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ّية الّدولة وميزانّيات المؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانياتها تحليل تكاليف ميزان: الثاني العنوان
 بالخارجترتيبيا بميزانية الّدولة والمراكز الّدبلوماسّية والقنصلّية 

 
 

وصناديق اخلزينة وميزانيات   الّدولة بعنوانيها األّول والثاين  كّال من ميزانية 2014حتليل التكاليف لسنة  يتناول
  .واملراكز الدبلوماسية والقنصلّية باخلارج والصناديق اخلاّصةميزانياتا ترتيبّيا مبيزانّية الّدولة  امللحقة املؤّسسات العمومّية

 
 تكاليف ميزانّية الّدولة -األّول القسم 

 
قانون املالية  مبوجبوّمت . د.م 28.025بالنسبة مليزانّية الّدولة ما قيمته  2014بلغت تقديرات قانون املالّية لسنة 

ّمت على املستوى الرتتييب، الرتفيع يف  وفضال عن ذلك. د.م 27.525 لتبلغ % 1,78نسبته مبا التكميلي التخفيض فيها 
1T )د.م 78,485(موظّفة  مادات املخّصصة لنفقات الّتنمية املرتبطة مبوارد خارجّيةاالعت
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، ترتفع التقديرات )د.م 48,077(عتمادات املفتوحة خالل الّسنة بعنوان حسابات أموال املشاركة وباعتبار اإل
عتمادات وتواصل يف هذه السنة تراجع نسق منّو هذه اال. د.م 27.651,562 إىل 2014يف سنة  امليزانيةالنهائّية لنفقات 
ونتج هذا التطّور . 2012يف سنة  % 17,71ابق وـــيف التصّرف الس % 7,62ل ــــــــمقاب % 1,16 ادة بنسبةـــــــــحيث كانت الزي

واحلسابات اخلاّصة يف ) د.م 836,758(+اعتمادات كّل من العنوان الثاين ل املزدوج لنمّو عن املفعو ) د.م 409,881(+
 ). د.م 92,377-(وحسابات أموال املشاركة ) د.م 381-(ولرتاجع اعتمادات العنوان األّول ) د.م 46,500(+اخلزينة 

 
بعنوان  وجتدر اإلشارة إىل أن توزيع اعتمادات الربامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بني أبواب امليزانية متّ 

من قانون املالية  11الفصل  بأحكاموذلك عمال  2013أكتوبر  30على أساس اهليكلة اجلاري با العمل بتاريخ  2014سنة 
 .2014لسنة 

 
سحب هذا اإلجراء على مخسة  2014امليزانية حسب األهداف، ّمت قي سنة  مشروعومن جهة أخرى، ويف إطار 

التجهيز ووزارة النقل ووزارة التشغيل حيث شهدت إدخال حتويرات  وزارات أخرى وهي وزارة املالية ووزارة الصناعة ووزارة
ل دون العنوان األوّ  قة يف تقدمي البيانات اقتصرت علىغري أن هذه الطري. تسمية الفصول والفقرات ضمن ميزانياتاعلى 

 . أن تشمل نفقات التنمية

                                                 
واملتعلق بالرتفيع يف اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة  2016فيفري  15قرار وزير املالية املؤرخ يف  (1)

 . 2014لسنة 
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أي  2014يف سنة  د.م 26.662,181يف حدود مبلغ  املفتوحة ّمت صرف االعتماداتعلى صعيد اإلجناز و 
د .م 989,381بلغت مجلتها  متبقيةوأفرز تنفيذ امليزانّية اعتمادات . 2013يف سنة  % 95,60مقابل  % 96,42بنسبة استهالك ب

 .)د.م 120,406(وصناديق اخلزينة  )د.م 566,091( والعنوان الثاين) د.م 302,884(العنوان األّول  مشلت كّل من
 

 % 2,02نسبته و د .م 528,950ارتفاع نفقات ميزانية الدولة مبا قيمته  2014ومقارنة بالسنة الّسابقة، شهدت سنة 

من الناتج احملّلي اإلمجايل مقابل  %  33نفقات ما نسبته ال هذه ومثّلت. % 11,28د و.م 2.649,086مقابل على التوايل 
(1T 2013يف سنة  %  34,77

38F
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 بقايا للتسوية يف مستوى عمليات اخلزينة 2014حساب التصّرف ألمني املال العاّم لسنة وعلى صعيد آخر يربز 
د تتعلق أساسا بتسديد .م 586,618د منها .م 890,623يفوق جمموعها  على عمليات امليزانيةأسندت بعنوان تسبقات 

وفضال عن خمالفة عدم تسوية التسبقات لألحكام املنظمة  .من امليزانية العنوان األّولختّص د .م 301,169و الدين العمومي
من جملة احملاسبة العمومية فإن التصرف على هذا النحو حيجب جتاوزا لالعتمادات  59إلسنادها وخاصة منها الفصل 

 .بنفس القيمة 2014املرخص فيها بعنوان سنة 
 

) د.م 17.039,818(حّصة نفقات التصّرف  2014سنة  يفت لسنوات السابقة، تراجعل اخالفمن جهة أخرى و و 
فيما ارتفعت حّصة كّل من نفقات الّتنمية  يف السنة الّسابقة % 66,20مقابل  % 63,91لتبلغ  الّدولة ميزانّيةنفقات ضمن 

 .2013 يف سنة % 16,90و % 14,17مقابل على التوايل  % 17,53و % 15,67ونفقات خدمة الّدين العمومي على التوايل إىل 
 

   : 2014 إىل 2010ويربز اجلدول املوايل تطّور نفقات امليزانّية خالل السنوات من 
 د.م        

 السنة

 البيانات
5B2010 6B2011 7B2012 8B2013 9B2014 

 2014/2013 التغّيرات

 % النسبة القيمة

 - 1,51 - 260,848 17.039,818 17.300,666 14.511,929 12.353,655 9.836,152 نفقات التصّرف -
 12,78 473,337    4.176,895 3.703,558 4.062,288 3.739,400 3.477,521 نفقات التنمية -
 5,82 257,323    4.674,997 4.417,674 4.063,156 3.369,615 3.490,762 خدمة الّدين العمومي -
 8,31 59,138    770,471 711,333 846,772 1.111,822 926,335 صناديق الخزينة -

 2,02 528,950    26.664,181 26.133,231 23.484,145 20.574,492 17.730,770 الجملة
 الناتج المحلي اإلجمالي

 *)باألسعار الجارية(
40B63.054,8 41B64.492,4 42B70.354,4 43B75.145,9 44B80.808,8 45B5.662,9 46B7,54 

من الناتج المحلي  % 
 اإلجمالي 

47B28,12 48B31,90 49B33,38 50B34,77 51B33,00 - - 

 2016أكتوبر  30بنك املركزي التونسي بتاريخ لل املالية حتيني هذه النسب باعتماد االحصائيات متّ * 

                                                 
 .2016أكتوبر  30بنك املركزي التونسي بتاريخ لل املاليةّمت حتيني هذه النسب باعتماد االحصائيات  (1)
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) د.م 7.378,894(والعنوان الثاين ) د.م 18.514,816(بني العنوان األّول  2014وتوّزعت نفقات امليزانّية يف سنة 
 ).د.م 770,471(وصناديق اخلزينة 

 
 I-  نفقات العنوان األّول 
 

قانون اقتضى و . د.م 19.037,700بعنوان نفقات العنوان األّول للميزانية  2014بلغت تقديرات قانون املالّية لسنة 
عن اعتمادات السنة  اتراجعمسّجلة  د.م 18.817,700 ضبط �ائيا مبا قدرهد لت.م 220فيها مببلغ  التخفيضاملالّية التكميلي 

 .% 16,51و % 20,03على الّتوايل بنسبة  2012و 2013 مقابل منّو يف سنيت % 1,98د وبنسبة .م 381الّسابقة مببلغ 
 

ائية ـــــد لتبلغ بذلك نسبة استهالك االعتمادات النه.م 18.514,816ادات يف حدود ــــــوّمت صرف هذه االعتم
د .م 302,884اعتمادات متبّقية قدرها  امليزانية نفيذوأفرز ت. يف السنة الّسابقة % 97,48 مقابل 2014يف سنة  % 98,39

علما  )د.م 60,057(والتدّخل العمومي ) د.م 71,530(ووسائل املصاحل ) د.م 118,513(التأجري العمومي تعّلقت أساسا ب
 .د.م 52,782بأن نفقات التصرف الطارئة أفرزت فواضل مببلغ 

 
  % 1,07و د وبنسبة.م 199,355مببلغ  2014سنة يف نفقات العنوان األّول  تضاخنف، للسنوات السابقة اوخالف

ّرف ــات التصـــــــــــــــع نفقـــونتج هذا التقّلص عن تراج  .2013سنة يف  % 18,55ة ـــــــــــــد وبنسب.م 2.927,992ل منّو مببلغ ــــــــمقاب
1T39F% 5,5 وباعتبار ارتفاع مستوى األسعار بنسبة ).د.م 61,493( فوائد الّدين العموميحّد منه ارتفاع  )د.م 260,848-(

)1(
1T ،

 .يف السنة السابقة % 12,45بنسبة  منّو صاف مقابل % 6,57 تراجعا صافيا بنسبة 2014نفقات يف سنة هذه ال تسّجل
 

يف  % 24,55مقابل  من الناتج احملّلي اإلمجايل % 22,32نسبته ما  2014ومثّلت نفقات العنوان األّول يف سنة 
يف التقليص من حّصة هذه  2014يف سنة ) د.م 22.635,301( وساهم تطّور حجم املوارد الذاتية للميزانّية. التصّرف الّسابق

  .2012و 2013يف سنيت  %  78,51و % 84,80مقابل على التوايل  % 81,80النفقات منها حيث بلغت ما نسبته 
  

والتنقيحات املدخلة عليها  2014وتتضّمن التحاليل التالية تقديرات نفقات العنوان األّول من ميزانّية الّدولة لسنة 
خالل السنة ومتابعة تطّور االعتمادات املفتوحة واالعتمادات املأمور بصرفها وكذلك استهالك اإلعتمادات مركزيّا 

 .وجهويّا
 
 

                                                 
 .2015التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة  )1(
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 المفتوحة  عتماداتاال -أّوال
 

وّمت مبوجب . د.م 19.037,700يف حدود  2014قانون املالّية لسنة  وفقضبطت تقديرات نفقات العنوان األّول 
يف التصّرف  % 5,81 ترفيع بنسبةمقابل  %  1,16د أي بنسبة .م 18.817,700قانون املالية التكميلي التخفيض فيها إىل 

 .ومشل كّل أقسامهانفقات التصّرف لاالعتمادات املخّصصة بهذا التخفيض  وتعّلق .الّسابق
 

يف أوال اعتمادات العنوان األّول تعديالت أخرى اقتضتها إجراءات ترتيبية متثّلت  أدخلت علىوفضال عن ذلك، 
يف حتويل االعتمادات  ثانيافقات التصّرف و نتوزيع االعتمادات املرّمسة بباب الّنفقات الطارئة وغري املوّزعة على بقّية أقسام 

  .األقسام وبني الفصولبني 
 

املرّمسة بباب الّنفقات الطارئة وغري املوّزعة  االعتمادات حجم 2014ضبط قانون املالّية لسنة من الناحية األوىل، ف
. 2013د يف سنة .م 155,133د مقابل .م 268,811د وخّفض فيها قانون املالية التكميلي لتبلغ .م 296,186 يف حدود

يف  % 63,46مقابل  % 80,36ل نسبة ما ميثّ أي د .م 216,029بقية األقسام على مبلغ  االعتمادات بنيواقتصر توزيع هذه 
 . التصّرف الّسابق

 
يف  % 60,15مقابل  2014يف سنة  % 72,81وارتفعت حصة قسم التأجري العمومي من هذه اإلعتمادات إىل 

وذلك رغم انتفاء الصبغة الطارئة على هذا الصنف من  القارينري األعوان ص اجلزء األوفر منها لتأجخصّ  ابقالتصرف السّ 
كما . %  32,90مقابل  % 8,62نصيبه إىل على حساب قسم وسائل املصاحل الذي تراجع  وكان هذا االرتفاع. النفقات

 . % 6,95مقابل   % 18,57تدعمت حصة قسم التدخل العمومي من املصاريف الطارئة لتبلغ 
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د خّصص منها .م 53,227وعلى صعيد أبواب امليزانية، انتفعت وزارة الدفاع الوطين باعتمادات تكميلية قدرها 
د منه .م 44,248وكان نصيب وزارة املالية من هذه االعتمادات يف حدود . د لتأجري األعوان القارّين.م 49,612مبلغ 

د .م 42,258ت وزارة الداخلية باعتمادات تكميلية قدرها وحضي. د لنفقات التأجري العمومي حسب الربامج.م 35,400
د .م 34,716كما استأثرت وزارة الرتبية باعتمادات إضافية مبا قيمته ). د لتأجري األعوان القارّين.م 26,400منها (

لة وتبعا لذلك، بلغت حّصة هذه الوزارات األربعة من مج. خّصصت بالكامل لنفقات التأجري العمومي حسب الربامج
 .توزيع اإلعتمادات التكميلية حسب األبواب واألقسام 5ويبّني امللحق عدد . % 80,75 االعتمادات التكميلية نسبة

 

العتمادات اليت ّمت حتويلها من قسم إىل قسم ومن لاحلجم اجلملي  عجترا  2014ثانية، تواصل يف سنة ومن ناحية 
ومثّلت هذه   2012د يف سنة .م 105,773د يف التصّرف الّسابق و.م 62,787د مقابل .م 51,872فصل إىل فصل ليبلغ 

 .2013يف سنة  % 0,35مقابل  % 0,30التصّرف نسبة  نفقاتالنهائية لعتمادات الضمن االتحويالت 
 

ويف املقابل اخنفضت ) د.م 4,378(عتمادات قسم وسائل املصاحل زيادة صافية يف اوأفرزت هذه التحويالت 
ويربز اجلدول الوارد . د.م 1,546د و.م 2,832اعتمادات قسمي التأجـري العمومي والتدخل العمومي على التوايل مببلغ 

 .عتمادات احملّولة من قسم إىل قسم ومن فصل إىل فصلاال 6بامللحق عدد 
 

النهائّية املرصودة للعنوان األّول من ميزانية الدولة لسنة  حجم االعتمادات بلغونتيجة لكّل هذه التعديالت، 
 .% 20,03 بنسبةمقابل منّو  % 1,98د مسّجال مقارنة بالتصّرف السابق، تقّلصا نسبته .م 18.817,700ما قيمته  2014

 % 7,78بنسبة  ياتراجعا صافتسّجل االعتمادات النهائية  )40F1( )% 5,8( 2014وباعتبار النسبة املقّدرة لنمّو األسعار يف سنة 
ويربز اجلدول املوايل توزيع اإلعتمادات النهائية بني جزأي  .% 15,23مقابل ارتفاع صاف يف التصّرف السابق مبا نسبته 

