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49,941 49,941   نفقات التصرف

38,652 38,652  - التأجير العمومي

10,825 10,825  - وسائل المصالح

0,464 0,464  - التدخل العمومي

65,677 65,677   نفقات التنمية

0,913 0,913  - االستثمارات المباشرة

64,764 64,764  - التمويل العمومي

12,000 -2,000 14,000   صناديق الخزينة

(6,000) (-1,000) 7,000  - صندوق حماية المناطق السياحية

(6,000) (-1,000) 7,000  - صندوق تنمية القدرة التنافسية 

   في القطاع السياحي

127,618 -2,000 129,618 الجملـــة 
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()

مع قانون المالية األصلي. 

 حول تحيين قانون المالية لسنة 2013

   لقد تم بمقتضى القانون عدد27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية  

 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  

لسنة 2013 ضبط ميزانية  وزارة السيـاحــة في حـدود 129,618 م د .



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



1 نظـام أمـد

الباب السابع عشر
وزارة السياحة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة السياحة  

. 2013 م د   سنة 129,618 م د   مقابل  117,461 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  1,9 0,939 50,880 49,941 46,233

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -19,9 -13,096 52,581 65,677 73,117

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -19,9 -0,182 0,731 0,913 1,031

-19,9 -12,914% 51,850 64,764 72,086 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

13,37314,00014,000صناديق الخزينة

7,6127,0007,000 صندوق حماية المناطق السياحية

5,7607,0007,000 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

%12,157-132,722129,618117,461 الجملـــــة -9,4



نظـام أمـد

50 880 000

52 581 000
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الباب السابع عشر

وزارة السياحة

التوزيع حسب األجزاء

2014  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2014

 بحساب الدينار

14 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 461 117 الجملـــــة



نسبة الفارق تقديرات ق م المعطيـــات
التطور 2014 2013

 I - التذكیر بإعتمادات العنوان األول (1000 د)
%3,8 1474 40126 38652  - نفقات التأجير العمومي

-%5,0 -541 10284 10825  - نفقات وسائل المصالح 

%1,3 6 470 464  - نفقات التدخل العمومي

%1,9 939 50880 49941 الجملـــة :

%5,1 30 620 590  I - الموارد الذاتیة للمؤسسات (1000 د)
%6,1 30 520 490  - الديوان الوطني التونسي للسياحة

0 100 100  - المعهد األعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف

%1,9 969 51500 50531 المجموع العام :

 II - الوسائل البشریة المتوفرة 
-% 3,5 -3 82 85 1 - أعوان الوزارة

% 0 0 1 1  - أعضاء الديوان

% 22,7 15 81 66  - األعوان القارون*

% 23,1 12 64 52  السلك اإلداري 

% 21,4 3 17 14                   سلك العملة

-% 100,0 -8 0 8  - األعوان غير القارون

-4 6 10  اإلنتدابات

-3 82 85 الجملة عدد 1  :

معطیات عامة 
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حول مشروع میزانیة سنة 2014



نسبة الفارق تقديرات ق م المعطيـــات

التطور 2014 2013

2 - أعوان المؤسسات

%1,6 22 1382 1360   - الديوان الوطني التونسي للسياحة
%40,5 17 (-59) (-42)  ٭ إحاالت على التقاعد
-% 100 -43 (0) (43)  ٭ انتدابات

-% 37 -43 72 115
 - المعهد األعلى للدراسات السياحية بسيدي 

الظريف

% 0 0 (-6) (-6)  ٭ إحاالت على التقاعد
-% 100 -10 (0) (10)  ٭ انتدابات 
-% 64 -49 (28) (77)  ٭ األعوان غير القارين

-%1,4 -21 1454 1475 الجملة عدد 2  :
-%1,5 -24 1536 1560 الجملة العامة لألعوان  :

III - ھیاكـل التدخـل

%2 843 48515 47672  * مؤسسات النهوض بالقطاعات (1000 د)
%2,0 881 45358 44477  - الديوان الوطني التونسي للسياحة
-%1,2 -38 3157 3195  - المعهد األعلى للدراسات السياحية بسيدي الظريف

 * هياكل تدخل الديوان الوطني التونسي للسياحة
17 17  - المندوبيات الجهوية
8 8  - المدارس السياحية

%4,3 79 1920 1841  - عدد التالميذ بصدد التكوين
14 14  - عدد اإلختصاصات

%5,9 1 18 17  - المكاتب بالخارج
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  ــوان األول ــالعن
 

  نفقات التصرف
  
  
  

  تقدیم إجمالي
  

مقابل د  أ 50.880بـ  2014لسنة السياحة ضبطت نفقات التصرف لوزارة 

  .%1.9 مثل نسبةي وهو ما د أ 939 تقدر بـ بزيادةأي  2013سنة  د أ 49.941

  
            :ي  وزع هـذه النفقـات كمـا يلـوتتـ  
  د 1000                                            

  نسبة    الفارق  تقديرات  م.ق  إنجازات  نفقات  التصرف
  )د.أ(  2014  2013  2012    التطور 

            
  %3.8  1474  40126  38652  35475  نفقات التأجير  -

  % -5.0  -541  10284  10825  10300  المصالح نفقات وسائل -

   %0.1   6  470  464  459  نفقات التدخل  -

   %1.9  939  50880  49941  46234  الجملــة

  
  :بين الوزارة والمؤسسات التابعة لها على النحو التالي   المصالحنفقات  تتوزع

 د.أ  2365           نفقات مصالح الوزارة - 

 د.أ 48515           نفقات المؤسسات - 

 د.أ  )45358(        الديوان الوطني التونسي للسياحة -

 د.أ  )3157(    بسيدي الظريفلدراسات السياحية ل نفقات المعهد األعلى -

  ـــــــــ
د.أ  50880        الجملــة          
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 وتبلغ ميزانية المؤسسات الخاضعة إلشراف الوزارة باعتبار مواردها الذاتية

  :وتتوزع كاآلتي   د 49135

  

  د 1000                      
م    .ق  

2013    
تقديرات 

  سنة
2014  

  
  الفارق
  

        
  30  620  590  المـوارد الذاتيــة*  
        

  30  520  490  الديوان الوطني التونسي للسياحة .       

