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 لقد تم بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2012 المـؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013
 ضبط ميزانية وزارة المالية في حدود 393,305 م.د.

 وفي إطار تحيين ميزانية الدولة للسنة المذكورة تم تعديل ميزانية الوزارة وفقا للجدول الموالي.

 وحيث أن التعديل المذكور لم يتخذ صيغة قانون مالية تكميلي عند إعداد هذه المذكرة، فإن المقارنة ستتم مع القانون
 المالية األصلي.

 

بحساب م.د
المبلغ جملة التعدیل التعدیل  قانون المالیة

المحین التعدیالت بالنقص بالزیادة األصلي 

لسنة 2013

369,144 0,000 0,000 0,000 369,144  نفقات التصرف

345,881 0,000 345,881    - التأجير العمومي
20,520 0,000 20,520    - وسائل المصالح
2,743 0,000 2,743    - التدخل العمومي

514,061 490,000 10,000 500,000 24,061  نفقات التنمية

9,561 -5,000 5,000 14,561    - اإلستثمارات المباشرة  
    (*)

504,500 500,000 500,000 4,500    - التمويل العمومي
0,000 -5,000 5,000 5,000    - القروض الخارجية الموظفة

0,100 0,000 0,000 0,000 0,100  صناديق الخزينة

0,100 0,000 0,100   - حساب الضمان التعاوني للمحاسبين
    العموميين

ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

883,305 490,000 10,000 500,000 393,305 الجملة : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (*) يستوجب هذا اإلعتماد ترسيم إعتماد برامج وتعهد بـ 500 مليون دينارا بقانون المالية التكميلي لسنة 2013

حول تحیین قانون المالیة لسنة 2013



  التوطئة

  

تم ) ديدج 11الفصل ( 2004تنقيح القانون األساسي لميزانية الدولة سنة تبعا ل

اإلنطالق في برنامج إصالح عام للميزانية يتمثل في تركيز منظومة جديدة للتصرف 

القدرة على  منظومة التصرف المبني على النتائج أو(في الميزانية حسب األهداف 

ويندرج هذا اإلصالح في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة ). األداء

البرامج العمومية  فاعليةو تحسين نجاعةويمكن من  شيدةمبدأ الحوكمة الرينبني على 

  .ميزانية الدولةشفافية أهداف وضمان 

وترتكز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف على جملة من المبادئ 

  :من أهمها

 مبدأ المحافظة على التوازنات اإلقتصادية والمالية ، •

 ،)La discipline budgétaire (مبدأ اإلنضباط في الميزانية  •

  ).Transparence et Redevabilité(مبدأ الشفافية والمساءلة  •

كما تمكن منظومة التصرف في الميزانية حسـب األهـداف مـن توظيـف      

فـي   بـرامج وأهـداف  بأكثر وضوح ونجاعة حسـب  ) البشرية والمادية(اإلمكانيات 

حاصـلة حسـب   إطار البرمجة على المدى المتوسط يتم على إثرها تقيـيم النّتـائج ال  

ــرات موضــوعية لقــيس األداء  تمكــن ) Indicateurs de performance(مؤشّ

من تحديد المسؤولية والمساءلة حول إستعمال المـوارد وتحقيـق األهـداف المعلنـة     

  .مسبقا



على  مبني تصرف" إلى  "على الوسائل المبني التصرف"ويقتضى المرور من 

تترجم  برامج وبرامج فرعيةهيكلة ميزانية كل وزارة وفق " األهداف والنتائج

مسؤول تعيين  برنامج السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها ويتم بالنسبة لكل

      . وزير اإلشراف من طرفبرنامج 

وتحديد أولوياته عبر جملة من  إستراتيجيتهكما يتم بالنسبة لكل برنامج ضبط 

كمية أو (قابلة لإلحتساب  مؤشرات قيس أداءدرجة تحقيقها عبر التي يتم تقييم األهداف 

 .)نوعية

ولقد تم إعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف اإلستنتاج 

وزارة (قبل التعميم وذلك عبر إدراج خمس وزارات نموذجية ضمن الدفعة األولى

يم العالي والبحث العلمي ووزارة الفالحة، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة التعل

وزارة ، وزارة المالية(وأربع وزارات ضمن الدفعة الثانية ) التكوين المهني والتشغيل

، 2011مشروع ميزانية الدولة لسنة ولقد شهد ). وزارة التجهيز ووزارة الصناعة،النقل

 بالتجربة المعنيةالدفعة األولى لوزارات لمشاريع السنوية للقدرة على األداء أول تقديم ل

  .بصفة موازية لمشروع الميزانية لنفس السنة لمجلس النواب ومجلس المستشارين

الدفعة تقديم ميزانيات  2014هذا وتقرر بالنسبة  لمشروع ميزانية الدولة لسنة 

مشروع (وفق منهجية التصرف حسب األهداف  األولى والثانية من الوزارات النموذجية

بما يتوافق ) ر البرامجي مع المشاريع السنوية للقدرة على األداءالميزانية وفق المنظو

والمتعلق بإعداد  2013أفريل  18بتاريخ  12السيد رئيس الحكومة عدد  مع منشور

 .2014لسنة  مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على األداء للسياسات العمومية



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



1 نظـام أمـد

الباب العاشر
وزارة المـالية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة المـالية  

. 2013 م د   سنة 393,305 م د   مقابل  934,021 في حدود  لسنة  2014

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2014 2013 2012

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د ) 
العنوان األول

%نفقات التصرف  8,9 32,982 402,126 369,144 309,356

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  2 110,2 507,734 531,795 24,061 13,994

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    112,9 16,434 30,995 14,561 9,924

%* على الموارد الخارجية الموظفة -100,0 -5,000 5,000

11 028,9 496,300% 500,800 4,500 4,070 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

0,3340,1000,100صناديق الخزينة

0,3340,1000,100 حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 

%323,683393,305934,021540,716 الجملـــــة 137,5



نظـام أمـد

402 126 000

531 795 000

2

الباب العاشر

وزارة المـالية

التوزيع حسب األجزاء

2014  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2014

 بحساب الدينار

100 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 021 934 الجملـــــة
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  الماليةوزارة 

  الميزانية حسب البرامج

  

من الوزارات النموذجية المعنية  الثانيةضمن الدفعة  الماليةوزارة تندرج 

بغاية تحسين نجاعة ذلك بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف، و

  .وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة

 برامج عملياتية خمسكلة ميزانية الوزارة وفق تم هي ،وفي هذا اإلطار

  :تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها وبرنامج مساندة وفقا لما يلي 

 الديوانة،:1البرنامج عدد  §

 ،والجباية األداءات :2البرنامج عدد  §

 اإلستخالص، و العمومية المحاسبة :3البرنامج عدد  §

 ية،الميزان مصالح: 4البرنامج عدد  §

 التصرف في الدين :5البرنامج عدد  §

 ،القيادة والمساندة: 6البرنامج عدد  §
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نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2014

2014

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة المـالية

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2013

المجموع
تقديرات
النسبة2014 المبلغ

الفـارق ق م
2013

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2014 2013

ق م

4

000 895 00015 072 7الديوانة 165 972 0008 823 0007 072 000181 867 000 125

000 867 000181 823 0008 895 00015 072 0007 972 165الديوانة 7 072 000 125

000 251 0002 547 3األداءات و الجباية 87 546 700-1 296 0003 547 00089 797 700 -37

700 797 00089 296 1-000 251 0002 547 7003 546 87األداءات و الجباية 3 547 000 -37

000 257 00011 187 5المحاسبة العمومية 121 829 0006 070 0005 187 000133 086 000 117

000 086 000133 070 0006 257 00011 187 0005 829 121المحاسبة العمومية 5 187 000 117

000 446مصالح الميزانية 4 914 100446 0005 360 100 100

100 360 0005 000446 100446 914 4مصالح الميزانية 100

000 5التصرف في الدين 884 6005 000889 600 100

600 000889 0005 6005 884التصرف في الدين 100

000 941 000501 255 8القيادة و المساندة 20 979 600493 686 0008 255 000522 920 600 5 980

600 920 000522 686 000493 941 000501 255 6008 979 20القيادة و المساندة 8 255 000 5 980

402 126 00024 061 000531 795 000 000 921 000933 061 00024 734 507الجملـة العـامة : 2 110
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  الماليةوزارة 

  قيس األداء حوصلة ألهداف ومؤشرات

  حسب البرامج

  

وتكريسا لمبدأ المسؤولية  الماليةفي نطاق تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لوزارة 

التي تترجم األولويات  األهدافتم ضبط جملة من   ،في تنفيذ السياسات العمومية

  . الماليةاإلستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة وزارة 

المؤشّرات تم ضبط جملة من  ،برامجتقييم نجاعة وأداء هذه ال وبغاية

لقيس درجة تحقيق األهداف المعلنة وتقييم النتائج المحقّـقة بالتوازي  الموضوعية

  .مع إستعمال اإلعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج

الخاص بكل  إطار القدرة على األداءمع العلم أنه تم التطرق بالتفصيل إلى 

المشروع السنوي ضمن ) ومؤشرات قيس األداءاإلستراتيجية، األهداف (برنامج 

  .الملحق بهذا التقرير 2014لسنة  الماليةللقدرة على األداء لوزارة 

ومؤشرات قيس  ألهدافيتم من خالل الجداول الالحقة تقديم حوصلة سو

  .الماليةالخاصة ببرامج وزارة  األداء
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   الماليةوزارة 

  الديوانةبرنامج : 1ب

  يس األداءاألهداف ومؤشرات ق

  
  

  2012 
  انجازات

2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  : 1.1الهدف
تسهيل عمليات التسريح 

  الديواني للبضائع

معدل آجال التسريح 
 يوم 0.55 يوم 0.67 يوم 0.67 الديواني للبضائع

عدد المتعاملين 
 20 0  0  اإلقتصاديين المعتمدين

نسبة المادية اإلجراءات 
 % 32 % 30 - الديوانية

  
  

  2012 
  انجازات

2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  :2.1الهدف 
مكافحة الغش التجاري 

والتهريب وتحسين 
  المراقبة

عدد المحاضر للحد من 
 66000 65000 65297  الغش التجاري

عدد المحاضر للحد من 
  7100  7000  4736  التهريب

نسبة التواجد الفعلي 
 % 80 % 78 % 74  لوحدات المراقبة
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   الماليةوزارة 

  األداءات والجباية برنامج: 2ب

  األهداف ومؤشرات قيس األداء

  
  2012 

  انجازات
2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  : 1.2الهدف
مزيد إحكام متابعة مدى 
إحترام المطالب باألداء 

  لواجباته الجبائية

عدد نقاط تراجع نسب 
اإلغفاالت بعد تدخل 

 مصالح المراقبة
14.2 % 15 % 16 % 

عدد معاينات مخالفات 
 15000 12000 10941 جبائية جزائية

تطور عدد عمليات 
 15000 10000  7827  المراجعة الجبائية

  
  
  

 

  2012 
  انجازات

2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  : 2.2الهدف
ترشيد تدخالت مصالح 

المراقبة والرفع من 
  مردوديتها

تطور مردود المراقبة 
 م د 950 م د 991 م د 664 الجبائية

نسبة مردود عمليات 
التسوية الجبائية على إثر 

 تدخل المصالح الجبائية
42.2 % 59.1 % 60 % 

نسبة المصادقة على 
مستوى المحاكم االبتدائية 

على المبالغ المضمنة 
بقرارات التوظيف 

  اإلجباري

61 % 62 % 63 % 
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   الماليةوزارة 

  المحاسبة العمومية برنامج: 3ب

  ءهداف ومؤشرات قيس األدااأل

  
 

  2012 
  انجازات

2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  : 1.3الهدف
تحسين استخالص 

  الديون العمومية

نسبة استخالص الديون 
 % 25 % 18 % 16 الجبائية المثقلة

نسبة استخالص الديون 
 % 16 % 15 % 14.8  غير الجبائية المثقلة

تحقيق موارد   نسبة
 % 91.8 % 89.6 % 108.5  ةالجماعات المحلي

  
  
  

  2012 
  انجازات

2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  : 2.3الهدف
مسك محاسبة موثوق 
  بها ومقدمة في اآلجال

نسبة الحسابات 
 % 8 % 9 % 7.6  المرفوضة

  يوم 16  يوم 18  يوم 20  آجال التجميع الشهري 
آجال تقديم الحساب العام 
لإلدارة المالية إلى دائرة 

 اسباتالمح
  أشهر 10   أشهر 10 شهر 11
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  الماليةوزارة 
  مصالح الميزانيةبرنامج : 4ب

  األهداف ومؤشرات قيس األداء
  
  

  2012 
  انجازات

2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  : 1.4الهدف
تطوير جودة تقديرات 

  موارد الدولة

الفارق بين التقديرات 
واإلنجازات في الموارد 

  الجبائية
4 % 3.5 % 3 % 

الفارق بين التقديرات 
واإلنجازات في الموارد 

 الديوانية
8.9 % 7 % 6.5 % 

  
  

  2012 
  انجازات

2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  : 2.4الهدف
تطوير جودة تقديرات 

  نفقات الدولة

الفارق بين التقديرات 
واإلنجازات بالنسبة 

  للعنوان األول
1.4 % 1.3 % 1.2 % 

الفارق بين التقديرات 
واإلنجازات بالنسبة 

 للعنوان الثاني
19 % 11 % 10 % 

  

  
  2012 

  انجازات
2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  : 3.4الهدف
تحسين الشفافية في نشر 

المعلومات المتعلقة 
  بالميزانية

آجال نشر المعطيات 
الخاصة بمتابعة تنفيذ 

  الميزانية
 يوم 25  يوم 30 يوم 45

دورية صدور التقارير 
 شهر 9 شهر 12  شهر 18 بميزانية الدولةالخاصة 
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   الماليةوزارة 

  التصرف في الدينبرنامج : 5ب

  األهداف ومؤشرات قيس األداء
  
  

  2012 
  انجازات

2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  : 1.5الهدف
في تكلفة الدين التحكم 
   العمومي

معدل تكلفة الدين 
 % 4.3 % 4.3 % 4.4  العمومي

  
  

  2012 
  انجازات

2013  
 تقديرات

2014  
 تقديرات

  : 2.5الهدف
التحكم في المخاطر 

  المتعلقة بالدين

مناب الدين الداخلي من 
 % 35.7 % 38.5 % 37.3  الدين العمومي

مناب الدين الخارجي 
 % 14 % 18 % 19.5  بنسب فائدة متغيرة

معدل مدة سداد الدين 
 العمومي

7.1  
 ≤ 7 سنوات 6 سنوات

 سنوات
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 معطيات عامة حول مشروع ميزانية 

  2014سنة 
  
  

  

  
 المعـطـیات

  ق م
2013 

 تقدیرات
  النسبة  الفارق 2014

 (%)  
         )بحساب م د(  اعتمادات العنوان األولا 

  3,0  10,549  356,430  345,881  نفقات التأجير العمومي §
   108,0   22,158  42,678  20,520 المصالح وسائلنفقات  §
  عموميالتدخل النفقات  -
 نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة -

2,743  
  

0,100  
3,018  

  

0,100  
0,275  

  

  
10,0  

  

  
  8,9 32,982 402,226 369,244 :الفرعیة الجملة

  

نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات  -
 العمومية اإلدارية 

  
1,467 

  
0,735 

  
0,732- 

 
  

  8,7 32,250 402,961 370,711 :الجملة
  

  رية المتوفرة الوسائل البش
 أعوان الديوان

  
5 

  
5 

 

   2118 19 936 18 187 األعوان القارون
  602  8 926  8 324 األعوان اإلداريون §
   38 188 150 األعوان الفنيون §
   152  7 736  7 584 خطط خصوصية لإلدارة العامة للديوانة §
    388  2 452  2 064 العملة §
    2  67  65 خطط أخرى §
    - 566   316   882 لقاريناألعوان غير ا  
     3  3 األعوان الملحقون بمقتضى اتفاقيات §
   -574   304   878 األعوان المتعاقدون §
 األعوان العرضيون §
 العملة العرضيون §

1  
  

0  
9  

1-  
9  

 

    616  19 690 19 074 :الجملة
   )-51(    )343(  )394( التقـاعد
   )-420(  )842(  )844( اإلنتدابات
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  سنة  نالبيا
2013 

 تقديرات
2014  

  لفارقا

خلهياكل التد        
    2  2  المؤسسات العمومية اإلدارية §
    1  1  مؤسسات التكوين §
    1  1  المؤسسات الصحية §
    2  2  المؤسسات العمومية غير اإلدارية §
 مؤسسات العمل االجتماعي §

  )ديوان مساكن أعوان المالية(
  مركز اإلعالمية بوزارة المالية §
  

1  
  
1  

1  
  
1  

  

        
        الهياكل المختصة

الهياكل التابعـة لـإلدارة العامـة     §
  للمحاسبة العمومية واالستخالص

384  388  4  

  2  28  26  أمانات المال الجهوية §
    24  24  قباضات المجالس الجهوية §
  1  240  239  قباضات المالية متعددة االختصاصات §
    57  57  قباضات بلدية §
قباضة التصرف في وكاالت  §