 : 2013ومقارنتها باعتمادات سنة  2014العنوان األّول وأقسامه يف سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  2014امليزان االقتصادي لسنة  )1(
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 ينـــاربالدّ 

 االعتمادات المفتوحة االعتمادات
 قانون المالية التكميلي

االعتمادات 

 التكميلّية

 2014/2013 التغّيرات االعتمادات النهائّية التحويالت

 %النسبة  القيمة 2014 2013 - + بقانون المالّية األقسام

I -8,41 826.522.420   10.659.258.100 9.832.735.680 40.318.847 37.486.847 157.291.100    10.504.799.000 10.554.866.000 التأجري العمومي 

II -1,95 - 20.178.27 - 1.014.265.070 1.034.443.340 5.482.930 9.860.800 18.615.200    991.272.000 1.050.830.000 وسائل املصاحل 

III -17,83 - 1.218.442.852 - 5.616.394.801 6.834.837.653 6.071.210 4.525.340 40.122.671    5.577.818.000 5.660.818.000 التدّخل العمومي 

VI - 6,88 - 3.901.298 - 52.782.029 56.683.327 - - 216.028.971 - 268.811.000 296.186.000 نفقات التصّرف الطارئة 

 2,34 - 416.000.000 - 17.342.700.000 17.758.700.000 51.872.987 51.872.987 - 17.342.700.000 17.562.700.000 نفقات التصّرف  

V 2,43 35.000.000   1.475.000.000 1.440.000.000 170.170.000 170.170.000 - 1.475.000.000 1.475.000.000 فوائد الّدين العمومي 

 1,38 - 381.000.000 - 18.817.700.000 19.198.700.000 222.042.987 222.042.987 - 18.717.700.000 19.037.700.000 المجموع  
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عن أساسا د .م 381مببلغ  2014ونتج اخنفاض حجم االعتمادات النهائّية للعنوان األّول خالل سنة 

) د.م 20,178 -(ووسائل املصاحل    )د.م 1.218,443 -(تراجع االعتمادات املخّصصة لقسمي التدّخل العمومي 
 . )د.م 35 +( وفوائد الّدين العمومي )د.م 826,522 +(ارتفاع اعتمادات قسمي التأجري العمومي  حّد منه

 

ج كّل من على هيكلتها باستثناء دم 2014يف سنة إمجاال حافظت اليت ميزانية الدولة وعلى صعيد أبواب 
ج وزاريت ودموزارة التنمية والتعاون الدويل وزارة االستثمار والتعاون الدويل ووزارة التنمية اجلهوية والتخطيط ضمن 

مادات بعض ص اعتعول املزدوج لتقلّ فعنوان األّول عن املالنهائية لل عتماداتاالنتج تراجع فقد ، البيئة والتجهيز
مادات املخّصصة تت خاصة االعفقد اخنفض. اعتمادات البعض اآلخر من جهة أخرى األبواب من جهة ولنموّ 

دعم احملروقات تبعا لتدّين أسعار هذه املواد لتقلص التقديرات بعنوان نتيجة ) د.م 1.380,676 -(لوزارة الصناعة 
 . )د.م 32,412 -(التجارة والصناعات التقليدية  ولوزارة

 

ووزارة ) د.م 267,661 +(سّجلت أهّم الزيادات يف اعتمادات العنوان األّول لدى كّل من وزارة الرتبية و 
ووزارة املالية ) د.م  96,218 +(ورئاسة احلكومة ) د.م 145,424 +(ووزارة الدفاع الوطين ) د.م 162,533 +(الداخلية 

 ). د.م  95,235 +(
 

ادات املرصودة للعنوان األّول لتبلغ ــــــــحّصة وزارة الصناعة من االعتموتبعا هلذه التطورات، تراجعت 
ووزارة الداخلّية ) % 17,12 مقابل % 18,89(تدّعمت حّصة كّل من وزارة الرتبية  يف حني % 19,61مقابل  % 12,67

 ).  % 9,14 مقابل % 11,02(
 

فوائد الّدين العمومي، فرغم تراجع وترية منّو حجم االعتمادات النهائّية املخّصصة هلا يف  أما خبصوص
حّصتها ضمن االعتمادات النهائية للعنوان  فإنّ  يف التصّرف السابق % 10,77مقابل   % 2,43إىل نسبة  2014سنة 

 . 2013يف سنة  % 7,50مقابل  % 7,84األّول ارتفعت إىل 
 

 المأمور بصرفها عتماداتاال -ثانيا
 

أي د .م 18.514,816من ميزانية العنوان األّول ما قيمته  2014بلغت االعتمادات املأمور بصرفها يف سنة 
وتوّزعت االعتمادات املتبقّية والبالغة . يف السنة الّسابقة % 97,48االعتمادات النهائية مقابل من  % 98,39 ما ميّثل

والتدّخل العمومي ) د.م 71,530(ووسائل املصاحل ) د.م 118,513(بني أقسام التأجري العمومي  د.م 302,884
 ). د.م  0,002(وفوائد الّدين العمومي ) د.م 52,782(ونفقات التصّرف الطارئة ) د.م 60,057(
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 التأجريبندي  حتديداو  )د.م 75,411(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  خاّصةالفواضل مشلت هذه و 
 ). د.م 26,550(والتدخل العمومي ) د.م 47,948(العمومي 

 

ووزارة الدفاع الوطين ) د.م 14,806(ووزارة العدل ) د.م 38,744(وزارة الداخلية كما مشلت الفواضل 
التوايل  علما بأن هذه الوزارات انتفعت باعتمادات تكميلية قدرها على )د.م 14,341(ووزارة املالية ) د.م 14,602(

 .د.م 44,248د و.م 53,227د و.م 42,258
 

د .م 199,355نفقات العنوان األّول مبا قيمته  تراجع 2014ومقارنة بالتصّرف الّسابق، شهدت سنة 
 . 2013يف سنة  % 18,55د ونسبته .م 2.927,992مقابل منّو قدره   % 1,07و ونسبته

 
واستهالكها حسب األقسام مقارنة  2014ويربز اجلدول الّتايل االعتمادات النهائية للعنوان األّول يف سنة 

 : 2013بسنة 
 د.م                                                                                                                                                       

 البيان
االعتمادات 

 2014النهائية 

 االعتمادات المأمور بصرفها
 2014/2013تطور المصاريف 

 2014تصرف  2013تصرف 

 %النسبة  القيمة %ة الحصّ  القيمة %ة الحصّ  القيمة

 1,51 - 260,848  - 92,03 17.039,818 92,45 17.300,666 17.342,700 نفقات التصرف

 9,71 932,716    56,93 10.540,746 51,34 9.608,030 10.659,258 التأجري العمومي - 

 2,79 - 27,033 - 5,09 942,734 5,18 969,767 1.014,265 وسائل املصاحل - 

 17,35 - 1.166,531 - 30,01 5.556,338 35,93 6.722,869 5.616,395 التدّخل العمومي - 

 - - - - - - 52,782 نفقات التصّرف الطارئة - 

 4,35 61,493    7,97 1.474,998 7,55 1.413,505 1.475,000 فوائد الدين العمومي

 1,07 - 199,355 - 100,00 18.514,816 100,00 18.714,171 18.817,700 الجملة

عن تراجع  نتج) د.م 199,355 -( 2014سنة  يفح من اجلدول أّن تقّلص نفقات العنوان األّول يّتض
) د.م 27,033-(ووسائل املصاحل ) د.م 1.166,531 -(االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان قسمي التدّخل العمومي 

 ). د.م 61,493(العمومي وفوائد الّدين ) د.م 932,716(حّد منه منّو نفقات كّل من التأجري العمومي 
 

اعة ــــــــــــالصن يتوان األّول خاصة لدى وزار ـــــــــــــات العنـــــــعت نفقـــــــــــــــــــــــة، تراجـــــواب امليزانيـــــــــــــوعلى صعيد أب
سّجلت أهم الزيادات و ). % 2,21د و.م 33,578 -(والتجارة والصناعات التقليدية ) % 36,68د و.م 1.380,998-(

اع الوطين ــــــــــــوالدف) % 8,54د و.م 160,097 +(ة ـــــــوالداخلي) % 9,54د و.م 308,831 +(يف مستوى وزارات الرتبية 
موّزعة حسب  2014نفقات العنوان األّول لسنة  8ويربز اجلدول الوارد بامللحق عدد ). % 13,35د و.م 140,247 +(

  .أبواب امليزانية
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 فـقــات التصـّرفن - أ
 

د .م 17.342,700حجم االعتمادات النهائّية بعنوان نفقات التصّرف يف حدود  2014ضبط يف سنة 
وبلغت االعتمادات املأمور . % 2,34د ونسبته .م 416 د يف السنة السابقة أي برتاجع قدره.م 17.758,700 مقابل

 . 2013يف سنة   % 97,42مقابل  % 98,25وهو ما ميّثل استهالكا لالعتمادات بنسبة  د.م 17.039,818بصرفها 

 
اخنفاض حّصة نفقات التصّرف مقارنة مبوارد العنوان األّول  2014الّسابقة، شهدت سنة  للسنة االفوخ
أّن نسق منّو  إىل وجتدر اإلشارة. 2012يف سنة  % 94,86يف التصّرف الّسابق و % 97,70مقابل  % 88,64لتبلغ نسبة 

1T41F % 8,14مقابل  % 8,66الّناتج احملّلي اإلمجايل باألسعار اجلارية بلغ 

(1)
1T. 

 

  : 2014إىل  2010ويربز الرسم البياين الّتايل تطّور نفقات التصّرف مقارنة مبوارد العنوان األّول من سنة 
 
  

 
 

بعنوان نفقات  الصعيد اجلهويعلى ارتفاع حّصة االعتمادات املأمور بصرفها  2014وشهدت سنة 
ابق ف السّ يف التصرّ  % 33,96مقابل  % 37,76من جمموع نفقات التصّرف حيث بلغت ) د.م 6.434,153(التصّرف 

  .2012يف سنة  % 37,05 علما بأ�ا كانت يف حدود
 
 
 
 
 

                                                 
 .2015التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة  (1)
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قسم التأجري العمومي ف املأمور بصرفها جهويّا أساسا السابقة، مشلت نفقات التصرّ  وعلى غرار السنة
توّلت املصاحل اجلهوية التابعة لوزارة الرتبية صرف و  .% 95,94مقابل  2014 يف سنة % 95,97الذي استأثر بنسبة 

كما أجنزت . من نفقات التأجري العمومي املأمور بصرفها جهويّا % 54,49د وهو ما ميّثل نسبة .م 3.364,739مبلغ 
نسبة أي بد .م 1.044,741الصحة العمومية نفقات بعنوان التأجري العمومي مبا قيمته  املصاحل اجلهوية التابعة لوزارة

16,92 %. 
 

قسم التدخل العمومي  تراجع حصة 2014نفقات التصّرف يف سنة  شهدت هيكلةومن جهة أخرى، 
 % 5,53 إىل كما تدّنت حّصة قسم وسائل املصاحل  .يف التصّرف الّسابق  % 38,86 مقابل % 32,61إىل  هاضمن

 .2013 يف سنة % 55,53مقابل  % 61,86حصته  بلغتوذلك لفائدة  قسم التأجري العمومي الذي  % 5,61مقابل 
 

 : 2014ويبّني الرسم الّتايل توزيع نفقات التصّرف بني خمتلف األقسام يف سنة 

 
 

 
 

اعتماد امليزانية حسب األهداف، واملتمّثل يف  2013ويف إطار التمشي الذي انطلق فيه تنفيذ ميزانية سنة 
سحب هذا اإلجراء على مخسة وزارات أخرى وهي وزارة املالية ووزارة الصناعة ووزارة التجهيز  2014سنة يف ّمت 

ووزارة النقل ووزارة التشغيل حيث شهدت إدخال حتويرات على تبويب ميزانياتا يف مستوى الفصول ضمن أقسام 
 . نفقات التصّرف

 
 
 

 

 العمومي  التأجير
% 61,86 

   العمومي التدّخل 
  % 32,61 

    المصالح وسائل

  5,53%  
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 التأجير العمومي  –1
 

د، خضعت االعتمادات املرصودة .م 10.554,866يف حدود  2014بعد أن ضبطها قانون املالية لسنة 
انتفع هذا و .  د.م 10.504,799لقسم التأجري العمومي ملوجبات قانون املالية التكميلي حيث خّفض فيها إىل 

وباعتبار حتويل االعتمادات بني الفصول واألقسام، بلغت . د.م 157,291القسم باعتمادات تكميلية قدرها 
يف  % 8,41د مسّجلة مقارنة بالسنة الّسابقة، منّوا بنسبة .م 10.659,258االعتمادات النهائية بعنوان التأجري العمومي 

 . % 12,12مقابل  2014سنة 
 

يف  % 97,71 مقابل % 98,89د أي باستهالك بنسبة .م 10.540,746املأمور بصرفها  وبلغت االعتمادات
د .م 932,716نسق منّو هذه النفقات حيث اقتصرت الزيادة على مبلغ  تباطؤ 2014وشهدت سنة . 2013سنة 

 . السابقيف التصّرف  % 11,01د و.م 952,564مقابل  % 9,71ونسبة 
 
 % 61,86، ارتفاع حّصة نفقات التأجري ضمن نفقات التصّرف لتبلغ ما نسبته  2014تواصل يف سنة و 

اعتبار  دون(يف التصّرف السابق وضمن مجلة نفقات العنوانني األّول والثاين من ميزانية الّدولة  % 55,53مقابل 
 . 2013سنة يف  % 45,74مقابل  % 49,68حيث بلغت ) ات خدمة الّدين العموميـنفق

 

 : 2013مقارنة بسنة  2014دول الّتايل توزيع نفقات الّتأجري العمومي وتطّورها خالل سنة ويربز اجل
 د.م 

 البنــــود
االعتمادات 
الّنهائية  

2014 

تطّور المصاريف   االعتمادات المأمور بصرفها
2014/2013 

2013 2014 

الحّصة  القيمة
% 

الحّصة  القيمة
% 

 %النسبة  القيمة

 15,07 - 3,240 - 0,17 18,258 0,23 21,498 20,520 املخّولة للسلط العمومّية املنح -

 0,71 - 26,290 - 34,82 3.669,972 38,47 3.696,262 3.708,329 تأجري األعوان القارّين وغري القارّين والعاملني باخلارج  -

 55,18 - 221,762 - 1,71 180,115 4,18 401,877 182,189 منح للمؤّسسات العمومّية  -

 21,57 1.184,008   63,30 6.672,401 57,12 5.488,393 6.748,220 نفقات التأجري العمومي حسب الربامج  -

 9,71 932,716   100,00 10.540,746 100,00 9.608,030 10.659,258 الجملــــة

 

وبلغت حصة الوزارات اليت اعتمدت امليزانية حسب الربامج من مجلة نفقات التأجري العمومي ما نسبته 
ن وجتدر اإلشارة إىل أن النفقات املنجزة من قبل هذه الوزارات بعنوا. يف التصّرف السابق % 57,12مقابل  % 63,30

اجلملي هلذا الصنف من النفقات يف حدود  د مما جيعل احلجم.م 3,058 تبلغاملنح املسندة للسلط العمومية 
 .د.م 21,316
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 :بني خمتلف األبواب 2014التأجري العمومي لسنة  يع نفقاتويربز الرسم البياين الّتايل توز 
 

 
  

يتبني من الرسم السابق، استئثار قطاعي الصّحة والتعليم باجلانب األوفر من نفقات التأجري العمومي 
 . % 54,58وذلك حبصة بلغت 

 

  وسائل المصالح  –2 
 

وباعتبار كّل  .د.م 1.050,830 مببلغاعتمادات بعنوان قسم وسائل املصاحل  2014رصد قانون املالية لسنة 
اخنفاضا بنسبة  ةد مسّجلة مقارنة بالسنة السابق.م 1.014,265 إىل�ائيا  هذه االعتمادات ارتفعتالتعديالت، 

 % 92,95د أي بنسبة .م 942,734 إىل غايةوّمت استهالك هذه االعتمادات . % 0,27 منّو بنسبة مقابل % 1,95

 . 2013يف سنة  % 93,75مقابل 
 

تقّلص حجم النفقات املنجزة بعنوان قسم وسائل املصاحل حيث تراجعت مبا قيمته  2014وتواصل يف سنة 
 علما بأّن مؤشر التصّرف السابقيف  % 1,39د و.م 13,649 على التوايل مقابل % 2,79د ونسبته .م 27,033

)1T42F)1 %  5,5منّوا بنسبة  2014األسعار شهد يف سنة 
1T. 