   السياحية  المعهد األعلى للدراسات.       

  بسيدي الظريف        

100  100  -  

        
  843  48515  47672  منحــة الدولــة*  

  873  49135  48262  الجملــة                           

  
  نفقات التأجير العمومي - ) 1
  
  

   د أ 40.126 ماقدرهياحة سلوزارة ال 2014لسنة  لتأجير العمومياحددت نفقات 

وتتوزع  % 3.8مثل نسبة تد  أ 1474 اهقدر بزيادةأي  2013سنة  د أ 38.652مقابل 

  :على باألساس هذه النفقات

               

              2013 سنة انتداباتتعديل  -

               4201اإلحاالت على التقاعد لسنة  -

                  اتدرج وترقيتـ -

               في األجور للزيادةالتأثير المالي  -
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  : التاليوالمؤسسات التابعة لها على النحو  ةالنفقات بين الوزار هذه تتوزعكما 
  
  
  
  
  

  م.ق
2013  

  )د.أ(

تقديرات 
2014  

  )د.أ(

  الفارق
  

  )د.أ(

  نسبة
  التطور

 

          
 % 6.9        114  1750  1636   الوزارة -

 %3.9  1360  35941  34581  للسياحةالديوان الوطني التونسي  -

 معهد الدراسات السياحية العليا -

  بسيدي الظريف

  

2435  

  

2435  

  

0  

  

 ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  
  3.8 %  1474  40126  38652  الجملـة

  

  
  نفقات وسائل المصالح  - )  2
  

   د.أ 10825مقابل  د.أ 10284بمبلغ  2014لسنة  المصالح تقدر نفقات وسائل

  وتتوزع هذه النفقات على  %-5 مثل نسبةت د.أ -541 هقدر بنقصأي  2013سنة 

  :النحو التالي 

  

  

  م.ق  
2013  

  )د.أ(

تقديرات 
2014  

  )د.أ(

  الفارق
  

  )د.أ(

  نسبة
  التطور

 
          
   %  -24  465  489  اإلدارة المركزية  -
   %  - 479  9097  9576  للسياحةالديوان الوطني التونسي  -
معهد الدراسات السياحية العليا  -

  بسيدي الظريف
  

760  
  

722  
  
38 -  

  
%   

 ـــــــ ــــــ ــــــ  ــــــ  
   %  - 541  10284  10825  الجملـة
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الديوان الوطني التونسي للسياحة وتتوزع  مصاريف أساسا االعتماداتوتهم هذه 

  :التالية   النفقاتعلى ابرز 

  د.أ  3350              مصاريف تسيير المقر -

 د.أ  647            المندوبيات الجهوية للسياحة -

 د.أ  2100              مراكز التكوين السياحي -

 د.أ  3000                المكاتب بالخارج -

أد في نفقات وسائل المصالح  400و سيساهم الديوان الوطني التونسي للسياحة بـ

في المداخيل المتأتية و تتمثل هذه المساهمة باألساس . المتعلقة بمدارس التكوين السياحي

مراكز التكوين من تسجيل التالميذ المتكونين و عائدات بعض األنشطة التي تقوم بها 

عتمادات االأد بينما تصل  2500االعتماد الجملي المخصص يبلغ بذلك و . السياحي

  .أد 9617 المخصصة للديوان الوطني التونسي للسياحة الجملية لنفقات الوسائل

  لتدخل العمومينفقات ا  - )  3
  

 د.أ 470ما قدره  2014المخصصة لنفقات التدخل بالنسبة لسنة  االعتماداتتبلغ 

  . أد  6بزيادة تقدر ب أي  2013سنة  د.أ 464مقابل 

  :وتوزع هذه النفقات كما يلي  

  م.ق  
2013  

  )د.أ(

تقديرات 
2014  

  )د.أ(

  الفارق
  

  )د.أ(

  
 

    6  150  144  اإلدارة المركزية  -

      320  320  ن الوطني التونسي للسياحةالديوا -

    ــــ  ــــ  ــــ  

    6  470  464  الجملـة

  
  ةالمخصص النفقاتصبح أد ت 120 بـ ة الديوان التي تقدرساهمباعتبار مو 

  .أد 440 للتدخل
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  الثانــيــوان ــالعن
  

  نفقات التنمیة
  

            
            

  
و قد . اع السياحيـبشدة على القطالبالد التونسية  التي تعيشهااألحداث أثرت 

 . وبين اإلنتعاشة الظرفية بين التراجع النسبي مردود القطاع تبعا لذلك تراوح

إلشهار دعم مجهود امواصلة  2014إنقاذ القطاع سيتم خالل سنة مواصلة و ل 

 الترويج و ذلك من خالل اعتماد أنماط جديدة الستراتيجيات التسويق  للوجهة التونسيةو

من  أنواع جديدة وسيتم التركيز باألساس على عن طريق برامج للدعاية بتونس والخارج

تستجيب لحاجيات الطلب السياحي على غرار سياحة اإلقامة ودعم منتوجات  إليواءا

من دفع وتنويع االستثمار الخاص تمكنه ستشفائية والقولف باعتبار ما الوا السياحة الثقافية

داء أفضل للقطاع وتنمية الجهات إلى جانب إيالء األنشطة الترفيهية أهمية بالغة نظرا وآ

