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وميزانّيات المؤّسسات العمومّية الملحقة ميزانّياتها ترتيبّيا  الّدولةتحليل موارد ميزانّية : األّول العنوان

والمراكز الدبلوماسّية والقنصلية بالخارج الّدولةبميزانّية   

 
 وميزانيات اخلزينة وصناديق والثاين األّول العنوانني 2014 لسنة الّدولةالتحاليل املتعّلقة مبوارد ميزانية  تتضّمن

واملراكز الدبلوماسّية والقنصلية باخلارج وموارد الّصناديق اخلاّصة  الّدولةميزانياتا ترتيبّيا مبيزانية  امللحقة العمومّية املؤّسسات
 .للسنة املالّية املدرجة باحلساب العامّ 

 

 الّدولةموارد ميزانية  -األّول  القسم

 2013احملققة خالل األشهر األوىل من سنة  النتائج إىلاستنادا  2014 لسنة الّدولة ميزانية مواردتقديرات  ضبطت
 يف إقتصاديمنّو  نسبة بلوغ يفاألهداف  هذه لتومتثّ . قتصادياالوعلى أساس أربعة أهداف رئيسية ّمت ضبطها بامليزان 

1T20Fألف موطن شغل واحلّد من الفوارق بني اجلهات واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطن 90 وإحداث % 4حدود 

)1(
1T.  

 
 لسنة املالّية بقانون واملتعّلق 2013 ديسمرب 30يف  املؤرّخ 2013 لسنة 54عدد  قانونبال املضّمنة التقديرات تبلغو 

 . % 22,86مقابل  % 4,99 ةنسبب بنموّ أي  2013د يف سنة .م 26.692 مقابلد .م 28.025 قيمته ما 2014
 

يف  التخفيضواملتعّلق بقانون املالّية التكميلي  2014 أوت 19املؤرّخ يف  2014 لسنة 54مبوجب القانون عدد  ومتّ 
 مببلغ الثّاين وانــــــــالعن موارد التخفيض ومشل. % 1,78 وبنسبةد .م 500 مببلغ بنقصد أي .م 27.525 إىل الّتقديرات تلك
 .د.م 70مببلغ  األّول العنوان موارديف  الرتفيعمنه  حدّ د .م 110 مببلغاحلسابات اخلاّصة يف اخلزينة  ومواردد .م 460

 
 موارد تقديراتيف  الرتفيع عن ترتّبتد .م 126,562 قدرها بزيادة أيد .م 27.651,562التقديرات الّنهائية  وبلغت

1T21Fاملالّية وزير من قرار مبقتضىالقروض اخلارجّية املوظّفة 

)2(
1T  احملّصلة خالل السنة  املقابيض عن إدراجو د .م 78,485مببلغ

 2014يف سنة  % 1,16د وبنسبة .م 316,881زيادة مببلغ التقديرات هذه  وسّجلت). د.م 48,077( املشاركة أموال بعنوان
 .الّسابق للتصّرف الّنهائية بالتقديرات مقارنة

 

د .م 1.616,136التقديرات النهائية مببلغ  د.م 29.267,698 والبالغة 2014مجلة املوارد احملّصلة يف سنة  جتاوزتو 
 .2013 سنة يف % 1,43نسبة د وب.م 391,107نقص مببلغ مقابل  % 5,84 وبنسبة

                                                 
 .2014 امليزان االقتصادي لسنة )1(
 التنمية التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامجاملتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات و  2016فيفري  15 قرار وزير املالّية املؤرّخ يف )2(

 .2014 لسنة للّدولة
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املالّية  قوانني تتضمن الو  املالية وزير من قرارات مبقتضى املشاركة أموال حسابات إحداث يتمّ بأنه  وجيدر التذكري
أنّه يتم ضبط  أياحلسابات  تلك بعنوان فعليا احملّصلة املواردإدراج  ةغلق امليزانيّ  قوانني ضمن يتمّ  أنه غري اتقديرات بعنوا�

املشاركة عند املصادقة على  رقابة السلطة التشريعية على تدّخالت أموال بالّتايل وتتجّسد. الحقة بصفةتقديرات يف شأ�ا 
 .2014د يف سنة .م 345,953 بلغتة علما بأّن موارد هذه احلسابات غلق امليزانيّ  قوانني

 

عتبار عند وال يتّم أخذها بعني اال احملّصلة املوارد ضمنللسنة السابقة اخلزينة  صناديق فوائضيتّم احتساب و 
 تبلغ الفوائض،استثناء هذه وب .د.م 2.274,812 قدرهما  2014سنة  إىلّمت نقلها  اليت الفوائض وبلغت. ضبط التقديرات

 .األصلي املالية قانون بتقديرات مقارنة % 96,32و النهائية بالتقديرات مقارنة % 97,62موارد امليزانية  تقديرات نسبة إجناز
 

 مؤشراتبتحقيق  متّيزإقتصادي صعب  وضعيف ظّل  2014إجناز التقديرات النهائية ملوارد امليزانية خالل سنة  ومتّ 
 2014الداخلي اخلام خالل سنة  الناتجفقد عرف . ضبطها ضمن امليزان اإلقتصادي متّ  اليت األهدافمقارنة ب املأمول دون

1T22F% 2,3 ةنسببمنّوا باألسعار القارّة 

)1(
1T  مقّدرة بامليزان االقتصادي % 4مقابل. 

 

   :مقارنة بالتقديرات األصلّية والنهائّية 2014لسنة  الّدولةميزانية  موارد الّتايل اجلدول ويربز

 11Bبالّدينار 

12Bالبنـود 
13B14  2014 تصّرفBمقارنة اإلنجازات فارق 

15Bقانون المالّية  تقديرات

 األصلي 

16Bقانون المالية  تقديرات

 التكميلي

17B18 النهائية التقديراتB19 اإلنجازاتBقانون بتقديرات 

  األصلي المالّية 

21Bالنهائية بالتقديرات 

22B133.722.560  203.722.560  19.223.922.560 19.090.200.000 19.090.200.000 19.020.200.000 األّول العنوان 

 اجلبائية املداخيل -

 االعتيادية
17.081.700.000 17.886.200.000 17.886.200.000 18.143.889.144  1.062.189.144  257.689.144 

 اجلبائية غري املداخيل -

 االعتياديّة
1.938.500.000 1.204.000.000 1.204.000.000 1.080.033.416 - 858.466.584 - 123.966.584 

23B1( 7.592.000.000 8.052.000.000 الثاني العنوان( 7.670.485.426 7.130.358.549 - 921.641.451 - 540.126.877 

 99.960.653  183.960.653  497.960.653 398.000.000 398.000.000 314.000.000 االعتيادية غري املداخيل -

 6.632.397.896 )1(7.272.485.426 7.194.000.000 7.738.000.000 االقرتاض موارد -
121B

- 1.105.602.104 - 640.087.530 

24B2( 890.876.889 842.800.000 952.800.000 الخزينة  صناديق( 2.913.417.292  1.960.617.292  2.022.540.403 

احلسابات اخلاّصة يف  -

 اخلزينة 
952.800.000 842.800.000 842.800.000 2.567.463.912)2(   1.614.663.912  1.724.663.912 

)2(  48.076.889 - - املشاركة أموال حسابات - 345.953.380  345.953.380  297.876.491 

 1.616.136.086  1.242.698.401  29.267.698.401 27.651.562.315 27.525.000.000 28.025.000.000 الّدولةميزانية         
 .   يف تقديرات موارد القروض اخلارجّية املوّظفة الرتفيعد بعنوان .م 78,485مبلغ  باعتبار) 1( 
 .      من الّتصرف الّسابق املنقولةباعتبار الفوائض  )2(

                                                 
   .2015التقرير السنوي للبنك املركزي الّتونسي لسنة  )1(
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د .م 1.616,136 والبالغة ةيف حتصيل موارد ميزانّية الّدولة مقارنة بالتقديرات النهائيّ  الزّيادة أنّ من اجلدول  يّتضح
حّد منه ) د.م 133,723(+ األّول العنوان وموارد) د.م 2.022,540(+املوظّفة لصناديق احلزينة  املواردعن منّو كل من  تنتج

 ). د.م 540,127-(العنوان الثّاين  مواردنقص يف تعبئة 
 

بذله يف  يتمّ باملالحظة أّن نسبة حتقيق موارد امليزانية ال تعكس يف أغلب احلاالت حجم ااهود الذي  وجدير
فإّن حتصيل موارد االقرتاض واملوارد غري  عةفلئن يرتبط حتصيل املوارد اجلبائية جزئّيا بأعمال االستخالص واملتاب. هذا ااال

 . ع اإلقتصادية واإلجتماعيةمرتبطة باألوضا اجلبائية يبقى خاضعا لعوامل 
 

الفوائض  يفأساسا  جمملها يفبالتقديرات النهائية  مقارنةصناديق اخلزينة  موارديف مستوى  املسّجلة الزّيادة ومتثّلت
 ). د.م 2.174,812(املنقولة من التصّرف السابق 

 
 املداخيل تعبئة يف النقص منه حدّ ) د.م 257,689(موارد العنوان األّول عن املداخيل اجلبائية اإلعتيادية  ونتج منوّ 

 حتقيـق يف املسّجل الّنقص فريجع الثاين، العنوان مبواردما يتعّلق  أّما يف). د.م 123,967 -( اإلعتيادية اجلبائية غري
 غري املداخيل تعبئة يف زيادة منه حّدت) د.م 640,087 -( االقرتاض موارد تعبئة يف نقص إىلبعنوا�ا  النهائية التقديرات
 ).د.م 99,961( اإلعتيادية

 
د وبنسبة .م 2.324,124 مببلغ 2014سنة  يف احملّصلة امليزانية موارد مجلة تطّورت ،2013 ازات سنةــبإجن مقارنةو 

هذا النمّو عن تطّور موارد كّل من العنوان األّول مببلغ  ونتج .السابق التصّرف يف%  7و د.م 1.762,432 مقابل % 8,63
صناديق  مواردتراجع  منهحّد  % 14,09د وبنسبة .م 880,588وموارد العنوان الثاين مببلغ  % 8,56 د وبنسبة.م 1.516,263

 .% 2,44وبنسبة د .م 72,728اخلزينة مببلغ 
 

نسبة باملوارد احملّصلة  تطّورتحيث  اخلام الداخلي الناتج منوّ  نسق اوزــــجت احملّصلة املوارد منوّ  نسق أنّ  ولوحظ
 % 7,54 بنسبة منّوااجلارية  باألسعارالناتج الداخلي اخلام  سّجل حني يف 2013سنة  يف % 7 مقابل 2014سنة  يف % 8,63

 .2013سنة  يف % 4,66مقابل  2014يف سنة 
 

 سنة يف % 35,85مقابل  2014سنة  يف % 36,21الداخلي اخلام لتبلغ  بالناتج مقارنةة حصة امليزانيّ  وتطّورت

2013. 
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 : 2013بسنة  مقارنة 2014اجلدول املوايل املوارد احملّصلة يف سنة  ويربز

 

ل ما ميثّ  وهود .م 22.635,301ما قيمته  )د.م 360,920( املوارد الذاتّية للميزانّية باعتبار اهلبات اخلارجية بلغت
 منوّ  نسبة بلغت السابق بالتصّرف ومقارنة. 2013يف سنة  % 81,91مقابل  مجلة موارد امليزانية احملّصلة من % 77,34نسبة 