 

 : 2013مقارنة بسنة  2014ويربز اجلدول الّتايل توزيع النفقات املتعّلقة بوسائل املصاحل يف سنة 
  

                                                 
 .2015املركزي التونسي لسنة التقرير السنوي للبنك  )1(

والتشغيل  التربية اتوزار 
والتكوين المهني 

 والبحث العالي والتعليم
 العلمي

% 42,85 

 ووزارة الداخلية وزارة
الوطني الدفاع  

% 23,75 

العمومية الصحة وزارة  
% 11,73 

الوزارات باقي  
% 21,67 
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 د.م                        

 البنود
االعتمادات 

 النهائّية
2014 

 تطّور المصاريف بصرفهااالعتمادات المأمور 
2013 2014 2014/2013 

 % النسبة القيمة % الحصة القيمة % الحصة القيمة

 6,81 0,741   1,23 11,625 1,12 10,884 14,686 النفقات اخلصوصّية للسلط العمومّية -

 10,61 - 46,426 - 41,48 391,030 45,12 437,456 432,642 نفقات تسيري املصاحل العمومّية -

 74,14 - 39,049 - 1,44 13,617 5,43 52,666 13,822 نفقات استغالل وصيانة التجهيزات العمومية -

 21,79 - 34,658 - 13,20 124,424 16,40 159,082 132,107 منح للمؤّسسات العمومّية -

 29,82 92,359   42,65 402,038 31,93 309,679 421,008 نفقات تسيري املصاحل العمومّية حسب الربامج -

 2,79 - 27,033 - 100,00 942,734 100,00 969,767 1.014,265 الجملــة

 

قسم على هذا الفقد حافظ  2014توزيع نفقات وسائل املصاحل بني أبواب امليزانية يف سنة  يف خصوصو 
تليها وزارة ) % 21,98مقابل  % 20,87( األوفر منها الداخلية باجلانبوزارة  استأثرتحيث  نفس اهليكلة تقريبا

ووزارة الصّحة العمومية ) % 9,39مقابل  % 10,50(ّمث وزارة الرتبية ) % 12,08مقابل  % 12,86(الوطين اع ــــالدف
 ).% 9,41مقابل  % 8,76(

 

  التدّخـل العمومـي  –3
 

. د.م 5.660,818االعتمادات املخّصصة لقسم التدخل العمومي يف حدود  2014ضبط قانون املالية لسنة 
وانتفع هذا القسم باعتمادات تكميلية قدرها . د.م 83واقتضى قانون املالية التكميلي التخفيض فيها مبا قيمته 

د مسّجلة .م 5.616,395د وباعتبار حتويل االعتمادات بني الفصول واألقسام، بلغت التقديرات النهائية .م 40,123
 . يف التصّرف الّسابق % 39,70قابل منّو بنسبة م % 17,83 نه بالسنة السابقة، تراجعا بنسبةمقار 

 

وخالفا للسنوات السابقة، . % 98,93د أي بنسبة .م 5.556,338هذه االعتمادات يف حدود  ّمت استهالكو 
مقابل ارتفاع قدره  % 17,35نسبة بد و .م 1.166,531 مببلغ اتقّلص 2014سنة فها يف شهدت االعتمادات املأمور بصر 

النفقات بعنوان دعم  عن تراجع أساسا تقّلص هذا الونتج  .ةالسابق السنةيف  % 37,96د ونسبته .م 1.849,822
 . )د.م 1.381 -(احملروقات 

 

ضمن جمموع نفقاته إىل  سم حيث تدّنت حّصة دعم احملروقاتانعكس ذلك على هيكلة هذا القو 
ويربز الرسم البياين الّتايل توزيع نفقات التدّخل العمومي  2013يف سنة  % 55,55 مقابل 2014سنة يف  % 42,35

 :2014حسب الصنف يف سنة 
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) % 21,57 مقابل % 25,50إىل (ارتفعت حّصة كّل من نفقات دعم املواد األساسّية  ويف مقابل ذلك،

 ). %  4,91مقابل  % 6,68إىل (ودعم النقل املدرسي ) % 5,21مقابل  % 6,48إىل (ودعم اجلماعات احمللّية 
  

مقارنة  2014 يف سنة بني خمتلف الفصولاجلدول التايل توزيع النفقات بعنوان التدّخل العمومي  ويربز
 : باالعتمادات النهائية وبإجنازات التصّرف الّسابق

 د.م                                                                                           

 الفصـول
االعتمادات 

 2014النهائّية 

تطّور المصاريف   االعتمادات المأمور بصرفها
2014/2013 2013 2014 

 القيمة
الحصة 

)%( 
 القيمة

 الحصة
)%( 

 القيمة
 النسبة 

)%( 
 24,37 77,399    7,11 394,991 4,72 317,592 399,801 التحويالت -

 3,09 11,336    6,80 377,779 5,45 366,443 378,821 التدّخالت ذات الصبغة العاّمة -

 71,54 - 4.096,815 - 29,34 1.630,022 85,18 5.726,837 1.644,716 التدّخالت يف امليدان االجتماعي  -

 100,00 - 0,210 - 0.00 - 0,00 0,210 0,040 الرتبية والتكوين التدّخالت يف ميداين -

 67,39 - 0,062 - 0.00 0,030 0,00 0,092 0,280 العلميالتدّخالت يف ميدان البحث  -

 0,97 0,465   0,87 48,440 0,71 47,975 52,621 الثقافة والشباب والطفولة ميادينالتدّخالت يف  - 

 8,51 - 2,000 - 0,39 21,500 0,35 23,500 21,500 التدّخالت يف امليادين االقتصاّدية -

 1,02 - 0,169 - 0,29 16,323 0,25 16,492 18,900 الدولّيةاملسامهات يف املنظمات  -

 - 103,094   1,87 103,769 0,01 0,675 103,769 منح للمؤسسات الدستورية - 

 13,55 0,037   0,01 0,310 0,00 0,273 0,441 نفقات تدّخل املصاحل باخلارج -

 63,58 - 46,965 - 0,48 26,908 1,10 73,873 28,275 منح لفائدة املؤّسسات العمومية -

 - 2.788,609   52,85 2.936,266 2,20 147,657 2.967,001 التدخل العمومي حسب الربامج -

 100.00 - 250 ,1 - 0.00 - 0,02 1,250 0,230 تدخالت خمتلفة -

 17,35 1.166,531 - 100,00 5.556,338 100,00 6.722,869 5.616,395 الجملــة

 

المحروقات دعم  
% 42,35 

األساسية المواد دعم  

% 25,50 

 الجماعات دعم
 % 6,48 المحلية

 دعم النقل المدرسي
6,68 % 

 باقي التدخالت
 18,99 % 
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  2014يف سنة د .م 2.936,266 "نفقات التدّخل حسب الربامج"النفقات احملمولة على بند  وبلغت
فائدة كّل ل) د.م 2.353(دعم احملروقات بعنوان  وذلك أساسا امنه. د.م 2.353,616 صرفتوّلت وزارة الصناعة و 

والشركة ) د.م 100(التكرير  والشركة التونسية لصناعات) د.م 2.200(املؤّسسة التونسية لألنشطة البرتولية من 
وبلغت االعتمادات املأمور بصرفها من ميزانية وزارة النقل على نفس البند ). د.م 53(الوطنّية للكهرباء والغاز 

   .د يف التصّرف السابق.م 330د لفائدة شركات النقل العمومي مقابل .م 371,456 خّصص منها مبلغ د.م 384,940
 

 د.م 103,769 مبلغ 2014قات املنجزة بعنوان التدخل العمومي يف سنة ومن جهة أخرى تضمنت النف
 د.م 100منحة لفائدة اهليئة العليا املستقّلة لالنتخابات قدرها  منها صرف الدستورية املسندة للهيئات املنحيتعلق ب

 . من قبل رئاسة احلكومة
 

استأثرت وزارة التجارة فقد " التدخالت يف امليدان االجتماعي" أما خبصوص النفقات املنجزة على بند
د بعنوان .م 1.416,672 منهد .م 1.416,693مبلغ توّلت صرف حيث األوفر منها والصناعات التقليدية باجلانب 
 .د.م 1.123,778دعم احلبوب منها ما قدره  دعم املواّد األساسّية بلغ نصيب

 
وزارة التجارة والصناعات التقليدية يف  املأمور بصرفها من قبلالعتمادات الّتايل توزيع ا ويربز اجلدول

 :لتغطية دعم املواد األساسية  2014إىل  2012السنوات من 
 د.م                                                                                           

 المـاّدة
 الـمبلغ

2012 2013 2014 
 1.123,778 1.117,936 908,947 احلبوب

 206,488 232,163 264,381 الزيت النبايت
 61,737 57,107 31,928 احلليب
 9,342 9,685 10,435 السكر

-  12,429 10,794 الطماطم
 2,821 4,321 4,344 الورق املدرسي

 12,506 16,359 4,804 العجني الغذائي
 1.416,672 1.450,000 1.235,633 الجملة

 

استقرار حجم االعتمادات املأمور بصرفها من قبل وزارة الشؤون االجتماعية بعنوان  2014وشهدت سنة 
ومشلت . ةالّسابق السنةد يف .م 172,437د مقابل .م 171,955حيث بلغت " التدخالت يف امليدان االجتماعي"

بعنوان العائدين للعمل واملتمّتعني بالعفو العاّم هذه النفقات أساسا االشرتاكات يف أنظمة الضمان االجتماعي 
املسامهة بعنوان تعديل و  )د.م 46,133" (املنحة املخّولة لالحتاد التونسي للتضامن االجتماعي" وكذلك) د.م 64(

 ).د.م 15( تسديد عجز األنظمة اخلاصة بالتقاعدباإلضافة إىل ) د.م 30(اجلرايات 
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 إىل االرتفاع) د.م 377,779" (التدّخالت ذات الصبغة العاّمة"عودة نفقات بند  2014سنة سّجلت و 
ميزانية وزارة  علىأجنز اجلانب األوفر منها و . 2013يف سنة  % 20,12بنسبة  تراجعمقابل  % 3,9بنسبة  وذلك

 وزارةتليها  2013 د يف سنة.م 350د خّصص لدعم اجلماعات احمللية مقابل .م 359,861الداخلية اليت صرفت مبلغ 
د صرف أساسا يف شكل منحة لفائدة الديوان الوطين .م 11,559مبا قدره  البيئة اليت أمرت بصرف اعتمادات

 . د يف التصّرف الّسابق.م 10,857د مقابل .م 11,400للتطهري يف حدود 
 

 2014يف سنة ) د.م 394,991" (التحويالت"ومن جهة أخرى، ارتفعت النفقات املنجزة بعنوان فصل 
ونتج هذا النمّو أساسا عن تطّور االعتمادات املأمور بصرفها من قبل وزارة الشؤون االجتماعية . % 24,37بنسبة 

صرفت نفقات هذه الوزارة أساسا يف شكل منح مسندة لفائدة العائالت و . د.م 77,323مبا قيمته ) د.م 356,722(
مبا  لفائدة الفئات حمدودة الدخل مبناسبة األعياد واملناسبات الدينية مساعداتد و .م 321املعوزة مببلغ يساوي 

د تعّلق أساسا .م 15,783ومن ناحيتها، صرفت وزارة الدفاع الوطين بعنوان الفصل املذكور مبلغ . د.م 29 قيمته
 ).د.م 12,158( رايات العسكريني العاجزين عن العملجب

 

 فوائد الّديـن العمومي  -ب 
 

وشهدت سنة . د.م 1.475بعنوان فوائد الّدين العمومي ما قيمته  2014بلغت تقديرات قانون املالّية لسنة 
وعلى غرار . 2013سنة يف  % 10,77مقابل  % 2,43منّو االعتمادات النهائية املرصودة هلذا القسم بنسبة  2014

من الفصل املتعّلق بفوائد الّدين اخلارجي إىل الفصل اخلاّص بفوائد  د.م 170,170التصّرف السابق، ّمت حتويل مبلغ 
 .الّدين الّداخلي

 
األمر بصرف اعتمادات لغاية تسديد فوائد  2014جنازات، توّلت وزارة املالية خالل سنة وعلى صعيد اإل
يف التصّرف  % 98,16مقابل  % 99,99د مسّجلة نسبة استهالك يف حدود .م 1.474,998الّدين العمومي مبا قيمته 

 .بالّدين اخلارجي تعّلقد .م 0,002ونتيجة لذلك اقتصر حجم االعتمادات املتبقية على مبلغ . الّسابق
 

 :مقارنة بالتصّرف الّسابق  2014ويربز اجلدول التايل نفقات فوائد الّدين العمومي يف سنة 
    101Bد.م 

10B 102 الفصلBاالعتمادات النهائية 
103B2014 

104B 105 المأمور بصرفهااالعتماداتB 2014/2013التغيرات 

106B2013 107B2014 108Bالنسبة  القيمة)%( 
36B- 14,89   125,710 970,170 844,460 970,170 فوائد الّدين الداخلي 

