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  ).1( 2013يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2013 ديسمبر 23 مؤرخ في 2013 لسنة 51عدد  قانون
  سم الشعب،با

  .وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي
  :اآلتي نصه  يصدر رئيس الجمهورية القانون

 
  أحكـام الميزانيـــة

 والمتعلــق 2012 ديــسمبر 29 المــؤرخ فــي 2012 لــسنة 27 مــن القانـــون عـــــدد 6 و5 و4 و3 و2 و1نقحــت الفــصول  ـ     الفــصل األول
  : كما يلي 2013بقانون المالية لسنة 

 ويبقـى مرخـصا فـي أن يـستخلص لفائـدة ميزانيـة الدولـة المقـابيض المتأتيـة مـن            2013يرخص بالنسبة إلى سـنة       : )جديد( األول   الفصل
  :  دينار مبوبـة كما يلي27.191.000.000تاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه األداءات والضرائب والمعاليم واأل

  
  دينار 18 858 600 000   موارد العنوان األول-
  دينار 7 443 100 000   موارد العنوان الثاني-
  دينار 889 300 000   موارد الحسابات الخاصة في الخزينة-

  .الملحق بهذا القانون" أ "            وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول 
  ) :جديد (2الفصل 

" ب "  دينـار وفقـا للجـدول    000 300 889 بــ  2013ة إلـى سـنة   يـضبط مبلـغ المـوارد الموظفـة للحـسابات الخاصـة فـي الخزينـة بالنـسب         
  .الملحق بهذا القانون

  ) :جديد (3الفصل 
  دينـار مبوبـة حـسب األجـزاء       27.191.000.000 بمـا قـدره      2013يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـــة            

  : واألقسام كما يلي
  

  فنفقات التصر:  الجزء األول
  دينار 000 600 780 9  التأجير العمومي :  القسم األول

  دينار 000 107 996  وسائل المصالح :  القسم الثاني

  دينار 000 860 826 6  التدخل العمومي :  القسم الثالث

  دينار 000 133 155  نفقات التصرف الطارئة :  القسم الرابع

دينار     000 700 758 17  :جملة الجزء األول    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :األعمال التحضيرية) 1(

  .2013 ديسمبر 22دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
  

 القــوانيــن



  102عـــدد   2013 ديسمبر 24 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4244صفحــة 

  فوائد الدين العمومي:  الجزء الثاني
  دينار  000 000 440 1  فوائد الدين العمومي  القسم الخامس

  دينار 000 000 440 1  :جملة الجزء الثاني  

  نفقات التنمية:  الجزء الثالث
  دينار  000 997 843 1  االستثمارات المباشرة :  القسم السادس
  دينار  000 853 745 1  التمويل العمومي :  القسم السابع
  دينار  000 022 36  نفقات التنمية الطارئة :  القسم الثامن
موارد الخارجيـــــة نفقـــــات التنميـــــة المرتبطـــــة بـــــال    :  القسم التاسع

  الموظفة
  دينار  000 128 472

  دينار  000 000 098 4  :جملة الجزء الثالث    
  

  تسديد أصل الدين العمومي:  الجزء الرابع
  دينار  000 000 005 3  تسديد أصل الدين العمومي  :  القسم العاشر
  دينار  000 000 005 3  :جملة الجزء الرابع    

  
  الخاصة في الخزينةنفقات الحسابات : الجزء الخامس

  دينار  000 300 889  الحسابات الخاصة في الخزينة نفقات  :  القسم الحادي عشر
  دينار  000 300 889  :جملة الجزء الخامس    

  .الملحق بهذا القانون" ت " عتمادات وفقا للجدول وتوزع هذه اال
  ) :جديد  (4الفصل 

  . دينار000 734 963 4 بــ2013 إلى سنة عتمادات برامج الدولة بالنسبةيحدد المبلغ الجملي ال
  .الملحق بهذا القانون" ث"عتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول وتوزع هذه اال

  ) :جديد  (5الفصل 
موزعـة    دينار 000 000 552 6 بما قدره 2013بالنسبة إلى سنــة " نفقات التنمية لميزانية الدولة :" يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث 

 : حسب األقسام كما يلي
  

   نفقات التنمية الجزء الثالث
  دينار  000 503 929 2  االستثمارات المباشرة :  القسم السادس
  دينار  000 006 893 1  التمويل العمومي :  القسم السابع
  دينار  000 349 601  نفقات التنمية الطارئة :  القسم الثامن
ة المرتبطـــــة بـــــالموارد الخارجيـــــة   نفقـــــات التنميـــــ  :  القسم التاسع

  الموظفة
  دينار   000 142 128 1

  دينار  000 000 552 6  :جملة الجزء الثالث    
  .الملحق بهذا القانون" ج"عتمادات وفقا للجدول وتوزع هذه اال
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  ) :جديد  (6الفصل 
  .2013 سنـة إلى بالنسبة  دينار3 005 000 000 بـــ العمومي الدين أصل إرجاع من الصافية الدولة قروض موارد مبلغ يضبط

 وفقــــــــــا لألبــــــواب واألجــــــزاء    2013تـوزع اعتمـادات البـرامج واعتمـادات التعهـد واعتمـادات الـدفع لميزانيـة الدولـة لـسنة            ـ    2 الفـصل  
  .2013 بقانون المالية لسنة  والمتعلق2012 ديسمبر 29 المـــــؤرخ فــي 2012 لسنـــــة 27الواردة بالقانـــون عــــــــدد 

