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واملتعّلق بتنظيم دائرة  1968مارس  8املؤرّخ يف  1968لسنة  8من القانون عدد  55عمال بأحكام الفصل 
من  79والفصل  2008جانفي  29املؤرّخ يف  2008لسنة  3خاّصة بالقانون األساسي عدد  وإمتامه احملاسبات كما ّمت تنقيحه

واملتعّلق بسري دائرة احملاسبات، توّلت دائرة احملاسبات إعداد هذا  1971ماي  29املؤرّخ يف  1971لسنة  218األمر عدد 
 .2014غلق ميزانّية الّدولة لتصّرف  عنالتقرير 

 

الوارد على الدائرة  2014ولة لتصّرف هذا التقرير بعد االّطالع على مشروع قانون غلق ميزانّية الدّ  وّمت إعداد
لسنة  53من القانون عدد  46و 45عمال بأحكام الفصلني املالّية وزارة  والذي أعّدته يف الغرض 2016 أفريل 13بتاريخ 

كما ّمت . بالنصوص الالحقة وإمتامهواملتعّلق بالقانون األساسي للميزانّية كما ّمت تنقيحه  1967ديسمرب  8املؤرّخ يف  1967
 . بنفس الّتاريخ 2014املالّية موافاة الدائرة باحلساب العاّم للسنة 

 

  :الدولة ميزانّيةإّن مشروع قانون غلق 
 
 يعاين املبلغ النهائي للمقابيض وللمصاريف املنجزة خالل التصّرف؛ -
 يلغي االعتمادات غري املستعملة؛ -
بعد طرح املبالغ املتبقّية من مداخيل " احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة"ويرّخص يف نقل نتائج السنة إىل  -

 .اخلزينةصناديق 
 

ومشروع قانون غلق واحلساب العاّم للسنة املالّية وقد مّكن فحص كّل من حساب التصّرف ألمني املال العاّم 
 : اليةمن إعداد هذا التقرير الذي يتضّمن األجزاء التّ  2014ميزانّية الّدولة لتصّرف 

 

 ؛أهّم االستنتاجات والتوصيات -
 ؛  2014لتصّرف  امليزانّية حتليل إمجاّيل لتنفيذ عملّيات  -
 يزانّيةامللحقة ميزانياتا ترتيبّيا مبالعمومّية الّدولة وميزانّيات املؤّسسات  ميزانّيةحتليل مفّصل ملوارد وتكاليف  -

 ؛الّدولة واملراكز الّدبلوماسّية والقنصلّية باخلارج والصناديق اخلاّصة
العاّم باملطابقة بني حسابات تصّرف احملاسبني العموميني والتصريح املالّية النتائج العاّمة لتنفيذ قانون  -

 .املالّيةواحلساب العاّم للسنة 
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 أهّم االستنتاجات والتوصيات 
 

 حساب التصّرف ألمني املال العامّ باالعتماد على  2014ولة لسنة غلق ميزانّية الدّ املتعّلق بّمت إعداد التقرير 
ذات العالقة والنصوص القانونية والرتتيبية  2014ولة لسنة ومشروع قانون غلق ميزانّية الدّ  املالّيةواحلساب العاّم للسنة 

)1TP 0F)1"أدب"منظومة ادا على املعطيات املستخرجة من بالتصّرف املذكور وكذلك اعتم
P1T.   مّدت كما ّمت االعتماد على معطيات

 . 2016أكتوبر  13وّجه هلا بتاريخ عن طريق طلب إرشادات دائرة احملاسبات مصاحل وزارة املالّية ا ب
 

للحصول على وجهة  2016ديسمرب  13دائرة احملاسبات مشروع هذا التقرير على وزارة املالّية بتاريخ  وأحالت
 .2016 ديسمرب 30 تاريخبا يف هذا الشأن الدائرة ردّ  تتلقو نظرها 

 
I – االستنتاجات 
 
 :االستنتاجات الّتالية 2014الّرقابة يف خصوص غلق ميزانّية الّدولة لسنة  أعمال تأفرز 
 

 الميزانّية ومشروع قانون غلق تقديم الحسابات  -1
 

احلساب و  تصّرف أمني املال العامّ  تقدمي حساب 2014على غرار السنوات الّسابقة تواصل خبصوص تصّرف 
مل تقّدم وزارة املالّية حساب تصّرف أمني املال و . قانون غلق امليزانّية بعد اآلجال القانونّية عوكذلك مشرو العاّم للسنة املالّية 

للسنة احلساب العاّم بالنسبة إىل أّما . ونصف أشهر سبعةأي بتأخري جتاوز  2016مارس  17إال بتاريخ  2014العاّم لسنة 
أشهر  أكثر من ثالثةأي بعد مرور  2016أفريل  13بتاريخ  تقدميهمافقد ّمت  2014ع قانون غلق امليزانّية لسنة ومشرو املالّية 

على أن يسّلم وزير املالّية إىل دائرة نّص الذي من جمّلة احملاسبة العمومّية  209لفصل وذلك خالفا ل على اآلجال القانونّية
احلساب العاّم للسنة و احملاسبات حساب تصّرف أمني املال العاّم قبل موّّ شهر جويلية من السنة املوالية للسنة اخلاّصة با 

ّّ نفس السنة  .املالّية قبل مو
 

إىل  ومشروع قانون غلق امليزانّيةاملالّية للسنة احلساب العاّم النسخة األخرية من  تقدمي ه متّ وجتدر اإلشارة إىل أنّ 
  .بطلب من الّدائرة وذلكبعد إدخال بعض التنقيحات  2016نوفمرب  17الّدائرة بتاريخ 
 

                                                 
 .نظام املساعدة على أخذ القرار يف جمال امليزانّية )1(
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اليت ، و العمومّيةمن جمّلة احملاسبة  208لفصل ااملنصوص عليها ب ةاخلاصّ  احلساباتتواصل عدم تقدمي  كما متّ 
وأبوابا وأقسامها امليزانّية ها بالنسبة ملصاريفها مفصلة حسب عناوين الّدولة أن تعدّ جيب على املصاحل اآلمرة ملصاريف 

 "أدب"منظومة االعتماد على املعطيات املستقاة من ممّا تطّلب  ،للسنة املالية العامّ  احلساببواليت يتعني إرفاقها  ،وفصوهلا
 .امليزانّيةالّرقابية خبصوص نفقات خمتلف أبواب  األعماليف 

 
بضرورة تقدمي وزارة املالّية لتوصيتها  د الّدائرةجتدّ قابة على تنفيذ قوانني املالّية النجاعة على الرّ  من وإلضفاء مزيد

حّىت يتسّىن آلمري الصرف،  اخلاصة احلساباتب، مع إرفاقها احلسابات ومشروع قانون غلق امليزانّية يف اآلجال القانونّية
 .حقةالسلطة التشريعية يف دراستها ملشاريع قوانني املالّية الالّ  ومساعدةيف أفضل اآلجال امليزانّية املتعّلق بغلق  إعداد التقرير
 

 2014 زانّيةيبمالمتعّلقة القانونّية والترتيبية إصدار النصوص  - 2

 
 فقد. تكميلي قانون مالّية أصلي ّمث قانون مالّية إصدار على غرار السنوات األربعة الّسابقة 2014 شهد تصّرف

املالّية انون ق وصدر. 2014لسنة املالّية إصدار قانون  2013ديسمرب  30املؤرّخ يف  2013لسنة  54ّمت مبوجب القانون عدد 
 .2014 أوت 19بتاريخ  2014 لسنة 54 التكميلي حتت عدد

 

وخّول القانون األساسي للميزانّية للسلطة التنفيذية إجراء تعديالت ترتيبية خالل الّسنة على الرتاخيص املسندة 
الدفع للمشاريع اليت يتّم متويلها اعتمادات  الرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد و متّ ويف هذا اإلطار . املالّيةمبوجب قوانني 

1TP1Fاملالّيةبواسطة قروض خارجية موظّفة مبقتضى قرار لوزير 

)1(
P1T . مارس 8املؤرّخ يف  2016لسنة  348مبقتضى األمر عدد  متّ كما 

ة توزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وحتويل اعتمادات من قسم إىل قسم ومن فصل إىل فصل بعنوان ميزانيّ  2016
 .التصّرفسنة من �اية على سبيل التسوية بعد أكثر من تعديالت هذه الإجراء ولوحظ . 2014ّدولة لسنة ال

 

إعداد احلسابات ومشروع  آجال على 2014 سنة التأخري يف إصدار النصوص الرتتيبّية اخلاّصة مبيزانّية انعكسو 
على إصدار النصوص الرتتيبية املتعلقة  وهو ما يتعّني معه احلرص مستقبال وتقدميها إىل دائرة احملاسباتامليزانّية قانون غلق 

 .بالتصرف يف امليزانّية يف أجل ال يتجاوز مّو السنة املعنية
 
 
 
 
 

                                                 
املتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية  2016 فيفري 15قرار وزير املالّية املؤرّخ يف  )1(

 .2014ولة لسنة للدّ 
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 الميزانّية وتنفيذ إعداد إطار  – 3
 

الّدولة وموارد ينّص بالنسبة إىل كّل سنة على مجلة تكاليف املالّية القانون األساسي للميزانّية أّن قانون ورد ب
 .وحسب التوازن االقتصادي واملايل الذي يضبطه امليزان االقتصادي طات التنميةأهداف خمطّ ويأذن با وذلك يف نطاق 

 

قوانني طات التنمية واقتصر األمر على إعداد مشاريع توقيف العمل مبخطّ  2011أنّه ّمت منذ بداية سنة  ولوحظ
. والبعيدط وء موازين اقتصادية سنوية يتّم صياغتها يف غياب أهداف اسرتاتيجية وقطاعية على املدى املتوسّ يف ضمالّية 

ة إىل إصدار قوانني ماليّ العمومّية التجأت السلط  اليت شهدتا البالد لضغوطات االقتصادية واالجتماعيةاوبالنظر إىل 
 .العمومّيةاملالّية تكميلية اابة الصعوبات الظرفية واهليكلية اليت تواجهها 

 
1TP2Fنّه ّمت إعداد مشروع قانونأوجتدر اإلشارة إىل 

)1(
P1T  ّوإحالته  2020-2016ط التنمية للفرتة يتعّلق باملصادقة على خمط

   .عليه ملصادقةدون أن تتّم ا 2016ماي  11اب الشعب بتاريخ على جملس نوّ 
 

 الميزانّية حسب األهداف – 4

  
 جيب أن يتمّ  على أنّه 2014واملتعّلق بإعداد ميزانّية الّدولة لسنة  2013أفريل  18خ يف املؤرّ  12نّص املنشور عدد 

حسب األهداف امليزانّية األخذ بعني االعتبار يف إعداد مشروع ميزانّية الّدولة مواصلة التقّدم يف إرساء منظومة التصّرف يف 
يف صيغة واحدة  2014وذلك عرب تقدمي الوزارات املنخرطة يف التجربة املتعلقة برتكيز هذه املنظومة مشاريع امليزانيات لسنة 

 . وفق املنظور الرباجمي
 

 لةاملعدّ  الرقابة على إمكانية اعتماد 2014لسنة التكميلي املالّية من قانون  48نّص الفصل  طارهذا اإلويف 
 2014أفريل  7خ يف ؤرّ املقرار رئيس احلكومة  وضبط .برامج حسب مضبوطة ميزانيات الديه الوزارات اليت إىل بالنسبة

على الوزارات املعنية بالتجارب النموذجية لنظام العمومّية لة املمارسة من قبل مراقيب املصاريف شروط وقواعد الرقابة املعدّ 
الرقابة يف مالءمة إجراءات الرقابة املسبقة على تعهدات اهلياكل  هذه لوتتمثّ  .حسب األهدافامليزانّية التصرف يف 

 .ةاخلية للميزانيّ قابة الدّ املعنية مبا يتماشى مع مستوى خماطر التصرف وجودة تطبيق أنظمة الرّ العمومّية 
 

وتكريس التصرف املبين على النتائج  تدعيممن حسب األهداف امليزانّية اعتماد منظومة التصرف يف  وميّكن
Pاجلديدساسي األاإلسراع بإصدار القانون وهو ما يستدعي ، املالّية العمومّيةوكمة وشفافية احل

 
P1للميزانّيةTP3F

)2(
P1T. 

 

                                                 
 24/2016 مشروع قانون حتت عدد )1(
 .2015وفمرب ن 20ّمت إعداد مشروع قانون أساسي للميزانّية وإيداعه مبجلس نواب الشعب بتاريخ  )2(
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  الخاّصة صناديقصناديق الخزينة والالعمليات المتعّلقة ب – 5
  

متّكن من توظيف مقابيض  يف اخلزينة من القانون األساسي للميزانّية على أّن احلسابات اخلاّصة 19الفصل  نصّ 
 22ونّص الفصل . املالّيةقانون  وحتدث هذه احلسابات وتلغى مبوجب .العمومّيةبعض املصاحل  نة تمّ لتمويل عمليات معيّ 

 .نةمعيّ  اديق خاّصة لتمويل تدخالت يف قطاعاتإحداث صناملالّية قانون  مبوجبعلى أنه ميكن من نفس القانون 
 

اسم عليه  قأطل "خاصّ  حساب"األصلي إحداث املالّية من قانون  93 ّمت مبقتضى الفصلويف هذا اإلطار 
 العدالة إطار يف لضحايا االستبداد التعويض يف يتوىل املسامهة" االستبداد لضحايا االعتبار وردّ  الكرامة صندوق"

الصندوق "أطلق عليه اسم " صندوق خاصّ "من قانون املالّية التكميلي إحداث  55كما ّمت مبوجب الفصل  .االنتقالية
  .لكليهماولوحظ أّن املشرّع مل ينّص بصفة واضحة على الطبيعة القانونّية  ."الوطين ملقاومة اإلرهاب

 
صندوق لدعم "إحداث  2014التكميلي لسنة املالّية من قانون  50ّمت مبقتضى الفصل من جهة أخرى و 

هلذا القانونية  الطبيعةاملشرّع على  ولئن مل ينصّ . وتضبط بأمر قواعد تنظيمه وتسيريه "طةسات الصغرى واملتوسّ املؤسّ 
يتم مبقتضى ه باعتبار أن التصّرف في نه صندوق خاصّ أفإنّه يّتضح ضمنيا من الفقرة الثانية من الفصل املذكور الصندوق 

 . ة للضمانطة والشركة التونسيّ سات الصغرى واملتوسّ وبنك متويل املؤسّ املالّية بني وزير  اتفاقيات تربم
 

. 2014 سنة إىل مّو الصناديقهذه  وتسيري تنظيم قة بطرقاملتعلّ ولوحظ أنه مل يتّم إصدار األوامر الثالثة 
ومل يتّم  2014جناز الصناديق املذكورة لعمليات مالّية خالل تصّرف ملقّدمة إىل الّدائرة مل يتبّني إواعتمادا على احلسابات ا

   .اخلاّصة الصناديق إدراجها ضمن قائمة صناديق اخلزينة أو
 

من سنة ها ئضالصبغة التقديرية ويقع نقل فواوالصناديق اخلاّصة وحيث تكتسي مقابيض ونفقات صناديق اخلزينة 
هذه  تدخالتا فقد لوحظ تراكم حجمالءم مع ال تتلفائدة أغلب الصناديق إىل أخرى وبالنظر إىل أن املوارد املوظفة 

1TP4Fكما هو مبّني يف اجلدول املوايل الفوائض

)1(
P1T: 

 

  أصناف الصناديق

 الصناديق الخاّصة صناديق الخزينة
  حسابات أموال المشاركة الحسابات الخاّصة في الخزينة

العدد 
 اجلملي

عدد الصناديق اليت 
نفقات يف سنة  أجنزت

2014 
عدد احلسابات اليت أجنزت  العدد اجلملي  

 2014سنة  يفنفقات 
العدد 

 اجلملي  
عدد احلسابات اليت أجنزت 

 2014سنة  يفنفقات 
33 25 60 27 08 08 

 390,301 297,876 1.876,936 )د.م(  2013فواضل 
 419,868 269,270 1.873,676 )د.م( 2014فواضل 

                                                 
 .2014إعتمادا على احلسابات املقّدمة إىل الّدائرة بعنوان سنة  )1(



11 
 

1TP5Fلقاعدة عدم التخصيص متّثل استثناء اخلاّصة والصناديقاخلزينة  صناديقموارد أّن  وباعتبار

)1(
P1T  وبالنظر إىل العدد

 ميزانيةعلى موارد حتمل نفقات أخرى نجز نفقات على موارده الّذاتية و ي منهابعض الوحيث أّن  الصناديق،اهلام هلذه 
   .نفقات ميزانّية الّدولةمبا يضفي مزيدا من الشفافية على  الصناديق هذه إحداثتوصي الّدائرة برتشيد عملية ، ولةالدّ 

 

 على نفقاتها الخزينةمداخيل صناديق  فوائضخصم  - 6
 

صناديق اخلزينة من سنة إىل أخرى ما مل  تنقل فوائض قانون األساسي للميزانّية على أنمن ال 21الفصل  ينصّ 
لسنة ذا الفصل ّمت خالل التصرفات السابقة هلقا يطبتو . امليزانّيةأو قانون غلق املالّية يتقّرر ما خيالف ذلك ضمن قانون 

 ة من متوفرات بعضالرتخيص يف خصم مبالغ ماليّ  علىامليزانّية قوانني غلق أو  قوانني املالّيةالتنصيص صلب  2014
 .عملية اخلصمعلى األمر قبل املصادقة هذا نة من وتكون السلطة التشريعية على بيّ . يزانّيةاملالصناديق لفائدة 

 

أموال  حسابد من .م 100 مبلغالرتخيص يف خصم  2014لسنة املالّية  قانونمن  15لفصل وّمت مبقتضى ا
ومل يتّم إفراد عملية الرتخيص . الّدولةة ميزانيّ  لفائدة" للديوانة العاّمة لإلدارة اخلصوصية املصاريفحساب " املسّمى املشاركة

ويف مقابل ذلك ّمت إدراج تقديرات مببلغ مجلي . د من احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة بفصل مماثل.م 618,700يف خصم مبلغ 
يل الصناديق اخلاّصة على فائض مداخ"امللحق بقانون املالّية بعنوان " أ"باجلدول  06-26د بالفصل .م 718,700قدره 

د .م 828,200وجتدر اإلشارة إىل أنّه ّمت الرتفيع يف مبلغ هذه التقديرات مبوجب قانون املالّية التكميلي إىل ". النفقـــات
 .بنفس الصيغة" أ"ضمن اجلدول 

 
شفافية  من فإن التمشي على هذا النحو ميسّ املالّية ولئن تشّكل اجلداول امللحقة جزء ال يتجزأ من قانون 

املقّدمة للمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية وذلك بالنظر إىل حجم املعطيات املدرجة باجلداول امللحقة  تاملعطيا
احلسابات  ئضاملذكور أعاله الرتخيص يف خصم فوا 15الفصل  ضمنيتوكان من األجدى . وإىل طابعها الفين البحت

 .اخلّاصة يف اخلزينة لفائدة امليزانّية
 

 2014لسنة  والتكميلي األصلياملالّية  قانوينبكل من املرفق  "أ"باجلدول  إلوحظ تسّرب خطمن جهة أخرى و 
صناديق اخلزينة على مداخيل  ئضفوا"عوضا عن " فائض مداخيل الصناديق اخلاّصة على النفقات"وذلك بكتابة 

 . من فوائض الصناديق اخلاّصة أّي خصمنّه مل يتّم أوذلك بالنظر إىل " النفقات
 

لى ع مستقبالواحلرص  2014لسنة امليزانّية قانون غلق مشروع صلب املادي وتدعو الّدائرة إىل إصالح هذا اخلطأ 
  .ميزانّية الّدولةصناديق اخلزينة إىل  حتويل فوائضبقانون املالّية يف خصوص إدراج فصل 

                                                 
 .من القانون األساسي للميزانّية 16الفصل  )1(
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 للديوانة العاّمة لإلدارة اخلصوصية املصاريفحساب د ومشلت باإلضافة إىل .م 931,743وبلغت مجلة اخلصومات 
وتعّلقت أساسا بصندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراء . 1خاصا يف اخلزينة مبّوبة بامللحق عدد ن حسابا يأربعة وعشر 

) د.م 82( الصندوق العام للتعويضو ) د.م 137(وصندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصال ) د.م 210(
 ).د.م 72,170(وصندوق تنمية القدرة التنافسّية الصناعية ) د.م 80(وصندوق مقاومة التلوث 

 
 العمومّية  تآسات والمنشلفائدة المؤسّ إجراءات  -7
 

 يف الّدولة حق يف القائماملالّية  الرتخيص لوزير 2014لسنة  األصلياملالّية من قانون 17  ّمت مبوجب الفصل
 املبلغ هذا توزيع يتمّ د على أن .م 500حدود مبلغ  يف احلاجة، حسب ،العمومّية البنوك مال رأس يف الزيادة يف االكتتاب

 .قانون مبقتضى املعنية البنوك بني
 

التكميلي املالّية من قانون  5طبقا ملا ورد بالفصل املالّية د من قبل وزارة .م 500ّمت صرف مبلغ أنّه بوجيدر التذكري 
البنوك  رمسلة اليت يعاين منها القطاع املصريف العمومي وأّمهها ضعف اإلشكالياتوذلك يف إطار معاجلة  2013لسنة 

 .احلذر التصرف ات طبقا ملعايريباملدخر  تغطيتها وضعف يون املصنفةالدّ  نسبة وارتفاعالعمومّية 
 

لبنك اإلسكان املالّية بتدعيم األسس  املتعّلقو  2015أوت  21خ يف ؤرّ امل 2015لسنة  31انون عدد قالووفق 
" رمليون دينا 757مواكبة الزيادة يف رأس مال الشركة التونسية للبنك يف حدود "ت املوافقة على متّ  والشركة التونسية للبنك

 ".رمليون دينا 110مواكبة الزيادة يف رأس مال بنك اإلسكان يف حدود "و
 

مبوجب قانون املالّية التكميلي إحداث الشركة التونسية للتصّرف يف األصول والرتخيص  وعلى صعيد آخر متّ 
د بدف إعادة تأهيل القطاعات املنتجة من خالل هيكلة املؤسسات .م 150 ا مببلغاملسامهة يف رأس ماهللوزير املالّية يف 

 يف حدودكما ّمت الّرتخيص يف حتّمل الّدولة لديون شركة اخلطوط التونسية . املدينة وتدعيم السالمة املالّية للقطاع البنكي
 . د.م 39,433 صاف يساوي الرتفيع يف األموال املخصصة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مببلغد و .م 165

 
تسديد مستحقات الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة االجتماعية لدى كل من الشركة  2014كما ّمت يف سنة 

 .وزارة النقلاملخّصص ليزانّية باب املعلى حساب ) د.م 104,835( الوطنية للسكك احلديدية وشركة نقل تونس
  

املستفيدة وتساعدها على جتاوز العمومّية ولئن تساهم كل هذه التدخالت يف دميومة املؤسسات واملنشات 
 . كبريا على ميزانّية الّدولة  عبءل مواجهة املنافسة فإّ�ا تشكّ على الصعوبات اليت تعاين منها و 
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بعنوان امليزانّية  موارديف  نقصمع تزامنت  2014سنة املذكورة واملّتخذة يف  واجلدير باملالحظة أّن اإلجراءات
 أغلب نتائج تراجعإىل  أساسايعزى  % 47,81وبنسبة  د.م 534مببلغ ومرابيح اخلزينة العمومّية املنشآت  حتويالتمداخيل 

 .غري البرتولية العمومّيةاملنشآت املؤسسات و 
 

فإّن الّدائرة تدعو  العمومّيةاألعباء اليت تكّفلت با ميزانّية الّدولة لفائدة املؤسسات واملنشآت  حجموبالنظر إىل 
وجيّنب وتأدية خدماتا على أحسن وجه املالّية إىل إعادة النظر يف حوكمة هذه اهلياكل مبا يساعدها على حتقيق توازناتا 

 .امليزانّية أعباء بذا العنوان
 

 تلف الوزاراتمخمتخّلدات  - 8
 

 حتّملت 2014فإّن ميزانّية  د.م 327متخّلدات من السنة السابقة مببلغ  حتّملالذي  2013على غرار تصّرف 
 .د.م 1.195 مببلغ 2013يف سنة  دمات ومزودي اإلدارات العمومّيةبدورها متخلدات مل يتم خالصها لفائدة مسدي اخل

 
 ديونالسنوات اليت تعود إليها هذه ال املرّخص فيها بالنسبة إىل لالعتماداتوتشّكل الديون املتخّلدة جتاوزا 

املرّخص فيها عتمادات جتاوز االالذي ال جييز العمومّية من جمّلة احملاسبة  85وهو ما خيالف الفصل  خبصوص البنود املعنية
 .ةاملقررة بالقانون األساسي للميزانيّ عقد نفقات جديدة بدون أن خيصص هلا ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط و 

 
ما يفيد خالص   2014غلق ميزانّية الّدولة لسنة قانون وعلى صعيد آخر مل تتضّمن احلسابات وكذلك مشروع 

  .2014تصّرف يف مّو أخرى متخّلدات  تسجيلو ، أو جزء منها 2013كل متخّلدات سنة 
 

كما تدعو . من جمّلة احملاسبة العمومّية 85الفصل  بأحكامإىل ضرورة التقّيد يف هذا اخلصوص وتدعو الّدائرة 
ها مع إبراز حجمللسنة املالّية كّل املعطيات املتعلقة باملتخّلدات  باحلساب العامّ  مستقبال إىل إدراجمصاحل وزارة املالّية 

 .إليهاترجع والسنوات اليت 
 

 لةالمثقّ  العمومّية استخالص الديون - 9
 

حتصيل موارد امليزانّية أساسا من خالل عمليات االستخالص  2014التصرفات الّسابقة ّمت يف سنة  على غرار
د يف سنة .م 435,3 مقابلد .م 414,083مل تتجاوز مبلغ و الفوري حيث بقيت االستخالصات بعنوان الديون املثّقلة حمدودة 

د .م 7.225,138 ما قيمته 2014يف مّو سنة  ص بقباضات املالّيةلالستخال الباقيةوذلك بالّرغم من بلوغ الّديون  2013
 . 2014د يف مّو شهر أفريل .م 4.048,194دون اعتبار الديون املثقلة بقباضات الّديوانة والبالغة ذلك و 
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العمل من  إىللة تدعو الّدائرة وزارة املالّية املثقّ  العمومّية وبالنظر إىل ضعف حجم االستخالصات بعنوان الّديون
لة بقباضات أجل الرتفيع يف حجم املبالغ املستخلصة بذا العنوان مع إدراج املعطيات املتعّلقة بالتصّرف يف الّديون املثقّ 

 . الّديوانة باحلساب العاّم للسنة املالّية وباجلداول امللحقة مبشروع قانون غلق امليزانّية
 

 ة الّدولةإحداث مساهمة استثنائّية لفائدة ميزانيّ  -10
  

 2014من قانون املالّية التكميلي لسنة  28ل الفص مبوجب متّ  املالّية العمومّية، توازنات على حملافظةللمسامهة يف ا
 نياملعنوي األشخاص على سامهةهذه امل تستوجبو  .ولةالدّ  ميزانية لفائدة 2014 سنة بعنوان استثنائية ظرفية مسامهة إحداث
 مببلغ بعنوا�ا تقديراتال وضبطت .ةالتونسيّ  اجلنسية ذوي من نيالطبيعي األشخاص وعلى الشركات على للضريبة نياخلاضع

 .%  58,86بنسبة تحصيل بد أي .م 188,364ومل تتجاوز املسامهات احملّصلة د .م 320
 

 التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب -11
 

يف هذا إجراءات  2014لسنة  املالّية التكميلي تضّمن قانونبدف التصدي للتجارة املوازية ومقاومة التهريب 
. يقع إثبات مصدرها الد واليت .أ 10حجز املبالغ النقدية اليت تساوي أو تفوق  علىمنه  16الفصل نّص حيث  اخلصوص

 مجيع مبصادرة تقضي املوازية التجارة أو التهريب جبرائم املتعهدة أّن احملكمة على من نفس القانون 18الفصل كما نّص 
الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتّة يف قضايا متعّلقة  األشخاص إىل املالّية بالنسبة واألرصدة والعقارات املنقولة املكاسب

أن يساهم يف التصدي  التدابريذه ه ومن شأن تطبيق .املذكورة اجلرائم من حصوهلا ثبت إذا بالتهريب أو التجارة املوازية
 . ويدعم موارد ميزانّية الّدولة من التهريب واحلدّ للتجارة املوازية 

 

 التحّكم في االنتدابات - 12
 

 دون والوظائف األسالك خمتلف بني توزيعهاو  املتاحة البشريّة املوارد توظيف حكامإل الرامي التوّجه إطار يف
1TP6Fالوزارات دعوة إضافّية ّمتت أعباء الّدولة ميزانّية تكليف

)1(
P1T التكوين مدارس خرجيي عدا ما جديدة انتدابات برجمة عدم إىل 

من قانون املالّية التكميلي السماح بإعادة توظيف األعوان  2الفصل  وّمت مبوجب .امليزانّية إعداد عند فيهم املرّخص
مبراكز عمل أو وظائف أو أسالك غري  1983ديسمرب  12املؤرخ يف  1983لسنة  112العموميني على معىن القانون عدد 

وتضبط شروط . مراكزهم أو وظائفهم أو أسالكهم األصلية، على أساس التناظر، لسّد احلاجيات الفعلية بكّل إدارة
أّن األمر املذكور  غري .ن رئيس احلكومةوإجراءات تطبيق هذه األحكام بأمر وتضبط األحكام املنظمة للمناظرات بقرار م

)1TP7F)2 2016 أوت 16بتاريخ  مل يصدر إال
P1T. 

                                                 
 .2014واملتعّلق بإعداد ميزانّية الّدولة لسنة  2013لسنة  29املنشور عدد  )1(
واملتعّلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الّدولة واجلماعات احمللّية واملؤسسات العمومّية ذات  2016أوت  16املؤرخ يف  2016لسنة  1143كومي عدد احلمر األ )2(

 .الصبغة اإلدارية
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  "تونس تصاالاتّ " شركة مداخيل تخصيص -13
 

قد " صاالت تونساتّ "للبنك املركزي الّتونسي أّن حساب مداخيل ختصيص شركة املالّية من خالل القوائم تبّني 
د .م 371,953إىل  2013 سنةد يف .م 872,041من  هاخنفض رصيد حيث 2015-2013خالل الفرتة  مالّية اتـــــسّجل عملي

خالل سنيت وزارة املالية  قياماملذكور وتبّني من خالل كشف احلساب . د.م 500,088 مببلغ أي بفارق 2014يف مّو سنة 
 ، الذي يديره أمني املال العاّم،احلساب اجلاري للخزينة لفائدة منهذا احلساب عمليات سحب وتنزيلب 2015و 2014

 .د.م 402,368 يف حدود 2015ديسمرب  31بتاريخ " اتصاالت تونس"حساب مداخيل ختصيص شركة صيد ليستقر ر 
 
ّمت وإّمنا الدولة مبيزانّية  د.م 500,088 مبلغأنه مل يتم إدراج يف إطار عمليات اخلزينة باعتبار  هذه العمليات تندرجو 

 . خزينةلباحلساب اجلاري ل تنزيله
 

  2014لسنة المالّية أحكام قانون بعض إلغاء  -14
   

 ومراجعةالطبيعيون  األشخاص ميتلكها اليت العقارات على ضريبة إحداث 2014 سنةلاملالّية  قانون مبوجب متّ 
 استجابة احلكومة رئاسة عن صادرة إدارية مذكرة مبقتضى با العمل توقيف متّ  قد"ونظرا إىل أنّه . النقل وسائل جباية

 يف وكذلك التطبيق مستوى على إشكاليات 55 بالفصل الواردة األحكام وإفراز ناحية، من عنها ترتبت اليت لالحتجاجات
)1TP8F)1"أخرى ناحية من الثّروة على ضريبة إرساء إمكانّية يف عّمقالت مزيد انتظار

P1T  هذه اإلجراءات مبوجب قانون  ّمت إلغاءفقد
 . د.م 120لغ بمب واملقّدر لتغطية النقص احلاصل بعنوا�االتكميلي واختاذ اجراءات جديدة ذات صبغة جبائية املالّية 

 
 صناديق الخزينةنفقات  -15

 

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

جتاوزا لالعتمادات  2014حسابات أموال املشاركة يف سنة حسابا من  13 بعنوانسّجلت النفقات كما . لرتاخيص السنة
 .د.م 43,423مببلغ النهائّية 

 
 هذهالفصل املذكور والعمل على فتح االعتمادات املناسبة لتدخالت  التقّيد بأحكام وتدعو الّدائرة إىل ضرورة

 .الصناديق

                                                 
 .وثيقة شرح أسباب قانون املالّية التكميلي )1(
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متابعة المالحظات والتوصيات الواردة بتقرير دائرة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الّدولة لسنة  - 16
2013 

 
 2016 فيفري 22 ّمت بتاريخ، 2013 على إثر نشر دائرة احملاسبات للتقرير املتعّلق بغلق ميزانّية الّدولة لتصّرف

 هذه املهّمةوأفضت . املالّية وزارة الرّاجعة بالنظر إىل اهلياكللدى  ة للمالّية بإجراء مهّمة متابعةيف هيئة الّرقابة العامّ تكل
جّلها مع  متتالءالتقرير مقرتحات  وتضّمن. 2016 مارس 16 لّدائرة بتاريخلإىل صياغة تقرير ّمتت إحالة نسخة منه 

خالالت بالعمل على جتاوز عّدة إ اهلياكل هذه كما تضّمن تقرير املتابعة تعّهد. دائرةالات اليت وردت بتقرير التوصي
  .ونقائص بغرض مزيد دعم شفافية حسابات الّدولة

 
وتاريخ إحالة احلسابات ومشروع قانون غلق  املتابعة رتقريتاريخ إعداد وبالنظر إىل قصر الفرتة الفاصلة بني 

ويف هذا . رو ذكامل ة بالتقريرخالالت املضّمناإل جلّ إىل دائرة احملاسبات فإنه مل يتّم جتاوز  2014 الّدولة لسنةميزانّية 
جنازها بصفة ّمت إومل يتّم إجنازها أو  2014 حسابات سنة تقدمي مبناسبةجنازها اليت ّمت التعّهد بإ اخلصوص ميكن ذكر املسائل

  :جزئية
   

ة المحاسبة من مجلّ  208المعطيات المنصوص عليها بالفصل المالّية للسنة  تضمين الحساب العامّ عدم * 
  العمومّية 
 

ألّول مرّة معطيات  2014لسنة امليزانّية واجلداول امللحقة مبشروع قانون غلق املالّية للسنة  احلساب العامّ  تضّمن
ومشلت هذه املعطيات بقايا االستخالص للسنة السابقة وتثقيالت السنة . لةو تتعّلق باستخالص املوارد املثّقلة مليزانّية الدّ 

 .احملّصلة وبقايا اإليرادات غري املستخلصة تومبالغ املطروحات واالستخالصا
 

د يف .م 6.420(املالّية لة بقباضات يون املثقّ اقتصرت على الدّ فإن تلك املعطيات  هذا اإلجراءولئن تثّمن الّدائرة 
ومن شأن إدراج ). 2013 سنة د يف مّو.م 4.041 فاقت( ومل تشمل الّديون املثقلة بقباضات الّديوانة )2013 سنة مّو

أن يضفي على مستحقات امليزانّية وباجلداول امللحقة مبشروع قانون غلق املالّية للسنة  باحلساب العامّ الديوانية الديون 
 . والشمولية الّدقة من امزيد الّدولة

 الصناديق الخاّصة* 
 

كّل عدم تقدمي وثائق أو معطيات خبصوص عمليات القبض والصرف املنجزة من قبل   2014يف سنة  تواصل
 . املالّيةللسنة  الصناديق اخلاصة وعدم توفر الوثائق املثبتة لألرصدة املدرجة باحلساب العامّ 
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متت  2013ويف إطار متابعة املالحظات والتوصيات الواردة بتقرير دائرة احملاسبات املتعلق بغلق ميزانية الّدولة لسنة 
سنويا بكّل املعطيات  دعوة مصاحل اإلدارة العاّمة للتمويل إىل مطالبة اجلهات املتصرفة يف الصناديق اخلاصة مبوافاتا"

