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تحليل موارد ونفقات ميزانية الّدولة وميزانّيات : الجزء الثالث
الّدولة  حقة ميزانياتها ترتيبّيا بميزانّيةالمؤّسسات العمومّية المل

 بالخارج  الّدبلوماسّية والقنصلّية والمراكز
 2013والصناديق الخاّصة لسنة 
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ة وميزانّيات المؤّسسات العمومّية الملحقة زانّية الدولتحليل موارد مي: األّول العنوان
  الدبلوماسّية والقنصلية بالخارجولة والمراكز ترتيبّيا بميزانّية الدّ  ميزانّياتها

العنوانني األّول والثاين وصناديق اخلزينة  2013 ولة لسنةتتضّمن التحاليل املتعّلقة مبوارد ميزانية الدّ 
امللحقة ميزانياتا ترتيبّيا مبيزانية الدولة واملراكز الدبلوماسّية والقنصلية باخلارج وموارد  ةوميزانيات املؤّسسات العموميّ 

 .املالّية للسنةاملدرجة باحلساب العاّم ناديق اخلاّصة الصّ 
 

 موارد ميزانية الّدولـة -القسم األّول 

 2013 واملتعّلق بقانون املالّية لسنة 2012ديسمرب  29املؤرّخ يف  2012لسنة  27ضبط القانون عدد 
مبوجب وّمت . 2012د يف سنة .م 22.810مقابل  د.م  26.692ملوارد ميزانّية الّدولة مببلغ األّولّية التقديرات اجلملّية 

هذه  الرتفيع يف 2013واملتعّلق بقانون املالّية التكميلي لسنة  2013ديسمرب  23املؤرّخ يف  2013لسنة  51القانون عدد 
  .ابقةيف السنة السّ  % 10,81مقابل  % 1,87د أي بزيادة بنسبة .م 27.191لتبلغ  التقديرات

يادة يف تقديرات ت الزّ متّ من القانون األساسي للميزانّية  21وعدد  16الفصلني عدد ووفقا ألحكام 
والتخفيض يف تقديرات موارد احلسابات اخلاصة يف اخلزينة مببلغ  )12F1(د.م 3,227موارد القروض اخلارجّية املوظّفة مببلغ 

بلغت  )د.م 140,454( أموال املشاركةبعنوان حسابات خالل الّسنة  احملّصلةوباعتبار املقابيض  .د.م 99,500
مسّجلة مقارنة بالتصّرف الّسابق  ،د.م  27.334,681 قيمتهما  2013يف سنة  الّدولة رات النهائيــة ملوارد ميزانّيةالتقدي

  .% 7,62د وبنسبة .م 1.935,849زيادة مببلغ 

د .م 2.153,539مببلغ ) د.م 25.181,142( 2012إجنازات سنة  2013النهائية لسنة  وفاقت التقديرات
على أساس  2013تقديرات سنة  بنيتو  إىل أنّه طبقا ملا جاء بامليزان اإلقتصادي،وجتدر اإلشارة  .% 8,55وبنسبة 

 .ألف موطن شغل 90 حداثإو  % 4,8 حدوديف ونسبة تضّخم مايل  % 4,5 يف حدودعة نسبة منّو متوقّ 

، د.م 26.943,574 ما قيمته 2013جناز بلغت املوارد اجلملّية احملّصلة للميزانّية يف سنة وعلى مستوى اإل
التقديرات النهائّية مقارنة با أّ�ا سّجلت نقص غريد، .م 251,574ا قدره املوارد التقديرات األصلّية مب هذه وجتاوزت

 .2012يف سنة  % 99,14مقابل  % 98,57نسبة إجناز هذه التقديرات تراجعا إىل  شهدتو . د.م 391,107مببلغ 
إىل تقديرات قانون املالّية األصلي منها إىل التقديرات النهائية وذلك رغم صدور قانون وكانت اإلجنازات أقرب 

 .املالّية التكميلي يف موّىف السنة

                                                 
املتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية  2015 ماي 12 قرار وزير املالّية املؤرّخ يف )1(

 .2013 لسنة للّدولة التنمية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج
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   :مقارنة بالتقديرات األصلّية والنهائّية 2013ولة لسنة ويربز اجلدول التايل موارد ميزانية الدّ 

11Bبالّدينار 

12Bالبنـود 

13B14  2013 تصّرفBفارق اإلنجازات مقارنة 
تقديرات قانون 

 األصلي  المالّية
التقديرات 

 النهائية
 اإلنجازات

 بتقديرات قانون
 األصلي  المالّية 

 التقديرات النهائيةب

15B1.150.940.843 - 282.540.843 - 17.707.659.157 18.858.600.000 17.990.200.000 العنوان األّول 

 787.962.432 - 525.462.432 - 15.044.737.568 15.832.700.000 15.570.200.000 املداخيل اجلبائية االعتيادية -

املداخيل غري اجلبائية  -
 االعتياديّة

2.420.000.000 3.025.900.000 2.662.921.589  242.921.589 - 362.978.411 

16B1.196.556.690 - 1.292.229.398 - 6.249.770.602 7.446.327.292 7.542.000.000 العنوان الثاني 

 57.638.067 - 550.461.933  1.375.461.933 1.433.100.000 825.000.000 املداخيل غري االعتيادية -

 4.874.308.669 )1(6.013.227.292 6.717.000.000 موارد االقرتاض -
118B

- 1.842.691.331 - 1.138.918.623 

17B 1.956.390.792  1.826.344.787  2.986.144.787 1.029.753.995 1.159.800.000 )2(صناديق الخزينة 

 1.634.985.270  1.364.485.270  2.524.285.270 889.300.000 1.159.800.000 ة احلسابات اخلاّصة يف اخلزين -

 321.405.522   461.859.517  461.859.517 140.453.995 - حسابات أموال املشاركة -

18B391.106.741 - 251.574.546  26.943.574.546 27.334.681.287 26.692.000.000 ميزانية الّدولة 
 .   بعنوان الرتفيع يف تقديرات موارد القروض اخلارجّية املوّظفة ينارد 3.227.292باعتبار مبلغ ) 1(
 .      باعتبار الفوائض املنقولة من الّتصرف الّسابق )2(

 

والبالغ النهائية  مقارنة بالتقديراتامليزانّية يّتضح من اجلدول أعاله أّن النقص احلاصل يف تعبئة موارد 
وموارد ) د.م 1.150,941 -(وان كّل من موارد العنوان األّول ننقص يف تعبئة ما كان مقّدرا بعنتج عن د .م 391,107

 . د.م 1.956,391صناديق اخلزينة مببلغ املوظّفة لاملوارد  حّد منه منوّ ) د.م 1.196,557 -(العنوان الثّاين 
   

قص يف تعبئة  نلأساسا ائية ارد عنواين امليزانية مقارنة بالتقديرات النهو قص املسّجل يف حتقيـق مويعزى النّ 
واملداخيل غري اجلبائية ) د.م 787,962 -(املداخيل اجلبائية اإلعتيادية و ) د.م 1.138,919 -(اض كّل من موارد االقرت 

د للحسابات .م 1.634,985 بني توّزعتفقد صناديق اخلزينة، الزيادة احملّققة ملوارد أّما ). د.م 362,978 -(االعتياديّة 
 تمتثّلاخلزينة  صناديقأّن الزيادة احملققة يف موارد بعلما املشاركة د حلسابات أموال .م 321,406و اخلاصة يف اخلزينة

  .ابقالتصّرف السّ  مناملنقولة  ئضالفوايف يف جمملها 
 

 1.763      مببلغ )د.م 25.181( 2012 سنة جنازاتبإ مقارنة 2013املوارد احملّصلة خالل سنة  تطّورتو 
 % 15,74  بنسبةد و .م 2.409العنوان األّول مببلغ  كّل من  ونتج هذا النمّو عن تطّور موارد .% 7 وبنسبة د.م
 .% 10,13 نسبةبد و .م 704حّد منه تراجع موارد العنوان الثاين مببلغ د .م 57اخلزينة مببلغ صناديق و 

  
 : 2012مقارنة بسنة  2013ويربز اجلدول املوايل املوارد احملّصلة يف سنة 
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 مقابل % 9,76إىل  د.م 22.069,266والبالغة  ع نسق منّو املوارد الذاتّية للميزانّيةا ارتف 2013سنة  شهدت
املوارد  هذه واستمّدت .)% 14,15( 2011سنة  يف الذي سّجلته دون أن تصل إىل النسق السنة الّسابقة يف % 6,84

د .م 368مببلغ املوارد غري اجلبائية و  % 10,93بنسبة د و .م 1.595مببلغ املوارد اجلبائية  منوّ  من 2013يف سنة تطّورها 
ة بنسق منّو املوارد تواصل ارتباط نسق تطّور املوارد الذاتّية بصفة أساسيّ  وتتعّني اإلشارة إىل .% 6,68بنسبة و 

 . اجلبائّية
 

باألسعار اجلارية  الناتج الداخلي اخلامّ  منوّ  نسق بنسق فاق 2013رت املوارد اجلبائية يف سنة وتطوّ 
1T% 8,14 مقابل % 10,93(

 
13F

)1(
1T(  ّيف سنة  % 20,71مقابل  % 21,24بلغ  الذيإىل تفاقم الضغط اجلبائي ى ممّا أد

 . 2013امليزان االقتصادي لسنة بحمّددة  %  21,3ونسبة  2012
 

. %  91,18بنسبة ) د.م 26.133(قات امليزانية د يف تغطية نف.م 23.828الغة الب املوارد الوطنيةامهت وس
  ).د.م 1.759(وموارد االقرتاض الداخلي ) د.م 22.069(وتوّزعت بني املوارد الذاتّية 

 

ة نفقات امليزانيّ  وارد ونسبتها يف تغطيةاملة مقارنة جبملة ويربز اجلدول املوايل تطّور نسبة املوارد الذاتيّ 
 :2013إىل  2010من خالل الفرتة 

                                                 
 .2013للبنك املركزي التونسي لسنة التقرير السنوي  )1(

   ر بالّدينا  
119Bالبنود الموارد المحّصلة 2012\2013 التغّيرات 

 2012 2013  القيمـة )%(النسبة 
 املداخيل اجلبائيـة االعتياديّـة - 13.557.044.355 15.044.737.568 1.487.693.213      10,97
 املداخيل اجلبائية املوظفة للحسابات اخلاصة يف اخلزينة - 1.042.144.786 1.149.634.077 107.489.291      10,31

 جملة الموارد الجبائيـة       14.599.189.141 16.194.371.645       1.595.182.504      10,93
 ) الضغط الجبائي نسبة(       )1(  )% 20,71( )1() % 21,24(    

 املداخيل غري اجلبائية االعتيادية  - 1.741.861.965 2.662.921.589     921.059.624      52,88
 املداخيل غري االعتياديـة - 1.879.023.557 1.375.461.933  503.561.624   - - 26,80
 املداخيل غري اجلبائية املوظفة للحسابات اخلاّصة يف اخلزينة - 1.467.214.233 1.374.651.193   92.563.040  - - 6,31

 املشاركةموارد حسابات أموال  - 419.109.666 461.859.517 42.749.851      10,20
6,68       367.684.811 120B5.874.894.232 121B5.507.209.421 122Bجملة الموارد غير الجبائيـة 
9,76       1.962.867.315 22.069.265.877 20.106.398.562 123B 2(الموارد الذاتيـة( 
3,95 - -   200.434.802 4.874.308.669 5.074.743.471 124Bموارد االقتراض 

7,00       1.762.432.513 26.943.574.546 25.181.142.033 125Bجملة موارد ميزانيـة الّدولـة 

)1( 126B 70.491و  د .م 76.232واملقّدر باألسعار اجلارية على التوايل بـمبلغ  2012و 2013ّمت احتساب نسبة الّضغط اجلبائي باعتماد مبلغ الّناتج احملّلي لسنيت 
 . 2014د وفق تقرير البنك املركزي التونسي لسنة .م
 .اخلارجية باعتبار اهلبات )2(
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 2013 2012 2011 2010 السنوات
 81,91 79,85 84,85 90,41 )%(حّصة الموارد الذاتية من جملة موارد الميزانية  -

 84,45 85,62 87,33 88,80 )%( ة تغطية الموارد الذاتية للنفقاتنسب -

 

 2011وبعد تراجعها خالل سنيت  مجلة موارد امليزانيةمن ة الذاتيّ املوارد حّصة  أنّ من اجلدول  يتبّني 
 غري أ�ا مل تبلغ املستوى الذي كانت عليه يف تصّرف 2013يف سنة  % 81,91شهدت ارتفاعا طفيفا لتبلغ  2012و

مقابل  % 9,76     منّو بنسبة(بنسق فاق نسق منّو موارد اإلقرتاض  ةاملوارد الذاتيّ ويعود هذا التحّسن إىل منّو  .2010
 % 84,45 حيث بلغت يف تقّلصها امليزانّية نسبة تغطية املوارد الذاتية لنفقات وواصلت ).% 3,95تراجع بنسبة 

 ةاملوارد الذاتيّ  منوّ  مقارنة بنسقنسق منّو النفقات  جتاوزإىل ويعود ذلك أساسا  .ابقف السّ يف التصرّ  % 85,62 مقابل
  .)% 9,76مقابل  % 11,28(

 

ت مداخيل حسابات أموال املشاركة، نتضمّ  القانون األساسي للميزانية من 19الفصل خالفا ألحكام و 
د خالل .م 48,4  بلغ جمموع هذه املواردو . ساباتاحلفائدة عدد من موارد جبائّية لابقة، على غرار السنوات السّ 

 % 59,39 و د.م 48,9 التوايلعلى  مقابل املشاركةسابات أموال السنة حلمن موارد  % 34,46أي ما ميّثل  2013سنة 

  .ابقف السّ يف التصرّ 
 

I-  مـوارد العنـوان األّول 
 

 .د.م 17.990,200مببلغ  2013للميزانّية يف سنة  وارد العنوان األّولمباألولّية املتعّلقة تقديرات حّددت ال
وّمت حتصيل . د.م 18.858,600د لتصبح يف حدود .م 868,400مببلغ وّمت الرتفيع فيها مبوجب قانون املالّية التكميلي 

وعن التقديرات  د.م 282,541 ولية مببلغاألعن التقديرات  بنقصد أي .م 17.707,659 يف حدود املوارد هذه
 .د.م 1.150,941 النهائية مببلغ
 

اجلبائية  داخيلاملكّل من  حتقيق احلاصل يفالنقص  عنالنقص يف إجناز التقديرات النهائية  نتجو 
  .)د.م 362,978 -(املداخيل غري اجلبائّية االعتيادية و ) د.م 787,963 -( االعتيادية

 

 2012 سنة  ومبقابيض السنة تقديراتمقارنة ب 2013 ويربز اجلدول الّتايل مقابيض العنوان األّول يف سنة

: 
 
 

 



34 
 

 

 476,945    مقابل % 15,74 وبنسبة د.م  2.408,753 ةقيمب 2013سنة موارد العنوان األّول يف  تطّورت

 10,97 +(      تياديةاالعاجلبائّية  املداخيل من كلّ  عن منوّ ر هذا التطوّ  ونتج. يف التصّرف الّسابق % 3,22ود .م

االعتياديّة  املداخيل اجلبائيةحّصة  تراجع 2013وشهدت سنة . )% 52,88 +( تياديةالعاجلبائّية ا غري داخيلاملو ) %
 .2012 سنة يف % 88,61 مقابل % 84,96ضمن موارد العنوان األّول إىل 

 

أساسا إىل التطّور الذي شهدته األداءات املباشرة االعتيادية  ويعزى تطّور املداخيل اجلبائية اإلعتيادية
داخيل أمالك الّدولة ملإىل التطّور اهلاّم جع ير فإنّه بائية اإلعتيادية اجلغري تطّور املداخيل  أّما .% 19,84 بنسبة

 .% 25,21واملداخيل املالية االعتيادية بنسبة  % 97,70بنسبة 

 المداخيل الجبائيـة االعتيادية -أّوال 

فيها  الرتفيعّمت و د .م 15.570,200 مببلغ ةاالعتياديّ املداخيل اجلبائّية ية املتعّلقة باألّولقديرات حّددت التّ 
مقابل  د.م 15.832,700ىل إلرتتفع بذلك التقديرات النهائّية د .م 262,500مببلغ ة التكميلي قانون املاليّ  مبوجب

مببلغ النهائية التقديرات  أقّل منأي  د.م 15.044,737املوارد احملّصلة  وبلغت .ابقيف التصّرف السّ د .م 13.689,500
  .%  4,98وبنسبة د .م  787,963

 د.م 1.487,693ابق مببلغ مقارنة بالتصّرف السّ  2013يف سنة تطّورت املداخيل اجلبائية االعتيادية و 
هذا حّصة  تدّعمتواصل  أساسا من األداءات املباشرة االعتيادية ممّا نتج عنهتأتت الزيادة و  .% 10,97وبنسبة 
 سنةيف  % 43,81مقابل  2013يف سنة  % 47,31 تهنسبما  مثّلتحيث  املداخيل اجلبائّية االعتياديّةضمن  الصنف

2012. 

54Bاربالّدين   
55B 2013الفارق بين انجازات 

 2012وانجازات  
57Bبين اإلنجازات فارقال 

58B2013سنة ل والّتقديرات 
59Bاإلنجازات 

60Bالنهائّية الّتقديرات 
61Bالبنود 

62B النسبة)%( 63B64 القيمةB النسبة)%( 65Bالقيمة 
66B2013 67B2012 68B2013 

 االعتياديةاملباشرة  األداءات  7.427.000.000 5.939.611.883   7.118.100.556 308.899.444   - 4,16   - 1.178.488.673   19,84
 عتياديةالغري املباشرة ا واملعاليم األداءات  8.405.700.000   7.617.432.472   7.926.637.012 479.062.988   - 5,70   -   309.204.540   4,06

 تياديةاالع الجبائّية المداخيل  15.832.700.000 13.557.044.355   15.044.737.568    787.962.432  - 4,98   -   1.487.693.213   10,97

 عتياديةاملالّية اال املداخيل  1.985.000.000 1.077.084.953   1.348.638.202 636.361.798   - 32,06  - 271.553.249   25,21

 ياديةاالعتأمالك الّدولة  مداخيل  1.040.900.000  664.777.012   1.314.283.387 273.383.387        26,26     649.506.375    97,70

52,88    921.059.624 -  12,00   -   362.978.411    69B2.662.921.589   1.741.861.965 3.025.900.000  االعتيادّيةالجبائّية  غير المداخيل 

 موارد العنوان األّول جملة  18.858.600.000 15.298.906.320   17.707.659.157 1.150.940.843  -     6,10  - 2.408.752.837    15,74
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 األداءات المباشرة االعتيادية -أ 

وعلى  .د.م 7.427مببلغ  2013التقديرات النهائية بعنوان األداءات املباشرة االعتيادية يف سنة  ضبطت
نقصا مقارنة  د.م 7.118,101 الّسنة أفرزت املداخيل احملققة والبالغة تكميلي يف موىفّ الّرغم من اعتماد قانون مالية 

ابق حماصيل التصّرف السّ  2013داءات يف سنة مداخيل هذه األوجتاوزت  .د.م 308,899النهائية بقيمة بالتقديرات 
  .% 0,43نسبة بد و .م 25,232زيادة مببلغ مقابل  % 19,84د وبنسبة .م 1.178,489مببلغ 

 

مقارنة  2013ويربز اجلدول التايل هيكلة املداخيل بعنوان األداءات املباشرة االعتيادية وتطّورها يف سنة 
          :  2012بسنة 

 بالّدينار                                                                                                                                         
127B 2012 إنجازات 2013 إنجازات 2012\2013التغّيرات  

 البنود
 

 النسبة
)%( 

 القيمة
ة الحصّ 

)%( 
 القيمة

ة الحصّ 
)%( 

 القيمة

 الضريبة على دخل األشخاص الطبيعّيني - 3.193.951.120 53,77 3.716.405.319 52,21 522.454.199 16,36
 الضريبة على الّشركات - 2.745.660.762 46,23 3.401.695.236 47,79 656.034.474 23,89

 جملة األداءات المباشرة االعتيادية - 5.939.611.882      100,00 7.118.100.555 100,00 1.178.488.673 19,84
 

املداخيل بعنوان  تطّور إىل 2013مداخيل األداءات املباشرة االعتياديّة يف سنة  منوّ ارتفاع نسق  يعزىو 
لضريبة على دخل ااملداخيل بعنوان كذلك و  % 23,89وبنسبة د .م 656,035الضريبة على الشركات بقيمة 

  .% 16,36د وبنسبة .م 522,454مببلغ  األشخاص الطبيعيني
 

 2012 حتّسن النشاط اإلقتصادي للبالد خالل سنة داخيل الضريبة على الشركات نتيجةوتطّورت م

1T14F ℅ 3,9ابقة اإلمجايل للناتج احمللي بأسعار السنة السّ  بلغت نسبة النموّ حيث 
)3( 

1T1,8 نسبته يبمنّو سل مقابل ℅ 

 .2011 خالل سنة
 

 تطّورالرتفيع يف األجور وكذلك الطبيعيني نتيجة كما تطّورت حماصيل األداء على دخل األشخاص 
1T15Fألف 113 إىلالشغل  مواطن حداثاتإ

)1(
1T  وتوزعت . 2012ألف خالل سنة  85مقابل  2013يف سنة موطن شغل

قطاع يف ألف  13,5و ألف يف قطاع البناء 21,6وألف موطن شغل  29,1بعدد  اإلدارةهذه اإلحداثات أساسا بني 
 .2012خالل سنة ألف  6,2وألف  1,6وألف  17,6على التوايل مقابل السياحة 

 

                                                 
 .2013 التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة )1(
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من مداخيل األداءات املباشرة ر نصيبها تطوّ إىل  2013يف سنة الضريبة على الشركات منّو أّدى و 
    .ابقيف التصّرف السّ  % 46,23مقابل  % 47,79 تدّعمت حّصتها لتبلغاالعتياديّة حيث 

 

يف سنة  األداءات املباشرة االعتيادية مداخيل سامهت كّل البنود يف منوّ ابق على غرار التصّرف السّ و 
 د.م 471,311ود .م  646,221 وايلـوالتسوية والتسبقات مبا قيمته على التاخلصم من املورد  مردود ارتفع حيث 2013

 .د.م  60,957و
 

مداخيل األداءات املباشرة االعتيادية يف سنة املسامهة األكرب يف الزيادة يف  لخصم من املوردل ولئن كان
وتراجعت حصة املبالغ املدفوعة  .يف التصّرف الّسابق % 64,10 مقابل % 62,56إىل  ته تراجعتحصّ  نّ فإ، 2013

بعنوان  حّصة املداخيل تدّعمت مقابل ذلكيف و. ابقيف التصّرف السّ  % 12,77 مقابل % 11,52 إىل على احلساب
 .2012 يف سنة % 23,13 مقابل 2013 يف سنة % 25,92 إىل التسوية

 

 : 2012 ةنومقارنتها بس 2013االعتيادية يف سنة  مداخيل األداءات املباشرة رتطوّ  اجلدول املوايل يبّني و 

                                                                                          

 الخصم من المـورد: التسبقات  -1

مقابل  د.م 4.471 ما قيمتهصم من املورد اخل مداخيلبعنوان  2013لسنة ات الّنهائية التقدير  بلغت
رات بقيمة ـقديالتمقارنة ب انقص بذلك مفرزةد .م 4.453,314وبلغت اإلجنازات . ابقيف التصّرف السّ د .م 3.821

 .% 16,97د وبنسبة .م 646,221 مببلغابقة ـــإجنازات الّسنة السّ وزيادة مقارنة ب % 0,4وبنسبة د .م 17,686
 

خاّصة   عن حتقيق ايرادات هاّمة إضافّية بعنوان بعض الفصول يذكر منها أساسا الزيادة هذه  وترتّبت
املكافأة والعمولة "و) د.م 67,214+( "ةالصفقات العموميّ  بعنوانالتسبقات "و )د.م 427,960(+" املرتّبات واألجور"

  .)د.م 44,070 +(مداخيل األموال املنقولة كذلك و ) د.م 66,915(+" والوساطة واألكرية واألجـور الظرفية
 

 بالّدينار
 128B2012 إنجازات 2013 إنجازات 2012\2013 التغّيرات 

النسبة  البنود
)%( 

ة الحصّ  القيمة
)%( 

 القيمة
ة الحصّ 

)%( 
 القيمة

 اخلصم من املورد: التسبقات - 3.807.093.221 64,10 4.453.314.023 62,56 646.220.802 16,97
 املبالغ املدفوعة على احلساب: التسبقات - 758.797.174 12,77 819.753.921 11,52 60.956.747 8,03

 التسوية - 1.373.721.488 23,13 1.845.032.612 25,92 471.311.124 34,31
 عتياديّةجملة األداءات المباشرة اال 5.939.611.883 100,00 7.118.100.556 100,00 1.178.488.673 19,84
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اليت و بات واألجور ية االستخالصات بعنوان املرتّ  من هيكلة املداخيل بعنوان اخلصم من املورد أمهّ تبّني و 
 .ابقيف التصّرف السّ  % 69,34 مقابل %  68,89ما نسبته  2013بلغت حّصتها يف سنة 

 

 عن) % 16,21(بعنوان اخلصم من املورد بعنوان املرتّبات واألجور  2013وترتّبت الزيادة احلاصلة يف سنة 
بني األطراف  املربم ة واملؤّسسات واملنشآت العمومية املقّررة باالتّفاقصرف الزّيادة يف األجور يف الوظيفة العموميّ 

 .موطن شغل جديدلف أ 113حداث إلونتيجة  2012 سنةيف  االجتماعّية
 

 المدفوعـة على الحساب المبالغ: التسبقات  -2

ارتفعت و . د.م 796بقيمة املبالغ املدفوعة على احلساب بعنوان  2013لسنة  النهائية تقديراتال ضبطت
نقص مقابل  % 2,98 نسبتهد و .م 23,754 قدرهللتقديرات  جتاوزالة بذلك د مسجّ .م 819,754إىل  املوارد احملّصلة
 .ابقةيف السنة السّ  % 6,67د وبنسبة .م 54,203مببلغ يف التحصيل 

وبنسبة  د.م 60,957 مببلغ 2012 مقارنة بسنة 2013 سنة املبالغ املدفوعة على احلساب خاللوتطّورت 
بعنوان خمتلف البنود حيث ارتفعت التسبقات التسبقات املدفوعة  ارتفاع حجمبطّور هذا الت ويفّسر. % 8,03

األشخاص الطبيعيني و ) د.م 13,859+(الشركات البرتولية و ) د.م 29,649 +(من قبل الشركات غري البرتولّية املدفوعة 
 .)د.م 5,337+(تجارية الوبعنوان أرباح املهن غري ) د.م 12,112+(بعنوان األرباح الصناعية والتجارية 

 الّتسويـة -3

والبالغة  2013يف سنة  داءات املباشرة االعتياديةوان األبعنعن طريق التسوية  املوارد احملّصلة شهدت
يعزى و . % 14,58وبنسبة  د.م 314,967بقيمة ) د.م 2.160(رات النهائية ـالتقديمقارنة ب نقصاد .م 1.845,033

الضريبة على و % 57,61 وبنسبةد .م 165,908 مببلغبرتولية الالضريبة على الشركات غري  من كلّ إىل  أساسا النقص 
 .% 8,85 وبنسبةد .م 152,941 مببلغدخل الشركات البرتولية 

 

مببلغ  2013يف سنة املـوارد يف ارتفاعها حيث تطّورت هذه واصلت  2012سنة جنازات بإومقارنة 
 إىل املفعول املزدوج للزيادة يف دفوعات الشركات البرتوليةأساسا ويعزى هذا النمّو . % 34,31د وبنسبة .م 471,311

شخاص الطبيعيني ودفوعات األ )د.م 22,681(+ واملعاليم التكميلية على كاهل شركات النفط ) د.م 510,010 (+
 . من ناحية أخرى) د.م 72,316 -(ات غري البرتولية ن ناحية ولرتاجع دفوعات الشركم) د.م 8,303(+

قانون املالية التكميلي الرتفيع يف تقديرات الدفوعات املتأتية من  مبوجب ىل أنّه متّ شارة إوجتدر اإل
وضعية إىل البالنظر هذا الرتفيع وجاء  .% 55,68 بنسبة ل تعديالد وهو ما ميثّ .م 618 الشركات البرتولية مببلغ
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 الشركات حيث تكون 2013 يف موىف تصّرف اعتمادهّمت وأّن قانون املالية التكميلي باعتبار  لموارد احملّققةل الفعلّية
 .املتعلقة بالتسوية قد أودعت تصارحيها اجلبائية البرتولية

 

استخالص مبلغ استثنائي مل يتّم تقديره بامليزانية بعنوان جباية برتولية على كاهل  2013سنة  وشهدت
بالعالقة مع  2012ديسمرب  شهر استخالصه يف كان يتعّني د  .م 245سة التونسية لألنشطة البرتولية قيمته املؤسّ 
20121T16F دات الدعم بعنوان سنةمتخلّ 

)1(
1T. 