  الترخيص في خصم مبلغ 

  من أرصدة الحسابات الخاصة في الخزينة
 دينار من بين أرصدة الحسابات الخاصة في الخزينة لفائدة 636.000.000 في خصم مبلــغ 2013يرخص بالنسبـة إلى سنة  ـ  3الفصل 

 .موارد العنوان األول من ميزانية الّدولة

  رد لفائدة إجراء تحويل موا
  ميزانية الدولة

 دينـار مـن الّرصـيد المتبقـي لـدى البنـك المركـزي        1.000.000.000 في إجراء تحويل مبلـغ  2013يرخص بالنسبة إلى سنة   ـ  4الفصل 
  .ـ العنوان األول ـلفائدة موارد ميزانية الّدولة " اتصاالت تونس"التونسي بعنوان التفويت في قسط من رأس مال 

 يم األسس المالية إجراءات لتدع
  العمومية  للبنوك

يرخص لوزير المالية القائم في حّق الّدولة في االكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية، حسب الحاجة، وذلك في ـ  5الفصل 
  ). دينار000 000 500(حدود خمسمائة مليون دينار 

  .ويتم توزيع هذا المبلغ بين البنوك المعنية بمقتضى قانون
  ة ـــمراجعة معلوم أتاوة الدعم الموظف

  اإلقامة بالمؤسسات السياحية  على
   ـ6 الفصل

 المتعلق بقانون 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 63 من الفصل 3تلغى الفقرة األولى من العدد  )1
 : وتعّوض بما يلي 2013المالية لسنة 

  
 سنة وذلك حسب تصنيف المؤسسات 12 كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه كل مقيم بالمؤسسات السياحية) 3

  :السياحية كما يلي 
  نجوم،3  أو2 صنفمن  د عن كل ليلة مقضاة بمؤسسة سياحية 1 -
  نجوم،4 د عن كل ليلة مقضاة بمؤسسة سياحية صنف 2 -
 . نجوم5 د عن كل ليلة مقضاة بمؤسسة سياحية صنف 3 -

 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 63 من الفصل 3 الوارد بالفقرة الثانية من العدد 2013 تاريخ غّرة أكتوبر يعّوض )2
 .2014 بتاريخ غّرة أكتوبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 ديسمبر 29

  العام وضعية المنتفعين بالعفولتسوية تعديل إجراء ال
  جتماعيةتجاه الصناديق اال

جراية "وتدرج مباشرة إثر عبارة " ورأس المال عند الوفاة " عبارة 2013 من قانون المالية لسنة 32تضاف إلى الفصل  ـ  7الفصــل 
 . الفقرة األولى من الفصل المذكورالواردة بالسطر األول من" الشيخوخة 
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  ن وأعوان الديوانةي لفائدة أعوان قوات األمن الداخلي والعسكريإسناد منافع
  الذين تعرضوا إلصابات نتيجة إعتداءات إرهابية

والعسكريين وأعوان الديوانة  بمقتضى ّولة ألعوان قوات األمن الداخلي إضافة إلى التعويضات والمنافع األخرى المخ ـ  8الفصل 
ن بالمنافع المنصوص عليها النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض لهم عن حوادث الشغل واألمراض المهنية، يتمتع األعوان المذكورو

 28أو أضرار بدنية نتيجة اعتداءات إرهابية بداية من   من هذا القانون وذلك في صورة تعرضهم إلصابات نتجت عنها وفاة10 و9بالفصلين 
  .2011فيفري 

ح موجه ضد قوات األمن  يخول االنتفاع بالمنافع المنصوص عليها بهذا القانون كل عمل فردي أو جماعي مسلاويعتبر اعتداء إرهابي
  .الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة قصد النيل من أمن الدولة واستقرارها

 من هذا القانون في صورة إصابتهم بأضرار بدنية نتيجة 8تتمثل المنافع المخّولة لفائدة األعوان المشار إليهم بالفصل ـ  9الفصل 
  :اعتداءات إرهابية في ما يلي 

 آالف دينار بحسب طبيعة اإلصابة وفقا لجدول مرجعي يضبط بمقرر من رئيس 10 آالف دينار و4ي يترواح بين مبلغ مال : أوال
وإذا كان الضرر موجبا لإلقامة بالهياكل االستشفائية العمومية، فإنه يتم صرف تسبقة إلى األعوان المعنيين في حدود ألفي دينار . الحكومة

  . التسبقة من المبلغ النهائيعلى أساس معاينة طبية أولية وتخصم

  .الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي : ثانيا

  : من هذا القانون في ما يلي 8تتمثل المنافع المخّولة ألولي الحق من األعوان الشهداء المشار إليهم بالفصل ـ ـ   1010الفصل الفصل 

  :لى والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي مبلغ مالي مقداره أربعون ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع ع: أوال

 . لكل واحد من الوالدين% 10 -
 . للقرين% 40 -
 . ألبناء الشهيد بالتساوي بينهم% 40 -

و في صورة عدم وجود قرين الشهيد . يو في صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوف
  . بالنسبة المخصصة له، كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة لألبناء عند إنفرادهيتمتع األبناء

  .وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى األبناء بالتساوي بينهم
  .و في صورة عدم وجود قرين و أبناء فإن النسبة المخصصة للقرين و األبناء تؤول لوالديه بالتساوي

