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 تمهيد

ورغم ذلك وإ�� حد آلان  2011تمثل السنة السادسة �عد انتفاضة جانفي  2016سنة 

 ة بالبالد.يخّص آفاق التنمي فيماتمر تو�س بصعو�ات كب��ة وخط��ة و�استمرار الضبابية 

ا�ح�ومة ا�حالية يمثل ثالث وثيقة تصدر عن  2016كما أن مشروع قانون املالية لسنة 

 ل غ�� الوقتية الناتجة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية ألاخ��ة و�التا�� ت�ون أو 

ح�ومة ل�جمهور�ة الثانية. وأول وثيقة صدرت عن هذه ا�ح�ومة تمثلت �� مشروع 

وقع اعتمادها من طرف مجلس نواب الشعب  2015لسنة  1قانون مالية تكمي�� هز�ل

نقاشات مطولة ومعمقة. أما الوثيقة الثانية صدرت �وثيقة توج��ّية �سرعة ال��ق و�دون 

و�� إ�� حد آلان محل جدل ونقاشات �� إطار  2020 - 2016للمخطط ا�خما�ىي 

يمثل  2016التحض�� للمخطط ألاول ل�جمهور�ة الثانية. ومشروع قانون املالية لسنة 

سنة صعبة للغاية ا�سمت  تمثلال�ي  2015صادرة �� أواخر سنة الوثيقة الثالثة ال

العمليات الارهابية  إثر ألاعمال ع��  مناخ من جراء تدهور  م�حوظبانكماش اقتصادي 

ي ألاول �� السدا�ى املنطقة السياحية القنطاوي �سوسةال�ي وقعت �� متحف باردو و�� 

 .2015من سنة 

وقد �عمق هذا الانكماش رغم النتائج الاستثنائية والايجابية ال�ي عرفها املوسم الفال�� 

(خاصة انتاج قيا�ىي وتصدير مرتفع لز�ت الز�تون، انتاج هام ل�حبوب وللتمور وللرمان 

ن الايجابية ع�� امل��ا وا�ع�اساتھإ�خ...) ورغم تراجع سعر النفط �� ألاسواق العاملية 

�جل تراجعا لل�جز من جهة وع�� امل��انية العمومية ال�ي استفادت من التجاري الذي 

العناصر ساهمت ��  هذهتقلص دعم املحروقات وشهدت تراجعا ل�جز امل��انية. �ل 

 . 2015سنة  %4.2إ�� حوا��  2014سنة  %5.7انخفاض �سبة الت�خم من حوا�� 

                                                           
أنظر الوثیقة الصادرة عن المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة بعنوان: "مشروع قانون المالیة التكمیلي  1 

 .2015" تونس أوت : خیبة أمل كبیرة ألسباب عدیدة 2015لسنة 
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رغم �ل هذه الظروف الايجابية استمر الانكماش الاقتصادي وزاد �عمقا من ف��ة ثالثية 

واجد يخص ت فيماإ�� أخرى. وزاد �� �عكر الوضع الاقتصادي التصر�حات غ�� املطمئنة 

لسان وز�ر  ��دود التو�سية أو تلك ال�ي صدرت ع�لم من ا�ح 70"داعش" ع�� �عد 

أوقات صعبة والعاصفة قد تتحّول إ�� إعصار إذا  املالية لتؤكد "أن تو�س ستعيش

املجتمع الدو�� عن برنامج اقتصادي كب�� ملساعدة تو�س" علما أن نفس الوز�ر  حجمأ

� ع� تطميناتم الداخ�� �ان أقل �شاؤما وأك�� �� تصر�حات أخرى موجهة للرأي العا

 هذالذاتية. مثل ه اتجاوز الصعو�ات بفضل ام�انّيا�� ع��وقدر��ا  مستقبل البالد

التصر�حات ساهمت �� �عميق ا�ح��ة لدى ألاطراف الاقتصادية والاجتماعية و�� 

يخص مستقبل الاقتصاد. وقد زاد الط�ن بلة احتداد الصراعات  فيمااستمرار الضبابية 

�� صلب ا�حزب ا�حاكم ألاغل�ي و�ع�� أشغال مجلس نواب الشعب وا�خالفات داخل 

ن ح�ن إ�� آخر بمناسبة �عيينات الوالة أو املعتمدين أو ا�حديث عن ا�ح�ومة ال�ي ت��ز م

أو البيع مع نفي �عض املصا�ح  الص�وك الاسالمية باالعتماد ع�� الرهن أو التفو�ت

من طرف مصا�ح أخرى. وقد تأكد غياب الشفافية �� عديد  ا�خ�� وتأكيد ذلك لدار�ة إلا 

ي وز�ر التنمية والعالقات الدولية إ�� بنك فر��ىصدور ا�خ�� املتعلق ب�جوء  إثر ألامور ع�� 

)LAZARD ة عداد وثيق) ليتعاقد معھ للقيام بدور "املستشار الاس��اتي�� واملا�� إل

املخطط التنموي فضال عن انتقاء وهي�لة و�عز�ز ال��امج الك��ى لدى املستثمر�ن علما 

حقة مخططا��ا التنمو�ة املتال ن أو�لت مص�� أ�سبق لتو�س ع�� تار�خها ا�حديث  أنھ لم

اء امله�ن �خ��اء أجانب من أجل صياغة جزء مهم من مستقبل شع��ا. ومثل هذا الاجر 

تر �ساهم �� تو  ان تغل�ن �� القطاع العام وا�خاص من شأنھشللكفاءات ول�خ��اء امل

 العالقات ب�ن السياسي�ن والتكنوقراط وأن يتسبب �� تراجع آداء املؤسسات الوطنية.
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ه الظروف ال �ساعد ع�� ا�خروج من الانكماش الاقتصادي ا�حاد الذي يمّ�� سنة ذ�ل ه

خاصة �� مجال  2017قبة أثناء سنة تر  �ساعد ع�� مواجهة الصعو�ات امل، كما أنھ ال 2015

 مليار دينار  8�سديد الديون. ذلك أن تو�س ست�ون مطالبة بتسديد ما يقارب 

 .ا�حاليةمليار �� الف��ة  5(أصل وفائدة للديون ا�خارجية والداخلية) مقابل �سديد ما يقارب 

