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 2013احملققة خالل األشهر األوىل من سنة  النتائج إىلاستنادا  2014 لسنة الّدولة ميزانية مواردتقديرات  ضبطت
 نسبةب إقتصاديمنّو  حتقيق يفداف ــــاأله هذه لتومتثّ . اإلقتصاديزان ــــــوعلى أساس أربعة أهداف رئيسية ّمت ضبطها باملي

مع  وبالّتوازي .ت واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنألف موطن شغل واحلّد من الفوارق بني اجلها 90 وإحداث % 4
)1TP11F)1 % 49,1 العمومي بنسبةاين والتد % 5,7 بنسبةعجز امليزانّية  تقديرهذه األهداف ّمت يف جمال املالّية العمومّية 

P1T. 
 

 فقد. حتت تأثري عّدة عوامل خارجّية وداخلّية غري مالئمة 2014وعلى صعيد االجناز ّمت تنفيذ ميزانّية الّدولة لسنة 
 يقيا، وبفتور الطلب العاملي وتذبذبأمنّية يف الشرق األوسط ومشال إفر ّتسم الوضع االقتصادي الّدويل بتقلبات سياسّية و ا

كما . % 3,4أي  2013يف سنة االقتصاد العاملي بنفس النسبة املسّجلة  إىل منوّ  وأفضت هذه العوامل. د األّوليةأسعار املوا
)1TP12F)2 % 0,5مقابل تراجع بنسبة  % 0,9الناتج احمللي مبنطقة األورو  مل تتجاوز نسبة منوّ 

P1T. 
 

االضطرابات االجتماعية وتردد املستثمرين لعدم وضوح بتواصل أّما على املستوى الّداخلي فقد اّتسم الوضع 
 .االنتخابات التشريعية والرئاسية يف الثالثية األخرية من السنةالرؤية واآلفاق املستقبلية بالنظر إىل إجراء 

 
بطيئ مل تتجاوز  تسجيل منوّ  2014الّداخلية واصل االقتصاد الوطين يف سنة و  خلارجّيةاونتيجة لكّل هذه الظروف 

ألف  90ألف موطن شغل مقابل  45الشغل اجلديدة  إحداثاتاقتصرت و  .يف التصّرف السابق % 2,4مقابل  % 2,3 نسبته
  .% 5,5نسبة تضّخم األسعار  وبلغت مقّدرةموطن شغل 
 
يف  % 8,3مقابل  من الناتج احمللي اإلمجايل % 8,8يف االرتفاع ليصل إىل  2014اصل العجز اجلاري يف سنة وو 

ونتيجة الرتفاع موارد  .2013 يف سنة % 70مقابل  % 68السنة الّسابقة مما أّدى إىل تراجع نسبة تغطية الواردات إىل 
يوما من التوريد مقابل  112االقرتاض اخلارجي لوحظ حتسن مستوى صايف املوجودات من العملة األجنبية إىل مستوى 

 ةخاصّ  ةقياسيّ  ليبلغ أرقامامن جهته األجنبية  العمالت أهم صرف أسعار ارتفع معدلو . 2013 سنة أيام يف مّو 106
 ). د 2,253(ولألورو ) د 1,7(األمريكي  للدوالر بالنسبة

 
تراجعا يف ) بدون اعتبار مداخيل اهلبات واألمالك املصادرة والتخصيص(ويف املقابل ولئن عرف عجز امليزانّية 

)1TP13F)3 % 50,9 مّثل نسبة العمومي الّدين فإّن حجم 2013 يف سنة % 6,8 مقابل % 5ليبلغ  2014 سنة مّو
P1T اإلمجايل  الناتج من

 .2013يف مّو سنة  %  46,6 مقابل احمللي

                                                 
 .2014امليزان االقتصادي لسنة  )1(
 .2014البنك املركزي الّتونسي لسنة  تقرير )2(
 .2015تقرير البنك املركزي التونسي لسنة  )3(
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والتدخل العمومي ) % 39,53(وخبصوص هيكلة امليزانّية فقد تواصلت أمهّية حّصة كّل من التأجري العمومي 
يف حني ارتفعت حّصة  % 15,67 ومقابل ذلك مل تتجاوز حّصة نفقات التنمية. من مجلة نفقات امليزانّية) % 20,84(

