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 2013جدول موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة لسنة  : 1ملحق عدد 
 بالّدينار

 2013التقديرات  البيانات
 2013/2012التغّيرات  اإلنجازات

 %النسبة      القيمة   2013 2012
 41,60   4.374.020   14.887.325 10.513.305 3.000.000 رئاسة الحكومة

وأقساط احلضور  ومكافآت استعمال مصاريف املراقبة حساب
 41,60   4.374.020   14.887.325 10.513.305 3.000.000 األرباح الّراجعة للّدولة

 467,84 47.391.632   57.521.450 10.129.818 9.200.000  الّداخلّية وزارة
 13,69 935.747   7.772.816 6.837.069 6.700.000 بالطرقاتاحلماية املدنّية وسالمة اجلوالن  صندوق

 17,58 578.917   3.871.666 3.292.749 2.500.000 صندوق الوقاية من حوادث املرور
 - 45.876.968   45.876.968 - - صندوق التعاون بني اجلماعات احمللية

 4,16 339.964   8.507.331 8.167.367 13.000.000 الدفاع الوطني وزارة
 4,16 339.964   8.507.331 8.167.367 13.000.000    اخلدمة الوطنّيةصندوق 

 1,36 - 4.765 - 344.385 349.150 100.000 المالّية وزارة
 1,36 - 4.765 - 344.385 349.150 100.000 حساب الضمان التعاوين للمحاسبني العمومّيني

 2,87 - 889.147    30.071.500 30.961.147 20.500.000 أمالك الدولة والشؤون العقاريّة وزارة
 2,87 - 135.764    5.008.282 4.872.518 6.500.000 صندوق ضمان ضحايا حوادث املرور
 3,93 - 1.025.411 - 25.063.218 26.088.629 14.000.000 صندوق دعم حتديد الرصيد العقاري

 7,94 2.830.078    38.491.182 35.661.104 35.500.000 الفالحة وزارة
صندوق تنمية القدرة التنافسّية يف القطاع الفالحي والصيد 

 11,90 3.059.438    28.778.428 25.718.990 28.000.000 البحري
 11,58 389.573    3.752.222 3.362.649 2.500.000 صندوق النهوض جبودة التمور

 9,41 - 618.933 - 5.960.532 6.579.465 5.000.000 البحريصندوق متويل الراحة البيولوجّية يف قطاع الصيد 
 9,48 13.560.393   156.550.686 142.990.293 80.500.000 الصناعة وزارة

 6,61 7.258.094   117.001.697 109.743.603 58.000.000 صندوق تنمية القدرة التنافسّية الصناعّية
 17,54 5.392.816   36.135.026 30.742.210 20.000.000 الصندوق الوطين للتحّكم يف الطاقة

 36,31 909.483   3.413.963 2.504.480 2.500.000 صندوق النهوض بزيت الزيتون املعّلب
 62,18 20.806.800   54.267.247 33.460.447 500.000 والصناعات التقليدية التجارة وزارة

 63,66 20.860.706   53.627.801 32.767.095  الصندوق العاّم للتعويض
 7,77 53.906    639.446 693.352 500.000 صندوق النهوض بالصادرات

 7,37 14.103.217   205.383.615 191.280.398 76.000.000 التجهيز وزارة
 1,18 793.371    67.749.286 66.955.915 76.000.000 الصندوق الوطين لتحسني السكن

 10,47 13.018.837   137.343.320 124.324.483-  باملسكن لفائدة األجراءصندوق النهوض 
-  291.009    291.009- -  صندوق تنمية الطرقات السّيارة
 61,39 36.964.857   97.178.623 60.213.766 47.000.000 البيئة وزارة

 51,99 20.637.174   60.328.075 39.690.901 44.000.000 صندوق مقاومة التلّوث
 79,56 16.327.683   36.850.548 20.522.865 3.000.000 صندوق سالمة البيئة ومجالّية احمليط

 5,05 1.287.999   26.812.349 25.524.350 12.000.000 السياحة وزارة
 4,99 600.456   12.644.498 12.044.042 6.000.000 صندوق محاية املناطق السياحّية

 5,10 687.543   14.167.851 13.480.308 6.000.000 التنافسّية يف القطاع السياحي صندوق تنمية القدرة
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 2013التقديرات  البيانات
 2013/2012التغّيرات  اإلنجازات

 %النسبة      القيمة   2013 2012
 15,41 23.500.175   176.019.281 152.519.106 120.000.000 المعلومات واالّتصال تكنولوجيا وزارة

 15,41 23.500.175   176.019.281 152.519.106 120.000.000 صندوق تنمية قطاع املواصالت
 4,96 376.699   7.966.201 7.589.502 1.000.000 وزارة الثقافة

 4,96 376.699   7.966.201 7.589.502 1.000.000 صندوق التشجيع على اإلبداع األديب والفين
 91,10 25.959.451   54.455.452 28.496.001 14.000.000 والرياضةوزارة الشباب 

 91,10 25.959.451   54.455.452 28.496.001 14.000.000 الصندوق الوطين للنهوض بالرياضة والشباب
 224,32 28.722.928   41.527.145 12.804.217 7.000.000 وزارة الشؤون االجتماعّية

 100,00 - 505.288 --  505.288-  )*(  صندوق التضامن الوطين
 242,23 29.092.796   41.103.253 12.010.457 7.000.000 احلساب الوطين للتضامن اإلجتماعي

 46,94 135.420   423.892 288.472-  حساب متويل اإلجراءات اإلستثنائّية لإلحالة على التقاعد
 6,76 - 33.556,897 - 462.757.794 496.314.691 350.000.000 التكوين المهني التشغيل و وزارة 

 11,57 - 48.060.810 - 367.303.296 415.364.106 300.000.000 الصندوق الوطين للتشغيل
 17,92 14.503.913   95.454.498 80.950.585 50.000.000 صندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين

 14,90 185.766.904   1.432.741.566 1.246.974.662 789.300.000 ةـالجمل

الصندوق  دينار إىل 28.940.888 حذف احلساب اخلاّص صندوق التضامن الوطين وإحالة موارده البالغة 2013 من قانون املالّية لسنة 12 ّمت مبوجب الفصل  ∗
 .الوطين للتضامن اإلجتماعي
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 2013جدول موارد حسابات أموال المشاركة لسنة  : 2ملحق عدد 
 بالّدينار

 البيانات
 2013/2012التغّيرات  المقابيض

 %النسبة  القيمة 2013 2012
 9,22   39   462 423 المجلس الوطني التأسيسي

 9,22   39   462 423 الوطين التأسيسي لسالحساب نشر وتوزيع الوثائق اخلاصة مبداوالت 

- - - -  الجمهوريةرئاسة 

- - - -  *حساب التدخالت املختلفة يف امليدان االقتصادي واالجتماعي

-  3.500.000   3.500.000-  رئاسة الحكومة

  3.500.000   3.500.000  حساب صرف التعويضات املخولة للجرحى وأهايل الشهداء

 255,87   13.237.177 18.410.641 5.173.464 وزارة الداخلّية

 515,33   700.855   836.855 136.000 حساب تسيري مطاعم املصاحل النشيطة

 335,27   13.536.322 17.573.786 4.037.464 حساب اقتناء التجهيزات لفائدة قّوات األمن الّداخلي

 100,00 - 1.000.000 --  1.000.000 حساب مشروع بناء مقّر جديد ملركز التكوين ودعم الّالمركزية

-  31.429.999   31.429.999-  وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

-  31.049.999   31.049.999-  حساب متويل جرب ضحايا االستبداد

-  380.000   380.000-  حساب تعويض ضحايا احلوض املنجمي

 178,42      1.245.391   1.943.400 698.009 وزارة الشؤون الخارجية

 178,42      1.245.391 1.943.400 698.009 تنظيم التظاهرات الدولية بتونسحساب 

   16,96        1.164.696   8.032.554 6.867.858 وزارة الّدفاع الوطني

 16,36   988.627   7.032.658 6.044.031 حساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش

     44,40   208.835   679.184 470.349 ات البحريّة والّتجهيزدشار حساب معّدات اإل

 11,79 -   41.676 - 311.802 353.478 حساب الّتصرف وصيانة السّيارات اخلاّصة بالّتشريفات

-  8.910   8.910-  حساب دعم القوات املسلحة

 0,26 - 138.657 - 53.523.190 53.661.847 وزارة المالّية

 0,60 - 305.787 - 51.057.384 51.363.171 العاّمة للّديوانةحساب املصاريف اخلصوصّية لإلدارة 

 7,27   167.130   2.465.806 2.298.676 حساب القروض املرتبطة برهن

   56,11 -    42.285 - 33.072 75.357 وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة

   56,11 -    42.285 - 33.072 75.357 حساب حراسة وصيانة بعض املباين الراجعة للّدولة

 5,09 - 149.833 - 2.793.068 2.942.901 وزارة الفالحة

 1,36 - 21.383 - 1.566.915 1.588.298 حساب محاية النباتات

 9,48 - 128.449 - 1.226.154 1.354.603 حساب املراقبة الصحّية البيطريّة احلدودّية

 30,75 - 343.403 - 773.442 1.116.845 وزارة التجهيز

 60,91 - 294.366 - 188.917 483.283 حساب بناء اجلسور والطرقات

 8,03 - 50.887 - 582.675 633.562 حساب بطاح جربة

-  1.850   1.850-  نوفمرب ومراقبة موانئ الصيد 7حساب البناءات املدنية واحلي األومليب 
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 البيانات
 2013/2012التغّيرات  المقابيض

 %النسبة  القيمة 2013 2012

 148,51         9.054.219   15.150.881 6.096.662 وزارة الصّحة 

   156,29     6.787.692   11.130.662 4.342.970 حساب تصفية متخّلدات املؤسسات الصحّية العمومّية

حساب دعم مراقبة تصفية الدم والوقاية من القصور الكلوي والنهوض بزرع 
 عضاءاأل

1.753.692 1.274.734 - 478,958 - 27,31 

اإلعانة اإليطالية املتأتية من التخفيض يف نسبة الفائدة املوّظفة على حساب 
 القروض العمومية اإليطالية