يمثل محطة دقيقة من املفروض أن  2016و�التا�� فإن مشروع قانون املالية لسنة 

مة ملواجهة من جهة وع�� خلق الظروف املالئ 2015ت�ون قادرة ع�� تجاوز انكماش سنة 

 .2017قبة سنة تر الصعو�ات املالية امل

ع�� املساهمة �� رفع التحديات  2016ملعرفة مدى قدرة مشروع قانون املالية لسنة 

املذ�ورة سنتعرض بالتحليل إ�� ثالثة محاور أساسية: املحور ألاول سيتعرض إ�� تقديم 

 وألاهداف املعتمدة �� القانون. لفرضياتمالحظات عامة حول املن�جية والتم�ىي وا

 مدى توفيقو  والنفقات العمومية�� تحليل التوازنات ب�ن املوارد �ي سيتعّرض إاملحور الثا

 املحور  أمامجد للنفقات  وانجاز توزيعاملشروع �� تحقيق توزيع عادل لألعباء ا�جبائية 

انب املزمع انجازها وال�ي تمثل ا�ج سيتعرض بالتحليل إ�� الاصالحات ا�جبائيةف لثالثا

 .2016الهام من مشروع قانون املالية لسنة 

I.  ا�جزء ألاول: مالحظات عامة حول القانون 
 

 أ.  حول املن�جّية والتم��ي: 
. 2016/2020السنة ألاو�� من بداية تطبيق املخطط ا�خما�ىي  2016يمثل قانون املالية 

ق حقيع�� بداية تومن املفروض أن يندرج هذا القانون �� إطار هذا املخطط وأن �عمل 

ن يرتكز ع�� السياسات وآلاليات واملراجع ال�ي وقع اقرارها أأهدافھ ال�لّية والقطاعية و 

أن غياب وثيقة املخطط ألاول ل�جمهور�ة الثانية نظرا أل��ا  من طرف املخطط. إال 

 2016مازالت محل حوار ونقاش ع�� املستوى ا�جهوي يجعل مشروع قانون املالية لسنة 
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ه ذ�� مفصل ودقيق ووا�ح. و�� هبدون إطار مرج 2011�ي سبقتھ منذ مثل املشاريع ال

ماد الوثيقة التوج��ية للمخطط املالية ا�حا�� باعت ا�حالة فقد اكتفى مشروع قانون 

هات العامة والتأكيد ع�� عديد النوايا تقتصر ع�� تحديد التوج يال� 2016/2020

مفصلة ومراحل انجاز وا�حة وضبط  يةبدون تحديد أولو�ات وأهداف قطاعوألاهداف 

 رة ع�� انجاز ألاهداف واعتماد توزيع لإلم�انيات املالّية �� الزمن دسياسات وآليات قا

سنوات) و��ن القطاعات وا�جهات. و�التا�� �� غياب املخطط الشامل والدقيق �� �ل  5(

 وغ�� دقيق. اعام اإطار املرج�� لقانون املالية  إلاطار جوانبھ يصبح 

هذا ا�خلل امل���� أثر ع�� التم�ىي املعتمد حيث أن املشروع خالفا للمشاريع السابقة 

 ة الاقتصادية املعتمدة. لم �علن بصفة وا�حة عن نوعّية السياس

�انت �لها  2011هل �� سياسة تقشفّية أم �� سياسة توسعّية؟ املشاريع السابقة منذ 

قصد  ق�ىى حدالنمو إ�� أستوى م�علن عن اعتمادها سياسات توسعّية للرفع من 

 اختارما أن املشروع لم يو�ح هل . كتحس�ن التشغيل و الرفع من مستوى املداخيل

 لعرض. ألاولو�ة لسياسة ��دف إ�� تدعيم الطلب أو تدعيم اعطاء إ

املشروع بذكر "الهدف ألاسا�ىي املتمثل �� ا�خروج �سرعة  فىو�� غياب هذا الوضوح اكت

من ر�ود �سق النمو الذي شهدتھ البالد خالل الف��ة املنقضية بتحقيق �سبة نمو بــ 

 . 2016سنة  2.5%

�� يميل إ ا�سم باعتماد سياسة ذات من�� تقشفي و�� حقيقة ألامر فإن هذا املشروع

ة لفائدة الاس��الك وع�� حساب ع�� استقرار �سق الطلب الداخ�� بصا�حفاظ 
ّ
فة مختل

من  لتحس�ن التوازنات املالّية والتخفيض ألاولو�ةعطى املشروع أالاستثمار و�التا�� فقد 

 2016م��مجة لسنة  %3.9إ��  2015محّينة سنة  %4.4�جز امل��انية العمومية من 

 وذلك طبقا لتوصيات صندوق النقد الدو��. 



8 
 

 ب. ألاهداف والفرضيات:

  %2.5. حول �سبة النمو بــ 1

 %2.5السؤال ألاول الذي يطرح نفسھ يتمثل �� معرفة كيف وقع تحديد �سبة النمو بــ 

ة والبالغخاصة أن هذه النسبة �� دون النسبة املقدرة من طرف صندوق النقد الدو�� 

 Modèleهل هذه النسبة �� معطى تق�ي ناتج عن منظومة وهي�لة املنوال املا�� ( 3%

Financier ع�� ا�حرص ) الذي وقع اعتماده لتحديد امل��انية أم هو اختيار ناتج عن

الذكر أن وا�جدير ب .ةمن �جز امل��انيّ �غليب املن�� التقشفي وإعطاء ألاولو�ة للتقليص 

 2013أع�� من النسبة ال�ي وقع ��جيلها سنة  افديمثل ه %2.5بــ  ف نموّ اعتماد هد

 %0.5و %2.3و %2.4ذلك أنھ ع�� التوا�� بلغت هذه النسب  2015وسنة  2014وسنة 

 م��قبة. وهذه النسب تبقى ضعيفة ال ترتقي ملستوى ا�حاجيات والرهانات.