 األداءات والمعاليم غير المباشرة االعتيادية -ب

 مبا قيمته 2013يف سنة  األداءات واملعاليم غري املباشرة االعتيادية ملواردالتقديرات النهائية ضبطت 
 مببلغ 2013يف سنة  املوارد احملّصلة ارتفعتابقة، ومقارنة بالسنة السّ . %  94,30حتصيلها بنسبة ّمت  د.م 8.405,700

   .2012سنة  يف % 12,44 نسبةبو  د.م 842,768 زيادة مببلغ مقابل % 4,06د وبنسبة .م 309,205
 

 1,87(نسق منّو املعاليم الديوانية  تدينإىل  اباشرة أساساملم غري راجع نسق منّو األداءات واملعاليتويعود 

  % 3,66(   على االستهالك علوموامل) % 13,70 مقابل % 1,74(واألداء على القيمة املضافة  )% 27,48 مقابل %

منّو واردات رتاجع كذلك بو  % 2,3 إىل اإلقتصاديالنمّو وهي أداءات ومعاليم تأثرت برتاجع نسق  .)% 8 مقابل
20121T17F خالل سنة  % 13,3و % 3,9 على التوايل مقابل 2013سنة  يف  % 3,5البضائع واخلدمات إىل 

)2(
1T.  

 

  : 2012و 2013 يف سنيتايل تطّور األداءات واملعاليم غري املباشرة االعتيادية وهيكلتها يربز اجلدول التّ و 

 

                                                 
 .2014 حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 الصادر عن وزارة املالية يف شهر نوفمرب التقرير )1(
 .2013 التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة )2(

19Bبالّدينار 
129B2012\2013 التغّيرات 

20B2013 21B2012  

22Bالقيمـة

 

 
23B 24 %النسبةB25 القيمـةB26 %    الحّصةB27 القيمـةB28 %    الحّصةBالقيمـة 

 املعاليم الديوانّيــة - 715.452.889 9,39 728.864.615 9,19 13.411.726 1,87
 األداء على القيمـة املضافة - 4.375.816.230 57,45 4.452.021.762 56,17 76.205.532 1,74
 املعلوم على االستهالك - 1.597.569.854 20,97 1.655.994.247 20,89 58.424.393 3,66

 )التسجيل( املعامالتاملعاليم على العقود و  - 613.324.410 8,05 715.870.235 9,03 102.545.825 16,72
 املعاليم على النقل ومنتوجات أخـرى - 224.498.761 2,95 235.106.458 2,97 10.607.697 4,73

 "األخـرى"املعاليم  - 90.770.328 1,19 138.779.695 1,75 48.009.367 52,89
4,06 309.204.540 100,00 7.926.637.012 100,00 7.617.432.472                0Bالجملــة 
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الذي  النموّ عن نتج  2013يف سنة األداءات واملعاليم غري املباشرة االعتيادية  منوّ   من اجلدول أنّ يتبّني 
 102,546  مببلغالت على العقود واملعاماملعاليم منها  خاّصة باشرةاملشهدته خمتلف أصناف األداءات واملعاليم غري 

  .% 52,89 بنسبةو د .م 48,009 مببلغاملعاليم األخرى و  % 16,72بنسبة و  د.م
 

رات عن ارتفاع أسفرت هذه التطوّ غري املباشرة االعتياديّة، واملعاليم هيكلة األداءات  وعلى مستوى
 2013يف سنة   % 1,75و % 9,03 على التوايل إىلواملعاليم األخرى العقود واملعامالت املعاليم على  من كلّ   حّصة

 .% 57,45مقابل  % 56,17ىل حّصة األداء على القيمة املضافة إواخنفاض  2012يف سنة  % 1,19و % 8,05مقابل 
 

سنة       يف  د.م 1.149,634 األداءات واملعاليم املوظّفة للحسابات اخلاّصة يف اخلزينة والبالغة اعتباروب
 8.659,576د مقابل .م 9.076,271إىل  االعتيادية املباشرة غري املداخيل بعنوان األداءات واملعاليم ترتفعا ،2013

 .% 4,81د وبنسبة .م 416,695 أي بزيادة مببلغ  يف التصّرف الّسابقد .م
 

رجاعها بعنوان إبالغ اليت ّمت املخذ بعني االعتبار أأّن املبالغ املدرجة مبيزانية الّدولة ال ت املالحظة جهوتتّ 
 652       بإرجاع مبلغ مجلي قدره 2013يف سنة  مصاحل املراقبة اجلبائية أذنت علما بأنّ  ات واملعاليمفائض األداء

بعنوان  %  60,04ها من د.م 670,100املبالغ الزائدة يف حدود  وقد توّىل قّباض املالية إرجاع  فوائض األداء أو. د.م
1T18Fاملضافةفائض األداء على القيمة 

)1(
1T. 

 

 المعاليم الديوانيّـة -1

وّمت حتصيلها إىل غاية . د.م 730بقيمة املعاليم الّديوانّية بعنوان  2013ضبطت التقديرات النهائية لسنة 
 بنسبة 2012بسنة مقارنة  طفيفااملعاليم منّوا  هذهوشهدت . ابقف السّ د يف التصرّ .م 715,453مقابل د .م 728,865

د واملعاليم الديوانية عند .م 9,332مببلغ نتج عن املفعول املزدوج لتطّور أتاوة اخلدمات الديوانية عند التوريد  % 1,87
 د.م 2,687 مببلغ التصديرأتاوة اخلدمات الديوانية عند تراجع حماصيل  د من ناحية حّد منه.م 6,766 مببلغ التوريد

  .من ناحية أخرى
 

 3,5(        ابقمقارنة بالتصّرف السّ  الواردات نسق منوّ إىل تراجع املعاليم الديوانّية منّو ويعزى ضعف 
 2013بني سنيت  يوانّيةالد املعاليم ويربز اجلدول التايل تطّور. )2012سنة يف  % 13,3مقابل  2013يف سنة  %
 : 2012و

 

                                                 
 .2013 العامة للمراقبة اجلبائّية لسنةتقرير نشاط اإلدارة  )1(

    بالّدينار                  



40 
 

 
 

 
 
 
   

                  

          

 األداء على القيمـة المضافـة -2

ّمت التخفيض  د.م 4.800ألداء على القيمة املضافة مببلغ بعنوان ا 2013سنة ضبطت التقديرات األّولية ل
 النهائّية د متجاوزة التقديرات.م 4.452,022وبلغت اإلجنازات  .د.م 4.400فيها مبوجب قانون املالية التكميلي إىل 

األداء بنظام و  )د.م 37,380+ (األداء بالّنظام الداخلي مردود كّل من  الزيادةساهم يف هذه و . د.م 52,022مببلغ 
 . )د.م 14,642 +(التوريد 

 

ّن فإ ،مردود األداء على القيمة املضافةمنّو   2013يف سنة  واصلتلئن و  2012ومقارنة باجنازات سنة 
هيكلة األداء على حافظ األداء بنظام التوريد على تقّدمه ضمن و  .% 1,74 يف حدودبنسبة بسيطة ذلك كان 

 .2012 سنةيف  % 53,55مقابل  % 54,24 إىلحّصته وتطّورت  القيمة املضافة
 

 : 2013و 2012يف سنيت وتطّور املداخيل بعنوانه اجلدول التايل هيكلة األداء على القيمة املضافة  ويربز
131Bبالّدينار    

132B2012 2013 2012\2013 التغّيرات 
73Bالنسبة  البنود

)%( 
74Bالقيمة 

75B الحّصة
)%( 

76Bالقيمة 
77B الحّصة

)%( 
78Bالقيمة 

 نظام داخلي : على القيمة املضافة األداء -  2.032.550.423 46,45 2.037.379.395 45,76 4.828.972 0,24

 نظام التوريد :على القيمة املضافة األداء  -  2.343.265.807 53,55 2.414.642.366 54,24 71.376.559 3,05

1,74 76.205.531 100,00 4.452.021.761 100,00 4.375.816.230 79Bالجملـة 
1 

 المعلوم على االستهالك -3

د ّمت التخفيض .م 2.005التقديرات بعنوان املعلوم على االستهالك مببلغ  2013قانون املالية لسنة  ضبط
يف  د.م 1.597,570د مقابل .م 1.655,994 احملصلةاملوارد  توبلغ .د.م 1.600فيها مبوجب قانون املالية التكميلي إىل 

معلوم االستهالك على  املداخيل بعنوان توشهد. % 3,66 تهنسبد و .م 58,424قيمته  بتطّورأي  2012سنة 
يف  د.م 30,296د و.م 47,803 على التوايل بلغارتفاعا  ة على التبغ والوقيداملشروبات الكحولية والزيادة اخلصوصيّ 

130B2012\2013 التغّيرات 
2013 2012 71Bالبنود 

 القيمة72B  )%(النسبة 

     1,14  املعاليم الديوانية عند التوريد - 591.925.791 598.691.789 6.765.998      
 أتاوة اخلدمات الديوانية عند التوريد - 110.216.399 119.548.731   9.332.332         8,47     

 التصدير أتاوة اخلدمات الديوانية عند - 13.310.699 10.624.095   2.686.604   -  20,18   -
     1,87  جملة المعاليم الديوانّية 715.452.889 728.864.615  13.411.726      
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 11,877     الذي تراجع مببلغاملعلوم على االستهالك على التبغ والوقيد  خاصةحني تراجعت بقية البنود منها 
 .د.م

 
 

 :  2013و 2012 خالل سنيتمعلوم االستهالك ويربز اجلدول التايل تطّور 
 بالّدينار                                                                                                                  

 

133B 2012\2013التغّيرات 
2013 2012 31Bالبنود 

 القيمة %  النسبة
-   1,86  -  4.889.189    257.810.760 262.699.949 32B- لوم على االستهالك على البنزين والزيوتمع 
 املعلوم على االستهالك على التبغ والوقيـد - 362.307.381 350.430.781  11.876.600  -       3,28   -

     9,29        30.296.460    356.317.117 326.020.657 1B-  اخلصوصية على التبغ والوقيدالزيادة 
     22,26      47.802.640     262.506.660 214.704.020 2B- معلوم االستهالك على املشروبات الكحولية 

-   0,67  -   2.908.918    428.928.929 431.837.847 3B-  معلوم االستهالك على منتوجات خمتلفة 

     3,66       58.424.394      1.655.994.247 1.597.569.854 4Bالجملــة 

  المعاليم غير المباشرة االعتيادية األخرى -4

)" التسجيل( واملنقوالتاملعاليم على العقود "بنود  املعاليم غري املباشرة االعتيادية األخرى مشلت
 ".أخرى"عاليم املو " ليم على النقل ومنتوجات أخرىاملعا"و

 

وّمت     .د.م 698 مببلغ بعنوا�ا النهائّية ت املداخيلر قدّ ، واملنقوالتعلى العقود املعاليم ويف ما يتعّلق ب
 11,820 مقابل % 16,72د وبنسبة .م 102,546أي بزيادة مببلغ  2013يف سنة  د.م 715,870 يف حدودحتصيلها 

 . 2012 يف سنة  % 1,97و د.م
 

ث كان يتّم تعبئة كل املوارد املتوقعة حيمل  ،املعاليم على النقل ومنتوجات أخرىأّما يف خصوص 
مقارنة   % 4,73د وبنسبة .م 10,608املعاليم مببلغ هذه تطّورت و . د.م 235,106مببلغ و  % 93,67جناز يف حدود اإل

 .ابقالسّ  فبالتصرّ 
 

 الرتفيعّمت د .م 110,200التقديرات األولية  2013بلغت يف سنة فقد  ،"األخرى"املعاليم  ىل بندوبالنسبة إ
 فصل جديد بعنوان حداثإ أساسا عنهذا الرتفيع  وترّتب. د.م 726,700قانون املالية التكميلي لتبلغ  مبوجبفيها 

فصل الرتفيع يف تقديرات عن و  ،د.م 554,700 بتقديرات مببلغ "يل الصناديق اخلاصة على النفقاتفائض مداخ"
 . د.م 150د إىل .م 93من  "صادرة يف املاّدة اجلبائيةخطايا وعقوبات "
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  بنقص قدرهأي  د.م 138,780 إىل غاية "األخرى"املعاليم  ببندقة ّمت حتقيق التقديرات النهائية املتعلّ و 

فائض "الفصل وارد بعنوان املحتصيل  ضعفإىل أساسا ويعزى هذا النقص  .% 80,90ونسبته  د.م 587,920
مل حتصيل أي بنسبة  د.م 0,843اقتصرت مداخيله على مبلغ  حيث" مداخيل الصناديق اخلاصة على النفقات

  .% 80,20 إىلهذا البند نسبة حتصيل موارد  ترتفع الفصلهذا استثناء وب .% 0,15 تتجاوز
 

 52,89د وبنسبة .م 48,010مببلغ  "األخرى" املعاليمابق، تطّورت املداخيل بعنوان التصّرف السّ ومقارنة ب
 72,456 مببلغ "صادرة يف املاّدة اجلبائيةخطايا وعقوبات "فصل  مداخيل عن تطّور اأساسهذا التطّور  ونتج .%
 مببلغ "معاليم ختّص بعض املنتوجات واخلدمات"املداخيل بعنوان فصل حّد منه تراجع  % 122,65 ةنسببد و .م

  .د.م 24,461
 

 المداخيل غير الجبائيـة االعتيادية -ثانيا

ّمت د ّمث .م 2.420 مببلغ ملداخيل غري اجلبائّية االعتياديةبعنوان االتقديرات  2013قانون املالية لسنة  ضبط
دون ) د.م 2.662,921( اإلجنازاتوكانت  .د.م 3.025,900قانون املالية التكميلي إىل  مبوجبفيها  فيعالرت 

 .التقديرات النهائيةمن  % 88 مثّلت هذه اإلجنازات ما نسبتهو  .د.م 362,979 تهقيما التقديرات مب
  
 921,059     مببلغ )د.م 1.741,862(التصّرف الّسابق إجنازات  2013سنة  يفاملوارد احملّصلة جتاوزت و 

 وبنسبةد .م  271,553ـداخيل املـالية االعتيادية بقيمة املارتفاع  عنوترتّبت هـذه الزيادة . % 52,88د وبنسبة .م
 .% 97,70 نسبةبو  د.م 649,506مداخيل أمالك الدولة االعتياديـة مببلغ و   % 25,21

 مداخيل الماليّـة االعتياديةال -أ 

وّمت الرتفيع فيها  د.م 1.373عتيادية املداخيل املالّية اال بعنوان األولية تقديرات، ال2013يف سنة  بلغت
 رصدونتجت هذه الزيادة أساسا عن . د.م 612بزيادة قدرها أي د .م 1.985قانون املالية التكميلي لتبلغ  مبوجب

 3طبقا للفصل وذلك  د.م 636 مببلغ" اخلاّصةاحلسابات حتويل أرصدة بعض "بعنوان فصل جديد ّمسي  تقديرات
د من بني .م 636يف خصم مبلغ  2013أنه يرّخص بالنسبة إىل سنة "من قانون املالية التكميلي الذي نّص على 

 ".لفائدة موارد العنوان األّول من ميزانية الّدولة احلسابات اخلاّصة يف اخلزينةأرصدة 
 

. د.م 1.348,638ما قيمته  2013وبلغت اإلجنازات احملققة بعنوان املداخيل املالية االعتيادية خالل سنة 
ونتج ضعف التحصيل أساسا عن عدم حتقيق موارد . من التقديرات النهائية % 67,94أي بنسبة حتصيل تساوي 
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مببلغ  2013ارتفاعا يف سنة هذه اإلجنازات ومقارنة بالتصّرف الّسابق، شهدت  .املذكور آنفابعنوان الفصل اجلديد 
 .% 25,21د وبنسبة .م 271,553

صندوق النهوض باملسكن  أرصدة مشل اخلصم من قانون املالية التكميلي 3الفصل  ألحكامقا وطب
د وحساب استعمال مصاريف املراقبة .م 111د وصندوق تنمية قطاع املواصالت مببلغ .م 500لفائدة األجراء مببلغ 

 .د.م 25ومكافآت احلضور وأقساط األرباح الراجعة للدولة مببلغ 
 

تية من حسابات أموال مداخيل متأ"ّمت ضمن الفصل  اليت ّمت خصمها لمواردلدراج احملاسيب اإل غري أنّ 
تها لطبيعخمالفا هلذه املوارد يعترب التضمني احملاسيب و . لة االعتياديةداخيل أمالك الدو مب املدرج" امللغاة املشاركة

قة بتصنيف وهو ما يؤثّر على شفافية املعطيات املتعلّ . ل موردا من موارد أمالك الّدولة االعتياديةباعتبارها ال متثّ 
 .الّدولة ميزانّية قة بالقدرة على حتصيل املوارد وبتطّور خمتلف أصناف مواردّحة املعطيات املتعلّ املداخيل ومدى ص

 :2013و 2012 ويربز اجلدول املوايل تطّور املداخيل املالّية االعتيادية خالل سنيت

 ربالّدينا                                                                                                                   

 
 

نتج أساسا عن تطّور حتويالت  2013يتبّني من اجلدول أّن منّو املداخيل املالّية االعتيادية يف سنة 
 مببلغ حّد منه تراجع مداخيل بقية البنود   % 37,87د وبنسبة .م 306,957املنشآت العمومية ومرابيح اخلزينة مببلغ 

 من % 82,86 لتبلغ املنشآت العمومية ومرابيح اخلزينةاملداخيل املتأتية من حتويالت حّصة  تدّعمتو  .د.م 35,404
  .ابقيف التصّرف السّ  % 75,21داخيل املالية االعتيادية مقابل املمجلة 

 

 : 2013و 2012 يف سنيتويربز اجلدول التايل توزيع حتويالت املنشآت العمومّية ومرابيح اخلزينة 

 

 بالّدينار

134Bالبنـــود مداخيلال 2012\2013 التغّيرات 
 2012 2013 القيمة )%( الّنسبة

    37,87  املنشآت العمومية ومرابيح اخلزينة حتويالت  - 810.459.180 1.117.415.916    306.956.736 
 والعقوبات املالّية  اخلطايا  - 92.273.029 73.101.496 -  19.171.533  20,78   -
 فوائد القروض  استخالص  - 25.632.072 22.850.149 -    2.781.923  10,85   -
 الضمان االجتماعيدفوعات ومسامهات صناديق   - 108.750.000 106.250.000 -    2.500.000   2,30   -
  خمتلفةمداخيل   - 39.970.672 29.020.641 -  10.950.030  27,39   -

     25,21  271.553.249  1.348.638.202 1.077.084.953 80Bاالعتياديةالمالية  المداخيل جملة 



44 
 

135Bالسنة 2012\2013 التغّيرات 
 البنــود

  القيمة % النسبة
81B2013 82B2012 

28,16  البنك املركزي الّتونسي حّصة امليزانية من أرباح - 265.300.000 190.600.000 - 74.700.000   -
-  72,86  فوائض املنشآت العمومية غري البرتولية - 70.000.000 19.000.000 - 51.000.000 

 أرباح الشركات غري البرتولية - 422.152.077 761.917.534  339.765.457  80,48   
 أرباح الشركات البرتولية - - 98.484.497  98.484.497 -

 املرابيح األخرى للخزينة - 53.007.103 47.413.885 - 5.593.218  10,55  -
   37,87  306.956.736  1.117.415.916 810.459.180 83Bالجملة 

 
 2013يف سنة  حتويالت املنشآت العمومّية ومرابيح اخلزينةمداخيل  بعنوانامليزانّية موارد ب ارتفاع ترتّ و 

مداخيل بعنوان أرباح إدراج و ) د.م 339,765 +(الزيادة يف احملاصيل بعنوان أربـاح الشركات غري البرتولية عن أساسا 
 املتعّلق حبّصة امليزانية منالبند  خاصةمنها  تراجع مداخيل بقية البنود حّد منها) د.م 98,484 +( الشركات البرتولية

 ).د.م 51 -(      برتوليةالغري سات العمومية وفوائض املؤسّ  )د.م 74,700-( أرباح البنك املركزي التونسي
 

 مداخيل أمالك الدولة االعتيادية –ب 

 .د.م 1.040,900مببلغ  2013لسنة بعنوان مداخيل أمالك الّدولة االعتيادية النهائية التقديرات  تضبط
 ) مداخيل متأتية من حسابات أموال املشاركة امللغاة بعنوان د.م 636 مبلغ منها( د.م 1.314,283وبلغت احملاصيل 

 .% 26,26 نسبتهاو د .م 273,383بزيادة قدرها أي 
 

 649,506مببلغ قدره  2013يف سنة  تطّورت مداخيل أمالك الّدولة االعتيادية ف الّسابق،مقارنة بالتصرّ و 
  :وذلك كما يتبّني من اجلدول التايل  % 97,70د ونسبته .م

 بالّدينار                                                                                                   
 السنة 2012\2013 التغّيرات

84Bالبنــود 
 2012 2013 القيمة  )%(  النسبة

 معاليم عبور الغاز - 210.485.998 109.715.378  100.770.620  -     47,87  -
 بيع العقارات التابعة ألمالك الدولة - 276.459.211 3.034.477  273.424.733  -     98,90  -

 املرابيح الناجتة عن استغالل النفط - 140.712.244 -  140.712.244  - -
-     524.000.000  مداخيل بيع األمالك املصادرة - - 524.000.000 
-     636.000.000  مداخيل متأتية من حسابات أموال املشاركة امللغاة - - 636.000.000 

   11,89      4.413.973  مداخيل أمالك الدولة االعتيادية أخرى - 37.119.559 41.533.532 
   97,70      649.506.375  1.314.283.387 664.777.012 85Bالجملة 
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ن حسابات أموال املشاركة داخيل متأتية ممبق املتعلّ  استثناء املداخيل احملققة بعنوان الفصل اجلديدوب
 % 65,16بنسبة تحصيل بأي  2013يف سنة  د.م 678,283، فإّن مداخيل أمالك الّدولة اإلعتيادية بلغت امللغاة

وترتّبت الزيادة عن تسجيل مداخيل مببلغ . ابقالتصّرف السّ املوارد احملّصلة خالل ب مقارنةد .م 13,506مببلغ وبزيادة 
 .معاليم عبور الغاز وبيع العقارات التابعة ألمالك الدولةتراجع  د بعنوان بيع األمالك املصادرة حّد منها.م 524

 

 40إىل تراجع شراءات الغاز من قبل إيطاليا حبوايل ) د.م 100,771 -(ور الغازـاليم عبـويعزى تراجع مع
1T19Fمقارنة بالسنة الفارطة %

)1(
1T.  حتويل مبالغ بعنوان املرابيح الناجتة عن  2013أنّه مل يتّم خالل سنة وجتدر اإلشارة إىل

  .2012لسنة وذلك خالفا  استغالل النفط
 

مداخيل أمالك الّدولة االعتيادية يف نتج ضعف حتصيل  )د.م 1.040,900( ومقارنة بالتقديرات النهائّية
ومداخيل بعنوان معاليم ) د.م 344 -( مداخيل بعنوان بيع األمالك املصادرةأساسا عن ضعف حتصيل  2013 سنة

 علما بأنّه املذكورد بعنوان الفصل اجلديد .م 636فقد ّمت حتصيل مبلغ وخالفا لذلك  ).د.م 9,285 -(عبور الغاز 
من مجلة مداخيل أمالك  % 48,39وبلغت حّصة هذه املداخيل . ةاملاليّ  وينانضمن قتقديرات  يف شأنه تضبطمل 

 .الدولة االعتيادية
 

II– موارد العنوان الثاني 

وّمت التخفيض . 2013د يف سنة .م 7.542ميزانّية مببلغ لالعنوان الثاين ل ضبطت التقديرات بعنوان موارد
وباعتبار الرتفيع يف التقديرات املتعّلقة مبوارد االقرتاض . د.م 7.443,100 لتبلغفيها مبوجب قانون املالية التكميلي 

)1T20F)2د.م 3,227اخلارجي املوظفة مببلغ 
1T 7.235,499مقابل  2013د يف سنة .م 7.446,327هائّية إىل رات النترتفع التقدي 

 .% 2,91 وبنسبةد .م 210,828 ا مببلغجلة منوّ مسّ  ،د يف التصّرف الّسابق.م
 

تحصيل بد أي .م 6.249,771ما قيمته  2013جناز بلغت املوارد اليت ّمتت تعبئتها يف سنة وعلى صعيد اإل
   .2012 يف سنة % 96,11من التقديرات النهائية مقابل  % 83,93بنسبة 

 

                                                 
 .2013 التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة  )1(
املتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة  2015 ماي 12 قرار وزير املالّية املؤرّخ يف )2(

 .2013 لسنة للدولة التنمية لفائدة مشاريع وبرامج
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أساسا عن نقص يف تعبئة موارد اإلقرتاض مبختلف أصنافه مببلغ  2013ونتج ضعف التحصيل يف سنة 