  تونس المقابيض ببلدية
  
1  

  
1  

  

مراكز استخالص محاصيل بيع مواد  §
  االختصاصات

  
17  

  
17  

  

    1  1  مستودع الطابع الجبائي §
قباضات التصرف في المؤسسات  §

  العمومية
  
7  

  
8  

  
1  

    1  1  األمانة العامة للمصاريف §
    8  8  أمانات مصاريف لدى وزارات §
    1  1  الخزينة العامة للبالد التونسية §
صرف في قباضة البيوعات والت §

 المحجوزات
  مركز النداء بباب السويقة §

  
1  
1  

  
1  
1  

  

  



13 
 

  

  
        

  سنة  البيان
2013 

 تقديرات
2014  

  الفارق

 الهياكل التابعـة لـإلدارة العامـة    §
  تلألداءا

  
194  

  
194  

  
  

    27  27  مراكز مراقبة األداءات §
    161  161  مكاتب مراقبة األداءات §
    3  3  مكاتب الضمان وطبع المصوغ §
بة الوطنية واألبحاث وحدة المراق §

  الجبائية
  
1  

  
1  

  

 إدارة المؤسسات الكبرى §
  مركز الخدمات الجبائية عن بعد §

1  
1  

1  
1  

  

الهياكل التابعـة لـإلدارة العامـة     §
  للديوانة

  
271  

  
731  

  
  

    8  7  اإلدارات الجهوية للديوانة §
    29  29  المكاتب الحدودية للديوانة §
    24  24  المكاتب الجهوية للديوانة §
    6  6  الحرس الديوانيوحدات  §
    34  34  فصائل الحرس الديواني §
    72  72  فرق الحرس الديواني §
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  األولالعـنوان 

  

  التصرفنفقات 
  
  

  إجماليتقديم 
  

  :كما يلي 2014وزارة المالية لسنة لف تصرالضبطت نفقات 
  

  دم   402,126  2014االعتمادات المقترحة لسنة  -
  دم   144,369  2013عتمادات سنة ا -

  دم   32,982  أي بزيادة قدرها                      
  

 .% 8,9 تمثل نسبة تطور بـ  
  
وتوزف حسب نوعية النفقة كما يليع االعتمادات الخاصة بنفقات التصر:  

  
  )د م بحساب(      

  
  
  
  
  
  

  
  البيان

  إنجازات
2012 

  ق م
2013  

)1( 

  تقديرات
2014  

)2(  

  

  الفارق
)2( -)1(  

  نسبة
  التطور

% 
   3,0  10,549  356,430  345,881  285,868  نفقات التأجير العمومي §

   108,0   22,158  42,678  20,520  21,752  نفقات وسائل المصالح §

  10,0  0,275  3,018  2,743  1,736  نفقات التدخل العمومي §
  ــــــــــــ 

    المجموع                
  ــــــــــــــــ
309,356 

  ــــــــــــــــ
369,144 

  ــــــــــــــــ
402,126 

  ــــــــــــــ
32,982  

  ــــــــــــــ
8,9 



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2014 نفقات التصرف لسنة

وزارة المـالية 10  الباب:
15

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%
000165972000165972000 279 0001 279 0001 278 00022 278 00022 415 000142 415 142الديوانة1

000165972000165972000 279 0001 279 0001 278 00022 278 00022 415 000142 415 142الديوانة0

0008754670087546700 694 0006 694 7006 852 70080 852 80األداءات و الجباية2

0008754670087546700 694 0006 694 7006 852 70080 852 80األداءات و الجباية0

000121829000121829000 840 0009 840 0009 989 000111 989 111المحاسبة العمومية3

000121829000121829000 840 0009 840 0009 989 000111 989 111المحاسبة العمومية0

00049141004914100 00070 00070 148 0001 148 1001 696 1003 696 3مصالح الميزانية4
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%

00049141004914100 00070 00070 148 0001 148 1001 696 1003 696 3مصالح الميزانية0

000884600884600 000117 600117 600767 767التصرف في الدين5

000884600884600 000117 600117 600767 767التصرف في الدين0

0002097960020979600 669 0001 669 0001 601 0002 601 6002 709 60016 709 16القيادة و المساندة9

0002097960020979600 669 0001 669 0001 601 0002 601 6002 709 60016 709 16القيادة و المساندة0

000 018 3  الجملة 3 018 000 42 678 000 42 678 000 356 430 000 356 430 000402126000402126000
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I نفقات التأجير العمومي ـ  
  

والمؤسسات  ةبالنسبة للوزار 2014نفقـات التأجير العمومي لسنـة  رقدت

د م  345,881مقابل  دم  356,430بـ لى ميزانية الدولة التابعة لها والمحمولة ع

 .% 3,0بـ  ل نسبة تطورد تمثّم  10,549أي بزيادة قدرها  2013سنة 

ر هذه الزيادة خاصة بـ وتفس:  
  

  م د  6,900  2012/2013تعديل كلفة انتدابات سنة  -
  دم   - 2,900  2013تعديل كلفة تقاعد سنة  -
 م د  4,234  2013تعديل كلفة ترقيات سنة  -

 م د  0,800  التدرج -

 م د  3,717    2014ترقيات سنة  -

 م د  0,469  )عونا 428( 2014انتدابات سنة  -
 م د  –2,691  2014اإلحالة على التقاعد سنة  -

  
 وفق التقسيم البرمجي للوزارة  2014وتتوزع نفقات التأجير العمومي لسنة 

  :كما يلي

  برنامج الديوانة §
  ركز الطبي للديوانةباعتبار الم

  م د  142,415

  م د    80,853  برنامج األداءات والجباية  §

  م د  111,989  برنامج المحاسبة العمومية §

  م د     3,696  برنامج مصالح الميزانية §

  م د     0,768  التصرف في الدينبرنامج  §

  والمساندة القيادةبرنامج  §
   المالية باعتبار مركز اإلعالمية بوزارة

  م د   16,709

  ـــــــ  
  356,430  
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  :كما یلي   2014موفى سنة إلى للوزارة ویوزع أعوان المؤسسات التابعة 

  

والبالغة  2014وقد تم ضبط هذا العدد باعتبار اإلحاالت على التقاعد لسنة 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن  .وناع 428والبالغة  2014عونا وانتدابات سنة  343

  أعوان هذه المؤسسات باستثناء أعوان مركز اإلعالمية يتم خالصهم على ميزانية 

  .برنامج الدعم والمساندة

  :كما يليوفق التقسيم البرمجي للوزارة   2014وتنقسم انتدابات سنة 
  

  عونا 300  برنامج الديوانة §

  عونا 36  برنامج األداءات والجباية  §

  عونا 42  مج المحاسبة العموميةبرنا §

  أعوان 6  برنامج مصالح الميزانية §

  ــ  التصرف في الدينبرنامج  §

  عونا 44  والمساندة القيادةبرنامج  §
  ـــــــ  
  عونا 428  

المدرسة  
الوطنیة 
 للمالیة 

المركز 
الطبي 
 للدیوانة

دیوان مساكن 
أعوان وزارة 
  المالیة

مركز اإلعالمیة 
  بوزارة المالیة

  105  2  14  14  تأطیر -        
  45  3 16  4  مساندة -        
  10  1 20  2  تنفیذ -        
    3  11  عملة -        

  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ 
  160  9 50 31 الجملة
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II  نفقات وسائل المصالحـ  
 

د           م  42,678بـ  2014لسنة مصالح الضبطت نفقات وسائل 

تمثل نسبة تطور  م د 22,158 اقدره بزيادةي أ 2013د سنة م  20,520مقابل 

  .% 108بـ 

 تسييرنفقات م د بعنوان  22,3مبلغ تحميل ب أساسا هذه الزيادةفسر تو 

  باعتبارها نفقات عادية لديوانة على ميزانية الوزارةاإلدارة العامة لمصالح 

حساب المصاريف الخصوصية "عوضا عن حساب أموال المشاركة المسمى 

  :وتوزع هذه الزيادة على النحو التالي" . العامة للديوانةلإلدارة 

  2013   

  )م د(

2014   

  )م د(

   الزيادة

  )م د(

  النسبة

 )(%  

  100  22,278  22,278  -  مصالح الديوانة     

  - 0,6   -  120  20,400  20,520  باقي مصالح الوزارة     

   108  22,158  42,678  20,520  نفقات وسائل المصالح

وفق التقسيم البرمجي للوزارة   2014نفقات وسائل المصالح لسنة  وتتوزع    
    :كما يلي

         
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامج الديوانة §
  باعتبار المركز الطبي للديوانة

  م د    22,278

  6,694  برنامج األداءات والجباية  §
  9,840  برنامج المحاسبة العمومية §
  1,148  برنامج مصالح الميزانية §
  0,117  التصرف في الدينبرنامج  §
  والمساندة القيادةبرنامج  §

   المدرسة الوطنية للماليةباعتبار 

2,601  

  ـــــــ  
  42,678  
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  III  نفقات التدخل العموميـ  
  

د بعنوان م  3,018 هاقدر اتترسيم اعتماد 2014سنة إلى قترح بالنسبة ي

م د تمثل  0,275أي بزيادة قدرها  2013م د سنة  2,743مقابل  نفقات التدخل

هذه النفقات وفق التقسيم البرمجي للوزارة  تتوزع و، % 10,0نسبة تطور بـ 

  : كما يلي

  

   دم  1,279                   المساهمة بعنوان التنفيل: برنامج الديوانة  §

 م د 0,070تدخالت أخرى                   : برنامج مصالح الميزانية  §

 م د 1,669منها                              : والمساندة  لقيادةابرنامج  §

  م د 0,500سلطة رقابة التمويل الصغير           

 د م 0,350      مساهمات لفائدة هياكل التكوين       
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  انيـنوان الثـالع

  

  نفقات التنمية
 

  
  
2014لسنة بعنوان نفقات التنمية ر اعتمادات الدفع المقترحة تقد  

  .م د 507,734 اقدره بزيادةأي  2013سنة  م د 24,061مقابل د  م 531,795بـ 

م د بعنوان مساهمة الدولة في  500بترسيم مبلغ قدره  أساسا وتفسر هذه الزيادة

  .ال بنوك عموميةالزيادة في رأس م
 

:وتتوزع هذه اإلعتمادات كما يلي     

  
  )د مبحساب (

  
  الفارق  تقديرات  ق م   إنجازات  
  2012  2013  2014    

  
  434,11  995,30  561,19  924,9  االستثمارات المباشرة - 

 )16,434( )30,995( )14,561( )9,924(  على الموارد العامة للميزانية §

 )- 5,000(          -)    5,000(         -على القروض الخارجية الموظفة  §

   300,496 800,500 500,4 070,4  التمويل العمومي - 

 )496,300( )500,800( )4,500( )4,070(  على الموارد العامة للميزانية §

 ـــــ    ـــــ    ـــــ   ـــــ    ـــــــــــــ         

   507,734 531,795 24,061 13,994  : الجملة
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  :االعتمادات التاليةترسيم  2014سنة ويستوجب هذا الحجم من الدفوعات 

  
 

  )بحساب م د(                                           

  567,544          قانون البرامج
  
  

    43,767              اإلستثمارات المباشرة - 
  

  )43,767(    على الموارد العامة للميزانية*   
     

  500,800        لعمومـيالتمويــل ا - 
  

  )500,800(    على الموارد العامة للميزانية*   
    

  751,544          إعتمادات التعهد
  
  

  43,951        اإلستثمارات المباشرة -   
  

  )43,951(    على الموارد العامة للميزانية*   
    

  500,800        التمويــل العمومـي  - 
  

  )500,800(    على الموارد العامة للميزانية*   
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
وزارة المـاليةالجزء:

وزارة المـالية الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

23نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2013

تقديرات

2014

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20132014

1 الديوانة: البرنامج

0 000 5:البرنامج الفرعي 2 07215 89513 823-5 0007 0728 823 15 895 100125-667الديوانة

000 0725 12جملة البرنامج 15 89513 823-5 0007 07215 8958 823 667-100125

2 األداءات و الجباية: البرنامج

0 296 1-547 2963 1-251 5472 3:البرنامج الفرعي 2 251 37-37-األداءات و الجباية

296 1-251 5472 2963 1-251 5472 23جملة البرنامج -37-37

3 المحاسبة العمومية: البرنامج

0 070 1876 0705 2576 18711 5:البرنامج الفرعي 11 257 117117المحاسبة العمومية

070 2576 18711 0705 2576 18711 35جملة البرنامج 117117

4 مصالح الميزانية: البرنامج

0 446446446:البرنامج الفرعي 446 مصالح الميزانية
4446446446446جملة البرنامج

5 التصرف في الدين: البرنامج

0 555:البرنامج الفرعي 5 التصرف في الدين
55555جملة البرنامج

9 القيادة و المساندة: البرنامج

0 686 255493 3008 800496 500500 6144 2-141 7551 3:البرنامج الفرعي 501 941 980 705-القيادة و المساندة

800 500500 7554 93جملة البرنامج 1 141-2 614496 3008 255501 941493 686 -705 980

734 795507 061531 00024 5-000 3005 800496 500500 4344 99516 56130 14الجملة العامة 11311 029-1002 110



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
وزارة المـاليةالجزء:

وزارة المـالية الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

24نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20132014
%%%

1 الديوانة: البرنامج
0 823 8الديوانة:البرنامج الفرعي 15 895 7 072 -5 000 5 000 13 823 15 895 2 072667-100125

823 8958 07215 0007 5-000 8235 89513 07215 12جملة البرنامج 667-100125

2 األداءات و الجباية: البرنامج
0 296 1-األداءات و الجباية:البرنامج الفرعي 2 251 3 547 -1 296 2 251 3 547-37-37

296 1-251 5472 2963 1-251 5472 23جملة البرنامج -37-37

3 المحاسبة العمومية: البرنامج
0 070 6المحاسبة العمومية:البرنامج الفرعي 11 257 5 187 6 070 11 257 5 187117117

070 2576 18711 0705 2576 18711 35جملة البرنامج 117117

4 مصالح الميزانية: البرنامج
0 446مصالح الميزانية:البرنامج الفرعي 446 446 446

4446446446446جملة البرنامج
5 التصرف في الدين: البرنامج

0 5التصرف في الدين:البرنامج الفرعي 5 5 5
55555جملة البرنامج

9 القيادة و المساندة: البرنامج
0 686 493القيادة و المساندة:البرنامج الفرعي 501 941 8 255 493 686 501 941 8 2555 9805 980

686 941493 255501 6868 941493 255501 98جملة البرنامج 5 9805 980

734 507الجملة العامة 531 795 -5 000 5 000 512 734 531 795 19 0612 690-1002 110 24 061

2013/11/28 11صفحة:تاريخ الطباعة: //
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I  االستثمارات المباشرةـ  
 

   :رصد االعتمادات التالية  2014لسنة يقترح بالنسبة لالستثمارت المباشرة 
  )ينارد مليونالبحساب (                  

  
 البيان

قانون 
 البرامج

  على الموارد عتماداتا
 للميزانيةالعامة 

على القروض  اعتمادات
 الخارجية الموظفة

  الدفع  التعهد  الدفع  التعهد
  مشاريع بصدد االنجاز

 جديدةوبرامج مشاريع 
0,041  
43,726 

0,225  
43,726 

7,146  
23,849 

-  
- 

-  
- 

 - -  30,995 43,951 43,767 :الجملة 
  

  :كما يلي  ووفق التقسيم البرمجي للوزارة  لفصولاإلعتمادات حسب اهذه توزع تو
  )دينار مليونالبحساب (

  
  
  

06600  
دراسات 
  عامة

06601  
إقتناء 
  أراضي

06603  
بناءات 
  إدارية

06604  
تجهيزات 
  إدارية

06605  
برامج 
  إعالمية

06606  
  التكوين

06663  
بناء 

وتهيئة 
القباضات 
ومكاتب 
  المراقبة

06665 
بناء 

وتهيئة 
مراكز 
 ومحالت
لمصالح 
 الديوانة

06666 
تجهيز 
مصالح 
 الديوانة

 الجملة
 
 

مشاريع وبرامج بصدد  -1
  اإلنجاز

                  

  برنامج الديوانة §
  قانون برامج       
  تعهد       
  دفع            

  
  
  
  

              
  
  

0,715  

    
  
  

0,715  
برنامج األداءات  §

  والجباية
  قانون برامج       
  تعهد       
    دفع          

              
  
  
  

0,677  

      
  
  
  

0,677  
برنامج المحاسبة  §

 العمومية
  قانون برامج       
  تعهد       
  دفع            

  
  
  
  

0,018  

    
  
  
  

0,072  

        
  

0,041  
0,225  
4,860  

      
  

0,041  
0,225  
4,950  

 القيادةبرنامج  §
 والمساندة

  قانون برامج
  تعهد
  دفع

      
  
  
  

0,254  

      
  
  
  

0,550  

        
  
  
  

0,804  
  1:الجملة          

  قانون برامج       
  تعهد       
    دفع       

  
  
  

0,018  

    
  
  

0,326   

  
  
  
  

  
  

