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  تقديـــــــــــــم

المتمثلة و 2022مع مطلع سنة على الساحة العالمية االستثنائية المستجدات  في ظل

وتبعاتها  19-من جائحة كوفيدعرقلت التعافي التي األوكرانية -الروسيةألزمة في اندالع ا

 فيالتضخـم  ت معدالتارتفـع .جديدةيـة بانتكاسـة لمقتصاديـة العااال فاقصابت اآلوأ

حالة عدم  تعارتفكما والمواد األساسية  النفطرتفـاع أسـعار الالبلـدان نتيجـة  أغلب

بما  مما أفضى إلى مراجعة النمو العالمي التحديات الجيوسياسية، التي أفرزتهااليقين 

   التحاد األوروبي الشريك األساسي لتونس.في ذلك النمو في ا

هذه  أدتحيث  األوكرانية-الروسيةزمة األتأثر االقتصاد الوطني من ، وكسائر بلدان العالم

إضافية على توازنات المالية العمومية بالعالقة مع االرتفاع الحاد  تاضغوطإلى األخيرة 

سالسل إضافة إلى إرباك  ،في األسواق العالميةفي أسعار النفط والمواد األساسية 

ا تدهورزمة نتج عن هذه األ اكم .األساسيةالداخلية بالمواد  التوريد وانتظام تزويد السوق

 وارتفاع كلفة الميزان التجاري وضغوطات متزايدة على أسعار الصرفعلى مستوى 

  .التداين بنسبة فائدة متغيرة

ميزانية الدولة خالل التسعة أشهر تطور الظرف االقتصادي وعلى نسق تنفيذ وبناء على 

قانون المعتمدة عند اعداد من الضروري مراجعة الفرضيات  بات 2022األولى من سنة 

وسعر  والمواد األساسية النفطأسعار خاصة المتعلقة بالنمو و 2022المالية لسنة 

 .2022لسنة  مالية تعديلي صرف أهم العمالت األجنبية خاصة الدوالر، وإقرار قانون

 وفقا لما يلي: 2022الدولة لسنة  تم تحيين ميزانية ،األساسوعلى هذا 

مقدرة بقانون المالية األصلي إلى  %2.6نسبة النمو باألسعار القارة من  مراجعة ▪

2.2%. 

مقدرة بقانون المالية  دوالر للبرميل 75مراجعة فرضية سعر برميل النفط من  ▪

 دوالر للبرميل. 100.5 األصلي إلى

مقابل نسبة  %22.6 بنسبة 2022الذاتية للميزانية لكامل سنة  المواردطور ت ▪

مقارنة بتقديرات م.د  2512 بـ مبرمجة بقانون المالية األصلي أي زيادة %12.1 بـ تطور

م.د ومداخيل  949مداخيل جبائية لحد ، متأتية من 2022لسنة األصلي قانون المالية 

 م.د. 655لحد  م.د وهبات 908لحد  غير جبائية
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مقارنة م.د  3748بـ  تسديد أصل الدين اعتبارنية دون الميزا ارتفاع نفقات ▪

  من:متأتية أساسا  2022لسنة  األصلي بتقديرات قانون المالية

 د .م 2891د مقابل .م 7628لتبلغ  المحروقات دعم نفقات فيد .م 4737 زيادة بـ

تحيين معدل سعر برميل النفط في حدود  ة إلىويعزى ذلك خاصّ  مقدرة أوليّا،

 دوالر للبرميل مقدرة أوليا 75دوالر للبرميل لكامل السنة عوضا عن  100.5

شهريا وبصفة  عدم تفعيل التعديل األوتوماتيكي ألسعار المواد البتروليةو

 كما هو مبرمج بقانون المالية. 2022 سنة منتظمة خالل الفترة المنقضية من

  خاصة إلقرار برنامج جديد للزيادة في نتيجة  د في نفقات التأجيرم. 258زيادة بـ

 كلفة نفقات التأجير لتبلغ ،2022األجور في الوظيفة العمومية بداية من أكتوبر 

تم ترسيمه بقسم النفقات الطارئة م.د سي 279م.د (جزء منها يقدر بـ 21832

نفقات التأجير ما وغير الموزعة وبذلك سيبلغ حجم النفقات المرسمة بقسم 

 .م.د مقدرة أوليّا 21573مقابل  م.د) 21553قيمته 

  الدين العمومي. فائدة م.د بعنوان 227بـ زيادة 

  النفقات خاصة م.د تهم  1474اقتصاد في بقية بنود نفقات الميزانية بـ

 م.د. 147م.د ونفقات التسيير لحد  913ذات الصبغة التنموية لحد 

إلى أهم النتائج  2022وتبعا لما تقدم ينتظر أن يفضي تنفيذ ميزانية الدولة لكامل سنة 

   المحينة التالية:

م.د  60820ليبلغ  مقارنة بقانون المالية األصلي %6.2بنسبة  الميزانية حجم ارتفاع ▪

 .2021مسجل سنة م.د  55033و أوليا مقدر م.د  57291مقابل 

مقدرة  %5.3مقابل  %8.3في حدود  المحلي اإلجمالينسبة الدعم من الناتج  ▪

 أوليا.

 مقدرة أوليا. %25.0مقابل  %23.6نسبة خدمة الدين من الميزانية في حدود  ▪

من الناتج  %7.7-دون الهبات والمصادرة في حدود  مستوى عجز الميزانية ▪

مسجل سنة  %7.7- م إقراره بقانون المالية األصلي وت %6.7-المحلي اإلجمالي مقابل 

2021. 

 %79.9 مقابل اإلجمالي من الناتج المحلي %80.2في حدود سبة المديونية ن ▪

  .2021سنة مسجلة في 
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  قانون المالية األصليوتوازن تذكير بأهم فرضيات 

م.د مقارنة  1771أو  %3.2 م.د أي بزيادة 57291بـ  2022حجم ميزانية الدّولة لسنة تم تقدير 

  .2021لسنة  بقانون المالية التعديليالمحينة بالنّتائج 

 واعتمدت هذه التقديرات بالخصوص على الفرضيات والمعطيات التالية: 

طبقا لمنوال  االقتصاديةوتطوّر مختلف المؤشرات  2021النّتائج المتوقّعة لسنة  ▪

  ،%2.6في حدود  اقتصادينمو الذي توقع نسبة  2022التنمية لسنة 

 ،2022صرف الدّوالر لكامل سنة  لسعر 2021معدل األشهر األخيرة من سنة  اعتماد ▪

دوالر تمّ على  70 مقابل معدل دوالر 75في حدود  النفط سعر برميل معدل اعتماد ▪

 ،2021الميزانيّة التعديلية لسنة  أساسه إعداد

االنطالق في تفعيل عدة إصالحات اقتصادية وجبائية للحد من انزالق المالية  ▪

 عمومية.ال

 م.د بعنوان مداخيل المصادرة والتخصيص. 300تعبئة  ▪

 الجبائي النظام تبسيط قصد الجبائية للمنظومة الشامل اإلصالح خطة مواصلة ▪

 ،الجبائية العدالة وتحقيق الجبائي وتخفيف العبء

 موارد استخالص مجهود دعم خالل من وذلك الذاتية الدولة موارد تعبئة تدعيم ▪

 أخذا مثقلة أو فورية من استخالصات للدولة الالزمة المالية الموارد وتعبئة الدولة

 الصحية. الجائحة من المتضررة المؤسسات لوضعية االعتبار بعين

 ،(التبغ) االختصاصالترفيع في أسعار مواد  ▪

وذلك باعتماد فرضية م.د  21573في حدود  نفقات التأجيربعنوان  اعتماداترصد  ▪

جديد للزيادة في األجور من ناحية وإقرار برنامج لإلحالة على التقاعد  عدم إقرار برنامج

 .من ناحية أخرى قبل السن القانونية
 نفقات التسيير. م.د بعنوان  1987رصد  ▪

نفقات لدعم المحروقات والكهرباء في حدود ، منها عمم.د للدّ  7262 تخصيص مبلغ ▪

  لألسعار. تعديل اآلليم.د وذلك باعتماد فرضية تفعيل ال 2891

م.د كلفة برنامج  192وذلك باعتبار مبلغ  التدخالت األخرىم.د لنفقات  7005رصد  ▪

  التقاعد المبكر.