 ."زة على موارد الصناديق وقيمة األرصدة املتبقية باحلسابات املفتوحة بعنوا�ا لدى البنوك املتعاقدةاخلاّصة بالعمليات املنج
 أندون ومن البنك املركزي الّتونسي من البنك الوطين الفالحي  وثائق مسلمةتقدمي توّلت إلدارة العاّمة املذكورة غري أن ا

 .من أصل مثانية بستة حسابات األمر تعلقوي اتأو إمضاءأختام حتمل 
 

 إيضاحات تتعّلق بالفوارق الهاّمة بين التقديرات واالنجازات المالّية للسنة  عدم تضمين الحساب العامّ * 
 

وكذلك اجلداول املرفقة مبشروع قانون املالّية للسنة  تواصل عدم تضمني احلساب العامّ  تبّني يف هذا اخلصوص
 اء مزيدإلضف امليزانّيةجنازات بالنسبة ملختلف بنود اهلاّمة بني التقديرات واإلفوارق إيضاحات يف خصوص الامليزانّية غلق 

 . وإلطالع السلطة التشريعية على األسباب اليت حالت دون حتقيق تلك التقديراتامليزانّية من الشفافّية على تنفيذ 
 

جنازات قدر رق بني التقديرات واإلأسباب الفواالعمل على شرح باإلدارة العامة للموارد والتوازنات تعّهدت ولئن 
 .هذا التعّهد جتسيممل يتم  هنّ فإ 2014وذلك ابتداء من تصرف امليزانّية اإلمكان بالنسبة إىل خمتلف بنود 

 

 القروض المعاد إسنادهاوضعية *  
 

وضعية القروض املعاد إسنادها يف خصوص معطيات املالّية للسنة  عدم تضمني أو إرفاق احلساب العامّ  تواصل
. ا حيول دون حتديد نسب استخالصهاممّ ...) حجمها، األقساط غري املستخلصة(العمومّية لفائدة املؤسسات واملنشآت 

وورد بتقرير هيئة الرقابة العاّمة للمالية توصية مبوافاة دائرة احملاسبات باملعطيات املتوفرة واملضمنة بالتطبيقات اإلعالمية 
 .  بالنسبة إىل السنوات القادمة غري أنه مل يتّم جتسيم هذه التوصيةاملالّية للسنة  اقها باحلساب العامّ وإرف
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 2014 أهّم المؤّشرات المتعّلقة بموارد
 

 النهائية مببلغ التقديرات بذلك  ةتجاوز مد .م 29.267,698 إىل 2014مجلة املوارد احملّصلة يف سنة  ارتفعت
 . % 5,84د وبنسبة .م 1.616,136

   مقابل % 8,63د وبنسبة .م 2.324,124مببلغ  2014احملّصلة خالل سنة امليزانّية مجلة موارد تطّورت 
 .يف التصّرف السابق%  7و د.م 1.762,432

   يف  % 6,84و 2013يف سنة  % 9,76 مقابل % 2,56 إىل )د.م 22.635,301( املوارد الّذاتيةمنّو تراجع نسق
مقابل  % 34,26د وبنسبة .م 2.012,473إىل تراجع املوارد غري اجلبائية مببلغ ذلك  ويعزى. 2012سنة 

 . 2013خالل سنة  % 6,68بنسبة د و .م 368مببلغ ارتفاعها 
  77,34 يف تراجعها حيث بلغت نسبة 2014يف سنة املوارد الذاتّية من مجلة موارد امليزانّية واصلت حّصة %  

 .2010 يف سنة % 90,41التصّرف الّسابق و يف % 81,91 مقابل
  أّما موارد االقرتاض فقد  % 34,26بنسبة  املوارد غري اجلبائيةتراجعت و  % 15,92املوارد اجلبائية بنسبة  تتطّور

  .% 36,07شهدت تطورا ملحوظا بنسبة 
  غري أ�ا مل ) % 84,45( مقابل % 84,90(حتّسنا طفيفا امليزانّية شهدت نسبة تغطية املوارد الذاتية لنفقات

 ).% 88,80( 2010تبلغ املستوى الذي كانت عليه يف سنة 
  بنسبة امليزانّية اعتبار اهلبات اخلارجية يف تغطية نفقات دون د .م 25.878,703سامهت املوارد الوطنية والبالغة

) د.م 22.635,301(الذاتّية املوارد بني املوارد هذه وتوّزعت . %  91,18نسبة  مقابل 2014يف سنة  % 97,06
  ).د.م 3.243,401(اخلي وموارد االقرتاض الدّ 

 وارد مببلغ امل هذه تطّورتو . % 91,20 تساويبنسبة حتصيل و د .م 6.632,398 مببلغقرتاض ّمت تعبئة موارد اال
األّول والثاين من  نيحّصتها من مجلة موارد العنوانوهو ما أدى إىل ارتفاع  % 36,07د وبنسبة .م 1.758,089

 .2010 يف سنة % 10,9و 2013يف سنة  % 20,34مقابل  % 25,17ميزانية الّدولة إىل 
  وموارد االقرتاض ) % 48,90(بني موارد االقرتاض الداخلي  2014توّزعت موارد القروض احملققة يف سنة

  ).% 51,10(اخلارجي 
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 2014 أهّم المؤشرات المتعّلقة بنفقات
 

  د .م 528,950مببلغ زيادة طفيفة د مسّجلة .م 26.662,181ما قيمته  2014مجلة نفقات ميزانّية الّدولة يف سنة بلغت
  . 2012يف سنة  % 14,14و د.م 2.909,653و 2013يف سنة  % 11,28د و.م 2.649,086 مقابل % 2,02وبنسبة 

  وصناديق اخلزينة ) د.م 7.376,894(والثاين ) د.م 18.514,816(العنوانني األّول  2014نفقات امليزانّية يف سنة مشلت
 ).د.م 770,471(
  ممّا أسفر عن ) د.م 18.514,816( النفقات املنجزة بنفس العنوان) د.م 19.223,923(موارد العنوان األّول جتاوزت

 .لتغطية جزء من نفقات العنوان الثاين للميزانّية) د.م 709,107(يف املوارد  فائض
 1,07و د وبنسبة.م 199,355اخنفاض نفقات العنوان األّول مببلغ  2014، سّجلت سنة للسنوات السابقة اخالف %  

   .2013سنة يف  % 18,55د وبنسبة .م 2.927,992مقابل منّو مببلغ 
  يف حدودبعد أن كانت  2014يف سنة  % 63,91إىل امليزانّية حّصة نفقات التصّرف مقارنة جبملة نفقات تراجعت 

 . 2012يف سنة  % 61,79و يف السنة الّسابقة % 66,20
 إىل  على التوايل حّصتيهما مقارنة جبملة النفقات ارتفاعنفقات التنمية ونفقات خدمة الّدين العمومي  شهدت

 .2013يف سنة  % 16,90و % 14,17على الّتوايل  مقابل 2014يف سنة  % 17,53و % 15,67
  والعنوان ) د.م 302,884(العنوان األّول  من د مشلت كّال .م 989,381بلغت مجلتها  متبقيةأفرز تنفيذ امليزانّية اعتمادات

 ).د.م 120,406(وصناديق اخلزينة  )د.م 566,091( الثاين
 نتيجة   % 38,86 مقابل % 32,61إىل  2014هيكلة نفقات التصّرف يف سنة التدخل العمومي ضمن حصة  تتراجع

وذلك لفائدة  % 5,61مقابل  % 5,53حّصة وسائل املصاحل إىل  اخنفضتكما . )د.م 1.381( تراجع دعم احملروقات
 .2013 يف سنة % 55,53مقابل  % 61,86التأجري العمومي الذي بلغت حصته 

  تومثّل) د.م 1.416,693(ودعم املواّد األساسية  )د.م 2.353( دعم احملروقات 2014مشلت نفقات الّدعم يف سنة 
   .امليزانّيةمن مجلة نفقات الّدعم احملمول على  % 67,85 نسبة معا
 يف  % 8,73مقابل  % 5,72بنسبة ) د.م 4.674,997(تكاليف الّدين العمومي أصال وفائدة  2014سنة يف  ارتفعت

 .% 50,33مقابل  % 65,46تدّعمت حّصة الّدين الداخلي من مجلة تكاليف الّدين العمومي لتبلغ و . السنة الّسابقة
  43,38لتبلغ تقّلصا طفيفا حّصة نفقات تسديد أصل الّدين العمومي مقارنة جبملة نفقات العنوان الثاين شهدت % 

 . 2012يف سنة  % 40,71يف التصّرف الّسابق و % 44,79مقابل  2014يف سنة 
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 مؤّشرات أخرى 
 

  ّ1 % 2,3ا بطيئا بنسبة منوّ  2014االقتصاد الوطين يف سنة  لسجTP9F)1( 
P1Tيف التصّرف السابق نتيجة تأثري  % 2,4 مقابل

 .الظروف الصعبة الّداخلية واخلارجّية
 2013يف سنة   % 21,55مقابل  2014يف سنة  % 23,23لتبلغ  ارتفعت نسبة الضغط اجلبائي. 
   امليزانّيةعجز تراجعP

)
P1TP10F

1
P1TP

(
P )من الناتج  % 5إىل ما نسبته ) دون اعتبار مداخيل اهلبات والتخصيص وأموال املصادرة

  .2013يف سنة  % 6,9 لمقاب اإلمجايلاحملّلي 
 2013 يف سنة % 46,6 مقابل 2014يف سنة  % 50,9 إىلمقارنة بالّناتج احمللي اإلمجايل  نسبة التداين العمومي ارتفعت. 
  د وبإدراج فوائض .م 6.720,752ما قيمته  2014بلغ الّرصيد املدين للحساب القار لتسبقات اخلزينة يف مّو سنة

 2012و) د.م 1.013,858-( 2011و) د.م 1.486,133-( 2010وات ـــــــزانّية لسنــــــــــــــــــض امليـــلى مقابيــــــــــــــف عــــاملصاري
يرتفع الرصيد ) د.م 462,571(+ 2014وفائض املوارد على نفقات سنة ) د.م 1.464,468-( 2013و) د.م 384,699-(

 . د.م 10.607,339إىل  2014املدين الفعلي للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة يف مّو سنة 
 

II – التوصيـات  
 

 :توصي الّدائرة مبا يلييف ضوء االستنتاجات اليت ّمت ذكرها سابقا 
 
  ط التنمية والقانون األساسي للميزانّيةمخطّ  بخصوص -أ
 

  ّوالقانون األساسي للميزانّية 2020-2016ط التنمية للفرتة اإلسراع باملصادقة على كّل من القانون املتعّلق مبخط. 
 

 الحسابات  بخصوص -ب
 

  ومشروع قانون غلق ميزانّية للسنة املالّية احلساب العامّ و  حساب تصّرف أمني املال العامّ إىل تقدمي  اددّ جمالّدعوة 
إصالح املسائل اليت ّمت التعّرض إليها يف لوزارة املالية و  رقابتهاإجناز  للدائرةيف اآلجال القانونّية حىت يتسّىن الّدولة 

 .أفضل اآلجال
  ولة أن تعدهااآلمرة ملصاريف الدّ  اليت جيب على املصاحل ةاخلاصّ  احلساباتب إرفاق احلساب العاّم للسنة املاليةضرورة، 

 .من جمّلة احملاسبة العمومّية 208لفصل طبقا ل وذلك بالنسبة ملصاريفها

                                                 
 .2015التقرير السنوي للبنك املركزي الّتونسي لسنة  )1(
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  إدراج املعطيات املتعّلقة بالتصّرف يف الّديون املثقلة بقباضات الّديوانة باحلساب العاّم للسنة املالّية وباجلداول امللحقة
 . مبشروع قانون غلق امليزانّية

  املالّية وكذلك اجلداول املرفقة مبشروع قانون غلق امليزانّية إيضاحات يف خصوص الفوارق تضمني احلساب العاّم للسنة
 .  جنازات بالنسبة ملختلف بنود امليزانّيةإاهلاّمة بني التقديرات واال

 آت إرفاق احلساب العاّم للسنة املالّية باملعطيات املتعلقة بوضعية القروض املعاد إسنادها لفائدة املؤسسات واملنش
 .العمومّية

  إبراز حجم املتخّلدات الرّاجعة إىل التصرفات السابقة واليت ّمت خالصها خالل السنة املالّية املعنية بالغلق مع بيان
 . يف مّو تلك السنة حجم الّديون اليت بقيت دون خالص

 
   العمومّية بخصوص الموارد -ج 

 
  باألداءوتوسيع قاعدة املطالبني مزيد حتسني املداخيل اجلبائّية عرب الّرفع من مردوديّة النظام اجلبائي. 
 الّرفع من نسبة استخالص الّديون العمومّية املثّقلة . 
 ة خبصوص مقاومة التجارة املوازي 2014جراءات القانونّية املتخذة يف إطار قانون املالية التكميلي لسنة تفعيل اإل

 .والتهريب
 مسامهتها يف متويل ميزانّية الّدولة لتحسنيداء املؤسسات واملنشآت العمومّية ذ اإلجراءات الكفيلة بالّرفع من أاّختا. 

 
 النفقات العمومّية  بخصوص  – د

 

  ترشيد النفقات العمومّيةمزيد. 
  متخّلدات يف مّو السنةحصر مجلة النفقات يف مستوى مجلة االعتمادات املرّخصة فيها وجتّنب ترك. 
 قات بوالعمل على تسوية التس عمليات امليزانّية من قسط هامّ متوفّرات اخلزينة كمورد قاّر لتمويل  تفادي استعمال

 .خالل السنة اليت ترجع إليها
  نسبة التداين العموميالتحّكم يف. 
  العمومّية على حساب ميزانّية الّدولةلفائدة املؤسسات واملنشآت املنجزة مزيد ترشيد املنح والتدخالت. 
 ترشيد عملية إحداث خمتلف الصناديق واحلرص على حصر نفقاتا يف مستوى االعتمادات املفتوحة خالل الّسنة. 
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 2014لتصــّرف       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 2013احملققة خالل األشهر األوىل من سنة  النتائج إىلاستنادا  2014 لسنة الّدولة ميزانية مواردتقديرات  ضبطت
 نسبةب إقتصاديمنّو  حتقيق يفداف ــــاأله هذه لتومتثّ . اإلقتصاديزان ــــــوعلى أساس أربعة أهداف رئيسية ّمت ضبطها باملي

مع  وبالّتوازي .ت واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنألف موطن شغل واحلّد من الفوارق بني اجلها 90 وإحداث % 4
)1TP11F)1 % 49,1 العمومي بنسبةاين والتد % 5,7 بنسبةعجز امليزانّية  تقديرهذه األهداف ّمت يف جمال املالّية العمومّية 

P1T. 
 

 فقد. حتت تأثري عّدة عوامل خارجّية وداخلّية غري مالئمة 2014وعلى صعيد االجناز ّمت تنفيذ ميزانّية الّدولة لسنة 
 يقيا، وبفتور الطلب العاملي وتذبذبأمنّية يف الشرق األوسط ومشال إفر ّتسم الوضع االقتصادي الّدويل بتقلبات سياسّية و ا

كما . % 3,4أي  2013يف سنة االقتصاد العاملي بنفس النسبة املسّجلة  إىل منوّ  وأفضت هذه العوامل. د األّوليةأسعار املوا
)1TP12F)2 % 0,5مقابل تراجع بنسبة  % 0,9الناتج احمللي مبنطقة األورو  مل تتجاوز نسبة منوّ 

P1T. 
 

االضطرابات االجتماعية وتردد املستثمرين لعدم وضوح بتواصل أّما على املستوى الّداخلي فقد اّتسم الوضع 
 .االنتخابات التشريعية والرئاسية يف الثالثية األخرية من السنةالرؤية واآلفاق املستقبلية بالنظر إىل إجراء 

 
بطيئ مل تتجاوز  تسجيل منوّ  2014الّداخلية واصل االقتصاد الوطين يف سنة و  خلارجّيةاونتيجة لكّل هذه الظروف 

ألف  90ألف موطن شغل مقابل  45الشغل اجلديدة  إحداثاتاقتصرت و  .يف التصّرف السابق % 2,4مقابل  % 2,3 نسبته
  .% 5,5نسبة تضّخم األسعار  وبلغت مقّدرةموطن شغل 
 
يف  % 8,3مقابل  من الناتج احمللي اإلمجايل % 8,8يف االرتفاع ليصل إىل  2014اصل العجز اجلاري يف سنة وو 

ونتيجة الرتفاع موارد  .2013 يف سنة % 70مقابل  % 68السنة الّسابقة مما أّدى إىل تراجع نسبة تغطية الواردات إىل 
يوما من التوريد مقابل  112االقرتاض اخلارجي لوحظ حتسن مستوى صايف املوجودات من العملة األجنبية إىل مستوى 

 ةخاصّ  ةقياسيّ  ليبلغ أرقامامن جهته األجنبية  العمالت أهم صرف أسعار ارتفع معدلو . 2013 سنة أيام يف مّو 106
 ). د 2,253(ولألورو ) د 1,7(األمريكي  للدوالر بالنسبة

 
تراجعا يف ) بدون اعتبار مداخيل اهلبات واألمالك املصادرة والتخصيص(ويف املقابل ولئن عرف عجز امليزانّية 

)1TP13F)3 % 50,9 مّثل نسبة العمومي الّدين فإّن حجم 2013 يف سنة % 6,8 مقابل % 5ليبلغ  2014 سنة مّو
P1T اإلمجايل  الناتج من

 .2013يف مّو سنة  %  46,6 مقابل احمللي

                                                 
 .2014امليزان االقتصادي لسنة  )1(
 .2014البنك املركزي الّتونسي لسنة  تقرير )2(
 .2015تقرير البنك املركزي التونسي لسنة  )3(
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والتدخل العمومي ) % 39,53(وخبصوص هيكلة امليزانّية فقد تواصلت أمهّية حّصة كّل من التأجري العمومي 
يف حني ارتفعت حّصة  % 15,67 ومقابل ذلك مل تتجاوز حّصة نفقات التنمية. من مجلة نفقات امليزانّية) % 20,84(

 . % 17,53خدمة الّدين العمومي إىل 
 

ة والتعديالت وتنفيذ امليزانّية حتليال لقوانني املاليّ  2014ويتضمن التحليل اإلمجايل الّتايل مليزانية الّدولة لسنة 
 .والنتائج

 

 قوانين المالّية  - أ
ة أصلي ّمث قانون مالية تكميلي يف صدور قانون مالي 2014على غرار السنوات الثالث السابقة شهد تصّرف 

 . بداية السداسية الثانية
 

 قانون المالّية   -1
 

ثر جناح احلوار الوطين وبالتوازي مع االنتعاشة على إ السياسي التوافق إطاريف  2014ّمت إعداد مشروع ميزانّية سنة 
1TP14Fظرة لالقتصاد العامليتاملن

)1(
P1T منوّ  أساس على 2014 لسنة العاّمة التوازنات وضبطت . وحتسن الوضع الّداخلي يف البالد 

ّمت  % 6,8ل ـمقاب % 5,7دود نسبة العجز املنتظرة يف ح وضبطت. % 3,07بنسبة  ومنّو يف حجم امليزانّية % 4نسبة ب مقدر
 .  2013يف سنة  تسجيلها

 
وبنيت تقديرات . % 72,39د منها موارد ذاتية تقّدر بنسبة .م 28.025وّمت ضبط تقديرات ميزانية الّدولة مببلغ 

د ومداخيل بعنوان .م 1000د وتعبئة مداخيل بعنوان املصادرة مببلغ .م 825إصدار صكوك إسالمية مببلغ  أساساملوارد على 
 .   د.م 7.738يف حدود  اقرتاضد وموارد .م 400لغ بلة مبد واستخالص ديون مثقّ .م 430إجراءات جبائية جديدة مببلغ 

 

النفقات فقد ّمت ضبطها على أساس عدم ترسيم برامج جديدة يف الزيادات يف األجور أما خبصوص تقدير 
د لتسديد خدمة الّدين .م 4.675د لنفقات التنمية و.م 5.100د لنفقات الّدعم و.م 4.292 يف حدود لغاوختصيص مب

 .قسط ثان لرمسلة البنوك العمومّيةد بعنوان .م 500العمومي و
 
 يقانون المالّية التكميل -2

 

التوازنات العاّمة للميزانّية متثّلت  يفات أثّرت سلبا دّ عّدة مستج 2014 سنة من األوىل األشهر عرفت السبعة
 :يف اأساس

                                                 
 .2014امليزان االقتصادي لسنة  )1(



25 
 

 % 3,6 مقابل % 2,3( 2013املسّجلة يف سنة  ثر اخنفاض نسبة النموّ املوارد اجلبائّية احملّصلة على إنقص يف  -

 .% 3,6إىل  % 4من  2014املقّدرة لسنة  ومراجعة نسبة النموّ )  مقّدرة
العاملّية نتيجة تراجع الرتقيم السيادي لتونس  على متويالت من األسواق املالّيةيف احلصول  متزايدةصعوبة  -

 . على عّدة مستويات
اليت كان من املنتظر أن تساهم يف تنمية موارد  2014تعليق تنفيذ بعض األحكام الواردة بقانون املالّية لسنة  -

 . امليزانّية والتقليص من نفقات الّدعم
املالّية األصلي وذلك  نبروز حاجيات متويل جديدة مل يتّم ضبط تقديرات يف شأ�ا عند إعداد قانو  -

 .بعنوان التصّرف السابق مسّواةإىل وجود متخّلدات غري  ةباإلضاف
 

) د.م 1.924(يف نقص يف املوارد املقّدرة  تد متثّل.م 4.530مببلغ  حاجيات إضافيةات هذه املستجدّ  وّلدتو 
إعداد قانون  ترّتب عن ذلكو ). د.م 1.195( 2013ومتخّلدات راجعة إىل تصّرف ) د.م 1.411(وحاجيات إنفاق جديدة 

 .د.م 27.525د إىل .م 28.025من  اونفقاتمالية تكميلي ّمت مبوجبه التخفيض يف مجلة موارد ميزانّية الّدولة 
 

) د.م 147-(اد يف الّدعم واقتص) د.م 1.113(+ائية ـائية وغري جبطة موارد جباحلاجيات بواسهذه  وّمت برجمة تغطية
وجدولة مستحقات بعض املؤسسات ) د.م 941-(ونفقات التنمية ) د.م 495-(وختفيض كّل من نفقات التصّرف 

د دون اعتبار متخّلدات .م 1.656د إىل .م 4530مبا من شأنه أن يقّلص حاجيات التمويل من ) د.م 178 -(العمومّية 
مقّدرة بقانون املالّية  % 6,9من الناتج احمللي اإلمجايل مقابل  % 5,8وّمتت مراجعة نسبة العجز املتوّقع إىل  .2013تصّرف 
1TP15Fاألصلي

)1(
P1T . 

 
   : 2014ويربز اجلدول املوايل تقديرات موارد ميزانية الّدولة حسب العناوين يف سنة 

 د.أ                                                                               
 الفارق قانون المالّية  التكميلي قانون المالّية  األصلي البيان

 70.000     19.090.200 19.020.200 موارد العنوان األّول
 804.500    17.886.200 17.081.700 املداخيل اجلبائية االعتياديّة -
 734.500 - 1.204.000 1.938.500 املداخيل غري اجلبائّية االعتياديّة -

 460.000 - 7.592.000 8.052.000 موارد العنوان الثّاني
   84.000   398.000 314.000 املداخيل غري االعتياديّة -
 544.000 - 7.194.000 7.738.000 موارد االقرتاض -

 110.000 - 842.800 952.800 موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة
 500.000 - 27.525.000 28.025.000 المجموع

 

                                                 
 .2014شرح أسباب قانون املالّية التكميلي لسنة  )1(
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 مببلغاملنتظر حتصيلها  اجلبائية االعتياديّة ملداخيلاويربز من اجلدول أّن تقديرات املوارد شهدت الرتفيع يف 
د وذلك نتيجة عّدة إجراءات جديدة ذات صبغة جبائية على غرار إحداث معاليم جديدة والرتفيع يف معاليم .م 804,500

د إىل تعبئة .م 84أّما بالنسبة إىل املداخيل غري االعتيادية فريجع ارتفاعها مببلغ . أخرى وإحداث مسامهة ظرفية استثنائية
أساسا نتيجة عدم حتقيق مداخيل  )د.م 734,500-( املداخيل غري اجلبائّية االعتياديّةومشل التخفيض . رهبة من اجلزائ

  .املصادرة ومراجعة تقديرات عائدات املسامهات بعنوان
 

وارد املنتظر حتصيلها من االحتاد األورويب املبالنظر إىل نقص يف ) د.م 544 -(موارد االقرتاض  يفوّمت التخفيض 
 .إصدار صكوك إسالمية وعدم

 

   : 2014ميزانية الّدولة حسب األقسام والعناوين يف سنة نفقات ويربز اجلدول املوايل تقديرات 
 د.أ                                                                    

 األصليقانون المالّية  األقسام والعناوين
 

 الفارق التكميليقانون المالّية  
 50.067 - 10.504.799 10.554.866 التأجري العمومي  -
 59.558 - 991.272 1.050.830 وسائل املصاحل -
 83.000 - 5.577.818 5.660.818 التدّخل العمومي -
 27.375 - 268.811 296.186 نفقات التصرف الطارئة -
-  1.475.000 1.475.000 فوائد الّدين العمومي -

 220.000 - 18.817.700 19.037.700 العنوان األّول
 161.146 - 1.859.999 2.021.145 االستثمارات املباشرة -

 362.000   2.232.678 1.870.678 التمويل العمومي -
 283.204 - 133.038 416.242 نفقات التنمية الطارئة -
 87.650 - 438.785 526.435 نفقات التنمية املرتبطة باملوارد اخلارجية املوظفة -
-  3.200.000 3.200.000 تسديد أصل الّدين العمومي -

 170.000 - 7.864.500 8.034.500 العنوان الثاني
 110.000 - 842.800 952.800 نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

 500.000 - 27.525.000 28.025.000 جملة نفقات الميزانّية 
 

ومشل التخفيض كل أقسام . د.م 500نفقات ميزانّية الّدولة ختفيضا مببلغ  بعنوانتقديرات الوإمجاال شهدت 
 .  د.م 362املخصصة له مببلغ  االعتماداتامليزانّية وذلك باستثناء قسم التمويل العمومي الذي ّمت الرتفيع يف 

 

 التعديالت الترتيبية  - ب
 

يسمح القانون األساسي للميزانية للسلطة التنفيذية إجراء تعديالت ترتيبية خالل الّسنة على الرتاخيص املسندة 
وتتعّلق التعديالت بتوزيع االعتمادات بعنوان النفقات الطارئة وحتويل االعتمادات من فصل إىل . املالّيةمبوجب قوانني 

 . يف تقديرات موارد ونفقات احلسابات اخلاّصة يف اخلزينةو  رجّية املوظّفةموارد القروض اخلافصل والزّيادة يف تقديرات 
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د وتوّزعت بني نفقات التصرف .م 401,849وخبصوص النفقات الطّارئة فقد ضبطها قانون املالّية التكميلي مببلغ 
 8املؤرّخ يف  2016لسنة  348وّمت مبقتضى األمر عدد ). د.م 133,038(ونفقات التنمية الطارئة ) د.م 268,811(الطارئة 
واملتعّلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وحتويل اعتمادات من قسم إىل قسم ومن فصل إىل  2016مارس 

 .% 35,63و % 80,36توزيع هذه االعتمادات على الّتوايل بنسبة  2014فصل بعنوان ميزانية الّدولة لسنة 
   

من  % 0,30وهو ما ميّثل نسبة د .م 51,872سم ومن فصل إىل فصل من قسم إىل ق حجم التحويالت وبلغ
 .نفقات التصّرفالنهائية لعتمادات اال
 

)1TP16F)1 2016فيفري  15ّمت مبقتضى قرار وزير املالّية املؤرخ يف  أّما خبصوص موارد القروض اخلارجية املّوظفة فقد
P1T  الرتفيع

ومشل الرتفيع  .للمشاريع اليت يقع متويلها بواسطة قروض خارجية موظّفةالدفع اعتمادات يف تقديرات اعتمادات التعهد و 
 ادات الدفع ما قيمتهـــــبلغت مجلة اعتمو . د.م 78,485ادات الدفع مببلغ ــــواعتم د.م 34,741اعتمادات التعهد مببلغ 

وعلى غرار التصّرف السابق مل يتّم الرتفيع يف تقديرات احلسابات . د.م 468,640 يف حدود هاّمت توزيع د.م 517,270
 . اخلاّصة يف اخلزينة

 

 تنفيذ الميزانّية   - ت
 

1TP17Fمبوجب قانون املالّية 2014 ميزانية الّدولة لسنة ت التقديرات األّولية لنفقاتضبط

)2(
P1T  يتّم متويلها  د.م 28.025مببلغ

وخاّصة منها موارد  االقرتاضوارد ـبواسطة م) د.م 7.738(د بواسطة املوارد الذاتّية ومتّول بقّية النفقات .م 20.287يف حدود 
 .) % 67,69( االقرتاض اخلّارجي

 

1TP18Fّمت إصدار قانون مالّية تكميلي ر الضغوطات اليت شهدتا املالّية العمومّيةبيد أنّه وعلى اث

)3( 
P1T ّة تضّمن خاص

إىل هذه التعديالت شهدت التقديرات بعنوان موارد ميزانّية  ةوباإلضاف. د.م 500مببلغ  امليزانّيةالتخفيض يف تقديرات 
 . د.م 78,485اخلارجية املوظّفة مببلغ القروض وارد ملت يف الرتفيع يف متثّ تعديالت أخرى  2014الّدولة لسنة 

 

ة النهائيّ رات التقدي بلغت) د.م 48,077(سابات أموال املشاركة حلبإدراج موارد السنة باعتبار هذه التعديالت و و 
 . د.م 27.651,562ما قيمته  2014ولة يف سنة ملوارد ميزانية الدّ 

  

                                                 
لفائدة مشاريع وبرامج التنمية  والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفةاملتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد  2016فيفري  15قرار وزير املالّية املؤرّخ يف  )1(

 .2016 لسنة للدولة
 .2014واملتعّلق بقانون املالّية لسنة  2013ديسمرب  30املؤرّخ يف  2013لسنة  54القانون عدد  )2(
 .2014بقانون املالّية التكميلي لسنة واملتعّلق  2014أوت  19املؤرّخ يف  2014لسنة  54القانون عدد  )3(
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مببلغ زيادة لة د مسجّ .م 29.267,698 ما قيمته 2014يف سنة  بلغت املوارد احملّصلةجنازات وعلى صعيد اإل
 د شهدت.م  26.943,574والبالغة  2013ومقارنة باملوارد احملّصلة يف تصرف  .النهائّية د مقارنة بالتقديرات.م 1.616,136

د .م  1.758.089موارد االقرتاض مببلغ رتطوّ  نتيجة % 8,63وبنسبة د .م 2.324,124 ةبقيممنّوا  2014سنة  االجنازات يف
 . د.م  566.036الّذاتية مببلغوارد املو 

 

 % 9,76مقابل  % 2,56إىل نسبة  د.م 22.635,301املوارد الذاتّية للميزانية والبالغة  نسق منوّ  2014وتراجع يف سنة 
وهو ما أدى إىل تراجع ) % 3,95 -مقابل  % 36,07(موارد االقرتاض  نسق منوّ  عيف املقابل ارتفو  .يف التصرف السابق

 . يف التصّرف الّسابق % 81,91 مقابل % 77,34إىل ما نسبته  يزانّيةحّصة املوارد الّذاتية من جمموع موارد امل
 

د وبنسبة .م 1.582,888-(املوارد الّذاتّية أساسا إىل تراجع املداخيل غري اجلبائية االعتيادية  ويعزى تراجع نسق منوّ 
د .م 3.099,152(+اجلبائّية  املداخيل حّد منه منوّ ) % 63,80د وبنسبة .م 877,501-(واملداخيل غري االعتياديّة ) % 59,44

من مجلة املوارد الذاتّية للّدولة خالل سنة  % 82,94مع اإلشارة إىل أّن املوارد اجلبائية مثّلت ما نسبته  )% 20,60وبنسبة 
 .يف التصرف السابق % 73,37مقابل  2014

 
د وبنسبة .م 1.484,190 بلغمن موارد االقرتاض الّداخلي مب 2014واستمّدت موارد االقرتاض تطّورها يف سنة 

       .% 8,79 وبنسبةد .م 273,900 مببلغاالقرتاض اخلارجي  موارد ومن % 84,37
 

إىل ) د.م 26.662,181(لنفـقات امليزانّية  2014يف سنة ) د.م 25.517.782(وارتفعت نسبة تغطية املوارد الوطنية 
أّما  ).د.م 3.243,401(وموارد االقرتاض الداخلي ) د.م 22.635,301(وتوّزعت بني املوارد الذاتّية . % 91,18 مقابل % 95,71

 .2013 يف سنة % 84,45مقابـل  2014يف سنة  % 84,90املوارد الذاتية فقد غّطت نفقـات امليزانّية يف حدود 

 
  : بالتقديرات الّنهائية وبإجنازات التصّرف الّسابقتها مقارنو  2014ايل إجنازات سنة تويتضّمن اجلدول ال
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 139Bبالّدينار 

 التقديرات النهائّية البيانات
2014 

 مقارنة 2014فارق إنجازات  اإلنجازات
109B2013 110B2014  بالتقديرات النهائّية

 

 2013بإنجازات 
      العنوان األّول

 3.099.151.576   257.689.144   18.143.889.144 15.044.737.568 17.886.200.000 املداخيل اجلبائيّـة االعتياديّـة
 1.582.888.173 - 123.966.584 - 1.080.033.416 2.662.921.589 1.204.000.000 املداخيل غري اجلبائّية االعتياديّة

 1.516.263.403   133.722.560    19.223.922.560 17.707.659.157 19.090.200.000 جملـة مداخيل العنوان األّول

      العنوان الثاني 
 877.501.280 - 99.960.653   497.960.653 1.375.461.933 398.000.000 املداخيل غري االعتياديّـة

 1.758.089.227   640.087.530 - 6.632.397.896 4.874.308.669 7.272.485.426 موارد االقرتاض

 880.587.947   540.126.877 - 7.130.358.549 6.249.770.602 7.670.485.426 الثانيجملـة مداخيل العنوان 

      صناديق الخزينة
Pاحلسابات اخلاّصة يف اخلزينة 

)1(
P   842.800.000 2.524.285.270 2.567.463.912   1.724.663.912   43.178.642 

Pحسابات أموال املشاركة 

)1(
P   48.076.889 461.859.517 345.953.380   297.876.491 - 115.906.137 

 72.727.495 -  2.022.540.403  2.913.417.292 2.986.144.787 890.876.889 جملة مداخيل صناديق الخزينة

 2.324.123.855   1.616.136.086   29.267.698.401 26.943.574.546 27.651.562.315 المجموع العاّم 
 .باعتبار الفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق  (1)

 

. د.م 989,381 د ممّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة قدرها.م 26.662,181 املأمور بصرفهاالنفقات بلغت و 
 ). د.م 120,406( وبصناديق اخلزينة) د.م 566,091( لثاينوا) د.م 302,884( األّول نيوتعّلقت هذه االعتمادات بالعنوان

 
د أو جزء .م 1.195والبالغة  2013ومل تتضّمن احلسابات املقّدمة إىل الّدائرة ما يفيد خالص كل متخّلدات سنة 

 .وما إذا ّمت تسجيل متخّلدات أخرى يف مّو نفس التصّرف 2014منها خالل تصّرف 
 

نفقات اليت ّمت دفعها فعال وذلك وجتدر اإلشارة إىل أّن النفقات املدرجة باحلساب العاّم للسنة املالّية تعّلقت بال
د .م 0,312 قدره ما 2014يف مّو سنة  واليت بلغت اليت حرّررت يف شأ�ا أذون بالصرفن اعتبار األذون املتبقية للدفع دو 

 . د بعنوان نفس السنة.م 0,153منها مبلغ 
 
 بواسطةناديق اخلزينة ــالعنوان الثاين أو صتوى العنوان األّول أو ـــيتّم سنويا تغطية جزء من النفقات سواء يف مسو 

