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المـقـــــــــــــــــــــدمـة
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"ميزانية املواطن لسنة 2016" هي اإلصــدار الثالث على التوايل لوزارة املالـية يف
إطار تعزيز آلية التواصل و الثقة مع املواطنني ولتكريس مبادئ احلكومة املفتوحة 

و الشفافية يف املالية العمومية. 

ميزانــية املواطن هي وثيقة مبسطة مليزانية الدولة تعطي حملة عن مداخيـــل الدولــــة 
املتوقعة للسنة القادمة وكيفية إنفاقها يف خمتلف القطاعات مثل الصحة والتعليم
و األمن و الدفــــــــــاع الوطين و غريها باالضافة اىل بعض املؤشـــرات االقتصاديــــــة 

و املالية.

كما تتضمن "ميزانية املواطن لسنة 2016" حملة عن أهم اإلصالحات املدرجة
دف إىل تسريع نسق النمو و دفـع   مبشروع قانون املالية لسنة 2016 و اليت 
االستثمار والتصدي للتهريب و التهرب اجلبائي مع احملافظة على سالمة املاليـــة 

العمومية.
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السلطة التشريعية

وزارة املالية
الوزارات القطاعية

الوزارات القطاعية
(آمرو الصرف  واحملاسبون العموميون)  

السلطة التشريعية
الرقابة القضائية (دائرة احملاسبات)

الرقابة اإلدارية (خمتلف هياكل الرقابة)

     مناقشة مشاريع امليزانيات بني ممثلي رؤساء اإلدارات و املصاحل املعنية بوزارة
     املالية 

     حوصلة نتائج املناقشات من طرف وزارة املالية
     ضبط املوارد و التوازنات العامة

ما هي دورة الميزانية؟

تقييم إجنازات السنة الفارطة
ضبط النفقات اإللزامية

توجيه مشاريع ميزانيات الوزارات إىل وزارة املالية

     ما هي الروزنامة المتبعة إلعداد الميزانية؟
منشور من رئيس احلكومة يضبط التوجهات العامة إلعداد امليزانية

عرض مشروع قانون املالية و ميزانية الدولة على جملس الوزراء للمصادقة

آخر أجل إلحالة مشروع قانون املالية و ميزانية الدولة على السلطة التشريعية

     آخر أجل للمصادقة على مشروع قانون املالية و امليزانية من طرف
السلطة التشريعية

2آخر أجل إلحالة مشروع قانون املالية و امليزانية من طرف رئيس اجلمهورية



نسبة النمو
  % 2.5 

 
 

ماهي الفرضيات المعتمدة لميزانية سنة 2016 ؟

      55 دوالر          معدل سعر برميل الّنفط 
 

معدل أسعار الصرف:
$1=1.970  د
¥1000=16.500 د €1=2.200 د

 
 

   تطور الــواردات = %3.9
القمح الصلب = 420$ معدل سعر الطّن من:تطور الصادرات = %3.0

القمح اللني = $240 
الشعري = $220   

ــات/$ 10 ملـــيمـ

48 م د يف امليزانية 1 $/ برميل برنت

20 م د يف امليزانية ±
±±

±

بعض المؤشرات:       
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+ 100 مليم+ 10 مليم+ 10 مليم
األصل 
الفائدة 

خدمة الدين الخارجي

حجم الدين الخارجي  

1.5 م د
1.4 م د 
2.9 م د  

 46 م د

األصل 

الفائدة 

خدمة الدين الخارجي 

حجم الدين الخارجي  

3.6 م د

1.2 م د

4.8 م د

55 م د

األصل 

الفائدة 

خدمة الدين الخارجي

حجم الدين الخارجي   

0.7 م د

0.7 م د

1.4 م د

26 م د

يتأثر الدين العمومي الخارجي (خدمة و حجما) بتغير أسعار الصرف كما يلي:  

سيتم إرساء آلية التعديل األوتوماتيكي ألسعار المحروقات بداية من سنة 2016
!    أي تعديل أسعار السوق الداخلية بتغير األسعار باألسواق العالمية.

