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I. تطور الظرف االقتصادي 

 
 

انعكست سلبا على  عدة مستجداتشهدت األشهر األولى من السنة الجارية  .0

 االقتصاد الوطني عامة و على  المالية العمومية خاصة. 

 

، تطورا 6102خالل السداسية األولى من سنة  اإلجماليسجل الناتج المحلي  .6

في الثالثي الثاني أي   %0.1ول و باالنزالق السنوي في الثالثي األ %0بنسبة 

ضوء هذه المعطٌيات والتطورات المرتقبة لبقية السنة تمت  وعلى .% 0.6معدل 

وذلك بالعالقة مع   %0.2إلى  6.2من  6102مراجعة تقديرات النمو لكامل سنة 

تراجع نسق تطور القيمة المضافة لقطاعات الفالحة والخدمات المسوقة وكذلك 

 المحروقات. إنتاجلمعملية جراء تراجع الصناعات غير ا

 

 
 

 

إلى أنه قد تقلص االستثمار الجملي وذلك بحكم تردي مناخ األعمال  اإلشارةوتجدر  -

والضعف النسبي لنسق انجاز المشاريع العمومية في مختلف جهات البالد. كما 

انخفضت مساهمة التصدير في النمو بصفة كبيرة جراء تقلص الطلب الخارجي 

تونس في عالقة بتراخي وتيرة النشاط االقتصادي لبلدان االتحاد  إلىه الموج
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األوروبي تبعا ألزمة الديون السيادية التي عرفتها المنطقة عالوة على قرار 

 (. Brexitالمملكة المتحدة مغادرة االتحاد األوروبي )

وقد بات من الصعب التعويل على قطاع الخدمات غير المسوقة في ضوء تدهور  -

 توازنات المالية إلى مستويات تنذر بالخطر. ال

القطاعات المصدرة الناجمة عن  تضرر عدد من القطاعات  ديناميكيةوأدى تراجع  -

الحيوية بسبب اإلضرابات والمشاكل األمنية من جهة وتصاعد نسق الواردات من 

مليون دينار شهريا زاد  0111توسع العجز التجاري ليبلغ حدود  إلىجهة أخرى 

حدته تقلص المداخيل السياحية وتحويالت التونسيين بالخارج مما تسبب في في 

من الناتج   % 9توسيع العجز الجاري الذي ناهز في السنوات األخيرة نسبة 

 المحلي اإلجمالي.

كما تأثر الدينار مباشرة بتردي وضع الميزان الجاري للمدفوعات وكذلك التقلص  -

جية المباشرة، حيث تراجعت قيمته منذ بداية الملحوظ في حجم االستثمارات الخار

 %00مقابل الدوالر و  % 9بحوالي  6102حدود آخر شهر جويلية  إلىالسنة 

 مقابل األورو.

   

وقد سجلت أسعار النفط في السوق العالمية نوعا من التذبذب واستعادة المنحى  -

 71.3ليرتفع المعدل الشهري من  6102التصاعدي بداية من شهر فيفري 

دوالر في سبتمبر  12.3دوالر في جوان و  7..1إلى   دوالر للبرميل في جانفي

 دوالر. ..10، ليبلغ معدل التسعة أشهر من السنة الجارية 6102
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و تتراوح انعكاسات هذه المستجدات على المالية العمومية بين االيجابي و السلبي  .3

ارد أو على مستوى النفقات كما يتجلى ذلك من خالل سواء على مستوى المو

ة األولى من السن التسعة أشهرالنتائج المسجلة لتنفيذ ميزانية الدولة خالل 

 الجارية.
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II. نتائج تنفيذ ميزانية الدولة 
 

 إلى تسجيل النتائج التالية: 6102إلى موفى سبتمبرأفضى تنفيذ ميزانية الدولة 

 الذاتيةواردعلى مستوى الم

 م د 02266ما قدره  6102بلغت الموارد الذاتية المستخلصة إلى موفى سبتمبر  .4

زيادة مسجلة بذلك  6102م د خالل نفس الفترة من سنة  01932مقابل 

االستخالصات المذكورة نسبة إنجاز إجمالية  مقدرة. و تمثل%06.1مقابل %4.3بـ

 . 6102مسجلة في %31مقابل %26تبلغ 

 

من المداخيل  %06من المداخيل الجبائية و  %..هذه اإلستخالصات لحد و تتأتى  .2

 غير الجبائية.