 31ويف هذا اإلطار لوحظ أّن تسبقات اخلزينة غري املسّواة يف . تسبقات من اخلزينة على أن تتّم تسويتها بصفة الحقة
مشلت د و .م 890,623ما قيمته  بلغت ،، استنادا إىل حساب أمني املال العامّ امليزانّيةواملّتصلة بعملّيات  2014ديسمرب 

 ). د.م 301,169(والعنوان األّول ) د.م 586,618(أساسا خدمة الّدين العمومي أصال وفوائد 
 

 وأن، من دقّة مؤشر عجز امليزانّية أن حيدّ خالل السنوات اليت ترجع إليها قات بومن شأن عدم تسوية هذه التس
  .كّل سنةاملرّخص فيها بعنوان   العتماداتلحيجب جتاوزا 
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يربز يف مستوى عمليات  2014ومن جهة أخرى جتدر اإلشارة إىل أّن حساب التصّرف ألمني املال العاّم لسنة 
 .د.م 410,095اخلزينة وحتديدا ببند مقابيض للحفظ رصيدا دائنا مببلغ 

 
 نتائج تنفيذ الميزانّية   -ث

 

  :2014يف سنة امليزانّية يبّني اجلدول التايل نتائج تنفيذ 
  د.م                                                                                                                                               

  

 نتيجة السنة  -1
 

إىل الّسنة  د.م 2.142,949بعد نقل فوائض صناديق اخلزينة البالغة تنفيذ امليزانّية قبضا وصرفا و باعتبار عمليات 
. د.م 462,571مببلغ  املصاريفعن فائض يف مقابيض العنوانني األّول والثاين من امليزانّية على  2014ف تصرّ املوالية، أفضى 

يف " 2014غلق مؤقت مليزانّية الّدولة تصّرف "وتوىل أمني املال العام ترسيم هذا الفائض باحلساب املفتوح لديه حتت عنوان 
لتدرج بصفة �ائية نتيجة السنة ضمن احلساب القار لتسبقات اخلزينة  2014انتظار صدور قانون غلق ميزانّية الّدولة لسنة 

 .ساسي للميزانّيةمن القانون األ 45طبقا للفصل 

   
 اناتـالبي

 ت قانون تقديـرا
 المالّية  األصلي

 تقديرات قانون 
 المالّية  التكميلي 

 نجـازاتاال
 

 19.223,923  19.090,200  19.020,200  عتياديـة                     املقابيض الذاتية اال -

 497,961  398,000  314,000   عتياديـةاملقابيض الذاتية  غري اال -

 2.567,464  842,800  952,800  مقابيض احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

 345,953  -  -   مقابيض حسابات أموال املشاركـة -

 22.635,301  20.331,000  20.287.000  جملة الموارد الذاتيّـة 

 17.039,818  17.342,700  17.562,700  نفقات التصّرف -

 1.474,998  1.475,000  1.475,000  تسديد فوائد الدين العمومي -

 4.176.895  4.664.500  4.834.500  نفقات التنميـة -

 693,788  842,800  952,800   نفقات احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

 76,683  -  -   نفقات حسابات أموال املشاركة -

 23.462.182  24.325.000  24.825.000  جملة النفقات 

 826,881 - 3.994,000 - 4.538.000 - )بدون اعتبار أصل الّدين وباعتبار فائض صناديق الخزينة(الموارد الّذاتّية والنفقات الفارق بين  -

 2.142,949 - -  -      2014استثناء فوائض صناديق الخزينة في  -

 2.969,827 - 3.994,000 - 4.538.000 - عجز الميزانّية  

 6.632,397  7.194,000  7.738,000   موارد االقرتاض -

 3.243,401  3.000,000  2.500,000  الّداخلي*  

 3.388,996  4.194,000  5.238,000  اخلارجي*  

 3.199,999  3.200,000  3.200,000  تسديد أصل الدين العمومي -

 2.090,299  2.150,000  2.150,000  الّداخلي *  

 1.109,700  1.050,000  1.050,0000  اخلارجي*  

 3.432,399  3.994,000  4.538,000  )2(التمويل الصافي  

 462,571  0,000  0,000   )2) + (1( مصاريفال علىمقابيض  ال فائض 

 .باعتبار الفوائض املنقولة من التصرف السابق * 
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د بعد أن كان هذا .م 1.464,468أفزر فائضا يف املصاريف على املقابيض مببلغ  2013أّن تصّرف بوجيدر التذكري 
 .  2012يف سنة د .م 384,699الفائض يف حدود 

 
1TP19Fعجز امليزانّية 2014وتراجع يف سنة 

)1( 
P1T دون اعتبار ( 2013يف سنة  % 6,9مقابل  احملّلي اإلمجايلمن الناتج  % 5إىل

وجتدر اإلشارة إىل أّن عّدة اجراءات ّمت اّختاذها يف . 2012 يف سنة % 5,5و) مداخيل اهلبات والتخصيص وأموال املصادرة
صناديق  املالّية األصلي والتكميلي سامهت يف التقليص من عجز امليزانّية حيث ّمت الرتخيص يف حتويل فوائض إطار قانوين

 .د.م 188,364 مببلغاستثنائّية لفائدة امليزانّية امهة ـوإقرار مسد .م 931,743مببلغ اخلزينة 
 

د مقابل .م 2.969,827ما قيمته  2014واملصادرة يبلغ عجز امليزانّية يف سنة  صوباعتبار مداخيل اهلبات والتخيصي
أسفر تنفيذ  2014د يف سنة .م 3.432,398وباعتبار التمويل الصايف االجيايب والبالغ . د يف التصّرف السابق.م 3.994,000

الفائض أساسا إىل االرتفاع يف موارد  هذا ويعزى. د.م 462,571ف قدره يميزانّية الّدولة عن فائض يف املقابيض على املصار 
 .% 1,07وبنسبة  د.م 199,355 واخنفاض نفقات العنوان األّول مببلغ % 36,07د وبنسبة .م 1.758,089مببلغ  ضاالقرتا

 .وجتدر اإلشارة إىل أنّه مل يتّم تسجيل فائض يف املقابيض خالل اخلمس سنوات السابقة
 

بالّنسبة إىل  ويربز اجلدول الّتايل تفاصيل تنفيذ امليزانّية بعنوانيها األّول والثاين وباعتبار صناديق اخلزينة وذلك
  :2014املقابيض واملصاريف والنتائج املتعّلقة بتصّرف 

 د.م 

111Bالبيانات 
 التقديرات النهائية

 للمقابيض
 المقابيض 

 التقديرات النهائية
  النفقات112B للمصاريف

66Bفواضل االعتمادات الفوائض 

113B302,884 709,107  18.514,816 18.817,700 19.223,923 19.090,200 العنوان األّول 

 - -  - - 18.143,889 17.886,200 املداخيل اجلبائّية االعتيادية    

 - -  - - 1.080,034 1.204,000 املداخيل غري اجلبائّية االعتياديّة    

114B302,882 -  17.039,818 17.342,700 - - نفقات التصّرف 

115B0,002 -  1.474,998 1.475,000 - - فوائد الّدين 

 - -  970,170 970,170 - - الّداخلي    

 0,002 -  504,828 504,830 - - اخلارجي    

116B566,091 246,536 - 7.376,894 7.942,985 7.130,358 7.670,485 الثاني العنوان 

 - -  - - 497,960 398,000 املداخيل غري االعتياديّة   
 - -  - - 6.632,398 7.272,485 موارد االقرتاض   

 566,090 -  4.176,895 4.742,985 - - نفقات التنمية    
 )62B429,580)1 -  3.796,135 4.225,715 - - غري املرتبطة مبوارد خارجية موّظفة -        

 )63B136,510 )2 -  380,760 517,270 - - املرتبطة مبوارد خارجية موّظفة -        

 0,001 -  3.199,999 3.200,000 - - نفقات تسديد أصل الّدين العمومي

118B 868,975 462,571  25.891,710 26.760,685 26.354,281 26.760,685 1الجملة الفرعية 

1.873,67  693,788 842,800 )3(2.567,464 842,800 احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة     
 

149,012 

                                                 
 .2016نوفمرب  1جدول نتائج تنفيذ ميزانية الّدولة بتاريخ  على شبكة االنرتنات وزارة املالية بوابة )1(
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119B 2.336,24  26.585,498 27.603,485 28.921,745 27.603,485 2الجملة الفرعية
7 

1.017,987 

 28,606 - 269,270  76,683 48,077 )3(345,953 48,077 حسابات أموال املشاركة      

120B ّ2.605,51  26.662,181 27.651,562 29.267,698 27.651,562 المجموع العـام
7 

989,381 

 .باعتبار الفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق) 3(. د.م 48,630باعتبار اعتمادات الّدفع غري الوّزعة والبالغة ) 2. (د.م 322,380 ات الّدفع غري املوّزعة والبالغةباعتبار اعتماد) 1(
  

 وضعية الحساب القاّر لتسبقات الخزينة  -2
 

احلساب  إىلمن القانون األساسي للميزانّية يرخّص قانون غلق امليزانّية يف نقل نتيجة السنة  45طبقا للفصل 
 ). فوائض صناديق اخلزينة( االستعمال اخلاصقات اخلزينة بعد طرح املبالغ الباقية من املداخيل ذات القار لتسب
  

، املدرج حبساب تصّرف أمني املال 2014ديسمرب  31وبلغ الرصيد املدين للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة يف 
من موارد حمّصلة  د متأت.م 7,040أي بفارق يساوي  2013د سنة .م 6.727,792د مقابل .م 6.720,752العاّم، ما قيمته 

 .السابقةة وعدم اقتطاع مبالغ بعنوان نقل نتائج السنوات خالل السن
 

مسّجال بصفة  2013و 2012و 2011و 2010بقي فائض املصاريف بعنوان سنوات  2014موّّ شهر ديسمرب وإىل 
عدم صدور قوانني غلق ميزانّيات السنوات املذكورة قبل ت للتسوية أو للتحويل وذلك نظرا إىل وقتية ضمن حساب عمليا

 . 2014ّ سنة مو 
 

صدرت يف شأ�ا قوانني غلقها على الّتوايل حتت  2012و 2011و 2010وجتدر اإلشارة إىل أنه بالنسبة إىل سنوات 
 .   2016مارس  24وذلك بتاريخ  25و 24و 23عدد 

 
) د.م 1.013,858( 2011و) د.م 1.486,133( 2010وبإدراج فوائض املصاريف على مقابيض امليزانّية لسنوات 

الرصيد  يبلغ) د.م 462,571( 2014وفائض املوارد على نفقات سنة  )د.م 1.464,468( 2013و) د.م 384,699( 2012و
 . 2014يف مّو سنة  د.م 10.607,339املدين الفعلي للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة 

 

ّرصيد املدين للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة عدم التوافق بني املوارد احملّصلة والنفقات املنجزة الارتفاع ويعكس 
 . ومتويل عجز امليزانّية بواسطة متوفّرات اخلزينة

 

استعمال متوفّرات اخلزينة، دون ترخيص مسبق بقوانني  تفاديوجتدد الّدائرة التأكيد على ضرورة العمل على 
 . قاتويالت الضرورية لتسوية هذه التسبقاّر لتمويل قسط من نفقات امليزانّية والعمل على إجياد التماملالّية، كمورد 
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الّدولة وميزانّيات  ميزانية ونفقات موارد تحليل :الثالث الجزء
 الّدولة بميزانّية ترتيبّيا ميزانياتها الملحقة العمومّية المؤّسسات

 بالخارج والقنصلّية الّدبلوماسّية والمراكز
 2014  لسنة الخاّصة والصناديق
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وميزانّيات المؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانّياتها ترتيبّيا  الّدولةتحليل موارد ميزانّية : األّول العنوان

والمراكز الدبلوماسّية والقنصلية بالخارج الّدولةبميزانّية   

 
 وميزانيات اخلزينة وصناديق والثاين األّول العنوانني 2014 لسنة الّدولةالتحاليل املتعّلقة مبوارد ميزانية  تتضّمن

واملراكز الدبلوماسّية والقنصلية باخلارج وموارد الّصناديق اخلاّصة  الّدولةميزانياتا ترتيبّيا مبيزانية  امللحقة العمومّية املؤّسسات
 .للسنة املالّية املدرجة باحلساب العامّ 

 

 الّدولةموارد ميزانية  -األّول  القسم

 2013احملققة خالل األشهر األوىل من سنة  النتائج إىلاستنادا  2014 لسنة الّدولة ميزانية مواردتقديرات  ضبطت
 يف إقتصاديمنّو  نسبة بلوغ يفاألهداف  هذه لتومتثّ . قتصادياالوعلى أساس أربعة أهداف رئيسية ّمت ضبطها بامليزان 

1T20Fألف موطن شغل واحلّد من الفوارق بني اجلهات واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطن 90 وإحداث % 4حدود 

)1(
1T.  

 
 لسنة املالّية بقانون واملتعّلق 2013 ديسمرب 30يف  املؤرّخ 2013 لسنة 54عدد  قانونبال املضّمنة التقديرات تبلغو 

 . % 22,86مقابل  % 4,99 ةنسبب بنموّ أي  2013د يف سنة .م 26.692 مقابلد .م 28.025 قيمته ما 2014
 

يف  التخفيضواملتعّلق بقانون املالّية التكميلي  2014 أوت 19املؤرّخ يف  2014 لسنة 54مبوجب القانون عدد  ومتّ 
 مببلغ الثّاين وانــــــــالعن موارد التخفيض ومشل. % 1,78 وبنسبةد .م 500 مببلغ بنقصد أي .م 27.525 إىل الّتقديرات تلك
 .د.م 70مببلغ  األّول العنوان موارديف  الرتفيعمنه  حدّ د .م 110 مببلغاحلسابات اخلاّصة يف اخلزينة  ومواردد .م 460

 
 موارد تقديراتيف  الرتفيع عن ترتّبتد .م 126,562 قدرها بزيادة أيد .م 27.651,562التقديرات الّنهائية  وبلغت

1T21Fاملالّية وزير من قرار مبقتضىالقروض اخلارجّية املوظّفة 

)2(
1T  احملّصلة خالل السنة  املقابيض عن إدراجو د .م 78,485مببلغ

 2014يف سنة  % 1,16د وبنسبة .م 316,881زيادة مببلغ التقديرات هذه  وسّجلت). د.م 48,077( املشاركة أموال بعنوان
 .الّسابق للتصّرف الّنهائية بالتقديرات مقارنة

 

د .م 1.616,136التقديرات النهائية مببلغ  د.م 29.267,698 والبالغة 2014مجلة املوارد احملّصلة يف سنة  جتاوزتو 
 .2013 سنة يف % 1,43نسبة د وب.م 391,107نقص مببلغ مقابل  % 5,84 وبنسبة

                                                 
 .2014 امليزان االقتصادي لسنة )1(
 التنمية التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامجاملتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات و  2016فيفري  15 قرار وزير املالّية املؤرّخ يف )2(

 .2014 لسنة للّدولة
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املالّية  قوانني تتضمن الو  املالية وزير من قرارات مبقتضى املشاركة أموال حسابات إحداث يتمّ بأنه  وجيدر التذكري
أنّه يتم ضبط  أياحلسابات  تلك بعنوان فعليا احملّصلة املواردإدراج  ةغلق امليزانيّ  قوانني ضمن يتمّ  أنه غري اتقديرات بعنوا�

املشاركة عند املصادقة على  رقابة السلطة التشريعية على تدّخالت أموال بالّتايل وتتجّسد. الحقة بصفةتقديرات يف شأ�ا 
 .2014د يف سنة .م 345,953 بلغتة علما بأّن موارد هذه احلسابات غلق امليزانيّ  قوانني

 

عتبار عند وال يتّم أخذها بعني اال احملّصلة املوارد ضمنللسنة السابقة اخلزينة  صناديق فوائضيتّم احتساب و 
 تبلغ الفوائض،استثناء هذه وب .د.م 2.274,812 قدرهما  2014سنة  إىلّمت نقلها  اليت الفوائض وبلغت. ضبط التقديرات

 .األصلي املالية قانون بتقديرات مقارنة % 96,32و النهائية بالتقديرات مقارنة % 97,62موارد امليزانية  تقديرات نسبة إجناز
 

 مؤشراتبتحقيق  متّيزإقتصادي صعب  وضعيف ظّل  2014إجناز التقديرات النهائية ملوارد امليزانية خالل سنة  ومتّ 
 2014الداخلي اخلام خالل سنة  الناتجفقد عرف . ضبطها ضمن امليزان اإلقتصادي متّ  اليت األهدافمقارنة ب املأمول دون

1T22F% 2,3 ةنسببمنّوا باألسعار القارّة 

)1(
1T  مقّدرة بامليزان االقتصادي % 4مقابل. 

 

   :مقارنة بالتقديرات األصلّية والنهائّية 2014لسنة  الّدولةميزانية  موارد الّتايل اجلدول ويربز

 11Bبالّدينار 

12Bالبنـود 
13B14  2014 تصّرفBمقارنة اإلنجازات فارق 

15Bقانون المالّية  تقديرات

 األصلي 

16Bقانون المالية  تقديرات

 التكميلي

17B18 النهائية التقديراتB19 اإلنجازاتBقانون بتقديرات 

  األصلي المالّية 

21Bالنهائية بالتقديرات 

22B133.722.560  203.722.560  19.223.922.560 19.090.200.000 19.090.200.000 19.020.200.000 األّول العنوان 

 اجلبائية املداخيل -

 االعتيادية
17.081.700.000 17.886.200.000 17.886.200.000 18.143.889.144  1.062.189.144  257.689.144 

 اجلبائية غري املداخيل -

 االعتياديّة
1.938.500.000 1.204.000.000 1.204.000.000 1.080.033.416 - 858.466.584 - 123.966.584 

23B1( 7.592.000.000 8.052.000.000 الثاني العنوان( 7.670.485.426 7.130.358.549 - 921.641.451 - 540.126.877 

 99.960.653  183.960.653  497.960.653 398.000.000 398.000.000 314.000.000 االعتيادية غري املداخيل -

 6.632.397.896 )1(7.272.485.426 7.194.000.000 7.738.000.000 االقرتاض موارد -
121B

- 1.105.602.104 - 640.087.530 

24B2( 890.876.889 842.800.000 952.800.000 الخزينة  صناديق( 2.913.417.292  1.960.617.292  2.022.540.403 

احلسابات اخلاّصة يف  -

 اخلزينة 
952.800.000 842.800.000 842.800.000 2.567.463.912)2(   1.614.663.912  1.724.663.912 

)2(  48.076.889 - - املشاركة أموال حسابات - 345.953.380  345.953.380  297.876.491 

 1.616.136.086  1.242.698.401  29.267.698.401 27.651.562.315 27.525.000.000 28.025.000.000 الّدولةميزانية         
 .   يف تقديرات موارد القروض اخلارجّية املوّظفة الرتفيعد بعنوان .م 78,485مبلغ  باعتبار) 1( 
 .      من الّتصرف الّسابق املنقولةباعتبار الفوائض  )2(

                                                 
   .2015التقرير السنوي للبنك املركزي الّتونسي لسنة  )1(
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د .م 1.616,136 والبالغة ةيف حتصيل موارد ميزانّية الّدولة مقارنة بالتقديرات النهائيّ  الزّيادة أنّ من اجلدول  يّتضح
حّد منه ) د.م 133,723(+ األّول العنوان وموارد) د.م 2.022,540(+املوظّفة لصناديق احلزينة  املواردعن منّو كل من  تنتج

 ). د.م 540,127-(العنوان الثّاين  مواردنقص يف تعبئة 
 

بذله يف  يتمّ باملالحظة أّن نسبة حتقيق موارد امليزانية ال تعكس يف أغلب احلاالت حجم ااهود الذي  وجدير
فإّن حتصيل موارد االقرتاض واملوارد غري  عةفلئن يرتبط حتصيل املوارد اجلبائية جزئّيا بأعمال االستخالص واملتاب. هذا ااال

 . ع اإلقتصادية واإلجتماعيةمرتبطة باألوضا اجلبائية يبقى خاضعا لعوامل 
 

الفوائض  يفأساسا  جمملها يفبالتقديرات النهائية  مقارنةصناديق اخلزينة  موارديف مستوى  املسّجلة الزّيادة ومتثّلت
 ). د.م 2.174,812(املنقولة من التصّرف السابق 

 
 املداخيل تعبئة يف النقص منه حدّ ) د.م 257,689(موارد العنوان األّول عن املداخيل اجلبائية اإلعتيادية  ونتج منوّ 

 حتقيـق يف املسّجل الّنقص فريجع الثاين، العنوان مبواردما يتعّلق  أّما يف). د.م 123,967 -( اإلعتيادية اجلبائية غري
 غري املداخيل تعبئة يف زيادة منه حّدت) د.م 640,087 -( االقرتاض موارد تعبئة يف نقص إىلبعنوا�ا  النهائية التقديرات
 ).د.م 99,961( اإلعتيادية

 
د وبنسبة .م 2.324,124 مببلغ 2014سنة  يف احملّصلة امليزانية موارد مجلة تطّورت ،2013 ازات سنةــبإجن مقارنةو 

هذا النمّو عن تطّور موارد كّل من العنوان األّول مببلغ  ونتج .السابق التصّرف يف%  7و د.م 1.762,432 مقابل % 8,63
صناديق  مواردتراجع  منهحّد  % 14,09د وبنسبة .م 880,588وموارد العنوان الثاين مببلغ  % 8,56 د وبنسبة.م 1.516,263

 .% 2,44وبنسبة د .م 72,728اخلزينة مببلغ 
 

نسبة باملوارد احملّصلة  تطّورتحيث  اخلام الداخلي الناتج منوّ  نسق اوزــــجت احملّصلة املوارد منوّ  نسق أنّ  ولوحظ
 % 7,54 بنسبة منّوااجلارية  باألسعارالناتج الداخلي اخلام  سّجل حني يف 2013سنة  يف % 7 مقابل 2014سنة  يف % 8,63

 .2013سنة  يف % 4,66مقابل  2014يف سنة 
 

 سنة يف % 35,85مقابل  2014سنة  يف % 36,21الداخلي اخلام لتبلغ  بالناتج مقارنةة حصة امليزانيّ  وتطّورت

2013. 
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 : 2013بسنة  مقارنة 2014اجلدول املوايل املوارد احملّصلة يف سنة  ويربز

 

ل ما ميثّ  وهود .م 22.635,301ما قيمته  )د.م 360,920( املوارد الذاتّية للميزانّية باعتبار اهلبات اخلارجية بلغت
 منوّ  نسبة بلغت السابق بالتصّرف ومقارنة. 2013يف سنة  % 81,91مقابل  مجلة موارد امليزانية احملّصلة من % 77,34نسبة 

 إىل 2014سنة  خاللنسق منّو هذه املوارد  تراجع ويعزى. 2013سنة  يف % 9,76 مقابل % 2,56 املوارد من الصنف هذا
 . 2013سنة  يف % 6,68بنسبة  هامقابل ارتفاع % 34,26د وبنسبة .م 2.012,473غري اجلبائية مببلغ  املوارد تراجع

 
 مقابل 2014سنة  خالل % 15,92 ونسبتهد .م 2.578,508قيمته  مبااجلبائية  املوارد مستوىالنمّو احملّقق يف  ورغم

 .الذاتّية املوارد منوّ  نسق على للمحافظة كافيا يكن مل أنّه إالّ  2013سنة  خالل % 10,93ود .م 1.595,183 على التوايل
 

يف سنة  10,93مقابل  2014سنة  يف % 15,92( 2014املوارد اجلبائية يف سنة  تطّورتغرار السنة السابقة،  وعلى
). 2013سنة  يف % 4,66 مقابل 2014سنة  يف % 7,54(نسق منّو الناتج الداخلي اخلاّم باألسعار اجلارية  فاق بنسق) 2013
 ونسبة 2013 سنة يف % 21,55 لـــمقاب % 23,23 بلغ الذي اجلبائي الضغط اقمــــــــــتف إىليف نسق النمّو  اينـالتبهذا  وأّدى

 . 2014حمّددة بامليزان االقتصادي لسنة  % 21

 بالّدينار  
122Bالبنود المحّصلة الموارد 2013\2014 التغّيرات 

 2013 2014  القيمـة )%( النسبة

 االعتياديّـة اجلبائيـةاملداخيل  - 15.044.737.568 18.143.889.144            3.099.151.576         20,60

 اخلزينة يف اخلاصة للحسابات املوظفة اجلبائية املداخيل - 1.149.634.077 628.990.520 520.643.557      - - 45,29

 الجبائيـةجملة الموارد        16.194.371.645 18.772.879.664  2.578.508.019         15,92

 )1() نسبة الضغط الجبائي(       ) % 21,55( %) 23,23(    

 املداخيل غري اجلبائية االعتيادية  - 2.662.921.589 1.080.033.416 1.582.888.173       - - 59,44

 االعتياديـة غري املداخيل - 1.375.461.933 497.960.653 877.501.280       - - 63,80

 اخلزينة يف اخلاّصة للحسابات املوظفة اجلبائية غري املداخيل - 1.374.651.193 1.938.473.392    563.822.199           41,02

 حسابات أموال املشاركة موارد - 461.859.517 345.953.380 115.906.137        - - 25,10

34,26 - -        2.012.473.391   123B3.862.420.841 124B5.874.894.232 125Bالجبائيـةالموارد غير  جملة 

2,56            566.034.628 22.635.300.505 22.069.265.877 126B2(الذاتيـة  الموارد( 

36,07           1.758.089.227 6.632.397.896 4.874.308.669 127Bاالقتراض موارد 

8,63           2.324.123.855 29.267.698.401 26.943.574.546 128Bالّدولةموارد ميزانيـة  جملة 

)1( 129B ّد     .م 80.816بـمبلغ  وايلواملقّدرة باألسعار اجلارية على التّ  2013و 2014احتساب نسبة الّضغط اجلبائي باعتماد قيمة الّناتج الداخلي اخلام لسنيت  مت
 .2015 لبنك املركزي التونسي لسنةلالسنوي  التقريرد وفق .م 75.152و
)2( 130Bباعتبار اهلبات اخلارجية. 
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 امليزانية نفقات تغطية يف) اعتبار موارد اهلبات اخلارجية دون(د .م 25.517,782 والبالغةاملوارد الوطنية  وسامهت
وموارد االقرتاض ) د.م 22.274,381(الصافية  الذاتّية املوارد بنيالوطنية  املوارد وتوّزعت. % 95,71بنسبة ) د.م 26.662,181(

  ).د.م 3.243,401(اخلي الدّ 
 

إىل  2010خالل الفرتة من  الّدولةميزانية  ونفقاتموارد  مجلة منالذاتّية  املوارد حّصةاجلدول املوايل تطّور  ويربز
2014:  

 

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 77,34 81,91 79,85 84,85 90,41 (%)حّصة الموارد الذاتية من جملة موارد الميزانية  -

 84,90 84,45 85,62 87,33 88,80 (%)نسبة تغطية الموارد الذاتية للنفقات  -

 

وذلك باستثناء سنة  2011سنة  منذ تتراجع امليزانّية موارد مجلة من ةاملوارد الذاتيّ  حّصة أنّ من اجلدول  تبّني ي
). % 2,56( اتّيةالذ املوارد منوّ  نسق 2014سنة  يف) % 36,07(ه لصاحل حّصة موارد االقرتاض الذي فاق نسق منوّ  2013

طفيفا غري أ�ا مل تبلغ املستوى الذي كانت عليه  حتّسنا 2014يف سنة تغطية املوارد الذاتية لنفقات امليزانّية  نسبة وشهدت
  .2010يف سنة 

 

من  19ألحكام الفصل  خالفا وذلكأموال املشاركة حسابات موارد جبائّية لفائدة بعض  توظيف تواصللوحظ و 
د خالل .م 48,4مقابل  2014سنة  خالل د.م 1,9جمموع هذه املوارد اجلبائية إىل  تراجع وقد. القانون األساسي للميزانية

)1T23F)1 2012سنة  خاللد .م 48,9 و 2013سنة 
1T. 

 
I-  مـوارد العنـوان األّول 

هذه ارتفعت و . د.م 19.090,200 قيمته ما 2014مبوارد العنوان األّول يف سنة  املتعّلقة النهائية التقديرات بلغت
 حتصيل يف ادةيللز  املزدوج املفعول عن ذلك ونتج. د.م 133,723 بلغمب التقديرات عن بزيادة أيد .م 19.223,923 إىلاملوارد 

 ). د.م 123,966 -( اديةياالعت ائّيةباجل غري املداخيل حتقيق يف وللنقص) د.م 257,689 (+ اديةـاالعتي اجلبائية املداخيل
 

 منو ) د.م 18.514,816( الّدولةيزانية ملاألّول  العنوان نفقات مجلة تغطية مناألّول احملّصلة  العنوان موارد ومّكنت
 .نفقات العنوان الثاينجانب من د لتمويل .م 709,107توفري مبلغ 
 
 

                                                 
 .2014أكتوبر  14بتاريخ  وزارة املالية بوابة )1(
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 :2013 ومبقابيضبتقديرات السنة  مقارنة 2014العنوان األّول يف سنة  مقابيضاجلدول الّتايل  ويربز

 
 على الّتوايل مقابل % 8,56د وبنسبة .م 1.516,263 بقيمةموارد العنوان األّول  تطّور 2014سنة  شهدت

منه  حدّ ) % 20,60+ (تيادية االعاجلبائّية  املداخيلونتج هذا التطّور عن منّو . 2013سنة  يف % 15,74ود .م 2.408,753
 . )% 59,44 -(تيادية العاجلبائّية ا غري املداخيلنقص يف 

 
 مقابل % 94,38إىل  2014اديّة ضمن موارد العنوان األّول يف سنة ــــاالعتي ائيةـــاجلب املداخيل حّصة وارتفعت

 . 2013 سنة يف % 84,96
 

 االعتيادية الجبائيـةالمداخيل  - أّوال

د .م 17.081,700 مببلغقانون املالية األصلي  ضمناجلبائّية االعتياديّة  املداخيلب املتعّلقة األّولية الّتقديراتضبط  متّ 
د .م 17.886,200د لرتتفع بذلك التقديرات النهائّية إىل .م 804,500وّمت الرتفيع فيها مبوجب قانون املالّية التكميلي مببلغ 

 .2013سنة  يفد .م 15.832,700 مقابل
  

د يف التصّرف .م 15.044,737مقابل  2014يف سنة د .م 18.143,889 قدره مباالعنوان  بذا مواردحتصيل  ومتّ 
 تطّورتبالتصّرف الّسابق،  ومقارنة. % 1,44 وبنسبةد .م 257,689 مببلغ النهائية التقديرات احملّصلة املوارد وجتاوزت. السابق

د .م 1.487,693 على التوايل مقابل % 20,60د وبنسبة .م 3.099,152 مببلغ 2014املداخيل اجلبائية االعتيادية يف سنة 
  .2013 سنة يف % 10,97و

68Bبالّدينار   
69B 2014الفارق بين انجازات 

 2013وانجازات  

71Bالفارق بين اإلنجازات 

72B 2014والّتقديرات لسنة 
73Bاإلنجازات 

74B75 الّتقديرات النهائّيةBالبنود 

76B النسبة)%( 77B78 القيمةB النسبة)%( 79B80 القيمةB2014 81B2013 82B2014 

 االعتياديةاملباشرة  األداءات  8.229.000.000 7.118.100.556 8.169.356.305 59.643.695   - 0,72   - 1.051.255.749    14,77 

 عتياديةالغري املباشرة ا واملعاليم األداءات  9.657.200.000 7.926.637.012 9.974.532.839        317.332.839      3,29      2.047.895.827        25,84 

 الجبائّية االعتيادية المداخيل  17.886.200.000 15.044.737.568 18.143.889.144     257.689.144      1,44   3.099.151.576       20,60    

 عتياديةاملالّية اال املداخيل  711.500.000 1.348.638.202 821.834.252 110.334.252     15,51       526.803.950  - 39,06   -

 ياديةاالعتأمالك الّدولة  مداخيل  492.500.000 1.314.283.387 258.199.164  234.300.836   - 47,57   - 1.056.084.223  -  80,35   -

-   59,44 -   1.582.888.173  -   10,30 -   123.966.584   83B1.080.033.416 84B2.662.921.589 1.204.000.000  االعتيادّيةالجبائّية  غير المداخيل 

 موارد العنوان األّول جملة  19.090.200.000 17.707.659.157 19.223.922.560   133.722.560       0,70     1.516.263.403        8,56  
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حتويل فائض صناديق اخلزينة ضمن إدراج مداخيل استثنائية بعنوان  إىلأساسا تطّور املداخيل اجلبائية  ويعزى
استخالص و  )د.م 654,486(وإىل تطّور مداخيل األداء على القيمة املضافة ) د.م 931,743(املعاليم غري املباشرة األخرى 

)1T24F)1د.م 250 مبلغ
1T وتطّور  )د.م 188,364( اإلستثنائية الظرفية املسامهةمردود  وإىل 2013سنة لتعود  برتوليةجباية  بعنوان

 ).د.م 191,921(املوارد بعنوان املرتبات واألجور 
 
 االعتيادية المباشرة األداءات - أ

ّمت حتصيل هذه و . د.م 8.229 قدره ما 2014التقديرات النهائية بعنوان األداءات املباشرة االعتيادية يف سنة  بلغت
ذا البند منّوا مببلغ الّسابق، شهد ه التصّرفب مقارنةو . د.م 59,644بقيمة  أي بنقصد .م 8.169,356 التقديرات يف حدود

 .% 19,84د وبنسبة .م 1.178,489 مببلغ زيادة مقابل 2014 سنة يف % 14,77 وبنسبةد .م 1.051,256
 

 بعنوان الضريبة علىالتسوية مداخيل  من 2014مداخيل األداءات املباشرة االعتياديّة يف سنة  يف الزيادة تأتتو 
املسامهة  عن فضال ،يف شكل املرتبات واألجور الطبيعيني األشخاص دخل على األداءبعنوان  اخلصم مداخيلو  الشركات

 . 2014قانون املالية التكميلي لسنة  ضمن إقرارهاالظرفية اإلستثنائية اليت ّمت 
 

للبالد  اإلقتصادي النشاط منوّ نتيجة  2014يف سنة الضريبة على الشركات  التسوية بعنوان مداخيل وتطّورت
 إضافيةحتصيل موارد  إىل باإلضافة 1Tإجيابا على أرباح الشركات 1Tهذا النموّ  1Tانعكس1Tحيث  ℅ 2,3 بنسبة 2013 خالل سنة

)1T25F)1د.م 250يف حدود  2013استخالص جباية برتولية بعنوان سنة  نتيجةبعنوان الضريبة على الشركات البرتولية 
1T. 

 
 إحداثيف األجور وكذلك نتيجة  الرتفيعتطّورت حماصيل األداء على دخل األشخاص الطبيعيني نتيجة  كما
1T26Fألف 45عدده  ما 2014 سنة يفواليت بلغت  جديدةمواطن شغل 

)
1T

2
1T

(
1T موطن شغل . 

