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مقدمة

ــة  ــة التــي تنّظــم مســار إعــداد الميزاني اســتنادا إلــى النصــوص القانوني
عــن مشــروع  تقريــرا  المحاســبات  تعــّد محكمــة  وغلقهــا،  وتنفيذهــا 
قانــون غلــق ميزانيــة الدولــة لســنة 2018 تضّمنــه خاصــة تحليــا لتطــّور 
ــي  ــة واالســتنتاجات الت ــة خــال الســنة المعني ــة للدول ــة المالي الوضعي
يمكــن اســتخاصها فــي هــذا المجــال. وُيشــفع هــذا التقريــر بالتصريــح 
ــن للحســاب  ــام بمطابقــة حســابات تصــرف المحاســبين العموميي الع

ــون المذكــور. ــة ويرفــق بمشــروع القان العــام للدول

وبعــد النظــر فــي حســابات تصــّرف المحاســبين العمومييــن المجّمعــة 
ــاره المحاســب  ــاد التونســية باعتب ــن المــال العــام للب فــي حســاب أمي
حســابات  لــكل  تجميعــا  تصرفــه  حســاب  يتضّمــن  الــذي  المركــزي 
المحاســبين العمومييــن، وبعــد النظــر فــي الحســاب العــام للّدولــة 
المقــّدم مــن قبــل وزيــر الماليــة والــذي يتضّمــن تجميعــا لحســابات 
المصالــح اآلمــرة بالصــرف، تصــّرح محكمــة المحاســبات بمطابقــة 
الحســاب العــاّم للدولــة لســنة 2018 لحســابات التصــّرف للمحاســبين 
العمومييــن، مــع تحّفظهــا فــي خصــوص صّحــة نقــل رصيــد الفواضــل 
فــي موفــى ســنة 2017 إلــى تصــّرف ســنة 2018 فــي مســتوى العنوان 
الثانــي لميزانيــات المؤسســات العموميــة الملحقــة ترتيبيــا بميزانيــة 

الّدولــة والعنــوان الثانــي لميزانيــات المراكــز الدبلوماســية بالخــارج.
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بلغــت التقديــرات األوليــة لميزانيــة الدولــة لســنة 2018 حســب قانــون الماليــة األصلــي 
ــرة، شــهدت  35.851 م.د مســّجلة نمــّوا بنســبة 11,34 %. وعلــى غــرار الســنوات األخي
ســنة 2018 مراجعــة للميزانيــة األصليــة عبــر قانــون ماليــة تكميلــي تّمــت المصادقــة 

عليــه علــى ســبيل التســوية وذلــك فــي 17 ديســمبر 2018. 

فقــد تــّم إعــداد هــذا القانــون بعــد مــرور مــا يقــارب ثــاث أربــاع الســنة بشــكل أخــذ بعيــن 
االعتبــار كّل العوامــل والمتغّيــرات التــي أّثــرت فــي منحــى تنفيــذ الميزانيــة إلــى حــّد تلــك 
الفتــرة مــن معــّدالت أســعار البتــرول وأســعار الصــرف ونســبة النمــّو اإلقتصــادي ونســق 

نمــّو الــواردات والصــادرات المحققــة.

وبلغــت تقديــرات الميزانيــة حســب قانــون الماليــة التكميلــي 37.566 م.د مســجلة تطّورا 
ــت المــوارد  ــي لســنة 2017. وكان ــة التكميل ــون المالي ــة بقان بمــا نســبته 9,43 % مقارن

الجملّيــة المحّصلــة بمبلــغ 38.641,937 م.د. 

11,34%
 نسبة نمّو

ميزانية سنة 2018: 35.851 م.د

9,43%
نسبة تطّور

تقديــرات الميزانيــة حســب قانــون 
ــي: 37.566 م.د ــة التكميل المالي

وبلــغ مجمــوع المــوارد الذاتيــة باعتبــار الهبــات الخارجيــة 30.054 م.د وهــو مــا يمّثــل 
ــة. وتطــّورت هــذه المــوارد فــي ســنة 2018  77,78 % مــن كامــل مــوارد ميزانيــة الدول

بنســبة 15,59 % مقارنــة بســنة 2017 مقابــل 11,42 % فــي الســنة الســابقة.

وتــّم تمويــل الميزانيــة أساســا عــن طريــق المــوارد الجبائيــة التــي مــا فتئــت تتدّعــم مــن 
ســنة إلــى أخــرى. وبلغــت قيمتهــا 24.529 م.د وحصتهــا 63,48 % مــن جملــة المــوارد 
المحصلــة. وبلغــت نســبة الضغــط الجبائــي 23,24 %. وعرفــت المــوارد الجبائيــة ارتفاعــا 
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هبات
227,147  م.د

97,56 %  من هبة من االتحاد 
األوروبي لدعم الميزانية. 

