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  تـــــــقـــــــــــديــــم
  

سياق�خاص�ع�ى�ا�ستوى�ا�ح�ي�!ي��2020لسنة�ي�ي�عدا�الية�الت�تم�إعداد�مشروع�قانون 

ها�من�منذ�بداية�السنة�الجارية�و�ما�ل "19- كوفيد"ف45وس�جائحة� ل�!ي�تف.-,تمثوالدو(ي�

�ك4Dى  �ا�ستوى �تداعيات �الوضعي�حيث ،الصKيو  IجتماJيو�Iقتصادي ع�ى �هذه �ةأدت

� �وت45ة �تراجع �إ(ى �ا�الية�الصعبة �ع�ى �واضحا �تأث45ها �كان ,Zال� �Iقتصادية [نشطة

،�مما�وخاصة�مها�الجبائيةي�حجم�موارد�الدولة�تراجع�كب�45!تم�تسجيل� العمومية،�حيث�

  .أدي�إ(ي�تحي5ن�مداخيل�ا�b5انية

  

� كما ب
ّ
�هذهتطل ��مواجهة �الجائحة ��جملةاتخاذ �Iستثنائية �kجراءات �من  طابعذات

 ،اجتماJي�تم�توجqrها�أساسا�للفئات�Iجتماعية�الهشة�والعائoت�ا�عوزة�ومحدودة�الدخل

�والفئ �ا�ذاتات �القطاع��لخصوصيةIحتياجات �لفائدة �kجراءات �من �جملة �ع�ى عoوة

  .الصKي

  

قصد�حماية�النسيج��ةومالي�ةصبغة�اقتصاديإجراءات�ذات��اتخاذتم��و�باvضافة�إ(ى�ذلك،

�الشغل �مواطن �ع�ى �الحفاظ �من �يمكن �بما �الوط|, �من��،Iقتصادي �أدنى �حد وضمان

  .[فراد�وا�ؤسساتهذه�kجراءات� تشمل حيث،�الدخل
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الحرص�ع�ى�إيفاء�الدولة�بتعهدا�qا�تجاه��2020كما�تم�خoل�تحي5ن�نفقات�الدولة�لسنة�

مختلف�مزود�qا��وذلك�برصد�اعتمادات�مخصصة�أساسا�لنفقات�الدعم�وخoص�مقاو(ي�

  .[شغال�العامة

زيادة�!ي�النقص�!ي�ا�وارد�و الباعتبار�أدت�هذه�الوضعية�إ(ى�اختoل�التوازنات�ا�الية��وقد�

من�الناتج�ا�ح�ي�kجما(ي� %11.4 نسبة�تقدر�بــ 2020لسنة��ا�نتظر نفقات،�ليبلغ�العجز�ال

مليار�دينار� 8.1 إضافية�!ي�حدوديستوجب�تعبئة�تمويoت��وهو�ما ،مقدرة�أوليا % 3مقابل�

��وبالتا(ي �ليبلغ �العمومي �الدين �حجم �!ي �الناتج %88ارتفاع �أو �من �kجما(ي  حوا(ي��ا�ح�ي

  .ار�دينارملي 97.7
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I. قتصاديD� الظرف
  

  عJى�ا0ستوى�العا0ي

يتوقع�صندوق�النقد�الدو(ي�أن�يسجل�Iقتصاد�العالم,�خoل�العام�الجاري�انكماشا� .1

انكمش�الناتج��ثحيات�القرن�ا�ا�-,،�ثoثينأزمة��منذ�[سوأا�ستوى�وهو� %4.4بنسبة�

  . %10العالم,�بنسبة�

� �من ر�الصندوق
ّ

�كبوحذ ��عتادموغ5�4�45غموض �وا�ا(ي �Iقتصادي �الصعيد  والصKيع�ى

� � توقعاتوربط �kنتاج �تطور �بمدى �العالم, �جائحة �تف.-, وإجراءات� "19-كوفيد"درجة

   .يةالعا��[سواق�ا�الية�تقلباتجانب��إ(ىالدول�مختلف�ة�من�قبل�عتمدا�kغoق�

  .ارتفاع�معد�ت�البطالةو �الطلبكب�45!ي�تراجع�كما�أشار�الصندوق�إ(ى�وجود�

   2019نمو   
)%( 

  توقعـــــات

 2020نمو    
)%(  

  4.4-  2.8  النّمو العالمي 
  5.8-  1.7  ا*قتصادات المتقدمة  
  4.3-  2.2  الو�يات المتحدة  
  8.3-  1.3  منطقة اليورو  

  6.0-  0.6  ألمانيا     
  9.8-  1.5  فرنسا     
  10.6-  0.3  إيطاليا     
  12.8-  2.0  إسبانيا     

  3.3-  3.7  إقتصادات ا.سواق الصاعدة و ا*قتصادات النامية  
  1.9  6.1  الصين  
  10.3-  4.2  الھند  
  5.8-  1.1  البرازيل  

 2020 أكتوبرالعالمي، صندوق النقد الدولي  ا�قتصاد أفاق:  المصدر
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�أسعار�تدهور  .2 �ت �!ي ��[سواقالنفط ��ليبلغالعا�ية �الواحد��18.5مستوى دو�ر�لل4Dميل

� �شهر�أفريل �ل�4اجع 2020خoل �نتيجة ��الطلب�وذلك �تفوق �ا�ادة�%50بنسبة �هذه  ع�ى

 .ت�العالمياالشلل�الذي�أصاب�معظم�اقتصاد�بالعoقة�مع

 .دو�ر�لل4Dميل�41ا(ي�أشهر�من�السنة�الجارية�حو �العشرة وقد�بلغ�معدل�[سعار�خoل�

دو�ر�لل4Dميل��43كامل�السنة�ل" ال4Dنت"أن�يبلغ�معدل�سعر�برميل�النفط��ومن�ا0نتظر

 .دو�ر�لل4Dميل�مقدرة�ضمن�قانون�ا�الية�[ص�ي�65مقابل�

  تطور�ا�عدل�الشهري�لسعر�برميل�النفط�بالدو�ر

  

  