) %1سي�ون ناتجا باألساس عن ا�خدمات غ�� املسوقة ( %2.5قب بــ تر كما أن النمو امل

  .مساهمة طفيفة للقطاعات املنتجة �الفالحة والصناعة) مع %0.9وا�خدمات املسوقة (

 

يخص مصادر النمو فإن املصدر ألاسا�ىي سي�ون الطلب الداخ�� مع تواصل  فيما

ع�� حساب هذا ألاخ�� الذي  الاختالل ب�ن الاس��الك العمومي والاستثمار العمومي

. %7.1مقابل ارتفاع النفقات العمومية ا�جملية بنسبة  %2.6س��تفع بنسبة ال تتجاوز 

و�� هذا املجال استمر مشروع قانون املالية �املشاريع السابقة �� التعو�ل ع�� الاستثمار 

(خاص وعام داخ��  قب أن ترتفع الاستثمارات ا�جمليةتر انھ من املا�خاص. ذلك 

ب الارتفاع جدا مقارنة مع �س اوهذا الارتفاع �عت�� هام 2016سنة  %10وخار��) بــ 

 . 2015وسنة  2014سنة  %1.5لم تتجاوز امل�جلة سابقا وال�ي 



9 
 

ي��قب كذلك أن يرتفع الاستثمار  2016مشروع قانون املالية لسنة  و�� هذا املجال فإن

. مثل هذه الفرضيات تجعل 2016سنة  %13.7بنسبة ا�خار�� املباشر واملساهمات 

 �ان لعديد ألاسباب:بممن الصعو�ة  %2.5تحقيق نمو بــ 

بالنسبة  ااستمرار عدم الاستقرار ألام�ي والاجتما�� الذي ال يمثل حافز  −

والدليل ع�� ذلك أن التسعة أشهر  ،�انت داخلّية أو خارجّية اءا�خاصة سو  لالستثمارات

نعة ملصألاو�� من العام ا�جاري �جلت تراجعا بالنسبة لواردات املواد ألاولية ونصف ا

قب أن �شهد الاستثمارات ألاجنبية ر�ودا أو تراجعا نظرا أن تر . كما أنھ من امل%3.5بلغ 

راجعا مستمرا �سبة هامة من هذه الاستثمارات تخّص مجال النفط والغاز الذي �شهد ت

ألسعار هذه املواد �� السوق العاملية و�� وضعّية ال تمثل حافزا الرتفاع الاستثمارات 

 ألاجنبية �� هذا املجال.

يخص الاختيارات املستقبلية وألاولو�ات املعتمدة. وهذه  فيمااستمرار الضبابّية  −

 ابقا.كما أشرنا إ�� ذلك س الضبابية زادت حّدة مع التصر�حات ألاخ��ة غ�� املطمئنة واملتناقضة

استمرار تدهور مناخ ألاعمال أدى إ�� تراجع تو�س بخمسة مراتب �� آخر تقر�ر  −

حول التنافسية. حيث احتلت تو�س  Davos (2015/2016س (و سنوي ملنتدى داف

بخمسة مراتب مقارنة مع تقر�ر  اتراجع ةم�جل ابلد 140من مجموع  92املرتبة 

. 32ح�ن �انت تو�س تحتل املرتبة  2011و�ست�ن مرتبة مقارنة بتقر�ر سنة  2014/2015

مبنّية ع�� استبيانات مباشرة  80مؤشرا م��ا  114واملعلوم أن دافوس يأخذ �ع�ن الاعتبار 

 صادية�عتمد معلومات وتحاليل صادرة عن املؤسسات الاقت 34مع أ�حاب املؤسسات و

ع شمل تراجوصندوق النقد الدو�� إ�خ... وقد واملالية العاملية ع�� غرار البنك الدو�� 

ترتيب تو�س عديد املؤشرات ال�ي تخص مجاالت مختلفة. من ذلك أنھ �� مجال مناخ 

. و�� مجال جدوى وفاعلية القطاع البن�ي تحتل 133سوق الشغل تحتل بالدنا املرتبة 

 . 121ألاجور والانتاجية تحتل املرتبة  و�� مجال 122املرتبة 
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. علما أن املجاالت ال�ي ذكرناها تمثل أهم املجاالت ابلد 140�ل هذه املراتب من جملة 

 ال�ي تؤخذ �ع�ن الاعتبار وتحظى بأهمّية قصوى لدى املستثمر�ن ألاجانب. 

و"دو�نغ الصادر عن البنك العال�ي  2016من جهتھ تقر�ر ممارسة أ�شطة ألاعمال لسنة 

دولة  189من ب�ن  74) رغم ترتيبھ تو�س �� املرتبة Ease of Doing Businessب���س" (

كشف كذلك عن استمرار تال��تيب  اإال أن جزئيات وعناصر هذ 2015نة س 75مقابل 

تدهور مناخ ألاعمال �� عديد املجاالت من أهمها ا�حصول ع�� الائتمان حيث تصنف 

والتجارة ع��  105ية املستثمر�ن حيث تصنف �� املرتبة ماوح 126تو�س �� املرتبة 

. و�عت�� تقار�ر دافوس ودو�نغ ب���س من أهم التقار�ر ال�ي 91ا�حدود حيث تحتل املرتبة 

 تحدد توجھ وتوزيع الاستثمارات ألاجنبية ب�ن بلدان العالم.

والاجتما�� والسيا�ىي  ألام�ي�� املستوى جانب تدهور مناخ ألاعمال عإ��  −

 % 2.5العمومية فإن تحقيق �سبة نمو بــ واملؤسسا�ي خاصة م��ا تراجع آداء املؤسسات 

 �ون نتائجھ دون تنظرا أن املوسم الفال�� القادم سرغم ضعفها يبقى صعب الانجاز 

. كما أن �عض القطاعات ألاخرى ستشهد استمرار 2015النتائج امل�جلة سنة بكث�� 

ومشتقاتھ الذي سيشهد صعو�ات ��  الفوسفاطل�ي تمر ��ا من ذلك قطاع الصعو�ات ا

. كما أن قطاع السياحة من الصعب أن �شهد تطورا إلانتاج و تصدير املشتقاتاس��جاع 

 م�حوظا لنتائجھ �� ف��ة وج��ة.

 . حول سعر الصرف:2

فرضية  2016اعتمد مشروع قانون املالية لسنة  %2.5جانب تحديد �سبة نمو بــ إ�� 

دينار  2دينار علما أن هذا السعر قد تجاوز  1.970حول معدل سعر صرف الدوالر �� حدود 

 وهو مر�ح ألك�� ارتفاع.   2منذ أواخر شهر أكتو�ر 

                                                           
 2005أكتوبر  20دینار یوم  1.118مقابل  2015أكتوبر  29دینار یوم  2.009سعر بیع الدوالر وصل   2 
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لعام ��اية ا�سبة الفائدة �� الواليات املتحدة ارتفاع ��  ذلك أنھ من املتوقع أن يحصل

د خارجية ر التحصل ع�� موا �� أك�� صعو�ة جراء من شأنھ أن يخلقا�جاري. ومثل هذا إلا 

وأن يقود إ�� ارتفاع �لفة الاق��اض خاصة أن تو�س ست�ون �� أشد ا�حاجة للموارد 

. كما أنھ من 2017سنة قب �خدمة الدين تر لتسديد الديون نظرا لالرتفاع املألاجنبية 

 ورو مما س��يد من ارتفاع �لفة وارداتسعر الدوالر مقابل انخفاض سعر ألا املنتظر أن يرتفع 

ا تراجع ألاورو أمع �سبة املديونية من جهة أخرى. ـمن جهة ومن ارتفاالطاقة وا�حبوب 

ل�ي تمثل افسيؤثر سلبا ع�� القدرة التنافسية للصادرات التو�سية نحو السوق ألاورو�ية 

 أول سوق لالقتصاد التو��ىي.

