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ظرف اقتصادي دويل غري مالئم ومناخ وطين إّتسم بالتقلبات  يف ظلّ  2013ّمت تنفيذ ميزانية الّدولة لسنة 
  مقابل % 3    حيث مل تتجاوز نسبة النموّ  اط االقتصادي العاملي بعض التباطؤفقد شهد النش. السياسّية واألمنّية

 نسب منوّ يف تسجيل ) ورومنطقة األ(إلقتصادي األّول لتونس وواصل اقتصاد الشريك ا. 2012يف سنة  % 3,2
)1TP3F)1 سلبية

P1T  قطاع السّياحة ويف البالدصادرات  يفممّا أثر. 
 

بداية انتعاشة اقتصادية معتدلة  2012أّما بالنسبة إىل احمليط الّداخلي، ولئن شهدت تونس خالل سنة 
1TP4Fبفضل سياسة امليزانية التوسعّية) 2011سليب يف سنة  % 1,8مقابل  % 2,9نسبة ب منوّ حتقيق (

)1(
P1T  وتدفق االستثمارات

ن هذه الوضعية مل تدم طويال حيث اّتسم الوضع فإ هاّمة خارجّيةاألجنبية املباشرة فضال عن تعبئة موارد 
 % 4,5ابقة ونسبة يف السنة السّ  % 3,9مقابل  2013يف سنة  % 2,3الذي كان بنسبة  موّ يف الن تباطؤباالقتصادي 

 .يف امليزان االقتصادي عةمتوقّ 
 

الوقوف على أمهية تأثري العوامل األمنية والسياسية واالقتصادية على مؤشرات  2013وّمت خالل سنة 
لتخفيض من الرتقيم السيادي لتونس االقتصادية يف أغلب القطاعات واساهم تراجع املؤشرات  كما. تنفيذ امليزانية

 .اخلارجي موارد االقرتاضخالل نفس السنة يف نقص يف حتصيل موارد امليزانية وخاّصة منها  يف أكثر من مرّة
 

 8,3ليصل إىل  2013اجلاري يف سنة احلساب عجز  ارتفعواخلارجي غري املالئم  يونتيجة للوضع الداخل

أيام من  106إىل مستوى  األجنبّيةى إىل تراجع املوجودات من العملة ابقة وهو ما أدّ يف السنة السّ  % 8,2مقابل  %
وبالنظر إىل االحتياجات املتزايدة من العملة . ابقةيوما يف موىف السنة السّ  119مقابل  2013التوريد يف �اية سنة 

يف شكل استعداد  2013خالل سنة  صندوق النقد الّدويلبرام قرض مع السلطات العمومّية إتولت  األجنبّية
  .1986منذ سنة سة املالّية إىل هذه املؤسّ  يتّم اللجوءمل  هشارة إىل أنّ مع اإل مليار دينار 2,8ائتماين قدره 
 

واصلت    وقصد جمابة تباطؤ النشاط االقتصادي والتخفيف من تأثريات اخنفاض الطلب من اخلارج، 
)1TP5F)2 % 6,8التخصيص واهلبات  مداخيلالّدولة يف اتّباع سياسة ميزانية توسعية، حيث بلغ عجز امليزانية دون اعتبار 

P1T 

  .2012 يف سنة % 5,5 مقابل
 

) % 26,15( التدخل العموميو ) % 37,63( بأمهّية حّصة التأجري العمومي 2013 سنة واّتسمت ميزانية

يف حني بلغت حّصة خدمة  % 14,17مية ننفقات التحّصة ومقابل ذلك مل تتجاوز . من مجلة نفقات امليزانية
 . % 16,85الّدين العمومي 

                                                 
 .2013التقرير السنوي للبنك املركزي الّتونسي لسنة  )1(
 .2015 نوفمرب 3 جدول وزارة املالّية يف خصوص نتائج تنفيذ ميزانية الّدولة بتاريخ )2(
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وجتّسم تأثري هذه العوامل على امليزانية سواء يف ما يتعّلق بضبط التقديرات أو إدخال التعديالت أو 
حتليال لقوانني املالّية والتعديالت وتنفيذ امليزانّية  2013ويتضمن التحليل اإلمجايل التايل مليزانية الّدولة لسنة . اإلجناز
 .والنتائج

 

