778 11,47 252.876,100 :تسديد أصل دين الّدولة للسنة - 

 244,84  565.450,000  28,56 796.400,000 10,48 230.950,000  رقاع اخلزينة

 من قانون ادلالية 25الفصل )  ربّمل الّدولة للديون البنكية 
1999  ) 20.771,721 0,05 20.771,721 0,75  -  - 

 4,17  48,163  0,04 1.202,542 0,82 1.154,379 (1999 لسنة 65القانون عدد ) معاجلة مديونية القطاع الفالحي 

 -  25.000,000  0,9 25.000,000 - -  تسبقة البنك ادلركزي 

 -  7.731,515  0,28 7.731,515 - -  الدين الداخلي بالعملة الصعبة

 309,73  55.906,278  2,65 73.956,278 0,82 18.050,000 تسديد أصل الدين المضمون من طرف الّدولة- 

 -  70.000,000  2,51 70.000,000 - - قروض الشركة التونسية للبنك 

 100,00 - 15.000,000 - - - 0,68 15.000,000 ديوان احلبوب:  القرض الرقاعي

 8,21 - 199,862 - 0,08 2.234,963 0,11 2.434,825 1999 من قانون ادلالية لسنة 24الفصل 

 -  1.272,993  0,04 1.272,993 - - ضمان الشركة الوطنية لعجني اخللفاا والورق بالقصرين

 27,12 - 166,853 - 0,02 448,322 0,03 615,175 قرض صندوق القروض ومساعدة اجلماعات

 5,38 - 104.000,000 - 65,58 1.829.000,000 87,71 1.933.000,000 تسديد الدين الخارجي

 7,02 - 126.497,574 - 60,09 1.675.826,692 81,78 1.802.324,266 تسديد الدين الخارجي للسنة 

 17,22  22.497,574  5,49 153.173,308 5,93 130.675,734 تسوية التسبقات التي لم تتم تسويتها إلى موفى السنة السابقة

 26,54  584.955,778  100,00 2.788.905,778 100,00 2.203.950,000 المجموو العامّ 

 

 الّدين أصل تسديد بعنوان بصرفها ادلأمور االعتمادات حجم ارتفاع أنّ  السابق اجلدول من يربز
د .م 565,450  نتج أساسا عن منّو التسديدات بعنوان رقاع اخلزينة دبا قدره2012يف سنة  (د. م688,956 )الداخلي

 ــلد مقاب. م423,300 للتنظري واليت بلغت القابلــــة اخلزينة رقــــــاع بعنوان الدفوعات تطّور نتيجة خاّصة وذلك
 . د يف التصرف الّسابق.م 65,500
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د خيص بقايا للتسوية بعنوان . م34,844 الّدفوعات بعنوان تسديد أصل الّدين الداخلي مبلغ وتضّمنت
 شلّا يؤدي إُف تداخل بني ميزانيات السنوات ادلعنية وحيجب احلجم احلقيقي 2011 يف سنة إسنادىا متّ تسبقة 

. اللتزامات السنة بعنوان الدين العمومي
 

د خيص ربّمل الدولة . م21,974وعلى غرار السنة السابقة، تضمنت ىذه الدفوعات مبلغا مجليا قدره 
        ادلؤرخ يف  1999 لسنة 65للديون البنكية ومعاجلة مديونية القطاع الفالحي يف إطار تطبيق أحكام القانون عدد 

. د. م25 تسديد تسبقة البنك ادلركزي للخزينة دبا قدره 2012وباإلضافة إُف ذلك، شهدت سنة . 1999 جويلية 15
. د تعّلق بديون داخلية بالعملة الصعبة. م7,732 مبلغكما مّت تسديد 

 
 2012ويف ما يتعّلق بأصل الّدين ادلضمون من قبل الّدولة، فقد تضاعفت التسديدات بعنوانو يف السنة 

د يف التصّرف السابق مشل أساسا قرض الشركة التونسية . م18,050د مقابل . م73,956أكثر من  الث مرّات لتبلغ 
 . (د.م 70)للبنك 

 
 % 5,38بنسبة  (د. م1.829 )اخلارجي الّدين أصل تسديد بعنوان النفقات تراجعت أخرى، جهة ومن

تليها  (د. م991,640)وتعّلقت ىذه النفقات بالسوق ادلالية العادلية .  يف التصرف السابق% 45,89مقابل منّو نسبتو 
         وخاّصة لدى رلموعة البنك العادلي  (د. م537,120)القروض ادلربمة يف إطار التعاون متعّدد األطراف 

والبنك  (د. م80,623)والصندوق العريب لإلنشاا والتعمري  (د. م131,673)والبنك اإلفريقي للتنمية  (د. م207,423)
           وأمّهها القروض الفرنسّية  (د. م370,759)مثّ يف إطار التعاون الثنائي  (د. م80,293)األورويب لالستثمار 

.  (د. م125,462)والقروض اليابانية  (د. م135,844)
 

 النفقات بعنوان تكاليف الّدين العمومي أصال وفائدة 2012 صعيد آخر بلغت يف سنة وعلى
ويعزى ىذا التطّور . السابقة السنة يف % 3,47 بنسبة تراجع مقابل % 20,58د مسجلة ارتفاعا بنسبة . م4.063,156

 الّدين اخلارجي دبا نسبتو خدمة ولرتاجع %  93,99إُف ادلفعول ادلزدوج لنمّو النفقات بعنوان الدين الداخلي بنسبة 
 ىذه التطّورات إُف تدّعم حّصة خدمة الدين الداخلي من مجلة تكاليف الّدين العمومي لتبلغ وأّدت. % 4,03

 الرسم البياين التاِف تطّور تكاليف الّدين الداخلي والّدين اخلارجي خالل السنوات ويربز .% 25,11 مقابل % 40,39
 :  2012 إُف 2008من 
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اعتمادا   مقارنة بالسنة السابقة وذلك2012ويربز اجلدول الّتاِف أىّم مؤشرات الّدين العمومي يف سنة 
 .على ادلعطيات ادلضّمنة بكتاب الّدين وباحلساب العاّم للسنة ادلالية

 

    

 بالّدينار

 الوضعيّعععة إلى الوضعيّعععة إلى  البيعععععانعععععات

  2012/2011 التغيّععرات  

 )%(الّنسبة  القيععمعععة 31-12-2012 31-12-2011

 10,32 4.400.814.378    47.057.633.822 42.656.819.444  االلتزامات- 
 11,63  1.312.934.978    12.602.406.292 11.289.471.314    الّدين الّداخلي   - 
 10,05 3.121.396.049    34.165.050.886 31.043.654.837 الّدين اخلارجي    -

 10,35-   33.516.649-  290.176.644 323.693.293 قروض ادلزودين   - 
 9,95   3.821.451.693   42.213.489.746 38.392.038.053 االستعماالت- 

 11,63 1.312.934.978    12.602.406.292 11.289.471.314    الّدين الّداخلي   - 
 9,49 2.541.318.607    29.330.781.296 26.789.462.689 الّدين اخلارجي    -

 10,48-  32.801.892-  280.302.158 313.104.050 قروض ادلزودين   - 
 5,92 1.755.913.848    31.421.527.811 29.665.613.963 الدين الباقععي للتسديععد- 

 9,70-  1.257.984.025-  11.706.275.185 12.964.259.210    الّدين الّداخلي   - 
 18,30 3.033.525.486    19.612.584.469 16.579.058.983 الّدين اخلارجي    -

 16,05-  19.627.613-  102.668.157 122.295.770 قروض ادلزودين   - 
 20,58 693.540.510    4.063.155.780 3.369.615.270 ( 1)خدمة الديعن - 

 93,99 795.124.917    1.641.074.917 845.950.000  ( 2) الّدين الّداخلي   - 
( 3)الّدين اخلارجي     -   2.523.665.270 2.422.080.863  -101.584.407  -4,03 

 اعتمادا على األوامر بالصرف (1)

 باعتبار االلتزامات األخرى احملمولة على كاىل الّدولة    (2)

 باعتبار قروض ادلزّودين (3)

 
.  شهدت ارتفاع حجم كّل ادلؤّشرات العاّمة للدين ولو بنسب متفاوتة2012 من اجلدول أّن سنة يربز

 ونتج. % 5,92 فيما ارتفع حجم الدين الباقي للتسديد بنسبة % 10,32فقد شهد حجم االلتزامات منّوا بنسبة 
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 الدين ولرتاجع جهة، من( % 7,63 مقابل  %18,30 )للتسديد الباقي اخلارجي الدين لنموّ  ادلزدوج ادلفعول عن ذلك
.  من جهة أخرىللتسديد الباقي الداخلي

 
 ارتفاع نسبة الّدين اخلارجي الباقي للتسديد مقارنة بالناتج احملّلي اإلمجاِف إُف 2012 سنة وشهدت

 ويبنّي اجلدول التاِف تطّور نسبة التداين العمومي ونسبة خدمة الّدين .(1) 2011 يف سنة % 25,55 مقابل % 27,64
:  2012 إُف 2008يف مستوى كّل من الّدين الوطين اخلارجي والّدين العمومي اخلارجي خالل السنوات من 

 
 

 السنة
 2012 2011 2010 2009 2008 البيانات

      :( الناتج المحلي اإلجمالي%) نسبة التداين 
 40,1 39,1 37,1 37,3 38,8 الّدين الوطين اخلارجي-  

 27,5 25,5 24,5 25,0 26,3 الّدين العمومي اخلارجي-  

       :( المقابيض الجارية%)نسبة خدمة الّدين 
 10,5 10,6 9,3 10,6 7,7 الّدين الوطين اخلارجي- 

 6,2 7,2 5,5 6,1 4,3 الّدين العمومي اخلارجي- 

 .2014 لشهر جانفي 185مت ربيني ادلعطيات اعتمادا على اإلحصائيات ادلالية عدد * 

 

 الوطين  الّدين ربّسن نسبة خدمة الدين اخلارجي سواا كان ذلك على مستوى2012لئن شهدت سنة  
%  7,2 مقابل % 6,2) اخلارجي العمومي الدين مستوى على أو( 2011 سنة يف%  10,6 مقابل % 10,5)اخلارجي 

%  39,1 مقابل% 40,1 )اخلارجي الوطين للدين بالنسبة ملحوظا ارتفاعا سّجلت التداين نسبة فإنّ ، (2011 سنة يف

 (.2011 سنة يف%  25,5 مقابل % 27,5 )اخلارجي العمومي بالدين يتعّلق فيما وكذلك( 2011 سنة يف

 
 

III- نفقات صناديعق الخزينععة 
 

 د منهـا. م1.162,933) تراجع حجم االعتمادات النهائية بعنوان صناديق اخلزينة 2012 سنة يف تواصل

وبلغت االعتمادات ادلأمور . د. م242,487 دببلغ تدّنت حيم( اخلزينة يف اخلاّصة احلسابات بعنـواند .م 1.080,600
 السابق، بالتصّرف ومقارنة. 2011 سنة يف%  79,11 مقابل%  72,81 د أي بنسبة استهالك. م846,772 بصرفها
 يف اخلزينة يف اخلاّصة احلسابات وسامهت. %  20,02 بنسبة منوّ  مقابل%  23,84 بنسبة تراجعا النفقات ىذه سجلت

. د. م207,005 دببلغ التقّلص ىذا
 

 

 

                                                 
(1)

  .2014لشهر جانفي  185 اإلحصائيات ادلالية عدد  
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 الحسابات الخاّصة في الخزينة  -أّوال
 

 فيها الرتفيع ومتّ . د.م 920,100  تدّخالت احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة دببلغ2012 لسنة ادلالية قانون ضبط
 د أي بتقّلص عن التقديرات النهائية للسنة الّسابقة دبا قيمتو. م1.080,600 لتبلغ التكميلي ادلالية قانون دبوجب

.  د. م136,400
 

والصندوق  (د. م100 )للتشغيل الوطين الصندوق اعتمادات يف الرتفيع التكميلي ادلالية قانون واقتضى
 التخفيض متّ  ادلقابلويف . (د.م 3 )ادلهين والتدريب بالتكوين النهوض وصندوق (د.م 63)الوطين لتحسني السكن 

واحلساب الوطين للتضامن االجتماعي  (د. م4-  )والفيّن  األديب اإلبداع على التشجيع صندوق من كلّ  اعتمادات يف
.  (د.م 2 )-

 
 تراجع 2012 ومقارنة بالسنة السابقة، سّجلت سنة. د. م752,874 غاية إُف االعتمادات ىذه استهالك ومتّ 

إُف تديّن  (د. م207,005 - )التقّلص ىذا ويعزى. % 20,09 بنسبة منوّ  مقابل%  21,57 بنسبة النفقات ىذه
 (د. م63,569 -) أغلب احلسابات وخاّصة منها الصندوق الوطين للتشغيل مستوى يفاالعتمادات ادلأمور بصرفها 

وصندوق تنمية ادلواصالت  (د. م42,784 -)وصندوق إعادة ىيكلة رأس مال ادلؤسسات ذات ادلسامهات العمومية 
وصندوق التضامن  (د. م19,370 -)وصندوق مقاومة التلّوث  (د. م35,469 -)وتكنلوجيات ادلعلومات واالّتصال 

. (د. م18,655 -)الوطين 
 

 وخاّصة منها الصندوق الوطين اخلزينة بعض احلسابات اخلاّصة يف نفقات مقابل ذلك ارتفعت ويف
.   (د. م5,230 +)وصندوق تنمية القدرة التنافسية يف قطاع السياحة  (د. م9,168 +)لتحسني السكن 

 
د .م1.262,384 مقابلد .م 1.756,485 قيمتو ما مقارنة بادلصاريف ادلقابيض فائض 2012  يف موىف سنةوبلغ

 العامّ  والصندوق (د.م 481,022) أساسا صندوق النهوض بادلسكن لفائدة األجراا الفائض ىذا ومشل. 2011  سنةيف
كما مشلت الفواضل صندوق تنمية .  صرف مبالغ على مواردمها الذاتيةيتوال َف الذين (د.م 206,448 )للتعويض

.  (د. م111,146)والصندوق الوطين للتشغيل  (د. م200,917)ادلواصالت وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال 
 

 مقارنة 2012  نفقات احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة وتطّورىا يف سنة12 عدد بادللحق ادلدرجويبنّي اجلدول 
. 2011 إصلازات سنةب
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 حسابات أموال المشاركة -ثانيا 
 

 من ادلنقولة الفوائضباعتبار ) ادلشاركة أموال حسابات بعنوان النهائية االعتمادات  2012 سنة يف بلغت
سجلت ىذه التقديرات تقّلصا  (د. م504,076)ومقارنة بالتصّرف الّسابق . د. م419,110 قيمتو ما( الّسابق التصّرف

د أي بنسبة استهالك . م93,898 حدود يف االعتمادات ىذه صرف ومتّ . % 13,86  مقابل منّو بنسبة% 16,16 بنسبة
. 2011  يف سنة% 30,14  مقابل% 22,40 بلغت

 
 البـــالغة أرصدهتا وربويل احلسابــــــات بعض غلق ادلاليــة وزير قرار دبقتضى متّ  أنّو إُف اإلشــــــارة وذبدر

". الصندوق الوطين للتشغيل"د إُف احلساب اخلاّص يف اخلزينة . م15,358
 

 % 19,59  مقابل زيادة نسبتها% 38,20  تديّن نفقات حسابات أموال ادلشاركة بنسبة2012 سنة وشهدت
عن ادلفعول ادلزدوج لتديّن نفقات بعض احلسابات خاّصة  (د. م50,044- )ونتج ىذا التقّلص . يف التصّرف الّسابق

الذي َف يسّجل نفقات وحساب إصلاز مشروع توسيع  (د. م32,716-  )الفيضانات احلساب ادلركزي جلرب أضرار منها
وحساب تصفية متخّلدات ادلؤّسسات  (د. م13,261- )قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال جبهيت مّنوبة والنحلي 