 
 والتسوية املورد من اخلصم مردود تطّور عن 2014األداءات املباشرة االعتيادية يف سنة  مداخيلمنّو  ونتج

د .م 471,311ود .م 646,221 ابلـــــمقد .م 42,401و د.م 348,294ود .م 472,197 التـوايل على قيمته مبا والتسبقات
 .2013 سنةد يف .م  60,957و

 

                                                 
  .2015والصادر عن وزارة املالية يف شهر ماي  2014التقرير نصف سنوي حول تنفيذ ميزانية الّدولة إىل مّو سنة  )1(
 .2015تقرير البنك املركزي التونسي لسنة  )2(
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 يف % 64,10و 2013سنة  يف % 62,56مقابل  % 60,29 إىل وردتراجع حّصة اخلصم من امل 2014يف سنة  وتواصل
. 2013سنة  يف % 11,52 مقابل 2014 سنة يف % 10,55 إىل احلساب على املدفوعة املبالغ حصة تراجعت كما .2012سنة 

 .2013 يف سنة % 25,92 مقابل 2014سنة  يف % 29,16إىل  التسويةبعنوان  حّصة املداخيل تدّعمت ذلك، مقابليف و
 

التسوية بعنوان الضريبة على الشركات غري  مداخيلارتفاع  إىل أساسا التسوية بعنوان املداخيل حصة تدّعم ويعزى
 . د.م 103,881على الشركات البرتولية  الضريبةد و .م 217,180البرتولية مببلغ 
 

 : 2013 بسنة ومقارنتها 2014األداءات املباشرة االعتيادية يف سنة  مداخيلاجلدول املوايل تطّور  ويبّني 
                                                                                        

 

 

 

 

                 الخصم من المـورد: التسبقات  -1

املداخيل  وفاقتد .م 4.758 مببلغ 2014التقديرات الّنهائية للموارد بعنوان اخلصم من املورد يف سنة  حّددت
 .% 6,63د وبنسبة .م 472,197 بلغمبالّسنة الّسابقة  زاتاوإجند .م 167,511بقيمة  راتالتقدي د.م 4.925,511احملقّقة والبالغة 

 
 منها يذكر الفصول بعض بعنوانإضافّية  ايراداتعن حتقيق  بالتقديرات مقارنة احملّصلة املوارد يفالزيادة  وترتّبت

وال ـاألم مداخيل" كّل من  من املورد بعنوان واخلصم) د.م 117,729" (+العمومّية اتـــالصفق وانــــــــــبعن التسبقة" خاّصة
املكافأة "و) د.م 29,297" (+لدى البنوك باإلدخاراإليداعات باحلسابات اخلاصة  فوائد"و) د.م 66,682" (+املنقولة

 يفالذي ّمت تسجيله  التحصيل نقصمن هذه الزيادة  وحدّ  .)د.م 26,978" (+واألجـور الظرفية واألكريةوالعمولة والوساطة 
" بعنوان القيمة الزائدة العقارية مداخيل"و) د.م 60,098 -" (واألجور املرتبات"اخلصم من املورد بعنوان  يبند خصوص

 ). د.م 51,939 -(

 

 بالّدينار

 131B2013 إنجازات 2014 إنجازات 2013\2014 التغّيرات 

 النسبة البنود

)%( 

ة الحصّ  القيمة

)%( 
 القيمة

ة الحصّ 

)%( 
 القيمة

 اخلصم من املورد: التسبقات - 4.453.314.023 62,56 4.925.510.896 60,29 472.196.873 6,63

 املبالغ املدفوعة على احلساب: التسبقات - 819.753.921 11,52 862.154.778 10,55 42.400.857 5,17

 التسوية - 1.845.032.612 25,92 2.193.326.942 26,85 348.294.330 18,88

- 188.363.689 2,31 188.363.689 -  -  الظرفية االستثنائية املسامهة -

 عتيادّيةجملة األداءات المباشرة اال 7.118.100.556 100,00 8.169.356.305 100,00 1.051.255.749 14,77
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 تطّورأساسا عن  )د.م 472,197( 2014الزيادة احملققة خالل سنة  ترتّبتبإجنازات التصّرف السابق،  ومقارنة
) د.م 191,921" (+ ورـــواألج اتـــاملرتب"ورد بعنوان ــــاخلصم من امل خاّصة اـــمنه يذكر الفصول بعض وانـــبعن املعّبأة املوارد

املكافأة والعمولة "و) د.م 58,999" (+األموال املنقولة مداخيل"و) د.م 98,981" (+العمومّية الصفقات بعنوان والتسبقة"
" لدى البنوك باإلدخاراإليداعات باحلسابات اخلاصة  فوائد" وكذلك )د.م 45,080" (+واألجـور الظرفية واألكريةوالوساطة 

 ).د.م 23,383(+
 

من هيكلة املداخيل بعنوان اخلصم من املورد أمهّية االستخالصات بعنوان املرتّبات واألجور واليت بلغت  وتبّني 
 .2013سنة  يف %  68,89 مقابل % 66,18 نسبته ما 2014سنة  يفحّصتها 

 

 المبالغ المدفوعـة على الحساب:  التسبقات -2
 

وارتفعت . د.م 789بقيمة  2014بالنسبة لسنة  "املبالغ املدفوعة على احلساب" بعنوان تقديراتال ضبطت
 التوايل على لــــمقاب % 5,17د وبنسبة .م 42,401بقيمة  زيادةأي ب 2014يف سنة  د.م 862,155املقابيض املنجزة إىل 

  . الّسابقة السنة يف % 8,03د و.م 60,957
 

 البرتولّية غري اتـــــالشرك قبل من وعةـــــاملدف اتـــــــــــــالتسبق حجم اعــــــــالرتف املزدوج ولـــــــاملفعإىل  هذا النموّ  ويعزى
) د.م 8,896(+ والتجارية الصناعية األرباحوالتسبقات املدفوعة من قبل األشخاص الطبيعيني بعنوان ) د.م 52,401+(
التسبقات املدفوعة من قبل الشركات البرتولية مببلغ  رتاجعول) د.م 5,908(+املدفوعة بعنوان أرباح املهن غري التجارية و 

 .د.م 24,304
 

 الّتسويـة -3

النهائية  التقديـرات 2014احملّصلة عن طريق التسوية بعنوان األداءات املباشرة االعتيادية يف سنة  املوارد جتاوزت
 . د.م 2.193,327 درهما ق لتبلغ % 0,83 وبنسبةد .م 19,691بقيمة 

 
 2014ارتفاعها حيث تطّورت يف سنة  يف التسويةيف إطار  املعبأة املبالغ واصلت ،2013بإجنازات سنة  مقارنةو 

 إىل أساسا النموّ  هذا ويعزى. السابق التصّرف يف % 34,31د و.م 471,311 مقابل % 18,88د وبنسبة .م 348,294 مببلغ
 على الضريبةو  % 177,88د وبنسبة .م 217,180 مببلغالضريبة على الشركات غري البرتولية  بعنواناملوارد  كّل من تطّور

  .% 7,57 وبنسبةد .م 103,881 مببلغ البرتولية الشركات
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ة لسنة املاليّ  قانوينبا أحكام  جاءتمداخيل بعنوان أصناف جديدة من املوارد  حتقيقيرجع هذا النمّو إىل  كما
 . د.م 22,536 مببلغ التصحيحية التصاريح بعنوان املواردغرار  على 2014

 
 الظرفية االستثنائية المساهمة -4

 لفائدةظرفية استثنائية  مسامهة إحداث 2014 قانون املالية التكميلي لسنةمن  31 إىل 28 الفصول من مبوجب متّ 
د أي .م 188,364يف حدود  هااجناز  متّ د .م 320وبلغت التقديرات النهائّية بعنوا�ا . 2014ميزانّية الدولة بعنوان سنة 

 . % 58,86بنسبة تحصيل ب
 

 :يليوتوزعت املسامهة الظرفية اإلستثنائية حسب البنود كما  
 بالدينار                                                                                                                                                      

 بنود المساهمة الظرفية الموارد المحّصلة 
 األجور واملرتبات - 16.925.793
 غري البرتولية الشركات - 90.106.139
 الشركات البرتولية - 57.237.632
 األشخاص الطبيعيون - 23.391.134

 مسامهات استثنائية ظرفية أخرى - 702.991
 المجموع 188.363.689

 

 االعتيادية المباشرة غير والمعاليم األداءات -ب

يف سنة  د.م 9.657,200قيمته  مبااألداءات واملعاليم غري املباشرة االعتيادية  بعنوانالنهائية  التقديرات حّددت
 مببلغ 2014ارتفعت املوارد احملّصلة يف سنة و . السابق التصّرف يف % 94,30مقابل  % 103,29بنسبة  حتصيلها ومتّ . 2014

 .2013سنة  يف % 4,06د وبنسبة .م 309,205مقابل زيادة مببلغ  % 25,84 بنسبةد و .م 2.047,896
 

املداخيل اجلبائّية االعتياديّة  ضمنواملعاليم غري املباشرة االعتيادية  األداءاتحّصة  تدّعمت هلذا النموّ  وتبعا
 .2013يف سنة  % 52,69 مقابل % 54,97نسبته  ما 2014يف سنة حيث مثّلت 

 
 من الصنف هلذا املكّونة البنود خمتلف ارتفاع إىل 2014سنة  يفواملعاليم غري املباشرة  األداءات تطّور ويعود

على  واملعلوم) د.م 654,486( املضافة القيمة على واألداء) د.م 964,680(املعاليم األخرى  بندوخاّصة  األداءات
 ). % 2,3( 2013االقتصادي الذي سّجل يف سنة  بالنموّ اجيابيا  تأثرتوهي أداءات ومعاليم ) د.م 194,888(االستهالك 
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  : 2014و 2013اجلدول املوايل تطّور األداءات واملعاليم غري املباشرة االعتيادية وهيكلتها يف سنيت  يربزو 

 

ويعود  .د.م 964,680مببلغ  األخرى املعاليمأمهية التطّور الذي شهدته املوارد بعنوان  اجلدول خالل من يالحظ
د مع اإلشارة إىل .م 931,743مببلغ  نفقاتا على اخلزينة صناديقمداخيل  فائضاملوارد املستخلصة بعنوان  ىلهذا التطّور إ

 . د.م 828,200هذه التحويالت مببلغ  شأنأنّه ّمت ضبط تقديرات �ائية يف 
 

 أهمّ  وتعّلقت. د.م 831,743ن حسابا خاّصا يف اخلزينة مببلغ مجلي قدره يهذه التحويالت أربعة وعشر  وخّصت
وتكنولوجيات املعلومات  املواصالت تنمية وصندوق) د.م 210( األجراء لفائدة باملسكن النهوض بصندوق املبالغ

ض ـــللتعوي والصندوق العامّ ) د.م 86,883(وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين ) د.م 137,520( واالّتصال
 ).د.م 72,170(وصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ) د.م 80,750(وصندوق مقاومة التلوث ) د.م 82,067(

 

 اخلصوصية املصاريفحساب " املسّمى أموال املشاركة سابتعّلق حبد .م 100 مبلغ تالتحويالهذه  مشلت كما
 .2014ة األصلي لسنة املاليّ  قانونمن  15طبقا للفصل  وذلكلفائدة موارد ميزانّية الّدولة " للديوانة العاّمة لإلدارة

 
األداءات واملعاليم  من متأتالتضمني احملاسيب هلذه املوارد خمالفا لطبيعتها باعتبارها ال متّثل موردا  ويعترب

تكتسي  ال ستثنائيةاو ظرفية  صبغة ذات موارد هي اخلزينة صناديق حتويالت من املتأتية املوارد أنّ  باعتبارو  للّدولةاإلعتيادية 
 . اإلعتياديالطابع 

 
املعطيات على دقة يؤثّر على شفافية املعطيات املتعّلقة بتصنيف املداخيل و  أناملالئم  غري اإلدراج هذا شأن ومن

  .الّدولةاملتعّلقة بتحصيل املوارد وبتطّور خمتلف أصناف موارد ميزانّية 

 

26Bبالّدينار 

132B27 2013\2014 التغّيراتB2014 28B2013  

29Bالقيمـة

 

 
30B31 % النسبةB32 القيمـةB33 %    الحّصةB34 القيمـةB35 %    الحّصةBالقيمـة 

 املعاليم الديوانّيــة - 728.864.615 9,19 825.346.887 8,27 96.482.272 13,24

 األداء على القيمـة املضافة - 4.452.021.762 56,17 5.106.508.036 51,20 654.486.274 14,70

 املعلوم على االستهالك - 1.655.994.247 20,89 1.850.882.091 18,56 194.887.844 11,77

 )التسجيل( املعامالتاملعاليم على العقود و  - 715.870.235 9,03 840.446.863 8,43 124.576.628 17,40

 املعاليم على النقل ومنتوجات أخـرى - 235.106.458 2,97 247.889.677 2,49 12.783.219 5,44

 "األخـرى"املعاليم  - 138.779.695 1,75 1.103.459.285 11,06 964.679.590 695,12

25,84 2.047.895.827 100,00 9.974.532.839 100,00 7.926.637.012                0Bالجملــة 
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خذ بعني أاملالحظة أّن املبالغ املدرجة مبيزانية الّدولة بعنوان األداءات واملعاليم غري املباشرة اإلعتيادية ال ت جهوتتّ 
 قباض بأنّ  علمامبالغ اإلمتيازات اجلبائية املمنوحة  وكذلك واملعاليم اترجاعها بعنوان فائض األداءإبالغ اليت ّمت املاالعتبار 

انتفع املطالبون باألداء  كما. د بعنوان األداء على القيمة املضافة.م 307,200بإرجاع مبلغ  2014يف سنة  قاموا املالية
د مقابل .م 697,700مببلغ  2014سنة  خاللاعتبار التوريد  دونبامتيازات جبائية بعنوان توقيف األداء على القيمة املضافة 

)1T27F)1 2013د ّمت منحها يف سنة .م 719,600
1T. 

 
 الديوانيّـةالمعاليم  -1

 
اية ــــــوّمت حتصيلها إىل غ. د.م 880يوانّية بقيمة بعنوان املعاليم الد 2014ائية لسنة ــرات النهــــالتقدي ضبطت

د .م 96,482 مببلغ 2013وشهدت هذه املعاليم تطّورا مقارنة بسنة . 2013د يف سنة .م 728,865د مقابل .م 825,347
عن املفعول املزدوج لتطّور هذا التطّور نتج و . 2013يف سنة  % 1,87د و.م 13,412على الّتوايل  مقابل % 13,24 وبنسبة

د ولرتاجع حماصيل .م 36,435د واملعاليم الديوانية عند التوريد مببلغ .م 62,490أتاوة اخلدمات الديوانية عند التوريد مببلغ 
 .د.م 2,443 مببلغ أتاوة اخلدمات الديوانية عند التصدير

  

من  16الفصل  با جاء اليت اجلديدة األحكام مفعول إىل التوريد بعنوان الديوانية اخلدمات أتاوة موارد منوّ  ويعود
بعد أن كان يقتصر  الّدولة،ميزانّية  إىل تاوةاأل هذه كامل مردود  حتويل امبوجبه متّ  يتوال 2014 لسنةاملالية األصلي  قانون
ور الربّي للبضائع لتصبح ــــات العبـالديوانية لعملي اريحــالتص إىل بالنسبة هاوحتيني مقدار  ،بها فحسحتويل جزء من على
 . ديواين تصريح كلّ  عن دينار 100

 
 : 2014و 2013اجلدول التايل تطّور املعاليم الديوانّية بني سنيت  ويربز

  

2 

 

 

 

                                                 
 .2014تقرير نشاط اإلدارة العامة لألداءات لسنة ) 1(
 

    بالّدينار                  

133B 2013\2014التغّيرات 
2014 2013 85Bالبنود 

 القيمة86B  )%(النسبة 

 املعاليم الديوانية عند التوريد - 598.691.789 635.127.123   36.435.334      6,09     

 أتاوة اخلدمات الديوانية عند التوريد - 119.548.731 182.038.957 62.490.226      52,27     

 أتاوة اخلدمات الديوانية عند التصدير - 10.624.095 8.180.807 2.443.288  - 23,00   -

 الديوانّية المعاليم جملة 728.864.615 825.346.887   96.482.272     13,24     
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 المضافـة القيمـة على األداء -2

 إىل  اإلجنازات ارتفعت قيمةو . د.م 4.822على القيمة املضافة  ألداءا بعنوان 2014 سنةل النهائية التقديرات بلغت
مردود كّل أساسا وساهم يف هذه الزيادة . % 5,90د وبنسبة .م 284,508د متجاوزة التقديرات النهائّية مببلغ .م 5.106,508

 .)د.م 112,435+ (واألداء بنظام التوريد  )د.م 172,055+ (من األداء بالّنظام الداخلي 
 

 % 14,70ملحوظا بنسبة  منّوا  2014سنة  يفشهد مردود األداء على القيمة املضافة  ،2013جنازات سنة إب ومقارنة

األداء على القيمة املضافة عند التوريد دون  كّل من  تطّور عن أساسا نموّ ال اهذ ونتج .السابق التصّرف يف % 1,74 مقابل
القيمة املضافة نظام داخلي بعنوان نشاطات  األداء علىو  % 10,99د وبنسبة .م 225,105اعتبار التبغ والسيارات بقيمة 

وحافظ األداء بنظام التوريد على تقّدمه ضمن هيكلة األداء على القيمة  .% 41,27د وبنسبة .م 210,435 بلغأخرى مب
 .2013سنة  يف % 54,24 مقابل % 52,02املضافة بالرغم من تراجع حّصته إىل 

 

 : 2014و 2013ايل هيكلة األداء على القيمة املضافة وتطّور املداخيل بعنوانه يف سنيت اجلدول التّ  ويربز
134Bبالّدينار    

135B 2013 2014 2013\2014التغّيرات 

87Bالنسبة  البنود

)%( 
88Bالقيمة 

89B الحّصة

)%( 
90Bالقيمة 

91B الحّصة

)%( 
92Bالقيمة 

 نظام داخلي:  املضافةالقيمة  ىاألداء عل -  2.037.379.395 45,76 2.450.055.015 47,98 412.675.620 20,26

 نظام التوريد:  املضافةالقيمة  علىاألداء  -  2.414.642.366 54,24 2.656.453.021 52,02 241.810.655 10,01

14,70 654.486.275 100,00 5.106.508.036 100,00 4.452.021.761 93Bالجملـة 
1 

 االستهالك على المعلوم -3

 املواردوبلغت . د.م 1.734التقديرات النهائية بعنوان املعلوم على االستهالك مببلغ  2014قانون املالية لسنة  ضبط
 التوايل على لــــمقاب % 11,77د ونسبته .م 194,888د أي بتطّور قيمته .م 1.655,994د مقابل .م 1.850,882 احملصلة
ا تراوحت علوم على االستهالك منوّ امل بنود خمتلف بعنوان املداخيل وشهدت. التصّرف السابق يف % 3,66د و.م 58,424

 .% 17,85و % 4,15 نسبته بني
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 :  2014و 2013االستهالك خالل سنيت على علوم املاجلدول التايل تطّور  ويربز
بالّدينار                                                                                                                                 

 

136B 2014/2013التغّيرات 
2014 2013 38B البنود 

 القيمة %  النسبة

   8,20    21.137.328 278.948.088 257.810.760 39B- والزيوت البنزين على االستهالك معلوم 

 والوقيـدمعلوم االستهالك على التبغ  - 350.430.781 407.453.289 57.022.508    16,27   

   17,85     63.602.147 419.919.264 356.317.117 1B-  والوقيدالزيادة اخلصوصية على التبغ 

   13,46       35.336.752  297.843.412 262.506.660 2B- الكحولية املشروبات على االستهالك معلوم 

   4,15     17.789.109 446.718.038 428.928.929 3B-  خمتلفة  منتوجاتمعلوم االستهالك على 

    11,77      194.887.844   1.850.882.091  1.655.994.247 4Bالجملــة 

 غير المباشرة االعتيادية األخرى  المعاليم -4

 علىاملعاليم "و)" التسجيل( واملنقوالت العقود علىاملعاليم " ببنود املعاليم غري املباشرة اإلعتيادية األخرى تعّلقت
ل ما ميثّ  وهود .م 2.191,796املوارد احملّصلة بذا العنوان ما قيمته  وبلغت". خرىاأل املعاليم"و" أخرى ومنتوجات النقل
 .املباشرة غري واملعاليم األداءات مجلة من % 21,97نسبة 

 
حتصيلها يف حدود  ومتّ . د.م 832املعاليم على العقود واملنقوالت مببلغ  بعنوان النهائّية التقديرات وحّددت

الزيادة هذه  يف سامهتو . 2013بسنة  مقارنة % 17,40وبنسبة د .م 124,577بزيادة مببلغ  أي 2014د يف سنة .م 840,447
 الكتابات لبعضاجلبائي  الطابعيف معاليم  ترفّع يتوال 35فصله  يف التكميلياألحكام اجلديدة اليت جاء با قانون املالية 

كّل شخص غري لمغادرة البالد التونسية  مبناسبة ادينار  30 مببلغ معلوممعاليم جديدة على غرار  توأحدثوالوثائق اإلدارية 
  .التونسية البالد مغادرة عند ويستوجبمقيم مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيني املقيمني باخلارج 

 
حيث كان بعنوا�ا مل يتّم تعبئة كل املوارد املتوقعة فإنّه على النقل ومنتوجات أخرى،  املعاليميف خصوص  أّما

 2014يف سنة  % 5,44نسبة بد و .م 12,784مببلغ  وتطّورت هذه املعاليم. د.م 247,890 ومببلغ % 69,44اإلجناز يف حدود 
 .الّسابق فصرّ التيف  % 4,73د و.م 10,608 على التوايل مقابل

 
فيها مبوجب  الرتفيع متّ و د .م 954,700األولية  التقديرات 2014يف سنة  بلغت، "األخرى املعاليم"إىل بند  وبالنسبة

 بقيمة اخلزينة اخلاّصة يف ساباتاحل من حتويالتأساسا  الرتفيع اهذ مشلو . د.م 1.032,200قانون املالية التكميلي لتبلغ 
يف تقديرات  التخفيض نهحّد م د.م 142د إىل .م 67من " واخلدمات املنتوجاتختّص بعض  معاليم"فصل و د .م 109,500

 . د.م 60د إىل .م 167 من " خطايا وعقوبات صادرة يف املاّدة اجلبائية" فصل
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  قدرها ادةــــــبزيد أي .م 1.103,459 ايةـــــــإىل غ" األخرى اليمـــاملع"حتقيق التقديرات النهائية املتعّلقة ببند  ومتّ 

 .% 6,90 اد ونسبته.م 71,259
 

زيادة مببلغ  مقابلبالتصّرف الّسابق،  مقارنة % 695,12د وبنسبة .م 964,680مببلغ  عنوانذا الب املداخيل وتطّورت
مداخيل  فائض حتويل بعنوانهذا التطّور أساسا عن حتقيق مداخيل  ونتج .2013سنة  يف % 52,89د وبنسبة .م 48,010
 .د.م 931,743 بقيمةاخلزينة  صناديق

 
جتاوزت  حيث دقّتها يف بنقص متيزتقانون املالية التكميلي خبصوص هذا البند  التقديراتاإلشارة إىل أّن  وجتدر
د .م 103,543مببلغ ) د.م 828,200(ائية ـــــالنه راتــــالتقدي" اخلزينة اديقـصنفائض مداخيل " لـــــحتوي بعنواناملوارد احملّصلة 

التقديرات النهائية " خطايا وعقوبات صادرة يف املاّدة اجلبائية"احملصلة بعنوان فصل  املوارد جتاوزت كما. % 12,50وبنسبة 
  .%150,83د وبنسبة .م 90,500مببلغ 

 
 االعتيادية الجبائيـةالمداخيل غير  -ثانيا

د ّمث ّمت .م 1.938,500التقديرات بعنوان املداخيل غري اجلبائّية االعتيادية مببلغ  2014قانون املالية لسنة  حّدد
د مشل أساسا مداخيل بيع .م 734,500د أي بنقص مببلغ .م 1.204التخفيض فيها مبوجب قانون املالية التكميلي إىل 

اإلجنازات ومثّلت . د.م 35 مببلغنة الت املنشآت العمومية ومرابيح اخلزيـــد وحتوي.م 700األمالك املصادرة مببلغ 
 . التقديرات النهائية من % 89,70ما نسبته ) د.م 1.080,033(

 
د .م 1.582,889مببلغ ) د.م 2.662,922(مقارنة بإجنازات التصّرف الّسابق  2014املوارد احملّصلة يف سنة  وتراجعت

ـداخيل املـالية امل ذلك عن تدينّ وترّتب . 2013 سنة يف % 52,88د وبنسبة .م 921,059زيادة مببلغ  مقابل % 59,44 وبنسبة
 .% 80,35د وبنسبة .م 1.056,084ولة االعتياديـة مببلغ أمالك الدّ  مداخيلو  % 39,06د وبنسبة .م 526,804االعتيادية بقيمة 

 االعتيادية الماليّـة المداخيل - أ

د .م 1.985 مقابلد .م 711,500على مبلغ  االعتيادية املالّية للمداخيل النهائيةالتقديرات  2014سنة  يف اقتصرت
عن نقص يف تقديرات حتويالت املنشآت العمومية  أساسا النقص هذا ونتج. د.م 1.273,500 بلغ بنقص أي 2013سنة  يف

بعض  أرصدة حتويل تقديرات بعنوان إدراج 2013يف سنة  متّ  وجتدر اإلشارة إىل أنّه. د.م 633,500ومرابيح اخلزينة مببلغ 
 . د.م 636 مببلغاّصة يف اخلزينة احلسابات اخل
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د مقابل .م 821,834 قيمته ما 2014ادية خالل سنة ــــــل املالية االعتيـــــازات بعنوان املداخيـــاإلجن وبلغت
. % 115,51نسبة بتحصيل ب أي د.م 110,334اإلجنازات التقديرات مببلغ  هذه وجتاوزت. 2013د يف سنة .م 1.348,638

 .% 39,06د ونسبته .م 526,804تراجعا قيمته  2014يف سنة عتيادية ة االداخيل املاليّ امل شهدت السابق، بالتصّرف ومقارنة
 

د .م 534,186 مببلغهذا الرتاجع أساسا إىل نقص يف مداخيل حتويالت املنشآت العمومية ومرابيح اخلزينة  ويعزى
 منه حدّ  % 36,75د وبنسبة .م 39,050يف دفوعات ومسامهات صناديق الضمان اإلجتماعي مببلغ و  % 47,81وبنسبة 

 .% 41د وبنسبة .م 29,975مببلغ  ولةومبالغ أخرى راجعة للدّ  املالية والعقوبات اخلطايا بعنوان املداخيل ارتفاع
 

 :2014و 2013 سنيت خالل االعتيادية املالّية املداخيل تطّور املوايل اجلدول ويربز
 ربالّدينا                                                                                                                   

 
من مجلة املداخيل املالية املتأتية من حتويالت املنشآت العمومية ومرابيح اخلزينة  املداخيل حّصة وتراجعت

  .2012 سنة يف % 75,21و 2013سنة  يف % 82,86مقابل  % 70,97 لتبلغاالعتيادية 
 

 : 2014و 2013وتطّور حتويالت املنشآت العمومّية ومرابيح اخلزينة يف سنيت  توزيع التايل اجلدول ويربز

 بالّدينار
138Bالسنة 2013\2014 التغّيرات 

 البنــود
  القيمة % النسبة

95B2014 96B2013 

- 7,24  13.800.000  -  الّتونسي املركزي البنك مرابيح حصص - 190.600.000 176.800.000

  111,05  البرتولية غريوالتجارية  الصناعيةاملنشآت العمومية  مرابيح فوائض - 19.000.000 40.100.000  21.100.000 

- 64,22 489.282.834  -  الشركات غري البرتولية مرابيححصص  - 761.917.534 272.634.700

- 85,89 84.586.093  -  البرتولية املنشىآت مرابيح حصص - 98.484.497 13.898.404

 األخرى للخزينة املرابيح - 47.413.885 79.797.230  32.383.345    68,30   

   47,81  534.185.582  - 583.230.334 1.117.415.916 97Bالجملة 

 

137B المداخيل 2013\2014التغّيرات 
 البنـــود

 2013 2014 القيمة )%(الّنسبة 

 املنشآت العمومية ومرابيح اخلزينة حتويالت  - 1.117.415.916 583.230.334 - 534.185.582 47,81 -

 للدولة راجعة أخرى ومبالغوالعقوبات املالّية  اخلطايا - 73.101.496 103.076.291  29.974.795 41,00   

 فوائد القروض  استخالص  - 22.850.149 28.710.074  5.859.925  25,65   

 االجتماعي الضماندفوعات ومسامهات صناديق   - 106.250.000 67.200.000 - 39.050.000   36,75  -

  خمتلفةمداخيل   - 29.020.641 39.617.553  10.596.912   36,52   

-  39,06 526.803.950 - 821.834.252 1.348.638.202 94Bاالعتياديةالمالية  المداخيل جملة 
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 أساسا 2014املنشآت العمومّية ومرابيح اخلزينة يف سنة  حتويالتامليزانّية بعنوان مداخيل  موارديف  النقص وترّتب
املنشآت العمومية  أغلب نتائج تراجع نتيجة) د.م 489,283 -(احملاصيل بعنوان أربـاح الشركات غري البرتولية  يف النقصعن 

1T28Fوخاّصة شركة فسفاط قفصة

)1(
1T ارتفاع بعنوان  منه حدّ ) د.م 84,586 -( البرتولية املنشآتيف حصص مرابيح  النقص وعن

 . )د.م 32,383+ (لخزينة ل رابيح األخرىامل
 

 االعتيادية الّدولةأمالك  مداخيل – ب

وبلغت . د.م 492,500مببلغ  2014التقديرات النهائية بعنوان مداخيل أمالك الّدولة االعتيادية لسنة  ضبطت
ويرجع ذلك أساسا إىل النقص احلاصل بعنوان  .التقديرات من % 52,43 نسبته بذلك ما ممثّلة د.م 258,199 االجنازات

 . د.م 300د مقابل تقديرات مببلغ .م 92 مبلغ مداخيل بيع األمالك املصادرة اليت اقتصرت على
 

يف  % 80,35د وبنسبة .م 1.056,084بالتصّرف الّسابق، تراجعت مداخيل أمالك الّدولة االعتيادية مببلغ  ومقارنة
 . 2013 سنةيف  % 97,70 ةنسببد و .م 649,506مقابل ارتفاع مببلغ  2014سنة 

 

  : 2014و 2013عتيادية خالل سنيت االيل تطّور مداخيل أمالك الدولة اجلدول التا ويربز
 بالّدينار                                                                                                   

 السنة 2014/2013 التغّيرات
98Bالبنــود 

 2013 2014 القيمة  )%(  النسبة

 عبور الغاز معاليم - 109.715.378 121.496.582  11.781.204    10,74  

- 4,63  - 502.933  الغابات مداخيل - 10.858.513 10.355.580 

  16,11    489.002  الدولة ألمالك التابعة العقارات بيع - 3.034.477 3.523.479 

- 82,44  - 432.000.000  بيع األمالك املصادرة مداخيل - 524.000.000 92.000.000 

   11,56  األكرية مداخيل - 18.265.091 20.376.804  2.111.713    

-  100,00  -  636.000.000  متأتية من حسابات أموال املشاركة امللغاة مداخيل - 636.000.000 _ 

-  15,82  أمالك الدولة االعتيادية أخرى مداخيل - 12.409.928 10.446.719   1.963.209  - 

-   80,35  -  1.056.084.223  258.199.164 1.314.283.387 99Bالجملة 
 

 ةنسببد و .م 432 مببلغبيع األمالك املصادرة  مداخيلمداخيل أمالك الّدولة اإلعتيادية إىل نقص يف  تراجع ويعزى
من  خصم بعنواند .م 636مبلغ  2013تضّمنت يف سنة  مداخيل أمالك الّدولة اإلعتيادية وجتدر اإلشارة إىل أنّ . % 82,44

  .اخلزينة صناديقبعض  ضئفوا
 

                                                 
  .2015والصادر عن وزارة املالية يف شهر ماي  2014التقرير نصف سنوي حول تنفيذ ميزانية الّدولة إىل مّو سنة  )1(
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II– الثاني العنوان موارد 

وّمت التخفيض فيها . د.م 8.052قيمته  ما 2014العنوان الثاين للميزانّية يف سنة  ملوارداألولية  التقديرات بلغت
وباعتبار الرتفيع يف التقديرات املتعّلقة مبوارد االقرتاض اخلارجي املوظفة . د.م 7.592مبوجب قانون املالية التكميلي لتبلغ 

)1T29F)1د.م 78,485مببلغ 
1T الّسابق التصّرف يفد .م 7.446,327 مقابل 2014د يف سنة .م 7.670,485التقديرات النهائّية إىل  ترتفع 

  .2013سنة  يف % 2,91ود .م 210,828 على التوايل مقابل % 3,01د وبنسبة .م 224,158مّسجلة منّوا مببلغ 
 
 % 92,96نسبة حتصيل يف حدود ل هو ما ميثّ د و .م 7.130,359إىل  2014املوارد اليت ّمتت تعبئتها يف سنة  ارتفعتو 

 .السابق التصّرف يف % 83,93و د.م 6.249,771على التوايل  مقابل
  

 موارداملزدوج لنقص يف  حتصيل  فعولامل نتيجةد .م 540,126النقص يف حتصيل التقديرات النهائية ما قيمته  وبلغ
 ).د.م 99,961+ (املداخيل غري اإلعتيادية  حتصيل يف لزيادةو ) د.م 640,087 -( االقرتاض

 
يف  الثاين العنوان موارد تقديرات مجلة من % 94,81 تهحصّ مثّلت ما  قرتاضاال موارد التقديرات بعنوان أنّ  ولوحظ

 من % 93,02نسبته  ماإىل حّصة املوارد احملّصلة بذا العنوان  وارتفعت. ابقالسّ  التصّرف يف % 80,75 مقابل 2014سنة 
  .السابق التصّرف يف % 77,99 مقابلمجلة املوارد للعنوان الثاين من امليزانية 

 
 % 14,09ونسبته  د.م 880,588 قدره منّوا 2014موارد العنوان الثاين احملّصلة يف سنة  شهدتصعيد آخر  وعلى

 مبااالقرتاض  موارد تطّور عن النموّ  هذاوترّتب  .السابق التصّرف يف % 10,12د ونسبته .م 703,996مقابل نقص قيمته 

 .% 63,80 ةنسببد و .م 877,501 بلغ حّد منه تراجع املداخيل غري اإلعتيادية مب % 36,07د ونسبته .م 1.758,089قيمته 

 

 :الّسابق التصّرف وبإجنازات السنة بتقديرات مقارنة 2014اجلدول التايل توزيع موارد العنوان الثاين يف سنة  ويربز
 

 

                                                 
املتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية  2016فيفري  15قرار وزير املالّية املؤرّخ يف  )1(

 .2014للّدولة لسنة 
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 بالّدينار

الفارق بين اإلنجازات  2014/2013 الفارق بين االنجازات

 2014والتقديرات لسنة 

 التقديرات النهائّية اإلنجازات
 البنود

 2014 2013 2014 القيمة % النسبة

- 63,80 877.501.280 - 99.960.653 
 

 المداخيل غير االعتيادية 398.000.000 1.375.461.933 497.960.653

11,26 13.441.861 
 

32.789.945 
 

 مداخيل اسرتجاع أصل القروض 100.000.000 119.348.084 132.789.945

- 70,93 890.943.141 - 67.170.708 
 

 مداخيل غري اعتيادية أخرى 298.000.000 1.256.113.849 365.170.708

36,07 1.758.089.227 
 

 موارد االقتراض 7.272.485.426 4.874.308.669 6.632.397.896 - 640.087.530

84,37 1.484.189.972 
 

243.401.036 
 

 موارد االقرتاض الداخلي 3.000.000.000 1.759.211.064 3.243.401.036

8,96 247.425.544 
 

746.978.565 
 

 موارد االقرتاض اخلارجي غري املوظفة 3.755.215.000 2.760.810.890 3.008.236.434

7,47 26.473.711 
 

1T30Fموارد االقرتاض اخلارجي املوّظفة  517.270.426 354.286.715 380.760.426 - 136.510.300

)1( 

14,09 880.587.947 
 

 جملة موارد العنوان الثاني 7.670.485.426 6.249.770.602 7.130.358.549 - 540.126.877

 االعتيادية غير المداخيل -أّوال

 حدود يف اإلجنازت وكانت 2014يف سنة د .م 398املداخيل غري االعتيادية  بعنوان النهائّية التقديرات بلغت
احملصلة يف سنة  املوارد وتراجعت. % 25,12 نسبتهو د .م 99,961املبالغ احملّصلة التقديرات مبا قيمته  وجتاوزت. د.م 497,961

 نسبتهاد و .م 503,562 قدرها زيادة مقابل % 63,80د وبنسبة .م 877,501 مببلغ 2013املوارد احملصلة يف سنة مقارنة ب 2014
 . ابقالسّ  التصّرف يف % 26,80

 

  القروض أصل استرجاع مداخيل - أ

وبلغت املوارد احملصلة . د.م 100دود ــــاسرتجاع أصل القروض يف ح مداخيلرات بعنوان ــــــالتقدي ضبطت
 منّوااملداخيل  هذه شهدتابق، ومقارنة بالتصّرف السّ . % 32,79د ونسبتها .م 32,790بزيادة قدرها  أي د.م 132,790

 .2013سنة  يف  %15,47ة نسببد و .م 21,839 مببلغ تقّلص مقابل 2014 يف سنة % 11,26 ةنسببد و .م 13,442 مببلغ
  

هذه املوارد أساسا من مداخيل اسرتجاع القروض اخلارجية املعاد إقراضها  تأّتتابقة، غرار السنوات السّ  وعلى
ّن حصته من مداخيل اسرتجاع أصل القروض  فإورغم الزيادة احملققة يف خصوص هذا الفصل . د.م 125,002 بلغت واليت

 العنوان قروض اسرتجاع مداخيل حّصةذلك لفائدة و  2014سنة  يف % 94,14إىل  2013يف سنة  % 99,28تراجعت من  
 . 2014و 2013 سنيت بني % 5,86 إىل % 0,72اليت تطّورت من  الثاين

 

                                                 
 .د.م 78,485باعتبار الرتفيع فيها بقرار وزير املالّية مببلغ  )1(
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 املعطيات 2014لسنة املال العاّم  أمنيوحساب تصّرف  تواصل عدم تضمني احلساب العاّم للسنة املالية  ويالحظ
إسنادها  إعادة ّمتتالعمومّية املنتفعة بالقروض اليت  واملنشآتاخلاّصة بوضعية القروض املتبقية للتسديد من قبل املؤسسات 

 .خالصها جبداول ؤسساتتلك امل التزاممن حيث مدى  وضعيتهادون متابعة  حالممّا 
 

 أخرى اعتيادية غير مداخيل - ب

 اهلباتمداخيل  من 2014يف سنة ) د.م 365,171( أخرى اعتياديّة غري مداخيل بعنوان احملّصلة املوارد تأّتت
 ). د.م 4,251(التخصيص  ومداخيل) د.م 360,920(

 

هذا الرتاجع اهلاّم إىل  ويعزى. % 70,93د وبنسبة .م 890,843مببلغ  األخرى اإلعتياديةاملداخيل غري  وتراجعت
سنة يف تأّتت مداخيل التخصيص  جيدر التذكري بأنّ و . % 99,60د وبنسبة .م 1.066,151مداخيل التخصيص مببلغ  دينّ ت

رأس مال  من حّصة بيعد من الرصيد املتبقي لدى البنك املركزي التونسي بعنوان .م 1.000أساسا من حتويل مبلغ  2013
 ". صاالت تونساتّ "شركة 

 
د وبنسبة .م 175,208مببلغ  تبااملوارد احملصلة بعنوان اهلع ا فادية األخرى ارتيحّد من تراجع املداخيل غري اإلعتو 

بني هبة تركية لدعم امليزانية مببلغ  2014اهلبات احملّصلة يف سنة  وتوّزعت. 2014يف سنة د.م 360,920 لتبلغ % 94,34
يزانية حسب األهداف هبة املفوضية األوروبية لربنامج دعم التصّرف يف املو د .م 84,435د وهبة جزائرية مببلغ .م 232,221

 .د.م  44,264مببلغ 
  

 االقتراض  موارد -ثانيـا

وّمت مبوجب قانون املالّية التكميلي التخفيض . د.م 7.738االقرتاض مببلغ  موارداألّولية بعنوان  التقديرات ضبطت
قرتاض موارد اال تقديرات يف الرتفيع منه حدّ د .م 1.044اخلارجي مببلغ  قرتاضاالموارد  التخفيض ومشل. د.م 544فيها مببلغ 

 .د.م 500مببلغ  اخليالدّ 
 

الزيادة يف موارد االقرتاض اخلارجي املوظّفة مببلغ  باعتبار ،2014قرتاض يف سنة التقديرات النهائية ملوارد اال وبلغت
د .م 1.259,258بزيادة قدرها أي ابق د يف التصّرف السّ .م 6.013,227د مقابل .م 7.272,485ما قيمته  ،د.م 78,485

 .% 91,20بنسبة أي د .م 6.632,398إىل غاية  قرتاضاال موارد تعبئة ومتّ . % 20,94 نسبتهاو 
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 من حّصتها وارتفعت. % 36,07د وبنسبة .م 1.758,089قرتاض مببلغ ابق، تطّورت موارد االبالتصّرف السّ  ومقارنة
 .2013سنة  يف % 20,34 مقابل 2014يف سنة  % 25,17إىل  الّدولة ميزانيةاألّول والثاين من  العنوانمجلة موارد 
 

 :2014 -2010قرتاض من مجلة موارد امليزانية خالل الفرتة دول املوايل تطّور حّصة موارد االويربز اجل
 د.م                                                                                                                                                                   

 2014 2013 2012 2011 2010 البيان
 6.632,398 4.874,309 5.074,743 3.206,907 1.669,192 موارد اإلقتراض -
 29.267,698 26.943,575 25.181,142 21.175,153 17.410,402 موارد الميزانية -

 22,66 18,09 20,15 15,14 9,59 (%)حصة موارد اإلقتراض من موارد الميزانية 

 
1T31F% 50,9 نسبته ما) تداين داخلي وخارجي( ولةللدّ  الكّليالتداين  ومّثل

)1(
1T ل ــــاإلمجايل مقاباتج احمللي ــــــمن الن

1T32F% 2012 سنة يف % 44,5و 2013يف سنة  % 46,6

)
1T

2
1T

(
1T 2014 لسنة قتصادياال بامليزان متوقعة%  49,1و.  