 

 . حول معدل سعر ال��ميل: 3

 56مقابل  ادوالرا أمر�كي 55يخص هذه الفرضية فقد وقع تحديد هذا املعدل بــ  فيما

توقع معدل  2015(علما أن قانون املالية التكمي�� لسنة  2015محتملة بالنسبة لسنة 

ومن املتوقع أن �ستمر تراجع سعر ال��ميل . )2014دوالرا م�جلة سنة  99دوالرا و 62

نظرا لضعف النمو العال�ي وللمستوى املرتفع   3 ولو بنسق أقل من الف��ة السابقة

معة تملخزون النفط ولرجوع إيران للسوق �عد رفع العقو�ات ع��ا. لهذه ألاسباب املج

 .2016دمةدوالرا أثناء السنة القا 50من ألارجح أن ي�ون معدل سعر ال��ميل دون 

كما أن اعتماد أهداف صعبة  وغ�� دقيقةن اعتماد فرضيات غ�� واقعية وللتذك�� فإ

اعتماد قوان�ن مالية  وأن يفرضأنھ أن يؤثر ع�� التوازنات املتوقعة من شالتحقيق 

 رهاق أعمال إلادارات و��ميشها.�ساهم �� إتكميلية 

 

 

                                                           
 دوالرا امریكیا 44وصل سعر برمیل النفط الى  2015في أوائل شھر نوفمبر   3 
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II.  2016حول التوازنات املالّية �� مشروع قانون املالية لسنة : 

 أ. التوجهات العامة:

إ��  2014سنة  %2.3أول إشارة يجدر ��جيلها تتمثل �� أنھ رغم تراجع �سبة النمو من 

فإن املوارد العمومية ا�جملية لم ت��اجع إال بنسبة ضئيلة  2015محتملة سنة  0.5%

ال��اجع �ان نتيجة تراجع موارد الاق��اض وا�خز�نة بنسبة . وهذا %0.04جدا ال تفوق 

نتيجة ارتفاع املداخيل غ��  %2. أما املوارد الذاتية فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 6.2%

وز لم يتجام�حوظا نظرا أنھ  اا�جبائية. من جان��ا املداخيل ا�جبائية لم �شهد تراجع

 داءألا ال��اجع نتج باألساس عن تراجع وهذا  %0.02د أي بنسبة طفيفة تقدر بــ  م41

 م د)  691.7الضر�بة ع�� الشر�ات الب��ولية (نتيجة تراجع  املباشر 

م د) أما الضر�بة ع�� الدخل الذي يقع خالصها  261.1الب��ولية (وع�� الشر�ات غ�� 

فإ��ا عرفت ارتفاعا م�حوظا من  %75باألساس من طرف ألاجراء بنسبة تفوق دائما 

جانب ارتفاع الضر�بة إ�� . 2015م د متوقعة سنة  4655إ��  2014د لسنة م  4095

م د ناتجة باألساس عن  343.2ع�� الدخل �جلت كذلك آلاداءات غ�� املباشرة ز�ادة بــ 

و�التا�� يكون ألاجراء أوال واملس��لك�ن عموما وخاصة ارتفاع املعلوم ع�� الاس��الك. 

م من دفعوا ت�لفة الانكماش الاقتصادي امل�جل م��م ذوي الدخل املحدود ثانيا ه

 ح�ى تتمكن الدولة من ا�حفاظ ع�� مواردها الذاتّية. 2015سنة 

شارة إ�� ال��اجع الهام لنفقات جدر إلا تف 2015لسنة أما من جانب النفقات املتوقعة 

أي  2015م د متوقعة سنة  2766إ��  2014م د سنة  4154الدعم ال�ي مرت من 

وقد حصل هذا الانخفاض بفضل انخفاض دعم املحروقات  د.م  1388بانخفاض بلغ 

  د.م  32م د. ودعم النقل بـ  113م املواد الغذائية بــ م د مقابل ز�ادة دع 1533بــ 
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الضغوطات املالّية وتمك�ن الدولة من خفض  فيفختراجع نفقات الدعم من توقد مكن 

ألاجور (انتدابات وز�ادات) خاصة م د) ومن الرفع من  434ال�جوء إ�� موارد الاق��اض (

الضغط  د. ورغم تراجع م 164تراجعا يقدر بــ  ت�جلن خدمة الدين (أصل وفائدة) قد أ

قد وقع تحملها  2015الانكماش الاقتصادي سنة  فإن ت�لفة امل��انية العموميةاملا�� ع�� 

 الطبقات الوسطى والضعيفة كما أشرنا إ�� ذلك سابقا.  طرف من

ثا�ي إشارة يجب ��جيلها تخص املن�� اللي��ا�� والتقشفي الذي يمّ�� سياسة ا�ح�ومة 

 ية التالية: الذي ي��ز التوجهات ألاساس 1من خالل ا�جدول  يتأكدا�جديدة وهذا املن�� 

حرص ا�ح�ومة ا�جديدة ع�� تقليص وزن ودور الدولة كما �ش�� إ�� ذلك تراجع  −

أثناء ح�ومة  %33.1�سبة النفقات العمومية من الناتج املح�� ا�خام الذي مّر من 

التكنوقراط ال�ي �انت حر�صة ع�� انتعاش الاقتصاد بصفة وا�حة كما ورد �� عنوان 

بداية عمل ا�ح�ومة مع  2015محّينة سنة  %31.4إ��  2014قانون املالية لسنة 

تماما  يلتقي. وهذا التم�ىي 2016مالية سنة  متوقعة من طرف قانون  %31.2ديدة وا�ج

مع السياسات النيولي��الية املمالة من طرف املؤسسات العاملية املنادية وا�حر�صة ع�� 

 صة �� البلدان النامية خالفاتقز�م دور الدولة ح�ى أثناء الف��ات الصعبة وألازمات خا

ملا يقع بھ العمل �� البلدان املتقدمة أثناء ألازمات كما �جلنا ذلك �� �ل ألازمات بما 