 -1.252.000   1.252.000  -

-  1.493.485   1.493.485-  حساب مداخيل وحدات التصوير بالرنني املغناطيسي

 66,94 - 4.050 - 2.000 6.050 االجتماعيةوزارة الشؤون 

 66,94 - 4.050 - 2.000 6.050 حساب الّتصّرف يف مبىن بورصة الّشغل

 6,49 - 319.938 - 4.606.050 4.925.988 وزارة التربية

 6,49 - 319.938 - 4.606.050 4.925.988 حساب تنظيم االمتحانات واملناظرات

 66,75 - 512.453 - 255.236 767.689 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 66,75 - 512.453 - 255.236 767.689 حساب القروض اجلامعّية

 70,59   58.120.902   140.453.995 82.333.093 المجموع العـامّ 

دينار إىل  3.805.925وحتويل رصيده البالغ  2012مارس  8بتاريخ  982ّمت حذف حساب التدخالت املختلفة يف امليدان االقتصادي واالجتماعي وفقا لقرار وزير املالية عدد * 
 .الصندوق الوطين للتشغيل
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 2013جدول موارد العنوان األّول للمؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانياتها ترتيبّيا بميزانية الدولة لسنة :  3ملحق عدد 
 

 بالّدينار

 األبواب
عدد 

 المؤّسسات
2013 

 النهائّيةالتقديرات 
 2013/2012التغّيرات اإلنجازات

 % النسبة القيمة 2013 2012

 17,81    84.326    557.819 473.493 643.776 3 رئاسة الجمهورّية

 15,53    1.301.269    9.680.885 8.379.616 10.163.913 7 رئاسة الحكومة

 4,02    622.091    16.102.157 15.480.066 17.329.177 16 وزارة الّداخلية 

 24,84    15.435.533    77.575.748 62.140.215 87.083.378 41 وزارة العدل 

 34,08 - 130.167  - 251.731 381.898 266.731 1 وزارة الشؤون الخارجّية

 41,49    23.287.346    79.417.078 56.129.732 74.064.988 32 وزارة الّدفاع الوطني

 13,13    6.425    55.352 48.927 66.752 1 الّدينيةوزارة الشؤون 

 9,21     203.494    2.413.230 2.209.736 2.352.691 2 وزارة المالّية

 100,00  - 68.408  --  68.408-  - وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي

 72,86  - 141.194.736  - 52.586.133 193.780.869 52.917.968 1 وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة

 29,30    19.983.421    88.184.514 68.201.093 100.027.992 94 وزارة الفالحة 

 16,04    279.252    2.020.194 1.740.942 2.136.721 2 والصناعات التقليدية التجارة وزارة 

 39,02    1.495.762    5.329.102 3.833.340 5.428.667 2 وزارة التجهيز

 26,13    403.227    1.946.205 1.542.978 2.171.205 1 وزارة البيئة

 25,74    840.028    4.103.138 263.110. 3 4.070.140 1 وزارة السياحة

االتصال المعلومات و  وزارة تكنولوجيا  2 3.096.098 2.547.092 2.835.630    288.538    11,33 

المرأة واألسرةوزارة شؤون   27 5.539.139 5.461.693 5.132.123 -  329.570 -  6,03 

 4,24    758.338    18.653.341 17.895.003 19.191.551 29 وزارة الثقافة 

 6,16    1.382.385    23.823.847 22.441.462 27.754.826 66 وزارة الشباب والرياضة 

 12,31    39.083.849    356.558.150 317.474.301 374.909.557 213 وزارة الصّحة 

 0,82    114.730    14.136.151 14.021.421 15.272.464 34 وزارة الشؤون االجتماعية 
 7,92    10.060.037    137.154.503 127.094.466 141.784.935 1534 وزارة التربية 

 10,17    24.169.082    261.822.330 237.653.248 287.893.599 345 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 0,16  - 1.923.748  - 1.160.339.361 1.162.263.109 1.234.166.268 2454 المجموع
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  2013 جدول موارد العنوان الثاني للمؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانياتها ترتيبّيا بميزانية الدولة لسنة:  4عدد  ملحق 
 

 بالّدينار

عدد  األبواب
 المؤّسسات

 2013/2012التغّيرات اإلنجازات

 % النسبة القيمة 2013 2012

 - - - - 3 رئاسة الجمهورّية

 100,00 - 182.225  - - 182.225 7 رئاسة الحكومة

 - - - - 16 وزارة الّداخلية 

 - 7.426.594     7.426.594 - 41 وزارة العدل 

الخارجّيةوزارة الشؤون   1 - - - - 

 33,33    10.000    40.000 30.000 32 وزارة الّدفاع الوطني

 - - - - 1 وزارة الشؤون الّدينية

 100,00 - 5.970 - - 5.970 2 وزارة المالّية

 8,36 - 310.000  - 3.400.000 3.710.000 1 وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة

  17,03 - 58.463.683  - 285.396.582 343.860.265 94 وزارة الفالحة 

 - - - - 2 والصناعات التقليدية التجارة وزارة 

 2,94        364.000    488.000 124.000 2 وزارة التجهيز

 - - - - 1 وزارة البيئة

 - - - - 1 وزارة السياحة

االتصالومات و المعل وزارة تكنولوجيا  2 538.776 674.289    135.513   25,15 

 5,55    1.000     19.000 18.000 27 وزارة شؤون المرأة واألسرة

 54,19 - 5.992  - 5.066.000 11.058.000 29 وزارة الثقافة 

 6,54 - 7.000  - 100.000 107.000 66 وزارة الشباب والرياضة 

 368,23      4.883.341    6.209.516 1.326.175 213 وزارة الصّحة 

 5        1.000    21.000 20.000 34 وزارة الشؤون االجتماعية 
  0,31   536.157    172.727.297 172.191.140 1534 وزارة التربية 

 100,00 -  46.128.107  - - 46.128.107 345 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 16,87 - 97.731.380  - 481.568.278 579.299.658 2454 المجموع
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 )لالعنوان األوّ (  2013جدول توزيع اعتمادات باب النفقات الطارئة وغير الموزعة لسنة : 5ملحق عدد 
 

  
  

 بالّدينار     
 األقسام                          

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجير العمومي
 األبـواب   

 570.000 - 570.000 - المجلس الوطني التأسيسي -1

 675.000 675.000 - - رئاسة الجمهورية -2

 12.479.731 1.762.731 387.000 10.330.000 رئاسة الحكومة -3

 21.309.000 - 21.309.000 - وزارة الّداخلية  -4

 90.000 90.000 - - وزارة العدل -5

 45.330.000 4.300.000 30.000 41.000.000 وزارة الدفاع الوطني -8

 1.249.080 - - 1.249.080 وزارة الشؤون الدينية -9

 8.995.000 - 8.405.000 590.000 وزارة المالّية -10

 3.099.500 - 500.000 2.599.500 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -13

 83.000 - - 83.000 وزارة البيئة -15

 668.362 8.262 11.900 648.200 وزارة التجارة والصناعات التقليدية  -17

 2.716.000 - - 2.716.000 وزارة السياحة -18

 50.000 3.000 43.000 4.000 وزارة الشؤون االجتماعية  -25

 1.135.000 - 1.135.000 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -27

 1.135.000 - 1.135.000 - التعليم العايل -1اجلزء 

 98.449.673 6.838.993 32.390.900 59.219.780 المجموع
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 2013ل من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل جدول تحويل اعتمادات العنوان األوّ   :6ملحق عدد 

        
       

 بالّدينار
 الّزيادات التخفيضات األقسام

 المجموع
 التأجير العمومي األبواب                                         

 وسائل
 المصالح

 التدخل
 العمومي

 التأجير
 العمومي

 وسائل
 المصالح

 التدخل
  العمومي

 442.000 - 131.000 311.000 20.000 88.400 333.600 المجلس الوطني التأسيسي -1

 174.000 - - 174.000 - - 174.000 رئاسة الجمهورية -2

 831.100 561.500 - 269.600 306.000 255.500 269.600 رئاسة الحكومة -3

 6.696.400 500.000 3.853.000 2.343.400 500.000 - 6.196.400 وزارة الداخلية  -4

 1.300.000 - - 1.300.000 - - 1.300.000 وزارة العدل  -5

 - - - - - - - وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية  -6

 1.935.000 1.522.000 320.000 93.000 1.200.000 642.000 93.000 وزارة الشؤون الخارجية -7

 85.769 12.800  - 72.969 6.800 6.000 72.969 وزارة الدفاع الوطني -8

 127.300 60.700 47.000 19.600 4.200 - 123.100 وزارة الشؤون الدينية -9

 598.000 500.000  - 98.000 500.000 - 98.000 وزارة المالية -10

 - - - - - - - وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي -11

 - - - - - - - وزارة التنمية الجهوية والتخطيط -12

 30.760 2.660 - 28.100  - 2.660 28.100 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -13

 7.340.000 - 2.230.000 5.110.000 70.000 1.495.000 5.775.000 وزارة الفالحة -14

 89.000 - - 89.000 - - 89.000 وزارة البيئة -15

 93.000 - - 93.000 - - 93.000 وزارة الصناعة    -16

 589.000 - - 589.000 - - 589.000 وزارة التجارة والصناعات التقليدية    -17

 233.000 - - 233.000 - - 233.000 واإلتصالوزارة تكنولوجيا المعلومات  -18

 38.300 4.000 - 34.300 4.000 - 34.300 وزارة السياحة -19

 621.000  - - 621.000 - - 621.000 وزارة التجهيز -20

 34.700 34.700 - - 34.700 - - رة شؤون المرأة واألسرة وزا -22

 34.700 34.700 - - 34.700 - - الطفولة -2اجلزء 

 2.540.800 896.000 72.800 1.572.000 280.000 38.800 2.222.000 وزارة الثقافة -23

 679.600 35.000 38.600 606.000 65.000 8.600 606.000 وزارة الشباب والرياضة  -24

 155.000 35.000 30.000 90.000 65.000   90.000 الرياضة -1اجلزء 

 524.600   8.600 516.000   8.600 516.000 الشباب -2اجلزء 

 26.000.000 - - 26.000.000 - - 26.000.000 وزارة الصحة  -25
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األقسام       
 األبواب                                      