 

 اخلارجي االقرتاضوموارد ) % 48,90(الداخلي  االقرتاض بني موارد 2014 سنةاحملققة يف  قرتاضاال موارد وتوّزعت
)51,10 %.( 

 
 الداخلي االقتراض موارد - أ

وّمتت مراجعة . د.م 2.500ا قيمته مبقرتاض الداخلي اال موارد بعنوان 2014قانـون املالّية لسنة  تقديرات ضبطت
د .م 160وتوزعت هذه التقديرات بني . د.م 3.000هذه التقديرات لتضبط �ائيا مبوجب قانون املالية التكميلي يف حدود 

 للتداول قابلة خزينة رقاع بعنواند .م 500و للتنظري قابلة خزينة رقاع بعنواند .م 1.840أسبوع و 52ذات  خزينة بعنوان رقاع
1T33Fوطين اكتتاب بعنواند .م 500و

)
1T

3
1T

(
1T.  

 
د .م 243,401 مببلغ تقديراتبال مقارنة زيادةب أي د.م 3.243,401 مببلغ موارد حتصيل متّ  ،جنازصعيد اإل وعلى

 حدّ د .م 459,414 بقيمةالوطين  كتتاباال حتصيل موارد إضافية بعنوان  أساسا عن الزيادة هذه ونتجت. % 8,11 وبنسبة
 غري اخلزينة رقاع إصدار عدم نتيجة أساسا وذلكد .م 216,012 النقص يف حتصيل تقديرات موارد رقاع اخلزينة مببلغ هامن

  .د.م 500 تقديرات يف شأ�ا مببلغ ضبطّمت  واليت للتداول قابلة
 

                                                 
 .2015 التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة )1(
 .2014التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة  )2(
  .2015والصادر عن وزارة املالية يف شهر ماي  2014التقرير نصف سنوي حول تنفيذ ميزانية الّدولة إىل مّو سنة ) 3(
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 سنة يف % 84,37د وبنسبة .م 1.484,190 مببلغ الداخلي االقرتاض موارد تطّورت الّسابق،بالتصّرف  ومقارنة

د والزيادة يف موارد رقاع .م 959,414مببلغ  الوطين كتتاباال  بعنوان احملّصلة املوارد إىل أساسا التطّور هذا ويعزى .2014
عن ارتفاع حجم إصدارات رقاع  اخلزينة رقاع موارد يف الزيادة ونتجت. % 29,83د وبنسبة .م 524,776بقيمة  زينةاخل

ا مببلغ ـأسبوع 52اع اخلزينة ذات ــــــــرق إصدارات وارتفاع % 31,24 بنسبةو د.م 493,013 مببلغلة للتنظري ــــاخلزينة القابـ
 .% 18,30 د وبنسبة.م 30,240

 
خالل  هاتلت حصّ واليت مثّ  للتنظري القابلة اخلزينة رقاع إىل الّلجوءتواصلت أمهية غرار السنوات السابقة،  وعلى

 .% 90,69و % 89,72و % 78,07على التوايل  2014 إىل 2012سنوات من ال
 

                                                                                                                                                                                        :مقارنة بالتصّرف الّسابق 2014اجلدول التايل توزيع موارد االقرتاض الّداخلي يف سنة  ويربز
 

 بالّدينار                                                                                                                                        

 البنـــود
100B2013 2014  2014/2013التغّيـرات 

 %النسبة  القيمة %الحّصة  المبلغ %الحّصة  المبلغ

 18,30 30.240.000 8,56 195.500.000 9,39 165.260.000 أسبوعا 52 رقاع اخلزينة ذات -

رقاع اخلزينة ذات صفر  -

 قصاصة
15.602.178 0,89 17.124.938 0,75 1.522.760 9,76 

 31,24 493.013.690 90,69 2.071.362.576 89,72 1.578.348.886 رقاع اخلزينة القابلة للتنظري -

 29,83 524.776.450 70,42 2.283.987.514 100,00 1.759.211.064 مجموع موارد رقاع الخزينة

 - 959.413.522 29,58 959.413.522 - - قرض اإلكتتاب الوطين -

 84,37 1.484.189.972 100,00 3.243.401.036 100,00 1.759.211.064 جملة موارد اإلقتراض الداخلي

 

 للبالدباخلزينة العاّمة  اإليداعات موارد استعمال إىل 2014سنة  خالل الّلجوء يتمّ  ملاإلشارة إىل أنّه  وجتدر
 .السابقة السنوات غرار علىالتونسية 

 

)1T34F)1د.م 6.805,810 قيمته ما 2014 سنة �اية يفهذه اإليداعات  رصيد وبلغ
1T التصّرف  يفد .م 6.109,956 مقابل

غ املودعة فائضا يف املبال 2014احلساب اجلاري للخزينة املفتوح لدى البنك املركزي التونسي يف �اية سنة  سّجلو . السابق
 .د يف �اية السنة املعنية.م 6.190,912ما قيمته  بالتايل اإليداعات الصافيةوبلغت . د.م 614,898 به قدره

 
 :2014و 2013اجلدول املوايل تفصيل اإليداعات باخلزينة العاّمة يف سنيت  ويربز

 

                                                 
 .2014كتاب الّدين العمومي لسنة  )1(
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 ما 2014ديسمرب  31 بتاريخباعتبار اإليداعات املتوفرة لدى اخلزينة الباقي للتسديد  الّداخلي العمومي الدين بلغو 

1T35F)1T1د.م 16.386,678مجلته 
1T

(
1T  ّد ونسبة .م 15.022,078الداخلي اخلام للسنة املعنية مقابل  الناتج من % 19,86ل وهو ما ميث

  .2013 سنة �اية يف % 19,71
 

 صافاإليداعات باخلزينة العاّمة للبالد التونسية مببلغ  يف لتمتثّ هذه الديون بني ديون قصرية املدى  وتوزعت
1T36F)1T2د.م 6.190,912قدره 

1T

(
1T  لت يف رقاع اخلزينة والقرض د متثّ .م 9.970,921وديون متوسطة وطويلة املدى مببلغ مجلي قدره

بقيمة  الّدولة وضمان البنوك لدى العمومّية املنشآت بديون الّدولةوقروض داخلية أخرى وتكّفل  2014الوطين لسنة 
 .د.م 224,846

 
املوارد بلغت يف حني د .م 3.287,557العمومي الداخلي أصال وفائدة  الّدينخدمة  بعنوان التسديدات وبلغت

 كلّيا خّصصت الداخلي قرتاضاال من امليزانية موارد أنّ  يعين ما وهو. د.م 3.243,402 اخليقرتاض الدّ احملّصلة بعنوان اال
  .الّداخلي العمومي الّدين خدمة نفقات تغطيةل

 

 االقتراض الخارجي موارد – ب

د لتنخفض مبوجب .م 5.238مببلغ ) املوظفة وغري املوظفة(االقرتاض اخلارجي  مواردقانون املالية األصلي  ضبط
بلغت  ،د.م 78,485 قيمةب املوظّفة اخلارجي االقرتاض موارد يف الزيادة وباعتبار. د.م 4.194قانون املالية التكميلي إىل 

. % 20,68د ونسبته .م 883,488 قدره بنقص يأ د.م 3.388,997املعّبأة  املوارد وبلغت. د.م 4.272,485التقديرات النهائّية 
    .% 8,79 اد ونسبته.م 273,900 قدرها زيادةاملوارد  هذه سّجلت ،)د.م 3.115,097(بإجنازات التصّرف الّسابق  ومقارنة

    

                                                 
 .2014كتاب الّدين العمومي لسنة  )1(
 .د.م 614,898 مببلغ املركزي البنك لدى املفتوح للخزينة اجلاري احلساب فائض خصم بعد )2(
 

 د.م

 الموارد
 موّفى في المبلغ

  2013 سنة

 موفى في المبلغ

  2014 سنة

 3.830,055 3.542,767 االدخار الوطني التونسي صندوق -

 1.249,696 1.228,418 )اعتبار حسابات المحاسبين العموميين دون( للبريد الجارية الحسابات -

 1.726,059 1.338,771 ن مكرر حسابات -

 6.805,810 6.109,956 الجملة
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من  ضو قر  من وتأّتت. د.م 3.008,236قيمته  ما احملّصلة بعنوان االقرتاض اخلارجي غري املوّظف املوارد وبلغت
  SAMURAIاليابانية ةمن السوق املاليّ و ) د.م 853,596(العاملّية  املالّية السوق ومن) د.م 933,731(ويل صندوق النقد الدّ 

 ). د.م 161,700( اجلزائر منو ) د.م 415,676(ويل لإلنشاء والتعمري ومن البنك الدّ ) د.م 643,533(
 

د وّمت التخفيض فيها مبوجب قانون .م 526,435 إىل املوظّفة اخلارجي االقرتاض واردمل األولية التقديرات وارتفعت
يف  تكون التقديرات النهائيةد .م 78,485الرتفيع يف هذه التقديرات بقيمة  باعتبارو . د.م 438,785املالية التكميلي لتبلغ 

 % 26,39د وبنسبة .م 136,510مببلغ  نقصاد مسّجلة .م 380,760ومل تتجاوز اإلجنازات ما قيمته . د.م 517,270حدود 
 .األولّية بالتقديرات مقارنة % 27,67مقارنة بالتقديرات النهائية و

 

 يف % 83,49 مقابل % 80,55 نسبته ما 2014نسبة االستعمال اجلملية للقروض اخلارجية إىل مّو سنة  وبلغت
 :املوايل اجلدول من يتبّني  كما وذلكالتصّرف السابق 

 د.م   
 )%( االستعمال نسبة السحوبات التعّهدات القروض أصناف

 74,39 9.533,864 12.816,648 الثنائية القروض -

 76,14 16.602,491 21.805,589 األطراف متعّددة القروض -

 100,00 8.695,884 8.695,884 العالمية المالية السوق -

 98,86 323,008 326,733 المزودين قروض -

 80,55 35.155,247 43.644,854 العامّ  المجموع

 

وهو ما . د.م 1.614,528 جمموعهما  2014سنة  خاللوفائدة  أصالالدفوعات بعنوان القروض اخلارجية  وبلغت
 . قرتاض اخلارجي غري املوّظفاال دموار  مجلة من % 53,67ل نسبة ميثّ 

 
III – الموارد الموظّفة لصناديق الخزينة 

جنازات اإل بلغتو  .د.م 890,877بعنوان مقابيض صناديق اخلزينة مبا قدره  2014التقديرات النهائية لسنة  ضبطت
 .% 2,44د ونسبته .م 72,728 د يف التصّرف الّســــابق مسّجلة بذلك تدّن قدره.م 2.986,145د مقابل .م 2.913,417

 . على حسابات أموال املشاركة  % 11,87وبنسبة على احلسابات اخلاصة يف اخلزينة  % 88,13وتوزعت هذه املداخيل بنسبة 
 

واملبلغ ) د.م 831,743( احلسابات اخلاصة يف اخلزينةخصمه من فوائض الذي ّمت اجلملي  وباعتبار كّل من املبلغ
لفائدة موارد العنوان األّول ) د.م 100( خلصوصية لإلدارة العامة للديوانةحساب املصاريف ا ضئفواخصمه من الذي ّمت 

 . د.م 3.845,160مليزانية الّدولة، يبلغ جمموع موارد صناديق اخلزينة 
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 موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة - أّوال
 

وّمت . د.م 952,800تقديرات موارد احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة يف حدود  2014قانون املالّية لسنة ضبط 
د مسجلة بذلك .م 2.567,464وّمتت تعبئة موارد بقيمة . د.م 842,800التخفيض فيها مبوجب قانون املالية التكميلي إىل 

ابيض احملّصلة بعنوان السنة مببلغ ـوتوّزعت هذه املداخيل بني املق. 2013مقارنة باجنازات سنة  % 1,71تطّورا بنسبة 
 .د.م 1.876,936ّسابق مببلغ د وفوائض التصّرف ال.م 690,528

 

الذي عّوض الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة وذلك  صندوق االنتقال الطاقيإحداث  2014وشهدت سنة 
  . 2014من قانون املالّية لسنة  67 مبقتضى الفصل

 
 الموارد المحّصلة -أ 

أي بنقص عن التقديرات  د.م 690,528ما قدره  2014بلغت موارد احلسابات اخلاصة يف اخلزينة احملّصلة يف سنة 
تراجعا قدره  2014سّجلت املوارد احملّصلة يف سنة  2013سنة ومقارنة ب. % 18,07 تهد ونسب.م 152,272 قدرهالنهائّية 
تطور موارد احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة بني سنيت  2ويربز اجلدول املدرج بامللحق عدد . % 51,80د ونسبته .م 742,213

 .2014و 2013

 

صندوق و) د.م 145,291-( وتكنولوجيات املعلومات واالّتصال تنمية املواصالتومشل الرتاجع خاّصة صندوق 
) د.م 75,168-(وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين ) د.م 136,964-(النهوض باملسكن لفائدة األجراء 
 والصندوق) د.م 58,064-(تنمية القدرة التنافسّية الصناعّية وصندوق ) د.م 67,655-(والصندوق الوطين لتحسني الّسكن 

 طــــــــالمة البيئة ومجالّية احمليـــــــــوصندوق س) د.م 47,241-(دوق الوطين للتشغيل ـــــــوالصن) د.م 53,615-(ض ـــــالعاّم للتعوي
 ).د.م 36,849 -(

 

حساب  24من موارد  د.م 831,743إجراء خصم مببلغ مجلي يساوي  2014خالل سنة  وجتدر اإلشارة إىل أنه متّ 
) د.م 210( صندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراءومشل هذا اخلصم خاصة موارد كل من . لفائدة ميزانية الدولة

يب صندوق النهوض بالتكوين والتدر و ) د.م 137,520( وتكنولوجيات املعلومات واالّتصالاملواصالت  تنميةصندوق و 
 ).د.م 80,750( صندوق مقاومة التلوثو ) د.م 82,067( الصندوق العاّم للتعويضو ) د.م 86,883( املهين

 
مبقتضى  هإحداث متّ  الذي )د.م 51,364 +(وخّصت الزيادات أساسا صندوق التعاون بني اجلماعات احمللية 

تنمية املوارد املالّية للجماعات احمللّية وخاّصة منها البلديات  املسامهة يف ليتوىل 2013من قانون املالّية لسنة  13الفصل 
 .الصغرى وحمدودة املوارد



59 
 

صندوق تنمية القدرة توزعت أساسا بني ) د.م 3,501(التابعة لوزارة الفالحة الثالثة سابات احلكما مشلت الزيادة 
 متويل الراحة البيولوجّية يف قطاع الصيد البحريصندوق و ) د.م 1,852( التنافسّية يف القطاع الفالحي والصيد البحري

 ).د.م 1,553(
 

ويالحظ أن قانون املالية مل يتضّمن تقديرات بعنوان كّل من حساب متويل اإلجراءات االستثنائية لإلحالة على 
 .د.م 0,012و  د.م 1,851بلغت على التوايل  2014مقابيض يف سنة  والذين سّجالالتقاعد والصندوق العاّم للتعويض 

 
مثلما وذلك  2014من املداخيل احملّصلة يف سنة   %79حسابا بنسبة  30واستأثرت مخسة حسابات من مجلة 

 :يربزه الّرسم البياين الّتايل

 
 

 الفوائض المنقولة من التصّرف الّسابق –ب 
 

. د يف التصرف الّسابق.م 1.727,544د مقابل .م 1.876,936إىل  2014املنقولة إىل تصّرف  الفوائض ارتفعت
وحتويله لفائدة  د.م 831,743وذلك بالّرغم من خصم مبلغ مجلي  د.م 1.873,676فوائض مجلية بقيمة  2014وأفرزت سنة 

وتكنولوجيات  فوائض لدى الصندوق العاّم للتعويض وصندوق تنمية املواصالتهّم الوسجلت أ .العنوان األول للميزانّية
 .د.م 216,244د و.م 260,089 وذلك على التوايل بقيمة املعلومات واالّتصال

 
 لفائدة ميزانية الّدولة يف اخلزينةمن موارد احلسابات اخلاصة ) د.م 831,743( الذي ّمت خصمهوباعتبار املبلغ 
 .د.م 2.705,419ترتفع فوائض السنة إىل 

 
ما  2014ضعف النفقات املنجزة على هذه احلسابات والبالغة يف سنة ويعزى تواصل ارتفاع الفوائض أساسا إىل 

 .من املوارد % 27,02ومثّلت هذه النفقات ما نسبته . د.م 2.567,464د مقارنة مبوارد مجلية مببلغ .م  693,788قيمته 

الصندوق الوطين للتشغيل 
46% 

صندوق التعاون بني 
 %14اجلماعات احمللية 

صندوق تنمية القدرة 
 %9التنافسّية الصناعّية 

  التلوث مقاومة صندوق
6% 

صندوق تنمية املواصالت 
وتكنولوجيات املعلومات 

  4واالّتصال املواصالت 
% 

 %21البقية  
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ّّ السنوات من    :بني خمتلف احلسابات على النحو الّتايل 2014إىل  2010وتوّزعت الفوائض يف مو

 د.م

2014 2013 2012 2011 2010 
                                                                        السنـة

 الحسابـات

 للتعويض العامّ  الصندوق - 142,067 173,681 206,448 260,076 260,089

 وتكنولوجيات املعلومات واالّتصالتنمية املواصالت  صندوق - 63,484 120,541 200,917 216,243 216,244

 للتشغيل الوطين الصندوق - 50,122 110,847 129,780 197,077 197,139

 الصناعية التنافسية القدرة تنمية صندوق - 30,305 59,402 111,146 174,845 174,848

 املهين والتدريب بالتكوين النهوض صندوق - 68,799 88,171 117,015 172,599 172,599

 األجراء لفائدة باملسكن النهوض صندوق - 236,840 356,698 481,022 118,365 118,745

 احلسابات باقي - 258,492 353,044 481,216 737,731 734,012

 الجملة 850,109 1.262,384 1.727,544 1.876,936 1.873,676

 
يف اخلزينة والذي يعود إىل  اخلاّصة احلسابات بعض بعنوان الفوائض تراكم تواصلمن خالل اجلدول،  يالحظ

 فوائض استعمال إمكانية على للميزانية األساسي القانون نصّ  ولئن. التاتدخّ  مع قانوناهلا  صةاملخصّ  املوارد توافقعدم 
 احلاجة على تأكيدها دجتدّ  الدائرة فإنّ  امليزانية غلق قانون أو ةاملاليّ  قانون مبقتضى الالحق فالتصرّ  إىل نقلها عوض املوارد

 .اسنويّ  املنقولة الفوائض تراكمب جينّ مبا  ونفقاتا هذه احلسابات بني موارد ملالئمة
 

 موارد حسابات أموال المشاركة -ثانيا 

د .م 461,859 د مقابل.م 345,953حجم املوارد اجلملّية بعنوان حسابات أموال املشاركة إىل  2014تراجع يف سنة 
). د.م 297,876(والفوائض املنقولة ) د.م 48,077(وتوزعت هذه املداخيل بني املوارد احملّصلة خالل السنة  .2013يف سنة 

ارتفاع حصتها ضمن املوارد اجلملية حلسابات أموال املشاركة  2014وخالفا للتصّرف الّسابق شهدت هذه الفوائض يف سنة 
 .% 69,59مقابل  % 86,10إىل 

 
الّية ال تتضّمن تقديرات خبصوص تدخالت حسابات أموال املشاركة وبالّتايل تقتصر رقابة ويالحظ أّن قوانني امل

السلطة التشريعية على تدّخالت هذه احلسابات عند املصادقة على قانون غلق امليزانية حيث يتّم يف إطاره إدراج تقديرات 
 . سبيل التسوية مواردها وإجنازاتا الفعلّية وبالّتايل فإن عملية الرتخيص تكون على
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 موارد المحّصلةـال - أ

 ما قدره 2014خالل سنة  حيث بلغت يف االخنفاضاملوارد احملّصلة بعنوان حسابات أموال املشاركة  واصلت
ويربز اجلدول الوارد . % 65,77د وبنسبة .م 92,377مسّجلة نقصا مببلغ  2013د يف سنة .م 140,454مقابل  د.م 48,077

 . تطّور موارد حسابات أموال املشاركة 3بامللحق عدد 
 

متويل  وحساب) د.م 46,925-(ومشل تدّين املقابيض أساسا حساب املصاريف اخلصوصية لإلدارة العامة للديوانة 
 ).د.م 10,931-(وحساب تصفية متخّلدات املؤسسات الصحّية العمومّية ) د.م 31,050-(جرب ضحايا االستبداد 

 

 تسوية حسابو ) د.م 4,620(+ الثورة أحداث عن النامجة األضرار جرب حساب لدى الزيادات أهمّ  وسّجلت
 اخلاصة التجهيزات حسابو ) د.م 3,696(+ ماهلا رأس يف املنحل التجمع حزب يساهم اليت الشركات أعوان وضعية

 .)د.م 1,126(+ اجلوي بالتصوير
   
 الفوائض المنقولة من التصّرف الّسابق - ب

 .يف التصّرف الّسابق د.م 321,406مقابل  د.م 297,876إىل  2014اخنفضت الفوائض املنقولة إىل تصّرف 
 خصموذلك رغم  )د.م 69,296( يوانةاخلصوصّية لإلدارة العاّمة للدّ وُسّجلت أهم الفوائض يف مستوى حساب املصاريف 

حساب اقتناء التجهيزات لفائدة و  2014 قانون املالية لسنةمن  15 الفصل مبقتضى د لفائدة ميزانية الدولة.م 100 مبلغ
ديسمرب  17وحساب جرب األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدتا البالد منذ ) د.م 28,838(قّوات األمن الداخلي 

 .)د.م 21,185(حساب القروض اجلامعية و ) د.م 25,408( وحساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش) د.م 27,294( 2010
 

، ومل 2014حققت حماصيل خالل سنة  لدى أمني املال العامّ  امفتوح احساب 60حسابا من مجلة  27ولوحظ أّن 
 .2014و 2013مداخيل خالل سنيت حسابا  33 من ضمن حسابا 31تسّجل 

 
ّّ سنة  إىل  املوايلاليت يتعني نقلها إىل التصرف حجم فوائض حسابات أموال املشاركة  2014واخنفض يف مو

 . مقارنة بالتصرف السابق % 9,60أي بنقص بنسبة   د.م 269,270
 

حساب اقتناء و  )د.م 55,532( اخلصوصّية لإلدارة العاّمة للديوانةحساب املصاريف ومشلت هذه الفوائض أساسا 
 )د.م 22,363( وحساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش )د.م 31,842(التجهيزات لفائدة قّوات األمن الداخلي 

وحساب اجناز مشروع توسيع قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال جبهيت منوبة  )د.م 21,481( حساب القروض اجلامعيةو 
 .)د.م 20,771( والنحلي
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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 

 
 

 وزارة الصّحة 
31% 

وزارة التعليم العايل 
 والبحث العلمي 

23% 

 وزارة الرتبية 
14% 

 الباقي
32% 



63 
 

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 
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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
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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

 
37F

(1)
1T.  

 

، 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

(1
1T. 

 

 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

  



99 
 

 
 

 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 
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، 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 
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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
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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 
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) د.م 3,237 -(والصندوق اخلاص بالتنمية الفالحية والصيد البحري ) د.م 13,405 -(التقليديّة واحلرف الصغرى 
واحلساب ) د.م 20,354 +( صندوق ضمان املؤّمن هلمتدّخالت بعض الصناديق األخرى أّمهها  ولنموّ من جهة 

 .من جهة أخرى) د.م  3,433+(املركزي 
  

. يف الّسنة الّسابقة د.م 390,301مقابل  د.م 419,868أرصدة متوفّرة بقيمة  عن 2014وأفرز تصّرف سنة 
 تدّخالتا فاقت حجم) د.م 235,813(الصناديق موارد خالل السنة ويفّسر ارتفاع هذه األرصدة بتحصيل 

الذي تدّعمت حّصته ) د.م 345,112(وسّجلت أهّم األرصدة لدى الصندوق الوطين للضمان ). د.م 206,247(
 .2013سنة  يف % 81,64 مقابل 2014سنة  يف % 82,20لتبلغ 
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 الحقــــــــــــــــــــالم
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 منها ئضالخزينة التي تّم خصم فواقائمة الحسابات الخاصة في :  1ق عددالملح

 مبلغ الخصم بالّدينار اسم الحساب ر/ع

 9.363.000 حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط األرباح الّراجعة للّدولة 1

 1.541.000 المدنّية وسالمة الجوالن بالطرقاتصندوق الحماية  2

 3.602.000 صندوق الوقاية من حوادث المرور 3

 568.000 صندوق الخدمة الوطنّية 4

 314.000 حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العمومّيين 5

 336.000 صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث المرور 6

 18.324.000 صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 7

 9.173.000 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفالحي والصيد البحري 8

 72.170.000 الصناعية نافسّيةصندوق تنمية القدرة الت 9

 14.757.000 صندوق االنتقال الطاقي 10

 965.000 صندوق النهوض بزيت الزيتون المعّلب 11

 82.067.287 الصندوق العام للتعويض 12

 604.000 صندوق النهوض بالصادرات 13

 8.329.000 الصندوق الوطني لتحسين الّسكن 14

 210.000.000 صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء 15

 1.412.000 صندوق سالمة البيئة وجمالّية المحيط 16

 80.750.000 صندوق مقاومة التلوث 17

 10.479.000 صندوق حماية المناطق السياحّية 18

 20.723.000 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة 19

 137.520.000 صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصال 20

 10.432.890 صندوق التشجيع على اإلبداع  األدبي والفني 21

 45.950.000 بالرياضة والشباب الصندوق الوطني للنهوض 22

 5.480.000 للّتضامن االجتماعي الحساب الوطني 23

 86.883.000 والتدريب المهني صندوق النهوض بالتكوين 24

 831.743.177 الجملـــــة
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  2014جدول موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة لسنة  : 2 ملحق عدد

 بالّدينار

 2014التقديرات  البيانات
 2014/2013التغّيرات  اإلنجازات

   % النسبة   القيمة 2014 2013

 82,46 - -12.275.654 2.611.671 14.887.325 3.000.000 رئاسة الحكومة

حساب استعمال مصاريف املراقبة ومكافآت احلضور وأقساط األرباح 
ل ّ  ل لل

3.000.000 14.887.325 2.611.671 12.275.654-  82,46 -  

 81,89 47.106.153 104.627.603 57.521.450 109.200.000 وزارة الّداخلّية

  - 12,56 -976.318 6.796.498 7.772.816 6.700.000 صندوق احلماية املدنّية وسالمة اجلوالن بالطرقات

 84,76  -  -3.281.608 590.058 3.871.666 2.500.000 صندوق الوقاية من حوادث املرور

 111,96 51.364.079 97.241.047 45.876.968 100.000.000 احملليةصندوق التعاون بني اجلماعات 

 18,67 - -1.588.740 6.918.591 8.507.331 13.000.000 وزارة الدفاع الوطني
 18,67 - -1.588.740 6.918.591 8.507.331 13.000.000    صندوق اخلدمة الوطنّية

 98,45 - -339.034 5.351 344.385 100.000 وزارة المالّية
 98,45 - -339.034 5.351 344.385 100.000 حساب الضمان التعاوين للمحاسبني العمومّيني

 53,83 - -16.188.614 13.882.886 30.071.500 16.000.000 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقاريّة

 0,45 - -22.592 4.985.690 5.008.282 6.000.000 صندوق ضمان ضحايا حوادث املرور

   64,50  - -16.166.022 8.897.196 25.063.218 10.000.000 صندوق دعم حتديد الرصيد العقاري

 9,10 3.501.358 41.992.540 38.491.182 32.500.000 وزارة الفالحة
 6,44 1.852.344 30.630.772 28.778.428 25.000.000 صندوق تنمية القدرة التنافسّية يف القطاع الفالحي والصيد البحري

 2,55 95.579 3.847.801 3.752.222 2.500.000 صندوق النهوض جبودة التمور

 26,06 1.553.435 7.513.967 5.960.532 5.000.000 صندوق متويل الراحة البيولوجّية يف قطاع الصيد البحري

 53,30  - -83.434.101 73.116.585 156.550.686 98.000.000 وزارة الصناعة
 49,63- -58.064.140 58.937.557 117.001.697 65.000.000 القدرة التنافسّية الصناعّيةصندوق تنمية 

 62,47- -22.574.613 13.560.413 36.135.026 30.000.000   صندوق االنتقال الطاقي 

 81,88- -2.795.348 618.615 3.413.963 3.000.000 صندوق النهوض بزيت الزيتون املعّلب

 99,98- - 54.254.409 12.838 54.267.247 500.000 والصناعات التقليديةوزارة التجارة 

53.615.425 12.376 53.627.801 - الصندوق العاّم للتعويض  -  -99,98 
 99,93 - -638.984 462 639.446 500.000 صندوق النهوض بالصادرات

 86,62 - -262.082.911 40.479.327 302.562.238 71.000.000 وزارة الّتجهيز والبيئة

   99,86 - -67.655.363 93.923 67.749.286 8.000.000 الصندوق الوطين لتحسني الّسكن 

  99,72 - -136.964.144 379.176 137.343.320 20.000.000 صندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراء  

 100,00 - -291.009 - 291.009 - صندوق تنمية الطرقات السيارة 

      100,00 - -36.849.196 1.352 36.850.548 3.000.000 سالمة البيئة ومجالّية احمليطصندوق 
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 33,69 - -20.323.199 40.004.876 60.328.075 40.000.000 صندوق مقاومة التلوث

 80,23 - -21.511.524 5.300.825 26.812.349 14.000.000 وزارة السياحة
 73,22 - -9.258.066 3.386.432 12.644.498 7.000.000 صندوق محاية املناطق السياحّية

 86,49 - -12.253.458 1.914.393 14.167.851 7.000.000 صندوق تنمية القدرة التنافسية يف قطاع السياحة

 82,54 - -145.290.637 30.728.644 176.019.281 100.000.000 وزارة تكنولوجيا المعلومات واالّتصال

 82,54 - -145.290.637 30.728.644 176.019.281 100.000.000  وتكنولوجيات املعلومات واالّتصال املواصالتصندوق تنمية 

 100,00 - -7.966.138 63 7.966.201 4.500.000 وزارة الثقافة

 100,00 - -7.966.138 63 7.966.201 4.500.000 صندوق التشجيع على اإلبداع األديب والفين

 60,24 - -32.804.081 21.651.371 54.455.452 14.000.000 والرياضةوزارة الشباب 

 60,24 - -32.804.081 21.651.371 54.455.452 14.000.000 الصندوق الوطين للنهوض بالرياضة والشباب

 78,69 - -32.676.010 8.851.135 41.527.145 7.000.000 وزارة الشؤون االجتماعّية

 82,97 - -34.102.987 7.000.266 41.103.253 7.000.000 االجتماعي احلساب الوطين للّتضامن 