 .االستثمارم.د لنفقات  4183رصد  ▪

 (فائدة الدين).نفقات التمويل م.د بعنوان  4326تسديد  ▪
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أساسا  2022ولة بقانون المالية األصلي لسنة ميزانيّة الدّ  اتسمت وتبعا لما سبق ذكره،

  بالخصائص التالية:

 . %25.4 في حدودنسبة ضغط جبائي  تسجيل ▪

 ةعمتوقّ %62 مقابلالدولة % من جملة موارد 67.4 نسبة اتيةذّالموارد المناب  بلوغ ▪

 ،2021لسنة 

المحلي من الناتج  %15.6و  الميزانيةجور من نفقـات لألناب كم %45.7حوالي تسجيل  ▪

على  %46.8و  %10.3و  %43.9من جملة الموارد الذاتية مقابل  %55.9و  اإلجمالي

  ، 2010التوالي سنة 

جملة مداخيل الميزانية من  %18.8و  جملة النّفقاتن م %15.4إلى حجم الدّعم  ارتفاع ▪

  ،المحلي اإلجمالياتج النّ نــم %5.3و 

اتج من النّ %6.7في حدود دون الهبات والمصادرة حصر مستوى عجز الميزانية  ▪

 م.د. 18673حاجيات تمويل في حدود  استدعىوهو ما ، المحلي اإلجمالي

 مستوى 2022لسنة بقانون المالية األصلي حجم الدين العمومي المقدر بلوغ  ▪

 من الناتج المحلي اإلجمالي. %82.6م.د وهو ما يمثل  114142
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  2022 سبتمبرتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى 

، 2021سنة ، مقارنة بنفس الفترة من 2022 سبتمبرأفضى تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى 

  إلى تسجيل النتائج التالية:

  ميزانية الدولة مداخيل. 1

م.د أي  28253ما قدره  2022 سبتمبرالجملية لميزانية الدولة إلى موفى  المداخيلبلغت 

ونسبة إنجاز مقارنة  2021مقارنة بنفس الفترة من سنة  %20.3 أو م.د 4763 بــزيادة 

  .%73.2في حدود  2022بقانون المالية األصلي لسنة 

حسب طبيعة  2022ويبين الرسم التالي نسب اإلنجاز مقارنة بقانون المالية لسنة 

 المداخيل:

  2022 نسبة اإلنجاز مقارنة بقانون المالية: 1 رسم بياني عدد

  
 

  المداخيل الجبائية.أ

 م.د مسجلة بذلك تطورا 25926ما قدره  2022 سبتمبربلغت المداخيل الجبائية إلى موفى 

مقارنة بقانون المالية األصلي  %73.9م.د ونسبة إنجاز في حدود  3783 زيادة بـ أو %17.1بـ

  بـ:ويفسر هذا التطور خاصة  2022لسنة 

 مردود العفو  بالعالقة خاصة مع م.د 520% أو 7.4 بـ ارتفاع مردود الضريبة على الدخل

على غرار  2022لسنة  بقانون المالية األصلي اقرارهاالتي تم الجبائية اإلجراءات الجبائي و

 شخاص الخاضعين لألنظمة التقديرية.إحكام مراقبة األ

  بالعالقة خاصة م.د  250أو  %68.4ارتفاع مردود الضريبة على الشركات البترولية بنسبة

 وارتفاع سعر صرف الدوالر في األسواق العالمية ارتفاع أسعار برميل النفطمع 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022ة التعديلي لسنة يّقانون المالحول تقرير ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن المبلغ المسجل من مردود الضريبة على إلى ، مع اإلشارة مقابل الدينار األمريكي

في حدود  2020يتضمن جزءا بعنوان سنة  2021إلى موفى سبتمبر الشركات البترولية 

مقارنة بموفى  %111.9مردود الضريبة بنسبة  يرتفعم.د، ودون اعتبار هذا المبلغ  75

 .2021 سبتمبر

  سبتمبرإلى موفى  د.م 341أو  %19.8تطور مردود الضريبة على الشركات غير البترولية بـ 

نتيجة تطور مجهود اإلستخالص  بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة 2022

 ومردود العفو الجبائي.

 2022 من قانون المالية إنجاز األداءات المباشرة : نسبة2رسم بياني عدد 

  
م.د إلى  2672أو  %20.5وفيما يتعلق باألداءات غير المباشرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 

مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وتتأتى هذه الزيادة من  2022 سبتمبرموفى 

 من االستخالصات الموظفة على التوريدوم.د  1313ستخالصات بالنظام الداخلي لحد اال

  م.د. 1359لحد 

بتحسن مردود جل األداءات  2022 سبتمبروتتميز األداءات غير المباشرة إلى موفى 

  والضرائب على غرار:



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022ة التعديلي لسنة يّقانون المالحول تقرير ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  م.د في  1026 م.د مقابل 1345 لتبلغ م.د 319أو  %31.0مردود المعاليم الديوانية بنسبة

نفس الفترة من السنة الماضية وذلك بالعالقة مع ارتفاع قيمة الواردات بالنظام 

باإلضافة إلى مراجعة  2022في موفى سبتمبر  %25.9العام دون الطاقة بنسبة 

على المنتجات اإلستهالكية أو التي لها مثيل مصنوع المعاليم الديوانية الموظفة 

  .محليا

  م.د مقابل  7581بلغ يلم.د  1118أو % 17.3مردود األداء على القيمة المضافة بنسبة

من  ارتفاع قيمة الوارداتمردّه أساسا  الفارطةم.د في نفس الفترة من السنة  6463

 :والمتمثلة أساسا في من ناحية أخرىاإلجراءات الجبائية ناحية ومردود العفو الجبائي و

  حذف نظام توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة لشركات التجارة

 ،الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة

  إخضاع تجارة التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة لألداء على

 المضافة.القيمة 

  م.د  2354 م.د مقابل 2632ليبلغ م.د  278أو  %11.8بنسبة  االستهالكمردود معلوم

معلوم اإلستهالك على  خاصة من وتتأتى الزيادة الماضية،في نفس الفترة من السنة 

ومعلوم اإلستهالك  م.د) 48ومعلوم اإلستهالك على المحروقات (م.د)  151( التبغ

   )م.د 44( على السيارات

  م.د مقابل 4114لتبلغ م.د  957أو  %30.3مردود األداءات والمعاليم األخرى بنسبة   

خاصة من إدراج المداخيل وتتأتى الزيادة م.د في نفس الفترة من السنة الماضية.  3157

الضريبة على  بعائداتالمتأتية من المساهمة الظرفية التضامنية المدرجة سابقا 

مصادر الضمان االجتماعي" حساب تنويع الخاص "الحساب  الدخل والشركات ضمن

 2022في موفى سبتمبر  دم. 489والبالغة  لتمويل صناديق الضمان االجتماعي

باإلضافة إلى إجراءات جبائية تم إقرارها بقانون  ،2022قانون المالية لسنة بالمحدث و

 على غرار: 2022المالية األصلي لسنة 

  على البيئة،مراجعة نسبة المعلوم للمحافظة 

  زات على تذاكر البيع المسلمة من قبل المغاإحداث معلوم طابع جبائي

 مستغلين لعالمة تجارية أجنبية،الالتجارية و

  تعريفة معلوم التسجيل القار ومبلغ أتاوة البحث، تحيين 

 .تحيين تعريفة معلوم الجوالن 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022ة التعديلي لسنة يّقانون المالحول تقرير ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :الموالي تطور المداخيل الجبائية ويلخص الجدول