  
  
  

0,550  

  
0,041  
0,225  
5,537  

  
  
  

0,715  

    
0,041  
0,225  
7,146  
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06600  
دراسات 
  عامة

06601  
إقتناء 
  أراضي

06603  
بناءات 
  إدارية

06604  
تجهيزات 
  إدارية

06605  
برامج 
  إعالمية

06606  
  التكوين

06663  
بناء 

وتهيئة 
القباضات 
ومكاتب 
  المراقبة

06665 
بناء 

وتهيئة 
مراكز 

ومحالت 
لمصالح 
 الديوانة

06666 
تجهيز 
مصالح 
 الديوانة

 الجملة
 
 

                    مشاريع وبرامج جديدة -2
  برنامج الديوانة §

  قانون برامج       
  تعهد       
  دفع            

  
  

              
30,792  
30,792  
12,350  

  
2,830  
2,830  
2,830  

  
33,622  
33,622  
15,180  

برنامج األداءات  §
  والجباية

  قانون برامج       
  تعهد       
  دفع            

  
  

0,060  
0,060  
0,060  

    
  

0,044  
0,044  
0,044  

  
  

0,810  
0,810  
0,810  

  
  

0,160  
0,160  
0,160  

    
  

0,500  
0,500  
0,500  

      
  

1,574  
1,574  
1,574  

سبة برنامج المحا §
 العمومية

  قانون برامج       
  تعهد       
  دفع            

  
  

0,050  
0,050  
0,032  

  
  

0,268  
0,268  
0,268  

  
  

0,590  
0,590  
0,320  

  
  

1,185  
1,185  
1,185  

  
  

0,360  
0,360  
0,360  

    
  

5,069  
5,069  
4,142  

      
  

7,522  
7,522  
6,307  

برنامج مصالح  §
 الميزانية

  قانون برامج       
  دتعه       
  دفع            

     
  

0,570  
0,570  
0,350 

 
 

0,094  
0,094  
0,094  

  
  

0,002  
0,002  
0,002  

       
  

0,666  
0,666  
0,446 

برنامج التصرف  §
 في الدين

  قانون برامج
  تعهد

  دفع         

        
  

0,003  
0,003  
0,003  

  
  

0,002  
0,002  
0,002  

          
  

0,005  
0,005  
0,005  

 القيادةبرنامج  §
 والمساندة
  برامج قانون
  تعهد
  دفع

      
  

0,050  
0,050  
0,050  

  
  

0,247  
0,247  
0,247  

  
  

0,040  
0,040  
0,040  

          
  

0,337  
0,337  
0,337  

  :2الجملة    
  قانون برامج

  تعهد
  دفع

  
0,110  
0,110  
0,092  

  
0,268  
0,268  
0,268  

  
1,254  
1,254  
0,764  

  
2,339  
2,339  
2,339  

  
0,564  
0,564  
0,564  

    
5,569  
5,569  
4,642  

  
792,30  

30,792  
12,350  

  
2,830  
2,830  
2,830  

  
43,726  
43,726  
23,849  

  :الجملة العامة   

  قانون برامج
  تعهد

  دفع      

  
  

0,110  
0,110  
0,110  

  
  

0,268  
0,268  
0,268  

  

  
  

1,254  
1,254  
1,090  

  
  

2,339  
2,339  
2,339  

  
  

0,564  
0,564  
0,564  

  
  
  
  

0,550  

  
  

5,610  
5,794  
10,179  

  
  

30,792  
30,792  

065,13  

  
  

2,830  
2,830  
2,830  

  
  

43,767  
43,951  
30,995  
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II  التمويل العموميـ  
  

        :رصد االعتمادات التالية  2014لسنة يقترح بالنسبة للتمويل العمومي 

  )دينار المليونبحساب (                                        

  
 البيان

قانون 
 البرامج

  على الموارد اعتمادات
 للميزانيةالعامة 

على القروض  اعتمادات
 الخارجية الموظفة

  الدفع  التعهد  الدفع  التعهد
  مشاريع بصدد االنجاز

 جديدةوبرامج مشاريع 
-  

500,800 
-  

500,800 
-  

500,800 
-  
- 

-  
- 

 - -  500,800  500,800  500,800 :الجملة 
  

  :لي كما ي ووفق التقسيم البرمجي للوزارة  اإلعتمادات حسب الفصولهذه توزع وت

  )دينار المليونبحساب (
 07.800  

اإلستثمـارات في 
  ميدان اإلدارة العامة

  
  

مركز اإلعالمية بوزارة 
 المالية

07.811  
التدخالت في 
  الميدان اإلجتماعي

  
  

ديوان مساكن أعوان 
 وزارة المالية

07.821  
  المساهمات

  
  

مساهمة الدولة في 
الزيادة في رأس مال 
 بنوك عمومية

  
  
  
  
  
 الجملة

    جديدة شاريع وبرامجم
برنامج القيادة  §

 والمساندة
  قانون برامج

  تعهد
 دفع      

  
  

0,400  
0,400  
0,400 

  
  

0,400  
0,400  
0,400 

  
  
500  
500  
500 

  
  

500,800  
500,800  
500,800 

  :الجملة           

  قانون برامج
  تعهد
  دفع

 

  

0,400  
0,400  
0,400 

  

0,400  
0,400  
0,400 

  

  
  

500  
500  
500 

  

00500,8  
500,800  
500,800 

  
  

معطيات حول المحتوى  150إلى صفحة  140وتبين الجداول المصاحبة من صفحة 
  .المادي ومدى تقدم إنجاز مختلف المشاريع والبرامج
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  احلسابات اخلاصة يف اخلزينة
  

  

  

  حساب الضمان التعاوني للمحاسبین العمومیین

  

     أحدث حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العمـوميين بمقتضـى القـانون   

والمتعلق بقانون المالية لسنة  1982ديسمبر  31المؤرخ في  1982لسنة  91عدد 

يهدف إلى جمع األموال الراجعة للضمان التعاوني للمحاسبين العموميين و 1983

  .وتحمل المصاريف المناطة بعهدته

د أي نفس أ 100بـ  2014سنة إلى الحساب بالنسبة هذا ر تدخالت قدـتو

 .2013المبلغ المرسم سنة 



نظـام أمـد

وزارة المـالية

29

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب العاشر

تقديرات الحسابات
2014

 بحساب الدينار
م.ق 
2013

حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 

الموارد 
النفقات 

100 000
100 000 100  000

100  000

000 100 الجملة :  100  000



نظـام أمـد

حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 014 2 013

م.ق 

100100 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

30

م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

100100   نفقات تسيير المصالح العمومية11201
100100تعويضات مختلفة 0045

100100إرجاع قسط من المساهمات لفائدة المنخرطين

   جانفي14جبر األضرار التي لحقت بالمحاسبين العموميين خالل أحداث 11302
0099 جانفي14جبر األضرار التي لحقت بالمحاسبين العموميين خالل أحداث 

 جانفي14جبر األضرار التي لحقت بالمحاسبين العموميين خالل أحداث 
100الجملة :  100



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

وزارة المـالية الباب:10

نفقات التصرف لسنة

31

2014

2014

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 308 355نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 122منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 000 1منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 430 356 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 700 41نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 978منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 678 42 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 018 3نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 018 3 القسم الثالث  :  جملة

000 126 402الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

10 وزارة المـالية الباب:

نفقات التصرف لسنة

32

2014

2014

الفارق 2013 م. ق 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 308 000355 308 355نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 000122 122منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 000 0001 000 1منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 430 000356 430 356 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 700 00041 700 41نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 000978 978منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 678 00042 678 42 القسم الثاني  :  جملة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

10 وزارة المـالية الباب:

نفقات التصرف لسنة

33

2014

2014

الفارق 2013 م. ق 

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 018 0003 018 3نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 018 0003 018 3 القسم الثالث  :  جملة

000 126 000402 126 402الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

34

الديوانة1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الديوانة 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136142 293 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01041 241 540

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01151 514 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0121 413 650

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01321 872 050

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0144 348 540

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016636 750

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01721 025 800

تأجير العسكريين_ تأجير األعوان القارين  018125 670

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030115 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

01137122 000

المؤسسات الصحية 09122 000

للديوانة الطبي المركز 031122 000

142 415 000 جملة البرنامج الفرعي

دالديوانة جملة 142 415 000



35 نظـام أمـد

األداءات و الجباية2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األداءات و الجباية 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113680 852 700

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01024 208 020

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01120 353 850

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0122 932 360

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01315 233 900

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0142 580 410

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01510 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016353 160

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01711 429 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0312 250 060

منحة المراقبة و االستخالص_ تأجير األعوان غير القارين  034942 850

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035340

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036558 750

80 852 700 جملة البرنامج الفرعي

داألداءات و الجباية جملة 80 852 700



36 نظـام أمـد

المحاسبة العمومية3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المحاسبة العمومية 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136111 989 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01033 974 200

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01130 171 150

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0121 959 950

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01323 558 100

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0143 492 360

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0151 017 240

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016415 220

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01715 116 730

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030184 650

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0311 119 150

منحة المراقبة و االستخالص_ تأجير األعوان غير القارين  034454 700

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035125

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036275 425

أجور الحراس_ تأجير األعوان غير القارين  039250 000

111 989 000 جملة البرنامج الفرعي

دالمحاسبة العمومية جملة 111 989 000



37 نظـام أمـد

مصالح الميزانية4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مصالح الميزانية 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011363 696 100

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 089 310

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011980 120

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012378 440

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013562 050

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014127 320

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0169 850

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017549 010

3 696 100 جملة البرنامج الفرعي

دمصالح الميزانية جملة 3 696 100



38 نظـام أمـد

التصرف في الدين5البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الدين 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136767 600

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010221 670

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011199 520

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01291 100

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013112 360

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01426 750

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 200

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017114 000

767 600 جملة البرنامج الفرعي

دالتصرف في الدين جملة 767 600



39 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة و المساندة 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113615 709 600

منح السيادة_ المنح المخولة للسلط العمومية  001178 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004158 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0105 070 470

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0114 713 880

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012722 050

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0131 561 110

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014861 560

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  015200 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01624 550

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0172 184 550

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03126 370

منحة المراقبة و االستخالص_ تأجير األعوان غير القارين  0343 780

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0365 280

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011381 000 000

مؤسسات أخرى 301 000 000

مركز  اإلعالمية  لوزارة  المالية 1011 000 000

16 709 600 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 16 709 600

دالجملة  العامة 356 430 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

40

الديوانة1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الديوانة 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223621 700 000

األكرية واألداءات البلدية 0201 650 000

استهالك الماء 02173 000

استهالك الكهرباء والغاز 022600 000

االتصاالت الهاتفية 023400 000

تراسل المعطيات 024420 000

معاليم الترددات الراديوية 02712 000

تأثيث اإلدارة 034280 000

شراء الوقود لوسائل النقل 0432 130 000

شراء الوقود للتسخين 04470 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0456 000

شراء الوقود للمعدات البحرية 0461 000 000

المراسالت اإلدارية 05442 000

مصاريف الحسابات الجارية بالبريد 0557 000

معدات التصرف اإلداري 06285 000

اقتناء معدات مختلفة 0745 000

تأمين وسائل النقل 08060 000

تأمين التجهيزات والمعدات 083382 000
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اإلعتناء بالبنايات 091130 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 0921 300 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09395 000

تعهد وصيانة معدات خصوصية 0942 300 000

تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 09610 000

النفقات المباشرة للتنظيف 10385 000

لوازم المكاتب 111180 000

المطبوعات الرسمية 112700 000

المطبوعات الخصوصية 11610 000

مطبوعات األخرى 11710 000

الصحف والمجالت 12570 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12620 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12720 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 135300 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 137204 000

خدمات إعالمية أخرى 139100 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14520 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14630 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 14715 000

مصاريف اإلستقباالت 15630 000

مصاريف اإلقامة 15730 000

مصاريف المهمات 163144 000

إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد 1646 100 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165100 000

المنحة اليومية للتنقل 17485 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 1841 760 000

إشتراكات النقل 1853 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18690 000

ملتقيات للتكوين 19410 000
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التكوين المستمر 19658 000

النفقات المباشرة للتغذية 20550 000

نفقات التداوي 21230 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 21315 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 21945 000

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 22020 000

العناية بالحيوانات 22255 000

لوازم الحيوانات 22330 000

العناية بالموقوفين 2291 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 23120 000

اللجان الطبية 2322 000

أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 23350 000

دفع الخطايا والتعويضات 23460 000

معاليم التسجيل 2402 000

معاليم العبور 2421 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 2492 000

نقل األثاث والمعدات 30215 000

المراقبة والتحاليل، اإلختبار  30430 000

خدمات بيطرية عن طريقة المناولة 30930 000

خدمات مختلفة 3113 000

نفقات التصرف األخرى 4038 000

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237578 000

المؤسسات الصحية 09578 000

للديوانة الطبي المركز 031578 000

22 278 000 جملة البرنامج الفرعي

دالديوانة جملة 22 278 000



43 نظـام أمـد

األداءات و الجباية2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األداءات و الجباية 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022366 694 000

األكرية واألداءات البلدية 0201 623 200

استهالك الماء 02190 000

استهالك الكهرباء والغاز 022440 000

االتصاالت الهاتفية 023270 000

تراسل المعطيات 024150 000

تأثيث اإلدارة 034650 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043300 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045250 000

المراسالت اإلدارية 054329 000

معدات التصرف اإلداري 0626 000

تأمين وسائل النقل 08012 000

اإلعتناء بالبنايات 09190 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 092150 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 093150 000

النفقات المباشرة للتنظيف 103200 000

لوازم المكاتب 111650 000

المطبوعات الرسمية 11250 000

المطبوعات الخصوصية 116100 000

مطبوعات األخرى 1175 000

الوثائق المكتوبة 12340 000

الصحف والمجالت 125270 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12612 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12715 000
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شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 135380 000

شراء منظومات اإلعالمية 13610 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13770 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14540 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14640 000

مصاريف اإلستقباالت 15612 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165218 800

المنحة اليومية للتنقل 17410 500

المنحة الكيلومترية للتنقل 1755 800

إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1763 000

إرجاع مصاريف نقل األمتعة و األثاث 1772 500

إشتراكات النقل 1856 000

نفقات التداوي 2121 000

المواد الكيمياوية 2304 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 231700

اللجان الطبية 2321 400

معاليم الجوالن 24123 000

معاليم العبور 242600

نقل األثاث والمعدات 30210 000

المراقبة والتحاليل، اإلختبار  3041 500

خدمات مختلفة 3111 000

6 694 000 جملة البرنامج الفرعي

داألداءات و الجباية جملة 6 694 000



45 نظـام أمـد

المحاسبة العمومية3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المحاسبة العمومية 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022369 840 000

األكرية واألداءات البلدية 020950 100

استهالك الماء 021133 000

استهالك الكهرباء والغاز 022925 000

االتصاالت الهاتفية 023500 000

تراسل المعطيات 024700 000

تأثيث اإلدارة 034600 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043200 000

شراء الوقود للتسخين 044150 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045237 400

المراسالت اإلدارية 054300 000

مصاريف الحسابات الجارية بالبريد 0551 500

تأمين وسائل النقل 0805 000

اإلعتناء بالبنايات 091200 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 09250 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 093200 000

النفقات المباشرة للتنظيف 103247 000

لوازم المكاتب 111500 000

المطبوعات الرسمية 1121 800 000

الوثائق المكتوبة 12340 000

الصحف والمجالت 125117 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12617 400

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12715 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 135300 000



46 نظـام أمـد

شراء منظومات اإلعالمية 1364 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13710 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14520 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14660 000

مصاريف اإلستقباالت 1565 000

مصاريف اإلقامة 1575 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165400 000

المنحة اليومية للتنقل 17450 000

المنحة الكيلومترية للتنقل 17525 000

إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1768 000

إرجاع مصاريف نقل األمتعة و األثاث 17710 000

إشتراكات النقل 18526 200

نفقات التداوي 212300

شراء األدوية والمواد الصيدلية 213300

اللجان الطبية 2321 800

أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 23350 000

معاليم الجوالن 24113 400

معاليم العبور 2423 000

المساهمة في مصاريف تعليم أبناء األعوان العائدين من الخارج 3015 000

نقل األثاث والمعدات 3022 000

المراقبة والتحاليل، اإلختبار  3041 000

خدمات مسداة من قبل مأموري المصالح المالية 30550 000

نقل األموال العمومية 308900 000

نفقات متعلقة بحساب تداول النقود 3101 600

9 840 000 جملة البرنامج الفرعي

دالمحاسبة العمومية جملة 9 840 000



47 نظـام أمـد

مصالح الميزانية4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مصالح الميزانية 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022361 148 000

استهالك الماء 0214 800

استهالك الكهرباء والغاز 02243 000

االتصاالت الهاتفية 02337 000

تأثيث اإلدارة 0345 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04332 800

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045192 500

المراسالت اإلدارية 054100

تأمين وسائل النقل 0802 800

اإلعتناء بالبنايات 0917 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 0928 200

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 0934 000

نفقات صيانة شبكات االتصال 0951 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1035 500