بمــا نســبته 15,48 % مقارنــة بالســنة الفارطــة. وبلغــت مــوارد الدولــة مــن مســاهماتها 
ومداخيــل التصــّرف فــي ممتلكاتهــا مــا قيمتــه 5.525 م.د وهــو مــا يمّثــل 14,30 % مــن 

جملــة مــوارد الميزانيــة.

وبلغــت مداخيــل المصــادرة 134,500 م.د. وتلقــت ميزانيــة الدولــة مــوارد خارجيــة أخــرى 
فــي شــكل هبــات بلــغ مجموعهــا 227,147 م.د تأتــت أساســا بنســبة 97,56 %  مــن 

هبــة مــن االتحــاد األوروبــي لدعــم الميزانيــة. 

كمــا تــّم تمويــل الميزانيــة عــن طريــق االقتــراض بمــا قيمتــه 8.588 م.د. وتوزعــت هــذه 
المــوارد بيــن مــوارد القــروض الخارجيــة )6.148 م.د وحصــة 71,59 % ( ومــوارد القروض 
الداخليــة )2.440 م.د وحّصتهــا 28,40 %(. وتأتــت مــوارد االقتــراض الخارجي أساســا من 
صنــدوق النقــد الدولــي بمبلــغ جملــي قــدره 2.046,625 م.د والبنــك الدولــي لإلنشــاء 
والتعميــر بمبلــغ 1.538,453 م.د والبنــك اإلفريقــي للّتنميــة بمبلــغ 357,637 م.د. كمــا 

تّمــت تعبئــة مــوارد مــن الســوق المالّيــة العالميــة بمبلــغ 893,913 م.د.

ــه  ــة الصافيــة بمــا قيمت ــة مــن مــوارد صناديــق الخزين ــة الدول وتأتــت بقيــة مــوارد ميزاني
ــض الحســابات  ــّم خصمــه مــن فوائ ــذي ت ــي ال ــغ الجمل ــار المبل 3.064,712 م.د. وباعتب
ــة،  ــة الّدول ــوان األّول لميزاني ــدة مــوارد العن ــة )1.299,087 م.د( لفائ الخاصــة فــي الخزين

ــى 4.363,799 م.د. ــة إل ــق الخزين يرتفــع مجمــوع مــوارد صنادي

وبلغــت النفقــات الجمليــة المنجــزة 37.447,486 م.د وتــّم تنفيــذ التقديــرات النهائيــة في 
ــوان نفقــات  ــة فــي حــدود 62,49 % بعن ــّم إنفــاق الميزاني شــأنها بنســبة 98,64 %. وت
التصــّرف و20,94 % بعنــوان نفقــات خدمــة الديــن العمومــي فــي حيــن لــم تتجــاوز حّصــة 

نفقــات التنميــة 13,92 %.

وتواصــل اســتئثار نفقــات التأجيــر العمومــي بالنصيــب األوفــر مــن نفقــات التصــّرف 
المحّلــي  بالناتــج  مقارنــة  التأجيــر  نفقــات  نســبة  وبلغــت   .%  63,14 قدرهــا  بحّصــة 

.% 31,70 العموميــة فــي حــدود  التدخــات  )1( وكانــت حّصــة   % 14 اإلجمالــي 
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التدخات العمومية 

 % 36,40
دعم المحروقات

 % 6,69
دعم الجماعات المحلية 

 % 23,59
دعم المواد األساسية 

 % 23,59
 دعم الصناديق االجتماعية 

6,07 % دعم النقل  

1.  بلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي لســنة 2018 مــا قيمتــه 105.535,000 م.د حســب تقريــر البنــك المركــزي التونســي لســنة 2018. وبلغــت 
نفقــات التأجيــر العمومــي 14.774,632 م.د خــال ســنة 2018.

2. دون اعتبار مداخيل التخصيص والهبات واألماك المصادرة
3. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2018 ص 30. 

وتوزعــت هــذه التدخــات والبالغــة 7.417,385 م.د أساســا بين دعــم المحروقات )36,40 
والعائــات  االجتماعيــة  الصناديــق  )23,59 %( ودعــم  األساســية  المــواد  %( ودعــم 

ــة )6,69 %( ودعــم النقــل )6,07 %(.  ــات المحلي المعــوزة )20,02 %( ودعــم الجماع

وتــّم صــرف نفقــات التنميــة أساســا فــي قطــاع التجهيــز واإلســكان والدفــاع الوطنــي 
والفاحــة والتربيــة والتعليــم العالــي وذلــك لتمويــل مشــاريع تخــّص انجــاز الطرقــات 
والجســور والعمــران واإلســكان والتجهيــزات العســكرية والمــاء الصالــح للشــراب والغابــات 

والمناطــق الســقوية والســدود.