 قوانين المالية - أ
 

ولئن ّمت يف إطار قانون املالية . صدور قانون مالية أصلي ّمث قانون مالية تكميلي 2013شهد تصّرف 
ر اهلاّم يف النفقات الناتج أساسا لتطوّ التكميلي اختاذ إجراءات بغاية تغطية النقص يف املوارد اجلبائية احملّققة وجمابة ا

ومي وتغطية عن الزيادة يف نفقات الّدعم ومتويل جزء من كلفة رمسلة البنوك العمومّية وارتفاع كلفة الّدين العم
ضافية  للمؤسات العمومّية فقد بقيت سياسة امليزانية اليت ّمت اعتمادها من خالل القانونني متقاربة إحاجيات 

 .واهليكلة اآللياتث نسبّيا من حي
 

  قانون المالية األصلي   -1
 

االقتصادي وحتسن الوضع  يف فرتة متّيزت بعودة تدرجيية لنسق النموّ  2013 سنة ّمت إعداد مشروع ميزانّية
 ومنوّ  % 4,5      مقدرة يف حدود نسبة منوّ  أساس على 2013 لسنة العاّمة التوازنات وضبطت. يف البالد الداخلي

مسجلة  % 5,5             مقابل % 5,9حدود  وحددت نسبة العجز املنتظرة يف. % 5,6يف حجم امليزانية بنسبة 
 .  2012يف سنة 

  

 .% 74,84د منها موارد ذاتية تقّدر بنسبة .م 26.692وّمت ضبط تقديرات ميزانية الّدولة مببلغ 
 

 يف لوزير املالية 2013قانون املالية األصلي لسنة وجب ضافية ّمت الرتخيص مبولتمويل احلاجيات اإل
جراءات إمداخيل بعنوان د و .م 900املصادرة مببلغ بعنوان د وتعبئة مداخيل .م 1.000سالمية مببلغ صدار صكوك إإ

ت االقتصادية صالحاد ملواصلة خمتلف اإل.م 4.117د وموارد خارجية مببلغ .م 350جبائية جديدة مببلغ 
 .  د.م 1800للجوء إىل االقرتاض الداخلي يف حدود واالجتماعية وا

 

د بعنوان التأجري العمومي وذلك بالنظر .م 9.780بقيمة  صوص النفقات فقد ّمت رصد اعتماداتأما خب
 35(    جورف القسط الثاين من الزيادة يف األعونا وصر  13.316إىل حصر االنتدابات اجلديدة الصافية يف حدود 

د لتسديد خدمة .م 4.220د لنفقات الّدعم ومبلغ .م 4.200كما رصد مبلغ . 2012اليت ّمت اقرارها يف سنة و  )دينارا
 .نفقات تسيري املصاحل العموميةلد .م 997الّدين العمومي ومبلغ 
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 قانون المالية التكميلي -2
 

داخلي  هو ما ومنها هو خارجي ما منها اتمستجدّ  عدة 2013 سنة من األوىل األشهر شهدت
 معدالت مستوى وتذبذب أسعار النفط يف السوق العاملية وارتفاعمتثّلت أساسا يف مراجعة نسبة النمّو العاملي 

 على منوّ  بالبالد وانعكاسه وتدهور الوضعاألجنبية والتخفيض يف الرتقيم السيادي لتونس  العمالت صرف أسعار
وقّدر انعكاس هذه املستجدات مببلغ . % 3,6دود ـإىل ح االقتصاد الوطين حيث ّمت التخفيض يف نسبة النموّ 

)1TP6F)1 د.م 3.266
P1T 2013ديسمرب  23 املصادقة عليه بتاريخّمتت  ترّتب عنه إعداد قانون مالية تكميلي ما وهو. 

 

ضوء  تنفيذ امليزانية خالل التسعة أشهر األوىل من السنة ّمت التخفيض يف اعتمادات الّدفع لنفقات  ويف
1TP7F د.م 1.100 التنمية مببلغ

)2(
P1T  ى إىل تقليص احلاجيات د األمر الذي أدّ .م 340واقتصاد يف نفقات التصرف مببلغ

 جزء من التفويت يف املتوفر الرصيد من) د.م 1.000( قسط باستعمال وّمت برجمة تغطيتها. د.م 1.826 ضافية إىلاإل
 .د م 826 حدود يف أخرى مواردو  اخلزينة حسابات بعض أرصدة استعمالو " صاالت تونساتّ " شركة من رأس مال
 . رة بقانون املالية األصليمقدّ  % 5,9مجايل مقابل من الناتج احمللي اإل % 6,8 إىل عالعجز املتوقّ نسبة  وّمتت مراجعة