  .االجتماعيةبنوعية الحياة لكل الفئات  اإلرتقاء  لما تمكنه من تحقيق 

بتأهيل المحطات  لمحيط السياحيوا وسيتواصل العمل على دعم البنية األساسية

تفعيل الشاطئية و لمزيد النهوض بالسياحةالسياحية التقليدية وبعث محطات سياحية جديدة 

في تنويع المشهد السياحي والصحراوية  واالستشفائيةالبيئية السياحة سياحة اإلقامة ودور 

  .التونسي

ذلك بتأهيل كما سيتم العمل على إدماج السياحة ضمن اإلقتصاد الوطني و

  .المؤسسات السياحية 

  
II(-   4201تقديرات   
  

 السياحة وزارةلفائدة  2014الدفع المقترحة بالعنوان الثاني لسنة  اعتماداتتبلغ 

 مثلت د أ 13.096 هقدربنقص أي  2013في سنة  د أ   65.677مقابلد  أ  52.581
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و  ي القطاع السياحياإلستثمارات المباشرة ف متأتية من تراجع نفقات % 19.9-نسبة 

  .برنامج التأهيل السياحي

مقابل  د.أ 66.581النفقات تبلغالخاصة في الخزينة  الحساباتار ـوباعتب 

 . %-19.9مثل نسبة ت د أ 13.096 هقدر نقصبأي  2013سنة  د أ 79.677

  

  :كمـا يلـي   االعتماداتوتتـوزع هـذه 

 
  

  التطــور  2014  2013  2012
  النسبة  الفارق  اتتقدير  م.ق  إنجازات  
 %  )د.أ(  )د.أ(  )د.أ(  )د.أ(  
            العنـوان الثانـي

            
  %-19.9  -182  731  913  933  االستثمارات المباشرة -

  %-19.9  -12914  51850  64764  72086  التمويل العمومي -        

  %-19.9  - 12914  51819  64733  72055  موارد عامة للميزانية*

            

  ـــــ  ـــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  

 -13096  52581  65677  74092  الجملـة                   
  

19.9-%  

    0  14000  14000  13372  الحسابات الخاصة في الخزينة-

  ـــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  

  %-19.9  -13096  66581  79677  87464  الجملـة                  

  

المباشرة والتمويل  الستثماراتاويستوجب مبلغ الدفوعات المقترحة بعنوان 

  :التالية   االعتماداتالعمومي ترسيم 
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    د.أ   67125        قانـون البـرامج •

o د.أ     731      المباشرة االستثمارات     
o د.أ  55981        التمويل العمومي     

  
      د.أ   52581        التعهـد اعتمادات •

o د.أ   731      المباشرة االستثمارات     
o د.أ   51850        التمويل العمومي      

  

  :كمـا يلـي   االعتماداتوتتـوزع هـذه 

  

  المباشرة االستثمارات  - 1  

  :يلي  د وتتوزع كما  أ 731 ق   دره ما 2014المقترحة لسنة  االعتماداتتبلغ   

  

  )د.بحساب أ(    

  الفصـول
  

  قانون
  البرامج

  االعتمادات
  

  الدفع  التعهد
        

  731  731  731  جديدةمشاريع وبرامج 
  

  120  120  120    تجهيزات إدارية *      

  511  511  511  تهيئة المحيط السياحي*      

  برامج إعالمية              *     

  التكوين*      

20  

80  

20  

80  

20  

80  

        
        

  731  731  731    الجملــة  
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  التمويل العمومي  - 2 

  :د وتتوزع كما يلي .أ 51.850 قدره ما 2014المقترحة لسنة  االعتماداتتبلغ 

  

  )د.بحساب أ(

  الفصـول
  

  قانون
  البرامج

  إعتمادات على 
  م ع م

  الدفع  التعهد
       

  51850  51850  55981    مشاريع وبرامج جديدة *
        

في ميدان الخدمات والهيكل  االستثمارات -

  )الديوان الوطني التونسي للسياحة(األساسي 

  

6850  

  

2719  

  

2719  
        

 في ميدان التربية والتكوين االستثمارات -

  )الديوان الوطني التونسي للسياحة(

  

600  

  

600  

  

600  
        

  48500  48500  48500  االقتصاديالتدخالت في الميدان  -
        

)8500(  )8500(  )8500(   إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية §  
        

)40000(  )40000(  )40000(  اإلشهاربرنامج الدعاية و §  
        

         الديوان الوطني التونسي (تسديد قروض  -

  )للسياحة   

  

31  

  

31  

  

31  

  
        

 51850  51850  55981    الجملــة  
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  : في ما يلـيالعمومي  بقسم التمويلأهم المشاريع والبرامج المدرجة  وتتمثل

الوطني التونسي للسياحة يقوم به الديوان  ذيال : برنامج الدعاية واإلشهار .1

الوسائل الدعائية   بمختلفالذي يتمثل في ترويج المنتوج السياحي التونسي و

 .لهذا البرنامج د .م 40 تم ترسيم مبلغقد الحديثة و

 

الذي يتمثل في تحمل  :برنامج إعانة الدولة للباعثين في القطاع السياحي   .2

قطاع عالوة على إسناد منح الدولة لتنفيل فوائض القروض المسندة لفائدة ال

وقد . في مناطق التنمية الجهوية ومنحة دراسات الهندسة المدنية  االستثمار

بميزانية الديوان الوطني التونسي للسياحة لهذا د .م 8,5تم ترسيم مبلغ 

  .باعتبار تسديد المتخلدات الصنف من النفقات 

 
  :و التهيئات السياحية البنية األساسية .3

و ذلك إلنجاز أشغال التهيئة المتعلقة بالمناطق  د.م 1.94غ وقع ترسيم مبل

و يتدخل الديوان الوطني التونسي عن طريق الوكالة العقارية . السياحية

السياحية التي تقوم بربط المناطق المتفق على إنجازها بالشبكات العمومية 

تقوم من الكهرباء و الماء و التطهير ثم تحيلها إلى البلدية المعنية التي 

 .بدورها بحث القطاع الخاص على االستثمار بها
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  الحسابــات الخاصــة فــي 
   الخزینــة