وأفــرز تجــاوز حجــم النفقــات المنجــزة لحجــم المــوارد الذاتيــة المحّصلــة عجــزا فــي الميزانيــة 
ــا  ــا إضافّي ــا اســتوجب تمويــا صافي ــج المحلــي اإلجمالــي مّم نســبته)2( %4,8 )3( مــن النات

بقيمــة 3.501,556 م.د. 
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إلــى   2018 لســنة  الّدولــة  ميزانيــة  تنفيــذ  علــى  الرقابــة  أعمــال  وأفضىــت 
التاليــة: االســتنتاجات 

  تواصــل إصــدار النصــوص الترتيبيــة المتعلقــة بميزانّيــة ســنة 2018 بتأخيــر وذلــك بعــد 
تنفيــذ كامــل الميزانيــة )علــى ســبيل التســوية ( وهــو مــا يحــّد مــن نجاعــة اإلجــراءات 

المتعّلقــة بمســار إعــداد وتنفيــذ ومراقبــة الميزانيــة.

  تواصلــت إحالــة الحســاب العــام للّدولــة وحســاب التصــّرف ألميــن المــال العــام لســنة 
2018 إلــى محكمــة المحاســبات خــارج اآلجــال القانونيــة. وهــو مــا ينعكــس ســلبا علــى 

آجــال مصادقــة الســلطة التشــريعية علــى قانــون غلــق الميزانّيــة للســنة المعنيــة.

  تراجعــت نســبة عجــز الميزانّيــة)4( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي ســنة 2018 إلــى 
4,8 % مقابــل 6,1 % فــي ســنة 2017، وعلــى غــرار الســنوات الســابقة، بقيــت هــذه 
النســبة مرتفعــة مقارنــة بالنســبة األمثــل والتــي تــّم ضبطهــا فــي حــدود 3,92 % )5( 

حســب المعهــد التونســي للقــدرة التنافســية والدراســات الكميــة.

4. دون اعتبار التخصيص والهبات ومداخيل المصادرة.
5. دراسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المنشورة بالمذكرة عدد 57 لشهر ماي 2017.
6. دراسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المنشورة بالمذكرة عدد 57 لشهر ماي 2017.

ــغ 76,7 % مــن  ــن العمومــي فــي ســنة 2018 لتبل   تواصــل ارتفــاع نســبة التداي
الّناتــج المحّلــي اإلجمالــي مقابــل %69,9  فــي ســنة 2017. وعلــى غــرار الســنوات 
الســابقة، تجــاوزت نســبة التدايــن العمومــي النســبة األمثــل والتــي تــّم ضبطهــا 

فــي حــدود  48,5 % )6( حســب نفــس المعهــد.

نسبة عجز الميزانّية من الناتج المحلي اإلجمالي

20182017

% 4,8% 6,1
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  فضــا عــن تمويــل نفقــات التنميــة، يتــم منذ ســنة 2012 اللجوء إلى مــوارد االقتراض 
ــن العمومــي. ومّكنــت هــذه المــوارد خــال ســنة 2018  لتســديد نفقــات أصــل الدي

مــن تغطيــة مــا يفــوق 66 % مــن نفقــات تســديد أصــل الديــن.

ــة محــدودة حيــث    بقيــت االســتخاصات بعنــوان الديــون المثّقلــة بالقباضــات المالّي
لــم تتجــاوز نســبتها 7,20 %. وبلــغ رصيــد الّديــون الباقيــة لاســتخاص فــي موفــى 
ســنة 2018 مــا قيمتــه 11.446,638 م.د. ولــم يتبّيــن اتخــاذ إجــراءات ناجعــة لتحســين 

االســتخالص وتطهيــر هــذه البقايــا مــن الديــون غيــر القابلــة لالســتخالص. 