وموارد االقرتاض ) د.م 520,789 -(ومشل النقص موارد االقرتاض الداخلي . % 18,94د وبنسبة .م 1.138,918
 ). د.م 121,068-(وموارد االقرتاض اخلارجي املوظّفة ) د.م 497,061 -(اخلارجي 

 

موارد اإلقرتاض من مجلة تقديرات موارد العنوان الثاين بلغت تقديرات ىل أّن حّصة شارة إوجتدر اإل

 .عنوان الثاين للميزانيةالوارد من مجلة م % 77,99ّثل سوى متمل بذا العنوان لة غري أّن املوارد احملصّ  % 80,75
 

د ّمت حتصيلها إىل غاية .م 1.433,100قة باملداخيل غري االعتيادية وبلغت التقديرات النهائية املتعلّ 

علما  % 100ىل تعبئة مداخيل التخصيص بنسبة ويرجع ذلك أساسا إ. % 95,98بنسبة جناز بإد أي .م 1.375,462

 .2013من املداخيل غري االعتيادية يف سنة  % 77,82مثّلت ما نسبته  )د.م 1.070,402( بأّن هذه املداخيل
 

 703,996   قدره تراجعا 2013وان الثاين احملّصلة يف سنة وارد العنشهدت م ،ابقومقارنة بالتصّرف السّ 

 -(موارد االقرتاض و ) د.م 503,561 -(ادية املداخيل غري االعتين تراجع ع وترّتب هذا النقص .% 10,12د ونسبته .م

 ).د.م 200,435
 

 50,16    تهااليت بلغت حصّ اخلية واهلبات املوارد الدّ بني  2013وتناصفت موارد العنوان الثاين يف سنة 
  .% 49,84تها واملوارد املتأتية من القروض اخلارجية واليت بلغت حصّ  %

 

وبإجنازات التصّرف السنة تقديرات مقارنة ب 2013ويربز اجلدول التايل توزيع موارد العنوان الثاين يف سنة  
 :الّسابق

86Bبالّدينار 

87Bالفارق بين االنجازات 
2013/2012 

الفارق بين اإلنجازات 
والتقديرات لسنة 

2013 

88Bاإلنجازات 
89Bالتقديرات النهائّية 

90B2013 
91Bالبنود 

92B93 % النسبةB94 القيمةB2013 95B2012 
-   26,80    503.561.624   - 57.638.067      - 1.375.461.933 1.879.023.557 1.433.100.000 96Bالمداخيل غير االعتيادية 
مداخيل اسرتجاع أصل  100.000.000 141.186.490 119.348.084  19.348.084 -     21.838.406    15,47   -

 مداخيل غري اعتيادية أخرى 1.333.100.000 1.737.837.067 1.256.113.849 -       76.986.151 -   481.723.218    27,72   - 
-   3,95      200.434.802   - 1.138.918.623  - 4.874.308.669 5.074.743.471 6.013.227.292 97Bموارد االقتراض 

 موارد االقرتاض الداخلي 2.280.000.000 1.536.532.050 1.759.211.064 -     520.788.936  222.679.014   14,49     
 موارد االقرتاض اخلارجي 3.257.872.000 3.055.244.999 2.760.810.890 -     497.061.110 -   294.434.109      9,64   -
موارد االقرتاض اخلارجي  475.355.292 482.966.422 354.286.715 -     121.068.577 -   128.679.707  26,64   -

 جملة موارد العنوان الثاني 7.446.327.292 6.953.767.028 6.249.770.602 -  1.196.556.690 -   703.996.426    10,12  - 
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 المداخيل غير االعتيادية -أّوال

د .م 1.433,100بعنوان املداخيل غري االعتيادية مببلغ  2013ضبطت املوارد املنتظر حتصيلها يف سنة 

 503,562      ومسفرة عن تراجع مببلغ % 95,98بنسبة تحصيل بد أي .م 1.375,462جناز ما قدره وبلغت عند اإل

 . 2012 مقارنة بسنة % 26,80د وبنسبة .م
 

  مداخيل استرجاع أصل القروض -أ 

لتبلغ   %15,47 د ونسبته.م 21,839 شهدت املداخيل بعنوان اسرتجاع أصل القروض تقّلصا مبا قدره

وارد أساسا من مداخيل اسرتجاع القروض اخلارجية املعاد إقراضها اليت امل هذه تأّتتو . 2013د يف سنة .م 119,348

  .% 99,28حّصتها مثّلت د و .م 118,495بلغت 
 

املالّية وحساب تصّرف أمني املال العاّم  للسنةعدم تضمني احلساب العاّم  2013وتواصل يف سنة 

سات واملنشآت العمومّية املنتفعة بالقروض اليت املعطيات املتعّلقة بوضعية القروض املتبقية للتسديد من قبل املؤسّ 

 .ّمتت إعادة إسنادها ممّا حيول دون حتديد نسب استخالصها
 

 مداخيل غير اعتيادية أخرى -ب 

بني مداخيل التخصيص بقيمة  2013بعنوان مداخيل غري اعتياديّة أخرى يف سنة لة عت املوارد احملصّ توزّ 

. ابقد يف التصّرف السّ .م 632,837و د.م 1.105 على الّتوايل د مقابل.م 185,712د واهلبات بقيمة .م 1.070,402

يف امليزانية حسب  التصّرفد وهبة املفوضية األوروبية لربنامج دعم .م 96عت اهلبات بني هبة لدعم الثورة مببلغ وتوزّ 

 .د.م 89,712 األهداف مببلغ
 

د لفائدة .م 1.000يف حتويل مبلغ  2013سنة  يفمتثّلت التخصيص  مداخيلوجتدر اإلشارة إىل أّن 

 3.050 مببلغ "صاالت تونساتّ "رأس مال شركة فتح يزانّية من الرصيد املتبقى لدى البنك املركزي التونسي بعنوان امل

)1T21F)1د.م 873,041(أن املبلغ املتبقى من هذه العملية علما ب د.م
1T(دراجه بامليزانّيةمل يتّم إ.  

  

د .م 1.000 مبلغختصيص الذي نّص على  2013من قانون املالية التكميلي لسنة  4لفصل وخالفا ل
 . دارجه ضمن موارد العنوان الثاينفقد ّمت إللميزانّية ل ان األوّ لفائدة العنو 

                                                 
 .2013 التقرير السنوي للبنك املركزي الّتونسي لسنة )1(
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 موارد االقتراض  -اـثاني

وّمت مبوجب قانون املالّية . د.م 6.717موارد االقرتاض املنتظر تعبئتها مببلغ  2013قانون املالّية لسنة  ضبط

حيث ّمت  2013أكتوبر  شهر غاية التقديرات بالّنظر إىل نتائج االقرتاض والتسديد احملققة إىلهذه التكميلي حتيني 

من البنك  ذلك نتيجة صعوبة تعبئة موارد االقرتاض اخلارجي املربجمة لدى كلّ د و .م 707التخفيض فيها مببلغ 
د .م 1.000وك االسالمية املربجمة مببلغ صدار الصكفريقي للتنمية وعدم إوالبنك اإل لإلنشاء والتعمري الّدويل

 .للقطاع اخلاصّ " صاالت تونساتّ "وتعويضها باستعمال قسط من عائدات فتح رأمسال شركة 

 
باعتبار الزيادة يف موارد االقرتاض اخلارجي ( 2013وبلغت التقديرات النهائية ملوارد اإلقرتاض يف سنة 

 % 81,06  د أي بنسبة.م 4.874,309د، ّمت تعبئتها إىل غاية .م 6.013,227 ما قيمته) د.م 3,227املوظّفة مببلغ 

 من % 20,34حّصة ومثّلت موارد اإلقرتاض  .ابقيف التصّرف السّ  % 89,47ود .م 5.074,743مقابل على الّتوايل 

 .2012يف سنة  % 22,80 مقابل  2013يف سنة ) دون اعتبار موارد صناديق اخلزينة(موارد امليزانية  مجلة
 

1T22F% 2012 يف سنة % 44,5و 2013يف سنة  % 45,7ما نسبته التداين العمومي ومّثل 

)1(
1T  من الناتج احمللي

 .%  40,5 بلغت حيث  2010  كانت خالل سنة  1986أّن أقّل نسبة متّ حتقيقها منذ سنة باإلمجايل علما 
 

 ةوجتّدد الدائرة يف هذا الّصدد، اإلشارة إىل أّن هذه النسبة اقتصرت على عبء الّدين املدرج مبيزاني

وفضال عن العمليات قصرية األمد اليت ال يتّم إدراجها ضمن . الّدولة والذي ال يغطي مجيع التعهدات بذا العنوان

عمليات امليزانية، تقتصر أعباء الّدين على القروض املباشرة وذلك دون األخذ بعني االعتبار املبالغ اليت تستعملها 

 .داعات والتسبقاتالّدولة لتمويل عجز امليزانية على غرار اإلي
 

االقرتاض  بعنوان % 36,09بنسبة ) د.م 4.874,309(قة مبوارد االقرتاض املتعلّ  2013جنازات سنة عت إوتوزّ 
 . للقروض اخلارجية املوظفة % 7,27و بعنوان االقرتاض اخلارجي % 56,64الداخلي مقابل 

  

                                                 
 .2013 التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة )1(
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 موارد االقتراض الداخلي - أ
 

 1.800بعنوان املوارد املنتظرة من الّدين الداخلي إىل ما قيمته  2013ارتفعت تقديرات قانـون املالّية لسنة 

ّمت حتصيلها  د.م 2.280لتضبط �ائيا مبوجب قانون املالية التكميلي يف حدود  ة هذه التقديراتوّمتت مراجع. د.م

 22,84ا نسبته مب) د.م 520,789 -(ارد االقرتاض الداخلي وّمت تسجيل نقص يف حتصيل مو . د.م 1.759,211 إىل غاية

%. 
 

 14,49      د وبنسبة.م 222,679تطّورت موارد االقرتاض الداخلي مببلغ ابق، ومقارنة بالتصّرف السّ 

بنسبة ) د.م 378,834+(       ونتج هذا التطّور أساسا عن ارتفاع حجم إصدارات رقاع اخلزينة القابـلة للتنظري  .%

 . % 48,74  د وبنسبة.م 157,140أسبوعا مببلغ  52إصدارات رقاع اخلزينة ذات حّد منه تراجع  % 31,58
 

 :مقارنة بالتصّرف الّسابق 2013ويربز اجلدول التايل توزيع موارد االقرتاض الّداخلي يف سنة 
 بالّدينار                                                                                                                              

 البنـــود
98B2012 2013 2013/2012 التغّيـرات 
 %النسبة  القيمة % الحّصة المبلغ % الحّصة المبلغ

 - - - - -  القصيررقاع الخزينة في األجل  -

 48,74 - 157.140,000 - 9,39 165.260.000 20,98 322.400.000 أسبوعا 52رقاع الخزينة ذات  -

 6,74    985,011    0,89 15.602,178 0,95 14.617,167 ذات صفر قصاصةرقاع الخزينة  -

 31,58     378.834,004    89,72 1.578.348,886 78,07 1.199.514,882 :رقاع الخزينة القابلة للتنظير -

 14,49    222.679,014    100,00 1.759.211,064 100,00 1.536.532,050 الجملـــة
 

. سنويّا إىل موارد أخرى لتغطية النقص يف موارد امليزانّيةالّلجوء  وجتّدد الدائرة مالحظتها يف خصوص

)1T23F)1د.م  6.109,956      ما قيمته 2013يف سنة  تالعاّمة اليت بلغوتعّلقت هذه املوارد أساسا باإليداعات باخلزينة 
1T  

 .% 60,31 نه ارتفع بنسبةأي أ 2010يف سنة  د.م 3.811,452يداعات كان يف حدود مبلغ ىل اإلإأن الّلجوء بعلما 

 .د.م 199,015ما قيمته  2013بلغ يف موىف سنة  وجتدر اإلشارة إىل أّن عجز احلساب اجلاري للخزينة
 

 :  2013و 2012ويربز اجلدول املوايل تفصيل اإليداعات باخلزينة العاّمة يف سنيت 
 

                                                 
 .2013 كتاب الّدين العمومي لسنة )1(

 د.م
 المبلغ في موفى ىالمبلغ في موفّ  الموارد
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 موارد االقتراض الخارجي –ب 

د لتنخفض .م 4.917مببلغ ) وظفةاملاملوظفة وغري (ضبطت التقديرات األولية ملوارد االقرتاض اخلارجي 

1T24Fوباعتبار الزيادة يف موارد االقرتاض اخلارجي املوظّفة. د.م 3.730مبوجب قانون املالية التكميلي إىل 

)1(
1T  3,227بقيمة 

أي بنقص قدره  د.م 3.115,097قيمته ومل تتجاوز املوارد املعّبأة ما . د.م 3.733,227هائّية د، بلغت التقديرات الن.م

نقصا هذه املوارد سّجلت ) د.م 3.538,211( ابق جنازات التصّرف السّ ومقارنة بإ .% 16,56د ونسبته .م 618,130

 .% 11,96ونسبته د .مد .م 423,114قدره 
 

 بلغت نسبةو  .د.م 497,061 نقصا يف التحصيل قدره وشهدت موارد االقرتاض اخلارجي غري املوظّفة

ومشلت موارد القروض  .مقارنة بالتقديرات األولية % 63,99مقارنة بالتقديرات النهائية و % 84,74 التحصيل

من السوق املالية  اوقرض) د.م 801,402(أساسا قرضا من صندوق النقد الدويل ) د.م 2.760,811(املتحّصل عليها 

  ).د.م 320,440(  اتركي اوقرض) د.م 611,178(نشاء والتعمري لإل الدويلا من البنك وقرض) د.م 735,841(اليابانية 
 

د وّمت التخفيض فيها .م 602,805 اخلارجي املوظّفة إىلوارد االقرتاض وارتفعت التقديرات األولية مل

)1T25F)1د.م 3,227الرتفيع يف هذه التقديرات بقيمة  د ومتّ .م 472,128مبوجب قانون املالية التكميلي لتبلغ 
1T  لتضبط �ائيا

سبة نبد و .م 121,068 مببلغنقصا د مسّجلة .م 354,287جنازات ما قيمته ومل تتجاوز اإل. د.م 475,355يف حدود 
 .مقارنة بالتقديرات األولية % 58,77مقارنة بالتقديرات النهائية و % 74,53

 

وذلك كما  % 83,49ما نسبته  2013 سنة إىل موىفوبلغت نسبة االستعمال اجلملية للقروض اخلارجية 

 :يتبّني من اجلدول املوايل
 د.م   

                                                 
التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية املتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات  2015 ماي 12 قرار وزير املالّية املؤرّخ يف )1(

 .2013 موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة
 

 

 2013 سنة 2012 سنة
 3.542,767 3.372,457 صندوق االدخار الوطني التونسي -
 1.228,418 1.135,887 )العمومييندون اعتبار حسابات المحاسبين (الحسابات الجارية للبريد  -
 1.338,771 1.284,632 حسابات ن مكرر -

 6.109,956 5.792,976 الجملة
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 )%(نسبة االستعمال  السحوبات التعّهدات أصناف القروض
 69,89 8.677,956 12.417,457 القروض الثنائية -

 86,04 14.013,640 16.287,492 القروض متعّددة األطراف -

 100,00 7.445,660 7.445,660 السوق المالية العالمية -

 97,40 308,211 316,429 قروض المزودين -

 83,49 30.445,467 36.467,038 المجموع العامّ 
 

خصوص متابعة سحب وجتّدد الدائرة توصيتها بضرورة إيالء خمتلف املتدخلني مزيدا من العناية يف 
 جناز املشاريعإعلى أن يساعد على الّرفع من حتصيل موارد ميزانّية الّدولة من جهة و  ا من شأنهمب القروض اخلارجية

 . أخرى من جهة املخصصة هلا يف اآلجال املربجمة
 

III –  الموظّفة لصناديق الخزينةالموارد 

 د وارتفعت.م 1.029,754قدره بعنوان مقابيض صناديق اخلزينة ما  2013 التقديرات النهائية لسنةبلغت 

وباعتبار املبلغ الذي ّمت خصمه وحتويله . د يف التصّرف الّسابق.م 2.928,469د مقابل .م 2.986,145االجنازات إىل 

من قانون املالية  3الفصل  ألحكام طبقالفائدة موارد العنوان األّول  اخلزينة من احلسابات اخلاّصة يف )د.م 636(
ع بني املقابيض احملّصلة بعنوان الّسنة توزّ ي د.م 3.622,145، يبلغ جمموع موارد صناديق اخلزينة 2013التكميلي لسنة 

  .د.م 2.048,949 مببلغالتصّرف السابق  فوائضد و .م 1.573,196مببلغ 

 
 موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة - أّوال

 

 1.159,800     تقديرات موارد احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة يف حدود ،2013قانون املالّية لسنة ضبط 

وارتفعت املوارد اجلملّية هلذه احلسابات  .د.م 889,300ة التكميلي إىل التخفيض فيها مبوجب قانون املاليوّمت . د.م

وتوّزعت هذه املداخيل بني املقابيض احملّصلة . د يف التصّرف الّسابق.م 2.509,359د مقابل .م 2.524,285إىل 
 .د.م 1.727,544ابق مببلغ التصّرف السّ  وفوائضد .م  1.432,741 مببلغ بعنوان السنة
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 الموارد المحّصلة -أ 

 النهائّية د مفرزة زيادة عن التقديرات.م 1.432,741بلغت املوارد احملّصلة للحسابات اخلاّصة يف اخلزينة 

ويعزى . % 14,90د وبنسبة .م 185,767مببلغ  2012وعن حماصيل سنة  % 61,11 د ونسبتها.م 543,441قدرها 

ارتفاع موارد احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة إىل املفعول املزدوج لتطّور حماصيل عدد من الصناديق من جهة ولتقّلص 
  .1 يربزه اجلدول الوارد بامللحق عددذلك كما من جهة أخرى و موارد عدد آخر منها 

 

يليه الصندوق الوطين ) د.م 29,093+(وخّصت أهّم الزيادات احلساب الوطين للتضامن االجتماعي  

 والصندوق العامّ ) د.م 23,500 +(قطاع املواصالت صندوق تنمية ّمث ) د.م 25,959+(للنهوض بالرياضة والشباب 
ومشل تراجع املقابيض أساسا الصندوق ). د.م 20,637(+ث وصندوق مقاومة التلوّ ) د.م 20,861 +(للتعويض 

 ). د.م 48,061-(الوطين للتشغيل 
 

من قانون  12الفصل  أحكامونتجت الزيادة يف موارد احلساب الوطين للتضامن االجتماعي عن تطبيق 
وإحالة بقايا " صندوق التضامن الوطين"يف اخلزينة  على حذف احلساب اخلاصّ  تواليت نصّ  2013املالية لسنة 

 .من الزيادة % 99,47 ما نسبتهلغ لت هذا املبومثّ . املذكورإىل الصندوق ) د.م 28,941(موارده 
 

ثر اإلجراءات اجلديدة اليت جاء أ عنللتعويض أساسا  نتجت الزيادة يف مداخيل الصندوق العامّ كما 

أتاوة جديدة لفائدته الصندوق عرب إحداث  قة بدعم مواردواملتعلّ  2013من قانون املالية لسنة  63با الفصل 
لسّيارات وعلى املقيمني باملؤسسات السياحية وعلى دخل ف على رقم معامالت املقاهي واملالهي وعلى اتوظّ 

 . ألف دينار 20األشخاص الطبيعيني الذين يفوق دخلهم السنوي 
 

الفصل  اليت تضّمنها جراءاتاإل عن فإّن الزيادة يف موارده ترتّبتث أّما خبصوص صندوق مقاومة التلوّ 

 . ليم لفائدتهاف عليها معقائمة املواد واملنتوجات اليت توظّ ع يمتثّلت يف توس واليت 2013قانون املالية لسنة  من 68
 

صندوق التعاون بني اجلماعات " من قانون املالّية 13ضى الفصل مبقتحداث إ 2013وشهدت سنة 

وحّقق هذا . يتوىل تنمية املوارد املالّية للجماعات احمللّية وخاّصة منها البلديات الصغرى وحمدودة املوارد" احمللية

  .د.م 45,877الصندوق موارد بقيمة 
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وميّول هذا الصندوق من مردود املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية 

د بالنسبة اىل كّل مؤسسة ومن مردود املعلوم املتأيت من مسامهة اجلماعات احمللّية .أ 100الذي يتجاوز خالل السنة 
من جملة اجلباية احمللّية ومن  91يف أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة احملدث مبقتضى الفصل 

 . املوارد ةاألخرى اليت ميكن توظيفها لفائدته
 

. حسابا 33 هعددما  2013لسنة  املدرجة حبساب أمني املال العامّ  يف اخلزينةة اخلاصّ احلسابات  توبلغ
على غرار حساب وذلك  منذ عّدة سنواتموارد  هابالرغم من عدم حتصيلباحلساب وتواصل تواجد البعض منها 

 ).د 0,996(    حوادث الشغل أموال وصندوق ) د 518,197(ة املال املشرتك للجماعات العمومية احملليّ 
 

 21   املؤرّخ يف 1994لسنة  28 عدد القانون وجبمب إلغاؤه متّ أّن الصندوق األخري قد وجتدر املالحظة 

 19ويذكر أّن الفصل . حوادث الّشغل واألمراض املهنّية املتعّلق بالتعويض عن األضرار احلاصلة بسبب 1994فيفري 
 ".احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة وتلغى مبقتضى قانون املالّيةحتدث "نّص على أنّه يمن القانون األساسي للميزانّية 

 

أساسا الصندوق الوطين مشلت  فقد 2013أّما احلسابات اليت شهدت تراجعا يف مواردها خالل تصرف 

د لفائدته على إثر حذف حساب .م 3,806وذلك رغم حتويل مبلغ  % 11,57د وبنسبة .م 48,061مببلغ للتشغيل 

رئاسة  إىل راجع بالنظرال" يف امليدان االقتصادي واإلجتماعي التدخالت املختلفةحساب " املشاركة بعنوان
  .% 3,93د وبنسبة .م 1,025كما شهد صندوق دعم حتديد الرصيد العقاري تراجعا يف موارده مببلغ . اجلمهورية

 

 الفوائض المنقولة من التصّرف الّسابق -ب 
 

فوائض مجلية  2013وأفرز تصّرف . د.م 1.727,544ما قيمته  2013املنقولة إىل تصّرف  الفوائض بلغت

ألحكام  طبقاد من أرصدة بعض احلسابات اخلاّصة .م 636مبلغ د وذلك بالّرغم من خصم .م 1.876,935بقيمة 

 . ةمن قانون املالية التكميلي وحتويله لفائدة العنوان األّول للميزانيّ  3الفصل 
 

وحساب استعمال مصاريف املراقبة ومكافآت ) د.م 111(قطاع املواصالت ومشل اخلصم صندوق تنمية 

 ). د.م 500(  وصندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراء  )د.م 25(ح الراجعة للدولة ا احلضور وأقساط األرب
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 8,65    د وبنسبة.م 149,391مببلغ   ابقالتصّرف السّ  الفوائض املنقولة من  2013فوائض سنة وجتاوزت 

د .م 2.512,935سنة إىل الترتفع فوائض املذكورة، من أرصدة احلسابات  )د.م 636( وباعتبار املبلغ املخصوم .%
 .2012سنة مقارنة ب % 45,46د وبنسبة .م 785,391أي بفارق 

 

ما  2013سنة  يف والبالغةضعف النفقات املنجزة على هذه احلسابات ويعزى تطّور الفوائض أساسا إىل 

 .من املوارد % 25,64 النفقات ما نسبته هذه ومثّلت .د.م 2.524,285 مببلغوارد مجلية مب مقارنةد .م  647,350قيمته 
 
 : بني خمتلف احلسابات على النحو الّتايل 2013إىل  2010الفوائض يف موّىف السنوات من  تتوّزعو 

 

 د.م                                                                                                               

2013 2012 2011 2010 
 السنـة                                                                       

 الحسابـات

 صندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراء 236,840 356,698 481,022 118,365
 صندوق تنمية الطرقات السيّارة 14,682 11,045 9,250 8,296

 صندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين 68,799 88,171 117,015 172,599
 الصندوق الوطين للتشغيل 50,122 110,847 129,780 197,077
 صندوق تنمية قطاع املواصالت  63,484 120,541 200,917 216,243
 الصندوق العاّم للتعويض 142,067 173,681 206,448 260,076

 صندوق اخلدمة الوطنية 33,177 25,434 24,013 24,970
 صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية 30,305 59,402 111,146 174,845

 السكنالصندوق الوطين لتحسني  1,546 7,670 49,565 94,083
 باقي احلسابات 209,087 308,895 398,388 610,382

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

يف اخلزينة والذي  اخلاّصة احلسابات بعض بعنوان الفوائض تراكم تواصليالحظ، من خالل اجلدول، 

  .التاتدخّ  مع قانوناهلا  صةاملخصّ  املوارد توافقيعود إىل عدم 
 

 فالتصرّ  إىل نقلها عوض املوارد فوائض استعمال إمكانية على للميزانية األساسي القانون نصّ  ولئن
 يف النظر إعادة إىل احلاجة على تأكيدها دجتدّ  الدائرة فإنّ  امليزانية غلق قانون أو ةاملاليّ  قانون مبقتضى الالحق

ب جينّ و  ونفقاتا هام بني مواردؤ حتقيق التالسابات مبا ميّكن من بعض احل لتدخالتاألحكام القانونية املنظمة 

 .اسنويّ  املنقولة الفوائض تراكم
 

 موارد حسابات أموال المشاركة -ثانيا 
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 د مقابل.م 461,859ما قيمته  2013يف سنة  بلغ حجم املوارد اجلملّية بعنوان حسابات أموال املشاركة
والفوائض ) د.م 140,454(املوارد احملّصلة خالل السنة وتوزعت هذه املداخيل بني  .2012د يف سنة .م 419,109
 .% 30,41سابات ذه احلاملوارد اجلملّية هلوبلغت حّصة املوارد احملّصلة ضمن ). د.م 321,406(املنقولة 

 

ويالحظ أّن قوانني املالّية ال تتضّمن تقديرات خبصوص تدخالت حسابات أموال املشاركة وبالّتايل 

حيث  فحسب التشريعية على تدّخالت هذه احلسابات عند املصادقة على قانون غلق امليزانية تقتصر رقابة السلطة
علما  ة الرتخيص تكون على سبيل التسويةن عمليفإ جنازاتا الفعلّية وبالّتايلمواردها وإ تقديراتيتّم يف إطاره إدراج 

 .2013يف سنة  د.م 140,454إىل  2002د يف سنة .م 43,554بأّن موارد هذه احلسابات ارتفعت من 
 

 موارد المحّصلةـال - أ

د مقابل .م 140,454 إىل 2013ارتفعت املوارد احملّصلة بعنوان حسابات أموال املشاركة خالل سنة 