 إىل 2014سنة  خاللنسق منّو هذه املوارد  تراجع ويعزى. 2013سنة  يف % 9,76 مقابل % 2,56 املوارد من الصنف هذا
 . 2013سنة  يف % 6,68بنسبة  هامقابل ارتفاع % 34,26د وبنسبة .م 2.012,473غري اجلبائية مببلغ  املوارد تراجع

 
 مقابل 2014سنة  خالل % 15,92 ونسبتهد .م 2.578,508قيمته  مبااجلبائية  املوارد مستوىالنمّو احملّقق يف  ورغم

 .الذاتّية املوارد منوّ  نسق على للمحافظة كافيا يكن مل أنّه إالّ  2013سنة  خالل % 10,93ود .م 1.595,183 على التوايل
 

يف سنة  10,93مقابل  2014سنة  يف % 15,92( 2014املوارد اجلبائية يف سنة  تطّورتغرار السنة السابقة،  وعلى
). 2013سنة  يف % 4,66 مقابل 2014سنة  يف % 7,54(نسق منّو الناتج الداخلي اخلاّم باألسعار اجلارية  فاق بنسق) 2013
 ونسبة 2013 سنة يف % 21,55 لـــمقاب % 23,23 بلغ الذي اجلبائي الضغط اقمــــــــــتف إىليف نسق النمّو  اينـالتبهذا  وأّدى

 . 2014حمّددة بامليزان االقتصادي لسنة  % 21

 بالّدينار  
122Bالبنود المحّصلة الموارد 2013\2014 التغّيرات 

 2013 2014  القيمـة )%( النسبة

 االعتياديّـة اجلبائيـةاملداخيل  - 15.044.737.568 18.143.889.144            3.099.151.576         20,60

 اخلزينة يف اخلاصة للحسابات املوظفة اجلبائية املداخيل - 1.149.634.077 628.990.520 520.643.557      - - 45,29

 الجبائيـةجملة الموارد        16.194.371.645 18.772.879.664  2.578.508.019         15,92

 )1() نسبة الضغط الجبائي(       ) % 21,55( %) 23,23(    

 املداخيل غري اجلبائية االعتيادية  - 2.662.921.589 1.080.033.416 1.582.888.173       - - 59,44

 االعتياديـة غري املداخيل - 1.375.461.933 497.960.653 877.501.280       - - 63,80

 اخلزينة يف اخلاّصة للحسابات املوظفة اجلبائية غري املداخيل - 1.374.651.193 1.938.473.392    563.822.199           41,02

 حسابات أموال املشاركة موارد - 461.859.517 345.953.380 115.906.137        - - 25,10

34,26 - -        2.012.473.391   123B3.862.420.841 124B5.874.894.232 125Bالجبائيـةالموارد غير  جملة 

2,56            566.034.628 22.635.300.505 22.069.265.877 126B2(الذاتيـة  الموارد( 

36,07           1.758.089.227 6.632.397.896 4.874.308.669 127Bاالقتراض موارد 

8,63           2.324.123.855 29.267.698.401 26.943.574.546 128Bالّدولةموارد ميزانيـة  جملة 

)1( 129B ّد     .م 80.816بـمبلغ  وايلواملقّدرة باألسعار اجلارية على التّ  2013و 2014احتساب نسبة الّضغط اجلبائي باعتماد قيمة الّناتج الداخلي اخلام لسنيت  مت
 .2015 لبنك املركزي التونسي لسنةلالسنوي  التقريرد وفق .م 75.152و
)2( 130Bباعتبار اهلبات اخلارجية. 



38 
 

 امليزانية نفقات تغطية يف) اعتبار موارد اهلبات اخلارجية دون(د .م 25.517,782 والبالغةاملوارد الوطنية  وسامهت
وموارد االقرتاض ) د.م 22.274,381(الصافية  الذاتّية املوارد بنيالوطنية  املوارد وتوّزعت. % 95,71بنسبة ) د.م 26.662,181(

  ).د.م 3.243,401(اخلي الدّ 
 

إىل  2010خالل الفرتة من  الّدولةميزانية  ونفقاتموارد  مجلة منالذاتّية  املوارد حّصةاجلدول املوايل تطّور  ويربز
2014:  

 

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 77,34 81,91 79,85 84,85 90,41 (%)حّصة الموارد الذاتية من جملة موارد الميزانية  -

 84,90 84,45 85,62 87,33 88,80 (%)نسبة تغطية الموارد الذاتية للنفقات  -

 

وذلك باستثناء سنة  2011سنة  منذ تتراجع امليزانّية موارد مجلة من ةاملوارد الذاتيّ  حّصة أنّ من اجلدول  تبّني ي
). % 2,56( اتّيةالذ املوارد منوّ  نسق 2014سنة  يف) % 36,07(ه لصاحل حّصة موارد االقرتاض الذي فاق نسق منوّ  2013

طفيفا غري أ�ا مل تبلغ املستوى الذي كانت عليه  حتّسنا 2014يف سنة تغطية املوارد الذاتية لنفقات امليزانّية  نسبة وشهدت
  .2010يف سنة 

 

من  19ألحكام الفصل  خالفا وذلكأموال املشاركة حسابات موارد جبائّية لفائدة بعض  توظيف تواصللوحظ و 
د خالل .م 48,4مقابل  2014سنة  خالل د.م 1,9جمموع هذه املوارد اجلبائية إىل  تراجع وقد. القانون األساسي للميزانية

)1T23F)1 2012سنة  خاللد .م 48,9 و 2013سنة 
1T. 

 
I-  مـوارد العنـوان األّول 

هذه ارتفعت و . د.م 19.090,200 قيمته ما 2014مبوارد العنوان األّول يف سنة  املتعّلقة النهائية التقديرات بلغت
 حتصيل يف ادةيللز  املزدوج املفعول عن ذلك ونتج. د.م 133,723 بلغمب التقديرات عن بزيادة أيد .م 19.223,923 إىلاملوارد 

 ). د.م 123,966 -( اديةياالعت ائّيةباجل غري املداخيل حتقيق يف وللنقص) د.م 257,689 (+ اديةـاالعتي اجلبائية املداخيل
 

 منو ) د.م 18.514,816( الّدولةيزانية ملاألّول  العنوان نفقات مجلة تغطية مناألّول احملّصلة  العنوان موارد ومّكنت
 .نفقات العنوان الثاينجانب من د لتمويل .م 709,107توفري مبلغ 
 
 

                                                 
 .2014أكتوبر  14بتاريخ  وزارة املالية بوابة )1(
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 :2013 ومبقابيضبتقديرات السنة  مقارنة 2014العنوان األّول يف سنة  مقابيضاجلدول الّتايل  ويربز

 
 على الّتوايل مقابل % 8,56د وبنسبة .م 1.516,263 بقيمةموارد العنوان األّول  تطّور 2014سنة  شهدت

منه  حدّ ) % 20,60+ (تيادية االعاجلبائّية  املداخيلونتج هذا التطّور عن منّو . 2013سنة  يف % 15,74ود .م 2.408,753
 . )% 59,44 -(تيادية العاجلبائّية ا غري املداخيلنقص يف 

 
 مقابل % 94,38إىل  2014اديّة ضمن موارد العنوان األّول يف سنة ــــاالعتي ائيةـــاجلب املداخيل حّصة وارتفعت

 . 2013 سنة يف % 84,96
 

 االعتيادية الجبائيـةالمداخيل  - أّوال

د .م 17.081,700 مببلغقانون املالية األصلي  ضمناجلبائّية االعتياديّة  املداخيلب املتعّلقة األّولية الّتقديراتضبط  متّ 
د .م 17.886,200د لرتتفع بذلك التقديرات النهائّية إىل .م 804,500وّمت الرتفيع فيها مبوجب قانون املالّية التكميلي مببلغ 

 .2013سنة  يفد .م 15.832,700 مقابل
  

د يف التصّرف .م 15.044,737مقابل  2014يف سنة د .م 18.143,889 قدره مباالعنوان  بذا مواردحتصيل  ومتّ 
 تطّورتبالتصّرف الّسابق،  ومقارنة. % 1,44 وبنسبةد .م 257,689 مببلغ النهائية التقديرات احملّصلة املوارد وجتاوزت. السابق

د .م 1.487,693 على التوايل مقابل % 20,60د وبنسبة .م 3.099,152 مببلغ 2014املداخيل اجلبائية االعتيادية يف سنة 
  .2013 سنة يف % 10,97و

68Bبالّدينار   
69B 2014الفارق بين انجازات 

 2013وانجازات  

71Bالفارق بين اإلنجازات 

72B 2014والّتقديرات لسنة 
73Bاإلنجازات 

74B75 الّتقديرات النهائّيةBالبنود 

76B النسبة)%( 77B78 القيمةB النسبة)%( 79B80 القيمةB2014 81B2013 82B2014 

 االعتياديةاملباشرة  األداءات  8.229.000.000 7.118.100.556 8.169.356.305 59.643.695   - 0,72   - 1.051.255.749    14,77 

 عتياديةالغري املباشرة ا واملعاليم األداءات  9.657.200.000 7.926.637.012 9.974.532.839        317.332.839      3,29      2.047.895.827        25,84 

 الجبائّية االعتيادية المداخيل  17.886.200.000 15.044.737.568 18.143.889.144     257.689.144      1,44   3.099.151.576       20,60    

 عتياديةاملالّية اال املداخيل  711.500.000 1.348.638.202 821.834.252 110.334.252     15,51       526.803.950  - 39,06   -

 ياديةاالعتأمالك الّدولة  مداخيل  492.500.000 1.314.283.387 258.199.164  234.300.836   - 47,57   - 1.056.084.223  -  80,35   -

-   59,44 -   1.582.888.173  -   10,30 -   123.966.584   83B1.080.033.416 84B2.662.921.589 1.204.000.000  االعتيادّيةالجبائّية  غير المداخيل 

 موارد العنوان األّول جملة  19.090.200.000 17.707.659.157 19.223.922.560   133.722.560       0,70     1.516.263.403        8,56  



40 
 

حتويل فائض صناديق اخلزينة ضمن إدراج مداخيل استثنائية بعنوان  إىلأساسا تطّور املداخيل اجلبائية  ويعزى
استخالص و  )د.م 654,486(وإىل تطّور مداخيل األداء على القيمة املضافة ) د.م 931,743(املعاليم غري املباشرة األخرى 

)1T24F)1د.م 250 مبلغ
1T وتطّور  )د.م 188,364( اإلستثنائية الظرفية املسامهةمردود  وإىل 2013سنة لتعود  برتوليةجباية  بعنوان

 ).د.م 191,921(املوارد بعنوان املرتبات واألجور 
 
 االعتيادية المباشرة األداءات - أ

ّمت حتصيل هذه و . د.م 8.229 قدره ما 2014التقديرات النهائية بعنوان األداءات املباشرة االعتيادية يف سنة  بلغت
ذا البند منّوا مببلغ الّسابق، شهد ه التصّرفب مقارنةو . د.م 59,644بقيمة  أي بنقصد .م 8.169,356 التقديرات يف حدود

 .% 19,84د وبنسبة .م 1.178,489 مببلغ زيادة مقابل 2014 سنة يف % 14,77 وبنسبةد .م 1.051,256
 

 بعنوان الضريبة علىالتسوية مداخيل  من 2014مداخيل األداءات املباشرة االعتياديّة يف سنة  يف الزيادة تأتتو 
املسامهة  عن فضال ،يف شكل املرتبات واألجور الطبيعيني األشخاص دخل على األداءبعنوان  اخلصم مداخيلو  الشركات

 . 2014قانون املالية التكميلي لسنة  ضمن إقرارهاالظرفية اإلستثنائية اليت ّمت 
 

للبالد  اإلقتصادي النشاط منوّ نتيجة  2014يف سنة الضريبة على الشركات  التسوية بعنوان مداخيل وتطّورت
 إضافيةحتصيل موارد  إىل باإلضافة 1Tإجيابا على أرباح الشركات 1Tهذا النموّ  1Tانعكس1Tحيث  ℅ 2,3 بنسبة 2013 خالل سنة

)1T25F)1د.م 250يف حدود  2013استخالص جباية برتولية بعنوان سنة  نتيجةبعنوان الضريبة على الشركات البرتولية 
1T. 