 

 : 2013ويربز اجلدول املوايل تقديرات ميزانية الّدولة حسب األقسام يف سنة 
 د.م 

 الفارق قانون المالية التكميلي قانون المالية األصلي قسام والعناويناأل
-  9.780,600 9.780,600 التأجري العمومي  -

-  996,107 996,107 وسائل املصاحل -

 1.314,000+  6.826,860 5.512,860 التدّخل العمومي -

 340,000  - 155,133 495,133 نفقات التصرف الطارئة -

 80,000+  1.440,000 1.360,000 فوائد الّدين العمومي -

 1.054,000+  19.198,700 18.144,700 العنوان األّول

 405,780 - 1.843,997 2.249,777 االستثمارات املباشرة -

 404,800+  1.745,853 1.341,053 التمويل العمومي -

 297,843 - 36,022 333,865 نفقات التنمية الطارئة -

 130,677 - 472,128 602,805 نفقات التنمية املرتبطة باملوارد اخلارجية املوظفة -

 145,000+  3.005,000 2.860,000 تسديد أصل الّدين العمومي -

 284,500 - 7.103,000 7.387,500 العنوان الثاني

 270,500 - 889,300 1.159,800 نفقات احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

 499,000+  27.191,000 26.692,000 جملة موارد ونفقات الميزانّية

                                                 
 .2013 لسنةوثيقة شرح أسباب قانون املالّية التكميلي  )1(
 .2013 أوت 27 املؤرخ يف 29 منشور رئاسة احلكومة عدد )2(
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مقارنة باالعتمادات املفتوحة  % 23,84وسّجلت االعتمادات املفتوحة بعنوان الدعم زيادة بنسبة 
د .م 880د منها مبلغ .م 1.214( واحملروقات) د.م 100(ة ومشلت الزيادة املواد األساسيّ . بقانون املالية األصلي

 .  )2012دات الدعم بعنوان سنة لّ لتسوية متخ
 

وان د بعن.م 400فقد خصص منه مبلغ ) د.م 404,800(أّما الرتفيع يف اعتمادات التمويل العمومي 
 بباب النفقات الطارئة ضمن قانون املالية األصلي ّمت إدراجهد .م 100ضافة إىل مبلغ رمسلة البنوك العمومية وذلك إ

 . هلذا الغرض
 

 التعديالت الترتيبية  - ب
 

خّول القانون األساسي للميزانية للسلطة التنفيذية إجراء تعديالت ترتيبية خالل السنة على الرتاخيص 
وتعكس نسب تعديل التقديرات املصادق عليها من قبل السلطة التشريعّية أثناء . املسندة مبوجب قوانني املالّية

 . الّسنة مدى استقرار التقديرات األولية
 

مادات بعنوان النفقات الطارئة وحتويل االعتمادات من فصل إىل فصل شهدت وفضال عن توزيع االعت
ومل يتّم الرتفيع يف تقديرات احلسابات اخلاّصة يف . زيادة يف تقديرات موارد القروض اخلارجّية املوظّفة 2013سنة 
 . اخلزينة

 

 وتحويل االعتماداتالنفقات الطارئة  بعنواناالعتمادات توزيع  -1
 

وّمت التخفيض . د.م 828,998النفقات الطارئة مببلغ االعتمادات بعنوان  2013ضبط قانون املالية لسنة 
 155,133(      د توّزعت بني نفقات التصرف الطارئة.م 191,155فيها مبوجب قانون املالية التكميلي إىل حدود 

وّمت . من مجلة االعتمادات املرّخص فيها  % 0,01وهو ما مّثل نسبة ) د.م 36,022(ونفقات التنمية الطارئة ) د.م
واملتعّلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات  2014جوان  24املؤرّخ يف  2014لسنة  2264مبقتضى األمر عدد 

توزيع هذه  2013فصل إىل فصل بعنوان ميزانية الّدولة لسنة  تكميلية وحتويل اعتمادات من قسم إىل قسم ومن
 .% 55,39و % 63,46التوايل بنسبة  االعتمادات على

 