 الّزيادات التخفيضات
 المجموع

 المصالح وسائل التأجير العمومي
 التدخل
 العمومي

التأجير 
 العمومي

 المصالح وسائل
 التدخل
 العمومي

 4.380.000 4.150.000 30.000 200.000 4.150.000 30.000 200.000 وزارة الشؤون االجتماعية  -26

 5.982.000 1.145.000 4.837.000   1.145.000 3.047.000 1.790.000 وزارة التربية  -27

 693.000 - 16.000 677.000 - 16.000 677.000 والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي -28

 677.000 - - 677.000 - - 677.000 التعليم العايل -1اجلزء 

 16.000 - 16.000   - 16.000 - البحث العلمي  -2اجلزء 

 1.253.000 - 105.000 1.148.000 - 105.000 1.148.000 وزارة التشغيل والتكوين المهني    -29
 480.000 - 105.000 375.000 - 105.000 375.000 التكوين املهين   -1اجلزء 

 773.000 -   773.000 -   773.000 التشغيل   -2اجلزء 

 62.786.729 9.424.360 11.680.400 41.681.969 8.285.700 5.734.960 48.766.069 الجملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بالدينار
 

 األبواب
االعتمادات 

المفتوحة بقانون 
 المالية

 قانون المالية
 التكميلي

اإلعتمادات 
 التكميلية

 2013/2012 التغّيرات اإلعتمادات النهائية التحويالت

 )%( النسبة  القيمة 2013 2012 - +

 4,86- 1.283.000- 25.098.000 26.381.000 442.000 442.000 570.000 24.528.000 24.528.000 المجلس الوطني التأسيسي -1

 7,40 5.059.000 73.428.000 68.369.000 174.000 174.000 675.000 72.753.000 72.753.000 رئاسة الجمهورية -2

 6,68 8.308.663 132.606.731 124.298.068 831.100 831.100 12.479.731 120.127.000 120.127.000 رئاسة الحكومة -3

 8,57 150.875.000 1.911.109.000 1.760.234.000 6.696.400 6.696.400 21.309.000 1.889.800.000 1.889.800.000 وزارة الداخلية -4

 16,50 47.815.000 337.611.000 289.796.000 1.300.000 1.300.000 90.000 337.521.000 337.521.000 وزارة العدل -5

 11,86 587.000 5.538.000 4.951.000 - - - 5.538.000 5.538.000 وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية  -6

 10,61 16.259.000 169.507.000 153.248.000 1.935.000 1.935.000 - 169.507.000 169.507.000 وزارة الشؤون الخارجية -7

 8,45 82.548.000 1.059.682.000 977.134.000 85.769 85.769 45.330.000 1.014.352.000 1.014.352.000 وزارة الدفاع الوطني -8

 13,44 8.851.080 74.711.080 65.860.000 127.300 127.300 1.249.080 73.462.000 73.462.000 وزارة الشؤون الدينية -9

 20,65 64.713.000 378.139.000 313.426.000 598.000 598.000 8.995.000 369.144.000 369.144.000 وزارة المالية -10

 45,96- 12.869.900- 15.134.000 28.003.900 - - - 15.134.000 15.134.000 وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي                  -11

 4,93 1.852.000 39.408.000 37.556.000 - - - 39.408.000 39.408.000 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط -12

 11,66 3.440.500 32.946.500 29.506.000 30.760 30.760 3.099.500 29.847.000 29.847.000 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -13

 8,53 34.464.500 438.665.000 404.200.500 7.340.000 7.340.000 - 438.665.000 438.665.000 وزارة الفالحة  -14

 7,87 2.931.000 40.194.000 37.263.000 89.000 89.000 83.000 40.111.000 40.111.000 وزارة البيئة  -15

 75,95 1.625.387.000 3.765.504.000 2.140.117.000 93.000 93.000 - 3.765.504.000 2.551.504.000 وزارة الصناعة  -16

 16,29 212.916.171 1.520.289.362 1.307.373.191 589.000 589.000 668.362 1.519.621.000 1.419.621.000 وزارة التجارة والصناعات التقليدية -17

 10,53 1.624.000 17.040.000 15.416.000 233.000 233.000 - 17.040.000 17.040.000 المعلومات واالتصال  وزارة تكنولوجيا-18

 12,95 6.039.000 52.657.000 46.618.000 38.300 38.300 2.716.000 49.941.000 49.941.000 وزارة السياحة -19

ملحق عدد 
7

  :
ت العنوان األوّ 

جدول تطّور اعتمادا
ل  لسنة 

2013
 

ب 
ب أبوا

حس
الميزانّية

 



 بواباأل

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 

 المالية

 قانون المالية
 التكميلي 

اإلعتمادات 
 التكميلية

 2013/2012 التغّيرات اإلعتمادات النهائية التحويالت

 )%(  النسبة القيمة 2013 2012 - +

 7,66 8.932.000 125.487.000 116.555.000 621.000 621.000 - 125.487.000 125.487.000 وزارة التجهيز  -20

 18,83 54.827.000 346.010.000 291.183.000 -  -  - 346.010.000 346.010.000 وزارة النقل  -21

 15,03 9.782.000 74.857.000 65.075.000 34.700 34.700 - 74.857.000 74.857.000 وزارة شؤون المرأة واألسرة  -22

 4,05 582.000 14.956.000 14.374.000 - - - 14.956.000 14.956.000 شؤون املرأة  -1اجلزء 

 18,15 9.200.000 59.901.000 50.701.000 34.700 34.700 - 59.901.000 59.901.000 الطفولة -2اجلزء 

 11,70 12.673.000 121.008.000 108.335.000 2.540.800 2.540.800 - 121.008.000 121.008.000 ارة الثقافة وز  -23

 14,41 42.329.000 336.057.000 293.728.000 679.600 679.600 - 336.057.000 336.057.000 ارة الشباب والرياضة وز  -24

 14,63 34.991.000 274.177.000 239.186.000 155.000 155.000 - 274.177.000 274.177.000 الرياضة  -1اجلزء 

 13,45 7.338.000 61.880.000 54.542.000 524.600 524.600 - 61.880.000 61.880.000 الشباب -2 اجلزء

 10,33 120.836.000 1.290.411.000 1.169.575.000 26.000.000 26.000.000 - 1.290.411.000 1.290.411.000 ارة الصحة وز  -25

 25,01 135.929.558 679.420.000 543.490.442 4.380.000 4.380.000 50.000 679.370.000 679.370.000 ارة الشؤون االجتماعية وز  -26

 8,26 250.704.000 3.287.581.000 3.036.877.000 5.982.000 5.982.000 - 3.287.581.000 3.287.581.000 ارة التربية وز  -27

 8,23 84.359.700 1.109.541.000 1.025.181.300 693.000 693.000 1.135.000 1.108.406.000 1.108.406.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -28

 8,34 82.123.000 1.066.928.000 984.805.000 677.000 677.000 1.135.000 1.065.793.000 1.065.793.000 التعليم العايل -1اجلزء 

 5,54 2.236.700 42.613.000 40.376.300 16.000 16.000 - 42.613.000 42.613.000 البحث العلمي  -2اجلزء 

 13,23 28.324.249 242.377.000 214.052.751 1.253.000 1.253.000 - 242.377.000 242.377.000 زارة التشغيل والتكوين المهني  و   -29

 13,84 22.708.000 186.776.000 164.068.000 480.000 480.000 - 186.776.000 186.776.000 التكوين املهين  -1اجلزء 

 11,24 5.616.249 55.601.000 49.984.751 773.000 773.000 - 55.601.000 55.601.000 التشغيل -2اجلزء 

 - 55.586.479 56.683.327 1.096.848 - - 98.449.673- 155.133.000 495.133.000 النفقات الطارئة وغير الموزعة   -30

 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 الدين العمومي   -31

 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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 2013 ةسن فيل حسب األبواب جدول تطّور نفقات العنوان األوّ :  8ملحق عدد 

 بالّدينار          

 االعتمادات النهائية بااألبو
2013 

   2013/2012 تطور المصاريف االعتمادات المأمور بصرفها

  % النسبة القيمة 2013 2012

 22,78  - 5.660.865 - 19.184.897 24.845.762 25.098.000 المجلس الوطني التأسيسي -1

 1,52 969.830 64.589.850 63.620.020 73.428.000 رئاسة الجمهورية -2

 3,45 4.183.262 125.480.590 121.297.328 132.606.731 رئاسة الحكومة -3

 7,52 131.148.004 1.874.801.708 1.743.653.704 1.911.109.000 وزارة الداخلية -4

 15,33 43.057.108 323.976.028 280.918.920 337.611.000 وزارة العدل -5

 80,09 1.668.192 3.750.967 2.082.775 5.538.000 اإلنتقاليةوزارة حقوق اإلنسان والعدالة   -6

 7,89 11.766.564 160.928.891 149.162.327 169.507.000 وزارة الشؤون الخارجية -7

 7,73 75.321.738 1.050.256.829 974.935.091 1.059.682.000 وزارة الدفاع الوطني -8

 15,67 9.860.467 72.766.563 62.906.096 74.711.080 وزارة الشؤون الدينية -9

 15,03 46.495.529 355.850.795 309.355.266 378.139.000 وزارة المالية -10

 52,81 - 14.364.816- 12.835.321 27.200.137 15.134.000 وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي                  -11

 98,43 18.576.759 37.449.348 18.872.589 39.408.000 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط -12

 9,37 2.759.474 32.198.433 29.438.959 32.946.500 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -13

 7,88 29.764.774 407.694.256 377.929.482 438.665.000 وزارة الفالحة  -14

 7,42 2.684.848 38.857.979 36.173.131 40.194.000 وزارة البيئة  -15

 75,97 1.625.494.544 3.765.045.511 2.139.550.967 3.765.504.000 وزارة الصناعة  -16

 16,87 219.332.019 1.519.559.259 1.300.227.240 1.520.289.362 وزارة التجارة والصناعات التقليدية -17

 9,24 1.296.550 15.326.004 14.029.454 17.040.000 المعلومات واالتصال  اوزارة تكنولوجي -18