MNالوط�  عJى�ا0ستوى

� شهدت .1 �تونس �بداية �الخoل �ف45وس �تف.-, �اتخاذ��"19-كوفيد"سنة �ا(ى �أدى مما

� �الحدود �غلق �خاصة �انتشاره ��حتواء �Iستثنائية �kجراءات �من �الحجر جملة �وفرض

 . وحضر�التجوالوا�وجه��الصKي�الشامل

2019 
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 � ثار�Iجتماعية�وIقتصادية�للجائحةكما�تم�اتخاذ�جملة�من�kجراءات�للحد�من�¨

  .ك�4ªتضرراوا�ؤسسات�[�الفئات�الهشةع�ى��سيما

I� �انكماش �إ(ى �الوضع �هذا �أدى �وقد �سنة��الوط|,قتصاد �من �[ول �السدا¬-, خoل

�ب�2020 �باسعار�القارة �kجما(ي �ا�ح�ي �الناتج �تراجع �بنفس�% 11.9 نسبةحيث مقارنة

� �وتراجع �الفارطة �السنة �من �% 21.6 نسبةبالف�4ة �الثاني �الثoثي �مقخoل بنفس�ارنة

  .2019سنة��الف�4ة�من

�ا0نتظر ��ومن �السنة �لكامل �النمو�باسعار�القارة �نسبة �تبلغ % 2.7مقابل%  7.3-أن

  .2020[ص�ي�لسنة��مقدرة�بقانون�ا�الية

  )%(تطور�الناتج�ا�ح�ي�kجما(ي�

  

 

2. � �التجاريةسجلت �باسعار��ا0بادSت �الخارج �خ الجاريةمع  [و(ى�أشهر �العشرةoل

 %20.9ــــب وع�ى�مستوى�الواردات %14.7ــــنخفاضا�ع�ى�مستوى�الصادرات�با 2020لسنة�

� �سنة �من �الف�4ة �بنفس �  .2019مقارنة �وقد �الصادرات �قيمة �تراجع �منشمل �العديد
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��القطاعات �بــ �الجلدية �وا�oبس �النسيج �غرار�قطاع �الصناعات��%15.8ع�ى و�قطاع

�والكهربائ �ا�يكانيكية �بــ ��%18ية �بــ �الطاقة �ومشتق�%20.6وقطاع �الفسفاط اته�وقطاع

�. %21.3بــ �صادرات �سجلت �ا�قابل �!ي �الفoحيةو �ا�نتوجات  اتطور �والغذائية�قطاع

 . نتيجة�Iرتفاع�ا�سجل�!ي�مبيعات�زيت�الزيتون  %15.3بـ

� �ع�ى �الوارداتأما �قطاع��مستوى �سجل �حيث �القطاعات �جل �Iنخفاض �شمل فقد

�موا �التجه�b5انخفاضا � %26.2 ـــــــبرد �ا�صنعة �ونصف �[ولية ومواد��%18.4 بـــــوا�واد

  .%34.7 ــبـتقلص�مستوى�عجز�ا�b5ان�التجاري�وبذلك��%35ــــــــــــــ�بالطاقة�

         مقابل�تطور �% 19.8 تراجعا�بـالسنة�أن�تسجل�نسبة�نمو�الواردات�qµاية��ومن�ا0نتظر

  .ا�الية�[ص�ي�بقانون �مقدرة %9بــ�

  )%(والصادرات�التطور�ال�4اكم,�للواردات�

  

 

3. � �خoل �تونس �أشهر سجلت ��العشرة �عام �من �مداخيل��2020[و(ى �!ي
ً
�حادا

ً
تراجعا

� ��السياحةقطاع �حد �إ(ى ��%62وصل �ا�داخيل �هذه �بلغت ��1837حيث �!ي �د  مو!يم

 :مبينة�كما�ي�ي�ا�نقضية�لسنةم�د�خoل�نفس�الف�4ة�من�ا�4835مقابل��2020 أكتوبر
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  موفى أكتوبر  موفى جوان موفى مارس
2019 888 2047 4835 
2020 931 1085 1837 

 البنك المركزي التونسي :المصدر
 

�ا .4 � البطالةرتفعت ��%18بـنسبة �سنة �من �الثاني �الثoثي ��2020خoل �%15.1مقابل

�و  �kشارة �مع �السنة، �نفس �من �[ول �الثoثي �الخoل �نسبة ��بطالةأن �النصف�!ي qµاية

 .%15.2 ر الذكو صنف�!ي�و�k25%ناث�صنف� بلغت�!ي 2020من�سنة��[ول 

�شهد .5� [جنبية�حيث�بلغ�معدل�سعر مقابل�أهم�العمـoت�اتعافيسعر�صرف�الدينار

�2019!ي�نفس�الف�4ة�من�د�2.845مقابل��2020 أكتوبرمو!ى� د�!ي 2.760صرف�الدو�ر�

�[وروو  �سعر�صرف �معدل �3.250 بلغ � !يد �3.143 مقابل�2020 أكتوبرمو!ى �نفس�د !ي

 .2019الف�4ة�من�

  

  

�جنبية�خXل�سن�  M_ 2019- 2020التطور�الشهري�[سعار�أهم�العمXت

  

  

  

  الجزء األول

  

  

$ 

€ 

:2020أشھر  10 معدل  
2.828: الدو
ر  
3.191: ا�ورو   

:2019أشھر  10 معدل  
2.952: الدو
ر  
3.315: ا�ورو   

:2019أشھر 12 معدل  
2.934: الدو
ر  
3.288: ا�ورو   
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  2020تحيين ميزانية الدولة لسنة 
  

II. � :2020 لسنة�والنتائج�ا0نتظرة سبتم��تنفيذ�م)'انية�الدولة�اaى�مو`ى
  

� :ردا0واعJى�مستوى

د�م��47227مقابل� م�د�32253ما�قدره��2020 سبتم4Dإ(ى�مو!ى�الدولة�موارد�بلغ�حجم�

   %68.3بنسبة�إنجاز�!ي�حدود� أيمقدرة�
 

�49712 )موارد�ذاتية�و�موارد�اق�4اض(الدولةموارد�بلغ�حجم�ي أن�ومن�ا0نتظر� لسنة�دم

مقارنة�بقانون�ا�الية�[ص�ي��%5.3م�د�أو��2485ـــــــــ�م�د�أي�زيادة�ب�47227 مقابل�2020

  .2019مقارنة�بسنة��%17.6م�د�أو��7439بــ� وزيادة

�)التمويل( الخزينةوموارد� م�د�30221!ي�حدود��موارد�ا0)'انيةويتوزع�ا�بلغ�ا�ذكور�ب5ن�

 .م�د 19491!ي�حدود�

 مــــــــــوارد�ا0)'انية .1

م�د�خoل�نفس��23695مقابل� 2020 سبتم4Dإ(ى�مو!ى� م�د�b5� 21372انيةاوارد�مبلغت�

� �سنة �من ��2019الف�4ة �بذلك �بـ تراجعامسجلة �د�2323 أو %9.8ـــــــــــــ �إنجاز��م ��ونسبة

 .2020بالرجوع�إ(ى�تقديرات�قانون�ا�الية�[ص�ي�لسنة�% 59.6 تتجاوز 

� �[ساس �هذا �وع�ى ��ا0نتظرمن �لسنة �الذاتية �ا�وارد �جملة �تبلغ ��2020أن قدره�ما

30221�� د م5638بـــــ وتراجعا 2019با�قارنة�مع�نتائج��م�د1964أو� %6.1بــــ� اتراجعأي��دم

  .[ص�يقانون�ا�الية�با�قارنة�مع�
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  :منهذه�ا�وارد��وتتأتى�

� 26407�� .جبائيةم�د�مداخيل

� 2757��م�  .جبائيةد�مداخيل�غ)�

� 1057�  .د�هبات�خارجية�م

 :الجبائيةا0داخيل�  -  أ

� �مو!ى �!ي �الجبائية �ا�داخيل � 2020 سبتم4Dبلغت �قدره �د�19301ما �بذلك��م مسجلة

 .2019مقارنة�بنفس�الف�4ة�من�سنة� م�د�2076أو�% 9.7بــــ� تراجعا

ما��2020ا�داخيل�الجبائية�لكامل�سنة��تبلغأن��ا0نتظرمن� ،وع�ى�ضوء�هذه�النتائج

�2494 تراجعا�بـأي� م�د�26407 هقدر �م�د�5352 بـــ اوتراجع�2019 ع�نتائجمقارنة�مم�د

  .[ص�ي�بقانون�ا�اليةمقارنة�

� �ويعود �Iنخفاض �هذا �ا(ى �أساسا �و ال�4اجع �الحاد �للنشاط Iقتصادي�غ�45ا�سبوق

��نتيجة �والعالم �تونس �شهد�qا ,Zال� ��إثر [زمة �جائحة وتداعيات��"19-كوفيد"تف.-,

� �الشامل �الصKي �الحجر �ا(ى �اللجوء �ا(وا�وجه �إضافة �ل¼جراءات��Iنعكاسى ا�ا(ي

  .ا�ؤسسات�Iقتصادية�ا�تضررة[فراد�و �ا�تخذة�لتطويق�التداعيات�ع�ى

�ا0نتظر ��ومن �تراجعا �الداخ�ي �بالنظام �الجبائية �ا�داخيل �تسجل �أو 1630 بـأن �د      م

  .د�مقارنة�بقانون�ا�الية�[ص�ي�م�3581أو� 2019مقارنة�بسنة��2020سنة��7.6%
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�ستس �كما �تراجعا �التوريد �من �ا�تأتية �الجبائية �ا�داخيل �جل ��864بـــ �د �%11.6 أوم

بالعoقة��وذلك�،م�د�با�قارنة�مع�قانون�ا�الية�[ص�ي�1771أو��2019مقارنة�مع�نتائج�

  .مع�تراجع�نسق�الواردات�باسعار�الجارية

  :كما�ي�يالجبائية�وتتوزع�هذه�ا�داخيل�

  :الـمباشرة �داءات �

�11837 تبلغ�أن�نتظرمن�ا0��13662 مقابلم�د�مقدرة�بقانون�ا�الية�[ص�ي�م�د

   :باساس�مرده،�2019سنة� معوبا�قارنة� %6.4 أو�م�د 811و�م�د�1825 بـــ اـــعتراجأي�

� تراجع�`ي�الضريبة�عJى�الشركات�الب�mولية • بسنة��مقارنة�% 45.4أو�د��م�509بـــــــــــ

 :التالية�ل½سباب [ص�يمع�قانون�ا�الية��م�د�با�قارنة�754 و�2019

- � �من �النفط �سعر�برميل �معدل �ا�الية��65انخفاض �مقدر�بقانون دو�ر�لل4Dميل

 .4D2020ميل�بقانون�ا�الية�التعدي�ي�لسنة�لل�دو�ر �43ا(ى��2020لسنة�

�2019!ي�أكتوبر� دو�رللدينار��2.850 منالدينار�مقابل�الدو�ر�سعر�صرف��تراجع -

 .2020أكتوبر�دو�ر�مو!ى�لل�دينار �2.759إ(ى�

 .%25بـحوا(ي��)والغاز النفط( من�ا�حروقاتتراجع�kنتاج�الوط|,� -

• � �غ)��الب�mولية�الضريبةتراجع �الشركات � عJى � 311بــــــــــــ �د �مع� %11.5أو�م با�قارنة

� �و �2019سنة �بــ �با�242تراجعا �د �وذلكم �[ص�ي �ا�الية �قانون �مع ر�باعتبا �قارنة
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�تف.-,�وباء �ا�الية��"19-كوفيد" تداعيات �الشامل�والوضعية �الحجر�الصKي خاصة

 .الحرجة�للمؤسسات

�الدخل مردود�استقرار  • �عJى �داء � �با�قارنة �!ي �ا�سجلة �النتائج وذلك� 2019مع

للوظيفة�بالرغم�من�إقرار�زيادة�بعنوان�القسط�الثاني�من�برنامج�الزيادة�!ي�[جور�

�م �بداية �العمومية �سنة �2020ن �و ، �االزيادة �بعنوان �الثالث �أوت�لقسط �من بداية

 بعض�[سoك،لجملة�من�الزيادات�الخصوصية� إقرارإ(ى�جانب�،�2020

 .م�د�829بــ�نقصا�سجل�هذا�ا�ردود�وبا�قارنة�مع�قانون�ا�الية�[ص�ي�فقد��

  :الـمباشرة �داءات�غ)� �

مقارنة� %10.4أو�م�د��1683 ـبــ�جعاترابذلك�تسجل�و م�د��14570تبلغ��أن�من�ا0نتظر

  .[ص�يقانون�ا�الية�م�د�مقارنة�ب 3527ـ�ـبوتراجعا��2019بسنة�

�حـــر�kشدــــــــوتج �ان �ا(ى �ــــــــــارة �ال�%61وا(ي �هذا �يعــــــــــــمن �القيمــــــــ�4اجع �ع�ى �[داء �ا(ى ة�ـــــــود