حتويل اعتمادات من فصل إىل  سالف الذكر ّمت مبقتضى األمر أّما خبصوص حتويل االعتمادات، فقد
 . من االعتمادات النهائية للعنوان األّول % 0,33د وهو ما مّثل نسبة تعديل قدرها .م 62,787فصل مببلغ قدره 
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وذلك لفائدة قسمي وسائل ) د.م 7,084-(التأجري العمومي سلبية وكانت التحويالت الصافية بعنوان 
 ).د.م 1,139( والتدخل العمومي) د.م 5,945(املصاحل 

   

 الترفيع في تقديرات موارد القروض الخارجية المّوظفة -2
 

ّمت الرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع للمشاريع اليت يقع متويلها بواسطة قروض خارجية 
)1TP8F)1 2015ماي  12موظّفة مبقتضى قرار وزير املالية املؤرخ يف 

P1T.  د .م 10,407الرتفيع اعتمادات التعهد مببلغ ومشل
د وكان نصيب وزارة النقل .م 3,227ع مببلغ اعتمادات الدف وكذلك % 85,33استفادت منها وزارة التجهيز بنسبة 

 . % 80,01بنسبة 
 

ذا الصنف من املوارد والنفقات صبغة تقديرية وميكن لوزير املالية الرتفيع فيها فإّن تاريخ هلولئن كان 
من جمّلة  3وهو ما خيالف الفصل  2013سنة  من �ايةسنة وأربعة أشهر  أكثر منصدور القرار املذكور كان بعد 

 وال. الدفع على يرتكز نظام نطاق يف للّدولة املالية العمليات تنفيذ احملاسبة العمومّية الذي ينّص على أنّه يقع
 فعال بصرفها األمر وقع اليت واملصاريف ّمت حتصيلها اليت اإليرادات إال ما مالية لسنة امليزانية حساب حينئذ يشمل
 جانفي شهر من اليوم العشرين إىل ما سنةإىل  الراجعة النفقات بصرف األوامر إصدار وجيوز. السنة تلك خالل

 .السنة تلك ميزانية حبساب اإلضافية أثناء املدة الصادرة األوامر وتدرج املوالية السنة من
 

واملتعّلق  2015ماي  12خ يف املؤرّ  2015لسنة  145شارة كذلك إىل أّن األمر احلكومي عدد وجتدر اإل
قد صدر بدوره بتأخري   2013بتوزيع فصال فصال العتمادات التعهد والدفع املرتبطة مبوارد خارجّية موظفة لسنة 

أي على سبيل التسوية وهو ما ينعكس سلبا على تنفيذ امليزانية   2013سنة  من �ايةسنة وأربعة أشهر  بأكثر من
 لدائرة وحساب أمني املال العامّ  لحساب العاّم للسنة املالّيةلة املاليّ  وزارة تقدمييف آجاهلا االعتيادية وساهم يف 

 .تأخرياحملاسبات ب
 

 تنفيذ الميزانية  - ت
 

)1TP9F)2 2013 قانون املالّية لسنة ضبط
P1T املعنية مببلغ سنة لميزانية الّدولة ل االعتمادات املفتوحة بعنوان نفقات

الّداخلي  االقرتاضوارد ـأن ميّول الباقي بواسطة مو  % 74,84 ةنسببة وارد ذاتيّ على أن يتّم متويلها مب د.م 26.692
 ). د.م 4.917(واخلارجي ) د.م 1.800(

                                                 
املتعّلق بالرتفيع يف تقديرات اعتمادات التعهد والدفع اليت تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية  2015 ماي 12 قرار وزير املالّية املؤرّخ يف )1(

 .2013 موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة
 .2013 واملتعّلق بقانون املالّية لسنة 2012 ديسمرب 29يف  املؤرّخ 2012 لسنة 27 القانون عدد )2(
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1TP10Fولابة تطور الظرف االقتصادي ّمت إصدار قانون مالّية تكميلي

)1( 
P1T اقتضى خاّصة الرتفيع يف تقديرات

ة على تقديرات موارد ميزانّية ت ترتيبيّ عديالإدخال ت كما ّمت خالل الّسنة. د.م 499امليزانّية مببلغ مجلي يساوي 
 . د.م 3,227اخلارجية املوظّفة مببلغ القروض وارد ملت يف الرتفيع يف متثّ  2013الّدولة لسنة 
 