  
  
  

  
المدرجة بميزانية المقترح بالنسبة للحسابات الخاصة في الخزينة  االعتماديقدر 

  :على النحو التالي   موزعة د.أ 14000 بـ 2014لسنة السياحة  وزارة 

  

    د.أ  7000        صندوق حماية المناطق السياحية -

   د.أ 7000    القطاع السياحي صندوق تنمية القدرة التنافسية في -

  

I -  صندوق حمایة المناطق السیاحیة  

  
وتتمثل  1993من قانون المالية لسنة  38أحدث هذا الصندوق بمقتضى الفصل 

تدخالته في منح البلديات السياحية مساهمات مالية إلنجاز برامجها في مجال النظافة 

بلدية  40المنتفعة بالصندوق  والتطهير وتجميل المحيط السياحي ويبلغ عدد البلديات

  .سياحية 

موارده وتقدر من األداء على النزل  % 50ويمول هذا الصندوق عن طريق 

    .د .أ 7000بمبلغ  2014بالنسبة لسنة  ونفقاته
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 :وتتـوزع مـوارد ونفقـات الصنـدوق كمـا يلـي  

  

  )د 1000بحساب (    
  2014تقديرات   

    
  7000  المــوارد

    
    
    

  7000  الجملـة                                     

    
  النفقــات

  
7000  

    
            

  7000  الجملـة                                 
 
  
  

II  -  صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في القطاع السیاحي  

  

وتتمثل  1996ة ـمن قانون المالية لسن 58دث هذا الصندوق بمقتضى الفصل ـأح

يجية إشهارية في العمل على تحسين المنتوج السياحي بواسطة برامج تروتدخالته في 

  .الداخل والخارج 

  
  . موظفةويمول هذا الصندوق عن طريق موارد جبائية 
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من  االعتماداتوتمكن هذه  د.أ 7000بـ  2014وتقدر موارد الصندوق لسنة 

الممول عن طريق ميزانية التنمية ج مم البرناوالترويج الذي يدع تغطية برنامج اإلشهار

  واإلشهارللدعاية  ةالمخصصات االعتمادبلغ التونسي للسياحة وبذلك ت الوطني للديوان

  .د .أ 47000

  

 :وتتـوزع مـوارد ونفقـات الصنـدوق كمـا يلـي 

  

          
       )د 1000بحساب (    

  2014تقديرات   

    
  7000  المــوارد

    
            

    
  7000  الجملـة                                 

    
  النفقــات

  
7000  

            

    
  7000  الجملـة                               

  
  

  

  

 
 



نظـام أمـد

وزارة السياحة

17

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب السابع عشر

تقديرات الحسابات
2014

 بحساب الدينار
م.ق 
2013

صندوق حماية المناطق السياحية

الموارد 
النفقات 

7 000 000
7 000 000 7  000  000

7  000  000

صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

الموارد 
النفقات 

7 000 000
7 000 000 7  000  000

7  000  000

000 000 14 الجملة :  14  000  000



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

17  الباب:
وزارة السياحة

2014نفقات التصرف لسنة

18

2014
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 140المنح المخولة للسلط العمومية

000 275 1تأجير األعوان القارين

000 335تأجير األعوان غير القارين

000 435 2منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

000 941 35منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 126 40 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 465نفقات تسيير المصالح العمومية

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

722 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

9 097 000

000 284 10 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 25التدخالت في الميدان االجتماعي

التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة

000 125المساهمات في المنظمات العالمية

000 320منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 470 القسم الثالث  :   جملة

000 880 50الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:17
وزارة السياحة

2014

2014نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2013

19

140 000 000 140المنح المخولة للسلط العمومية01100

1 275 000 000 000114 161 1تأجير األعوان القارين01101

335 000 000 335تأجير األعوان غير القارين01102

2 435 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

2 435 000

35 941 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

34 581 0001 360 000

000 126 40 القسم األول  :   جملة 38 652 0001 474 000

465 000 000 24-000 489نفقات تسيير المصالح العمومية02201

722 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

760 000-38 000

9 097 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

9 576 000-479 000

000 284 10 القسم الثاني  :   جملة 10 825 000-541 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:17
وزارة السياحة

2014

2014نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2013

20

25 000 000 0005 20التدخالت في الميدان االجتماعي03302

000 4-000 4التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة03305

125 000 000 0005 120المساهمات في المنظمات العالمية03307

320 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية03325
بعنوان التدخالت

320 000

000 470 القسم الثالث  :   جملة 464 0006 000

000 880 50الجملة  العامة 49 941 000939 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

21

000 140المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 140 000

000 99تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 99 000

000 41تأجير  أعضاء  الدواوين 41 000

000 275 1تأجير األعوان القارين:01101الفصل 1 161 000114 000

000 538األجر  األساسي  والتدرج 500 00038 000

650 419المنح  الخصوصية  القارة 370 00049 650

000 0001 18المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 17 000

600 00047 328منحة  التصرف  والتنفيذ 280 400

850650منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 200

000500 2منحة  المشاريع 1 500

600 4منحة  التكاليف  البيداغوجية 4 600

000 66المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 66 000

100-200منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 300

740 98المنح  المرتبطة  بالوظيفة 100 000-1 260

500-500 67المنحة  الوظيفية 68 000

000 11المنحة  الكيلومترية 11 000

500-000 4منحة  السكن 4 500

260-240 16المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 16 500

500 52منحـة اإلنتـاج 45 0007 500

000 5001 2منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 1 500

500 0006 50منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 43 500

510 8منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 7 0001 510

510 5101 8منحة  الساعات  اإلضافية 7 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