من جهة، والرتفاع نفقات بعض احلسابات األخرى أمّهها حساب  (د. م7,166- )الصحّية ذباه الصيدلية ادلركزية 
وحساب تصفية متخّلدات ادلؤّسسات العمومية ذباه ادلزّودين  (د. م4,916+ )تنظيم االمتحانات وادلناظرات 

.  من جهة أخرى (د. م2,535+ )العموميني 
 

وعلى غرار التصّرف . د. م325,211 مجلتو ما نقلها إُف التصرف ادلواِف يتعنّي  اليت ادلقابيض فوائض وبلغت
 (د.م 147,183)السابق استأ ر باجلزا األوفر من ىذه الفوائض حساب ادلصاريف اخلصوصّية لإلدارة العاّمة للديوانة 

 حسابو (د. م20,930 )اجلامعية القروض حسابمثّ   (د. م24,149 )اجليش قبل من ادلسداة اخلدمات حسابيليو 
.  (د. م20,860 )والنحلي مّنوبة جبهيت االتصال لتكنولوجيات الغزالة قطب توسيع مشروع إصلاز

 
 نفقات حسابات أموال ادلشاركة ادلسّجلة دلصاريف وتطّورىا 13 عدد بادللحق الوارد اجلدول وحيوصل

    .2012و 2011 سنيت خالل
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تكاليف ميزانيات المؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانّياتها ترتيبّيا  – القسم الثاني
 بميزانّية الدولة 

 
 قيمتو ما الدولة دبيزانّية ترتيبّيا هتااميزاينّ  ادللحقة العمومّية نفقات ادلؤّسسات 2012 سنة يف بلغت

 ــل مقاب% 23,37 وبنسبةد .م 250,151  مسّجلة منّوا دببلغ2011 د يف سنة. م1.070,386 ـــــلد مقاب. م1.320,537

 والعنوان (د.م 186,872)ومشلت ىذه الزيادة نفقات كّل من العنوان األّول .  يف السنة الّسابقة% 8,80ود .م  86,532
.   ذلذه ادلؤسسات (د. م63,279  )الثاين

 

I-  األّولنفقعات العنوان 

 
 العمومية للمؤّسسات األّول العنوان لنفقات بالنسبة 2012 لسنة التكميلي ادلالية قانون تقديرات بلغت

. د. م1.245,212 وباعتبار التنقيحات ادلدخلة عليها خالل السنة، ضبطت التقديرات النهائية دببلغ. د. م842,725
 الّسابق التصرف غرار على وذلك (د.م 161,134 )العقاريـة ادللكية إدارة ـــــاومشل الرتفيع يف التقديـرات أساس

 والبحم العاِف التعليم وزارة من كلّ  إُف بالنظر الراجعة ادلؤّسسات ميزانيات يف الرتفيع متّ  كما. (د.م 154,872)
وكذلك وزارة  (د. م21,357 )الوطين الدفاع ووزارة (د.م 49,658)ووزارة الصـحة العمـومية  (د. م104,767 )العلمي
  .(د. م21,023)الرتبية 

 

 ومتّ . % 10,16  مقابل% 4,35 بنسبة النهائية التقديرات ،2012 سنة يف ارتفعت السابقة، بالسنة ومقارنة
 منّوا النفقات ىذه وسّجلت. % 76,55 د أي بنسبة استهالك بلغت. م953,250 غاية إُف االعتمادات ىذه صرف
 . 2011  يف سنة %0,66 مقابل%   24,38 بنسبة

 

يف تغطية  (د. م644,877 )العموميّـة للمؤّسسـات الذاتية ادلوارد 2012 سنة يف سامهت أخرى، جهة ومن
 ادلوارد الذاتّية إلدارة ادللكية العقارية أنّ  إُف اإلشارة وذبدر. 2011  يف سنة% 77,82  مقابل% 67,65 نفقاهتا دبا نسبتو

فاقت نفقاهتا اليت اقتصرت على  (د. م36,357)وللمؤّسسات الراجعة بالنظر إُف وزارة الدفاع الوطين  (د. م193,781)
.   د. م31,916د و. م174,861 التواِف على

 
 عن تسجيل فوائض يف مستوى العنوان األول 2012 سنة يف العمومّية ادلؤّسسات ميزانيات تنفيذ وأسفر

 فوائض تراجع عن أساسا الفوائضونتج تقّلص ىذه .  التصّرف السابقيفد . م316,776 د مقابل. م209,013 قدرىا
أّما أىّم الفوائض، فقد سّجلت أساسا لدى ادلؤسسات . د. م18,552 إُفد .م 161,134 من العقاريّة ادللكّية إدارة

 الدفاع الوطين حيم بلغت ولوزارة العدل ولوزارة العلمي والبحم العاِف التعليم ولوزارة التابعة لوزارة الصّحة العمومية
.  د. م24,213د و. م26,248د و. م40,268د و. م44,928على التواِف 
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 توزيع االعتمادات النهائية ونفقات العنوان األّول دليزانيات 14 عدد بادللحق الوارد اجلدول ويربز
. 2011 و2012 ادلؤّسسات العمومّية ادللحقة ميزانياهتا ترتيبيا دبيزانية الّدولة وتطّورىا خالل سنيت

  
 

II- نفقعات العنوان الثاني 
 

هتا ترتيبّيا يا ارتفاع نفقات العنوان الثاين دليزانيات ادلؤّسسات العمومّية ادللحقة ميزان2012 سنة شهدت
 د وبنسبة. م63,279 دببلغ ــــــادةولو بنسق أقّل من السنو السابقة حيم كانت الزي (د. م367,287)دبيزانية الّدولة 

 الراجعة ادلؤسسات أساسا الزيادة ىذه مشلت ،2011 سنة غرار علىو. % 36,61 ود. م81,478  مقابل% 36,61
.  (د. م35,885+ )ووزارة الفالحة  (د. م36,289+  )الرتبية وزارة من كل إُف بالنظر

 
 2012 سنة شهدت الدولة، دبيزانية ترتيبيا ادللحقة للمؤّسسات الثاين العنوان نفقات ىيكلة صعيد وعلى

 عكس وعلى. 2011 سنة يف % 6,37  مقابل% 15,15 تدعم حصة ادلؤّسسات الراجعـة بالنظر إُف وزارة الرتبية لتبلغ
 تواصل كما. 2011  يف سنة% 75,01  مقابل% 71,86 لتبلغ الفالحة لوزارة التابعة ادلؤسسات حّصة تراجعت ذلك،
. % 13,66  مقابل% 10,75 لتبلغ العلمي والبحم العاِف التعليم وزارة إُف بالنظر الراجعـة ادلؤّسسات حّصة تراجع

 

 سنة يف الّدولة دبيزانية ترتيبّيا هتااميزاين ادللحقة العمومّية للمؤّسسات الثاين العنوان ميزانيات تنفيذ وأسفر

 هبا ادلؤّسسات الراجعة بالنظر إُف استأ رتد .م 499,324  عن فوائض مقابيض على ادلصاريف بلغت مجلتها2012
 (د. م146,973 )الرتبية ووزارة (د.م 107,769 )العلمي والبحم العاِف التعليم ووزارة (د.م 197,479)وزارة الفالحة 

.  (د. م23,267)وكذلك إدارة ادللكية العقارية 
 

 تطّور نفقات العنوان الثاين دليزانيات ادلؤّسسات العمومية ذات 15 عدد بادللحق ادلدرج اجلدول ويربز
. 2011 و2012 ادليزانيات ادللحقة ترتيبيا دبيزانية الدولة خالل سنيت

 

 مصاريف العنوان األّول للمراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج– القسم الثالث 
 

 االعتمادات ادلفتوحة بعنوان نفقات العنوان األّول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية 2012 سنة يف ارتفعت
 حدود يف هنـائيــــا لتضبطد .م 4,853 دببلغومّت الرتفيع يف ىذه االعتمادات . د. م111,036 باخلارج إُف ما قيمتو

.  التصّرف الّسابقيف  % 7,86د و. م6,862  مقابل% 21,71 وبنسبةد .م 20,673 د مسجلة زيادة دببلغ. م115,889
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 استهالك بنسبة أي 2011 د يف سنة. م92,120 د مقابل. م112,535 حدود يف االعتمادات ىذه وصرفت
 يفد .م 3,096  مقابل2012 سنة يفد .م 3,354 بلغت فوائض إُف ذلك وأّدى. % 96,75 مقابل % 97,11 بلغت

. الّسابق التصّرف
 

  نفقات الصناديق الخاّصة –القسم الرابع
 

 سنة يف ادلالّية للسنة العامّ  باحلساب ادلدرجة اخلاّصة الصناديق نفقات تراجعت الّسابقة، السنة غرار على

 التواِف على مقابل % 10,68 وبنسبةد .م 24,998  أي دببلغ2011 سنةد يف .م 234,049 مقابلد .م 209,051 إُف 2012

 حسب ما يربزه 2012 و2011  ويربز اجلدول الّتاِف تطّور ىذه النفقات يف سنيت.2011 سنة يف %14,28ود .م 38,975
:  احلساب العاّم للّسنة ادلالّية 

 

    

 بالّدينار 

 البيانات 
 2011/2012التغّيرات  النفقات

 %النسبة   القيمة 2012 2011
 5,22 - - 644 .997 .2 087 .54.429 731. 426 .57  صندوق التطوير والاّلمركزية الصناعية

 7,43 - - 000 .665 .1 000 .735. 20 000. 400 .22  الصندوق الوطين للنهوض بالّصناعات التقليديّة واحلرف الصغرى 

 25,30 - - 254 .154 .20 969 .517. 59 223. 672 .79  صندوق تغطية سلاطر الصرف

 51,35 - - 762 .437 .1 238 .362. 1 000. 800 .2  الّصندوق الوطين للّضمان

 16,36 - - 703 .693 132 .546. 3 835. 239 .4  صندوق ضمان ادلؤّمن ذلم

 6,50   355 .344 .1  619 .041. 22 264. 697 .20  الصندوق اخلاص بالتنمية الفالحية والصيد البحري

 35,88 - - 493 .334 660 .597 153. 932  صندوق الّنهوض بقطاع الزيتون

 2,05   816 .940   214 .821. 46 398. 880 .45  احلساب ادلركزي

 10,68 - - 684 .997 .24 919 .050. 209 604. 048 .234 الجمعلعععة

 
 (د.م  20,154 - )الصرف سلاطر تغطية صندوق منها وخاّصة احلسابات أغلب النفقات تراجع ومشل

والصندوق الوطين للنهوض بالصناعات التقليدية واحلرف  (د. م2,998 - )الصناعية والالّمركزية التطوير وصندوق
 2012 سنة شهدت ذلك، مقابل ويف. (د.م 1,437 - )للضمان الوطين الصندوق وكذلك (د.م 1,665 -)الصغرى 

 ادلركزي واحلســــــاب (د.م 1,344  )+البحري والصيد الفالحيـــــــة بالتنمية اخلاص الصندوق من كل نفقـــــــــات ـــــاعارتف
.  (د.م  0,941 )+

 
 مقابــــــل د.م 366,663 مجلتو ما إُف ارتفعت فقد ،2012 سنة هنــــــاية يف ادلتوفّرة األرصدة وخبصوص

 حيم الّسابق التصرف غرار على وذلك األوفر بالنصيب للضمان الوطين الصندوق منها استأ ر د.م 305,753
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 اخلاصة الصناديق بعنوان مجلية نفقات تسجيل إُف األرصدة ىذه منوّ  ويعزى. % 87,91 مقابل %  79,80 حّصتو بلغت
  .د. م575,714 بلغت اليت اجلملية ىاد أقّل من موارد. م209,051 دببلغ ادلعنية
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 2012 جدول موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة لسنة :1ملحق عدد 

 بالّدينار
 تقديراتال اإلنجازات  2011/2012التغّيرات 

2012 

 اتالبيان

 2011 2012 القيمة % النسبة 
 رئاسة الحكومة 3.000.000  56.721.310 10.513.305  - 46.208.005 - 81,46

 وأقساط األرباح الرّاجعة للّدولة احلضور ومكافآت  استعمال مصاريف ادلراقبةحساب 3.000.000  12.677.942 513.305. 10  - 2.164.637 - 17,07

 100,00  صندوق إعادة ىيكلة رأس مال ادلؤسسات ذات ادلسامهات العمومّية - 44.043.368  -  - 44.043.368 - 
3,16 -

  
   الّداخلّيةوزارة 8.500.000 10.460.831 10.129.818  - 331.013

 بالطرقات احلماية ادلدنّية وسالمة اجلوالن صندوق 6.000.000 6.931.064 6.837.069  - 93.995 - 1,36

6,71 -

  
 صندوق الوقاية من حوادث ادلرور 2.500.000 3.529.767 3.292.749  - 237.018

4,25 -

  
 الوطني الّدفاو وزارة 7.000.000 7.834.524 8.167.367    332.843

  اخلدمة الوطنّيةصندوق 7.000.000 7.834.524 8.167.367    332.843 - 4,25

0,37 -

  
 المالّية وزارة 100.000 350.439 349.150  - 289. 1

  الضمان التعاوين للمحاسبني العمومّينيحساب 100.000 350.439 349.150  - 1.289 - 0,37

20,82 -

  
 العقاريّة أمالك الّدولة والشؤون وزارة 22.500.000 25.625.093 30.961.147    5.336.054

 ادلرورضمان ضحايا حوادث  صندوق 6.500.000 4.763.288 4.872.518    109.229 - 2,29

 العقاريالرصيد  دعم ربديد صندوق 16.000.000 20.861.805 26.088.629    5.226.824 - 25,05

  الفالحةوزارة 38.000.000 34.575.533 35.661.104      1.085.571     3,14

  2,17   الفالحي والصيد البحريطاعـ القيفافسّية ـ القدرة النتصندوقتنمية 30.000.000 25.173.366 25.718.990   545.624      
  16,34       472.315  صندوق النهوض جبودة التمور 3.000.000 2.890.334 3.362.649 

   1,04        67.632  صندوق سبويل الرّاحة البيولوجّية يف قطاع الصيد البحري 5.000.000 6.511.833 6.579.465 
  والتجارة الّصناعةوزارة  97.500.000 160.718.511 176.450.740 48.138.817       - 37,52

9,24 - 9.280.707    

6

8

.

6

8

2

.

8

7

8 

  تنمية القدرة التنافسّية الصناعّيةصندوق 74.000.000  100.462.896 109.743.603
17,39 - 4.553.242    

4

3

.

6

6

7 

 الصندوق الوطين للتحّكم يف الطّاقة 20.000.000 26.188.968 30.742.210
50,87 - 844.421    

1

0

. 