لوازم المكاتب 11114 500

المطبوعات الرسمية 112300

الوثائق المكتوبة 123500

الصحف والمجالت 1259 500

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 13511 500

شراء منظومات اإلعالمية 1361 000

مصاريف المهمات 16336 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 1656 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18611 000

ملتقيات للتكوين 1942 000
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تربصات تكوين 1951 000

التكوين في التصرف حسب األهداف 1995 000

النفقات المباشرة للتغذية 2051 000

دفع الخطايا والتعويضات 2341 200

معاليم الجوالن 2413 800

تعويضات مختلفة 300700 000

1 148 000 جملة البرنامج الفرعي

دمصالح الميزانية جملة 1 148 000



49 نظـام أمـد

التصرف في الدين5البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الدين 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236117 000

استهالك الماء 0211 000

استهالك الكهرباء والغاز 0222 000

االتصاالت الهاتفية 0232 000

تأثيث اإلدارة 0342 000

شراء الوقود لوسائل النقل 0432 700

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04532 500

المراسالت اإلدارية 054100

تأمين وسائل النقل 080200

اإلعتناء بالبنايات 0911 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 0923 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 0931 000

نفقات صيانة شبكات االتصال 0951 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1031 300

لوازم المكاتب 1115 000

الصحف والمجالت 1251 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12640 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 1351 000

شراء منظومات اإلعالمية 1361 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 1371 000

مصاريف المهمات 1635 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165600

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18610 000

ملتقيات للتكوين 1941 000
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تربصات تكوين 1951 000

دفع الخطايا والتعويضات 234100

معاليم الجوالن 241500

117 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتصرف في الدين جملة 117 000



51 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة و المساندة 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022362 201 000

األكرية واألداءات البلدية 020324 000

استهالك الماء 02112 300

استهالك الكهرباء والغاز 022114 000

االتصاالت الهاتفية 023120 000

تراسل المعطيات 0244 000

تأثيث اإلدارة 03440 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043133 500

شراء الوقود للتسخين 0442 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045374 500

المراسالت اإلدارية 05413 200

مصاريف الحسابات الجارية بالبريد 0551 200

معدات التصرف اإلداري 06218 400

معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 0635 000

تأمين وسائل النقل 0806 800

اإلعتناء بالبنايات 09149 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 092163 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09323 000

نفقات صيانة شبكات االتصال 0958 000

تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 0961 000

النفقات المباشرة للتنظيف 10316 400

لوازم المكاتب 11175 000

المطبوعات الرسمية 1121 000

الوثائق المكتوبة 1236 000
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الصحف والمجالت 12585 500

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12615 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12720 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 13550 000

شراء منظومات اإلعالمية 13613 000

نفقات استغالل منظومة أدب 1458 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14612 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1473 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1483 000

مصاريف اإلستقباالت 15627 000

مصاريف اإلقامة 15730 000

مصاريف المهمات 16399 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16546 200

المنحة اليومية للتنقل 17412 000

المنحة الكيلومترية للتنقل 1751 000

إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1761 000

إرجاع مصاريف نقل األمتعة و األثاث 1771 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 18410 000

إشتراكات النقل 1855 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18689 000

ملتقيات للتكوين 1944 000

تربصات تكوين 1953 000

نفقات التداوي 2121 500

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 21930 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 2311 000

اللجان الطبية 2323 000

دفع الخطايا والتعويضات 2341 700

معاليم الجوالن 24110 000

معاليم العبور 2422 200
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اتفاقيات مع أطباء 3061 600

خدمات مختلفة 3111 000

نفقات التصرف األخرى 403100 000

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237400 000

مؤسسات التكوين 08400 000

المدرسة الوطنية للمالية 091400 000

2 601 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 2 601 000

دالجملة  العامة 42 678 000
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

54

الديوانة1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الديوانة 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 033361 279 000

 _ مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على التقاعد
المساهمة بعنوان التنف

2511 279 000

1 279 000 جملة البرنامج الفرعي

دالديوانة جملة 1 279 000

مصالح الميزانية4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مصالح الميزانية 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 0333670 000

تدخالت أخرى 44570 000

70 000 جملة البرنامج الفرعي

دمصالح الميزانية جملة 70 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة و المساندة 0
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 033361 669 000

التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل 04840 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  234400 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23610 000

المنحة المخولة لمعهد تمويل االقتصاد الجمركي_ مساهمات لفائدة هياكل تكوين 
والجبائي للمغرب ا

370215 000

المنحة المخولة لمعهد تمويل التنمية للمغرب_ مساهمات لفائدة هياكل تكوين 
العربي

371135 000

منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان_ تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية  55315 000

منحة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير 622500 000

المكتب الدولي للتعريفات الديوانية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  75732 000

مجلس التعاون الديواني_ منظمات ذات صبغة خصوصية  75860 000

مركز الملتقيات والدراسات لمديري اإلدارات_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
الجبائية

7599 000

الجمعية العالمية لمصالح الخزينة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  7623 000

اللجنة الوطنية السترجاع األموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير
شرعية

988250 000

1 669 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 1 669 000

دالجملة  العامة 3 018 000
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توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي :

2014 تقديرات الـرتبـة

1 رئيس أو مدير ديوان

1 مكلف بمأمورية

3 ملحق بالديوان

5جملة البرنامج الفرعي

5القيادة و المساندة جملة

5الجملة  العامة
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توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

43 متصرف مستشارمتصرف

303 متصرفملحق إدارة

103 كاتب راقنراقن

303 ملحق إدارةكاتب تصرف

43 مهندس رئيسمهندس أول

313 3عامل صنف 2عامل صنف 

1093 4عامل صنف 3عامل صنف 

1813 5عامل صنف 4عامل صنف 

13 عون تقني4عامل صنف 

1773 6عامل صنف 5عامل صنف 

353 عون معاينة للمصالح المالية5عامل صنف 

13 عون تقني5عامل صنف 
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1773 7عامل صنف 6عامل صنف 

353 عون معاينة للمصالح المالية6عامل صنف 

13 عون تقني6عامل صنف 

883 8عامل صنف 7عامل صنف 

303 عون معاينة للمصالح المالية7عامل صنف 

23 عون تقني7عامل صنف 

263 9عامل صنف 8عامل صنف 

23 مراقب للمصالح المالية8عامل صنف 

83 10عامل صنف 9عامل صنف 

33 مراقب للمصالح المالية9عامل صنف 

23 محلل مركزيمحلل

23 محلل رئيسمحلل مركزي

23 واضع برامجتقني مخبراإلعالمية

13 محللواضع برامج

203 مراقب للمصالح الماليةعون معاينة للمصالح المالية

6003 متفقد للمصالح الماليةملحق تفقد للمصالح المالية

1703 ملحق تفقد للمصالح الماليةمراقب للمصالح المالية

403 متفقد عام للمصالح الماليةمتفقد رئيس للمصالح المالية
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4503 متفقد مركزي للمصالح الماليةمتفقد للمصالح المالية

93 عون معاينة للمصالح الماليةعون إستقبال للمصالح المالية

1003 متفقد رئيس للمصالح الماليةمتفقد مركزي للمصالح المالية

1512 متفقد مركزي للمصالح الماليةمتفقد للمصالح المالية

1206 متفقد مركزي للمصالح الماليةمتفقد للمصالح المالية

1006 متفقد للمصالح الماليةملحق تفقد للمصالح المالية

406 ملحق تفقد للمصالح الماليةمراقب للمصالح المالية

13 مستشار صحفي رئيسمستشار صحفي

2503 رقيب أولرقيب

23 لواء للديوانةعميد للديوانة

43 عميد للديوانةعقيد للديوانة

183 عقيد للديوانةمقدم للديوانة

233 مقدم للديوانةرائد للديوانة

683 رائد للديوانةنقيب للديوانة

723 نقيب للديوانةمالزم أعلى للديوانة

113 مالزم أعلى للديوانةمالزم أول للديوانة

53 مالزم أول للديوانةمالزم للديوانة

4763 مالزم للديوانةوكيل أعلى للديوانة
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2803 وكيل أعلى للديوانة2وكيل أول للديوانة سلم 

3503 1وكيل أول للديوانة  سلم 1وكيل  للديوانة سلم

3503 1وكيل  للديوانة سلم2عريف أعلى سلم  

3003 2عريف أعلى سلم  2عريف سلم

53 مراقب عام للماليةمراقب المالية من الدرجة األولى

43 مراقب المالية من الدرجة األولىمراقب المالية من الدرجة الثانية

53 مراقب المالية من الدرجة الثانيةمراقب المالية من الدرجة الثالثة

23 تقني رئيستقني أول

23 تقني أولتقني

884 4جملة البرنامج الفرعي

884 4القيادة و المساندة جملة

884 4الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 717 3تكلفة الترقيـات  :
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حسب األسالك و الرتب
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2014توزيع االنتدابات لسنة

الديوانةالبرنـامج :

الديوانةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد
السلك و الرتبة

300300سلك أعوان المصالح الديوانية

3 50 50مالزم للديوانة

3 250 1250عريف سلم  

300300 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

األداءات و الجبايةالبرنـامج :

األداءات و الجبايةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد
السلك و الرتبة

99سلك أعوان وزارة المالية

3 9 9متفقد للمصالح المالية

2727سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

3 27 27متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف
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3636 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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المحاسبة العموميةالبرنـامج :

المحاسبة العموميةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد
السلك و الرتبة

2525سلك أعوان وزارة المالية

3 25 25متفقد للمصالح المالية

1717سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

3 9 9متصرف في الوثائق و األرشيف

3 8 8متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

4242 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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مصالح الميزانيةالبرنـامج :

مصالح الميزانيةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد
السلك و الرتبة

22سلك أعوان وزارة المالية

3 2 2متفقد للمصالح المالية

44سلك مستشاري المصالح العمومية

3 4 4مستشار المصالح العمومية

66 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد
السلك و الرتبة

1919سلك أعوان وزارة المالية

12 15 15متفقد للمصالح المالية

3 4 4متفقد للمصالح المالية

77سلك مستشاري المصالح العمومية

6 7 7مستشار المصالح العمومية

1212سلك الرقابة العامة للمالية

3 12 12مراقب المالية من الدرجة الثالثة

66سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

3 3 3متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف

3 3 3متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

4444 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة  العامة

428 428 0 العدد الجمليانتدابات جديدةتعويض اإلحاالت على التقاعد



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

66

2014توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

الديوانةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  1 169 560

الديوانةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

1 169 560

3سلك العملة

1 5عامل صنف 

2 6عامل صنف 
122سلك أعوان المصالح الديوانية

3 عميد للديوانة

7 عقيد للديوانة

5 مقدم للديوانة

2 نقيب للديوانة

11 مالزم أول للديوانة

1 مالزم للديوانة

38 وكيل أعلى للديوانة

44 1وكيل أول للديوانة  سلم 

10 1وكيل  للديوانة سلم

1 1عريف أعلى سلم
1سلك األساتذة األولين

1 أستاذ أول للتعليم الثانوي

126 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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األداءات و الجبايةالبرنـامج :

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  144 900

األداءات و الجبايةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

144 900

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة

1 كاتب راقن
9سلك العملة

2 1عامل صنف 

5 6عامل صنف 

2 5عامل صنف 
65سلك أعوان وزارة المالية

3 متفقد رئيس للمصالح المالية

9 متفقد مركزي للمصالح المالية

12 متفقد للمصالح المالية

18 ملحق تفقد للمصالح المالية

23 مراقب للمصالح المالية

76 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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المحاسبة العموميةالبرنـامج :

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  1 201 000

المحاسبة العموميةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

1 201 000

4السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

4 كاتب راقن
33سلك العملة

4 1عامل صنف 

1 2عامل صنف 

2 4عامل صنف 

2 5عامل صنف 

16 6عامل صنف 

5 7عامل صنف 

3 8عامل صنف 
94سلك أعوان وزارة المالية

6 متفقد رئيس للمصالح المالية

11 متفقد مركزي للمصالح المالية

14 متفقد للمصالح المالية

37 ملحق تفقد للمصالح المالية

26 مراقب للمصالح المالية
1سلك مستشاري المصالح العمومية

1 مستشار المصالح العمومية
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 عون تقني

133 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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مصالح الميزانيةالبرنـامج :

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  75 650

مصالح الميزانيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

75 650

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 متصرف مستشار

1 متصرف رئيس

1 ملحق إدارة

3 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  100 000

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

100 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 متصرف رئيس
2سلك العملة

1 10عامل صنف 

1 7عامل صنف 
2سلك أعوان وزارة المالية

2 متفقد مركزي للمصالح المالية

5 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

343

2 691 110

العـدد : 
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توزيع األعوان المرخص فيهم

الديوانةالبرنـامج :

الديوانةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
6 كاتب راقن
3 راقن

306 سلك العملة
141 1عامل صنف 
38 2عامل صنف 
43 3عامل صنف 
8 4عامل صنف 
35 5عامل صنف 
26 6عامل صنف 
9 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 

17 سلك أعوان وزارة المالية
5 عون معاينة للمصالح المالية
10 متفقد مركزي للمصالح المالية
2 مراقب للمصالح المالية

2 سلك أطباء األسنان للصحة العمومية
1 طبيب أسنان مختص وقتي للصحة العمومية
1 طبيب أسنان وقتي كامل الوقت للصحة العمومية

1 سلك صيادلة الصحة العمومية



72 نظـام أمـد

1 صيدلي أول للصحة العمومية

20 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
1 مساعد الصحة العمومية
19 ممرض الصحة العمومية

17 سلك الضباط و البحارة بجيش البحر
4 3وكيل أول بالبحرية سلم  
1 3وكيل بالبحرية سلم  
1 وكيل أعلى بالبحرية
9 رقيب أول بالبحرية
1 2عريف أول بالبحرية سلم  
1 3عريف أول بالبحرية سلم  

1 سلك مستشاري المصالح العمومية
1 مستشار المصالح العمومية

7 734 سلك أعوان المصالح الديوانية
59 عقيد للديوانة
56 مقدم للديوانة
256 رائد للديوانة
357 نقيب للديوانة
67 مالزم أعلى للديوانة
35 مالزم أول للديوانة
410 مالزم للديوانة
510 وكيل أعلى للديوانة
668 2وكيل أول للديوانة سلم 
945 1وكيل  للديوانة سلم

1 572 1عريف أعلى سلم
3 2عريف سلم

1 853 1عريف سلم  
248 رقيب للديوانة
695 رقيب مساعد للديوانة

16 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
16 فني سامي للصحة العمومية

11 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
3 طبيب أول للصحة العمومية
2 طبيب الصحة العمومية



73 نظـام أمـد

2 طبيب إختصاصي  أول للصحة العمومية
4 طبيب إختصاصي للصحة العمومية

11 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
3 متصرف في الوثائق و األرشيف
8 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
3 عون تقني
4 تقني

1 سلك األساتذة األولين
1 أستاذ أول للتعليم الثانوي

154 8جملة البرنامج الفرعي

154 8الديوانة جملة



74 نظـام أمـد

األداءات و الجبايةالبرنـامج :

األداءات و الجبايةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

177 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
7 متصرف
2 متصرف مستشار
3 متصرف رئيس
85 كاتب راقن
53 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
15 راقن
10 عون إستقبال
1 راقن مساعد

10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس
9 مهندس أول

551 سلك العملة
178 1عامل صنف 
13 2عامل صنف 
50 3عامل صنف 
112 4عامل صنف 
73 5عامل صنف 
60 6عامل صنف 
48 7عامل صنف 
12 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 

29 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
26 محلل
2 محلل مركزي
1 تقني مخبراإلعالمية

3 146 سلك أعوان وزارة المالية
38 عون معاينة للمصالح المالية



75 نظـام أمـد

908 ملحق تفقد للمصالح المالية
234 مراقب للمصالح المالية
610 متفقد مركزي للمصالح المالية
107 متفقد رئيس للمصالح المالية
5 متفقد عام للمصالح المالية

1 244 متفقد للمصالح المالية

45 سلك مستشاري المصالح العمومية
45 مستشار المصالح العمومية

1 سلك أعوان المصالح الديوانية
1 مالزم أعلى للديوانة

62 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
2 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
14 متصرف في الوثائق و األرشيف
46 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

14 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
14 تقني

035 4جملة البرنامج الفرعي

035 4األداءات و الجباية جملة



76 نظـام أمـد

المحاسبة العموميةالبرنـامج :

المحاسبة العموميةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

138 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
8 متصرف
2 متصرف رئيس
50 كاتب راقن
57 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
11 راقن
3 عون إستقبال
4 كاتب تصرف

11 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
11 مهندس أول

1 425 سلك العملة
322 1عامل صنف 
46 2عامل صنف 
163 3عامل صنف 
251 4عامل صنف 
272 5عامل صنف 
244 6عامل صنف 
93 7عامل صنف 
27 8عامل صنف 
7 9عامل صنف 

42 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
27 محلل
2 محلل مركزي
8 تقني مخبراإلعالمية
5 واضع برامج