وعمت �عد  2007ف��ا ألازمة ألاخ��ة ال�ي اندلعت �� البداية �� الواليات املتحدة سنة 

 الاقتصاد ذإلنقا ةللدول ي خالل ألازمة ألاخ��ة تدخل قو ذلك �ل البلدان. وقد الحظنا 

 حد تأميم �عض الشر�ات الك��ى.إ�� ذهب 

الال��ام بمنطق ا�حرص ع�� التوازنات ال�لية ع�� حساب التوازنات استمرار  −

ا�حقيقية (التشغيل، القدرة الشرائية، الفوارق الاجتماعية وا�جهو�ة إ�خ...) من ذلك 

 %4.9ملح�� الذي مّر من أننا ��جل تراجع �سبة �جز امل��انية العمومية من الناتج ا

 .2016سنة  ةمتوقع %3.9و 2015سنة  %4.4إ��  2014سنة 
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 و�ل ع�� القطاع ا�خاص ح�ى ��الاستمرار �� تقليص الدور التنموي للدولة والتع −

�سبة نفقات التنمية من النفقات  أن الظروف ال�ي تمر ��ا البالد. من ذلك حلكأ

 2016سنة  %18.4محّينة إ��  2015 سنة %19.2العمومية ا�جملية ست��اجع من 

متوقعة. علما أن ح�ومة التكنوقراط ال�ي �انت حر�صة ع�� انتعاش الاقتصاد قد 

 .2014سنة  %17.6إ��  2013سنة  %16.6رفعت من هذه النسبة من 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 29 250 27 314 27 325 26 420.3 23 260.7 ) 1النفقات العمومية (

 5401 5264 4801.3 4394.1 4765.7 )2التنمية (نفقات 

�سبة ال�جز من الناتج 

)3 ( 
5.5% 6.8% 4.9% 4.4% 3.9% 

الناتج املح�� بأسعار 

 )4السوق (
70490.5 76234.9 82455.5 86943.8 93668.5 

)1)/(2( 20.5% 16.6% 17.6% 19.2% 18.4% 

)4)/(1( 33% 34.6% 33.1% 31.4% 31.2% 

 2016مشروع قانون املالية وامل��ان الاقتصادي لسنة املصدر: 

 :2016ب. مصادر املوارد العمومية سنة 

م د مقابل  29250لتبلغ  %7.1بــ  2016من املنتظر أن ترتفع املوارد العمومية سنة 

وستحصل هذه الز�ادة بفضل ارتفاع املوارد الذاتية  د.م  1936م د أي بز�ادة  27314

 1878أي بارتفاع  2015محتملة سنة  20778مقابل  2016م د سنة  22656ال�ي ستبلغ 

م د مع نقص  2040م د. وستتأ�ى هذه املوارد الذاتية من ارتفاع املداخيل ا�جبائية بــ 

من  %77.4تمثل املوارد الذاتّية م د. و�التا�� س 182�� املداخيل غ�� ا�جبائية مقدر بــ 

 .2014م�جلة سنة  %74.5و 2015محّينة سنة  %76املوارد العمومية ا�جملية مقابل 
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خاصة إذا وقع ا�حرص ع�� توزيع عادل للموارد (ال�ي تمثل  اهذا التطور �عت�� ايجابي

شروع أعباء) ب�ن مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية. و�الرجوع إ�� امل

ناتجة عن  %9ستبلغ �سبة  2015مقارنة مع  2016يت�ح أن ز�ادة املوارد الذاتية سنة 

ة. من املداخيل غ�� ا�جبائي %8.1من املداخيل ا�جبائية مقابل نقص بــ  %11.1ز�ادة بــ 

ت ءاادمقابل ز�ادة �� آلا  %12.9داءات املباشرة بنسبة كما أن الز�ادة ألاهم ستخص آلا 

 .%9.8ة بنسبة غ�� املباشر 

مقابل ز�ادة ��  %18.1وع�� مستوى آلاداءات املباشرة س��تفع مساهمة ألاجراء بــ 

علما أن الشر�ات غ�� الب��ولية ستتحمل وحدها عبء  %8.6الضر�بة ع�� الشر�ات بــ 

ة لضر�باات الب��ولية ستشهد تراجعا لنسق ألن الشر� %15.8الز�ادة ال�ي ستصل إ�� 

. وسينتج عن هذه التطورات ا�خاصة باآلداءات املباشرة ارتفاع �سبة %4.7بنسبة 

سنة  %47.8مساهمة ألاجراء �� املوارد ا�جبائية املباشرة حيث ستصل هذه النسبة إ�� 

. ومثل هذه 2014م�جلة سنة  %40وحوا��  2015محّينة سنة  %45.7مقابل  2016

ا�جبائي نظرا أن ألاجراء يمثلون أهم عناصر  النسب �عكس غياب التوزيع العادل للعبء

من املشتغل�ن لكن ال يتحصلون إال ع�� قرابة  %70الانتاج حيث تصل �سب��م قرابة 

�� الضر�بة ع�� الدخل قرابة  2016سنة من ال��وة ورغم ذلك ستصل مساهم��م  35%

عدالة ن غياب المن هذه املوارد. كما أ %48املوارد ا�جبائية املباشرة حوا��  و��  78%

 . 4مل كذلك الشر�ات كما أشرنا إ�� ذلك �� دراسة سابقة�� توزيع العبء ا�جبائي �ش

 %9.8ف�ي ست�جل �سبة نمو  2016باشرة املقدرة لسنة و�خصوص آلاداءات غ�� امل

 ل ارتفاع املعلومضت املباشرة. وسيحصل هذا النمو بفأقل من �سبة نمو جملة آلاداءا

  %12.1يليھ ارتفاع آلاداء ع�� القيمة املضافة بــ  %24.6ع�� الاس��الك بــ 

                                                           
عبد الجلیل بدوي "النظام الجبائي التونسي ودوره في قیام العدالة االجتماعیة" نشر المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة  4 

  2014واالجتماعیة تونس 
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كما سنتطرق  %34.2مقابل تراجع هام للمعاليم الديوانية بنسبة  %8.6ومعاليم أخرى بــ 

مة � إطار مقاو ��م املعاليم الديوانية � بإصالحات�فسر هذا ال��اجع و  .إ�� ذلك الحقا

حصل ت ع�� الاس��الك جدر الاشارة إ�� أن الز�ادة الهامة �� املعلومتو  .ب والفسادال��ر�

ية النفط جاتالتبغ والسيارات واملنت منتجاتالاس��الك ع�� باألساس من معاليم 

�� ها ي�ون أك�� �سبيا عؤ آلاداءات غ�� املباشرة عموما عب ما أنعلواملشرو�ات الكحولية. 