 . % 17,53خدمة الّدين العمومي إىل 
 

ة والتعديالت وتنفيذ امليزانّية حتليال لقوانني املاليّ  2014ويتضمن التحليل اإلمجايل الّتايل مليزانية الّدولة لسنة 
 .والنتائج

 

 قوانين المالّية  - أ
ة أصلي ّمث قانون مالية تكميلي يف صدور قانون مالي 2014على غرار السنوات الثالث السابقة شهد تصّرف 

 . بداية السداسية الثانية
 

 قانون المالّية   -1
 

ثر جناح احلوار الوطين وبالتوازي مع االنتعاشة على إ السياسي التوافق إطاريف  2014ّمت إعداد مشروع ميزانّية سنة 
1TP14Fظرة لالقتصاد العامليتاملن

)1(
P1T منوّ  أساس على 2014 لسنة العاّمة التوازنات وضبطت . وحتسن الوضع الّداخلي يف البالد 

ّمت  % 6,8ل ـمقاب % 5,7دود نسبة العجز املنتظرة يف ح وضبطت. % 3,07بنسبة  ومنّو يف حجم امليزانّية % 4نسبة ب مقدر
 .  2013يف سنة  تسجيلها

 
وبنيت تقديرات . % 72,39د منها موارد ذاتية تقّدر بنسبة .م 28.025وّمت ضبط تقديرات ميزانية الّدولة مببلغ 

د ومداخيل بعنوان .م 1000د وتعبئة مداخيل بعنوان املصادرة مببلغ .م 825إصدار صكوك إسالمية مببلغ  أساساملوارد على 
 .   د.م 7.738يف حدود  اقرتاضد وموارد .م 400لغ بلة مبد واستخالص ديون مثقّ .م 430إجراءات جبائية جديدة مببلغ 

 

النفقات فقد ّمت ضبطها على أساس عدم ترسيم برامج جديدة يف الزيادات يف األجور أما خبصوص تقدير 
د لتسديد خدمة الّدين .م 4.675د لنفقات التنمية و.م 5.100د لنفقات الّدعم و.م 4.292 يف حدود لغاوختصيص مب

 .قسط ثان لرمسلة البنوك العمومّيةد بعنوان .م 500العمومي و
 
 يقانون المالّية التكميل -2

 

التوازنات العاّمة للميزانّية متثّلت  يفات أثّرت سلبا دّ عّدة مستج 2014 سنة من األوىل األشهر عرفت السبعة
 :يف اأساس

                                                 
 .2014امليزان االقتصادي لسنة  )1(
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 % 3,6 مقابل % 2,3( 2013املسّجلة يف سنة  ثر اخنفاض نسبة النموّ املوارد اجلبائّية احملّصلة على إنقص يف  -

 .% 3,6إىل  % 4من  2014املقّدرة لسنة  ومراجعة نسبة النموّ )  مقّدرة
العاملّية نتيجة تراجع الرتقيم السيادي لتونس  على متويالت من األسواق املالّيةيف احلصول  متزايدةصعوبة  -

 . على عّدة مستويات
اليت كان من املنتظر أن تساهم يف تنمية موارد  2014تعليق تنفيذ بعض األحكام الواردة بقانون املالّية لسنة  -

 . امليزانّية والتقليص من نفقات الّدعم
املالّية األصلي وذلك  نبروز حاجيات متويل جديدة مل يتّم ضبط تقديرات يف شأ�ا عند إعداد قانو  -

 .بعنوان التصّرف السابق مسّواةإىل وجود متخّلدات غري  ةباإلضاف
 

) د.م 1.924(يف نقص يف املوارد املقّدرة  تد متثّل.م 4.530مببلغ  حاجيات إضافيةات هذه املستجدّ  وّلدتو 
إعداد قانون  ترّتب عن ذلكو ). د.م 1.195( 2013ومتخّلدات راجعة إىل تصّرف ) د.م 1.411(وحاجيات إنفاق جديدة 

 .د.م 27.525د إىل .م 28.025من  اونفقاتمالية تكميلي ّمت مبوجبه التخفيض يف مجلة موارد ميزانّية الّدولة 
 

) د.م 147-(اد يف الّدعم واقتص) د.م 1.113(+ائية ـائية وغري جبطة موارد جباحلاجيات بواسهذه  وّمت برجمة تغطية
وجدولة مستحقات بعض املؤسسات ) د.م 941-(ونفقات التنمية ) د.م 495-(وختفيض كّل من نفقات التصّرف 

د دون اعتبار متخّلدات .م 1.656د إىل .م 4530مبا من شأنه أن يقّلص حاجيات التمويل من ) د.م 178 -(العمومّية 
مقّدرة بقانون املالّية  % 6,9من الناتج احمللي اإلمجايل مقابل  % 5,8وّمتت مراجعة نسبة العجز املتوّقع إىل  .2013تصّرف 
1TP15Fاألصلي

)1(
P1T . 