من�جراء�تداعيات�أزمة��النشاط�Iقتصاديجع�ترابالعoقة�مع��)م�د�2202( ةــــــا�ضاف

�بدوره�سلبا�ع�ى�الطلب�الداخ�ي والذي�انعكسر�الصKي�Iجباري�الحجو " 19-كوفيد"

  .إجما�

  :أساسا�بـ�2020غ�45ا�باشرة�سنة��وتمb5ت�[داءات

�الديوانية تراجع • �ا0عاليم � مردود ــ ��%10.6بـ ��136أو �مقارنة �د             2019 سنةبـــم

�و  �ب�373 بــتراجعا �مقارنة �د �م �ا�الية �ال�4اجع�.[ص�يقانون �هذا ا(ى� ا�نتظر�ويعود

  .2020قانون�ا�الية�ب ةمقدر �%9+مقابل�) %19.8-( حجم�الواردات��انخفاض
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 2019 سنةبـــمقارنة�م�د� 1024أو��%13.1 ــــــــبـ �داء�عJى�القيمة�ا0ضافة انخفاض�`ي •

 .[ص�يقانون�ا�الية�د�مقارنة�ب�م 2202 بــونقصا�

�مردود • �DسXuvك تراجع �عJى � ا0علوم � %2.7بـ ��78أو �د �بم �مقارنة         2019سنة

��انقصو  �ب�363بــ �مقارنة �د �م �ا�الية �قانون �[ص�ي �وذلك �تراجع �مع �الطلببالعoقة

 .2020سنة�خoل�

�خرى  •��داءات�وا0عاليم��ا������نقصو� 2019سنة�ب�مقارنةم�د� 444أو��%10.3بــ��تراجع

 .2020[ص�ي�لسنة�قانون�ا�الية�م�د�مقارنة�ب 589بــ�

  :ا�داخيل�الجبائية�وتطورها�التا(يويب5ن�الجدول�

  

 2019 2020 

 ق م ت  سبتمبر  ق م  نتائج  سبتمبر  

 11837,0 8784,0 13662,0 12648,4 9531,4  ا.داءات المباشرة

  36,5% 39,5% 9,6% -7,8% -6,4% 

 8822,0 6466,1 9651,0 8813,2 6521,7 الضريبة على الدخل

 3015,0 2317,9 4011,0 3835,2 3009,7 الضريبة على الشركات

 612,0 428,0 1366,0 1121,4 839,6 الضريبة على الشركات البترولية

الضريبة على الشركات غير 
 البترولية

2170,0 2713,8 2645,0 1889,9 2403,0 

 14570,0 10516,8 18097,0 16252,4 11845,8 المباشرة ا.داءات غير

  7,1% 5,3% 8,9% -11,2% -10,4% 

 1148,0 844,3 1521,0 1284,4 958,5 المعاليم الديوانية

 6773,0 4906,5 8975,0 7797,3 5743,9 ا.داء على القيمة المضافة

 2794,0 2035,9 3157,0 2872,1 2100,5 معلوم ا�ستھCك

 3855,0 2730,1 4444,0 4298,6 3042,9 ومعاليم أخرى أداءات

 26407,0 19300,9 31759,0 28900,9 21377,2 المداخيل الجبائية

  18,5% 17,9% 9,2% -9,7% -8,6% 
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 :الجبائيةا0داخيل�غ)��  - ب

�غ�45الجبائية �ا�داخيل � بلغت �الخارجية �اعتبار�الهبات �دون �د�1500ا�ستخلصة إ(ى� م

  .م�د�757 بـــ تراجعأي��2019 سبتم4Dم�د�!ي�مو!ى��2257مقابل��2020 سبتم4Dمو!ى�

  :ويعود�هذا�Iنخفاض�أساسا�ا(ى

   مع�انخفاض�kنتاج�الوط|,�بقرابة�وذلك�بالعoقة مداخيل�تسويق�النفط تراجع �

25% � �من �العا�ية �باسواق �النفط �سعر�برميل �معدل 4Dميل�لل�دو�ر �65وانخفاض

،�باvضافة�إ(ى�2020محينة�لسنة�4Dميل�لل�دو�ر �43معدل��إ(ى�[ص�ي�بقانون�ا�الية

 .الدينارالدو�ر�مقابل�تراجع�سعر�صرف�

Iنخفاض�الحاد��نتيجة مردود�أتاوة�عبور�الغاز�الجزائري�لل�mاب�التون|}M تراجع �

�,-Âيطا(ي�للغاز�التونkاية�مليار�م��4مكعب��9عبور�تقدير�حيث�تم�!ي�الطلب�qµإ(ى�

 .مقدرة�بقانون�ا�الية�[ص�ي مليار�م��4مكعب 15 عبور مقابل��2020

� � �مساهماتتراجع ��عائدات �وا�ؤسسات �ا�بلغ�� العموميةا�نشآت �تحي5ن �تم حيث

� ��1389من �إ(ى �د �د�968م � م �بـحوا(ي �ب�4اجع �و �421أي �د ب�4اجع��أساسايفسر�م

 .م��د�372شركة�التونسية�ل½نشطة�الب�4ولية�بحوا(ي�المساهمات� مداخيل

  .م�د�200حوا(ي�ب�"18- 18" موارد�لفائدة�صندوق تعبئة�!ي�ا�قابل�تم� �
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� �هذه �ضوء �وع�ى �النتائج �غ�45الجبائية ا0نتظرمن �ا�داخيل �تسجل �اعتبار� أن دون