 
 إحداثيف األجور وكذلك نتيجة  الرتفيعتطّورت حماصيل األداء على دخل األشخاص الطبيعيني نتيجة  كما
1T26Fألف 45عدده  ما 2014 سنة يفواليت بلغت  جديدةمواطن شغل 

)
1T

2
1T

(
1T موطن شغل . 

 
 والتسوية املورد من اخلصم مردود تطّور عن 2014األداءات املباشرة االعتيادية يف سنة  مداخيلمنّو  ونتج

د .م 471,311ود .م 646,221 ابلـــــمقد .م 42,401و د.م 348,294ود .م 472,197 التـوايل على قيمته مبا والتسبقات
 .2013 سنةد يف .م  60,957و

 

                                                 
  .2015والصادر عن وزارة املالية يف شهر ماي  2014التقرير نصف سنوي حول تنفيذ ميزانية الّدولة إىل مّو سنة  )1(
 .2015تقرير البنك املركزي التونسي لسنة  )2(
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 يف % 64,10و 2013سنة  يف % 62,56مقابل  % 60,29 إىل وردتراجع حّصة اخلصم من امل 2014يف سنة  وتواصل
. 2013سنة  يف % 11,52 مقابل 2014 سنة يف % 10,55 إىل احلساب على املدفوعة املبالغ حصة تراجعت كما .2012سنة 

 .2013 يف سنة % 25,92 مقابل 2014سنة  يف % 29,16إىل  التسويةبعنوان  حّصة املداخيل تدّعمت ذلك، مقابليف و
 

التسوية بعنوان الضريبة على الشركات غري  مداخيلارتفاع  إىل أساسا التسوية بعنوان املداخيل حصة تدّعم ويعزى
 . د.م 103,881على الشركات البرتولية  الضريبةد و .م 217,180البرتولية مببلغ 
 

 : 2013 بسنة ومقارنتها 2014األداءات املباشرة االعتيادية يف سنة  مداخيلاجلدول املوايل تطّور  ويبّني 
                                                                                        

 

 

 

 

                 الخصم من المـورد: التسبقات  -1

املداخيل  وفاقتد .م 4.758 مببلغ 2014التقديرات الّنهائية للموارد بعنوان اخلصم من املورد يف سنة  حّددت
 .% 6,63د وبنسبة .م 472,197 بلغمبالّسنة الّسابقة  زاتاوإجند .م 167,511بقيمة  راتالتقدي د.م 4.925,511احملقّقة والبالغة 

 
 منها يذكر الفصول بعض بعنوانإضافّية  ايراداتعن حتقيق  بالتقديرات مقارنة احملّصلة املوارد يفالزيادة  وترتّبت

وال ـاألم مداخيل" كّل من  من املورد بعنوان واخلصم) د.م 117,729" (+العمومّية اتـــالصفق وانــــــــــبعن التسبقة" خاّصة
املكافأة "و) د.م 29,297" (+لدى البنوك باإلدخاراإليداعات باحلسابات اخلاصة  فوائد"و) د.م 66,682" (+املنقولة

 يفالذي ّمت تسجيله  التحصيل نقصمن هذه الزيادة  وحدّ  .)د.م 26,978" (+واألجـور الظرفية واألكريةوالعمولة والوساطة 
" بعنوان القيمة الزائدة العقارية مداخيل"و) د.م 60,098 -" (واألجور املرتبات"اخلصم من املورد بعنوان  يبند خصوص

 ). د.م 51,939 -(

 

 بالّدينار

 131B2013 إنجازات 2014 إنجازات 2013\2014 التغّيرات 

 النسبة البنود

)%( 

ة الحصّ  القيمة

)%( 
 القيمة

ة الحصّ 

)%( 
 القيمة

 اخلصم من املورد: التسبقات - 4.453.314.023 62,56 4.925.510.896 60,29 472.196.873 6,63

 املبالغ املدفوعة على احلساب: التسبقات - 819.753.921 11,52 862.154.778 10,55 42.400.857 5,17

 التسوية - 1.845.032.612 25,92 2.193.326.942 26,85 348.294.330 18,88

- 188.363.689 2,31 188.363.689 -  -  الظرفية االستثنائية املسامهة -

 عتيادّيةجملة األداءات المباشرة اال 7.118.100.556 100,00 8.169.356.305 100,00 1.051.255.749 14,77
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 تطّورأساسا عن  )د.م 472,197( 2014الزيادة احملققة خالل سنة  ترتّبتبإجنازات التصّرف السابق،  ومقارنة
) د.م 191,921" (+ ورـــواألج اتـــاملرتب"ورد بعنوان ــــاخلصم من امل خاّصة اـــمنه يذكر الفصول بعض وانـــبعن املعّبأة املوارد

املكافأة والعمولة "و) د.م 58,999" (+األموال املنقولة مداخيل"و) د.م 98,981" (+العمومّية الصفقات بعنوان والتسبقة"
" لدى البنوك باإلدخاراإليداعات باحلسابات اخلاصة  فوائد" وكذلك )د.م 45,080" (+واألجـور الظرفية واألكريةوالوساطة 

 ).د.م 23,383(+
 

من هيكلة املداخيل بعنوان اخلصم من املورد أمهّية االستخالصات بعنوان املرتّبات واألجور واليت بلغت  وتبّني 
 .2013سنة  يف %  68,89 مقابل % 66,18 نسبته ما 2014سنة  يفحّصتها 

 

 المبالغ المدفوعـة على الحساب:  التسبقات -2
 

وارتفعت . د.م 789بقيمة  2014بالنسبة لسنة  "املبالغ املدفوعة على احلساب" بعنوان تقديراتال ضبطت
 التوايل على لــــمقاب % 5,17د وبنسبة .م 42,401بقيمة  زيادةأي ب 2014يف سنة  د.م 862,155املقابيض املنجزة إىل 

  . الّسابقة السنة يف % 8,03د و.م 60,957
 

 البرتولّية غري اتـــــالشرك قبل من وعةـــــاملدف اتـــــــــــــالتسبق حجم اعــــــــالرتف املزدوج ولـــــــاملفعإىل  هذا النموّ  ويعزى
) د.م 8,896(+ والتجارية الصناعية األرباحوالتسبقات املدفوعة من قبل األشخاص الطبيعيني بعنوان ) د.م 52,401+(
التسبقات املدفوعة من قبل الشركات البرتولية مببلغ  رتاجعول) د.م 5,908(+املدفوعة بعنوان أرباح املهن غري التجارية و 

 .د.م 24,304
 

 الّتسويـة -3

النهائية  التقديـرات 2014احملّصلة عن طريق التسوية بعنوان األداءات املباشرة االعتيادية يف سنة  املوارد جتاوزت
 . د.م 2.193,327 درهما ق لتبلغ % 0,83 وبنسبةد .م 19,691بقيمة 

 
 2014ارتفاعها حيث تطّورت يف سنة  يف التسويةيف إطار  املعبأة املبالغ واصلت ،2013بإجنازات سنة  مقارنةو 

 إىل أساسا النموّ  هذا ويعزى. السابق التصّرف يف % 34,31د و.م 471,311 مقابل % 18,88د وبنسبة .م 348,294 مببلغ
 على الضريبةو  % 177,88د وبنسبة .م 217,180 مببلغالضريبة على الشركات غري البرتولية  بعنواناملوارد  كّل من تطّور

  .% 7,57 وبنسبةد .م 103,881 مببلغ البرتولية الشركات
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ة لسنة املاليّ  قانوينبا أحكام  جاءتمداخيل بعنوان أصناف جديدة من املوارد  حتقيقيرجع هذا النمّو إىل  كما
 . د.م 22,536 مببلغ التصحيحية التصاريح بعنوان املواردغرار  على 2014

 
 الظرفية االستثنائية المساهمة -4

 لفائدةظرفية استثنائية  مسامهة إحداث 2014 قانون املالية التكميلي لسنةمن  31 إىل 28 الفصول من مبوجب متّ 
د أي .م 188,364يف حدود  هااجناز  متّ د .م 320وبلغت التقديرات النهائّية بعنوا�ا . 2014ميزانّية الدولة بعنوان سنة 

 . % 58,86بنسبة تحصيل ب
 

 :يليوتوزعت املسامهة الظرفية اإلستثنائية حسب البنود كما  
 بالدينار                                                                                                                                                      

 بنود المساهمة الظرفية الموارد المحّصلة 
 األجور واملرتبات - 16.925.793
 غري البرتولية الشركات - 90.106.139
 الشركات البرتولية - 57.237.632
 األشخاص الطبيعيون - 23.391.134

 مسامهات استثنائية ظرفية أخرى - 702.991
 المجموع 188.363.689

 

 االعتيادية المباشرة غير والمعاليم األداءات -ب

يف سنة  د.م 9.657,200قيمته  مبااألداءات واملعاليم غري املباشرة االعتيادية  بعنوانالنهائية  التقديرات حّددت
 مببلغ 2014ارتفعت املوارد احملّصلة يف سنة و . السابق التصّرف يف % 94,30مقابل  % 103,29بنسبة  حتصيلها ومتّ . 2014

 .2013سنة  يف % 4,06د وبنسبة .م 309,205مقابل زيادة مببلغ  % 25,84 بنسبةد و .م 2.047,896
 

املداخيل اجلبائّية االعتياديّة  ضمنواملعاليم غري املباشرة االعتيادية  األداءاتحّصة  تدّعمت هلذا النموّ  وتبعا
 .2013يف سنة  % 52,69 مقابل % 54,97نسبته  ما 2014يف سنة حيث مثّلت 

 
 من الصنف هلذا املكّونة البنود خمتلف ارتفاع إىل 2014سنة  يفواملعاليم غري املباشرة  األداءات تطّور ويعود

على  واملعلوم) د.م 654,486( املضافة القيمة على واألداء) د.م 964,680(املعاليم األخرى  بندوخاّصة  األداءات
 ). % 2,3( 2013االقتصادي الذي سّجل يف سنة  بالنموّ اجيابيا  تأثرتوهي أداءات ومعاليم ) د.م 194,888(االستهالك 
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  : 2014و 2013اجلدول املوايل تطّور األداءات واملعاليم غري املباشرة االعتيادية وهيكلتها يف سنيت  يربزو 

 