 
   : 2014ويربز اجلدول املوايل تقديرات موارد ميزانية الّدولة حسب العناوين يف سنة 

 د.أ                                                                               
 الفارق قانون المالّية  التكميلي قانون المالّية  األصلي البيان

 70.000     19.090.200 19.020.200 موارد العنوان األّول
 804.500    17.886.200 17.081.700 املداخيل اجلبائية االعتياديّة -
 734.500 - 1.204.000 1.938.500 املداخيل غري اجلبائّية االعتياديّة -

 460.000 - 7.592.000 8.052.000 موارد العنوان الثّاني
   84.000   398.000 314.000 املداخيل غري االعتياديّة -
 544.000 - 7.194.000 7.738.000 موارد االقرتاض -

 110.000 - 842.800 952.800 موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة
 500.000 - 27.525.000 28.025.000 المجموع

 

                                                 
 .2014شرح أسباب قانون املالّية التكميلي لسنة  )1(
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 مببلغاملنتظر حتصيلها  اجلبائية االعتياديّة ملداخيلاويربز من اجلدول أّن تقديرات املوارد شهدت الرتفيع يف 
د وذلك نتيجة عّدة إجراءات جديدة ذات صبغة جبائية على غرار إحداث معاليم جديدة والرتفيع يف معاليم .م 804,500

د إىل تعبئة .م 84أّما بالنسبة إىل املداخيل غري االعتيادية فريجع ارتفاعها مببلغ . أخرى وإحداث مسامهة ظرفية استثنائية
أساسا نتيجة عدم حتقيق مداخيل  )د.م 734,500-( املداخيل غري اجلبائّية االعتياديّةومشل التخفيض . رهبة من اجلزائ

  .املصادرة ومراجعة تقديرات عائدات املسامهات بعنوان
 

وارد املنتظر حتصيلها من االحتاد األورويب املبالنظر إىل نقص يف ) د.م 544 -(موارد االقرتاض  يفوّمت التخفيض 
 .إصدار صكوك إسالمية وعدم

 

   : 2014ميزانية الّدولة حسب األقسام والعناوين يف سنة نفقات ويربز اجلدول املوايل تقديرات 
 د.أ                                                                    

 األصليقانون المالّية  األقسام والعناوين
 

 الفارق التكميليقانون المالّية  
 50.067 - 10.504.799 10.554.866 التأجري العمومي  -
 59.558 - 991.272 1.050.830 وسائل املصاحل -
 83.000 - 5.577.818 5.660.818 التدّخل العمومي -
 27.375 - 268.811 296.186 نفقات التصرف الطارئة -
-  1.475.000 1.475.000 فوائد الّدين العمومي -

 220.000 - 18.817.700 19.037.700 العنوان األّول
 161.146 - 1.859.999 2.021.145 االستثمارات املباشرة -

 362.000   2.232.678 1.870.678 التمويل العمومي -
 283.204 - 133.038 416.242 نفقات التنمية الطارئة -
 87.650 - 438.785 526.435 نفقات التنمية املرتبطة باملوارد اخلارجية املوظفة -
-  3.200.000 3.200.000 تسديد أصل الّدين العمومي -

 170.000 - 7.864.500 8.034.500 العنوان الثاني
 110.000 - 842.800 952.800 نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

 500.000 - 27.525.000 28.025.000 جملة نفقات الميزانّية 
 

ومشل التخفيض كل أقسام . د.م 500نفقات ميزانّية الّدولة ختفيضا مببلغ  بعنوانتقديرات الوإمجاال شهدت 
 .  د.م 362املخصصة له مببلغ  االعتماداتامليزانّية وذلك باستثناء قسم التمويل العمومي الذي ّمت الرتفيع يف 

 

