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 مقدمة

على االستقرار  أثر 2010منذ أواخر سنة  االستثنائّية التي عاشتها تونس كان للفترة االنتقالّية

 وقد كان لهذه للبالد.الكبرى التوازنات املالية و  االقتصاديوعلى نسق النشاط  واالجتماعياألمني 

نتيجة  على توازنات املالية العمومية وخاصة على مستوى نفقات امليزانية امباشر  االتطورات تأثير 

زات واملوارد بالتجهي األمن والدفاعوتعزيز سلكي  االنتدابات واإلدماج بالوظيفة العموميةارتفاع 

على مستوى موارد امليزانية نتيجة تراجع ، و الجوهريةالتأخر في تنفيذ اإلصالحات مقابل  البشرية

وتفاقم اهم بصفة فعالة في موارد الدولة النشاط االقتصادي في بعض القطاعات التي كانت تس

 ارتفاع عجز أدى إلى ممااد الوطني لالستثمار النشاط غير املنظم وتراجع استقطاب االقتص

    اللجوء الى التداين و خاصة الخارجي منه. وبالتاليتمويله  و صعوبةامليزانية 

 جائحةكسائر بلدان العالم أزمة صحية ناتجة عن انتشار  تونسعرفت  2020 سنة ومع مطلع

وتسببت في تفاقم األزمة على مستوى املنظومة الصحية كورونا التي كشفت عن عديد النقائص 

 نتيجة وشهد انكماشا غير مسبوق  التونس ي،االجتماعية واالقتصادية حيث تأثر االقتصاد 

تراجع ساهم كما  .شامل للتجوالالحظر الصحي و العزل الوما فرضته من إجراءات  ةالجائح

  .في تعطل الدورة االقتصاديةاملنتوجات التونسية الخدمات و  علىالطلب العاملي 

النسيج االقتصادي فقد سجل الّنمو أدنى  ىعل النتيجة ثقيلةوتبعا لكل هذه العوامل، كانت 

الّسياسات االقتصادية التي  ولم تتمكن % 9.2تراجعا بـــــ سجل حيث  2020مستوى له في سنة 

 والرجوع إلى املستويات املسجلة قبل املطلوب االقتصادي االنتعاشتحقيق من تّم وضعها 

كما شهدت نسبة البطالة ارتفاعا وخاصة لدى حاملي الشهادات العليا تبعا لفقدان  .2011

سوق الشغل املحلية جراء األزمة الصحية وما ترتب عنها من ارتفاع نسب  وتقلصمواطن الشغل 

 .لبالدلات الّداخلية الفقر وانخفاض مستويات املعيشة خاصة بالجه

التأثير املزدوج لتراجع موارد الدولة وتزايد حاجيات  وباإلضافة إلى كل ما سبق، فقد ساهم

صعوبة املحافظة على التوازنات املالية الكبرى  وخاصة العمومّيةملالّية في تعميق أزمة ا اإلنفاق

وارتفاع هام في حاجيات التمويل التي  2020 في موفى %9.6أمام اتساع عجز امليزانية الذي بلغ 
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 2020مما أدى الى تدهور نسب حجم الدين العمومي ليبلغ الى موفى  دينار مليار 18تجاوزت 

 .2010في  %39مقابل  املحلي اإلجمالي من الناتج %79.5حوالي 

مليزانية الدولة وخاصة كتلة  تصرففقات النعوبات املطروحة أساسا في ارتفاع الص وتتمثل

مقابل جمالي املحلي اإل من الناتج  %16.4حولي  2020لتبلغ في  هامااألجور التي شهدت ارتفاعا 

من  %3.8ونفقات الدعم التي أصبحت تمثل عبئا ثقيال على امليزانية وبلغت  2010في سنة  10%

بهة جائحة باإلضافة إلى نفقات التدخالت االستثنائية ملجا 2021في  %4.8و 2020الناتج في 

وجهة مما قلص في االعتمادات املومساندة األسر واملؤسسات األكثر تضررا،  "19-كوفيد"

للتنمية وحّد من قدرة امليزانية على تعزيز االستثمار العمومي الذي يمثل محركا هاما لالستثمار 