ويعود  .د.م 964,680مببلغ  األخرى املعاليمأمهية التطّور الذي شهدته املوارد بعنوان  اجلدول خالل من يالحظ
د مع اإلشارة إىل .م 931,743مببلغ  نفقاتا على اخلزينة صناديقمداخيل  فائضاملوارد املستخلصة بعنوان  ىلهذا التطّور إ

 . د.م 828,200هذه التحويالت مببلغ  شأنأنّه ّمت ضبط تقديرات �ائية يف 
 

 أهمّ  وتعّلقت. د.م 831,743ن حسابا خاّصا يف اخلزينة مببلغ مجلي قدره يهذه التحويالت أربعة وعشر  وخّصت
وتكنولوجيات املعلومات  املواصالت تنمية وصندوق) د.م 210( األجراء لفائدة باملسكن النهوض بصندوق املبالغ

ض ـــللتعوي والصندوق العامّ ) د.م 86,883(وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين ) د.م 137,520( واالّتصال
 ).د.م 72,170(وصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ) د.م 80,750(وصندوق مقاومة التلوث ) د.م 82,067(

 

 اخلصوصية املصاريفحساب " املسّمى أموال املشاركة سابتعّلق حبد .م 100 مبلغ تالتحويالهذه  مشلت كما
 .2014ة األصلي لسنة املاليّ  قانونمن  15طبقا للفصل  وذلكلفائدة موارد ميزانّية الّدولة " للديوانة العاّمة لإلدارة

 
األداءات واملعاليم  من متأتالتضمني احملاسيب هلذه املوارد خمالفا لطبيعتها باعتبارها ال متّثل موردا  ويعترب

تكتسي  ال ستثنائيةاو ظرفية  صبغة ذات موارد هي اخلزينة صناديق حتويالت من املتأتية املوارد أنّ  باعتبارو  للّدولةاإلعتيادية 
 . اإلعتياديالطابع 

 
املعطيات على دقة يؤثّر على شفافية املعطيات املتعّلقة بتصنيف املداخيل و  أناملالئم  غري اإلدراج هذا شأن ومن

  .الّدولةاملتعّلقة بتحصيل املوارد وبتطّور خمتلف أصناف موارد ميزانّية 

 

26Bبالّدينار 

132B27 2013\2014 التغّيراتB2014 28B2013  

29Bالقيمـة

 

 
30B31 % النسبةB32 القيمـةB33 %    الحّصةB34 القيمـةB35 %    الحّصةBالقيمـة 

 املعاليم الديوانّيــة - 728.864.615 9,19 825.346.887 8,27 96.482.272 13,24

 األداء على القيمـة املضافة - 4.452.021.762 56,17 5.106.508.036 51,20 654.486.274 14,70

 املعلوم على االستهالك - 1.655.994.247 20,89 1.850.882.091 18,56 194.887.844 11,77

 )التسجيل( املعامالتاملعاليم على العقود و  - 715.870.235 9,03 840.446.863 8,43 124.576.628 17,40

 املعاليم على النقل ومنتوجات أخـرى - 235.106.458 2,97 247.889.677 2,49 12.783.219 5,44

 "األخـرى"املعاليم  - 138.779.695 1,75 1.103.459.285 11,06 964.679.590 695,12

25,84 2.047.895.827 100,00 9.974.532.839 100,00 7.926.637.012                0Bالجملــة 
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خذ بعني أاملالحظة أّن املبالغ املدرجة مبيزانية الّدولة بعنوان األداءات واملعاليم غري املباشرة اإلعتيادية ال ت جهوتتّ 
 قباض بأنّ  علمامبالغ اإلمتيازات اجلبائية املمنوحة  وكذلك واملعاليم اترجاعها بعنوان فائض األداءإبالغ اليت ّمت املاالعتبار 

انتفع املطالبون باألداء  كما. د بعنوان األداء على القيمة املضافة.م 307,200بإرجاع مبلغ  2014يف سنة  قاموا املالية
د مقابل .م 697,700مببلغ  2014سنة  خاللاعتبار التوريد  دونبامتيازات جبائية بعنوان توقيف األداء على القيمة املضافة 

)1T27F)1 2013د ّمت منحها يف سنة .م 719,600
1T. 

 
 الديوانيّـةالمعاليم  -1

 
اية ــــــوّمت حتصيلها إىل غ. د.م 880يوانّية بقيمة بعنوان املعاليم الد 2014ائية لسنة ــرات النهــــالتقدي ضبطت

د .م 96,482 مببلغ 2013وشهدت هذه املعاليم تطّورا مقارنة بسنة . 2013د يف سنة .م 728,865د مقابل .م 825,347
عن املفعول املزدوج لتطّور هذا التطّور نتج و . 2013يف سنة  % 1,87د و.م 13,412على الّتوايل  مقابل % 13,24 وبنسبة

د ولرتاجع حماصيل .م 36,435د واملعاليم الديوانية عند التوريد مببلغ .م 62,490أتاوة اخلدمات الديوانية عند التوريد مببلغ 
 .د.م 2,443 مببلغ أتاوة اخلدمات الديوانية عند التصدير

  

من  16الفصل  با جاء اليت اجلديدة األحكام مفعول إىل التوريد بعنوان الديوانية اخلدمات أتاوة موارد منوّ  ويعود
بعد أن كان يقتصر  الّدولة،ميزانّية  إىل تاوةاأل هذه كامل مردود  حتويل امبوجبه متّ  يتوال 2014 لسنةاملالية األصلي  قانون
ور الربّي للبضائع لتصبح ــــات العبـالديوانية لعملي اريحــالتص إىل بالنسبة هاوحتيني مقدار  ،بها فحسحتويل جزء من على
 . ديواين تصريح كلّ  عن دينار 100

 
 : 2014و 2013اجلدول التايل تطّور املعاليم الديوانّية بني سنيت  ويربز

  

2 

 

 

 

                                                 
 .2014تقرير نشاط اإلدارة العامة لألداءات لسنة ) 1(
 

    بالّدينار                  

133B 2013\2014التغّيرات 
2014 2013 85Bالبنود 

 القيمة86B  )%(النسبة 

 املعاليم الديوانية عند التوريد - 598.691.789 635.127.123   36.435.334      6,09     

 أتاوة اخلدمات الديوانية عند التوريد - 119.548.731 182.038.957 62.490.226      52,27     

 أتاوة اخلدمات الديوانية عند التصدير - 10.624.095 8.180.807 2.443.288  - 23,00   -

 الديوانّية المعاليم جملة 728.864.615 825.346.887   96.482.272     13,24     
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 المضافـة القيمـة على األداء -2

 إىل  اإلجنازات ارتفعت قيمةو . د.م 4.822على القيمة املضافة  ألداءا بعنوان 2014 سنةل النهائية التقديرات بلغت
مردود كّل أساسا وساهم يف هذه الزيادة . % 5,90د وبنسبة .م 284,508د متجاوزة التقديرات النهائّية مببلغ .م 5.106,508

 .)د.م 112,435+ (واألداء بنظام التوريد  )د.م 172,055+ (من األداء بالّنظام الداخلي 
 

 % 14,70ملحوظا بنسبة  منّوا  2014سنة  يفشهد مردود األداء على القيمة املضافة  ،2013جنازات سنة إب ومقارنة

األداء على القيمة املضافة عند التوريد دون  كّل من  تطّور عن أساسا نموّ ال اهذ ونتج .السابق التصّرف يف % 1,74 مقابل
القيمة املضافة نظام داخلي بعنوان نشاطات  األداء علىو  % 10,99د وبنسبة .م 225,105اعتبار التبغ والسيارات بقيمة 

وحافظ األداء بنظام التوريد على تقّدمه ضمن هيكلة األداء على القيمة  .% 41,27د وبنسبة .م 210,435 بلغأخرى مب
 .2013سنة  يف % 54,24 مقابل % 52,02املضافة بالرغم من تراجع حّصته إىل 

 

 : 2014و 2013ايل هيكلة األداء على القيمة املضافة وتطّور املداخيل بعنوانه يف سنيت اجلدول التّ  ويربز
134Bبالّدينار    

135B 2013 2014 2013\2014التغّيرات 

87Bالنسبة  البنود

)%( 
88Bالقيمة 

89B الحّصة

)%( 
90Bالقيمة 

91B الحّصة

)%( 
92Bالقيمة 

 نظام داخلي:  املضافةالقيمة  ىاألداء عل -  2.037.379.395 45,76 2.450.055.015 47,98 412.675.620 20,26

 نظام التوريد:  املضافةالقيمة  علىاألداء  -  2.414.642.366 54,24 2.656.453.021 52,02 241.810.655 10,01

14,70 654.486.275 100,00 5.106.508.036 100,00 4.452.021.761 93Bالجملـة 
1 

 االستهالك على المعلوم -3

 املواردوبلغت . د.م 1.734التقديرات النهائية بعنوان املعلوم على االستهالك مببلغ  2014قانون املالية لسنة  ضبط
 التوايل على لــــمقاب % 11,77د ونسبته .م 194,888د أي بتطّور قيمته .م 1.655,994د مقابل .م 1.850,882 احملصلة
ا تراوحت علوم على االستهالك منوّ امل بنود خمتلف بعنوان املداخيل وشهدت. التصّرف السابق يف % 3,66د و.م 58,424

 .% 17,85و % 4,15 نسبته بني
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 :  2014و 2013االستهالك خالل سنيت على علوم املاجلدول التايل تطّور  ويربز
بالّدينار                                                                                                                                 

 

136B 2014/2013التغّيرات 
2014 2013 38B البنود 

 القيمة %  النسبة

   8,20    21.137.328 278.948.088 257.810.760 39B- والزيوت البنزين على االستهالك معلوم 

 والوقيـدمعلوم االستهالك على التبغ  - 350.430.781 407.453.289 57.022.508    16,27   

   17,85     63.602.147 419.919.264 356.317.117 1B-  والوقيدالزيادة اخلصوصية على التبغ 

   13,46       35.336.752  297.843.412 262.506.660 2B- الكحولية املشروبات على االستهالك معلوم 

   4,15     17.789.109 446.718.038 428.928.929 3B-  خمتلفة  منتوجاتمعلوم االستهالك على 

    11,77      194.887.844   1.850.882.091  1.655.994.247 4Bالجملــة 

 غير المباشرة االعتيادية األخرى  المعاليم -4

 علىاملعاليم "و)" التسجيل( واملنقوالت العقود علىاملعاليم " ببنود املعاليم غري املباشرة اإلعتيادية األخرى تعّلقت
ل ما ميثّ  وهود .م 2.191,796املوارد احملّصلة بذا العنوان ما قيمته  وبلغت". خرىاأل املعاليم"و" أخرى ومنتوجات النقل
 .املباشرة غري واملعاليم األداءات مجلة من % 21,97نسبة 

 
حتصيلها يف حدود  ومتّ . د.م 832املعاليم على العقود واملنقوالت مببلغ  بعنوان النهائّية التقديرات وحّددت

الزيادة هذه  يف سامهتو . 2013بسنة  مقارنة % 17,40وبنسبة د .م 124,577بزيادة مببلغ  أي 2014د يف سنة .م 840,447
 الكتابات لبعضاجلبائي  الطابعيف معاليم  ترفّع يتوال 35فصله  يف التكميلياألحكام اجلديدة اليت جاء با قانون املالية 

