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  ظـرف االقتصـاديال  

  

 %3.4 مقابل %3.1 نسبة النمو تبلغحیث  2015سنة  تراجعا العالمي ياالقتصاد النشاط لسج

 ةو قد نتجت ھذه النسبة باألساس عن التباطؤ االقتصادي في البلدان الصاعد. 2014 سنة

والصین و ذلك بالرغم من التحسن المحدود القتصادیات الوالیات المتحدة و منطقة األورو 

  :والمبینة كما یلي

  
  صندوق النقد الدولي: المصدر

  

كما سجلت مستویات التضخم اجماال تراجعا ال سیما في منطقة األورو و الوالیات المتحدة 

شمل كافة مجموعات المواد  ھاما ساسیة انخفاضامؤشر أسعار المواد األعرف  األمریكیة، و قد

تراجعا من معدل  من نوعیة البرنت و خاصة منھا الطاقة حیث سجل سعر برمیل النفط الخام

 .2015دوالر للبرمیل سنة  52إلى  2014دوالر للبرمیل سنة  99

في  رھابو تنامي ظاھرة اإل السیاسیة و األمنیةكما تمیز الظرف العالمي باحتداد األزمات  

 اآلفاق على متفاوتة انعكاسات إلىأدى مما  و في منطقة الشرق األوسط البلدان المجاورةبعض 

  .ككلّ و للعالم  لمنطقةل االقتصادیة
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  ظـرف االقتصـاديال  

  

 

  

في  نمونسبة  2015سجل النشاط االقتصادي لسنة 

 متأتیة أساسا من  باألسعار القارة %0.8حدود 

 . %9.2بـ الفالحة و الصید البحريقطاع  ارتفاع نمو

  

 إلى 2015یتراجع مستوى النمو المسجل في  قطاع الفالحة و الصید البحريو دون اعتبار 

  .%0.5و قطاع الخدمات بـ %4نتیجة لتراجع نمو الصناعات غیر المعملیة بـ مستوى الصفر

 %5.8قابل م %4.9 أي 2014نسبة التضخم على نفس المستوى المسجل في سنة و حافظت 

مقابل  %4.8و  %5.2(نتیجة لتباطؤ تطور أسعار المواد الغذائیة و المواد المصنعة  2013سنة 

  ،)2014في سنة  %5.2و  5.4%

 %2.4بالنسبة للصادرات و  %5.4بـ مبادالت التجاریة باألسعار القارة انخفاضالو سجلت ا

بالنسبة   %5.7نسبة للصادرات و بال %2.8بـ انخفضت باألسعار الجاریة و ،لوارداتبالنسبة ل

من الناتج  %8.7م د أو  7602جاري العجز الم د و  12048تجاري العجز و بلغ ال. لوارداتل

و ذلك بالرغم من التراجع الكبیر للمداخیل السیاحیة  2014سنة  %9مقابل  اإلجماليالمحلي 

في شھر مارس  یة باردوعمل( خاصة منھا المسجلة في أول السنة اإلرھابیةكنتیجة للعملیات 

  . و عملیة أمنیین الرئاسة بشارع محمد الخامس في شھر أكتوبر )في شھر جوان وھجوم سوسة
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  ظـرف االقتصـاديال  

  

 :تواصل ارتفاع معدل أسعار صرف أھم العمالت األجنبیة كما یليو قد 

  2013 2014 2015 

 1,962 1,700 1,625  الدوالر

 2,177 2,253 2,159  األورو

 16,126 16,000 16,558  الیان الیاباني

 البنك المركزي: المصدر                                         
  

 االعتصامات في القطاعین العمومي و الخاص فقد تواصلتھذه العوامل  و عالوة على

توازنات المالیة  ضرورة مراجعة الى ىأد مما التھریب و التھرب الجبائي ظاھرتي تتواصلو

  :تضمن بالخصوص 2015العمومیة و ذلك بإقرار قانون مالیة تكمیلي في أوت 

 ، لمجابھة االرھاب قطاع الدفاع و األمن و الدیوانة لفائدةرصد اعتمادات  -

 ،رصد اعتمادات لبرنامج الدعم االقتصادي -

القطاعیة المبرمة  رصد اعتمادات اضافیة لتغطیة الزیادة في األجور المتعلقة باالتفاقیات -

 . 2015في 

  :إلى تسجیل 2015و قد أفضى تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبر لسنة 

  أي بانخفاض  2014م د في موفى  20360م د مقابل  20159موارد ذاتیة في حدود

 م د، 202بحوالي 

  في موفى  م د 23968م د مقابل  23896نفقات دون اعتبار أصل الدین بحوالي 

  ،م د 72أي بانخفاض بـ 2014

  منجزة لموفى سنة  %5الناتج اإلجمالي المحلي مقابل  من %4.8عجز في حدود

2014، 

  إلى مسجلة %50.8من الناتج اإلجمالي المحلي مقابل  %53.9حجم دین عمومي 

 .2014موفى سنة 
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  الدولة میزانیة موارد  

  

، 2013ى موفى كل سداسیة من و یحوصل الجدول التالي تطور توازن میزانیة الدولة ال

  .2015و  2014

  

  

  

  2013 2014   2015  
الى موفى   

 جوان 
الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى 
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى  ق م ت
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

 %االنجاز 

 %95.3 159 20 160 10 152 21 360 20 927 9 992 19 853 8 الموارد الذاتیة

 %99.9 487 18 276 9 510 18 674 18 063 9 322 16 640 7 خیل الجبائیةالمدا      

 %63.3 671 1 884 642 2 687 1 863 671 3 213 1 المداخیل غیر الجبائیة      

 %99.3 703 6 465 1 748 6 957 6 205 1 442 6 089 2 موارد اإلقتراض والخزینة

 %96.3 862 26 624 11 900 27 318 27 132 11 435 26 942 10 مجموع الموارد

 %97.3 229 17 768 7 702 17 285 17 663 7 446 17 166 7 نفقات التّصرف

 %99.6 582 11 754 5 631 11 541 10 291 5 608 9 772 4 األجور      

 %102.0 045 1 548 024 1 943 491 970 453 وسائل المصالح      
ّدخالت و التحویالت        %94.0 602 4 465 1 896 4 801 5 881 1 868 6 940 1 الت

ارئة         ّ ّفقات الط  %0.0     151         الن

 %91.2 802 4 523 1 264 5 792 4 050 1 394 4 278 1 نفقات التّنمیة 

 %98.2 358 2 749 401 2 634 1 560 684 1 556 اإلستثمارات المباشرة      
 %97.7 407 1 418 440 1 163 2 238 665 1 304 التمویل العمومي       

 %97.9 037 1 355 059 1 996 252 045 1 419 تدخالت أخرى      

عة والطارئة   ّ ّنمیة غیر الموز  %0.0     365         نفقات الت

 %194.6 222 75 114 376 159 171 10 القروض

 %95.6 609 4 258 2 820 4 865 4 259 2 423 4 487 2 خدمة الدین العمومي

ّفقـــــات  %96.3 862 26 624 11 900 27 318 27 132 11 435 26 942 10 مجموع الن

  عجز المیزانیة
 %97.9 100 4- 186- 186 4- 074 4- 286 207 5- 416- )دون المصادرة والھبات(