 .الخاص

تبر إلزامية، تزايد واعتبارا لعدم توفر الهوامش املالية لتغطية هذه النفقات العمومية التي تع

اللجوء إلى االقتراض وارتفعت كلفته نظرا لتراجع الترقيم السيادي للبالد التونسية وبالتالي 

 العمومي.ارتفاع مستوى التداين 

% 46.5لقيح ت تمحيث " 19-"كوفيدوعلى الرغم من تحقيق قفزة نوعية في حمالت التطعيم ضد 

، فإن التوقعات االقتصادية الكلية على املدى القصير 2021 ديسمبر 19السكان إلى غاية  من

 تأخر االنتعاش املتوقع فيو  الجائحة بسبب تواصل تداعيات بالضبابيةبالنسبة لتونس تتسم 

. دوالرا للبرميل 70.4في حدود  نوفمبر شهر بلوغ معدل لسعر النفط الى غايةباإلضافة إلى  2021

 )عجز امليزانية على وتيرة النمو وتعمق العجزين التوأمينكل هذه املؤشرات من شأنها أن تؤثر 

 والعجز الجاري( على املدى القصير. 

أزمة عميقة في املالية العمومية والدين العمومي  لوجود املذكورةجميع املؤشرات وحيث تشير 

في  الحكومة، انطلقت التحكم في عجز ميزانية الدولةب السيطرة العاجلة على النفقات و تتطل

وتحقيق التصحيح املرجّو  إلنقاذ االقتصاد جوهرية وطنية تشاركية إرساء برنامج إصالحات

ضمن االستقرار املالي ي 2022تكون بدايته الفعلية في سنة  العموميةلوضعية املالية 

انخراط جميع املتدخلين ويستوجب تحقيقه  ،واالقتصادي على املدى القصير واملتوسط

     ومؤسسات. من أفرادوالفاعلين 
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ويعرض  2024-2022للفترة  الية العموميةامل توجهاتيتطرق هذا التقرير إلى في هذا اإلطار، و

 منها:وخاصة برنامج اإلصالحات املطروحة ملواجهة تحديات املرحلة 

موارد  تقوم على تعزيزمن خالل سياسات مالية سليمة  يممو الدين العضمان استدامة  ⁻

من خالل اتخاذ  الفئات الهشةحماية  الحرص علىمع العمومية  النفقاتد يوترش الدولة

 ،ذات طابع اجتماعي وصحيمصاحبة إجراءات 

 مساندة املؤسسات االقتصادية ودفع االستثمار وتعبئة االدخار، ⁻

 مواصلة اإلصالح الجبائي وتحسين استخالص األداء ومقاومة التهرب الضريبي، ⁻

 ،اإللكتروني عمليات الدفعتشجيع ة و العمليات اإلداريتعميم رقمنة  ⁻

 التنمية املستدامة.و تشجيع االقتصاد األخضر  ⁻
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I-  2024-2022األولويات والتوجهات للفترة 

واقع تشخيص دقيق وموضوعي لل انطالقا من 2024-2022تم تحديد أولويات وتوجهات الفترة 

لتحديد اإلشكاليات املطروحة والّصعوبات الهيكلّية  االقتصادي وتطورات الوضع الصحي بالبالد

على املدى القصير  من ضبط السياسات تمكنة ؤية استراتيجيّ ر ثم إعداد  التي تعرفها البالد

 والحفاظ على الديناميكّية املرجّوة واستعادة االقتصادي االنكماشعالجة مل واملتوسط

الشروع بصفة موازية في تطوير هيكلة مع الّتوازنات الكبرى لالقتصاد وللمالّية العمومّية 

ذات  طاعات الواعدةيستهدف الق 2024-2022االقتصاد من خالل اعتماد نموذج جديد للفترة 

ال لتنمية االجتماعية واستكموذلك للرفع من مستوى النمو وتعزيز ا القيمة املضافة العالية

والتقليص في نسبة  وتضامني شاملدائم،  اقتصادينمو مسار اإلصالحات بما يضمن دعم 

 البطالة خاصة لدى أصحاب الشهائد العليا.