 صندوق النهوض بزيت الزيتون ادلعّلب 3.000.000 1.660.059 2.504.480
  العام للّتعويضالصندوق - 31.614.157 32.767.095 1.152.938        3,65

12,50 -

  
  الّنهوض بالصادراتصندوق 500.000 792.431 693.352   -99.079   
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  الّتجهيز وزارة 104.500.000 141.874.281 191.280.398 49.406.118     - 34,82

  الوطين لتحسني الّسكنالصندوق 79.500.000 22.016.305 66.955.915 44.939.611       204,12

  الّنهوض بادلسكن لفائدة األجرااصندوق 25.000.000 119.857.976 124.324.483 4.466.507     - 3,73

  تنمية الطرقات السيارةصندوق - - - -   -

 وزارة البيئة 55.000.000 56.795.492 60.213.766   3.418.275     6,02
5,91 -

  
 صندوق مقاومة التلوث 44.000.000 37.475.501  39.690.901 2.215.400   

 صندوق سالمة البيئة ومجالّية احمليط 11.000.000  19.319.991 20.522.865 1.202.875     6,23
47,29 -

  
 وزارة السياحة 20.000.000 17.329.350 25.524.350 8.195.000   

 صندوق محاية ادلناطق السياحّية 10.000.000  9.735.568 12.044.042 2.308.474    - 23,71
 صندوق تنمية القدرة التنافسية يف القطاع السياحي 10.000.000  7.593.782 13.480.308 5.886.526    - 77,52
  تكنولوجيات المعلومات واالتصالوزارة 110.000.000 164.669.962 152.519.106 12.150.856 -   -7,38
  وتكنولوجيات ادلعلومات واالتصال تنمية ادلواصالتصندوق 110.000.000 164.669.962 152.519.106 -12.150.856   -7,38

 وزارة الثقافة  1.000.000 1.254.946 7.589.501   6.334.555    504,77
 صندوق التشجيع على االبداع األديب والفين 1.000.000 1.254.946 7.589.501   6.334.555   504,77
  الشباب والرياضةوزارة 10.000.000 23.027.278 28.496.001   5.468.714   23,75
  والشباببالرياضة الوطين للنهوض الصندوق 10.000.000 23.027.278 28.496.001   5.468.714   23,75

 االجتماعية الّشؤون وزارة 20.000.000 73.821.573 12.804.217  - 61.017.357   -82,66
  التضامن الوطينصندوق - 46.723.950 505.288 - 46.219.662    -98,92

 االجتماعي للّتضامن احلساب الوطين 7.000.000 26.903.507 12.010.457 - 14.893.051   -55,36

 حساب سبويل االجرااات االستثنائية لإلحالة على التقاعد 13.000.000 194.116 288.472  94.355-   - 48,61
 وزارة التكوين المهني والتشغيل 583.000.000 597.096.324 496.314.691 - 100.781.634  - 16,88
  للتشغيلالوطين الصندوق 520.000.000 520.725.062 415.364.106 - 105.360.957  - 20,23

  النهوض بالتكوين والتدريب ادلهينصندوق 63.000.000 76.371.262 80.950.585   4.579.323   6,00
 الجملعععععة 1.080.600.000 1.372.155.447 1.246.974.662 - 125.181.308  - 9,12
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 2012جدول موارد حسابات أموال المشاركة لسنة :  2ملحق عدد 

 بالّدينار  

 البيانات
 2012/2011 التغّيراتالمقابيض   

 %النسبة القيمة  2012 2011
 - 51,55 - 450 423 872 المجلس الوطني التأسيسي

 - 51,55 - 450 423 872 حساب نشر وتوزيع الو ائق اخلاصة دبداوالت رللس النواب

 - 100,00  -928.911 - 928.911 رئاسة الجمهوريّة

100,00  - 3.000 - 3.000 حساب مطاعم أعوان أمن رئيس الّدولة والشخصيات الّرمسّية - 

100,00  -925.911 - 925.911 حساب التدخالت ادلختلفة يف ادليدان االقتصادي واالجتماعي - 

 - - - - بنااات رئاسة اجلمهوريةحساب 

 - - - - الصندوق التونسي للتضامن الدوِف

 - - - - رئاسة الحكومة

 - - - - حساب نشر وتوزيع رللة اذلداية 

 - 26,71 - 1.885.419 5.173.464 7.058.883 وزارة الّداخلية

 - 50,81 - 140.500 136.000 276.500 حساب تسيري مطاعم ادلصاٌف النشيطة

 - 62, 38 - 2.540.419 4.037.464 6.577.883 حساب اقتناا التجهيزات لفائدة قّوات األمن الّداخلي

 - - - - حساب الربنامج الوطين للنظافة والعناية بالبيئة

 389,00   795.500 1.000.000 204.500 حساب مشروع بناا مقّر جديد دلركز التكوين ودعم الاّلمركزية

 -   698.009 698.009 - وزارة الشؤون الخارجية

 -   698.009 698.009 - تنظيم التظاىرات الدولية بتونسحساب 

 - 69,31 -15.508.721 6.867.858 22.376.579 وزارة الّدفاو الوطني

 - 68,24 - 12.984.614 6.044.031 19.028.645 حساب اخلدمات ادلسداة من قبل اجليش 

 - 19,95 - 117.198 470.349 587.547 ات البحريّة والّتجهيزدشارحساب معّدات اإل

 - 46,79 - 310.822   353.478 664.300 حساب الّتصرف وصيانة السّيارات اخلاّصة بالّتشريفات

 - 100,00   - 2.096.087 - 2.096.087 حساب التجهيزات اخلاّصة بالتصوير اجلّوي

 - 57,68 - 73.148.329 53.661.847 126.810.176 لمالّية اوزارة 

 0,35   179.071  51.363.171 51.184.098 حساب ادلصاريف اخلصوصّية لإلدارة العاّمة للّديوانة

 8,63    182.596   2.298.676 2.116.080 حساب القروض ادلرتبطة برىن

النامجة عن األحداث اليت شهدهتا البالد ضرار األحساب جرب 
 - 100,00   - 73.509.998 - 73.509.998 2010 جانفي 17منذ 

 314,89   57.194  75.357 18.163 وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة

 314,89   57.194 75.357 18.163 حساب حراسة وصيانة بعض ادلباين الراجعة للّدولة

 3,24   82.454 2.942.901 2.850.447 وزارة الفالحة 

 26,31   799. 330 1.588.298 1.257.499 حساب محاية النباتات

 87, 7   98.826 1.354.603 1.255.777 حساب ادلراقبة الصحّية البيطريّة احلدوديّة 

حساب تصفية متخّلدات ادلؤسسات العمومية ذباه ادلزّودين 
 - 100,00   -337.171 - 337.171 العموميني

 - - - - والتجارةوزارة الصناعة 

 - - - - والتكنولوجياحساب مشروع بناا مقّر وزارة الصناعة

 - 14,12 -183.631 1.116.845 1.300.476 وزارة التجهيز 

 - 27,25 -181.053 483.283 664.336 حساب بناا اجلسور والطرقات

 - 0,41 -2.578 633.562 636.140 حساب بطاح جربة

 - - - - "البنية االساسية"حساب جرب أضرار الفيضانات 

 - 100,00   -16.596.948 - 16.596.948 االتصالو  المعلومات وزارة تكنولوجيات

حساب اصلاز مشروع توسيع قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال 
 - 100,00   -16.596.948 - 16.596.948 جبهيت منوبة والنحلي
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 - - - - وزارة النقل

حساب جرب األضرار الناذبة عن الفيضانات البنية األساسية 
 - - - - للسكك احلديديّة

 - 100,00  - 68.000 - 68.000 الشباب والرياضة وزارة 

 - 100,00  - 68.000 - 68.000 تصفية متخّلدات ادلؤّسسات العمومّيةحساب 

 12,93   697.847 6.096.662 5.398.815 العموميةوزارة الصّحة 

 88,01   2.032.975 4.342.970 2.309.995 حساب تصفية متخّلدات ادلؤسسات الصحّية العمومّية 

حساب دعم مراقبة تصفية الدم والوقاية من القصور الكلوي 
 0,97   16.872 1.753.692 1.736.820 والنهوض بزرع األعضاا

اإلعانة اإليطالية ادلتأتية من التخفيض يف نسبة الفائدة حساب 
 - 100,00  - 1352.000 - 1.352.000 ادلوّظفة على القروض العمومية اإليطالية

 - 53,19 - 6.875 6.050 12.925 وزارة الشؤون االجتماعية 

 - 53,19 - 6.875 6.050 12.925 حساب الّتصّرف يف مبّن بورصة الّشغل

 24,26   961.656 4.925.988 3.964.332 وزارة التربية 

 24,26   961.656 4.925.988 3.964.332 حساب تنظيم اإلمتحانات وادلناظرات

 - 25,76 - 266.374 767.689 1.034.063 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 25,76 - 266.374 767.689 1.034.063 حساب القروض اجلامعّية

 - - - - حساب الربنامج الثقايف للطلبة

 - 56,30 - 106.086.497 82.333.093 188.419.590 المجموو الععامّ 
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                                                              بالدينار2012جدول موارد العنوان األّول للمؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانياتها ترتيبّيا بميزانية الدولة لسنة  : 3ملحق عدد 
 

عدد  األبواب
 التقديرات النهائّية التنقيحات التقديرات األولّية المؤّسسات

 2012/2011التغّيرات  اإلنجازات

 %النسبة القيمة 2012 2011

20,36-  - 121.067 473.493 594.560 618.393 135.393 483.000 3 رئاسة الجمهوريّة  

 8,19 634.678 8.379.616 7.744.938 9.399.063 2.281.063 7.118.000 7 رئاسة الحكومة

 6,16 897.847 15.480.066 14.582.219 16.373.646 3.562.646 12.811.000 16 وزارة الّداخلية 

 21,23 10.882.040 62.140.215 51.258.175 70.132.048 12.381.048 57.751.000 41 وزارة العدل 

6,63-  - 27.114 381.898 409.012 417.098 241.098 176.000 1 وزارة الشؤون الخارجّية  

 16,44 7.924.145 56.129.732 48.205.587 52.096.283 21.357.283 30.739.000 32 وزارة الّدفاو الوطني

14,10-  - 8.030 48.927 56.957 57.727 13.727 000. 44 1 وزارة الشؤون الّدينية  

5,50-  - 128.658 2.209.736 2.338.394 2.512.519 355.519 2.157.000 2 وزارة المالّية  

 - 408. 68 68.408 - 68.408 408. 28 40.000 1 وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي

2,17-  - 4.289.487 193.780.869 198.070.356 193.134.264 161.134.264 32.000.000 1 وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة  

 7,84 4.958.304 68.201.093 63.242.789 84.505.936 14.592.936 69.913.000 94 وزارة الفالحة 

 30,65 408.406 1.740.941 1.332.535 1.859.462 199.462 1.660.000 2 وزارة الصناعة والتجارة

 14,63 489.130 3.833.340 3.344.210 4.680.465 472.465 4.208.000 2 وزارة التجهيز

 87,25 718.979 1.542.979 824.000 1.825.979 785.979 1.040.000 1 وزارة البيئة

 16,41 460.026 263.110. 3 2.803.084 3.259.358 287.358 2.972.000 1 وزارة السياحة

 7,30 173.390 2.547.092 2.373.702 2.878.282 121.282 2.757.000 2 وزارة تكنولوجيات المعلومات واالتصال 

2,16-  - 120.354 5.461.693 5.582.047 5.477.291 1.067.291 4.410.000 27 وزارة شؤون المرأة واألسرة  

1,88-  - 344.361 17.895.003 18.238.364 18.110.784 - 972.216 19.083.000 29 وزارة الثقافة   

 15,18 957.171. 2 22.441.462 19.484.291 27.888.563 5.017.563 22.871.000 66 وزارة الشباب والرياضة 

 9,32 27.061.047 317.474.301 290.413.254 343.272.897 49.657.897 293.615.000 213 وزارة الصّحة 

 5,20 693.361 421. 14.021 13.328.060 14.917.696 3.975.696 10.942.000 32 وزارة الشؤون االجتماعية 

 10,05 11.608.107 127.094.466 115.486.359 132.800.890 21.023.890 111.777.000 1526 وزارة التربية 

 6,77 15.059.843 237.653.248 222.593.405 258.924.943 104.766.942 154.158.000 331 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 7,30 79.108.349 1.162.263.109 1.083.154.760 1.245.211.996 402.486.996 842.725.000 2431 المجموو
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 2012جدول موارد العنوان الثاني للمؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانياتها ترتيبّيا بميزانية الدولة لسنة  : 4ملحق عدد 

 

 

  

 بالّدينار

 األبواب اإلنجازات 2012/2011 التغّيرات
 2011 2012 القيمة %النسبة 

- 182.  رئاسة الحكومة - 182.225   225
 100,00  وزارة العدل وحقوق اإلنسان 4.541.843 - -4.541.843 -

-  30.000  وزارة الدفاو الوطني - 30.000 

 100,00  وزارة الشؤون الدينية 25.000 - -25.000 -

 وزارة المالّية 114.628 5.970  -108.658 -94,79

 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 8.265.000 3.710.000  -4.555.000 -55,11

 وزارة الفالحة  258.142.769 343.860.265   85.717.496 33,21

 وزارة التجهيز  - 124.000   124.000 -

 وزارة تكنولوجيات المعلومات واالتصال 725.514 538.776  -186.738 -25,74

 وزارة شؤون المرأة واألسرة  65.900 18.000  -47.900 -72,69

 وزارة الثقافة  5.993.637 11.058.000   5.064.363 84,50

 وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنّية 394.307 107.000  -287.307 -72,86

 وزارة الصحة العمومية 3.709.307 1.326.175   2.383.132 64,25

 وزارة الشؤون االجتماعية  27.000 20.000  -7.000 -25,93

 وزارة التربية  47.995.324 172.191.140   124.195.816  258,77

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 32.475.819 46.128.107   13.652.288  42,04

 المجموو 362.476.048 579.299.658   216.823.610  59,82
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 (العنوان األّول ) 2012جدول توزيع اعتمادات باب النفقات الطارئة وغير الموزعة لسنة : 5ملحق عدد 

  

 بالّدينار            

 األقسام
 المجموو التدخل العمومي وسائل المصالح التأجير العمومي

 األبعواب   

 4.642.000 - 1.700.000 2.942.000 المجلس الوطني التأسيسي- 1

 12.307.068 530.000 803.900 10.973.168 رئاسة الحكومة- 3

 28.627.000 8.627.000 20.000.000 - وزارة الّداخلية - 4

 146.000 146.000 - - وزارة العدل- 5

 100.000 - 100.000 - وزارة الشؤون الخارجّية- 7

 66.831.000 5.520.000 17.000.000 44.311.000 وزارة الدفاو الوطني- 8

 515.000 100.000 180.000 235.000 وزارة الشؤون الدينية- 9

 6.177.000 - 400.000 5.777.000 وزارة المالّية- 10

 15.834.900 - 2.359.600 13.475.300 وزارة االستثمار والتعاون الدولي- 11

 1.993.000 - - 1.993.000 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط- 12

 327.000 - - 327.000 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية- 13

 11.916.500 - 11.916.500 - وزارة الفالحة - 14

 40.000 - 40.000 - وزارة البيئة- 15

 424.302.191 423.137.894 69.877 1.094.420 وزارة الصناعة والتجارة- 16

 338.000 - - 338.000 وزارة تكنولوجيات المعلومات واإلتصال- 17

 1.195.000 - - 1.195.000 وزارة السياحة- 18

 300.000 - - 300.000 وزارة التجهيز- 19

 1.148.000 1.148.000 - - وزارة شؤون المرأة واألسرة - 21

 1.148.000 1.148.000 - - شؤون ادلرأة - 1اجلزا 

 76.000 - - 76.000 وزارة الشباب والرياضة- 23

 76.000 - - 76.000 الرياضة- 1اجلزا 

 51.156.000 - 51.156.000 - وزارة الصحة العمومية- 24

 4.861.442 4.861.442 - - وزارة الشؤون االجتماعية - 25

 36.075.300 1.500 73.800 36.000.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- 27

 36.000.000 - - 36.000.000 التعليم العاِف- 1اجلزا 

 75.300 1.500 73.800 - البحم العلمي- 2اجلزا 

 8.102.751 - - 8.102.751 وزارة التشغيل والتكوين المهني- 27

 6.963.000 - - 6.963.000 التكوين ادلهين- 1اجلزا 

 1.139.751 - - 1.139.751 التشغيل- 2اجلزا 

 677.011.152 444.071.836 105.799.677 127.139.639 المجموو
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 2012جدول تحويل اعتمادات العنوان األول من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل :   6ملحق عدد 

        

       

 بالّدينار

 الّزيادات التخفيضات األقسام
  العمومي التدخل المصالح وسائل العمومي التأجير  العمومي التدخل المصالح وسائل التأجير العمومي  األبواب                                          المجموو

 46.000 - - 46.000 - - 46.000 المجلس الوطني التأسيسي-1

 36.000 - - 36.000 - - 36.000 رئاسة الجمهورية- 2

 1.023.410 26.500 151.000 845.910 177.500 - 845.910 رئاسة الحكومة- 3

 6.284.290 1.556.100 1.438.290 3.289.900 556.100 274.290 5.453.900 وزارة الداخلية - 4