 تتأثر التوازنات المالية بتغير سعر برميل النفط في األسواق العالمية و بمستوى أسعار الصرف



ما هو التوازن المقترح لميزانية الدولة لسنة 2016 مقارنة بسنة 2015 ؟

     بحساب : م.د                                2015                        2016
                                          ق.م.ت        التحيني                  ق.م

املوارد الذاتية                                     152 21     778 20              656 22                   
املداخيل اجلبائية                              510 18     540 18              600 20     

املداخيل غري اجلبائية                             642 2       238 2                056 2
موارد اإلقرتاض واخلزينة                   748 6       536 6                594 6

ــات          900 27     314 27              250 29 مجموع الموارد = مجموع الّنفقـــ
نفقات الّتصرف                             702 17      236 17              619 18     

نفقات التّنمية                                   264 5        264 5                401 5
القروض                                         114           114                   100 

خدمة الدين                                     820 4        700 4                130 5
     

عجز الميزانية (دون المصادرة والهبات)     - 186 4     - 816 3             - 664 3
% من الناتج المحلي االجمالي              - 4.8 %     - 4.4 %             - 3.9 %

      

   

ما هي أهداف قانون المالية لسنة 2016؟

اخلروج بسرعة
 من الركود االقتصادي 

اختاذ إجراءات ملقاومة
 التهريب 

والتصدي للتجارة املوازية

 مواصلة تنفيذ برنامج
دعم

النشاط االقتصادي باجلهات 

مساندة املؤسسات
االقتصادية لضمان استمرارية 

نشاطها ودفع االستثمار 

 مساندة قطاع السياحة
والصناعات التقليدية

تنفيذ برنامج 
اإلصالح اجلبائي
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املداخيل
اجلبائية

املداخيل
غري اجلبائية

موارد االقرتاض
و اخلزينة

من أين تتأتى موارد ميزانية الدولة ؟

20102014 2013 2012 ق م2011
2016

حتيني
2015
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هيكلة موارد ميزانية الّدولة وتّطورها (حبساب م.د)

المداخيل الجبائّية :

20102014 2013 2012 ق م2011
2016

ق م ت
2015

%21.1%21.0
%21.4

%22.5

%21.2

%21.9

%20.1

تطور نسبة الضغط الجبائي 

%21

%22

%20

25

 تقدر مجلة موارد و نفقات ميزانية الدولة
 لسنة 2016 بـ 250 29 م د أي زيادة

 بـ936 1 م د أو 7% باملقارنة مع 
النتائج احملتملة سنة 2015 .

600 20 م د  تقدر املداخيل اجلبائية لسنة 2016 بـ
 أي بزيادة 11% مقارنة بالنتائج احملتملة لسنة 2015

 و هي متثل 70% من مجلة امليزانية.
 و تتميز هذه املداخيل بـ:

   
انعكاس الربنامج العام للزيادة يف األجور (+320 م د)

مردود االصالح اجلبائي (-31 م د)
انعكاس ارساء آلية التعديل األوتوماتيكي ألسعار

احملروقات (+362 م د)

المداخيل الجبائّية
600 20 م د

األداءات المباشرة
778 8 م د

%43

األداءات غير المباشرة
822 11 م د

%575
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األداءات المباشرة

املرتبات و األجور

موارد أخرى

  الضريبة على
الشركات البرتولية

     الضريبة على 
الشركات غري البرتولية

%48
(4200 م د)

%28
(3325 م د)

%27
(2340 م د)

%13
(1190 م د)

%12
(1048 م د)

األداء على القيمة المضافة

املعلوم على اإلستهالك
معاليم أخرى املعاليم الديوانّية

%19
(2277 م د)

%48
(5697 م د)

%5
(523 م د)

املنتجات األخرى

ــة ـــــة المضافـــ هيكلة األداء على القيمـ
(نظام داخلي)

 هيكلة المعلوم على اإلستهالك

تسبقات %50 على األسواق العمومية
القطاع السياحي

القطاع البنكي
شركات توزيع النفط

STEG et SONEDE
املهن احلرة

املشروبات الكحولية
التبغ

قطاع االتصاالت
نشاطات أخرى

مت ضبط تقديرات األداءات غري املباشرة  لسنة
 2016 على أساس :

34% مرتبط  - تراجع مردود املعاليم الديوانية بـ
   أساسا بالتخفيض يف نسب املعاليم الديوانية املقرتح ضمن 

   قانون املالية و املقدر انعكاسه بـ-316 م د.
25% (450 م د) - تطور مردود املعلوم على اإلستهالك بـ
   ناتج عن إرساء التعديل اآليل ألسعار املنتوجات النفطية 

   (+370 م د)
   أساسا من توسيع قاعدة األداء على القيمة املضافة    - تطور مردود األداء على القيمة املضافة بـ12% متأت

   و املقدر انعكاسها بـ+312 م د.