 : المداخيل الجبائية1جدول عدد 

 2020 بحساب م.د

2021 2022 

موفى 
  سبتمبر

كامل 
  السنة

   )1(ق.م
موفى 
  سبتمبر

نسبة 
اإلنجاز / 

  ق.م

 %73.3 10254 13987 12681 9143 12068 األداءات المـباشرة
  -4.6% 4.1% 5.1% 5.9% 12.2%   

 %75.3 7571 10054 9485 7050 8945 الدخل على الضريبة
 %54.8 616 1123 800 366 510 الشركات البتروليةالضريبة على 
 %73.6 2068 2811 2396 1727 2613 الشركات غير البتروليةالضريبة على 

 %74.3 15672 21104 17724 13000 15079 األداءات غير المـباشرة
  -7.2% 23.6% 17.5% 19.9% 20.5%   

 %72.5 1345 1856 1420 1026 1228 الديوانيةالمعاليم 
 %76.0 7581 9976 8765 6463 7201 األداء على القيمة المضافة

 %67.0 2632 3930 3203 2354 2889 معلوم االستهالك
 %77.0 4114 5341 4336 3157 3761 أداءات و معاليم أخرى

 %73.9 25926 35091 30405 22143 27147 جملة المداخيل الجبائية
  -6.1% 14.7% 12.0% 13.9% 17.1%   

  المداخيل غير الجبائية والهبات  .ب

   ما قدره 2022 سبتمبر موفى إلى المستخلصة والهبات غير الجبائية المداخيل بلغت

م.د 980 أو %72.7زيادة بـ أي  2021مقارنة بنفس الفترة من سنة م.د  1347مقابل م.د  2327

  .2022مقارنة بقانون المالية األصلي لسنة  %66حدود إنجاز في  ونسبة

م.د 892بـ الهبات الخارجية  مداخيلبارتفاع م.د) أساسا  980( الصافية الزيادة هفسر هذتو

  م.د متأتية من اإلتحاد األوروبي. 688منها 

 خاصة من عائدات المساهمات 2022 سبتمبروتتأتى المداخيل غير الجبائية إلى موفى 

عبور  أتاوة ومن مداخيلمتأتية من مرابيح البنك المركزي) م.د  361منها ( م.د 509لحد 

  .م.د 45ومداخيل المصادرة في حدود  م.د 335 لحد الغاز الجزائري

 ويلخص الجدول الموالي جملة المداخيل غير الجبائية والهبات:

                                                           
  .2021لسنة  في خانة ق.م وقع احتسابها مقارنة بقانون المالية التعديلي نسب التطور )1(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022ة التعديلي لسنة يّقانون المالحول تقرير ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : المداخيل غير الجبائية والهبات 2جدول عدد 

 2020 بحساب م.د

2021 2022 

موفى 
  سبتمبر

كامل 
  السنة

  م ق.
موفى 
  سبتمبر

نسبة 
اإلنجاز / 

  م.ق
 %58.3  509  873  807  638 933 عائدات المساهمات

 %50.8 335 659 582 103 332 مداخيل عبور الغاز
 %0.0 0 628 593 0 280 مداخيل تسويق المحروقات

 %15.0 45 300 50 50 50 مداخيل المصادرة
 %82.7 502 607 1066 512 973 مداخيل أخرى

 %45.3 1391 3067 3098 1303 2568 جملة المداخيل غير الجبائية
 %203.5 936 460 44 44 779 الهبات

جملة المداخيل غير الجبائية 
 والهبات

3347 1347 3143 3527 2327 66.0% 

 ميزانية الدولةنفقات . 2

 زيادةم.د مسجلة بذلك  30903ما قدره  2022 سبتمبربلغت نفقات الميزانية إلى موفى 

البنود ه الزيادة هم هذت، و 2021م.د مقارنة بنفس الفترة من سنة  3365أو  %12.2 بنسبة

  التالية:

مقابل  2022 سبتمبرم.د في موفى  15677م.د لتبلغ مستوى  603نفقات التأجير بـ   .أ

وذلك نتيجة االنعكاس المالي  المنقضيةم.د خالل نفس الفترة من السنة  15075

 لإلنتدابات الجديدة والترقيات والمنح المسندة لبعض القطاعات.

    مقابل 2022 سبتمبرم.د في موفى  1015م.د لتبلغ مستوى  55نفقات التسيير بـ   .ب

 م.د خالل نفس الفترة من السنة المنقضية. 959

 سبتمبرم.د في موفى  3335م.د لتبلغ مستوى  67نفقات التدخالت دون الدعم بـ   .ت

 م.د خالل نفس الفترة من السنة المنقضية  3268مقابل  2022

 سبتمبرم.د في موفى  4981م.د لتبلغ مستوى  2368نفقات الدعم بـ في صافية زيادة   .ث

تهم هذه الزيادة م.د خالل نفس الفترة من السنة المنقضية،  2613مقابل  2022

مقابل  م.د 631بـ  دعم المواد األساسيةم.د ونفقات  1748نفقات دعم المحروقات بـ 

 م.د. 12نفقات دعم النقل بـ  تراجع

 سبتمبرم.د في موفى  3239م.د لتبلغ مستوى  454بـ  (فائدة الدين) نفقات التمويل  .ج

 م.د خالل نفس الفترة من السنة المنقضية. 2785مقابل  2022



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022ة التعديلي لسنة يّقانون المالحول تقرير ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م.د في  2657م.د لتبلغ مستوى  181بـ والعمليات المالية نفقات االستثمار تراجع   .ح

 م.د خالل نفس الفترة من السنة المنقضية. 2838مقابل  2022 سبتمبرموفى 

 م.د) حسب طبيعة النفقات: 3365( ه الزيادةويبين الرسم البياني الموالي توزيع هذ

  2022 إلى موفى سبتمبر : تطور النفقات3  رسم بياني عدد

  موفى        وفى   م                                                                                   لفارق ا                                                                
 2022سبتمبر  2021بتمبر س                                                                                                                                                      

  

بقانون المالية  مقارنة 2022سبتمبر إلى موفى لجملة النفقات إلنجاز اوبلغت نسبة 

  حسب طبيعة النفقات كما يلي: تتوزع %65.5مستوى  األصلي

  2022إلى موفى سبتمبر   : نسبة اإلنجاز 4  رسم بياني عدد

 

603

55

631

1748

-12

67

-181

454

15075

959

1245

912

456

3268

2838

2785

15677

1015

1876

2660

444

3335

2657

3239

نفقات التأجير

نفقات التسيير

دعم المواد األساسية

دعم المحروقات

دعم النقل

تدخالت أخرى

اإلستثمار والعمليات المالية

)فائدة الدين(نفقات التمويل  

72.7%

51.1%

49.8%

92.0%

74.1%

47.6%

62.3%

37.4%

74.9%

التأجير 

التسيير 

دعم المواد األساسية 

دعم المحروقات 

دعم النقل 

تدخالت أخرى 

نفقات االستثمار

نفقات العمليات المالية

نفقات التمويل



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022ة التعديلي لسنة يّقانون المالحول تقرير ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عجز الميزانية والتمويل. 3