 13,03 6.024.815 52.257.497 46.232.682 52.657.000 وزارة السياحة -19

 6,81 7.756.946 121.594.209 113.837.263 125.487.000 وزارة التجهيز  -20

 18,80 54.457.683 344.134.425 289.676.742 346.010.000 وزارة النقل  -21

 13,21 8.263.315 70.808.764 62.545.449 74.857.000 وزارة شؤون المرأة واألسرة  -22

 0,35- 48.079- 13.529.158 13.577.237 14.956.000 شؤون املرأة  -1اجلزء 
 16,97 8.311.394 57.279.606 48.968.212 59.901.000 الطفولة -2اجلزء 

 12,19 12.587.669 115.838.516 103.250.847 121.008.000 وزارة الثقافة  -23

 14,32 40.874.054 326.316.772 285.442.718 336.057.000 وزارة الشباب والرياضة  -24
 14,38 33.750.882 268.499.531 234.748.649 274.177.000 الرياضة  -1اجلزء 

 14,05 7.123.172 57.817.241 50.694.069 61.880.000 الشباب -2 اجلزء
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 االعتمادات النهائية بااألبو
2013 

   2013/2012 تطور المصاريف االعتمادات المأمور بصرفها

 % النسبة القيمة 2013 2012

 8,45 98.006.293 1.257.384.267 1.159.377.974 1.290.411.000 وزارة الصحة  -25

 7,23 38.837.351 576.104.785 537.267.434 679.420.000 وزارة الشؤون االجتماعية  -26

 7,60 228.612.473 3.236.103.218 3.007.490.745 3.287.581.000 وزارة التربية  -27

 7,31 74.398.143 1.091.973.346 1.017.575.203 1.109.541.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -28

 7,27 71.422.163 1.054.148.896 982.726.733 1.066.928.000 التعليم العايل -1اجلزء 

 8,54 2.975.980 37.824.450 34.848.470 42.613.000 البحث العلمي  -2اجلزء 

 6,84 14.564.092 227.596.570 213.032.478 242.377.000 وزارة التشغيل والتكوين المهني    -29

 6,93 11.344.299 174.947.458 163.603.159 186.776.000 التكوين املهين  -1اجلزء 
 6,51 3.219.794 52.649.113 49.429.319 55.601.000 التشغيل -2اجلزء 

 - - - - 56.683.327 النفقات الطارئة وغير الموزعة   -30

 10,93 139.255.003 1.413.505.004 1.274.250.001 1.440.000.000 الدين العمومي   -31

 18,55 2.927.991.818 18.714.170.602 15.786.178.784 19.198.700.000 المجموع



 بالّدينار      
 االعتمادات

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 

 المالية

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 
 المالية التكميلي

التوزيع األولي 
 )1(لالعتمادات 

اعتمادات 
الموارد الخارجّية 

 )   2(الموّظفة 

 استهالك االعتمادات )3(التوزيع النهائي العتمادات الدفع 
تطّور 

  2013/2012المصاريف

 األبواب
االعتمادات 

 الموزعة
االعتمادات 

 التكميلية
االعتمادات 

 النهائية
 القيمة 2013 2012

النسبة  
% 

 23,98 - - 0,054 0,172 0,226 0,490 - 0,490 - 0,660 0,660 0,960 المجلس الوطني التأسيسي -1

 8,07   0,209 2,803 2,594 3,729   1,052 2,677 - 3,220 3,220 4,220 رئاسة الجمهورية -2

 - 42,79 - 4,329 5,787 10,116 11,063   0,813 10,250 - 12,274 12,274 15,274 رئاسة الحكومة -3

 - 10,51 - 12,155 103,471 115,626 119,256   0,450 118,806 - 136,790 136,790 144,790 وزارة الداخلية -4

 7,81   1,952 26,944 24,992 27,630 - 27,630 - 27,630 27,630 38,630 وزارة العدل -5

وزارة حقوق اإلنسان والعدالة   -6
 اإلنتقالية

1,125 0,775 0,775 - 0,734 - 0,734 2,435 0,691 1,744 - 71,62 - 

 - 48,35 - 3,829 4,090 7,919 4,459 - 4,459 0,587 4,450 4,450 5,020 وزارة الشؤون الخارجية -7

 132,51   113,061 198,385 85,324 206,375 - 206,375 - 206,375 206,375 206,375 وزارة الدفاع الوطني -8

 - 91,43 - 2,346 0,220 2,566 2,430 - 2,430 - 2,650 2,650 3,650 وزارة الشؤون الدينية -9

 -   500,152 514,147 13,995 514,937   2,280 512,657 - 514,061 514,061 24,061 وزارة المالية -10

 16,33 - - 3,795 19,445 23,240 19,566 - 19,566 - 19,914 19,914 20,314 وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي                  -11

 - 49,04 - 334,411 347,534 681,945 353,436 - 353,436 - 377,100 377,100 410,600 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط -12

 106,32   1,986 3,854 1,868 4,556   1,531 3,025 - 4,500 4,500 5,000 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -13

 - 23,51 - 168,744 549,123 717,867 566,800   12,606 554,194 - 602,830 602,830 669,330 وزارة الفالحة  -14

 - 16,73 - 57,195 284,685 341,880 297,241   5,306 291,935 - 301,112     اإلدارات الفنية  -1   

 - 29,67 - 111,549 264,438 375,987 269,559   7,300 262,259 - 301,718     املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية -2   

ملحق عدد 
9 :

ت العنوان الثاني لسنة 
ت ونفقا

جدول توزيع اعتمادا
2013
 

ومقارنتها بسنة 
 

محلق عدد 
9 

 :
ت العنوان الثاني لسنة 

ت ونفقا
جدول توزيع اعتمادا

2013
 

ومقارنتها بسنة 
2012

 



 بالدينار
 االعتمادات

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 

 المالية

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 
 المالية التكميلي

التوزيع األولي 
 )1(لالعتمادات 

اعتمادات 
الموارد الخارجّية 

 )   2(الموّظفة 

  2013/2012تطّور المصاريف استهالك االعتمادات )3(العتمادات الدفع التوزيع النهائي 

 األبواب
االعتمادات 

 الموزعة
االعتمادات 

 التكميلية
االعتمادات 

 النهائية
 %النسبة   القيمة 2013 2012

 - 4,39 - 6,601 143,829 150,430 146,830   0,559 146,271 - 152,795 152,795 157,140 وزارة البيئة  -15

5,68 - -  15,874  263,546 279,420 267,510 - 267,510 - 277,577 277,577 306,128 وزارة الصناعة  -16  

5,738 - 16,433  22,171 16,477  16,477 - 18,403 18,403 25,956 وزارة التجارة والصناعات التقليدية -17   - 25,88  

ات ـا المعلومـوزارة تكنولوجي -18
 واالتصال 

4,000 2,000 2,000 - 0,726 - 0,726 0,439 0,279 0,160 - 36,45 - 

 - 20,65 - 15,096 58,020 73,116 58,144 0,306   57,838 - 65,677 65,677 65,677 وزارة السياحة -19

 2,30   17,370 771,701 754,331 775,533 0,060   775,473 - 839,554 839,554 1144,554 وزارة التجهيز  -20

 - 82,47 - 209,719 44,588 254,307 54,926 - 54,926 2,585 52,660 52,660 74,240 وزارة النقل  -21

 - 51,05 - 4,406 4,225 8,631 5,000 - 5,000 - 5,745 5,745 8,253 وزارة شؤون المرأة واألسرة  -22
 6,41   0,049 0,813 0,764 0,848 - 0,848 - 1,132     شؤون املرأة  -1اجلزء 

 - 56,63 - 4,455 3,412 7,867 4,152 - 4,152 - 4,613     الطفولة -2اجلزء 

 - 39,25 - 14,941 23,127 38,068 23,860   0,018 23,842 - 29,227 29,227 48,727 وزارة الثقافة  -23

 - 33,23 - 36,273 72,900 109,173 73,000 - 73,000 - 73,000 73,000 91,000 وزارة الشباب والرياضة  -24
 - 29,10 - 21,707 52,900 74,607 53,000 - 53,000 - 53,000    الرياضة  -1اجلزء 

 - 42,14 - 14,566 20,000 34,566 20,000 - 20,000 - 20,000    الشباب -2 اجلزء

 - 5,73 - 7,647 125,744 133,391 131,972 - 131,972 - 145,000 145,000 160,000 وزارة الصحة العمومية -25

 - 3,84 - 4,609 115,266 119,875 120,507 - 120,507 - 131,050     االدارة املركزية-1  

 - 22,48 - 3,039 10,478 13,517 11,465 - 11,465 - 13,950     املؤسسات االستشفائية -2  

 - 17,73 - 14,822 68,768 83,590 78,718    0,279 78,439   78,489 78,489 79,989 وزارة الشؤون االجتماعية  -26

  



 بالّدينار
 االعتمادات

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 

 المالية

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 
 المالية التكميلي

التوزيع األولي 
 )1(لالعتمادات 

اعتمادات 
الموارد الخارجّية 

 )   2(الموّظفة 

 استهالك االعتمادات )3(النهائي العتمادات الدفع التوزيع 
تطّور 

  2013/2012المصاريف

 األبواب
االعتمادات 

 الموزعة
االعتمادات 

 التكميلية
االعتمادات 

 النهائية
 %النسبة   القيمة 2013 2012

 - 30,01 - 82,907 193,360 276,267 194,599 - 194,599 0,055 214,754 214,754 219,754 وزارة التربية  -27

 - 12,67 - 9,758 67,242 77,000 68,480 - 68,480   79,310     املصاحل املركزية -1   

 - 36,71 - 73,150 126,118 199,268 126,119 - 126,119 0,055 134,944     املندوبيات اجلهوية للرتبية -2   

 - 21,97 - 35,840 127,313 163,153 155,083 - 155,083 - 165,668 165,668 230,668 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -28
 - 22,96 - 21,586 72,440 94,026 87,211 - 87,211 - 93,976     املصاحل املركزية-1اجلزء 

 - 0,12 - 0,026 22,200 22,226 22,200 - 22,200 - 20,700     اجلامعات -2اجلزء 

 - 30,33 - 14,227 32,673 46,900 45,672 - 45,672 - 50,992     البحث العلمي  -3اجلزء 

,12 13,058 25,088 13,461 - 13,461 - 28,200 28,200 28,200 وزارة التشغيل والتكوين المهني    -29 030 - 47,95 - 
 - 16,04 - 0,073 0,382 0,455 0,415 - 0,415 - 3,400     التكوين املهين  -1اجلزء 