واملتوّسط  القصيروتقوم هذه الّرؤّية االستراتيجية على جملة من األهداف واألولويات على املدى 

 أهمها:من 

  اقتصادي شامل ومستدامتحقيق نمو، 

  وإعادة الثقة مع شركاء تونس بما يوفر أرضية مالئمة الستقطاب  األعمالتحسين مناخ

  ،املستثمرين األجانب

  ودائم إيجابيبهدف ضمان نسق نمو  املالئمةتسريع نسق تنفيذ اإلصالحات االقتصادية 

 ،املديونيةعجز امليزانية ونسبة التحكم في من خالل استدامة املالية العمومية  وتحقيق

 ضفاء مزيد من النجاعة االقتصادية واملالية على إل  ة الالزمةالجبائي اتاإلصالح إرساء

 ،مبادئ العدالة الجبائية وتكريس الوطنية املنظومة الجبائية

  استكمال إصالح منظومة الدعم وتوجيهه نحو االجتماعية الهشة و  الفئاتمساندة

 مستحقيه الفعليين،

 تحسين حوكمة إدارة القطاع العام، 

 تعزيز إجراءات مجابهة تداعيات األزمة الصحية. 
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II-  القصير واملتوسطبرنامج اإلصالحات على املدى 

م العاجل في الّتوازنات الكبرى ودفع الّنمو وتهيئة األرضّية املناسبة لالنتعاش 
ّ
في إطار التحك

ز املجهودات على تسريع املرجو االقتصادي
ّ
نسق تنفيذ اإلصالحات على مستوى الجباية ، تترك

الشركات واملؤسسات  في حوكمةتطوير الو  ف في منظومة الّدعمملالّية العمومّية وعقلنة الّتصر وا

من  لذلكوما التحكم في مديونيتها و العمومية للحد من تدهور الوضعّية املالّية ألهّم املنشآت 

ملرافق العمومّية التي عالقة مع استمرارية اانعكاسات اقتصادية ومالّية واجتماعية محتملة بال

 أداء املنشآت العاملة في محيط تنافس ي. وتحسينتؤّمنها 

 :أساسية محاور  أربعة على ةعلى مستوى السياسة املالية والجبائيّ صالحات إل برنامج ا ويرتكز

 العمومية فةالتحكم في كتلة األجور وإعادة هيكلة الوظي .1

 امنح ستواصل اتباعاألجور  كتلة، فإن على املدى املتوسطإصالحات  إقرارفي حالة عدم 

أو م د  20345 مستوى  2021سنة  األجور  نفقاتبلغت حيث  الدولة ميزانية يثقل اتصاعدي

جدر تو . 2019-2010 الفترة كمعدل خالل %53مقابل  امليزانيةمن موارد  %59ما يعادل 

االنتقال السياس ي )تعزيز  مرحلة أساسا بما فرضتهألجور تفسر ا كتلة في الزيادة أن االشارة

 الجيوسياسية التوترات وحدة اإلرهابية التهديدات مواجهة في والدفاع األمن قوات

يتضمن و  (. ... ،وإدماج أعوان املناولة والحضائر االجتماعية املطالب وزيادة اإلقليمية،

 محاور: ةثالثوكتلة األجور إصالح الوظيفة العمومية برنامج 

 للتحكم في كتلة األجور من خالل: عاجلةإجراءات : املحور األول 

 ت في األجور،داترشيد الزيا -

 ،رشيد اإلنتدابات وحصرها في القطاعات ذات األولويةت -

بين الحكومة واالتحاد العام  2021فيفري  6تطبيق اتفاقية  إعادة النظر في برمجة -

 ،دون مفعول رجعي التونس ي للشغل
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استثنائية لالنتداب في واملتعلق بأحكام  2020لسنة  38العمل بالقانون عدد تأجيل  -

 ،القطاع العمومي

 عدد األعوان في الوظيفة العمومية:للتخفيض من اعتماد برامج مستحدثة  املحور الثاني:

 ،اعتماد برنامج جديد لإلحالة على التقاعد املبكر مع التنفيل -

مع التمتع املباشر بمنحة التقاعد ومكافأة  الطوعيةإحداث برامج للمغادرة إمكانية  -

 مالية.