 التعديالت الترتيبية  - ب
 

يسمح القانون األساسي للميزانية للسلطة التنفيذية إجراء تعديالت ترتيبية خالل الّسنة على الرتاخيص املسندة 
وتتعّلق التعديالت بتوزيع االعتمادات بعنوان النفقات الطارئة وحتويل االعتمادات من فصل إىل . املالّيةمبوجب قوانني 

 . يف تقديرات موارد ونفقات احلسابات اخلاّصة يف اخلزينةو  رجّية املوظّفةموارد القروض اخلافصل والزّيادة يف تقديرات 
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د وتوّزعت بني نفقات التصرف .م 401,849وخبصوص النفقات الطّارئة فقد ضبطها قانون املالّية التكميلي مببلغ 
 8املؤرّخ يف  2016لسنة  348وّمت مبقتضى األمر عدد ). د.م 133,038(ونفقات التنمية الطارئة ) د.م 268,811(الطارئة 
واملتعّلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وحتويل اعتمادات من قسم إىل قسم ومن فصل إىل  2016مارس 

 .% 35,63و % 80,36توزيع هذه االعتمادات على الّتوايل بنسبة  2014فصل بعنوان ميزانية الّدولة لسنة 
   

من  % 0,30وهو ما ميّثل نسبة د .م 51,872سم ومن فصل إىل فصل من قسم إىل ق حجم التحويالت وبلغ
 .نفقات التصّرفالنهائية لعتمادات اال
 

)1TP16F)1 2016فيفري  15ّمت مبقتضى قرار وزير املالّية املؤرخ يف  أّما خبصوص موارد القروض اخلارجية املّوظفة فقد
P1T  الرتفيع

ومشل الرتفيع  .للمشاريع اليت يقع متويلها بواسطة قروض خارجية موظّفةالدفع اعتمادات يف تقديرات اعتمادات التعهد و 
 ادات الدفع ما قيمتهـــــبلغت مجلة اعتمو . د.م 78,485ادات الدفع مببلغ ــــواعتم د.م 34,741اعتمادات التعهد مببلغ 

وعلى غرار التصّرف السابق مل يتّم الرتفيع يف تقديرات احلسابات . د.م 468,640 يف حدود هاّمت توزيع د.م 517,270
 . اخلاّصة يف اخلزينة

 

 تنفيذ الميزانّية   - ت
 

1TP17Fمبوجب قانون املالّية 2014 ميزانية الّدولة لسنة ت التقديرات األّولية لنفقاتضبط

)2(
P1T  يتّم متويلها  د.م 28.025مببلغ

وخاّصة منها موارد  االقرتاضوارد ـبواسطة م) د.م 7.738(د بواسطة املوارد الذاتّية ومتّول بقّية النفقات .م 20.287يف حدود 
 .) % 67,69( االقرتاض اخلّارجي

 

1TP18Fّمت إصدار قانون مالّية تكميلي ر الضغوطات اليت شهدتا املالّية العمومّيةبيد أنّه وعلى اث

)3( 
P1T ّة تضّمن خاص

إىل هذه التعديالت شهدت التقديرات بعنوان موارد ميزانّية  ةوباإلضاف. د.م 500مببلغ  امليزانّيةالتخفيض يف تقديرات 
 . د.م 78,485اخلارجية املوظّفة مببلغ القروض وارد ملت يف الرتفيع يف متثّ تعديالت أخرى  2014الّدولة لسنة 

 

ة النهائيّ رات التقدي بلغت) د.م 48,077(سابات أموال املشاركة حلبإدراج موارد السنة باعتبار هذه التعديالت و و 
 . د.م 27.651,562ما قيمته  2014ولة يف سنة ملوارد ميزانية الدّ 

  

                                                 
لفائدة مشاريع وبرامج التنمية  والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفةاملتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد  2016فيفري  15قرار وزير املالّية املؤرّخ يف  )1(

 .2016 لسنة للدولة
 .2014واملتعّلق بقانون املالّية لسنة  2013ديسمرب  30املؤرّخ يف  2013لسنة  54القانون عدد  )2(
 .2014بقانون املالّية التكميلي لسنة واملتعّلق  2014أوت  19املؤرّخ يف  2014لسنة  54القانون عدد  )3(
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مببلغ زيادة لة د مسجّ .م 29.267,698 ما قيمته 2014يف سنة  بلغت املوارد احملّصلةجنازات وعلى صعيد اإل
 د شهدت.م  26.943,574والبالغة  2013ومقارنة باملوارد احملّصلة يف تصرف  .النهائّية د مقارنة بالتقديرات.م 1.616,136