 - 11,29  64,217 - 504,828 569,045 504,830 فوائد الّدين اخلارجي -

37B4,35     61,493    1.474,998 1.413,505 1.475,000 الجملة 
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 % 4,35بنسبة ( 2014من اجلدول أّن منّو حجم التسديدات بعنوان فوائد الّدين العمومي يف سنة  يتبّني 

مقابل  % 14,89بنسبة  التصّرف الّسابقنفقات فوائد الّدين الداخلي مقارنة بنتج عن ارتفاع  )% 10,93مقابل 
على إثر تدين حجم  % 4,05مقابل   % 11,29بعنوان فوائد الّدين اخلارجي بنسبة  النفقاتحّد منه تراجع  % 23,97

 . % 3,24بنسبة ) د باعتبار قروض املزودين.م 19.315,317والبالغ (الدين اخلارجي الباقي للتسديد 
 

الّدين الّداخلي من جمموع نفقات قسم فوائد الّدين  تدّعم حّصة 2014سنة يف  تواصلونتيجة لذلك، 
وتتوزّع النفقات  .2012يف سنة  % 53,46و يف التصّرف الّسابق % 59,74مقابل  % 65,77العمومي لتبلغ نسبة 

 :على النحو التايل 2014و 2013املنجزة خالل سنيت العمومي  الّدينبعنوان فوائد 
 

     د.أ
 السنة 2013 2014

 المبلغ )%(الحّصة  المبلغ )%(الحّصة  البيان

 فوائد الدين العمومي الداخلي -أ  844.460.057 59,74 970.170.000 65,77
 فوائد دين الّدولة للسنة  -   810.726.807 57,36 930.283.060 63,07
 رقاع اخلزينة -       519.681.084 36,77 558.585.834 37,87
 اإليداعات باخلزينة العاّمة -       162.792.871 11,52 199.222.511 13,51
0,10 1.488.529  -  -  2014القرض الوطين  -
 الدين الداخلي بالعملة الصعبة -       5.392.957 0,38 25.120.551 1,70

-  -  الدين الداخلي بالدينار -       150.505 0,01
 أخرى على كاهل الّدولةتعهدات  -       122.709.390 8,68 145.865.635 9,89
 فائدة الدين المضمون من طرف الّدولة -   33.164.241 2,34 22.541.125 1,53
 تسوية تسبقات الخزينة التي لم تتم تسويتها إلى موفى السنة السابقة -   569.009 0,04 17.345.815 1,18

 فوائد الدين العمومي الخارجي  -ب  569.044.947 40,26 504.827.563 34,23
 فوائد الدين اخلارجي للسنة  -   569.401.221 * 40,26 504.827.563 -
-  -  2013مبالغ مسرتجعة سنة  -   356.274 - -

 )ب + أ ( المجموع  1.413.505.004 100,00 1.474.997.563 100,00
 2013ّمت احتساب هذه النسبة باعتبار املبالغ املسرتجعة سنة 

 

ا منّو حجم التسديدات بعنوان الفوائد املوظّفة على رقاع اخلزينة حيث تطّورت مب 2014تواصل يف سنة 
ورغم ذلك، شهدت هذه السنة اخنفاض حّصة هذه الفوائد من . يف التصّرف السابق % 6,27مقابل  % 7,49 تهنسب

  % 57,58ث استأثرت مبا نسبته يجمموع االعتمادات املأمور بصرفها لتسديد فوائد الّدين العمومي الداخلي ح
 . 2013يف سنة  % 61,54مقابل 

 

. % 22,38بنسبة  )د.م 199,223(العاّمة  كما ارتفع حجم الفوائد املدفوعة بعنوان اإليداعات باخلزينة
تعّلقت و  .2013يف سنة  % 19,28مقابل  % 20,53لتبلغ  ضمن فوائد الدين الداخلي وأّدى ذلك إىل تدّعم حّصتها

وصندوق الودائع واألمانات  )د.م 133,096(هذه التسديدات أساسا بالصندوق الوطين لالدخار التونسي 
 ).د.م 11,649(والصندوق الوطين للضمان  )د.م 49,514(
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، فقد ارتفع حجمها يف سنة )د.م 145,866(ويف ما يتعّلق بالتّعهدات األخرى احملمولة على كاهل الّدولة 
. 2013سنة يف  % 14,53مقابل  % 15,04وبلغت حّصتها من مجلة فوائد الّدين الداخلي . % 18,87مبا نسبته  2014

السابق، مشلت هذه التعّهدات أساسا مصاريف تسيري صندوق االّدخار الوطين التونسي وعلى غرار التصّرف 
وتغطية خماطر الصرف  )د.م 49,165(وعمولة إصدار رقاع اخلزينة القابلة للتنظري ) د.م 75,931(واحلسابات الربيدية 

هذه التعهدات يف حدود كما مشلت . د.م 11,504الراجعة إىل صندوق القروض واجلماعات احمللية مبا قيمته 
  .2014د عمولة إصدار القرض الوطين لسنة .م 6,624

 
استنادا إىل كتاب الدين العمومي  د.م 724,016(الفعلية بعنوان فوائد الدين  ويف خصوص هيكلة النفقات

قروض الو ) % 11مقابل  % 8,87(اخنفاض حّصة فوائد قروض البنك العاملي  2014 ، عرفت سنة)2014لسنة 
ويف مقابل ذلك نتج عن ارتفاع الفوائد املدفوعة بعنوان قروض السوق املالية . )% 10,14مقابل  % 8,52( الفرنسية
، تدّعم حّصتها ضمن الدفوعات بعنوان فوائد الّدين اخلارجي لتبلغ )د.م 257,360د مقابل .م 329,992(الدولية 

وجتدر اإلشارة إىل أّن حجم الّدين الباقي للتسديد بعنوان هذه . يف التصّرف الّسابق % 41,80مقابل  % 45,58
  .د يف السنة الّسابقة.م 5.192,745مقابل  2014د يف سنة .م 7.140.586القروض بلغ 

 
 : 2014يربز الرسم التايل هيكلة الدفوعات بعنوان فوائد الّدين اخلارجي يف سنة و 

 

 
 
 
 
 
 

 السوق المالية الدولية
45,58% 

 البنك اإلفريقي للتنمية
15,50% 

 البنك األوروبي للتنمية
6,93% 

الصندوق العربي لإلنماء 
 اإلقتصادي واإلجتماعي

4,53% 

 باقي الجهات المقرضة
10,07% 

 البنك العالمي
8,87% 

 فرنسا
8,52% 
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II- نفقـات العنوان الثاني 
 

بعنوان اعتمادات الدفع للعنوان الثاين مليزانية الّدولة، إىل ما  2014ارتفعت تقديرات قانون املالية لسنة 
نفقات التنمية يف حدود هذه التقديرات مشلت و . يف التصرف السابقد .م 7.387,500د مقابل .م 8.034,500قيمته 
وّمت مبوجب قانون املالية التكميلي ). د.م 3.200(باقي لتسديد أصل الّدين د فيما خّصص ال.م 4.834,500مبلغ 

ة على حجم تقديرات نفقات تسديد أصل الّدين احملافظد و .م 170التخفيض يف تقديرات نفقات التنمية مبا قدره 
ت إىل النمّو  وبذلك تعود هذه االعتماد. د.م 7.864,500لتضبط اعتمادات الدفع للعنوان الثاين يف حدود مبلغ 

  .2012يف سنة  % 28,43وزيادة بنسبة  % 13,38 ابل تقّلص يف السنة السابقة بنسبةمق % 10,72بنسبة 
 

الرتفيع يف تقديرات نفقات التنمية املرتبطة مبوارد خارجّية موظّفة مبقتضى قرار وزير املالّية املؤرّخ وباعتبار 
إىل  2014ترتفع االعتمادات النهائّية املرصودة للعنوان الثاين خالل سنة ، د.م 78,485مببلغ  2016فيفري  15يف 

 . 2013د يف سنة .م 7.106,227د مقابل .م 7.942,985
 

)1T43F)1د.م 7.571,975 إىل 2014االعتمادات املوّزعة يف سنة  وارتفعت
1T  2013د يف سنة .م 6.836,300مقابل. 

د ممّا أفرز .م 7.376,894حيث بلغت نفقات العنوان الثاين  % 98,12 مقابل % 97,42وّمت استهالكها بنسبة 
خاّصة نفقات الّتنمية احملمولة على موارد الّدولة  االعتمادات املتبقية مشلتو  .د.م 566,091اعتمادات باقية قدرها 

د خارجية ونفقات الّتنمية املمّولة بواسطة موار ) د.م 322,380د منها اعتمادات غري موّزعة قدرها .م 429,580(
 ). د.م 48,631د منها اعتمادات غري موّزعة قدرها .م 136,510(موظفة 

 
مبالغ تدف إىل جمابة  2014وتضمنت االعتمادات املرصودة للعنوان الثاين مبوجب قانوين املالية لسنة 

يف من قانون املالية الرتخيص  17مبوجب الفصل  فقد متّ . الصعوبات اليت تواجهها البنوك واملنشآت العمومية
من قانون املالية التكميلي  43الفصل  كما أقرّ . د.م 500 مببلغنوك العمومية باكتتاب الدولة يف رأس مال ال

 . د.م 165الرتخيص للدولة يف حتمل ديون شركة اخلطوط التونسية جتاه ديوان الطريان املدين واملطارات وذلك مببلغ 
 

من قانون املالية التكميلي الرتخيص يف الرتفيع يف  46و 44مبوجب الفصلني  وباإلضافة إىل ذلك متّ 
مصنع التبغ بالقريوان مبا قيمته  يف رأس مال ية للتبغ والوقيد ويف املسامهةال املخصصة لفائدة الوكالة الوطناألمو 

الدين العمومي دفوعات كما تضمنت املبالغ املأمور بصرفها على باب . د.م 22,986د و.م 39,433على التوايل 
 .د.م 196,541تعلقت بضمان الدولة للمنشآت العمومية بلغ جمموعها 

                                                 
عتمادات من قسم إىل قسم ومن فصل إىل اواملتعلق بتوزيع إعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وحتويل  2016 مارس 08املؤرخ يف  2016لسنة  348مر عدد األ )1( 

 .2014فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 
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مقابل تقّلص نسبته  % 9,98منّوا بنسبة  2014يف سنة  ، سّجلت نفقات العنوان الثّاينوعلى صعيد اإلجناز
كما ّمت   2014اعتمادات الّدفع املفتوحة مبوجب قانون املالّية لسنة  9ويربز اجلدول الوارد بامللحق عدد . % 2,09

حسب أبواب  2013و 2014عتمادات املأمور بصرفها يف سنيت تنقيحها وتوزيعها بالنصوص الالحقة وكذلك اال
 .امليزانية

 
باملفعول املزدوج  )د.م 669,167(يف خصوص نفقات العنوان الثاين  2014الزيادة احلاصلة يف سنة  رتفسّ و 

ووزارة املالية ) د.م 393,118(ميزانية عديد األبواب أّمهها وزارة النقل  علىلتطّور االعتمادات املأمور بصرفها 
من جهة،  )د.م 195,830( وتسديد أصل الّدين العمومي )د.م 146,328(ووزارة الدفاع الوطين ) د.م 146,708(

) د.م 82,359-(ووزارة التجهيز والبيئة ) د.م 113,765 -(وزارة الصناعة  ولرتاجع نفقات أبواب أخرى خاّصة منها
يف سنة  %  13,65مجلة نفقات العنوان الثاين من  هذه الوزارة شهدت تراجع حصتها منمن جهة أخرى علما بأن 

يف كما شهدت نفقات تسديد أصل الّدين العمومي اخنفاضا طفيفا   .يف التصرف املوايل % 11,29إىل  2013
وتطّورها  2014سنة  ويتضّمن اجلدول املوايل توزيع نفقات العنوان الثاين يف .% 44,79مقابل  % 43,38حّصتها إىل 

 :  2014إىل  2010خالل الفرتة من 
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 د.م

 البـنــود

 2014/2013التغّيرات  االعتمادات المستهـلكـــــة  2013اعتمادات الّدفـع لسنة 

االعتمادات 
 الموزّعة

االعتمادات 
 التكميلية

 %الّنسبة  القيمـة 2014 2013 2012 2011 2010 الجملـة

 12,78 473,337   4.176,895 3.703,558 4.062,288 3.739,400 670,423 4.371,975  4.371,975 نفقات التنمية

 0,86 - 16,990 - 1.957,569 1.974,559 2.057,986 1.856,417 463,632 2.118,576  2.118,576 المباشرةاالستثمارات 

 2,98 - 50,185 - 1.633,671 1.683,856 1.651,151 1.460,923 1,651 1.734,587 3,328    1.731,258 ّولة مباشرة من موارد الّدولةاملم -

             0,000 3,328 - 3,328 املصاريـف الطارئــة -
 11,42 33,195   323,898 290,703 406,835 395,494 461,981 383,989  383,989 املرتبطة باملوارد اخلارجّية املوّظفة -

 28,36 490,327   2.219,326 1.728,999 2.004,302 1.882,983 206,791 2.253,399  2.253,399 التمويل العمومي

 29,85 497,047   2.162,463 1.665,416 1.928,170 1.743,875 1,928 2.168,748 44,075    2.124,673 املمّول مباشرة من موارد الّدولة  -

             0,000 44,075 - 44,075 املصاريـف الطارئــة -
 10,57 - 6,720 - 56,863 63,583 76,132 139,108 204,863 84,651  84,651 املرتبط باملوارد اخلارجّية املوظفة -

 6,52 195,830   3.199,999 3.004,169 2.788,906 2.203,950 2.334,534 3.200,000  3.200,000 تسديد أصل الّدين

 9,98 669,167   7.376,894 6.707,727 6.851,194 5.943,350 3.004,957  7.571,975   7.571,975 الجملــة
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د لباب نفقات التنمية .م 416,242، ختصيص اعتمادات قدرها 2014 ّمت مبوجب قانون املالّية لسنةو 
واقتصر توزيع هذه االعتمادات على مبلغ . د.م 133,038ّمث ّمت التخفيض فيها بقانون املالية التكميلي إىل  .الطارئة

  .)د.م 44,075(د استأثر قسم التمويل العمومي على اجلانب األوفر منها .م 47,403
 

 تخّصص) د.م 19,604(االعتمادات التكميلية أساسا وزارة الفالحة  مشلتوعلى صعيد أبواب امليزانية، 
وحتديدا فصل االستثمارات يف ميدان ) د.م 18(وزارة الداخلية و بالكامل لفصل التدخالت يف امليدان االقتصادي 

 .توزيع االعتمادات التكميلية للعنوان الثاين 10ويربز اجلدول الوارد بامللحق عدد . اإلدارة العامة
 