 5.017.953 112.672 29.630 4.875.651 112.672 29.630 4.875.651 وزارة العدل-  5

 300.000 - - 300.000 - - 300.000 وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية-  6

 2.594.160 860.000 - 1.734.160 860.000 - 1.734.160 وزارة الشؤون الخارجية- 7

 15.378.000 240.000 3.314.000 11.824.000 390.000 3.164.000 11.824.000 وزارة الدفاو الوطني- 8

 298.900 147.900 126.000 25.000 17.900 126.000 155.000 وزارة الشؤون الدينية- 9

 11.473.000 80.000 - 11.393.000 80.000 - 11.393.000 وزارة المالية- 10

 3.500 - - 3.500 - - 3.500 وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي- 11

 1.000.000 - - 1.000.000 - - 1.000.000 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط- 12

 802.200 - - 802.200 - - 802.200 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية- 13

 4.455.000 - 2.636.000 1.819.000 70.000 1.938.000 2.447.000 وزارة الفالحة- 14

 675.000 - - 675.000 - - 675.000 وزارة البيئة- 15

 3.095.000 - - 3.095.000 - - 3.095.000 وزارة الصناعة والتجارة  - 16

 6.500 - - 6.500 - - 6.500 وزارة السياحة- 18

 4.960.000 - - 4.960.000 - - 4.960.000 وزارة التجهيز- 19

 9.750 9.750 - - 9.750 - - وزارة شؤون المرأة واألسرة - 21

 9.750 9.750 - - 9.750 - - الطفولة- 2اجلزا 

 3.446.100 648.100   2.798.000 60.100   3.386.000 وزارة الثقافة- 22

 810.000 - 30.000 780.000 - 30.000 780.000 وزارة الشباب والرياضة - 23

 789.000 - 9.000 780.000 - 9.000 780.000 الرياضة- 1اجلزا 

 21.000 - 21.000   - 21.000 - الشباب- 2اجلزا 

 30.070.000 70.000 16.300.000 13.700.000 70.000 16.300.000 13.700.000 وزارة الصحة العمومية- 24

 3.400.000 - - 3.400.000 - - 3.400.000 وزارة الشؤون االجتماعية - 25

 8.918.800 19.800 1.533.000 7.366.000 252.800   8.666.000 وزارة التربية - 26

 1.622.385 6.785 1.329.600 286.000 6.785 1.329.600 286.000 وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي - 27

 1.615.600 - 1.329.600 286.000 - 1.329.600 286.000 التعليم العاِف- 1اجلزا 

 6.785 6.785 - - 6.785 - - البحم العلمي - 2اجلزا 

 47.000 - - 47.000 - - 47.000 وزارة التشغيل والتكوين المهني   - 28

 47.000 - - 47.000 - - 47.000 التشغيل -  2اجلزا 

 105.772.948 3.777.607 26.887.520 75.107.821 2.663.607 23.191.520 79.917.821 الجملة
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  حسب أبواب الميزانية 2012جدول تطّور اعتمادات العنوان األّول  لسنة :  7ملحق عدد 

 

         

 بالّدينار

 األبواب

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 

 المالية

اإلعتمادات  قانون المالية
 التكميلية

 2011/2012 التغّيرات  اإلعتمادات النهائية التحويالت

 (% )النسبة  القيمة 2012 2011 - +  التكميلي

 150,91 15.867.000 26.381.000 10.514.000 46.000 46.000 4.642.000   21.739.000 16.739.000 المجلس الوطني التأسيسي- 1

 7,30-   5.385.000- 68.369.000 73.754.000 36.000 36.000 - 68.369.000 68.369.000 رئاسة الجمهورية- 2

 26,96   26.393.618 124.298.068 97.904.450 1.023.410 1.023.410 12.307.068   111.991.000 110.528.000 رئاسة الحكومة- 3

 27,49 379.526.000 1.760.234.000 1.380.708.000 6.284.290 6.284.290 28.627.000   1.731.607.000 1.619.557.000 وزارة الداخلية- 4

 13,08 33.514.350 289.796.000 256.281.650 5.017.953 5.017.953 146.000   289.650.000 285.786.000 وزارة العدل- 5

 - 4.951.000 4.951.000 - 300.000 300.000 - 4.951.000 - وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية-  6

 17,33 22.631.000 153.248.000 130.617.000 2.594.160 2.594.160 100.000   153.148.000 153.924.000 وزارة الشؤون الخارجية- 7

 11,16 98.063.000 977.134.000 879.071.000 15.378.000 15.378.000 66.831.000   910.303.000 880.183.000 وزارة الدفاو الوطني- 8

 14,28 8.228.000 65.860.000 57.632.000 298.900 298.900 515.000   65.345.000 65.272.000 وزارة الشؤون الدينية- 9

 9,81 28.002.500 313.426.000 285.423.500 11.473.000 11.473.000 6.177.000   307.249.000 307.144.000 وزارة المالية- 10

 - 28.003.900 28.003.900 - 3.500 3.500 15.834.900   12.169.000 34.133.000 وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي                 - 11

 4,95- 1.957.000- 37.556.000 39.513.000 1.000.000 1.000.000 1.993.000   35.563.000 13.770.000 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط- 12

 14,07 3.638.635 29.506.000 25.867.365 802.200 802.200 327.000   29.179.000 29.105.000 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية- 13

 27,04 86.035.390 404.200.500 318.165.110 4.455.000 4.455.000 11.916.500   392.284.000 383.556.000 وزارة الفالحة - 14

 10,01 3.391.000 37.263.000 33.872.000 675.000 675.000 40.000   37.223.000 37.223.000 وزارة البيئة - 15

 26,55 723.291.531 3.447.490.191 2.724.198.660 3.095.000 3.095.000 424.302.191   3.023.188.000 2.652.408.000 وزارة الصناعة والتجارة- 16

 5,39 788.000 15.416.000 14.628.000 - - 338.000   15.078.000 15.048.000 وزارة تكنولوجيات المعلومات واالتصال - 17

 6,75 2.949.000 46.618.000 43.669.000 6.500 6.500 1.195.000   45.423.000 45.089.000 وزارة السياحة- 18

 4,86 5.402.550 116.555.000 111.152.450 4.960.000 4.960.000 300.000   116.255.000 119.958.000 وزارة التجهيز - 19
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 17,63 43.646.900 291.183.000 247.536.100 - - - 291.183.000 291.183.000 وزارة النقل - 20

 110,52 6.193.000 65.075.000 58.882.000 9.750 9.750 1.148.000   63.927.000 64.136.000 وزارة شؤون المرأة واألسرة - 21

 8,25  - 1.292.000- 14.374.000 15.666.000 - - 1.148.000    13.226.000 16.943.000 شؤون ادلرأة - 1اجلزا 

 17,32 7.485.000 50.701.000 43.216.000 9.750 9.750 - 50.701.000 47.193.000 الطفولة- 2اجلزا 

 22,25 19.718.000 108.335.000 88.617.000 3.446.100 3.446.100 - 108.335.000 108.513.000 وزارة الثقافة - 22

 13,65 35.283.000 293.728.000 258.445.000 810.000 810.000 76.000    293.652.000 292.109.000 وزارة الشباب والرياضة - 23

 10,85 23.417.000 239.186.000 215.769.000 789.000 789.000 76.000    239.110.000 238.371.000 الرياضة - 1اجلزا 

 27,80 11.866.000 54.542.000 42.676.000 21.000 21.000 - 54.542.000 53.738.000 الشباب- 2 اجلزا

 13,69 140.853.000 1.169.575.000 1.028.722.000 30.070.000 30.070.000 51.156.000    1.118.419.000 1.113.419.000 وزارة الصحة العمومية- 24

 50,34 181.985.442 543.490.442 361.505.000 3.400.000 3.400.000 4.861.442    538.629.000 391.268.000 وزارة الشؤون االجتماعية - 25

 6,65 189.334.000 3.036.877.000 2.847.543.000 8.918.800 8.918.800 - 3.036.877.000 3.035.077.000 وزارة التربية - 26

 12,64 115.050.300 1.025.181.300 910.131.000 1.622.385 1.622.385 36.075.300    989.106.000 989.035.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 27

 12,50 109.451.000 984.805.000 875.354.000 1.615.600 1.615.600 36.000.000    948.805.000 948.155.000 التعليم العاِف- 1اجلزا 

 16,10 5.599.300 40.376.300 34.777.000 6.785 6.785 75.300    40.301.000 40.880.000 البحم العلمي - 2اجلزا 

 27,16 45.725.751 214.052.751 168.327.000 47.000 47.000 8.102.751    205.950.000 201.950.000 وزارة التشغيل والتكوين المهني  -  28

 32,09 39.863.000 164.068.000 124.205.000 - - 6.963.000    157.105.000 153.105.000 التكوين ادلهين-  1اجلزا 

 13,29 5.862.751 49.984.751 44.122.000 47.000 47.000 1.139.751    48.845.000 48.845.000 التشغيل- 2اجلزا 

 134,26 628.633 1.096.848 468.215 - - 677.011.152-  678.108.000 117.418.000 النفقات الطارئة وغير الموزعة-   29

 7,44 90.000.000 1.300.000.000 1.210.000.000 - - - 1.300.000.000 1.330.000.000 الدين العمومي-   30

 100,00 - 4.815.000- - 4.815.000 - - - - -  مجلس المستشارين

 100,00 - 60.037.500- - 60.037.500 - - - - - وزارة اإلتصال

 16,51 2.266.900.000 15.994.900.000 13.728.000.000 105.772.948 105.772.948 - 15.994.900.000 14.771.900.000 المجموو
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 2011 و2012جدول تطّور توزيع نفقات العنوان األول حسب األبواب بين سنتي :  8ملحق عدد 

 بالّدينار          

 بااألبو
االعتمادات 

 2012النهائية 

   2012/2011تطور المصاريف  االعتمادات المأمور بصرفها

 % النسبة  القيمة 2012 2011

 164,79 15.462.574 24.845.762 9.383.188 26.381.000 المجلس الوطني التأسيسي- 1

 0,43 274.284 63.620.020 63.345.736 68.369.000 رئاسة الجمهورية- 2

 26,07 25.085.540 121.297.328 96.211.788 124.298.068 رئاسة الحكومة- 3

 26,56 365.961.795 1.743.653.704 1.377.691.909 1.760.234.000 وزارة الداخلية- 4

 10,49 26.662.613 280.918.920 254.256.307 289.796.000 وزارة العدل- 5

 - 2.082.775 2.082.775 - 4.951.000 وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية-  6

 15,63 20.159.302 149.162.327 129.003.025 153.248.000 وزارة الشؤون الخارجية- 7

 11,61 101.379.632 974.935.091 873.555.459 977.134.000 وزارة الدفاو الوطني- 8

 17,08 9.176.366 62.906.096 53.729.730 65.860.000 وزارة الشؤون الدينية- 9

 12,14 33.496.687 309.355.266 275.858.579 313.426.000 وزارة  المالية- 10

 - 27.200.137 27.200.137 - 28.003.900 وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي                 - 11

 51,11    -  19.733.123- 18.872.589 38.605.712 37.556.000 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط- 12

 14,28 3.677.568 29.438.959 25.761.391 29.506.000 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية- 13

 28,49 83.808.463 377.929.482 294.121.019 404.200.500 وزارة الفالحة - 14

 10,12 3.324.881 36.173.131 32.848.250 37.263.000 وزارة البيئة - 15

 27,37 739.088.277 3.439.778.207 2.700.689.930 3.447.490.191 وزارة الصناعة والتجارة- 16

 5,24 698.707 14.029.454 13.330.747 15.416.000 وزارة تكنولوجيات المعلومات واالتصال - 17

 6,44 2.798.773 46.232.682 43.433.909 46.618.000 وزارة السياحة- 18

 5,27 5.698.298 113.837.263 108.138.965 116.555.000 وزارة التجهيز - 19

 17,83 43.828.189 289.676.742 245.848.553 291.183.000 وزارة النقل - 20

 8,46 4.876.955 62.545.449 57.668.494 65.075.000 وزارة شؤون المرأة واألسرة - 21

 11,17- 1.707.470- 13.577.237 15.284.707 14.374.000 شؤون ادلرأة - 1اجلزا 

 15,54 6.584.425 48.968.212 42.383.787 50.701.000 الطفولة- 2اجلزا 

 21,12 18.002.190 103.250.847 85.248.657 108.335.000 وزارة الثقافة - 22

 13,89 34.802.288 285.442.718 250.640.430 293.728.000 وزارة الشباب والرياضة - 23

 11,27 23.785.504 234.748.649 210.963.145 239.186.000 الرياضة - 1اجلزا 

 27,77 11.016.784 50.694.069 39.677.285 54.542.000 الشباب- 2 اجلزا

 13,66 139.361.846 1.159.377.974 1.020.016.128 1.169.575.000 وزارة الصحة العمومية- 24

 49,96 179.004.486 537.267.434 358.262.948 543.490.442 وزارة الشؤون االجتماعية - 25

 6,47 182.782.409 3.007.490.745 2.824.708.336 3.036.877.000 وزارة التربية - 26

 13,92 124.302.925 1.017.575.203 893.272.278 1.025.181.300 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 27

 14,16 121.912.631 982.726.733 860.814.102 984.805.000 التعليم العاِف- 1اجلزا 

 7,36 2.390.294 34.848.470 32.458.176 40.376.300 البحم العلمي - 2اجلزا 

 27,16 45.498.279  213.032.478 167.534.199 214.052.751 وزارة التشغيل والتكوين المهني  -  28

 32,26 39.901.413   163.603.159 123.701.746 164.068.000 التكوين ادلهين-  1اجلزا 

 12,77 5.596.866   49.429.319 43.832.453 49.984.751 التشغيل- 2اجلزا 

 - - - - 1.096.848 النفقات الطارئة وغير الموزعة-   29

 9,32 108.584.731   1.274.250.001 1.165.665.270 1.300.000.000 الدين العمومي-   30

 100,00-  4.079.228 - - 4.079.228 -  مجلس المستشارين

 100,00- 56.410.206 - - 56.410.206 -  والعالقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارينوزارة اإلتصال

 116,77   2.266.858.413 15.786.178.784 13.519.320.371 15.994.900.000 المجموو
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 2011 ومقارنتها بسنة 2012جدول توزيع اعتمادات ونفقات العنوان الثاني لسنة : 9ملحق عدد 
 د.م

االعتمادات  االعتمادات
المفتوحة بقانون 

 المالية

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 
 المالية التكميلي

التوزيع األولي 
 (1)العتمادات ل

اعتمادات الموارد 
الخارجّية 

    (2 )الموّظفة

  2012/2011 تطّور المصاريف استهالك االعتمادات (3)التوزيع النهائي العتمادات الدفع 

 األبواب
االعتمادات 

 الموزعة
االعتمادات 

 التكميلية
االعتمادات 

 %النسبة   القيمة 2012 2011 النهائية

 -     0,226 0,226 - 0,297   0,120 0,177 - 0,491 0,491 0,491 المجلس الوطني التأسيسي- 1

 5,09- 0,139- 594, 2 733 ,2 600, 2 - 600, 2 - 500, 3 500 ,3 3,500 رئاسة الجمهورية- 2

 235,30   099, 7 116, 10 017 ,3 569, 10   244, 1 325, 9 - 495, 11 495 ,11 16,007 رئاسة الحكومة- 3

 24,26   572, 22 626, 115 054 ,93 785, 115   500, 4 285, 111 - 032, 145 032 ,145 532 ,96 وزارة الداخلية- 4

 19,32   046, 4 992, 24 946 ,20 902, 25 - 902, 25 - 483, 37 483 ,37 860 ,34 وزارة العدل- 5

 -   435, 2 435, 2 - 436, 2   0,205 231, 2 - 205, 3 205 ,3 - وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية-  6