د .م  1.758.089موارد االقرتاض مببلغ رتطوّ  نتيجة % 8,63وبنسبة د .م 2.324,124 ةبقيممنّوا  2014سنة  االجنازات يف
 . د.م  566.036الّذاتية مببلغوارد املو 

 

 % 9,76مقابل  % 2,56إىل نسبة  د.م 22.635,301املوارد الذاتّية للميزانية والبالغة  نسق منوّ  2014وتراجع يف سنة 
وهو ما أدى إىل تراجع ) % 3,95 -مقابل  % 36,07(موارد االقرتاض  نسق منوّ  عيف املقابل ارتفو  .يف التصرف السابق

 . يف التصّرف الّسابق % 81,91 مقابل % 77,34إىل ما نسبته  يزانّيةحّصة املوارد الّذاتية من جمموع موارد امل
 

د وبنسبة .م 1.582,888-(املوارد الّذاتّية أساسا إىل تراجع املداخيل غري اجلبائية االعتيادية  ويعزى تراجع نسق منوّ 
د .م 3.099,152(+اجلبائّية  املداخيل حّد منه منوّ ) % 63,80د وبنسبة .م 877,501-(واملداخيل غري االعتياديّة ) % 59,44

من مجلة املوارد الذاتّية للّدولة خالل سنة  % 82,94مع اإلشارة إىل أّن املوارد اجلبائية مثّلت ما نسبته  )% 20,60وبنسبة 
 .يف التصرف السابق % 73,37مقابل  2014

 
د وبنسبة .م 1.484,190 بلغمن موارد االقرتاض الّداخلي مب 2014واستمّدت موارد االقرتاض تطّورها يف سنة 

       .% 8,79 وبنسبةد .م 273,900 مببلغاالقرتاض اخلارجي  موارد ومن % 84,37
 

إىل ) د.م 26.662,181(لنفـقات امليزانّية  2014يف سنة ) د.م 25.517.782(وارتفعت نسبة تغطية املوارد الوطنية 
أّما  ).د.م 3.243,401(وموارد االقرتاض الداخلي ) د.م 22.635,301(وتوّزعت بني املوارد الذاتّية . % 91,18 مقابل % 95,71

 .2013 يف سنة % 84,45مقابـل  2014يف سنة  % 84,90املوارد الذاتية فقد غّطت نفقـات امليزانّية يف حدود 

 
  : بالتقديرات الّنهائية وبإجنازات التصّرف الّسابقتها مقارنو  2014ايل إجنازات سنة تويتضّمن اجلدول ال
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 139Bبالّدينار 

 التقديرات النهائّية البيانات
2014 

 مقارنة 2014فارق إنجازات  اإلنجازات
109B2013 110B2014  بالتقديرات النهائّية

 

 2013بإنجازات 
      العنوان األّول

 3.099.151.576   257.689.144   18.143.889.144 15.044.737.568 17.886.200.000 املداخيل اجلبائيّـة االعتياديّـة
 1.582.888.173 - 123.966.584 - 1.080.033.416 2.662.921.589 1.204.000.000 املداخيل غري اجلبائّية االعتياديّة

 1.516.263.403   133.722.560    19.223.922.560 17.707.659.157 19.090.200.000 جملـة مداخيل العنوان األّول

      العنوان الثاني 
 877.501.280 - 99.960.653   497.960.653 1.375.461.933 398.000.000 املداخيل غري االعتياديّـة

 1.758.089.227   640.087.530 - 6.632.397.896 4.874.308.669 7.272.485.426 موارد االقرتاض

 880.587.947   540.126.877 - 7.130.358.549 6.249.770.602 7.670.485.426 الثانيجملـة مداخيل العنوان 

      صناديق الخزينة
Pاحلسابات اخلاّصة يف اخلزينة 

)1(
P   842.800.000 2.524.285.270 2.567.463.912   1.724.663.912   43.178.642 

Pحسابات أموال املشاركة 

)1(
P   48.076.889 461.859.517 345.953.380   297.876.491 - 115.906.137 

 72.727.495 -  2.022.540.403  2.913.417.292 2.986.144.787 890.876.889 جملة مداخيل صناديق الخزينة