وعلى غرار التصرف السابق لوحظ حمدودية توزيع االعتمادات املرصودة بامليزانية بعنوان  ومن جهة أخرى
نفقات التنمية املرتبطة مبوارد خارجية موظفة حيث مل يتم توزيع أي مبلغ مت رصده بذا العنوان يف مستوى كل من 

هدت كّل من وزارة التجهيز والبيئة ووزارة كما ش. رئاسة احلكومة ووزارة الصناعة ووزارة التجارة وكذلك وزارة الثقافة
 . التعليم العايل توزيعا جزئيا العتماداتا

  

ارتفاع حجم نفقات التنمية املرتبطة مبوارد خارجّية موظّفة  2014وخالفا للتصّرف السابق، شهدت سنة 
تدّعم حّصة االستثمارات املبـاشرة ضمن  وتواصل .% 26,64مقابل تقّلص بنسبة  % 7,63بنسبة ) د.م 380,761(

 .2012يف سنة  % 84,24و 2013يف سنة  % 82,05مقابل  % 85,07  هذه النفقات حيث بلغت
 

 نفقـات الّتنـمية -أّوال
 

 د.م 4.441,795حجم اعتمادات الربامج لنفقات التنمية يف حدود  2014ضبط قانون املالية لسنة 
زيادة قدرها  يون املالية التكميلــــــأقّر قان ،وعلى غرار السنة السابقة .د.م 6.199,665ادات التعهد مببلغ ــــــــواعتم
. د.م 6.827,665د واعتمادات التعهد لتبلغ .م 5.069,795د لكّل من اعتمادات الربامج لتصبح يف حدود .م 628
 خّصص لفائدة د.م 295مشلت أساسا وزارة النقل مببلغ  اليتمل هذه الزيادة اقسم التمويل العمومي بكاستأثر وقد 
ووزارة  خّصصت لبند املسامهات د.م 150يف حدود  ووزارة املالية تطهري وإعادة هيكلة املؤسسات العمومية بند

 .  التدخالت يف امليدان االجتماعي رصدت لبند د.م 100مبا قيمته  الصناعة
 

. د.م 4.834,500ما قيمته إىل قانون املالية بعنوان نفقات التنمية باعتمادات الدفع املفتوحة ارتفعت و 
نفقات  بعنوان عتماداتاالكما ّمت الرتفيع يف . د.م 4.664,500واقتضى قانون املالّية التكميلي التخفيض فيها لتبلغ 

يف  املخّصصة للتنميةلالعتمادات  النهائياحلجم ضبط يد ل.م 78,485التنمية املمّولة مبوارد خارجية موظفة مببلغ 
بنسبة  مقابل تقّلص % 15,65نسبة بمنّوا  2014ومقارنة بالتصّرف الّسابق، شهدت سنة . د.م 4.742,985حدود 
24,78 %. 
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د لتنخفض  .م 4.176,895صرف منها مبلغ  2014يف سنة د .م 4.371,975االعتمادات املوّزعة وبلغت 
وأفرز تنفيذ امليزانية فواضل اعتمادات قدرها . يف التصرف الّسابق %  96,67مقابل  % 95,54نسبة االستهالك إىل 

وتلك املرتبطة مبوارد خارجية ) د.م 107,201(د مشلت نفقات التنمية املمّولة مباشرة من ميزانية الّدولة .م 195,080
 ).  د.م 87,879(موظّفة 

 
ور بصرفها بعنوان نفقات التنمية  حجم االعتمادات املأم 2014وخالفا للتصّرف السابق، ارتفع يف سنة 

  .% 8,83د وبنسبة .م 358,730مقابل تراجع مببلغ   %12,78د ونسبته .م 473,337مبا قيمته 
 

وفيما يتعّلق باالعتمادات املخّصصة لقسم نفقات الّتنمية املرتبطة مبوارد خارجّية موظّفة، فبعد أن 
وباعتبار ما . د.م 87,650قانون املالية التكميلي التقليص فيها مبا قدره  مبوجب متّ د، .م 526,435 مببلغضبطت أّولّيا 

يف  د.م 517,270، بلغت االعتمادات النهائّية هلذا القسم )د.م 78,485 +(اقتضاه قرار وزير املالية من ترفيع فيها 
  .د يف التصّرف الّسابق.م 475,355مقابل  2014سنة 

 

)1T44F)1د.م 468,640( 2014يف سنة عة ومثّلت االعتمادات املوزّ 
1T ( االعتمادات النهائية من % 90,60نسبة 

وسّجلت أهّم االعتمادات غري املوّزعة أساسا لدى كّل من رئاسة احلكومة . يف التصرف الّسابق  %83,50مقابل 
 ). د.م 7,730(ووزارة الثقافة ) د.م 13,251(ووزارة التجهيز والبيئة ) د.م 18(

 
نفقات التنمية املرتبطة مبوارد خارجية موظّفة ما قيمته  2014جنازات، بلغت يف سنة وعلى صعيد اإل

. يف التصّرف السابق % 89,26مقابل  % 81,25د مسّجلة نسبة استهالك لالعتمادات املوّزعة قدرها .م 380,761
تليها وزارة ) د.م 36,885(والبيئة  التجهيزبوزارة تعّلق أمهّها  د.م 87,879بلغت ونتج عن ذلك فواضل اعتمادات 

 ).د.م 22,587(ووزارة النقل ) د.م 23,771(الفالحة 
 

  %7,47 ة مبوارد خارجية موظّفة بنسبةمنّو النفقات املرتبط 2014ابق، سّجلت سنة ومقارنة بالتصّرف السّ 
ت التنمية، فقد نسق تطّور احلجم اجلملي لنفقا دوننسبة تبقى هذه الوباعتبار أّن . % 26,64مقابل تقّلص بنسبة 

 يف هذه السنة مقابل % 9,12 يف تغطية مجلة نفقات الّتنمية حيث بلغتاملوظّفة  املوارد اخلارجية تواصل تدّين حّصة
 . يف التصّرف السابق % 9,57

 

                                                 
عتمادات من قسم إىل قسم ومن فصل إىل اواملتعلق بتوزيع إعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وحتويل  2016 مارس 08املؤرخ يف  2016لسنة  348مر عدد األ )1(

 .2014فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 
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د إىل املفعول املزدوج الرتفاع .م 26,475 املرتبطة مبوارد خارجية موظّفة مببلغ الّتنميةويعود تطّور نفقات 
من ) د.م 18,203(والتجهيز والبيئة ) د.م 24,667(مصاريف بعض أبواب امليزانية خاّصة منها وزاريت الفالحة 

اون الدويل ــــــــــالتنمية والتع وزارتا أّمهها ل البعض اآلخرــــــــــــــــــــور بصرفها من قبـــــــــــــــأمادات املــــــناحية، ولتقّلص االعتم
 .أخرى ناحيةمن ) د.م 9,145 -(والتعليم العايل والبحث العلمي ) د.م 9,241 -(
 

توزيع االعتمادات املتعّلقة بالّنفقات املرتبطة مبوارد خارجّية  11اجلدول املضّمن بامللحق عدد  تضّمنوي
 .حسب األبواب 2014موظّفة يف سنة 

 

نفقات التنمية، جتدر اإلشارة إىل أّن ارتفاع االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان ويف خصوص هيكلة 
مقابل  % 53,13ضمن نفقات التنمية حيث بلغت  حّصته تدّعم ساهم يف ) د.م 490,326 +(التمويل العمومي 

 .2013يف سنة  % 46,68
 
 االستثمارات المباشرة -أ
 

د مقابل .م 2.118,576ستثمارات املباشرة إىل بعنوان االارتفاع التقديرات النهائية  2014شهدت سنة 
وبلغت النفقات . يف التصّرف السابق % 5,07مقابل تراجع نسبته   %3,24د مسّجلة منّوا بنسبة .م 2.051,996

 .2013سنة يف  % 96,23مقابل  % 92,40د مسّجلة نسبة استهالك قدرها .م 1.957,569املنجزة ما قيمته 
 

مشلت االستثمارات املباشرة و د .م 161,007بلغت بذا العنوان وأفرز تنفيذ امليزانية فواضل اعتمادات 
 ).د.م 60,091( وتلك املمّولة مبوارد خارجية موظّفة) د.م 100,916(احملمولة على موارد الّدولة 

 
  %0,86، تقّلص االستثمارات املباشرة ولو بنسق أقّل حيث بلغت نسبة االخنفاض 2014 سنةوتواصل يف 

ويعزى هذا التدّين إىل املفعول املزدوج لرتاجع االستثمارات املباشرة احملمولة على . 2013سنة يف   %4,05مقابل 
 ).د.م 33,195+( ولتطّور االستثمارات املرتبطة مبوارد خارجية موظّفة) د.م 50,185-(موارد الّدولة 
 

  الّدولة االستثمارات الممّولة مباشرة من موارد -1
 

د .م 1.633,671تراجع حجم االستثمارات املمّولة مباشرة من موارد الّدولة والبالغة  2014شهدت سنة 
ونتج عن ذلك تراجع حّصتها ضمن االستثمارات املباشرة إىل . يف السنة الّسابقة % 1,98مقابل منّو  % 2,98بنسبة 
  .% 85,28مقابل  % 83,45
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ويربز اجلدول املوايل توزيع االستثمارات املمّولة مباشرة من موارد الّدولة حسب أبواب امليزانية وذلك 
 : 2014و 2013خالل سنيت 

 64Bد.م 

52Bاألبواب 
53B2014/2013 التغّيرات االستثمارات 
2013 2014 54B55 القيـمةB النسبة% 

-

  

 76,67 149,028   343,413 194,385 وزارة الدفاع الوطين
 17,39 - 47,717 - 226,703   274,420 وزارة الفالحة  -
-

  

 15,03 - 91,194 - 515,382 * 606,576 وزارة التجهيز والبيئة
-

  

 19,01 - 23,061 - 98,258 121,319 وزارة الصّحة   
-

  

 15,60 - 28,124 - 152,124 180,248 وزارة الرتبية
-

  

 16,52 15,572   109,828 94,256 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 28,24 - 20,304 - 51,596 71,900  وزارة الشباب والرياضة  -

-
7
  

 3,12 - 4,385 - 136,367 * 140,752  باقي الوزارات

 56B2,98 - 50,185 - 1.633,671 1.683,856 الجمـــلة  

 تّمت معالجة هذه المعطيات باعتبار ضّم البيئة إلى وزارة التجهيز*  
 

يرّد إىل املفعول ) د.م 50,185-(االستثمارات املمّولة مباشرة من موارد الّدولة  تراجعيربز من اجلدول أّن 
وزارة و ) د.م 91,194 -(االعتمادات املأمور بصرفها من قبل بعض الوزارات أّمهها وزارة التجهيز والبيئة  لتديناملزدوج 

ووزارة ) د.م 149,028(أخرى خاّصة منها وزارة الدفاع الوطين لنمّو نفقات وزارات و ) د.م 47,717-(الفالحة 
 ). د.م 15,572( والبحث العلمي التعليم العايل
 

وزارة التجهيز والبيئة بعنوان االستثمارات  نفقاتمن  األوفر، خّصص اجلانب 2013سنة وعلى غرار 
خاصة املسالك  ومشل) د.م 454,901(لبند الطرقات واجلسور  )د.م 515,382(املباشرة املمّولة من موارد الّدولة 

وتيئة ) د.م 40,651(للمدن والطرقات املهيكلة ) د.م 57,356(إصالح أضرار الفيضانات و ) د.م 168,976(الريفية 
كما تولت   .)د.م 31,260(ات واجلسور ــــــــالصيانة الدورية لشبكة الطرقو ) د.م 36,949(ات ـــالشبكة املرّقمة للطرق

 .د بعنوان بند اإلسكان.م 22,304د بعنوان محاية املدن من الفيضانات و.م 24,999الوزارة صرف 
 

مصاريف ختّص فقد متثّلت أساسا يف  )د.م 343,413(وزارة الدفاع الوطين أّما النفقات املنجزة من قبل 
 .)د.م 12,037(واهليكل األساسي العسكري ) د.م 330,155(التجهيزات العسكرية 

 

ارات املباشرة ـــادات اليت توّلت وزارة الفالحة األمر بصرفها بعنوان االستثمـــــــوفيما يتعّلق باالعتم
ومشلت هذه النفقات  .% 17,39ونسبته د .م 47,717تراجعا قدره  2014شهدت يف سنة  فقد )د.م 226,703(

جنزت الوزارة أكما  .)د.م 52,291(احملافظة على املياه وأدمي األرض و ) د.م 61,592(أساسا قطاع الغابات 
الفالحية داخل املناطق د متثّلت أساسا يف مشاريع املسالك .م 42,131مبا قيمته استثمارات يف املناطق السقوية 

. )د.م 3,792(وإحداث وجتهيز آبار عميقة  )د.م 6,639(وتيئة املناطق السقوية  وإحداث) د.م 6,728(السقوية 
 .د.م 17,860كما مشلت النفقات مشاريع ختص بناء السدود واهلياكل املائية وذلك مببلغ 
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 االستثمارات الممّولة بموارد خارجية موظّفة -2
 

االعتمادات املوّزعة بعنوان االستثمارات املباشرة املرتبطة مبوارد خارجّية موظّفة إىل  2014ارتفعت يف سنة 
وبلغت االعتمادات املأمور . % 32,02مقابل تقّلص يف التصّرف الّسابق نسبته  % 22,65د أي بنسبة .م 383,988

 .% 84,35د أي بنسبة استهالك قدرها .م 323,898بصرفها ما قيمته 
 

مقابل  % 11,42تطّور حجم هذه االستثمارات بنسبة  2014ابقة، شهدت سنة ومقارنة بالسنة السّ 
ويربز اجلدول املوايل توزيع االستثمارات املمّولة عن طريق املوارد اخلارجية املوظّفة حسب . % 28,55اخنفاض بنسبة 

  :على النحو التايل 2014و 2013أبواب امليزانية وذلك خالل سنيت 

وارد خارجية ـــمنّو االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان االستثمارات املمّولة مبيّتضح من اجلدول الّسابق أّن 
والتجهيز ) د.م 21,686+(تطّور نفقات وزارات الفالحة يرّد أساسا إىل ) د.م 33,195+( 2014موظّفة خالل سنة 

التعليم العايل والبحث  ةنفقات وزار  منه خاصة تراجع الذي حدّ و ) د.م 3,268+(والرتبية ) د.م 17,973+(والبيئة 
 .)د.م 9,145-(العلمي 

 

 أساسا ، فقد مشلت )د.م 177,453( التجهيز والبيئة يف هذا ااالزارة اليت أجنزتا و النفقات يف خصوص و 
وتيئة ) د.م 35,520(تعّلقت خاّصة بتهيئة الشبكة املرّقمة للطرقات و ) د.م 101,395(بند الطرقات واجلسور 