 - 48,54 - 11,956 12,677 24,633 13,046 - 13,046 - 24,800     التشغيل -2اجلزء 

      - 19,954 19,954 - 36,022 36,022 333,865 النفقات الطارئة وغير الموزعة   -30
 7,72   215,263 3.004,169 2.788,906 3.005,000 - 3.005,000 - 3.005,000 3.005,000 2.860,000 الدين العمومي   -31

,143 6.707,727 6.851,194 6.836,300 - 6.836,300 3,227 7.103,000 7.103,000 7.387,500 الجملة 467 - 2,09 - 

املؤرخ  2012لسنة   27واملتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة املفتوحة مبقتضى القانون عدد  2012ديسمرب  31املؤرخ يف  2012لسنة  3408املتعلق بتنقيح األمر عدد و  2013ديسمرب  23املؤرخ يف  2013لسنة  5187األمر عدد  )1(
  .2013 املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنةو  2013 ديسمرب 23 املؤرخ يف 2013 لسنة 51كما مت تنقيحه بالقانون عدد  2013واملتعلق بقانون املالية لسنة  2012ديسمرب  29يف 

 .2013لدولة لسنة واملتعلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية ل 2015ماي  12قرار وزير املالية املؤرخ يف  )2(
املؤرخ  2015لسنة  145واألمر احلكومي عدد  2013واملتعلق بتوزيع إعتمادات تكميلية وحتويل إعتمادات من قسم إىل قسم ومن فصل إىل فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة  2014جوان  24املؤرخ يف  2014لسنة  2204أمر عدد  )3(

 ."نفقات التنمية املرتبطة باملوارد اخلارجية املوظفة" وذلك ضمن القسم التاسع  2013واملتعّلق بتوزيع فصال فصال العتمادات التعهد والدفع املرتبطة مبوارد خارجية موظفة لسنة  2015ماي  12يف 
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 2013لعنوان الثاني لسنة لالنفقات الطارئة وغير الموزّعة  جدول توزيع اعتمادات باب: 10ملحق عدد            
 

 د.م
 القسم

 الجملة التمويل العمومي االستثمارات المباشرة
 البـــــــــاب

 1,052 1,052 - رئاسة الجمهورية -2

 0,813 0,708 0,105 رئاسة الحكومة -3

 0,450 0,450 - وزارة الداخلية -4

 2,280 2,280 - وزارة المالية -10

 1,531   1,531 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -13

 12,606 5,306 7,300 وزارة الفالحة  -14

 5,306 5,306 - اإلدارات الفنية  -1   

 7,300   7,300 املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية -2   

 0,559 0,559 - وزارة البيئة  -15

 0,306 0,306 - وزارة السياحة  -19

 0,060 - 0,060 وزارة التجهيز  -20

 0,018 0,018 - وزارة الثقافة  -23

 0,279 0,279 - وزارة الشؤون االجتماعية  -26

 19,954 10,958 8,996 الجملـــة

 
 
 
 



     2012ومقارنتها بسنة  2013جدول توزيع اعتمادات والنفقات المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة : 11ملحق عدد 
    

 يناربالدّ 

االعتمادات  االعتمادات
المفتوحة بقانون 

 المالية

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 
 المالية التكميلي

التوزيع األولي 
 لالعتمادات

المفتوحة بقانون 
 )1( المالية

 التنقيحات
 )2( 

االعتمادات 
 النهائية المفتوحة

االعتمادات 
النهائية الموزعة 

)3( 

 2013/2012التغيرات  الدفوعات المنجزة

 
 (%)النسبة  القيمة 2013 2012 البــاب

 100,00 -  7.423.913 - - 7.423.913 14.461.503 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 وزارة الداخلية -4

 80,93 - 2.491.000 - 587.000 3.078.000 587.000 587.000 587.000 - - - وزارة الشؤون الخارجية -7

 - - - - - - - - - 5.000.000 وزارة المالية -10

 - 26.736.252   26.736.252 - 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط -12

 5,70 5.539.557   102.738.247 97.198.690 120.317.023 149.845.000 - 149.845.000 149.845.000 149.845.000 وزارة الفالحة  -14

 1,81 972.166   54.782.033 53.809.867 67.240.023 72.805.000 - 72.805.000 72.805.000 72.805.000 اإلدارات الفنية  -1   

 10,53 4.567.391   47.956.214 43.388.823 53.077.000 77.040.000 - 77.040.000 77.040.000 77.040.000 املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية -2   

 8,84- 920.000 - 8.700.000 9.620.000 8.770.000 12.790.000 - 12.790.000 12.790.000 12.790.000 وزارة البيئة  -15

 74,51- 865.373 - 296.000 1.161.373 296.000 296.000 - 296.000 296.000 900.000 وزارة الصناعة  -16

 - - - - - - - - - 5.270.000 وزارة التجارة والصناعات التقليدية -17

 34,63 - 84.497.391 - 159.480.312 243.977.703 160.210.000 185.800.000 - 185.800.000 185.800.000 270.800.000 وزارة التجهيز  -20

 73,21 - 31.198.187 - 11.415.696 42.613.883 13.282.000 13.282.000 2.585.000 10.697.000 10.697.000 14.500.000 وزارة النقل  -21

 100,00 - 5.721.429 - - 5.721.429 - 3.000.000 -  3.000.000 3.000.000 14.000.000 وزارة الثقافة  -23

 100,00 - 35.386.138  - - 35.713.785 327.647 1.700.000 -  1.700.000 1.700.000 1.700.000 ة ـوزارة الصح -25
 100,00 - 35.386.138 - - 35.713.785 327.647 1.700.000 -  1.700.000     االدارة املركزية-1  

 195,88 8.645.725   13.059.480 4.413.755 13.065.292 13.065.292 55.292 13.010.000 13.010.000 13.010.000 وزارة التربية  -27

 260,81 8.945.740   12.375.703 3.429.963 12.380.492 3.555.292 55.292 3.500.000     املصاحل املركزية -1   

 30,50 - 300.015 - 683.777 983.792 684.800 9.510.000   9.510.000     املندوبيات اجلهوية للرتبية -2   



 االعتمادات
 الباب

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 

 المالية

االعتمادات 
المفتوحة بقانون 
 المالية التكميلي

التوزيع األولي 
لالعتمادات 

المفتوحة بقانون 
 )1( المالية

 التنقيحات
)2( 

 االعتمادات
 النهائية المفتوحة

االعتمادات 
النهائية الموزعة 

)3( 

 2013/2012التغيرات  الدفوعات المنجزة

 (%)النسبة  القيمة 2013 2012

 2,40 - 770.163 - 31.273.729 32.043.892 35.600.000 43.490.000 - 43.490.000 43.490.000 63.490.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -28

 5,99 - 1.873.105 - 29.378.857 31.251.962 31.300.000 38.070.000 - 38.070.000     املصاحل املركزية-1اجلزء 

 139,27 1.102.942   1.894.872 791.930 4.300.000 5.420.000 - 5.420.000     البحث العلمي  -3اجلزء 

 - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 1.500.000 وزارة التشغيل والتكوين المهني    -29

 - - - - - 1.500.000 - 1.500.000     التكوين املهين  -1اجلزء 

 26,64 - 128.679.707 - 354.286.715 482.966.422 396.916.465 475.355.292 3.227.292 472.128.000 472.128.000 602.805.000 الجملة

كما   2013واملتعلق بقانون املالية لسنة  2012ديسمرب  29املؤرخ يف   2012لسنة  27واملتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة املفتوحة مبقتضى القانون عدد  2012ديسمرب  31املؤرخ يف  2012لسنة  3408املتعلق بتنقيح األمر عدد و  2013ديسمرب  26املؤرخ يف  2013لسنة  5187األمر عدد ) 1(
 . 2013واملتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2013ديسمرب  23املؤرخ يف  2013لسنة  51مت تنقيحه بالقانون عدد 

 .2013تها بواسطة قروض خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة واملتعلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطي 2015ماي   12قرار وزير املالية املؤرخ يف )  2(
 . 2013واملتعلق بتوزيع فصال فصال العتمادات التعهد والدفع املرتبطة مبوارد خارجية موظفة لسنة  2015ماي  12املؤرخ يف  2015لسنة  145أمرحكومي عدد )  3(
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 2013جدول نفقات الحسابات الخاّصة في الخزينة لسنة :  12ملحق عدد                                             
يناربالدّ     

 بيان الحسابات
االعتمادات النهائية 

2013 
 2013/2012التغّيرات  المبالغ المأمور بصرفها

 النسبة % القيمة 2013 2012
 1,58 39.183   2.514.796 2.475.613 3.000.000 رئاسة الحكومة

 1,58 39.183   2.514.796 2.475.613 3.000.000 حساب استعمال مصاريف املراقبة ومكافآت احلضور وأقساط األرباح الّراجعة للّدولة

      
 59,36 - 4.743.876 - 3.248.323 7.992.199 9.200.000 وزارة الّداخلّية والتنمية المحلية

 57,18 - 4.091.000 - 3.063.000 7.154.000 6.700.000 صندوق احلماية املدنّية وسالمة اجلوالن بالطرقات 

 77,89 - 652.876 - 185.323 838.199 2.500.000 صندوق الوقاية من حوادث املرور

 - - - - 100.000.000 صندوق التعاون بني اجلماعات احمللية

 21,25 - 2.037.217 - 7.550.780 9.587.997 13.000.000 وزارة الّدفاع الوطني

 21,25 - 2.037.217 - 7.550.780 9.587.997 13.000.000 صندوق اخلدمة الوطنّية 

 99,49 - 331.845 - 1.698 333.543 100.000 وزارة المالّية

 99,49 - 331.845 - 1.698 333.543 100.000 حساب الضمان التعاوين للمحاسبني العمومّيني 

 1,06  115.308   10.964.716 10.849.408 20.500.000 وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقاريّة

 11,10 322.020   3.223.490 2.901.470 6.500.000 صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث املرور 

 2,60 - 206.711 - 7.741.227 7.947.938 14.000.000 صندوق دعم حتديد الرصيد العقاري 

 43,64 12.916.647   42.514.439 29.597.792 35.500.000 وزارة الفالحة

 59,80 11.992.551   32.045.343 20.052.792 28.000.000 صندوق تنمية القدرة التنافسية يف قطاع الفالحي والصيد البحري