  .وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى األبناء بالتساويعدم ة وفاة الوالدين ووفي صور
  .و في صورة وفاة الوالدين و عدم وجود قرين و عدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى اإلخوة األشقاء بالتساوي بينهم

 2012 لسنة 1دث بمقتضى القانون عدد األولوية في االنتفاع بإحدى تدخالت البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي المح : ثانيا
 لفائدة القرين واألبناء أو لفائدة األب واألم إذا لم يكن الشهيد 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 ماي 16مؤرخ في ال

  .متزوجا وذلك طبقا للشروط الخاصة باالنتفاع بتدخالت البرنامج المذكور
ويقصد بأحد أفراد .  استثنائية لفرد واحد من أفراد عائلة كل شهيد في القطاع العمومي وفقا لمؤهالتهماالنتداب المباشر بصفة: ثالثا 

  .العائلة القرين أو الفروع أو األصول أو اإلخوة بحسب األولوية
لجراية التعويضية في  من هذا القانون بتسبقة شهرية بعنوان ا8 الحق من األعوان الشهداء المذكورين بالفصل ويتمتع أولـ  11الفصل 

 طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق التعويضيةجرايات الحدود المبلغ الصافي آلخر أجر شهري للمعني باألمر وذلك إلى حين ضبط 
  . الخاص بكل سلكالمهنيةبالتعويض على حوادث الشغل واألمراض 

  .ويتم خصم هذه التسبقات عند تصفية الجراية

  . ألولي الحق في إطار اتفاقية تبرم بين الصندوق واإلدارة ذات النظرالتسبقاتد والحيطة االجتماعية صرف يتولى صندوق التقاع
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 من هذا 10 و9تحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة تتولى النظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى أحكام الفصلين ـ  12الفصل 
  .ذات النظرالقانون والمعروضة عليها من قبل اإلدارات 

يتعين أن تكون الملفات المحالة على اللجنة مرفقة بتقرير من قبل اإلدارة التي يرجع إليها بالنظر العون المعني يتضمن خاصة التنصيص 
  .على طبيعة اإلصابة وتحديد عالقة اإلصابة باعتداء إرهابي

  .تضبط تركيبة اللجنة ومشموالتها وطرق سير عملها بقرار من رئيس الحكومة

  . أوال من هذا القانون10 والفصل 9تحمل على ميزانية الدولة المنافع المنصوص عليها بالفصل ـ  13الفصل 

  نتفاع بتوقيف العملتوضيح إجراءات اال

  باألداء على القيمة المضافة

  :  من مجلة األداء على القيمة المضافة الجملة التالية11 من الفصل Iتحذف من الفقرة ـ  14الفصل 

  ".داءات في نهاية كل شهر سخ الموّجهة إلى مركز مراقبة األمكن إرسال الني" 

  إصــالح خطـــأ مـــاّدي

 المتعّلق 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 62الواردة بالفصل "  مكّرر84"تعّوض عبارة ـ  15الفصل 
 :  بعبارة 2013بقانون المالية لسنة 

  " ثالثا 84"

  .تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ  16فصل ال

  .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2013 ديسمبر 23تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد المنصف المرزوقي
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 -أ-  الجدول

 2013الدولة  لسنة  ميزانية موارد

 الصفحة األولى
  

الدينار     بحساب
 التقديرات بـــيــــان  الـمــوارد رقم  الفصول

    األول العنوان موارد  
    اإلعتيادية  الجبائية  المداخيل   : األول    الجزء  
   اإلعتيادية الـمباشرة األداءات  : األول        الـصنف   
   الضريبة  على الشركات  و الطبيعيين  األشخاص خلد  على  الضريبة  :1      
   الـمورد  من الخصم :التسبقات          

 000 000 125 3 واالجور  الـمرتبات 11-01
 000 000 94 البنوك لدى باالدخار الخاصة  بالحسابات االيداعات فوائد 11-02
 000 000 222 الـمنقولة االموال  مداخيل 11-03
 000 000 384 وأكرية ظرفية أجور  وساطة ، ،  عمولة  ، مكافأة 11-04
 000 000 39 الـمقيمين لغير  أتاوة 11-05
 000 000 8 العقارية الزائدة  القيمة  بعنوان  مداخيل 11-06
 000 000 164 الـموردة  اإلستهالك مواد على تسبقة 11-07
 000 000 430 على الصفقات % 1.5  تسبقة 11-08
 000 000 5 ولة لغير المقيمينالقيم المنق 11-09

 000 000 471 4 1 جملة  
     الضريبة على الشركات و   الطبيعيين األشخاص  دخل على  الضريبة   :2   
         الحساب على المدفوعة الـمبالغ : التسبقات     

 000 000 60 والتجارية الصناعية  االرباح  :  الطبيعيون االشخاص 12-01
 000 000 35 التجارية غير الـمهن أرباح   :طبيعيون ال االشخاص 12-02
 000 000 45 البترولية الشركات : الـمعنويون االشخاص 12-03
 000 000 656 البترولية  غير  الشركات  : الـمعنويون االشخاص 12-04

 000 000 796 2 جملة  
    على الشركات الضريبة و   الطبيعيين األشخاص  دخل على  الضريبة   :3   
   التسوية  :  

 000 000 97 الطبيعيون االشخاص 13-01
 000 000 1728 البترولية  الشركات 13-02

 000 000 27 النفط شركات كاهل على التكميلية  الـمعاليم مكرر13-02
 000 000 288 البترولية  غير  الشركات 13-03
 000 000 2 األشخاص  شركات مرابيح 13-04
 000 000 18 العقارية الزائدة  لقيمةا  بعنوان  مداخيل 13-05