  تواصــل اعتمــاد الدولــة علــى متوفــرات الخزينــة لتغطيــة النقــص الحاصــل بيــن مــوارد 
ونفقــات الميزانيــة العاّمــة للدولــة )دون اعتبــار فوائــض صناديــق الخزينــة(، حيــث أفــرز 
تنفيــذ الميزانيــة العاّمــة للدولــة فائضــا للمصاريــف علــى المقابيــض بمبلــغ 876,273 
م.د وهــو مــا يعنــي أّن مــوارد العنوانيــن األّول والثانــي المحّصلــة لــم تغــّط النفقــات 
المنجــزة فعلّيــا للعنوانيــن األّول والثانــي مــن الميزانيــة. وأصبــح اللجــوء إلــى متوفــرات 
الخزينــة آليــا نتيجــة عــدم تغطيــة المقابيــض المعّبــأة للمصاريــف المنجــزة عنــد تنفيــذ 
ميزانيــات الســنوات األخيــرة. وقــد بلــغ فائــض مصاريــف الحســاب القــار لتســبقات 
الخزينــة الــذي يتضمــن نتائــج تنفيــذ الميزانيــة للســنوات الســابقة فــي موفــى ســنة 

2018 مــا قيمتــه 10.755,363 م.د.

نسبة التداين العمومي من الّناتج المحّلي اإلجمالي

20182017

% 76,7% 69,9

  تواصــل فــي ســنة 2018 تحويــل فوائــض الحســابات الخاصــة فــي الخزينــة لتمويــل 
العنــوان األول مــن الميزانيــة وذلــك بمــا قيمتــه 1.299,087 م.د في شــكل خصم من 
فوائــض 23 حســاب خــاص فــي الخزينــة. وأصبــح اللجــوء لفوائــض المقابيــض التــي 
يفرزهــا عــدد مــن هــذه الحســابات لتمويــل العنــوان األول مــن الميزانيــة يتــّم ســنوّيا 
وذلــك منــذ ســنة 2014، علمــا بــأن قوانيــن الماليــة لســنتي 2019 و2020 تضمنــت 

7. القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
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ــة نقــل رصيــد فواضــل العنــوان الثانــي مــن ميزانيــات المؤسســات  ــن عــدم صّح   تبّي
ــى تصــّرف  ــة فــي موفــى ســنة 2017 إل ــة الدول ــا بميزاني ــة ترتيبي ــة الملحق العمومي
بقيمــة  2017 رصيــدا  للدولــة لســنة  العــام  الحســاب  2018. فقــد تضّمــن  ســنة 
234.002.021,399 دينــار فــي حيــن أّن الحســاب العــام للدولــة لســنة 2018 قــد 
تضّمــن فائضــا مغايــرا بعنــوان فواضــل ســنة 2017 بقيمــة 206.002.350,936 

ــار. دين

  تطــّورت كتلــة األجــور فــي ســنة 2018 بنســبة 2,94 % مقارنــة بســنة 2017 لتبلــغ مــا 
ــّم إقرارهــا  ــر االســتثنائية التــي ت قيمتــه 14.774,632 م.د وذلــك بالرغــم مــن التدابي
ــة  ــت أساســا فــي مواصل ــي تمّثل ــا والت ــة للتحكــم فيه ــون المالي ضمــن مشــروع قان
العمــل باالعتمــاد الجبائــي وحصــر االنتدابــات الجديــدة فــي حــدود 3000 خّطــة وعــدم 

الحساب العام للدولة

20182017

6.302.525,531 د 5.895.629,97 د

8. القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020.

تقديــرات بهــذا العنــوان علــى التوالــي بقيمــة 1.417,800 م.د)7( و1.565,400 
م.د)8(. ويحــّد التصــرف علــى هــذا النحــو مــن قــدرة هــذه الحســابات علــى تحقيــق 
ــا  ــاالت تدخله ــوي لمج ــع الحي ــم الطاب ــك رغ ــا وذل ــت مــن أجله ــي أحدث ــا الت أهدافه
ــي والقــدرة التنافســية  ــن المهن ــق أساســا بالســكن والتشــغيل والتكوي ــي تتعّل والت
ــّم االقتطــاع  ــوث. وقــد ت ــة والتل ــة والبيئ ــة والســياحية والجماعــات المحلي الصناعي

مــن هــذه الحســابات دون تقديــم قائمــة فيهــا للســلطة التشــريعية 

  تبّيــن عــدم صّحــة نقــل رصيــد فواضــل العنــوان الثانــي للمراكــز الديبلوماســية فــي 
موفــى ســنة 2017 إلــى تصــّرف ســنة 2018. فقــد تضّمــن الحســاب العــام للدولــة 
لســنة 2017 رصيــدا بقيمــة 5.895.629,973  دينــار فــي حيــن أّن الحســاب العــام 
ــه  ــوان فواضــل ســنة 2017 قيمت ــرا بعن ــدا مغاي ــن رصي ــة لســنة 2018 تضّم للدول

6.302.525,531 دينــار.
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 إسناد منحة مباشرة لفائدة 
الصندوق الوطني للّتقاعد 

والحيطة االجتماعية وقدرها
353 م.د 

تسوية متخلدات الصندوق 
الوطني للتقاعد والحيطة 

االجتماعية بمبلغ 260 م.د 

مساهمة الدولة في تنويع 
مصادر تمويل الصناديق 

االجتماعية بمبلغ 135 م.د 

تمويل المساهمة 
بعنوان تعديل الجرايات 

بمبلغ 37,149 م.د 

 تسديد عجز األنظمة 
الخاصة بالتقاعد بمبلغ 

17 م.د.