 - 1.426.977 1.850.869 423.892 - حساب متويل اإلجراءات االستثنائية لإلحالة على التقاعد
 26,45 - -122.408.858 340.348.936 462.757.794 360.000.000 وزارة التشغيل والتكوين المهني

 12,86 - -47.241.230 320.062.066 367.303.296 320.000.000 للتشغيلالصندوق الوطين 

 78,75 - -75.167.628 20.286.870 95.454.498 40.000.000 صندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين

 51,80 - 742.213.200  - 690.528.366 1.432.741.566 842.800.000 الجملـة
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 2014 حسابات أموال المشاركة  لسنة مواردجدول :   3ملحق عدد 

 يناربالدّ    

 بيان الحسابات
 2014/2013التغّيرات  المقابيض

 % النسبة القيمة 2014 2013

 25,97 - 120 - 342 462 المجلس الوطني التأسيسي

 25,97 - 120 - 342 462 حساب نشر وتوزيع الوثائق اخلاصة مبداوالت االس الوطين التأسيسي -

 71,37 - 2.498.115 - 1.001.885 3.500.000 رئاسة الحكومة

 - 1.885  1.885 - حساب نشر وتوزيع جملة اهلداية -

 71,42 - 2.500.000 - 1.000.000 3.500.000 حساب صرف التعويضات املخولة للجرحى وأهايل الشهداء  -

 27,51 - 5.064.352 - 13.346.289 18.410.641 وزارة الّداخلية

 20,86 - 174.566 - 662.289 836.855 النشيطة حساب تسيري مطاعم املصاحل -

 27,82 - 4.889.786 - 12.684.000 17.573.786 حساب إقتناء الّتجهيزات لفائدة قوات األمن الّداخلي -

 84,09 - 26.429.999 - 5.000.000 31.429.999 والعدالة االنتقالية اإلنسانوزارة حقوق 

 100,00- 31.049.999 - - 31.049.999 حساب متويل جرب ضحايا االستبداد -

 حساب جرب األضرار النامجة عن أحداث الثورة -
 

380.000 5.000.000 4.620.000 - 

 65,68 - 1.276.440 - 666.960 1.943.400 وزارة الشؤون الخارجية

 65,68 - 1.276.440 - 666.960 1.943.400 الدولية بتونسحساب تنظيم التظاهرات  -

 29,28 - 2.351.533 - 5.681.021 8.032.554 وزارة الدفاع الوطني

 53,42 - 3.757.129 - 3.275.529 7.032.658 حساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش -

 12,14 - 82.428 - 596.756 679.184 حساب معّدات اإلرشادات البحرية والتجهيز -

 10,51 32.767 344.569 311.802 بالّتشريفات حساب التصرف وصيانة السيارات اخلاّصة -

 - 1.126.167 1.126.167 - حساب التجهيزات اخلاصة بالتصوير اجلوي -

 - 329.090 338.000 8.910 حساب دعم القوات املسلحة -

 87,14 - 46.641.382 - 6.881.808 53.523.190 وزارة المالية

 91,91 - 46.925.424 - 4.131.960 51.057.384 حساب املصاريف اخلصوصية لإلدارة العامة للديوانة -

 18,48- 455.798 - 2.010.008 2.465.806 حساب القروض املرتبطة برهن -

 - 658.840 658.840 - حساب مشروع دعم إصالح منظومة احلماية االجتماعية والدعم -

 81.000-  2010ديسمرب  17األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدتا البالد منذ حساب جرب  -
 

81.000 - 

 - 3.676.444 3.709.516 33.072 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 59,20 - 19.579 - 13.493 33.072 حساب حراسة وصيانة بعض املباين الراجعة للدولة -

 - 3.696.023 3.696.023 - الشركات اليت يساهم حزب التجمع يف رأس ماهلاحساب تسوية وضعية أعوان  -

 4,42 123.454 2.916.523 2.793.069 وزارة الفالحة
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 8,77 137.452 1.704.367 1.566.915 حساب محاية النباتات -

 1,14 - 13.998 - 1.212.156 1.226.154 حساب املراقبة الصحية البيطرية احلدودية -

 6,47 50.006 823.448 773.442 والبيئة التجهيزوزارة 

 65,26 123.289 312.206 188.917 حساب بناء اجلسور والطرقات -

 12,26 - 71.433 - 511.242 582.675 حساب بطاح جربة -

 100,00 - 1.850 --  1.850 نوفمرب ومراقبة موانئ الصيد 7حساب البناءات املدنية واحلي األومليب  -

 85,61 - 12.970.327 - 2.180.554 15.150.881 العموميةوزارة الصحة 

 98,20 - 10.930.662 - 200.000 11.130.662 حساب تصفية متخّلدات املؤسسات الصحّية العمومّية  -

 59,23 - 755.068 - 519.666 1.274.734 األعضاءحساب دعم مراقبة تصفية الدم والوقاية من القصور الكلوي والنهوض بزرع  -

حساب اإلعانة اإليطالية املتأتية من التخفيض يف نسبة الفائدة املوظفة على القروض  -
ل ط  ل 

1.252.000 73.043 - 1.178.957 - 94,17 

 7,07- 105.640 - 1.387.845 1.493.485 حساب مداخيل وحدات التصوير بالرنني املغناطيسي -

 127,50 2.550 4.550 2.000 االجتماعيةوزارة الشؤون 

 127,50 2.550 4.550 2.000 حساب التصرف يف مبىن بورصة الشغل -

 20,87 961.320 5.567.370 4.606.050 وزارة التربية

 20,87 961.320 5.567.370 4.606.050 حساب تنظيم االمتحانات واملناظرات -

 16,22 41.387 296.623 255.236 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 16,22 41.387 296.623 255.236 حساب القروض اجلامعية -

 65,77 - 92.377.107 - 48.076.889 140.453.996 المجموع العامّ 
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2014ولة لسنة بميزانية الدّ جدول موارد العنوان األّول للمؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانياتها ترتيبّيا : 4 ملحق عدد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األبواب
عدد 
في  المؤّسسات

 2014سنة 
 التقديرات النهائّية

2014/2013التغّيرات اإلنجازات  

 % النسبة القيمة 2014 2013

31.231 - 526.588 557.819 607.388 2 رئاسة اجلمهوريّة  - 5,60 

1.103.126 - 8.577.759 9.680.885 9.838.350 6 رئاسة احلكومة  - 11,39 

 14,50 2.335.584 18.437.741 16.102.157 19.366.851 16 وزارة الّداخلية

7.862.670 - 69.713.078 77.575.748 77.340.747 41 وزارة العدل  - 10,14 

119.689 - 132.042 251.731 132.042 1 وزارة الشؤون اخلارجّية  - 47,55 

 18,78 - -14.914.502 64.502.576 79.417.078 59.526.029 31 الوطينوزارة الّدفاع 

 172. 138 55.352 168.372 1 وزارة الشؤون الّدينية
 

82.820 149,62 

58.536 - 2.354.694 2.413.230 2.459.158 2 وزارة املالّية  - 2,43 

وزارة أمالك الّدولة والشؤون 

ّ  ل
1 48.919.771 52.586.133 51.430.341 - 1.155.792  - 2,20 

6.584.490  - 81.600.024 88.184.514 92.364.233 94 وزارة الفالحة  - 7,47 

وزارة  التجارة والصناعات 
ل  ال

2 2.200.700 2.020.194 2.148.475 128.281 6,35 

 املعلومات توزارة تكنولوجيا
 19,63 556.621 3.392.251 2.835.630 4.035.861 3 واالتصال

 23,25 953.799 5.056.937 4.103.138 5.063.955 1 وزارة السياحة

 19,37 1.409.313 8.684.620 7.275.307 9.573.627 3 والبيئة وزارة التجهيز

 83,07 4.263.323 9.395.446 5.132.123 9.693.661 51 وزارة شؤون املرأة واألسرة

124.046  - 18.529.295 18.653.341 18.446.460 29 وزارة الثقافة  - 0,67 

 5,67 1.350.497 25.174.344 23.823.847 28.124.908 73 وزارة الشباب والرياضة

 2,68 9.550.912 366.109.062 356.558.150 384.697.979 209 وزارة الصّحة

352.300 - 13.783.851 14.136.151 14.545.696 38 وزارة الشؤون االجتماعية  - 2,49 

 21,27 29.174.701 166.329.204 137.154.503 172.047.627 1541 وزارة الرتبية

وزارة التعليم العايل والبحث 
 2,74 7.183.435 269.005.765 261.822.330 290.769.616 348 العلمي

 2,13 24.682.904 1.185.022.265 1.160.339.361 1.249.923.032 2493 المجموع
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 2014 جدول موارد العنوان الثاني للمؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانياتها ترتيبّيا بميزانية الدولة لسنة:   5 عدد ملحق

 بالّدينار                                                                                                                                      

 األبواب
عدد 

المؤّسسات 
في  سنة 
2014 

 2014/2013التغّيرات اإلنجازات

 %النسبة  القيمة 2014 2013

 - - - - 2 رئاسة الجمهورّية
 - 182.225 182.225 - 6 رئاسة الحكومة
 - 266.192 266.192 - 16 وزارة الّداخلية 

 - 21,87 - 1.624.103 5.802.491 7.426.594 41 وزارة العدل 
 - - - - 1 وزارة الشؤون الخارجّية

 - 25,00 - 10.000 30.000 40.000 31 وزارة الّدفاع الوطني
 - - - - 1 وزارة الشؤون الّدينية

 - 170.000 170.000 - 2 وزارة المالّية
 - 100,00 - 3.400.000 - 3.400.000 1 وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة

 - 27,63 - 78.842.393 206.554.189 285.396.582 94 وزارة الفالحة 
 - - - - 2 والصناعات التقليدية التجارة وزارة 

 - 11,51 - 77.591 596.698 674.289 3 االتصالومات و المعل توزارة تكنولوجيا
 - - - - 1 وزارة السياحة
 73,36 358.000 846.000 488.000 3 والبيئة  وزارة التجهيز
 5,26 1.000 20.000 19.000 51 المرأة واألسرةوزارة شؤون 
 - 100,00 - 5.066.000 - 5.066.000 29 وزارة الثقافة 

 - - 100.000 100.000 73 وزارة الشباب والرياضة 
 - 50,50 - 3.135.498 3.074.017 6.209.516 209 وزارة الصّحة 

 304,76 64.000 85.000 21.000 38 وزارة الشؤون االجتماعية 
 - 15,93 - 27.521.822 145.205.475 172.727.297 1541 وزارة التربية 

 - 21.335.140 21.335.140 - 348 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 2493 المجموع
 

481.568.278 384.267.428 97.300.850 - 20,20 - 
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 2014في سنة فصل جدول تحويل اعتمادات العنوان األول من قسم إلى قسم ومن فصل إلى :  6ملحق عدد 

        

       
 بالّدينار

 الّزيادات التخفيضات األقسام
 المجموع

 التأجير العمومي األبواب
 وسائل

 المصالح
 التدخل
 العمومي

 العمومي التدخل المصالح وسائل العمومي التأجير

 40.000 - 40.000 - 20.000 - 20.000 الوطني التأسيسيالمجلس -1

 1.660.000 45.000 115.000 1.500.000 - 160.000 1.500.000 رئاسة الجمهورية -2

 1.324.510 4.510 40.000 1.280.000 44.510 - 1.280.000 رئاسة الحكومة -3

 10.379.000 - 379.000 10.000.000 299.000 80.000 10.000.000 وزارة الداخلية  -4

 2.405.539 400.000 1.930.539 75.000 740.000 893.539 772.000 وزارة الشؤون الخارجية -7

 1.565.000 65.000 1.500.000 - 65.000 - 1.500.000 وزارة الدفاع الوطني -8

 1.690.932 198.000 5.000 1.487.932 110.700 92.300 1.487.932 وزارة الشؤون الدينية -9

 450.000 - - 450.000 - - 450.000 وزارة التنمية والتعاون الدولي -11

 221.830 330 - 221.500 - 330 221.500 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -12

 3.448.600 - 688.000 2.760.600 73.000 - 3.375.600 وزارة الفالحة -13

 462.000 - - 462.000 - - 462.000 وزارة التجارة والصناعات التقليدية    -15

 93.000 - - 93.000 - - 93.000 وزارة السياحة -17

 188.000 - 8.000 180.000 - 8.000 180.000 وزارة التجهيز والبيئة -18

 143.000   8.000 135.000   8.000 135.000 التجهيز -1اجلزء 

 45.000     45.000     45.000 البيئة -2اجلزء 

 83.000 74.000 - 9.000 74.000 - 9.000 وزارة شؤون المرأة واألسرة  -20

 83.000 74.000   9.000 74.000   9.000 شؤون املرأة -1اجلزء 

 1.311.500 400.500 112.000 799.000 412.500 100.000 799.000 زارة الثقافةو  -21

 84.000 10.000 20.000 54.000 10.000 20.000 54.000 وزارة الشباب والرياضة  -22

 49.000 10.000   39.000 10.000   39.000 الرياضة -1اجلزء 

 35.000   20.000 15.000   20.000 15.000 الشباب -2 اجلزء

 16.000.000 - - 16.000.000 - - 16.000.000 وزارة الصحة  -23
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 1.527.000 13.000 84.000 1.430.000 13.000 84.000 1.430.000 زارة الشؤون االجتماعية و  -24

 8.254.261 3.315.000 4.939.261   4.209.500 4.044.761   وزارة التربية  -25

 66.815 - - 66.815 - - 66.815 وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي  -26

 - - - - - - - التعليم العايل -1اجلزء 

 66.815 - - 66.815 - - 66.815 البحث العلمي  -3اجلزء 

 618.000 - - 618.000 - - 618.000 وزارة التشغيل والتكوين المهني    -27

 - - - - - - - التكوين املهين   -1اجلزء 

 - - - - - - - التشغيل   -2 اجلزء

 51.872.987 4.525.340 9.860.800 37.486.847 6.071.210 5.482.930 40.318.847 الجملة
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 حسب أبواب الميزاية  2014جدول تطّور اعتمادات العنوان األول  لسنة :  7ملحق عدد 

   بالّدينار                

 األبواب
االعتمادات 

المفتوحة بقانون 
 المالية

 قانون المالية
اإلعتمادات 

 التكميلية

 2014/2013 التغّيرات اإلعتمادات النهائية التحويالت

 )%( النسبة  القيمة 2014 2013 - + التكميلي 

 16,11- 4.044.000- 21.054.000 25.098.000 40.000 40.000 820.000 20.234.000 25.234.000 المجلس الوطني التأسيسي -1

 6,09 4.469.000 77.897.000 73.428.000 1.660.000 166.000 1.641.000 76.256.000 78.256.000 رئاسة الجمهورية -2

 72,56 96.218.079 228.824.810 132.606.731 1.324.510 1.324.510 9.301.810 219.523.000 120.679.000 رئاسة الحكومة -3

 8,50 162.533.200 2.073.642.200 1.911.109.000 10.379.000 10.379.000 42.258.200 2.031.384.000 2.032.384.000 وزارة الداخلية -4

 6,61 22.330.000 359.941.000 337.611.000 0 0 200.000 359.741.000 364.741.000 وزارة العدل -5

 5,90- 327.000- 5.211.000 5.538.000 0 0   5.211.000 5.527.000 وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية  -6

 7,25 12.291.000 181.798.000 169.507.000 2.405.539 2.405.539 150.000 181.648.000 185.648.000 وزارة الشؤون الخارجية -7

 13,72 145.424.000 1.205.106.000 1.059.682.000 1.565.000 1.565.000 53.227.000 1.151.879.000 1.125.879.000 وزارة الدفاع الوطني -8

 5,78 4.314.920 79.026.000 74.711.080 1.690.932 1.690.932 837.000 78.189.000 85.189.000 وزارة الشؤون الدينية -9

 25,19 95.234.932 473.373.932 378.139.000 0 0 44.247.932 429.126.000 402.126.000 وزارة المالية -10

 0,55- 298.200- 54.243.800 54.542.000 450.000 450.000 425.800 53.818.000 55.147.000 وزارة التنمية والتعاون الدولي                  -11

 3,86 1.521.200 40.929.200 39.408.000 450.000 450.000 417.200 40.512.000 41.619.000 التنمية -1اجلزء 

 12,02- 1.819.400- 13.314.600 15.134.000     8.600 13.306.000 13.528.000 التعاون الدويل -2اجلزء 

 3,88 1.277.500 34.224.000 32.946.500 221.830 221.830 585.000 33.639.000 33.639.000 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -12

 0,38- 1.647.000- 437.018.000 438.665.000 3.448.600 3.448.600   437.018.000 473.518.000 وزارة الفالحة  -13

 36,67- 1.380.676.000- 2.384.828.000 3.765.504.000       2.384.828.000 2.532.078.000 وزارة الصناعة  -14

 2,13- 32.412.333- 1.487.877.029 1.520.289.362 462.000 462.000 9.727.029 1.478.150.000 1.478.650.000 وزارة التجارة والصناعات التقليدية -15

 9,29 1.583.000 18.623.000 17.040.000     480.000 18.143.000 18.143.000 وزارة تكنولوجيات المعلومات واالتصال  -16
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 3,37- 1.777.000- 50.880.000 52.657.000 93.000 93.000   50.880.000 50.880.000 وزارة السياحة -17

 2,50- 4.148.000- 161.533.000 165.681.000 188.000 188.000 4.833.000 156.700.000 169.687.000 وزارة التجهيز والبيئة  -18

 3,73- 4.681.000- 120.806.000 125.487.000 143.000 143.000 4.833.000 115.973.000 128.460.000 التجهيز -1اجلزء 

 1,33 533.000 40.727.000 40.194.000 45.000 45.000   40.727.000 41.227.000 البيئة -2اجلزء 

 15,98 55.280.200 401.290.200 346.010.000     201.200 401.089.000 401.089.000 وزارة النقل  -19

 6,01 4.498.000 79.355.000 74.857.000 83.000 83.000   79.355.000 79.832.000 وزارة شؤون المرأة واألسرة  -20

 0,85 127.000 15.083.000 14.956.000 83.000 83.000   15.083.000 15.216.000 شؤون املرأة  -1اجلزء 

 7,30 4.371.000 64.272.000 59.901.000       64.272.000 64.616.000 الطفولة -2اجلزء 

 8,11 9.813.500 130.821.500 121.008.000 1.311.500 1.311.500 5.479.500 125.342.000 125.342.000 وزارة الثقافة  -21

 5,80 19.503.000 355.560.000 336.057.000 84.000 84.000 1.385.000 354.175.000 370.175.000 وزارة الشباب والرياضة  -22

 6,11 16.754.000 290.931.000 274.177.000 49.000 49.000 1.122.000 289.809.000 305.309.000 الرياضة  -1اجلزء 

 4,44 2.749.000 64.629.000 61.880.000 35.000 35.000 263000 64.366.000 64.866.000 الشباب -2 اجلزء

 3,00 38.759.000 1.329.170.000 1.290.411.000 16.000.000 16.000.000   1.329.170.000 1.384.170.000 وزارة الصحة  -23

 1,55- 10.543.000- 668.877.000 679.420.000 1.527.000 1.527.000 4.092.000 664.785.000 706.035.000 وزارة الشؤون االجتماعية  -24

 8,14 267.661.000 3.555.242.000 3.287.581.000 8.254.261 8.254.261 34.716.000 3.520.526.000 3.483.526.000 وزارة التربية  -25

 6,81 75.525.000 1.185.066.000 1.109.541.000 66.815 66.815   1.185.066.000 1.224.881.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -26

 7,32 78.132.000 1.145.060.000 1.066.928.000       1.145.060.000 1.180.133.000 التعليم العايل -1اجلزء 

 6,12- 2.607.000- 40.006.000 42.613.000 66.815 66.815   40.006.000 44.748.000 البحث العلمي  -2اجلزء 

 2,91 7.058.500 249.435.500 242.377.000 618.000 618.000 1.421.500 248.014.000 254.275.000 وزارة التشغيل والتكوين المهني    -27

 100,00- 186.776.000- 0 186.776.000           التكوين املهين  -1اجلزء 

 100,00- 55.601.000- 0 55.601.000           التشغيل -2اجلزء 

 6,88- 3.901.298- 52.782.029 56.683.327     216.028.971- 268.811.000 296.186.000 النفقات الطارئة وغير الموزعة   -28

 2,43 35.000.000 1.475.000.000 1.440.000.000 170.170.000 170.170.000 0 1.475.000.000 1.475.000.000 الدين العمومي   -29

 1,98- 381.000.000- 18.817.700.000 19.198.700.000 51.872.987 51.872.987 0 18.817.700.000 19.037.700.000 المجموع
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 2013و 2014جدول تطّور نفقات العنوان األول حسب األبواب بين سنتي :  8ملحق عدد 

 بالّدينار          

 بااألبو
 االعتمادات النهائية

2014 

   2013/2014 تطور المصاريف االعتمادات المأمور بصرفها

 %  النسبة القيمة 2014 2013

 0,50 96.411 19.281.308 19.184.897 21.054.000 المجلس الوطني التأسيسي -1

 11,61 7.499.094 72.088.944 64.589.850 77.897.000 رئاسة الجمهورية -2

 78,23 98.168.995 223.649.585 125.480.590 228.824.810 رئاسة الحكومة -3

 8,54 160.096.971 2.034.898.679 1.874.801.708 2.073.642.200 وزارة الداخلية -4

 6,53 21.159.213 345.135.241 323.976.028 359.941.000 وزارة العدل -5

 1,82- 68.359- 3.682.608 3.750.967 5.211.000 وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية  -6

 8,38 13.481.042 174.409.933 160.928.891 181.798.000 وزارة الشؤون الخارجية -7

 13,35 140.247.392 1.190.504.221 1.050.256.829 1.205.106.000 وزارة الدفاع الوطني -8

 106,09 77.199.179 77.199.179 72.766.563 79.026.000 وزارة الشؤون الدينية -9

 29,00 103.181.654 459.032.449 355.850.795 473.373.932 وزارة المالية -10

 3,50 1.758.999 52.043.668 50.284.669 54.243.800 وزارة التنمية والتعاون الدولي                  -11

 7,09 2.655.981 40.105.329 37.449.348 40.929.200 التنمية -1اجلزء 

 6,99- 896.982- 11.938.339 12.835.321 13.314.600 التعاون الدويل -2اجلزء 

 2,87 925.123 33.123.556 32.198.433 34.224.000 الدولة والشؤون العقاريةوزارة أمالك  -12

 4,28 17.461.984 425.156.240 407.694.256 437.018.000 وزارة الفالحة  -13

 36,68- 1.380.997.579- 2.384.047.932 3.765.045.511 2.384.828.000 وزارة الصناعة  -16

 2,21- 33.578.069- 1.485.981.190 1.519.559.259 1.487.877.029 التقليديةوزارة التجارة والصناعات  -17

 4,04 619.218 15.945.222 15.326.004 18.623.000 وزارة تكنولوجيات المعلومات واالتصال  -18

 3,41- 1.780.780- 50.476.717 52.257.497 50.880.000 وزارة السياحة -19

 0,95- 1.518.217- 158.933.971 160.452.188 161.533.000 وزارة التجهيز والبيئة  -20

 2,05- 2.497.434- 119.096.775 121.594.209 120.806.000 التجهيز -1اجلزء 

 2,52 979.217 39.837.196 38.857.979 40.727.000 البيئة -2اجلزء 

 16,06 55.255.590 399.390.015 344.134.425 401.290.200 وزارة النقل  -21

 6,88 4.871.476 75.680.240 70.808.764 79.355.000 وزارة شؤون المرأة واألسرة  -22

 0,68- 91.736- 13.437.422 13.529.158 15.083.000 شؤون املرأة  -1اجلزء 

 8,66 4.963.212 62.242.818 57.279.606 64.272.000 الطفولة -2اجلزء 
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 10,15 11.762.129 127.600.645 115.838.516 130.821.500 وزارة الثقافة  -23

 5,86 19.117.999 345.434.771 326.316.772 355.560.000 وزارة الشباب والرياضة  -24

 5,58 14.980.666 283.480.197 268.499.531 290.931.000 الرياضة  -1اجلزء 

 7,16 4.137.333 61.954.574 57.817.241 64.629.000 الشباب -2 اجلزء

 5,27 66.257.432 1.323.641.699 1.257.384.267 1.329.170.000 وزارة الصحة  -25

 14,93 86.036.145 662.140.930 576.104.785 668.877.000 وزارة الشؤون االجتماعية  -26

 9,54 308.831.090 3.544.934.308 3.236.103.218 3.555.242.000 وزارة التربية  -27

 1,62 17.681.558 1.109.654.904 1.091.973.346 1.185.066.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -28

 1,53 16.120.307 1.070.269.203 1.054.148.896 1.145.060.000 التعليم العايل -1اجلزء 

 4,14 1.565.251 39.389.701 37.824.450 40.006.000 البحث العلمي  -2اجلزء 

 7,98 18.153.554 245.750.124 227.596.570 249.435.500 وزارة التكوين المهني  والتشغيل   -29

   0 0 0 52.782.029 النفقات الطارئة وغير الموزعة   -30

 4,35 61.492.559 1.474.997.563 1.413.505.004 1.475.000.000 الدين العمومي   -31
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 2013ومقارنتها بسنة  2014جدول توزيع اعتمادات ونفقات العنوان الثاني لسنة : 9ملحق عدد 
       د.م                                                                 

االعتمادات  االعتمادات
المفتوحة بقانون 

 المالية

االعتمادات 
بقانون المفتوحة 

 المالية التكميلي

التوزيع األولي 
 )1(لالعتمادات 

اعتمادات 
الموارد الخارجّية 

 )   2(الموّظفة 

  2014/2013 تطّور المصاريف استهالك االعتمادات )3(التوزيع النهائي العتمادات الدفع 

 االعتمادات الموزعة األبواب
االعتمادات 

 التكميلية
 %النسبة   القيمة 2014 2013 االعتمادات النهائية

 100,00 0,293 0,465 0,172 0,574 0,000 0,574   0,780 0,780 0,780 المجلس الوطني التأسيسي -1

 3,94 0,111 2,914 2,803 3,077 0,000 3,077   4,886 4,886 4,886 رئاسة الجمهورية -2

 68,96 3,990 9,777 5,787 9,922 3,733 6,189   31,310 31,310 26,310 رئاسة الحكومة -3

 62,82 65,005 168,476 103,471 172,981 18,000 154,981   202,240 202,240 138,240 وزارة الداخلية -4

 40,93- 11,029- 15,915 26,944 20,847 0,000 20,847   29,163 29,163 32,163 وزارة العدل -5

وزارة حقوق اإلنسان والعدالة   -6
 اإلنتقالية

0,390 0,390 0,390   0,143 0,459 0,602 0,691 0,545 -0,146 -21,10 

 16,58 0,678 4,768 4,090 5,062 1,200 3,862   4,665 4,665 4,805 وزارة الشؤون الخارجية -7

 73,76 146,328 344,713 198,385 384,219 0,000 384,219   400,000 400,000 400,000 وزارة الدفاع الوطني -8

 98,70 0,217 0,437 0,220 0,537 0,000 0,537   2,550 2,550 3,070 وزارة الشؤون الدينية -9

 28,53 146,708 660,855 514,147 663,259 0,000 663,259   671,956 671,956 531,795 وزارة المالية -10

 4,52 16,601 383,580 366,979 390,268 1,474 388,794   405,072 405,072 419,191 وزارة التنمية والتعاون الدولي                  -11

             364,937   380,937     التنمية-1

             23,857   24,135     ن الدوليالتعاو-2

وزارة أمالك الدولة والشؤون  -12
 العقارية

4,000 3,700 3,700   1,915 0,000 1,915 3,854 1,580 -2,274 -59,01 

 2,74- 15,052- 534,071 549,123 560,095 19,604 540,491 47,491 497,938 497,938 535,438 وزارة الفالحة  -13

             288,359   272,907     اإلدارات الفنية  -1   

املندوبيات اجلهوية للتنمية  -2   
 الفالحية

    225,031   252,132             
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 43,17- 113,765- 149,781 263,546 150,209 0,000 150,209   200,211 200,211 300,211 وزارة الصناعة  -14

وزارة التجارة والصناعات  -15
 التقليدية

22,695 17,352 17,352   12,420 0,000 12,420 16,433 12,366 -4,067 -24,75 

وزارة تكنولوجيات المعلومات  -16
 واالتصال 

5,415 4,135 4,135   1,345 0,830 2,174 0,279 1,047 0,768 275,45 

 0,18- 0,107- 57,913 58,020 58,096 0,000 58,096   64,981 64,981 52,581 وزارة السياحة -17

 9,00- 82,359- 833,171 915,530 879,501 0,550 878,951 5,729 890,354 890,354 1057,354 وزارة التجهيز والبيئة -18

             733,955   749,056     التجهيز-1
             144,996 5,729 141,298     البيئة -2

 - 393,118 437,706 44,588 460,330 0,000 460,330 8,938 453,377 453,377 182,377 وزارة النقل  -19

 1,90- 0,080- 4,145 4,225 4,571 0,000 4,571   6,143 6,143 6,443 وزارة شؤون المرأة واألسرة  -20

         0,000       1,223     شؤون املرأة  -1اجلزء 

         0,000       4,920     الطفولة -2اجلزء 

 17,00 3,932 27,059 23,127 29,534 0,000 29,534   47,967 47,967 47,967 وزارة الثقافة  -21

 27,85- 20,304- 52,596 72,900 56,384 0,000 56,384   60,850 60,850 72,850 وزارة الشباب والرياضة  -22

         0,000 0,000     44,150     الرياضة  -1اجلزء 

         0,000 0,000     16,700     الشباب -2 اجلزء

 20,59- 25,896- 99,848 125,744 114,219 0,520 113,699   128,000 128,000 128,000 وزارة الصحة العمومية -23

         0,000       110,450     االدارة املركزية-1  

         0,000       17,550     املؤسسات االستشفائية -2  

 18,64- 12,817- 55,951 68,768 56,110 1,033 55,077   69,621 69,621 69,621 وزارة الشؤون االجتماعية  -24

 12,75- 24,659- 168,701 193,360 171,474 0,000 171,474 16,327 158,587 158,587 175,187 وزارة التربية  -25

         0,000       49,950     املصاحل املركزية -1   

         0,000       108,637     املندوبيات اجلهوية للرتبية -2   

 6,00 7,634 134,947 127,313 149,910 0,000 149,910   159,144 159,144 180,399وزارة التعليم العالي والبحث  -26



127 
 

 
 

 العلمي 

         74,346   74,346   82,870     املصاحل املركزية-1اجلزء 

         24,680   24,680   24,680     اجلامعات -2اجلزء 

         50,884   50,884   51,594     البحث العلمي  -3اجلزء 

 3,74 0,489 13,548 13,059 13,680 0,000 13,680   16,090 16,090 16,090 وزارة التشغيل والتكوين المهني    -27

         0,000       14,250     التكوين املهين  -1اجلزء 

         0,000       1,840     التشغيل -2اجلزء 

 0,00 0,000 0,000   0,000 47,403- 47,403   133,038 133,038 416,242 النفقات الطارئة وغير الموزعة   -28

 6,52 195,830 3.199,999 3.004,169 3.200,000 0,000 3.200,000   3.200,000 3.200,000 3.200,000 الدين العمومي   -29

 9,98 669,148 7.376,877 6.707,728 7.571,971 0,000 7.571,971 78,485 7.864,500 7.864,500 8.034,500 الجملة

ق واملتعل 2013ديسمرب  30املؤرخ يف  2013لسنة   54واملتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة املفتوحة مبقتضى القانون عدد  2013ديسمرب  31املؤرخ يف  2013لسنة  5196املتعلق بتنقيح األمر عدد  2014أوت  21املؤرخ يف  2014لسنة  2925األمر عدد )1(
   2014املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2014أوت  19املؤرخ يف  2014لسنة  54كما مت تنقيحه بالقانون عدد   2014بقانون املالية لسنة 

 2014موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة واملتعلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة  2016فيفري  15قرار وزير املالية املؤرخ يف ) 2(

 2014واملتعلق بتوزيع إعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وحتويل إعتمادات من قسم إىل قسم ومن فصل إىل فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة  2016مارس  8املؤرخ يف  2016لسنة  348أمر عدد )3(
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 2014العنوان الثاني لسنة  بخصوصجدول توزيع اعتمادات باب النفقات الطارئة وغير الموّزعة : 10ملحق عدد 
 د.م

 القسم
 الجملة التمويل العمومي االستثمارات المباشرة

 البـــــــــاب
 0,000     المجلس الوطني التأسيسي -1

 3,733 3,326 0,407 رئاسة الحكومة -3

 18,000 18,000   وزارة الداخلية -4

 0,459   0,459 وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية -6

 1,200   1,200 وزارة الشؤون الخارجية -7

 1,474 1,437 0,037 وزارة التنمية والتعاون الدولي -11

 0,037   0,037 التنمية -1

 1,437 1,437    التعاون الدولي -2

 19,603 19,603 0,000 وزارة الفالحة  -13

 19,603 19,603   اإلدارات الفنية  -1   

 0,000   0,000 املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية -2   

 0,830   0,830 وزارة تكنولوجيا المعلومات واإلتصال  -16

 0,550 0,550 0,000 وزارة التجهيز والبيئة -18

 0,000     التجهيز -1

 0,550 0,550   البيئة -2

 0,520 0,520 0,000 وزارة الصحة  -23

 0,520 0,520   اإلدارة المركزية -1

 1,033 0,638 0,395 وزارة الشؤون االجتماعية  -26

 47,403 44,074 3,328 الجملـــة
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 بالدينار        2013ومقارنتها بسنة  2014عتمادات والنفقات المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة االجدول توزيع : 11ملحق عدد 
 االعتمادات

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 

 المالية

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 
 المالية التكميلي

التوزيع األولي 
لالعتمادات 

المفتوحة بقانون 
 )1( المالية

 )2(التنقيحات 
االعتمادات 

 النهائية المفتوحة

االعتمادات 
النهائية الموزعة 

)3( 

   2014/2013التغيرات  الدفوعات المنجزة

 (%)النسبة  القيمة 2014 2013 البــاب
 0,00 - - -  18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 18.000.000 رئاسة الحكومة -1

   9.241.152- 17.495.100 26.736.252 22.000.000 22.000.000 - 22.000.000 76.000.000 22.000.000 وزارة التنمية والتعاون الدولي -11

 24,01 24.667.056 127.405.302 102.738.246 151.175.936 151.176.000 47.491.000 103.685.000 201.745.000 103.685.000 وزارة الفالحة  -13

 4,68 2.565.618 57.347.651 54.782.033 71.005.876 50.700.000  50.700.000     اإلدارات الفنية  -1   

املندوبيات اجلهوية للتنمية  -2   
 الفالحية

    52.985.000  52.985.000 80.170.060 47.956.213 70.057.651 22.101.438 46,09 

 100,00- 296.000- - 296.000 - 1.400.000 - 1.400.000 2.945.000 1.400.000 وزارة الصناعة  -14

 0,00 - - - - 4.000.000 - 4.000.000 5.400.000 5.400.000 وزارة التجارة والصناعات التقليدية  -15

 10,82 18.202.953 186.453.265 168.250.312 223.338.450 236.589.000 5.729.000 230.860.000 810.602.000 310.860.000 وزارة التجهيز والبيئة -18

 11,27 17.972.953 177.453.265 159.480.312 214.249.450 227.500.000   227.500.000     التجهيز -1

 2,62 230.000 9.000.000 8.770.000 9.089.000 9.089.000  3.360.000     لبيئةا -2

 4,07- 464.778- 10.950.918 11.415.696 33.538.000 33.538.000 8.938.000 24.600.000 21.752.000 24.600.000 وزارة النقل  -19

 0,00 0 0     7.730.000   7.730.000 2.976.000 7.730.000 وزارة الثقافة  -21

 25,02 3.267.986 16.327.466 13.059.480 16.327.490 16.327.490 16.327.490 - - - وزارة التربية  -25

 14,65 1.812.496 14.188.199 12.375.703 14.188.214 -  -   املصاحل املركزية -1   

 212,86 1.455.490 2.139.267 683.777 2.139.276 -  -   املندوبيات اجلهوية للرتبية -2   
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وزارة التعليم العالي والبحث  -26
 العلمي 