 000 000 160 2 3 جملة  

 000 000 427 7 األول الصنف جملة 
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  -أ-  الجدول

 2013الدولة  لسنة  ميزانية موارد

 الصفحة الثانية
 الدينار     بحساب 

رقم  
 التقديرات بـــيــــان  الـمــوارد الفصول

     غير المباشرة اإلعتيادية     الـمعاليم    و   األداءات    :   الثــاني        الصنف 
   الديــوانيــة الـمعاليم : 1 

 000 000 601 التوريد عند الديوانيـة  الـمعاليم 21-01
 000 000 117 التوريد  عند  الديوانية  الخدمات  أتاوة 21-02
 000 000 12 التصدير  عند  الديوانية  الخدمات  أتاوة 21-03

 000 000 730 1 جملة 
   الـمضافة  القيمة  على  األداء : 2 

 000 000 400 2 التوريد نظام  :  الـمضافة القيمة  على  األداء 22-01
 000 000 000 2 داخلي نظام  :  الـمضافة القيمة  على  األداء 22-02

 000 000 400 4 2 جملة 
   اإلستهالك  معلوم : 3 

 000 000 251 الزيوت و البنزين  على اإلستهالك  معلوم 23-01
 000 000 378 الوقيد و  التبغ  على اإلستهالك  معلوم 23-02
 000 000 298 الوقيد و  التبغ  على الخصوصية  الزيادة 23-03
 000 000 234 الكحولية  الـمشروبات  على اإلستهالك  معلوم 23-04
 000 000 439 مختلفة منتوجات  على اإلستهالك  معلوم 23-05

 000 000 600 1 3   جملة 
   )التسجيل( الـمنقوالت و  العقود على الـمعاليم  :  4 

 000 000 255 الجبائي الطابع معاليم 24-01
 000 000 227 اإلنتقاالت على  الـمعاليم 24-02
 000 000 116 التسجيل على  أخرى معاليم 24-03
 000 000 99 التأمينات على  الوحيد الـمعلوم 24-04
 000 000 1 أخرى إدارية  موجبات مقابل معاليم 24-05

 000 000 698 4 جملة 
   أخرى  منتوجات  و النقل على  معاليم : 5 

 000 000 130  النقل على التعويضي الـمعلوم  25-01
 000 000 120 السيارة  العربات على  الـجوالن  معلوم 25-02
 000 000 1 الفضة  و الذهب و البالتين  من الـمصنوعات طبع  معلوم 25-03

 000 000 251 5   لةجم 
   الـمعاليم : 6 

 000 000 150 الجبائية الـمادة  في صادرة  وعقوبات  خطايا 26-02
 000 000 1   الـملغاة االداءات  بعنوان إستخالصات 26-04
 000 000 21 الخدمات  و  الـمنتوجات بعض تخص معاليم 26-05
 000 700 554 فائض مداخيل الصناديق الخاصة على النفقات 26-06

     
 000 700 726 6   جملة  
 000 700 405 8 الثاني الصنف جملة  
 000 700 832 15 األول الجـــــزء  جملــــة  



  102عـــدد   2013 ديسمبر 24 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4250صفحــة 

  -أ-  الجدول

 2013الدولة  لسنة  ميزانية موارد

 الصفحة الثالثة

  
الدينار     بحساب  

رقم  
 التقديرات بـــيــــان  الـمــوارد الفصول

   اإلعتيادية   الجبائية   غير   الـمداخيل : انيالث     الجزء  
    اإلعتيادية  الـمالية   الـمداخيل  :   الثالث         الصنف  

 000 500 1130   الخزينة  مرابيح و  العمومية  الـمنشآت  تحويالت 30-01
    بـمقتضى اخرى  الصادرة عن السلط اإلدارية ومبالغ الـمالية  والعقوبات الخطايا 30-02

 000 500 71  الزمن  بمرور  الحق سقوط بـمقتضى  أحكام أو مصالحات أو 
 000 000 3 الخدمات مختلف مصاريف من اموال  ارجاع 30-03
 000 500 1 و مصاريف التتبع الغير  لفائدة واالستخالص والتصرف  االدارة  مصاريف 30-04
 000 000 23  القروض فوائد استخالص 30-05
 000 000 2  و تأجيل دفع المعاليم  الّرفع اعتمادات بعنوان  الـمقبوضة االسقاطات 30-06
 000 000 29 شتى بعناوين مقابيض 30-07
 000 500 87 اإلجتماعي الضمان صناديق  مساهمات  و  دفوعات 30-08
 000 000 1 مساهمات استثنائية تطوعية 30-09
 000 000 636 تحويل أرصدة بعض الصناديق الخاصة 30-10

     
 000 000 985 1 الثالث الصنف جملة 
    اإلعتيادية الدولة  أمالك مداخيل :  الرابع     الصنف 

 000 000 119 الغاز عبور معاليم 40-03
 000 000 15 الغابات  مداخيل 40-04
 000 000 4 الدولة المالك  التابعة العقارات بيع 40-05

 000 000 868  مداخيل بيع األمالك المصادرة مكرر05-40
    اللقطات    بيع  من متحصل العمومي و  الـملك  اشغال  بعنوان إستخالصات 40-06