 م�د�278أو� %9.1بـ� ب�4اجعأي� م�د�2757ما�قدره��2020لكامل�سنة�الهبات�الخارجية�

  .[ص�يبا�قارنة�مع�قانون�ا�الية�م�د��1043 تراجعا�بــو  2019نتائج�مقارنة�مع�

  :الجبائية�وتطورها�غ45 �ويب5ن�الجدول�ا�وا(ي�ا�داخيل

 
2019 2020 

 ق م ت  سبتمبر  ق م  نتائج  سبتمبر  

 968,0 774,7 1389,0 1067,7 836,0  عائدات المساھمات

 347,0 0,0 700,0 532,4 407,0 مداخيل تسويق المحروقات

 279,0 43,0 550,0 322,7 214,7 مداخيل عبور الغاز

 100,0 0,0 150,0 300,0 300,0 مداخيل المصادرة

 1063,0 682,4 1011,0 811,8 499,4  مداخيل غير جبائية أخرى

 2757,0 1500,1 3800,0 3034,6 2257,1  المداخيل غير الجبائية

  

  الهبات  -  ت

�م�د�249بل�مقا�2020سنة��م�د1057أن�يتم�تعبئة�هبات�خارجية�!ي�حدود��ا0نتظرمن

  ،د�مقدرة�!ي�قانون�ا�الية�[ص�ي م�300و 2019مسجلة�سنة�

�[وروبي� �Iتحاد �من �الهبات �هذه ��290( وتتأتى �منظمة) أورومليون �العا�ية��ومن الصحة

  .)مليون�دينار�كويZ,�1(الكويk�,Zنماء��ومن�صندوق  )دو�رمليون��30(
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 :موارد�الخزينة .2

� �الخزينة �موارد �بلغت �ا�لتمويل �b5انية �مو!ى � 2020 سبتم4Dإ(ى �د�10881حوا(ي  مقابل�م

   .%95.7أي�ما�يعادل�نسبة�إنجاز�!ي�حدود��[ص�ي�م�د�مقدرة�بقانون�ا�الية 11368

� � ا0نتظرومن �تبلغ �أن �جملة �لسنة �الخزينة ��2020موارد �قدره �مقابل�19491ما �د     م

  .م�د 8123أي�بزيادة��م�د�مقدرة�بقانون�ا�الية�[ص�ي 11368

مقارنة��م�د 19312بـ��2020موارد�Iق�4اض�الZ,�سيتم�تعبئqÆا�لتمويل�ا�b5انية�لسنة� تقدرو 

 .م�د8064بزيادة�أي��2020[ص�ي�لسنة� بقانون�ا�الية م�د�مقدرة 11248ــــ�بـ

  :تطور�موارد�الخزينةويب5ن�الجدول�ا�وا(ي�

  �  ق�م

2020 

  ق�م�ت

2020 

�جملة� 19491  11368                          الخزينةموارد

1-�  19312 11248  موارد��ق�mاض

 D  8848  7364ق�mاض�الخار�ي

 849  849  قروض�خارجية�موظفة -

 120  120  قروض�معاد�إقراضها -

 قروض�دعم�ا�b5انية -

  السوق�ا�الية�العا�ية -

4441  

3438  

6395  

0  

 D  2400  11948ق�mاض�الداخJي

  2435  250  أسبوع�52رقاع�الخزينة� -

 6898 2150     رقاع�الخزينة�القابلة�للتنظ45 -

  2615  0  القرض�البنكي�بالعملة -

2-��  179 120  زينة�أخرى خموارد

  179 120  إستخoص�أصل�القروض� -
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�   التكاليفعJى�مستوى

�مقدرةد�م�47227مقابل� 2020 سبتم4Dإ(ى�مو!ى� م�د�32253 ا�b5انيةتكاليف�بلغ�حجم�

  .%68.3بنسبة�إنجاز�!ي�حدود� أي بقانون�ا�الية�[ص�ي

�49712 ا�b5انية تكاليفبلغ�حجم�أن�ي�ومن�ا0نتظر��م�د�47227 مقابل�2020 لسنة�دم

� �بأي �2485زيادة� �د � %5.3أو�م �[ص�ي �ا�الية �بقانون � وزيادةمقارنة �د�7439بــ أو��م

  .2019مقارنة�بسنة��17.6%

�ا�ذكور  �ا�بلغ �د�49712( ويتوزع ��)م �الدولةب5ن �م)'انية ��نفقات �حدود  د م 41713!ي

�الصافية�وقروض�وتسبقات�الخزينة م�د 7454!ي�حدود��خدمة�الدين�وتسديد�أصل

  .م�د�545!ي�حدود�

 ا0)'انية�نفقات .1

�م �تنفيذ Ç-Èـأف� �مو!ى �!ي �الدولة �تسجيل�2020 سبتمb54Dانية �حدود�إ(ى �!ي       نفقات

�د 25689 � ،م �نسبةوقد ��بلغت �ا�الية��I65.5%نجاز�حوا(ي �قانون �بتقديرات مقارنة

   .[ص�ي

  .د م  41713  سنةال لكامل  ا�حينة النفقات تبلغ أن ن�ا0نتظرمو 
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�  :كما�يJي النفقات�أساساوتتوزع�هذه

 :نفقات�التأج)�  -  أ

� �سنة �التأج�45لكامل �نفقات �تبلغ �ا�نتظر�أن ��2020من �مقابل��19547مستوى �د م

�أي�زيادة�[ص�ي��قدرة�بقانون�ا�اليةم�د�م�19030 �النقصتغطية�بعنوان��م�د�517بـ

إضافة�إ(ى�Iنعكاس�ا�ا(ي�لتفعيل�قسط�أوت��ا�حتمل�!ي�نفقات�أجور�بعض�الوزارات

   .م�د�300 بحوا(ي�وا�قدر [جور�بعنوان�الزيادات�العامة�!ي��2020

الطارئة�وغ�45ا�وزعة�باعتبار��ضمن�النفقات) م�د�300(غ�45أنه�تم�رصد�ا�بلغ�ا�ذكور�

� 2020تفعيل�هذه�الزيادة�بداية�من�شهر�أكتوبر� ع�ى�Iعتمادات�ا�رسمة�تم�تحميلها

سيتم�احتساب�هذه�ا�بالغ�ضمن��2020علما�وأنه�عند�غلق�مb5انية�. �b5انية�الوزارات

 .نفقات�التأج45

 :نفقات�التسي)�  - ب

�2040التسي�45نفقات��من�ا�نتظر�أن�تبلغ �م�د�با�قارنة��297زيادة�بأي��2020سنة��دم

�ا�الية �قانون �تقديرات � [ص�ي�مع �ناتجة �بعض �مستحقات �تسوية �ا�زودينعن

 "19-كوفيد" النفقات�Iستثنائية�ا�4Dمجة��جاqÉة�تداعيات بعض إضافة�إ(ى ،5نالعمومي

  ).ركزيةم�د�لفائدة�الصيدلية�ا��150(تكوين�مخزون�اس�4اتيÊي�ل½دوية� و�qم
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  :أساسا و�qمالتدخXت�نفقات�  - ت