العمــل  وإيقــاف   )11800 )حوالــي  التقاعــد  علــى  المحاليــن  تعويــض  إلــى  اللجــوء 
ــة أو الوفــاة أو اإللحــاق  بتعويــض الشــغورات المســجلة خــال الســنة بســبب اإلقال
وعــدم نقــل تراخيــص االنتدابــات للســنوات الفارطــة باســتثناء ســنة 2017 وتغطيــة 

ــات المتأكــدة بإعــادة توظيــف المــوارد البشــرية. الحاجي

ــة  ــة مباشــرة مــن الميزاني ــق االجتماعي ــت فــي ســنة 2018 مســاعدة الصنادي   تواصل
وذلــك عبــر تخصيــص نفقــات التدّخــل العمومــي لفائدتهــا تــم صرفهــا مــن قبــل وزارة 

الشــؤون االجتماعيــة وتوزعــت أساســا بيــن :

2,94%
نسبة تطّور

مقارنة بسنة 
2017

تبلغ كتلة األجور ما قيمته: 
14.774,632 م.د
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بلغــت المداخيــل المتأتيــة مــن تحويــالت المنشــآت العمومّيــة ومرابيــح الخزينــة لفائــدة 
ميزانية الدولة 685,354 م.د في ســنة 2018 وتأّتت أساســا من عائدات البنك المركزي 
التونســي بمــا قيمتــه 383,893 م.د. واقتصــرت عائــــدات الدولــــة) 9( فــي خصــوص عينــة 
ــى 263,5  ــة عل ــة ) 10(  مــن مجمــوع 110 منشــأة عمومي ــن 23 منشــأة عمومي تتكــون مــ
م.د فــي ســــنة 2018 وهــو مــا يمثــل 5,1 % مــــن دعــم الدولــة )منــح االســتغال ومنــح 

االســتثمار( لهــذه المنشــآت.

وبلغــت ضمانــات الدولــة علــى القــروض البنكيــة الممنوحــة للمنشــآت العموميــة خــال 
ســنة 2018 مــا قيمتــه 2.592,7 م.د. وبلــغ دعــم الّدولــة للمنشــآت فــي ســنة 2018 
مــا قيمتــه 5.139,4 م.د  واســتأثرت 03 منشــآت عموميــة بمبلــغ 4.000 م.د مــن هــذا 

الدعــم وذلــك كمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي الموالــي:

9. التقرير حول المنشات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2020. 
10. ال تتضمن العينة البنوك العمومية والصناديق االجتماعية والبريد التونسي وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

مبلغ الدعم المباشر من مجموع 4000 م.د

ديوان الحبوب

الشركة التونسية لصناعات التكرير

الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز 1300

1500

م.د1200 م.د

م.د
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أهّم المؤشرات
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المؤّشرات العامة
  بلغــت نســبة نمــّو الناتــج المحّلــي اإلجمالــي 2,7  %)9( فــي ســنة 2018 مقابــل 1,9 %  
فــي ســنة 2017 ونســبة 3 % مقــّدرة لقانــون الماليــة األصلــي و2,6 % مقــّدرة لقانــون 
ــي. وبلغــت نســبة النمــّو فــي ســنة 2019 مــا قــدره 1 %  و 1,7- %  ــة التكميل المالي

خــال الثاثــي األّول مــن ســنة 2020)10(.

9. حسب موقع الواب للمعهد الوطني لإلحصاء بتاريخ 18 جويلية 2020.
10. نفس المرجع السابق.

نسبة نمّو الناتج
المحّلي اإلجمالي

% 1,9

% 2,7

قانون المالية 2018
التكميلي

قانون المالية
األصلي

2017

% 3
% 2,6

نسبة النمّو

2019

الثالثي األّول 
من سنة 2020

نسبة النمّو

% 1

% -1,7 
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نسبة التضّخم

2017 2018 2019 شهر جوان 2020

% 5,3

% 7,3

% 6,1
% 5,8

  بلــغ العجــز التجــاري مــا قيمتــه 19 مليــار دينــار فــي ســنة 2018 مقابــل 15,6 مليــار دينــار 
فــي الســنة الســابقة تأتــى أساســا مــن عجــز میــزان الطاقــة والــذي بلغــت حّصتــه فــي 
ــزان التجــاري فــي ســنة 2019 مــا  ــغ عجــز المي ــد عــن 60 %. وبل العجــز التجــاري مــا یزی

قيمتــه 19.408,6 م.د.