 2 ويربز اجلدول الوارد بامللحق عدد. % 70,59د وبنسبة .م 58,121مسّجلة زيادة مببلغ  2012د يف سنة .م 82,333

 .تطّور موارد حسابات أموال املشاركة
 

) د.م 13,536(+اقتناء التجهيزات لفائدة قوات األمن الداخلي حساب  لدىأهّم الزيادات  وسّجلت

لة وحساب صرف التعويضات املخوّ ) د.م 6,788(+سات الصحية العمومية دات املؤسّ وحساب تصفية متخلّ 

" حساب متويل جرب ضحايا االستبداد "سّجل وفضال عن ذلك  ).د.م 3,500+(للجرحى وأهايل الشهداء 
 . 2013د يف سنة .م 31,050مداخيل بقيمة  2012أكتوبر  16خ يف قرار وزير املالية املؤرّ  احملدث مبقتضى

 

-(      أساسا يف حساب القروض اجلامعية تمتثّلفقد ات اليت شهدت تراجعا يف مواردها أّما احلساب

 0,479-(       دعم مراقبة تصفية الدم والوقاية من القصور الكلوي والنهوض بزرع األعضاء وحساب) د.م 0,512

 ). د.م
 

حذف حساب  2012مارس  8بتاريخ  982وجتدر اإلشارة إىل أنّه ّمت مبقتضى قرار وزير املالية عدد 

التدخالت املختلفة يف امليدان اإلقتصادي واإلجتماعي، الراجع بالنظر اىل رئاسة اجلمهوريّة، وحتويل رصيده البالغ 

 .د إىل الصندوق الوطين للتشغيل.م 3,806
 

 الفوائض المنقولة من التصّرف الّسابق -ب
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املصاريف ساب حب هاقت أمهّ وتعلّ . د.م 321,406ما قدره  2013بلغت الفوائض املنقولة إىل تصّرف 

ضرار النامجة عن األحداث اليت شهدتا البالد وحساب جرب األ) د.م 147,183(اخلصوصّية لإلدارة العاّمة للّديوانة 
اقتناء وحساب   )د.م 24,149(+ملسداة من قبل اجليش اوحساب اخلدمات ) د.م 28,831( 2010ديسمرب  17منذ 

  ).د.م 13,045(+من الداخلي التجهيزات لفائدة قوات األ
 

حساب  59من مجلة  احساب 26بلغ  2013ولوحظ أّن عدد احلسابات اليت حققت حماصيل خالل سنة 

مل تسّجل مداخيل خالل سنيت  احساب 14 منهامداخيل  احساب 33 ومل تسّجل، مفتوح لدى أمني املال العامّ 
 .2013و 2012

 

د أي بزيادة بنسبة .م 397,876 إىلاركة حجم فوائض حسابات أموال املش 2013وارتفع يف موّىف سنة 

د فاقت النفقات البالغة .م 140,453ترّتب هذا النمّو عن حتصيل موارد مببلغ و  .مقارنة بالتصرف السابق % 22,34
 .من مجلة املوارد % 13,85د واليت مل متّثل سوى .م 63,983

 

 عمومّية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولةموارد المؤّسسات ال -القسم الثاني
 

بعد أن كان يف  2013مؤّسسة يف سنة  2454بلغ عدد املؤسسات امللحقة ميزانّياتا ترتيبّيا مبيزانّية الّدولة 

باعتبار (من حتقيق موارد مجلية  2013 يف سنةومتّكنت هذه املؤسسات . 2012مؤّسسة يف سنة  2431حدود 

 د ونسبته.م 11,874قدره  مسجلة نقصا 2012 يف سنة د.م 2.028,875 ابلـمق د.م 2.017,001مببلغ ) الفواضل
 ). د.م 856,662( والعنوان الثاين) د.م 1.160,339( بني العنوان األّول املوارد وتوّزعت هذه. % 0,59

 

ق واملتعلّ  1971 ماي 29 يف املؤرّخ 1971 لسنة 219 عدد أحكام األمرمل يتسّن للدائرة، يف ظّل تطبيق و 
 23 يف املؤرّخ 1986 لسنة 820 بتعيني احملتسبني اخلاضعة حساباتم لقضاء دائرة احملاسبات واملنقح باألمر عدد

ال يفوق مقدار تتوىل وزارة املالّية النظر يف حسابات املؤّسسات العمومّية اليت  على أن واليت تنصّ  1986 أوت

املالّية يف ما تعّلق  للسنةالتثّبت من املعطيات الورادة مبلحق احلساب العاّم  ،د 1.000.000 ميزانياتا السنوية العادية

 إىل مّدها بنسخ من كشوفات د الدائرة دعوتا لوزارة املالّيةلذا جتدّ . بالعمليات املنجزة من قبل هذه املؤّسسات

 .تهلذه املؤّسسا التسوية
 

I- موارد العنوان األّول  
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املتعّلقة مبوارد العنوان األّول مليزانيات املؤّسسات العمومية ذات  2013بلغت التقديرات النهائية لسنة 

سنة د يف .م 1.160,339وبلغت املوارد احملّصلة  .د.م 1.234,166 ما قيمتهامليزانيات امللحقة ترتيبّيا مبيزانية الدولة 
لت تراجعا بسيطا بقيمة حيث سجّ ) د.م 1.162,263(استقرارا مقارنة بالتصّرف الّسابق  مسجلة بذلك 2013

ذه تقديرات واجنازات موارد العنوان األّول هل 3امللحق عدد ويربز اجلدول املدرج ب. % 0,17د وبنسبة .م 1,924

 . 2013 سنةسات يف ملؤسّ ا
 

ومنح مسندة هلا ) د.م 565,698(بني مواردها الذاتية  2013سات العمومّية يف سنة عت موارد املؤسّ وتوزّ 

 ).د.م 594,641(من ميزانّية الّدولة 
 

وزارة أمالك الّدولة لكية العقاريّة الراجعة بالنظر إىل إدارة املسة موارد مؤسّ  برتاجع 2013ومتّيز تصرف 

إىل ة منها تلك الراجعة بالنظر خاصّ سات و بعض املؤسّ حّد منه ارتفاع موارد  )د.م 141,195 -(والشؤون العقاريّة 

 23,287+(ووزارة الدفاع الوطين ) د.م 24,169+(ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ) د.م 39,084+(وزارة الصّحة 

 ).د.م 19,983+(ووزارة الفالحة ) د.م
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II - موارد العنوان الثاني 

ترتيبّيا  موارد العنوان الثاين مليزانيات املؤّسسات العمومّية ذات امليزانيات امللحقة 2013تراجعت يف سنة 

. % 1,15د ونسبته .م 9,950أي بنقص قدره  2012د يف سنة .م 866,612د مقابـل .م 856,662الّدولة إىل  مبيزانّية

 .املنقولة من التصّرف الّسابق وتوّزعت موارد العنوان الثاين بني املوارد احملّصلة خالل السنة والفوائض
 

 الموارد المحّصلة خالل الّسنة –أّوال 
 

وعلى . % 16,87د ونسبته .م 97,731مبا قيمته ) د.م 481,568( 2013سنة  املوارد احملّصلة يف تراجعت

 59,26(احملّصلة باجلزء األوفر من املوارد ) سةمؤسّ  94(، استأثرت املؤّسسات الّتابعة لوزارة الفالحة 2012غرار سنة 

 2013يف سنة  % 35,87لتبلغ ) سةمؤسّ  1534(املؤّسسات الراجعة بالنظر إىل وزارة الرتبية ة وتدّعمت حصّ ). %

موارد العنوان الثاين للمؤّسسات العمومّية امللحقة ميزانياتا  4امللحق عدد ويربز اجلدول املدرج ب. % 29,72مقابل 

  .2013و 2012 سنيتترتيبيا مبيزانية الدولة واحملّصلة خالل 
 

 الفوائض المنقولة من التصّرف الّسابق –ثانيا 

د يف .م 499,324د مقابل .م 375,094حجم الفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق  2013بلغ يف سنة 
يف  % 57,62 مقابل % 43,79 وتراجعت حّصة هذه الفوائض من مجلة موارد العنوان الثاين لتبلغ .2012سنة 

) % 35,38(وتعّلق اجلزء األوفر منها باملؤّسسات الّتابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي . التصّرف الّسابق

 . )% 51,37(ولوزارة الفالحة 
 

 موارد المراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج  -القسم الثالث

وبلغت . مركزا 87إىل  2013ارتفع عدد املراكز الدبلوماسية والقنصلية للبالد التونسية باخلارج سنة 

د يف التصّرف .م 111,037د مقابل .م 118,367 ما قدره 2013تقديرات موارد العنوان األّول هلذه املراكز بعنوان سنة 
د يف .م 115.889  د مقابل.م 124,297د، بلغت التقديرات النهائّية .م 5,930وباعتبار الّرتفيع فيها بقيمة . الّسابق

 .% 7,26د وبنسبة .م 8,408أي بزيادة مببلغ  2012سنة 
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 2012د توزعت بني فواضل سنة .م 17,159وفيما يتعّلق مبوارد العنوان الثاين هلذه املراكز فقد بلغت 
 .د.م 3,909والبالغة  2013د واملقابيض احملّصلة بعنوان سنة .م 13,250والبالغة 

 

 موارد الصناديق الخاّصة -القسم الرابع

يف بدف متويل تدخالت الصناديق اخلاّصة  حتدث للميزانّية من القانون األساسي 22 لفصللطبقا 

املبالغ اليت يتّم اسرتجاعها أو  إىل باإلضافة الدولة ميزانية من اعتمادات لفائدتا  ترصد أن وميكن. معينةقطاعات 

التصرف فيها إىل مؤسسات أو هياكل خمتصة مبقتضى  مهّمة وكلميكن أن تكما . اليت ميكن توظيفها لفائدتا

  .اتفاقيات تربم مع وزير املالية
 

روع قانون غلق امليزانّية، وضعية إجنازات الصناديق اخلاّصة يف املالّية ومش للسنةوُتضّمن باحلساب العاّم 

 . مستوى كّل من املوارد والنفقات
 

وتستند رقابة الدائرة، يف ما يتعّلق بعمليات هذه الصناديق، على املعطيات املدرجة ضمن احلساب 

ثبات يتّم مّد الدائرة بوثائق اإل وال. العاّم دون إمكانية التثبت، يف غياب مصادر أخرى، من مشولية هذه العمليات

لعمليات القبض والصرف املنجزة من قبل هذه الصناديق وذلك باستثناء املنح اليت يتّم رصدها سنويّا مبيزانية 

ة الرصيد املدرج باحلساب العاّم كما مل تتوفّر للدائرة الوثائق املثبتة للرصيد وهو ما حال دون التأّكد من دقّ . الّدولة
 .2013 لسنة

 

د موّزعة بني األرصدة املنقولة من .م 604,109إىل  2013وارتفع حجم موارد الصناديق اخلاّصة يف سنة 

وجتاوزت مجلة موارد هذه الصناديق ). د.م 237,446(واملوارد احملّصلة خالل السنة  )د.م 366,663( السنة الّسابقة

  .% 4,93د وبنسبة .م 28,395 ابق بقيمة ف السّ اجنازاتا احملّققة يف التصرّ 
 

 : 2013وسنة  2012ة بني سنة ويربز اجلدول املوايل تطّور أرصدة الصناديق اخلاصّ 
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 بالّدينار
 الرصيد في

 2013ديسمبر   31
الموارد الجملّية لسنة 

2013 
 الرصيد في 2013موارد سنة 

 2012 ديسمبر  31
 بيان الصندوق

 منحة الّدولة الموارد الذاتّية

 صندوق التطوير والالمركزية الصناعية  - 10.361.038 48.000.000 1.945.116 60.306.154 9.968.513

582.741 21.057.741 4.555.451 16.500.000 2.290 

 الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات -
 التقليديّة والحرف الصغرى

 صندوق تغطية مخاطر الصرف  - -  - 67.406.187 67.406.187 -

318.645.072 319.829.093 27.225.788  -  الصندوق الوطني للضمان  - 292.603.305
28.836.953 37.276.418 11.157.760  -  صندوق ضمان المؤّمن لهم  - 26.118.658

22.998.207 43.639.331 246.026 23.410.000 19.983.305 

الصندوق الخاص بالتنمّية الفالحية  -
  والصيد البحري

 صندوق النهوض بقطاع الزيتون  - 3.995.734 - 342 3.996.076 3.215.083
 الحساب المركزي  - 13.598.496 36.300.000 699.610 50.598.105 6.054.921

 الجملة 366.662.826 124.210.000 113.236.280 604.109.106 390.301.490
  

أّن هذه املوارد توّزعت بني الفوائض  2013يف سنة  ويتبّني من هيكلة املوارد احملّصلة للصناديق اخلاّصة
 ).  % 18,75(واملوارد الذاتّية ) % 20,56(منحة الّدولة و  )% 60,69(الّسابق  املنقولة من التصّرف

 

 قيمة العامّ ساب احلجاء ب يتضمن حسب مارصيد الصندوق الوطين للضمان  وجتدر اإلشارة إىل أنّ 
نّه مل يقم أّما صندوق تغطية خماطر الصرف فإ .د.م 15,829متويل على اخلارج مببلغ عادة كمبياالت بعنوان إ
 .عدم توفر السيولةنظرا إىل د .م 33,849لغ بتعويض خسائر مبب

 

دوق اخلاّص ىل الصناليت ّمت حتويلها من امليزانّية إاملبالغ "كذلك ما مفاده أن  العامّ ساب احلوجاء ب
دون " د ّمت حتويله بعنوان صندوق تنمية القدرة التنافسية.م 1,229تضمن مبلغ لصيد البحري تتنمية الفالحية وابال

باخلزينة خاضع ألحكام جملة احملاسبة  أن احلساب األخري هو حساب خاصّ بيان سبب ذلك التنزيل خاّصة 
 .العمومية

 

د مقابل .م 390,301اديق اخلاّصة مببلغ مجلي يساوي لصنتراكم أرصدة بعض ا 2013ونتج عن تصّرف 
أساسا بالصندوق الوطين  2013رصدة يف سنة وتعّلقت األ. السابق يف التصرف د.م 366,663مببلغ أرصدة متبقية 

 .% 81,64بنسبة أي ) د.م 318,645(للضمان 
  



61 
 

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

 
وصناديق اخلزينة   بعنوانيها األّول والثاين الّدولةمن ميزانية  الّ ك 2013حتليل التكاليف لسنة  يتناول

واملراكز الدبلوماسية والقنصلّية باخلارج  الّدولةة ا مبيزانيّ ميزانياتا ترتيبيّ  امللحقة وميزانيات املؤّسسات العمومّية

  .والصناديق اخلاّصة
 

 تكاليف ميزانّية الّدولة -القسم األّول 
 

مبا قيمته  الّدولةبعنوان نفقات ميزانّية  املفتوحة عتماداتاإل حجم 2013قانون املالّية لسنة ضبط 

مقابل  % 1,87د باعتماد قانون املالية التكميلي أي بزيادة نسبتها .م 27.191وّمت الرتفيع فيها إىل . د.م 26.692
 . يف السنة الّسابقة % 13,47

 

نفقات يف الرتفيع يف خاّصة تعديالت متثّلت املفتوحة عتمادات هذه الزّيادة، شهدت اإلوفضال عن 

1T )د.م 3,227(موظّفة  ةنمية املرتبطة مبوارد خارجيّ التّ 

 
26F

(1)
1T . 

 
، ترتفع )د.م 140,454(حسابات أموال املشاركة بعنوان االعتمادات املفتوحة خالل الّسنة وباعتبار 

 17,71مقابل  % 7,62مسّجلة تطّورا بنسبة  ،د.م 27.334,681 إىل  2013يف سنة  يزانيةامللنفقات التقديرات النهائّية 

املخّصصة لكّل  عتماداتعن املفعول املزدوج لنمّو اال) د.م 1.935,849(ونتجت هذه الزيادة . 2012يف سنة  %

 ولرتاجع اعتمادات هةجمن ) د.م 58,121(+وحسابات أموال املشاركة ) د.م 3.203,800(+العنوان األّول من 

 .من جهة أخرى )د.م 191,300 -(اخلزينة  اخلاّصة يف ساباتاحلو ) د.م 1.134,772 -( الثاينالعنوان 
 

مسّجلة مقارنة بالسنة  2013يف سنة  د.م 26.133,231ما قيمته  وبلغت االعتمادات املأمور بصرفها

. 2012  يف سنة % 14,14و د.م 2.909,653على التوايل  لمقاب % 11,28وبنسبة  د.م 2.649,086مببلغ  زيادة الّسابقة

  .2012يف سنة  %  92,46مقابل  2013يف سنة  % 95,60وارتفعت نسبة استهالك االعتمادات إىل 
 

                                                 
واملتعلق بالرتفيع يف اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة  2015 ماي 12 قرار وزير املالية املؤرخ يف (1)

  .2013 وبرامج التنمية للدولة لسنةلفائدة مشاريع 
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(1T 2012يف سنة  %  33,31مقابل الناتج احملّلي اإلمجايل من  % 34,28امليزانّية ما نسبته  ومثّلت نفقات
27F

(1
1T. 

 

 موّزعة بنيد .م 1.201,450 مجلتها بلغتفواضل اعتمادات  2013سنة يف يزانّية ونتج عن تنفيذ امل

ويف مقابل ذلك،  ).د.م 318,421(وصناديق اخلزينة  )د.م 398,500( والعنوان الثاين) د.م 484,529(العنوان األّول 

مليات امليزانية تسبقات على عبعنوان حساب  أرصدة 2013ف ألمني املال العاّم لسنة تضّمن حساب التصرّ 

 . د.م 4,146 تسبقات من اعتمادات صناديق اخلزينة مببلغ وحسابايد .م 285,188العنوان األّول قدرها 
 

 نفقات التصّرفتدّعم حّصة  2013تواصل يف سنة ، الّدولة ميزانّية نفقات هيكلة خصوص ويف

علما بأّن هذه النسبة   ابقةالسّ  سنةاليف  % 61,79 بعد أن كانت يف حدود % 66,20 لتصل إىل )د.م 17.300,666(

فقات خدمة نو نمية التّ نفقات كّل من ويف مقابل ذلك، شهدت حّصة  . 2010يف سنة  % 55,48كانت يف حدود 

 .2012 يف سنةلكّل منهما  % 17,30 مقابل % 16,90و % 14,17إىل  على التوايل تراجعا الّدين العمومي
 

  :2013إىل  2009السنوات من  خالل نفقات امليزانّية ويربز اجلدول املوايل تطّور

 د.م       
 السنة

 البيانات

5B2009 
6B2010 7B2011 8B2012 9B2013 

 2013/2012 التغّيرات

 % النسبة القيمة

 19,22 2.788,737    17.300,666 14.511,929 12.353,655 9.836,152 9.217,934 نفقات التصّرف -

8,83 - 358,730 - 3.703,558 4.062,288 3.739,400 3.477,521 3.274,256 نفقات التنمية -  

 8,73 354,518    4.417,674 4.063,156 3.369,615 3.490,762 3.409,465 خدمة الّدين العمومي -

 15,99 - 135,439 - 711,333 846,772 1.111,822 926,335 961,110 صناديق الخزينة -

 11,28 2.649,086    26.133,231 23.484,145 20.574,492 17.730,770 16.862,765 الجملة

 من الناتج المحلي % 
 * اإلجمالي

33B28,74 34B28,12 35B31,85 36B33,31 37B34,28   

 .12/10/2015االحصائيات املنشورة مبوقع البنك املركزي التونسي بتاريخ   حتيني هذه النسب باعتمادمتّ * 
 

وان الثاين ـوالعن) د.م 18.714,171(بني العنوان األّول  2013نفقات امليزانّية يف سنة  توّزعتو 

 ).د.م 711,333(اخلزينة  وصناديق) د.م 6.707,727(
  

                                                 
 . 2015أكتوبر  12 املعطيات املنشورة مبوقع البنك املركزي التونسي بتاريخّمت حتيني هذه النسبة باعتماد  (1)
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I-  نفقات العنوان األّول 
 

 18.144,700لميزانية مبا قيمته لنفقات العنوان األّول  االعتمادات بعنوان 2013ضبط قانون املالّية لسنة 

شهدت هذه  ،ابقةمقارنة  بالسنة السّ و . د.م 19.198,700وّمت الرتفيع فيها مبوجب قانون املالّية التكميلي إىل . د.م

على  2011و 2012يف سنيت  مقابل منوّ  2013يف سنة  % 20,03د وبنسبة .م 3.203,800عتمادات زيادة مببلغ اال

 . % 22,68و % 16,51الّتوايل بنسبة 

 

ل د وهو ما ميثّ .م 18.714,171عتمادات املأمور بصرفها بعنوان نفقات العنوان األّول بلغت االو 
وبلغت . يف السنة الّسابقة % 98,70مقابل  2013يف سنة  % 97,48عتمادات النهائية بنسبة استهالكا لال

) د.م 224,705(العمومي د تعّلقت أساسا بنفقات التأجري .م 484,529ف عتمادات املتبّقية يف �اية التصرّ اإل

 ).د.م 64,677(ووسائل املصاحل ) د.م 111,969(والتدّخل العمومي 

 

مقابل  % 18,55د وبنسبة .م 2.927,992، تطّور نفقات العنوان األّول مببلغ 2013وشهدت سنة 

ارتفاع نسق تطّور  ، إىل 2013نفقات يف سنة هذه الويعزى منّو   .ابقيف التصّرف السّ  % 16,77ود .م 2.266,859
 ). % 9,32مقابل  % 10,93(ونفقات فوائد الّدين العمومي  ) % 17,47مقابل  % 19,22(كّل من نفقات التصّرف 

 

1T28F% 6,1 وباعتبار ارتفاع مستوى األسعار بنسبة 

)1(
1T 12,45    ة هلذه النفقات بنسبةتكون الزّيادة الصافي 

   .% 11,17 مقابل %
 

1T29Fمن الناتج احملّلي اإلمجايل % 24,55 نسبتهما  2013ومثّلت نفقات العنوان األّول يف سنة 

)3(
1T  مقابل

 22.069,266(  من املوارد الذاتية للميزانّية % 84,80هذه النفقات ما نسبته  ومثّلت. يف التصّرف الّسابق % 22,39

  .2011و 2012يف سنيت  % 75,24و %  78,51مقابل على التوايل ) د.م
 

والتنقيحات  2013لسنة  الّدولةوتتضّمن التحاليل التالية تقديرات نفقات العنوان األّول من ميزانّية 
املأمور بصرفها وكذلك استهالك عتمادات تطّور االعتمادات املفتوحة واال املدخلة عليها خالل السنة ومتابعة

 .عتمادات مركزيّا وجهويّااإل

                                                 
 .2015 أكتوبر 12 موقع البنك املركزي التونسي بتاريخ )1(
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 المفتوحة  عتماداتاال -أّوال
 

قانون املالية  مبوجبّمت و . د.م 18.144,700اعتمادات العنوان األّول مببلغ  2013ضبط قانون املالّية لسنة 

ونتجت الزيادة  .الّسابق يف التصّرف % 16,51مقابل  % 5,81بنسبة أي  د.م 19.198,700التكميلي الرتفيع فيها إىل 

ين وفوائد الدّ ) د.م 1.314(+عن املفعول املزدوج للرتفيع يف اعتمادات قسمي التدّخل العمومي ) د.م 1.054(

        ). د.م 340 -(وللتخفيض يف اعتمادات قسم النفقات الطارئة وغري املوّزعة ) د.م 80(+العمومي 

عتمادات ت يف توزيع اإليالت ترتيبية متثّلوباإلضافة إىل ذلك، شهدت اعتمادات العنوان األّول تعد

عتمادات بني اإل حتويل يففقات التصّرف وكذلك ناملرّمسة بباب الّنفقات الطارئة وغري املوّزعة على بقّية أقسام 

  .األقسام وبني الفصول
 

لسنة املرّمسة بباب الّنفقات الطارئة وغري املوّزعة، فقد ضبطها قانون املالّية  اإلعتماداتففي خصوص 
د مقابل .م 155,133د ليتّم التخفيض فيها مبوجب قانون املالية التكميلي إىل .م 495,133 حدوديف  2013

يف  % 99,84مقابل  % 63,46 بنسبةعلى بقية األقسام  اإلعتماداتوّمت توزيع هذه . 2012سنة د يف .م 678,108

  % 60,15( اإلعتماداتباجلزء األوفر من هذه ) د.م 59,220(استأثر قسم التأجري العمومي و . ابقالتصّرف السّ 

فيما تراجعت حّصة قسم ) % 15,63مقابل   % 32,90(يليه قسم وسائل املصاحل  )2012يف سنة  % 18,78مقابل 

  .)% 65,59مقابل  % 6,95(العمومي التدّخل 
 

 بطابع يّتسم أصبح العمومي التأجري لفائدة التكميلية االعتمادات من هامّ  جزء ختصيص وباعتبار أنّ 
 نظرا الطارئة النفقات باب من القسم هلذا اعتماداترصد  يف خصوصمالحظتها  دجتدّ  احملاسبات دائرة نّ فإ قارّ 

 .التأجري ألعباء الطارئة الصبغة غياب إىل
 

الوطين ويف خصوص توزيع االعتمادات التكميلية بني أبواب امليزانية، فقد بلغت حّصة وزارة الدفاع 
د لالعتمادات املخّصصة .م 41متثّلت خاصة يف إضافة مبلغ و  .من مجلة هذه اإلعتمادات % 46,04) د.م 45,330(

د خّصص لنفقات تسيري املصاحل .م 21,309وزارة الداخلية مببلغ كّل من كما انتفعت  . لتأجري األعوان القارّين
ويبّني . لفائدة قسم التأجري العمومي % 82,77نسبة  د خّصص منه.م 12,480 مببلغرئاسة احلكومة و العمومية 

  .التكميلية حسب األبواب واألقسامعتمادات اإلتوزيع  5امللحق عدد 
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 2013أّما فيما يتعّلق بتحويل االعتمادات من قسم إىل قسم ومن فصل إىل فصل، فقد شهدت سنة 

ابق وتراجعت بالتايل نسبة هذه التحويالت السّ د يف التصّرف .م 105,773د مقابل .م 62,787تدّين حجمها إىل 
الذي ضبطه الفصل  % 2سقف  كما أّ�ا تبقى دون  % 0,72مقابل  % 0,35ضمن اعتمادات نفقات التصّرف إىل 

 . من القانون األساسي للميزانية 36
 

والتدخـل ) د.م 5,945(وسائل املصاحل  يعتمادات قسمإصافية يف  زيادةالتحويالت هذه ونتج عن 

ويربز اجلدول . د.م 7,084 لغ عتمادات قسم التأجـري العمومي مببقابل اخنفضت ااملويف ) د.م 1,139(العمومـي 