 )د.م 71,961(بند اإلسكان كما مشلت   ).د.م 22,864(والطرقات املهيكلة للمدن ) د.م 22,027(املسالك الريفية 
  .يف إطار برنامج تذيب وإدماج أحياء سكنية كربى د.م 64,058صرف منه مبلغ 

 

 خاّصة) د.م  39,338(أساسا بند املاء الصاحل للشراب  )د.م 107,989(ومشلت استثمارات وزارة الفالحة 
وتزويد املناطق الريفية باملاء الصاحل للشراب ) د.م 24,539(تعّهد هياكل التزّود باملاء الصاحل للشراب  بعنوان

 ). د.م 17,660(احملافظة على املياه وأدمي األرض  بندو ) د.م 20,960(بند املناطق السقوية و  )د.م 11,092(

 65Bد.م 

57Bالبيـانـات 
58B2014/2013 التغّيرات االستثمارات 

2013 2014 59B60 القيـمةB النسبة% 
 25,13 21,686   107,989 86,303 وزارة الفالحة -
 11,27 17,973   177,453 159,480 وزارة التجهيز والبيئة -
 25,02 3,268   16,327 13,059 وزارة الرتبية -
 29,24 - 9,145 - 22,129 31,274 العايل والبحث العلمي التعلـيـم وزارة  -
 100,00 - 0,587 - - 0,587 وزارة الشؤون اخلارجية -

 
61B11,42 33,195   323,898 290,703 الجمـــلة 
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 والبحث العلمي كما خصت االستثمارات املمولة مبوارد خارجية موظفة يف مستوى وزارة التعليم العايل
 . هيز مؤسسات التعليم العايلد جت.م 11,090يف حدود 

 

 مويل العموميالتّ  -ب 
 

 تفاع حيث بلغت ر ومي إىل االـــــادات املوّزعة بعنوان التمويل العمـــــاالعتم 2014عادت يف سنة 

وّمت . % 12,71مقابل تراجع بنسبة  % 26,64د يف السنة السابقة أي بنسبة .م 1.779,304د مقابل .م 2.253,399
  .% 97,17مقابل  % 98,49د مسّجلة نسبة استهالك قدرها .م 2.219,326صرفها يف حدود 

 

    مقابل تدّن نسبته % 28,36د ونسبته .م 490,326منّو هذه النفقات مبا قيمته  2014 سنةوسّجلت 
املمّول مباشرة من موارد واجنّر هذا التطّور عن ارتفاع نفقات التمويل العمومي . التصّرف السابقيف  % 13,74
 ).  د.م  6,720 -(حّد منه تقّلص نفقات التمويل العمومي املرتبط مبوارد خارجية موظفة ) د.م 497,047+ (الّدولة 

 

 على موارد الّدولة    مباشرة المحمولالتمويل العمومي  -1
 

االعتمادات النهائية املرصودة بعنوان التمويل العمومي احملمول مباشرة على موارد  2014بلغت يف سنة 
د .م 2.162,463وبلغت االعتمادات املأمور بصرفها . % 27,91د مسّجلة منّوا بنسبة .م 2.168,748الّدولة ما قيمته 

يف  % 29,85بإجنازات السنة السابقة، شهدت هذه النفقات منّوا بنسبة ومقارنة  .% 99,71بنسبة استهالك بأي 
 % 97,72التمويل العمومي لتبلغ  حّصتها ضمن نفقاتوتدّعمت بذلك . % 13,63مقابل تقّلص بنسبة  2014سنة 

 .2013يف سنة  % 96,32مقابل 
 

 يف مباشرة على موارد الّدولة وتطّورهاالتمويل العمومي احملمول  توزيع النفقات بعنوان املوايلاجلدول  ويربز
 : 2013بسنة مقارنة  2014سنة 

 د.م    

 لفصولا
 2014/2013التغّيرات  االعتمادات المأمور بصرفها

 %النسبة  القيمة 2014 2013

 115,05 153,326   286,597 133,271 االستثمارات -1

 12,59 - 118,153 - 820,670 938,823 التدّخالت -2

 14,72 - 1,439 - 8,339 9,778 تسديد القروض -3
 30,38 156,828   673,072 516,244 املسامهات -4
 23,33 - 0,350 - 1,150 1,500 القروض -5
 10,64 7,000   72,800 65,800 التوازن املايل -6

 - 299,835   299,835 - تطهري وإعادة هيكلة املؤسسات العمومية -7

 29,85 497,047   2.162,463 1.665,416 الجملة
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بعنوان التمويل العمومي املمّول مباشرة من  2014تطّور النفقات املنجزة يف سنة يّتضح من اجلدول أّن 
مصاريف تسجيل ل 2014أحدث يف سنة  نفقات تتعّلق ببندإجناز  أساسا عننتج  )د.م 497,047+(موارد الّدولة 

ة يف اخلزينة تتضمن علما بأن احلسابات اخلاصّ  )د.م 299,835+ ( "تطهري وإعادة هيكلة املؤسسات العمومية"
     واالستثمارات) د.م 156,828+ (املسامهات بندي منّو نفقات كما ساهم يف هذا التطور . حسابا هلذا الغرض

 ). د.م  118,153 -(بند التدخالت يف مستوى تدّين النفقات خاّصة منه  حدّ  )د.م 153,326 +(
 

 % 37,95هيكلة هذه النفقات، تواصل يف هذه السنة تراجع حّصة بند التدخالت لتبلغ  وعلى صعيد
ة املسامهات ويف مقابل ذلك تواصل تدّعم حصّ . 2012يف سنة  % 76,06ابق ويف التصّرف السّ  % 56,37مقابل 
 .% 6,20و  % 31 على التوايل مقابل % 31,13لتبلغ 

 

  ستثماراتالا -
 

 بلغحجم النفقات املنجزة بعنوان االستثمارات إىل أكثر من الضعف حيث  2014ارتفع يف سنة 
يف  % 50,73نسبته  تراجعمقابل  % 115,05نسبة بنمّو ب أيد يف السنة الّسابقة .م 133,271د مقابل .م 286,597

واهليكل  اخلدماتبعض اااالت كان أّمهها ونتجت هذه الزيادة عن منّو النفقات املنجزة يف . ابقالتصّرف السّ 
وحّد من ذلك تقّلص النفقات يف بعض امليادين ) د.م 69,300 +( ةواإلدارة العامّ ) د.م 86,197 +(األساسي 

 ).د.م 8,620  -(البحث العلمي األخرى خاصة منها 
 

تبقى أقّل من نسق منّو ) % 95,74(ميدان اخلدمات واهليكل األساسي نفقات وباعتبار أّن نسبة منّو 
لتبلغ   2014فقد شهد هذا امليدان تواصل تراجع حّصته ضمن االستثمارات يف سنة  )% 115,05(االستثمارات 

ة، فقد ا نصيب ميدان اإلدارة العامّ أمّ . 2012يف سنة  % 78,99ابق ويف التصّرف السّ  % 67,55مقابل  % 61,49
  .يف هذه السنة % 31,21ابق إىل يف التصّرف السّ  % 15,11ارتفع من 

 

 : 2014و 2013ويربز اجلدول الّتايل توزيع االستثمارات وتطّورها خالل سنيت 

    
 د.م

 االستثمارات في  ميدان
 2014/2013التغّيرات  اإلعتمادات المستهلكة

 )%(النسبة  القيمة 2014 2013
 344,19 69,300   89,434 20,134 اإلدارة العاّمة -
 31,02 - 1,417 - 3,151 4,568 الفالحة والصّيد البحري -
 95,74 86,197   176,228 90,031 اخلدمات واهليكل األساسي -
 250,80 1,891   2,645 0,754 الرتبية والتكوين  -
 72,43 - 8,620 - 3,281 11,901 البحث العلمي -
 496,71 6,348   7,626 1,278 الثقافة والشباب والطفولة  -
 1,04 0,037   3,590 3,553 امليدان االجتماعي -
 38,97 - 0,410 - 0,642 1,052 منح لفائدة املؤسسات الدستورية -
 115,05 153,326   286,597 133,271 الجمـلـــة     
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    االستثمارات املنجزة يف ميدان اخلدمات واهليكل األساسي بنسبة تخالفا للسنة السابقة، تطّور 
 2012يف سنة  لوى املسجّ ستامل إىل صلأن تد ولكن دون .م 176,228 تحيث بلغ 2014سنة يف  % 95,74

والتجهيز ) د.م 118,122(ابقة، أجنزت هذه النفقات من قبل وزارات النقل وعلى غرار السنة السّ ). د.م 213,692(
 ).د.م 0,786(والسياحة ) د.م 57,320وحتديدا فرع البيئة مببلغ (والبيئة 

 
    تضاعفت ألكثر من أربع مرّات لتبلغفقد  ة،ميدان اإلدارة العامّ تثمارات يف االسويف خصوص 

 أساسا من قبل وزارة الداخلية املبالغ وقد صرفت. د يف السنة الّسابقة.م 20,134مقابل  2014سنة يف د .م 89,433
 .)د.م 88,861(

 

د لتبلغ .م 6,348منّو االستثمارات يف ميدان الثقافة والشباب والطفولة مبا قدره  2014كما شهدت سنة 
والشباب ) د.م 2,020(ووزاريت الثقافة ) د.م 4,606(وأجنزت هذه النفقات من قبل رئاسة احلكومة . د.م 7,626

 ).د.م 1(والرياضة 
 

  التـدخّ ـالت  -
 

تراجع حجم االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان التدّخالت حيث تدّنت  بنسبة  2014تواصل يف سنة 
ومشل هذا التقّلص امليادين الثالثة وخاّصة منها امليدان االقتصادي . يف التصّرف السابق % 35,98مقابل  % 12,59

الّدولة املمّولة مباشرة من موارد تدّخالت الالتايل توزيع  اجلدوليبّني و . د.م 78,536 الذي تراجعت نفقاته مبا قدره
 : 2013مقارنة بسنة  2014يف سنة  وتطّورها حسب امليادين

 

    د.م
 الميـدان االعتمادات المستهلكة  2014/2013 التغّيرات

 
  2013 2014 القيمة %النسبة 

قتصادياال 699,827 621,291 78,536 - 11,22 -  - 
جتماعياال 235,302 196,044 39,258 - 16,68 -  - 

والثقافة والشباب والطفولة  التربية والتكوين  3,694 3,335 0,359 - 9,72 -  
 

- 
  الجمـلــة 938,823 820,670 118,153 - 12,59 -

 
، % 11,22بنسبة  2014لئن تقّلص حجم النفقات بعنوان التدّخالت يف امليدان االقتصادي خالل سنة 

وّمت األمر . يف التصّرف السابق % 74,54مقابل  % 75,71ضمن التدخالت لتبلغ حّصة هذا البند فقد تدّعمت 
ووزارة السياحة  )د.م 148,304(وزارة الصناعة و ) د.م 168,841(بصرف هذه املبالغ أساسا من قبل وزارة الفالحة 

  ).د.م 43,456(وكذلك وزارة الشؤون االجتماعية )  د.م 56,292(
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اخنفاضا يف  2014سنة فقد شهدت يف   )د.م 196,044(يف امليدان االجتماعي التدخالت بويف ما يتعّلق 
. % 1,41د ونسبته .م 3,269منّو يف السنة السابقة مبا قيمته  مقابل % 16,68د ونسبته .م 39,258حجمها قدره 

وعلى غرار السنة . % 25,06 مقابل % 23,89وترّتب عن ذلك تراجع حّصة هذا امليدان ضمن التدخالت إىل 
 وذلك )د.م 187,365(صرف اجلانب األوفر من هذه التدّخالت  وزارة التنمية والتعاون الدويلالسابقة، توّلت 

   . )د.م 174,305( ظرفيةالعادية و الضائر بعنوان احلأساسا 
 

 الـمساهمات -
 

منحاها التصاعدي خالل سنة ) د.م 673,072(واصلت االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان املسامهات 
السنة يف  % 331,62د و.م 396,639مقابل  % 30,38د ونسبته .م 156,828حيث سّجلت زيادة مبا قيمته  2014

مسامهة الدولة يف الزيادة يف  ومشلت خاصة )د.م 650(املالّية  صرفت هذه املبالغ أساسا من ميزانية وزارةو  .السابقة
 .  )د.م 150( املسامهة يف رأس مال شركة التصرف يف األصولو  )د.م 500( العموميةرأس مال البنوك 

 
 تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية -

 

وإعادة هيكلة املؤسسات العمومية  د بعنوان تطهري.م 299,835قدره  صرف مبلغ 2014سنة شهدت 
تسديد مستحقات ديوان وتعّلقت أساسا ب النقلوقد أجنزت هذه النفقات حصرا من قبل وزارة . ألّول مرّةوذلك 

ندوق الوطين للتقاعد تسديد مستحقات الصوب )د.م 165( شركة اخلطوط التونسيةلدى الطريان املدين واملطارات 
 . )د.م 104,835( النقل بتونسة شركو شركة الوطنية للسكك احلديدية لدى كّل من الجتماعية واحليطة اال

 

 بموارد خارجّية موظّفةالّتمويل العمومي المرتبط  -2
 

سنة موظّفة بالنسبة إىل ضبطت االعتمادات النهائية املخّصصة للتمويل العمومي املرتبط مبوارد خارجية 
مقابل تراجع  % 0,97مسّجلة زيادة طفيفة نسبتها  2013يف سنة د .م 83,835مقابل  د.م 84,651 يف حدود 2014

وعلى غرار السنه السابقة، سّجلت هذه . د.م 56,863وبلغت االعتمادات املأمور بصرفها . % 8,74بنسبة 
  .% 16,48د و.م 12,549مقابل  % 10,57د ونسبته .م 6,720النفقات تراجعا مبا قيمته 

 
 2014النفقات بعنوان التمويل العمومي املرتبط مبوارد خارجّية موظّفة يف سنة اجلدول التايل توزيع ربز وي

 : 2013مقارنة بسنة 
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 د.م  

 البيـانـات
 2014/2013التغّيرات  االعتمادات المستهلكة

 %النسبة   القيمة 2014 2013
         :االستثمارات في

 38,07 3,230   11,711 8,481 ميدان الفالحة والصيد البحري -  

 0,82 - 0,165 - 19,951 20,116 ميدان اخلدمات واهليكل األساسي -  

   - - ميدان الثقافة والشباب والطفولة -  
 10,71 3,065   31,662 28,597 1الجملــة الفرعيــــة  

   :التدّخالت في  
 35,28 - 9,537 - 17,495 27,032 امليدان االقتصادي  -      

 3,12 - 0,248 - 7,706 7,954 امليدان االجتماعي -   

 27,97 - 9,785 - 25,201 34,986 2الجملــة الفرعيـــة 

 10,57 - 6,720 - 56,863 63,583 الجملـــــة   

 
يربز من اجلدول السابق أّن تراجع حجم االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان التمويل العمومي املرتبط 