  تفاقــم العجــز الجــاري فــي ســنة 2018 ليبلــغ مــا قيمتــه 2211,7 مليــار دينــار ومــا نســبته 
11,1 %  مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل علــى التوالــي مــا قيمتــه 10,870 مليــار 

دينــار ومــا نســبته 10,2 % فــي الســنة الســابقة. 

  أســفر تنفيــذ ميزانيــة الّدولــة لســنة 2018 )دون اعتبــار مداخيــل التخصيــص والهبــات 
ــل  ــي مقاب ــي اإلجمال ــج المحل ــز بنســبة %4,8 مــن النات ــن عج ــوال المصــادرة( ع وأم

  واصلــت نســبة البطالــة فــي ســنة 2018 اســتقرارها فــي حــدود 15,5 % وهــي نفــس 
ــة 14,9 % خــال  النســبة المســّجلة فــي ســنتي 2016 و2017. وبلغــت نســبة البطال

الثاثــي الرابــع مــن ســنة 2019 و15,1 % خــال الثاثــي األّول مــن ســنة 2020)11(.

  تواصــل التضّخــم خــالل ســنة 2018 ليبلــغ مــا معّدلــه 7,3 % مقابــل 5,3 % خــال 
ســنة 2017. وبلغــت نســبة التضّخــم %6,1 فــي ســنة 2019 و5,8 % فــي شــهر جــوان 

.2020

11. نفس المرجع السابق.
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12. حسب موقع الواب لوزارة المالية بتاريخ 18 جويلية 2020.
13. نفس المرجع السابق.

6,1 % فــي ســنة 2017  ونســبة 4,9 % مقــّدرة لقانــون الماليــة األصلــي. وينتظــر 
لتنفيــذ  الوقتيــة  النتائــج  3,5 % حســب  حــدود  فــي  عجــز ميزانيــة  نســبة  تحقيــق 

ــة لســنة 2019)12(. ــة الدول ميزاني

  أفضــى تصــّرف ســنة 2018 إلــى فائــض فــي المصاريــف علــى المقابيــض بمبلــغ 
876,273 م.د مقابــل فائــض فــي المقابيــض علــى المصاريــف بمبلــغ 247,299  م.د 

فــي ســنة 2017.

23,24 % مقابــل  مــا نســبته  ليبلــغ   2018 فــي ســنة  الجبائــي  الضغــط    تفاقــم 
22,05 % فــي ســنة 2017 ونســبة 22 % مقــّدرة لقانــون الماليــة األصلــي. وينتظــر 
تحقيــق نســبة ضغــط جبائــي فــي حــدود 25,3 % حســب النتائــح الوقتيــة لتنفيــذ ميزانية 

 .2019

  بلــغ الرصيــد المديــن للحســاب القــار لتســبقات الخزينــة فــي موفــى 2018 مــا قيمتــه 
10.126,389 م.د. وبــإدراج فائــض المصاريــف علــى مقابيــض الميزانيــة لســنة 2018 
)876,273 م.د( وفائــض المقابيــض علــى مصاريــف الميزانيــة لســنة 2017 )247,299 

م.د( يرتفــع الرصيــد المديــن الفعلــي لهــذا الحســاب إلــى 10.755,363 م.د.

  تواصــل ارتفــاع نســبة التدايــن العمومــي لتبلــغ 76,7 % مــن الّناتــج المحّلــي اإلجمالــي 
فــي ســنة 2018 مقابــل 69,9 % فــي ســنة 2017 ونســبة 71,4 % مقــّدرة ضمــن 
ــن عمومــي فــي حــدود  ــق نســبة تداي ــزان االقتصــادي لســنة 2018. وينتظــر تحقي المي

%72,4 خــال ســنة 2019 و75,1 % فــي ســنة2020.)13(

72,4 %نسبة التداين العمومي

% 75,1

2019 2020
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ــك  ــاوزة بذل ــه 38.641,937 م.د متج ــا قيمت ــة لســنة 2018 م   بلغــت المــوارد المحّصل
الّتقديــرات النهائّيــة بمــا قــدره 679,312 م.د ومــا نســبته 1,79 %. وينتظــر تحقيــق 
مــوارد ميزانيــة ســنة 2019 فــي حــدود 42.254,3 م.د حســب النتائــج الوقتيــة لتنفيــذ 

ــة لســنة 2019.)14( ــة الدول ميزاني

  مقارنــة بالتصــرف الســابق، شــهدت جملــة مــوارد الميزانيــة المحّصلــة فــي ســنة 2018 
نمــّوا بمبلــغ 1.991,565 م.د و بنســبة 5,43 % مقابــل تطــور بقيمــة 4.973,647 م.د 

وبنســبة 15,70 % فــي التصــّرف الســابق.