كّل شخص غري لمغادرة البالد التونسية  مبناسبة ادينار  30 مببلغ معلوممعاليم جديدة على غرار  توأحدثوالوثائق اإلدارية 
  .التونسية البالد مغادرة عند ويستوجبمقيم مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيني املقيمني باخلارج 

 
حيث كان بعنوا�ا مل يتّم تعبئة كل املوارد املتوقعة فإنّه على النقل ومنتوجات أخرى،  املعاليميف خصوص  أّما

 2014يف سنة  % 5,44نسبة بد و .م 12,784مببلغ  وتطّورت هذه املعاليم. د.م 247,890 ومببلغ % 69,44اإلجناز يف حدود 
 .الّسابق فصرّ التيف  % 4,73د و.م 10,608 على التوايل مقابل

 
فيها مبوجب  الرتفيع متّ و د .م 954,700األولية  التقديرات 2014يف سنة  بلغت، "األخرى املعاليم"إىل بند  وبالنسبة

 بقيمة اخلزينة اخلاّصة يف ساباتاحل من حتويالتأساسا  الرتفيع اهذ مشلو . د.م 1.032,200قانون املالية التكميلي لتبلغ 
يف تقديرات  التخفيض نهحّد م د.م 142د إىل .م 67من " واخلدمات املنتوجاتختّص بعض  معاليم"فصل و د .م 109,500

 . د.م 60د إىل .م 167 من " خطايا وعقوبات صادرة يف املاّدة اجلبائية" فصل
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  قدرها ادةــــــبزيد أي .م 1.103,459 ايةـــــــإىل غ" األخرى اليمـــاملع"حتقيق التقديرات النهائية املتعّلقة ببند  ومتّ 

 .% 6,90 اد ونسبته.م 71,259
 

زيادة مببلغ  مقابلبالتصّرف الّسابق،  مقارنة % 695,12د وبنسبة .م 964,680مببلغ  عنوانذا الب املداخيل وتطّورت
مداخيل  فائض حتويل بعنوانهذا التطّور أساسا عن حتقيق مداخيل  ونتج .2013سنة  يف % 52,89د وبنسبة .م 48,010
 .د.م 931,743 بقيمةاخلزينة  صناديق

 
جتاوزت  حيث دقّتها يف بنقص متيزتقانون املالية التكميلي خبصوص هذا البند  التقديراتاإلشارة إىل أّن  وجتدر
د .م 103,543مببلغ ) د.م 828,200(ائية ـــــالنه راتــــالتقدي" اخلزينة اديقـصنفائض مداخيل " لـــــحتوي بعنواناملوارد احملّصلة 

التقديرات النهائية " خطايا وعقوبات صادرة يف املاّدة اجلبائية"احملصلة بعنوان فصل  املوارد جتاوزت كما. % 12,50وبنسبة 
  .%150,83د وبنسبة .م 90,500مببلغ 

 
 االعتيادية الجبائيـةالمداخيل غير  -ثانيا

د ّمث ّمت .م 1.938,500التقديرات بعنوان املداخيل غري اجلبائّية االعتيادية مببلغ  2014قانون املالية لسنة  حّدد
د مشل أساسا مداخيل بيع .م 734,500د أي بنقص مببلغ .م 1.204التخفيض فيها مبوجب قانون املالية التكميلي إىل 

اإلجنازات ومثّلت . د.م 35 مببلغنة الت املنشآت العمومية ومرابيح اخلزيـــد وحتوي.م 700األمالك املصادرة مببلغ 
 . التقديرات النهائية من % 89,70ما نسبته ) د.م 1.080,033(

 
د .م 1.582,889مببلغ ) د.م 2.662,922(مقارنة بإجنازات التصّرف الّسابق  2014املوارد احملّصلة يف سنة  وتراجعت

ـداخيل املـالية امل ذلك عن تدينّ وترّتب . 2013 سنة يف % 52,88د وبنسبة .م 921,059زيادة مببلغ  مقابل % 59,44 وبنسبة
 .% 80,35د وبنسبة .م 1.056,084ولة االعتياديـة مببلغ أمالك الدّ  مداخيلو  % 39,06د وبنسبة .م 526,804االعتيادية بقيمة 

 االعتيادية الماليّـة المداخيل - أ

د .م 1.985 مقابلد .م 711,500على مبلغ  االعتيادية املالّية للمداخيل النهائيةالتقديرات  2014سنة  يف اقتصرت
عن نقص يف تقديرات حتويالت املنشآت العمومية  أساسا النقص هذا ونتج. د.م 1.273,500 بلغ بنقص أي 2013سنة  يف

بعض  أرصدة حتويل تقديرات بعنوان إدراج 2013يف سنة  متّ  وجتدر اإلشارة إىل أنّه. د.م 633,500ومرابيح اخلزينة مببلغ 
 . د.م 636 مببلغاّصة يف اخلزينة احلسابات اخل
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د مقابل .م 821,834 قيمته ما 2014ادية خالل سنة ــــــل املالية االعتيـــــازات بعنوان املداخيـــاإلجن وبلغت
. % 115,51نسبة بتحصيل ب أي د.م 110,334اإلجنازات التقديرات مببلغ  هذه وجتاوزت. 2013د يف سنة .م 1.348,638

 .% 39,06د ونسبته .م 526,804تراجعا قيمته  2014يف سنة عتيادية ة االداخيل املاليّ امل شهدت السابق، بالتصّرف ومقارنة
 

د .م 534,186 مببلغهذا الرتاجع أساسا إىل نقص يف مداخيل حتويالت املنشآت العمومية ومرابيح اخلزينة  ويعزى
 منه حدّ  % 36,75د وبنسبة .م 39,050يف دفوعات ومسامهات صناديق الضمان اإلجتماعي مببلغ و  % 47,81وبنسبة 

 .% 41د وبنسبة .م 29,975مببلغ  ولةومبالغ أخرى راجعة للدّ  املالية والعقوبات اخلطايا بعنوان املداخيل ارتفاع
 

 :2014و 2013 سنيت خالل االعتيادية املالّية املداخيل تطّور املوايل اجلدول ويربز
 ربالّدينا                                                                                                                   

 
من مجلة املداخيل املالية املتأتية من حتويالت املنشآت العمومية ومرابيح اخلزينة  املداخيل حّصة وتراجعت

  .2012 سنة يف % 75,21و 2013سنة  يف % 82,86مقابل  % 70,97 لتبلغاالعتيادية 
 

 : 2014و 2013وتطّور حتويالت املنشآت العمومّية ومرابيح اخلزينة يف سنيت  توزيع التايل اجلدول ويربز

 بالّدينار
138Bالسنة 2013\2014 التغّيرات 

 البنــود
  القيمة % النسبة

95B2014 96B2013 

- 7,24  13.800.000  -  الّتونسي املركزي البنك مرابيح حصص - 190.600.000 176.800.000

  111,05  البرتولية غريوالتجارية  الصناعيةاملنشآت العمومية  مرابيح فوائض - 19.000.000 40.100.000  21.100.000 

- 64,22 489.282.834  -  الشركات غري البرتولية مرابيححصص  - 761.917.534 272.634.700

- 85,89 84.586.093  -  البرتولية املنشىآت مرابيح حصص - 98.484.497 13.898.404

 األخرى للخزينة املرابيح - 47.413.885 79.797.230  32.383.345    68,30   

   47,81  534.185.582  - 583.230.334 1.117.415.916 97Bالجملة 

 

137B المداخيل 2013\2014التغّيرات 
 البنـــود

 2013 2014 القيمة )%(الّنسبة 

 املنشآت العمومية ومرابيح اخلزينة حتويالت  - 1.117.415.916 583.230.334 - 534.185.582 47,81 -

 للدولة راجعة أخرى ومبالغوالعقوبات املالّية  اخلطايا - 73.101.496 103.076.291  29.974.795 41,00   

 فوائد القروض  استخالص  - 22.850.149 28.710.074  5.859.925  25,65   

 االجتماعي الضماندفوعات ومسامهات صناديق   - 106.250.000 67.200.000 - 39.050.000   36,75  -

  خمتلفةمداخيل   - 29.020.641 39.617.553  10.596.912   36,52   

-  39,06 526.803.950 - 821.834.252 1.348.638.202 94Bاالعتياديةالمالية  المداخيل جملة 
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 أساسا 2014املنشآت العمومّية ومرابيح اخلزينة يف سنة  حتويالتامليزانّية بعنوان مداخيل  موارديف  النقص وترّتب
املنشآت العمومية  أغلب نتائج تراجع نتيجة) د.م 489,283 -(احملاصيل بعنوان أربـاح الشركات غري البرتولية  يف النقصعن 

1T28Fوخاّصة شركة فسفاط قفصة

)1(
1T ارتفاع بعنوان  منه حدّ ) د.م 84,586 -( البرتولية املنشآتيف حصص مرابيح  النقص وعن

 . )د.م 32,383+ (لخزينة ل رابيح األخرىامل
 

 االعتيادية الّدولةأمالك  مداخيل – ب

وبلغت . د.م 492,500مببلغ  2014التقديرات النهائية بعنوان مداخيل أمالك الّدولة االعتيادية لسنة  ضبطت
ويرجع ذلك أساسا إىل النقص احلاصل بعنوان  .التقديرات من % 52,43 نسبته بذلك ما ممثّلة د.م 258,199 االجنازات

 . د.م 300د مقابل تقديرات مببلغ .م 92 مبلغ مداخيل بيع األمالك املصادرة اليت اقتصرت على
 

يف  % 80,35د وبنسبة .م 1.056,084بالتصّرف الّسابق، تراجعت مداخيل أمالك الّدولة االعتيادية مببلغ  ومقارنة
 . 2013 سنةيف  % 97,70 ةنسببد و .م 649,506مقابل ارتفاع مببلغ  2014سنة 

 

  : 2014و 2013عتيادية خالل سنيت االيل تطّور مداخيل أمالك الدولة اجلدول التا ويربز
 بالّدينار                                                                                                   

 السنة 2014/2013 التغّيرات
98Bالبنــود 

 2013 2014 القيمة  )%(  النسبة

 عبور الغاز معاليم - 109.715.378 121.496.582  11.781.204    10,74  

- 4,63  - 502.933  الغابات مداخيل - 10.858.513 10.355.580 

  16,11    489.002  الدولة ألمالك التابعة العقارات بيع - 3.034.477 3.523.479 

- 82,44  - 432.000.000  بيع األمالك املصادرة مداخيل - 524.000.000 92.000.000 

   11,56  األكرية مداخيل - 18.265.091 20.376.804  2.111.713    

-  100,00  -  636.000.000  متأتية من حسابات أموال املشاركة امللغاة مداخيل - 636.000.000 _ 

-  15,82  أمالك الدولة االعتيادية أخرى مداخيل - 12.409.928 10.446.719   1.963.209  - 

-   80,35  -  1.056.084.223  258.199.164 1.314.283.387 99Bالجملة 
 

 ةنسببد و .م 432 مببلغبيع األمالك املصادرة  مداخيلمداخيل أمالك الّدولة اإلعتيادية إىل نقص يف  تراجع ويعزى
من  خصم بعنواند .م 636مبلغ  2013تضّمنت يف سنة  مداخيل أمالك الّدولة اإلعتيادية وجتدر اإلشارة إىل أنّ . % 82,44