 سبتمبرم.د في موفى  3631بلغ عجز الميزانية دون اعتبار الهبات والمصادرة مستوى 

باعتبار الهبات والمصادرة نفس الفترة من السنة الماضية، و م.د في 4142مقابل  2022

م.د مسجلة خالل نفس الفترة من السنة  4048 م.د مقابل 2650بلغ العجز مستوى ي

  .الفارطة

م.د في  7917مقابل  2022 سبتمبرم.د في موفى  7505وبلغ تسديد أصل الدين مستوى 

مقارنة  %74.8مسجال بذلك نسبة انجاز في حدود  نفس الفترة من السنة الماضية

  .م.د 2960م.د و خارجي لحد  4545يتوزع بين داخلي لحد و، 2022بقانون المالية لسنة 

 موفى .د فيم 237 مستوى بلغت فقد الصافية الخزينة وتسبقات قروض وفيما يخص

  .2021 م.د في موفى سبتمبر 1261مقابل  2022 سبتمبر

أشهر األولى التسعة م.د خالل  10392وقد نتج عن ذلك حاجيات تمويل جملية في حدود 

  .م.د 2833بـ تراجع أي  2021م.د خالل نفس الفترة من سنة  13225مقابل  2022من سنة 

 حجم الدين العمومي . 4

م.د يتوزع  110187ما قدره  2022 سبتمبربلغ حجم الدين العمومي المسجل في موفى 

  م.د. 66259خارجي لحد الم.د و  43928بين حجم الدين الداخلي لحد 

  : العموميويمثل الرسم البياني التالي هيكلة حجم الدين 
  العمومي: هيكلة حجم الدين 5رسم بياني عدد 

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022ة التعديلي لسنة يّقانون المالحول تقرير ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :2022 سبتمبرنتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى  يالموال لويحوصل الجدو

 : توازن ميزانية الدولة3جدول عدد 

  2020   بحساب م.د

2021 2022 

موفى 
 سبتمبر

)1( 

كامل 
 السنة

 ق.م
موفى 

سبتمبر 
)2( 

نسبة 
 اإلنجاز/ق.م

(1)-(2) 

 1930 %67.5 38645 57291 55032 36716 48838  جملة موارد الدولة  
 4763 %73.2 28253 38618 33547 23490 30494  الميزانية مداخيل 1
 2833- %55.7 10392 18673 21485 13225 18343  الخزينةموارد  2
 1930 %67.5 38645 57291 55032 36716 48838  جملة تكاليف الدولة  
 3365 %65.5 30903 47166 43441 27538 40894  نفقات الميزانية 1
 1435- %76.5 7742 10125 11591 9177 7943  تكاليف الخزينة دون  تمويل العجز 2
-I 4763 %73.2 28253 38618 33547 23490 30494  مـــــــــداخــــيل المـــــيزانـــــــيــــة 
 3783 %73.9 25926 35091 30405 22143 27147  المداخيل الجبائية 1
 88 %45.3 1391 3067 3098 1303 2568  المداخيل غير الجبائية 2
 892 %203.5 936 460 44 44 779  الهبات 3

-II 3365 %65.5 30903 47166 43441 27538 40894  نــــــــفــــــقـــــات المـــيزانـــيـــة 
 603 %72.7 15677 21573 20182 15075 19203  نفقات التأجير 1
 55 %51.1 1015 1987 2157 959 2357  نفقات التسيير 2
 2434 %58.3 8316 14267 12592 5882 11223  نفقات التدخالت 3

 2368 %68.6 4981 7262 6031 2613 4486    نفقات الدعم 1-3
 631 %49.8 1876 3771 2200 1245 2416  ) األساسية المواد  (  
 1748 %92.0 2660 2891 3327 912 1470  ت)(المحروقا    
 12- %74.1 444 600 504 456 600  (النقل)    

 67 %47.6 3335 7005 6561 3268 6737   تدخالت أخرى 3-2
 106- %62.3 2608 4183 4506 2713 4186  نفقات االستثمار 4
 76- %37.4 49 131 303 125 189  نفقات العمليات المالية 5
 454 %74.9 3239 4326 3701 2785 3736  نفقات التمويل 6
     698        النفقات الطارئة و غير الموزعة 7

 965  392- 4982- 6287- 1357- 7493-  النتيجة األولية دون الهبات والمصادرة 1

     %3.6- %4.8-   %6.3-  المحلي اإلجمالي النسبة من الناتج  

 511  3631- 9308- 9988- 4142- 11229-  العجز  دون الهبات و المصادرة 2

     %6.7- %7.7-   %9.4-  المحلي اإلجمالي النسبة من الناتج  

 1398  2650- 8548- 9894- 4048- 10400-  العجز باعتبار الهبات و المصادرة  3

     %6.2- %7.6-   %8.7-  المحلي اإلجمالي النسبة من الناتج  
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  2022يزانية الدولة لسنة تحيين م

 تحيين فرضيات التوازن . 1

من سنة  ىلاألوأشهر  التسعةمستجدات و 2021النتائج المسجلة إلى موفى سنة  باعتبار

الوطني والعالمي والضّغوطات االقتصادي تطوّرات الظرف االعتبار  وأخذا بعين 2022

  على أساس الفرضيات التالية: 2022تم تحيين ميزانية الدولة لسنة  ،والمستجدات

 2022مقدرة أوليا لسنة  %2.6مقابل  %2.2 تحيين نسبة النمو باألسعار القارة بــ،  

  دوالر للبرميل لكامل السنة عوضا  100.5تحيين معدل سعر برميل النفط في حدود

 دوالر للبرميل مقدرة أوليا، 75عن 

 2022ة العموميّة بداية من أكتوبر إقرار زيادة عامّة في األجور لكافة أعوان الوظيف 

 2022الترفيع في األجر األدنى المضمون بداية من أكتوبر مع فيفري  6تفعيل اتّفاق و

 3سعار المحروقات بالسّوق الداخليّة بنسبة تفعيل آليّة التعديل األوتوماتيكي أل% 

مناسبات خالل الفترة  4، مع اإلشارة إلى أنه وقع تعديل األسعار في 2022لبقية سنة 

 .2022المنقضية من سنة 

    م.د مبرمجة  300عوضا عن  م.د بعنوان مداخيل المصادرة والتخصيص 200تعبئة

   .أوليا

 ميزانية الدولة  مداخيل. 2

 %6.5ـبم.د أي تطورا  41130ما قدره  2022من المنتظر أن تبلغ جملة الموارد الذاتية لسنة 

م.د بالمقارنة  7583أو  %22.6بـ و  م.د بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية األصلي 2512أو 

  .2021مع نتائج 

  :2022لسنة ويبين الرسم البياني الموالي توزيع الزيادة في مداخيل ميزانية الدولة 
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 2022: تحيين موارد ميزانية الدولة لسنة  6  رسم بياني عدد

  

م.د)  2512( بالمقارنة مع التقديرات األولية اإلضافية لميزانية الدولة المداخيلوتتأتى هذه 

  من:

  على مستوى المداخيل الجبائية  .أ

مقارنة م.د  949زيادة بـ  م.د أي 36040ما قدره لمداخيل الجبائية ابلغ تمن المنتظر أن 
سنة لمقارنة بالنتائج المسجّلة  %18.5أو م.د  5635زيادة بحوالي و بقانون المالية األصلي

2021. 