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي مساعد



77 نظـام أمـد

4 130 سلك أعوان وزارة المالية
194 عون معاينة للمصالح المالية

1 277 ملحق تفقد للمصالح المالية
1 164 مراقب للمصالح المالية
258 متفقد مركزي للمصالح المالية
78 متفقد رئيس للمصالح المالية
1 متفقد عام للمصالح المالية

1 130 متفقد للمصالح المالية
28 عون إستقبال للمصالح المالية

5 سلك أعوان إدارة الملكية العقارية
4 ملحق تفقد للملكية العقارية
1 متفقد للملكية العقارية

35 سلك مستشاري المصالح العمومية
35 مستشار المصالح العمومية

57 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
5 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
16 متصرف في الوثائق و األرشيف
36 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

14 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
3 مساعد تقني
1 تقني أول
10 تقني

574 سلك عدول الخزينة
190 عدل خزينة أول
384 عدل خزينة

432 6جملة البرنامج الفرعي

432 6المحاسبة العمومية جملة



78 نظـام أمـد

مصالح الميزانيةالبرنـامج :

مصالح الميزانيةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

31 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
4 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
10 كاتب راقن
7 ملحق إدارة
5 راقن
2 كاتب تصرف

15 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس رئيس
13 مهندس أول

30 سلك العملة
5 1عامل صنف 
6 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل مركزي

55 سلك أعوان وزارة المالية
2 ملحق تفقد للمصالح المالية
5 مراقب للمصالح المالية
20 متفقد مركزي للمصالح المالية
14 متفقد رئيس للمصالح المالية
1 متفقد عام للمصالح المالية
13 متفقد للمصالح المالية



79 نظـام أمـد

25 سلك مستشاري المصالح العمومية
25 مستشار المصالح العمومية

1 سلك الرقابة العامة للمالية
1 مراقب عام للمالية

3 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف في الوثائق و األرشيف
2 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 تقني أول
2 تقني

165جملة البرنامج الفرعي

165مصالح الميزانية جملة



80 نظـام أمـد

التصرف في الدينالبرنـامج :

التصرف في الدينالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2 كاتب راقن
1 راقن

5 سلك العملة
2 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 

2 سلك األعوان التقنيين في اإلحصاء
2 مهندس أول في اإلحصاء

17 سلك أعوان وزارة المالية
5 متفقد مركزي للمصالح المالية
8 متفقد رئيس للمصالح المالية
1 متفقد عام للمصالح المالية
3 متفقد للمصالح المالية

2 سلك مستشاري المصالح العمومية
2 مستشار المصالح العمومية

1 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف

3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 تقني أول
1 تقني

33جملة البرنامج الفرعي

33التصرف في الدين جملة



81 نظـام أمـد

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

44 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف
29 كاتب راقن
11 ملحق إدارة
3 راقن

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس
1 مهندس عام
5 مهندس أول

135 سلك العملة
31 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
24 3عامل صنف 
32 4عامل صنف 
11 5عامل صنف 
15 6عامل صنف 
11 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 

7 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
4 محلل
3 تقني مخبراإلعالمية

3 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي مساعد
1 حافظ مكتبات أو توثيق
1 مكتبي أو موثق

3 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
1 مهندس معماري عام



82 نظـام أمـد

2 مهندس معماري أول

210 سلك أعوان وزارة المالية
7 عون معاينة للمصالح المالية
13 ملحق تفقد للمصالح المالية
26 مراقب للمصالح المالية
57 متفقد مركزي للمصالح المالية
27 متفقد رئيس للمصالح المالية
2 متفقد عام للمصالح المالية
78 متفقد للمصالح المالية

1 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
1 أستاذ محاضر  التعليم العالي

1 السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية
1 مستشار صحفي

23 سلك مستشاري المصالح العمومية
23 مستشار المصالح العمومية

1 سلك أعوان المصالح الديوانية
1 مالزم أعلى للديوانة

75 سلك الرقابة العامة للمالية
14 مراقب عام للمالية
14 مراقب المالية من الدرجة األولى
24 مراقب المالية من الدرجة الثانية
23 مراقب المالية من الدرجة الثالثة

22 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
3 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
5 متصرف في الوثائق و األرشيف
14 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

18 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
6 مساعد تقني
1 تقني رئيس
3 تقني أول
8 تقني

550جملة البرنامج الفرعي



83 نظـام أمـد

550القيادة و المساندة جملة

369 19الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

84

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

10 الباب:
وزارة المـالية

2014

1220009780007350001100000735000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

4000008500040000085000 مؤسسات التكوين

122000578000650000700000650000 المؤسسات الصحية

1000000480000050000010000005300000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

1000000480000050000010000005300000 مؤسسات أخرى

000 035 0006 100 0002 235 0001 000978 800 0004 122 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

85

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

10 الباب:
وزارة المـالية

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

4000008500040000085000مؤسسات التكوين

122000578000650000700000650000المؤسسات الصحية

000 000735 100 0001 000735 000978 122الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

86

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

10 الباب:
وزارة المـالية

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

4000008500040000085000مؤسسات التكوين

4000008500040000085000 المدرسة الوطنية للمالية

122000578000650000700000650000المؤسسات الصحية

122000578000650000700000650000 للديوانة الطبي المركز

000 000735 100 0001 000735 000978 122الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

87

10 الباب:
وزارة المـالية

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
الديوانة

1

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الديوانةالبرنامج الفرعي  
بحساب الدينار

122000578000650000700000650000 المؤسسات الصحية

122000578000650000700000650000 للديوانة الطبي المركز

650 000 700 000 650 000 578 000 122 000  جملة البرنامج الفرعي 

650 000 700 000 650 000 578 000 122 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

88

10 الباب:
وزارة المـالية

2014
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
القيادة و المساندة

9

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي  
بحساب الدينار

4000008500040000085000 مؤسسات التكوين

4000008500040000085000 المدرسة الوطنية للمالية

85 000 400 000 85 000 400 000  جملة البرنامج الفرعي 

85 000 400 000 85 000 400 000 جملة البرنامج 9

000 735الجملة  العامة 1 100 000 735 000 978 000 122 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
89

توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة المـالية

10 الباب:

2014

الديوانة
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
الديوانة البرنامج الفرعي  

جملة المقابيض

000 350 1المؤسسات الصحية 1 350 000 650 000 700 000

000 350 1للديوانة الطبي المركز 1 350 000 650 000 700 000

000 350 1 جملة البرنامج الفرعي  1 350 000 650 000 700 000

11 350 000 1 350 000 650 000 000 700جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
90

توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة المـالية

10 الباب:

2014

القيادة و المساندة
9 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
القيادة و المساندة البرنامج الفرعي  

جملة المقابيض

000 485مؤسسات التكوين 485 000 85 000 400 000

000 485المدرسة الوطنية للمالية 485 000 85 000 400 000

000 485 جملة البرنامج الفرعي  485 000 85 000 400 000

9485 000 485 000 85 000 000 400جملة البرنامج 

000 835 0001 835 0001 000735 100 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

91

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

10 الباب:
وزارة المـالية

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

1000000480000050000010000005300000مؤسسات أخرى

000 300 0005 000 0001 000500 800 0004 000 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

92

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

10 الباب:
وزارة المـالية

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

1000000480000050000010000005300000مؤسسات أخرى

1000000480000050000010000005300000 مركز  اإلعالمية  لوزارة  المالية

000 300 0005 000 0001 000500 800 0004 000 1الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

93

10 الباب:
وزارة المـالية

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
القيادة و المساندة

9

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

القيادة و المساندةالبرنامج الفرعي  
بحساب الدينار

1000000480000050000010000005300000 مؤسسات أخرى

1000000480000050000010000005300000 مركز  اإلعالمية  لوزارة  المالية

5 300 000 1 000 000 500 000 4 800 000 1 000 000  جملة البرنامج الفرعي 

5 300 000 1 000 000 500 000 4 800 000 1 000 000 جملة البرنامج 9
000 300 5الجملة  العامة 1 000 000 500 000 4 800 000 1 000 000



نظـام أمـد
94

توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة المـالية

10 الباب:

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

القيادة و المساندة
9 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

القيادة و المساندة البرنامج الفرعي  

جملة المقابيض

000 300 6مؤسسات أخرى 6 300 000 5 300 000 1 000 000

000 300 6مركز  اإلعالمية  لوزارة  المالية 6 300 000 5 300 000 1 000 000

000 300 6 جملة البرنامج الفرعي  6 300 000 5 300 000 1 000 000

96 300 000 6 300 000 5 300 000 000 000 1جملة البرنامج 

000 300 0006 300 0006 300 0005 000 1الجملة  العامة



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة

10  الباب:

( بحساب الدينار )

000 995 00030 951 43اإلستثمارات المباشرة

500 800 000500 800 000

531 795 000

دينارا000 567 544 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2014

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

544 751 000

95

وزارة المـالية



نفقات التنمية لسنة

البــنود

10  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

41

43 726

500 800

2257 146

43 72623 849

500 800500 800

التعهد

2257 146

43 72623 849

500 800500 800

43 76743 95130 99543 95130 995

500 800500 800500 800500 800500 800

544 567544 751531 795544 751531 795

 II جملة فرعية

2014

96

وزارة المـالية



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة المـالية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

97

10 الباب:

دراسات عامة 06600110110110

إقتناء أراضي 06601268268268

بناءات إدارية 066031 2541 2541 090

تجهيزات إدارية 066042 3392 3392 339

برامج إعالمية 06605564564564

التكوين 06606550

بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة 066635 6105 79410 179

بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة 0666530 79230 79213 065

تجهيز مصالح الديوانة 066662 8302 8302 830

43 76743 95130 995 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة المـالية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

98

10 الباب:

دراسات عامة 0660018

بناءات إدارية 06603326

التكوين 06606550

بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة 06663412255 537

بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة 06665715

412257 146 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالية

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

99نظـام أمـد

10 الباب:

د1000بحساب 
الدیوانة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدیوانة 0البرنامج الفرعي

بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة 06665

500بناء مركز مشترك للشرطة و الديوانة بحزوة 72 0034

215تهيئة مقر فرقة األنياب بالحبيبية 14 0046
715 06665جملــة الفصـل
715 0جملــة البرنامج الفرعي
715 1جملــة البرنامج

األداءات و الجبایة2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

األداءات و الجبایة 0البرنامج الفرعي

بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة 06663

46تهيئة وتوسيع  مركز مراقبة األداءات بالمنستير 52 0106

35بناء مكتب مراقبة األداءات بالمكناسي 43 0117

95توسيع مكتب مراقبة األداءات بالجم 53 0131

51توسيع مكتب مراقبة األداءات بمكثر 34 0133

400تهيئة مكتب مراقبة األداءات بجبنيانة صفاقس 61 0137

50توسيع مكتب مراقبة األداءات بمساكن 51 0145
677 06663جملــة الفصـل
677 0جملــة البرنامج الفرعي
677 2جملــة البرنامج

المحاسبة العمومیة3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المحاسبة العمومیة 0البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

18دراسة الرساء نظام الجودة بالقباضات المالية 00 0006
18 06600جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

100 نظـام أمـد

المحاسبة العمومية 0 البرنامج الفرعي

06603

72دراسات متعلقة بالبناءات 00 0001
72 06603جملــة الفصـل

بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة 06663

500تهيئة وتجديد البناية المخصصة لمصالح المالية بشارع قرطاج 11 0107

350تجديد مبنى القباضة المالية نهج اإلستقالل بسوسة 51 0112

167توسيع مقر أمانة المال الجهوية بقفصة 71 0113

503برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة 00 0122

414141بناء قاعة لألرشيف بالقباضة المالية بنفزة 31 0123

373بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة ومسكن وظيفي ببني خيار 21 0126
379بناء مجمع للمالية ومسكن وظيفي بالقصرين 42 0127

184184بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن بقصر المالية بسليانة 34 0129

( 61قسط أول(بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة األداءات ببني حسان  52 0135

281تهيئة وتوسيع أمانة المال الجهوية بسيدي بوزيد 43 0136

200توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالمهدية 53 0138

تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية
ومراكز المراقبة

388 00 0139

231توسيع قصر المالية ببنزرت 23 0140

230صيانة الشبكة الكهربائية بقصر المالية مدنين 82 0141

135توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالقصرين 42 0142

130تهيئة وتوسيع مقر القباضة باللجم 53 0143

397توسيع مجمع المالية فيكتور هيقو بسوسة 51 0144

310تهيئة قصر المالية بالدهماني الكاف 33 0146
412254 860 06663جملــة الفصـل
412254 950 0جملــة البرنامج الفرعي
412254 950 3جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

القیادة و المساندة 0البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

194تهيئة و صيانة البناية الكائنة بالحفصية 00 0005

60دراسات متعلقة ببناء مقر الوزارة 11 0007
254 06603جملــة الفصـل

التكوين 06606

بناء مقر للمدرسة الوطنية للمالية وقباضة مالية و مكتب مراقبة
بنهج انقلترا

500 00 0007

50بناء طابق علوي بالمدرسة الوطنية للمالية 00 0016
550 06606جملــة الفصـل
804 0جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

101 نظـام أمـد

القيادة و المساندة 0 البرنامج الفرعي

804 9جملــة البرنامج
412257 146 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

وزارة المـالية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

102

10 الباب:

دراسات عامة 0660011011092

إقتناء أراضي 06601268268268

بناءات إدارية 066031 2541 254764

تجهيزات إدارية 066042 3392 3392 339

برامج إعالمية 06605564564564

بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة 066635 5695 5694 642

بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة 0666530 79230 79212 350

تجهيز مصالح الديوانة 066662 8302 8302 830

43 72643 72623 849 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالية

103نظـام أمـد

10 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

الدیوانة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدیوانة 0البرنامج الفرعي

بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة 06665

792792350بناء مكتب جهوي ومقر فرقة التفتيشات الديوانية بالمنستير 52 005ج

000 00012 00030 30بناء مقر اإلدارة العامة للديوانة 00 006ج
30 79230 79212 350 06665جملــة الفصـل

تجهيز مصالح الديوانة 06666

200 2001 2001 1إقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة 00 0001

630630630إقتناء معدات إرسال لمصالح الديوانة 00 0002

000 0001 0001 1إقتناء معدات خصوصية  لمصالح الديوانة 00 0004
2 8302 8302 830 06666جملــة الفصـل

33 62233 62215 180 0جملــة البرنامج الفرعي
33 62233 62215 180 1جملــة البرنامج

األداءات و الجبایة2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

األداءات و الجبایة 0البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

606060دراسة لنظم الجودة بمراكز ومكاتب المراقبة 00 0008
606060 06600جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

( 444444برنامج األداءات والجباية(دراسات متعلقة بالبناءات  00 001ج
444444 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

( 140140140برنامج األداءات والجباية(اقتناء وسائل نقل  00 001ج

( 270270270برنامج األداءات والجباية(اقتناء معدات إلدارية  00 006ج
400400400اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة مكاتب المراقبة 00 007ج

810810810 06604جملــة الفصـل
برامج إعالمية 06605

( 160160160برنامج األداءات والجباية(اقتناء معدات إعالمية  00 001ج



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

104 نظـام أمـد

األداءات و الجباية 0 البرنامج الفرعي

160160160 06605جملــة الفصـل
بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة 06663

500500500تهيئة وصيانة مكاتب المراقبة 00 014ج
500500500 06663جملــة الفصـل

1 5741 5741 574 0جملــة البرنامج الفرعي
1 5741 5741 574 2جملــة البرنامج

المحاسبة العمومیة3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المحاسبة العمومیة 0البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

505032دراسة الرساء نظام الجودة بالقباضات المالية 00 0006
505032 06600جملــة الفصـل

إقتناء أراضي 06601

268268268إقتناء أراضي 00 0001
268268268 06601جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

( 470470200برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00 003ج

( 120120120برنامج المحاسبة العمومية(برنامج تعهد وترميم البناءات اإلدارية  00 004ج
590590320 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

( 425425425برنامج المحاسبة العمومية(اقتناء وسائل نقل  00 008ج

( 404040برنامج المحاسبة العمومية(اقتناء معدات  إدارية  00 009ج

720720720اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة القباضات المالية 00 010ج
1 1851 1851 185 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

( 360360360برنامج المحاسبة العمومية(اقتناء معدات إعالمية  00 008ج
360360360 06605جملــة الفصـل

بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة 06663

000 0001 0001 1تهيئة وصيانة القباضات المالية 00 013ج

360 9401 9401 1هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل تميم 21 020ج
903903720بناء مجمع المالية بمنزل حياة بالمنستير 52 021ج

814814650بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون بمنزل بورقيبة 23 022ج

412412412توسيع قصر المالية بزغوان 22 023ج
5 0695 0694 142 06663جملــة الفصـل
7 5227 5226 307 0جملــة البرنامج الفرعي
7 5227 5226 307 3جملــة البرنامج

مصالح المیزانیة4البرنامج



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

105 نظـام أمـد

مصالح الميزانية 0 البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مصالح المیزانیة 0البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