22نظـام أمـد

600 3المنح    العائلية 3 300300

000300 3المنحة  العائلية 2 700

600منحة  األجر  الوحيد 600

000 154المساهمات  المحمولة  على  المشغل 135 70018 300

000 335تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 335 000

000 335األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 335 000

000 15-000 60التأجير  المباشر  لألعوان 75 000

اتفاقيات  مع  مؤسسات[ التأجير    غير  المباشر  لألعوان   ]275 00015 000 260 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:01124الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

2 435 000 2 435 000

000 435 2مؤسسات  التعليم  العالي 2 435 000

000 435 2معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف 2 435 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:01125الفصل
لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

35 941 000 34 581 0001 360 000

000 941 35مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 34 581 0001 360 000

000 360 0001 941 35الديوان  الوطني  للسياحة  التونسية 34 581 000

40 126 000 000 474 0001 652 38جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

 توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية : 

23

000 24-000 465نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 489 000

000 2-000 35األكرية واألداءات البلدية 37 000

100-400إستهالك الماء 500

000 1-000 6إستهالك الكهرباء والغاز 7 000

000 40اإلتصاالت 40 000

000 2-000 13االتصاالت الهاتفية 15 000

000 0002 22تراسل المعطيات 20 000

000 5كراء الشبكات القارة 5 000

000 12إقتناء األثاث 12 000

000 12تأثيث اإلدارة 12 000

000 3-000 92الوقود 95 000

000 3-000 42شراء الوقود لوسائل النقل 45 000

000 50حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 50 000

000 7إقتناء المعدات 7 000

000 7معدات التصرف اإلداري 7 000

000 3مصاريف التأمين 3 000

000 2تأمين وسائل النقل 2 000

000 1تأمين األشخاص 1 000

500 4-000 46التعهد والصيانة 50 500

500-000 7اإلعتناء بالبنايات 7 500

000 1-000 34تعهد وصيانة وسائل النقل 35 000

000 3-000 5تعهد وصيانة المعدات و األثاث 8 000

000 10مصاريف التنظيف 10 000

000 10النفقات المباشرة للتنظيف 10 000

000 20لوازم المكاتب 20 000

000 2المطبوعات 2 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

24نظـام أمـد

000 2المطبوعات الرسمية 2 000

000 2التوثيق 2 000

000 1الوثائق المكتوبة 1 000

000 1الوثائق األخرى 1 000

700 2-300 19الصحف والمجالت 22 000

000 20إشتراكات بوكاالت اإلعالم 20 000

000 4تعليق ونشر اإلعالنات 4 000

000 4نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 4 000

500 2-000 28مصاريف  اإلعالمية 30 500

000 1-000 22شراء اللوازم والمعدات 23 000

500-000 3شراء منظومات 3 500

000 3نفقات الصيانة 3 000

000 1-خدمات إعالمية أخرى 1 000

000 10نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 10 000

" 000 3أدب"نفقات استغالل منظومة  3 000

" 000 2إنصاف"نفقات استغالل منظومة  2 000

000 4نفقات استغالل منظومة أمان 4 000

000 1استغالل منظومات إعالمية أخرى 1 000

000 1-000 4مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 5 000

000 3مصاريف اإلستقباالت 3 000

000 1-000 1مصاريف اإلقامة 2 000

000 40مصاريف المهمات 40 000

000 2-000 5إكساء األعوان 7 000

000 2-000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 7 000

000 1إرجاع مصاريف التنقل 1 000

000 1المنحة الكيلومترية للتنقل 1 000

000 40مصاريف نقل األشخاص 40 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

25نظـام أمـد

000 40مصاريف نقل األشخاص بالخارج 40 000

200 2-800 10تكوين ورسكلة األعوان 13 000

000 8ملتقيات للتكوين 8 000

000 2-000 1تربصات تكوين 3 000

200-800 1التكوين في اإلعالمية 2 000

500نفقات طبية لفائدة األعوان 500

300نفقات التداوي 300

200شراء األدوية والمواد الصيدلية 200

500 1-500 1تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 3 000

000 1اللجان الطبية 1 000

000 1-000 4معاليم الجوالن و العبور 5 000

500-000 3معاليم الجوالن 3 500

500-000 1معاليم العبور 1 500

500-500نفقات التصرف األخرى 1 000

500-500نفقات مختلفة 1 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:02224الفصل
 المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

722 000-38 000 760 000

000 38-000 722مؤسسات  التعليم  العالي 760 000

000 38-000 722معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف 760 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:02225الفصل
 لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

9 097 000-479 000 9 576 000

000 479-000 097 9مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 9 576 000

000 479-000 097 9الديوان  الوطني  للسياحة  التونسية 9 576 000

10 284 000-541 000 000 825 10جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

26

000 25التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 20 0005 000

000 0005 25منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 20 000
000 5وداديات األعوان 20 00025 000

000 4-000 4التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة:03305الفصل

000 4-تظاهرات ثقافية و مهرجانات 4 000
000 4-المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية 4 000

000 125المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 120 0005 000

000 0005 125منظمات ذات صبغة خصوصية 120 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة:03325الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

320 000 320 000

000 320مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 320 000
000 000320 320الديوان  الوطني  للسياحة  التونسية