 .من فصل إىل فصلعتمادات احملّولة من قسم إىل قسم و اإل 6الوارد بامللحق عدد 
 

 ما قيمته 2013يف سنة النهائّية للعنوان األّول  عتماداتاال توباعتبار كّل هذه التعديالت بلغ
وباعتبار النسبة املقّدرة لنمّو . % 16,51مقابل  % 20,03ابق نسبتها د أي بزيادة عن التصّرف السّ .م 19.198,700

 %4,8( 2013األسعار يف سنة 
)
1T30F

1(
1T(  يف سنة  % 12,91مقابل  % 15,23بنسبة  هلذه االعتماداتيكون النمّو الصايف

ومقارنتها  2013 توزيع اإلعتمادات النهائية بني جزأي العنوان األّول وأقسامه يف سنةويربز اجلدول املوايل  .2012

 : 2012 باعتمادات سنة

  

                                                 
   .2013 امليزان االقتصادي لسنة )1(



 
 
 
 
 
 

 بالّدينـار

 االعتمادات
االعتمادات 

 المفتوحة
قانون المالية 

 التكميلي
االعتمادات 

 التكميلّية
 2013/2012 التغّيرات االعتمادات النهائّية التحويالت

 % النسبة القيمة 2013 2012 - + بقانون المالّية األقسام

I - 12,12 1.063.053.041 9.832.735.680 8.769.682.639 48.766.069 41.681.969 59.219.780 9.780.600.000 9.780.600.000 التأجري العمومي 

II - 0,27 2.833.663 1.034.443.340 1.031.609.677 5.734.960 11.680.400 32.390.900 996.107.000 996.107.000 وسائل املصاحل 

III - 39,70 1.942.326.817 6.834.837.653 4.892.510.836 8.285.700 9.424.360 6.838.993 6.826.860.000 5.512.860.000 التدّخل العمومي 

VI -  55.586.479 56.683.327 1.096.848 - -  -98.449.673 155.133.000 495.133.000 نفقات التصّرف الطارئة - 

 20,85 3.063.800.000 17.758.700.000 14.694.900.000 62.786.729 62.786.729 - 17.758.700.000 16.784.700.000 نفقات التصّرف

V 10,77 140.000.000 1.440.000.000 1.300.000.000 71.000.000 71.000.000 - 1.440.000.000 1.360.000.000 فوائد الّدين العمومي 

 20,03 3.203.800.000 19.198.700.000 15.994.900.000 133.786.729 133.786.729 - 19.198.700.000 18.144.700.000 المجموع
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 2013ابق أّن ارتفاع وترية منّو حجم االعتمادات النهائّية للعنوان األّول يف سنة يربز من اجلدول السّ 

من نفقات  كان نتيجة لتسارع نسق تطّور االعتمادات املرصودة لكلّ ) 2012يف سنة  % 16,51مقابل  % 20,03(
 . )% 7,44مقابل  % 10,77(وفوائد الّدين العمومي ) % 17,39مقابل  % 20,85(التصّرف 

  

ومن ناحية أخرى، مشلت الزيادة يف االعتمادات كّل أقسام العنوان األّول غري أنّه تواصل استئثار قسم 

(+      يادة يليه قسم التأجري العمومي جم الزّ بالنصيب األوفر من ح) د.م 1.942,327 +(التدّخل العمومي 

 ).د.م 1.063,053
 

وذلك لغاية جمابة ) د.م 1.625,387(+ وسّجلت أهّم الزيادات يف االعتمادات لدى وزارة الصناعة 

. العتمادات النهائية للعنوان األّوللمن الزّيادة اجلملية  % 50,73هذه الزّيادة نسبة  ومثّلت. نفقات دعم احملروقات

هذه الزيادة، أّما حّصة وزارة التجارة والصناعات من  % 7,83بنسبة ) د.م 250,704 +(كما انتفعت وزارة الرتبية 

 .  % 6,65فقد كانت بنسبة  )د.م 212,916 +(التقليدية 
 

لغ بالنهائية املخّصصة لوزارة االستثمار والتعاون الّدويل مب االعتماداتتراجع  2013وشهد تصرف 

 .   % 4,86بنسبة د و .م 1,283وللمجلس الوطين التأسيسي مببلغ  % 45,96د وبنسبة .م 12,870
 

باستثناء الفصل بني  على هيكلته 2013يف سنة  ات النهائية بني أبواب امليزانيةتوزيع االعتماد وحافظ

تدعمت حّصة وزارة الصناعة لتبلغ و  .للتجارة والصناعات التقليدية املخّصصص للصناعة والباب الباب املخصّ 

من حجم االعتمادات املرصودة للعنوان  % 9,14اخلّية بنسبة وزارة الدو  % 17,12تليها وزارة الرتبية بنسبة  % 19,61

 .  األّول
 

 بنسبة 2013يف سنة  ااملخّصصة هلالنهائّية ين العمومي، فرغم منّو االعتمادات فوائد الدّ أماّ فيما يتعّلق ب
 . 2011و 2012 يف سنيت % 8,81و % 8,13مقابل  % 7,50 إىل افقد تواصل تراجع حّصته % 10,77

 

 المأمور بصرفها عتماداتاال -ثانيا
 

د وهو ما .م 18.714,171العنوان األّول ما قيمته  على 2013بلغت االعتمادات املأمور بصرفها يف سنة 

 املتبقّيةعتمادات اال ومشلت. 2012يف سنة  % 98,70 مقابل % 97,48ميّثل استهالكا لالعتمادات النهائية بنسبة 

ووسائل املصاحل ) د.م 111,969(والتدّخل العمومي ) د.م 224,705(د أقسام التأجري العمومي .م 484,529 والبالغة

 ). د.م  26,495( وفوائد الّدين العمومي )د.م 56,683(ونفقات التصّرف الطارئة  )د.م 64,677(
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ووزارة  )د.م 103,315(الفواضل بوزارة الشؤون االجتماعية  وعلى صعيد أبواب امليزانية، تعّلقت أهمّ 

 30,971(ووزارة الفالحة ) د.م 33,027(ووزارة الصّحة العمومية ) د.م 51,478(ووزارة الرتبية ) د.م 36,307(الداخلية 

 .)د.م 22,288(ووزارة املالية ) د.م
 

د  وبنسبة .م 2.927,992مببلغ  2013ومقارنة بالتصّرف الّسابق، ارتفعت نفقات العنوان األّول يف سنة 

ي منّو الّناتج احمللّ  نسقمن  أرفعوتبقى هذه النسبة . 2012يف سنة  % 16,77د و.م 2.266,859مقابل  % 18,55
1T31F % 9,14مقابل  % 8,14بلغ  ذياإلمجايل باألسعار اجلارية ال

(1)
1T. 

 

واستهالكها حسب األقسام  2013ويربز اجلدول الّتايل االعتمادات النهائية للعنوان األّول يف سنة 

 : 2012مقارنة بسنة 
 د.م                                                                                                  

 البيان
االعتمادات 

النهائية 
2013 

 تطور المصاريف االعتمادات المأمور بصرفها
 2013 تصرف 2012 تصرف 2013/2012

ة الحصّ  القيمة
% 

ة الحصّ  القيمة
% 

 %النسبة  القيمة

 19,22    2.788,737 92,45 17.300,666 91,93 14.511,929 17.758,700 نفقات التصرف

 11,01    952,564 51,34 9.608,030 54,83 8.655,466 9.832,736 التأجري العمومي - 

 - 1,39  - 13,649 5,18 969,767 6,23 983,416 1.034,443 وسائل املصاحل - 

 37,96    1.849,822 35,92 6.722,869 30,87 4.873,047 6.834,838 التدّخل العمومي - 

 - - - - - - 56,683 نفقات التصّرف الطارئة - 

 10,93 139,255 7,55 1.413,505 8,07 1.274,250 1.440,000 فوائد الدين العمومي

 18,55 2.927,992 100,00 18.714,171 100,00 15.786,179 19.198,700 الجملة

 

) د.م 2.927,992( األّول يف نفقات العنوان 2013سنة  يفابق أّن الزيادة املسّجلة ز من اجلدول السّ يرب 

والتأجري ) د.م 1.849,822+ (التدّخل العمومي  االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان أقسامنتجت عن ارتفاع 

 املصاحلنفقات قسم وسائل  منه تراجعحّد ) د.م 139,255+ (العمومي  وفوائد الّدين )د.م 952,564+ (العمومي 
 .)د.م 13,649 -(

 

                                                 
 .2015 أكتوبر 12 التونسي بتاريخموقع البنك املركزي  (1)
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ذين شهدا تراجعا يف نفقات لال باستثناء اللس الوطين التأسيسي ووزارة االستثمار والتعاون الّدويلو 

. ازيادة يف نفقات أبواب امليزانية كلّ د، فقد سّجلت  .م 14,365د و.م 5,661 بلغ على التوايللديهما العنوان األّول 
 228,612 +(                الرتبيةو ) % 75,97د و.م 1.625,495 +(الصناعة  رات لدى وزاراترصدت أهّم التطوّ و 

د .م 131,148 +(            الداخلية و ) % 16,87د و.م 219,332+ (التجارة والصناعات التقليدية و ) % 7,60د و.م

  .موّزعة حسب أبواب امليزانية 2013نفقات العنوان األّول لسنة  8ويربز اجلدول الوارد بامللحق عدد ). % 7,52و
 

 نفـقــات التصـّرف - أ
 
 د مقابل.م 17.758,700االعتمادات النهائّية املرصودة لنفقات التصّرف  2013لغت يف سنة ب

وّمت استهالك هذه االعتمادات . % 20,85نسبة د وب.م 3.063,800 مببلغ أي بزيادة 2012د يف سنة .م 14.694,900

  .د.م 14.511,929و % 98,75على التوايل د مقابل .م 17.300,666حيث بلغت  % 97,42بنسبة  2013يف سنة 
 

ارتفاع حّصة نفقات التصّرف مقارنة مبوارد العنوان  2013ابقة تواصل يف سنة وعلى غرار السنوات السّ 

ويرتّتب عن هذه . 2011يف سنة  % 83,35يف التصّرف الّسابق و % 94,86مقابل نسبة  % 97,70األّول لتبلغ نسبة 
 .الوضعية تدين املوارد اليت ميكن توفريها من موارد العنوان األّول لتمويل نفقات العنوان الثاين للميزانّية

 
  : 2013إىل  2009ويربز الرسم البياين الّتايل تطّور نفقات التصّرف مقارنة مبوارد العنوان األّول من سنة 
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من قبل آمري ) د.م 5.875,555(حجم االعتمادات املأمور بصرفها تراجع  2013يف سنة  وتواصل

من جمموع نفقات التصّرف مقابل  % 33,96 حيث مل متّثل سوى نسبةالصرف املساعدين بعنوان نفقات التصّرف 
 .2011يف سنة  % 38,88و 2012يف سنة  % 37,05

 

ف املأمور بصرفها جهويّا أساسا بقسم التأجري العمومي الذي بلغت حصته التصرّ وتعّلقت نفقات 

وقد توّلت املصاحل اجلهوية التابعة لوزارة الرتبية صرف مبلغ . 2012يف سنة  % 95,45مقابل  % 95,94منها نسبة 

 .هويّامن نفقات التأجري العمومي املأمور بصرفها ج % 54,56د وهو ما ميّثل نسبة .م 3.075,852
 

قسم التدخل العمومي ضمن فقد تطورت حّصة  2013أّما خبصوص هيكلة نفقات التصّرف يف سنة 

ى حساب قسمي التأجري لوذلك ع ابقيف التصّرف السّ   % 33,58 مقابل % 38,86 نفقات التصّرف حيث بلغت

 % 6,78و % 59,64 التوايلمقابل على  % 5,61و % 55,53إىل مها تراجعت حصتا ينائل املصاحل اللذالعمومي ووس

 .2012 يف سنة
 

 : 2013ويبّني الرسم الّتايل توزيع نفقات التصّرف بني خمتلف األقسام يف سنة 

 

 
 

إدخال حتويرات على تبويب امليزانية يف  2013ومن جهة أخرى، جتدر اإلشارة إىل أنه ّمت يف سنة 
وتعّلق األمر . األهدافمستوى الفصول ضمن أقسام نفقات التصّرف وذلك متاشيا مع اعتماد امليزانية حسب 

املالية  للسنةوتواصل تضمني احلساب العاّم . التعليم العايل والبحث العلميوالصّحة والرتبية و  وزارات الفالحةب
 . أخرىحّىت يتسّىن رصد تطّورها من سنة إىل حسب التبويب القدمي املذكورة بنفقات األبواب قة املعطيات املتعلّ 

  

 العمومي  التأجير
% 55.53 

   العمومي التدّخل 
  38,86% 

    المصالح وسائل

  5,61 %  
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 التأجير العمومي  –1
 

بعنوان نفقات التأجري العمومي ما قيمته  2013بلغت االعتمادات املرصودة ضمن قانون املالية لسنة 
شهدت قانون املالية التكميلي فقد  على حجمها ضمنهذه االعتمادات  تولئن حافظ .د.م 9.780,600

 ويالت بني الفصول واألقسام لرتتفعحتوعن ) د.م 59,220 +(توزيع النفقات الطارئة  نتجت عنتعديالت ترتيبية 
 . % 12,85مقابل  % 12,12بنسبة  زيادة ،ابقةد مسّجلة مقارنة بالسنة السّ .م 9.832,736 إىلاالعتمادات النهائية 

 

 % 97,71بنسبة استهالك بأي  2013يف سنة د .م 9.608,030ّمت صرف هذه االعتمادات يف حدود و  

مبا قدره  اارتفاع 2013سنة يف التأجري العمومي النفقات بعنوان وسّجلت . يف السنة الّسابقة % 98,70 مقابل
الزيادة أساسا  هذه وتفّسر. 2012يف سنة  % 12,71د و.م 976,032 مقابل % 11,01د ونسبته .م 952,564

1T32Fلفأ 13واملقدرة حبوايل ة باالنتدابات املنجزة بالوظيفة العموميّ 

(1)
1T  بصرف القسط الثاين من والرتقيات وكذلك عون

 . د 70قيمتها والبالغ  2012املنحة اليت ّمت إقرارها لفائدة أعوان الوظيفة العمومّية يف سنة 
 

ت مجلة نفقا من % 45,74وف من نفقات التصرّ  % 55,53ما نسبته  2013لسنة مثّلت نفقات التأجري و 
 % 59,64مقابل على التوايل  )ات خدمة الّدين العموميـاعتبار نفق دون(ميزانية الّدولة العنوانني األّول والثاين من 

 . 2012سنة يف  % 47,21و
 

 : 2012مقارنة بسنة  2013ويربز اجلدول الّتايل توزيع نفقات الّتأجري العمومي وتطّورها خالل سنة 
 د.م 

 ــــودالبن
االعتمادات 
الّنهائية  

2013 

تطّور المصاريف   االعتمادات المأمور بصرفها
2013/2012 

2012 2013 

 الحّصة القيمة
% 

 الحّصة القيمة
% 

 %النسبة  القيمة

 25,60 - 7,396 - 0,23 21,498 0,33 28,894 28,537 املخّولة للسلط العمومّية املنح -

 54,42 -   4.413,225 - 38,47 3.696,262 93,69 8.109,487 3.781,703 تأجري األعوان القارّين وغري القارّين والعاملني باخلارج  -

 22,28 -     115,208 -  4,18 401,877 5,98 517,085 414,956 منح للمؤّسسات العمومّية  -

 - 5.488,393+  57,12 5.488,393 - - 5.607,540 نفقات التأجري العمومي حسب الربامج  -

 11,01 952,564 +  100,00 9.608,030 100,00 8.655,466 9.832,736 الجملــــة

 

د .م 952,564مببلغ زيادة  2013يف سنة يربز من اجلدول الّسابق أّن نفقات التأجري العمومي سّجلت 

والذي تضّمن نفقات التأجري العمومي  بند نفقات التأجري العمومي حسب الربامج واستأثر. % 11,01وبنسبة 

                                                 
  .2013 التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة (1)
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من مجلة  % 57,12مبا نسبته اليت بدأت يف اعتماد منظومة التصرف يف امليزانّية حسب األهداف  اخلمسوزارات لل

   .جري العمومينفقات التأ
  

على النحو الذي  بني خمتلف األبواب 2013التأجري العمومي لسنة  نفقاتوعلى صعيد آخر توّزعت 

 :يربزه الرسم البياين الّتايل
 

 

  وسائل المصالح  –2 
 

) د.م 1.034,443(التقديرات النهائية للنفقات بعنوان وسائل املصاحل  نسق منوّ  2013تباطأ يف سنة 

وبلغت االعتمادات املأمور بصرفها . ابقيف التصّرف السّ  % 12,15مقابل  % 0,27حيث تراجعت الزيادة إىل نسبة 

 % 95,33مقابل  % 93,75استهالك يف حدود  د وهو ما ميّثل نسبة.م 969,767يف نفس السنة ما قيمته  بذا العنوان

 . 2012سنة يف 
 

سم وسائل املصاحل تراجعا مببلغ ق، سّجلت نفقات )د.م 983,416( ابقةومقارنة بإجنازات السنة السّ 

األسعار شهد يف  علما بأّن مؤشر % 10,27د ونسبتها .م 91,631مقابل زيادة قدرها  % 1,39د وبنسبة .م 13,649

)1T33F)1 % 6,1منّوا بنسبة  2013سنة 
1T. 

 

 : 2012سنة مقارنة ب 2013ويربز اجلدول الّتايل توزيع النفقات املتعّلقة بوسائل املصاحل يف سنة 
  

                                                 
 .2013 التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة )1(

ووزارة  التربية وزارة
التشغيل والتكوين 

 التعليم ووزارةالمهني 
العلمي والبحث العالي  

% 43,31 

 ووزارة الداخلية وزارة
الوطني الدفاع  

% 22,97 

العمومية الصحة وزارة  
% 12,09 

الوزارات باقي  
% 21,63 
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 د.م                        

 البنود
االعتمادات 

النهائّية 
2013 

 تطّور المصاريف االعتمادات المأمور بصرفها
2012 2013 2013/2012 

 % النسبة القيمة % الحصة القيمة % الحصة القيمة

 21,87 - 3,047 - 1,12 10,884 1,42 13,931 14,927 النفقات اخلصوصّية للسلط العمومّية -

 7,39 - 34,904 - 45,12 437,456 48,03 472,360 477,890 نفقات تسيري املصاحل العمومّية -

 4,04 2,044    5,43 52,666 5,15 50,622 53,710 نفقات استغالل وصيانة التجهيزات العمومية -

 64,37 - 287,421 - 16,40 159,082 45,40 446,503 174,399 منح للمؤّسسات العمومّية -

-  309,679 31,93 309,679- -  313,517 نفقات تسيري املصاحل العمومّية حسب الربامج -

 1,39 - 13,649 - 100,00 969,767 100,00 983,416 1.034,443 الجملــة

 

فقد حافظ على  2013مستوى توزيع نفقات قسم وسائل املصاحل بني أبواب امليزانية يف سنة وعلى 

تليها وزارة الدفاع  )% 19,04مقابل  % 21,98( القسط األكربوزارة الداخلية ت أجنز نفس اهليكلة تقريبا، حيث 

 % 9,39(ووزارة الرتبية ) % 13,65مقابل  % 9,41(ّمث وزارة الصّحة العمومية ) % 13,26مقابل  % 12,08(الوطين 

 ). %  8,12مقابل 
 

  التدّخـل العمومـي  –3
 

بعنوان قسم التدخل العمومي ما  2013االعتمادات املرصودة ضمن قانون قانون املالية لسنة  تبلغ

ضافية لتغطية احلاجيات اإل د.م 1.314وّمت الرتفيع فيها مبقتضى قانون املالية التكميلي مببلغ . د.م 5.512,860قيمته 
 مـا قدره ذا القسمالنهائية هل وباعتبار التعديالت الرتتيبية، بلغت التقديرات. لدعم احملروقات واملواد األساسية

 . يف التصّرف الّسابق % 27,85مقابل  % 39,70د مسّجلة منّوا بنسبة .م 6.834,838
 

د حمّققة استهالكا بنسبة .م 6.722,869وعلى صعيد اإلجنازات، بلغت االعتمادات املأمور بصرفها 
على  مقابل  % 37,96د وبنسبة .م 1.849,822ابق، تطّورت هذه النفقات مببلغ ف السّ ومقارنة بالتصرّ . % 98,36
 .% 28,83ود .م 1.090,611 التوايل

 

أساسا عن ارتفاع النفقات بعنوان بند  2013وترتّبت الزّيادة يف نفقات التدّخل العمومي يف سنة 
يف  % 25,83ود .م 785,851مقابل  % 49,58د وبنسبة .م 1.898,431التدخالت يف امليدان االجتماعي مببلغ 

 -(ات بعنوان كل من التحويالت أساسا تراجع النفق 2013وحّد من الزيادة املسّجلة يف تصرف . ابقالتصّرف السّ 
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مقابل زيادة ) % 20,12د ونسبة .م  92,279 -(والتدّخالت ذات الصبغة العاّمة ) % 26,74د ونسبة .م 115,893
 .% 56,85و  % 59,97د وبنسبة .م 166,263د و.م 162,501ابق كانت على التوايل مببلغ يف التصّرف السّ 

 

وانعكست هذه التغّريات على هيكلة نفقات قسم التدّخل العمومي حيث استأثر دعم احملروقات مبا 
يف السنة  %  43,32مقابل  % 55,55جمموع نفقات هذا القسم إىل من حّصته  2013يفوق نصفها وارتفعت يف سنة 

 :2013لصنف يف سنة ويربز الرسم البياين الّتايل توزيع نفقات التدّخل العمومي حسب ا. ابقةالسّ 
 

 

 
) % 25,05 مقابل % 21,57 إىل(دعم املواد األساسّية نفقات من  ويف مقابل ذلك تراجعت حّصة كلّ 

 ). % 5,69مقابل  % 4,91 إىل(ودعم النقل املدرسي ) % 8,95 مقابل % 5,21 إىل(ودعم اجلماعات احمللّية 
  

مقارنة  2013 يف سنة بني خمتلف الفصولاجلدول التايل توزيع النفقات بعنوان التدّخل العمومي  ويربز

 : باالعتمادات النهائية وبإجنازات التصّرف الّسابق
  

المحروقات دعم  
% 55,55 

األساسية المواد دعم  

% 21,57 

 الجماعات دعم
 % 5,21 المحلية

 دعم النقل المدرسي
4,91 % 

 باقي التدخالت
 12,76% 
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 د.م                                                                                           

 الفصـول
االعتمادات 

 2013النهائّية 

تطّور المصاريف   االعتمادات المأمور بصرفها
2013/2012 2012 2013 

 القيمة
الحصة 

)%( 
 القيمة

 الحصة
)%( 

 القيمة
 النسبة 

)%( 
 26,74 - 115,893 - 4,72 317,592 8,90 433,485 344,988 التحويالت -

 20,12 - 92,278 - 5,45 366,443 9,41 458,721 366,789 التدّخالت ذات الصبغة العاّمة -

 49,58 1.898,431   85,18 5.726,837 78,56 3.828,406 5.797,574 التدّخالت يف امليدان االجتماعي  -

 27,08 - 0,078 - 0,00 0,210 0,01 0,288 0,390 الرتبية والتكوين التدّخالت يف ميداين -

 87,67 - 0,654 - 0,00 0,092 0,02 0,746 0,215 التدّخالت يف ميدان البحث العلمي -

 4,61 2,112   0,71 47,975 0,94 45,863 48,946 الثقافة والشباب والطفولة ميادينالتدّخالت يف  - 

 3,59 0,815   0,35 23,500 0,47 22,685 23,545 التدّخالت يف امليادين االقتصاّدية -

 0,41 0,068 - 0,25 16,492 0,34 16,560 17,497 املسامهات يف املنظمات الدولّية -

 - 0,675   0,01 0,675 - - 0,675 منح للمؤسسات الدستورية - 

 4,21 0,012   0,00 0,273 0,01 0,261 0,470 نفقات تدّخل املصاحل باخلارج -

 11,87 7,841   1,10 73,873 1,36 66,032 75,793 منح لفائدة املؤّسسات العمومية -

 - 147,657   2,20 147,657 - - 156,706 التدخل العمومي حسب الربامج -

 - 1,250   0,02 1,250 - - 1,250 تدخالت خمتلفة -

 37,96 1.849,822   100,00 6.722,869 100,00 4.873,047 6.834,838 الجملــة

 

من ) د.م 5.726,837( "االجتماعيالتدخالت يف امليدان "األوفر من النفقات بعنوان وّمت تأدية اجلزء 

لفائدة وذلك  د لدعم احملروقات.م 3.734 إىل غايةوصرف املبلغ  .د.م 3.734,310قبل وزارة الصناعة مبا قدره 

والشركة التونسية ) د.م 850(والشركة الوطنّية للكهرباء والغاز ) د.م 2.632(املؤّسسة التونسية لألنشطة البرتولية 

د .م 1.450,020أجنزت نفقات مببلغ  فقدوزارة التجارة والصناعات التقليدية  أّما). د.م 252(لصناعات التكرير 

 .د.م 1.117,936دعم احلبوب مبا قدره  استأثر منهادعم املواّد األساسّية بعنوان د .م 1.450منها 
 

الّتايل توزيع االعتمادات اليت توّلت وزارة التجارة والصناعات التقليدية صرفها يف  ويربز اجلدول
 :لتغطية دعم املواد األساسية  2013إىل  2011السنوات من 
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 د.م                                                                                           

 بلغالـم المـاّدة
2011 2012 2013 

 1.117,936 908,947 833,673 احلبوب

 232,163 264,381 214,383 الزيت النبايت

 57,107 31,928 23,066 احلليب

 9,685 10,435 10,840 السكر

 12,429 10,794 9,553 الطماطم

 4,321 4,344 4,300 الورق املدرسي

 16,359 4,804 4,185 العجني الغذائي

 1.450,000 1.235,633 1.100,000 الجملة

 
بعنوان من قبل وزارة النقل  2013يف سنة ومن جهة أخرى، بلغت االعتمادات املأمور بصرفها 

شركات النقل  لفائدةد .م 330 صرف يف حدود د.م 330,220ما قيمته " التدخالت يف امليدان االجتماعي"

   .العمومي
 

" جتماعيالتدخالت يف امليدان اال"إجناز نفقات بعنوان  2013وتوّلت وزارة الشؤون االجتماعية يف سنة 

املنحة املخّولة لالحتاد "ومشلت هذه النفقات أساسا . ابقالتصّرف السّ د يف .م 154,542د مقابل .م 172,437 مببلغ

وكذلك االشرتاكات يف أنظمة الضمان االجتماعي بعنوان العائدين  )د.م 60,604" (التونسي للتضامن االجتماعي

مسامهة املشّغل يف أنظمة التقاعد بعنوان األعوان "باإلضافة إىل ) د.م 50( بالعفو التشريعي العامّ املتمّتعني و للعمل 

 ).د.م 44,981" (احملالني على التقاعد
 

) د.م 366,442" (التدّخالت ذات الصبغة العاّمة"النفقات بعنوان  شهدت ،ابقةالسّ  وخالفا للسنة

أساسا إىل تدّين االعتمادات  الرتاجعويرّد هذا . % 56,85مقابل زيادة نسبتها  2013سنة  يف % 20,12عا بنسبة تراج

د يف سنة .م 436د مقابل .م 350املأمور بصرفها من قبل وزارة الداخلية بعنوان دعم اجلماعات احمللية واليت بلغت 

2012. 
 