   %4.8-   %4.8- %5.0-   %6.9-   النسبة من الناتج
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  الدولة میزانیة موارد  

 

م د  27318مقابل  د م 26862 حوالي 2015 دیسمبر موفى إلى الدولة میزانیة موارد بلغت

 المواردو یھم ھذا التراجع  %2 م د أو 456مسجلة بذلك تراجعا بـ 2014یسمبر الى موفى د

 .د م 254 لحدود نةالخزی و االقتراض موارد و د م 202 لحدود ةالذاتی
  ھیكلة و تطور موارد میزانیة الدولة

  
  

جازاالن %

  

  

  

مقارنة بتقدیرات قانون المالیة التكمیلي لسنة 

سجلت موارد میزانیة الدولة نسبة انجاز  2015

لغ ــأي بنقص عن التقدیرات بمب %96حوالي ب

المداخیل غیر الجبائیة  یھم أساسا م د 1039

  .)م د 971(
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  الدولة میزانیة موارد  

 

I. المداخیل الجبائیة 

مسجلة  2014 سنةم د  18674م د مقابل  18487 حوالي 2015ة سن بلغت المداخیل الجبائیة

  .مردود الضریبة على الشركات یعود أساسا الى تراجع %1م د أو  186بـبذلك تراجعا 

  :و تفسر ھذه النتائج بـ

  ،)%5.8و  %0.8( باألسعار القارة و األسعار الجاریةاالقتصادي  تراجع النمو -

الذي كان لھ تأثیر سلبي على جبایة الشركات عالمیة في األسواق الر النفط اسعأ تراجع -

 ،البترولیة

سنة  %6.4 ارتفاع بـ مقابل %5.7بـ  انخفاضاحیث سجلت  تراجع قیمة الواردات -

2014. 

من  %76ثل مداخیل النظام الداخلي و التي تم م د 114لحد ) م د 186(ھذا التراجع  یھمو 

من جملة  %24و التي تمثل  یل النظام الدیوانيم د مداخ 72 لحد وجملة المداخیل الجبائیة 

 .المداخیل الجبائیة

 
  

 الـمباشرة   األداءات .1
م د  8169 مقابل 2015 سنة م د 7816حوالي  األداءات المباشرةبلغت المداخیل المتأتیة من 

الضریبة على  مردود تراجعنتج عن  %4أو م د  354 أي بنقص بحوالي 2014في سنة 

من ناحیة  م د 880األداء على الدخل بـ من ناحیة و زیادة في مردودم د  1233الشركات بـ

 .أخرى

 

20,1%

21,1%21,1%
21,7%

23,1%

21,6%

18%

20%

22%

24%

201020112012201320142015

تطور الظغط الجبائي 
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  الدولة میزانیة موارد  

  

  دخلالعلى  الضریبة: 

التسبقات على الخصم من  تھم باألساس %21م د أو  880الدخل زیادة بـالضریبة على  سجلت

 :و التي تتأتى أساسا من  %22م د أو  851المورد بـ

 نتیجة لتطبیق البرنامج العام % 9أو م د  289المرتبات و األجور بـ  الضریبة على

جانب مفعول االنتدابات الجدیدة في القطاع  إلى 2014للزیادة في األجور بعنوان سنة 

من مجموع الضریبة على  %71 و تمثل الضریبة على المرتبات و األجور .العمومي

 ،2014سنة  %40و  %80ل من مجموع األداءات المباشرة مقاب %45الدخل و 

  م د 257بـعلى الصفقات  %1.5الخصم من المورد بنسبة، 

  الخصم من المورد بعنوان األتعاب و العموالت و أجور الوساطة و كذلك مكافآت

 ،م د 128بـاألنشطة غیر التجاریة 

  م د 125المنقولة بـالخصم من المورد على مداخیل رؤوس األموال. 
 

  الضریبة على الشركات: 

نتیجة  %30م د أو  1233سجلت المداخیل المتأتیة من الضریبة على الشركات تراجعا بـ

بالعالقة مع تراجع  %39م د أو  702بـ، من جھة، الجبایة على الشركات البترولیةلتراجع 

 سنةدوالر  52إلى  2014 للبرمیل سنةدوالر  99من معدل ( أسعار النفط باألسواق العالمیة

 أو م د  532الشركات غیر البترولیة بـتراجع مردود الضریبة على أخرى من جھة  ،)2015

 %2.3( 2015و  2014ضعف مستویات النمو المسجلة في سنة مرده أساسا  23%

  .)%0.8و
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  الدولة میزانیة موارد  

 ھیكلة األداءات المباشرة

 
  

 

  

 سنةفي نسبة االنجاز لألداءات المباشرة بلغت 

قانون رجوع لتقدیرات بال %99حوالي  2015

 %85و تبلغ ھذه النسبة  المالیة التكمیلي

 لضریبةل %110و لضریبة على الشركات ل

   .على الدخل

  االنجاز %

  

 الـمباشرة    غیر و المعالیم األداءات .2

ما قدره  2015في موفى دیسمبر  غیر المباشرةو المعالیم األداءات جملة مداخیل  بلغت

م د أو  167مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 2014د في موفى دیسمبر  م 10504 م د مقابل 10672

و تتمیز األداءات غیر المباشرة بأھمیة المداخیل المستخلصة بعنوان مختلف األنشطة . 2%

 .من جملة األداءات %59االقتصادیة بالسوق الداخلیة و التي تبلغ 
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  الدولة میزانیة موارد  

 

موفى  الى األداء و النظام حسب المباشرة ریغ داءاتاأل عتوزی الموالي الجدول وصلیح و 

 :2015دیسمبر 
  

 المجموع نظام دیواني نظام داخلي 

-__ الدیوانیة       الـمعالیم  825 825 

 5057 2416 2641الـمضافة        القیمة على األداء

 1773 892 881         اإلستھالك معلوم

 3016 253 2764 مختلفة         ومعالیم أداءات

 10672 4386 6285 المجموع

  
 ھیكلة و تطوراألداءات غیر المباشرة

  

 المعالیم الدیوانیة 

نفس المستوى م د أي  825 حوالي 2015 سنةالمعالیم الدیوانیة في بلغت المداخیل المتأتیة من 

 دون الواردات تطور و %5.7بـ واردات السلع انخفاض ذلك بالرغم منو  2014لسنة  تقریبا

  2014سنة على التوالي  %2.8و  %6.4مقابل زیادة بـ 2015سنة  %1.8اعتبار الطاقة بـ

  :كما یوضحھ الرسم البیاني التالي
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  الدولة میزانیة موارد  
  

  

تجدر االشارة الى أن المعالیم الدیوانیة و 

قد تجاوزت تقدیرات  2015المنجزة سنة 

  .قانون المالیة التكمیلي

 نجازاإل %

  
 

