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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
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د يف سنة .م 120,626مقابل  د.م 132,919، حجم االعتمادات املأمور بصرفها إىل 2014وارتفع يف سنة 
ّّ السنة بلغت %  97,05مقابل  % 97,20نسبة بمسّجال استهالك  2013 د مقابل .م 3,825ممّا نتج عنه فوائض يف مو

 .د يف التصّرف الّسابق.م 3,672
 

 نفقات الصناديق الخاّصة – الّرابعالقسم 
 

إىل االخنفاض ) د.م 206,247(، نفقات الصناديق اخلاّصة املدرجة باحلساب العاّم 2014عادت يف سنة 
مقابل زيادة يف السنة الّسابقة مبا قيمته  % 3,54وبنسبة د .م 7,561ولو بنسق طفيف حيث سّجلت نقصا مببلغ 

  .% 2,28ونسبته د .م  4,757
 

حسب ما يربزه احلساب العاّم للسنة  2014و 2013ويربز اجلدول الّتايل تطّور هذه النفقات يف سنيت 
 : املالّية 

 

 
 

 بالّدينار

 البيانات 
 2014/2013 التغّيرات النفقات

 %النسبة   القيمة 2014 2013

 - 29,89 15.045.875  - 35.291.767 50.337.642 صندوق التطوير والّالمركزية الصناعية

 65,47 - 13.405.000 - 7.070.000 20.475.000 الصندوق الوطين للنهوض بالّصناعات التقليديّة واحلرف الصغرى

 0 0 67.406.187 67.406.187 صندوق تغطية خماطر الصرف -

 49,12 581.622 1.765.644 1.184.022 الّصندوق الوطين للّضمان -

 241,18 20.354.085 28.793.550 8.439.465 صندوق ضمان املؤّمن هلم  -

 15,68 - 3.236.921  - 17.404.203 20.641.124 الصندوق اخلاص بالتنمية الفالحية والصيد البحري  -

 30,93 - 241.578  - 539.414 780.992 صندوق الّنهوض بقطاع الزيتون  -

 7,71 3.432.767 47.975.951 44.543.184 احلساب املركزي  -

 3,54 -   7.560.900  - 206.246.716 213.807.616 الجمـلـــة

 
عن املفعول املزدوج لرتاجع نفقات بعض احلسابات  2014ونتج تدين نفقات الصناديق اخلاّصة يف سنة 
والصندوق الوطين للنهوض بالّصناعات ) د.م 15,046 -(منها خاّصة صندوق التطوير والالّمركزية الصناعية 