 000 000 5 والحيوانات الشاردة والبضائع المهملة  
 000 400 1 به االنتفاع  زال  الذي للدولة الراجع االثاث بيع 40-07
 000 000 20 األكرية 40-08
 000 500 8 الدولة أمالك من  أخرى محاصيل 40-09

     
     000 900 040 1 الرابع الصنف   جملة 
 000 900 025 3 الثاني الجزء جملة 

  000 600 858 18 األول العنوان  موارد جملة 
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    -أ-     الجدول

 2013الدولة  لسنة  ميزانية موارد

  الصفحة الرابعة
  

الدينار     بحساب  
رقم  
 التقديرات بـــيــــان  الـمــوارد الفصول

   الثاني العنوان موارد 
     
    اإلعتيادّية غير  الـمداخيل : الثالث    الجزء 
     
 000 000 100 القروض أصل إسترجاع مداخيل : الخامس       الصنف 

 000 000 100 القروض  أصل إسترجاع مداخيل  50-01
      
 000 100 333 1  ىأخر إعتيادية  غير مداخيل : السادس         الصنف 

 000 400 070 1  التخصيص مداخيل  60-01
 000 700 262  أخرى  إعتيادية  غير  مداخيل 60-02

 000 100 433 1 الثالث الجزء جملة 
     
   اإلقتراض  موارد : الّرابع    الجزء 
   الّداخلي  اإلقتراض موارد  :  السابع       الصنف 

 000 000 280 2 يالّداخل اإلقتراض موارد  70-01
     
    الخارجي  اإلقتراض  موارد :  الثامن       الصنف 

 000 872 257 3  الخارجي اإلقتراض موارد  80-01
     
   الموظفة الخارجي اإلقتراض موارد  :  التاسع         الصنف 

 000 128 472 الموظفة  الخارجي اإلقتراض موارد  90-01
    
 000 000 010 6 الّرابع الجزء جملة 
 000 100 443 7 الثاني العنوان  موارد جملة 
   موارد صناديق الخزينة 
     
   الخزينة  لصناديق الموظفة  الموارد : الخامس      الجزء 
     
   الخزينة  الموظفة لصناديق  الجبائية الموارد :  العاشر       الصنف 

 000 300 767 الخزينة الموظفة لصناديق الجبائية  الموارد  100-01
      
   الموظفة  لصناديق الخزينة الجبائية  غير الـموارد  :  عشر  الحادي     الصنف 

 000 000 122 الموظفة  لصناديق الخزينة  الجبائية غير  الـموارد  110-01
     

 000 300 889 الخزينة لصناديق  الموظفة الموارد   جملة 

 000 000 191 27 الدولة ميزانية موارد  مجموع 
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  "ب " الجدول 
  تقديرات موارد الحسابات الخاصة

  2013 في الخزينة لسنة 
  بحساب الدينار

            الموارد                                         بيان الحسابات
     رئاسة الحكومة-
  لة حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط األرباح الراجعة للدو-
   صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية-

  
 دون تغيير
 دون تغيير

   وزارة الداخلية-
   حساب المال المشترك للجماعات العمومية المحلية-
   صندوق الحماية المدنية وسالمة الجوالن بالطرقات-
   صندوق الوقاية من حوادث المرور-

  
  دون تغيير
  دون تغيير

  ييردون تغ
 دون تغيير   صندوق التعاون بين الجماعات المحلية-
   وزارة الدفاع الوطني-
   صندوق الخدمة الوطنية-

  
 دون تغيير

   وزارة المالية-
   حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين-

  
 دون تغيير

   وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية-
   صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور-
  وق دعم تحديد الرصيد العقاري صند-

  
  دون تغيير
  دون تغيير

   وزارة الفالحة -
   صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفالحي والصيد البحري-
   صندوق النهوض بجودة التمور-
   صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري-

  
  دون تغيير
  دون تغيير
 دون تغيير

  ة وزارة البيئ-
   صندوق سالمة البيئة وجمالية المحيط -
   صندوق مقاومة التلوث-

  
3 000 000  

  دون تغيير
   وزارة الصناعة -
   صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية-
   الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة-
   صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب-

  
58 000 000 

 دون تغيير
2 500 000 

   وزارة التجارة و الصناعات التقليدية-
   الصندوق العام للتعويض-
   صندوق النهوض بالصادرات-

  
 دون تغيير
  دون تغيير

   وزارة تكنولوجيا المعلومات واإلتصال-
   صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واإلتصال-

  
  دون تغيير

   وزارة السياحة-
  دوق حماية المناطق السياحية صن-
   صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي-

 
6 000 000 
6 000 000 

   وزارة التجهيز -
   الصندوق الوطني لتحسين السكن-
   صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء-
   صندوق تنمية الطرقات السيارة-

  
   دون تغيير

0 
 دون تغيير

   وزارة الثقافة -
   صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني-

  
 دون تغيير

   وزارة الشباب والرياضة -
   الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب-

  
 دون تغيير

   وزارة الشؤون االجتماعية -
   الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي-
   حساب تمويل اإلجراءات االستثنائية لإلحالة على التقاعد -

  
 ييردون تغ

 دون تغيير
   وزارة  التشغيل و التكوين المهني -
   الصندوق الوطني للتشغيل-
   صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني-

  
300 000 000 

50 000 000 
  000 300 889  =الجملة
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 "ت " الجدول 