 الـمضافة القیمة  على ءاألدا 

    مقابل 2015م د سنة  5057 الـمضافة القیمة  على األداءبلغت االستخالصات بعنوان 

 إلىو یعزى ھذا التراجع أساسا  %1 أوم د  49بـ تراجعا مسجلة بذلك 2014م د سنة  5107

ل مقاب %9أو م د  240بـمن جھة  الموظف على التورید الـمضافة القیمة على  األداء تراجع

من جھة أخرى . الواردات نسق تراجع بالعالقة مع 2014 سنةفي  %10م د أو  242ارتفاع بـ

تطور  ناتج عن %8أو  م د 191بـ الداخلي نسق استخالصات النظامتطور 

م د و الشركة  104المستخلص من شركات توزیع البترول بـ المضافة  القیمة على  األداء

  .م د 77ونسیة للكھرباء و الغاز بـالت

  

4,8%
3,5%4,1%

6,4%

-0,4%

-5,7%

5,1%

3,0%
1,9%

2,8%2,8%
1,8%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

الى موفى الى موفى جوان 
دیسمبر 

الى موفى الى موفى جوان 
دیسمبر 

الى موفى الى موفى جوان 
دیسمبر 

201320142015

تطور واردات السلع تطور واردات السلع دون الطاقة
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة موارد  
  

)نظام داخلي(ھیكلة و تطور األداء على القیمة المظافة   

  
تم التخفیض في نسبة األداء  2015قانون المالیة التكمیلي لسنة  إطارأنھ في  اإلشارةو تجدر 

و ھو ما یفسر ) %6 إلي %12من (القطاع السیاحي  الموظف علىعلى القیمة المضافة 

  .2015م د في موفى  35إلى  2014م د في موفى  65من  القطاعا انخفاض مردود ھذ
 تطور بعض المؤشرات 

  

 غیر األداءات من %47و  المداخیل الجبائیةمن  %27یمثل األداء على القیمة المضافة 

  .المباشرة

  

  

  

48,6%

48,4%48,4%
49,1%

46,9%
47,4%

27,4%

26,5%

27,2%
27,5%

27,3%

28,7%

26%

27%

28%

29%

45%

46%

47%

48%

49%

50%

الى موفى 
جوان 

الى موفى 
دیسمبر 

الى موفى 
جوان 

الى موفى 
دیسمبر 

الى موفى 
جوان 

الى موفى 
دیسمبر 

201320142015

الـمباشرة  غیر األداء على القیمة المضافة من األداءات% 
األداء على القیمة المضافة من المداخیل الجبائیة% 
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة موارد  
  

األداء على القیمة  تمیزت استخالصات

 وز تقدیراتتتجا نسبة انجاز بتحقیق المضافة

و لسنة  2015قانون المالیة التكمیلي لسنة 

2014.  

 نجازاإل %

  
 
 كإلستھالا معلوم 

م د في  1851م د مقابل  1773ما قدره  2015 سنة  اإلستھالك  على معلومال ت مداخیلبلغ

من ناحیة  م د 166التبغ بـ نتج عن انخفاض مداخیلم د  78قدره  نخفاضاب أي 2014 سنة

  .من ناحیة أخرى م د 26بـ النفطیة المنتجاتو م د 38بـ السیارات یلمداخارتفاع و

 ھیكلة و تطور المعلوم على االستھالك
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة موارد  

 على المعلوم ت مداخیلسجل ،2015 لسنة يالتكمیل ةالمالی قانون و بالرجوع لتقدیرات

. م د 32م د و التبغ بـ 41بـ الكحولیة المشروباتم د یھم أساسا  68ستھالك تراجعا بـاإل

 ). 96%: دیوانيال النظام و %97 :الداخلي النظام( %96حوالي ب انجاز نسبة وبالتالي

 نجازاإل %

  
  

 

 ومعالیم مختلفة أداءات 

 المداخیل المتأتیة من المعالیم المختلفة باعتبار المعالیم الموظفة لفائدة حسابات الخزینة شھدت

. م د 295أي ما یعادل  2014رنة بالنتائج المسجلة في موفى مقا 2015في  %11تطورا بـ

   :وتتوزع ھذه المداخیل كما یلي

  2013 2014 2015 

الى موفى   
 جوان

الى موفى 
 دیسمبر

الى موفى 
 جوان

الى موفى 
 دیسمبر

 ق م ت
 

الى موفى 
 جوان

الى موفى 
 دیسمبر

 %االنجاز
 

المعالیم الموظفة لحسابات 
 الخزینة

575 1 277 745 630 1 635 779 1 600 97.9% 

 %106.1 416 1 782 334 1 2092 670 090 1 631 معالیم أخرى

 %101.6 016 3 561 1 969 2 721 2 416 1 367 2 206 1 الجملة

مداخیل  تحویل فوائض تم 2014أنھ بمقتضى قانون المالیة التكمیلي لسنة  اإلشارةو تجدر 

 إلىم د،  832، بما قدره  2014اتھا المسجلة سنة الصنادیق الخاصة في الخزینة على نفق

   .موارد العنوان األول
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة موارد  
 

II. الجبائیة غیر المداخیل 
 

م د في  1687مقابل م د  1671حوالي  2015الجبائیة في موفى دیسمبر غیر بلغت المداخیل 

  .%1م د أو  15بـ تراجعاأي  2014موفى دیسمبر 

  2013 2014 2015 
الى موفى 

 جوان 
الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى 
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى  ق م ت
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

 %االنجاز

 %30.8 150  487         مداخیل النفط

 %19.4 38 18 198 122 92 110 78 الغاز أنبوب عبور  مداخیل

 %57.7 430 363 745 503 393 070 1 742  المساھمات عائدات

 %94.8 292 97 308 370 1 225 34 ھبات خارجیة

      0   070 1 64 مداخیل التخصیص

 %92.4 148 79 160 133 84 152 53 إستخالص أصل القروض

 %35.0 70  200 96 0 479 0 مداخیل المصادرة

 %99.9 543 327 544 462 295 565 243 مداخیل أخرى

 %63.3 1671 884 642 2 687 1 863 671 3 213 1 الجملة

جبائیة الشھدت المداخیل غیر  2015و بالرجوع الى تقدیرات قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 :یعود أساسا الىم د  971تراجعا في حدود 
  

  
 

 م د، 337تراجع مداخیل النفط بـ -

 م د، 315تراجع عائدات المساھمات بـ  -

تراجع مداخیل عبور أنبوب الغاز  -

 م د، 160الجزائري بـ

  م د، 130راجع مداخیل المصادرة بـت -

 نجازاإل %
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة موارد  

 مداخیل النفط 

من قبل المؤسسة  2015قة بتسویق النفط لحساب الدولة في سنة لبلغت النتائج الوقتیة المتع

م د و تولت المؤسسة المذكورة دفع تسبقة بھذا  342التونسیة لألنشطة البترولیة حوالي 

و سیتم استخالص مستحقات . م د 150ئدة الخزینة العامة للبالد التونسیة بمبلغ العنوان لفا

تسویة النتائج النھائیة لسنة  إطارالحقا في ) م د 150-342(م د  192الدولة المتبقیة و البالغة 

2015.  