 تبلغ) د.م 140,454(سابات أموال املشاركة حلبإدراج موارد السنة باعتبار هذه التعديالت و و 
 .  د.م 27.334,681ما قيمته  2013ولة يف سنة ة ملوارد ميزانية الدّ التقديرات النهائيّ 

 

مقارنة  د.م 391,107لة نقصا مببلغ مسجّ  2013يف سنة د .م 26.943,574 بلغت املوارد احملّصلةو 
 .ابقالتصرف السّ يف  % 99,14مقابل  % 98,57 إىلملوارد انسبة حتقيق  ممّا ترّتب عنه اخنفاض النهائّية بالتقديرات

د من جهة .م 1.962,867الّذاتية مببلغ وارد امل رتطوّ  د وذلك نتيجة.م 1.762,432 ةبقيممنّوا املوارد هذه لت وسجّ 
   .د من جهة أخرى.م 200,435موارد االقرتاض مببلغ  الخنفاضو 

 

حمّققة مقارنة بالسنة الّسابقة تطّورا بنسبة  د.م 22.069إىل   2013يف سنة وارتفعت املوارد الذاتّية للميزانية 
يف التصّرف  % 79,85 مقابل % 81,91 ما نسبتهحّصة هذه املوارد يف جمموع موارد امليزانّية بلغت و . % 9,76

 . الّسابق
 

 % 10,93د وبنسبة .م 1.595املوارد اجلبائية مببلغ من  2013واستمّدت املوارد الّذاتّية تطّورها يف سنة 
تواصل ارتباط نسق تطّور املوارد الذاتّية  وتتعّني اإلشارة إىل .% 6,68د وبنسبة .م 368ومن املوارد غري اجلبائية مببلغ 

من مجلة املوارد الذاتّية خالل  % 73,37 نسبةومثّلت املوارد اجلبائية للدّولة  .بصفة أساسّية بنسق منّو املوارد اجلبائّية
 .2013سنة 

 

) د.م 26.133(يف تغطية نفـقات امليزانية  2013د يف سنة .م 23.828البالغة  املوارد الوطنيةوسامهت 
ومّكنت املوارد  ).د.م 1.759(وموارد االقرتاض الداخلي ) د.م 22.069(وتوّزعت بني املوارد الذاتّية . % 91,18بنسبة 

 .2012 يف سنة % 85,62ل ـمقاب 2013يف سنة  % 84,45ات امليزانّية يف حدود نسبة ـالذاتية من تغطية نفق
 

 : بالتقديرات الّنهائية وبإجنازات التصّرف الّسابقتها مقارنو  2013ايل إجنازات سنة تويتضّمن اجلدول ال
 
 

                                                     

                                                 
 .2013 لسنةالتكميلي واملتعّلق بقانون املالّية  2013 ديسمرب 23يف  املؤرّخ 2013 لسنة 51 القانون عدد )1(
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 136Bبالّدينار 

 التقديرات النهائّية البيانات
2013 

 مقارنة 2013فارق إنجازات  اإلنجازات
106B2012 107B2013  بالتقديرات النهائّية

 

 2012بإنجازات 
      العنوان األّول

 1.487.693.213    787.962.432   - 15.044.737.568 13.557.044.355 15.832.700.000 املداخيل اجلبائيّـة االعتياديّـة

 921.059.624    362.978.411   - 2.662.921.589 1.741.861.965 3.025.900.000 ةداخيل غري اجلبائّية االعتياديّ امل

 2.408.752.837    1.150.940.843   - 17.707.659.157 15.298.906.320 18.858.600.000 جملـة مداخيل العنوان األّول

      العنوان الثاني 

 503.561.524  - 57.638.067   - 1.375.461.933 1.879.023.557 1.433.100.000 املداخيل غري االعتياديّـة

 200.434.802  - 1.138.918.623   - 4.874.308.669 5.074.743.471 6.013.227.292 موارد االقرتاض

 703.996.426  - 1.196.556.690   - 6.249.770.602 6.953.767.028 7.446.327.292 جملـة مداخيل العنوان الثاني

      صناديق الخزينة

Pاحلسابات اخلاّصة يف اخلزينة 

)1(
P   889.300.000 2.509.359.019 2.524.285.270     1.634.985.270   14.926.251 

Pحسابات أموال املشاركة 

)1(
P   140.453.995 419.109.666 461.859.517     321.405.522   42.749.851 

جملة مداخيل صناديق 
 

1.029.753.995 2.928.468.685 2.986.144.787    1.956.390.792    57.676.102 

 1.762.432.513   391.106.741  - 26.943.574.546 25.181.142.033 27.334.681.287 المجموع العاّم 