  2013نفقات ميزانية الدولة لسنة 

 اعتمادات الدفع

    الصفحة األولى
 يناربحساب الد         

 العنوان األول
 الجزء الثاني نفقات التصرف: الجزء األول 

 األبواب
 :القسم األول

 التأجير العمومي
 :القسم الثاني

 وسائل المصالح
 :القسم الثالث

 التدخل العمومي

 :القسم الرابع
نفقات التصرف 

 الطارئة
 جملة الجزء األول

 :القسم الخامس
فوائد الدين 

 لعموميا

جملة العنوان األول

-1 
المجلس الوطني 

 التأسيسي
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير

 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير رئاسة الجمهورية -2
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير رئاسة الحكومة -3
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير ارة الداخلية وز -4
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة العدل  -5

6- 
وزارة  حقوق اإلنسان 

 والعدالة االنتقالية    
 بدون تغيير  بدون تغيير  بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير

 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة الشؤون الخارجية -7
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة الدفاع الوطني -8
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة الشؤون الدينية -9

 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير زارة الماليةو -10

11- 
وزارة االستثمار والتعاون 

 الدولي
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير

12- 
وزارة التنمية الجهوية 

 والتخطيط
  تغييربدون - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير

13- 
وزارة أمالك الدولة 

 والشؤون العقارية
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير

 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة الفالحة  -14
  تغييربدون - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة البيئة -15
000 504 765 3 - 000 504 765 3 -000 623 734 3 بدون تغيير بدون تغيير وزارة الصناعة  -16
000 621 519 1  000 621 519 1 000 512 473 1 بدون تغيير بدون تغيير وزارة التجارة -17

18- 
وزارة تكنولوجيا 

 المعلومات واإلتصال
 بدون تغيير - دون تغييرب - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير

 بدون تغيير  بدون تغيير  بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة السياحة -19
 بدون تغيير  بدون تغيير  بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة التجهيز -20
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة النقل -21

22- 
وزارة شؤون المرأة 

 واألسرة
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير

 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة  الثقافة -23
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة الشباب والرياضة -24
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير زارة الصحةو -25
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغييروزارة الشؤون اإلجتماعية  -26
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وزارة التربية -27

28- 
العالي وزارة التعليم 

 والبحث العلمي
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير

29- 
وزارة التشغيل والتكوين 

 المهني
 بدون تغيير - بدون تغيير - بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير

30- 
النفقات الطارئة وغير 

 الموزعة
- - - 155 133 000155 133 000 - 155 133 000 

000 000 440 0001 000 440 1  - - - - - الدين العمومي -31

000 700 198 00019 000 440 1 000 700 758 17 000 133 155 000 860 826 6 000 107 996 000 600 780 9=الجملــة 
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  "ت " الجدول 
 2013نفقات ميزانية الدولة لسنة 

 اعتمادات الدفع
  الصفحة الثانية

  
 يناربحساب الد         

 العنوان الثاني
 الجزء الرابع نفقات التنمية: الجزء الثالث 

 األبواب
: القسم السادس 

اإلستثمارات 
 المباشرة

 :القسم السابع
 التمويل العمومي

 :القسم الثامن
نفقات التنمية 

 الطارئة

 القسم التاسع
نفقات التنمية 

المرتبطة بالموارد 
فةالخارجية الموظ

جملة الجزء الثالث
 القسم العاشر
تسديد أصل 
 الدين العمومي

جملة العنوان 
 الثاني

 000 660   - 000 660       000 660 المجلس الوطني التأسيسي 1-

 000 220 3  - 000 220 3     000 160 000 060 3 رئاسة الجمهورية -2

 000 274 12  - 000 274 12     000 485 7 000 789 4 رئاسة الحكومة -3

 000 790 136  - 000 790 136 000 000 20   000 000 62 000 790 54 وزارة الداخلية  -4

 000 630 27  - 000 630 27     000 270 000 360 27 وزارة العدل  -5

 000 775   - 000 775       000 775وزارة  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  -6

 000 450 4  - 000 450 4       000 450 4 وزارة الشؤون الخارجية -7

 000 375 206  - 000 375 206     000 000 4 000 375 202 وزارة الدفاع الوطني -8

 000 650 2  - 000 650 2       000 650 2 وزارة الشؤون الدينية -9

 000 061 514  - 000 061 514 0   000 500 504 000 561 9 وزارة المالية -10

 000 914 19  - 000 914 19     000 434 19 000 480 ة اإلستثمار والتعاون الدوليوزار -11

 000 100 377  - 000 100 377 000 000 30   000 600 346 000 500 وزارة التنمية الجهوية والتخطيط -12

 000 500 4  - 000 500 4       000 500 4 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -13

 000 830 602  - 000 830 602 000 845 149    000 072 169 000 913 283 وزارة الفالحة  -14

 000 795 152  - 000 795 152 000 790 12   000 235 133 000 770 6 وزارة البيئة -15

 000 577 277  - 000 577 277 000 296   000 934 264 000 347 12 وزارة الصناعة  -16

 000 403 18   000 403 18  0   000 848 16 000 555 1 ارة والصناعات التقليديةوزارة التج -17

