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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 
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I-  األّولنفقـات العنوان 
 

نفقات العنوان األّول للمؤّسسات العمومّية امللحقة ميزانّياتا ترتيبّيا مبيزانّية  2014ضبط قانون املالية لسنة 
وباعتبار التنقيحات املدخلة عليها خالل السنة، بلغت التقديرات النهائية . د.م 924,868الّدولة مبا قدره 

 .د.م 1.249,923
 
      ات التابعة إىل كّل من وزارة التعليم العايل والبحث العلميوسّجلت أهّم الزيادات لدى املؤّسس 

وزارة و ) د.م 27,329(ووزارة العدل ) د.م 35,530(ووزارة الرتبية ) د.م 55,128(ووزارة الصّحة ) د.م 122,798(
 ). د.م 20,450(ووزارة الفالحة ) د.م 22,802(الدفاع الوطين 

 
مقابل تراجع نسبته  % 1,28، التقديرات النهائية بنسبة 2014وخالفا للسنة الّسابقة، ارتفعت يف سنة 

وسامهت املوارد  .% 72,65د أي بنسبة استهالك بلغت .م 908,068ومت صرف هذه االعتمادات إىل غاية .  0,89%
 . 2013يف سنة  % 61,08مقابل  % 68,36هلذه املؤسسات يف تغطية نفقاتا يف حدود ) د.م 620,768( الّذاتية

 

 2014ومقارنة بإجنازات التصّرف الّسابق، اخنفضت نفقات العنوان األّول للمؤّسسات العمومّية يف سنة 
أساسا بتقّلص نفقات املؤّسسات الراجعة  االخنفاضويفّسر هذا  .2013يف سنة  % 2,85مقابل   % 1,95 بنسبة

ووزارة وزارة التعليم العايل ) د.م 8,808 -(ووزارة الفالحة ) د.م 18,558 -(بالنظر إىل كّل من وزارة الدفاع الوطين 
حّد منه تطّور االعتمادات ) د.م 3,428 -(وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية و ) د.م 8,421-(والبحث العلمي 

ووزارة شؤون ) د.م 18,497+ (املؤّسسات الراجعة بالنظر إىل كّل من وزارة الرتبية  ور بصرفها خاّصة من قبلاملأم
 ).د.م 1,028+ (الصّحة  ووزارة) د.م 2,118+ (املرأة واألسرة 
 

ّّ سنة  يف مستوى العنوان األّول فوائض للمقابيض  2014وأفرز تنفيذ ميزانيات املؤّسسات العمومّية يف مو
ومشلت هذه الفوائض أساسا املؤسسات . 2013يف سنة  د.م 234,236د مقابل .م 276,955على املصاريف بلغت 

ووزارة الرتبية ) د.م 64,478(ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ) د.م 64,558(التابعة إىل كّل من وزارة الصّحة 
 ). د.م  28,161(ووزارة الّدفاع الوطين ) د.م 32,797(

 

توزيع االعتمادات النهائية ونفقات العنوان األّول مليزانيات  14ويربز اجلدول الوارد بامللحق عدد 
 .2014و 2013املؤّسسات العمومّية امللحقة ميزانياتا ترتيبيا مبيزانية الّدولة وتطّورها خالل سنيت 
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II- نفقـات العنوان الثاني 
 

ارتفاع نفقات العنوان الثاين مليزانيات املؤّسسات العمومّية امللحقة ميزانّيتها ترتيبّيا  2014شهدت سنة 
د وبنسبة .م 19,129 ابقة حيث كانت الزيادة مببلغــالس ولو بنسق أقّل من السنة) د.م 466,634(مبيزانية الّدولة 

ات بعض ـــــــعن املفعول املزدوج لنمّو نفق 2014 سنة ونتجت الّزيادة يف. % 21,84د و.م 80,218مقابل  % 4,27
ووزارة التعليم العايل والبحث ) د.م 60,769+ (املؤّسسات خاّصة منها تلك الراجعة بالنظر إىل كّل من وزارة الرتبية 

الحة من جهة، ولرتاجع نفقات بعض املؤّسسات األخرى خاّصة منها التابعة لوزارة الف) د.م 25,985+ (العلمي 
 .من جهة أخرى) د.م 5,132-( ووزارة الثقافة) د.م 58,244-(
 

وعلى صعيد هيكلة نفقات العنوان الثاين للمؤّسسات العمومّية امللحقة ميزانّيتها ترتيبّيا مبيزانية الّدولة، 
كما . % 25,93 مقابل  % 37,89تدعم حّصة املؤّسسات الراجعة بالنظر إىل وزارة الرتبية لتبلغ  2014شهدت سنة 

وعلى عكس  .% 5,57تدعمت حّصة املؤّسسات الراجعة بالنظر إىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لتبلغ 
 .2013 يف سنة  % 70,05 مقابل % .54,69 املؤّسسات التابعة لوزارة الفالحة لتبلغ ذلك، تراجعت حّصة

 

عن  2014املؤّسسات العمومّية امللحقة ميزانّيتها ترتيبّيا مبيزانية الّدولة يف سنة  وأسفر تنفيذ ميزانيات
د ومشلت خاّصة املؤّسسات الراجعة بالنظر إىل وزارة .م 389,280فوائض مقابيض على املصاريف بلغت مجلتها 

وكذلك ) د.م 83,520(العلمي  ووزارة التعليم العايل والبحث) د.م 108,493(ووزارة الفالحة ) د.م 157,457( الرتبية
 ). د.م 26,131(إدارة امللكية العقارية 

 
تطّور نفقات العنوان الثاين مليزانيات املؤّسسات العمومّية ذات  15ويربز اجلدول املدرج بامللحق عدد 

 .2014و 2013امليزانيات امللحقة ترتيبيا مبيزانية الدولة خالل سنيت 
 

 ن األّول للمراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارجمصاريف العنوا –القسم الثالث 
 

بعنوان نفقات العنوان األّول للمراكز الدبلوماسّية والقنصلية  2014بلغت االعتمادات املفتوحة يف سنة 
وباعتبار التنقيحات املدخلة عليها خالل السنة، ارتفعت . د.م 131,921مركزا ما مجلته  88باخلارج والبالغ عددها 

د يف السنة الّسابقة أي بنمّو قدره .م 124,297مقابل  2014نة ــد يف س.م 136,744ائية إىل ــادات النهــمــاالعت
 .% 7,26د و.م 8,408مقابل على التوايل  % 10,01 د ونسبته.م 12,447

 