 .باعتبار الفوائض املنقولة من التصّرف الّسابق  (1)
 

حيث  الفوريستخالص اال عملية، حتصيل موارد امليزانية أساسا من خالل 2013ّمت، خالل تصّرف 
بلوغ مجلة وذلك بالّرغم من  د.م 435,3 تتجاوز مبلغ حيث مل ةالديون املثّقلة حمدود ات بعنوانستخالصاال تبقي

أّما استخالصات الديون  .د.م  6.636,1ما قيمته  2013الّديون الصافية لالستخالص بقباضات املالّية يف موىف سنة 
علما بأن البقايا لالستخالص بلغت  يف نفس السنة د.م 0,168لة بقباضات الّديوانة فإّ�ا مل تتجاوز مبلغ املثقّ 

 . 2013 سنة يف موىف د.م 4.041,219
 

وذلك  2013د يف سنة .م 27.334,681عتمادات النهائية بلغت االفقد  ،النفقاتأّما يف ما يتعّلق ب
االعتمادات  وكذلك )د.م 3,227(عتمادات ذات الّصبغة التقديريّة لة يف الرتفيع يف االباعتبار التعديالت املتمثّ 

  .د.م 140,454البالغة و حسابات أموال املشاركة بعنوان  املفتوحة خالل السنة
 

 قدرها       د ممّا أسفر عن اعتمادات غري مستعملة .م 26.133,231 وبلغت النفقات املنجزة ما قيمته
 398,500(      الثاين والعنوان) د.م 484,529( اسا بالعنوان األّولوتعّلقت هذه االعتمادات أس. د.م 1.201,450

 ). د.م 241,950( وباحلسابات اخلاّصة يف اخلزينة) د.م
 

كما جتدر اإلشارة إىل أنّه يتّم سنويا تغطية نفقات سواء يف مستوى العنوان األّول أو العنوان الثاين أو 
اعتمادات يتّم ختصيصها  علىتسبقات من اخلزينة على أن تتّم تسويتها بصفة الحقة  بواسطةصناديق اخلزينة 

استنادا إىل حساب  2013ديسمرب  31سّواة يف غري املتسبقات اخلزينة أرصدة احلسابات املتعّلقة بوبلغت . للغرض
  4,146(         وصناديق اخلزينة) د.م 285,188(د ومشلت العنوان األّول .م 289,334ما قيمته  ،أمني املال العامّ 

 ).د.م
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للتسوية بقايا  2013رصيد حساب تسبقات على عمليات امليزانية العنوان األّول بعنوان سنة ويتضّمن 
أّما البقايا . 2002د بعنوان سنة .م 33و 2007 بعنوان سنة د.م 132مبلغ تعود لسنوات بعيدة وذلك على غرار 

وميّثل عدم تسوية هذه التسبقات خالل السنة املعنية بالتصّرف . د.م 95,198فهي ترتفع إىل  2013املتعّلقة بسنة 
 .بعنوان الّسنةجتاوزا لالعتمادات املرّخص فيها مبوجب قوانني املالّية 

 

وجتدد الدائرة الّدعوة يف هذا اخلصوص إىل ضرورة التقّيد بالنصوص املنّظمة هلذه التسبقات وذلك قصد 
متكني اخلزينة من االضطالع بدورها يف حتقيق املالءمة بني نسق إجناز مصاريف امليزانية ونسق حتقيق مواردها 

 .امليزانيةوإضفاء الدقّة الّالزمة على نتائج تنفيذ 
 

 نتائج تنفيذ الميزانية  -ث
 

 : 2013يبّني اجلدول التايل نتائج تنفيذ امليزانية يف سنة 
  د.م

   
 اناتـالبي

 ت قانون تقديـرا
 المالية األصلي

 تقديرات قانون 
المالية  

 التكميلي

 نجـازاتاال
 

 17.707,659         18.858,600  17.990,200  عتياديـة                     املقابيض الذاتية اال -

 1.375,462    1.433,100  825,000   عتياديـةاملقابيض الذاتية  غري اال -

 2.524,285    889,300  1.159,800  مقابيض احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