د حّد منه منّو النفقات .م 9,785 مببلغالتدّخالت يعزى إىل تدّين حجم ) د.م 6,720 -(مبوارد خارجية موظّفة 
 . د.م 3,065املنجزة بعنوان االستثمارات مبا قيمته 

 
بني ميدان اخلدمات واهليكل ) د.م 31,662(وتوّزعت االستثمارات املمّولة بواسطة موارد خارجية موظّفة 

) د.م 9(والبيئة والتجهيز ) د.م 10,951(وزاريت النقل د صرف من قبل .م 19,951األساسي الذي استأثر مببلغ 
 . د.م 11,711وميدان الفالحة والصيد البحري الذي أنفقت بعنوانه وزارة الفالحة ما قيمته 

 
 الثقافة والشباب والطفولةبعنوان ميدان  2014 سنةمل يتّم صرف أي مبلغ يف وجتدر اإلشارة إىل أنه 

اب وزارة الثقافة ـــــــــــالغ اليت مت رصدها بذا العنوان ببــــــــعلما بأنه مل يتم توزيع املب ابقةرار السنة السّ ــــــعلى غذلك و 
 ).د.م 7(

 

 % 27,97تراجع نفقاتا بنسبة  2014، فقد عرفت يف سنة )د.م 25,201( أّما يف ما خيّص التدّخالت
االعتمادات املأمور ويعزى هذا التدّين إىل اخنفاض حجم  .يف التصّرف السابق % 128,86مقابل زيادة بنسبة 

وقد ّمت صرف هذا املبلغ من . د.م 9,537مبا قدره ) د.م 17,495(بصرفها بعنوان التدّخالت يف امليدان االقتصادي 
النفقات املنجزة بعنوان التدخـالت يف امليدان  2014سنة كما تقّلصت يف . الدويل قبل وزارة التنمية والتعاون

 .وزارة الفالحة صرفها حصرا من قبل متّ  د.م 7,706لتبلغ  % 3,12االجتماعي بنسبة 
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 العمومي نفقـات تسديد أصل الّدين -ثانيـا
 

بعنوان نفقات تسديد أصل الّدين  2014بلغ حجم االعتمادات املرصودة ضمن قانون املالية لسنة 
 . كلياّمت توزيعها   اليت وحافظ قانون املالّية التكميلي على حجم هذه االعتمادات. د.م 3.200العمومي ما قيمته 

 

 % 6,49د وبنسبة .م 195االعتمادات املوّزعة مببلغ  2014وعلى غرار التصّرف السابق، ارتفعت يف سنة 

وتأّتى هذا التطّور من منّو االعتمادات املوّزعة بعنوان تسديد أصل الدين . 2013يف سنة  % 7,74ود .م 216مقابل 
 . د.م 515,300د حّد منه تدّين االعتمادات املرصودة لتسديد أصل الّدين اخلارجي مببلغ .م 710,300الداخلي مببلغ 

 

حيث ) % 99,99(بصفة شبه كلية ، استهالك هذه االعتمادات 2014جنازات، ّمت يف سنة وعلى صعيد اإل
قدرها و باقية العتمادات اال قتوتعلّ ). % 99,97( وذلك على غرار التصرف السابق د.م 3.199,999 بلغت النفقات

 .حصرا بالّدين الّداخلي د.م 0,630
 

تراجع نسق منّو االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان تسديد أصل الّدين العمومي  2014وتواصل يف سنة 
 2013يف سنة  % 7,72د و.م 215,263 على التوايل مقابل % 6,52د وبنسبة .م 195,830حيث كانت الزيادة مببلغ 

  .2012يف سنة  % 26,54د ونسبة .م 584,956و
 

 بعنوان تسديد أصل الّدين العمومي 2014وجتدر اإلشارة إىل أّن االعتمادات املأمور بصرفها يف سنة 
بني الّدين ويتوزع هذا املبلغ  .2013مسندة يف سنة  من تسبقاتد خيّص بقايا للتسوية .م 387,666مبلغ  تضّمنت

من مجلة النفقات املنجزة يف سنة  % 12,11نسبة ل وميثّ  )د.م 344.010(والّدين اخلارجي ) د.م 43,656(الداخلي 
من  19ويف املقابل تربز حسابات الدين العمومي املضمنة بااموعة . بعنوان تسديد أصل الّدين العمومي 2014

تسوية بلغت مجلتها أصال دون  2014حسابات اخلزينة تسبقات أسندت على اعتمادات الدين العمومي لسنة 
 .مببدأ سنويّة امليزانّية ل التصرف على هذا النحو إخالالوميثّ  د.م 586,618وفوائد 

 

عتمادات النهائّية واالعتمادات املأمور بصرفها بعنوان تسديد أصل الّدين خالل يربز اجلدول الّتايل االو 
 :  وتطّورها مقارنة بالّسنة الّسابقة  2014سنة 

    

 د.م   

 الفصل
 النهائية االعتمادات

 2014 سنة في

 2014/2013 التغّيرات االعتمادات المأمور بصرفها

 )%(  النسبة القيمة 2014 2013

 51,56 711,130   2.090,299 1.379,169 2.090,300 تسديد أصل الّدين  الداخلي -

515,300 - 1.109,700 1.625,000 1.109,700 تسديد أصل الّدين اخلارجي -  - 31,71  

195,830   3.199,999 3.004,169 3.200,000 الجملـة  6,52 
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جاء نتيجة الرتفاع  2014تطّور حجم نفقات تسديد أصل الّدين العمومي يف سنة  يتبّني من اجلدول أنّ 
د حّد منه تقّلص النفقات بعنوان .م 711,130مور بصرفها بعنوان أصل الّدين الّداخلي مببلغ حجم االعتمادات املأ

وأدى هذا الوضع إىل تدعم حصة الدين العمومي الداخلي . د.م 515,300تسديد أصل الّدين اخلارجي مبا قيمته 
 .يف التصرف السابق % 45,91 مقابل % 65,32ضمن نفقات تسديد أصل الدين حيث بلغت 

 

بصرفها بعنوان تسديد أصل الّدين العمومي يف سنيت ويتضّمن اجلدول التّايل توزيع االعتمادات املأمور 
 :حسب البنود  2013و 2014
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 د.أ  

 البيانات

 االعتمادات المأمور بصرفها
 2014/2013 التغّيرات

2013 2014 

 المبلغ
الحّصة 

)%( 
 المبلغ

الحّصة 
)%( 

 )%(النسبة  القيمة

 51,56 711.130,186  65,32 2.090.299,370 45,91 1.379.169,184 تسديد الّدين الداخلي

 - 51,61 46.568,217 - 1,36 43.656,300 3,00 90.224,517 تسوية تسبقات وقروض  -

 65,74 742.735,922  58,52 1.872.511,405 37,61 1.129.775.483 :تسديد أصل دين الّدولة  للسنة  - 

 66,74 727.056,300  56,76 1.816.400,000 36,26 1.089.343,700 رقاع اخلزينة 
 - -  0,65 20.771,721 0,69 20.771,721 )  1999من قانون املالية  25الفصل (حتّمل الّدولة  للديون البنكية   

 - -  0,04 1.202,542 0,04 1.202,542 )1999لسنة  65القانون عدد (معاجلة مديونية القطاع الفالحي  

 84,95 15.679,622  1,07 34.137,142 0,61 18.457,520 الدين الداخلي بالعملة الصعبة 

 9,40 14.961,981  5,44 174.131,165 5,30 159.169,184 تسديد أصل الدين المضمون من طرف الّدولة  -

 - 49,31 23.177,500 - 0,74 23.822,500 1,56 47.000,000 )الفوالذ(لصناعة احلديد الشركة التونسية  ضمان

 11,05 244,423  0,08 2.455,546 0,07 2.211,123 1999من قانون املالية لسنة  24الفصل 

 - 12.544,808  0,39 12.544,808 - - ضمان الشركة الوطنية لعجني احللفاء
 - 19,84 88,962 - 0,01 359,360 0,01 448,322 قرض صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللّية

 21,36 21.751,529  3,86 123.592,085 3,39 101.840,556 ضمان الشركة التونسية لصناعة التكرير

 48,09 3.688,183  0,35 11.357,366 0,26 7.669,183 قرض الديوان الوطين للزيت

 - 31,71 515.300,000 - 34,68 1.109.700,000 54,09 1.625.000.000 تسديد الدين الخارجي

 - 42,54 566.819,564 - 23,93 765.690,643 44,35 1.332.510.207 تسديد الدين الخارجي للسنة 

موفى السنة  إلىتسوية التسبقات التي لم تتم تسويتها 
 17,61 51.519,564  10,75 344.009,357 9,74 292.489.793 السابقة

 6,52 195.830,186  100,00 3.199.999,370 100,00 3.004.169.184 المجموع العامّ 

 

، باملفعول املزدوج 2014يف سنة ) د.م 711,130 +(ويفّسر منّو حجم نفقات تسديد أصل الّدين الداخلي 
د وأصل الّدين املضمون من قبل .م 742,736لنمّو حجم التسديدات بعنوان كّل من أصل دين الّدولة مبا قدره 

د من جهة، ولتدّين حجم االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان تسوية تسبقات وقروض مببلغ .م 14,962الّدولة مببلغ 
 . د.م 46,568

 

من  األوفربالنصيب ) د.م 1.702,900(وعلى غرار السنة السابقة، استأثرت رقاع اخلزينة القابلة للتنظري 
ّمث الّدين الداخلي ) د.م 113,500(قصرية املدى رقاع اخلزينة  النفقات املتعّلقة بتسديد أصل دين الّدولة تليها

معاجلة لنفقات ختّص و ) د.م 20,772(بنكية لديون  كما واصلت الدولة حتّملها). د.م 34,137(بالعملة الصعبة 
 ).   د.م 1,203(الفالحي مديونية القطاع 

 



100 
 

 
 

، أساسا )د.م 174,131(وتعّلقت املبالغ املدفوعة بعنوان تسديد أصل الّدين املضمون من قبل الّدولة 
د ـديـوالشركة التونسية لصناعة احل) د.م 123,592(كّل من الشركة التونسية لصناعة التكرير الدولة لقروض   بضمان

 ). د.م 12,545(والشركة الوطنية لعحني احللفاء والورق ) د.م 23,823(
 

 تواصل، فقد )د.م 1.109,700(اخلارجي  بعنوان أصل الّدين االعتمادات املأمور بصرفهاويف ما يهّم 
مقابل  % 31,71د ونسبته .م 515,300بنسق أسرع  حيث تقّلصت مبا قيمته  وذلك 2014اخنفاض حجمها يف سنة 

 . يف التصرف الّسابق % 11,15د و.م 204
 

بعنوان أصل الّدين اخلارجي  املنجزةبلغت التسديدات  2014استنادا إىل كتاب الدين لسنة و 
اليت كان أمهّها و ) د.م 661,487(مشلت أساسا القروض املربمة يف إطار التعاون متعّدد األطراف د .م1.071,883

والبنك األورويب لالستثمار ) د.م 185,226(والبنك اإلفريقي للتنمية ) د.م 259,158( العامليلدى جمموعة البنك 
خاّصة منها القروض الفرنسّية ) د.م 380,444( ار التعاون الثنائيـيف إط رمةـبـروض املــوالق )د.م 104,419(
 ). د.م 106,110(والقروض اليابانية ) د.م 170,832(

 

يف مستوى حسابات الّدين العمومي  2014 مني املال العاّم يف مّو سنةأل التصّرف يربز حسابو 
. د يتعّني تسويته على اعتمادات أصل الّدين العمومي.م 350,002لعمليات اخلزينة فائضا يف املصاريف مببلغ 

مبلغ نفقات  وبالتايل فإنّ  ).د.م 42,877(والّدين الّداخلي ) د.م 307,125(ويتوزّع هذا الفائض بني الّدين اخلارجي 
 الّدولةة ميزاني تسديد أصل الّدين العمومي املدرج باحلساب العام للسنة املالّية ال يعكس احلجم احلقيقي لنفقات

 . بذا العنوان 2014 لسنة
 

د مسّجلة مقارنة بالسنة .م 4.674,997تكاليف الّدين العمومي أصال وفائدة  توعلى صعيد آخر، بلغ
ونتج هذا النمّو عن املفعول املزدوج للزيادة يف خدمة . 2013يف سنة  % 8,73مقابل  % 5,82ارتفاعا نسبته  السابقة

وتبعا لذلك، تدّعمت حّصة . % 26,41ولرتاجع خدمة الّدين اخلارجي مبا نسبته  % 37,63الّدين الداخلي بنسبة 
  .يف التصّرف الّسابق %50,33مقابل  % 65,46الّدين الداخلي من مجلة تكاليف الّدين العمومي لتبلغ 

 

إىل  2010ت من البياين التايل تطّور تكاليف الّدين الّداخلي والّدين اخلارجي خالل السنوا ويربز الرسم
2014 . 
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اعتمادا  مقارنة بالسنة الّسابقة وذلك 2014ويربز اجلدول الّتايل أهّم مؤشرات الّدين العمومي يف سنة 
 :على املعطيات املضّمنة بكتاب الّدين العمومي وباحلساب العاّم للسنة املعنية

    
 بالّدينار

 الوضعيّـــة إلى البيــانـات
31-12-2013 

 الوضعيّـــة إلى
31-12-2014 

 2014/2013 التغّيــرات

 (%)الّنسبة  القيــمـــة

 - 1,56  -752.680.297 47.418.554.132 48.171.234.429  االلتزامات -

 41,75   4.886.152.703   16.590.348.150 11.704.195.447    الّدين الّداخلي -   

 - 15,63  - 5.649.136.340 30.501.473.334 36.150.609.674 الّدين اخلارجي -   

 3,26    10.303.340 326.732.648 316.429.308 قروض املزودين -   

 0,15    62.067.779 42.211.730.459 42.149.662.680 االستعماالت -

 41,75    4.886.152.703 16.590.348.150 11.704.195.447    الّدين الّداخلي -   

 - 16,06  - 4.838.881.428 25.298.374.861 30.137.256.289 الّدين اخلارجي -   

 4,80     14.796.504 323.007.448 308.210.944 قروض املزودين -   

 2,05    717.233.272 35.701.995.673 34.984.762.401 الدين الباقــي للتسديــد -

 9,08    1.364.600.299 16.386.678.100 15.022.077.801    الّدين الّداخلي -   

 - 3,14  - 624.024.869 19.253.806.223 19.877.831.092 الّدين اخلارجي -   

 - 27,51  - 23.342.158 61.511.350 84.853.508 قروض املزودين -   

 5,82    257.322.746 4.674.996.933 4.417.674.187 ) 1(خدمة الديـن  -

 37,63    836.840.130 3.060.469.370 2.223.629.240   ) 2( الّدين الّداخلي -   

 - 26,41  - 579.517.384 1.614.527.563 2.194.044.947  ) 3(الّدين اخلارجي  -   

 اعتمادا على األوامر بالصرف) 1(
 باعتبار االلتزامات األخرى احملمولة على كاهل الّدولة    ) 2(
 باعتبار قروض املزّودين) 3(
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. يف السنة الّسابقة% 2,37مقابل منّو نسبته  % 1,56تراجع حجم االلتزامات بنسبة  2014شهدت سنة 
يف  % 5,81 مقابل منو بنسبة %15,63ويفسر هذا الرتاجع أساسا بتدين االلتزامات بعنوان الدين اخلارجي مبا نسبته 