 16,64-  1,814-  919, 7 733, 9 162, 8   0,111 051, 8 078 ,3 563, 6 563 ,6 8,113 وزارة الشؤون الخارجية- 7

 20,33-  21,769- 324, 85 093, 107 501, 91 - 501, 91 - 130, 129 130 ,129 127,730 وزارة الدفاو الوطني- 8

 53,19   0,891 566, 2 675, 1 714, 2 - 714, 2 - 774, 2 774 ,2 2,774 وزارة الشؤون الدينية- 9

 81,81-  62,949-  995, 13 944, 76 871, 16   0,070 801, 16 976 ,1 210, 30 210 ,30 33,175 وزارة المالية- 10

 -   240, 23 240, 23 - 586, 23   0,464 122, 23 - 762, 26 762 ,26 30,216 وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي                 - 11

 62,92   358, 263 945, 681 587, 418 120, 699   684, 45 436, 653 - 920, 674 920 ,674 531,502 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط- 12

 85,16-  10,722-  868, 1 590, 12 938, 1 - 938, 1 - 139, 7 139 ,7 7,213 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية- 13

 17,37   242, 106 867, 717 625, 611 292, 759   554, 31 738, 727 - 743, 763 743 ,763 645,676 وزارة الفالحة - 14

 5,84   866, 18 880, 341 014, 323 470, 356   936, 11 534, 344 - 336, 397 336 ,397 356,486   اإلدارات الفنية-1   

 28,47   376, 87 987, 375 611, 288 822, 402   618, 19 204, 383 - 407, 366 407 ,366 289,190 ادلندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية- 2   

 11,86   946, 15 430, 150 484, 134 499, 162   0,414 085, 162 - 059, 179 059 ,179 171,174 وزارة البيئة - 15

 6,32   920, 17 591, 301 671, 283 926, 303   595, 2 331, 301 - 384, 329 384 ,329 314,754 وزارة الصناعة والتجارة- 16

 85,42-  2,572- 0,439 011, 3 0,490 - 0,490 - 209, 2 209 ,2 2,387 وزارة تكنولوجيات المعلومات واالتصال - 17

 1,32-  975,0-  116, 73 091, 74 118, 73 - 118, 73 - 175, 74 175 ,74 71,505 وزارة السياحة- 18

 6,00-   -115, 48 331, 754 446, 802 760, 774 - 760, 774 - 200, 058, 1 200 ,058 ,1 968,200 وزارة التجهيز - 19

 33,16-   -188, 126 307, 254 495, 380 466, 258   431, 1 035, 257 215 ,8 160, 274 160 ,274 274,135 وزارة النقل - 20

 84,82   961, 3 631, 8 670, 4 993, 9 - 993, 9 - 578, 11 578 ,11 7,155 وزارة شؤون المرأة واألسرة - 21

 138,01   0,443 0,764 0,321 191, 1 - 191, 1 - 178, 2 178 ,2 2,178 شؤون ادلرأة - 1اجلزا 

 80,89   518, 3 867, 7 349, 4 802, 8 - 802, 8 - 400, 9 400 ,9 4,977 الطفولة- 2اجلزا 
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 0,79-  0,302-  068, 38 370, 38 117, 39   0,023 094, 39 - 804, 69 804 ,69 63,952 وزارة الثقافة - 22

 152,49   934, 65 173, 109 239, 43 538, 111   0,008 530, 111 - 530, 111 530 ,111 100,730 وزارة الشباب والرياضة - 23

 142,23   807, 43 607, 74 800, 30 738, 75   0,008 730, 75 - 730, 75 730 ,75 75,730 الرياضة - 1اجلزا 

 177,88   127, 22 566, 34 439, 12 800, 35 - 800, 35 - 800, 35 800 ,35 25,000 الشباب- 2 اجلزا

 54,75   195, 47 391, 133 196, 86 371, 141 - 371, 141 230 ,27 000, 135 000 ,135 135,000 وزارة الصحة العمومية- 24

 48,03   895, 38 875 ,119 980, 80 855, 127 - 855, 127   500, 120 500 ,120 120,500 االدارة ادلركزية-1  

 159,14   301, 8 517 ,13 216, 5 516, 13 - 516, 13   500, 14 500 ,14 14,500 ادلؤسسات االستشفائية- 2  

 50,80   160, 28 590 ,83 430, 55 792, 83   182, 12 610, 71 - 714, 74 714 ,74 73,809 وزارة الشؤون االجتماعية - 25

 15,04   108, 36 267 ,276 159, 240 164, 277   000, 40 164, 237 - 367, 245 367 ,245 182,252 وزارة التربية - 26

 -58,84   -087, 110 000 ,77 087, 187 320, 81   412, 8 908, 72 - 992, 76 992 ,76 75,142 ادلصاٌف ادلركزية- 1   

 275,47   196, 146 268 ,199 072, 53 844, 195   588, 31 256, 164 - 375, 168 375 ,168 107,110 ادلندوبيات اجلهوية للرتبية- 2   

  -18,14 -36,153 153 ,163 306, 199 661, 177 - 661, 177 - 762, 247 762 ,247 272, 245 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 27

 -24,01 -29,703 026 ,94 729, 123 738, 101 - 738, 101 - 070, 161 070 ,161 159,270 ادلصاٌف ادلركزية-1اجلزا 

 58,20   177, 8 226 ,22 049, 14 226, 22 - 226, 22 - 970, 16 970 ,16 16,700 اجلامعات- 2اجلزا 

  -23,77 -14,628 900 ,46 528, 61 697, 53 - 697, 53 - 722, 69 722 ,69 69,302 البحم العلمي - 3اجلزا 

 -5,98 -1,597 088 ,25 685, 26 323, 25   0,218 105, 25 - 540, 30 540 ,30 27,900 وزارة التشغيل والتكوين المهني  -  28

 -85,76 -2,741 0,455 196, 3 0,687   0,033 0,654 - 590, 4 590 ,4 1,950 التكوين ادلهين-  1اجلزا 

 4,87   143, 1 633, 24 489, 23 636, 24   1  0,185 451, 24 - 950, 25 950 ,25 25,950 التشغيل- 2اجلزا 

 - - - - - - 823, 140 823, 140 - 571, 725 571 ,725 201,986 النفقات الطارئة وغير الموزعة-   29

 26,54   956, 584 2.788,906 2.203,950 2.789,000   2.789,000 - 2.789,000 2.789,000 2.740,000 الدين العمومي-   30

  -100,00  -0,467 - 0,467 - - - - - - - محلس النواب

  -100,00 -1,568 - 568, 1 - - - - - - -  مجلس المستشارين

  -100,00 -7,114 - 114, 7 - - - - - - - وزارة اإلتصال

 15,27   844 ,907 6.851,194 5.943,350 6.988,991 - 6.988,991 499 ,40 8.200,500 8.200,500 7.118,000 الجملة

   2012 وادلتعلق بقانون ادلالية التكميلي لسنة 2012 ماي 16 ادلؤرخ يف 2012 لسنة  1 وادلتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة ادلفتوحة دبقتضى القانون عدد 2012 ماي 17 ادلؤرخ يف 2012 لسنة 354األمر عدد (1)
 .2012 وادلتعلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع التنمية للدولة لسنة 2013 أكتوبر 29قرار وزير ادلالية ادلؤرخ يف  (2)
 وادلتعلق بالتوزيع فصال 2013 نوفمرب 18 ادلؤرخ يف 2013 لسنة 4952 واألمر عدد 2012 وادلتعّلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وربويل اعتمادات من قسم إُف قسم ومن فصل إُف فصل بعنوان سنة 2013جويلية 10 ادلؤرخ يف 2013 لسنة 3180األمر عدد  (3)

 .2012فصال العتمادات التعهد والدفع ادلرتبطة دبوارد خارجية موظفة لسنة 
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 2012جدول توزيع اعتمادات باب النفقات الطارئة وغير الموّزعة العنوان الثاني لسنة : 10ملحق عدد 
 

 

 

 د.م
القسم 

 البعععععععععاب الجملة التمويل العمومي االستثمارات المباشرة

 120.000 - 120.000 المجلس الوطني التأسيسي- 1

 1.243.860 - 1.243.860 رئاسة الحكومة- 3

 4.500.000 4.500.000 - وزارة الداخلية- 4

 204.997 - 204.997 وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية-  6

 111.000 - 111.000 وزارة الشؤون الخارجية- 7

 70.000 70.000 -  المالية وزارة- 10

 464.250 364.850 99.400 وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي                 - 11

 45.683.950 45.653.950 30.000 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط- 12

 31.554.132 11.935.532 19.618.600 وزارة الفالحة - 14

 11.935.532 11.935.532 -   اإلدارات الفنية-1   

 19.618.600 - 19.618.600 ادلندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية- 2   

 414.000 414.000 - وزارة البيئة - 15

 2.594.971 2.394.900 200.071 وزارة الصناعة والتجارة- 16

 1.431.000 863.000 568.000 وزارة النقل - 20

 23.000 23.000 - وزارة الثقافة - 22

 8.200 - 8.200 وزارة الشباب والرياضة - 23

 8.200 - 8.200 الرياضة - 1اجلزا 

 12.182.000 12.182.000 - وزارة الشؤون االجتماعية - 25

 40.000.000 - 40.000.000 وزارة التربية - 26

 8.412.000 - 8.412.000 ادلصاٌف ادلركزية- 1   

 31.588.000 - 31.588.000 ادلندوبيات اجلهوية للرتبية- 2   

 217.900 - 217.900 وزارة التشغيل والتكوين المهني  -  28

 33.200 - 33.200 التكوين ادلهين-  1اجلزا 

 184.700 - 184.700 التشغيل- 2اجلزا 

 140.823.260 78.401.232 62.422.028 الجملعععة
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 2011 ومقارنتها بسنة 2012جدول توزيع اعتمادات والنفقات المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة : 11لحق عدد م
  

االعتمادات 
 

 

 البععاب

االعتمادات 
المفتوحة 

 بقانون المالية

االعتمادات 
المفتوحة 

بقانون المالية 
 التكميلي

التوزيع األولي 
لالعتمادات 
المفتوحة 

 بقانون المالية
(1) 

(2)التنقيحات   
االعتمادات 

النهائية 
 المفتوحة

االعتمادات 
النهائية الموزعة 

(3) 

 2011/2012  التغيرات الدفوعات المنجزة

 (%)النسبة  القيمة 2012 2011

 - 73,76 - 587. 864. 20 913. 423 .7 500 .288. 28 914 .423. 7 000. 000 .18 - 000. 000. 18 000 .000 .18 000 .000 .18 وزارة الداخلية- 4

 - 35,34 - 000. 682. 1 000 .078 .3 000 .760 .4 000 .078 .3 000 .078 .3 000. 078. 3 - - - وزارة الشؤون الخارجية- 7

 - - - - 900 .975 .1 900 .975 .1 900 .975 .1 - - - المالية وزارة- 10

 - - - - - 000 .000 .15 - 000 .000 .15 000 .000 .15 000 .000 .15 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط- 12

 - 28,84 - 278 .401 .39 690 .198 .97 968 .599 .136 510 .558 .138 000 .675 .164 - 000 .675 .164 000 .675 .164 000. 655 .157 وزارة الفالحة - 14

 - 32,83 - 245. 305 .26 867 .809 .53 112 .115 .80 110 .335 .68 000 .350 .96 - 000 .350 .96 000 .350 .96 000 .350 .94   اإلدارات الفنية-1   

 - 23,19 - 033. 096. 13 823 .388 .43 856 .484 .56 400 .223 .70 000 .325 .68 - 000 .325 .68 000 .325 .68 000 .305 .63 ادلندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية- 2   

 6,89   000 .620  000. 620 .9 000 .000 .9 000 .798 .17 000 .870 .26 - 000 .870. 26 000 .870 .26 000 .870 .26 وزارة البيئة - 15

 - 74,41 - 274. 376. 3 373 .161 .1 647 .537 .4 100 .168 .2 000 .730 .8 - 000 .730. 8 000 .730 .8 000 .130 .8 وزارة الصناعة والتجارة -16

 43,74   304 .246. 74 703. 977 .243 399 .731 .169 000 .750 .248 000 .000 .342 - 000 .000 .342 000 .000 .342 000 .000 .342 وزارة التجهيز - 19

 - 47,79 - 439. 005. 39 883 .613 .42 322 .619 .81 000 .566 .46 000 .566 .46 000 .215 .8 000 .351 .38 000 .351 .38 000 .351 .38 وزارة النقل - 20

 - 34,32 - 053. 989. 2 429 .721 .5 482 .710 .8 510 .730 .5 000 .911 .24 - 000 .911 .24 000 .911 .24 000 .911 .24 وزارة الثقافة - 22

 58,67   915. 204 .13 785 .713 .35 870 .508 .22 833 .379 .42 833 .379 .42 833 .229 .27 000 .150 .15 000 .150 .15 000 .150 .15 وزارة الصحة العمومية- 24

 58,67   915. 204. 13 785 .713 .35 870 .508 .22 833 .379 .42 833 .379 .42   000 .150 .15 000 .150 .15 000 .150 .15 االدارة ادلركزية-1  

 - 69,87 - 623. 234. 10 755 .413 .4 378 .648 .14 321 .308 .5 000 .440 .13 - 000 .440 .13 000 .440 .13 000 .440 .13 وزارة التربية - 26

 -   963 .429 .3 963 .429 .3 - 721 .318 .4 000 .400 .8 - 000 .400 .8 000 .400 .8 000 .400 .8 ادلصاٌف ادلركزية- 1   

 - 93,28 - 586. 664 .13 792 .983 378 .648 .14 600 .989 000 .040 .5 - 000 .040 .5 000 .040 .5 000. 040 .5 ادلندوبيات اجلهوية للرتبية- 2   
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 - 38,96 - 064 .450. 20 892 .043 .32 956 .493 .52 000 .680 .32 000 .110 .50 - 000 .110 .50 000 .110 .50 000 .110 .50 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 27

 - 29,20 - 176. 888 .12 962 .251 .31 138 .140 .44 000 .264 .31 000 .420 .40 - 000 .420 .40 000 .420 .40 000 .420 .40 ادلصاٌف ادلركزية-1اجلزا 

 - 90,52 - 888. 561 .7 930 .791 818 .353 .8 000 .416 .1 000 .690 .9 - 000 .690 .9 000 .690 .9 000 .690 .9 البحم العلمي - 3اجلزا 

 - - - - - 000 .340 .2 - 000 .340 .2 000 .340 .2 - وزارة التشغيل والتكوين المهني  -  28

 - - - - - 000 .340 .2 - 000 .340 .2 000 .340 .2 - التكوين ادلهين-  1اجلزا 

 - 100,00 - 960. 703 .1 - 960 .703 .1 - - - - - - االتصالتكنولوجيات المعلومات ووزارة 

 - 9,66 - 060. 636. 51 422 .966 .482 482 .602 .534 088 .417 .552 733 .075 .760 733 .498 .40 000 .577 .719 000 .577 .719 000 .617 .709 الجملة

   2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2012 ماي 16 المؤرخ في   2012 لسنة 1 والمتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد  2012 ماي 17 المؤرخ في 2012 لسنة 354 األمر عدد( 1)

 2012 والمتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة قروض خارجية موظفة لفائدة مشاريع التنمية للدولة لسنة 2013 أكتوبر 29 قرار وزير المالية المؤرخ في(  2)

   2012 والمتعلق بتوزيع فصال فصال العتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2013 نوفمبر 18 المؤرخ في 2013 لسنة 4952 األمرعدد(  3)
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  2012 جدول نفقات الحسابات الخاّصة في الخزينة لسنة  :12 ملحق عدد
    

  