 
 

  

  

 أشهر 6 ق. م نتائج

 الفارق م د 6102 6102 6102 6102

 3371 07321 072.3 61211 0.1.3 المداخيل الجبائية

  -071% 0071% 076% 172%   

 22971 .0.2 06.9 6122 0237 المداخيل غير الجبائية

  -17.% 6679% 972% 1176%   

 24241 02266 04642 66222 61021 الموارد الذاتية

  -041% 0644% 046% 443%   

88%

12%

مداخيل جبائية مداخيل غير جبائية
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 :الجبائية  المداخيل

 07321ما قدره  6102المداخيل الجبائية في موفى سبتمبر   بلغت استخالصات .2

 6102سنة  مقارنة  مع نفس الفترة من م د  44أو  %1.2بـتطورام د مسجلة بذلك 

على  م د( ، و تطورا 610-الجباية المباشرة )حيث سجلت نقصا على مستوى 

 (..63مستوى الجباية غير المباشرة )+

 أشهر 6 ق م نتائج 

 الفارق 6102 6102 6102 6102 

 610- 2226 2121 1441 4102 األداءات المباشرة

 100+ 71.7 6236 1611 7219 المرتبات و األجور

لى الشركات الضريبة ع

 البترولية

01.9 011. .21 709 -210 

 30- 6623 .676 7271 .703 أداءات مباشرة أخرى

 641+ 1012 4164 00166 01240  األداءات غير المباشرة

 077- 129 296 267 62. المعاليم الديوانية

 2- 7317 7319 2293 2123 األداء على القيمة المضافة

 .71+ 0211 0696 6633 0337 المعلوم على اإلستهالك

 019+ 6717 6671 7762 7102 معاليم أخرى

 01414 المجموع

-0.1 % 

61211 

00.4 

% 

03214 

0.6% 

03424 

1.2 % 

+44 

 

 الجبائية إلى العوامل التالية: اإلستخالصات يعزى تطور .4

م د( بالعالقة مع  100)+ %02.7بنسبة  الضريبة على األجورتطور مردود  -

ور في القطاعين العام والخاص. مع اإلشارة و أن هذه النسبة الزيادة في األج

 (.%7..0لها في قانون المالية األصلي ) ( تبقى دون المستوى المقدر02.7%)

 

( يعود أساسا إلى انخفاض %27-)الجباية البترولية نقص على مستوى  -

دوالر في موفى سبتمبر  ..10وانخفاض معدل سعر النفط ) (%6.6-)اإلنتاج 

 (.6102دوالر في موفى سبتمبر  22.1مقابل  6102
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يهم  األخرى األداءات المباشرةم د(على مستوى  30-أو  %7-)نقص إجمالي -

م د( وتسوية  12بالخصوص فوائد اإليداعات و مداخيل األموال المنقولة )+

 (.002-الضريبة على الشركات غير البترولية )

 

م د( يعود أساسا إلى تعديل و  077-أو  %66.2-)المعاليم الديوانية  إنخفاض -

 .6102قانون المالية  تقليص نسب المعاليم في إطار

 

  األداء على القيمة المضافة م د( في مردود 2-أو ) %1.6-إنخفاض بنسبة  -

 ناتج عن:

 +(611زيادة بعنوان استخالصات األداء على القيمة المضافة عند التوريد 

 م د( 

 (يفسر م د .61-أو  %..01-لي )نقص االستخالصات بالنظام الداخ

 أساسا بـ:

 م د(.  622م د مقابل  111م د ) 011ارتفاع استرجاع فائض األداء بـ (0

م د( تبعا  011-انخفاض مردود األداء الموظف على الصفقات ) (6

في قانون  %62إلى  %21لتخفيض نسبة الخصم من المورد من 

 المالية األصلي.

م  .2-لمنتوجات البترولية )انخفاض مردود األداء الموظف على ا (7

د( بالعالقة مع انخفاض االستهالك من جهة والتخفيض في أسعار 

 من جهة أخرى. 6102و جويلية  البيع للعموم في جانفي

انخفاض مردود األداء الموظف على بقية األنشطة بالعالقة مع  (1

 انخفاض نسق النشاط االقتصادي.
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م د( يهم المنتوجات  .71)+  %..67بـالمعلوم على االستهالك تطور مردود  -

 التالية:

 المنتوجات البترولية: -

تبعا لتعديل المعلوم الموظف على المنتوجات البترولية في قانون 

المالية األصلي وذلك في إطار إرساء آلية التعديل األوتوماتيكي 

 ألسعار البيع للعموم للمنتوجات البترولية المعنية.