و يفسر تطور األداءات املباشرة بـ13% أساسا بـنمو
 الضريبة على املرتبات و األجور بــ18% من جهة
 و منو مردود الضريبة على الشركات غري البرتولية 

بـ16% من جهة أخرى، مقابل تراجع مردود
 الضريبة على الشركات البرتولية بــ%5.

  

%17

%13

%26

%7

%1 %3
%4

%15
%20

%5
%2

%14
%31

%31

املنتجات النفطية
التبغ

املشروبات الكحولية
السيارات

%11
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20102013 2012 2011

هيكلة و تطور المداخيل غير الجبائية

المداخيل غير الجبائّية

هيكلة عائدات المساهمات

%32
(160 م د)

%11
20%(55 م د)

(100م د)

%10
(50م د)

%20
(96 م د)

%7
(35م د)

شركات أخرى

 عائدات املسامهات

مداخيل التخصيص

هبات خارجية

إستخالص أصل القروض

مداخيل عبور أنبوب الغاز

مداخيل أخرى

مداخيل املصادرة

ق م2014
2016

ق م ت
2015

مداخيل النفط

تقدر املداخيل غري اجلبائية لسنة 2016
  بـ2056 م د مقابل 2238 م د حمتملة لسنة
 2015 أي باخنفاض ب 182 م د أو %8.

 و يعزى هذا االخنفاض أساسا اىل اخنفاض عائدات
 املسامهات بـ190 م د ناتج عن استخالص استثنائي يف 

2015 لديوان الطريان املدين واخنفاض
    ETAP مرابيح 

2
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هيكلة النفقات دون الدين حسب الوزارات

     ماهي تفقات ميزانّية الّدولة لسنة 2016؟

!?

وزارتا الداخلــيـة و الدفاع الوطين
 % 21 

وزارة املالية
% 3 

وزارة الفالحة 
و املوارد املائية و الصيد البحري

% 5 
وزارة التجارة
% 7 

وزارة التجهيز
 و االسكان و التهيئة الرتابية

% 5 

وزارة الصحة
% 7 

وزارة الشؤون االجتماعية
% 4 

وزارتا الرتبية 
و التعليم العايل و البحث العلمي

% 25

باقي النفقات
% 23 

نفقات الّتصرف
 % 64

18619م د

نفقات التّنمية و القروض
 % 19

5501 م د
خدمة الدين العمومي

 % 17
5130 م د

الهيكلة االقتصادية للنفقات     

قدرت نفقات ميزانية الدولة لسنة 2016 
بـ29250 م د مقابل 27786 م د مرمسة
بقانون املالية التكميلي لسنة 2015 أي 

 بزيادة بـ1364 م د أي %5
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45%

55%

40%

50%

60%

20102014 2013 2012 ق م2011
2016

ق م ت
2015

%47.6

%األجور من الميزانية دون خدمة الدين

%53.9

%50.4

%46.9
%45.2 %44.8

%43.7

0

5000

10000

15000

20000

االنتدابات
 اجلديدة

االنتدابات
 الصافية

  االحاالت
على التقاعد

15915
13724

2191

6580

5240

2700

1107

190

98

الدفاع 

الداخلية

الصحة

العدل

الشؤون االجتماعية

القطاعات االخرى

االنتدابات حسب القطاعات

نفقات التسيير 

قدرت نفقات التسيير لسنة 2016
 بـ1055 م د مسجلة زيادة بـ31 م د 

(أو %3 مقارنة بقانون المالية التكميلي 
للسنة السابقة).

 و تتوزع هذه النفقات بين:

نفقات األجور 

نفقات
تسيير للوزارات 

% 57

منح تسيير
للمؤسسات العمومية 

% 43

 %12 13000 م د أي زيادة بـ قدرت نفقات األجور لسنة 2016 بـ
أو 1369 م د مقارنة بقانون املالية التكميلي للسنة السابقة. 