  .اخلزينة صناديقبعض  ضئفوا
 

                                                 
  .2015والصادر عن وزارة املالية يف شهر ماي  2014التقرير نصف سنوي حول تنفيذ ميزانية الّدولة إىل مّو سنة  )1(
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II– الثاني العنوان موارد 

وّمت التخفيض فيها . د.م 8.052قيمته  ما 2014العنوان الثاين للميزانّية يف سنة  ملوارداألولية  التقديرات بلغت
وباعتبار الرتفيع يف التقديرات املتعّلقة مبوارد االقرتاض اخلارجي املوظفة . د.م 7.592مبوجب قانون املالية التكميلي لتبلغ 

)1T29F)1د.م 78,485مببلغ 
1T الّسابق التصّرف يفد .م 7.446,327 مقابل 2014د يف سنة .م 7.670,485التقديرات النهائّية إىل  ترتفع 

  .2013سنة  يف % 2,91ود .م 210,828 على التوايل مقابل % 3,01د وبنسبة .م 224,158مّسجلة منّوا مببلغ 
 
 % 92,96نسبة حتصيل يف حدود ل هو ما ميثّ د و .م 7.130,359إىل  2014املوارد اليت ّمتت تعبئتها يف سنة  ارتفعتو 

 .السابق التصّرف يف % 83,93و د.م 6.249,771على التوايل  مقابل
  

 موارداملزدوج لنقص يف  حتصيل  فعولامل نتيجةد .م 540,126النقص يف حتصيل التقديرات النهائية ما قيمته  وبلغ
 ).د.م 99,961+ (املداخيل غري اإلعتيادية  حتصيل يف لزيادةو ) د.م 640,087 -( االقرتاض

 
يف  الثاين العنوان موارد تقديرات مجلة من % 94,81 تهحصّ مثّلت ما  قرتاضاال موارد التقديرات بعنوان أنّ  ولوحظ

 من % 93,02نسبته  ماإىل حّصة املوارد احملّصلة بذا العنوان  وارتفعت. ابقالسّ  التصّرف يف % 80,75 مقابل 2014سنة 
  .السابق التصّرف يف % 77,99 مقابلمجلة املوارد للعنوان الثاين من امليزانية 

 
 % 14,09ونسبته  د.م 880,588 قدره منّوا 2014موارد العنوان الثاين احملّصلة يف سنة  شهدتصعيد آخر  وعلى

 مبااالقرتاض  موارد تطّور عن النموّ  هذاوترّتب  .السابق التصّرف يف % 10,12د ونسبته .م 703,996مقابل نقص قيمته 

 .% 63,80 ةنسببد و .م 877,501 بلغ حّد منه تراجع املداخيل غري اإلعتيادية مب % 36,07د ونسبته .م 1.758,089قيمته 

 

 :الّسابق التصّرف وبإجنازات السنة بتقديرات مقارنة 2014اجلدول التايل توزيع موارد العنوان الثاين يف سنة  ويربز
 

 

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

 .2014للّدولة لسنة 
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 بالّدينار

الفارق بين اإلنجازات  2014/2013 الفارق بين االنجازات

 2014والتقديرات لسنة 

 التقديرات النهائّية اإلنجازات
 البنود

 2014 2013 2014 القيمة % النسبة

- 63,80 877.501.280 - 99.960.653 
 

 المداخيل غير االعتيادية 398.000.000 1.375.461.933 497.960.653

11,26 13.441.861 
 

32.789.945 
 

 مداخيل اسرتجاع أصل القروض 100.000.000 119.348.084 132.789.945

- 70,93 890.943.141 - 67.170.708 
 

 مداخيل غري اعتيادية أخرى 298.000.000 1.256.113.849 365.170.708

36,07 1.758.089.227 
 

 موارد االقتراض 7.272.485.426 4.874.308.669 6.632.397.896 - 640.087.530

84,37 1.484.189.972 
 

243.401.036 
 

 موارد االقرتاض الداخلي 3.000.000.000 1.759.211.064 3.243.401.036

8,96 247.425.544 
 

746.978.565 
 

 موارد االقرتاض اخلارجي غري املوظفة 3.755.215.000 2.760.810.890 3.008.236.434

7,47 26.473.711 
 

1T30Fموارد االقرتاض اخلارجي املوّظفة  517.270.426 354.286.715 380.760.426 - 136.510.300

)1( 

14,09 880.587.947 
 

 جملة موارد العنوان الثاني 7.670.485.426 6.249.770.602 7.130.358.549 - 540.126.877

 االعتيادية غير المداخيل -أّوال

 حدود يف اإلجنازت وكانت 2014يف سنة د .م 398املداخيل غري االعتيادية  بعنوان النهائّية التقديرات بلغت
احملصلة يف سنة  املوارد وتراجعت. % 25,12 نسبتهو د .م 99,961املبالغ احملّصلة التقديرات مبا قيمته  وجتاوزت. د.م 497,961

 نسبتهاد و .م 503,562 قدرها زيادة مقابل % 63,80د وبنسبة .م 877,501 مببلغ 2013املوارد احملصلة يف سنة مقارنة ب 2014
 . ابقالسّ  التصّرف يف % 26,80

 

  القروض أصل استرجاع مداخيل - أ

وبلغت املوارد احملصلة . د.م 100دود ــــاسرتجاع أصل القروض يف ح مداخيلرات بعنوان ــــــالتقدي ضبطت
 منّوااملداخيل  هذه شهدتابق، ومقارنة بالتصّرف السّ . % 32,79د ونسبتها .م 32,790بزيادة قدرها  أي د.م 132,790

 .2013سنة  يف  %15,47ة نسببد و .م 21,839 مببلغ تقّلص مقابل 2014 يف سنة % 11,26 ةنسببد و .م 13,442 مببلغ
  

هذه املوارد أساسا من مداخيل اسرتجاع القروض اخلارجية املعاد إقراضها  تأّتتابقة، غرار السنوات السّ  وعلى
ّن حصته من مداخيل اسرتجاع أصل القروض  فإورغم الزيادة احملققة يف خصوص هذا الفصل . د.م 125,002 بلغت واليت

 العنوان قروض اسرتجاع مداخيل حّصةذلك لفائدة و  2014سنة  يف % 94,14إىل  2013يف سنة  % 99,28تراجعت من  
 . 2014و 2013 سنيت بني % 5,86 إىل % 0,72اليت تطّورت من  الثاين

 

                                                 
 .د.م 78,485باعتبار الرتفيع فيها بقرار وزير املالّية مببلغ  )1(
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 املعطيات 2014لسنة املال العاّم  أمنيوحساب تصّرف  تواصل عدم تضمني احلساب العاّم للسنة املالية  ويالحظ
إسنادها  إعادة ّمتتالعمومّية املنتفعة بالقروض اليت  واملنشآتاخلاّصة بوضعية القروض املتبقية للتسديد من قبل املؤسسات 

 .خالصها جبداول ؤسساتتلك امل التزاممن حيث مدى  وضعيتهادون متابعة  حالممّا 
 

 أخرى اعتيادية غير مداخيل - ب

 اهلباتمداخيل  من 2014يف سنة ) د.م 365,171( أخرى اعتياديّة غري مداخيل بعنوان احملّصلة املوارد تأّتت
 ). د.م 4,251(التخصيص  ومداخيل) د.م 360,920(

 

هذا الرتاجع اهلاّم إىل  ويعزى. % 70,93د وبنسبة .م 890,843مببلغ  األخرى اإلعتياديةاملداخيل غري  وتراجعت
سنة يف تأّتت مداخيل التخصيص  جيدر التذكري بأنّ و . % 99,60د وبنسبة .م 1.066,151مداخيل التخصيص مببلغ  دينّ ت

رأس مال  من حّصة بيعد من الرصيد املتبقي لدى البنك املركزي التونسي بعنوان .م 1.000أساسا من حتويل مبلغ  2013
 ". صاالت تونساتّ "شركة 

 
د وبنسبة .م 175,208مببلغ  تبااملوارد احملصلة بعنوان اهلع ا فادية األخرى ارتيحّد من تراجع املداخيل غري اإلعتو 

بني هبة تركية لدعم امليزانية مببلغ  2014اهلبات احملّصلة يف سنة  وتوّزعت. 2014يف سنة د.م 360,920 لتبلغ % 94,34
يزانية حسب األهداف هبة املفوضية األوروبية لربنامج دعم التصّرف يف املو د .م 84,435د وهبة جزائرية مببلغ .م 232,221

 .د.م  44,264مببلغ 
  

 االقتراض  موارد -ثانيـا

وّمت مبوجب قانون املالّية التكميلي التخفيض . د.م 7.738االقرتاض مببلغ  موارداألّولية بعنوان  التقديرات ضبطت
قرتاض موارد اال تقديرات يف الرتفيع منه حدّ د .م 1.044اخلارجي مببلغ  قرتاضاالموارد  التخفيض ومشل. د.م 544فيها مببلغ 

 .د.م 500مببلغ  اخليالدّ 
 

الزيادة يف موارد االقرتاض اخلارجي املوظّفة مببلغ  باعتبار ،2014قرتاض يف سنة التقديرات النهائية ملوارد اال وبلغت
د .م 1.259,258بزيادة قدرها أي ابق د يف التصّرف السّ .م 6.013,227د مقابل .م 7.272,485ما قيمته  ،د.م 78,485

 .% 91,20بنسبة أي د .م 6.632,398إىل غاية  قرتاضاال موارد تعبئة ومتّ . % 20,94 نسبتهاو 
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 من حّصتها وارتفعت. % 36,07د وبنسبة .م 1.758,089قرتاض مببلغ ابق، تطّورت موارد االبالتصّرف السّ  ومقارنة
 .2013سنة  يف % 20,34 مقابل 2014يف سنة  % 25,17إىل  الّدولة ميزانيةاألّول والثاين من  العنوانمجلة موارد 
 

 :2014 -2010قرتاض من مجلة موارد امليزانية خالل الفرتة دول املوايل تطّور حّصة موارد االويربز اجل
 د.م                                                                                                                                                                   

 2014 2013 2012 2011 2010 البيان
 6.632,398 4.874,309 5.074,743 3.206,907 1.669,192 موارد اإلقتراض -
 29.267,698 26.943,575 25.181,142 21.175,153 17.410,402 موارد الميزانية -

 22,66 18,09 20,15 15,14 9,59 (%)حصة موارد اإلقتراض من موارد الميزانية 

 
1T31F% 50,9 نسبته ما) تداين داخلي وخارجي( ولةللدّ  الكّليالتداين  ومّثل

)1(
1T ل ــــاإلمجايل مقاباتج احمللي ــــــمن الن

1T32F% 2012 سنة يف % 44,5و 2013يف سنة  % 46,6

)
1T

2
1T

(
1T 2014 لسنة قتصادياال بامليزان متوقعة%  49,1و.  

 

 اخلارجي االقرتاضوموارد ) % 48,90(الداخلي  االقرتاض بني موارد 2014 سنةاحملققة يف  قرتاضاال موارد وتوّزعت
)51,10 %.( 

 
 الداخلي االقتراض موارد - أ

وّمتت مراجعة . د.م 2.500ا قيمته مبقرتاض الداخلي اال موارد بعنوان 2014قانـون املالّية لسنة  تقديرات ضبطت
د .م 160وتوزعت هذه التقديرات بني . د.م 3.000هذه التقديرات لتضبط �ائيا مبوجب قانون املالية التكميلي يف حدود 

 للتداول قابلة خزينة رقاع بعنواند .م 500و للتنظري قابلة خزينة رقاع بعنواند .م 1.840أسبوع و 52ذات  خزينة بعنوان رقاع
1T33Fوطين اكتتاب بعنواند .م 500و

)
1T

3
1T

(
1T.  