 461,860  -  -   مقابيض حسابات أموال املشاركـة -

 22.069,266  21.181,000  19.975,000  جملة الموارد الذاتيّـة 

 17.300,666  17.758,700  16.784,700  نفقات التصّرف -

 1.413,505  1.440,000  1.360,000  تسديد فوائد الدين العمومي -

 3.703,558  4.061,978  4.193,635  نفقات التنميـة -

 647,350  889,300  1.159,800   نفقات احلسابات اخلاصة يف اخلزينة -

 63,983  -  -   نفقات حسابات أموال املشاركة -

 23.129,062  24.149,978  23.498,135  جملة النفقات 

 1.059,796 - 2.968,978 - 3.523,135 - )بدون اعتبار أصل الّدين وباعتبار فائض صناديق الخزينة(الموارد الّذاتّية والنفقات الفارق بين  -

 2.274,812 - -  -  2013استثناء فوائض صناديق الخزينة في  -

 3.334,608 - 2.968,978 - 3.523,135 - عجز الميزانّية 

 4.874,309  6.010,000  6.717,000   موارد االقرتاض -

 1.759,211  2.280,000  1.800,000  الّداخلي*  

 3.115,098  3.730,000  4.917,000  اخلارجي*  

 3.004,169  3.005,000  2.860,000  تسديد أصل الدين العمومي -

 1.379,169  1.380,000  1.305,000  الّداخلي *  

 1.625,000  1.625,000  1.555,000  اخلارجي*  

 1.870,140  3.005,000  3.857,000  )2(التمويل الصافي  

 1.464,468 - 36,022  333,865   )2) + (1(مقابيض  العلى  مصاريفالفائض  

 .باعتبار الفوائض املنقولة من التصرف السابق * 
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 نتيجة السنة  -1

 
بعد نقل فوائض صناديق اخلزينة باعتبار عمليات تنفيذ امليزانية قبضا وصرفا و  ،2013ف تصرّ أسفر 

ّمتت تغطيته د .م 1.464,468إىل الّسنة املوالية، عن فائض يف املصاريف على املقابيض قدره د .م 2.274,812البالغة 
 2012 يف سنيتد .م 1.013,858ود .م 384,699كان يف حدود   فائضجتدر اإلشارة إىل أّن هذا الو . رات اخلزينةتوفّ مب
 . 2011و
 

 )1TP11F)1 % 6,8إىل ما نسبته  عجز امليزانيةارتفاع  2013سنة سّجلت و 
P1T 5,5    ابلمق احملّلي اإلمجايلمن الناتج 

تراجع  لوالو . 2011 يف سنة % 3,3و) دون اعتبار مداخيل اهلبات والتخصيص وأموال املصادرة( 2012يف سنة  %
   .أكثر حّدة 2013نسبة العجز املسّجلة يف سنة  لكانت د.م 358,730 مببلغ 2012مقارنة بسنة  نفقات التنمية

 

نسبة عجز ميزانية الّدولة ال تأخذ بعني االعتبار تسبقات اخلزينة اليت ّمت إسنادها وجتدر اإلشارة إىل أّن 
 . د.م 289,334     ارتفع إىل 2013يف موّىف سنة  يتّم تسويتها علما بأّن رصيد التسبقات اليت مل 2013يف سنة 

 

بالّنسبة  بعنوانيها األّول والثاين وباعتبار صناديق اخلزينة وذلكويربز اجلدول الّتايل تفاصيل تنفيذ امليزانية 
 : 2013إىل املقابيض واملصاريف والنتائج املتعّلقة بتصّرف 

  

                                                 
 .2015 نوفمرب 3ولة، حمّني بتاريخ ميزانية الدّ موقع وزارة املالية على شبكة األنرتنات، جدول نتائج تنفيذ  )1(
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 د.م 

108Bالبيانات 
 التقديرات النهائية

 للمقابيض
 المقابيض 

 التقديرات النهائية
  النفقات109B للمصاريف

52Bفواضل االعتمادات الفوائض 

110B484,529 1.006,511 - 18.714,170 19.198,700 17.707,659 18.858,600 العنوان األّول 