 2.324.123.855   1.616.136.086   29.267.698.401 26.943.574.546 27.651.562.315 المجموع العاّم 
 .باعتبار الفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق  (1)

 

. د.م 989,381 د ممّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة قدرها.م 26.662,181 املأمور بصرفهاالنفقات بلغت و 
 ). د.م 120,406( وبصناديق اخلزينة) د.م 566,091( لثاينوا) د.م 302,884( األّول نيوتعّلقت هذه االعتمادات بالعنوان

 
د أو جزء .م 1.195والبالغة  2013ومل تتضّمن احلسابات املقّدمة إىل الّدائرة ما يفيد خالص كل متخّلدات سنة 

 .وما إذا ّمت تسجيل متخّلدات أخرى يف مّو نفس التصّرف 2014منها خالل تصّرف 
 

نفقات اليت ّمت دفعها فعال وذلك وجتدر اإلشارة إىل أّن النفقات املدرجة باحلساب العاّم للسنة املالّية تعّلقت بال
د .م 0,312 قدره ما 2014يف مّو سنة  واليت بلغت اليت حرّررت يف شأ�ا أذون بالصرفن اعتبار األذون املتبقية للدفع دو 

 . د بعنوان نفس السنة.م 0,153منها مبلغ 
 
 بواسطةناديق اخلزينة ــالعنوان الثاين أو صتوى العنوان األّول أو ـــيتّم سنويا تغطية جزء من النفقات سواء يف مسو 

 31ويف هذا اإلطار لوحظ أّن تسبقات اخلزينة غري املسّواة يف . تسبقات من اخلزينة على أن تتّم تسويتها بصفة الحقة
مشلت د و .م 890,623ما قيمته  بلغت ،، استنادا إىل حساب أمني املال العامّ امليزانّيةواملّتصلة بعملّيات  2014ديسمرب 

 ). د.م 301,169(والعنوان األّول ) د.م 586,618(أساسا خدمة الّدين العمومي أصال وفوائد 
 

 وأن، من دقّة مؤشر عجز امليزانّية أن حيدّ خالل السنوات اليت ترجع إليها قات بومن شأن عدم تسوية هذه التس
  .كّل سنةاملرّخص فيها بعنوان   العتماداتلحيجب جتاوزا 
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يربز يف مستوى عمليات  2014ومن جهة أخرى جتدر اإلشارة إىل أّن حساب التصّرف ألمني املال العاّم لسنة 
 .د.م 410,095اخلزينة وحتديدا ببند مقابيض للحفظ رصيدا دائنا مببلغ 

 
 نتائج تنفيذ الميزانّية   -ث

 

  :2014يف سنة امليزانّية يبّني اجلدول التايل نتائج تنفيذ 
  د.م                                                                                                                                               

  

 نتيجة السنة  -1
 

إىل الّسنة  د.م 2.142,949بعد نقل فوائض صناديق اخلزينة البالغة تنفيذ امليزانّية قبضا وصرفا و باعتبار عمليات 
. د.م 462,571مببلغ  املصاريفعن فائض يف مقابيض العنوانني األّول والثاين من امليزانّية على  2014ف تصرّ املوالية، أفضى 

يف " 2014غلق مؤقت مليزانّية الّدولة تصّرف "وتوىل أمني املال العام ترسيم هذا الفائض باحلساب املفتوح لديه حتت عنوان 
لتدرج بصفة �ائية نتيجة السنة ضمن احلساب القار لتسبقات اخلزينة  2014انتظار صدور قانون غلق ميزانّية الّدولة لسنة 

 .ساسي للميزانّيةمن القانون األ 45طبقا للفصل 

   
 اناتـالبي

 ت قانون تقديـرا
 المالّية  األصلي

 تقديرات قانون 
 المالّية  التكميلي 

 نجـازاتاال
 

 19.223,923  19.090,200  19.020,200  عتياديـة                     املقابيض الذاتية اال -

 497,961  398,000  314,000   عتياديـةاملقابيض الذاتية  غري اال -

 2.567,464  842,800  952,800  مقابيض احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

 345,953  -  -   مقابيض حسابات أموال املشاركـة -

 22.635,301  20.331,000  20.287.000  جملة الموارد الذاتيّـة 

 17.039,818  17.342,700  17.562,700  نفقات التصّرف -

 1.474,998  1.475,000  1.475,000  تسديد فوائد الدين العمومي -

 4.176.895  4.664.500  4.834.500  نفقات التنميـة -

 693,788  842,800  952,800   نفقات احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