تطوير التصرف في املوارد البشرية وفي نظام التأجير بالوظيفة العمومية  املحور الثالث:

 من خالل:

 ،وبين القطاع العام والقطاع الخاصداخل القطاع العام  دعم برنامج الحراك الوظيفي -

 في الوظيفة العمومية، العمل عن بعدإمكانية توفير  -

 اإلنتاجية،داء و ربط عملية التأجير بمستوى األ  -

 التمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسة. -

 إصالح منظومة الدعم .2

سا عبر املرور من دعم إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض أسا وذلك من خالل

مما يمكن من توفير اعتمادات إضافية موجهة لالستثمار  الدعم املباشر ىاألسعار إل

النمو االقتصادي دفع الستقطاب االستثمار الخاص و  اأساسي باعتباره محركاالعمومي 

خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتدخالت االجتماعية املوجهة وتطوير قطاعات 

 التعليم والصحة العمومية.

املحروقات ارتفاعا هاما يفسر أساسا بارتفاع الطلب شهد دعم  دعم املحروقات: -أ

وارتفاع أسعار النفط باألسواق العاملية.  مع تسجيل ارتفاع في سعر الصرفالداخلي 

إجراءات اتخاذ مع  2026 سنة ويهدف برنامج اإلصالح إلى بلوغ األسعار الحقيقية في أفق
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يبية وتطوير التصرف في يرتكز على توسيع القاعدة الضر و موازية لحماية الفئات الهشة 

 خالل: وذلك من القطاع الطاقي

 ،نتجات الوقود الثالثةاآللي لألسعار بالنسبة مل مواصلة تطبيق التعديل -

عن طريق تعديل جزئي لألسعار في مرحلة أولى  الرفع التدريجي لدعم املنتجات الحساسة -

 ،ثم رفع الدعم كليا مع تخصيص تحويالت مباشرة لفائدة املستحقين

بالنسبة للكهرباء حسب االستهالك بصفة دورية ومحددة اآللي لألسعار  إرساء التعديل -

 .والغاز

شهد دعم املواد األساسية ارتفاعا بالعالقة مع ارتفاع أسعار  األساسية:دعم املواد  -ب

في األسواق العاملية مقابل عدم تعديلها بالسوق الداخلية منذ  النباتية الحبوب والزيوت

 تركيز برنامج إصالحي عبر: ، مما يستوجب2008سنة 

نجاعة وقابلية برنامج اإلصالح املقترح للتنفيذ  حول مدى 2022خالل سنة دراسة  إعداد -

دعم  يرتكز علىنظام جديد  نحوالنظام الحالي لدعم األسعار بتغيير  على أرض الواقع

 ،املباشرة والتحويالت النقدية األجور 

 ،2026-2023خالل الفترة بصفة تدريجية األساسية  املوادالنظام الجديد لدعم  تفعيل -

ملستحقيها  التحويالتتوزيع  العدالة الالزمة في تحقيقمع آلية استهداف قادرة على 

 الفعليين.

 وكمة املؤسسات العموميةح .3

 تشهد التي أصبحتانطالقا من تشخيص واقع أغلب املؤّسسات واملنشآت العمومّية 

قتصادية ومالّية حجم ديونها وما له من انعكاسات ال عااملالّية وارتفا تهاوضعيّ ل اتدهور 

اتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص وضعّية  ، فإنه أصبح من الضروري ةواجتماعية محتمل

 :التالية ترتكز على املحاور عملية إصالح هيكلي  باالعتماد علىهذه املؤّسسات 

 :من خالل العموميةمراجعة سياسة مشاركة الدولة في رأس مال املؤسسات  :املحور األول 
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الشراكة بين القطاعين  وتعزيزإصالح استراتيجية مساهمة الدولة في املؤسسات العامة  -

 العام والخاص،

 ،االستراتيجية غير العموميةؤسسات املساهمات في املفي  التفويت -

 :من خالل العمومية للمؤسساتإعادة هيكلة الوضع املالي  املحور الثاني:

الشركات وتصفية الديون املتقاطعة بين املؤسسات و تسوية الديون بين الدولة  -

 ،(العمومية ة حسب القطاع )الطاقة والصحةيممو الع

 ،تدقيق متخلدات املؤسسات العمومية الكبرى  -

 ،في إطار برنامج شامل لإلصالحإعادة جدولة الديون املصرفية  -

لنشاط التخلص من األصول غير الضرورية العمومية و  ألصول املؤسساتإعادة التقييم  -

 ،املؤسسة

  .الدولة دعمو ضمانات ترشيد منح و  إرساء سياسة لتغطية مخاطر السوق  -

 :من خالل العمومية للمؤسساتتحديث الحوكمة الداخلية  املحور الثالث:

 الخاضعة لاللتزام بعقد أداء مع الدولة، املؤسساتتوسيع قائمة  -

 ،العمومية املؤسساتديري ومستويات التأجير ملمراجعة شروط التعيين   -

، 2020 ماي 19املؤرخ في  2020لسنة  314عدد  لألمر الحكومينشر النصوص التنفيذية  -

وإعفاء املتصرفين ممثلي املساهمين بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء واملتعلق 

 .العمومّيين واملتصرفين املستقلين

 ،العموميةفي املؤسسات  واملدير العامالفصل بين وظائف رئيس مجلس اإلدارة  -

 ،الخارجية االنتداب مناظراتشروط و  راجعة اإلطار القانوني والتنظيميم  -

 والجدارة واألهداف.إنشاء نظام ترقية ومكافآت قائم على أساس الكفاءة  -
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 اإلصالحات الجبائية .4

من خالل تحسين  مواردها تعبئةتحسين قدرة الدولة على  يهدف برنامج اإلصالح الجبائي إلى

 للتوجه اإلجراءاتتم تحديد مجموعة من كما  االستخالص وتعزيز رقمنة اإلدارة. مردود

ا من خالل ا
ً
، توسيع القاعدة الضريبيةلسعي إلى نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة وإنصاف

بما يحسن مناخ االستثمار في تونس ويدعم  املوازي ومكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع 

( 2022املدى القصير ) علىاإلصالح  برنامجسيتم الشروع في و  نمو اقتصادي شامل ودائم.

 :التالية ساسيةاأل حاور املوفق  (2025-2023)واملتوسط 

 عبر: رقمنة إدارة الجبايةتعصير هياكل االستخالص و  :املحور األول 

 جبائيالحساب الالطابع املادي على الخدمات لدافعي الضرائب من خالل إنشاء إزالة  -

باالستفادة من العديد من الخدمات عبر اإلنترنت  للمطالبين باألداءالذي يسمح وحد امل

 ،وإلغاء الطابع املادي إلنشاء الشركات وتنفيذ التسجيل عن بعد

 .ني للمعلوماتالتبادل االلكترو تدعيم مزيد ترشيد تداول االموال نقدا و  -

ائي وترشيد ي للغش والتهرب الجبدوالتص الضريبيةقاعدة ال توسيع :املحور الثاني

  عبر العديد من االجراءات:االمتيازات الجبائية 

 ،داءتوسيع ميدان تطبيق األ مواصلة  -

 ،وتعزيز مراقبتهتحسين التصرف في النظام التقديري  -

 ،وتسريع تنفيذ الفاتورة اإللكترونية رقمنة برمجة عمليات التدقيق الضريبي -

 ،املراجعة املحدودةإرساء آلية  -

 تدعيم نظام االستقصاء والنفاذ إلى املعلومة الجبائية، -

بعض األنشطة التجارية اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة املستحقة على إلغاء  -

داء للنظام التوقيفي في مادة األ ، 2022 سنةمن  بدايةإللغاء التدريجي، االشروع نحو و 

 ،على القيمة املضافة
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التكثيف من الحمالت التحسيسية لتوعية املطالبين باألداء بضرورة االلتزام بواجبهم  -

 الجبائي واحترام اآلجال القانونية.