 الجبائية باألساس: االستخالصاتويهمّ التّحسّن في 

 :م.د مقارنة بقانون  431صافية بـ  زيادةمن المنتظر أن تسجل  األداءات المباشرة

. 2021المسجّلة سنة  مقارنة بالنتائج %18.3أو م.د  2321 ـالمالية األصلي، وزيادة ب

 كاآلتي: األداءات والضرائبحسب م.د)  431( هذه الزيادة وتتوزع

 :نقصاأن يسجل مردود الضريبة على الدخل  من المتوقع الضريبة على الدخل 

مقارنة بالنتائج  %9.0أو م.د  849 زيادة بـاألصلي وم.د مقارنة بقانون المالية 125بـ

 .2021المسجلة سنة 

38618

949

908

65541130

مـــــــــداخــــيل 
المـــــيزانـــــــيــــة 

)2022م .ق(

المداخيل 
الجبائية 

)اإلضافية(

المداخيل غير 
الجبائية 

)اإلضافية(

الهبات 
)اإلضافية(

مـــــــــداخــــيل 
المـــــيزانـــــــيــــة 

)2022تحيين (

موارد إضافية
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 من المنتظر أن يسجل مردود الضريبة على  :الضريبة على الشركات البترولية

 م.د 867م.د مقارنة بقانون المالية األصلي وبحوالي  544الشركات البترولية زيادة بـ 

وذلك بالعالقة مع مراجعة معدل سعر برميل  2021مقارنة بالنتائج المسجلة سنة 

دوالر مقدرة أوليا  75دوالر للبرميل مقابل  100.5إلى ” النفط الخام من نوع "البرنت

  .2021 دوالر للبرميل مسجلة سنة 70.7و

 يسجل مردود الضريبة على  أن المتوقعمن  :الضريبة على الشركات غير البترولية

م.د مقارنة بقانون المالية األصلي وزيادة  12بـ تقدر  البترولية زيادة غير الشركات

 .2021مقارنة بالنتائج المسجلة سنة  %25.2أو م.د  604بحوالي 

  :م.د مقارنة بقانون  518بـ زيادة صافية من المنتظر أن تسجل األداءات غير المباشرة

 .2021بالمقارنة مع نتائج سنة  %18.7أو م.د  3315المالية األصلي وزيادة بـ 

 زيادةغير المباشرة بالنظام الداخلي  األداءاتوحسب األنظمة، من المنتظر أن تسجل 

، 2021 سنة م.د بالمقارنة مع نتائج 1661م.د مقارنة بالتقديرات األولية وزيادة بـ  154بـ 

م.د مقارنة مع قانون  364بـ  زيادةستسجل هذه االستخالصات بالنظام الديواني و

 .2021م.د مقارنة مع نتائج سنة  1654وزيادة بـ المالية األصلي 

  وتتوزع األداءات غير المباشرة كما يلي:

  :حافظت على نفس المبلغ المرسم في قانون المالية األصلي أي المعاليم الديوانية

 . م.د 1856

  :يقدر مردود األداء على القيمة المضافة المحين لسنة األداء على القيمة المضافة

أو م.د  1261 و م.د مقارنة بقانون المالية األصلي 50م.د أي زيادة بــ  10026بـ  2022

من  بالعالقة خاصة مع تحسن مردود االستخالص 2021سنة  مقارنة بنتائج 14.4%

 .ناحية ومردود العفو الجبائي من ناحية أخرى

  :م.د أي  3630بـ  2022يقدر معلوم االستهالك المحين لسنة معلوم االستهالك

مقارنة  %13.3أو م.د  427م.د مقارنة بقانون المالية األصلي وزيادة بــ  300نقص بــ 

النقص الحاصل في مردود إجراء الترفيع  إلى أساساذلك  ويعزى 2021سنة  بنتائج

 .في أسعار التبغ

  :يقدر مردود األداءات والمعاليم األخرى المحين لسنة األداءات والمعاليم األخرى

 م.د 1191م.د مقارنة بقانون المالية األصلي وزيادة بــ  769بــ  زيادةم.د أي  5527بـ  2022

مع تحسن مردود  أساسابالعالقة ذلك و 2021 سنة مقارنة بنتائج %27.5أو 

 .االستخالص
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وتتراجع هذه  %،24.9ـدود وتفضي هذه التّقديرات إلى نسبـة ضغط جبائي جملي في ح

  الجباية البترولية. اعتباردون  %23.8مستوى النسبة إلى 

  . 2022لسنة المداخيل الجبائية المحينة هيكلة التالي ويحوصل الرسم البياني 

  2022المداخيل الجبائية المحينة لسنة هيكلة : 7رسم بياني عدد 

 

 المداخيل غير الجبائيةعلى مستوى   .ب

م.د مقدرة  3067م.د مقابل  3975بـحوالي  2022تقدر المداخيل غير الجبائية المحينة لسنة 
مقارنة بنتائج سنة  %28.3أو م.د  877وزيادة بـ  %29.6أو  م.د 908بـ  صافية أوليا أي زيادة

2021. 

  تحيين الموارد غير الجبائية على أساس: وتم

 م.د مقدرة أوليا  659زائري مقابل م.د بعنوان أتاوة عبور أنبوب الغاز الج 1527 تعبئة

ارتفاع كميات الغاز الجزائري العابرة للتراب ارتفاع سعر برميل النفط و بالعالقة مع

مكعب مليار متر  19.4مقابل  2022متوقعة لسنة مليار متر مكعب  23.3( التونسي

 .أوليا) مقدرة
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 م.د مقدرة أوليا نتيجة مراجعة  628م.د بعنوان مداخيل النفط مقابل  922 تحصيل

           دوالر للبرميل مقابل 100.5إلى ” معدل سعر برميل النفط الخام من نوع "البرنت

 دوالر مقدرة أوليا، 75

  م.د مقدرة  300م.د مقابل  200المصادرة في حدود التخصيص وتعبئة موارد بعنوان

 شركة األدوية  ومنهاشركات المصادرة البعض وتهم باألساس التفويت في  أوليا

 م.د)،  45(

  م.د  873د مقابل .م 535م.د لتبلغ  338بـ المساهمات الراجعة للدولة تراجع عائدات

 .مقدرة أوليا

حسب أهم  2022يبين الجدول الموالي تقديرات عائدات المساهمات المحينة لسنة و

  المؤسسات: 

 عائدات المساهمات: 4جدول عدد 

 2021 2020 بحساب م.د
2022 

  ق.م.ت  ق.م
 361 600 568 704  البنك المركزي التونسي

   213   147 المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية
     80   صندوق  الودائع  واألمانات

 10 10   10 المدني و المطاراتديوان الطيران 
 16 20 75 20 ديوان البحرية التجارية والموانئ

 60      صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
 19   13   البنك الوطني الفالحي

 15 10 10   بنك اإلسكان
 25 15 45 43 شركة البحيرة للتطوير و االستثمار

 10     الديوان الوطني للحماية المدنية
 19 5 16 9 مؤسسات أخرى

 535 873 807 933 الـمـجمـوع

  م.د مقدرة أوليا 607م.د مقابل  791مداخيل غير جبائيّة أخرى بقيمة. 