 76,683  -  -   نفقات حسابات أموال املشاركة -

 23.462.182  24.325.000  24.825.000  جملة النفقات 

 826,881 - 3.994,000 - 4.538.000 - )بدون اعتبار أصل الّدين وباعتبار فائض صناديق الخزينة(الموارد الّذاتّية والنفقات الفارق بين  -

 2.142,949 - -  -      2014استثناء فوائض صناديق الخزينة في  -

 2.969,827 - 3.994,000 - 4.538.000 - عجز الميزانّية  

 6.632,397  7.194,000  7.738,000   موارد االقرتاض -

 3.243,401  3.000,000  2.500,000  الّداخلي*  

 3.388,996  4.194,000  5.238,000  اخلارجي*  

 3.199,999  3.200,000  3.200,000  تسديد أصل الدين العمومي -

 2.090,299  2.150,000  2.150,000  الّداخلي *  

 1.109,700  1.050,000  1.050,0000  اخلارجي*  

 3.432,399  3.994,000  4.538,000  )2(التمويل الصافي  

 462,571  0,000  0,000   )2) + (1( مصاريفال علىمقابيض  ال فائض 

 .باعتبار الفوائض املنقولة من التصرف السابق * 
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د بعد أن كان هذا .م 1.464,468أفزر فائضا يف املصاريف على املقابيض مببلغ  2013أّن تصّرف بوجيدر التذكري 
 .  2012يف سنة د .م 384,699الفائض يف حدود 

 
1TP19Fعجز امليزانّية 2014وتراجع يف سنة 

)1( 
P1T دون اعتبار ( 2013يف سنة  % 6,9مقابل  احملّلي اإلمجايلمن الناتج  % 5إىل

وجتدر اإلشارة إىل أّن عّدة اجراءات ّمت اّختاذها يف . 2012 يف سنة % 5,5و) مداخيل اهلبات والتخصيص وأموال املصادرة
صناديق  املالّية األصلي والتكميلي سامهت يف التقليص من عجز امليزانّية حيث ّمت الرتخيص يف حتويل فوائض إطار قانوين

 .د.م 188,364 مببلغاستثنائّية لفائدة امليزانّية امهة ـوإقرار مسد .م 931,743مببلغ اخلزينة 
 

د مقابل .م 2.969,827ما قيمته  2014واملصادرة يبلغ عجز امليزانّية يف سنة  صوباعتبار مداخيل اهلبات والتخيصي
أسفر تنفيذ  2014د يف سنة .م 3.432,398وباعتبار التمويل الصايف االجيايب والبالغ . د يف التصّرف السابق.م 3.994,000

الفائض أساسا إىل االرتفاع يف موارد  هذا ويعزى. د.م 462,571ف قدره يميزانّية الّدولة عن فائض يف املقابيض على املصار 
 .% 1,07وبنسبة  د.م 199,355 واخنفاض نفقات العنوان األّول مببلغ % 36,07د وبنسبة .م 1.758,089مببلغ  ضاالقرتا

 .وجتدر اإلشارة إىل أنّه مل يتّم تسجيل فائض يف املقابيض خالل اخلمس سنوات السابقة
 

بالّنسبة إىل  ويربز اجلدول الّتايل تفاصيل تنفيذ امليزانّية بعنوانيها األّول والثاين وباعتبار صناديق اخلزينة وذلك
  :2014املقابيض واملصاريف والنتائج املتعّلقة بتصّرف 

 د.م 

111Bالبيانات 
 التقديرات النهائية

 للمقابيض
 المقابيض 

 التقديرات النهائية
  النفقات112B للمصاريف

66Bفواضل االعتمادات الفوائض 

113B302,884 709,107  18.514,816 18.817,700 19.223,923 19.090,200 العنوان األّول 

 - -  - - 18.143,889 17.886,200 املداخيل اجلبائّية االعتيادية    

 - -  - - 1.080,034 1.204,000 املداخيل غري اجلبائّية االعتياديّة    

114B302,882 -  17.039,818 17.342,700 - - نفقات التصّرف 

115B0,002 -  1.474,998 1.475,000 - - فوائد الّدين 

 - -  970,170 970,170 - - الّداخلي    

 0,002 -  504,828 504,830 - - اخلارجي    

116B566,091 246,536 - 7.376,894 7.942,985 7.130,358 7.670,485 الثاني العنوان 

 - -  - - 497,960 398,000 املداخيل غري االعتياديّة   
 - -  - - 6.632,398 7.272,485 موارد االقرتاض   