وتفسر هذهالزيادة خاصة بـ: 
        

       

برنامج عام و برنامج خصوصي للزيادة يف األجور: 650 م د
ترقيات سنة 2016 و تعديل كلفة ترقيات سنة 2015: 194 م د

تفعيل االتفاقيات السابقة قسط 2016 و قسط 2015: 300 م د
تعديل كلفة انتداب سنة 2015: 192 م د

9 

نفقات التصرف 1



%2.4

0

500

1000

التدخل العمومي 

0

500500500500500500

100010001000100010001000

15001500

التدخالت دون الدعم: 

- صرف منح قارة بـ150 د شهريا لفائدة 250
 ألف عائلة + 10د لكل طفل يف سن الدراسة

- تقدمي مساعدات يف املناسبات الدينية 
و مبناسبة العودة املدرسية

- صرف منح للجمعيات العاملة يف جمال االعاقة
 و لتسيري مراكز رعاية املسنني و املعوقني 

و مركبات الطفولة

- منح جامعية بتونس: 110 م د
- منح جامعية باخلارج: 30 م د

- منح و قروض و اعانات جامعية: 5 م د

التدخالت األخرى

النهوض بالفئات حمدودة الدخل

اجلماعات احمللية

اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات

572 م د

542 م د

385 م د

60 م د
145 م د املنح و القروض اجلامعية

%2

%3

%4
%5

%6

%7

%2.4%2.4

20102014 2013 2012 ق م2011
2016

ق م ت
2015

%2.8
%3.7

%5.0

%7.2

%5.1
%4.4

%5

%10

%15

%20

%25

20102014 2013 2012 ق م2011
2016

ق م ت
2015

%8.4
%11.6

%15.2

%20.9

%15.6
%13.8

%8.9

%8

% الدعم من الناتج االجمالي المحلي

% الدعم من جملة الميزانية

دعم المحروقات = 579 م د

دعم المواد األساسية = 1600 م د

دعم النقل = 433 م د

الكهرباء و الغاز
%34

للسكك احلديديةالشركة الوطنية

        للنقل       اجلهوية      الشركات
نقل تونسشركة 

3%أخرىشركات
%12

 %56%29

و قد مت اعتماد املعطيات التالية:
ــام: 2450 ألف طن ــ ــ ــاج النـفـط اخلــ انت

انتــاج الغاز الطبيعي: 2533 ألف طن معادل نفط
توريد الغاز الطبيعي: 2960 ألف طن معادل نفط

توريد املواد النفطية: 2721 ألف طن
                 

دعم احلبوب
%81 

دعم الزيت
%13 

دعم احلليب
%3   

دعم العجني والسكر 
والورق املدرسي 

%3 

قدرت نفقات الدعم بـ2612 م د  الدعم: 

10

املنتوجات النفطية
%66



%41.6 %4.8

%12

%20.8

%20.8

القطاع االقتصادي
و البنية التحتية

األمن و الدفاع و الديوانة

القطاع االجتماعي

التنمية اجلهوية و برنامج دعم
 النشاط االقتصادي باجلهات

السيادة و االدارة العامة

%54

%46
مشاريع متواصلة

مشاريع جديدة

قدرت نفقات التنمية و القروض 
بـ 5501 م د مسجلة بذلك تطورا 
بـ%2.3 أو 123 م د بالمقارنة مع

 تقديرات سنة 2015.

نفقات التنمية و القروض

20102014 2013 2012 ق م2011
2016

ق م ت
2015

%5

%6

%7

%8

%7.3

%5.7
%6.0%5.8%5.8

%6.8 %6.8

% نفقات التنمية من الناتج االجمالي المحلي

0

2000

4000

6000

خدمة الدين 
  العمومي

الدين الخارجي
2217 م د
  %43

أصل الدين

فائدة الدين

فائدة الدين
أصل الدين

الدين الداخلي
2913 م د

%57

%38%66 %34 %62

خدمة الدين العمومي

هيكلة نفقات التنمية حسب القطاعات هيكلة نفقات التنمية حسب المشاريع

2

3
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%55

%45
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  المديونية

املديونية اخلارجية
33334 م د

  %66

املديونية الداخلية
17020 م د
%34

%42

%13

%12

%33

عمالت أخرى

هيكلة المديونية الخارجية حسب العمالت

قدر حجم الدين العمومي لسنة 2016
بـ 354 50 م د أي ما ميثل53.4 %

من الناتج احمللي اخلام مقابل52.7 % حمتملة 
لسنة 2015
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%العجز من الناتج االجمالي المحلي

قدر عجز ميزانية الدولة لسنة 2016 دون اعتبار 
اهلبات اخلارجية مداخيل املصادرة بـ3664 م د.