ترتكز  الطاقينتقال اال و ستدام املقتصاد اال تدعمسياسة ضريبية إرساء  :الثالثاملحور 

 على:

دعم تمويل استثمارات املؤسسات الناشطة في االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة  -

القروض و  من خالل تشجيع األفراد على االكتتاب في القروض الرقاعية الخضراء

تصدرها هذه التي الرقاعية املسؤولة اجتماعيا والقروض الرقاعية املستدامة 

املؤسسات وذلك بتمكينهم من طرح مبلغ الفوائض التي يتحصلون عليها من الرقاع 

 ،املذكورة

 ،الهجينة السياراتو الكهربائية  السياراتعلى  التخفيض في الضريبة املستوجبة  -

الضريبة  نسبةتعبئة موارد إضافية لتمويل البرامج البيئية عن طريق رفع  باإلضافة إلى

)سيارات  السياراتعلى حماية البيئة وتشجيع املهنيين على استخدام هذا النوع من 

 الخدمة اإلدارية وسيارات األجرة وما إلى ذلك(. 

III- 2024-2022ار امليزانية متوسط املدى للفترة إط: 

واعتماد  روريةالض اإلصالحاتإرساء محورية في مرحلة مفصلية و تعتبر الفترة القادمة 

التي من شأنها أن تحقق انتعاش االقتصاد بعد جائحة  املناسبةالسياسات املالية والتنموية 

 املحافظة على استدامة الدين العمومي.و العمومية توازنات املالية " والتحكم في 19-"كوفيد

إلى  2020سنة في مسجلة ( %9.2-)لنمو ليرتفع من إيجابي ل سيتم العمل على استرجاع نسقو 

 سنتي في %2.5في مستوى  ولتستقر 2022 سنةو  2021لكامل سنة  على التوالي متوقعة 2.6%

من خالل دعم االستثمار  وذلك ،2026و 2025في أفق سنة  %3.0إلى  وترتفع 2024و 2023

ع االقتصاد مع مستجدات املرحلة وتحفيز قطاعات اإلنتاج ذات القيمة املضافة العالية وتطوي

 "19-كوفيد"الظرف االقتصادي والصحي االستثنائي الذي يعيشه العالم في ظل جائحة و 

 تها املتواصلة.اوتداعي
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من أهم تحديات  وتعتبر استدامة املالية العمومية واملحافظة على التوازنات املالية الكبرى 

عودة لاإليجابي ل دعم املوارد الذاتية للدولة باالستفادة من األثرحيث سيتم العمل على  املرحلة،

اإلجراءات الجبائية واإلصالحات التي  انعكاسوباعتبار االقتصادي  النموالتدريجية لنسق 

        خالل الفترة %6.1بـمعدل سيتم اتخاذها. فمن املتوقع أن تتطور املوارد الذاتية مليزانية الدولة 

ن باعتبار مردود اإلجراءات الجديدة وتحسي %7.7ها املداخيل الجبائية بمعدل من 2024- 2022

 .صاالستخال مجهود 

في عجز  ترشيد نفقات امليزانية والتحكمكما ينتظر أن تتظافر الجهود في باب اإلنفاق ملزيد 

أفق سنة في من الناتج املحلي اإلجمالي  %0تحقيق نتيجة أولية تساوي أو تفوق تدريجيا ل امليزانية

 وذلك من خالل: 2026

تتطلب صعوبة املرحلة التحكم بصفة فعلية في نفقات إذ  ،التأجير نفقاتالتحكم في  .1

أن تتراجع نسبة األجور من ظر ينتو  .وناجعمن خالل اعتماد برنامج إصالحي واقعي األجور 

 في %16.4مستوى بعد أن بلغت  2024 سنة % في14.4 إلى تدريجيا املحلي اإلجماليالناتج 

وتجدر اإلشارة أنه دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم في كتلة األجور،   .2020 سنة

ستوى م 2024-2022 لفترةلمن الناتج املحلي اإلجمالي  هذه النفقات يتجاوز معدل نسبة

16%. 

