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 موارد المؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة -القسم الثاني
 

مؤّسسة بعد أن كانت يف حدود  2493عدد املؤسسات امللحقة ميزانّياتا ترتيبّيا مبيزانّية الّدولة  2014بلغ يف سنة 
 د مقـابل.م 2.040,936موارد مجلية قدرها  2014وحققت هذه املؤسسات خالل تصّرف . 2013مؤّسسة يف سنة  2454

 بني العنوان األّول املوارد وتوّزعت هذه. % 1,19د ونسبته .م 23,935 قدره مسجلة منّوا 2013 يف سنة د.م 2.017,001
 ).د.م 855,914( والعنوان الثاين) د.م 1.185,022(
 

 I-  موارد العنوان األّول 

بلغت التقديرات النهائية املتعّلقة مبوارد العنوان األّول مليزانيات املؤّسسات العمومية ذات امليزانيات امللحقة ترتيبّيا 
مسجلة  2014د يف سنة .م 1.185,022املوارد احملّصلة مجلة وبلغت  .2014سنة يف  د.م 1.249,923مبيزانية الدولة ما قيمته 

 4ويربز اجلدول املدرج بامللحق عدد . % 2,13د وبنسبة .م 24,683منّوا بقيمة ) د.م 1.160,339(مقارنة بالتصّرف الّسابق 
 .2014 تقديرات واجنازات موارد العنوان األّول هلذه املؤّسسات يف سنة

 
ر ونتج ارتفاع موارد العنوان األّول عن املفعول املزدوج لنمّو موارد عدة مؤسسات خاصة منها تلك الراجعة بالنظ

ووزارة ) د.م 7,183+(ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ) د.م 9,551+(ووزارة الصّحة ) د.م 29,175+(إىل وزارة الرتبية 
ولرتاجع موارد عدد من املؤسسات األخرى وخصوصا ) د.م 2,336+(ووزارة الّداخلية ) د.م 4,263+(شؤون املرأة واألسرة 

 .)د.م 6,584 -(ووزارة الفالحة ) د.م 7,863 -(ووزارة العدل ) د.م 14,915 -(ّدفاع الوطين الراجعة منها بالنظر إىل وزارة ال
 

 :حسب وزارات اإلشراف 2014ويربز الّرسم البياين الّتايل توزيع موارد العنوان األّول للمؤّسسات العمومية يف سنة 
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ومنح مسندة هلا من ) د.م 620,768(بني مواردها الذاتية  2014وتوّزعت موارد املؤّسسات العمومّية يف سنة 
املوارد اجلملّية  حّصة املوارد الذاتّية، ضمن 2014وخالفا للسنة الّسابقة، تدّعمت يف سنة ). د.م 564,254(ميزانّية الّدولة 

 .2013يف سنة  % 48,75 مقابل % 52,38إىل 
 

يت الرتبية والتعليم املوارد اجلملية، فإن حصيت وزار  على حّصتها ضمن 2014ولئن حافظت وزارة الصّحة يف سنة 
 .العايل والبحث العلمي شهدتا حتسنا طفيفا خالل هذه السنة

 
II - موارد العنوان الثاني 

يف الرتاجع  الّدولة ترتيبّيا مبيزانّية موارد العنوان الثاين مليزانيات املؤّسسات العمومّية ذات امليزانيات امللحقةواصلت 
د ونسبته .م 0,748أي بتدّن قدره  2013يف سنة  د.م 856,662مقابـل  2014 يف سنةد .م 855,914 حيث ارتفعت إىل

وتوّزعت موارد العنوان الثاين بني املوارد احملّصلة . يف التصّرف الّسابق % 1,15د ونسبته .م 9,950مقابل تدّن قدره   % 0,087
 .خالل السنة والفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق

 
 الموارد المحّصلة خالل الّسنة –أّوال 

 
مقابل اخنفاض  % 20,20د وبنسبة .م 97,301اخنفاضا مببلغ ) د.م 384,267( 2014سنة  شهدت املوارد احملّصلة يف

، استأثرت املؤّسسات الّتابعة لوزارة الفالحة 2013وعلى غرار سنة . يف التصّرف السابق % 16,87د وبنسبة .م 97,731مببلغ 
 ).% 53,75(باجلزء األوفر من املوارد احملّصلة ) مؤّسسة 94(
 

مقابل  2014يف سنة  % 37,79لتبلغ ) مؤّسسة 1541(وتدّعمت حّصة املؤّسسات الراجعة بالنظر إىل وزارة الرتبية  
موارد العنوان الثاين للمؤّسسات العمومّية امللحقة ميزانياتا  5ويربز اجلدول املدرج بامللحق عدد . 2013 يف سنة % 35,87

 . 2014و 2013 ترتيبيا مبيزانية الدولة واحملّصلة خالل سنيت
 

 الفوائض المنقولة من التصّرف الّسابق –ثانيا 

. 2013يف سنة  د.م 375,094مقابل  د.م 471,646حجم الفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق  2014بلغ يف سنة 
منها  وتعّلق اجلزء األوفر. 2013يف سنة %  43,79 مقابل % 55,10من مجلة موارد العنوان الثاين لتبلغ  تهاوتعززت حصّ 

 ).% 18,69( التعليم العايل والبحث العلميو ) % 33,32(الفالحة و ) % 40,08( الرتبية اتباملؤّسسات الّتابعة لوزار 
 
 