 والسف�� للطبقة الوسطى. ىوع�� الشرائح الوسطاخيل الضعيفة ا�حاب املد

مقارنة مع املبلغ  %8.1من جه��ا ست�جل املداخيل غ�� ا�جبائية تراجعا يقدر بنسبة 

. وهذا ال��اجع سينتج عن تراجع عائدات املساهمات والهبات 2015املحّ�ن لسنة 

 ا�خارجية ومداخيل النفط باألساس.

م د  6594لتبلغ  %0.9س��تفع بنسق ضئيل يقدر بــ  2016أما موارد الاق��اض لسنة 

م د وقد حدد  4594م د واق��اض خار�� يبلغ  2000موزعة ب�ن اق��اض داخ�� بنحو 

حجم موارد الاق��اض اعتمادا ع�� حاجيات تمو�ل �جز امل��انية باعتبار التخصيص 

 3280سيبلغ  م د من جهة و�سديد أصل الدين العمومي الذي 3314والهبات املقدر بـ 

م د وال�ي ��  1000علما أن مصادر الاق��اض ستعتمد الص�وك الاسالمية بقيمة  .م د

محل جدل بخصوص رهن املمتل�ات العمومية كما أ��ا ستحتم ال�جوء إ�� السوق املالية 

م د) ال�ي ست�ون م�لفة نظرا للوضع الاقتصادي التو��ىي املتدهور وقد  1598العاملية (

مانات من طرف البلدان الصديقة "كما وقع بھ العمل �� السنة املاضية تتطلب كذلك ض

بضمان من الواليات املتحدة ألامر�كية واليابان. أما بقية املوارد ستتأ�ى من قروض دعم 

 517مباشرة لتمو�ل مشاريع الدولة بــ  وظفةمم د ومن قروض خارجية  1379امل��انية بــ 

 م د. 100بــ  م د ومشاريع املؤسسات العمومية
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 ت. النفقات العمومية:

النفقات العمومية �عكس كيفية توظيف املوارد العمومية ب�ن نفقات التصرف ونفقات 

م يالعمومي. وهذا ا�جانب �عكس التحكنفقات الناتجة عن خدمة الدين الالتنمية و 

املعتمد ب�ن الاس��الك والاستثمار العمومي باألساس أي ب�ن ا�حاضر واملستقبل كما أن 

النفقات العمومية �عكس توزيع املوارد ب�ن وظائف الدولة خاصة الوظائف الاقتصادية 

م�ي ب�ن ألا املعتمد  يوالسيادية (ألامنية باألساس) والاجتماعية. وهذا ا�جانب التحكي�

مدى ا�حرص ع�� توف�� خدمات اجتماعية �افية من �عكس والاجتما��  والاقتصادي

 وتحو�ل إلانجازات الناحية الكمية والنوعية �� إطار سياسة إعادة توزيع املداخيل

 .�� م�اسب اجتماعيةالاقتصادية إ

 

 ب�ن الاس��الك باالختاللا�جانب ألاول الذي يجب مالحظتھ ان هذه امل��انية تتسم 

يؤكد ع�� استمرار نفس  ب الاستثمار وهذا الاختاللاالعمومي ع�� حسوالاستثمار 

مقتضيات ا�خروج من الانكماش الاقتصادي مع يتما�ىى ال  وهو ماالسياسات السابقة 

 5401. و�ان من الضروري عدم الاكتفاء بنفقات تنمية �� حدود 2015الذي مّ�� سنة 

�حرص ع�� توف�� الظروف ال�افية م د مع ا 7000والرفع من هذه النفقات إ�� مستوى 

ال�ي بقيت إ�� حد آلان دون املطلوب �عكس  العمومية لتحس�ن �سبة انجاز املشاريع

هذا  كما �عكس .ا�حرص ع�� تحس�ن التوازنات املالية ع�� حساب املتطلبات التنمو�ة

خاص ا�سوء تقدير ملناخ ألاعمال وآفاق الاستثمار  العمومي وضعف الاستثمار الاختالل 

املح�� وألاجن�ي وعدم اعتبار هشاشة الوضع ألام�ي والسيا�ىي والاجتما�� غ�� املحفز 

 لالستثمار ا�خاص بما فيھ الكفاية.
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م د مقارنة  1936بـ  2016كما أشرنا لذلك سابقا فإن النفقات العمومية س��تفع سنة 

 توظف لز�ادةوهذه الز�ادة س 2015بمستوى حجم النفقات العمومية املحينة لسنة 

نفقات التنمية �� حدود ز�ادة  مقابل %71.4م د أي بنسبة 1383نفقات التصرف ب 

 ستوجھ لنفقات خدمة الدين. %22والبقية أي حوا��  7%

مصدر نقد من طرف عديد  نومثل هذا التوزيع �� النفقات إلاضافية العمومية �ا

ألاطراف املستاءة خاصة من ز�ادات ألاجور ال�ي وقع اقرارها �� الوظيفة العمومية وال�ي 

ن أ�ل مناسبة  ��سيقع بال شك اقرارها كذلك �� القطاع ا�خاص. وهذه ألاطراف تذكر 

عدد ألاجراء �� القطاع العام عاّمة و�� الوظيفة العمومية با�خصوص أصبح مرتفع 

 يمافارنة مع عديد البلدان و�االعتماد ع�� الرقم املصرح بھ من طرف وز�ر املالية مق

 %26.7ألف فإن هذا العدد يمثل  630يخص عدد ألاجراء بالوظيفة العمومية البالغ 

. كما أن حجم ألاجور �� 2015غل�ن سنة تمن جملة املش %18.5من جملة ألاجراء و

نة مع العديد من البلدان. ذلك أن �سبة نفقات مقار  اأصبح مرتفع العمومية الوظيفة

من جملة  %44.4من جملة نفقات التصرف و %70قرابة  2016ل سنة ثألاجور ستم

متوقعة من الناتج املح�� ا�خام. وهذه النسب جعلت  %13.8النفقات العمومية و

�ار��ا ق النقد الدو�� �� ز و املديرة العامة لصند (Christine Lagarde)ارد غكريست�ن ال 