، سجلت مداخیل النفط تراجعا )م د 487(و بالمقارنة مع تقدیرات قانون المالیة التكمیلي 

  :یعزى أساسا الى العوامل التالیة) م د 342-487(م د  145بـ

ملیون  2.453(ألف طن  251انخفاض حجم االنتاج الوطني من النفط الخام بحوالي  -

 ،)ملیون طن مقدرة 2.704طن منتجة مقابل 

دوالر مسجلة  52(دوالر  9.5تراجع معدل سعر برمیل النفط بالسوق العالمیة بحوالي  -

 ).برمیل مقدرةدوالر لل 62عوضا عن 
 

 الجزائري للتراب التونسي عبور الغاز األتاوة الموظفة على  

األتاوة الموظفة على عبور الغاز  بعنوان 2015المستوجب دفعھ في سنة بلغ ناھز الم

م د بعنوان الكمیات المسلمة لفائدة  115منھا (م د  152ة حوالي التونسی بالدالجزائري لل

أي بزیادة قدرھا  )م د متأتیة من الكمیات المصدرة 37الغاز و الشركة التونسیة للكھرباء و 

مردھا تثمین الغاز المسلم لفائدة ) م د 122( 2014م د بالمقارنة مع نتائج سنة  30حوالي 

 90.8بسعر السوق العالمیة عوضا عن سعر تفاضلي بـ الشركة التونسیة للكھرباء و الغاز 

  .و ما قبلھا 2014دینار للطن معادل نفط معتمدة سنة 

    و في المقابل انحصرت االستخالصات بعنوان ھذه األتاوة لفائدة میزانیة الدولة في حدود

م د تبعا أساسا لعدم تمكن الشركة التونسیة للكھرباء و الغاز دفع مستحقات الدولة في  38

شركة المتخلدة لدى كل من ال) م د 114(دفع باقي المبلغ  2016آجالھا و سیتم خالل سنة 

 ).م د 2(و الشركات األجنبیة ) م د 112(التونسیة للكھرباء و الغاز 
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة موارد  

 عائدات المساھمات 

م د في موفى دیسمبر  503مقابل  2015موفى دیسمبر م د في  430بلغت عائدات المساھمات 

  :و یعزى ھذا التراجع أساسا الىم د 74أي انخفاضا بـ 2014

 م د، 200شركة فسفاط قفصة بـ انخفاض عائدات -

 م د، 22انخفاض عائدات اتصاالت تونس بـ -

 م د، 15انخفاض عائدات دیوان البحریة التجاریة و المواني بـ -

 م د، 12انخفاض عائدات شركة نقل البترول عبر الصحراء بـ -

 .م د 170ارتفاع عائدات دیوان الطیران المدني بـ -

  ھیكلة و تطور عائدات المساھمات

 

م د  180 بقیمة ت مرابیحسجل البترولیة لألنشطة التونسیة الشركةجدر اإلشارة إلى أن و ت

دفعھا بالعالقة مع الصعوبات التي تمر بھا  آجال وقع تأخیر في 2015تقریبا بعنوان سنة 

دون و  2015م د في قانون المالیة التكمیلي لسنة  275مرابیح بـھذه القدرت  المؤسسة و

م د بالمقارنة مع  95تراجعا بـ ETAP لمذكور في آجال الدفع تبلغ مرابیحاعتبار التأخیر ا

معدل سعر النفط في السوق العالمیة بالمقارنة مع المعدل التقدیرات یعود أساسا الى تراجع 

وھو ما یعتبر السبب الرئیسي لبلوغ نسبة االنجاز لعائدات المساھمات  .المعتمد عند التقدیرات

 .2015م د بالمقارنة مع تقدیرات قانون المالیة التكمیلي لسنة  315بـ أي تراجع %58حوالي 
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة موارد  
  

 نجازاإل %

  

 ھبات خارجیة 

رنة مع النتائج المسجلة في ابالمق 2015م د في موفى  78سجلت الھبات الخارجیة تراجعا بـ
  :و تتأتى ھذه الھبات أساسا من 2014موفى 

 م د 97: الجزائر -
 م د 195: اد األوروبياإلتح -

 
 استخالص أصل القروض 

م د في موفى دیسمبر  133مقابل  2015م د في موفى دیسمبر  148 سجلت ھذه المداخیل

قانون  إطارم د بالمقارنة بالنتائج المقدرة في  12مقابل تراجع بـم د  15بـزیادة  أي 2014

  .2015المالیة التكمیلي لسنة 

 مداخیل المصادرة 

م د في موفى دیسمبر  96مقابل  2015م د في موفى دیسمبر  70المصادرة  بلغت مداخیل

 و ذلك باعتبار التعقیدات القانونیة و اإلجرائیة المتعلقة بوضعیتھا م د مقدرة 200و  2014

 .وباستخالص مداخیلھا والتفویت فیھا
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة موارد  
  

III.  االقتراض و الخزینةموارد  
مقابل  2015سنة في موفى دیسمبر لم د  6703ض و الخزینة في حدود تم تعبئة موارد االقترا

قانون المالیة  إطارم د مقدرة في  6748و  في نفس الفترة من السنة السابقة م د 6957

  :ھذه الموارد كما یلي تتوزعو . التكمیلي
  2013 2014 2015 

الى موفى 
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى 
 جوان 

الى موفى 
 مبر دیس

الى موفى  ق م ت
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

 %االنجاز

 %210.6 382 2 860 131 1 268 3 245 2 843 1 809 االقتراض  الداخلي

 %210.6 382 2 860 131 1 268 3 245 2 843 1 809 اال قتراض  فوق السنة        

 %90.9 155 130 170 181 91 165 34 اسبوع 52رقاع الخزینة           

 %235.4 189 2 704 930 067 2 153 1 574 1 717 رقاع الخزینة القابلة للتنظیر          

      1 1      رقاع الخزینة قصاصة صفر          

   0   959 959      االكتتاب الوطني          

        104 58 االقتراض الداخلي بالعملة          

   39 26 31 61 41      اقتناء معدات عسكریة          

 %88.9 993 4 531 617 5 625 3 469 437 3 296 االقتراض  الخارجي

)2( 298 653 4 030 3 357 761 2(1) 0 سحوبات  على القروض الخارجیة  4 321 92.9% 

 %106.3 494 208 465 470 100 479 246 سحوبات  على القروض الخارجیة  المباشرة 

 %178.0 178 25 100 125 13 197 50 معاد إقراضھا القروض الخارجیة ال    

       400 0         الصكوك اإلسالمیة    

 %109.3 375 7 390 1 748 6 893 6 714 2 280 5 105 1 الجملة

   672- 74  65 509 1- 163 1 984 ایداعات الخزینة

 %99.3 703 6 465 1 748 6 957 6 205 1 442 6 089 2 موارد االقتراض و الخزینة

) دم  320(وقرض تركیا  )م د 801(م د تھم قرض صنـدوق النقد الــدولي  1121علما و أن سحوبات في حدود  )1(
 .2013طبقا لقانون المالیة التكمیلي لسنة  2013و استعمالھا لتمویل میزانیة  2014تم تسجیلھا في 

  .م د بعنوان قرض من البنك االفریقي للتنمیة 402دون اعتبار  )2(
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة موارد  
  