 566,090 -  4.176,895 4.742,985 - - نفقات التنمية    
 )62B429,580)1 -  3.796,135 4.225,715 - - غري املرتبطة مبوارد خارجية موّظفة -        

 )63B136,510 )2 -  380,760 517,270 - - املرتبطة مبوارد خارجية موّظفة -        

 0,001 -  3.199,999 3.200,000 - - نفقات تسديد أصل الّدين العمومي

118B 868,975 462,571  25.891,710 26.760,685 26.354,281 26.760,685 1الجملة الفرعية 

1.873,67  693,788 842,800 )3(2.567,464 842,800 احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة     
 

149,012 

                                                 
 .2016نوفمرب  1جدول نتائج تنفيذ ميزانية الّدولة بتاريخ  على شبكة االنرتنات وزارة املالية بوابة )1(
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119B 2.336,24  26.585,498 27.603,485 28.921,745 27.603,485 2الجملة الفرعية
7 

1.017,987 

 28,606 - 269,270  76,683 48,077 )3(345,953 48,077 حسابات أموال املشاركة      

120B ّ2.605,51  26.662,181 27.651,562 29.267,698 27.651,562 المجموع العـام
7 

989,381 

 .باعتبار الفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق) 3(. د.م 48,630باعتبار اعتمادات الّدفع غري الوّزعة والبالغة ) 2. (د.م 322,380 ات الّدفع غري املوّزعة والبالغةباعتبار اعتماد) 1(
  

 وضعية الحساب القاّر لتسبقات الخزينة  -2
 

احلساب  إىلمن القانون األساسي للميزانّية يرخّص قانون غلق امليزانّية يف نقل نتيجة السنة  45طبقا للفصل 
 ). فوائض صناديق اخلزينة( االستعمال اخلاصقات اخلزينة بعد طرح املبالغ الباقية من املداخيل ذات القار لتسب
  

، املدرج حبساب تصّرف أمني املال 2014ديسمرب  31وبلغ الرصيد املدين للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة يف 
من موارد حمّصلة  د متأت.م 7,040أي بفارق يساوي  2013د سنة .م 6.727,792د مقابل .م 6.720,752العاّم، ما قيمته 

 .السابقةة وعدم اقتطاع مبالغ بعنوان نقل نتائج السنوات خالل السن
 

مسّجال بصفة  2013و 2012و 2011و 2010بقي فائض املصاريف بعنوان سنوات  2014موّّ شهر ديسمرب وإىل 
عدم صدور قوانني غلق ميزانّيات السنوات املذكورة قبل ت للتسوية أو للتحويل وذلك نظرا إىل وقتية ضمن حساب عمليا

 . 2014ّ سنة مو 
 

صدرت يف شأ�ا قوانني غلقها على الّتوايل حتت  2012و 2011و 2010وجتدر اإلشارة إىل أنه بالنسبة إىل سنوات 
 .   2016مارس  24وذلك بتاريخ  25و 24و 23عدد 

 
) د.م 1.013,858( 2011و) د.م 1.486,133( 2010وبإدراج فوائض املصاريف على مقابيض امليزانّية لسنوات 

الرصيد  يبلغ) د.م 462,571( 2014وفائض املوارد على نفقات سنة  )د.م 1.464,468( 2013و) د.م 384,699( 2012و
 . 2014يف مّو سنة  د.م 10.607,339املدين الفعلي للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة 

 

ّرصيد املدين للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة عدم التوافق بني املوارد احملّصلة والنفقات املنجزة الارتفاع ويعكس 
 . ومتويل عجز امليزانّية بواسطة متوفّرات اخلزينة

 

استعمال متوفّرات اخلزينة، دون ترخيص مسبق بقوانني  تفاديوجتدد الّدائرة التأكيد على ضرورة العمل على 
 . قاتويالت الضرورية لتسوية هذه التسبقاّر لتمويل قسط من نفقات امليزانّية والعمل على إجياد التماملالّية، كمورد 

 