 
د .م 243,401 مببلغ تقديراتبال مقارنة زيادةب أي د.م 3.243,401 مببلغ موارد حتصيل متّ  ،جنازصعيد اإل وعلى

 حدّ د .م 459,414 بقيمةالوطين  كتتاباال حتصيل موارد إضافية بعنوان  أساسا عن الزيادة هذه ونتجت. % 8,11 وبنسبة
 غري اخلزينة رقاع إصدار عدم نتيجة أساسا وذلكد .م 216,012 النقص يف حتصيل تقديرات موارد رقاع اخلزينة مببلغ هامن

  .د.م 500 تقديرات يف شأ�ا مببلغ ضبطّمت  واليت للتداول قابلة
 

                                                 
 .2015 التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة )1(
 .2014التقرير السنوي للبنك املركزي التونسي لسنة  )2(
  .2015والصادر عن وزارة املالية يف شهر ماي  2014التقرير نصف سنوي حول تنفيذ ميزانية الّدولة إىل مّو سنة ) 3(
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 سنة يف % 84,37د وبنسبة .م 1.484,190 مببلغ الداخلي االقرتاض موارد تطّورت الّسابق،بالتصّرف  ومقارنة

د والزيادة يف موارد رقاع .م 959,414مببلغ  الوطين كتتاباال  بعنوان احملّصلة املوارد إىل أساسا التطّور هذا ويعزى .2014
عن ارتفاع حجم إصدارات رقاع  اخلزينة رقاع موارد يف الزيادة ونتجت. % 29,83د وبنسبة .م 524,776بقيمة  زينةاخل

ا مببلغ ـأسبوع 52اع اخلزينة ذات ــــــــرق إصدارات وارتفاع % 31,24 بنسبةو د.م 493,013 مببلغلة للتنظري ــــاخلزينة القابـ
 .% 18,30 د وبنسبة.م 30,240

 
خالل  هاتلت حصّ واليت مثّ  للتنظري القابلة اخلزينة رقاع إىل الّلجوءتواصلت أمهية غرار السنوات السابقة،  وعلى

 .% 90,69و % 89,72و % 78,07على التوايل  2014 إىل 2012سنوات من ال
 

                                                                                                                                                                                        :مقارنة بالتصّرف الّسابق 2014اجلدول التايل توزيع موارد االقرتاض الّداخلي يف سنة  ويربز
 

 بالّدينار                                                                                                                                        

 البنـــود
100B2013 2014  2014/2013التغّيـرات 

 %النسبة  القيمة %الحّصة  المبلغ %الحّصة  المبلغ

 18,30 30.240.000 8,56 195.500.000 9,39 165.260.000 أسبوعا 52 رقاع اخلزينة ذات -

رقاع اخلزينة ذات صفر  -

 قصاصة
15.602.178 0,89 17.124.938 0,75 1.522.760 9,76 

 31,24 493.013.690 90,69 2.071.362.576 89,72 1.578.348.886 رقاع اخلزينة القابلة للتنظري -

 29,83 524.776.450 70,42 2.283.987.514 100,00 1.759.211.064 مجموع موارد رقاع الخزينة

 - 959.413.522 29,58 959.413.522 - - قرض اإلكتتاب الوطين -

 84,37 1.484.189.972 100,00 3.243.401.036 100,00 1.759.211.064 جملة موارد اإلقتراض الداخلي

 

 للبالدباخلزينة العاّمة  اإليداعات موارد استعمال إىل 2014سنة  خالل الّلجوء يتمّ  ملاإلشارة إىل أنّه  وجتدر
 .السابقة السنوات غرار علىالتونسية 

 

)1T34F)1د.م 6.805,810 قيمته ما 2014 سنة �اية يفهذه اإليداعات  رصيد وبلغ
1T التصّرف  يفد .م 6.109,956 مقابل

غ املودعة فائضا يف املبال 2014احلساب اجلاري للخزينة املفتوح لدى البنك املركزي التونسي يف �اية سنة  سّجلو . السابق
 .د يف �اية السنة املعنية.م 6.190,912ما قيمته  بالتايل اإليداعات الصافيةوبلغت . د.م 614,898 به قدره

 
 :2014و 2013اجلدول املوايل تفصيل اإليداعات باخلزينة العاّمة يف سنيت  ويربز

 

                                                 
 .2014كتاب الّدين العمومي لسنة  )1(
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 ما 2014ديسمرب  31 بتاريخباعتبار اإليداعات املتوفرة لدى اخلزينة الباقي للتسديد  الّداخلي العمومي الدين بلغو 

1T35F)1T1د.م 16.386,678مجلته 
1T

(
1T  ّد ونسبة .م 15.022,078الداخلي اخلام للسنة املعنية مقابل  الناتج من % 19,86ل وهو ما ميث

  .2013 سنة �اية يف % 19,71
 

 صافاإليداعات باخلزينة العاّمة للبالد التونسية مببلغ  يف لتمتثّ هذه الديون بني ديون قصرية املدى  وتوزعت
1T36F)1T2د.م 6.190,912قدره 

1T

(
1T  لت يف رقاع اخلزينة والقرض د متثّ .م 9.970,921وديون متوسطة وطويلة املدى مببلغ مجلي قدره

بقيمة  الّدولة وضمان البنوك لدى العمومّية املنشآت بديون الّدولةوقروض داخلية أخرى وتكّفل  2014الوطين لسنة 
 .د.م 224,846

 
املوارد بلغت يف حني د .م 3.287,557العمومي الداخلي أصال وفائدة  الّدينخدمة  بعنوان التسديدات وبلغت

 كلّيا خّصصت الداخلي قرتاضاال من امليزانية موارد أنّ  يعين ما وهو. د.م 3.243,402 اخليقرتاض الدّ احملّصلة بعنوان اال
  .الّداخلي العمومي الّدين خدمة نفقات تغطيةل

 

 االقتراض الخارجي موارد – ب

د لتنخفض مبوجب .م 5.238مببلغ ) املوظفة وغري املوظفة(االقرتاض اخلارجي  مواردقانون املالية األصلي  ضبط
بلغت  ،د.م 78,485 قيمةب املوظّفة اخلارجي االقرتاض موارد يف الزيادة وباعتبار. د.م 4.194قانون املالية التكميلي إىل 

. % 20,68د ونسبته .م 883,488 قدره بنقص يأ د.م 3.388,997املعّبأة  املوارد وبلغت. د.م 4.272,485التقديرات النهائّية 
    .% 8,79 اد ونسبته.م 273,900 قدرها زيادةاملوارد  هذه سّجلت ،)د.م 3.115,097(بإجنازات التصّرف الّسابق  ومقارنة

    

                                                 
 .2014كتاب الّدين العمومي لسنة  )1(
 .د.م 614,898 مببلغ املركزي البنك لدى املفتوح للخزينة اجلاري احلساب فائض خصم بعد )2(
 

 د.م

 الموارد
 موّفى في المبلغ

  2013 سنة

 موفى في المبلغ

  2014 سنة

 3.830,055 3.542,767 االدخار الوطني التونسي صندوق -

 1.249,696 1.228,418 )اعتبار حسابات المحاسبين العموميين دون( للبريد الجارية الحسابات -

 1.726,059 1.338,771 ن مكرر حسابات -

 6.805,810 6.109,956 الجملة
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من  ضو قر  من وتأّتت. د.م 3.008,236قيمته  ما احملّصلة بعنوان االقرتاض اخلارجي غري املوّظف املوارد وبلغت
  SAMURAIاليابانية ةمن السوق املاليّ و ) د.م 853,596(العاملّية  املالّية السوق ومن) د.م 933,731(ويل صندوق النقد الدّ 

 ). د.م 161,700( اجلزائر منو ) د.م 415,676(ويل لإلنشاء والتعمري ومن البنك الدّ ) د.م 643,533(
 

د وّمت التخفيض فيها مبوجب قانون .م 526,435 إىل املوظّفة اخلارجي االقرتاض واردمل األولية التقديرات وارتفعت
يف  تكون التقديرات النهائيةد .م 78,485الرتفيع يف هذه التقديرات بقيمة  باعتبارو . د.م 438,785املالية التكميلي لتبلغ 

 % 26,39د وبنسبة .م 136,510مببلغ  نقصاد مسّجلة .م 380,760ومل تتجاوز اإلجنازات ما قيمته . د.م 517,270حدود 
 .األولّية بالتقديرات مقارنة % 27,67مقارنة بالتقديرات النهائية و

 

 يف % 83,49 مقابل % 80,55 نسبته ما 2014نسبة االستعمال اجلملية للقروض اخلارجية إىل مّو سنة  وبلغت
 :املوايل اجلدول من يتبّني  كما وذلكالتصّرف السابق 

 د.م   
 )%( االستعمال نسبة السحوبات التعّهدات القروض أصناف

 74,39 9.533,864 12.816,648 الثنائية القروض -

 76,14 16.602,491 21.805,589 األطراف متعّددة القروض -

 100,00 8.695,884 8.695,884 العالمية المالية السوق -

 98,86 323,008 326,733 المزودين قروض -

 80,55 35.155,247 43.644,854 العامّ  المجموع

 

وهو ما . د.م 1.614,528 جمموعهما  2014سنة  خاللوفائدة  أصالالدفوعات بعنوان القروض اخلارجية  وبلغت
 . قرتاض اخلارجي غري املوّظفاال دموار  مجلة من % 53,67ل نسبة ميثّ 

 
III – الموارد الموظّفة لصناديق الخزينة 

جنازات اإل بلغتو  .د.م 890,877بعنوان مقابيض صناديق اخلزينة مبا قدره  2014التقديرات النهائية لسنة  ضبطت
 .% 2,44د ونسبته .م 72,728 د يف التصّرف الّســــابق مسّجلة بذلك تدّن قدره.م 2.986,145د مقابل .م 2.913,417

 . على حسابات أموال املشاركة  % 11,87وبنسبة على احلسابات اخلاصة يف اخلزينة  % 88,13وتوزعت هذه املداخيل بنسبة 
 

واملبلغ ) د.م 831,743( احلسابات اخلاصة يف اخلزينةخصمه من فوائض الذي ّمت اجلملي  وباعتبار كّل من املبلغ
لفائدة موارد العنوان األّول ) د.م 100( خلصوصية لإلدارة العامة للديوانةحساب املصاريف ا ضئفواخصمه من الذي ّمت 

 . د.م 3.845,160مليزانية الّدولة، يبلغ جمموع موارد صناديق اخلزينة 
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 موارد الحسابات الخاّصة في الخزينة - أّوال
 

وّمت . د.م 952,800تقديرات موارد احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة يف حدود  2014قانون املالّية لسنة ضبط 
د مسجلة بذلك .م 2.567,464وّمتت تعبئة موارد بقيمة . د.م 842,800التخفيض فيها مبوجب قانون املالية التكميلي إىل 

ابيض احملّصلة بعنوان السنة مببلغ ـوتوّزعت هذه املداخيل بني املق. 2013مقارنة باجنازات سنة  % 1,71تطّورا بنسبة 
 .د.م 1.876,936ّسابق مببلغ د وفوائض التصّرف ال.م 690,528