  :من االقتراض و تتاتى موارد

 م د 2382 موارد اقتراض داخلي: 

 م د، 2189: رقاع الخزینة القابلة للتنظیر -

 م د، 155: رقاع خزینة قصیرة المدى -

 .م د 38: اقتراض داخلي بالعملة -

 م د 4993 موارد اقتراض خارجي: 

 م د  1892: السوق المالیة -

 م د، 1128: البنك الدولي -

 م د، 588: صندوق النقد الدولي -

 م د، 435: االتحاد األوروبي -

 م د، 197: يالجزائرالقرض  -

 ،م د 81: صندوق النقد العربي -

 م د، 494: للمشاریع الموظفة الخارجیة القروض -

 .م د 178: القروض المحالة -

عمالھ م د بعنوان قرض من البنك االفریقي لم یتم است 402و تجدر االشارة أنھ تم سحب 

 .بالبنك المركزي التونسي ضمن حسابات الدولةو بقي  2015لتمویل میزانیة 
 ھیكلة السحوبات الخارجیة

  
 %38ق المالیة العالمیة بالنصیب األوفر من االقتراضات الخارجیة أي مایعادل وتستأثر الس

  .2014سنة  %41و  2015سنة 
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  
  الدولة میزانیة نفقات

 

م د  27318م د مقابل  26862حوالي  2015ة الى موفى دیسمبر بلغت نفقات میزانیة الدول

  : م د یھم أساسا 456أي انخفاضا بـ 2014الى موفى دیسمبر 

  م د من  1435جع نفقات دعم المحروقات بـاتر نتیجةم د  56الى حد نفقات التصرف

 م د من جھة أخرى، 1041نفقات األجور بـ ارتفاعجھة و 

  م د، 154د لحقروض و تسبقات الخزینة 

  م د 384لحد تسدید أصل الدین العمومي. 

  :الجدول التالي ھیكلة و تطور نفقات میزانیة الدولة یبینو 

  2013 2014 2015 
الى موفى 

 جوان 
الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى 
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى  ق م ت
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

 %االنجاز

 %97.3 229 17 768 7 702 17 285 17 663 7 446 17 166 7 التصرف   نفقات

 %91.2 802 4 523 1 264 5 792 4 050 1 394 4 278 1 التنمیة               نفقات

 %194.6 222 75 114 376 159 171 10  و تسبقات الخزینةقروض 

 %95.6 609 4 258 2 820 4 865 4 259 2 423 4 487 2 خدمة الدین العمومي

 %96.3 862 26 624 11 900 27 318 27 132 11 435 26 942 10 الجملة

  

قانون المالیة التكمیلي لسنة  إلىو بالرجوع 

شھدت نفقات میزانیة الدولة نسبة  2015

  .%96انجاز حوالي 

 نجازاإل %
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

 
I. رفــالتص اتــنفق  

مسجلة  2014م د سنة  17285م د مقابل  17229حوالي  2015 سنة بلغت نفقات التصرف

  :م د نتج عن 56بذللك تراجعا بـ

 االتفاقیاتتفعیل بعض اثر  )م د 1041( العمومي نفقات التأجیر فيملحوظ  ارتفاع 

 .2014القطاعیة و البرنامج العام للزیادة في األجور بعنوان سنة 

 ي السعر العالم نتیجة انخفاض) م د 1435( ھام في نفقات دعم المحروقات تراجع

إلى  2014 سنةدوالر للبرمیل  99من معدل حیث تراجع سعر البرمیل الخام للنفط 

تسویق عملیات فصل مبدأ  اعتمادبالرغم من ھذا  ،2015 سنةدوالر  52

 .المحروقات

  .%9م د أو  1379و دون اعتبار دعم المحروقات سجلت نفقات التصرف تطورا بـ

  

في حین تراجع  )%67 إلى %61من ( ت التصرفد مناب األجور من نفقایزاو یبین الرسم ت

  ).%17 إلى %24من ( مناب نفقات الدعم
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

 نفقات التصرف حسب الوزارات

  

 2015و بالرجوع الى قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 %97شھدت نفقات التصرف نسبة انجاز حوالي 

ا م د متأتي أساس 473أي أنھ تم تحقیق اقتصاد بـ

  ).م د 368(     من نفقات دعم المحروقات

نجازاإل %

  
 

 األجـــور .1

 2015بالقسط األوفر من نفقات التصرف حیث بلغت سنة و المرتبات  نفقات األجور تستأثر

بالعالقة مع  و ذلكم د  1041تطورا بـأي  2014م د سنة  10541م د مقابل  11582حوالي 

. 2014عالوة على البرنامج العام للزیادة بعنوان سنة  اتمبرمة مع عدید النقاباتفاقیات  تفعیل

 13336و  2014سنة  8600عونا مقابل  10900بـ 2015و قد قدرت االنتدابات الصافیة في 

  .2013سنة 

  

135
146
188
180
268

379
415
432
497
531
542

742
1 475

2 545
3 670

5 084

الحكومة  رئاسة
الثقافة    وزارة 
الخارجیة  الشؤون  وزارة 

التجھیز و البیئة وزارة
التشغیل  وزارة 
العدل   وزارة 
الریاضة وزارة  

وزارة النقل
باقي الوزارات

الـمالیة وزارة
الفالحة   وزارة
اإلجتماعیة  الشؤون وزارة

العمومیة  الصحة  وزارة 
الصناعة و التجارة وزارة

الوطني  الدفاع الداخلیة و  وزارتي
العالي و البحث العلمي  و التعلیم  التربیة وزارتي
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

 تطور بعض المؤشرات التي تخص األجور: 

  

نفقات التاجیر نسبة انجاز في حدود بلغت  2015و بالمقارنة مع قانون المالیة التكمیلي لسنة 

99.6%.  

  نجازاإل %

  

 
 وسائل المصالح .2

أي  2014م د سنة  943م د مقابل  1045 حوالي 2015بلغت نفقات وسائل المصالح سنة 

  .2013مقارنة بنتائج  2014 سنة في %3م د أو  27مقابل نقص بـ %11م د أو  102زیادة بـ

  

12,8%

13,0%

13,5%

12,4%

12,8%

13,2%

13,6%

14,0%

201320142015

األجور من الناتج االجمالي المحلي %

80,2%80,5%82,0%80,3%83,7%80,6%

54,5%52,7%53,3%53,0%
57,2%58,5%

40%

60%

80%

100%

الى موفى 
جوان 

الى موفى 
دیسمبر 

الى موفى 
جوان 

الى موفى 
دیسمبر 

الى موفى 
جوان 

الى موفى 
دیسمبر 

201320142015

األجور من نفقات التّصرف دون الدّعم %
األجور من الموارد الذاتیة دون إعتبار موارد الھبات و التخصیص والمصادرة%
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  
  

  
 

نة مع قانون المالیة التكمیلي بلغت بالمقار

 2015نسبة االنجاز الى موفي دیسمبر 

س الفترة في نف %95مقابل  %102حوالي 

  .من السنة السابقة

  

االنجاز  %

  
  