( 570570350برنامج  مصالح الميزانية(برنامج تعهد وترميم البناءات اإلدارية  00 006ج
570570350 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

( 808080برنامج مصالح الميزانية(اقتناء وسائل النقل  00 011ج

( 141414برنامج مصالح الميزانية( اقتناء معدات  إدارية  00 012ج
949494 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

( 222برنامج مصالح الميزانية(اقتناء معدات اعالمية  00 010ج
222 06605جملــة الفصـل

666666446 0جملــة البرنامج الفرعي
666666446 4جملــة البرنامج

التصرف في الدین5البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التصرف في الدین 0البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

( 333برنامج الدين العمومي(اقتناء معدات إدارية  00 014ج
333 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

( 222برنامج الدين العمومي(إقتناء معدات إعالمية  00 026ج
222 06605جملــة الفصـل
555 0جملــة البرنامج الفرعي
555 5جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

القیادة و المساندة 0البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

505050برنامج تعهد و ترميم البناءات اإلدارية 00 0002
505050 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

200200200إقتناء وسائل نقل 00 0001

474747إقتناء معدات إدارية 00 0008



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

106 نظـام أمـد

القيادة و المساندة 0 البرنامج الفرعي

247247247 06604جملــة الفصـل
برامج إعالمية 06605

404040إقتناء معدات إعالمية 00 0002
404040 06605جملــة الفصـل

337337337 0جملــة البرنامج الفرعي
337337337 9جملــة البرنامج

43 72643 72623 849 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

وزارة المـالية10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

107

554دراسات عامة06600 110 124 22 218 424 110 110 384 1 028

867إقتناء أراضي06601 268 252 1 182 861 268 252 1 188 2 569

186 14بناءات إدارية06603 1 090 933 1 503 12 265 3 533 1 254 574 6 169 18 447 29 977

379 4تجهيزات إدارية06604 2 339 2 410 3 057 19 448 3 367 2 339 2 410 3 265 20 252 31 633

726 1برامج إعالمية06605 564 660 649 5 893 1 354 564 660 719 6 195 9 492

411 6التكوين06606 550 930 268 4 584 1 619 50 11 074 4 688 12 743

380 11مصاريف مختلفة06608 11 380 11 380

691إقتناء مباني للمصالح المالية06662 427 596 522 1 118

396 16بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663 10 179 7 180 4 042 32 532 7 124 5 794 8 017 11 104 38 290 70 329

396 22بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة06665 13 065 2 072 379 10 495 1 800 30 792 230 4 334 11 251 5 307 48 407

496 11تجهيز مصالح الديوانة06666 2 830 4 14 627 4 164 2 830 21 963 79 398 28 957

247 63389 39325 59112 30343 95124 842113 0519 92414 56130 99579 102 140 946 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة المـالية10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

108

د1000بحساب 

الدیوانة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الدیوانة 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة 06665
33 143 33 143 176 مركز حدودي للديوانة بحيدرة001142
117 969 117 969 1 086 قسط رابع- توسيع مركز الديوانة بملولة 002232
726 1 250 575 1 401 2 540 1 976 002600" سندا"بناء و تجهيز موقع احتياطي لحماية المعطيات اإلعالمية لمنظومة 

907 907 907 مكتب جهوي للديوانة بباجة002731
10 844 9 845 854 مكتب جهوي للديوانة بسيدي بوزيد002843
62 1 464 61 1 465 1 526 002982( القسط الثالث( بناء المنفذ المشترك برأس جدير بمدنين 

89 89 89 بناء مقر الفرقة البحرية للديوانة بالكتف003082
1 413 1 413 414 بناء القسط الثاني لإلدارة الجهوية للديوانة بقفصة003171
70 390 70 390 460 بناء القسط الثاني للمكتب الجهوي للديوانة بزغوان003222
1 700 701 701 بناء قسط ثاني لمقر فرقة األنياب بالحبيبية003314

262 500 500 38 1 046 1 300 1 046 2 346 بناء مركز مشترك للشرطة و الديوانة بحزوة003472
16 184 16 184 200 بناء مستودع حجز بقابس003581

1 152 1 152 1 152 بناء عمارة سكنية للديوانة بجربة003682
79 152 560 35 756 791 بناء مبيت بالمركز الحدودي برأس الجدير003782

18 109 278 18 109 278 405 بناء مكتب للديوانة بقبلي003873
6 6 6 تصفية مشروع بناء مأوى جهاز سكانار بمركز الديوانة ببوشبكة003942

133 200 73 100 506 506 بناء مقر الفرقة البحرية للديوانة ببنزرت004023
900 900 900 بناء مكتب جهوي و مقر لفرقة الحراسة و التفتيشات بالقيروان004141

1 601 536 2 137 2 137 بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوانة بغار الدماء004232
162 1 163 163 تهيئة قباضة الديوانة ببن قردان004382
449 3 452 452 تهيئة مخزن حجز بطريق جرجيس004482



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

109 نظـام أمـد

06665
4 71 3 78 78 تهيئة مخزن الحجز بطريق جربة004582

215 75 230 60 290 تهيئة مقر فرقة األنياب بالحبيبية004614
2 767 تهيئة المنفذ المشترك برأس الجدير004782

442 350 792 792 بناء مكتب جهوي ومقر فرقة التفتيشات الديوانية بالمنستير00552ج
18 000 12 000 30 000 30 000 بناء مقر اإلدارة العامة للديوانة00600ج

396 06522 07213 4953792 80010 7921 33423030 2514 30711 4075 0666548جملــة الفصـل

تجهيز مصالح الديوانة 06666
1 957 1 200 7 705 1 566 1 200 8 096 1 435 10 862 إقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة000100
1 120 630 2 721 630 3 841 1 600 4 471 إقتناء معدات إرسال لمصالح الديوانة000200
768 1 000 627 519 1 000 876 2 395 إقتناء معدات خصوصية  لمصالح الديوانة000400
412 4 39 35 420 2 100 455 تجديد الموزع المركزي لمنظومة سندا001600

19 500 إقتناء أجهزة سكانار002300
257 8304 09242 12011 8302 2332 63513 18324 0666618جملــة الفصـل

0 653 89526 07215 5873832 92021 6223 33423033 4844 94224 59029 66جملــة البرنامج الفرعي

1 653 89526 07215 5873832 92021 6223 33423033 4844 94224 59029 66جملــة البرنامج

األداءات و الجبایة 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

األداءات و الجبایة 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
112 60 60 30 92 60 60 50 262 دراسة لنظم الجودة بمراكز ومكاتب المراقبة000800

0660026250606092306060112جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
44 44 44 )00100ج برنامج األداءات والجباية(دراسات متعلقة بالبناءات 

06603444444جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

110 نظـام أمـد

06604
1 526 1 100 1 102 10 423 761 1 100 1 262 11 028 14 151 إقتناء معدات و تجهيزات لفائدة القباضات و مكاتب المراقبة000900

140 140 140 )00100ج برنامج األداءات والجباية(اقتناء وسائل نقل 
270 270 270 )00600ج برنامج األداءات والجباية(اقتناء معدات إلدارية 
400 400 400 اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة مكاتب المراقبة00700ج

526 1008101 1021 4231 10081076110 2621 0281 96111 0660414جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
400 400 400 رقمنة وثائق إدارية000400

160 160 160 )00100ج برنامج األداءات والجباية(اقتناء معدات إعالمية 
06605560160400160400جملــة الفصـل

بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة 06663
2 740 1 800 1 383 11 737 563 1 800 1 944 13 353 17 660 تهيئة و صيانة القباضات المالية و مكاتب المراقبة006800
166 46 565 166 611 777 تهيئة وتوسيع  مركز مراقبة األداءات بالمنستير010652
57 35 30 284 57 349 406 بناء مكتب مراقبة األداءات بالمكناسي011743

87 9 96 96 توسيع مكتب مراقبة األداءات بالكاف012033
95 4 56 43 99 توسيع مكتب مراقبة األداءات بالقصرين012142

213 213 213 توسيع مكتب مراقبة األداءات ببوسالم013032
5 95 100 200 200 توسيع مكتب مراقبة األداءات بالجم013153
13 154 13 154 167 توسيع مكتب مراقبة األداءات بالفحص013222
62 51 75 188 188 توسيع مكتب مراقبة األداءات بمكثر013334
50 50 50 بناء مستودع بمكتب مراقبة األداءات بمجاز الباب013431
100 400 100 600 600 تهيئة مكتب مراقبة األداءات بجبنيانة صفاقس013761

50 100 150 150 توسيع مكتب مراقبة األداءات بمساكن014551
500 500 500 تهيئة وصيانة مكاتب المراقبة01400ج

406 1773 3871 8342 3021 60650079912 2372 9643 10613 0666321جملــة الفصـل

0 444 2515 5472 9363 7552 05222 5742 7661 4993 0424 93325 36جملــة البرنامج الفرعي

2 444 2515 5472 9363 7552 05222 5742 7661 4993 0424 93325 36جملــة البرنامج

المحاسبة العمومیة 3 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

111 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المحاسبة العمومیة 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
108 50 34 57 90 50 20 89 249 دراسة الرساء نظام الجودة بالقباضات المالية000600

0660024989205090573450108جملــة الفصـل

إقتناء أراضي 06601
867 268 252 1 182 861 268 252 1 188 2 569 إقتناء أراضي000100

182252268867 1882522688611 5691 066012جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
962 72 108 1 106 4 760 591 184 1 224 5 009 7 008 دراسات متعلقة بالبناءات000100
202 38 240 240 000800( البناية الجديدة(تجديد شبكة الكهرباء بمقر الخزينة العامة 
270 200 470 470 )00300ج برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات 

120 120 120 )00400ج برنامج المحاسبة العمومية(برنامج تعهد وترميم البناءات اإلدارية 
434 1441083921 7601 4641845905914 0091 8385 066037جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
425 425 425 )00800ج برنامج المحاسبة العمومية(اقتناء وسائل نقل 
40 40 40 )00900ج برنامج المحاسبة العمومية(اقتناء معدات  إدارية 
720 720 720 اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة القباضات المالية01000ج

185 1851 1851 066041جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
360 360 360 )00800ج برنامج المحاسبة العمومية(اقتناء معدات إعالمية 

06605360360360جملــة الفصـل

إقتناء مباني للمصالح المالية 06662
691 427 596 522 1 118 إقتناء بنايات000400

118522596427691 066621جملــة الفصـل

بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة 06663



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

112 نظـام أمـد

06663
9 10 356 9 10 356 375 بناء قباضة مالية و مكتب مراقبة بفوشانة009313

250 396 1 455 250 396 1 455 2 101 بناء مساكن وظيفية009500
665 665 665 تهيئة وتجديد مقر المصالح المالية بنهج أبو القاسم الشابي بصفاقس009661
93 5 861 5 954 959 1بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة ومسكن وظيفي بالبحيرة 009711
66 15 359 66 15 359 440 توسيع مجمع المالية ببن عروس010413

581 2 257 1 2 837 2 838 2بناء مجمع المالية بالبحيرة 010511
197 500 35 131 145 718 863 تهيئة وتجديد البناية المخصصة لمصالح المالية بشارع قرطاج010711
1 17 306 1 17 306 324 تهيئة وتوسيع قصر المالية بجندوبة010832
1 287 287 575 575 بناء قباضة مالية و مكتب مراقبة األداءات و مسكن وظيفي بالساحلين011152

350 438 225 165 73 1 105 1 178 تجديد مبنى القباضة المالية نهج اإلستقالل بسوسة011251
222 167 493 236 222 896 1 118 توسيع مقر أمانة المال الجهوية بقفصة011371
92 14 107 92 121 213 توسعة مقر أمانة المال الجهوية بتطاوين011683
870 832 18 1 595 125 1 720 بناء مجمع المالية بشارع الحرية011811
91 85 91 85 176 بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن بقصر المالية بسيدي بوزيد011943
60 503 630 12 60 705 440 1 205 برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة012200

41 127 13 41 140 181 بناء قاعة لألرشيف بالقباضة المالية بنفزة012331
1 617 1 617 1 617 بناء أمانة المال الجهوية وقباضة مالية بباجة012431
1 076 1 076 1 076 توسعة مقر أمانة المال ومركز مراقبة األداءات بصفاقس012561

69 373 442 884 884 بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة ومسكن وظيفي ببني خيار012621
39 379 418 836 836 بناء مجمع للمالية ومسكن وظيفي بالقصرين012742

66 66 66 بناء مستودعين وقاعة لحفظ المحجوزات بأمانة المال الجهوية بتوزر012872
184 184 184 بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن بقصر المالية بسليانة012934

23 61 200 100 384 384 013552( قسط أول(بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة األداءات ببني حسان 
130 281 500 911 911 تهيئة وتوسيع أمانة المال الجهوية بسيدي بوزيد013643
134 200 89 423 423 توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالمهدية013853
187 388 175 750 750  تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية013900

ومراكز المراقبة
20 231 65 316 316 توسيع قصر المالية ببنزرت014023

230 60 290 290 صيانة الشبكة الكهربائية بقصر المالية مدنين014182
135 80 215 215 توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالقصرين014242
130 50 180 180 تهيئة وتوسيع مقر القباضة باللجم014353
397 80 477 477 توسيع مجمع المالية فيكتور هيقو بسوسة014451

50 310 100 460 460 تهيئة قصر المالية بالدهماني الكاف014633
1 000 1 000 1 000 تهيئة وصيانة القباضات المالية01300ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

113 نظـام أمـد

06663
580 1 360 1 940 1 940 هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل تميم02021ج
183 720 903 903 بناء مجمع المالية بمنزل حياة بالمنستير02152ج
164 650 814 814 بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون بمنزل بورقيبة02223ج

412 412 412 توسيع قصر المالية بزغوان02322ج
889 0026 7939 2084 1772 2949366 4115 8675 5617 0699 0666329جملــة الفصـل

0 989 2579 18711 3525 6033 07412 7473 8677 3315 3699 38816 42جملــة البرنامج الفرعي

3 989 2579 18711 3525 6033 07412 7473 8677 3315 3699 38816 42جملــة البرنامج

مصالح المیزانیة 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مصالح المیزانیة 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
220 350 570 570 )00600ج برنامج  مصالح الميزانية(برنامج تعهد وترميم البناءات اإلدارية 

06603570570350220جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
80 80 80 )01100ج برنامج مصالح الميزانية(اقتناء وسائل النقل 
14 14 14 )01200ج برنامج مصالح الميزانية( اقتناء معدات  إدارية 

06604949494جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
2 2 2 )01000ج برنامج مصالح الميزانية(اقتناء معدات اعالمية 

06605222جملــة الفصـل

0 666666446220جملــة البرنامج الفرعي

4 666666446220جملــة البرنامج

التصرف في الدین 5 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

114 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التصرف في الدین 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
3 3 3 )01400ج برنامج الدين العمومي(اقتناء معدات إدارية 

06604333جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
2 2 2 )02600ج برنامج الدين العمومي(إقتناء معدات إعالمية 

06605222جملــة الفصـل

0 555جملــة البرنامج الفرعي

5 555جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

القیادة و المساندة 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
54 22 122 34 164 198 تركيز  منظومة أدب المؤسسات000500
200 30 200 30 230 برنامج لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب األهداف000900

06600428164302341222230254جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
1 480 50 340 266 2 228 1 071 50 340 259 2 644 4 364 برنامج تعهد و ترميم البناءات اإلدارية000200
5 762 50 74 4 114 428 9 572 10 000 بناء مقر الوزارة000311
267 50 1 161 185 50 28 1 215 1 478 تهيئة مقر الوزارة000411
307 194 325 19 2 10 830 7 847 تهيئة و صيانة البناية الكائنة بالحفصية000500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

115 نظـام أمـد

06603
3 668 60 60 200 3 588 3 788 دراسات متعلقة ببناء مقر الوزارة000711

484 50535982530411 8947 705390501 4384 47713 0660320جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
2 424 200 1 150 1 867 7 923 2 310 200 1 150 1 867 8 037 13 564 إقتناء وسائل نقل000100
404 47 160 88 1 102 271 47 160 136 1 187 1 801 إقتناء معدات إدارية000800

828 3102472 9551 0251 5819 3102472 0031 2242 3659 0660415جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
1 326 40 660 649 3 420 954 40 660 719 3 722 6 095 إقتناء معدات إعالمية000200

326 420649660401 722719660409543 0953 066056جملــة الفصـل

التكوين 06606
244 100 240 616 1 200 1 200 توسيع طاقة استعاب المبيت- المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد 000500

3 926 500 500 28 421 1 372 4 003 5 375  بناء مقر للمدرسة الوطنية للمالية وقباضة مالية و مكتب مراقبة بنهج000700
انقلترا

500 100 600 600  قاعات تدريس بالمدرسة الوطنية للديوانة06بناء 001100
700 100 800 800 بناء قاعة رياضية بالمدرسة الوطنية الديوانة001200
570 130 700 700 بناء مركز للدراسات و البحوث بالمدرسة الوطنية للديوانة001500