 صرفهذا الفصل  بعنواند .م 10,970لغ صرف مب 2013يف سنة  وزارة البيئةومن ناحية أخرى، توّلت 

د يف التصّرف .م 9,870د مقابل .م 10,857 يف حدودأساسا يف شكل منحة لفائدة الديوان الوطين للتطهري 

 . الّسابق
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، فيفّسر تراجعها بنسبة )د.م 317,592( "التحويالت"أّما فيما يتعّلق بالنفقات املنجزة بعنوان فصل 

حسب  العمومي نفقات التدّخل"ضمن فصل  بعض الوزاراتباحتساب نفقات أساسا  2013 يف سنة % 26,74

  .نتيجة إدخال حتويرات على تبويب امليزانية متاشيا مع اعتماد امليزانية حسب الربامجوذلك " الربامج
 

 "التحويالت"األمر بصرف اعتمادات بعنوان فصل  2013سنة وزارة الشؤون االجتماعية يف  توّلتو 

العائالت منح مسندة لفائدة  يفد يف السنة الّسابقة متّثل اجلزء األوفر منها .م 270,514د مقابل .م 279,399مببلغ 
د تعّلق .م 16,742مبلغ  املذكورالفصل بعنوان كما صرفت وزارة الدفاع الوطين  .د.م 267,750يساوي املعوزة مببلغ 

 ).د.م 13,102(أساسا مبنح جرايات عمرية خمتلفة 
 

 "التدّخل العمومي حسب الربامجنفقات "إجناز نفقات بعنوان بندين حمدثني ومها  2013شهدت سنة و 

يف العلمي ت تأديتها من قبل وزارة التعليم والعايل والبحث نفقات متّ تعّلق بد .م 147,657مببلغ مجلي يساوي 
د لفائدة اهليئة العليا املستقلة لالتصال .م 0,657مببلغ " منح للمؤسسات الدستورية"و % 89,37نسبة حدود 

  .السمعي البصري
 

 فوائد الّديـن العمومي  -ب 
 

د واقتضى قانون .م 1.360حجم نفقات فوائد الّدين العمومي يف حدود  2013ة لسنة ضبط قانون املاليّ 

. ابقةيف السنة السّ  % 7,44مقابل  % 10,77د مسّجلة بذلك منّوا بنسبة .م 1.440إىل  الرتفيع فيها املالية التكميلي

ين فوائد الدّ الفصل اخلاّص ب ين اخلارجي إىلفوائد الدّ املتعّلق ب فصلالد من .م 71حتويل مبلغ  2013وّمت خالل سنة 

 .اخليالدّ 

 
د يف سنة .م 1.413,505ما قيمته  ين العموميسديد فوائد الدّ تل بصرفهاوبلغت االعتمادات املأمور 

يف موىف مادات باقية نتج عنه اعتف الّسابق ممّا يف التصرّ  % 98,02مقابل  % 98,16 ةنسببأي باستهالك  2013

 .)د.م 1,540(ين الداخلي الدّ وب )د.م 24,955(د تعّلقت بالّدين اخلارجي .م 26,495 السنة مببلغ

 
 :بالتصّرف الّسابق مقارنة  2013ويربز اجلدول التايل نفقات فوائد الّدين العمومي يف سنة 
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    99Bد.م 

10B 100 الفصلBاالعتمادات النهائية 
101B2013 

102B2013/2012 التغيرات االعتمادات المأمور بصرفها 

103B2012 104B2013 105Bالنسبة  القيمة)%( 
29B- 163,291   844,460 681,169 846,000 فوائد الّدين الداخلي  23,97 

24,036 - 569,045 593,081 594,000 فوائد الّدين اخلارجي -  - 4,05  

30B139,255   1.413,505 274,250. 1 1.440,000 الجملة  10,93 
  

 

، تسارع نسق منّو حجم التسديدات بعنوان فوائد الّدين العمومي ليبلغ نسبة 2013تواصل يف سنة 

نفقات فوائد الّدين  ذلك خاّصة مبفعول تطّورو  2011يف سنة  % 0,82وابق التصّرف السّ يف  % 9,32مقابل  % 10,93

  .% 23,97الداخلي مبا نسبته 
 

اخلي ضمن هيكلة قسم النفقات بعنوان تواصل تدّعم حّصة فوائد الّدين الدّ  وساهم هذا التسارع يف

وهو ما . 2011يف سنة  % 49,33ابق ويف التصّرف السّ  % 53,46مقابل  % 59,74لت ما نسبته فوائد الّدين حيث مثّ 

  .على تعويل السلط العمومّية على متويل امليزانّية مبوارد داخلية بالنظر إىل صعوبة احلصول على موارد خارجية يدلّ 
 

 :على النحو التايل 2013و 2012املنجزة خالل سنيت العمومي  الّدينوتتوزّع النفقات بعنوان فوائد 
 

     د.أ
 السنة 2012 2013

 المبلغ )%(الحّصة  المبلغ )%(الحّصة  البيان

 فوائد الدين العمومي الداخلي -أ  681.169.139 53,46 844.460.057 59,74
 فوائد دين الّدولة للسنة  -   677.079.405 53,14 810.726.807 57,36
 رقاع اخلزينة -       488.997.364 38,38 519.681.084 36,77
 اإليداعات باخلزينة العاّمة -       88.765.742 6,97 162.792.871 11,52

 تسبقة البنك املركزي التونسي -       125.000 0,01 - -
 الدين الداخلي بالعملة الصعبة -       - - 5.392.957 0,38
 الدين الداخلي بالدينار -       - - 150.505 0,01
 أخرى على كاهل الّدولة تعهدات -       99.191.299 7,78 122.709.390 8,68
 فائدة الدين المضمون من طرف الّدولة -   240.214 0,02 33.164.241 2,34
 تسوية تسبقات الخزينة التي لم تتم تسويتها إلى موفى السنة السابقة -    384.520 0,30 569.009 0,04

 فوائد الدين العمومي الخارجي  -ب  593.080.862 46,54 569.044.947 40,26
 تسوية تسبقات اخلزينة اليت مل تتم تسويتها إىل موىف السنة السابقة -   - - - -

 فوائد الدين اخلارجي للسنة  -   593.080.862 46,54 569.401.221 * 40,26
 2013مبالغ مسرتجعة سنة  -   - - 356.274 - -

 )ب + أ ( المجموع  1.274.250.001 100,00 1.413.505.004 100,00
 2013ّمت احتساب هذه النسبة باعتبار املبالغ املسرتجعة سنة 

 
، فإّن حّصتها ضمن % 6,27حجم الفوائد املدفوعة بعنوان رقاع اخلزينة بنسبة  2013لئن ارتفع يف سنة 
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 . 2012يف سنة  % 71,79مقابل  % 61,54ين العمومي الداخلي تراجعت إىل املبالغ املأمور بصرفها بعنوان فوائد الدّ 
 

فقد تضاعف حجمها  )د.م 162,793(ة اخلزينة العامّ بت ايداع ما يتعّلق بالتسديدات بعنوان اإلأّما يف

 .يف السنة الّسابقة % 13,03مقابل  2013يف سنة  % 19,28ا جعل نصيبها يرتفع إىل تقريبا ممّ 
 

 23,71بنسبة ) د.م 122,709( الّدولةالتّعهدات األخرى احملمولة على كاهل  ورغم تطّور النفقات بعنوان

مقابل  % 14,53فإّن حّصتها من مجلة فوائد الّدين الداخلي شهدت شبه استقرار حيث بلغت  2013يف سنة  %

ومشلت هذه الدفوعات أساسا مصاريف تسيري صندوق االّدخار الوطين التونسي . يف السنة الّسابقة % 14,56

مشلت تغطية كما ). د.م 39,665(وعمولة إصدار رقاع اخلزينة القابلة للتنظري ) د.م 69,602(واحلسابات الربيدية 

 .  د.م 13,219صندوق القروض واجلماعات احمللية مبا قيمته خماطر الصرف الراجعة إىل 
 

الّدين  دات املأمور بصرفها بعنوان فوائدحجم االعتما 2013 سنةابقة، تراجع يف لسنة السّ ا لخالفو 

وحّد من ذلك ارتفاع  .2012يف سنة  % 0,41نسبته  بل منّو طفيفمقا % 4,05بنسبة ) د.م 569,045(اخلارجي 

اليت شهدت تدّعم و ) د.م 214,591د مقابل .م 257,360(الفوائد املدفوعة بعنوان قروض السوق املالية الدولية 

وجتدر . ابقيف التصّرف السّ  % 36,18مقابل  % 41,80حّصتها ضمن الدفوعات بعنوان فوائد الّدين اخلارجي لتبلغ 

مقابل  2013يف سنة د .م 5.192,745أّن حجم الّدين الباقي للتسديد بعنوان هذه القروض بلغ اإلشارة إىل 

 . د يف السنة الّسابقة.م 5.650,562
 

 : 2013يربز الرسم التايل هيكلة الدفوعات بعنوان فوائد الّدين اخلارجي يف سنة و 
 

 
 

 السوق المالية الدولية
41,80% 

 البنك اإلفريقي للتنمية
15,48% 

 البنك األوروبي للتنمية
8,24% 

الصندوق العربي لإلنماء 
 اإلقتصادي واإلجتماعي

5,34% 

 باقي الجهات المقرضة
8% 

 البنك العالمي
11% 

 فرنسا
10,14% 
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فوائد الّدين خاّصة بعنوان كّل من قروض البنك العاملي  حّصة 2013ومن ناحية أخرى، تدّنت يف سنة 

 .)% 12,06مقابل  % 8(وقروض باقي اجلهات ) % 12,44مقابل  % 11(
 

II- نفقـات العنوان الثاني 
 

 7.387,500   اعتمادات الدفع للعنوان الثاين مليزانية الّدولة مبا قدره 2013ضبط قانون املالية لسنة 

واقتضى قانون . )د.م 2.860( ونفقات تسديد أصل الّدين )د.م 4.527,500(نفقات التنمية  توّزعت بنيد .م

د والرتفيع يف نفقات تسديد .م 429,500املالية التكميلي التخفيض يف تقديرات نفقات التنمية مبا قدره 

د مسّجلة مقارنة بالتصّرف الّسابق، تراجعا .م 7.103د لتبلغ اعتمادات الدفع .م 145 مببلغأصل الّدين 

 . % 28,43نسبته  منوّ مقابل  % 13,38بنسبة 
 

الرتفيع يف اعتمادات نفقات التنمية املرتبطة   2015 ماي 12وّمت مبقتضى قرار وزير املالّية املؤرّخ يف 

ما  2013د لتبلغ االعتمادات النهائّية املرصودة للعنوان الثاين يف سنة .م 3,227مبوارد خارجّية موظّفة مبا قيمته 

 1.134,772 مببلغ) د.م 8.240,999(للسنة السابقة د أي بنقص عن التقديرات النهائية .م 7.106,227قيمته 

 . د.م
 

)1T34F)1د.م 6.836,300وّمت توزيع هذه االعتمادات يف حدود 
1T  د يف سنة .م 6.988,991مقابل  2013يف سنة

د أي باستهالك لالعتمادات املوّزعة بنسبة .م 6.707,727وبلغ حجم االعتمادات املأمور بصرفها ما قيمته  .2012
بني نفقات الّتنمية أساسا د .م 398,500وتوّزعت الفواضل البالغة . ابقيف التصّرف السّ  % 98,03 مقابل % 98,12

). د.م 121,068(ونفقات الّتنمية املمّولة بواسطة موارد خارجية موظفة ) د.م 276,600(احملمولة على موارد الّدولة 
 .  د.م 269.928موّزعة مببلغ أن هذه الفواضل تتضّمن اعتمادات غري  إىلوجتدر اإلشارة 

 

مقابل منّو نسبته على التوايل  % 2,09تراجع حجم نفقات العنوان الثّاين بنسبة  2013شهدت سنة و 
اعتمادات الّدفع املفتوحة مبوجب  9ويربز اجلدول الوارد بامللحق عدد . 2011و 2012يف سنيت   %2,26و 15,27%

عتمادات املأمور بصرفها يف سنيت كما ّمت تنقيحها وتوزيعها بالنصوص الالحقة وكذلك اال  2013قانون املالّية لسنة 
                                                 

من قسم إىل  عتماداتاواملتعلق بتوزيع إعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وحتويل  2014 جوان 24 املؤرخ يف 2014 لسنة 2204 مر عدداأل  - )1( 
 . 2013 قسم ومن فصل إىل فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة

واملتعّلق بتوزيع فصال فصال العتمادات التعهد والدفع املرتبطة مبوارد خارجية  2015 ماي 12 املؤرخ يف 2015 لسنة 145 األمر احلكومي عدد -
 ."املرتبطة باملوارد اخلارجية املوظفةنفقات التنمية " وذلك ضمن القسم التاسع  2013 موظفة لسنة
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 .حسب أبواب امليزانية 2012و 2013
 

منها وزارة  خاّصة املفعول املزدوج لتقّلص نفقات عديد أبواب امليزانّية إىل 2013سنة  الرتاجع يف يعودو 
) % 82,47  د ونسبة.م 209,719-(ل النقووزارة ) % 49,04 ونسبةد .م 334,411-(التنمية اجلهوية والتخطيط 

ولنمّو  من ناحية) % 30,01 د ونسبة.م 82,907-(ووزارة الرتبية ) % 23,51 د ونسبة.م 168,744-(ووزارة الفالحة 
 215,263 (+ وتسديد أصل الّدين العمومي) د.م 500,152 (+واب األخرى أّمهها وزارة املالية ـنفقات بعض األب

 .من ناحية أخرى) % 7,72 د ونسبة.م
 

مقارنة جبملة تسديد أصل الّدين العمومي حّصة نفقات ارتفاع  ونتج عن هذه التطّورات، تواصل
. 2011يف سنة  % 37,08يف التصّرف الّسابق و % 40,71مقابل  2013 سنة يف % 44,79 نفقات العنوان الثاين لتبلغ

 : 2013 إىل 2009وتطّورها خالل الفرتة من  2013توزيع هذه النفقات يف سنة املوايل ويتضّمن اجلدول 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

          
 د.م

 البـنــود
 2013/2012التغّيرات  االعتمادات المستهـلكـــــة  2013اعتمادات الّدفـع لسنة 

االعتمادات 
 الموزّعة

االعتمادات 
 التكميلية

 %الّنسبة  القيمـة 2013 2012 2011 2010 2009 الجملـة

 8,83 - 358,730 - 3.703,558 4.062,288 3.739,400 670,423 3.274,256 3.831,300 - 3.831,300 نفقات التنمية

 4,05 - 83,427 - 1.974,559 2.057,986 1.856,417 463,632 1.770,905 2.051,996 - 2.051,996 االستثمارات المباشرة

 1,98 32,705   1.683,856 1.651,151 1.460,923 1,651 1.276,277 1.738,914 8,996    1.729,918 املمّولة مباشرة من موارد الّدولة  -

              8,996 - 8,996 املصاريـف الطارئــة -
 28,55 - 116,132 - 290,703 406,835 395,494 461,981 494,628 313,082 - 313,082 رتبطة باملوارد اخلارجّية املوّظفةامل -

 13,74 - 275,303 - 1.728,999 2.004,302 1.882,983 206,791 1.503,351 1.779,304 - 1.779,304 التمويل العمومي

 13,63 - 262,754 - 1.665,416 1.928,170 1.743,875 1,928 1.317,769 1.695,469 10,958    1.684,511 املمّول مباشرة من موارد الّدولة   -

              10,958 - 10,958 املصاريـف الطارئــة -
 16,48 - 12,549 - 63,583 76,132 139,108 204,863 185,582 83,835 - 83,835 املرتبط باملوارد اخلارجّية املوظفة -

 7,72 215,263    3.004,169 2.788,906 2.203,950 2.334,534 2.156,568 3.005,000 - 3.005,000 تسديد أصل الّدين

 2,09 - 143,467 - 6.707,727 6.851,194 5.943,350 3.004,957 5.430,824 6.836,300 - 6.836,300 الجملــة
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 2013 أّما خبصوص االعتمادات املخّصصة لباب نفقات التنمية الطارئة فقد ضبطها قانون املالّية لسنة

ومل يتّم توزيع هذه . د.م 36,022 إىلواقتضى قانون املالية التكميلي التخفيض فيها . د.م 333,865قيمته  امب
د وخّصص الباقي .م 8,996قسم االستثمارات املباشرة مببلغ  اد انتفع منه.م 19,954االعتمادات إّال يف حدود 

 . لقسم التمويل العمومي) د.م 10,958(
 

خّصص منه مبلغ ) د.م 12,606(الفالحة باجلزء الوافر من االعتمادات التكميلية واستأثرت وزارة 

افظة على املياه وأدمي األرض فيما انتفع فصل التدخالت يف امليدان االقتصادي مبا قدره احمل د لفائدة.م 7,300
 .الثاين توزيع االعتمادات التكميلية للعنوان 10ويربز اجلدول الوارد بامللحق عدد . د.م 5,306

 

لتبلغ  2013أّما فيما خيّص نفقات التنمية املرتبطة مبوارد خارجّية موظّفة، فقد تقّلص حجمها يف سنة 

وعلى غرار التصرفات  .% 9,34مقابل  % 26,64ابق أي بنسبة د يف التصّرف السّ .م 482,966د مقابل .م 354,287

 % 82,05  يث بلغتح 2013يف سنة وفر من هذه النفقات على التصيب األاشرة ـالّسابقة حازت االستثمارات املب

 .2011 يف سنة % 73,80و 2012يف سنة  % 84,24  مقابل
 

 نفقـات الّتنـمية -أّوال
 

. د.م 4.463,734ما قدره  2013بلغت اعتمادات الربامج لنفقات التنمية املرّمسة بقانون املالية لسنة 

د وحيمل .م 1.128,142فة مبا قيمته د متّول بواسطة موارد خارجية موظّ .م 6.052 مببلغوضبطت اعتمادات التعهد 
والتمويل العمومي ) د.م 2.929,503(الباقي مباشرة على موارد ميزانّية الّدولة ويتوزّع بني االستثمارات املباشرة 

 ). د.م 601,349(ونفقات التنمية الطارئة ) د.م 1.393,006(
 

د يف كّل من اعتمادات الربامج لتصبح يف .م 500التكميلي، الرتفيع مببلغ  قانون املالية ّمت مبقتضىو 
ومشلت هذه الزيادة حصرا قسم التمويل العمومي . د.م 6.552د واعتمادات التعهد لتبلغ .م 4.963,734حدود 

 .  وخّصصت لتمويل مسامهة الّدولة يف الزيادة يف رأس مال البنوك العمومية
 

 بعنوان االستثمارات النهائّيةت الصبغة الوطنية باجلزء األوفر من اعتمادات التعهد واستأثرت املشاريع ذا

أّما املشاريع ذات الصبغة اجلهوية، فقد اقتصرت اعتمادات ) د.م 2.068,561د مقابل .م 2.248,032(املباشرة 
 .ابقةد يف السنة السّ .م 742,134مقابل  2013يف سنة د .م 681,471التعّهد املخّصصة هلا على مبلغ 
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د وّمت التخفيض .م 4.527,500مبا قيمته  ، فقد ضبطت وفق قانون املاليةاعتمادات الدفعأّما يف ما يتعّلق ب
ت التنمية املمّولة مبوارد رتفيع يف اعتمادات نفقاالوباعتبار . د.م 4.098 إىلقانون املالّية التكميلي  مبوجبفيها 

د مسجّلة مقارنة .م 4.101,227د، بلغت التقديرات النهائية لنفقات التنمية ما قدره .م 3,227ة موظفة مببلغ خارجي
  .% 28,58بنسبة  منوّ مقابل  % 24,78 بنسبةبالتصّرف الّسابق تراجعا 

 

 % 96,67د ّمت استهالكها بنسبة .م 3.831,300، توزيع هذه االعتمادات يف حدود 2013وّمت يف سنة 
د توّزعت بني نفقات التنمية .م 127,742ابق ممّا نتج عنه اعتمادات باقية قدرها يف التصرف السّ  % 96,72مقابل 

 ).  د.م 42,630(وتلك املرتبطة مبوارد خارجية موظّفة ) د.م 85,112(املمّولة مباشرة من ميزانية الّدولة 
 

فها بعنوان نفقات التنمية االعتمادات املأمور بصر  2013ابقة، تراجعت يف سنة ومقارنة بالسنة السّ 
  .2012يف سنة   %8,63د ونسبته .م 322,888قيمته  منوّ  مقابل % 8,83د وبنسبة .م 358,730مببلغ ) د.م 3.703,558(

 

وعلى صعيد آخر، ضبط قانون املالية التكميلي اعتمادات الدفع املخّصصة لنفقات الّتنمية املرتبطة 

ضبطت ) د.م 3,227(وباعتبار الرتفيع فيها مبوجب قرار وزير املالية . د.م 472,128مبوارد خارجّية موظّفة يف حدود 

 .د يف التصّرف الّسابق.م 760,076مقابل  2013يف سنة د .م 475,355االعتمادات النهائّية مبا قيمته 
 

)1T35F)1د.م 396,916يف حدود  2013يف سنة  االعتمادات وّمت توزيع هذه
1T  مقابل  % 83,50أي بنسبة

التجهيز و ) د.م 29,528(الفالحة  اتومشلت االعتمادات غري املوّزعة أساسا وزار  .يف التصرف الّسابق  70,07%

ووزارة التشغيل ) د.م 3(أّما اعتمادات وزارة الثقافة ). د.م 7,890(والتعليم العايل والبحث العلمي ) د.م 25,590(

  .فإنه مل يتّم توزيعها) د.م 1,500(والتكوين املهين 
 

ما قيمته  2013فة خالل سنة اخلارجية املوظّ  املواردب املرتبطةاملأمور بصرفها  االعتماداتوبلغت 

وأفرز تنفيذ امليزانية اعتمادات باقية . 2012يف سنة  % 87,43مقابل  % 89,26 ةنسببد أي باستهالك .م 354,286

 8,331(السدود واهلياكل املائية وتعّلقت أساسا ببند ) د.م 17,579(وزارة الفالحة مشلت أساسا  د.م 42,630مببلغ 

 14,462ية تمادات الباقية لدى وزارة الداخلبلغت االعو ). د.م 3,365(وبند احملافظة على املياه وأدمي األرض ) د.م

 .د خّصت فصل التدّخالت يف امليدان االقتصادي.م
                                                 

واملتعّلق بتوزيع فصال فصال العتمادات التعهد والدفع املرتبطة مبوارد خارجية  2015 ماي 12 املؤرخ يف 2015 لسنة 145 األمر احلكومي عدد )1(
 ."ةنفقات التنمية املرتبطة باملوارد اخلارجية املوظف" وذلك ضمن القسم التاسع  2013 موظفة لسنة
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تقّلص حجم النفقات املرتبطبة مبوارد خارجية  2013ابقتني، شهدت سنة وعلى غرار السنتني السّ 

حّصة هذه املوارد يف تغطية ونتج عن ذلك تواصل تراجع .  %19,83و  %9,66مقابل  % 26,64موظّفة بنسبة 

 . 2011و 2012يف سنيت  % 14,30و % 11,89مقابل  % 9,57مجلة نفقات الّتنمية حيث بلغت 
 

باملفعول املزدوج لتدّين ) د.م 128,680 -(املرتبطة مبوارد خارجية موظّفة  الّتنميةويفّسر تراجع نفقات 

 31,198 -(          والنقل) د.م 84,497 -(التجهيز  وزاريتا لدى املسّجل أساسادات املأمور بصرفها االعتمحجم 

من جهة،       ) بقاد يف التصّرف السّ .م 35,713 مقابل(عدم إجناز وزارة الصحة لنفقات  إىلباإلضافة ) د.م

 )د.م 8,646 +(     الرتبيةو ) د.م 26,736 +(التنمية اجلهوية والتخطيط  وزاريت حجم النفقات خاصة من قبل ولنموّ 
 .من جهة أخرى

 

توزيع االعتمادات املتعّلقة بالّنفقات املرتبطة مبوارد خارجّية  11ويربز اجلدول املضّمن بامللحق عدد 

 .حسب األبواب 2013موظّفة يف سنة 
 

عن اخنفاض االعتمادات ) % 8,83د وبنسبة .م 358,730-(وعلى صعيد آخر نتج تقّلص نفقات التنمية 

). د.م 83,427 -(         واالستثمارات املباشرة ) د.م 275,303 -(املأمور بصرفها بعنوان كّل من التمويل العمومي 

يف  % 50,66مقابل  % 53,32تدّعم حّصة االستثمارات املباشرة ضمن نفقات التنمية لتبلغ  2013يف سنة  تواصلو 

 .2012سنة 
 

 االستثمارات المباشرة -أ
 

د .م 2.051,996حجم االعتمادات املوّزعة بعنوان االستثمارات املباشرة ما قيمته  2013بلغ يف سنة 
وّمت استهالك هذه . 2012 يف سنة  % 11,35بنسبة  منوّ مقابل   % 5,07د مسّجلة تراجعا نسبته .م 2.161,620مقابل 

. يف التصرف الّسابق % 95,21مقابل  % 96,23د أي بنسبة استهالك بلغت .م 1.974,559االعتمادات يف حدود 
 اشرة احملمولة على موارد الّدولةد موّزعة بني االستثمارات املب.م 77,437ونتج عن ذلك اعتمادات باقية قدرها 

 ).د.م 22,379( وتلك املمّولة مبوارد خارجية موظّفة) د.م 55,058(
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  %4,05النفقات بعنوان االستثمارات املباشرة بنسبة  2013ابقة، تراجعت يف سنة وخالفا للسنة السّ 

 -( ونتج هذا التقّلص عن تدّين حجم االستثمارات املرتبطة مبوارد خارجية موظّفة.  %10,86نسبته  منوّ  مقابل
 ).د.م  32,705(+ حّد منه ارتفاع االستثمارات املباشرة احملمولة على موارد الّدولة  ) د.م 116,131

 

  االستثمارات الممّولة مباشرة من موارد الّدولة -1
 

فإّن ) د.م 1.683,856(ارتفاع االستثمارات املمّولة مباشرة من موارد الّدولة  2013لئن تواصل يف سنة 
من مجلة  حّصتهايف تدّعم  وساهم هذا النموّ . يف السنة الّسابقة % 13,02مقابل  % 1,98 إىلنسق منّوها تراجع 

  .% 80,23مقابل  % 85,28 إىل  %4,05اليت تراجعت بنسبة االستثمارات املباشرة 
 

ويربز اجلدول املوايل توزيع االستثمارات املمّولة مباشرة من موارد الّدولة حسب أبواب امليزانية وذلك 
 : 2013و 2012خالل سنيت 