 9,74 258.000   2.906.000 2.648.000 2.500.000 صندوق النهوض جبودة التمور

 9,66 666.096   7.563.096 6.897.000 5.000.000 صندوق متويل الراحة البيولوجية يف قطاع الصيد البحري

 1,79 - 1.411.827 - 77.458.996 78.870.823 80.500.000 وزارة الّصناعة

 8,10 - 4.696.221 - 53.303.098 57.999.319 58.000.000 صندوق تنمية القدرة التنافسّية  الصناعية  

 27,03 4.866.020   22.871.580 18.005.560 20.000.000 الصندوق الوطين للتحّكم يف الطّاقة

 55,19 - 1.581.626 - 1.284.318 2.865.944 2.500.000 صندوق النهوض بزيت الزيتون املعّلب

 - - - - 500.000 وزارة التجارة والصناعات التقليدية

 - - - - 500.000 صندوق النهوض بالصادرات

 8,86 - 2.379.815 - 24.476.336 26.856.151 76.000.000 وزارة الّتجهيز

 7,30 - 1.829.221 - 23.231.450 25.060.671 76.000.000 الصندوق الوطين لتحسني الّسكن 

 30,67 - 550.594 - 1.244.886 1.795.480 - صندوق تنمية الطرقات السيارة 

 86,29 21.770.000   47.000.000 25.230.000 47.000.000 وزارة البيئة

 131,21 24.970.000   44.000.000 19.030.000 44.000.000 صندوق مقاومة التلوث

 51,61 - 3.200.000 - 3.000.000 6.200.000 3.000.000 صندوق سالمة البيئة ومجالّية احمليط
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 بيان الحسابات
االعتمادات النهائية 

2013 

 2013/2012التغّيرات  المبالغ المأمور بصرفها

 النسبة % القيمة 2013 2012

 29,96 - 4.006.659 - 9.366.087 13.372.746 12.000.000 وزارة السياحة

 40,58 - 3.089.207 - 4.523.131 7.612.338 6.000.000 صندوق محاية املناطق السياحّية
 15,93 - 917.452 - 4.842.956 5.760.408 6.000.000 صندوق تنمية القدرة التنافسية يف قطاع السياحة

 31,12 - 22.449.180 - 49.693.883 72.143.063 120.000.000 وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 31,12 - 22.449.180 - 49.693.883 72.143.063 120.000.000 صندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصال 

 - - - - 1.000.000 الثقافة وزارة

 - - - - 1.000.000 التشجيع على االبداع األديب والفين صندوق

 47,70 7.722.928   23.913.023 16.190.095 14.000.000 الشباب والرياضة وزارة

 47,70 7.722.928   23.913.023 16.190.095 14.000.000  بالرياضة والشباب الصندوق الوطين للنهوض 

 19,08 - 2.067.627 - 8.770.000 10.837.627 7.000.000 الّشؤون االجتماعية وزارة

 100,00 - 6.177.627 - - 6.177.627 - التضامن الوطين صندوق

 88,20 4.110.000   8.770.000 4.660.000 7.000.000 احلساب الوطين للّتضامن االجتماعي 

 24,23 - 108.660.720 - 339.876.648 448.537.368 350.000.000 التكوين المهني والتشغيل وزارة      

 24,32 - 96.425.586 - 300.005.782 396.431.368 300.000.000 الوطين للتشغيل الصندوق

 23,48 - 12.235.134 - 39.870.866 52.106.000 50.000.000 والتدريب املهين صندوق النهوض بالتكوين 

  - 14,02   105.524.700 - 647.349.725 752.874.425 889.300.000 الجملـــــة
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   2013جدول نفقات حسابات أموال المشاركة  لسنة :  13ملحق عدد 

 
  

 
 يناربالدّ 

 2013/2012التغّيرات  المبالغ المأمور بصرفها بيان الحسابات
 النسبة % القيمة 2013 012 2

 100,00 -  243.028 - - 243.028 رئاسة الجمهورية

 100,00 -  243.028 - - 243.028 واالجتماعيحساب العمليات والتدخالت املختلفة يف امليدان االقتصادي  - 

 - 439.998 439.998 - رئاسة الحكومة

 - 439.998 439.998 - حساب صرف التعويضات املخولة للجرحى وأهايل الشهداء  - 

 62,72 - 5.133.330 - 3.050.912 8.184.242 وزارة الّداخلية

 3,82 - 3.328 - 83.836 87.164 النشيطة حساب تسيري مطاعم املصاحل - 
 75,07 - 5.364.559 - 1.781.614 7.146.173  حساب إقتناء الّتجهيزات لفائدة قوات األمن الّداخلي - 
 24,67 234.557   1.185.462 950.905 حساب مشروع بناء مقر مبركز التكوين ودعم الالمركزية - 

 - 11.816.000   11.816.000 - وزارة حقوق االنسان والعدالة االنتقالية
 - 11.436.000   11.436.000 - حساب متويل جرب ضحايا االستبداد

 - 380.000   380.000 - حساب تعويض ضحايا احلوض املنجمي

 91,46 - 744.312 - 69.538 813.850 وزارة الشؤون الخارجية

 100,00 -  698.009 - - 698.009 حساب تنظيم القمة العربية السادسة عشر بتونس - 
 39,97 - 46.303 - 69.538 115.841 حساب تنظيم التظاهرات الدولية بتونس - 

 40,09 - 4.252.86 - 6.356.703 10.609.569 وزارة الدفاع الوطني

 41,21 - 4.046.961 - 5.774.412 9.821.373  حساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش - 

 56,16 - 343.327 - 267.983 611.310 حساب معّدات اإلرشادات البحرية والتجهيز - 

 77,69 137.422   314.308 176.886 بالّتشريفات حساب التصرف وصيانة السيارات اخلاّصة - 

 39,47 - 20.578.509 - 31.553.054 52.131.563 وزارة المالية

 3,24 - 968.081 - 28.944.869 29.912.950 حساب املصاريف اخلصوصية لإلدارة العامة للديوانة - 

 0,91 - 9.844 - 1.070.629 1.080.473 حساب القروض املرتبطة برهن - 

 92,73 - 19.600.584 - 1.537.556 21.138.140 2010ديسمرب  17حساب جرب األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدتا البالد منذ  - 

 77,54 - 2.275.673 - 659.169 2.934.842 وزارة الفالحة والموارد المائية
 57,44 81.126   222.373 141.247 حساب محاية النباتات - 
 - 26.621   28.285 1.664 حساب املراقبة الصحية البيطرية احلدودية  - 

 85,37 - 2.383.420 - 408.511 2.791.931 املزودين العموميني حساب تصفية متخلدات املؤسسات العمومية جتاه -

 182,59 46.656   72.209 25.553 وزارة الصناعة 

 182,59 46.656   72.209 25.553 ياجحساب مشروع بناء مقر وزارة الصناعة والتكنولو  - 

 97,50 - 2.593.375 - 66.407 2.659.782 تصالإلاو  المعلومات وزارة تكنولوجيا
 97,50 - 2.593.375 - 66.407 2.659.782 حساب اجناز مشروع توسيع قطب الغزالة لتكنولوجيا االتصال جبهيت منوبة والنحلي - 
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 بيان الحسابات
 2013/2012التغّيرات  المبالغ المأمور بصرفها

 النسبة % القيمة 2013 2012

 19,33 117.581   725.883 608.302 وزارة التجهيز

 41,15 47.951   164.483 116.532 حساب بناء اجلسور والطرقات - 

 14,16 69.630   561.400 491.770  حساب بطاح جربة - 

 68,57 - 4.969.998 - 2.278.371 7.248.369 وزارة الصحة 
 80,25 - 3.328.768 - 819.301 4.148.069 حساب تصفية متخّلدات املؤسسات الصحّية العمومّية جتاه الصيدلية املركزية - 

 20,14 - 359.230 - 1.424.070 1.783.300 حساب دعم مراقبة تصفية الدم والوقاية من القصور الكلوي والنهوض بزرع االعضاء - 

حساب اإلعانة اإليطالية املتأتية من التخفيض يف نسبة الفائدة املوظفة على القروض  - 
 97,34 - 1.282.000 - 35.000 1.317.000 العمومية اإليطالية

 32,46 - 2.616.191 - 5.443.075 8.059.266 وزارة التربية

 32,46 - 2.616.191 - 5.443.075 8.059.266  حساب تنظيم االمتحانات واملناظرات - 

 282,18 1.071.854   1.451.707 379.853 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 88,05 - 334.461 - 45.392 379.853 حساب الربنامج الثقايف للطلبة - 

 - 1.406.315   1.406.315 - مشروع كلية الطب اجلديدة - 

 31,86 - 29.915.193 - 63.983.026 93.898.219 المجموع العامّ 

 
 
 



   

 
        

 بالدينار
 عدد المؤسسات األبـواب

 التقديرات النهائية التنقيحات التقديرات األولية
 2013/2012التغّيرات  النفقات

 النسبة % القيمة 2013 2012 2013 في سنة

 34,30 110.008   430.726 320.718 643.776 152.776 491.000 3 رئاسة الجمهورية

 19,95 1.256.295   7.552.734 6.296.439 10.163.913 1.664.913 8.499.000 7 رئاسة الحكومة

 5,50 - 660.328 - 11.335.506 11.995.834 17.329.177 4.042.177 13.287.000 16 وزارة الداخلية 

 33,73 12.107.779   48.000.099 35.892.320 87.083.378 26.740.878 60.342.500 41 وزارة العدل 

 36,54 - 69.478 - 120.689 190.167 266.731 191.731 75.000 1 وزارة الشؤون الخارجية

 72,01 22.983.047   54.899.151 31.916.104 74.064.988 42.440.988 31.624.000 32 وزارة الدفاع الوطني

 3,05 - 1.194 - 37.980 39.174 66.752 9.752 57.000 1 وزارة الشؤون الدينية

 3,47 60.488   1.804.533 1.744.045 2.352.691 465.691 1.887.000 2 وزارة المالية

 76,74 - 134.196.545 - 40.666.362 174.862.907 52.917.968 18.917.968 34.000.000 1 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 31,04 17.554.427   74.106.080 56.551.653 100.027.992 25.468.992 74.559.000 94 وزارة الفالحة  