 .% 41,75 ين الداخلي بنسبةااللتزامات بعنوان الدّ  وحد من هذا التدين منو .التصرف السابق
 

وذلك أساسا تبعا لتطّور الّدين  % 11,34 مقابل % 2,05ع الّدين الباقي للتسديد بنسبة ارتفذلك لوخالفا 
 . % 3,14بة تقّلص الّدين اخلارجي الباقي للتسديد بنسول % 9,08الداخلي الباقي للتسديد بنسبة 

 
ض نسبة الّدين اخلارجي الباقي للتسديد مقارنة بالناتج احملّلي اإلمجايل إىل ااخنف، 2014يف سنة  وتواصل

20131T45Fيف سنة  % 26,19مقابل  % 23,90

)1(
1T.  ويبّني اجلدول التايل تطّور نسبة التداين العمومي ونسبة خدمة الّدين

  :2014إىل  2010يف مستوى كّل من الّدين الوطين اخلارجي والّدين العمومي اخلارجي خالل السنوات من 
 
 

 السنة
 2014 2013 2012 2011 2010  البيانات

      ):الناتج المحلي اإلجمالي %(نسبة التداين  
 45,2 41,4 40,1 39,1 37,1 الّدين الوطين اخلارجي  -
 23,9 26,19 27,5 25,5 24,5 الّدين العمومي اخلارجي  -

      ) :المقابيض الجارية %(نسبة خدمة الّدين 
 8 8,2 10,5 10,6 9,3 الّدين الوطين اخلارجي -
 3,9 6,0 6,2 7,2 5,5 الّدين العمومي اخلارجي -
 .2016أكتوبر  17   بتاريخ املركزي التونسي البنكواب مت حتيني املعطيات اعتمادا على موقع * 

 

مقابل  % 8(كّل من الّدين الوطين اخلارجي   يف خصوصحتّسن نسبة خدمة الّدين  2014تواصل يف سنة 
ارتفاعها  2014أّما نسبة التداين فقد تواصل يف سنة ). % 6مقابل  % 3,9( والّدين العمومي اخلارجي) % 8,2

 . )2013 يف سنة % 41,4 مقابل % 45,2(بالنسبة إىل الّدين الوطين اخلارجي 
 

III- نفقات صناديـق الخزينــة 
 

د يف .م 1.029,754مقابل  د.م 1.188,753 التقديرات النهائية لنفقات صناديق اخلزينة 2014بلغت يف سنة 
وهو ما د .م 770,471 حيث بلغت النفقاتاستهالك هذه االعتمادات  واصل تراجع نسقوت. الّسابقالتصّرف 
 .2012سنة  يف  % 72,81السنة السابقة و يف % 69,08 مقابل % 64,81 يف حدود استهالك أفرز نسبة

 
                                                 

 . 2015تقرير البنك املركزي التونسي لسنة  )1(
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مقابل تراجع  2014 يف سنة % 8,31تطورا يف هذه النفقات حيث ارتفعت مبا نسبته  2014وشهدت سنة  
 نفقات احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة مببلغ تطوروترّتب هذا االرتفاع أساسا عن . 2013يف سنة  % 15,99بنسبة 

 . د.م 46,438
 

 الحسابات الخاّصة في الخزينة -أّوال 
   

د .م 952,800تدّخالت احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة بعنوان  2014قانون املالّية لسنة  بلغت تقديرات
د .م 842,800 إىلقانـون املالية التكميلي التخفيض فيها  ّمت مبوجبو . د يف السنة الّسابقة.م 1.159,800 مقابل

 . د مقارنة بالتقديرات النهائية للسنة الّسابقة.م 46,500مببلغ  انقص مسجلة
 

الصندوق الوطين للتشغيل  و ) د.م 70 -(ال الطاقي ـــادات صندوق االنتقـــــــــاعتم خاصةالتخفيض  ومشل
 ). د.م 10 -(وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين ) د.م 30 -(

   
 ما قيمته 2014ات اخلاّصة يف اخلزينة يف سنة ـــــــادات املأمور بصرفها بعنوان احلسابــــبلغت االعتمو 

التصّرف الّسابق يف ذلك بعد أن شهدت تراجعا و  % 7,17د وبنسبة .م 46,438مببلغ  د مسجلة زيادة.م 693,788
 . % 14,02د ونسبته .م 105,525مبا قدره 

 
بعض احلسابات خاّصة  العتمادات املأمور بصرفها بعنوانا هذه الزيادة عن أساسا عن ارتفاع ونتجت

) د.م 5,631(+ وصندوق تنمية القدرة التنافسّية الصناعية ) د.م 19,994(+ منها الصندوق الوطين للتشغيل 
وحساب متويل اإلجراءات االستثنائية لإلحالة ) د.م 3,733(+ وصندوق احلماية املدنّية وسالمة اجلوالن بالطرقات 

 ).د.م 2,393(+  على التقاعد
 

بعنوان عدد من الصناديق يذكر منها خاّصة الصندوق  2014سنة يف النفقات  تومن جهة أخرى تراجع
وصندوق ) د.م 19,584 -(وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين ) د.م 23,195 -(الوطين لتحسني الّسكن 

  ).د.م 9,311 -(وصندوق االنتقال الطاقي ) د.م 18,966 -(املعلومات واالتصال  تتنمية املواصالت وتكنولوجيا
 

نفقات  حسابات خاصة يف اخلزينة أجنزت 7لوحظ أّن من جملة احملاسبة العمومية  85خالفا للفصل و 
ا وهو م % 39,34د وبنسبة .م 20,931مببلغ )  د.م 53,200(فاقت االعتمادات النهائية املفتوحة ) د.م 74,131(مجلية 

 :ك كما هو مبني باجلدول التايللميّثل جتاوزا لرتاخيص السنة وذ
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 الدينار ب  

 الفارق بصرفها المأمور المبالغ النهائية االعتمادات بيان الحسابات

 96.000 6.796.000 6.700.000 صندوق احلماية املدنّية وسالمة اجلوالن بالطرقات

 5.630.014 30.630.014 25.000.000 صندوق تنمية القدرة التنافسية يف قطاع الفالحي والصيد البحري

 1.403.600 3.903.600 2.500.000 صندوق النهوض جبودة التمور

 3.147.573 8.147.573 5.000.000 قطاع الصيد البحري صندوق متويل الراحة البيولوجية يف

 609.562 609.562 - صندوق تنمية الطرقات السيارة

 7.650.956 21.650.956 14.000.000 الصندوق الوطين للنهوض بالرياضة والشباب

 2.393.000 2.393.000 - حساب متويل اإلجراءات االستثنائية لإلحالة على التقاعد

 20.930.705 74.130.705 53.200.000 المجموع

 
فائضا مجليا ملقابيضها مقارنة بنفقاتا  2014سنة  مّووإمجاال أفرزت احلسابات اخلاصة يف اخلزينة يف 

بعد أن  2014وسّجلت هذه الفوائض اخنفاضا يف سنة . 2013سنة يف  د.م 1.876,936مقابل  د.م 1.873,676بقيمة 
ويعود ذلك إىل اقتطاع مبالغ من الفوائض املنقولة من التصرف السابق  .2010شهدت ارتفاعا متواصال منذ سنة 

 .2014لسنة  بعنوان عدد من احلسابات يف إطار قانون املالية التكميلي
 

 )د.م 260,089(أساسا بالصندوق العاّم للتعويض  2014 سنة املسجلة يف مّووتعّلقت الفوائض 
والصندوق الوطين للتشغيل ) د.م 216,244(وتكنولوجيات املعلومات واالّتصال  املواصالتوصندوق تنمية 

وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب ) د.م 174,848(وصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ) د.م 197,139(
 . )د.م 172,599(املهين 

 
مقارنة  2014نفقات احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة وتطّورها يف سنة  12ويبّني اجلدول املدرج بامللحق عدد 

 .2013بإجنازات سنة 
 

 حسابات أموال المشاركة -ثانيــا 
 

باعتبار الفوائض املنقولة من (االعتمادات النهائية بعنوان حسابات أموال املشاركة  2014بلغت يف سنة 
سجلت هذه التقديرات ) د.م 461,860(ة بالتصّرف الّسابق ومقارن. د.م 345,953ما قيمته ) التصّرف الّسابق

د أي بنسبة .م 76,683وّمت صرف هذه االعتمادات يف حدود . % 10,20مقابل منّو بنسبة %  25,09تقّلصا بنسبة 
 .2013يف سنة %  13,85مقابل  % 22,17استهالك بلغت 
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يف  % 31,86نسبته  تدنّ مقابل  % 19,85منّو نفقات حسابات أموال املشاركة بنسبة  2014وشهدت سنة 
عن املفعول املزدوج الرتفاع نفقات بعض احلسابات خاّصة ) د.م 12,700(ونتجت هذه الزيادة . التصّرف الّسابق

وحساب جرب األضرار النامجة عن ) د.م 9,131(+منها حساب تصفية متخّلدات املؤسسات الصحّية العمومّية 
وحساب إقتناء الّتجهيزات لفائدة قوات األمن ) د.م 8,002(+ 2010ديسمرب  17منذ  األحداث اليت شهدتا البالد

وحساب تسوية وضعية أعوان الشركات اليت يساهم حزب التجمع يف رأس ماهلا ) د.م 7,898(+ الّداخلي 
 ولرتاجع نفقات بعض احلسابات األخرى أمهّها حساب املصاريف اخلصوصية لإلدارة العامة )د.م 3,639(+

وحساب تنظيم االمتحانات )  د.م 7,332-( وحساب متويل جرب ضحايا االستبداد) د.م 11,049-(للديوانة 
 ). د.م 2,890 -(واملناظرات 

 
عن فوائض يتعّني نقلها إىل  2014حسابات أموال املشاركة يف سنة  يف مستوى امليزانيةوأسفر تنفيذ 

)1T46F)1د.م 397,876د مقابل .م 269,189التصرف املوايل مببلغ مجلي قدره 
1T الفوائض ومشلت هذه . يف السنة الّسابقة

حساب اقتناء التجهيزات لفائدة  و ) د.م 55,532(خاّصة حساب املصاريف اخلصوصّية لإلدارة العاّمة للديوانة 
حساب القروض و ) د.م 22,363(وحساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش ) د.م 31,842(قّوات األمن الداخلي 

 2010ديسمرب  17وحساب جرب األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدتا البالد منذ  )د.م 21,481(اجلامعية 
 .)د.م 17,835(
 

املصاريف  تبّني من خالل احلساب العاّم للسنة املالّية أنّ من جملة احملاسبة العمومية  85خالفا للفصل و 
مما أسفر عن جتاوز  د.م 76,683 ما قيمته بلغت 2014خالل تصّرف على حسابات أموال املشاركة املنجزة 

حسابا  13ويعزى ذلك إىل جتاوز نفقات  .د.م 28,606مببلغ ) د.م 48,077(العتمادات النهائية املفتوحة ل
ويبّني . د.م 14,817د حّد منه إفراز احلسابات األخرى بقايا اعتمادات مببلغ .م 43,423لالعتمادات املفتوحة مببلغ 

 : التايل احلسابات اليت سّجلت جتاوزا يف االعتمادات املخصصة هلا اجلدول
 
 
 
 
 
 

                                                 
من قانون املالية  15حساب املصاريف اخلصوصية لإلدارة العامة للديوانة لفائدة ميزانية الدولة مبقتضى الفصل  ئضد الذي ّمت خصمه من فوا.م 100غ باعتبار مبل )1(

 .2014 لسنة
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 بالدينار   

 الفارق  المصاريف  االعتمادات النهائية بيان الحسابات

 1.674.998 2.674.998 1.000.000 حساب صرف التعويضات املخولة للجرحى وأهايل الشهداء  -
 189.938 189.938 -  حساب مشروع بناء مقر مبركز التكوين ودعم الالمركزية - 
 4.104.000 4.104.000 -  حساب متويل جرب ضحايا االستبداد -
 3.044.319 6.319.848 3.275.529 حساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش -
 13.763.467 17.895.427 4.131.960 حساب املصاريف اخلصوصية لإلدارة العامة للديوانة -

 9.458.987 9.539.987 81.000 2010ديسمرب  17حساب جرب األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدتا البالد منذ 
 172.313 1.876.680 1.704.367 حساب محاية النباتات -
 353.468 353.468 - حساب مشروع بناء مقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا - 
 23.198 23.198 - حساب اجناز مشروع توسيع قطب الغزالة لتكنولوجيا االتصال جبهيت منوبة والنحلي - 
 36.411 547.653 511.242 حساب بطاح جربة -
 9.749.895 9.949.895 200.000 حساب تصفية متخّلدات املؤسسات الصحّية العمومّية  -
 حساب الربنامج الثقايف للطلبة - 

- 37.123 37.123 
 مشروع كلية الطب اجلديدة بتونس  - 

- 817.132 817.132 
 المجموع 

10.904.098 54.329.347 43.423.364 

 
 2013خالل سنيت نفقات حسابات أموال املشاركة وتطّورها  13وحيوصل اجلدول الوارد بامللحق عدد 

 .2014و
 

  الملحقة ميزانّياتها ترتيبيّا بميزانّية الدولةتكاليف ميزانيات المؤّسسات العمومّية  – الثانيالقسم 
 

العمومّية امللحقة  ميزانيات املؤّسسات علىحجم االعتمادات املأمور بصرفها  2014ارتفع يف سنة 
د ونسبته .م 1,094مبا قدره ) 2013د يف سنة .م 1.373,608د مقابل .م 1.374,702(ميزانّياتا ترتيبّيا مبيزانّية الّدولة 

عن تطّور  2014وترتّبت الزّيادة يف هذه النفقات يف سنة . يف السنة الّسابقة%  4,02د و.م 53,071مقابل  % 0,08
د، والذي مثّلت نفقاته .م 18,035د حّد منه تدّين نفقات العنوان األّول مببلغ .م 19,129 نفقات العنوان الثاين مببلغ

 .  % 66,06ما نسبته 
 
 
 
 