إحكام الحرص على ترشيد نفقات التسيير و سيتم حيث  ،نفقات التسييراالقتصاد في  .2

قاء في مستوى االعتمادات مع ضرورة التحكم فيها للبتوزيعها حسب البرامج العمومية 

 ،املرسمة

منظومة إلصالح استراتيجية سيتم االنطالق في تطبيق  حيثالدعم،  نفقاتالتحكم في  .3

سنوات  أربعتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين وذلك عبر برنامج إصالحي يمتد على الدعم و 

من جملة  %6.8و املحلي اإلجماليالناتج  من %2.1 إلى مستوى  نسبة الدعم لتتقلص

. ودون 2020في  على التوالي %11و %3.8بعد أن بلغت مستوى  2024سنة في أفق  النفقات

من % 6 مستوى  لتتجاوز تفعيل هذا البرنامج اإلصالحي فإن نفقات الدعم تبقى مرتفعة 

 .2024-2022كمعدل للفترة من جملة النفقات % 18واملحلي اإلجمالي  الناتج
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سيتم الترفيع التدريجي في االعتمادات إذ ، نفقات االستثمارات و العمليات املالية .4

ذلك من و  2024-2022خالل الفترة  االستثمارات و العمليات املاليةات لنفقاملخصصة 

خالل ضبط حجم االعتمادات املتعلقة باملشاريع و بالبرامج املتواصلة على ضوء التنفيذ 

لك املادي و املالي املنتظر لهذه املشاريع والبرامج سواء على املستوى املركزي أو الجهوي و كذ

املشاريع و البرامج التي تنفذ من قبل املؤسسات تحت اإلشراف، مع إعطاء األولوية املطلقة 

مشاريع البنية و  إنجازهاشاريع املرسمة و خاصة منها املعطلة بالجهات لتسريع نسق للم

التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش املواطن على غرار التعليم و الصحة و خاصة 

 املعزولة. الريفية و  باملناطق

 بــ: 2024-2022للفترة متوسط املدى  طار امليزانيةإيتميز و 

 2024تحسين نسبة تمويل ميزانية الدولة باالعتماد على املوارد الذاتية لتبلغ في أفق  -

  .2021نة لسنة محيّ  %62.0مقابل  %66.6 نسبة

من الناتج املحلي  %5.3في حدود املصادرة الهبات و اعتبار دون حصر نسبة عجز امليزانية  -

 ةأولي نتيجةو تحقيق  2021نة لسنة محيّ  %8.3مقابل  2024 سنة موفىفي اإلجمالي 

 .2026بداية من سنة  ةيجابيإ

مقابل  2024في موفى املحلي اإلجمالي  من الناتج %85.5بلوغ حجم الدين العمومي نسبة  -

 .2021محينة لسنة  85.6%

وإطار امليزانية متوسط املدى  2021املحّين لسنة  يحوصل الجدول التالي توازن ميزانية الدولةو 

  :2024-2022 للفترة
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2020202220232024

توقعاتتوقعاتق.مق.م.تق.منتائج

I488335180455520572916017361665 جملة موارد الدولة

304943310934449386183900041075مداخيل امليزانية1

183391869521071186732117320590موارد الخزينة2

II488335180455520572916017361665جملة تكاليف الدولة

408944020344241471664825349498نفقات امليزانية1

79391160111279101251192012167نفقات الخزينة دون  تمويل العجز2

2020202220232024

توقعاتتوقعاتق.مق.م.تق.منتائج

I304943310934449386183900041075جملة مداخيل امليزانية
-5.3%9.6%13.0%12.1%1.0%5.3%

271472982530816350913578438388املداخيل الجبائية1

256824843103306727562687املداخيل غير الجبائية2

7798005304604600الهبات3

II408944020344241471664825349498جملة نفقات امليزانية
14.3%-3.6%8.2%6.6%2.3%2.6%

192032011820345215732228023062نفقات التأجير1

235719002186198720612018نفقات التسيير2

11223942012896142671304412606نفقات التدخالت3

418640334218418343404531نفقات االستثمار4

189302302131130130نفقات العمليات املالية5

373640303782432645745117نفقات التمويل6

40051169818242034النفقات الطارئة و غير املوزعة7

3306-5139-4982-6635-3914-7493- النتيجة األولية دون اعتبار الهبات واملصادرة1
%2.1-%3.5-%3.6-%5.3-%3.2-%6.4-النسبة من  الناتج املحلي اإلجمالي

8423-9713-9308-10417-7944-11229-عجز امليزانية دون اعتبار الهبات واملصادرة2
%5.3-%6.5-%6.7-%8.3-%6.6-%9.6-النسبة من  الناتج املحلي اإلجمالي