 38,68 - 168.943 - 267.831 436.774 2.171.205 1.106.205 1.065.000 1 وزارة البيئة

 20,22 274.042   1.629.494 1.355.452 2.136.721 386.721 1.750.000 2 التقليديةوزارة التجارة والصناعات 

 3,25 75.775   2.405.769 2.329.994 3.096.098 342.098 2.754.000 2 وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 7,71 - 191.786 - 2.296.184 2.487.970 4.070.140 775.140 3.295.000 1 وزارة السياحة

 7,58 253.177   3.592.850 3.339.673 5.428.667 493.667 4.935.000 2 وزارة التجهيز 

 
ملحق عدد 

14
  :

ت العنوان األوّ 
جدول نفقا

ت العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة 
ل للمؤسسا

2013
 



 
 بالدينار

 
 
 

 

 عدد المؤّسسات في سنة األبـواب
2013 

 التقديرات النهائية التنقيحات التقديرات األولية
 2013/2012التغّيرات  النفقات

 النسبة % القيمة 2013 2012

 3,46 - 145.895 - 4.068.820 4.214.715 5.539.139 1.351.139 4.188.000 27 وزارة شؤون المرأة واألسرة 

 7,99 1.195.506   16.163.165 14.967.659 19.191.551 3.120.551 16.071.000 29 وزارة الثقافة

 4,55 808.680   18.582.176 17.773.496 27.754.826 4.658.826 23.096.000 66 وزارة الشباب والرياضة 

 10,26 27.976.763   300.522.774 272.546.011 374.909.557 65.620.557 309.289.000 213 وزارة الصحة 

 5,57 - 568.233 - 9.636.943 10.205.176 15.272.464 4.160.464 11.112.000 34 وزارة الشؤون اإلجتماعية

 8,12 8.635.724   115.034.440 106.398.716 141.784.935 22.372.935 119.412.000 1534 وزارة التربية

 7,88 15.563.712   212.948.663 197.384.951 287.893.599 122.613.599 165.280.000 344 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 2,85 - 27.146.979 - 926.102.967 953.249.946 1.234.166.268 347.097.768 887.068.500 2453 المجمــــوع
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  2013سات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة جدول نفقات العنوان الثاني للمؤسّ :  15ملحق عدد 

  

 

  بالدينار 

عدد المؤسسات 
 2013  سنة في

 البيانات
 2012/2013 التغّيرات االعتمادات المأمور بصرفها

 %  النسبة القيمة 2013 2012

 - - - - رئاسة اجلمهورية - 3

 - 100,00  - 182.225 - 182.225 رئاسة احلكومة - 7

 - - - - وزارة الداخلية - 16

 -   4.964.192 5.012.358 48.166 وزارة العدل - 41

 - - - - وزارة الشؤون اخلارجية - 1

3.245 - 3.245 وزارة الدفاع الوطين - 32 -  100,00 - 

3.765 - 3.765 وزارة الشؤون الدينية - 1 -  100,00 - 

5.970 - 5.970 وزارة املالية - 2 -  100,00 - 

519.465 236.198 755.663 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية - 1 -  68,74 - 

 18,76   49.527.875 313.466.102 263.938.227 وزارة الفالحة - 94

 - - - - وزارة البيئة - 1

 - - - - التقليديةوزارة التجارة والصناعات  - 2

65.633 407.763 473.396 وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال - 2 -  13,86 - 

 - - - - وزارة السياحة - 1

 137,16   247.555 428.047 180.492 وزارة التجهيز  - 2

 10,65   633 6.575 5.942 وزارة شؤون املرأة واألسرة - 27

 24,57   1.012.298 5.131.865 4.119.567 وزارة الثقافة - 29

218.827 150.386 369.213 وزارة الشباب والرياضة - 66 -  59,27- 

 220,56   4.515.152 6.562.245 2.047.093 وزارة الصحة  - 213

 122,44   27.234 49.477 22.243 وزارة الشؤون االجتماعية  - 34

 108,58   60.413.940 116.054.015 55.640.075 وزارة الرتبية - 1534

39.492.035 - 39.492.035 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  - 344 -  100,00- 

 21,84   80.217.714 447.505.030 367.287.316 المجموع 2453
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 ـة لتنفيــذالّنتـائـج العامّ 
 ـاليـّةمـقـوانيــن ال
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 I-  ّةالّدولــة ميزاني 
 

 مـــواردـال -أّوال
 

 العنوان األّول موارد -أ -
 

                                د 18.858.600.000,000      .....مببلغ التكميلي ضبطت تقديرات موارد العنوان األّول وفقا لقانون املالّية
     د 17.707.659.156,461      .............................................وبلغت مجلة االستخالصات

 ___________________ 

 د 1.150.940.843,539    .......  ..............................يف املقابيض قدره نقصممّا أسفر عن 
   

 انـيـــموارد العنوان الثّ  -ب-
 

1T39Fضبطت مجلة التقديرات النهائية ملقابيض العنوان الثّاين املنّقحة 

)1(
1T د       7.446.327.292,000  .......  مببلغ 

  د 6.249.770.602,015  ......  ...............................…وبلغــت االستخالصــات
     ___________________ 

 د 1.196.556.689,985      ....... ..............................ممّا أسفر عن نقص يف املقابيض قدره
 

 موارد صناديـق الخزينــة -ج-
 

 موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة -1
 

 د 889.300.000,000        .........................................للموارد بلغت الّتقديرات املعّدلة
  د 1.727.543.704,374وبلغت املقابيض احملّصلة مبا يف ذلك مبلغ قدره  

 )جديد( 21ّمت نقله من التصّرف الّسابق وذلك وفقا ألحكام الفصل 
 د  2.524.285.270,164     ...........................................من القانون األساسي للميزانية

                                                                                       ______________ 
 د  1.634.985.270,164   ...  .................................ممّا أسفر عن زيادة يف املقابيض مببلغ  

  

                                                 
 

(1)
يف تقديرات اعتمادات التعّهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجّية واملتعلق بالرتفيع  2015 ماي 12 رار وزير املالية املؤرخ يفق     

  .د 3.227.292,000  مبا قدره  2013 موّظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للّدولة لسنة
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 مـوارد حسابات أموال المشاركة -2
 

 د 461.859.517,210   …………   ....…………بلغت موارد حسابات أموال املشاركة
 

 وتشمل هذه املقابيض الفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق
 ) جديد( 21د وذلـك وفقا ألحكام الفصـل  321.405.522,293أي 

 .من القانون األساسي للميزانّية
 

 :وبذلك تكون التقديرات املعّدلة ملقابيض ميزانية الّدولة قد بلغت 
 

 د 18.858.600.000,000  ....................   ...:............................العنوان األّول   
            د 7.446.327.292,000  ..........................   .........................:         العنوان الثاني

  : صناديق الخزينة 

 د  889.300.000,000 :  ...الحسابات الخاّصة في الخزينة -
   د 140.453.994,917.............. : أموال المشاركة  -
                          ______________ 

 د   27.334.681.286,917..................      .......................................أي ما مجلته
  

  :وبلغت املوارد احملّصلة من جهتها 
 

 د 17.707.659.156,461    ... ....:.............................................العنوان األّول   
  د   6.249.770.602,015     ... ....:.............................................العنوان الثاني    
 :صناديق الخزينة 

)1T40F)1 د  2.524.285.270,164 :...الحسابات الخاّصة في الخزينة -
1T  

1T41F  د   461.859.517,210 :...............أموال المشاركة -

(2)  
                                                          ______________ 

 د 26.943.574.545,850      .....................……………………أي ما جـملته 
 د 391.106.741,067      .............مقارنة بالتقديرات مببلغممّا أسفر عن نقص يف املوارد اجلملّية 

  

                                                 
  .)د 1.727.543.704,374( باعتبار ما تـّم نقله من التصّرف الّسابق  (1)
        ).د 321.405.522,293( التصّرف الّسابقباعتبار ما تـّم نقله من   (2)

{ 

{ 

 د 1.029.753.994,917
   

 د 2.986.144.787,374
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 الّنفقــــات -ثـانيـا 
 نفقات العنوان األّول -أ-

 

 د 19.198.700.000,000   .......  بلغت االعتمادات الّنهائّية املفتوحة لتغطية نفقات العنوان األّول 
                  د 18.714.170.601,864    ............................... وّمت صرف هذه االعتمادات يف حدود

    ______________ 
 د 484.529.398,136    ..................... ممّا أسفر عن فواضل اعتمادات مل تستعمل قدرها

 .يتّم إلغاؤها
 

 د 17.707.659.156,461     ................................ومقارنة جبملة االستخالصات املنجزة
 

 د 18.714.170.601,864      ................................. جـملة الّدفوعات الفعلّية سّجلت
                                                                                  _______________ 

 د 1.006.511.445,403    .... ....................................................غمببل جتاوزا
 

 " احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة"يقتطع من 
 

 نفقات العنوان الثّاني -ب-
 

  د   7.106.227.292,000     ....بلغت اعتمادات الدفع الّنهائّية املفتوحة لتغطية نفقات العنوان الثّاين
 د   6.707.727.536,921    .............................  وّمت صرف هذه االعتمادات يف حدود

                                                                                                                  ______________ 
)1T42F)1 د 398.499.755,079  ....   .................دات مل تستعمل قدرهاممّا أسفر عن فواضل اعتما

 
 .إلغاؤهايتّم 

 
 د  6.249.770.602,015    ................................ومقارنة جبملة االستخالصات املنجزة

 

 د  6.707.727.536,921     .................................. جـملة الّدفوعات الفعلّية أفرزت
                                                                              _______________ 

 د     457.956.934,906    ......... .................................مببلغ املصاريففوائض يف 
  

                                                 
 .د 269.927.783,000 مبا يف ذلك اعتمادات الّدفع غري املوّزعة والبالغة )1(
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 نفقات صناديق الخزينة -ج-
 
 نفقات الحسابات الخاّصة في الخزينة -1

 

 د  889.300.000,000     ..................................بلغت الّتقديرات املعّدلة للمصاريف
 

 د 647.349.724,787     ...................................وأجنزت هذه الّتقديرات يف حدود
                                                                                            ______________ 