 50Bد.م 

38B39 األبوابB2013/2012 التغّيرات االستثمارات 
2012 2013 

40B41 القيـمةBالنسبة % 
-

  

 138,15 112,761   194,385 81,624 وزارة الدفاع الوطين
 31,17 - 124,244 - 274,420 398,664 وزارة الفالحة  2
-

  

 47,32 193,933   603,770 409,837 وزارة التجهيز
-

  

 27,47 26,141   121,319 95,178 وزارة الصّحة   
-

  

 33,70 - 91,606 - 180,248 271,854 وزارة الرتبية
-

  

 26,01 - 33,142 - 94,256 127,398 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
-
7
  

 33,70 - 36,543 - 71,900 108,443  وزارة الشباب والرياضة
-
7
  

 9,29 - 14,595 - 143,558 158,153  باقي الوزارات

 
42B1,98 32,705   1.683,856 1.651,151 الجمـــلة  

 

نتج      ) د.م 32,705(الّدولة يّتضح من اجلدول أّن منّو حجم االستثمارات املمّولة مباشرة من موارد 
والدفاع الوطين ) د.م 193,933+ (التجهيز  ا وزاراتخاّصة منه قات بعض الوزاراتع نفا عن املفعول املزدوج الرتف

ووزارة ) د.م 124,244 -(    أخرى خاّصة منها وزارة الفالحةولتدّين نفقــات وزارات  من جهة) د.م 112,761+ (
 . من جهة أخرى )د.م 91,606 -(الرتبية 

 

من قبل وزارة التجهيز بعنوان االستثمارات املباشرة املمّولة  2013ففي خصوص النفقات املنجزة يف سنة 

ومشلت خاصة  ) د.م 488,747(، فقد تعّلقت أساسا ببند الطرقات واجلسور )د.م 603,770(من موارد الّدولة 

وإصالح ) د.م 75,500( 2013وتدعيم املسالك الريفية برنامج ) د.م 78,687(الصيانة الدورية للمسالك الريفية 
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وتيئة الشبكة املرّقمة للطرقات ) د.م 54,438(والطرقات املهيكلة للمدن ) د.م 66,815(أضرار الفيضانات 

 ).د.م 45,414(والصيانة الدورية لشبكة الطرقات واجلسور ) د.م 52,136(
 

د استأثر باجلزء .م 274,420بلغت نفقاتا بعنوان هذه االستثمارات وفيما يّتصل بوزارة الفالحة، فقد 

اليت متثّلت أساسا يف مشاريع املسالك الفالحية ) د.م 67,408(األفر منها بند االستثمارات يف املناطق السقوية 

طق السقوية وإحداث وتيئة املنا) د.م 9,658(وإحداث وجتهيز آبار عميقة ) د.م 11,035(داخل املناطق السقوية 

 ). د.م 3,500(وبرنامج التدّخل لابة اجلفاف ) د.م 6,296(
 

د تعّلق بأشغال احملافظة .م 65,523احملافظة على املياه وأدمي األرض ما قيمته ت النفقات بعنوان وبلغ

 لفائدته فهاأمور بصر فقد بلغت االعتمادات املأّما قطاع الغابات . د.م 56,840على املياه وأدمي األرض يف حدود 

  .د.م 59,848
 

املبالغ املدفوعة من قبل وزارة الدفاع الوطين بعنوان االستثمارات  2013ومن جهتها، ارتفعت يف سنة 

وقد مشلت بند التجهيزات ). د.م 81,624(ابقة السنة السّ مقارنة بأكثر من ضعف حجمها  إىل) د.م 194,385(

 .د.م 178,037العسكرية مبا قدره 
 

 االستثمارات الممّولة بموارد خارجية موظّفة -2
 

تقّلص حجم االعتمادات املوّزعة بعنوان االستثمارات املباشرة املرتبطة مبوارد  2013تواصل يف سنة 

يف سنة  % 15,04يف التصّرف الّسابق و % 22,66مقابل  % 32,02وذلك مبا نسبته ) د.م 313,082(خارجّية موظّفة 

 .% 92,85د أي بنسبة .م 290,703وّمت استهالك هذه االعتمادات يف حدود . 2011
 

مقابل  % 28,55تقّلص االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان هذه االستثمارات بنسبة  2013وشهدت سنة 

ويربز اجلدول املوايل توزيع االستثمارات املمّولة عن طريق املوارد اخلارجية . ابقةيف السنة السّ  % 2,87بنسبة  منوّ 

  :على النحو التايل 2013و 2012املوظّفة حسب أبواب امليزانية وذلك خالل سنيت 
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 51Bد.م 

43B44 البيـانـاتB2013/2012 التغّيرات االستثمارات 
2012 2013 

45B46 القيـمةBالنسبة % 
 0,73 - 0,640 - 86,303 86,943 وزارة الفالحة -
 34,63 - 84,498 - 159,480 243,978 وزارة التجهيز -
 100,00 - 35,714 - - 35,714 وزارة الصّحة -
 195,85 8,645   13,059 4,414 وزارة الرتبية -
 2,40 - 0,770 - 31,274 32,044 العايل والبحث العلمي التعلـيـم وزارة  -
 80,93 - 2,491 - 0,587 3,078 اخلارجيةوزارة الشؤون  -
 100,00 - 0,664 - - 0,664 وزارة التجارة والصناعات التقليدية -

 
47B28,55 - 116,132 - 290,703 406,835 الجمـــلة 

 

أمور بصرفها بعنوان االستثمارات املمّولة مبوارد املابق أّن تقّلص االعتمادات يربز من اجلدول السّ 

نتج عن تراجع نفقات كّل الوزارات املعنية باستثناء وزارة  2013د خالل سنة .م 116,132 مبا قيمتهخارجية موظّفة 

واخنفضت نفقات وزارة التجهيز مبا قيمته . د.م 8,645الرتبية اليت شهدت ارتفاعا يف حجم استثماراتا مببلغ 

خاّصة بتهيئة الشبكة املرّقمة  2013 علما بأن هذه االستثمارات تعّلقت يف سنة  % 34,63د ونسبته .م 84,498

 ). د.م 28,245(والطرقات املهيكلة للمدن ) د.م 30,791(ملسالك الريفية اوتيئة ) د.م 70,136(للطرقات 
 

استأثر بند املناطق و . د.م 86,303شهدت وزارة الفالحة استقرارا نسبيا يف حجم استثماراتا البالغة و 

) د.م 14,039( الوافر منها وخّص أساسا مشاريع إحداث وتيئة املناطق السقويةباجلانب ) د.م 24,578(السقوية 

 17,371وبلغ نصيب بند السدود واهلياكل املائية ما قيمته ). د.م 8,255(واملسالك الفالحية داخل املناطق السقوية 

). د.م  1,972(ن ـوسّد التي) د.م  4,971(وسّد املاحل ) د.م  5,378(طار مشاريع سّد سرّاط إد أنفق أساسا يف .م

  9,680(د موّزعا بني تعّهد هياكل التزّود باملاء الصاحل للشراب .م  17,199كما انتفع بند املاء الصاحل للشراب مببلغ 

 ). د.م  7,519(وتزويد املناطق الريفية باملاء الصاحل للشراب ) د.م
 

نفقات بعنوان االستثمارات املباشرة املمّولة  2013مل تنجز يف سنة وزارة الصّحة  أنّ اإلشارة إىل وجتدر  

علما بأّن  د.م  35,714ابقة ما قدره مبوارد خارجّية موظفة وذلك بعد أن بلغت هذه النفقات يف السنة السّ 

 .د.م 0,328التقديرات النهائّية يف هذا اخلصوص ارتفعت إىل 
 

 مويل العموميالتّ  -ب 
 

د مقابل .م 1.779,304حجم االعتمادات املوّزعة بعنوان التمويل العمومي  2013بلغ يف سنة 

وبلغت النفقات املنجزة  . % 6,58مقابل منّو بنسبة  % 12,71د يف السنة السابقة أي برتاجع بنسبة .م 2.038,371
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ات السنة ومقارنة بإجناز . % 98,33مقابل  % 97,17د أي بنسبة استهالك يف حدود .م 1.728,999ما قيمته 

. 2012يف سنة  % 6,44نسبته  منوّ مقابل  % 13,74د وبنسبة .م 275,303السابقة، اخنفضت هذه النفقات مببلغ 
 -(               تقّلص كّل من نفقات التمويل العمومي املمّول مباشرة من موارد الّدولة  إىلويعزى هذا التدّين 

 ).  د.م 12,549 -(ونفقات التمويل العمومي املرتبط باملوارد اخلارجية املوظفة ) د.م 262,754
 

    على موارد الّدولة مباشرة المحمولالتمويل العمومي  -1
 

حجم االعتمادات النهائية املرصودة بعنوان التمويل العمومي احملمول مباشرة على  2013تراجع يف سنة 
 اخنفاضال د وهو ما ميثّ .م 1.665,416وبلغت النفقات املنجزة . % 12,90بنسبة ) د.م 1.695,469(موارد الّدولة 

ورغم ذلك حافظت على حّصتها املرتفعة ضمن . ابقف السّ يف التصرّ  % 10,57بنسبة  منوّ مقابل  % 13,63بنسبة 

 .2012يف سنة  % 96,20مقابل  % 96,32نفقات التمويل العمومي لتبلغ 
 

 التمويل العمومي احملمول مباشرة على موارد الّدولة وتطّورها توزيع النفقات بعنوان املوايلاجلدول  ويربز
 : 2012بسنة مقارنة  2013سنة  يف

 د.م    

 لفصولا
 2013/2012التغّيرات  االعتمادات المأمور بصرفها

 %النسبة  القيمة 2013 2012
 50,73 - 137,245 -  133,271 270,516 االستثمارات -1

 35,98 - 527,688 -  938,823 1.466,511 التدّخالت -2

 35,09 2,540    9,778 7,238 تسديد القروض -3
 331,62 396,639    516,244 119,605 املسامهات -4
 16,67- 0,300 - 1,500 1,800 القروض -5
 5,28 3,300   65,800 62,500 التوازن املايل -6

 13,63 - 262,754 - 1.665,416 1.928,170 الجملة
 

بعنوان التمويل العمومي  2013ابق أّن اخنفاض االعتمادات املأمور بصرفها يف سنة يربز من اجلدول السّ 
، نتج عن املفعول املزدوج لتقّلص نفقات بعض البنود خاّصة منها )د.م 262,754 -( الّدولةاملمّول مباشرة من موارد 

من ناحية، ولتطّور النفقات أساسا بعنوان املسامهات ) د.م 137,245 -(واالستثمارات  )د.م 527,688 -(التدخالت 

 إىلحّصة بند التدخالت  2013ابق تراجعت يف سنة وخالفا للتصرف السّ . من جهة أخرى )د.م 396,639+ (

 .% 6,20مقابل  % 31بينما تدّعمت حصة املسامهات لتبلغ  2012يف سنة  % 76,06مقابل  % 56,37
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  ستثماراتالا -
 

د يف .م 270,516د مقابل .م 133,271حجم النفقات بعنوان االستثمارات ما قيمته  2013بلغ يف سنة 

تدّين  إىلأساسا  الرتاجعويعزى هذا . % 10,25بنسبة مقابل تطّور  % 50,73تراجعا نسبته قة مسجال ابالسنة السّ 

ونتج عن ذلك اخنفاض ). د.م 123,661 -(االعتمادات املأمور بصرفها يف ميدان اخلدمات واهليكل األساسي 

 .% 78,99 قابلم % 67,55 إىلضمن االستثمارات  حّصته
 

 : 2013و 2012ويربز اجلدول الّتايل توزيع االستثمارات وتطّورها خالل سنيت 

    
 د.م

 :االستثمارات في  ميدان
 2013/2012التغّيرات  اإلعتمادات المستهلكة

 )%(النسبة  القيمة 2013 2012

 24,60 - 6,569 - 20,134 26,703 اإلدارة العاّمة -

 62,02 - 7,458 - 4,568 12,026 الفالحة والصّيد البحري -

 57,87 - 123,661 - 90,031 213,692 اخلدمات واهليكل األساسي -

 67,91 - 1,596 - 0,754 2,350 الرتبية والتكوين  -

 87,51 5,554    11,901 6,347 البحث العلمي -

 80,95 - 5,430 - 1,278 6,708 الثقافة والشباب والطفولة  -

 32,08 0,863    3,553 2,690 امليدان االجتماعي -

 - 1,052    1,052 - منح لفائدة املؤسسات الدستورية -

 50,73 - 137,245 - 133,271 270,516 الجمـلـــة     

 

بلغ لت % 57,87ارات يف ميدان اخلدمات واهليكل األساسي بنسبة االستثم 2013يف سنة  تاخنفض

 66,524(      البيئة ل وزاراتأجنزت هذه النفقات من قبو . ابقد يف التصّرف السّ .م 213,692د مقابل .م 90,031

كما تقّلصت االستثمارات يف ميدان اإلدارة العامة بنسبة ). د.م 0,386(السياحة و ) د.م 23,121(والنقل ) د.م
وقد صرفت أساسا من ميزانية وزارة . ابقةد يف السنة السّ .م 26,703د مقابل .م 20,134حيث بلغت  % 24,60

 .د.م 18,558الداخلية 
 

د .م 5,554االستثمارات يف ميدان البحث العلمي مبا قيمته  2013ومن جهة أخرى تطّورت يف سنة 

 3,268(      والفالحة ) د.م 6,850(وزاريت التجهيز  أساسا من ميزانية د دفعت.م 11,901لتبلغ  % 87,51ونسبته 

 ).د.م
 

  التـدخّ ـالت  -
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مقابل منّو  % 35,98بنسبة  2013ابقة تقّلصت النفقات بعنوان التدّخالت يف سنة خالفا للسنة السّ 

االخنفاض أساسا عن تدّين االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان التدّخالت يف امليدان وترّتب هذا . % 26,42 نسبته
وتطّورها الّدولة املمّولة مباشرة من موارد تدّخالت الالتايل توزيع  اجلدوليبّني و . د.م 527,673 االقتصادي مببلغ

 : 2012مقارنة بسنة  2013يف سنة  حسب امليادين
 

    د.م
  الميـدان االعتمادات المستهلكة  2013/2012 التغّيرات

  2012 2013 القيمة %النسبة 
قتصادياال 1.227,500 699,827 527,673 - 42,99 -  - 

جتماعياال 232,033 235,302 3,269   1,41  - 
والثقافة والشباب والطفولة  التربية والتكوين  6,978 3,694 3,284 - 47,07 -  

 
- 

  الجمـلــة 1.466,511 938,823 527,688 - 35,98 -
 

حّصة تراجع  % 42,99ترّتب عن تقّلص حجم النفقات بعنوان التدّخالت يف امليدان االقتصادي بنسبة 

وزارة  وقد استأثرت . 2012يف سنة  % 83,70 مقابل 2013يف سنة  % 74,54 إىلضمن التدخالت هذا البند 
د  .م 145,624تليها وزارة الفالحة اليت صرفت ما قيمته ) د.م 260,253(من هذه التّدخالت  األوفرباجلزء  الصناعة

 . د.م 108,240كما أجنزت وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط نفقات يف هذا اإلطار مبا قدره 
 

     ا طفيفا مببلغمنوّ  )د.م 235,302( وعلى صعيد آخر سّجلت التدخالت يف امليدان االجتماعي

واستأثرت وزارة التنمية . ابقيف التصّرف السّ  % 13,89د و.م 28,301 على التوايل مقابل % 1,41د وبنسبة .م 3,269
ضائر عادية ح"د بعنوان .م 198,488من تلك النفقات صرف منها مبلغ  % 89,94اجلهوية والتخطيط مبا نسبته 

 ".وظرفية
 

 مساهماتـال -
 

 بلغتارتفاعا ملحوظا حيث  2013النفقات بعنوان املسامهات يف سنة  شهدتابقة، السّ  للسنة اخالف

 .2012سنة يف  % 56,43 بنسبةمقابل تراجع  % 331,62تطّور بنسبة بد أي .م 119,605 مقابلد .م 516,244

 14,124(   ووزارة االستثمار والتعاون الّدويل ) د.م 502,120(صرفت هذه املبالغ من قبل كّل من وزارة املالّية و 

 ). د.م

من قانون املالّية التكميلي لسنة  5د من قبل وزارة املالّية طبقا ملا ورد بالفصل .م 500وّمت صرف مبلغ 

البنوك  رمسلة طار معاجلة االشكاليات اليت يعاين منها القطاع املصريف العمومي وأّمهها ضعفوذلك يف إ 2013



92 
 

 عليها املنصوص احلذر التصرف باملدخرات طبقا ملعايري تغطيتها وضعف الديون املصنفة نسبة العمومية وارتفاع

ثر الشروع يف مهّمة تدقيق شامل للبنوك العمومّية إوذلك على 2012 لسنة  9 عدد التونسي البنك املركزي مبنشور
)1(1T36F)سكانك والبنك الوطين الفالحي وبنك اإلالشركة التونسية للبن(الثالث 

1T . 11,200مببلغ  الدولةكما سامهت 

 .2013يف سنة  د يف رأس مال البنك االفريقي للتنمية.م
 

 بموارد خارجّية موظّفةالّتمويل العمومي المرتبط  -2
 

يف سنة  د.م 83,835 موظّفةبلغت االعتمادات املوّزعة بعنوان التمويل العمومي املرتبط مبوارد خارجية 

وّمت استهالك هذه . % 45,35 مقابل % 8,74رتاجع بنسبة بالسنة الّسابقة أي د يف .م 91,859مقابل  2013

مقابل  % 16,48 وبنسبةد .م 12,549ابقة مببلغ د أي بتقّلص مقارنة بالسنة السّ .م 63,583االعتمادات يف حدود 

 إىلتراجع  طفيف يف حّصة التمويل اخلارجي املوّظف ضمن نفقات التمويل العمومي  إىلوأّدى ذلك . % 45,27

 . % 3,8مقابل  % 3,68
 

 2013النفقات بعنوان التمويل العمومي املرتبط مبوارد خارجّية موظّفة يف سنة اجلدول التايل توزيع ربز وي

 : 2012مقارنة بسنة 
 د.م  

 2013/2012التغّيرات  االعتمادات المستهلكة البيـانـات
 %النسبة   القيمة 2013 2012

         :االستثمارات في
 193,46 5,591    8,481 2,890 الفالحة والصيد البحري ميدان -  

 61,49 - 32,118 - 20,116 52,234 ميدان اخلدمات واهليكل األساسي -  

 100,00 5,721 - - 5,721 ميدان الثقافة والشباب والطفولة -  

 53 - 32,248 - 28,597 60,845 1الجملــة الفرعيــــة  

 :التدّخالت في  
 

      
 241,27 19,111   27,032 7,921 امليدان االقتصادي  -   

 7,98 0,588   7,954 7,366 امليدان االجتماعي -   

 128,86 19,699   34,986 15,287 2الجملــة الفرعيـــة 

 16,48 - 12,549 - 63,583 76,132 الجملـــــة   

 

عن ) د.م 12,549 -(املرتبط مبوارد خارجية موظّفة نتج تقّلص النفقات املنجزة بعنوان التمويل العمومي 

ولتطّور االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان  من ناحية )د.م 32,248 -(املفعول املزدوج الخنفاض حجم االستثمارات 
                                                 

 .2013 شرح أسباب قانون املالّية التكميلي لسنة وثيقة )1(
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 ارتفاع حّصة التدّخالت مقارنة بنفقات التمويل العمومي إىلمن ناحية أخرى ممّا أّدى ) د.م 19,669+(التدّخالت 

 . ابقف السّ يف التصرّ  % 20,08مقابل  % 55,02 إىل املرتبط مبوارد خارجية موظّفة
 

تعّلق اجلزء األوفر د .م 28,597فة االستثمارات املمّولة بواسطة موارد خارجية موظّ  2013وبلغت يف سنة 

لغ صرف هذا املبو . % 61,49الذي سّجل تقّلصا نسبته ) د.م 20,116(اخلدمات واهليكل األساسي  منها مبيدان

أّما ميدان الفالحة والصيد البحري، فقد شهد يف ). د.م 8,700(والبيئة ) د.م 11,416(وزاريت النقل  من ميزانييت

أنّه مل يتّم صرف أي  إىلومن جهة أخرى، يشار . د.م 8,481 نفقاتهبلغ د لت.م 5,591هذه السنة ارتفاعا مبا قيمته 
  .ابقةد يف السنة السّ .م 5,721مقابل نفقات بقيمة  ة والشباب والطفولةالثقافيف ميدان  2013يف سنة مبلغ 

  

 128,86    بنسبة) د.م 34,986(االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان التدّخالت  2013ارتفعت يف سنة و 

وتأّتى هذا التطّور أساسا من منّو حجم النفقات بعنوان  .2012يف سنة  % 64,07مقابل تقّلص بنسبة  %

وقد صرف اجلانب الوافر من هذا املبلغ من . د.م 19,111مبا قدره ) د.م 27,032(التدّخالت يف امليدان االقتصادي 
أّما عن التدخـالت يف امليدان . بعنوان برنامج التنمية املندجمة) د.م 26,736(وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط  قبل

من قبل وزارة الفالحة بعنوان تزويد املناطق الريفية باملاء الصاحل  د، فقد أجنزت حصرا.م 7,954االجتماعي البالغة 

  .للشراب
 

 العمومي نفقـات تسديد أصل الّدين -ثانيـا
 

واقتضى . د.م 2.860 مببلغتقديرات نفقات تسديد أصل الّدين العمومي  2013ضبط قانون املالية لسنة 
 . وّمت توزيع هذه االعتمادات بأكملها. د.م 145د أي بزيادة قدرها .م 3.005 إىلقانون املالّية التكميلي الرتفيع فيها 

 

يف سنة  % 7,74د وبنسبة .م 216ّزعة ارتفاعا مببلغ و ومقارنة بالسنة الّسابقة، شهدت االعتمادات امل
داخلي ونتج هذا االرتفاع عن منّو االعتمادات املوّزعة بعنوان تسديد أصل الدين ال. % 26,55مقابل نسبة  2013
 . د.م 204االعتمادات املرصودة لتسديد أصل الّدين اخلارجي مببلغ  اخنفاضد حّد منه .م 420مببلغ 

 

أي  د.م 3.004,169ين العمومي بعنوان تسديد أصل الدّ  2013يف سنة وبلغت النفقات املنجزة 
 0,831ونتج عن ذلك اعتمادات باقية مل تصرف قدرها . 2012يف سنة  % 99,99مقابل  % 99,97نسبة باستهالك ب

 . ين الّداخليتعّلقت حصرا بالدّ  د.م
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املالّية ال يعكس  للسنةنفقات تسديد أصل الّدين العمومي املدرج باحلساب العام  مبلغأّن  إىلويشار 
يف مستوى  2013لسنة  بذا العنوان حيث يربز حساب أمني املال العامّ  2013احلجم احلقيقي لنفقات الّدولة لسنة 

د يتعّني تسويته على اعتمادات .م 387,666حسابات الّدين العمومي لعمليات اخلزينة فائضا يف املصاريف مببلغ 
 )د.م 43,656(والّدين الّداخلي ) د.م 344,010(ويتوزّع هذا الفائض بني الّدين اخلارجي . أصل الّدين العمومي

 . 2010د يف موّىف سنة .م 130,822أّن هذا الفائض كان يف حدود ب علما
 

ذلك كان بنسق أقّل من نسق فإّن ين العمومي منّو نفقات تسديد أصل الدّ  2013ولئن تواصل يف سنة  
ويربز . % 26,54ود .م 584,956مقابل  % 7,72 ةنسببد و .م 215,263 مببلغابقة حيث كانت الزيادة السنة السّ 

 2013االعتمادات املأمور بصرفها بعنـوان تسديد أصل الّدين خالل سنة و اإلعتمادات النهائّية اجلدول الّتايل 
 :  مقارنة بالّسنة الّسابقة  هاتطّور و 

    

 د.م   

 الفصل
 النهائية االعتمادات

 2013 سنة في

 2013/2012 التغّيرات االعتمادات المأمور بصرفها

 )%(  النسبة القيمة 2013 2012

 43,68    419,263   1.379,169 959,906 1.380,000 تسديد أصل الّدين  الداخلي -

 - 11,15 - 204,000 1.625,000 1.829,000 1.625,000 تسديد أصل الّدين اخلارجي -

215,263   3.004,169 788,906 .2 3.005,000 الجملـة  7,72 

 

عن املفعول املزدوج لنمّو حجم  2013ونتج ارتفاع نفقات تسديد أصل الّدين العمومي يف سنة 
ولرتاجع االعتمادات املأمور بصرفها  د من جهة.م 419,263ين الّداخلي مبا قدره التسديدات بعنوان أصل الدّ 

  .من جهة أخرى د.م 204بعنوان تسديد أصل الّدين اخلارجي مبا قيمته 
 

ويتضّمن اجلدول التّايل توزيع االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان تسديد أصل الّدين العمومي يف سنيت 
 :حسب البنود  2012و 2013
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 د.أ  

 البيانات

 االعتمادات المأمور بصرفها
 2013/2012 التغّيرات

2012 2013 

 المبلغ
الحّصة 

)%( 
 المبلغ

الحّصة 
)%( 

 )%(النسبة  القيمة

43,68   419.263,406  45,91 1.379.169,184 34,42 959.905,778 تسديد الّدين الداخلي  

158,94   55.380,795  3,00 90.224,517 1,25 34.843,722 تسوية تسبقات وقروض  -  

 32,74   278.669,705  37,61 1.129.775.483 30,52 851.105,778 :تسديد أصل دين الّدولة  للسنة  - 

 36,78   292.943,700  36,26 1.089.343,700 28,56 796.400,000 رقاع اخلزينة 

 - -  0,69 20.771,721 0,75 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  

 100,00 - 25.000,000 - - - 0,9 25.000,000 تسبقة البنك املركزي  

 138,73   10.726,005  0,61 18.457,520 0,28 7.731,515 الدين الداخلي بالعملة الصعبة 

 115,22   85.212,906  5,30 159.169,184 2,65 73.956,278 تسديد أصل الدين المضمون من طرف الّدولة  -

 32,86 - 23.000,000 - 1,56 47.000,000 2,51 70.000,000 قروض الشركة التونسية للبنك
 1,07 - 23,840 - 0,07 2.211,123 0,08 2.234,963 1999من قانون املالية لسنة  24الفصل 

 100,00 - 1.272,993 - - - 0,05 1.272,993 ضمان الشركة الوطنية لعجني احللفاء

 - -  0,01 448,322 0,02 448,322 صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللّيةقرض 

 - 101.840,556  3,39 101.840,556 - - ضمان الشركة التونسية لصناعة التكرير

 - 7.669,183  0,26 7.669,183 - - قرض الديوان الوطين للزيت

11,15 - 204.000,000 - 54,09 1.625.000.000 65,58 1.829.000,000 تسديد الدين الخارجي  