 التدخالت و التحویالت .3
 نفقات الدعم 

بالمقارنة مع  م د 1290تراجعا بـ 2015في موفى دیسمبر  شھدت النفقات الموجھة للدعم

و یعود ھذا ) م د 4154 م د مقابل 2864( لمسجلة في نفس الفترة من السنة السابقةالنتائج ا

م د مقابل زیادة في دعم المواد األساسیة  1435التراجع أساسا إلى تراجع دعم المحروقات بـ

  . م د 113بـ

سجلت نفقات الدعم نسبة انجاز في حدود  2015و بالرجوع إلى قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  .دعم المحروقات متأت منم د  368أي اقتصاد بـ 89%
  توزیع نفقات الدعم
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

 
  نفقات الدعمتطور بعض المؤشرات التي تخص  

 
  

 م د 918 في حدود 2015في سنة دعم المحروقات  انحصرت نفقات: دعم المحروقات 

أساسا یعود م د  1435أو  61%بـ تراجعابذلك  ةمسجل 2014 سنةم د  2353 مقابل

 .)دوالر للبرمیل 99مقابل  52(ق العالمیة اسوفي األ نفطسعر ال معدل انخفاض إلى
 

نفقات دعم المحروقات توزیع  

 
تم تسجیل ) م د 1286( 2015التكمیلي لسنة قانون المالیة تقدیرات  و بالمقارنة مع

ر النفط في تراجع معدل سعل م د تبعا 368دعم المحروقات بـ اقتصاد في نفقات

   .)مقدرة دوالر للبرمیل 62مقابل  52(ق العالمیة اسواأل

 

  

7,3%

5,1%

3,3%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

201320142015

نفقات الدعم من الناتج االجمالي المحلي%

94,9%

125,5%
115,2%

86,7%

58,6%59,6%

12,9%
9,5%

18,5%

13,6%

25,1%

14,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

الى موفى 
جوان 

الى موفى 
دیسمبر 

الى موفى 
جوان 

الى موفى 
دیسمبر 

الى موفى 
جوان 

الى موفى 
دیسمبر 

201320142015

نفقات الدعم مقارنة بنفقات التنمیة%
نفقات الدعم من المیزانیة دون اعتبار خدمة الدین% 
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

إلطار أنھ الى جانب العوامل االیجابیة التي مكنت من حصر او تجدر اإلشارة في ھذا 

  ، شھدت منظومة )م د 918(في حدود المبلغ المذكور أعاله  2015الدعم بعنوان سنة 

 نفس السنة جملة من العوامل ذات االنعكاس السلبي على حجم الدعمالمحروقات خالل 

  :و منھا بالخصوص

 1.700و  مقدرة1.950 دینار مقابل 1.962 (ع سعر صرف الدوالر اارتف -

 ،)2014مسجلة سنة 

في  إقرارهبین الشركات المعنیة بتسویق المحروقات الذي تم  فصلال مبدأ عتمادا -

و تقتضي ھذه العملیة أن تتولى ،2014ماي  21جلسة العمل الوزاریة في  إطار

 و الغاز كل من الشركة التونسیة لصناعات التكریر و الشركة التونسیة للكھرباء

اقتناء حاجیاتھا من النفط الخام و الغاز الطبیعي بالسعر العالمي عوضا عن 

 .األسعار التفاضلیة المعتمدة سابقا

الشركة التونسیة قبل  المورد منئري الجزاارتفاع كلفة شراءات الغاز الطبیعي  -

 2014م د سنة  265مقابل  2015م د سنة  1758بلغت  حیث للكھرباء و الغاز

 سعر تفاضلي السعر العالمي عوضا عنب تثمین ھذا الغاز عتمادال تبعاو ذلك 

 ،معتمد سابقا للطن معادل نفط 90.8بـ

 3.427ن طن مقابل ملیو 3.836(المواد النفطیة  الوطني من ستھالكاالتطور  -

 ،)2014ملیون طن سنة 

مقابل  2015ملیون طن سنة  1.270لمواد النفطیة المحلي لنتاج االتراجع  -

تبعا الرتفاع عدد أیام توقف االنتاج بالمصفاة  2014ملیون طن سنة  1.599

 ،قصد الصیانة

 م د مقابل 519ألف طن و  680 (انخفاض حجم و قیمة صادرات المواد النفطیة  -

 ،)2014م د سنة  1017ألف طن و  835

ألف طن  602(المنتجة المبیعات المحلیة من المواد النفطیة  تراجع كمیة و قیمة -

 ،)2014م د سنة  781ألف طن و  758مقابل  2015م د سنة  639و
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

 2.649ملیون طن مقابل  3.292( ارتفاع الكمیات الموردة من المواد النفطیة -

 )2014ن طن سنة ملیو

كرر تبعا القتنائھ بالسعر العالمي عوضا عن سعر ارتفاع كلفة النفط الخام الم -

 .معتمد سابقا) دینار للبرمیل 50(تفاضلي 

 أي نفس  2015م د في موفى دیسمبر  1530بلغت ھذه النفقات  :دعم المواد األساسیة

موفى  إلىم د  1417مقابل  2015بقانون المالیة التكمیلي لسنة  المستوى المقدر

م د مقابل تراجع في دعم  129تھم دعم الحبوب بـ م د 113زیادة بـ أي 2014دیسمبر 

 .م د 39الزیت بـ
 مواد األساسیةھیكلة دعم ال

 
 

 أي نفس المستوى  2015م د في موفى دیسمبر  416 دعم النقل بلغت نفقات: دعم النقل

 2014موفى دیسمبر  إلىم د  385بل مقا 2015بقانون المالیة التكمیلي لسنة  المقدر

 .م د 31أي زیادة بـ

و تجدر اإلشارة إلى أن الشركات الجھویة للنقل تستأثر بالجزء األكبر من نفقات دعم 

  ).م د 120( الحافالت عبر النقل: بتونس النقل شركةتلیھا ) م د 229(النقل 
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

 

 التدخالت األخرى دون الدعم 

م د في  1647م د مقابل  1739حوالي  2015في موفى دیسمبر  التدخالت دون الدعم بلغت

  :تھم باألساس %6م د أو  91نفس الفترة من السنة السابقة مسجلة بذلك زیادة بـ

 م د، 32الجماعات المحلیة بـ 

 م د، 31القروض الجامعیة بـ 
 

 م د 16الت المعوزة بـالعائ. 
  