مص�� تو�س من جراء  ع��يتبا�ون  مساندة ملنو  ألاخ��ة لتو�س تطلق صيحة فزع

 الاقتصادية املتأزمة. الز�ادات املشطة ال�ي ال ترا�� ألاوضاع 

و�� حقيقة ألامر يجب التذك�� أوال بأن ارتفاع نفقات ألاجور ناتجة عن عديد الاجراءات 

طار تقاسم (�� إ والامتيازات الوظيفيةالتعيينات لية و االنتدابات ا�جديدة وال��قيات آلا�

جور �� الز�ادات �� ألا  يكمنجانب الز�ادات �� ألاجور. واملش�ل ألاسا�ىي ال  الغنيمة) إ��

 بل �� حجم ألاجور وارتفاع عدد أجراء الوظيفة العمومية إ�� مستوى يفوق ا�حاجة

 من جهة  ملصا�ح الوزار�ةبجانب التوزيع غ�� املحكم لألجراء ب�ن الوزارات و��ن ا
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 ولإلنتاجيةالعمومية  ةط�� ملردود و�جودة خدمات الادار وذلك بالتوازي مع تراجع خ

امل�جلة من طرف هذا العدد املرتفع من جهة أخرى. أما ز�ادات ألاجور ف�ي ضرور�ة 

 أسباب م��ا: ةلعد

 2013عدم ارتفاع أجور الوظيفة العمومية منذ سنة  -

ارتفاع الت�خم املا�� �� السنوات ألاخ��ة رغم ال��اجع ا�حاصل �� �سبة ارتفاع معدل  -

�� شهر  %4.2إ��  2015أثناء السدا�ىي ألاول لسنة  %5.5ألاسعار عند الاس��الك من 

. إال أن ألاسعار 5سبتم�� من نفس السنة نتيجة تراجع أسعار املواد الغذائية باألساس 

. علما أن ألاسعار 2014مقارنة مع أكتو�ر  %4.6� شهر أكتو�ر بنسبة عادت إ�� الارتفاع �

. كما تجدر الاشارة أن �سبة 2015إ�� أكتو�ر  2013من أكتو�ر  %10.4قد ارتفعت بنسبة 

ارتفاع ألاسعار بدون احتساب املواد الغذائية واملواد املسعرة تبقى مرتفعة �سبيا 

 .2014�� شهر سبتم��  %5.3مقابل  2015�� آخر شهر سبتم��  %5.6ووصلت إ�� 

أهمية العبء ا�جبائي املسلط ع�� ألاجراء كما أشرنا إليھ سابقا. و�ان من املفروض  -

اعتماد اجراءات للتخفيف �� هذا العبء وتمك�ن ألاجراء من ز�ادة �� القدرة الشرائية 

 .النقدية والتخفيف من �سبة ز�ادة ألاجور 

 2016واملقدرة سنة  2015ت ألاجور ب�ن املتوقع سنة ك�� بأن تطور حجم نفقاذالت -

م د (انتدابات، ترقيات، ز�ادات ...) إال أن هذه الز�ادة غ�� صافية ألن ز�ادة  1369سيبلغ 

م د  320د ا�جبائية املدفوعة من طرف ألاجراء بــ ر حجم ألاجر سينجر ع��ا ز�ادة املوا

بجانب دلك سيقع  م د فقط. 1049لي�ون التطور الصا�� �حجم ألاجور �� حدود 

لفائدة الدفاع الوط�ي.  6580لفائدة وزارة الداخلية و 5240عونا م��م  15915انتداب 

                                                           
 نتیجة تراجع الطلب في القطاع السیاحي واستقرار أسعار المواد المسعرة  5 
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عونا ع�� التقاعد فإن تطّور العدد ا�جم�� ألعوان  13724انھ سيتم إحالة  واعتبارا ا��

 عونا فقط. 2191الوظيفة العمومية يب�ون �� حدود 

بدون الز�ادات �� ألاجور قصد حث الاس��الك والطلب الداخ�� أخ��ا يجب التأكيد بأنھ  -

فإن �سب النمو �انت ست��اجع إ�� مستو�ات دون املستو�ات امل�جلة �عد انتفاضة 

. ذلك ألنھ �� السنوات ألاخ��ة �انت �سبة النمو العال�ي ضعيفة �سبيا نظرا ل��اجع 2011

ولتطبيق سياسات تقشفية ��  وعديد الاقتصاديات الصاعدة �سب النمو �� الص�ن

عديد البلدان خاصة �� بلدان الاتحاد ألاورو�ي أهم شر�ك لتو�س ونظرا كذلك ل��اجع 

تنافسّية الاقتصاد التو��ىي �� ألاسواق العاملّية. لذلك �ان الطلب الداخ�� القائم ع�� 

دل عالز�ادات �� ألاجور هو املحرك ألاسا�ىي لنسق النمو ولنسق التشغيل. علما أن م

 %1.6رغم الز�ادات �� ألاجور �انت ضعيفة ولم تتجاوز  2015 - 2011النمو �� الف��ة 

إال أ��ا مكنت من تفادي انكماش اقتصادي مبكر �ان س��يد �� توتر املناخ الاجتما�� 

لذلك يبقى املش�ل ألاسا�ىي ال يكمن �� ز�ادات ألاجور  و�التا�� ألام�ي والسيا�ىي. 

ستثمار العمومي وا�خلل الناتج ع�� ذلك ب�ن الاس��الك باألساس بل �� ضعف الا 

 والاستثمار من جهة و�� املستوى املتد�ي لنسبة انجاز الاستثمار العمومي من جهة أخرى.

فيما يخص نفقات التسي�� ونفقات التدخل دون الدعم فإ��ا ستشهد ز�ادات طفيفة 

 ��ا لتوف�� موارد إضافية لنفقاتأن تمثل مجاال هاما للضغط عل باإلم�انرغم أ��ا �انت 

 �ين،بن تالتنمية. وهذا الضغط يتطلب �عو�ض الامتيازات العينّية (سيارات، وصوال 

صيانة، شراءات ...) بامتيازات نقدّية �ساوي قيمة وصول البن�ين مع تمك�ن الراغب�ن �� 

 كما يتطلب الضغط الفائدة.يل �سبة فت خاصة من قروض ع�� البنوك مع تنشراء سيارا

دار�ة مع مراجعة الوظائف خاصة هي�لة املصا�ح الا  والتدخل إعادةع�� نفقات التسي�� 

 تلك ال�ي وقع اسنادها بدون مراعاة الكفاءة وا�خ��ة وألاقدمية وا�حاجة إل��ا.
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كما أنھ وقعت ز�ادة هامة �� النفقات الطارئة وغ�� املوزعة نظرا للظروف الاستثنائية 