 20,49 - 343.316,485 - 44,35 1.332.510.207 60,09 1.675.826,692 تسديد الدين الخارجي للسنة 

موفى السنة  إلىتسوية التسبقات التي لم تتم تسويتها 
 90,96   139.316,485  9,74 292.489.793 5,49 153.173,308 السابقة

7,72   215.263,406  100,00 3.004.169.184 100,00 2.788.905,778 المجموع العامّ   

 

أساسا نتيجة منّو املبالغ  2013يف سنة ) د.م 419,263+ (وارتفعت نفقات تسديد أصل الّدين الداخلي 

الّدولة مببلغ  قبلأصل الّدين املضمون من و د .م 278,670أصل دين الّدولة مبا قدره  املأمور بصرفها بعنوان تسديد

 . د.م 55,381لغ باملبالغ املدفوعة بعنوان تسوية تسبقات وقروض مبو د .م 85,213
 

لة للتنظري ـأساسا رقاع اخلزينة القاب 2013أصل دين الّدولة يف سنة  تسديد ات بعنوانومشلت الدفوع
 18,457(ين الداخلي بالعملة الصعبة ت الدّ ـكما مشل). د.م 278,744(اع اخلزينة قصرية املدى ـورق) د.م 810,600(

 ).   د.م 1,203(      ومعاجلة مديونية القطاع الفالحي) د.م 20,772(حتّمل الّدولة للديون البنكية و  )د.م
 

النفقات  ارتفعت ، فقد)د.م 159,169( ون من قبل الّدولةالّدين املضم أّما يف ما يتعّلق بتسديد أصل

مقابل  % 115,22د وبنسبة .م 85,213من الضعف حيث كانت الزيادة مببلغ  أكثر إىل 2013يف سنة  بعنوانه
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الشركة التونسية كّل من  ا لفائدةومشلت هذه الدفوعات أساسا ضمان. 2012يف سنة  % 309,73ود .م 55,906

 .2012د يف سنة .م 70د مقابل .م 47غ بلمبللسنة الثانية الشركة التونسية للبنك و ) د.م 101,841(لصناعة التكرير 
 

أصل  تسديد تقّلص حجم االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان 2013ومن جهة أخرى، تواصل يف سنة 
يف  % 5,38و   د .م 104مقابل  % 11,15نسبة بد و .م 204حيث سّجل تراجعا مببلغ ) د.م 1.625(اخلارجي  الّدين

 .ابقالتصرف السّ 
 

 685,377( الّدوليةا القروض لدى السوق املالية اسأس 2013اخلارجي يف سنة ين الدّ  د أصلومشل تسدي

ها لدى اليت كان أمهّ ) د.م 587,897(والقروض املربمة يف إطار التعاون متعّدد األطراف ) د.م 991,640ل د مقاب.م

األورويب  والبنك) د.م 141,552(والبنك اإلفريقي للتنمية ) د.م 247,949(اء والتعمري جمموعة البنك الدويل لإلنش

خاّصة ) د.م 364,787(  القروض املربمة يف إطار التعاون الثنائي دالتسدي كما مشل). د.م 97,820(ار لالستثم
 ). د.م 109,473(والقروض اليابانية ) د.م 152,801(منها القروض الفرنسّية 

 

د خيّص .م 382,714مبلغ  العموميالّدين وعلى صعيد آخر، تضّمنت الّدفوعات بعنوان تسديد أصل 

والّدين اخلارجي ) د.م 90,224(موّزعة بني الّدين الداخلي  2012سنة  يفبقايا للتسوية بعنوان تسبقة مسندة 

بعنوان تسديد أصل  2013من مجلة النفقات املنجزة يف سنة  % 12,74ومتّثل هذه البقايا نسبة ). د.م 292,490(
 .خيل مببدأ سنويّة امليزانّيةوهو ما من شأنه أن  الّدين العمومي

 

، فقد تواصل تطّورها يف سنة )د.م 4.417,674(أّما من حيث تكاليف الّدين العمومي أصال وفائدة 

وترّتب هذا التطّور عن ارتفاع خدمة الّدين الداخلي بنسبة . يف السنة السابقة % 20,58مقابل  % 8,73بنسبة  2013

وتواصل نتيجة لذلك، تدّعم حّصة الّدين . % 9,41الّدين اخلارجي مبا نسبته  خدمةحّد منه تقّلص  % 35,50
يف سنة  % 25,11ابق ويف التصّرف السّ  % 40,39مقابل  % 50,33الداخلي من مجلة تكاليف الّدين العمومي لتبلغ 

2011.  
 

 إىل 2009السنوات من  ويربز الرسم البياين التايل تطّور تكاليف الّدين الّداخلي والّدين اخلارجي خالل

2013. 
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اعتمادا  ابقة وذلكمقارنة بالسنة السّ  2013ويربز اجلدول الّتايل أهّم مؤشرات الّدين العمومي يف سنة 
 :وباحلساب العاّم للسنة املعنية العمومي نة بكتاب الّدينعلى املعطيات املضمّ 

    

 بالّدينار

 الوضعيّـــة إلى ـاتالبيــان
31-12-2012 

 الوضعيّـــة إلى
31-12-2013 

 2013/2012 التغيّــرات

 (%) الّنسبة القيــمـــة

 2,37 1.113.600.607    48.171.234.429 47.057.633.822  االلتزامات -
 7,13 - 898.210.845 - 11.704.195.447 12.602.406.292    الّدين الّداخلي -   
 5,81  1.985.558.713    36.150.609.674 34.165.050.886 الّدين اخلارجي -   
 9,05 26.252.664    316.429.308 290.176.644 قروض املزودين -   
 0,15 - 63.827.066 - 42.149.662.680 42.213.489.746 االستعماالت -
 7,13  - 898.210.845 - 11.704.195.447 12.602.406.292    الّدين الّداخلي -   
 2,75 806.474.993    30.137.256.289 29.330.781.296 اخلارجيالّدين  -   
 9,96 27.908.786    308.210.944 280.302.158 قروض املزودين -   
 11,34 3.563.234.590    34.984.762.401 31.421.527.811 الدين الباقــي للتسديــد -
 28,32 3.315.802.616    15.022.077.801 11.706.275.185    الّدين الّداخلي -   
 1,35 265.246.623    19.877.831.092 19.612.584.469 الّدين اخلارجي -   
 17,35 17.814.649 - 84.853.508 102.668.157 قروض املزودين -   
 8,73 354.518.407    4.417.674.187 4.063.155.780 ) 1(خدمة الديـن  -
 35,50 582.554.323    2.223.629.240 1.641.074.917   ) 2( الّدين الّداخلي -   
 9,41 - 228.035.916 - 2.194.044.947 2.422.080.863  ) 3(الّدين اخلارجي  -   
 اعتمادا على األوامر بالصرف) 1(
 باعتبار االلتزامات األخرى احملمولة على كاهل الّدولة    ) 2(
 باعتبار قروض املزّودين) 3(
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. دون أن يكون ذلك بنفس النسقالعمومي ين ارتفاع حجم املؤّشرات العاّمة للدّ  2013تواصل يف سنة 

يف التصّرف الّسابق بينما ارتفع حجم  % 10,32مقابل  % 2,37فقد سّجلت االلتزامات منّوا يف حجمها بنسبة 
 28,32وذلك نتيجة منّو الّدين الداخلي الباقي للتسديد بنسبة  % 5,92 مقابل % 11,34الّدين الباقي للتسديد بنسبة 

 % 1,35 بنسبة ين اخلارجي الباقي للتسديدالدّ  روكذلك تطوّ  % 9,70ابقة بنسبة مقابل تقّلص يف السنة السّ  %

 . % 18,30مقابل 
 

قارنة بالناتج نسبة الّدين اخلارجي الباقي للتسديد م 2013ابقة، اخنفضت يف سنة وخالفا للسنوات السّ 

20121T37Fيف سنة  % 27,64مقابل  % 26,19 إىلاحملّلي اإلمجايل 

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

 2009ونسبة خدمة الّدين يف مستوى كّل من الّدين الوطين اخلارجي والّدين العمومي اخلارجي خالل السنوات من 

  : 2013 إىل
 
 

 السنة
  البيانات

2009 2010 2011 2012 2013 

      ):الناتج المحلي اإلجمالي %(نسبة التداين  
 41,4 40,1 39,1 37,1 37,3 الّدين الوطين اخلارجي  -
 26,19 27,5 25,5 24,5 25,0 الّدين العمومي اخلارجي  -

      ) :المقابيض الجارية %(نسبة خدمة الّدين 
 8,2 10,5 10,6 9,3 10,6 الّدين الوطين اخلارجي -
 6,0 6,2 7,2 5,5 6,1 الّدين العمومي اخلارجي -

 بتاريخ املركزي التونسي البنكواب وموقع  2015لشهر جانفي  189مت حتيني املعطيات اعتمادا على اإلحصائيات املالية عدد * 
 .2015أكتوبر  12   

 

 كّل من  مستوىذلك على و  2013ين يف سنة ابق، تواصل حتّسن نسبة خدمة الدّ يتبّني من اجلدول السّ 

أّما نسبة التداين فقد ). % 6,2 مقابل % 6( اخلارجي الّدين العموميو ) % 10,5مقابل  % 8,2(الّدين الوطين اخلارجي 

 . )2012 يف سنة % 40,1 مقابل % 41,4(ين الوطين اخلارجي الدّ  إىلارتفاعها بالنسبة  2013تواصل يف سنة 
 

III-  صناديـق الخزينــةنفقات 
  

 د.م 1.162,933د مقابل .م 1.029,754التقديرات النهائية لنفقات صناديق اخلزينة  2013بلغت يف سنة 

مقابل  % 69,08د أي بنسبة استهالك .م 711,333وّمت استهالك هذه االعتمادات يف حدود . يف التصّرف الّسابق

                                                 
 . 2015 أكتوبر 12 البنك املركزي التونسي بتاريخ عموق )1(
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مقابل  2013 يف سنة % 15,99حيث تقّلصت مبا نسبته  تراجع هذه النفقاتوتواصل . 2012يف سنة  % 72,81

وترّتب هذا االخنفاض أساسا عن تراجع نفقات احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة مببلغ . 2012يف سنة  % 23,84
 . د.م 105,525

   

 الحسابات الخاّصة في الخزينة -أّوال 
   

د مقابل .م 1.159,800تدّخالت احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة مببلغ  2013ضبط قانون املالّية لسنة 

 889,300 دوديف حون املالية التكميلي التخفيض فيها لتضبط �ائيا ـواقتضى قان. ابقةد يف السنة السّ .م 920,100

 . ة بالتقديرات النهائية للسنة الّسابقةمقارند .م 191,300د أي بنقص مببلغ .م
   

التخفيض يف اعتمادات يف خاّصة  2013رة مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة قيحات املقرّ لت التنثّ ومت

وصندوق النهوض ) د.م 16 -(وصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ) د.م 220 -(الصندوق الوطين للتشغيل 

ئدة صندوق النهوض باملسكن لغاء االعتمادات املرصودة لفاإكذلك يف و ) د.م 10 -(بالتكوين والتدريب املهين 

 .  د.م 20لفائدة األجراء والبالغة 
 

االعتمادات املأمور بصرفها بعنوان احلسابات اخلاّصة يف  2013وعلى صعيد اإلجناز بلغت يف سنة 

حيث  عتماداتوتواصل بالّتايل تراجع هذه اال. ابقد يف التصّرف السّ .م 752,875د مقابل .م 647,350اخلزينة 

 . 2012 يف سنة % 20,09ود .م 207,005 على التوايل مقابل % 14,02د ونسبته .م 105,525تقّلصت مبا قدره 
 

ونتج هذا االخنفاض عن املفعول املزدوج لتدّين نفقات بعض احلسابات خاّصة منها الصندوق الوطين 
 22,449 -(              وصندوق تنمية املواصالت وتكنلوجيات املعلومات واالّتصال ) د.م 96,426 -( للتشغيل

من جهة، والرتفاع االعتمادات املأمور بصرفها ) د.م 12,235 -(وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين ) د.م

وصندوق تنمية القدرة ) د.م 24,970 +(صندوق مقاومة التلّوث وخاّصة منها بعنوان بعض احلسابات األخرى 

 +(الصندوق الوطين للنهوض بالرياضة والشباب و ) د.م 11,993 +(التنافسية يف قطاع الفالحة والصيد البحري 

 . من جهة أخرى) د.م 7,723
 

فاقت االعتمادات النهائية ) د.م 2,906(ولوحظ أّن حساب النهوض جبودة التمور أجنز نفقات 

 .وهو ما ميّثل جتاوزا لرتاخيص السنة % 16,24د وبنسبة .م 0,460لغ مبب) د.م 2,500(املفتوحة 
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فائضا مجليا ملقابيضها مقارنة بنفقاتا  2013مجاال أفرزت احلسابات اخلاصة يف اخلزينة يف �اية سنة وإ

 مرغم خص 2013سّجلت هذه الفوائض ارتفاعا يف سنة و . 2012د يف .م 1.756,485د مقابل .م 1.876,936بقيمة 
 .احلسابات لفائدة موارد العنوان األّول مليزانية الدولة بعضد من أرصدة .م  636 مبلغ

  

صرف مبالغ  يتمّ الذي مل ) د.م 260,076(أساسا بالصندوق العاّم للتعويض  ئضوتعّلقت هذه الفوا

والصندوق الوطين ) د.م 216,243(على موارده الذاتية وصندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصال 

وصندوق النهوض بالتكوين ) د.م 174,845(وصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ) د.م 197,077(للتشغيل 
 . )د.م 172,598(والتدريب املهين 

 

 2013نفقات احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة وتطّورها يف سنة  12املدرج بامللحق عدد ويبّني اجلدول 

 .2012إجنازات سنة بمقارنة 
 
 

 حسابات أموال المشاركة -ثانيــا 
 

باعتبار الفوائض املنقولة (االعتمادات النهائية بعنوان حسابات أموال املشاركة   2013ارتفعت يف سنة 

 10,20بنسبة نمّو بد يف التصّرف الّسابق أي .م 419,110د مقابل .م 461,860ما قيمته  إىل) من التصّرف الّسابق

د أي بنسبة استهالك ناهزت .م 63,983وبلغت النفقات بعنوان هذه احلسابات . %  16,16 بنسبة مقابل تقّلص %

 .2012يف سنة  % 22,40مقابل  % 13,85
 

غلق حساب  2012مارس  8بتاريخ  982وجتدر اإلشارة إىل أنّه ّمت مبقتضى قرار وزير املالّية  عدد 

الرّاجع بالنظر إىل رئاسة اجلمهورّية وحتويل رصيده " التدّخالت املختلفة يف امليدان االقتصادي واالجتماعي"

 ". الصندوق الوطين للتشغيل"إىل احلساب اخلاّص يف اخلزينة ) د.م 3,806(
 

رفها بعنوان تراجع حجم االعتمادات املأمور بص 2013ابق، تواصل يف سنة ومقارنة بالتصّرف السّ 

يف سنة  % 38,20د و.م 50,044 مقابل  % 31,86د وبنسبة .م 29,915حسابات أموال املشاركة حيث تقّلص مببلغ 

2012. 
 

نفقات بعض احلسابات خاّصة منها حساب جرب  لرتاجعهذا االخنفاض عن املفعول املزدوج  ونتج

وحساب اقتناء ) د.م 19,601 -( 2010ديسمرب  17األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدتا البالد منذ 
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 -(              وحساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش) د.م 5,365 -( التجهيزات لفائدة قّوات األمن الداخلي

 +(من جهة، والرتفاع نفقات بعض احلسابات األخرى أّمهها حساب متويل جرب ضحايا االستبداد ) د.م 4,047

 . من جهة أخرى) د.م 1,406(مشروع كلية الطب اجلديدة وحساب ) د.م 11,436

 
التصرف  إىليتعّني نقلها  فوائض عن 2013يف سنة حسابات أموال املشاركة  عملياتوأسفر تنفيذ 

)1T38F)1د.م 325,211د مقابل .م 397,876 قدره مببلغ مجلياملوايل 
1T  ّومشلت هذه االفوائض خاّصة . ابقةيف السنة الس

قّوات     حساب اقتناء التجهيزات لفائدة و ) د.م 169,296(اخلصوصّية لإلدارة العاّمة للديوانة حساب املصاريف 

 17      وحساب جرب األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدتا البالد منذ) د.م 28,838(األمن الداخلي 

امعية اب القروض اجلحسو  )د.م 25,408(وحساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش ) د.م 27,294( 2010ديسمرب 
 .)د.م 21,185(

 

نفقات حسابات أموال املشاركة املسّجلة ملصاريف وتطّورها  13وحيوصل اجلدول الوارد بامللحق عدد 

 .2013و 2012خالل سنيت 
 

تها ترتيبّيا اتكاليف ميزانيات المؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانيّ  – الثانيالقسم 
  بميزانّية الدولة

 

العمومّية امللحقة  حجم االعتمادات املأمور بصرفها من ميزانيات املؤّسسات 2013ارتفع يف سنة 

د ونسبته .م 53,071مبا قدره ) 2012د يف سنة .م 1.320,537د مقابل .م 1.373,608(تا ترتيبّيا مبيزانّية الّدولة اميزانيّ 

عن تطّور  2013نفقات يف سنة الهذه وترتّبت الزّيادة يف . يف السنة الّسابقة % 23,37د و.م 250,151مقابل  % 4,02
د، والذي مثّلت نفقاته .م 27,147د حّد منه تدّين نفقات العنوان األّول مببلغ .م 80,218 ات العنوان الثاين مببلغنفق

 .   % 67,42ما نسبته 
 

I-  األّولنفقـات العنوان 
 

تا ترتيبّيا انفقات العنوان األّول للمؤّسسات العمومّية امللحقة ميزانيّ  2013ضبط قانون املالية لسنة 

وباعتبار التنقيحات املدخلة عليها خالل السنة، بلغت التقديرات النهائية . د.م 887,069مبيزانّية الّدولة مبا قدره 
                                                 

 د الذي ّمت حتويله لفائدة الصندوق الوطين للتشغيل.م 3,806باعتبار مبلغ  )1(
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رة التعليم العايل والبحث العلمي كّل من وزا  إىل ةوسّجلت أهّم الزيادات لدى املؤّسسات التابع. د.م 1.234,166

). د.م 26,741(ووزارة العدل ) د.م 42,441(ووزارة الدفاع الوطين ) د.م 65,621(ووزارة الصّحة ) د.م 122,614(
د يف سنة .م 161,134    د مقابل.م 18,918انتفعت إدارة امللكية العقارية برتفيع يف حجم اعتماداتا مبا قيمته و 

2012. 
 

مقابل منّو   %0,89تقّلص حجم التقديرات النهائية بنسبة  2013ابقة، شهدت سنة لسنة السّ ا لخالفو 

وسامهت املوارد . % 75,04د أي باستهالك نسبته .م 926,103وبلغت االعتمادات املأمور بصرفها .  %4,35نسبته 
 . 2012يف سنة  % 67,65ل مقاب % 61,08هلذه املؤسسات يف تغطية نفقاتا يف حدود ) د.م 565,698(الّذاتية 

 

 2013اخنفضت نفقات العنوان األّول للمؤّسسات العمومّية يف سنة  ،ابقف السّ ومقارنة بإجنازات التصرّ 

ويفّسر هذا الرتاجع أساسا بتقّلص نفقات إدارة امللكية العقاريـة مبا .  %24,38بنسبة  مقابل منوّ  % 2,85بنسبة 

كّل راجعة بالنظر إىل  االعتمادات املأمور بصرفها خاّصة من قبل املؤّسسات الد حّد منه تطّور .م 134,197قيمته 
ووزارة ) د.م 17,554+ (     وزارة الفالحةو  )د.م 22,983+ (وزارة الدفاع الوطين و ) د.م 27,977+ (وزارة الصّحة من 

 ).  د.م 15,564+ (التعليم العايل والبحث العلمي 
 

العنوان األّول فوائض يف مستوى  2013ؤّسسات العمومّية يف موّىف سنة املوأفرز تنفيذ ميزانيات  

ابق، وعلى غرار التصّرف السّ . 2012سنة  د يف.م 209,013د مقابل .م 234,236ض على املصاريف بلغت يللمقاب
ووزارة التعليم العايل ) د.م 56,035(كّل من وزارة الصّحة   إىلمشلت هذه الفوائض أساسا املؤسسات التابعة 

 ). د.م  24,518(ووزارة الّدفاع الوطين ) د.م 29,576(ووزارة العدل ) د.م 48,874(والبحث العلمي 
 

توزيع االعتمادات النهائية ونفقات العنوان األّول مليزانيات  14ويربز اجلدول الوارد بامللحق عدد 
 .2012و 2013بيا مبيزانية الّدولة وتطّورها خالل سنيت املؤّسسات العمومّية امللحقة ميزانياتا ترتي

 

II- نفقـات العنوان الثاني 
 

تا ترتيبّيا مبيزانية الّدولة انفقات العنوان الثاين للمؤّسسات العمومّية امللحقة ميزانيّ  2013ارتفعت يف سنة 
ونتجت . ابقةيف السنة السّ  % 36,61ود .م 63,279مقابل  % 21,84وبنسبة د .م 80,218مببلغ ) د.م 447,505(

كّل   إىلعن املفعول املزدوج لنمّو نفقات بعض املؤّسسات خاّصة منها تلك الراجعة بالنظر  2013الزّيادة يف سنة 
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من جهة، ولرتاجع ) د.م 4,964(ووزارة العدل ) د.م 49,528+ (ووزارة الفالحة ) د.م 60,414+ (من وزارة الرتبية 

من  )د.م 39,492-(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي التابعة لخاّصة منها خرى ات األنفقات بعض املؤّسس
 . جهة أخرى

 

 70,05   مبا نسبته 2013يف سنة  )سةمؤسّ  94( واستأثرت املؤّسسات اخلاضعة إلشراف وزارة الفالحة

 % 25,93(لوزارة الرتبية  وتواصل تدّعم حّصة املؤّسسات التابعة. ساتمن نفقات العنوان الثاين هلذه املؤسّ  %

 1534أّن عدد املؤسسات اخلاضعة الشرافها بلغ  إىلشارة من هذه النفقات مع اإل) 2012يف سنة  % 15,15مقابل 
 . سةمؤسّ 

 

للمؤّسسات العمومّية  وبلغت يف موّىف السنة، فوائض مقابيض العنوان الثاين مليزانيات العنوان الثاين

وعلى غرار السنة . د.م 499,324د مقابل .م 409,157تا ترتيبّيا مبيزانية الّدولة على مصاريفها ما قيمته اامللحقة ميزاني

ووزارة الفالحة ) د.م 189,381(وزارة الرتبية  إىلالسابقة، رصدت أهّم الفوائض لدى املؤّسسات الراجعة بالنظر 
 ). د.م 26,431(ووزارة أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة ) د.م 164,620(

 

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

 .2012و 2013امليزانيات امللحقة ترتيبيا مبيزانية الدولة خالل سنيت 
 

 مصاريف العنوان األّول للمراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج –القسم الثالث 
 

اسّية والقنصلية بعنوان نفقات العنوان األّول للمراكز الدبلوم 2013لغت االعتمادات املفتوحة يف سنة ب

وباعتبار التنقيحات املدخلة عليها خالل السنة، ارتفعت . د.م 118,367مركزا ما مجلته  87عددها  باخلارج والبالغ
 8,408ابقة أي بنمّو قدره د يف السنة السّ .م 115,889مقابل  2013يف سنة د .م 124,297 إىلاالعتمادات النهائية 

 . % 21,71ود .م 20,673 على التوايل مقابل % 7,26د ونسبته .م
 

د يف .م 112,535د مقابل .م 120,626 إىل، حجم االعتمادات املأمور بصرفها 2013 وارتفع يف سنة

 3,672السنة بلغت  موىفّ ممّا نتج عنه فوائض يف  % 97,11مقابل  % 97,05مسّجال نسبة استهالك بلغت  2012سنة 

 .د يف التصّرف الّسابق.م 3,354د مقابل .م

 نفقات الصناديق الخاّصة – الّرابعالقسم 
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االرتفاع  إىل) د.م 213,808(، نفقات الصناديق اخلاّصة املدرجة باحلساب العاّم 2013عادت يف سنة 

مقابل تراجع يف السنة الّسابقة مببلغ  % 2,28ونسبته د .م  4,757حيث سّجلت زيادة مبا قيمته  ولو بنسق طفيف

حسب ما يربزه  2013و 2012ويربز اجلدول الّتايل تطّور هذه النفقات يف سنيت  .% 10,68د وبنسبة .م 24,998

 :  املالّية للسنةاحلساب العاّم 
 

    
 بالّدينار 

 البيانات 
 2013/2012 التغّيرات النفقات

 %النسبة   القيمة 2013 2012
 7,52 - 4.091.445 -  50.337.642 54.429.087 صندوق التطوير والّالمركزية الصناعية  -

 1,25 - 260.000  - 20.475.000 20.735.000 الصندوق الوطين للنهوض بالّصناعات التقليديّة واحلرف الصغرى  -

     13,25   7.888.218    67.406.187 59.517.969 الصرفصندوق تغطية خماطر  -

 13,08 - 178.216  - 1.184.022 1.362.238 الّصندوق الوطين للّضمان -

 137,99    4.893.333    8.439.465 3.546.132 صندوق ضمان املؤّمن هلم  -

 6,35 -  1.400.495  - 20.641.124 22.041.619 الصندوق اخلاص بالتنمية الفالحية والصيد البحري  -

 30,67    183.332     780.992 597.660 صندوق الّنهوض بقطاع الزيتون  -

 4,87 - 2.278.030  - 44.543.184 46.821.214 احلساب املركزي  -

2,28    4.756.697    213.807.616 209.050.919 الجمـلـــة  

 
عن املفعول املزدوج لنمّو نفقات بعض احلسابات  2013ونتج تطّور نفقات الصناديق اخلاّصة يف سنة 

 من جهة) د.م 4,893+ (وصندوق ضمان املؤّمن هلم ) د.م 7,888+ (صندوق تغطية خماطر الصرف خاّصة منها 

واحلساب ) د.م 4,091 -(ولرتاجع تدّخالت بعض الصناديق األخرى أّمهها صندوق التطوير والالّمركزية الصناعية 

 . من جهة أخرى) د.م  2,278 -(املركزي 
 

. يف الّسنة الّسابقة د.م 366,663مقابل  د.م 390,301أرصدة متوفّرة بقيمة  عن 2013وأفرز تصّرف سنة 

 تدّخالتا فاقت حجم) د.م 237,446(موارد خالل السنة الصناديق هذه األرصدة بتحصيل  ارتفاعويفّسر 
الذي تدّعمت حّصته ) د.م 318,645(وسّجلت أهّم األرصدة لدى الصندوق الوطين للضمان ). د.م 213,808(

 .2012سنة  يف % 79,80 مقابل 2013سنة  يف % 81,64لتبلغ 
 
 
 