II. ـروضو القـ نفقـــات التنمیـــــة 
م د في  5168مقابل  2015م د في موفى دیسمبر  5024 بلغت نفقات التنمیة و القروض

  .م د 144أي % 3ا بـتراجعمسجلة بذلك  2014موفى دیسمبر 

  2013 2014 2015 
الى موفى 

 جوان 
الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى 
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى  ق م ت
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

نجازاال % 

 %91.2 802 4 523 1 264 5 792 4 050 1 394 4 278 1 التنمیة              نفقات

 %98.2 358 2 749 401 2 634 1 560 684 1 556 اإلستثمارات المباشرة     

 %97.7 407 1 418 440 1 163 2 238 665 1 304 التمویل العمومي    

 %106.3 494 208 465 470 100 479 246  إستثماراتالدولة  على القروض الخارجیة     

 %91.4 543 147 594 526 153 566 173 صنادیق الخزینة        

 %0.0   365       نفقات غیر موزعة      

 %194.6 222 75 114 376 159 171 10 القروض  

 %178.0 178 25 100 125 13 197 50 القروض الخارجیة المعاد إقراضھا   

 %313.6 44 51 14 251 146 26- 40- تسبقات الخزینة الصافیة قروض و    

 %93.4 024 5 598 1 378 5 168 5 209 1 565 4 289 1 الجملة

  :و یعزى ھذا التراجع الى 

 تضمنت مبالغ  2014مرده أن میزانیة سنة م د  755تمویل العمومي بمبلغ ال تراجع

شركة  بعنوان م د 150العمومیة و م د بعنوان اعادة رسملة البنوك  500: استثنائیة

 .التصرف في األصول



32 
 

2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

 الوكالة الوطنیة للتبغ  أساسا م د یھم 207تراجع قروض و تسبقات الخزینة الصافیة بـ

 ،م د 35م د و مصنع التبغ بالقیروان بـ 80م د و الدیوان الوطني للزیت بـ 93والوقید بـ

 م د یھم أساسا وزارة الدفاع الوطني  724مارات المباشرة بـفي المقابل ارتفعت االستث

م د ثم وزارة  97بـ و وزارة التجھیز و البیئة   ،م د 169م د و وزارة الداخلیة بـ 239بـ

 .د م 57الصحة بـ

تم رصد إعتمادات  2015قانون المالیة التكمیلي لسنة  إطارأنھ في  إلى اإلشارةو تجدر 

   ة و األمنیة  و الدیوانة في إطار دعم اإلمكانیات لمجابھة اإلرھابإضافیة للمؤسسة العسكری

م د بعنوان القسط األول من برنامج الدعم  175و السوق الموازیة من جھة، و تخصیص 

  . االقتصادي لمساعدة و دعم المؤسسات االقتصادیة و القطاعات المتضررة من جھة أخرى 
حسب الوزارات و القروض نفقات التنمیة  

  
  

  

  

  

  

      

81

162

209

255

261

320

348

354

372

679

932

1 051

السیاحة    وزارة 

العمومیة  الصحة  وزارة 

الصناعة و التجارة وزارة

وزارة النقل

التشغیل  وزارة 

العالي و البحث العلمي  و التعلیم  التربیة وزارتي

الـمالیة وزارة

باقي الوزارات

وزارة التنمیة و التعاون الدولي

الفالحة   وزارة

الوطني  الدفاع الداخلیة و  وزارتي

التجھیز و البیئة وزارة
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

  

ل و قد والقروض  نفقات التنمیةنسق إنجاز  سجّ

نا  ن السنة الجاریة مالسداسي الثاني خالل تحسّ

حیث  ،السنةنفس من  بالسداسي األولمقارنة 

في موفى جوان د  م 1598ارتفاعا من  تشھد

  .2015في موفى دیسمبر د  م 5024 إلى 2015

 نفقات التنمیة و القروضجاز لبلغت نسبة االن و قد

متأتیة من االستثمار  2015إلى موفى سنة  93%

و التمویل العمومي  %98المباشر بنسبة انجاز 

  .%98بنسبة انجاز 

 نجازاإل %
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

III. خدمة الدین العمومي 

م د  4865م د مقابل  4609حوالي  2015بلغت نفقات خدمة الدین العمومي في موفى سنة 

  :و یعزى ذلك أساسا الى  %5م د أو  256أنھا تراجعت بـأي  2014في موفى 

  تسدید  2014حیث تم في سنة م د  486الدین العمومي الداخلي بـ أصلتراجع تسدید

 .م د 178یقدر بـ 2015فیفري  9 %7مسبق لجزء من خط رقاع الخزینة 
 توزیع رقاع الخزینة القابلة للتنظیر

  2014 2015 
  814  2014أفریل  14 %7.5رقاع خزینة 

  889  2014جویلیة  9 %8.25رقاع خزینة 

 583 178  2015فیفري  9 %7رقاع خزینة 

 783   2015أكتوبر  %5رقاع خزینة 

 

  م د على  112م د و  102و فائدة الدین العمومي الخارجي بـ أصلتطور في تسدید

  .التوالي
  2013 2014 2015 

لى موفى ا  
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى 
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى  ق م ت
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

 %االنجاز

 %96.6 965 2 376 1 070 3 349 3 492 1 009 3 771 1 تسدید أصل الدین

 %98.5 792 1 794 820 1 277 2 976 333 1 620 الدین الداخلي       

 %93.9 173 1 582 250 1 072 1 516 677 1 152 1 الدین الخارجي   

 %93.9 644 1 882 750 1 516 1 768 414 1 716 تسدید فائدة الدین

 %98.6 957 538 970 949 470 844 384 الدین الداخلي   

 %88.1 687 344 780 566 298 570 332 لدین الخارجي ا  

 %95.6 609 4 258 2 820 4 865 4 259 2 423 4 487 2 الجملة

 %98.5 749 2 332 1 790 2 227 3 446 1 177 2 004 1 الدین الداخلي   

 %91.7 861 1 926 030 2 638 1 814 247 2 484 1 الدین الخارجي   

 %101.6 108 46 539 41 400 45 054 41 583 37 987 34 453 33 العمومي الدین حجم 

 %103.8 209 16 068 15 623 15 273 16 999 15 024 15 116 14 الدین الداخلي

 %100.4 899 29 471 26 777 29 781 24 584 21 963 19 337 19 الدین الخارجي
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2015 لسنة تنفیذ میزانیة الدولة إلى موفى دیسمبرحول سنوي ال صفالن تقریر  

 

  الدولة میزانیة نفقات  

  ھیكلة خدمة الدین العمومي

 

 حجم الدین العمومي 

من الناتج  %53.9م د أو  46108حوالي  2015بلغ حجم الدین العمومي في موفى دیسمبر 

 2014من الناتج المحلي االجمالي في موفى  %50.8م د أو  41054جمالي مقابل المحلي اال

  .م د 5053أي زیادة بحوالي 

  )من الناتج االجمالي المحلي %(تطور حجم الدین العمومي

  
  :كما یلي 2015دیسمبر  31في تاریخ و قد تم اعتماد معدل أسعار الصرف 

 1€  =2.2015دینار  

 1$  =2.149 دینار  

 1000¥ = 16.7302 دینار 

 

  

40,7%

44,6%44,7%
46,6%

50,8%

53,9%

40%

44%

48%

52%
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  الدولة میزانیة نفقات  

 ھیكلة و تطور حجم الدین العمومي

  

من  %65 الذي بلغحجم الدین العمومي الخارجي  مناب ارتفاع تواصل إلى اإلشارةو تجدر 

بالعالقة مع تزاید  2013في موفى  %57و  2014في موفى سنة  %60مقابل جملة الدین 

ق الداخلي و بالتالي ضرورة اللجوء لألسواق المالیة السو إمكانیاتحاجیات التمویل و ضعف 