 - -  - - 15.044,737 15.832,700 املداخيل اجلبائّية االعتيادية    

 - -  - - 2.662,922 3.025,900 املداخيل غري اجلبائّية االعتياديّة    

111B458,034 -  17.300,666 17.758,700 - - نفقات التصّرف 

112B26,495 -  1.413,505 1.440,000 - - فوائد الّدين 

 1,540 -  844,460 846,000 - - الّداخلي    

 24,955 -  569,045 594,000 - - اخلارجي    

113B398,500 457,957 - 6.707,728 7.106,227 6.249,771 7.446,327 العنوان الثاني 

 - -  - - 1.375,462 1.433,100 املداخيل غري االعتياديّة   
 - -  - - 4.874,309 6.013,227 موارد االقرتاض   

 397,669 -  3.703,559 4.101,227 - - نفقات التنمية    

 )48B276,600)1 -  3.349,272 3.625,872 - - غري املرتبطة مبوارد خارجية موّظفة -        

 )49B121,069 )2 -  354,287 475,355 - - املرتبطة مبوارد خارجية موّظفة -        

 0,831 -  3.004,169 3.005,000 - - نفقات تسديد أصل الّدين العمومي

115B 883,029 1.464,468 - 25.421,898 26.304,927 23.957,430 26.304,927 1الجملة الفرعية 

 241,950   1.876,936  647,350 889,300 )3(2.524,285 889,300 احلسابات اخلاّصة يف اخلزينة     

116B 1.124,979 412,468  26.069,248 27.194,227 26.481,715 27.194,227 2الجملة الفرعية 

 76,471  397,876  63,983 140,454 )3(461,860 140,454 حسابات أموال املشاركة      

117B ّ1.201,450 810,344  26.133,231 27.334,681 26.943,575 27.334,681 المجموع العـام 

 .الّسابق باعتبار الفوائض املنقولة من التصّرف) 3( .د.م 78,439  باعتبار اعتمادات الّدفع غري الوّزعة والبالغة) 2(. د.م 191,489  اعتمادات الّدفع غري املوّزعة والبالغةباعتبار ) 1(

 

ضمن حساب توقيفي  2013ويتوّىل أمني املال العاّم، إدراج الفائض يف املصاريف على املقابيض لسنة 
وقيت بالباب املخّصص لعملّيات للتسوية أو للتحويل، وذلك يف انتظار الرتخيص يف نقل نتيجة السنة إىل احلساب 

 .  من القانون األساسي للميزانية 45القاّر لتسبقات اخلزينة طبقا ألحكام  الفصل 
 

 وضعية الحساب القاّر لتسبقات الخزينة  -2
 

حساب التصّرف ألمني املال العاّم، أّن الرصيد املدين للحساب القاّر النظر يف يربز من خالل 
ويعود . 2012د سنة .م 5.729,005د مقابل .م 6.727,792، ما قيمته 2013ديسمرب  31لتسبقات اخلزينة بلغ، يف 

واقتصار املوارد على  )د.م 1.008,045( 2009هذا اإلرتفاع أساسا إىل اقتطاع مبالغ هاّمة بعنوان نقل نتائج سنة 
 .د.م 9,258مبلغ 

 

 2010ائض املصاريف بعنوان سنوات بقي ف 2015 نوفمرب شهر وجتدر االشارة إىل أنّه إىل غاية موىفّ 

مسّجال بصفة وقتية ضمن حساب عمليات للتسوية أو للتحويل وذلك يف انتظار صدور قوانني  2012و 2011و
 . املذكورة لسنواتلغلق امليزانية 
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 1.013,857( 2011و) د.م 1.486,133( 2010امليزانّية لسنوات  وبإدراج فوائض املصاريف على مقابيض
 سنة يرتفع الرصيد املدين الفعلي هلذا احلساب يف موىف )د.م 1.464,468( 2013و) د.م 384,699( 2012و) د.م

 . د.م 11.076,949إىل  2013
 

موارد ميزانّية  دقّة تقديرويربز التطّور املتواصل للّرصيد املدين للحساب القاّر لتسبقات اخلزينة النقص يف 
ممّا يؤدي إىل عدم التوافق بني املوارد احملّصلة والنفقات الفعلية  صعوبة إجنازهاوذلك فضال عن ا ونفقات الّدولة

 . ومتويل العجز بواسطة متوفّرات اخلزينة
 

وجتدد الّدائرة التأكيد على ضرورة العمل على تفادي اإلفراط يف استعمال متوفّرات اخلزينة، دون 
 . ترخيص مسبق بقوانني املالّية، كمورد قاّر لتمويل قسط من نفقات امليزانّية

  