 على مستوى الهبات الخارجية  .ت

مقابل م.د  1115تعبئة هبات خارجية محينة في حدود  2022من المنتظر أن يتم خالل سنة 

وتتأتى هذه الهبات أساسا  .2021مسجلة خالل سنة م.د  44.3 م.د مقدرة أوليا و 460

  وخاصة منها: وبي والواليات المتحدة األمريكيةمن برامج تعاون مع االتحاد األور

  :م.د 432برنامج دعم الحوكمة االقتصادية، 
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  جائحة كوفيد ودعم النشاط برنامج لدعم اإلجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات

 م.د، 128االقتصادي: 

 م.د، 64: جتماعيبرنامج دعم اإلدماج اإل 

  :م.د، 48برنامج دعم التنمية الريفية 

  :م.د، 44برنامج التحول الطاقي 

  :م.د، 24برنامج دعم التعليم والبحث واإلبتكار 

  م.د. 19: التنافسية ودعم الصادراتدعم برنامج  

 2022الهبات المحينة لسنة لي تطور المداخيل غير الجبائية وويبين الرسم البياني الموا

  .ومقارنتها بتقديرات قانون المالية األصلي

 2022: المداخيل غير الجبائية والهبات المحينة لسنة 8رسم بياني عدد 

  ق.م.ت .م   ق                                     2022و ق.م  ق.م.ت الفارق بين                                                           

  

 نفقات ميزانية الدولة  . 3

وبالنظر  2022من سنة  سبتمبروموفى  2021المسجلة إلى نهاية سنة على ضوء النتائج 

 وظروف أحداثمع  2022لسنة  الميزانية التعديلية مشروع إعداد توقيت تزامنإلى 

 بين تتشابك تحدياته الذي المتقلب العالمي االقتصادي المشهد يعكسها استثنائية

 تزايدت غير مسبوقة تضخم موجة وبين منها التعافي على والقدرة كورونا جائحة تداعيات

النفقات لكامل تم تحيين حجم  ،األوكرانية-الروسية األزمة جرّاء السلبية تهااوتبع حدتها

-338

868

294

-100

184

655

873

659

628

300

607

460

535

1527

922

200

791

1115

عائدات المساهمات

مداخيل عبور الغاز

مداخيل تسويق المحروقات

مداخيل التخصيص والمصادرة

مداخيل غير جبائية أخرى

الهبات



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022ة التعديلي لسنة يّقانون المالحول تقرير ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
22 

م.د مقارنة بقانون المالية  3748صافية بــ  أي زيادةم.د،  50914 ما قدرهب 2022سنة 

 البنود التالية: وتتوزع حسباألصلي، 

 نفقات التأجير.أ

 بالعالقة مع إقرار م.د 21832مستوى  2022لكامل سنة  كتلة األجورمن المنتظر أن تبلغ 

والذي تبلغ  2022بداية من أكتوبر  الوظيفة العموميةبرنامج جديد للزيادة في األجور في 

سم سيقع إدراجه بقم.د  279بـ يقدر  هذه النفقاتا من جزءويشار إلى أن م.د.  195كلفته 

وبذلك سيبلغ حجم النفقات المرسمة بقسم نفقات النفقات الطارئة وغير الموزعة. 

  .م.د مقدرة أوليّا 21573مقابل  م.د 21553التأجير ما قيمته 

أخذت أنّ نفقات التأجير أصبحت تمثل عبئا ثقيال على ميزانية الدولة حيث  وتجدر اإلشارة

لتسجل  2010منذ سنة  انسبة هذه النفقات من الناتج المحلي اإلجمالي منحى تصاعدي

 2022سنة لمنتظرة  %15.1 ونسبة 2020سنة لن الناتج المحلي اإلجمالي م %16.1 نسبة

  .2021مسجلة في  %15.5مقابل 

  :2010الرسم البياني التالي تطور نفقات التأجير منذ سنة ويبين 

  : تطور نفقات التأجير9رسم بياني عدد 
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 نفقات التسيير  .ب

مقارنة م.د  147 بــ اقتصادا 2022من المنتظر أن تسجل نفقات التسيير المحينة لسنة 

ذلك بعد تعديل بعض بنود م.د و 1840 بقانون المالية األصلي لتبلغ المرسّمبالمبلغ 

 بعض الوزارات. لالنفقات 

 نفقات الدعم   .ت

بلغ تم.د مقارنة بقانون المالية األصلي ل 4737 دعم المحروقات بـنفقات تم الترفيع في 

  م.د مقدرة أوليا. 2891م.د مقابل  7628

  :2010المحروقات منذ سنة ويمثل الرسم البياني التالي تطور دعم 

 : تطور نفقات دعم المحروقات10 رسم بياني عدد

  
  دعم المحروقات وفقا لــلعوامل التالية:نفقات وقد تم تحيين  

  دوالر مقدرة  75دوالر للبرميل مقابل  100.5 باعتمادمراجعة فرضية سعر برميل النفط

 ة،سواق العالميّأسعار النفط في األ ارتفاعبالنظر إلى أوّليا 

 ،ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار 
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  شهريا عدم تفعيل آلية التعديل األوتوماتيكي ألسعار المحروقات بالسوق الداخلية

واالقتصار على تعديل األسعار في  2022سنة الفترة المنقضية من وبصفة ألية خالل 

 أربع مناسبات فقط (فيفري، مارس، أفريل وسبتمبر)

 انخفاض الكميات المستهلكة. 

ويبين الرسم البياني الموالي االنعكاس الصافي للعوامل المساهمة في الترفيع في دعم 

  المحروقات:

 المساهمة في الترفيع في دعم المحروقات: العوامل 11رسم بياني عدد 

  
 ويتم احتساب منحة دعم المحروقات وفقا للمعطيات التالية:

  : منحة دعم المحروقات5جدول عدد 

 بحساب م.د
  الفارق  ق.م.ت ق.م 
2022 2022 ( م.ت/ق.م.ق )   

 25.5 100.5 75    سعر برميل النفط

 4104 9241 5137 حاجيات التمويل 1

 - 600 600   قرض أرامكو  تمويل 2
لسنة المتبقية  فائض منحة الدعمتوظيف  3

  لشركة التونسية لصناعات التكرير ل 2020
- 53 53 

096 1646  مردود تعديل أسعار  4  -686  

2867 2891  منحة الدعم   3774  

2891

3494

867
686

310

7628

دعم المحروقات 
)2022م .ق(

انعكاس ارتفاع 
طسعر برميل النف

 ارتفاع سعر صرف
الدوالر

عدم اجراء كامل 
التعديالت 
المبرمجة

 انخفاض الكميات
المستهلكة

دعم المحروقات 
)2022ت .م.ق(
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) بـدوالر واحد في سعر برميل النفط تترتّب عنها كلفة انخفاضويشار أنّ كلّ زيادة (أو 

 .م.د 137بـ  نفقات الدعم) على مستوى اقتصادإضافية (أو 

بالنسبة مليمات في معدل سعر صرف الدوالر  10) بـ انخفاضوأنّ كلّ زيادة (أو 

         نفقات الدعم) على مستوى اقتصادتترتّب عنها كلفة إضافية (أو لمنظومة الدعم 

 م.د  51بـ

األوكرانية -زمة الروسيةأللوبالرغم من التأثير الكبير ، دعم المواد األساسيةيتعلق بوفيما 

على أسعار المواد الغذائية األساسية وخاصة القمح حيث شهدت األسعار العالمية 

غير مسبوقة، إال أن تراجع األسعار في األشهر األخيرة باإلضافة إلى مرتفعة مستويات 

التعامل مع األزمة خاصة من خالل العمل على تكثيف المراقبة لتأمين التزويد حسن 

المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع للحد من ظاهرة التهريب واالحتكار والمضاربة 

بمقاومة المضاربة  والمتعلق 2022لسنة  14غير المشروعة وذلك تطبيقا للمرسوم عدد 

 عليها المحافظةاجيات دعم المواد األساسية ومكن من التحكم في ح ،غير المشروعة

  .م.د3771بقانون المالية األصلي في المستوى المقدر 

بالمقارنة  2022نتظر أن ترتفع نسبة الدعم من الناتج المحلي اإلجمالي سنة وتبعا لذلك ي

كما يبينه  %4.6مقابل ) 2004(النسبة األعلى منذ سنة  %8.3لتبلغ نسبة  2021 ةمع سن

  الرسم البياني التالي:

 2010: تطور نفقات الدعم منذ سنة 12رسم بياني عدد 
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  التدخالت دون الدعم  .ث

م.د  6708ما قدره  2022من المنتظر أن تبلغ نفقات التدخالت دون الدعم لكامل سنة 

  ..دم 297بـ  نقصام.د مقدرة أوليا أي  7005مقابل 

 والعمليات المالية نفقات االستثمار.ج

  ما قدره 2022والعمليات المالية لكامل سنة  االستثمارمن المنتظر أن تبلغ نفقات 

، وذلك تهم نفقات اإلسثمار م.د 616ـ بـ انقصمقدرة أوليا أي م.د  4314 مقابلم.د  3698

بالعالقة مع تقدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بقانون المالية األصلي و نسبة استهالك 

  اإلعتمادات المخصصة لها.