32.560.000 6.400.000 26.310.000 - 26.310.000 22.200.000 31.273.729 22.128.371 -9.145.358 -29,24 

 29,26- 8.595.263- 20.783.594 29.378.857 20.800.000 20.800.000   20.800.000     املصاحل املركزية-1اجلزء 

 29,03- 550.095- 1.344.777 1.894.872 1.400.000 5.510.000   5.510.000     البحث العلمي  -3اجلزء 

 0,00 - - - 60.000 200.000 - 200.000 200.000 200.000 وزارة التشغيل والتكوين المهني   -26

 0,00 - - -   0         التشغيل -1

 0,00 - - - 60.000 200.000   200.000     التكوين املهين -2

 7,63 26.990.708 380.760.422 353.769.714 468.639.876 517.270.490 78.485.490 438.785.000 1.146.020.000 526.435.000 الجملة

   2014واملتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2014أوت  19املؤرخ يف   2014لسنة  54يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة املفتوحة مبقتضى القانون عدد   2014أوت  21املؤرخ يف  2014لسنة  2925األمر عدد ) 1(
 2014سنة لق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة قروض خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لواملتع 2016فيفري   15قرار وزير املالية املؤرخ يف )  3)(2(
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 2014جدول نفقات الحسابات الخاّصة في الخزينة لسنة :  12 ملحق عدد                                            
 بالّدينار  

 بيان الحسابات
االعتمادات 

 2014النهائية 
 2013/ 2014 التغّيرات المبالغ المأمور بصرفها

 % النسبة القيمة 2014 2013

 3,87 97.274 2.612.070 2.514.796 3.000.000 رئاسة الحكومة

 3,87 97.274 2.612.070 2.514.796 3.000.000 املراقبة ومكافآت احلضور وأقساط األرباح الّراجعة للّدولةحساب استعمال مصاريف 

 - 103.326.458 106.574.781 3.248.323 109.200.000 وزارة الّداخلّية 

 121,87 3.733.000 6.796.000 3.063.000 6.700.000 صندوق احلماية املدنّية وسالمة اجلوالن بالطرقات 

 218,01 404.029 589.352 185.323 2.500.000 صندوق الوقاية من حوادث املرور

 - - 99.189.429 - 100.000.000 صندوق التعاون بني اجلماعات احمللية

 8,38- 632.997- 6.917.783 7.550.780 13.000.000 وزارة الّدفاع الوطني

 8,38- 632.997- 6.917.783 7.550.780 13.000.000 صندوق اخلدمة الوطنّية 

 123,97 2.105 3.803 1.698 100.000 وزارة المالّية

 123,97 2.105 3.803 1.698 100.000 حساب الضمان التعاوين للمحاسبني العمومّيني 

 26,61 2.917.201 13.881.918 10.964.716 16.000.000 وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة

 54,66 1.761.942 4.985.432 3.223.490 6.000.000 صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث املرور 

 14,92 1.155.259 8.896.486 7.741.227 10.000.000 صندوق دعم حتديد الرصيد العقاري 

 0,39 166.748 42.681.187 42.514.439 32.500.000 وزارة الفالحة

 4,42- 1.415.329- 30.630.014 32.045.343 25.000.000 يف قطاع الفالحي والصيد البحري صندوق تنمية القدرة التنافسية

 34,33 997.600 3.903.600 2.906.000 2.500.000 صندوق النهوض جبودة التمور

 7,73 584.477 8.147.573 7.563.096 5.000.000 صندوق متويل الراحة البيولوجية يف قطاع الصيد البحري

 5,61- 4.346.470- 73.112.526 77.458.996 98.000.000 الّصناعةوزارة 

 10,56 5.631.070 58.934.168 53.303.098 65.000.000 صندوق تنمية القدرة التنافسّية  الصناعية  

 40,71- 9.311.200- 13.560.380 22.871.580 30.000.000   صندوق االنتقال الطاقي 

 51,88- 666.340- 617.978 1.284.318 3.000.000 املعّلبصندوق النهوض بزيت الزيتون 

 - - - - 500.000 وزارة التجارة والصناعات التقليدية

 - - - - 500.000 صندوق النهوض بالصادرات

 43,13- 30.830.774- 40.645.562 71.476.336 71.000.000 والبيئة  وزارة الّتجهيز

 99,85- 23.195.450- 36.000 23.231.450 8.000.000 الصندوق الوطين لتحسني الّسكن 

 - - -  20.000.000 صندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراء  

 51,03- 635.324- 609.562 1.244.886 - صندوق تنمية الطرقات السيارة 

 - - - 3.000.000 3.000.000 صندوق سالمة البيئة ومجالّية احمليط

 9,09- 4.000.000- 40.000.000 44.000.000 40.000.000 صندوق مقاومة التلوث

 43,42- 4.066.632- 5.299.455 9.366.087 14.000.000 وزارة السياحة
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 25,15- 1.137.521- 3.385.610 4.523.131 7.000.000 صندوق محاية املناطق السياحّية

 60,48- 2.929.111- 1.913.845 4.842.956 7.000.000 قطاع السياحة صندوق تنمية القدرة التنافسية يف

 38,17- 18.966.181- 30.727.702 49.693.883 100.000.000 المعلومات واالتصال توزارة تكنولوجيا

 38,17- 18.966.181- 30.727.702 49.693.883 100.000.000 املعلومات واالتصال تتكنولوجياو  صندوق تنمية املواصالت  

 - - - - 4.500.000 الثقافة وزارة

 - - - - 4.500.000 األديب والفين  اإلبداعالتشجيع على  صندوق

 9,46- 2.262.067- 21.650.956 23.913.023 14.000.000 الشباب والرياضة وزارة

 9,46- 2.262.067- 21.650.956 23.913.023 14.000.000  بالرياضة والشباب الصندوق الوطين للنهوض 

 7,10 623.000 9.393.000 8.770.000 7.000.000 الّشؤون االجتماعية وزارة

 20,18- 1.770.000- 7.000.000 8.770.000 7.000.000 احلساب الوطين للّتضامن االجتماعي 

 - 2.393.000 2.393.000 - - حساب متويل اإلجراءات االستثنائية لإلحالة على التقاعد

 0,12 410.195 340.286.843 339.876.648 360.000.000  التشغيل والتكوين المهني  وزارة

 6,66 19.994.218 320.000.000 300.005.782 320.000.000 الوطين للتشغيل الصندوق

 49,12- 19.584.023- 20.286.843 39.870.866 40.000.000 والتدريب املهين صندوق النهوض بالتكوين 

 7,17 46.437.861 693.787.586 647.349.725 842.800.000 الجملـــــة
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 2014 المشاركة لسنةجدول نفقات حسابات أموال :  13 ملحق عدد

 يناربالدّ    

 بيان الحسابات
 2014/2013 التغّيرات المبالغ المأمور بصرفها

 %  النسبة القيمة 2014 2013

 507,96 2.235.000 2.674.998 439.998 رئاسة الحكومة

 507,96 2.235.000 2.674.998 439.998 حساب صرف التعويضات املخولة للجرحى وأهايل الشهداء  -

 224,50 6.849.351 9.900.263 3.050.912 وزارة الّداخلية

 63,77- 53.463- 30.373 83.836 النشيطة حساب تسيري مطاعم املصاحل -

 443,32 7.898.337 9.679.951 1.781.614 قوات األمن الّداخلي حساب إقتناء الّتجهيزات لفائدة -

 83,98- 995.524 - 189.938 1.185.462 حساب مشروع بناء مقر مبركز التكوين ودعم الالمركزية -

 56,42- 6.666.441 - 5.149.559 11.816.000 والعدالة االنتقالية اإلنسانوزارة حقوق 

 64,11- 7.332.000 - 4.104.000 11.436.000 االستبدادحساب متويل جرب ضحايا  -

 حساب جرب األضرار النامجة عن أحداث الثورة -
 

380.000 1.045.559 665.559 175,15 

 418,60 291.083 360.621 69.538 وزارة الشؤون الخارجية

 418,60 291.083 360.621 69.538 حساب تنظيم التظاهرات الدولية بتونس -

 25,50 1.621.052 7.977.755 6.356.703 الدفاع الوطنيوزارة 

 9,45 545.436 6.319.848 5.774.412 حساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش -

 30,84 82.644 350.627 267.983 حساب معّدات اإلرشادات البحرية والتجهيز -

 42,38- 133.195 - 181.113 314.308 بالّتشريفات حساب التصرف وصيانة السيارات اخلاّصة -

 - 1.126.167 1.126.167 - حساب التجهيزات اخلاصة بالتصوير اجلوي -

 8,52- 2.689.447 - 28.863.607 31.553.054 وزارة المالية

 38,17- 11.049.442 - 17.895.427 28.944.869 حساب املصاريف اخلصوصية لإلدارة العامة للديوانة -

 13,99 149.785 1.220.414 1.070.629 املرتبطة برهنحساب القروض  -

 520,46 8.002.431 9.539.987 1.537.556 2010ديسمرب  17حساب جرب األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدتا البالد منذ  -

 - 207.779 207.779 - حساب مشروع دعم إصالح منظومة احلماية االجتماعية والدعم -

 - 3.638.921 3.638.921 - الدولة والشؤون العقاريةوزارة أمالك 

 - 3.638.920 3.638.921 - حساب تسوية وضعية أعوان الشركات اليت يساهم حزب التجمع يف رأس ماهلا -

 257,99 1.700.575 2.359.744 659.169 وزارة الفالحة

 743,93 1.654.307 1.876.680 222.373 حساب محاية النباتات -

 1607,85 454.779 483.064 28.285 املراقبة الصحية البيطرية احلدودية حساب -

 100,00- 408.511 - - 408.511 حساب تصفية متخلدات املؤسسات العمومية جتاه املزودين العموميني -

 389,51 281.259 353.468 72.209 وزارة الصناعة

 389,51 281.259 353.468 72.209 ياجحساب مشروع بناء مقر وزارة الصناعة والتكنولو  -

 65,07- 43.209 - 23.198 66.407 تصالإلاو  المعلومات توزارة تكنولوجيا

 65,07- 43.209 - 23.198 66.407 حساب اجناز مشروع توسيع قطب الغزالة لتكنولوجيا االتصال جبهيت منوبة والنحلي -
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 5,10- 37.039 - 688.844 725.883 والبيئة وزارة التجهيز

 14,16- 23.292- 141.191 164.483 حساب بناء اجلسور والطرقات -

 2,45- 13.747- 547.653 561.400 حساب بطاح جربة -

 395,31 9.006.680 11.285.051 2.278.371 العموميةوزارة الصحة 

 1114,44 9.130.594 9.949.895 819.301 حساب تصفية متخّلدات املؤسسات الصحّية العمومّية  -

 100,00- 1.424.070  - - 1.424.070 األعضاءحساب دعم مراقبة تصفية الدم والوقاية من القصور الكلوي والنهوض بزرع  -

حساب اإلعانة اإليطالية املتأتية من التخفيض يف نسبة الفائدة املوظفة على القروض  -
ل ط  ل 

35.000 - - 35.000 -100,00 

 - 1.335.156 1.335.156 - مداخيل وحدات التصوير بالرنني املغناطيسيحساب  -

 53,10- 2.890.067 - 2.553.008 5.443.075 وزارة التربية

 53,10- 2.890.067 - 2.553.008 5.443.075 حساب تنظيم االمتحانات واملناظرات -

 41,16- 597.452- 854.255 1.451.707 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 18,22- 8.269 - 37.123 45.392 حساب الربنامج الثقايف للطلبة -

 41,90- 589.183 - 817.132 1.406.315 بتونس مشروع كلية الطب اجلديدة -

 19,85 12.700.266 76.683.292 63.983.026 المجموع العامّ 
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 2014لسنة  الدولةجدول نفقات العنوان األول للمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية :  14 ملحق عدد

 
 بالدينار        

  األبـواب

 عدد المؤسسات
 التقديرات النهائية التنقيحات التقديرات األولية

 2014/2013التغّيرات  النفقات
 النسبة % القيمة 2014 2013 2014في سنة 

 19,63 - 84.548  - 346.178 430.726 607.388 128.388 479.000 2 رئاسة الجمهورية

 1,99 - 150.229 - 7.402.505 7.552.734 9.838.350 1.566.350 8.272.000 6 رئاسة الحكومة

 8,16 924.903 12.260.409 11.335.506 19.366.851 5.299.851 14.067.000 16 وزارة الداخلية 

 2,00 957.669 48.957.768 48.000.099 77.340.747 27.328.747 50.012.000 41 وزارة العدل 

 100,00 - 120.689 - 0.000 120.689 132.042 132.042 0.000 1 وزارة الشؤون الخارجية

 33,80 - -18.558.007 36.341.144 54.899.151 59.526.029 22.802.029 36.724.000 31 وزارة الدفاع الوطني

 7,30 - 2.773 - 35.207 37.980 168.372 17.372 151.000 1 وزارة الشؤون الدينية

 2,95 53.174 1.857.707 1.804.533 2.459.158 624.158 1.835.000 2 وزارة المالية

 8,43 - - 3.427.849 37.238.513 40.666.362 48.919.771 11.919.771 37.000.000 1 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 11,89 - - 8.807.563 65.298.517 74.106.080 92.364.233 20.450.233 71.914.000 94  وزارة الفالحة 

 10,05 163.798 1.793.292 1.629.494 2.200.700 326.700 1.874.000 2 وزارة التجارة والصناعات التقليدية

 12,78 307.483 2.713.252 2.405.769 4.035.861 432.861 3.603.000 3 المعلومات واالتصال  توزارة تكنولوجيا

 32,71 - 751.101 - 1.545.082 2.296.183 5.063.955 1.806.955 3.257.000 1 وزارة السياحة

 5,50 212.516 4.073.196 3.860.680 9.573.627 3.414.627 6.159.000 3 والبيئة  وزارة التجهيز

 52,04 2.117.575 6.186.395 4.068.820 9.693.661 1.078.661 8.615.000 51 وزارة شؤون المرأة واألسرة 

 3,44 - 556.153 - 15.607.012 16.163.165 18.446.460 2.996.460 15.450.000 29 وزارة الثقافة

 4,90 - 910.561 - 17.671.615 18.582.176 28.124.908 6.579.908 21.545.000 73 وزارة الشباب والرياضة 
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 0,34 1.028.477 301.551.251 300.522.774 384.697.979 55.127.979 329.570.000 209 وزارة الصحة 

 5,28 - 508.355 - 9.128.588 9.636.943 14.545.696 4.694.696 9.851.000 38 وزارة الشؤون اإلجتماعية

 16,08 18.497.316 133.531.756 115.034.440 172.047.627 35.529.627 136.518.000 1541 وزارة التربية

 3,95 - - 8.420.535 204.528.128 212.948.663 290.769.616 122.797.616 167.972.000 348 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 1,95 - - 18.035.452 908.067.515 926.102.967 1.249.923.032 325.055.032 924.868.000 2493 المجمــــوع
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  2014جدول نفقات العنوان الثاني للمؤّسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة :  15ملحق عدد 

  

 

  بالدينار 
عدد المؤسسات 

 2014  سنة في
 2013/2014  التغّيرات المأمور بصرفهااالعتمادات  البيانات

 %  النسبة القيمة 2014 2013
 - - - - رئاسة اجلمهورية - 2
 - 182.225 182.225 - رئاسة احلكومة - 6
 - 224.453 224.453 - وزارة الداخلية - 16
  19,38- 971.500 - 858. 4.040 5.012.358 وزارة العدل - 41
 - - - - اخلارجيةوزارة الشؤون  - 1
 - 29.830 29.830 - وزارة الدفاع الوطين - 31
 - 0 - - وزارة الشؤون الدينية - 1
 - 181.673 181.673 - وزارة املالية - 2
 27,05 63.886 300.084 236.198 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية - 1
 18,58 - 58.244.445 - 255.221.657 313.466.102 وزارة الفالحة - 94
 - 0 - - وزارة التجارة والصناعات التقليدية - 2
 88,14 359.386 767.149 407.763 املعلومات واالتصال توزارة تكنولوجيا - 3
 - 0 - - وزارة السياحة - 1
     59,36 - 254.098 - 173.949 428.047 والبيئة وزارة التجهيز- 3
 19,65 1.292 7.867 6.575 وزارة شؤون املرأة واألسرة - 51
 100,00 - 5.131.865 - - 5.131.865 وزارة الثقافة - 29
 98,21 -  147.690- 2.696 150.386 وزارة الشباب والرياضة - 73

 59,18 -   3.883.749 - 2.678.496 6.562.245 وزارة الصحة  - 209
 71,42 - 35.335 - 14.142 49.477 وزارة الشؤون االجتماعية  - 38

1541 
 

 52,36 60.769.488 176.823.503 116.054.015 وزارة الرتبية -
 - 25.985.347 347 .25.985 - وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  - 348

2493 
 

 4,27 19.128.899 466.633.929 447.505.030 المجموع
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ـة لتنفيــذالّنتـائـج العامّ   

 ـاليـّةمـال قانوني
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 I-  ّةالّدولــة ميزاني 
 

 مـــواردـال -أّوال
 

 العنوان األّول موارد -أ -
 

                                د 19.090.200.000,000      .....مببلغ التكميلي ضبطت تقديرات موارد العنوان األّول وفقا لقانون املالّية
     د 19.223.922.560,095   .............................................وبلغت مجلة االستخالصات

 ___________________ 

 د 133.722.560,095  .......  .............................ايف املقابيض قدره زيادةممّا أسفر عن 
   

 انـيـــموارد العنوان الثّ  -ب-
 

1T47Fضبطت مجلة التقديرات النهائية ملقابيض العنوان الثّاين املنّقحة 

)1(
1T د       7.670.485.426,000  .......  مببلغ 

  د 7.130.358.548,696        .......  ..............................…وبلغــت االستخالصــات
     ___________________ 

 د 540.126.877,304   ....... ..............................قدرهممّا أسفر عن نقص يف املقابيض 
 

 موارد صناديـق الخزينــة -ج-
 

 موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة -1
 

 د 842.800.000,000      .........................................للموارد املعّدلةبلغت الّتقديرات 
  د 1.727.543.704,374وبلغت املقابيض احملّصلة مبا يف ذلك مبلغ قدره  

 )جديد( 21ّمت نقله من التصّرف الّسابق وذلك وفقا ألحكام الفصل 
 د 2.567.463.911,716     ...........................................من القانون األساسي للميزانية

                                                                                       ______________ 
 د 1.724.663.911,716   ...  .................................ممّا أسفر عن زيادة يف املقابيض مببلغ  

  

                                                 
 

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

  .د 78.485.426,000  مبا قدره 2014للدولة لسنة 
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 حسابات أموال المشاركة مـوارد -2
 

 د 345.953.380,532 …………     ....…………أموال املشاركةبلغت موارد حسابات 
 

 وتشمل هذه املقابيض الفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق
 ) جديد( 21د وذلـك وفقا ألحكام الفصـل  297.876.491,656أي 

 .من القانون األساسي للميزانّية
 

 : وبذلك تكون التقديرات املعّدلة ملقابيض ميزانية الّدولة قد بلغت
 

 د 19.090.200.000,000  ....................   ...:............................العنوان األّول   
            د 7.670.485.426,000  ..........................   ...: ......................        العنوان الثاني

  : صناديق الخزينة 

 د 842.800.000,000 :  ...الحسابات الخاّصة في الخزينة -
   د 48.076.888,876    .............. : أموال المشاركة  -
                          ______________ 

 د 27.651.562.314,876..................      .......................................أي ما مجلته
  

  :وبلغت املوارد احملّصلة من جهتها 
 

 د 19.223.922.560,095...     ....:.............................................العنوان األّول   
  د 7.130.358.548,696     ... ....:.............................................العنوان الثاني    
 :صناديق الخزينة 

)1T48F)1 د 2.567.463.911,716 :...الحسابات الخاّصة في الخزينة -
1T  

1T49F  د    345.953.380,532    :...............أموال المشاركة -

(2)  
                                                          ______________ 

 د 29.267.698.401,039      .....................……………………أي ما جـملته 
 د 1.616.136.086,163       .............يف املوارد اجلملّية مقارنة بالتقديرات مببلغ زيادةممّا أسفر عن 

  

                                                 
  .)د 1.876.935.545,377( باعتبار ما تـّم نقله من التصّرف الّسابق  (1)
        ).د الذي ّمت حتويله إىل ميزانية الدولة.م 100بدون اعتبار مبلغ  د 297.876.491,656( نقله من التصّرف الّسابقباعتبار ما تـّم   (2)

{ 

{ 

 د 890.876.888,876
   

 د 2.913.417.292,248
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 الّنفقــــات -ثـانيـا 
 نفقات العنوان األّول -أ-

 

 د 18.817.700.000,000   .......  بلغت االعتمادات الّنهائّية املفتوحة لتغطية نفقات العنوان األّول 
                  د 18.514.815.840,519    ............................... وّمت صرف هذه االعتمادات يف حدود

    ______________ 
 د 302.884.159,481    ..................... مل قدرهاممّا أسفر عن فواضل اعتمادات مل تستع

 .يتّم إلغاؤها
 

 د 19.223.922.560,095     ................................ومقارنة جبملة االستخالصات املنجزة
 

 د 18.514.815.840,519      ..................................... مجلة الّدفوعات الفعلّية أفرزت
                                                                                  _______________ 

 د 709.106.719,576    .... ....................................... مببلغ فوائض يف املقابيض
 

 نفقات العنوان الثّاني -ب-
 

  د 7.942.985.426,000     .....لتغطية نفقات العنوان الثّاينبلغت اعتمادات الدفع الّنهائّية املفتوحة 
 د   7.376.894.096,189      ...............................وّمت صرف هذه االعتمادات يف حدود

                                                                                                                  ______________ 
)1T50F)1 د 566.091.329,811     ......................ممّا أسفر عن فواضل اعتمادات مل تستعمل قدرها

 
 .يتّم إلغاؤها

 
 د 7.130.358.548,696   . ................................ومقارنة جبملة االستخالصات املنجزة

 

 د   7.376.894.096,189      .................................. جـملة الّدفوعات الفعلّية سّجلت
                                                                              _______________ 

 د 246.535.547,493    .......................... .............................  مببلغ جتاوزا
  

                                                 
 .د 371.010.607,000 اعتمادات الّدفع غري املوّزعة والبالغةمبا يف ذلك  )1(
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 نفقات صناديق الخزينة -ج-
 
 نفقات الحسابات الخاّصة في الخزينة -1

 

 د  842.800.000,000     ..................................بلغت الّتقديرات املعّدلة للمصاريف
 

 د 693.787.586,166     ...................................وأجنزت هذه الّتقديرات يف حدود
                                                                                            ______________ 

 د 149.012.413,834     .....................ممّا أسفر عن فواضل اعتمادات مل تستعمل قدرها
 .يتّم إلغاؤها

 

 د 693.787.586,166        ....................................ومقارنة جبملة الّدفوعات املنجزة
  

 د 2.567.463.911,716      .....................................االستخالصات الفعلّيةسّجلت 
       ______________    

 د 1.873.676.325,550      .......................................................فائضا مببلغ
  

 . من القانون األساسي للميزانّية) جديد( 21وفقا ألحكام الفصل  2015يتّم نقله إىل تصّرف 
 

 

 نفقات حسابات أموال المشاركة -2
 

 يربز احلساب العاّم للسنة املالّية تقديرات �ائية
  د 48.076.888.876    ............  ............................................مببلغ قدره

 
 د  76.683.292,039     ........... ............2014وبلغت املصاريف املنجزة خالل تصّرف 

 د  28.606.403,163     ......................املفتوحة مببلغ عتمادات لال جتاوزممّا أسفر عن 
 
  

 د 76.683.292,039     .............. .......................ومقارنة جبملة الّنفقات املنجزة 
 

 د  345.953.380,532       ............................................سجلت املوارد اجلملية 
                                                                                                                                                  ____________________ 

 د 269.270.088,493      ....................................................... فائضا مببلغ
  

 .من القانون األساسي للميزانّية) جديد( 21وفقا ألحكام الفصل  2015يتّم نقله إىل تصّرف 
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 :بصرفها كاآليت وتتلّخص وضعّية االعتمادات املفتوحة والّنفقات املأمور 
 

 

 د 18.817.700.000,000       .......................................... : العنوان األّول      
   د 7.942.985.426,000       ...........................................: العنوان الثاني       االعتمادات المفتوحـة

     
 

  د  842.800.000,000 :الحسابات الخاّصة في الخزينة -:صناديق الخزينة         
 د 48.076.888.876     :أموال المشاركة حسابات -                    
 

                                       

         .............................................المجمــوع  
 

        .............................................العنوان األّول     

         ..............................................العنوان الثاني         
     االعتمادات المأمور

 بصرفها 

  د 693.787.586,166 : الحسابات الخاّصة في الخزينة -:صناديق الخزينة      

 د 76.683.292,039     :حسابات أموال المشاركة -                                                     
              

        .............................................. المجمــوع 
 

 الفواضـل -ثـالثــا 
 

 :أفرز تنفيذ عملّيات امليزانّية الفواضل التالية 
 

 االعتمـــادات المتبقّية  -أ
 

 د    27.651.562.314,876........................      .................................مبلغ االعتمادات املفتوحة
 د 26.662.180.814,913........................      ...........................مبلغ االعتمادات املأمور بصرفها

                                                                                         ______________ 
 د 989.381.499,963.......................     ..................ممّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة قدرها

 

 :يتعّني إلغاؤها على الّنحو التايل 
 
 
 

} 

 د   7.376.894.096,189  {

د 890.876.888,876 {  

 }  د     770.470.878,205   

      د  27.651.562.314,876         
 
 
 

 د 26.662.180.814,913

 د 18.514.815.840,519
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 د 302.884.159,481...........................    العنوان األّول -      
    د 566.091.329,811............................   العنوان الثّاين -      
   د 149.012.413,834   . ........................اخلزينة صناديق -      

 
 فوائض المــــوارد -ب
  

    د 29.267.698.401,039     .......………………..………............بلغت املقابيض احملّصلة  

 د 26.662.180.814,913       .... ..........................………………وبلغت املصاريف املنجزة 
                                                                                   ______________ 

 د  2.605.517.586,126    ..........  ................ممّا أسفر عن فائض يف املقابيض على املصاريف قدره 
  

 )جديد( 21طبقا ألحكام الفصلني  2015وباعتبار ما يتّم نقله إىل تصّرف 
 د  2.142.946.414,043          .............. ................من القانون األساسي للميزانية يف حدود  45و 
 

 د 1.873.676.325,550  ......بعنوان احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة مبا قدره -        
 د  

 د 269.270.088,493       ..........وحسابات أموال املشاركة مبا قدره -        
 

 ملصاريفااملقابيض على  يف عن فائض صاف 2014يسفر تصرف 
 د 462.571.172,083            ...    ............................................................قدره
 .احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة نقله إىليتّم 

 

II– المؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانّياتها ترتيبّيا بميزانّية الدولة 
 

 موارد العنوان األّول -أّوال
 

  د 1.249.923.032,335  ..      .................................ضبطت الّتقديرات النهائّية للمقابيض مببلغ
 د 1.185.022.265,463......       ..............................................املنجزةوبلغت املقابيض 

                                                                                               ________________ 
 د  64.900.766,872..........       ........................ممّا أسفر عن نقص يف حتصيل املقابيض قدره

 
 نفقات العنوان األّول -ثانيا

 

 د 1.249.923.032,335..................       ..............................بلغت االعتمادات النهائّية
 د 908.067.514,957     .............    ....................................وبلغت الّنفقات املنجزة

                                                                                      _____________ 

} 

 د 989.381.499,963 }
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 د 341.855.517,378.........        ......................ممّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة قدرها
 .يتّم إلغاؤها 

 النّـتـائــج -ثالثا
 

 د 1.185.022.265,463.....       ..............................................املقابيض احملّصلةمجلة 
 د  908.067.514,957     .....  .............................................مجلة املصاريف املنجزة

                                                                                     ____________ 
  د 276.954.750,506   .......   ...................................................الّرصيد املتبّقى

 . من القانون األساسي للميزانّية) جديد( 18وفقا ألحكام الفصل  2015ينقل إىل ميزانّية سنة 
 

III - المراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج 
 

  د 136.743.723,959         .................................................بلغت املقابيض احملّصلة
  د 132.919.107,560        ..............................................وبلغت املصاريف املنجزة

                                                                           ____________ 
 د 3.824.616,399          ..................................ممّا أسفر عن فائض يف املقابيض قدره

 .احلساب القاّر لتسبقات اخلزينةينقل إىل 
 

IV – الصناديق الخاّصة  
 

 )1T51F)1 د 626.114.931,737....      ...................يربز احلساب العاّم للسنة املالّية موارد مجلّية قدرها
                                                   د 206.246.715,628      ........................................................ونفقات مببلغ 

 د 419.868.216,109             ............................قدرها  2014 سنة وأرصدة متوفّرة يف مّو
 
  * 

 
 

*                                         * 
 

ة امللحقة سات العموميّ عمليات القبض والصرف مليزانية الدولة وميزانيات املؤسّ  يربز اجلدول التايل نتائج
 : 2014ميزانياتا ترتيبّيا مبيزانّية الّدولة واملراكز الدبلوماسية والقنصلية باخلارج والصناديق اخلاّصة يف سنة 

 

                                                 
                                       . 2013 األرصدة املتوفرة يف مّو د بعنوان390.301.469,514 ذلك مبلغمبا يف   (1)
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 اعتمادات غير
 مستعملة لإللغاء

 اإلنجازات الرصيد المتبقى
يسحب من الحساب القاّر  البـيان التقديرات

 لتسبقات الخزينة
ينقل إلى الحساب القاّر 

 لتسبقات الخزينة
 العنوان األّول الثانيالعنوان  صناديق الخزينة الجملة

 الدولة        
 املقابيض 27.651.562.314,876 19.223.922.560,095   7.130.358.548,696   2.913.417.292,248 29.267.698.401,039 - - -

 املصاريف 27.651.562.314,876 18.514.815.840,519    7.376.894.096,189        770.470.878,205 26.662.180.814,913 - - 989.381.499,963
 الفارق بني املقابيض واملصاريف - 709.106.719,576 246.535.547,493 -   2.142.946.414,043   2.605.517.586,126 - - -
 2015فوائض املقابيض املتعني نقلها إىل تصرف  - - -   2.142.946.414,043 - - - -
 -  لتسبقات اخلزينة احلساب القارّ  نقلها إىلاملتعني  املقابيضفوائض  - - - - - 462.571.172,083 -

  -  - 1.185.022.265,463 - )855.913.789,445( 1.185.022.265,463 1.249.923.032,335 

المؤسسات العمومية ذات الميزانيات الملحقة ترتيبيا بميزانية 
 الدولة

 املقابيض
341.855.517,378  -  - 908.067.514,957    -  املصاريف 1.249.923.032,335   908.067.514,957 )466.633.928,691(

  -  - 276.954.750,506  -  - 276.954.750,506  -  فائض مقابيض العنوان األّول

       
 المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج 

 املقابيض 136.743.723,959 136.743.723,959 - - 136.743.723,959 - - -
 املصاريف 136.743.723,959 132.919.107,560 - - 132.919.107,560 - - -
 -
 -
 

 -
 -
 

 -
3.824.616,399  

3.824.616,399  
 

 -
 -
 

 -
 -
 

3.824.616,399  
 

 -
- 

 فائض مقابيض العنوان األّول
 فوائض املقابيض املتعني إحالتها إىل احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة

 الصناديق الخاّصة         
 املقابيض - - - - 626.114.931,737 - - -
 املصاريف - - - - 206.246.715,628 - - -
 األرصدة املتوّفرة - - - - 419.868.216,109 - - -

 تلخيص النتائج
 د 466.395.788,482فوائض يف املقابيض حتال إىل احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة                    
 -فوائض املصاريف املتعني اقتطاعها من احلساب القار لتسبقات اخلزينة          

 د                       2.142.946.414,043صناديق اخلزينة                               - 2015فوائض تنقل إىل تصرف 
 د 276.954.750,506                         املؤّسسات العمومّية -                                  
    د 1.331.237.017,341                                                  اعتمادات غري مستعملة تلغى

 بالّدينار                                 
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 حسابات تصّرف المحاسبين العمومّيين الّتصريح العاّم بمطابقة 
 2014 للّسنة المالّيةللحساب العاّم 
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 دائرة احملاسبات إنّ 
 

ق بتنظيم دائرة واملتعلّ  1968مارس  8 املؤرّخ يف 1968 لسنة 8 عدد من القانون 55عمال بأحكام الفصل 
من  79والفصل  2008جانفي  29املؤرخ يف  2008لسنة  3احملاسبات مثلما ّمت تنقيحه بالقانون األساسي عدد 

واملتعّلق بسري دائرة احملاسبات تتوّىل الدائرة النظر يف مطابقة  1971ماي  29املؤرّخ يف  1971لسنة  218األمر عدد 
 حسابات تصّرف احملاسبني العموميّني للحساب العاّم للّسنة املالّية،

 

املــــــذكور أعــــــاله نــــــّص صــــــراحة علــــــى إصــــــدار الــــــدائرة لتصــــــريح يف مــــــدى  55وحيــــــث أّن الفصــــــل 
 نة املالّية،احملاسبني العموميني للحساب العاّم للسّ تصّرف بقة حسابات مطا

 

مــــــن جملــــــة  208باحلســــــابات اخلاّصــــــة طبقــــــا ملــــــا يــــــنّص عليــــــه الفصــــــل  الــــــدائرةمــــــّد  يــــــتمّ وحيــــــث مل 
ــــــــة أن تعــــــــّدها بالنســــــــبة  ــــــــة والــــــــيت جيــــــــب علــــــــى املصــــــــاحل اآلمــــــــرة بالصــــــــرف ملصــــــــاريف الدول احملاســــــــبة العمومّي

 ،2014ملصاريفها بعنوان سنة 
 

 مؤّسسات عمومّية؛ 9 ملا عدده 2014وحيث مل يتم مّد الدائرة باحلسابات املالّية لسنة            
 ؛2014بعنوان سنة  ادبلوماسي امركز  11 اتحبسابوحيث مل يتم مّد الدائرة            

 ؛ 2014بعنوان سنة  بلديات 2 وحيث مل يتم مّد الدائرة باحلسابات املالّية ملا عدده
 

وأّن حســــــــاب لخزينــــــــة ا ليّــــــــللــــــــبالد التونســــــــية يعــــــــّد حماســــــــبا مركز  وحيــــــــث أّن أمــــــــني املــــــــال العــــــــامّ 
 التصرف الذي قّدمه للدائرة قد تضّمن جتميعا لكل حسابات احملاسبني العموميني،  

 

، مثلما جاءت مفّصلة باحلساب 2014وحيث تبّني تطابق جمموع أرصدة احملاسبني العموميني لسنة 
للبالد التونسية حبسابه السنوي لنفس السنة  مع ما ّمت جتميعه حبساب أمني املال العامّ  2014العام للسنة املالية 

 املعنية، 
 

 2014وبعد االّطالع على تقرير دائرة احملاسبات حول مشروع قانون غلق ميزانّية الّدولة لتصّرف 
 وعلى املالحظات املدرجة به،

 

 : وحيث تبّني عدم تأثري املالحظات التالية على مطابقة احلسابات 
 

 ضــــــمن واملضــــــّمنة ببنــــــود العمليــــــات للحفــــــظ 2014املــــــوارد احملّصــــــلة بعنــــــوان ســــــنة عــــــدم إدراج  -1
 ، الدولة للسنة املذكورة  ميزانية

مبلـــــغ الرصــــيد املتبقـــــى لــــدى البنـــــك املركــــزي التونســـــي بعنــــوان فـــــتح مبيزانيـــــة الدولــــة عــــدم إدراج  -2
  ،"اّتصاالت تونس"رأس مال شركة 
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املتبقيّـــــــــة  ديون الـــــــــيت ّمت طرحهـــــــــا واملبـــــــــالغالـــــــــباحلســـــــــاب العـــــــــاّم للســـــــــنة املاليـــــــــة عـــــــــدم إدراج  -3
 لإلســـــــتخالص بعنـــــــوان مـــــــوارد الدولـــــــة املثقلـــــــة حبســـــــابات قباضـــــــات الديوانـــــــة طبقـــــــا ألحكـــــــام 