470 000 000 0006 464جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

27

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

17 الباب:
وزارة السياحة

000 000100 157 0003 000100 000722 435 2المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 000100 157 0003 000100 000722 435 2مؤسسات  التعليم  العالي

000 000520 358 00045 000320 000520 097 0009 941 35المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 000520 358 00045 000320 000520 097 0009 941 35مؤسسات  النهوض  بالقطاعات

000 000620 515 00048 000320 000620 819 0009 376 38الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

28

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

17 الباب:
وزارة السياحة

000 100مؤسسات  التعليم  العالي 3 157 000 100 000 722 000 2 435 000

000 000100 157 0003 000100 000722 435 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

29

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

17 الباب:
وزارة السياحة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 520مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 45 358 000 320 000 520 000 9 097 000 35 941 000

000 000520 358 00045 000320 000520 097 0009 941 35الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

30

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة السياحة
17  الباب:

000 100مؤسسات  التعليم  العالي 3 157 000 100 000 722 000 2 435 000

000 000100 157 0003 000100 000722 435 2معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف

000 000100 157 0003 000100 000722 435 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

31

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

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة السياحة
17  الباب:

000 520مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 45 358 000 320 000 520 000 9 097 000 35 941 000

000 520الديوان  الوطني  للسياحة  التونسية 45 358 000 320 000 520 000 9 097 000 35 941 000

000 000520 358 00045 000320 000520 097 0009 941 35الجملة  العامة



نظـام أمـد

2014الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

32

1رئيس أو مدير ديوان
1الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2014
2014

وزارة السياحة 17

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

33

دينــار0 تكلفة االنتدابات : 

66السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

66,06متصرف

66  الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

34

48السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
25متصرف

7متصرف مستشار
7كاتب راقن
9ملحق إدارة
17سلك العملة

14عامل صنف 
36عامل صنف 
57عامل صنف 

1سلك أعوان وزارة المالية
1متفقد رئيس للمصالح المالية

1سلك إطارات و أعوان السجون و اإلصالح
1منشط فريق سجون

7سلك مستشاري المصالح العمومية
7مستشار المصالح العمومية

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

2متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف
4السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

4تقني
81الجملة



35 نظـام أمـد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة السلك و الرتبة/ المؤسسة      

معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف

6سلك الملحقون 

6أعوان ملحقون بمقتضى اتفاقيات 

000 660جملة المؤسسة : 

000 60  الجملة العامة :  6



36 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف

15السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

5متصرف 

5كاتب راقن 

5ملحق إدارة 

16سلك العملة

15عامل صنف  

32عامل صنف  

55عامل صنف  

62عامل صنف  

72عامل صنف  

6سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي 

6أستاذ التعليم الثانوي 

7سلك المدرسين الباحثين بالجامعات 

3مساعد  التعليم العالي 

4أستاذ التعليم العالي 

44جملة المؤسسة : 

44  الجملة العامة : 



37نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  السلك و الرتبة/ المؤسسة      

معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف

5سلك العملة

55عامل صنف  

12سلك األساتذةالمعاونين 

12أستاذ معاون صنف أ 

11سلك الملحقون 

11أعوان ملحقون 

28جملة المؤسسة : 

28  الجملة العامة : 



38نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

الديوان  الوطني  للسياحة  التونسية

32اإلطارات

7متصرف رئيس 

6متصرف مستشار 

4مهندس عام 

8متصرف 

7أستاذ التعليم الثانوي التقني 

2أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

25أعوان التنفيذ 

5حاجب رئيس 

4عون إستقبال 

4حارس 

3عون خدمات 

2أمين مخزن 

4رئيس عملة 

3سائق سيارة 

000 59554جملة المؤسسة : 

000 554  الجملة العامة :  59



39 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الديوان  الوطني  للسياحة  التونسية

748اإلطارات

26متصرف عام 

31متصرف رئيس 

68متصرف مستشار 

5حافظ رئيس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

5حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

8مهندس عام 

8مهندس رئيس 

7مهندس أول 

6محلل رئيس 

8مهندس معماري رئيس 

3مهندس معماري أول 

7معماري رئيس 

16معماري أول 

335 و 2متفقد صحي صنف  

378 و 2متفقد فندقة صنف  

396 و 2متفقد سياحة صنف  

130متصرف 

14مهندس 

8محلل أول 



40 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

12خبير متعاقد 

80أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى 

97أستاذ التعليم الثانوي التقني 

383أعوان المساندة أو التسيير 

5واضع برامج أو مبرمج 

30محرر 

35محرر أول 

22متفقد صحي 

40متفقد فندقة 

25متفقد سياحة 

8كاتب مديرية 

50كاتب راقن 

15نائب وكيل 

20محرر مساعد 

38أمين مخزن درجة  

55قيم 

30فني سامي 

20أ.كاتب مديرية د 

20كاتب ثقافي مساعد 

251أعوان التنفيذ 

3مستكتب إدارة 

14عون تقني 

6موزع أو مشغل هاتف أول 

2موزع أو مشغل هاتف 



41 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

210عون خدمات درجة  

10مستكتب أول 

1محتسب 

5حاجب رئيس 

130حاجب رئيس درجة  

22وكيل مخزن درجة  

22 و 1حامل بريد درجة  

3مسير آالت إعالمية 

7عون إستقبال 

2حارس 

115عون خدمات درجة  

20عون خدمات 

2عون خدمات مختص 

5وكيل خزانة الثياب 

7حاجب 

3أمين مخزن 

10رئيس عملة 

2بستاني 

2طباخ مساعد 

12طباخ 

10سائق ميكانيكي 

23سائق سيارة 

1ميكانيكي 

3سائق سيارات الشحن 



42 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

9سائق أول 

20عون إستقبال ذو كفاءة 

10عون إستقبال أول 

382 1جملة المؤسسة : 