 نفقات التمويل   .ح

ـ  2022تقدر نفقات التمويل المنتظرة لسنة  د مقدرة في قانون .م 4326م.د مقابل  4553بـ

ـ زيادة المالية األصلي أي  الداخلي في حدود م.د. وتتوزع هذه النفقات بين فائدة الدين  227بـ

م.د مقابل  1776الخارجي في حدود  الدين وفائدة أوليا، مقدرة م.د 2712م.د مقابل  2777

  م.د مقدرة أوليا. 1614

  :خاصة بالعوامل التاليةفي نفقات التمويل الزيادة  هفسر هذتو

  (ليبور) بأسواق اإلئتمان العالمية أدى إلى زيادة فوائد ارتفاع نسب الفائدة المتغيرة

 الدين الخارجي،

 أفركسيم بنك"نك االفريقي للصادرات والواردات إضافة الفوائد الثالثية لقرض الب"، 

   26و 13زيادة في الفوائد مسبقة الدفع نتيجة الترفيع في حجم اصدارات رقاع الخزينة 

 ،2022أسبوع لسنة  52و

   ارتفاع كلفة االيداعات بالخزينة العامة بعنوان موارد االدخار الوطني (زيادة فوائد الدين

   الداخلي)

  النفقات الطارئة وغير الموزعة  .خ

ـ  2022تقدر النفقات الطارئة وغير الموزعة المحينة لسنة  م.د مقدرة  698م.د مقابل  563بـ

حين صدور نفقات التأجير سيتم إسناده لقسم م.د  279وذلك باعتبار مبلغ يقدر بـ  أوليا

  .التطبيقية المتعلقة ببعض اإلجراءات النصوص

ويحوصل الرسم البياني التالي العوامل المساهمة في تحيين نفقات ميزانية الدولة 

  :2022لسنة 
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 نفقاتالالعوامل المساهمة في الترفيع في : 13  رسم بياني عدد

 

 عجز الميزانية. 4

حجم  من المنتظر أن يبلغباعتبار كل هذه الضغوطات والمستجدات المذكورة سابقا، 

م.د مقارنة  3529 بـ م.د أي زيادة 60820ما قدره  2022ميزانية الدولة المحين لسنة 

بتقديرات قانون المالية األصلي، وبذلك يسجل عجز الميزانية المتوقع دون اعتبار الهبات 

م.د أو  9784و من الناتج المحلي اإلجمالي  %7.7م.د أو  11099 تدهورا ليبلغوالمصادرة 

م.د أو  9308 تباعا مقابلمن الناتج المحلي اإلجمالي باعتبار الهبات و المصادرة  6.8%

مقدرة المحلي اإلجمالي من الناتج  %6.2م.د أو  8548و  المحلي اإلجمالي من الناتج 6.7%

   بقانون المالية األصلي.

47166

258

4737

227

147

913
41450914

جملة نفقات 
م .ق(الميزانية 
2022(

نفقات رنفقات التأجي
التسيير

نفقات 
التدخالت

نفقات ذات 
ة صبغة تنموي

نفقات 
التمويل

النفقات 
الطارئة و غير 

الموزعة

جملة نفقات 
الميزانية 

)2022تحيين (

نفقات إضافية

إقتصاد في النفقات



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022ة التعديلي لسنة يّقانون المالحول تقرير ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
28 

 )2(: تطور نسبة عجز ميزانية الدولة من الناتج المحلي اإلجمالي14رسم بياني عدد 

  

  وارد التمويلومحاجيات .  5

م.د مقابل  19690مستوى  2022حاجيات التمويل المحينة لسنة  من المتوقع أن تبلغ

  م.د تتوزع كما يلي: 1017م.د مقدرة أوليا أي حاجيات تمويل إضافية في حدود  18673

 : حاجيات التمويل6جدول عدد 

 2021 2020 بحساب م.د

2022 

  ق.م.ت ق.م

حاجيات 

 تمويل

  إضافية

2361 9784 8548 9895 10400  تمويل العجز باعتبار الهبات والمصادرة  

 219- 9806 10025 11097 7398 تسديد أصل الدين

 0 100 100 494 545 قروض وتسبقات الخزينة الصافية

 1017 19690 18673 21486 18343 حاجيات التمويل

أصل م.د بعنوان  1312 تسديد 2022ومن المنتظر أن يتم خالل الثالثي األخير من سنة 

أسبوع  52رقاع الخزينة (يهم خاصة  م.د بعنوان أصل الدين الداخلي 989و  الدين الخارجي

                                                           
(2) بداية من سنة 2019 تم إحتساب عجز ميزانية الدولة طبقا للقانون األساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 

2019.  
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 في ديسمبرد .م 910يقدر بـ  التسبقة االستثنائية للبنك المركزيوقسط من  د.م 55بمبلغ 

2022(. 

  :2022 حدود موفى سبتمبرأهم التسديدات المنجزة إلى  وفيما يلي

 2022دوالر (أفريل  ليونم 250 :القسط األخير لالكتتاب القطري( 

 دوالر (موزعة بين ماي وجوان وسبتمبر مليون  127 حوالي :قرض صندوق النقد الدولي

 )2022ونوفمبر وديسمبر

 2022(موزعة بين جانفي وجويلية دوالر  مليون 100 :قرض العربية السعودية( 

 بين أفريل وجوان وأكتوبر  (موزعةدوالر  مليون 78حوالي  :قرض صندوق النقد العربي

 )2022وديسمبر 

 2022مليار يان (ديسمبر  25 :قرض رقاعي بضمان ياباني( 

 2022أورو (ماي  مليون 145و )2022(مارس أورو  مليون 300 :القرض الداخلي بالعملة (

 ) 2022(جوان  أورومليون  123و 

  م.د 139.4أسبوع" بمبلغ جملي  52"رقاع الخزينة 

 894.8و ) 2022(ماي  م.د 810.7) و2022(فيفري  م.د 808.2 :رقاع الخزينة القابلة للتنظير 

 )2022أوت ( م.د

 100و  األورو أو الدوالر مليمات في سعر صرف 10 بـ نقص) (أو أنّ كل زيادة ويشار إلى

 2022يان ياباني تترتب عنها زيادة (أو نقص) في خدمة الدين العمومي لسنة  1000مليم لـ 

 كما يلي:

 : تأثير الزيادة في العمالت األجنبية مقابل الدينار على خدمة الدين7جدول عدد 

  اليان الياباني  الدوالر األمريكي  األورو بحساب م.د

  0.6  1.9  3.1  الدين العموميفائدة 

  3.1  6.1  9.6  أصل الدين العمومي

  3.7  8.0  12.7  خدمة الدين العمومي 

صدارات م.د تتأتى من إ 21194بتعبئة موارد اقتراض بـ  وسيتم تغطية حاجيات التمويل

  د، كما هي مبينة بالجدول التالي:م. 11916م.د وسحوبات خارجية لحد  9278داخلية لحد 
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 موارد اإلقتراض: 8جدول عدد 