  .العالمیة بالرغم مما تمثلھ من مخاطر مرتفعة خاصة في ما یھم سعر الصرف

  ھیكلة حجم الدین العمومي الخارجي حسب العمالت

 

 المدیونیةو تبقى عملة األورو المكون األساسي للدین الخارجي مع اإلشارة إلى ارتفاع مناب 

  .2015في  %31إلى  2014في  %27دوالر من بال
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  تمویلھ و الدولة میزانیة عجز

  

إلى تسجیل عجز  2015 لسنةتنفیذ میزانیة الدولة ل و نتیجة لكل ما سبق أفضت النتائج األولیة

م د  4100بحوالي  )دون اعتبار مداخیل التخصیص و الھبات الخارجیة و المصادرة(

 2014في موفى دیسمبر  %5م د أو  4074مالي مقابل من الناتج المحلي اإلج %4.8أو

مقدرة بقانون المالیة التكمیلي لسنة  %4.8م د أو  4186و م د  25بـ  ارتفاعامسجال بذلك 

2015.  
 )المحلي اإلجماليمن الناتج  %(تطور عجز المیزانیة 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

-1,0%

-3,3%
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-6,9%
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  تمویلھ و الدولة میزانیة عجز  

  

  :كما یليالعجز ھذا و قد تم تمویل 

  2013 2014 2015 

الى موفى   
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى 
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

الى موفى  ق م ت
 جوان 

الى موفى 
 دیسمبر 

 %النجاز

 %94.8 292 97 308 370 1 225 34 ھبات خارجیة

   0     070 1 64 مداخیل التخصیص

 %35.0 70 0 200 96  479   مداخیل المصادرة

 %11.8 82- 139 689- 055 1 240- 673 1 173 1 راض الصافي الداخلياالقت

 %85.6- 590 65 689- 990 269 1 511 189 االقتراض الصافي فوق السنة    

 %210.6 382 2 860 131 1 268 3 245 2 843 1 809 االقتراضات          

 %98.5 792 1 794 820 1 277 2 976 333 1 620 التسدیدات          

   672- 74  65 509 1- 163 1 984 ایداعات الخزینة    

 %87.5 819 3 51- 367 4 553 2 46- 760 1 856- االقتراض الصافي الخارجي

 %88.9 993 4 531 617 5 625 3 469 437 3 296 االقتراضات          

 %93.9 173 1 582 250 1 072 1 516 677 1 152 1 التسدیدات          

 %97.9 100 4 186 186 4 074 4 286- 207 5 416 لةــمالج

عملیة رسملة  ال تتضمن 2015و تجدر اإلشارة إلى أن نتائج التمویل إلى موفى دیسمبر 

و قسط ثاني  2013م د في میزانیة  500و التي أدرج قسط أول منھا بقیمة ) م د 647(البنوك 

 2015في سنة  إالب عنھا دفوعات خزینة اال أنھ لم یترت 2014م د في میزانیة  500بقیمة 

  .م د 647بمبلغ  Auditاثر استكمال تقاریر َ 
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  مذكرة منھجیة      

  

I. 1(المصطلحات( 
 

ینص قانون المالیة لكل سنة عن جملة تكالیف الدولة و مواردھا و یأذن بھا في :  قانون المالیة

لي الذي یضبطھ المیزان المانطاق أھداف مخططات التنمیة و حسب التوازن االقتصادي و 

  ،االقتصادي
  

ھو الفارق بین الموارد الذاتیة و جملة النفقات دون اعتبار أصل الدین :  عجز میزانیة الدولة

  ،العمومي
  

 والمداخیل اإلعتیادیة الجبائیة المداخیل الدولة میزانیة موارد تشتمل:  الموارد الذاتیة

 اإلقتراض وموارد االعتیادیة غیر والمداخیل األول وانالعن تكون التي غیرالجبائیة االعتیادیة

  ،الخزینة لصنادیق الموظفة الموارد تشمل كما للمیزانیة الثاني العنوان التي تكون
  

 إلىو تنقسم  العنوان األولتمثل (دیة عتیاالمداخیل الجبائیة اال تتكون من: المداخیل الجبائیة

و أداءات غیر مباشرة  )ریبة على الشركاتالضریبة على الدخل و الض(أداءات مباشرة 

و الموارد  ))معلوم على االستھالك و أداءات أخرىمعالیم دیوانیة، أداء على القیمة المضافة، (

  ،الجبائیة الموظفة لصنادیق الخزینة
  

تتكون من عائدات المساھمات في المؤسسات العمومیة، مداخیل عبور : المداخیل غیر الجبائیة

الجزائري، استرجاع  أصل القروض، مداخیل التخصیص، الھبات الخارجیة، أنبوب الغاز 

  ... مداخیل المصادرة
  

 حسابات و الخزینة في الخاصة الحسابات على الخزینة صنادیق تشتمل :صنادیق الخزینة

 من الخزینة في الخاصة الحسابات تمكن. العام المال أمین دفاتر ضمن تفتح و أموال المشاركة

 المشاركة أموال العمومیة، تمثل المصالح بعض معینة تھم عملیات لتمویل بیضمقا توظیف

 بعض تمویل في المساھمة المعنویة بعنوان والذوات المادیون األشخاص یدفعھا التي المبالغ

  ،عمومیة مصلحة ذات العملیات
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  مذكرة منھجیة      

  

وسائل نفقات  العمومي، یرالتأج تضمنل الجزء األول من النفقات و تتمث :نفقات التصرف

 التصرف نفقاتو  صنادیق الخزینةل و نفقات التصرفالعمومي  التدخلنفقات المصالح، 

  ،الطارئة
  

الطارئة،  التنمیة نفقات العمومي، التمویل المباشرة، اإلستثمارات تتكون من :نفقات التنمیة

، و نفقات صنادیق الخزینةل میةالتن نفقات ،الموظفة الخارجیة بالموارد المرتبطة التنمیة نفقات

  التنمیة الطارئة،
  

  .أصل الدین العموميتسدید العمومي و  الدین فوائد یھم تسدید :الدین العموميتسدید 

II. األساس القانوني إلصدار البیانات 

المتعلق بالحق  2016مارس  24 يالمؤرخ ف 2016لسنة  22ساسي عدد األقانون ال -

 .المعلومة إلىفي النفاذ 

یتعلق بتنقیح وإتمام األمر  2011اكتوبر  7مؤرخ في  2011لسنة  2856عدد  األمر -

ّق بتنظیم وزارة المالي،  1991أفریل  23المؤرخ في  1991لسنة  556عدد  والمتعل

بإعداد و نشر اإلحصائیات المتعلقة  و التوازنات اإلدارة العامة للمواردتكلف 

 .بالمالیة العمومیة

III.  مصدر البیانات 
 

 لمداخیل میزانیة الدولة، "  رفیق"منظومة  -

  للمداخیل المرتبطة بالتجارة الخارجیة،" سندة"منظومة  -

 لنفقات میزانیة الدولة،" أدب"منظومة  -

 ،)االقتراضات و التسدیدات( لعملیات الدین الخارجي" سیاد"منظومة  -

  .للتأجیر العمومي" انصاف"منظومة  -