 بالّدينار  

 االعتمادات بيان الحسابات
 2012النهائية 

   2011/2012 التغّيرات المبالغ المأمور بصرفها

2011 2 012 
 % النسبة القيمة

 - 94,54 - 082 .895 .42 613 .475. 2 695. 370. 45 000. 3.000 الحكومة رئاسة

 - 4,28 - 705. 110 613 .475. 2 318. 586. 2 000. 000. 3 استعمال مصاريف ادلراقبة ومكافآت احلضور وأقساط األرباح الرّاجعة للّدولة حساب

 - 100,00 - 377. 784 .42 - 377. 784. 42 - إعادة ىيكلة رأس مال ادلؤسسات ذات ادلسامهات العمومّية صندوق

 11,01   766. 792 199. 992. 7 433. 199. 7 000. 000. 9 الّداخلّية  وزارة

 9,14   000. 599 000. 154. 7 000. 555. 6 000. 500. 6 بالطرقات صندوق احلماية ادلدنّية وسالمة اجلوالن 

 30,07   766. 193 199. 838 433. 644 000. 500. 2 الوقاية من حوادث ادلرور صندوق

 - 38,45 - 138. 990 .5 997. 587. 9 135. 578. 15 000. 000. 7 الّدفاو الوطني وزارة

 - 38,45 - 138 .990 50 997. 587. 9 135. 578. 15 000. 000. 7 صندوق اخلدمة الوطنّية 

 -   426. 327 543. 333 117. 6 000. 100 المالّية وزارة

 -   426. 327 543. 333 117. 6 000. 100 حساب الضمان التعاوين للمحاسبني العمومّيني 

 - 13,49 - 252. 691. 1 408. 849. 10 660. 540. 12 000. 500. 22 أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة وزارة

 - 32,91 - 231 .423 .1 470. 901. 2 701. 324. 4 000. 500. 6 صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث ادلرور 

 - 3,26 - 021 .268 938. 947. 7 959. 215. 8 000. 000. 16 صندوق دعم ربديد الرصيد العقاري 

16,50- - 847. 847 .5 792. 597. 29 639. 445. 35 000. 000. 38 الفالحة وزارة  

 - 25,37 - 637 .817 .6 792. 052. 20 429. 870. 26 000. 000. 30 تنمية القدرة التنافسية يف قطاع الفالحي والصيد البحري صندوق

  -11,55   - 900 .345 000. 648. 2 900. 993. 2 000. 000. 3 النهوض جبودة التمور صندوق

 23,57   690. 315 .1 000. 897. 6 310. 581. 5 000. 000. 5 سبويل الراحة البيولوجية يف قطاع الصيد البحري صندوق

 - 13,27 - 725. 067 .12 823. 870. 78 548. 938. 90 000. 500. 97 الّصناعة والتجارة وزارة

 - 18,73 - 601 .366 .13 319. 999. 57 921. 365. 71 000. 000. 74 صندوق تنمية القدرة التنافسّية الصناعّية 

 2,67 460. 467 560. 005. 18 100. 538. 17 000. 000. 20 الوطين للتحّكم يف الطّاقة الصندوق

 40,87 417. 831 944. 865. 2 527. 034. 2 000. 000. 3 النهوض بزيت الزيتون ادلعّلب صندوق

 - - - - 000. 500 النهوض بالصادرات صندوق

 37,52 680. 326 .7 151. 856. 26 471. 529. 19 000. 500. 104  الّتجهيز وزارة

 57,69 223. 168 .9 671. 060. 25 448. 892. 15 000. 500. 79 الصندوق الوطين لتحسني الّسكن 

 - - - - 000. 000. 25 صندوق الّنهوض بادلسكن لفائدة األجراا 

 - 50,63 - 543 .841 .1 480. 795. 1 023. 637. 3 * صندوق تنمية الطرقات السيارة 

 - 44,63 - 000. 337 .20 000. 230. 25 000. 567. 45 000. 000. 55  وزارة البيئة

.370 .19 000. 030. 19 000. 400. 38 000. 000. 44 مقاومة التلوث صندوق  000 - 50,44 - 

 - 13,49 - 000 .967 000. 200. 6 000. 167. 7 000. 000. 11 سالمة البيئة ومجالّية احمليط صندوق

 155,08   246. 130. 8 746. 372. 13 500. 242. 5 000. 000. 20 السياحة وزارة

 61,54   838. 899 .2 338. 612. 7 500. 712. 4 000. 000. 10 محاية ادلناطق السياحّية صندوق

 986,87   408. 230 .5 408. 760. 5 000. 530 000. 000. 10 تنمية القدرة التنافسية يف قطاع السياحة صندوق

 - 32,96 - 436. 469 .35 063. 143. 72 499. 612. 107 000. 000. 110 تكنولوجيات المعلومات واالتصال وزارة

 - 32,96 - 436 .469 .35 063. 143. 72 499. 612. 107 000. 000. 110 واالتصال صندوق تنمية ادلواصالت وتكنولوجيات ادلعلومات 
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 البيانات
االعتمادات النهائية 

2012 
   2012/2011التغّيرات  اإلنجازات

 % النسبة القيمة 2012 2011

 - - - - 000. 000 .1  الثقافة وزارة

 - - - - 000. 000 .1 ...التشجيع على االبداع األديب والفين صندوق

 1,14   147. 182 095. 190 .16 948 .007 .16 000. 000 .10  وزارة الشباب والرياضة

 1,14   147. 182  095. 190 .16 948 .007 .16 000. 000 .10  الصندوق الوطين للنهوض بالرياضة والشباب 

 74,10 -     31.003.398 - 627. 837 .10 025 .841 .41 000. 000 .20 وزارة الّشؤون االجتماعية

 75,12 - 18.655.398 - 627. 177 .6 025 .833 .24 * صندوق التضامن الوطين

 72,60 - 12.348.000 - 000. 660 .4 000 .008 .17 000. 000. 7  احلساب الوطين للّتضامن االجتماعي

 - - - - 000. 000. 13 التقاعد  حساب سبويل االجرااات االستثنائية لإلحالة على

 13,24 - 68.462.632 - 368 .537 .448 000 .000 .517 000. 000. 583 وزارة التكوين المهني والتشغيل

 13,82 - 63.568.632 - 368 .431 .396 000 .000 .460 000. 000. 520 الصندوق الوطين للتشغيل

 8,59 - 4.894.000 - 000 .106 .52 000 .000 .57 000. 000. 63 صندوق النهوض بالتكوين والتدريب ادلهين 

 21,57 - 207.005.244 - 752.874.426 670 .879 .959 000. 600. 080. 1 الجملعععععة

 مّت صرف نفقات على احلسابني رغم عدم زبصييص اعتمادات يف الغرض 
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   2012جدول نفقات حسابات أموال المشاركة  لسنة :  13ملحق عدد 

    

 بالّدينار

 بيان الحسابات
  التغّيرات  2011/2012 المبالغ المأمور بصرفها

 النسبة % القيمة 012 2 011 2
         رئاسة الجمهورية

 - 46,60 - 083 .212 028 .243 111 .455 حساب العمليات والتدخالت ادلختلفة يف ادليدان االقتصادي واالجتماعي - 

 - 100,00 - 000 .577 - 000 .577   حساب العمليات والتدخالت ادلختلفة يف ادليدان الثقايف وميدان الشباب - 

 - 100,00 - 434 .436 - 434 .436 الصندوق التونسي للتضامن الدوِف  -

 - 83,45 - 517. 225. 1 028. 243 545. 468 .1 الجملة

   رئاسة الحكومة
 

    

 - 100,00  -13 - 13 "اذلداية " حساب نشر وتوزيع رللة  -  

 - 100,00 - 13 - 13 الجملة

         وزارة الّداخلية

 - 74,53 - 054 .255 164. 87 218. 342 النشيطة حساب تسيري مطاعم ادلصاٌف - 

 13,87    713 .870   173. 146. 7 460. 275 .6  حساب إقتناا الّتجهيزات لفائدة قوات األمن الّداخلي - 

 - 40,82 - 873 .655 950.905 778. 606 .1 حساب مشروع بناا مقر دبركز التكوين ودعم الالمركزية - 

 - 0,49 - 214. 40 242. 184. 8 456. 224. 8 الجملة

         وزارة الشؤون الخارجية

 -   009. 698 009. 698 - حساب تنظيم القمة العربية السادسة عشر بتونس - 

 -   841. 115 841. 115 - حساب تنظيم التظاىرات الدولية بتونس - 

 -   850. 813 850. 813 - الجملة

         وزارة الدفاو الوطني

 - 27,93 - 583 .805 .3 373. 821. 9 956. 626 .13  حساب اخلدمات ادلسداة من قبل اجليش - 

 - 12,40 - 572 .86 310. 611 882. 697 حساب معّدات اإلرشادات البحرية والتجهيز - 

 - 33,51 - 138 .89 886. 176 024. 266 بالّتشريفات حساب التصرف وصيانة السيارات اخلاّصة - 

 - 100,00 - 087 .096 .2 - 087. 096 .2 حساب التجهيزات اخلاصة بالتصوير اجلوي - 

 - 36,42 - 380. 077. 6 569. 609. 10 949. 686. 16 الجملة

         المالية وزارة

 - 5,39 - 063 .703 .1 950. 912 .29 013. 616 .31 حساب ادلصاريف اخلصوصية لإلدارة العامة للديوانة - 

 7,15   109 .72 473. 080 .1 364. 008 .1 حساب القروض ادلرتبطة برىن - 

 - 100,00 - 000 .716 .32 - 000. 716 .32 حساب مركزي جلرب أضرار الفيضانات - 

ديسمرب  17حساب جرب األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدهتا البالد منذ  - 
2010 

23. 540 .501 21. 138 .140 2. 402. 361 - 10,21 - 

 - 41,35 - 315. 749. 36 563. 131. 52 878. 880. 88 الجملة
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 بيان الحسابات
   2012/2011 التغّيرات  المبالغ المأمور بصرفها

 % النسبة القيمة 012 2 011 2

         وزارة الفالحة 

 - 74,74 - 030 .418 247. 141 277. 559 حساب محاية النباتات - 

 - 97,89 - 365 .77 664. 1 029. 79 حساب ادلراقبة الصحية البيطرية احلدودية  - 

 986,13   879 .534. 2 931. 791 .2 052. 257 حساب تصفية متخلدات ادلؤسسات العمومية ذباه ادلزودين العموميني- 

 227,78   484. 039. 2 842. 934. 2 358. 895 الجملة

         وزارة الصناعة والتجارة

 -   054 .24 553. 25 499. 1 حساب مشروع بناا مقر وزارة الصناعة والتكنولوحيا - 

 -   054 .24 553. 25 499. 1 الجملة

         االتصالالمعلومات ووزارة تكنولوجيات 

حساب اصلاز مشروع توسيع قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال جبهيت منوبة  - 
 والنحلي

15. 921 .189 2. 659 .782 13 .261 .407 - 83,29 - 

 - 83,29 - 407. 261. 13 782. 659. 2 189. 921. 15 الجملة

         وزارة التجهيز

 - 16,25 - 610 .22 532. 116 142. 139 حساب بناا اجلسور والطرقات - 

 - 24,44 - 039 .159 770. 491 809. 650  حساب بطاح جربة - 

 - 100,00 - 787 .299 .1 - 787. 299 .1 "البنية االساسية"حساب جرب أضرار الفيضانات  - 

43. 481. 1 302. 608 738. 089. 2 الجملة 6 - 70,89 - 

         وزارة النقل

حساب جرب األضرار الناذبة عن الفيضانات البنية األساسية للسكك  - 
  احلديدية

3. 000 .000 - 3 .000. 000 -  100,00 - 

 - 100,00 - 000. 000. 3 - 000. 000. 3 الجملة

         وزارة الصحة العمومية

 - 63,34 - 480 .166 .7 069. 148 .4 549. 314 .11 حساب تصفية متخّلدات ادلؤسسات الصحّية العمومّية ذباه الصيدلية ادلركزية - 

حساب دعم مراقبة تصفية الدم والوقاية من القصور الكلوي والنهوض بزرع  - 
 االعضاا

116 .400 1. 783 .300   1 .666 .900    

  
- 

حساب اإلعانة اإليطالية ادلتأتية من التخفيض يف نسبة الفائدة ادلوظفة على  - 
 القروض العمومية اإليطالية

- 1. 317 .000 1 .317 .000   - 

 - 36,59 - 580. 182. 4 369. 248. 7 949. 430. 11 الجملة

         وزارة الشؤون اإلجتماعية 

 - 100,00 - 073 .39 - 073. 39 حساب التصرف يف مبين بورصة الشغل - 

 - 100,00 - 073. 39 - 073. 39 الجملة

         وزارة التربية

 156,39   876. 915 .4 266. 059 .8 390. 143 .3  حساب تنظيم االمتحانات وادلناظرات - 

 156,39   876. 915 .4 266. 059. 8 390. 143. 3 الجملة

         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 137,65   018. 220 853. 379 835. 159 حساب الربنامج الثقايف للطلبة - 

 137,65   018. 220 853. 379 835. 159 الجملة

 - 38,20 - 652. 043 .58 219. 898. 93 871. 941. 151 المجموو العام



134 
 

 

 
 2012جدول نفقات العنوان األول للمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة :  14ملحق عدد 

        

 بالّدينار

  األبعواب
عدد 

 المؤسسات
    في سنة

2012 

 التقديرات النهائية التنقيحات التقديرات األولية
2012/2011التغّيرات  النفقات  

 النسبة % القيمة 012 2 2011

 - 30,15 - 449 .138 718 .320 167. 459 393 .618  393 .135 000 .483 3 الجمهورية رئاسة

 439 .296 .6 465 .560 .6 063 .399 .9  063 .281 .2 000 .118. 7 7 الحكومة رئاسة
264. 026 - 

4,02 - 

 834 .995 .11 832 .283 .11 646 .373 .16  646 .562 .3 000 .811. 12 16  الداخلية وزارة
712. 002   

6,31 

 - 8,69 - 973 .416 .3 320 .892 .35 293 .309 .39 048 .132 .70  048 .381 .12 000 .751. 57 41  العدل وزارة

 13,25   254 .22 167 .190 913 .167 098 .417  098 .241 000 .176 1 الشؤون الخارجية وزارة

 18,87   421 .067 .5 104 .916 .31 683 .848 .26 283 .096 .52  283 .357 .21 000 .739. 30 32 الدفاو الوطني وزارة

 - 9,38 - 056 .4 174 .39 230 .43 727 .57  727 .13 000 .44 1 الشؤون الدينية وزارة

 045 .744 .1 505 .005 .2 519 .512 .2  519 .355 000 .157. 2 2 المالية وزارة
261. 460 - 

13,04 - 

 - - 409 .68  409 .28 000 .40 1 االستثمار والتعاون الدولي وزارة
- 

- 

 373,42   815 .926 .137 907 .862 .174 092 .936 .36 264 .134 .193  264 .134 .161 000 .000. 32 1 أمالك الدولة والشؤون العقارية وزارة

 653 .551 .56 261 .212 .53 936 .505 .84  936 .592 .14 000 .913. 69 94  وزارة الفالحة 
3. 339 .392   

6,28 

 774 .436 341 .285 979 .825 .1  979 .785 000 .040. 1 1 البيئة وزارة
151. 433   

53,07 

 19,63   378 .222 452 .355 .1 074 .133 .1 462 .859 .1  462 .199 000 .660. 1 2 الصناعة والتجارة وزارة

 3,44   574 .77 994 .329 .2 420 .252 .2 282 .878 .2  282 .121 000 .757. 2 2  تكنولوجيات المعلومات واالتصال وزارة

 - 1,10 - 756 .27 970 .487 .2 726 .515 .2 358 .259 .3  358 .287 000 .972. 2 1 السياحة وزارة

 5,29   928 .167 673 .339 .3 745 .171 .3 465 .680 .4  465 .472 000 .208. 4 2  التجهيز وزارة

 715 .214 .4 783 .516 .4 291 .477 .5  291 .067 .1 000 .410. 4 27  شؤون المرأة واألسرة وزارة
302. 068 - 