 م د 679+

 التبغ: -

 م د( 97أساسا مع تطور التوريد )+ بالعالقة 

 م د 001+

 م د .0+ المنتوجات الكحولية:   -

 م د 27- منتوجات أخرى:    -

 م د( يهم أساسا: 019)+ %1.9بـ  المعاليم األخرىتطور مردود  -

 

 :م د 01+ معلوم التسجيل 

 :م د 67+ معاليم النقل 

 :م د 21+ مساهمة التبغ لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل 

 

 المداخيل غير الجبائية :

 0121ما قدره  6102المستخلصة إلى موفى سبتمبر  المداخيل غير الجبائيةبلغت  .1

 .%11.6أي تـطور بـ  6102م د في نفس الـفترة من  06.9مقابلم د 

م د(،تمثل االستخالصات  6122) 6102وبالمقارنة مع تقديرات قانون المالية 

الغير مبرمجة ستخالصات االستثنائية دها اإلمر %91.1المسجلة نسبة إنجاز بـ

م د وهي متأتية من تحويل القسط األخير من  .2.والتي بلغت إلى موفى سبتمبر 

م د( و لزمة  364التفويت الجزئي في رأسمال شركة اتصاالت تونس )مردود 

 م د(. 440الهاتف الجوال للجيل الرابع )
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ة اإلستخالصات غير الجبائيـة العادي و دون اعتبـار العمليات االستثنائية، تسجل

م د خالل نفس  06.9م د مقابل  991م د( حيث تبلغ  699-)  %61تراجعـابـ

 .6102الفترة من 

 

 تتوزع المداخيل غير الجبائية حسب مكوناتها كما يلي: .6

 
 أشهر 6 ق م نتائج 

 6102 6102 6102 6102 
)م  الفارق

 د(

 666- 661 0616 6122 0243 المداخيل غير الجبائيةالعادية :

 032- 671 119 192 171 عائدات المساهمات

 .9- - .9 021 696 الهبات الخارجية

 1- 033 0.0 267 ..0 مداخيل النفط و الغاز

 - 31 31 611 31 المصادرة

 66- 219 270 2.3 297 موارد أخرى

المداخيل غير الجبائيةاالستثنائية 

: 
- - - 121 +121 

 793+ 793 - - - ر من اتصاالت تونسالقسط األخي

 130+ 130 - - - لزمة الهاتف الجوال الجيل الرابع

 226+ 0121 0616 6122 0243 الموارد غير الجبائية

 

بانخفاض  أساسا المداخيل غير الجبائية العاديةويفسر النقص المسجل على مستوى  .01

 6102ة استثنائية خالل م د( و تعبئة هب 032-عائدات مساهمات المؤسسات العمومية)

 م د(. .9من الجزائر )

 

 على مستوى موارد االقتراض

م د   4952بلغت موارد االقتراض التي تمت تعبئتها خالل الفترة المعنية ما قدره  .00

 من المبالغ المقدرة. %32أي ما يعادل نسبة إنجاز بـ 

 و تتأتى هذه الموارد من:

ت في رقاع الخزينة( أي ما م د )اكتتابا 6223لحد  االقتراض الداخلي -

 من التقديرات. %.06يعادل 
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م د متأتية من قرض البنك اإلفريقي  2794لحد  االقتراض الخارجي -

م د( وقسـط من  119) 6102ديسمبر  71للتنمية الذي تم سحبه في 

م د( و قرض السوق المالية المصدر  292قرض صندوق النقد الـدولي )

م د( إلى جانب القروض الخارجية  .019بضمان الخزينة األمريكية )

م د( و لمشاريع المؤسسات العمومية  179المباشرة لمشاريع الدولة )

 م د(. 021)

 

 أشهـر 6 ق م نتائج 

 الفارق م د 6102 6102 6102 6102 

 1165 6223 1402 6111 67.6 االقتراض الداخلي

 236 2794 .622 1291 1997 االقتراض الخارجي

 1401 5361 3960 2264 4342 القتراضجملة موارد ا

 

 

 على مستوى النفقات :

مقابل  م د 61601ماقيمته  6102إلى موفى سبتمبر النفقات المدفوعة بلغت جملة  .06

م د أو نسبة  6796، مسجلة زيادة 6102م د خالل نفس الفترة من سنة  .03.0

 ساسا تطور( من جراء أ%1.6)متجاوزة النسبة المقدرة بقانون المالية  13,4%

( بالعالقة مع تفعيل مختلف اإلتفاقيات بالنسبة %3..0أو+ 02.0كتلة األجور )+

لنفقات التصرف ، وتحسن نسبة استهالك اإلعتمادات الموجهة للتنمية بالنسبة 

 لنفقات التنمية. 