  2021 بحساب م.د

  الفارق  2022

  ق.م
)1(  

موفى 
  سبتمبر

  ق.م.ت
)2(  

  )1(-)2(  المتبقي

  1947  2210  9278  7068  7331 6768  موارد االقتراض الداخلي

  3270  1310  4070  2760  800  194  أسبوع 52رقاع الخزينة 
  1776-  0  1874  1874  3650  3498  للتنظير رقاع الخزينة القابلة

 1594 900 2994 2094 1400 1806  القرض الرقاعي الوطني
  1141-  0  340  340  1481  1270  قرض داخلي بالعملة 

  736-  5529  11916  6387  12652  7456  موارد االقتراض الخارجي

  356  242  1400  1158  1044  1560  قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة
قروض خارجية موظفة (دعم ديوان 

  الحبوب)
      315  495  180  495  

  0  66  100  34  100  227  قروض خارجية موظفة معاد إقراضها
  1171  5041  9921  4880  8750  5670  قروض دعم الميزانية 
  2758-  0        2758     السوق المالية العالمية 

  1211  7739  21194  13455  19983  14225  موارد االقتراض

اللجوء ومن المنتظر  .دم 7739حوالي  2022من سنة  للثالثي األخيروتقدر موارد االقتراض 

 باإلضافة إلى مصادر اقتراضم د  2210 لتعبئة مبلغمصادر اقتراض داخلية ممكنة  إلى

م د قروض خارجية  488م د منها  5529 حـواليب 2022من سنة  للثـالثية األخيـرةخارجية 

  .م د قروض خارجية لدعم الميزانية 5041 موظفة و

 حجم الدين العمومي. 6

 د مقابل.م 115959إلى  2022حجم الدين العمومي في موفى سنة  من المتوقع أن يرتفع
د .م 9734د منها .م 11661بزيادة  أي 2021د في موفى .م 104298 م.د مقدرة أوليّا و 114142

تأثير  بالعالقة معد .م 1635 للخزينة ونتيجة تمويل عجز الميزانية والقروض الصافية 
  أسعار الصرف.

 %82.6من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  80.2% نسبةحجم الدين العمومي ويمثل 

  .2021مسجلة سنة  %79.9 مقدرة بقانون المالية األصلي و
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 الناتج المحلي اإلجمالي: تطور حجم الدين العمومي من 15رسم بياني عدد 

 

 %62.6بين خارجي في حدود  2022وتتوزع هيكلة حجم الدين العمومي المحين لسنة 

 .%37.4وداخلي في حدود 

 : تطور حجم الدين العمومي وهيكلته9جدول عدد 

  2021  2020 بحساب م.د
2022  

  ق.م.ت  ق م

  72533  72958  62957 61287  حجم الدين الخارجي

 %62.6  %63.9  %60.4  %65.9  المناب

  43426  41184  41341  31754  حجم الدين الداخلي
 %37.4  %36.1  %39.6  %34.1  المناب

  115959  114142  104298  93040  حجم الدين العمومي

 %80.2  %82.6  %79.9  %77.8  نسبة المديونية من الناتج المحلي اإلجمالي

  :الدين العمومي الخارجي حسب العمالت الرئيسية كما يليتتوزع هيكلة حجم و

  هيكلة حجم الدين العمومي الخارجي حسب العمالت الرئيسية: 10جدول عدد 

  2021  2020 (%)د
2022  

  ق.م.ت  ق م
 %51.5 %54.8 %55.6 %54.5  األورو

 %24.2 %17.5 %15.8 %20.0 الدوالر األمريكي

.36 %9.4 %9.1 %9.7 اليان الياباني % 

 %13.9 %14.5 %15.1 %11.7 حقوق السحب الخاصة

 %4.2 %3.9 %4.5 %4.2 عمالت أخرى
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  وكيفية تمويله: 2022لميزانية الدولة لسنة  المحينالتوازن  انالموالي نويحوصل الجدوال

 2022-2020: توازن ميزانية الدولة للفترة 11جدول عدد 

 2021 2020 بحساب م.د
2022 

)1( ق.م )2( ق.م.ت    )2(-)1(  

 3529 60820 57291 55032 48838  جملة موارد الدولة    
 2512 41130 38618 33547 30494  مداخيل الميزانية 1
 1017 19690 18673 21485 18343  موارد الخزينة 2
 3529 60820 57291 55032 48838  جملة تكاليف الدولة   
 3748 50914 47166 43441 40894  نفقات الميزانية 1
 219- 9906 10125 11591 7943  تكاليف الخزينة دون  تمويل العجز 2
-I  2512 41130 38618 33547 30494  مـــــــــداخــــيل المـــــيزانـــــــيــــة 
 949 36040 35091 30405 27147  الجبائيةالمداخيل  1
 908 3975 3067 3098 2568  المداخيل غير الجبائية 2
 655 1115 460 44 779  الهبات 3
-II 3748 50914 47166 43441 40894  نــــــــفــــــقـــــات المـــيزانـــيـــة 
 21- 21553 21573 20182 19203  نفقات التأجير 1
 147- 1840 1987 2157 2357  نفقات التسيير 2
 4440 18707 14267 12592 11223  نفقات التدخالت 3

 4737 11999 7262 6031 4486  نفقات الدعم 1-3
 0 3771 3771 2200 2416  ( المواد األساسية )   
 4737 7628 2891 3327 1470  ( المحروقات )  
 0 600 600 504 600  ( النقل )  

 297- 6708 7005 6561 6737  تدخالت أخرى 3-2
 616- 3567 4183 4506 4186  نفقات االستثمار 4
 0 131 131 303 189  نفقات العمليات المالية 5
 227 4553 4326 3701 3736  نفقات التمويل 6
 135- 563 698      النفقات الطارئة و غير الموزعة 7
 1564- 6546- 4982- 6287- 7493-  النتيجة األولية دون اعتبار الهبات والمصادرة 1
   %4.5- %3.6- %4.8- %6.3-  المحلي اإلجمالي النسبة من الناتج  
 1791- 11099- 9308- 9988- 11229-  العجز  دون اعتبار الهبات  و المصادرة 2
   %7.7- %6.7- %7.7- %9.4-  المحلي اإلجمالي النسبة من الناتج  
 1236- 9784- 8548- 9894- 10400-  العجز باعتبار الهبات  و المصادرة  3
   %6.8- %6.2- %7.6- %8.7-  المحلي اإلجمالي النسبة من الناتج  
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 2022-2020للفترة  : عمليات الخزينة12جدول عدد 

 2021 2020 بحساب م.د
2022 

)1ق.م ( )2ق.م.ت (    )2(-)1(  

I-  1017 19690 18673 21485 18343  مـــــــوارد الـــخـــــزيـــنـــــة 
 1211 21194 19983 14225 15897  موارد االقتراض  1
 736- 11916 12652 7456 4771  موارد االقتراض الخارجي 1-1
 1947 9278 7331 6768 11126  موارد االقتراض الداخلي  1-2

 194- 1504- 1310- 7260 2447  موارد الخزينة األخرى  2
 0 150 150 218 159  قروض  الاستخالص أصل  1-2

 194- 1654- 1460- 7042 2288  موارد خزينة مختلفة 2-2
II- 1017 19690 18673 21485 18343  تكاليف الخـــــزيـــــــنـــــــة 
 219- 9806 10025 11097 7398  تسديد أصل الدين  1
 201- 4272 4473 6144 4290  أصل الدين الخارجي  1-1

 18- 5534 5552 4952 3108  أصل الدين الداخلي  2-1
 1236 9784 8548 9894 10400  تمويل العجز باعتبار الهبات والمصادرة 2
 0 100 100 494 545  قروض و تسبقات الخزينة  3

 