6,69 - 

 659 .967 .14 522 .389 .15 784 .110 .18 ( 216 .972) 000 .083. 19 29 الثقافة وزارة
421. 863 - 

2,74 - 

 15,44   085 .377 .2 496 .773 .17 411 .396 .15 563 .888 .27  563 .017 .5 000 .871. 22 66  الشباب والرياضة وزارة

 9,29   324 .166 .23 011 .546 .272 687 .379 .249 897 .272 .343  897 .657 .49 000 .615. 293 213 الصحة العمومية وزارة

 8,51   505 .800 176 .205 .10 672 .404 .9 696 .917 .14  696 .975 .3 000 .942. 10 32 الشؤون اإلجتماعية وزارة

 10,92   371 .474 .10 716 .398 .106 345 .924 .95 890 .800 .132  890 .023 .21 000 .777. 111 1526 التربية وزارة

 951 .384 .197 686 .946 .189 943 .924 .258  943 .766 .104 000. 158. 154 331  التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
7. 438. 265   

3,92 

االتصال والعالقات مع مجلس  وزارة
 -100,00 - 643 .235 - 643 .235 - - - - النواب ومجلس المستشارين

 24,38   450 .871 .186 946 .249 .953 496 .378. 766 996. 211 .245 .1  996 .486 .402  000. 725. 842 2431 المجمععععوو
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  2012جدول نفقات العنوان الثاني للمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة :  15ملحق عدد 
      

  بالدينار 

عدد 
المؤسسات في 

2012سنة   
 البيانات

2012/2011التغّيرات  االعتمادات المأمور بصرفها  

%النسبة  القيمة 2012 2011  

رئاسة اجلمهورية-  3  - - - - 

رئاسة احلكومة-  7  - 182.225 182 .225   - 

وزارة الداخلية-  16  - - - - 

وزارة العدل-  41  3. 399 .338 48. 166 3. 351. 172 - 98,58 - 

وزارة الشؤون اخلارجية-  1  - - - - 

وزارة الدفاع الوطين-  32  9. 508 3. 245 6. 263 - 65,87 - 

وزارة الشؤون الدينية-  1  15. 228 3. 765 11. 463 - 75,28 - 

ادلالية  وزارة-  2  252. 714 5. 970 246. 744 - 97,64 - 

وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط-  1  - - - - 

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية-  1  1. 703. 199 755. 663 947. 536 - 55,63 - 

وزارة الفالحة-  94  228. 053. 364 263. 938. 227 35. 884. 863   15,74 

وزارة البيئة-  1  - - - - 

الصناعة والتجارةوزارة -  2  - - - - 

وزارة تكنولوجيات ادلعلومات واالتصال-  2  666. 054 473. 396 192. 658 - 28,93 - 

وزارة السياحة-  1  - - - - 

وزارة التجهيز-   2  145. 094 180. 492 35. 398   24,40 

وزارة شؤون ادلرأة واألسرة-  27  60. 600 5. 942 54. 658 - 90,19 - 

وزارة الثقافة-  29  5. 188. 510 4. 119. 567 1. 068. 943 - 20,60 - 

وزارة الشباب والرياضة-  66  152. 561 369. 213 216. 652   142,01 

وزارة الصحة العمومية-  213  3. 438. 257 2. 047. 093 1. 391. 164 - 40,46 - 

وزارة الشؤون االجتماعية-   32  32. 642 22. 243 10. 399 - 31,86 - 

وزارة الرتبية-  1526  19. 350. 708 55. 640. 075 36. 289. 367   187,54 

وزارة التعليم العاِف والبحم العلمي -  331  41. 540. 285 39. 492. 035 2. 048. 250 - 4,93 - 

 20,81   253 .279. 63 316 .287 .367 063 .008. 304 المجموو 2431
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الّنتععععائععج العاّمعععععة لتنفيععذ 
قعوانيععععن المععععاليعّة 
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 I-  ميزانيّعععععة الّدولعععععععة
 

المععععععوارد - أّوال
 

العنوان األّول  موارد- أ-   
 
                                 د17.000.400.000,000   ....... دببلغ التكميليضبطت تقديرات موارد العنوان األّول وفقا لقانون ادلالّية

  د 15.298.906.319,823     ...........................................وبلغت مجلة االستخالصات
                                                                             ___________________ 

د  1.701.493.680,177     ................................... يف ادلقابيض قدرهنقصشلّا أسفر عن 
 

   

انعي عععموارد العنوان الثّ - ب -
 

 د       7.235.498.733,000........    دببلغ(1)ضبطت مجلة التقديرات النهائية دلقابيض العنوان الثّاين ادلنّقحة 
   د6.953.767.028,323 ........   .....................................…وبلغــت االستخالصــات

               ___________________ 

د  281.731.704,677   .................................... شلّا أسفر عن نقص يف ادلقابيض قدره
 

موارد صناديعق الخزينععة - ج- 
 

موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة  -1
 

  د1.080.600.000,000       .........................................للموارد بلغت الّتقديرات ادلعّدلة
د   1.262.384.356,788وبلغت ادلقابيض احملّصلة دبا يف ذلك مبلغ قدره  

 (جديد) 21مّت نقلو من التصّرف الّسابق وذلك وفقا ألحكام الفصل 
د   2.509.359.018,550       ..........................................من القانون األساسي للميزانية

                                                                                      ______________
 د     1.428.759.018,550        ..................................شلّا أسفر عن زيادة يف ادلقابيض دببلغ  

 

                                                 
  

 وادلتعلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعّهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجّية موّظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية 2013 أكتوبر 29 قرار وزير ادلالية ادلؤرخ يف  (1)
  . د40.498.733,000  دبا قدره  2012للّدولة لسنة 
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معوارد حسابات أموال المشاركة  -2
 

 د 419.109.666,465    ……………………    بلغت موارد حسابات أموال ادلشاركة
وتشمل ىذه ادلقابيض الفوائض ادلنقولة من التصّرف الّسابق 

  (جديد) 21 د وذلـك وفقا ألحكام الفصـل 336.776.573,383أي 
. من القانون األساسي للميزانّية

 

: وبذلك تكون التقديرات ادلعّدلة دلقابيض ميزانية الّدولة قد بلغت 
 

 د 17.000.400.000,000:................................................      العنوان األّول   
د             7.235.498.733,000: ................................................             العنوان الثاني

  : صناديق الخزينة 

              د 1.080.600.000,000 :  الحسابات الخاّصة في الخزينة -
د    82.333.093,082.............. :   أموال المشاركة-

                             ______________   
 د   25.398.831.826,082..............................................               أي ما مجلتو

  

:  وبلغت ادلوارد احملّصلة من جهتها 
 

د  15.298.906.319,823:................................................      العنوان األّول   
   د6.953.767.028,323     :................................................ العنوان الثاني    
 :صناديق الخزينة 

  (1)د   2.509.359.018,550 :الحسابات الخاّصة في الخزينة - 
  (2)  د 419.109.666,465 :أموال المشاركة                  - 

                                                          _______________ 
 د 25.181.142.033,161    ……………………....................أي ما جـملتو 

 د 217.689.792,921    ... ...   …شلّا أسفر عن نقص يف ادلوارد اجلملّية مقارنة بالتقديرات دببلغ
 
 

 
 

 
 

                                                 
  .(د 1.262.384.356,788) باعتبار ما تـّم نقلو من التصّرف الّسابق  (1)
        .(د 336.776.573,383) باعتبار ما تـّم نقلو من التصّرف الّسابق  (2)

 

 

 د 1.903.933.093,082

   

  د2.928.468.685,015
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الّنفقعععععععععات  - ثعانيعا 
 

نفقات العنوان األّول - أ-
 

 د 15.994.900.000,000   .......  بلغت االعتمادات الّنهائّية ادلفتوحة لتغطية نفقات العنوان األّول 
            د 15.786.178.783,695    ............................... ومّت صرف ىذه االعتمادات يف حدود

                                                                                               _______________
 د 208.721.216,305    ..................... شلّا أسفر عن فواضل اعتمادات َف تستعمل قدرىا

. يتّم إلغاؤىا
 

 د 15.298.906.319,823    ................................ومقارنة جبملة االستخالصات ادلنجزة
 

  د15.786.178.783,695  ..   ................................ جـملة الّدفوعات الفعلّيةسّجلت
    _______________                                                                           

د  487.272.463,872   .... .................................................... دببلغذباوزا
 

 د 102.573.282,577    ............... على نفقاتو دببلغالثاينمّت سبويلو من فائض موارد  العنوان 
 د  384.699.181,295    "................... احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة"ويقتطع الباقي من 

 

نفقات العنوان الثّاني - ب-                                      
 

  د  8.240.998.733,000    ....بلغت اعتمادات الدفع الّنهائّية ادلفتوحة لتغطية نفقات العنوان الثّاين
 د 6.851.193.745,746 .............................   ومّت صرف ىذه االعتمادات يف حدود

             _____________________                                                                                                    
 (1)د  1.398.804.987,254....   ..................شلّا أسفر عن فواضل اعتمادات َف تستعمل قدرىا

. يتّم إلغاؤىا
 

 د 6.953.767.028,323   ................................ومقارنة جبملة االستخالصات ادلنجزة
 

 د 6.851.193.745,746    .. ................................ جـملة الّدفوعات الفعلّيةأفرزت
    _______________                                                                           

د  102.573.282,577  ............................ ................ دببلغفوائض يف ادلقابيض
                                                 

(1)
 .د 1.252.007.509,000 دبا يف ذلك اعتمادات الّدفع غري ادلوّزعة والبالغة 
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نفقات صناديق الخزينة - ج-   
 
 نفقات الحسابات الخاّصة في الخزينة -1

 
 د 1.018.600.000,000  .................................. بلغت الّتقديرات ادلعّدلة للمصاريف

 

  د752.874.426,302    ...................................وأصلزت ىذه الّتقديرات يف حدود
                                                                                              _______________

 د 327.725.573,698    .....................شلّا أسفر عن فواضل اعتمادات َف تستعمل قدرىا
. يتّم إلغاؤىا

 

 د 752.874.426,302      ....................................ومقارنة جبملة الّدفوعات ادلنجزة
  

د   2.509.359.018,550      ....................................سّجلت االستخالصات الفعلّية
                   _____________

د  1.756.484.592,248       .....................................................فائضا دببلغ
  

.  من القانون األساسي للميزانّية (جديد) 21 وفقا ألحكام الفصل 2013يتّم نقلو إُف تصّرف 
 

 

 نفقات حسابات أموال المشاركة -2
 

يربز احلساب العاّم للسنة ادلالّية تقديرات هنائية 
   د82.333.093,082.......................................................     دببلغ قدره

 
  د 93.898.219,486......................     2012وبلغت ادلصاريف ادلنجزة خالل تصّرف 

 
د   93.898.219,486....................................   ومقارنة جبملة الّنفقات ادلنجزة 

 
 (1)د  419.109.666,465     ..........................................سجلت ادلوارد اجلملية 

                                                                                                                                                   ____________________

 د 325.211.446,979    ...................................................... فائضا دببلغ
 

                                                 
(1)

 .د مّت نقلو من التصّرف الّسابق 336.776.573,383 دبا يف ذلك مبلغ  
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. من القانون األساسي للميزانّية (جديد) 21 وفقا ألحكام الفصل 2013يتّم نقلو إُف تصّرف 
 

: وتتلّخص وضعّية االعتمادات ادلفتوحة والّنفقات ادلأمور بصرفها كاآليت 
 

 
 

  د15.994.900.000,000      : ..................................................  العنوان األّول        

   د  8.240.998.733,000      : ...............................................     العنوان الثاني         

     االعتمادات المفتوحعة
 

  د 1.018.600.000,000 :الحسابات الخاّصة في الخزينة:-   صناديق الخزينة         
 د 82.333.093,082       :أموال المشاركة حسابات                    - 

 
                                  

....................................................       المجمععوو 
 

 
 

 .......................................................العنوان األّول      
  ..........................................................العنوان الثاني      

   االعتمادات المأمور
       بصرفععها

  د 752.874.426,302.الحسابات الخاّصة في الخزينة :-صناديق الخزينة        
 د 93.898.219,486 ..حسابات أموال المشاركة-                                                      

              
                  ........................................................ المجمععوو 

 
الفواضععععععععل - ثعالثععععععععا 

 
: أفرز تنفيذ عملّيات ادليزانّية الفواضل التالية 

 
 
 
 
 
 
 
 

} 

 د 6.851.193.745,746  {

د 1.903.933.093,082 {    

 }  د 846.772.645,788

      د   25.398.831.826,082       

 

 

 

  د23.484.145.175,229

  د15.786.178.783,695
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االعتمعععادات المتبقّية  - أ
 

د  25.398.831.826,082.........................................  مبلغ االعتمادات ادلفتوحة
 

 د 23.484.145.175,229  ...................................مبلغ االعتمادات ادلأمور بصرفها
                                                                                                                                                                ______________

د   1.926.251.777,257  ........................ شلّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة قدرىا
: يتعنّي إلغاؤىا على الّنحو التاِف 

 
د   208.721.216,305...........................    العنوان األّول      - 
د   1.398.804.987,254............................   العنوان الثّاين      - 

  
  د    327.725.573,698..............    احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة      - 

 
  فوائض المععععوارد-ب
  

    د  25.181.142.033,161     . ………………..………............بلغت ادلقابيض احملّصلة  

 د 23.484.145.175,229      ......................... ………………وبلغت ادلصاريف ادلنجزة 
 ______________                                                                                   

 د  1.696.996.857,932   ....................    شلّا أسفر عن فائض يف ادلقابيض على ادلصاريف قدره 
  

 

 (جديد) 21طبقا ألحكام الفصلني  2013وباعتبار ما يتّم نقلو إُف تصّرف 
د   2.081.696.039,227      ........................  من القانون األساسي للميزانية يف حدود 45 و

 

د  1.756.484.592,248...... بعنوان احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة دبا قدره        - 
   

 د 325.211.446,979.......... وإُف حسابات أموال ادلشاركة دبا قدره        - 
 

 عن فائض صاف للمصاريف على ادلقابيض  2012يسفر تصرف 
 د  384.699.181,295    ...   ........................................................قدره

. يتّم اقتطاعو من احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة
 

} 

 د  1.926.251.777,257 }
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II– المؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانّياتها ترتيبّيا بميزانّية الدولة 
 

 موارد العنوان األّول -أّوال
 

  د 1.245.211.995,714  ...........................       ضبطت الّتقديرات النهائّية للمقابيض دببلغ
 د 1.162.263.108,696...........................................         وبلغت ادلقابيض ادلنجزة

            ________________                                                                        
  د 82.948.887,018................        ..........شلّا أسفر عن نقص يف ربصيل ادلقابيض قدره

 نفقات العنوان األّول- ثانيا
 

د  1.245.211.995,714...........................................        بلغت االعتمادات النهائّية
د  953.249.946,429.............................................        وبلغت الّنفقات ادلنجزة

                                                                                   _____________    
د  291.962.049,285...........................        شلّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة قدرىا

.  يتّم إلغاؤىا
 

النّعتععععائعععععج - ثالثا
 

 د 1.162.263.108,696.....       ...........................................مجلة ادلقابيض احملّصلة
د  953.249.946,429       .............................................  مجلة ادلصاريف ادلنجزة

 ____________                                                                                  
  د 209.013.162,267    .....................................................    الّرصيد ادلتبّقى

.  من القانون األساسي للميزانّية (جديد) 18 وفقا ألحكام الفصل 2013ينقل إُف ميزانّية سنة 
 

III-   المراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج
 

  د 115.889.146,237        ................................................بلغت ادلقابيض احملّصلة
  د 112.534.935,162       .............................................وبلغت ادلصاريف ادلنجزة

                                                                                __________
 د  3.354.211,075       ..................................شلّا أسفر عن فائض يف ادلقابيض قدره

. ينقل إُف احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة
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IV–    الصناديق الخاّصة
 