  

كم يبلغ عجز الميزانية وكيف يتم تمويله؟

13 

و سيتم متويل هذا العجز امليزانية بــــ:
       - مداخيل املصادرة : 200 م د
       - اهلبات اخلارجية : 150 م د

       - االقرتاض الصايف : 3314 م د



موارد االقتراض
                    

              

الّسوق املالّية العاملية 

2 000

1 598

1 379

617

4 594

موارد اإلقتراض
594 6 م د

تمويل عجز الميزانية
314 3 م د

تسديد أصل
الدين العمومي
280 3 م د

اإلقتراض الداخلي

اإلقتراض الخارجي  

 القروض اخلارجية املوظفة 

 برنامج دعم امليزانّية
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1 000 صكوك اسالمية



1)   احكام االنتفاع بالنظام التقديري و تبسيطه و حصره يف مستحقيه الضفاء أكثر 
      عدالة جبائية عليه

توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل  (2
التخفيض يف نسبة الطرح التقديري بالنسبة اىل املداخيل العقارية  (3
توسيع ميدان تطبيق األداء على القيمة املضافة وختفيض قاعدته   (4

التخفيض يف نسبة اخلصم من املورد بعنوان األداء على القيمة املضافة  (5
احلد من األداءات و املعاليم املستوجبة على املواد املوردة و املقتناة حمليا  (6

ارساء نظام جبائي تفاضلي لفائدة املؤسسات النموذجية يف اجلباية  (7
ا الدولية يف جمال تبادل املعلومات متكني تونس من االيفاء بتعهدا  (8

دعم حق مصاحل اجلباية يف االطالع على املعلومات و الوثائق اليت ختص املطالبني  (9
      باألداء 

مقاومة ممارسة األنشطة بصفة خفية ودعم قواعد املنافسة النزيهة بني الفاعلني   (10
      االقتصاديني

دعم جمهود الدولة يف مقاومة التهرب و التحيل اجلبائي  (11
ترشيد قاعدة املعلوم على االستهالك  (12

مزيد ترشيد منح االعفاء من دفع األداءات و املعاليم املستوجبة عند التوريد  (13
      للمعدات الدارجة

اضفاء مزيد من املرونة لتسوية وضعية البضائع املوضوعة قيد اإليداع الديواين  (14
توقيف العمل باملعاليم و األداءات املستوجبة على املنتجات املوجهة لفائدة مجعية   (15

      مساعدة األطفال املصابني مبرض ''كزرودرم بقمنتوزم''
ا دعم مراكز تصفية الدم و الضغط على كلفة عمليا  (16

توفري بعض املنتجات املوجهة خصيصا لألشخاص ذوي االحتياجات اخلصوصية  (17
      بأسعار مناسبة 

تبسيط اجراءات تسجيل العقود  (18
وضع املنتوج احمللي و املنتوج املورد على قدم املساوات  (19

ماهي أهم أحكام قانون المالية لسنة 2016؟ 
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    قانون المالية : هو القانون  الذي يأذن كل سنة  بتنفيذ ميزانية  الدولة و ينص على
ا. مجلة مواردها و نفقا

    ميزانية الدولة: وثيقة تضبط موارد و نفقات ميزانية الدولة و متثل أداة احلكومة لبلوغ
أهدافها  التنموية.  وهي ترتجم  توجهات  الدولة  حيث  تعكس  السياسة  االقتصادية

و االجتماعية واألولويات املقررة من خالل اإلعتمادات املرصودة.
    الموارد الجبائية : متثل هذه  املوارد  املبالغ  املالية  املقتطعة  إجباريا من األشخاص
الطبيعيني أو املعنويني من قبل الدولة و ذلك مبوجب القانون. و تتأتى هذه املوارد من:

         النظام الداخلي: املعاليم و األداءات املرتبطة بالنشاط االقتصادي الداخلي
         النظام الديواني: املعاليم و األداءات املرتبطة بالتوريد

و تنقسم إىل : 
م الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات.          األداءات المباشرة : 

م  باألساس  األداء  على القيمة املضافة و معلوم          األداءات غير المباشرة : 
     االستهالك و املعاليم الديوانية و معاليم أخرى  مثل  معلوم الطابع اجلبائي و معلوم

     التسجيل و معلوم اجلوالن .
             األداء على القيمة المضافة : هو أداء يُفرض على  الفارق بني  مثن  البيع

         وكلفة الشراء.
             المعلوم  على  االستهالك: يطبق  املعلوم  على  االستهالك  عند  اإلنتاج
          و التوريد  على قائمة  حمدودة من املنتجات  منها املشروبات  الكحولية والتبغ

          و احملروقات والسيارات السياحية.
             المعاليم الديوانية: هي  األداءات  اليت  ختضع  هلا  البضائع  الداخلـة  إىل
         الرتاب  التونسي أو اخلارجة  منه ماعــدا  االستثناءات  املنصوص  عليها  بصفة

         صرحية يف املعاهدات واالتفاقيات التجارية النافذة املفعول.
    الموارد غير الجبائية : تتكون من  مداخيل  اعتيادية (مداخيل عبور الغاز اجلزائري
عرب  الرتاب  التونسي، عائدات  املسامهات يف  املؤسسات العمومية،... ) و أخرى غري

اعتيادية (مداخيل التخصيص، اهلبات اخلارجية ...) .
    الضغط الجبائي: هو نسبة املداخيل اجلبائية من مجلة الناتج احمللي اإلمجايل.

    نفقات التصرف: هي النفقات السنوية  املتكررة و املخصصة للسري العادي ألجهزة
م  باألساس األجور  و  نفقات  وسائل  املصاحل (األكرية، الكهرباء، املاء، الدولة  و 
ال االقتصادي و االجتماعي و الثقايف املعدات اإلدارية، ...)  وتدخالت  الدولة يف ا

(نفقات الدعم، املنح والقروض اجلامعية، منح لفائدة العائالت املعوزة،...)
    

المصطلحات
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    نفقات التنمية : هي النفقات  املتعلقة  بإجناز مشاريع  الدولة بصفة  مباشرة و غري
مباشرة (املنشآت العمومية) عالوة على التشجيعات واملسامهة يف رأس املال.

    عجز الميزانية : هو الفارق  بني  املوارد  الذاتية للدولة و النفقات دون اعتبار أصل
الدين العمومي.  و يتم متويل عجز امليزانية عرب االقرتاض الداخلي واخلارجي. 

    الناتج المحلي اإلجمالي :  هو القيمة  السوقية  لكل  السلع  النهائية و اخلدمات
ا بشكل حملي و اليت يتم إنتاجها يف دولة ما خالل فرتة زمنية حمددة. و ميكن املعرتف 

احتساب الناتج اإلمجايل احمللي حسب املعادلة التالية:

    نسبة التضخم : هي تراجع القدرة الشرائية للعملة احمللية و يتجلى هذا الرتاجع من
خالل  ارتفاع  األسعار. و هلذه الظاهرة  صلة  كبرية  باالستهالك و اإلنتاج  من  جهة

و بالسياسة النقدية من جهة أخرى.
    الدين العمومي: هي مجلة املبالغ اليت تقرتضها الدولة لتغطية  نقص يف املوارد الذاتية
و يتأتى الدين من  مصادر داخلية (سندات اخلزينة، االقرتاض الوطين) و أخرى خارجية

(البنك الدويل، االحتاد األورويب، صندوق النقد الدويل)
    الصكوك اإلسالمية: أداة متويل جديدة تتضمن عديد األنواع حسب مدة التسديد
و املنفعة  املرتقبة  منها  صكوك  السلم، صكوك  املشاركة  احلكومية، صكوك اإلجارة

احلكومية و صكوك االستصناع.

الناتج المحلي
اإلجمالي

االستهالك
اخلاص

 إمجايل
االستثمار

اإلنفاق
(الصادرات     الواردات)احلكومي
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مشروع الميزانية ؟ نفقات الدولة ؟موارد الدولة ؟ ميزانية المواطن ؟