  تطــّورت المــوارد الذاتّيــة )30.054,381 م.د( فــي ســنة 2018 بنســبة 15,59 % مقابــل 
نســبة تطــّور بنســبة 11,42 % فــي الســنة الّســابقة. 

14. نفس المرجع السابق.

المؤّشرات المتعّلقة 
بموارد 2018

تطّور الموارد الذاتّية

2017 2018

% 11,42

% 15,59
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المؤّشرات المتعّلقة 
بموارد 2018

15. نفس المرجع السابق.

  تدّعمــت حّصــة المــوارد الّذاتيــة مــن جملــة مــوارد الميزانّيــة فــي ســنة 2018 لتبلــغ مــا 
ــل 70,95 % فــي ســنة 2017. نســبته 77,78 % مقاب

  مكنــت المــوارد الّذاتيــة مــن تغطيــة نفقــات الميزانيــة لســنة 2018 فــي حــدود 9 أشــهر 
و 19 يــوم مقابــل 9 أشــهر و 3 أيــام فــي ســنة 2017.

  تّمــت تعبئــة مــوارد االقتــراض بمبلــغ 8.587,556 م.د وبنســبة تحقيــق للتقديــرات 
ــراض فــي حــدود 9.692,5 م.د  ــة قدرهــا %86,28. وينتظــر تحقيــق مــوارد اقت الّنهائي

ــة لســنة 2019)15(. ــذ الميزاني ــة لتنفي ــج الوقتي حســب النتائ

  تراجعــت فــي ســنة 2018 حّصــة مــوارد االقتــراض مــن جملــة مــوارد ميزانيــة الّدولــة إلــى 
22,22 % فــي ســنة 2018 مقابــل 29,05 % فــي ســنة 2017.

ــي  ــراض الداخل ــن مــوارد االقت ــراض المحققــة فــي ســنة 2018 بي   توّزعــت مــوارد االقت
)28,41 %( ومــوارد االقتــراض الخارجــي )71,59%(.

حّصة موارد االقتراض من 
جملة موارد ميزانية الّدولة

2017 2018

 29,05
%

 22,22
%

موارد االقتراض المحققة 
في سنة 2018

موارد االقتراض 
الداخلي 

موارد االقتراض 
الخارجي

 28,41
%

 71,59
%
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بقيمــة  م.د(   6.148,247( الخارجــي  االقتــراض  بعنــوان  المعبــأة  المــوارد    تراجعــت 
ــادة قدرهــا 4.260,158 م.د ونســبتها  ــل زي 2.547,962 م.د وبنســبة 29,30 %  مقاب
96,03 % فــي ســنة 2017. وينتظــر أن تبلــغ مــوارد اإلقتــراض الخارجــي مــا قيمتــه 

7.053 م.د حســب النتائــج الوقتيــة لتنفيــذ ميزانيــة الدولــة لســنة 2019.)16(

16. نفس المرجع السابق.
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  ارتفعــت التقديــرات النهائّيــة لميزانّيــة الّدولــة لســنة 2018 إلــى مــا جملتــه 37.962,625 
م.د مقابــل 34.643,281 م.د فــي ســنة 2017 مســّجلة تطــورا قــدره 3.319,344 م.د 

ونســبته 9,58 % مقابــل 5.189,823 م.د ونســبة 17,62 % فــي التصــّرف الّســابق.

المؤشرات المتعّلقة
بنفقات 2018

التقديرات النهائّية 
لميزانّية الّدولة

20182017

34.643,281 م.د
37.962,625 م.د

  بلغــت جملــة نفقــات ميزانّيــة الّدولــة المنجــزة فــي ســنة 2018 مــا قيمتــه 37.447,486 م.د 
 % 9,21 وبنســبة  الّســابقة نمــّوا بمبلــغ 3.159,323 م.د  بالســنة  مســّجلة مقارنــة 
مقابــل نمــّو بمبلــغ 5.204,524 م.د و17,90 % فــي التصــّرف الســابق. وينتظــر تحقيــق 
جملــة نفقــات فــي حــدود 42.254,300 م.د حســب النتائــج الوقتيــة لتنفيــذ ميزانيــة 

الدولــة لســنة 2019.)17(

  توّزعــت نفقــات الميزانّيــة فــي ســنة 2018 بيــن العنــوان األّول )26.155,092 م.د( 
م.د(.  993,988( الخزينــة  م.د( وصناديــق   10.298,406( الّثانــي  والعنــوان 

ــة 26.442,015 م.د  ــة فــي ســنة 2018 والبالغ ــوان األّول المحّصل ــت مــوارد العن   مّكن
مــن تغطيــة جملــة نفقــات العنــوان األّول لميزانيــة الّدولــة والبالغــة 26.155,092  م.د 

وذلــك بنســبة 101,10 % مقابــل نســبة 96,14 % فــي ســنة 2017.