 د 241.950.275,213    .....................ممّا أسفر عن فواضل اعتمادات مل تستعمل قدرها
 .يتّم إلغاؤها

 

 د 647.349.724,787        ....................................املنجزةومقارنة جبملة الّدفوعات 
  

 د  2.524.285.270,164      .....................................سّجلت االستخالصات الفعلّية
       ______________    

 د 1.876.935.545,377      .......................................................فائضا مببلغ
  

 . من القانون األساسي للميزانّية) جديد( 21وفقا ألحكام الفصل  2014يتّم نقله إىل تصّرف 
 

 

 نفقات حسابات أموال المشاركة -2
 

 يربز احلساب العاّم للسنة املالّية تقديرات �ائية
  د 140.453.994,917    ............  ............................................مببلغ قدره

 
  د 63.983.025,554     ........... ............2013وبلغت املصاريف املنجزة خالل تصّرف 

  
 د 76.470.969,363     .....................ممّا أسفر عن فواضل اعتمادات مل تستعمل قدرها

 .يتّم إلغاؤها
 

 د 63.983.025,554     .............. ....................... ومقارنة جبملة الّنفقات املنجزة
 

 )1T43F)1د  461.859.517,210       ............................................سجلت املوارد اجلملية 

                                                                                                                                                  ____________________ 

 د 397.876.491,656      ....................................................... فائضا مببلغ

                                                 
        ).د 321.405.522,293( باعتبار ما تـّم نقله من التصّرف الّسابق  (1)
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 .من القانون األساسي للميزانّية) جديد( 21وفقا ألحكام الفصل  2014يتّم نقله إىل تصّرف 

 
 :وتتلّخص وضعّية االعتمادات املفتوحة والّنفقات املأمور بصرفها كاآليت 

 
 

 د 19.198.700.000,000       .......................................... : العنوان األّول      
   د    7.106.227.292,000       ...........................................: العنوان الثاني       االعتمادات المفتوحـة

     
 

  د 889.300.000,000 :الحسابات الخاّصة في الخزينة -:صناديق الخزينة         
 د 140.453.994,917     :أموال المشاركة حسابات -                    
 

                                       

         .............................................المجمــوع  
 

        .............................................العنوان األّول     

         ..............................................العنوان الثاني     
     االعتمادات المأمور

 هابصرف 

  د 647.349.724,787 : الحسابات الخاّصة في الخزينة -:صناديق الخزينة      

 د    63.983.025,554     :المشاركة حسابات أموال -                                                     
              

        .............................................. المجمــوع 
 

 لالفواضـ -ـا ثـالثـ
 

 :أفرز تنفيذ عملّيات امليزانّية الفواضل التالية 
 

 االعتمـــادات المتبقّية  -أ
 

 د   27.334.681.286,917........................      .................................املفتوحةمبلغ االعتمادات 
 د  26.133.230.889,126........................      ...........................مبلغ االعتمادات املأمور بصرفها

                                                                                         ______________ 
 د  1.201.450.397,791  .......................   ..................ممّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة قدرها

} 

 د   6.707.727.536,921  {

د 1.029.753.994,917 {  

 }  د     711.332.750,341   

      د   27.334.681.286,917         
 
 
 

 د 26.133.230.889,126

 د 18.714.170.601,864
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 :يتعّني إلغاؤها على الّنحو التايل 

 د 484.529.398,136...........................    العنوان األّول -      
    د 398.499.755,079............................   العنوان الثّاين -      
   د 241.950.275,213..............   احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة -      
 د 76.470.969,363.................. حسابات أموال املشاركة -      

 فوائض المــــوارد -ب
  

    د  26.943.574.545,850     .......………………..………............بلغت املقابيض احملّصلة  

 د 26.133.230.889,126       .... ..........................………………وبلغت املصاريف املنجزة 
                                                                                   ______________ 

 د  810.343.656,724     .......... ................ممّا أسفر عن فائض يف املقابيض على املصاريف قدره 
  

 )جديد( 21طبقا ألحكام الفصلني  2014وباعتبار ما يتّم نقله إىل تصّرف 
 د  2.274.812.037,033    .............. ................من القانون األساسي للميزانية يف حدود  45و 
 

 د 1.876.935.545,377  ......بعنوان احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة مبا قدره -        
 د  

 د 397.876.491,656   ..........وإىل حسابات أموال املشاركة مبا قدره -        
 

 عن فائض صاف للمصاريف على املقابيض  2013يسفر تصرف 
 د  1.464.468.380,309  ...      ............................................................قدره

 .يتّم اقتطاعه من احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة
 

II–  ميزانّياتها ترتيبّيا بميزانّية الدولةالمؤّسسات العمومّية الملحقة 
 

 موارد العنوان األّول -أّوال
 

  د 1.234.166.268,288  ..       .................................ضبطت الّتقديرات النهائّية للمقابيض مببلغ
 د 1.160.339.361,023......       ..............................................وبلغت املقابيض املنجزة

                                                                                               ________________ 
 د  73.826.907,265 ..........      ........................ممّا أسفر عن نقص يف حتصيل املقابيض قدره

 

} 

  د  1.201.450.397,791 }
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 نفقات العنوان األّول -ثانيا
 

 د 1.234.166.268,288   .....    .......................................بلغت االعتمادات النهائّية
 د      926.102.965,061    .............................................     وبلغت الّنفقات املنجزة

                                                                                 _____________ 
 د 308.063.303,227...........................        ممّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة قدرها

 .يتّم إلغاؤها 

 ـجالنّـتـائـ -ثالثا
 

 د 1.160.339.361,023.....       ...........................................احملّصلةمجلة املقابيض 
 د     926.102.965,061        .............................................  مجلة املصاريف املنجزة

                                                                                  ____________ 
  د      234.236.395,962    .....................................................    الّرصيد املتبّقى

 . من القانون األساسي للميزانّية) جديد( 18وفقا ألحكام الفصل  2014ينقل إىل ميزانّية سنة 
 

III - المراكز الدبلوماسّية والقنصلّية بالخارج 
 

  د 124.297.383,144         ................................................بلغت املقابيض احملّصلة
  د  120.625.534,415        .............................................وبلغت املصاريف املنجزة

                                                                               ____________ 
 د  3.671.848,729        ..................................ممّا أسفر عن فائض يف املقابيض قدره

 .ينقل إىل احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة
 

IV – الصناديق الخاّصة  
 

 )1T44F)1 د 604.109.106,017   ....   ...................يربز احلساب العاّم للسنة املالّية موارد مجلّية قدرها
                                                   د 213.807.616,074      ........................................................ونفقات مببلغ 

 د 390.301.489,943      ............................قدرها  2013 سنة وأرصدة متوفّرة يف موىف
 
  * 

 
 

*                                         * 
 

ة امللحقة سات العموميّ يربز اجلدول التايل نتائج عمليات القبض والصرف مليزانية الدولة وميزانيات املؤسّ 
 : 2013ميزانياتا ترتيبّيا مبيزانّية الّدولة واملراكز الدبلوماسية والقنصلية باخلارج والصناديق اخلاّصة يف سنة 

                                                 
                                       . 2012 موىفد بعنوان األرصدة املتوفرة يف  366.662.826,349 مبا يف ذلك مبلغ  (1)



PPبالّدينار 

 اعتمادات غير
مستعملة اعنمادات غير 
 لإللغاء

 اإلنجازات الرصيد المتبقى
 التقديرات

 التقديرات النهائّية 
 البـيان

يسحب من الحساب 
 القاّر لتسبقات الخزينة

ينقل إلى الحساب 
القاّر لتسبقات 

 الخزينة
 العنوان األّول العنوان الثاني صناديق الخزينة الجملة

 الدولة        
 املقابيض 27.334.681.286,917  17.707.659.156,461   6.249.770.602,015   2.986.144.787,374 26.943.574.545,850 - - -

 املصاريف 27.334.681.286,917 18.714.170.601,864     6.707.727.536,921   711.332.750,341 26.133.230.889,126 - -   1.201.450.397,791
 الفارق بني املقابيض واملصاريف - 1.006.511.445,403 - 457.956.934,906 - 2.274.812.037,033   810.343.656,724 - - -
 2014فوائض املقابيض املتعني نقلها إىل تصرف  - - - 2.274.812.037,033 - - - -

 -  لتسبقات اخلزينة احلساب القارّ  فوائض املصاريف املتعني اقتطاعها من - - - - - - 1.464.468.380,309

  -  - 1.160.339.361.023 - )856.662.403,947( 1.160.339.361.023 1.234.166.268.288 

المؤسسات العمومية ذات الميزانيات الملحقة ترتيبيا بميزانية 
 الدولة

 املقابيض
308.063.303,227  -  - 308.063.303,227  -  املصاريف 1.234.166.268.288 926.102.965.061 )447.505.030,224(

  -  - 234.236.395,962  -  - 234.236.395,962  -  فائض مقابيض العنوان األّول

       
 المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج 

 املقابيض 124.297.383,144 124.297.383,144 - - 124.297.383,144 - - -
 املصاريف 124.297.383,144 120.625.534,415 - - 120.625.534,415 - - -

 -
 -
 

 -
 -
 

 -
3.671.848,729   

 

3.671.848,729   
 -

 

 -
 -
 

 -
 -
 

3.671.848,729  
 -

 

 -
- 

 فائض مقابيض العنوان األّول
 فوائض املقابيض املتعني إحالتها إىل احلساب القاّر لتسبقات اخلزينة

 الصناديق الخاّصة         
 املقابيض - - - - 604.109.106,017 - - -
 املصاريف - - - - 213.807.616,074 - - -
 األرصدة املتوّفرة - - - - 390.301.489,943 - - -

 تلخيص النتائج
 د  3.671.848,729      ّر لتسبقات اخلزينة           فوائض يف املقابيض حتال إىل احلساب القا

 د  1.464.468.380,309 لتسبقات اخلزينة       فوائض املصاريف املتعني اقتطاعها من احلساب القار 
 د   2.274.812.037,033     ق اخلزينة                      صنادي - 2014فوائض تنقل إىل تصرف 

 د 234.236.395,962                       املؤّسسات العمومّية -                                  
    د 1.509.513.701.018                                                  اعتمادات غري مستعملة تلغى