 
 أشهـر 6 ق م نتائج 

 الفارق م د 6102 6102 6102 6102 

 624 03014 12140 01206 04661 نفقات التصرف

 -1.7% ..0% 7.6% 7.9%  

 440 3460 2750 2410 4466 نفقات التنمية

 1.0% %06.2 34.1% 26.9%  

 660 640 61- 011 660.6 قروض و تسبقات الخزينة

 396 3344 6641 2031 4203 خدمة الدين

 6366 61601 04101 66621 62126 مجموع النفقات

 -0.4% 1.6% 0.3% %03.4  
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 تصرف :نفقات ال

مسجلة بذلك م د  03014ما قــدره  6102بلغت نفقات التصرف إلى موفى سبتمبر .03

 .6102م د( مقارنة بنفس الفترة من سنة  921)أو % 4.6بـ زيادة

 و تتأتى هذه الزيادة بالخصوص من:

 ( بالعالقة مع الزيادة العامة %3..0أو  م د 0210ارتفــاع نفقــات األجور )

لزيادات الخصوصية )في قطاعات الدفاع و األمن و في األجور من جهة وا

 والتربية( من جهة أخرى.  الديوانة

 ( 20-اقتصاد على مستوى دعم المحروقات. .)م د 

 .شبه استقرار التدخالت دون الدعم 

 

  أشهـر 6 ق م نتائج 

 الفارق م د 6102 6102 6102 6102 

 0210+ 01146 1420 03111 00213 األجور

 00- 221 240 0122 0142 لحوسائل المصا

 264- 0336 0666 6206 6113 نفقات الدعم 

 96- 0161 0006 0211 0219 المواد األساسية -

 .20- - .20 239 .90 المحروقات -

 07+ 706 699 177 102 النقل -

 1- 0141 0141 0412 0404 تدخالت دون الدعم

النفقات الطارئة وغير 

 الموزعة 
 641    

 624+ 03014 06041 01206 04661 نفقات التصرف

 -1.3% 1.0% 4.2% 4.6%  

 

 نفقات التنمية: 

نفقات التنمية بعنوان  6102بلغت االعتمادات المدفوعة إلى موفى سبتمبر  .04

 م د 440أي بزيادة  6102م د مسجلة في نفس الفترة من  6321مقابل  م د3460

 .%62.6أو بنسبة  تطور تقدر بـ

 23من التقديرات مقابل %22ية المدفوعة نسبة انجاز بوتمثل اعتمادات التنم

 .6102في سبتمبر  %
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و يهم تطور هذه النفقات مشاريع وزارتي الداخلية و الدفاع و تقدم انجاز مشاريع 

 قطاعات الفالحة و التجهيز و الثقافة والشباب.

 

 أشهـر 6 ق م نتائج 

 التطور م د 6102 6102 6102 6102 

 712+ 03.1 .017 6291 6722 اشرةاالستثمارات المب

 0.6+ 0.. 299 0212 0113 التمويل العمومي

 607+ 62. 207 0002 0172 تدخالت أخرى

 - - - 021 - النفقات الطارئة

 440+ 3460 6421 2410 4466 جملة نفقات التنمية

 

 

 قروض و تسبقات الخزينة الصافية :

 تهم: 6102دفي موفى سبتمبر  م  630بلغت قروض و تسبقات الخزينة الصافية  .02

  :م د. 021القروض الخارجية المحالة للمؤسسات العمومية 

  :م د منها تسبقة خزينة لفائدة الصندوق  003تدخالت الخزينة الصافية

 م د(. 066اإلجتماعية ) الوطني للتقاعد و الحيطة

 

 خدمة الدين العمومي:  تسديد

م  .691مقابل 6102وفى سبتمبر م د في م 7711سجل تسديد خدمة الدين مبلغ  .02

( تهم الدين %07م د )أي 792أي زيادة بـ 2015  د خالل نفس الفترة من سنة 

 م د. 626م د والدين الخارجي لحد  071الداخلي لحد 

و تفسر الزيادة بعنوان الدين الداخلي بارتفاع كلفةاالصدارات بالعالقة مع حجم 

 6223رية التي فاقت خالل التسعة أشهر )االكتتابات في رقاع الخزينة للسنة الجا

 م د(. 6111م د( تقديرات السنة كاملة )

أما الزيادة في تسديدات الدين الخارجي، فهي مرتبطة بارتفاع سعر صرف 

 العمالت األجنبية.
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 أشهـر 6 ق م نتائج 

 الفارق 6102 2015 6102 6102 

 621 0206 0626 0121 0244 فائدة الدين العمومي

 069 61. 290 .99 923 ين الداخليالد

 060 296 230 26. 2.3 الدين الخارجي

 042 0136 0212 3611 6626 أصل الدين العمومي

 2 912 911 0902 0396 الدين الداخلي

 010 963 3.2 0722 0033 الدين الخارجي

 362 3344 6641 2031 4203 خدمة الدين العمومي

 