 (1) د 575.713745,695....................       يربز احلساب العاّم للسنة ادلالّية موارد مجلّية قدرىا

                                                   د 209.050.919,346      ....................................................ونفقات دببلغ 

 د 366.662.826,349        ..............................قدرىا  2012 وأرصدة متوفّرة يف موىف
 

* 
 

 

*                                         * 
 

يربز اجلدول التاِف نتائج عمليات القبض والصرف دليزانية الدولة وميزانيات ادلؤّسسات العمومّية ادللحقة 
 : 2012ميزانياهتا ترتيبّيا دبيزانّية الّدولة وادلراكز الدبلوماسية والقنصلية باخلارج والصناديق اخلاّصة يف سنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

                                       . 2011  د بعنوان األرصدة ادلتوفرة يف موىف306.214.446,222 دبا  يف ذلك مبلغ  
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اعتمادات غير 
 مستعملة لإللغاء

 اإلنجازات الرصيد المتبقى
يسحب من الحساب القاّر  البعيان التقديرات

 لتسبقات الخزينة
ينقل إلى الحساب 

 العنوان األّول العنوان الثاني صناديق الخزينة الجملة القاّر لتسبقات الخزينة

الدولة         
ادلقابيض  25.398.831.826,082 15.298.906.319,823   6.953.767.028,323 2.928.468.685,015 25.181.142.033,161 - - -

ادلصاريف  25.398.831.826,082 15.786.178.783,695   6.851.193.745,746 846.772.645,788 23.484.145.175,229 - - 1.926.251.777,257
الفارق بني ادلقابيض وادلصاريف  - 487.272.463,872-  102.573.282,577 2.081.696.039,227 1.696.996.857,932 - - -
 2013فوائض ادلقابيض ادلتعني نقلها إُف تصرف  - - - 2.081.696.039,227 - - - -

 - فوائض ادلصاريف ادلتعني اقتطاعها من احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة  - - - - - - 384.699.181,295

  -  - 1.162.263.108,696 - (866.611.636,241) 1.162.263.108,696 1.245.211.995,714 

المؤسسات العمومية ذات الميزانيات الملحقة ترتيبيا بميزانية 
 الدولة

 ادلقابيض
291.962.049,285  -  - 953.249.946,429  -  ادلصاريف 1.245.211.995,714 953.249.946,429 (367.287.316,041)

  -  - 209.013.162,267  -  - 209.013.162,267  -  فائض مقابيض العنوان األّول

       
 المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج 

ادلقابيض  115.889.146,237 115.889.146,237 - - 115.889.146,237 - - -
ادلصاريف  115.889.146,237 112.534.935,162 - - 112.534.935,162 - - -
- 

 -

 

 -

 -

 

 -

3.354.211,075 

 

3.354.211,075 

 -

 

 -

 -

 

 -

 -

 

3.354.211,075 

 -

 

 -

- 
فائض مقابيض العنوان األّول 

فوائض ادلقابيض ادلتعني إحالتها إُف احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة 

 الصناديق الخاّصة         
ادلقابيض  - - - - 575.713.745,695 - - -
ادلصاريف  - - - - 209.050.919,346 - - -
األرصدة ادلتوّفرة  - - - - 366.662.826,349 - - -

تلخيص النتائج 
د  3.354.211,075فوائض يف ادلقابيض ربال إُف احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة                    
د   384.699.181,295فوائض ادلصاريف ادلتعني اقتطاعها من احلساب القار لتسبقات اخلزينة          

د                       2.081.696.039,227صناديق اخلزينة                              - 2013فوائض تنقل إُف تصرف 
د  209.013.162,267     ادلؤّسسات العمومّية                      -                                 
     د2.218.213.826,542                                                    اعتمادات غري مستعملة تلغى

بالّدينار                                  



146 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

حسابات تصّرف المحاسبين العمومّيين الّتصريح العاّم بمطابقة 
 2012للحساب العاّم للّسنة المالّية 
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إّن دائرة احملاسبات 
 

 وادلتعّلق بتنظيم دائرة احملاسبات 1968 مارس 8 ادلؤرّخ يف 1968 لسنة 8 عدد من القانون 55عمال بأحكام الفصل 
 لسنة 218 من األمر عدد 79 والفصل 2008 جانفي 29 ادلؤرخ يف 2008 لسنة 3مثلما مّت تنقيحو بالقانون األساسي عدد 

وادلتعّلق بسري دائرة احملاسبات تتوُّف الدائرة النظر يف مطابقة حسابات تصّرف احملاسبني  1971 ماي 29 ادلؤرّخ يف 1971
العمومينّي للحساب العاّم للّسنة ادلالّية، 

 

 ادلذكور أعاله نّص صراحة على إصدار الدائرة لتصريح يف مدى مطابقة 55وحيم أّن الفصل 
احملاسبني العموميني للحساب العاّم للّسنة ادلالّية، تصّرف حسابات 

 
 

بالنسبة إُف مجيع ادلؤّسسات العمومّية اليت َف " التسويةكشوفات "الدائرة لدى وحيم َف تتوفر 
تتجاوز موارد ميزانياهتا مبلغ مليون دينار، 

 
  ؛2012          وحيم َف يتّم مّد الدائرة حبساب التصّرف دلكتب االّتصال برام اهلل بعنوان سنة 

 
  ؛2012          وحيم َف يتّم مّد الدائرة حبساب التصّرف لقباضة ادلالّية ببوعرادة بعنوان سنة 

 

ا لكل احملاسبني العموميني وأّن حساب يّ وحيم أّن أمني ادلال العاّم للبالد التونسية يعّد زلاسبا مركز
التصرف الذي قّدمو ىذا األخري للدائرة قد تضّمن ذبميعا لكل حسابات احملاسبني العموميني،   

 

، مثلما جاات مفّصلة باحلساب العام للسنة 2012وحيم تبنّي تطابق رلموع أرصدة احملاسبني العموميني لسنة 
 مع ما مّت ذبميعو حبساب أمني ادلال العام للبالد التونسية حبسابو السنوي لنفس السنة ادلعنية،  2012ادلالية 

 

 وعلى 2012وبعد االّطالع على تقرير دائرة احملاسبات حول مشروع قانون غلق ميزانّية الّدولة لتصّرف 
ادلالحظات ادلدرجة بو، 

 

:   تبنّي عدم تأ ري ادلالحظات التالية على مطابقة احلسابات وحيم
 

 على عمليات ادليزانية، سواا ما تعلق 2012عدم إدراج ادلبالغ بعنوان التسبقات ادلسندة يف سنة  -1
 منها بالعنوان األّول والعنوان الثاين وصناديق اخلزينة، وعدم تسويتها،
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، وادلضمنة ببنود العمليات للحفظ، ضمن ميزانية 2012عدم إدراج ادلوارد احملّصلة بعنوان سنة  -2
الّدولة للسنة ادلذكورة وعدم ربميلها بصفة هنائية على بنود ادليزانية بالرغم من إدراجها 

 بسجاّلت أمني ادلال العاّم للبالد التونسية،
 

عدم إدراج وضعية عمليات الطرح وادلبالغ ادلتبقية لالستخالص بعنوان موارد الّدولة تطبيقا  -3
 .  من رللة احملاسبة العمومية208ألحكام الفصل 

 
 العربية القّمة تنظيم حساب ألرصدة احملاسيب د احملاسبة العمومية عند القيبقواعد التقيد عدم -4

 ما وىو بتونس الدولية التظاىرات تنظيم حساب إُف أرصدتو ربويل متّ  الذي بتونس عشر السادسة
 .  دلوارد ونفقات ميزانية الّدولةاإلمجاِف احلجم تضحيم إُف إُف أّدى

 
: وبعد اإلّطالع 

 

I –   على حسابعات الدولة
 

ميعزانّية الّدولعععة   - أ
 

باعتبار العملّيات ادلنجزة من قبل أمني ادلال العاّم واألمني العاّم للمصاريف وأمناا ادلصاريف وأمناا ادلال 
اجلهويني وقّباض ادلالّية وقباض الديوانة واجملّمعة على أساس مبالغها بدفاتر أمني ادلال العاّم بوصفو احملاسب ادلركزي 

مّت سحبو  د 384.699.181,295 د وذلك دون اعتبار مبلغ  25.181.142.033,161للخزينة، بلغت ادلقابيض الّنهائّية ما قدره 
 .د 23.484.145.175,229وبلغت ادلصاريف . (يتعنّي نقلو إُف احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة)من متوفّرات اخلزينة 

 
 وبعد طرح مبلغ. د 1.696.996.857,932 عن فائض يف ادلقابيض على ادلصاريف دببلغ 2012وأسفر تصّرف 

 وذلك لفائدة احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة يف حدود 2013د يتّم نقلو إُف ميزانّية سنة  2.081.696.039,227
فائض  عن 2012 د، يسفر تصرف  325.211.446,979د ولفائدة حسابات أموال ادلشاركة يف حدود  1.756.484.592,248

 .يتّم اقتطاعو من احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة د 384.699.181,295  دببلغ صاف للمصاريف على ادلقابيض
 

. وتتطابق ىذه الّنتائج مع الّنتائج الواردة باحلساب العاّم للسنة ادلالّية
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عملّيات الخزينة  -  ب 
 

         سّجلت احلسابات  الّدائنة اجملّمعــة بتاريــخ  
د   28.413.295.679.169....................           فائضــا يف ادلقابيض قدره2011 ديسمـبـر 31

د   25.679.269.847.235.........  وسّجلت احلسابات ادلدينة من جهتها فائضا يف ادلصاريف قدره
                                                                         _________________   

د  2.734.025.831,934...................           شلّا أسفر عن فائض صاف يف ادلقابيض قدره
. وديّثل ىذا الفائض الصايف الّرصيد ادلوجود بصندوق أمني ادلال العامّ 

 
إّن الرصيد النهائي الذي يظهر من خالل حسابات أمني ادلال العاّم مطابق للرصيد الذي يربز من خالل 

. احلساب اخلاّص بتداول األموال من مقابيض ومصاريف كما ورد يف احلساب العاّم للسنة ادلالّية
 

وعلى صعيد آخر، أفرزت موازنة احلسابات الفرديّة للمحاسبني العموميني حبساب تصّرف أمني ادلال العاّم يف 
: الفارق التاِف" عملّيات الّتسوية مع القّباض"مستوى حساب تداول األموال بني احملاسبني ادلسّمى 

 

د  5.682.521.778,210لدى أمني ادلال العام     " حساب التسوية مع القّباض"رصيد بند - 
رصيد  األمني العاّم للمصاريف وأمناا ادلصاريف وأمناا  - 

 د 1.049.060.996,7521    ....................ادلال اجلهويني وقّباض ادلالّية وقّباض الّديوانة
                                                                 _______________   

د 4.730.148.587,975           .................  عملّيات بصدد الّتنـزيل
 

وديّثل ىذا الفارق مبلغا متبّق للتسوية يف انتظار تنزيل عملّيات الّصرف ادلنجزة من قبل األمني العاّم للمصاريف 
وأمناا ادلصاريف وأمناا ادلال اجلهويني وقّباض ادلالّية وقّباض الديوانة حبساب أمني ادلال العاّم واليت َف يتّم إدراجها بعد 

. 2012حبسابو عند غلق تصّرف 
 

II–  وعلى حسابات المؤّسسات العمومّية ذات الميزانّيات الملحقة ترتيبّيا 
بميزانّية الدولة 

  
د   1.162.263.108,696   .......  بلغت مقابيض العنوان األّول جملموع ادلؤّسسات العمومّية

 د 953.249.946,429   ..............................   وبلغت مصاريف العنوان األّول
                                                                    ______________

د   291.962.049,285....................................     شلّا أسفر عن رصيد دببلغ
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من القانون  (جديد) 18وذلك وفقا ألحكام الفصل  2013يتعنّي نقلو إُف ميزانّيات الـمؤّسسات العمومّية لسنة 
.  األساسي للميزانّية

 

 .  مع الّنتائج اليت وردت باحلساب العاّم للسنة ادلالّيةالنهائّية ىذه الّنتائج وتتطابق

 
III–   وعلى حسابات المراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج 

 
: باخلارج   بلغت عملّيات العنوان األّول من ادليزانّية التـى أصلزىا زلاسبو ادلراكز الدبلوماسّية والقنصلّية

 

  د  115.889.146,237    ................................................      قبضا

د    112.534.935,162                  ..............................................وصرفا
                                                                 _____________   

د    3.354.211,075.............            شلّا أسفر عن فائض صاف يف ادلقابيض قدره
 

. ويتعنّي إحالة ىذا الفائض إُف احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة
 . وتتطابق ىذه الّنتائج مع الّنتائج اليت وردت باحلساب العاّم للسنة ادلالّية

 
 

IV- وعلى حسابات الصناديق الخاّصة 
 

 

 د 575.713.745,695  .............   بلغت ادلوارد اجلملية احملّصلة للصناديق اخلاّصة
 د   209.050.919,346......................................      وادلصاريف ادلنجزة

         ___________
 د   366.662.826,349   ........ ......    مجلتها2012شلّا أفرز أرصدة متوفّرة يف موىف 

 
 

 *                                   
  *              *                           

 مطابق حلسابات التصّرف اليت وردت على الدائرة من 2012 فإّن احلساب العاّم للسنة ادلالّية لتصّرف وختاما
قبل احملاسبني ادلعنيني سواا فيما خيّص عملّيات ميزانّية الدولة وميزانّيات ادلراكز الدبلوماسّية والقنصلّية باخلارج أو العملّيات 
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اليت أصلزهتا اخلزينة العاّمة وكذلك حلسابات التصّرف أو الكشوف اإلمجالّية لعملّيات ميزانّيات ادلؤّسسات العمومّية ذات 
. ادليزانّيات ادللحقة ترتيبّيا دبيزانّية الدولة

 
: وبناا على ذلك فهي تأمر دبا يلي

 

ربفظ الكشوف والو ائق وادلستندات الّت انبّن عليها ىذا الّتصريح بكتابة الدائرة وذلك للّرجوع إليها عند - 
االقتضاا، 

 

 بنسخة من ىذا الّتصريح، 2012يرفق مشروع قانون غلق ادليزانّية لسنة - 
 

 .2012يرفق هبذه النسخة تقرير دائرة احملاسبات ادلتعّلق بغلق ميزانّية الدولة لتصّرف - 
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  2014  ديسمرب17  نّص ىذا التصريح من قبل اجللسة العاّمة لدائرة احملاسبات يف اجتماعها ادلنعقد يفضبط

  : السّيدات والّسادةحبضور
 

 ونورالدين الزواِف وفرج الكشو وىند القوصلي المقّرر العام وزلّمد بوليلة الرئيس األّولعبد اللطيف اخلرّاط 
رؤساء وصليب القطاري وزلمد الطرابلسي وعمر التونكيت وحامت السليين وشريفة قويدر وفضيلة القرقوري وزىرة خّياش 

 وعبد اجمليد مشكان وىالة ىاجر جابر و أمال بن رمضان وعلياا براطلي ونرجس السالمي وادلنجي احلمامي ومنري غرف
بن رجب ومراد بن قسومة وزلمد ياسني الزمين وإيناس زنينة ورًن حسن وشرياز التليلي وعباس بدر وزكرياا محودة ومّن 

وخالد بن علي وزلمد بوعزيز واحلبيب عبد رؤساء أقسام بوراوي وهناد معلول وفتحية محاد وسامية الزموري وأكرم ادلوحلي 
 . مستشارونالسالم ولطفي واردة وزلمد شيحة ومساح بن محة ورجاا عفيفي 

 
 والسيدة سامية العياري والسيد الزاىر مندوب الحكومة العاموحضر اجللسة كذلك السيد زلمد رفيق كرًّن 

 . لدى دائرة احملاسباتمندوبو حكومةالثابيت والسيدة صباح العريضي 
 
























