17. نفس المرجع السابق.
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18.نفس المرجع السابق.

19.نفس المرجع السابق.

حصة الـّتأجــير العمومي ضمن هيكلة نفقات التصّرف

2016 2017 2018

 72,27
%

 67,58
%

 63,14
%

  واصلــت حّصــة نفقــات خدمــة الّديــن العمومــي مقارنــة بجملــة نفقــات الميزانّيــة فــي 
االرتفــاع لتبلــغ مــا نســبته 20,94 % مقابــل 20,67 % فــي 2017 و18,24 % فــي 

ســنة 2016.

  تواصــل تراجــع نســق نمــّو نفقــات الّتنميــة )5.212,406 م.د( فــي ســنة 2018 ليبلــغ 
مــا نســبته 69,1 % مقابــل علــى التوالــي 7,61 % و%12,35 فــي ســنتي 2017 
و2016. وينتظــر أن تبلــغ جملــة نفقــات التنميــة مــا قيمتــه 6.140 م.د حســب النتائــج 

الوقتيــة لتنفيــذ ميزانيــة ســنة 2019)18(.

ــّم الغاؤهــا تعّلقــت  ــة فواضــل اعتمــادات بلغــت 515,139 م.د ت ــذ الميزانّي   أفــرز تنفي
بالعنــوان األّول )237,108 م.د( وبالعنــوان الثانــي )411,337 م.د( حــّد منهــا تجــاوز 
االعتمــادات بالحســابات الخاصــة فــي الخزينــة وبحســابات أمــوال المشــاركة بمــا قيمتــه 

علــى التوالــي 102,904 م.د و30,402 م.د.

  تراجعــت حصــة الـّتأجــــير العمومــي ضمــن هيكلــة نفقــات التصّرف إلــى 63,14 % في 
ســنة 2018 مقابــل 67,58 % فــي الّتصــرف الّســابق و72,27 % فــي ســنة 2016. 
ــه  14.774,632 م.د. وينتظــر أن  ــا قيمت ــر فــي ســنة 2018 م ــات التأجي وبلغــت نفق
ترتفــع هــذه النفقــات إلــى 16.767 م.د حســب النتائــج الوقتيــة لتنفيــذ الميزانيــة لســنة 
2019 وإلــى 19.030 م.د حســب مــا تــّم تقديــره ضمــن قانــون الماليــة لســنة 2020)19(.
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  بلغــت نفقــات التدخــل العمومــي فــي ســنة 2018 مــا قيمتــه 7.417,385 م.د مســّجلة 
تطــّورا بمبلــغ 1.644,636 م.د وبنســبة 28,49 % مقارنــة بســنة 2017. وينتظــر أن 
تبلــغ هــذه النفقــات 8.052 م.د حســب النتائــج الوقتيــة لتنفيــذ ميزانيــة ســنة 2019)3(.

  تراجــع فــي ســنة 2018 نســق نمــّو نفقــات خدمــة الّديــن العمومــي )7.840,993 م.د( 
ليبلــغ نســبة 10,65 % مقابــل 33,60 % فــي ســنة 2017. وينتظــر أن تبلــغ هــذه 
النفقــات مــا قيمتــه 9.588,300 م.د حســب النتائــج الوقتيــة لتنفيــذ ميزانيــة ســنة 
2019 ومــا قيمتــه 11.678 م.د تــّم تقديرهــا ضمــن قانــون الماليــة لســنة )4(2020.

  تواصــل تســجيل ضعــف اإلنفــاق علــى صناديــق الخزينــة مقارنــة بالمــوارد المتوفــرة 
لديهــا حيــث مّثلــت حّصــة اإلنفــاق مــا نســبته 37 % مــن جملــة المــوارد المتوفــرة 

لصناديــق الخزينــة خــالل ســنة 2018.

ضعف اإلنفاق على صناديق الخزينة 
مقارنة بالموارد المتوفرة لديها

من جملة الموارد المتوفرة 
لصناديق الخزينة خال سنة 

2018

% 37
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www.courdescomptes.nat.tn
infos@courdescomptes.nat.tn
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