 نفقات�الدعم •

 أوليا�م�د�مقدرة�4180م�د�مقابل��4486لتبلغ��2020تحي5ن�نفقات�الدعم�لسنة��تم

 :تتوزع�كما�ي�ي

�م�1470 :ا�حروقاتدعم�نفقات� -� د

د� م 1850 بلم�د�مقا 694حدود� !ي�2020 حاجيات�دعم تحي5ن هذه�النفقات تضم

� �ومبلغ �أوليا �لفائدة� 776مقدرة �الدعم �متخلدات �من �جزء �تسوية �بعنوان �د م

  .الشركة�التونسية�لصناعات�التكرير

�غ�45الجبائية �ا�وارد �تعبئة �من �الدولة �مb5انية �ستمكن �العملية �هذه �وأن  علما

  :موزعة�كما�ي�ي 776!ي�حدود�ا�رتبطة�با�حروقات�

 م�د�347: تسويق�ا�حروقات �

 م�د�279 :عبور�الغاز�الجزائري  �

 م�د�150 :دات�مساهمات�ا�ؤسسة�التونسية�ل½نشطة�الب�4وليةعائ �

�2416 [ساسيةنفقات�دعم�ا�واد� -� :دم

م�د�أي�بزيادة��2416م�د�إ(ى��1800تم�تحي5ن�نفقات�دعم�ا�واد�[ساسية�من�

م�د�وهو�ا�بلغ�kضا!ي�الoزم�لتغطية�حاجيات�دعم�الحبوب�بعنوان�سنة��616
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�ت�،2020 �باعتبار�عدم �من�وذلك �كان �الذي �الدعم �وترشيد �إصoح �برنامج فعيل

 .2020ا�زمع�القيام�به�بداية�

�600 النقلدعم�نفقات� -� : دم

م�د�لتمك5ن�بعض�من�شركات�النقل��100بإضافة��النقلتم�تحي5ن�نفقات�دعم�

 .من�تسوية�جزء�من�متخلدا�qا�تجاه�مزود�qا

�نفقات�0جا�uة�جائحة�كورونا •� :تتوزع�كما�يJيم�د� 935بقيمة�جملية�تقدر�بــ

 ،)م�د�330(+منح�العائoت�ا�عوزة� -

 ،)م�د�170(+منحة�البطالة�الفنية�� -

 ،)م�د�100(+لحرفي5ن�امنحة�لفائدة�صغار�� -

 ،)م�د�30(+  ئات�الهشةـة�بالفـــي�ل¼حاطـــــإحداث�برنامج�خصوص� -

-  I4نامج�إقDدم��60(+  د�180!ي�حدود��ارار�الجرايات�الدنينعكاس�ا�ا(ي�ل(، 

م�د�كقسط��150( إحداث�خط�تمويل�لفائدة�ا�ؤسسات�الصغرى�وا�توسطة  -

 ،)م�د�300أول�من�جملة�

�الصغرى   - �للمؤسسات �القروض �فائدة �نسبة �بفارق �الدولة  ا�توسطةو �تكفل

 ،)م�د�45(+
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ا�ؤسسات�وا�هني5ن�الناشط5ن�!ي�قطاع�آلية�ضمان�القروض�ا�سندة�لفائدة�� -

�التقلي �والصناعات �ف45وسالسياحة �انتشار �تداعيات �من �ا�تضررة      دية

 .)م�د�100م�د�كقسط�أول�من�جملة��50" (19-كوفيد"

�150 وباعتبار�مبلغ��بنفقات �ا0ذكور �ل�دوية �اس�mاتي�ي �مخزون �لتكوين �د م

�التسي)�،��تم�رصدها�0جا�uة�جائحة�كوفيد�ما�قدرهM_ال�تبلغ�جملة�Dعتمادات

1085�   .م�د

 ار�والعمليات�ا0الية�Dستثم�نفقات  - ث

� �النفقات �هذه ��2396بلغت �مو!ى �!ي �د �2020 سبتم4Dم �ا0نتظر، �هذه� ومن �تبلغ أن

   .2020م�د�qµاية��4042النفقات�

م�د�!ي��3585 التنمية�نفقاتخoت�ذات�الصبغة�التنموية�بلغت�وباعتبار�نفقات�التد

الحاصل�!ي�انطoق�مرده�التأخ�45 %52.9ة�إنجاز�!ي�حدود�بأي�نس�2020 سبتم4Dمو!ى�

  .2020بعض�ا�شاريع�وال4Dامج�نتيجة�جائحة�كورونا�خoل�الثoثي�الثاني�من

� �جملة �بذلك �لتبلغ �التنمويةالنفقات �الصبغة �د�6830 ذات ��م مقابل��qµ2020اية

  :Iعتبارعلما�وأن�هذا�ا�بلغ�يأخذ�!ي��م�د�مقدرة�أوليا،�6773

- � �حدود �!ي �النفقات �!ي �د�488اقتصاد �ا�شاريع�باعتبا�م ر�تأخر�إنجاز�بعض

 ،"19-كوفيد"نتيجة�جائحة�
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جراءات�ا�تخذة�لفائدة�ا�ؤسسات�ا�تضررة�من�م�د��qم�k �245 برمجة�مبلغ -