50 50 50 بناء طابق علوي بالمدرسة الوطنية للمالية001600
940 0372689305505 3721 303501 7257 066068جملــة الفصـل

0 832 14121 7551 2533 1093 03521 4403377 4272 8517 09033 51جملــة البرنامج الفرعي

9 832 14121 7551 2533 1093 03521 4403377 4272 8517 09033 51جملــة البرنامج

197 67229 94225 59112 30343 95116 08178 0549 92414 56130 99564 138 99 746 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

وزارة المـالية

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

116

10 الباب:

1 378 3 310 628 4 060 4 688 التكوين 09606
3 807 1 500 2 767 2 540 5 307 بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة 09665
47 306 3 500 28 592 26 559 5 700 13 173 33 966 79 398 تجهيز مصالح الديوانة 09666

89 39313 1738 46727 18731 9025 00052 491 40 566 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة المـالية10 الباب:

117

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

الدیوانة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الدیوانة 0 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة 09665
002600" 540 5402 2سندا"بناء و تجهيز موقع احتياطي لحماية المعطيات اإلعالمية لمنظومة  2 540
267 5001 7671 2تهيئة المنفذ المشترك برأس الجدير004782 2 767

807 5003 7671 5402 096652جملــة الفصـل 5 307

تجهيز مصالح الديوانة 09666
235 2352002001 1إقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة000100 1 435
58020 580201 1إقتناء معدات إرسال لمصالح الديوانة000200 1 600
687413 1001 2تجديد الموزع المركزي لمنظومة سندا001600 2 100
200 30016 0003 50014 5إقتناء أجهزة سكانار002300 19 500

868 50017 2673 0203 70014 9155 096664جملــة الفصـل 24 635

0 675 00021 2675 0203 46714 4558 7جملــة البرنامج الفرعي 29 942
1 675 00021 2675 0203 46714 4558 7جملــة البرنامج 29 942

675 26721 3الجملة  العامة 5 000 14 020 8 467 7 455 29 942



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

وزارة المـالية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

118

10 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

400اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800 400 400

400400400مركز اإلعالمية لوزارة المالية

400التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 400 400

400400400ديوان مساكن أعوان المالية

000 500المساهمات07821 500 000 500 000

000 000500 000500 500مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك عمومية

800 800500 800500 500الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

وزارة المـالية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

119

10 الباب:

400اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800 400 400

400400400مركز اإلعالمية لوزارة المالية

400التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 400 400

400400400ديوان مساكن أعوان المالية

000 500المساهمات07821 500 000 500 000

 مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك
عمومية

500 000500 000500 000

800 800500 800500 500الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

وزارة المـالية

120نظـام أمـد

10 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

9 القیادة و المساندةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

0 القیادة و المساندةالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800
400مركز اإلعالمية لوزارة المالية 400 400

000100400 400 400 إقتناء  معدات إعالمية

07800400400جملــة الفصـل 400
التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811

400ديوان مساكن أعوان المالية 400 400

010400400 400 400 منحة لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية

07811400400جملــة الفصـل 400
المساهمات07821

000 500مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك عمومية 500 000 500 000

000 00100500ج 500 000 500 000 مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك عمومية

000 000500 07821500جملــة الفصـل 500 000
500 800500 800500 800 0 جملــة البرنامج الفرعي

500 800500 800500 800 9 جملــة البرنامج
800 800500 800500 500الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

وزارة المـالية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

121

10 الباب:

868 5اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800 400 500 17 658 4 168 400 500 19 358 24 426

868 5مركز اإلعالمية لوزارة المالية 400 500 17 658 4 168 400 500 19 358 24 426
243 32التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 70 66 113 32 243 70 66 113 7 724 98 426

000 5تشجيعات مباشرة 5 000 5 000
243 32البنك التونسي للتضامن 56 113 32 243 56 113 88 356

" 724 7كوتيناص"صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن 
000 5البنك المركزي التونسي 5 000 5 000

70سلطة رقابة التمويل الصغير 70 70
70التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 400 4 000 4 000 1 700 70 400 4 000 4 000 1 700 10 170

40المدرسة الوطنية للمالية8 40 40
70ديوان مساكن أعوان المالية 400 4 000 4 000 1 660 70 400 4 000 4 000 1 660 10 130

373 7المساهمات07821 500 000 148 113 6 373 500 000 149 113 655 486

000 36تشجيعات مباشرة 36 000 36 000
000 1مصرف الساحل و الصحراء لإلستثمار و التجارة 1 000 1 000

100 1الشركة التونسية لضمان اإلستثمار 1 100 1 100 1 100 2 200
1المصرف المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية 6 536 1 6 536 6 537

( 760 14المساهمة في الترفيع في رأس المال( بنك االسكان  14 760 14 760
( 272 5المساهمة في الترفيع  في رأس المال(البنك الوطني الفالحي 24 728 5 272 24 728 30 000

( 989 14مساهمة الدولة في رأس المال(البنك التونسي القطري  14 989 14 989
000 50صندوق الودائع و األمانات 50 000 50 000



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

بيان المؤسسات و البرامجالفصل
2014 2014

م.خ.ق.م

122 نظـام أمـد

07821
000 500مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك عمومية 500 000 500 000

000 25القروض07822 25 000 25 000

000 25البنك المركزي التونسي 25 000 25 000
813 5087 7244 0704 500500 80042 854258 5844 0704 500500 80045 554 261 284 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

نظـام أمـد

وزارة المـالية

123

10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

القیادة و المساندة 9البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

القیادة و المساندة 0البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان اإلدارة العامة07800
868 5مركز اإلعالمية لوزارة المالية 400 500 17 658 4 168 400 500 19 358 24 426

إقتناء  معدات إعالمية 00010019 68714 6195004004 16814 6195004004 168
بناء المقر االجتماعي 0002004 7004 7003 0001 700

إقتناء وسائل نقل 000300393939
868 6585004005 16817 3585004004 42619 24جملــة الفصـل 07800

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
70سلطة رقابة التمويل الصغير 70 70

منحة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير 040000707070
707070جملــة الفصـل 07810

التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811
70ديوان مساكن أعوان المالية 400 4 000 4 000 1 660 70 400 4 000 4 000 1 660 10 130

ديوان مساكن أعوان المالية-أشغال صيانة و تعهد المباني 0103001 7301 660701 66070



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

124 نظـام أمـد

07811

منحة لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية 0104008 4004 0004 0004004 0004 000400
00040070 0004 6604 000400701 0004 6604 1301 10جملــة الفصـل 07811

المساهمات07821
000 500مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك عمومية 500 000 500 000

مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك عمومية 000 000500 000500 00100500ج
000 000500 000500 500جملــة الفصـل 07821

534 62621 0184 0704 500500 8004 23819 3184 0704 500500 8005 938 0 جملــة البرنامج الفرعي

534 62621 0184 0704 500500 8004 23819 3184 0704 500500 8005 938 9 جملــة البرنامج
534 6264 0704 500500 8004 23819 3184 0704 500500 8005 938 21 018 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

وزارة المـالية

20142014

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

125

10 الباب:

110التدخالت في الميدان اإلقتصادي 7 614 110 7 614 7 724 09810

" 110كوتيناص"صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن  7 614 110 7 614 7 724

7 7241107 614110 7 614 الجملة  العامة



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

126

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالیة

بن عروس 134242

4242بناءات إدارية06603
دراسات متعلقة بالبناءات 000142 42

نابل 211 9401 9401 3601 9401 9401 360

360 9401 9401 9401 9401 1بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663 1 360
هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل تميم 360 0201ج 1 940 1 940 1 360 1 940 1 940

زغوان 2220412412412412412432

2020بناءات إدارية06603
دراسات متعلقة بالبناءات 000120 20

412412412412412بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663 412
توسيع قصر المالية بزغوان 023412ج 412 412 412 412 412

بنزرت 23814814650814814650

814814814814650بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663 650
بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون بمنزل بورقيبة 022650ج 814 814 650 814 814



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

127

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالیة

باجة 313030

3030بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663
برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة 012230 30

جندوبة 325050

55بناءات إدارية06603
دراسات متعلقة بالبناءات 00015 5

4545بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663
تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المرا 013945 45

سليانة 34858535858535

8585858535بناءات إدارية06603 35
( برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00335ج 85 85 35 85 85

القيروان 411571576115715761

15715715715761بناءات إدارية06603 61
( برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00361ج 157 157 61 157 157



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

128

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالیة

القصرين 42137137

137137بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663
تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المرا 0139137 137

سيدي بوزيد 43136136

55بناءات إدارية06603
دراسات متعلقة بالبناءات 00015 5

131131بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663
تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المرا 0139131 131

المنستير 521 7091 7091 0841 7091 7091 084

1414141414بناءات إدارية06603 14
( برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00314ج 14 14 14 14 14

903903903903720بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663 720
بناء مجمع المالية بمنزل حياة بالمنستير 021720ج 903 903 720 903 903

792792792792350بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة06665 350



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

129

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالیة

بناء مكتب جهوي ومقر فرقة التفتيشات الديوانية بالمنستير 005350ج 792 792 350 792 792

المهدية 53404040404040

4040404040بناءات إدارية06603 40
( برنامج األداءات والجباية(دراسات متعلقة بالبناءات  00140ج 40 40 40 40 40

قفصة 71759494409494115

9494949440بناءات إدارية06603 40
( برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00340ج 94 94 40 94 94

7575بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663
تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المرا 013975 75

مدنين 821201205012012050

12012012012050بناءات إدارية06603 50
( برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00350ج 120 120 50 120 120

تطاوين 83444444

44444بناءات إدارية06603 4



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

130

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالیة

( برنامج األداءات والجباية(دراسات متعلقة بالبناءات  0014ج 4 4 4 4 4

226 3754 3755 7365 3753 3755 4905الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

131

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة المـالیة

بن عروس 134242

4242بناءات إدارية06603

دراسات متعلقة بالبناءات 000142 42

نابل 211 9401 9401 3601 9401 9401 360

360 9401 9401 3601 9401 9401 1بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663

هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل تميم 360 0201ج 1 940 1 940 1 360 1 940 1 940

زغوان 22412412432412412432

2020بناءات إدارية06603

دراسات متعلقة بالبناءات 000120 20
412412412412412412بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663

توسيع قصر المالية بزغوان 023412ج 412 412 412 412 412

بنزرت 23814814650814814650

814814650814814650بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

132

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة المـالیة

بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون بمنزل بورقيبة 022650ج 814 814 650 814 814

باجة 313030

3030بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663

برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة 012230 30

جندوبة 325050

55بناءات إدارية06603

دراسات متعلقة بالبناءات 00015 5
4545بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663

تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المرا 013945 45

سليانة 34858535858535

858535858535بناءات إدارية06603

( برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00335ج 85 85 35 85 85

القيروان 411571576115715761



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

133

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة المـالیة

1571576115715761بناءات إدارية06603

( برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00361ج 157 157 61 157 157

القصرين 42137137

137137بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663

تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المرا 0139137 137

سيدي بوزيد 43136136

55بناءات إدارية06603

دراسات متعلقة بالبناءات 00015 5
131131بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663

تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المرا 0139131 131

المنستير 521 7091 7091 0841 7091 7091 084

141414141414بناءات إدارية06603

( برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00314ج 14 14 14 14 14



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

134

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة المـالیة

903903720903903720بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663

بناء مجمع المالية بمنزل حياة بالمنستير 021720ج 903 903 720 903 903
792792350792792350بناء و تهيئة مراكز و محالت لمصالح الديوانة06665

بناء مكتب جهوي ومقر فرقة التفتيشات الديوانية بالمنستير 005350ج 792 792 350 792 792

المهدية 53404040404040

404040404040بناءات إدارية06603

( برنامج األداءات والجباية(دراسات متعلقة بالبناءات  00140ج 40 40 40 40 40

قفصة 7194941159494115

949440949440بناءات إدارية06603

( برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00340ج 94 94 40 94 94
7575بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة06663

تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المرا 013975 75

مدنين 821201205012012050



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

135

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة المـالیة

1201205012012050بناءات إدارية06603

( برنامج  المحاسبة العمومية(دراسات متعلقة بالبناءات  00350ج 120 120 50 120 120

تطاوين 83444444

444444بناءات إدارية06603

( برنامج األداءات والجباية(دراسات متعلقة بالبناءات  0014ج 4 4 4 4 4

226 3754 3755 2265 3754 3755 5الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

136

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالیة

جدول إجمالي حسب الواليات

بن عروس 134242

نابل 211 9401 9401 3601 9401 9401 360

زغوان 2220412412412412412432

بنزرت 23814814650814814650

باجة 313030

جندوبة 325050

سليانة 34858535858535

القيروان 411571576115715761

القصرين 42137137

سيدي بوزيد 43136136

المنستير 521 7091 7091 0841 7091 7091 084

المهدية 53404040404040



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية

 الباب :10

137

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالیة

جدول إجمالي حسب الواليات

قفصة 71759494409494115

مدنين 821201205012012050

تطاوين 83444444

226 3754 3755 7365 3753 3755 4905الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

 الباب :

ج.ت

10

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

138

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالیة

42بن عروس 1342
360 9401 9401 1نابل 211 9401 9401 360

412412432زغوان 22412412432
814814650بنزرت 23814814650
30باجة 3130
50جندوبة 3250
858535سلیانة 34858535
15715761القیروان 4115715761
137القصرین 42137

136سیدي بوزید 43136
084 7091 7091 1المنستیر 521 7091 7091 084
404040المھدیة 53404040
9494115قفصة 719494115
12012050مدنین 8212012050



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

 الباب :

ج.ت

10

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

139

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة المـالیة

444تطاوین 83444

226 3754 3755 2265 3754 3755 5الجمـــلة : 



140

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول 
المحتوى الماديووفق التقسيم البرمجي للوزارة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 
2013

االنجازات المتوقعة إلى موفى سنة النسبة
2014

النسبة

 اإلستثمارات المباشرة

برنامج الديوانة

بناء وتهيئة مراكز ومحالت لمصالح 
الديوانة

▪ بناء مركز مشترك للشرطة والديوانة 
بحزوة

100%مواصلة إنجاز  أشغال البناءـــإنجاز جزء من الدراسات واألشغال▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة ببناء المقر المذكور

▪ تهيئة مقر فرقة األنياب بالحبيبية
▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة بتهيئة المقر 

المذكور
2% مواصلة إنجاز  أشغال التهيئةـــإنجاز جزء من الدراسات واألشغال

برنامج األداءات والجباية

بناء وتهيئة القباضات ومكاتب المراقبة

▪ تهيئة وتوسيع مركز مراقبة األداءات 
بالمنستير

▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة بتوسيع المقر 
المذكور

100%مواصلة إنجاز  أشغال التهيئة70%إنجاز جزء من الدراسات واألشغال

▪ بناء مكتب مراقبة األداءات بالمكناسي
100%مواصلة إنجاز  أشغال البناء60%إنجاز جزء من الدراسات واألشغال▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة ببناء المقر المذكور

▪ توسيع مكتب مراقبة األداءات باللجم
▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة بتوسيع المقر 

المذكور
100% مواصلة إنجاز  األشغال90%إنجاز جزء من الدراسات واألشغال

▪ توسيع مكتب مراقبة األداءات بمكثر
▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة بتوسيع المقر 

المذكور
100% مواصلة إنجاز  األشغال20%إنجاز جزء من الدراسات واألشغال

▪ توسيع مكتب مراقبة األداءات بمساكن
▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة بتوسيع المقر 

المذكور
100% مواصلة إنجاز  األشغالـإنجاز جزء من الدراسات واألشغال

تقدم إجناز املشاريع والربامج املتواصلة

الباب العاشر : وزارة املالية
نفقات التنمية لسنة 2014
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بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول 
المحتوى الماديووفق التقسيم البرمجي للوزارة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 
2013

االنجازات المتوقعة إلى موفى سنة النسبة
2014

النسبة

برنامج المحاسبة العمومية

دراسات العامة

▪ دراسة إلرساء نظام الجودة بالقباضات 
المالیة

اإلشهاد بالمطابقة العالمية ألنظمة ▪ إرساء نظام الجودة بمجموعة من القباضات المالية
الجودة لمجموعة من القباضات المالية

مواصلة عملية الحصول على شهائد %76
المطابقة للمواصفات العالمية للجودة 
والمحافظة عليها بالنسبة لمجموعة 

%100

البناءت اإلدارية

100%استكمال الدراساتـــإنجاز جزء من الدراساتاستكمال إنجاز دراسات بناء قباضة▪ دراسات متعلقة بالبناءات
مالية و5 مساكن وظيفية بمقرين (42 أد)

وتوسعة قصر المالية بزغوان (20 أد)

وبناء مسكن وظيفي بالرقاب (5 اد)

وتوسيع مركز مراقبة األداءات بجندوبة (5 أد)