8423-9253-8548-9792-7094-10400-عجز امليزانية باعتبار الهبات واملصادرة3
%5.3-%6.2-%6.2-%7.8-%5.9-%8.9-النسبة من  الناتج املحلي اإلجمالي

1- موارد الدولة و تكاليفها

2- جدول عمليات امليزانية

2021

 جدول التوازنات العامة للميزانية

بحساب املليون دينار

بحساب املليون دينار
2021
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جدول التوازنات العاّمة مليزانية 

 الدولة
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ا -1 اليف  موارد الدولة وت

انية -2  جدول عمليات امل

 2020 2019       بحساب م.د
 ق.م ق.م.ت

2021 2022 

ـــةجملة   انـــــــيـ ـــيل املـــــ ـــــــداخـ  38618 34449 30494 32185  مــ

      16.1% -5.3% 13.0% 12.1% 

بائية 1  35091 30816 27147 28901  املداخيل ا

    17.9% -6.1% 13.5% 13.9% 

بائية 2  3067 3103 2568 3034  املداخيل غ ا

بات 3  460 530 779 250  ال

ـــفجملة   ـــ ــيـــةنــ انـ ــــات املـــ  47166 44241 40894 35778  ــــــقـ

    10.3% 14.3% 8.2% 6.6% 

 21573 20345 19203 16765  نفقات التأج 1

سي 2  1987 2186 2357 1606  نفقات ال

 14267 12896 11223 9970  دخالتنفقات الت 3

ثمار 4  4183 4218 4186 4125  نفقات االس

 131 302 189 107  نفقات العمليات املالية 5

ل 6  4326 3782 3736 3205  نفقات التمو

 699 511      النفقات الطارئة و غ املوزعة 7

بات واملصادرة 1 يجة األولية دون  ال  4982- 6635- 7493- 938-  الن

سبة من الناتج    %3.6- %5.3- %6.4- %0.8-  ال

بات و  2 ز  دون ال  9308- 10417- 11229- 4143-  املصادرة ال

سبة من الناتج    %6.7- %8.3- %9.6- %3.4-  ال

بات و املصادرة  3 ز باعتبار ال  8548- 9792- 10400- 3593-  ال

سبة من الناتج    %6.2- %7.8- %8.9- %2.9-  ال

 

 2020 2019       بحساب م.د
 ق.م ق.م.ت

2021 2022 

 57291 55520 48833 42275  جملة موارد الدولة   

انية 1  38618 34449 30494 32185  مداخيل امل

نة 2 ز  18673 21071 18339 10090  موارد ا

اليف الدولة     57291 55520 48833 42275  جملة ت

اليف 1 انية ت  47166 44241 40894 35778  امل

اليف 2 ز ت ل ال نة دون  تمو ز  10125 11279 7939 6497  ا
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ل  -3 نة)جدول عمليات تمو ز انية (عمليات ا   امل

 

 2020 2019        بحساب م.د
 ق.م ق.م.ت

2021 2022 

ـــنـــــةجملة    ـــــوارد الـــخـــــز  18673 21071 18338.8 10090  مــ

اضجملة   1  19983 20270 15896.8 9693  موارد االق

ار  اض ا  12652 12150 4770.5 7053  موارد االق

اض الداخ    7331 8120 11126.3 2640  موارد االق

نة األخرى موارد اجملة   2  1310- 801 2442.0 397  ز

 150 150 158.8 182  استخالص أصل قروض   

نة مختلفة   1460- 651 2283.2 215  موارد خز
       

اليف  ــــة جملة ت ـــنـــ ــــ ـــــز  18673 21071 18338.8 10090  ا

 10025 11129 7393.7 6397  سديد أصل الدينجملة   1

 4473 6176 4285.8 5234  ارأصل الدين اسديد   

 5552 4953 3107.9 1163  أصل الدين الداخسديد   

بات 2 ز باعتبار ال ل ال ارجية تمو  8548 9792 10400.1 3593  واملصادرة ا

نة الصافيةقروض و  3 ز  100 150 545.0 100  سبقات ا

 

 

  

 

  