 

الذي عّوض الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة وذلك  صندوق االنتقال الطاقيإحداث  2014وشهدت سنة 
  . 2014من قانون املالّية لسنة  67 مبقتضى الفصل

 
 الموارد المحّصلة -أ 

أي بنقص عن التقديرات  د.م 690,528ما قدره  2014بلغت موارد احلسابات اخلاصة يف اخلزينة احملّصلة يف سنة 
تراجعا قدره  2014سّجلت املوارد احملّصلة يف سنة  2013سنة ومقارنة ب. % 18,07 تهد ونسب.م 152,272 قدرهالنهائّية 
تطور موارد احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة بني سنيت  2ويربز اجلدول املدرج بامللحق عدد . % 51,80د ونسبته .م 742,213

 .2014و 2013

 

صندوق و) د.م 145,291-( وتكنولوجيات املعلومات واالّتصال تنمية املواصالتومشل الرتاجع خاّصة صندوق 
) د.م 75,168-(وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين ) د.م 136,964-(النهوض باملسكن لفائدة األجراء 
 والصندوق) د.م 58,064-(تنمية القدرة التنافسّية الصناعّية وصندوق ) د.م 67,655-(والصندوق الوطين لتحسني الّسكن 

 طــــــــالمة البيئة ومجالّية احمليـــــــــوصندوق س) د.م 47,241-(دوق الوطين للتشغيل ـــــــوالصن) د.م 53,615-(ض ـــــالعاّم للتعوي
 ).د.م 36,849 -(

 

حساب  24من موارد  د.م 831,743إجراء خصم مببلغ مجلي يساوي  2014خالل سنة  وجتدر اإلشارة إىل أنه متّ 
) د.م 210( صندوق النهوض باملسكن لفائدة األجراءومشل هذا اخلصم خاصة موارد كل من . لفائدة ميزانية الدولة

يب صندوق النهوض بالتكوين والتدر و ) د.م 137,520( وتكنولوجيات املعلومات واالّتصالاملواصالت  تنميةصندوق و 
 ).د.م 80,750( صندوق مقاومة التلوثو ) د.م 82,067( الصندوق العاّم للتعويضو ) د.م 86,883( املهين

 
مبقتضى  هإحداث متّ  الذي )د.م 51,364 +(وخّصت الزيادات أساسا صندوق التعاون بني اجلماعات احمللية 

تنمية املوارد املالّية للجماعات احمللّية وخاّصة منها البلديات  املسامهة يف ليتوىل 2013من قانون املالّية لسنة  13الفصل 
 .الصغرى وحمدودة املوارد
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صندوق تنمية القدرة توزعت أساسا بني ) د.م 3,501(التابعة لوزارة الفالحة الثالثة سابات احلكما مشلت الزيادة 
 متويل الراحة البيولوجّية يف قطاع الصيد البحريصندوق و ) د.م 1,852( التنافسّية يف القطاع الفالحي والصيد البحري

 ).د.م 1,553(
 

ويالحظ أن قانون املالية مل يتضّمن تقديرات بعنوان كّل من حساب متويل اإلجراءات االستثنائية لإلحالة على 
 .د.م 0,012و  د.م 1,851بلغت على التوايل  2014مقابيض يف سنة  والذين سّجالالتقاعد والصندوق العاّم للتعويض 

 
مثلما وذلك  2014من املداخيل احملّصلة يف سنة   %79حسابا بنسبة  30واستأثرت مخسة حسابات من مجلة 

 :يربزه الّرسم البياين الّتايل

 
 

 الفوائض المنقولة من التصّرف الّسابق –ب 
 

. د يف التصرف الّسابق.م 1.727,544د مقابل .م 1.876,936إىل  2014املنقولة إىل تصّرف  الفوائض ارتفعت
وحتويله لفائدة  د.م 831,743وذلك بالّرغم من خصم مبلغ مجلي  د.م 1.873,676فوائض مجلية بقيمة  2014وأفرزت سنة 

وتكنولوجيات  فوائض لدى الصندوق العاّم للتعويض وصندوق تنمية املواصالتهّم الوسجلت أ .العنوان األول للميزانّية
 .د.م 216,244د و.م 260,089 وذلك على التوايل بقيمة املعلومات واالّتصال

 
 لفائدة ميزانية الّدولة يف اخلزينةمن موارد احلسابات اخلاصة ) د.م 831,743( الذي ّمت خصمهوباعتبار املبلغ 
 .د.م 2.705,419ترتفع فوائض السنة إىل 

 
ما  2014ضعف النفقات املنجزة على هذه احلسابات والبالغة يف سنة ويعزى تواصل ارتفاع الفوائض أساسا إىل 

 .من املوارد % 27,02ومثّلت هذه النفقات ما نسبته . د.م 2.567,464د مقارنة مبوارد مجلية مببلغ .م  693,788قيمته 

الصندوق الوطين للتشغيل 
46% 

صندوق التعاون بني 
 %14اجلماعات احمللية 

صندوق تنمية القدرة 
 %9التنافسّية الصناعّية 

  التلوث مقاومة صندوق
6% 

صندوق تنمية املواصالت 
وتكنولوجيات املعلومات 

  4واالّتصال املواصالت 
% 

 %21البقية  
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ّّ السنوات من    :بني خمتلف احلسابات على النحو الّتايل 2014إىل  2010وتوّزعت الفوائض يف مو

 د.م

2014 2013 2012 2011 2010 
                                                                        السنـة

 الحسابـات

 للتعويض العامّ  الصندوق - 142,067 173,681 206,448 260,076 260,089

 وتكنولوجيات املعلومات واالّتصالتنمية املواصالت  صندوق - 63,484 120,541 200,917 216,243 216,244

 للتشغيل الوطين الصندوق - 50,122 110,847 129,780 197,077 197,139

 الصناعية التنافسية القدرة تنمية صندوق - 30,305 59,402 111,146 174,845 174,848

 املهين والتدريب بالتكوين النهوض صندوق - 68,799 88,171 117,015 172,599 172,599

 األجراء لفائدة باملسكن النهوض صندوق - 236,840 356,698 481,022 118,365 118,745

 احلسابات باقي - 258,492 353,044 481,216 737,731 734,012

 الجملة 850,109 1.262,384 1.727,544 1.876,936 1.873,676

 
يف اخلزينة والذي يعود إىل  اخلاّصة احلسابات بعض بعنوان الفوائض تراكم تواصلمن خالل اجلدول،  يالحظ

 فوائض استعمال إمكانية على للميزانية األساسي القانون نصّ  ولئن. التاتدخّ  مع قانوناهلا  صةاملخصّ  املوارد توافقعدم 
 احلاجة على تأكيدها دجتدّ  الدائرة فإنّ  امليزانية غلق قانون أو ةاملاليّ  قانون مبقتضى الالحق فالتصرّ  إىل نقلها عوض املوارد

 .اسنويّ  املنقولة الفوائض تراكمب جينّ مبا  ونفقاتا هذه احلسابات بني موارد ملالئمة
 

 موارد حسابات أموال المشاركة -ثانيا 

د .م 461,859 د مقابل.م 345,953حجم املوارد اجلملّية بعنوان حسابات أموال املشاركة إىل  2014تراجع يف سنة 
). د.م 297,876(والفوائض املنقولة ) د.م 48,077(وتوزعت هذه املداخيل بني املوارد احملّصلة خالل السنة  .2013يف سنة 

ارتفاع حصتها ضمن املوارد اجلملية حلسابات أموال املشاركة  2014وخالفا للتصّرف الّسابق شهدت هذه الفوائض يف سنة 
 .% 69,59مقابل  % 86,10إىل 

 
الّية ال تتضّمن تقديرات خبصوص تدخالت حسابات أموال املشاركة وبالّتايل تقتصر رقابة ويالحظ أّن قوانني امل

السلطة التشريعية على تدّخالت هذه احلسابات عند املصادقة على قانون غلق امليزانية حيث يتّم يف إطاره إدراج تقديرات 
 . سبيل التسوية مواردها وإجنازاتا الفعلّية وبالّتايل فإن عملية الرتخيص تكون على
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 موارد المحّصلةـال - أ

 ما قدره 2014خالل سنة  حيث بلغت يف االخنفاضاملوارد احملّصلة بعنوان حسابات أموال املشاركة  واصلت
ويربز اجلدول الوارد . % 65,77د وبنسبة .م 92,377مسّجلة نقصا مببلغ  2013د يف سنة .م 140,454مقابل  د.م 48,077

 . تطّور موارد حسابات أموال املشاركة 3بامللحق عدد 
 

متويل  وحساب) د.م 46,925-(ومشل تدّين املقابيض أساسا حساب املصاريف اخلصوصية لإلدارة العامة للديوانة 
 ).د.م 10,931-(وحساب تصفية متخّلدات املؤسسات الصحّية العمومّية ) د.م 31,050-(جرب ضحايا االستبداد 

 

 تسوية حسابو ) د.م 4,620(+ الثورة أحداث عن النامجة األضرار جرب حساب لدى الزيادات أهمّ  وسّجلت
 اخلاصة التجهيزات حسابو ) د.م 3,696(+ ماهلا رأس يف املنحل التجمع حزب يساهم اليت الشركات أعوان وضعية

 .)د.م 1,126(+ اجلوي بالتصوير
   
 الفوائض المنقولة من التصّرف الّسابق - ب

 .يف التصّرف الّسابق د.م 321,406مقابل  د.م 297,876إىل  2014اخنفضت الفوائض املنقولة إىل تصّرف 
 خصموذلك رغم  )د.م 69,296( يوانةاخلصوصّية لإلدارة العاّمة للدّ وُسّجلت أهم الفوائض يف مستوى حساب املصاريف 

حساب اقتناء التجهيزات لفائدة و  2014 قانون املالية لسنةمن  15 الفصل مبقتضى د لفائدة ميزانية الدولة.م 100 مبلغ
ديسمرب  17وحساب جرب األضرار النامجة عن األحداث اليت شهدتا البالد منذ ) د.م 28,838(قّوات األمن الداخلي 

 .)د.م 21,185(حساب القروض اجلامعية و ) د.م 25,408( وحساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش) د.م 27,294( 2010
 

، ومل 2014حققت حماصيل خالل سنة  لدى أمني املال العامّ  امفتوح احساب 60حسابا من مجلة  27ولوحظ أّن 
 .2014و 2013مداخيل خالل سنيت حسابا  33 من ضمن حسابا 31تسّجل 

 
ّّ سنة  إىل  املوايلاليت يتعني نقلها إىل التصرف حجم فوائض حسابات أموال املشاركة  2014واخنفض يف مو

 . مقارنة بالتصرف السابق % 9,60أي بنقص بنسبة   د.م 269,270
 

حساب اقتناء و  )د.م 55,532( اخلصوصّية لإلدارة العاّمة للديوانةحساب املصاريف ومشلت هذه الفوائض أساسا 
 )د.م 22,363( وحساب اخلدمات املسداة من قبل اجليش )د.م 31,842(التجهيزات لفائدة قّوات األمن الداخلي 

وحساب اجناز مشروع توسيع قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال جبهيت منوبة  )د.م 21,481( حساب القروض اجلامعيةو 
 .)د.م 20,771( والنحلي