 000 000 2  - 000 000 2       000 000 2 وزارة تكنولوجيا المعلومات واإلتصال -18

 000 677 65  - 000 677 65     000 764 64 000 913 وزارة السياحة -19

 000 554 839  - 000 554 839 000 800 185   000 450 8 000 304 645 وزارة التجهيز -20

 000 660 52  - 000 660 52 000 697 10   000 320 41 000 643 وزارة النقل -21

 000 745 5  - 000 745 5     000 142 000 603 5 وزارة شؤون المرأة واألسرة -22

 000 227 29  - 000 227 29 000 000 3   000 460 4 000 767 21 وزارة  الثقافة -23

 000 000 73  - 000 000 73     000 000 1 000 000 72 وزارة الشباب والرياضة -24

 000 000 145  - 000 000 145 000 700 1   000 425 4 000 875 138 وزارة الصحة -25

 000 489 78  - 000 489 78     000 611 64 000 878 13 وزارة الشؤون اإلجتماعية  -26

 000 754 214  - 000 754 214 000 010 13   000 610 000 134 201 وزارة التربية -27

 000 668 165  - 000 668 165 000 490 43   000 283 3 000 895 118 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -28

 000 200 28   - 000 200 28 000 500 1   000 250 24 000 450 2 وزارة التشغيل والتكوين المهني -29

 000 022 36  - 000 022 36    000 022 36     النفقات الطارئة وغير الموزعة -30

 000 000 005 3 000 000 005 3 -          الدين العمومي -31

000 000 103 7 000 000 005 3 000 000 098 4  000 128 472 000 022 00036 853 745 1 000 997 843 1=الجملــة 



  4255صفحـة   2013 ديسمبر 24 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   102عــدد 

  "ت " لجدول ا
 2013نفقات ميزانية الدولة لسنة 

 اعتمادات الدفع
  الصفحة الثالثة

  
 بحساب الدينار       

 الجزء الثـاني جملة  الجزء األول
جملة الجزء 

 الثالث
 الجزء الخامس الجزء الرابع

 األبواب
 نفقات التصرف

فوائد الدين 
 العمـومي

 نفقات التنمية
تسديد أصل 

 دين العموميال

 القسم الحادي عشر
الحسابات الخاصة في 

 الخزينة

 المجموع العام

 000 188 25  - - 000 660   - 000 528 24  المجلس الوطني التأسيسي 1-
 000 973 75  - - 000 220 3  - 000 753 72  رئاسة الجمهورية -2
 000 401 135  000 000 3  - 000 274 12  - 000 127 120  رئاسة الحكومة -3
 000 790 135 2 000 200 109  - 000 790 136  - 000 800 889 1 وزارة الداخلية  -4
 000 151 365  - - 000 630 27  - 000 521 337  وزارة العدل  -5

6- 
وزارة  حقوق اإلنسان 
 والعدالة االنتقالية    

 5 538 000 -   775 000 - -  6 313 000 

 000 957 173  - - 000 450 4  - 000 507 169  وزارة الشؤون الخارجية -7
 000 727 233 1 000 000 13  - 000 375 206  - 000 352 014 1 وزارة الدفاع الوطني -8
 000 112 76   - - 000 650 2  - 000 462 73  وزارة الشؤون الدينية -9
 000 305 883  000 100   - 000 061 514  - 000 144 369  وزارة المالية -10

11- 
وزارة االستثمار والتعاون 

 الدولي
 15 134 000 -  19 914 000 - -  35 048 000 

12- 
وزارة التنمية الجهوية 

 والتخطيط
 39 408 000 -  377 100 000 - -  416 508 000 

13- 
وزارة أمالك الدولة والشؤون 

 العقارية
 29 847 000 -  4 500 000 -  20 500 000  54 847 000 

 000 995 076 1 000 500 35  - 000 830 602  - 000 665 438  وزارة الفالحة  -14
 000 906 239  000 000 47  - 000 795 152  - 000 111 40  وزارة البيئة -15
 000 581 123 4 000 500 80   - 000 577 277  - 000 504 765 3 وزارة الصناعة  -16

17- 
وزارة التجارة والصناعات 

 ديةالتقلي
1 519 621 000 -  18 403 000 -   500 000 1 538 524 000 

18- 
وزارة تكنولوجيا المعلومات 

 واإلتصال
 17 040 000 -  2 000 000 -  120 000 000  139 040 000 

 000 618 127  000 000 12  - 000 677 65  - 000 941 49  وزارة السياحة -19
 000 041 041 1 000 000 76  - 000 554 839  - 000 487 125  وزارة التجهيز -20
 000 670 398  - - 000 660 52   - 000 010 346  وزارة النقل -21
 000 602 80  - - 000 745 5  - 000 857 74  وزارة شؤون المرأة واألسرة -22
 000 235 151  000 000 1  - 000 227 29  - 000 008 121  وزارة  الثقافة -23
 000 057 423  000 000 14  - 000 000 73  - 000 057 336  رة الشباب والرياضةوزا -24
 000 411 435 1 - - 000 000 145  - 000 411 290 1 وزارة الصحة -25
 000 859 764  000 000 7  - 000 489 78  - 000 370 679  وزارة الشؤون اإلجتماعية  -26
 000 335 502 3 - - 000 754 214  - 000 581 287 3 وزارة التربية -27

28- 
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي
1 108 406 000 -  165 668 000 - - 1 274 074 000 

29- 
وزارة التشغيل والتكوين 

 المهني
 242 377 000 -  28 200 000 -  350 000 000  620 577 000 

 000 155 191  - - 000 022 36  - 000 133 155  النفقات الطارئة وغير الموزعة -30
 000 000 445 4 - 000 000 005 3   000 000 440 1   الدين العمومي -31