بناء وتهيئة القباضات ومكاتب المراقبة

▪ تهيئة وتجديد البناية المخصصة لمصالح 
المالية بشارع قرطاج

100%إنجاز جزء من المشروع15%إنجاز جزء من المشروع▪ إنجاز أشغال البناء

▪ تجديد مبنى القباضة المالية نهج اإلستقالل 
سوسة

100%إنجاز جزء من المشروع90%إنجاز جزء من المشروع▪ إنجاز أشغال البناء

100%إنجاز جزء من المشروع85%إنجاز جزء من المشروع▪ إنجاز دراسات وأشغال البناء▪ توسعة مقر أمانة المال الجهوية بقفصة

▪ برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات 
متضررة

 مواصلة إنجاز األشغال المتعلقة بتهيئة قباضة 
ومركز مراقبة األداءات بطبربة (110 أد) وبحاجب 

العيون (63 أد) وتهيئة مكتب مراقبة األداءات 
بمنزل بورقيبة (300 أد) وبباجة (30 أد)

100%إنجاز جزء من المشروع40%إنجاز جزء من المشروع

100%إنجاز جزء من المشروعـــإنجاز جزء من المشروع▪ إنجاز أشغال البناء▪ بناء قاعة لألرشيف بالقباضة المالية بنفزة

▪ بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة ومسكن 
وظيفي ببني خيار

100%إنجاز جزء من المشروع20%إنجاز جزء من المشروع▪ إنجاز أشغال البناء
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بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول 
المحتوى الماديووفق التقسيم البرمجي للوزارة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 
2013

االنجازات المتوقعة إلى موفى سنة النسبة
2014

النسبة

▪ بناء مجمع للمالية ومسكن وظيفي 
بالقصرين

100%إنجاز جزء من المشروع30%▪ مواصلة إنجاز  األشغال▪ إنجاز دراسات وأشغال البناء

▪ بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن 
بقصر المالية بسليانة

100%إنجاز جزء من المشروعـــ▪ مواصلة إنجاز  األشغال▪ إنجاز دراسات وأشغال البناء

▪ بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة األداءات 
ببني حسان (قسط اول)

100%إنجاز جزء من المشروع50%▪ مواصلة إنجاز  األشغال▪ إنجاز أشغال البناء

▪ تهيئة وتوسيع أمانة المال الجهوية بسيدي 
بوزيد

100%إنجاز جزء من المشروع20%▪ إنجاز  أشغال التوسعة والبناء▪ إنجاز دراسات وأشغال البناء

100%إنجاز جزء من المشروعـــ▪ إنجاز  أشغال التوسعة والبناء▪ إنجاز دراسات وأشغال البناء▪ توسعة مقر أمانة المال الجهوية بالمهدية

▪ تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه من 
الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز 

المراقبة

▪ استكمال  أشغال تركيز أنظمة االستشعار والتنبيه 
من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة 

بكل من سيدي بوزيد (131 أد) وقفصة (75 أد) 
والقصرين (137 أد) وجندوبة (45أد)

100%إنجاز جزء من المشروعـــ▪ إنجاز  جزء من األشغال

▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة بتوسيع المقر ▪ توسعة قصر المالية ببنزرت
المذكور

100%إنجاز جزء من المشروع10%▪ إنجاز  أشغال التوسعة والبناء

▪ صيانة الشبكة الكهربائية بقصر المالية 
مدنين

100%إنجاز جزء من المشروع10%▪ إنجاز  أشغال الصيانة

▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة بتوسيع المقر ▪ توسعة مقر أمانة المال الجهوية بالقصرين
المذكور

100%إنجاز جزء من المشروعـــ▪ إنجاز  أشغال التوسعة والبناء

▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة بتوسيع المقر ▪ تهيئة وتوسعة مقر القباضة باللجم
المذكور

 إنجاز أشغال توسعة مقر أمانة المال  
الجهوية

100%إنجاز جزء من المشروعـــ

▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة بتوسيع المقر ▪ توسيع مجمع المالية فيكتور هيقو بسوسة
المذكور

100%إنجاز جزء من المشروعـــ▪ إنجاز  أشغال التوسعة والبناء

▪ إنجاز دراسات وأشغال متعلقة بتهيئة المقر ▪ تهيئة قصر المالية بالدهماني الكاف
المذكور

100%إنجاز جزء من المشروع30%▪ إنجاز  أشغال التهيئة



143

بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول 
المحتوى الماديووفق التقسيم البرمجي للوزارة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 
2013

االنجازات المتوقعة إلى موفى سنة النسبة
2014

النسبة

برنامج القيادة والمساندة

البناءت اإلدارية

100%إنجاز جزء من المشروع75%إنجاز جزء من المشروع▪ إنجاز دراسات وأشغال التهيئة والصيانة للبناية▪ تهيئة وصيانة البناية الكائنة بالحفصية

-إنجاز جزء من المشروع-إنجاز جزء من المشروع▪ إنجاز دراسات متعلقة ببناء مقر الوزارة▪ دراسات متعلقة ببناء مقر الوزارة

التكوين

▪ بناء مقر للمدرسة الوطنية  للمالية ومكتب 
مراقبة األداءات وقباضة مالية بنهج أنقلترا 

بتونس

▪ دراسات وأشغال لبناء مقر للمدرسة الوطنية 
للمالية ومكتب مراقبة األداءات وقباضة مالية

40%إنجاز جزء من المشروع-إنجاز جزء من الدراسات

إنجاز جزء من الدراسات المتعلقة -إنجاز جزء من الدراسات▪ إنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع▪ بناء طابق علوي بالمدرسة الوطنية للمالية
بالمشروع

%20
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 اإلستثمارات المباشرة

برنامج الديوانة

بناء وتهيئة مراكز ومحالت لمصالح 
الديوانة

▪ بناء مكتب جهوي ومقر فرقة 
التفتيشات الديوانية بالمنستير

44 %إنجاز جزء من األشغال350350▪ إنجاز  أشغال البناء

40 %إنجاز جزء من األشغال1200012000▪ إنجاز  أشغال البناء▪ بناء مقر اإلدارة العامة للديوانة

تجهيز مصالح الديوانة

100%إنجاز الشراءات12001200▪ إقتناء وسائل نقل▪ اقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة

100%إنجاز الشراءات630630▪ إقتناء معدات إرسال ومراقبة ميدانية▪ اقتناء معدات إرسال لمصالح الديوانة

▪ اقتناء معدات خصوصية لمصالح 
الديوانة

100%إنجاز الشراءات10001000▪ إقتناء معدات خصوصية مختلفة

الباب العاشر : وزارة املالية
نفقات التنمية لسنة 2014

بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول 
على الموارد ووفق التقسیم البرمجي للوزارة

العامة 
للمیزانیة

 نسبةالجملة
اإلنجاز

المحتوى المادي

املشاريع والربامج السنوية واجلديدة

المحتوى المادي
على القروض 

الخارجیة 
الموظفة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 2014التكلفة بحساب أد
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برنامج األداءات والجباية

دراسات العامة
▪ دراسة لنظم الجودة بمراكز ومكاتب 

المراقبة
▪ إرساء أنظمة الجودة المطابقة للمواصفات 

العالمية بمراكز ومكاتب المراقبة
تنظيم دورات تكوينية 6060

لألعوان مكاتب المراقبة
%23

بناءات إدارية

▪ دراسة متعلقة بالبناءات (برنامج 
األداءات والجباية)

▪ دراسات لتوسيع قاعة األرشيف ومركز مراقبة 
األداءات بجمال (40 أد) وبناء مستودع بمكتب 

مراقبة األداءات بتطاوين (4 أد)

100%إنجاز الدراسات4444

تجهيزات إدارية

▪ اقتناء وسائل نقل (برنامج األداءات 
والجباية)

▪ اقتناء وسائل نقل لإلدارة العامة لألداءات 
واإلدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 
واإلدارة العامة لإلمتيازات الجبائية والمالية

100%إنجاز الشراءات140140

▪ اقتناء معدات إدارية (برنامج 
األداءات والجباية)

▪ اقتناء مكيفات هواء وآالت فاكس وآالت ناسخة 
وموزعات هاتفية ومعدات اخرى

100%إنجاز الشراءات270270

▪ اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة 
مكاتب المراقبة

100%إنجاز الشراءات400400▪ اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مكاتب المراقبة

برامج إعالمية

▪ اقتناء معدات إعالمية (برنامج 
األداءات والجباية)

▪ اقتناء حواسيب وآالت طابعة لالدارة العامة 
لألداءات واإلدارة العامة للدراسات والتشريع 
الجبائي واإلدارة العامة لإلمتيازات الجبائية 

والمالية

100%إنجاز الشراءات160160

بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول 
المحتوى الماديووفق التقسیم البرمجي للوزارة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 2014التكلفة بحساب أد

على الموارد 
العامة 
للمیزانیة

على القروض 
الخارجیة 
الموظفة

 نسبةالمحتوى الماديالجملة
اإلنجاز
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بناء وتهيئة القباضات ومكاتب 
المراقبة

▪ إنجاز أشغال تهيئة وصيانة بمختلف مكاتب ▪ تهيئة وصيانة مكاتب المراقبة
المراقبة

100%إنجاز األشغال500500

برنامج المحاسبة العمومية

الدراسات العامة

▪ دراسة إلرساء نظام الجودة 
بالقباضات المالیة

▪ إرساء أنظمة الجودة المطابقة للمواصفات 
العالمية بالقباضات المالية

تنظيم دورات تكوينية ألعوان 3232
القباضات المالية

%100

إقتناء أراضي

100%شراء األرض268268▪ إقتناء قطعة أرض بالبحيرة▪ إقتناء أراضي

البناءت اإلدارية

▪ دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج 
المحاسبة العمومية)

دراسات لتجديد القنوات والشبكات المختلفة 
لقصر المالية بالمنستير (14 أد) وبناء مجمع 

المالية بالقطار قفصة (40 أد) وهدم وإعادة بناء 
مقر القباضة المالية ومسكن وظيفي ببوعرادة 
سليانة (35 أد) وبناء مجمع المالية بجرجيس

42%إنجاز جزء من الدراسات200200

(50 أد) وبناء أمانة المال الجهوية وقباضة مالية 
ومسكنين وظيفين بالقيروان (61 أد)

▪  برنامج تعهد وترميم البناءات 
االدارية (برنامج المحاسبة العمومية)

▪ أشغال لطالء ودهن داخلي وخارجي لمقر 
األمانة العامة للمصاريف (60 أد) ودهن داخلي 

لمقر الخزينة العامة (60 أد)

100%إنجاز األشغال120120

بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول 
المحتوى الماديووفق التقسیم البرمجي للوزارة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 2014التكلفة بحساب أد

على الموارد 
العامة 
للمیزانیة

على القروض 
الخارجیة 
الموظفة

 نسبةالمحتوى الماديالجملة
اإلنجاز
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تجهيزات إدارية

▪ اقتناء وسائل نقل (برنامج المحاسبة 
العمومية)

▪ اقتناء وسائل نقل لإلدارة العامة للمحاسبة 
العمومية واإلستخالص

100%إنجاز الشراءات425425

▪ اقتناء معدات إدارية (برنامج 
المحاسبة العمومية)

▪ اقتناء مكيفات هواء وآالت فاكس وآالت ناسخة 
وموزعات هاتفية ومعدات اخرى

100%إنجاز الشراءات4040

▪ اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة 
القباضات المالية

100%إنجاز الشراءات720720▪ اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة القباضات المالية

برامج إعالمية

▪ اقتناء معدات إعالمية (برنامج 
المحاسبة العمومية)

▪ اقتناء حواسيب وآالت طابعة لالدارة العامة 
للمحاسبة العمومية واإلستخالص

100%إنجاز الشراءات360360

بناء وتهيئة القباضات ومكاتب 
المراقبة

▪ إنجاز أشغال تهيئة وصيانة بمختلف القباضات ▪ تهيئة وصيانة القباضات المالية
المالية

100%إنجاز أشغال التهيئة والصيانة10001000

▪ هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل 
تميم

70%إنجاز جزء من األشغال13601360▪ إنجاز األشغال

▪ بناء مجمع المالية بمنزل حياة 
بالمنستير

80%إنجاز جزء من األشغال720720▪ إنجاز األشغال

▪ بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون 
بمنزل بورقيبة

80%إنجاز جزء من األشغال650650▪ إنجاز األشغال

100%إنجاز أشغال التوسيع412412▪ إنجاز أشغال التوسيع▪ توسيع قصر المالية بزغوان

بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول 
المحتوى الماديووفق التقسیم البرمجي للوزارة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 2014التكلفة بحساب أد

على الموارد 
العامة 
للمیزانیة

على القروض 
الخارجیة 
الموظفة

 نسبةالمحتوى الماديالجملة
اإلنجاز
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برنامج مصالح الميزانية

البناءت اإلدارية

▪  برنامج تعهد وترميم البناءات 
االدارية (برنامج مصالح الميزانية)

61%إنجاز جزء من األشغال350350▪ أشغال صيانة بمقر الوزارة بالقصبة

تجهيزات إدارية

▪ اقتناء وسائل نقل (برنامج مصالح 
الميزانية)

▪ اقتناء وسائل نقل للهيئة العامة للتصرف في 
ميزانية الدولة واإلدارة العامة للتأجير واإلدارة 

العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى واإلدارة 
العامة للموارد والتوازنات ووحدة التصرف في 

الميزانية حسب األهداف وخلية الظرف 
اإلقتصادي

100%إنجاز الشراءات8080

▪ اقتناء معدات إدارية (برنامج 
مصالح الميزانية)

▪ اقتناء مكيفات هواء وآالت فاكس وآالت ناسخة 
وموزعات هاتفية ومعدات اخرى

100%إنجاز الشراءات1414

برامج إعالمية

▪ اقتناء معدات إعالمية (برنامج 
مصالح الميزانية)

100%إنجاز الشراءات22▪ اقتناء حواسيب وآالت طابعة لمصالح الميزانية

برنامج التصرف في الدين

تجهيزات إدارية

▪ اقتناء معدات إدارية (برنامج 
التصرف في الدين)

▪ اقتناء  مكيفات هواء وآالت فاكس وآالت 
ناسخة وموزعات هاتفية ومعدات اخرى

100%إنجاز الشراءات33

بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول 
المحتوى الماديووفق التقسیم البرمجي للوزارة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 2014التكلفة بحساب أد

على الموارد 
العامة 
للمیزانیة

على القروض 
الخارجیة 
الموظفة

 نسبةالمحتوى الماديالجملة
اإلنجاز
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برامج إعالمية

▪ اقتناء معدات إعالمية (برنامج 
التصرف في الدين)

▪ اقتناء حواسيب وآالت طابعة لإلدارة العامة 
للتصرف في الدين والتعاون المالي

100%إنجاز الشراءات22

برنامج القيادة والمساندة

البناءت اإلدارية

▪  برنامج تعهد وترميم البناءات 
االدارية

▪ أشغال لتهيئة وصيانة حديقتي مقر الوزارة 
بالقصبة وتهيئة مقر األرشيف تحت األرض بمقر 

الوزارة القصبة

100%إنجاز المشروع5050

تجهيزات إدارية

▪ اقتناء وسائل نقل لإلدارات واإلدارات العامة ▪ اقتناء وسائل نقل
التابعة لبرنامج القيادة والمساندة

100%إنجاز الشراءات200200

▪ اقتناء مكيفات هواء وآالت فاكس وآالت ناسخة ▪ اقتناء معدات ادارية
وموزعات هاتفية ومعدات اخرى

100%إنجاز الشراءات4747

البرامج االعالمية

100%إنجاز الشراءات4040▪ اقتناء حواسيب وآالت طابعة▪ اقتناء معدات اعالمية

بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول 
المحتوى الماديووفق التقسیم البرمجي للوزارة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 2014التكلفة بحساب أد

على الموارد 
العامة 
للمیزانیة

على القروض 
الخارجیة 
الموظفة

 نسبةالمحتوى الماديالجملة
اإلنجاز



150

 التمويل العمومي

برنامج القيادة والمساندة

 مركز اإلعالمية بوزارة المالية

▪ تجديد الحواسيب المركزية بمركز معالجة ▪ إقتناء معدات إعالمية
المعلومات الجزيرة

100%إنجاز الشراءات400400

 ديوان مساكن أعوان المالية

▪ منحة لفائدة ديوان مساكن ألعوان 
المالية

▪ مصاريف التسجيل والمحاماة المتعلقة بشراء 
مساكن

100%إنجاز المشروع400400

 مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال 
بنوك عمومية

▪ مساهمة الدولة في الزيادة في رأس 
مال بنوك عمومية

▪ مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك 
عمومية

100%إنجاز المشروع500000500000

على القروض 
الخارجیة 
الموظفة

 نسبةالمحتوى الماديالجملة
اإلنجاز

بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول 
المحتوى الماديووفق التقسیم البرمجي للوزارة

االنجازات المنتظرة إلى موفى سنة 2013التكلفة بحساب أد

على الموارد 
العامة 
للمیزانیة
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