  ،)50+45+ 150(ا�ذكورة�أعoه��الكوروناجائحة�

- � �!ي �مبلغ �رصد ��300حدود � دم �إطار�kيفاء �الدولة!ي مقاو(ي�" تجاه�بتعهدات

  ".Iشغال�العامة�

�713(: فقات�الطارئة�وغ)��ا0وزعةنال -� :كما�ي�ي�ا�بلغهذا��ويتوزع )دم

�  413� قسط�من�متخلدات�Iدارة�تجاه�ا�زودين�العمومي5نتسوية�ل م�د

� 300�� نفقات�طارئة�وغ�45موزعةم�د

�300 اعتبار�مبلغوب ��أعXه �وا0ذكور �جور� �`ي �العامة �الزيادات �بعنوان �د م

�التأج)� �Dعتم�،بنفقات �وغ)��تبلغ �الطارئة �النفقات �بعنوان �الجملية ادات

�  .م�د�1013ا0وزعة

 الخزينة�نفقات .2

  .الخزينة�الصافية�وقروض�وتسبقاتوتتضمن�تسديد�أصل�الدين�العمومي�

 :تسديد�أصل�الدين�العمومي •

مقابل� الدين�العمومي بعنوان�أصل�د م 5371 تسديد�مبلغ�2020 سبتم4D مو!ىإ(ى� تم

5576�  . م�د�205أي�تراجعا�بــ��2019الف�4ة�من�سنة��مقارنة�بنفس�م�د
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�2020إ(ى�مو!ى�سنة��م�د�7454 العمومي�أن�يبلغ�تسديد�أصل�الدين�ومن�ا0نتظر

  .م�د�462مقدرة�بقانون�ا�الية�[ص�ي�أي�تراجعا�بــ��م�د 7916 مقابل

 :قروض�وتسبقات�الخزينة�الصافية •

أي��qµ2020اية��م�د�545ية�أن�تبلغ�قروض�وتسبقات�الخزينة�الصاف�من�ا0نتظر

سيتم�تخصيصها�لفائدة�بعض��مقارنة�بقانون�ا�الية�[ص�ي�م�د�425بزيادة�قدرها�

  .kيفاء�بتعهدا�qا�تجاه�مقرضqrاا�ؤسسات�العمومية�قصد�
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� الدين�العموميمستوى�عJى

  :خدمة�الدين�العمومي .1

� �تحي5ن �الدينتم �أساس )أص�oوفائدة( العمومي خدمة �مو!ى��ع�ى �إ(ى �ا�سجلة النتائج

4Dعدة�عوامل�أهمها�باعتبار  و 2020 سبتم: 

وخاصة�ال�4فيع�!ي�حجم�إصدارات�رقاع��2019مقارنة�بتقديرات�ق�م�ت��2019نتائج�سنة� •

أسبوع�ورقاع�الخزينة�القابلة�للتنظ�45وعدم�سحب�قسط�قرض�صندوق�النقد��52الخزينة�

 .دو�رم��245بـ�الدو(ي�

•  � �سحوباتراجع �الخارجيةنسق �القروض ��ت �لسنة �او �2020ا�قدرة �الفائدة�نخفاض نسب

  .العا�ية�ئتمانبأسواق�k ) ليبور ( ا�تغ45ة

�وIجتماJي • �Iقتصادي �لoنماء �العربي �الصندوق �مع � I (FADES)تفاق �سداد�ع�ى تأجيل

 .)م�د�24م�د�والفوائد�حوا(ي�70[صل�حوا(ي( 2020خدمة�الدين�للسداسية�الثانية�لسنة�

� تراجع • �الخزينةنسبة �رقاع �اصدارات �للبنك��كلفة �ا�ديرية �الفائدة �نسب �مراجعة بعد

  .kصداراتا�ركزي�مقابل�ال�4فيع�!ي�حجم�

 .الوط|, Iدخارارتفاع�Iيداعات�بالخزينة�العامة�بعنوان�موارد� •

�تطور   • �نسق �أسعار�الصرف مراجعة �لسنة��معدل �[ص�ي �ا�الية �قانون �بتوقعات مقارنة

2020 . 

�ساس� مقابل 2020سنة� م�د 11588ينتظر�أن�تبلغ�خدمة�الدين�العمومي� وعJى�هذا

ب5ن��موزعة�2019م�د�مسجلة�سنة� 9600م�د�مقدرة�!ي�قانون�ا�الية�[ص�ي�و�11678
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� الفائدة �حدود ��4134!ي �مقابل �د ��3762م �بزيادة �أي �مقدرة �د �!ي��372م �و[صل �د م

  .م�د462ا�بـ�درة�أي�تراجعم�د�مق�7916م�د�مقابل��7454حدود�

  :!ي 2020عمومي�لسنة�أصل�الدين�ال�عنوانوتتمثل�أهم�التسديدات�ب

 .م�دو�ر�173 حوا(يأقساط�من�قرض�صندوق�النقد�الدو(ي� •

  .م�دو�ر�250قسط�من�Iكتتاب�القطري� •

 .م�أورو�400سوق�ا�الية�العا�ية�قرض�ال •

 .وم�أور �248 حوا(يأقساط�من�القرض�البنكي�بالعملة� •

 .م�د�726 للتنظ�45بمبلغرقاع�الخزينة�القابلة� •

 .دم��901رقاع�الخزينة�القابلة�للتنظ�45بمبلغ� •

 .م�د�167قسط�من�Iكتتاب�الوط|,�بمبلغ� •

 .م�د�436أسبوع�بمبلغ��52رقاع�الخزينة�قص45ة�ا�دى� •

  

�و  �تجدر�kشارة �إ(ى �نظرا �خXل�أنه �ا0نتظرة �الخارجية �القروض �عJى لتأخر�السحوبات

�وبلغ�kصدار�الصا!ي�من�) أسبوع�26-13(رقاع�خزينة�قص45ة�ا�دى� تم�إصدار 2020سنة

سيتم�إعادة�تمويله��2020يحل�آجال�تسديده�خoل�شهر�ديسم4Dم�د��2010 التسديدات

  . 2021أسبوع�ذات�أجل�ديسم52��4Dبرقاع�خزينة�قص45ة�ا�دى�

� �تسديدات �تحتسب �و� �ا�دى �قص45ة �خزينة �الدين� )أسبوع�26-13(رقاع �أصل ضمن

  .مقابل�احتساب�kصدار�الصا!ي�ضمن�موارد�الخزينة
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 الدين�العمومي�حجم .2

�%88أي� م�د 97706 إ(ى 2020حجم�الدين�العمومي�!ي�مو!ى�سنة��من�ا�توقع�أن�يرتفع

� �الناتج �من �د�82554مقابل ��%72.5أو��م �مو!ى ��أي�2019!ي ��15152بزيادة �مqÔام  د

  .باعتبار�الهبات�وا�صادرة�b5انية�م�د�نتيجة�تمويل�عجز�ا�11492

 :ا�وا(ي�هيكلة�الدين�العمومي�حسب�ا�صدر�ويحوصل�الجدول 

 

  

  

  