 من جملة احملاسبة العمومّية، 208الفصل 
 ،2014املبالغ بعنوان التسبقات املسندة يف سنة  تسويةعدم  -4
ــــــدات ميزانيــــــة الدولــــــة لســــــنة  -5 والــــــيت ّمت باحلســــــاب العــــــاّم للســــــنة املاليــــــة  2013عــــــدم إدراج متخّل

 ، 2014خالصها على حساب ميزانية سنة 
 208ألحكـــــام الفصـــــل  طبقـــــا الـــــيت ّمت عقـــــدها ومل يـــــتّم خالصـــــها مبـــــالغ النفقـــــاتعـــــدم إدراج  -6

 . باحلساب العاّم للسنة املالّية ةمن جملة احملاسبة العموميّ 
 .ائية املفتوحة بعنوا�اجتاوز نفقات بعض صناديق اخلزينة لالعتمادات النه -7

 

 :الع وبعد اإلطّ 
 

I –  على حسابـات الدولة 
 

 ميـزانّية الّدولـــة  - أ
 

باعتبار العملّيات املنجزة من قبل أمني املال العاّم واألمني العاّم للمصاريف وأمناء املصاريف وأمناء 
بوصفه احملاسب  مبالغها بدفاتر أمني املال العامّ املال اجلهويني وقّباض املالّية وقباض الديوانة وااّمعة على أساس 

 وبلغت املصاريف. د 29.267.698.401,039هائّية ما قدره ض النــركزي للخزينة، بلغت املقابيامل
 .د 26.662.180.814,913

 

وبعد . د  2.605.517.586,126عن فائض يف املقابيض على املصاريف مببلغ  2014وأسفر تصّرف 
وذلك لفائدة احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة يف  2015د يتّم نقله إىل ميزانّية سنة  2.142.946.414,043 مبلغطرح 

 د، يسفر تصرف 269.270.088,493د ولفائدة حسابات أموال املشاركة يف حدود  1.873.676.325,550حدود 

احلساب القاّر  نقله إىليتّم  د 462.571.172,083  ملصاريف مببلغاعلى  املقابيضيف فائض صاف  عن 2014
 .لتسبقات اخلزينة

 

 .وتتطابق هذه الّنتائج مع الّنتائج الواردة باحلساب العاّم للسنة املالّية
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 عملّيات الخزينة - ب
 

 الّدائنة ااّمعــة بتاريــخ  سّجلت احلسابات         
 د 24.758.489.057,827 ....................فائضــا يف املقابيض قدره 2014ديسمـبـر  31

 د 21.857.488.500,433 ..... ....وسّجلت احلسابات املدينة من جهتها فائضا يف املصاريف قدره
                                                                          

 ______________
_ 

 د2.901.000.557,394 ..  .................ممّا أسفر عن فائض صاف يف املقابيض قدره         
 .وميّثل هذا الفائض الصايف الّرصيد املوجود بصندوق أمني املال العامّ 

 

مطابق للرصيد الذي يربز من  إّن الرصيد النهائي الذي يظهر من خالل حسابات أمني املال العامّ 
 .خالل احلساب اخلاّص بتداول األموال من مقابيض ومصاريف كما ورد يف احلساب العاّم للسنة املالّية

 
وعلى صعيد آخر، أفرزت موازنة احلسابات الفرديّة للمحاسبني العموميني حبساب تصّرف أمني املال 

 :الفارق التايل" عملّيات الّتسوية مع القّباض"ني املسّمى العاّم يف مستوى حساب تداول األموال بني احملاسب
 

 د 5.670.356.471,506     لدى أمني املال العامّ " حساب التسوية مع القّباض"رصيد بند  -
 للمصاريف وأمناء املصاريف وأمناء  رصيد  األمني العامّ  -

 د 686.812.105,853 ....................املال اجلهويني وقّباض املالّية وقّباض الّديوانة   
                                                                                 _______________ 

 د 4.983.544.365,653 .................عملّيات بصدد الّتنـزيل 
 

وميّثل هذا الفارق مبلغا متبّق للتسوية يف انتظـار تنزيـل عمليّـات الّصـرف املنجـزة مـن قبـل األمـني العـاّم 
للمصاريف وأمناء املصاريف وأمناء املال اجلهويني وقّباض املالّية وقّباض الديوانة حبساب أمني املال العاّم واليت مل 

 .2014يتّم إدراجها بعد حبسابه عند غلق تصّرف 
 

II – ــــــــــات الملحقــــــــــة  وعلــــــــــى حســــــــــابات المؤّسســــــــــات ــــــــــة ذات الميزانّي العمومّي
 ترتيبّيا بميزانّية الدولة

  
 د 1.185.022.265,463 .......   بلغت مقابيض العنوان األّول اموع املؤّسسات العمومّية

 د  908.067.514,957     ..............................وبلغت مصاريف العنوان األّول
             

 _____________
_ 
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 د 276.954.750,506    .................................... ممّا أسفر عن رصيد مببلغ
 

من ) جديد( 18وذلك وفقا ألحكام الفصل  2014يتعّني نقله إىل ميزانّيات الـمؤّسسات العمومّية لسنة 
 . القانون األساسي للميزانّية

 

 . مع الّنتائج اليت وردت باحلساب العاّم للسنة املالّيةالنهائّية هذه الّنتائج  وتتطابق

 

III – وعلى حسابات المراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج  
 

 :باخلارج   بلغت عملّيات العنوان األّول من امليزانّية التـى أجنزها حماسبو املراكز الدبلوماسّية والقنصلّية
 

 د 136.743.723,959       ......................... ................................قبضا
 د 132.919.107,560            ........................................................وصرفا

                                                                                              
_____________ 

 د 3.824.616,399       ..... ..................ممّا أسفر عن فائض صاف يف املقابيض قدره           
 

 .لتسبقات اخلزينة ويتعّني إحالة هذا الفائض إىل احلساب القارّ 
 . وتتطابق هذه الّنتائج مع الّنتائج اليت وردت باحلساب العاّم للسنة املالّية

 

IV- وعلى حسابات الصناديق الخاّصة 
 

 د 626.114.931,737        ......... .......بلغت املوارد اجلملية احملّصلة للصناديق اخلاّصة
 د 206.246.715,628      ........   ..................................واملصاريف املنجزة

                         
______________  

 د  419.868.216,109      .....   .…..……مجلتها 2014ممّا أفرز أرصدة متوفّرة يف مّو 
 

* 
 
          *           * 

مطابق حلسابات التصّرف اليت وردت على الدائرة من  2014املالّية  وختاما فإّن احلساب العاّم للسنة
قبل احملاسبني املعنيني سواء فيما خيّص عملّيات ميزانّية الدولة وميزانّيات املراكز الدبلوماسّية والقنصلّية باخلارج أو 

اإلمجالّية لعملّيات ميزانّيات  اتلكشوفللحسابات املالية ول وكذلكالعملّيات اليت أجنزتا اخلزينة العاّمة 
 .املؤّسسات العمومّية ذات امليزانّيات امللحقة ترتيبّيا مبيزانّية الدولة
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 :يليوبناء على ذلك فهي تأمر مبا 
 

حتفظ الكشوف والوثائق واملستندات الىت انبىن عليها هذا الّتصريح بكتابة الدائرة وذلك للّرجوع  -
 إليها عند االقتضاء،

 

 بنسخة من هذا الّتصريح، 2014ق مشروع قانون غلق امليزانّية لسنة يرف -
 

 .2014ولة لتصّرف يرفق بذه النسخة تقرير دائرة احملاسبات املتعّلق بغلق ميزانّية الدّ  -
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 ديسمرب 27ضبط نّص هذا التصريح من قبل اجللسة العاّمة لدائرة احملاسبات يف اجتماعها املنعقد يف 

 :حبضور السّيدات والّسادة   2016
 

 المقّرر العام ومنري السكوري الكاتب العاموحمّمد منّصر  الرئيس األّولعبد اللطيف اخلرّاط 
ونورالدين الزوايل وفرج الكشو وهند القوجني وجنيب القطاري وحممد الطرابلسي وحامت السليين وشريفة قويدر 

وبسمة غايل وحممد ياسني الزمين ورمي حسن غرف رؤساء  ومنري بن رجب وفضيلة القرقوري وزهرة خّياش
وخالد بن وفتحية محاد وأكرم املوحلي ولطفي ثائري و�اد معلول  وسامية الزموريوعباس بدر وزكرياء محودة 

 ةومساح بن مح وسلوى بن وايلرؤساء أقسام علي وحممد بوعزيز ونسرين الساملي وحمّمد شيحة وألفة اململوك 
 . مستشارون ووليد املقرون وعائشة بن بنلبحسن عفيفي ورجاء

 
والسّيدات والسادة  مندوب الحكومة العام اهلادي الزرمديينوحضر اجللسة كذلك السيد حممد 

وهالة هاجر جابر وآمال بن رمضان واملنجي احلمامي وآمال اللومي بّواب ومراد بن قسومة  لطفي دربال
 .لدى دائرة احملاسبات ومةمندوبو حك ونرجس السالمي
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 المرفقات
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  الخزينة العاّمة ومستودع الطابع الجبائيو  قائمة أمانات المصاريف وأمانات المال الجهوية  – 1
 

 أمانة املال اجلهوية بتطاوين أمانة املال اجلهوية بأريانة اخلزينة العامة للبالد التونسية

 أمانة املال اجلهوية مبدنني أمانة املال اجلهوية بنب عروس العامة للمصاريفاألمانة 

 أمانة املال اجلهوية بقبلي أمانة املال اجلهوية زغوان أمانة املصاريف  لدى وزارة الّداخلّية والتنمية احمللّية

 أمانة املال اجلهوية بقابس أمانة املال اجلهوية بنزرت أمانة املصاريف لدى وزارة العدل وحقوق اإلنسان

 1 أمانة املال اجلهوية بصفاقس أمانة املال اجلهوية باجة أمانة املصاريف لدى وزارة الفالحة واملوارد املائية

 2 أمانة املال اجلهوية بصفاقس أمانة املال اجلهوية جبندوبة أمانة املصاريف لدى وزارة الرتبية

 أمانة املال اجلهوية بالقريوان أمانة املال اجلهوية بالكاف العموميةأمانة املصاريف لدى وزارة الصحة 

 أمانة املال اجلهوية باملهدية أمانة املال اجلهوية بسليانة أمانة املصاريف لدى وزارة التجهيز 

 أمانة املال اجلهوية باملنستري أمانة املال اجلهوية بالقصرين أمانة املصاريف لدى وزارة الرياضة

 أمانة املال اجلهوية بسوسة أمانة املال اجلهوية بسيدي بوزيد أمانة مصاريف ببلدية تونس

 أمانة املال اجلهوية بنابل أمانة املال اجلهوية بتوزر 1أمانة املال اجلهوية بتونس 

 أمانة املال اجلهويّة مبنوبة أمانة املال اجلهوية بقفصة 2أمانة املال اجلهوية بتونس 

 الطابع اجلبائي مستودع  
            

 قباضات المالية -2 
 القباضة البلديّة بالفحص تسجيل عقود الشركات التجارية بالشباك املوحد جتارة والية تونسقباضة  قباضة االس اجلهوي بتونس

 املالّية احلي اإلداري بزغوانالقباضـة  1التصرف يف املؤسسات العمومية تونس قباضة  القباضة املالّية �ج اجلزيرة تونس

 القباضة املالّية مبنزل مجيل القباضة املالّية ببومهل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات املكتب األول

 القباضة املالية مبنزل بورقيبة القباضة املالية بالزهراء القباضة املالّية �ج باب بنات تونس

 القباضة البلدية مباطر القباضة املالية حبي الزهور )شارع احلرّية سابقا( تونس اخلضراءالقباضة املالّية احلي االداري حبي 

 القباضة املالية ساحة ابن خلدون مبنزل بورقيبة مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات حبمام األنف القباضة املالّية �ج غاندي تونس

 القباضة املالّية برأس اجلبل القباضة املالّية �ج ابن بطوطة حبلق الوادي بالسيجوميمركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات 

 القباضة املالية بالعالية مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بأريانة القباضة املالّية �ج النمسا بتونس

 التصرف يف املؤسسات العمومية ببنزرتقباضة  القباضة البلديّة حبلق الوادي القباضة املالّية منبليزير

 قباضة االس اجلهوي ببنزرت القباضة البلدية بالكرم القباضة املالّية شارع احلبيب ثامر بتونس

 القباضة املالّية بسجنان القباضة املالية بقرطاج القباضة املالية بسيدي حسني

 القباضة املالّية بتستور القريوان حبمام األنفالقباضة املالية �ج  القباضة املالّية �ج أنقلرتا تونس

 القباضة املالّية بنفزة القباضة املالية ببئر القصعة القباضة املالية باب سويقة

 �ج العريب زروق بباجة 18القباضة املالية  القباضة البلدية حبمام األنف املكتب األّول تونس"القباضة البلديّة 

 قباضة منتوجات االختصاصات بباجة القباضة املالّية احلي اإلداري بأريانة الثاين شارع احملطّة تونسالقباضة املالّية املكتب 

 القباضة البلدية بباجة القباضة املالية مبنوبة تونس" املكتب الثالث" القباضة البلديّة 

 املالّية مبجاز البابالقباضة  قباضة االس اجلهوي مبنوبة القباضة املالّية �ج نلسن منديال تونس

 القباضة البلدية مبجاز الباب القباضة املاليّـة باجلديدة القباضة املالّية بالكبارية

 القباضة املالّية بتربسق القباضة البلدية مبنوبة القباضة املالية باملنار

 اجلهوي بباجةقباضة االس  القباضة املالّية بالشرقية بتونس"املكتب الرابع"القباضة البلديّة  

 القباضة املالّية �ج اجلزائر جبندوبة أفريل باملرسى 9القباضة املالية شارع  القباضة املالية بالبحرية

 القباضة املالية بعني دراهم  مسينات بنب عروساالقباضة املالية بالي )سيدي البشري سابقا(القباضة املالّية �ج الساحل 

 القباضة املالّية ببوسامل القباضة البلديّة باملرسى احملجوزات بسيدي رزيققباضة البيوعات والتصرف يف 

 القباضة البلديّة ببوسامل مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات مبقرين قباضة التصّرف يف وكاالت املقابيض ببلديّة تونس

 القباضة املالّية بغار الدماء  القباضة املالية مبقرين القباضة املالّية باملنزه التاسع

 القباضة املالّية شارع احلبيب بورقيبة جبندوبة القباضة البلدية مبقرين القباضة املالية بربج الوزير

 القباضة املالية �ج عني دراهم جبندوبة القباضة املالية ساحة اجلمهورية برادس قباضة االس اجلهوي باريانة

 القباضة املالية بطربقة القباضة البلدية برادس السادسالقباضة املالية باملنزه 

 القباضة البلدية جبندوبة القباضة املالّية حبمام الشط القباضة املالية برواد
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 القباضة البلدية بطربقة القباضة املالّية بفوشانة القباضة املالّية حبّي املهرجان بتونس

 قباضة االس اجلهوي جبندوبة املاليّـة مبرناقالقباضة  القباضة املالّية بقصر السعيد

 القباضة املالية بالدمهاين القباضة املاليّـة باملرناقية قباضة العقود العدلية بأريانة

 القباضة املاليّـة بقلعة سنان مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات خبري الدين القباضة البلديّة بأريانة املكتب األول

 القباضة املالية �ج علي البلهوان بالكاف  قباضة العقود العدلية بنب عروس القباضة املالية بقلعة األندلس

 القباضة املالّية �ج بريوت بالكاف القباضـة املالية باملروج القباضة املالّية بوادي الليل

 القباضة البلدية بالكاف قباضة االس اجلهوي بنب عروس القباضة املالّية �ج اجلنة بأريانة

 القباضة املالّية بنبّـر القباضة املالية بالفحص مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بقصر السعيد

 القباضة املالية بالسرس القباضة املالّية بالناظور القباضة املالية حبي التضامن

 القباضة املالّية بالقصور بطرببةالقباضة املالية  القباضة البلدية املكتب الثاين بأريانة

 القباضة املالية بشربان  قطب استحالص أداءات املؤسسات الكربى بالبحرية املالية بدوار هيشرالقباضة 

 القباضة املالّية ببومرداس القباضة البلدية مبدنني القباضة املالّية بتاجروين

 القباضة املالّية باجلريصة ببين خداشالقباضة املالية  القباضة املالّية بساقية سيدي يوسف

 قباضة االس اجلهوي بالكاف قباضة االس اجلهوي بزغوان القباضة البلدية حبي التضامن

 القباضة املالية ببوعرادة القباضة البلدية بزغوان القباضة املالّية شارع االستقالل بباردو

 القباضة املالّية بقعفـور الوادي ببنزرتالقباضة املالية �ج حلق  القباضة البلديّة بباردو

 القباضة املالّية بالروحية القباضة املالية �ج فرحات حشاد ببنزرت القباضة املالّية بالدندان

 القباضة املالية مبكثـر  القباضة املالّية �ج طارق ابن زياد ببنزرت القباضة املاليّـة باملدينة اجلديدة بنب عروس

 القباضة املالّية شارع الطيب املهريي بسليانة  القباضة املالّية �ج ابن خلدون ببنزرت البلدية بنب عروسالقباضة 

 القباضة املالية بالبقالطة القباضة املالّية مباطر  قباضة التصرف يف املؤسسات العمومية بنب عروس

 القباضة املالّية �ج املنجي سليم باملكنني القباضة املالّية مبارث  القباضة املالّية �ج الربيد بسليانة 

 القباضة البلدية باملكنني القباضة املالّية بقابس غنوش    قباضة االس اجلهوي بسليانة

 القباضة املالّية بقصيبة املديوين القباضة املالّية مبطماطة  القباضة املالية بالكريب

 القباضة املالّية ببين حسان باملطويةالقباضة املالّية  القباضة املالّية بربقـو

 مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات باملنستري القباضة املالية مبطماطة اجلديدة ريانة فالقباضة املالية ب

 القباضة املالّية شارع احلبيب بورقيبة باملنستري القباضة البلدية بقابس القباضة املالّية مباجل بلعباس

 القباضة البلديّة باملنستري قباضة االس اجلهوي بقابس املالّية شارع احلبيب بورقيبة بالقصرينالقباضة 

 القباضة املالّية �ج الشاذيل غديرة باملنستري القباضة املالّية �ج علي بن صاحل الظاهري بقابس القباضة البلدية بالقصرين

 القباضة البلديّة بطبلبة  املالّية ببئر علي بن خليفةالقباضة  قباضة منتوجات االختصاصات بالقصرين

 مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات باملكنني القباضة املالية بطينة القباضـة املاليّــة بسبيطلة

 ببمبلةالقباضة املالّية  القباضة املالّية بساقية الزيت القباضة املاليّـة بسبيبة

 القباضة املالّية بزرمدين مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بصفاقس بتالـةالقباضة املاليّـة 

 القباضة املالّية بالوردانني القباضة املالية بقرمدة القباضة املاليّـة بفوسانة

 قباضة االس اجلهوي باملنستري القباضة املالّية بالشيحية  قباضة االس اجلهوي بالقصرين

 التصرف يف املئسسات العمومية بسوسةقباضة  القباضة املالية مبنزل شاكر  منتوجات االختصاصات بسيدي بوزيدقباضة 

 القباضة املالية تروكاديرو سوسة القباضة املالية �ج العريب زروق بصفاقس القباضة املالّية جبلمـة

 القباضة املالية بالساحلني االختصاصات بساقية الزيتمركزاستخالص حماصيل بيع مواد  القباضة املالّية بالرقاب

 البلدية باجلملقباضة ا القباضة املالّية بساقية الداير القباضة املالّية بأوالد حفوز

 بطبلبةالقباضة املالّية  قباضة العقود العدلية بصفاقس القباضة املالّية باملكناسي

 القباضة املالّية �ج االستقالل بسوسة �ج أبو القاسم الشايب بصفاقس" القباضة املالّية القباضة املالّية باملزونة

 القباضة املالّية �ج حممد معروف بسوسة القباضة املالّية طريق العني بصفاقس القباضة املالّية شارع اجلمهورية بسيدي بوزيد

  بصفاقسالقباضة املالّية شارع احلبيب بورقيبة  القباضة البلدية بسيدي بوزيد

 لقباضة املاليّـة �ج فكتور هيقو بسوسة القباضة املالّية بعقارب قباضة االس اجلهوي بسيدي بوزيد

 بسوسة 1934سبتمرب  3القباضة املالّية �ج  القباضة املالّية جببنيانة القباضة املالية بالقطار

 القباضة املالية بالنفيضة باحلنشةالقباضة املالية  بقفصة 7القباضة املالّية �ج فرحات حشاد عدد 

 القباضة املالية بسيدي بوعلي القباضة املالّية طريق تونس بصفاقس بقفصة 3القباضة املالية �ج فرحات حشاد عدد 

 القباضة املالية ببوفيشة القباضة املالّية بقرقنة القباضة املالية باملتلوي

 القباضة املالّية بالقلعة الكربى بساقية الزيتالبلدية القباضة  القباضة املالّية بالسند

 القباضة املالّية بأكودة القباضة املالّية باحملرس القباضة املالية بنفطة

 القباضة املالّية بالقلعة الصغرى  القباضة املالّية ديار الوفاء بصفاقس القباضة املالّية بقصر قفصة

 مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بالقلعة الكربى املؤسسات العمومية بصفاقسقباضة التصرف يف  القباضة املالّية بالرديف

 القباضة املالية شارع فرحات حشاد مبساكن القباضة البلدية بصفاقس القباضة املالّية بأم العرائس

 القباضة البلدية مبساكن قباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس القباضة البلدية بتوزر

 القباضة البلدية شارع حممد اخلامس بسوسة القباضة املالّية بالصخرية  القباضة املالية شارع احلبيب بورقيبة بتوزر

 مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات سوسة قباضة االس اجلهوي بصفاقس قباضة االس اجلهوي بتوزر

 قباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة )بلدية( الثالث بالقريوان القباضة املالية املكتب  القباضة املالية بدقاش 

 قباضة االس اجلهوي بسوسة القباضة املالية ببوحجلة قباضة االس اجلهوي بقفصة
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 القباضة املالية حبمام سوسة القباضة املالّية حبفوز القباضة املالّية �ج ابن املقفع بقفصة

 القباضة البلدية حبمام سوسة املالية حباجب العيونالقباضة  القباضة البلدية بقفصة 

 القباضة املالية حي الرياض بسوسة مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بالقريوان القباضة البلدية بنب قردان 

 زاوية سوسةالقباضة املالّية  القباضة املالية �ج اخلوارزمي بالقريوان القباضة املالّية بنب قردان

 القباضة املالّية باهلوارية القباضة املالّية بالشراردة القباضة املالّية جبربة أجيم

 القباضة املالية ببوعرقوب القباضة املالّية بنصر اهللا جبربة حومة السوق 1934مارس  2القباضة املالية �ج 

 بقرمباليةالقباضة البلدية  القباضة املالّية بالوسالتية القباضة البلدية جبربة

 القباضة املالّية شارع احلبيب بورقيبة بقرمبالية القباضة املالية بالسبيخة القباضة املالية جبربة ميدون

 القباضة البلدية باحلمامات قباضة االس اجلهوي بالقريوان القباضة املالّية �ج عبد احلميد القاضي مبدنني

 القباضة املالّية باحلمامات املالية بالعالالقباضة  قباضة االس اجلهوي بتطاوين 

 مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات باحلمامات القباضة املالية باملنصورة مبدنني التصرف يف املؤسساتقباضة 

 القباضة املالّية بصيادة القباضة املالّية �ج أبو لبابة مرابط بقابس القباضة املالية ببين خيار 

 القباضة املالّية احلي اإلداري جبمال القباضة املالية بسوق األحد املالية بقليبيةالقباضة 

 القباضة البلديّة جبمال  القباضة املالية بقبلي القباضة البلدية بقليبية

 القباضة املاليّـة �ج فرج اإلمّيم بقصر هالل بقبلي البلديةالقباضة  القباضة املالّية بقربة

 القباضة البلديّة بقصر هالل قباضة االس اجلهوي بقبلي ببين خالد القباضة املالية

 القباضة املالّية شارع احلبيب بورقيبة منزل متيم القباضة املاليّـة بالشابة  بتطاوين 1934مارس  2القباضة املالية �ج 

 البلدية مبنزل متيمالقباضة  القباضة املالّية باجلم  القباضة املالية �ج أمحد التليلي بتطاوين

 القباضة املالّية شارع الطيب املهريي بنابل القباضة املالّية بقصور الساف  القباضة املالّية بغمراسن

 القباضة املالّية بدار شعبان الفهري القباضة املالّية بسيدي علوان  القباضة املالّية �ج امليناء جبرجيس

 "القباضة البلديّة بدار شعبان الفهري املعاليم املختلفة باملهديةقباضة  القباضة املالية برمادة

 القباضة البلدية بنابل القباضة البلدية باملهدية  القباضة البلدية جبرجيس

 القباضة املالية شارع فرنسا بنابل مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات باملهدية  قباضة االس اجلهوي مبدنني

 مركز استخالص حماصيل بيع مواد االختصاصات بنابل القباضة املالية شارع علي البلهوان باملهدية  املالية ببئر األمحرالقباضة 

 القباضة املالية بسليمان القباضة املالّية بالسواسي  القباضة املالية بدوز

 مبنزل بوزلفةالقباضة املالية  قباضة االس اجلهوي باملهدية  القباضة املالّية باحلامة 

 قباضة االس اجلهوي بنابل القباضة البلدية بقصور الساف  افريل بقابس 9القباضة املالّية �ج 

 القباضة املالية بتاكلسة بالذهيبة املاليةالقباضة  مركز استخالص حماصيل بيع منتوجات االختصاصات بقابس

 البلدية طريق العني صفاقس القباضة القباضة املالية بشنين القباضة البلدية املروج

   القباضة املالية بالشبيكة

 

 قباضات الديوانة - 3            
 

 قباضة الّديوانة مبدنيـن قباضة الّديوانة بغـار الّدمـاء قباضة الديوانة تونس امليناء

 الّديوانة مبطار جربة مّليتةقباضة  املكتب احلدودي للّديوانـة مبلولـة مكتب الديوانة للطرود الربيديّة بتونس

 قباضة الّديوانة بقبلـّي قباضة الّديوانـة بطربقـة قباضة الديوانة بأريانـة

 قباضة الّديوانة بقابس غنّـوش قباضة الّديوانة بالكاف املكتب اجلهوي للديوانة مبنوبة

 قباضة الّديوانة بقابس املدينة   قباضة الّديوانة بقلعـة سنـان قباضة الديوانة حلق الوادي الشمايل

 املكتب اجلهوي للّديوانة بصفاقس قباضة الّديوانـة بساقية سيدي يوسف قباضة الديوانة حلق الوادي اجلنويب
 بصفاقسللشباك املوحد مكتب للّديوانة  قباضة الّديوانة بسليانـة قباضة الديوانة برادس امليناء

 قباضة الّديوانة بالصخرية قباضة الّديوانة بالقصـريـن التسريح الديواين رادسقباضة الديوانة للمخازن ومساحات 

 املكتب احلدودي للّديوانة مبطار صفاقس طينة  قباضـة الّديوانـة ببوشبكـة قباضة الديوانة مطار تونس قرطاج 

 الّديـوانة بالقيــروانقباضة  قباضة الّديـوانـة حبيــدرة الشباك املوحد مبونبليزيرقباضة الّديوانة 

 قباضة الّديوانة باملهديّـة قباضـة الّديوانـة بسيدي بوزيـد قباضة الّديوانة بنب عروس

 قباضة الّديوانة صقانص املنستري قباضة الّديـوانـة حبــزوة قباضة الديوانة بزغـوان

 املكتب اجلهوي للّديوانة باملنستري قباضة الّديـوانـة بتمغـزة قباضة  الديوانة املنطقة احلّرة ببنزرت

 املكتب احلدودي للديوانة باملطار الدويل النفيضة  قباضة الّديوانة بقفصة قباضة  الديوانة املنطقة احلّرة مبنزل بورقيبة 

 قباضة الّديوانة بسوسة امليناء قباضة الّديـوانـة بتـوزر قباضة الديوانة بنزرت امليناء

 قباضة الّديوانة سوسة املكتب اجلهوي قباضة الديوانة بتطاوين بنزرت التكريرقباضة الديوانة 

 للشباك املوحد بسوسةالديوانة  مكيب قباضة الّديوانة جبرجيس قباضة الّديـوانـة بباجـة

 قباضة الديوانة بنابـل قباضة الّديوانة بنب قردان  قباضة الّديوانـة جبندوبـة

 قباضة الّديوانة بالذهيبة قباضة الديوانة ببـوش
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	بالدّينار
	البنـود
	تصرّف 2014 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	63.054,8
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	70.354,4
	75.145,9
	80.808,8
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	28,12
	31,90
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	2013
	الجملة
	البنــود
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	2013




	- معلوم الاستهلاك على منتوجات مختلفة 
	- معلوم الاستهلاك على المشروبات الكحولية
	القيمـة
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	العنوان الأوّل
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	الإنجازات
	التقديرات النهائية
	تقديرات قانون المالية التكميلي
	تقديرات قانون الماليّة الأصلي 
	136,510 (2)
	الجملة الفرعية 1
	الجملة الفرعية 2
	المجموع العـامّ

	429,580(1)
	بالدّينار
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	البنود 
	- معلوم الاستهلاك على البنزين والزيوت


	فارق الإنجازات مقارنة
	الفوائض
	العنوان الأوّل
	نفقات التصرّف
	فوائد الدّين
	العنوان الثاني
	   نفقات التنمية 

	النفقات
	البيانات
	2014
	2013
	وبلغ حجم التحويلات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل 51,872 م.د وهو ما يمثّل نسبة 0,30 % من الاعتمادات النهائية لنفقات التصرّف.
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	      جملة الموارد الجبائيـة
	3.862.420.841
	5.874.894.232
	جملة الموارد غير الجبائيـة
	الموارد الذاتيـة (2)
	موارد الاقتراض
	جملة موارد ميزانيـة الدّولة
	(1) تمّ احتساب نسبة الضّغط الجبائي باعتماد قيمة النّاتج الداخلي الخام لسنتي 2014 و2013 والمقدّرة بالأسعار الجارية على التّوالي بـمبلغ 80.816 م.د     و75.152 م.د وفق التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2015.
	(2) باعتبار الهبات الخارجية.
	بالدّينار
	الفارق بين انجازات 2014
	 وانجازات 2013
	الفارق بين الإنجازات
	والتّقديرات لسنة 2014
	الإنجازات
	التّقديرات النهائيّة
	البنود
	النسبة (%)
	القيمة
	النسبة (%)
	القيمة
	2014
	2013
	2014
	1.080.033.416
	2.662.921.589
	التغيّرات 2014\2013




	ثانيا- المداخيل غير الجبائيـة الاعتيادية
	أوّلا - موارد الحسابات الخاصّة في الخزينة
	فمن الناحية الأولى، ضبط قانون الماليّة لسنة 2014 حجم الاعتمادات المرسّمة بباب النّفقات الطارئة وغير الموزّعة في حدود 296,186 م.د وخفّض فيها قانون المالية التكميلي لتبلغ 268,811 م.د مقابل 155,133 م.د في سنة 2013. واقتصر توزيع هذه الاعتمادات بين بقية ال...
	وارتفعت حصة قسم التأجير العمومي من هذه الإعتمادات إلى 72,81 % في سنة 2014 مقابل 60,15 % في التصرف السّابق خصّص الجزء الأوفر منها لتأجير الأعوان القارين وذلك رغم انتفاء الصبغة الطارئة على هذا الصنف من النفقات. وكان هذا الارتفاع على حساب قسم وسائل المصا...
	وعلى صعيد أبواب الميزانية، انتفعت وزارة الدفاع الوطني باعتمادات تكميلية قدرها 53,227 م.د خصّص منها مبلغ 49,612 م.د لتأجير الأعوان القارّين. وكان نصيب وزارة المالية من هذه الاعتمادات في حدود 44,248 م.د منه 35,400 م.د لنفقات التأجير العمومي حسب البرامج....
	ومن ناحية ثانية، تواصل في سنة 2014  تراجع الحجم الجملي للاعتمادات التي تمّ تحويلها من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل ليبلغ 51,872 م.د مقابل 62,787 م.د في التصرّف السّابق و105,773 م.د في سنة 2012  ومثّلت هذه التحويلات ضمن الاعتمادات النهائية لنفقات التصرّ...
	وأفرزت هذه التحويلات زيادة صافية في اعتمادات قسم وسائل المصالح (4,378 م.د) وفي المقابل انخفضت اعتمادات قسمي التأجـير العمومي والتدخل العمومي على التوالي بمبلغ 2,832 م.د و1,546 م.د. ويبرز الجدول الوارد بالملحق عدد 6 الاعتمادات المحوّلة من قسم إلى قسم و...
	ونتيجة لكلّ هذه التعديلات، بلغ حجم الاعتمادات النهائيّة المرصودة للعنوان الأوّل من ميزانية الدولة لسنة 2014 ما قيمته 18.817,700 م.د مسجّلا مقارنة بالتصرّف السابق، تقلّصا نسبته 1,98 % مقابل نموّ بنسبة 20,03 %. وباعتبار النسبة المقدّرة لنموّ الأسعار في ...
	ثانيا- الاعتمادات المأمور بصرفها

	وتمّ بموجب قانون الماليّة لسنة 2014، تخصيص اعتمادات قدرها 416,242 م.د لباب نفقات التنمية الطارئة. ثمّ تمّ التخفيض فيها بقانون المالية التكميلي إلى 133,038 م.د. واقتصر توزيع هذه الاعتمادات على مبلغ 47,403 م.د استأثر قسم التمويل العمومي على الجانب الأوف...
	عادت في سنة 2014 الاعتمـــــادات الموزّعة بعنوان التمويل العمـــــومي إلى الارتفاع حيث بلغت  2.253,399 م.د مقابل 1.779,304 م.د في السنة السابقة أي بنسبة 26,64 % مقابل تراجع بنسبة 12,71 %. وتمّ صرفها في حدود 2.219,326 م.د مسجّلة نسبة استهلاك قدرها 98,4...
	وسجّلت سنة 2014 نموّ هذه النفقات بما قيمته 490,326 م.د ونسبته 28,36 % مقابل تدنّ نسبته    13,74 % في التصرّف السابق. وانجرّ هذا التطوّر عن ارتفاع نفقات التمويل العمومي المموّل مباشرة من موارد الدّولة (+ 497,047 م.د) حدّ منه تقلّص نفقات التمويل العمومي...
	بلغت في سنة 2014 الاعتمادات النهائية المرصودة بعنوان التمويل العمومي المحمول مباشرة على موارد الدّولة ما قيمته 2.168,748 م.د مسجّلة نموّا بنسبة 27,91 %. وبلغت الاعتمادات المأمور بصرفها 2.162,463 م.د أي باستهلاك بنسبة 99,71 %. ومقارنة بإنجازات السنة ال...
	ويبرز الجدول الموالي توزيع النفقات بعنوان التمويل العمومي المحمول مباشرة على موارد الدّولة وتطوّرها في سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 :
	يتّضح من الجدول أنّ تطوّر النفقات المنجزة في سنة 2014 بعنوان التمويل العمومي المموّل مباشرة من موارد الدّولة (+497,047 م.د) نتج أساسا عن إنجاز نفقات تتعلّق ببند أحدث في سنة 2014 لتسجيل مصاريف "تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية" (+ 299,835 م.د) علما...
	وعلى صعيد هيكلة هذه النفقات، تواصل في هذه السنة تراجع حصّة بند التدخلات لتبلغ 37,95 % مقابل 56,37 % في التصرّف السّابق و76,06 % في سنة 2012. وفي مقابل ذلك تواصل تدعّم حصّة المساهمات لتبلغ 31,13 % مقابل على التوالي 31 %  و6,20 %.
	ويبرز الجدول التّالي توزيع الاستثمارات وتطوّرها خلال سنتي 2013 و2014 :
	-  التـدخّـلات
	- الـمساهمات
	- تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية
	2- التّمويل العمومي المرتبط بموارد خارجيّة موظّفة
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