382 1  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة

17  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000731 731اإلستثمارات المباشرة

51 850 00051 850 000

52 581 000

دينارا000 581 52 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

52 581 000

43

وزارة السياحة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

17  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

731

51 850

731731

51 85051 850

التعهد

731731

51 85051 850

731731731731731

51 85051 85051 85051 85051 850

52 58152 58152 58152 58152 581

 II جملة فرعية

2014

44

وزارة السياحة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة السياحة

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

45

17 الباب:

تجهيزات إدارية 06604120120120

برامج إعالمية 06605202020

التكوين 06606808080

تهيئة المحيط السياحي 06718511511511

731731731 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة السياحة

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

46

17 الباب:

تجهيزات إدارية 06604120120120

برامج إعالمية 06605202020

التكوين 06606808080

تهيئة المحيط السياحي 06718511511511

731731731 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة السياحة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

47

17 الباب:

تجهيزات إدارية 06604

100100100إقتناء وسائل نقل 00 0001

202020إقتناء تجهيزات مختلفة 00 0002
120120120 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

202020إقتناء تجهيزات إعالمية 00 0002
202020 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي
الظريف

202020 00 0001

تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي
الظريف

202020 00 0003

202020تجهيزات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف 00 0004

202020تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف 00 0005
808080 06606جملــة الفصـل

تهيئة المحيط السياحي 06718

511511511المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي 00 0001
511511511 06718جملــة الفصـل
731731731 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 السياحة17 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

48

234تجهيزات إدارية06604 120 120 43 1 149 196 120 120 43 1 187 1 666

11برامج إعالمية06605 20 20 20 266 1 20 20 20 276 337

715التكوين06606 80 223 28 893 453 80 243 29 1 134 1 939

361 4تهيئة المحيط السياحي06718 511 550 840 10 641 4 061 511 550 1 140 10 641 16 903

856برنامج الترفيه06719 100 844 856 100 844 1 800
22 6451 3329337315 56713 7931 0319137316 177 14 082 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.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 السياحة17 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

49

تجهيزات إدارية06604
222 100 100 23 972 193 100 100 23 1 001 1 417 إقتناء وسائل نقل000100
12 20 20 20 177 3 20 20 20 186 249 إقتناء تجهيزات مختلفة000200

14943120120234 187431201201961 6661 066041جملــة الفصـل

برامج إعالمية06605
11 20 20 20 208 1 20 20 20 218 279 إقتناء تجهيزات إعالمية000200

58 58 58 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000400
06605337276202020126620202011جملــة الفصـل

التكوين06606
27 20 35 123 23 20 35 127 205  تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي000100

الظريف
57 20 80 20 73 20 20 100 20 90 250 تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف000300
25 20 8 8 92 10 20 8 9 106 153 تجهيزات مختلفة لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف000400
606 20 100 605 400 20 100 811 1 331 تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف000500

13429243804538932822380715 9391 066061جملــة الفصـل

تهيئة المحيط السياحي06718
4 361 511 550 840 10 641 4 061 511 550 1 140 10 641 16 903 المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي000100

361 6418405505114 06110 1405505114 6411 90310 0671816جملــة الفصـل

برنامج الترفيه06719
856 100 844 856 100 844 1 800 تدخالت في ميدان الترفيه000200

800844100856844100856 067191جملــة الفصـل



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

50 نظـام أمـد

22 6451 3329337315 56713 7931 0319137316 177 14 082 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة السياحة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

51

17 الباب:

 اإلستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل07802
األساسي

2 719 2 719 2 719

719 7192 7192 2الديوان الوطني التونسي للسياحة

600اإلستثمارات في ميدان  التربية و التكوين07803 600 600

600600600الديوان الوطني التونسي للسياحة

500 48التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 48 500 48 500

500 50048 50048 48الديوان الوطني التونسي للسياحة

31تسديد القروض07820 31 31

313131الديوان الوطني التونسي للسياحة

850 85051 85051 51الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة السياحة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م م.خ.ق.مج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

52

17 الباب:

اإلستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
719 2الديوان الوطني التونسي للسياحة 2 719 2 719

0001001 940 1 940 1 940 البنية األساسية والتهييئات السياحية

00020050 50 50 دراسات و بحوث

00040084 84 84 تهييئات و تجهيزات بالمقر

000500220 220 220 تهييئات و تجهيزات بالمندوبيات

000600175 175 175 إقتناء سيارات

000700250 250 250 إقتناء تجهيزات إعالمية

719 7192 078022جملــة الفصـل 2 719
اإلستثمارات في ميدان  التربية و التكوين07803

600الديوان الوطني التونسي للسياحة 600 600

000100300 300 300 تهيئة مراكز التكوين

000200300 300 300 تجهيز مراكز التكوين

07803600600جملــة الفصـل 600
التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810

500 48الديوان الوطني التونسي للسياحة 48 500 48 500

0001008 500 8 500 8 500 إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية

00020040 000 40 000 40 000 برنامج الدعاية و النشر

500 50048 0781048جملــة الفصـل 48 500
تسديد القروض07820

31الديوان الوطني التونسي للسياحة 31 31

00020031 31 31 تسديد قرض

078203131جملــة الفصـل 31
850 85051 85051 51الجملة 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 السياحة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

53

17 الباب:

717 20اإلستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802 2 719 2 933 8 505 64 310 16 730 2 719 3 253 1 975 74 507 99 184

717 20الديوان الوطني التونسي للسياحة 2 719 2 933 8 505 64 310 16 730 2 719 3 253 1 975 74 507 99 184
011 9اإلستثمارات في ميدان  التربية و التكوين07803 600 800 550 13 820 8 911 600 800 550 13 920 28 028 24 781