 000 000 191 27 000 300 889  000 000 005 0003 000 098 4 000 000 440 1 000 700 758 17=الجملــة 



  102عـــدد   2013 ديسمبر 24 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4256صفحــة 

 "ث " الجدول 

  2013اعتمادات برامج الدولة  لسنة 
  

ناربحساب الدي    

 المالحظات جملة الباب االعتمادات البرامج و المشاريع  األبواب

     000 686 20 االستثمارات المباشرة  I- وزارة المالية ـ 10 

           

  -II التمويل العمومي       

           

      مشاريع جديدة     

           

     دون تغيير ديوان مساكن أعوان المالية  -  

     دون تغيير مركز االعالمية لوزارة المالية -  

     000 000 500 المساهمات -  

     000 000 500 مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية    

           

           

     II504 500 000جملة     

   000 186 525  الجمـــلـــــة    

 دون تغيير: اب بقية األبـو

   دينـــــــار 000 734 963 4=جملــــــة اعـتمــادات برامـج الدولــة 



  4257صفحـة   2013 ديسمبر 24 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   102عــدد 

 "ث " الجدول 

 2013اعتمادات برامج الدولة  لسنة 

 "حوصلة"
 بحساب الدينار

 المجموع العام التمويل العمومي االستثمارات المباشرة األبــــــــواب
  

 دون تغيير دون تغيير  تغييردون  المجلس الوطني التأسيسي -1

  
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير رئاسة الجمهورية -2

  
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير رئاسة الحكومة  -3

  
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير  الداخلية وزارة -4

  
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير  العدل وزارة -5

  
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير العدالة االنتقاليةحقوق االنسان و  وزارة -6

  
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير الخارجية الشؤون وزارة -7

  
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير الوطني الدفاع وزارة  -8

  
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير الدينية الشؤون وزارة -9

 
 000 186 525 000 500 504 دون تغيير وزارة المالية -10

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير  االستثمار و التعاون الدولي وزارة -11

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير التنمية الجهوية و التخطيط وزارة -12

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير   أمالك الدولة و الشؤون العقارية  وزارة -13

 
 دون تغيير دون تغيير ييردون تغ وزارة الفالحة -14

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير وزارة البيئة -15

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير  وزارة الصناعة  -16

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير  وزارة التجارة و الصناعات التقليدية -17

 
 دون تغيير ردون تغيي دون تغيير وزارة تكنولوجيا المعلومات و االتصال  -18

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير وزارة السياحة  -19

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير وزارة التجهيز  -20

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير وزارة  النقل -21

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير وزارة شؤون المرأة و األسرة -22

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير وزارة الثقافة  -23

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير وزارة الشباب والرياضة  -24

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير وزارة الصحة  -25

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير  وزارة الشؤون االجتماعية  -26

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير وزارة التربية -27

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير ليم العالي والبحث العلميوزارة التع -28

 
 دون تغيير دون تغيير دون تغيير وزارة التشغيل و التكوين المهني  -29

 000 734 963 4 000 085 839 1 000 649 124 3 =الجملــة 



  102عـــدد   2013 ديسمبر 24 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4258صفحــة 

 "ج " الجدول 

 إعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة

  2013لسنة 
  

بحساب الدينار       
 العنوان الثاني

 نفقات التنمية: الجزء الثالث 

 األبواب
 :القسم السادس 

 االستثمارات المباشرة
 :القسم السابع 

 التمويل العمومي

 :القسم الثامن 
نفقات التنمية 

 الطارئة

 :القسم التاسع 
نفقات التنمية المرتبطة 

بالموارد الخارجية 
 الموظفة

ثجملة الجزء الثال

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   المجلس الوطني التأسيسي- 1

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   رئاسة الجمهورية- 2

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير  دون تغيير   رئاسة الحكومة- 3

 دون تغيير دون تغيير  - دون تغيير دون تغيير   وزارة الداخلية- 4

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة العدل- 5

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية-  6

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة الشؤون الخارجية- 7

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة الدفاع الوطني- 8

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة الشؤون الدينية- 9

 000 270 525 دون تغيير - 000 500 504 دون تغيير   وزارة المالية- 10

 ون تغييرد دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة االستثمار و التعاون الدولي- 11

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة التنمية الجهوية و التخطيط- 12

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية- 13

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة الفالحة- 14

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير  يئة وزارة الب- 15

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة الصناعة- 16

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة التجارة و الصناعات التقليدية- 17

 دون تغيير دون تغيير - ييردون تغ دون تغيير  االتصال وزارة تكنولوجيا المعلومات و- 18

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة السياحة- 19

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة التجهيز- 20

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة النقل- 21

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير غييردون ت   وزارة شؤون المرأة و األسرة- 22

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة الثقافة- 23

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير  دون تغيير   وزارة الشباب والرياضة- 24

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة الصحة - 25

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير  الجتماعية وزارة الشؤون ا- 26

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة التربية- 27

 دون تغيير دون تغيير - دون تغيير دون تغيير   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- 28

 دون تغيير دون تغيير - ن تغييردو دون تغيير   وزارة  التشغيل و التكوين المهني - 29

 دون تغيير - دون تغيير - -   النفقات الطارئة وغير الموزعة- 30

 000 000 552 6 000 142 128 1 000 349 601 000 006 893 1 000 503 929 2=الجملــة  