  2019  2020  
  ق م ت  ق م    سبتمبر  نتائج   )م د(

  34076  23536  29630  23949  حجم الدين العمومي الداخلي
  %34.9  %25.0  %33.1  %29.0  المناب 

  63630  70532  60252  58605  حجم الدين العمومي الخارجي

 %65.1  %75.0  %67.0 %71.0  المناب 

  97706  94068  89882  82554  مجموع حجم الدين العمومي 

  %87.95  %74.61 %80.42  %72.51  النسبة من الناتج المحلي 
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� :عجز�ا0)'انية�وتمويلهعJى�مستوى

� �لسنة �ا�ح5ن �الدولة �يقدر�عجز�مb5انية �ذكره �سبق ��ا الهبات��دون �2020واعتبارا

� �12649 بــوا�صادرة� �أو �د �عجز�بقيمة�%11.4م �مقابل �kجما(ي �ا�ح�ي �الناتج      من

من�الناتج�ا�ح�ي�kجما(ي�مقدرة�بقانون�ا�الية�[ص�ي،�أي�تسجيل��%3.0م�د�أو��3782

  .من�الناتج�%8م�د�أو��8867 بــتدهور�لعجز�ا�b5انية�

�%10.3 م�د�أو��11492ينخفض�هذا�العجز�إ(ى�) م�د�1157(وباعتبار�الهبات�وا�صادرة�

� �kجما(ي، �ا�ح�ي �الناتج �ا0نتظر�تمويلمن �العجز �ومن �داخ�ي��هذا �تمويل �إ(ى باللجوء

  .دم��3031صا!ي�!ي�حدود��وتمويل�خارÕيم�د��8461صا!ي�!ي�حدود�

  

  

� ��b5انية �ا�حتمل �التوازن �التا(ي �الجدول �ويحوصل �لسنة �تطبيقا��2020الدولة وذلك

  .2019ي�فيفر  13 ا�ؤرخ�!ي 2019 لسنة 15 للمb5انية�عدد�القانون�[سا¬-,قتضيات��
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I - جدول التوازنات العامة للميزانية 
 موارد الدولة و تكاليفھا -1

     
 إنجازات
2019 

ق م 
2020 

  سبتمبر
2020 

  ق م ت
2020 

 49712 32253 47227 42273  جملة موارد الدولة   
       11,7% 0,3% 17,6% 

 30221 21372 35859 32185  موارد الميزانية 1
       11,4% -9,8% -6,1% 

 19491 10881 11368 10089  موارد الخزينة 2
       12,7% 28,8% 93,2% 

 49712 32253 47227 42273  جملة تكاليف الدولة   
 41713 25689 39191 35777  تكاليف الميزانية 1
 7999 6564 8036 6496  تكاليف الخزينة دون  تمويل العجز 2

              جدول عمليات الميزانية-2

  تبويب جديد   
 إنجازات
2019 

ق م 
2020 

  سبتمبر
2020 

  ت ق م
2020 

 30221 21372 35859 32185  جملة مداخيل الميزانية  
       11,4% -9,8% -6,1% 

 26407 19301 31759 28901  الجبائيةالمداخيل  1
       9,9% -9,7% -8,6% 

 2757 1500 3800 3035  المداخيل غير الجبائية 2
 100 0 150 300  منھا  المصادرة  

 1057 571 300 249  الھبات 3
 41713 25689 39191 35777  جملة نفقات الميزانية  
       9,5% -0,1% 16,6% 

 19547 14111 19030 16765  نفقات التأجير 1
 2040 960 1743 1606  نفقات التسيير 2
 11237 5475 9882 9970  نفقات التدخCت 3
 3826 2353 3791 4125  نفقات ا�ستثمار 4
 216 43 216 107  نفقات العمليات المالية 5
 4134 2747 3762 3204  )الفائدة(نفقات التمويل 6
 713   767 0  النفقات الطارئة و غير الموزعة 7
 11492- 4317- 3332- 3592-  النتيجة الجملية باعتبار الھبات الخارجية و المصادرة  1
 %10,3-   %2,7- %3,1-  النسبة من الناتج  

 8515- 2141- 20- 938-  النتيجة ا.ولية دون اعتبار الھبات الخارجية و المصادرة  2
 %7,7-   %0,0 %0,8-  النسبة من الناتج  

 12649- 4888- 3782- 4142-  جة الجملية دون اعتبار الھبات الخارجية  و المصادرةالنتي  3
 %11,4-   %3,0- %3,6-  النسبة من الناتج  
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II - عمليات الخزينة( جدول عمليات تمويـــل الميزانية( 

  تبويب جديد   
 إنجازات
2019 

ق م 
2020 

  سبتمبر
2020 

  ق م ت
2020 

 19491 10881 11368 10089  جملة موارد الخزينة   

 19312 8987 11248 9693  جملة موارد ا�قتراض  1

 7364 4377 8848 7053  موارد ا�قتراض الخارجي  

 11948 4610 2400 2640  موارد ا�قتراض الداخلي   

 179 1894 120 396  جملة موارد الخزينة ا.خرى  2

 179 102 120 182  استخCص أصل قروض    

 0 1792 0 214  خزينة أخرى موارد  

 19491 10881 11368 10089  جملة تكاليف الخزينة   

 7454 5371 7916 6396  جملة تسديد أصل الدين  1

 3121 1712 3157 1163  تسديد أصل الدين الداخلي  

 4333 3659 4759 5233  تسديد أصل الدين الخارجي  

 11492 4317 3332 3592  ة  و المصادرةتمويل العجز باعتبار الھبات الخارجي 2

  545  1193  120  100  قروض و تسبقات الخزينة  3

  
التقديرات�[ولية�ا�نصوص�علqrا�بالقانون�عـدد��تنقيحما�تم�ذكره،�يق�4ح��وبا�عتماد�ع�ى

بال�4فيع�!ي��2020وا�تعلق�بقانون�ا�الية�لسنة��2019ديسم23�4Dا�ؤرخ�!ي��2019لسنة��78

�ا�حيّ �مستواها �الدولة �مb5انية �حجم �ليبلغ �لسنة �بـ�قبضا�2020نة �د�49712 وصرفا  م

 ).م�د�545 باعتبار�قروض�وتسبقات�الخزينة�الصافية(
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  الجزء الثاني

  

  أحكام الميزانية

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


