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 موارد المراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج  -القسم الثالث

وارتفعت تقديرات . مركزا 88إىل  2014سنة يف ارتفع عدد املراكز الدبلوماسية والقنصلية للبالد التونسية باخلارج 
يف  د.م 118,367د مقابل .م 131,921إىل  2014موارد العنوان األّول للمراكز الدبلوماسّية والقنصلّية باخلارج بعنوان سنة 

يف  د.م 124,297د مقابل .م 136,744د، بلغت التقديرات النهائّية .م 4,823وباعتبار الّرتفيع فيها بقيمة . التصّرف الّسابق
 .% 10,01د وبنسبة .م 12,447أي بزيادة مببلغ  2013 سنة

 
والبالغة  2013د توزعت بني فواضل سنة .م 16,399وفيما يتعّلق مبوارد العنوان الثاين هلذه املراكز فقد بلغت 

 .د.م 6,866والبالغة  2014د واملقابيض احملّصلة بعنوان سنة .م 9,533
 

 موارد الصناديق الخاّصة -القسم الرابع

ُتضّمن باحلساب العاّم للسنة املالّية ومشروع قانون غلق  من القانون األساسي للميزانّية 47عمال بأحكام الفصل 
 .، وضعية إجنازات الصناديق اخلاّصة يف مستوى كّل من املوارد والنفقات2014امليزانّية لسنة 

  
ملعطيات املدرجة ضمن احلساب العاّم دون وتستند رقابة الدائرة، يف ما يتعّلق بعمليات هذه الصناديق، على ا

تولت وجتدر اإلشارة إىل أنه بطلب من الّدائرة . إمكانية التثبت، يف غياب مصادر أخرى، من مشولية هذه العمليات
ومن البنك املركزي الّتونسي دون محلها أختام أو من البنك الوطين الفالحي وثائق مسلمة تقدمي مصاحل وزارة املالّية 

باحلساب العاّم  ةاملدرج األرصدةوهو ما حال دون التأّكد من دقّة األمر بستة حسابات من أصل مثانية تعلق و . اتإمضاء
 .2014لسنة 

 

د موّزعة بني األرصدة املنقولة من السنة .م 626,115إىل  2014وارتفع حجم موارد الصناديق اخلاّصة يف سنة 
وجتاوزت مجلة موارد هذه الصناديق اجنازاتا احملّققة ). د.م 235,813(واملوارد احملّصلة خالل السنة  )د.م 390,302( الّسابقة

 يتة بني سنويربز اجلدول املوايل تطّور أرصدة الصناديق اخلاصّ . % 3,64د وبنسبة .م 22,006 يف التصّرف الّسابق بقيمة
 : 2014و 2013
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ل ــــد مقاب.م 22,006اع موارد هذه الصناديق حيث سّجلت منّوا مببلغ ــارتف  2014اال تواصل يف سنة ـــــــــوإمج
 .2012و 2013د يف سنيت .م 35,913د و.م 28,395

 
) د.م 3,141 +(وصندوق ضمان املؤّمن هلم ) د.م 27,049+(ا الصندوق الوطين للضمان ارتفاع املوارد أساس ومشل

أّما الرتاجــــــع، فقد تعّلق أساسا بالصندوق الوطين ). د.م 2,067 +(والصندوق اخلاص بالتنمّية الفالحية والصيد البحري 
 .)د.م 10,127 -(للنهوض بالصناعات التقليديّة واحلرف الصغرى 

 
أّن هذه املوارد توّزعت بني الفوائض املنقولة من  2014يف سنة  ويتبّني من هيكلة املوارد احملّصلة للصناديق اخلاّصة

 ). % 19,26(واملوارد الذاتّية ) % 18,40(منحة الّدولة و  )% 62,34(الّسابق  التصّرف
 

مقابل أرصدة  د.م 419,868تراكم أرصدة بعض الصناديق اخلاّصة مببلغ مجلي يساوي  2014ونتج عن تصّرف 
أساسا بالصندوق الوطين للضمان  2014وتعّلقت األرصدة يف سنة . يف التصرف السابق د.م 390,301متبقية مببلغ 

 .% 82,20أي بنسبة ) د.م 345,112(
 

أن صندوق تغطية خماطر الصرف مل يقم بتعويض  2014الية للسنة امل ما ورد باحلساب العامّ  حسب ولوحظ
  .د نظرا إىل عدم توفر السيولة.م 33,849خسائر مببلغ 

 
 

 بالّدينار
 الرصيد في

 2014ديسمبر  31
الموارد الجملّية لسنة 

2014 

 الرصيد في 2014موارد سنة 
ديسمبر   31

2013 
 بيان الصندوق

 منحة الّدولة الموارد الذاتّية

 صندوق التطوير والالمركزية الصناعية  - 9.968.513 50.000.000 1.735.319 61.703.832 26.412.065

الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليديّة  - 582.741 - 10.348.163 10.930.904 3.860.904

 صندوق تغطية مخاطر الصرف  - - - 67.406.187 67.406.187 -  

 الصندوق الوطني للضمان  - 318.645.051 - 28.232.658 346.877.709 345.112.065

 صندوق ضمان المؤّمن لهم  - 28.836.953 - 11.580.297 40.417.250 11.623.700

  الصندوق الخاص بالتنمّية الفالحية والصيد البحري - 22.998.207 22.400.000 308.400 45.706.607 28.302.404

 صندوق النهوض بقطاع الزيتون  - 3.215.084 - 1.138 3.216.222 2.676.808

 الحساب المركزي  - 6.054.921 42.800.000 1.001.300 49.856.221 1.880.270

 الجملة 390.301.470 115.200.000 120.613.462 626.114.932 419.868.216

      