000 3تشجيعات مباشرة 2 127 3 000 2 127 15 000 5 127
011 6الديوان الوطني التونسي للسياحة 600 800 550 11 693 5 911 600 800 550 11 793 13 028 19 654

443 41التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 48 500 61 000 63 000 626 311 41 442 48 500 61 000 63 000 626 312 840 254

443 39الديوان الوطني التونسي للسياحة 48 500 61 000 63 000 619 711 39 442 48 500 61 000 63 000 619 712 831 654
الوزارة( برنامج التأهيل السياحي  )2 000 6 600 2 000 6 600 8 600

31تسديد القروض07820 31 31 358 31 31 31 358 451

31الديوان الوطني التونسي للسياحة 31 31 358 31 31 31 358 451
964 67028 02865 55665 08451 85067 083704 79972 08664 76451 85071 171 715 097 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

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 السياحة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014
م.خ.ق.مالبيان

54

17 الباب:

اإلستثمارات في ميدان الخدمات و الهيكل األساسي07802
717 20الديوان الوطني التونسي للسياحة 2 719 2 933 8 505 64 310 16 730 2 719 3 253 1 975 74 507 99 184

البنية األساسية والتهييئات السياحية 00010061 37745 3989402 1701 94010 92935 7987 4701 8501 94014 319
دراسات و بحوث 0002004 2413 23490113507543 2349011350754

تحسين المحيط السياحي 00030012 3259 9332 3929 9262 399
تهييئات و تجهيزات بالمقر 0004003 4962 175135110849922 17513511084992

تهييئات و تجهيزات بالمندوبيات 0005004 2113 3913003002203 391300300220
إقتناء سيارات 0006002 7111 7052102801753411 705210280175341

إقتناء تجهيزات إعالمية 0007004 3833 0732802507803 073280250780
تهيئة ميناء و نزل سيدي بوسعيد 0008004 6404 1814593 5911 049

مخطط مديري لألعالمية 0009001 8001 417300831 41730083
717 71920 9332 5052 3108 73064 71916 2532 9753 5071 18474 99جملــة الفصـل 07802

اإلستثمارات في ميدان  التربية و التكوين07803
000 3تشجيعات مباشرة 2 127 3 000 2 127 15 000 5 127

الديوان الوطني التونسي للسياحة(مركز التكوين السياحي بالرجيا   ) 0003003 0267 0001 0262 0001 0262 000
الديوان الوطني التونسي للسياحة(مركز التكوين السياحي كركوان   ) 0004002 1018 0001 1011 0001 1011 000

011 6الديوان الوطني التونسي للسياحة 600 800 550 11 693 5 911 600 800 550 11 793 13 028 19 654

تهيئة مراكز التكوين 00010014 72313 0289 6428003003 9819 5428003004 081
تجهيز مراكز التكوين 0002004 9312 1515503001 9302 1515503001 930

011 8205508006009 91113 9205508006008 02813 78128 24جملــة الفصـل 07803

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810



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

55 نظـام أمـد

07810

443 39الديوان الوطني التونسي للسياحة 48 500 61 000 63 000 619 711 39 442 48 500 61 000 63 000 619 712 831 654

إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية 000100317 577287 5798 0008 0008 5005 498287 5798 0008 0008 5005 498
برنامج الدعاية و النشر 000200514 068332 13355 00053 00040 00033 935332 13255 00053 00040 00033 936

ا 011100999
الوزارة( برنامج التأهيل السياحي  )2 000 6 600 2 000 6 600 8 600

برنامج التأهيل السياحي 0500008 6006 6002 0006 6002 000
443 50041 00048 00061 31163 442626 50041 00048 00061 31263 254626 840جملــة الفصـل 07810

تسديد القروض07820
31الديوان الوطني التونسي للسياحة 31 31 358 31 31 31 358 451

تسديد قرض 000200451358313131358313131
451358313131358313131جملــة الفصـل 07820

964 67028 02865 55665 08451 85067 083704 79972 08664 76451 85071 171 715 097 الجملة  العامة



نظـام أمـد

وزارة السياحة

56

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب السابع عشر

تقديرات الحسابات
2014

 بحساب الدينار
م.ق 
2013

صندوق حماية المناطق السياحية

الموارد 
النفقات 

7 000 000
7 000 000 7  000  000

7  000  000

صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

الموارد 
النفقات 

7 000 000
7 000 000 7  000  000

7  000  000

000 000 14 الجملة :  14  000  000



(بحساب أ د)

الدفع التعھد التكلفة  البیــــــــــان

 I - المناطق السياحية التقليدية

560 560 2800 ربط المركب السياحي عين أقطربقربص بالشبكة العمومية للتطهير 

150 150 400 تهيئة الفسحة الشاطئية الممتدة بين نزل المهدي وإيدي فيالج البرج 

500 500 2500 تزويد المحطة اإلستشفائية بالخبايات بالحامة قابس بالكهرباء 

250 250 500 إستكمال تهيئة الجزء المتبقي من المنطقة السياحية المرجان بطبرقة 

 II - المناطق السياحية الجديدة

350 350 450 إنجاز أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى ملعب الصولجان 

فالمنقو المنستير 

50 50 100 أشغال جلب المياه المعالجة من محطة التطهير الحمامات 

الجنوبية لري مالعب القولف ( القسط األول )

  دراسات

45 65 65 دراسة المؤثرات على المحيط لملعب الصولجان بالنفيضة

35 35 35 دراسات البنية األساسية

1940 1940 6850 المجموع

مشاريع التهيئات والبنية األساسية
ميزانية سنة 2014
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