 �ات الطارئة.وللمتغ�

 تراجعها نتيجة تراجع أسعار النفط �� السوق العاملية. واصلستعلما أن نفقات الدعم 

�غياب  2016يخص جملة نفقات التصرف يتمّ�� مشروع قانون املالّية لسنة  فيماعموما 

اعتماد مثل هذه النظرة وا�حة للتحكم �� هذه النفقات.  محاور نظرة شاملة مع 

الب�اء والعو�ل حول ز�ادات ألاجور وحجم  ضرور�ا عوض الاستمرار �� أصبحالشاملة 

) ال يخدم قضايا التنمية. و�التا�� Comptableنفقات ألاجور من منطلق ما�� وحسا�ي (

يجب الانكباب ب�ل جدّية ع�� انجاز اصالح اداري �� إطار سياسة الالمركز�ة يقع من 

والوزارات وعموديا  وإلاداراتفقيا ب�ن املصا�ح خاللها اعادة انتشار الادارة العمومية ا

وا�حرص ع�� رفع آداء إلادارة عموما وقدر��ا ع��  ب�ن السلط املحلية وا�جهو�ة واملركز�ة

 وإعادةاعتماد سياسة رس�لة  انجاز الاستثمارات العمومية با�خصوص وهذا يتطلب

يجب اعادة النظر �� جانب ذلك إ�� وتحف�� لتسهيل اعادة الانتشار.  ن�تأهيل وت�و 

منظومة الامتيازات والتأج�� من جهة وضبط مقاييس ومفاتيح لتوظيف املوارد املالية 

والبشر�ة حسب ا�حاجة وآلاداء ب�ن الوزارات واملؤسسات و��ن ا�خدمات ألامنية 

ام ألاسا�ىي والاقتصادية والاجتماعية. ذلك أنھ من غ�� املعقول أن يقع �غي�� النظ

ة ل يقع الرفع من م��انية رئاسبحيات رئاسة ا�جمهور�ة و�املقامهام وصال والتقليص من 

رئيس ا�جمهور�ة �� وضع ل مشطة ا�جمهور�ة وا�حفاظ ع�� مستوى أجر وامتيازات

اقتصادي ع�� طر�ق الا��يار. كذلك من غ�� املعقول أن نطمح لبناء اقتصاد املعرفة 

املضافة العالية واملحتوى التق�ي والاقتصاد الرق�ي و��جيع ألا�شطة ذات القيمة 

سنة  %30.1الرفيع �� ظل تراجع �سبة نفقات التعليم والت�و�ن من النفقات العامة من 

 .2016متوقعة سنة  %22.8وحوا��  2011سنة  %26.6إ��  2001
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وصول محروقات وشراء  بإسنادكما أنھ من غ�� املعقول أن نبقي ع�� امتيازات عّينية  

ا أنھ كم �� ظل تفاقم �جز م��ان املحروقات وتدهور الوضع الاقتصادي.سيارات وظيفية 

 ثمان باهظة (م�اتبأنوك وم�اتب دراسات أجنبية مقابل إ�� ب نلت��من غ�� املعقول أن 

ع�� البنوك العمومية، بنك الزار لضبط الاختيارات واملشاريع  Auditدراسات للقيام بكشف 

ر �� الداخل وا�خارج خ) وا�حال أن البالد تز ا�خ 2016/2020ال�ي ستعمد �� املخطط 

 عامليا.بكفاءات مع��ف ��ا 

 

من املتوقع أن ت��اجع نفقات خدمة الدين سنة  العمومي،يخص �سديد الدين  فيماأخ��ا 

ن خدمة الدين املقدرة . إال أ2014رنة مع املبلغ امل�جل سنة م د مقا120بقرابة  2015

وستبلغ  2015م د مقارنة بالنتائج املحّينة لسنة 430ستشهد ارتفاعا ب  2016لسنة 

من  53.4%. كما أن الدين العمومي سيبلغ 2015م د محّينة لسنة 4700د مقابل  م5130

, 2014م�جلة �� سنة  %49.4و 2015محتملة لسنة  52.7%الناتج املح�� ا�خام مقابل 

من جهة  2016ور املتوقع سينتج عن تطّور مستوى الاق��اض الصا�� لسنة وهذا التط

ّقب أن ترتفع نفقات خدمة الدين تر رف من جهة أخرى. ورغم أنھ من املوتطّور أسعار الص

مليارات دينار نظرا لبلوغ عديد القروض السابقة ف��ة التسديد  8لتبلغ قرابة  2017لسنة 

و�ح �� ذلك وال يإال أن مشروع قانون املالية ال يتعرض إ ولالرتفاع املرتقب ألسعار الصرف

 إلاجراءات ال�ي سيقع اعتمادها ملواجهة هذه ألاوضاع الصعبة.
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III.  الواردة �� مشروع قانون املاليةمالحظات حول الاجراءات ا�جبائية 

قا مخصصة لإلجراءات ا�جبائية طب 60م��ا  فصال  74مشروع قانون املالية يحتوي ع�� 

 قطرة منذ سنت�ن. -قطرة  بطر�قة تطبيقھ علإلصالح ا�جبائي الذي يق

 هذه الاجراءات خصت عديد ا�جوانب واملجاالت:

 

 :ع�� مستوى الضرائب املباشرة-أ

صره �� ھ وحطيبالنظام التقديري وتبس الاك��  عمل مشروع قانون املالية ع�� الانتفاع 

املعامالت املستوجب لالنتفاع بالنظام مستحقيھ وذلك بتوحيد ا�حد ألاق�ىى لرقم 

ألف دينار بالنسبة إ�� �ل أنواع ألا�شطة و�عو�ض الضر�بة النسبية ع��  100املذ�ور بــ 

دينارا  75أساس رقم املعامالت املحقق حسب طبيعة النشاط بضر�بة تقدير�ة تبلغ 

ارا سنو�ا بالنسبة دين 150سنو�ا بالنسبة إ�� املؤسسات املنتصبة خارج املناطق البلدية و

إ�� املؤسسات املنتصبة باملناطق البلدية وذلك بالنسبة إ�� رقم املعامالت الذي �ساوي 

بالنسبة إ�� رقم املعامالت الذي  %3بجانب ذلك وقع تحديد آالف دينار  10أو يقل عن 

 ألف دينارا.  100آالف و 10ي��اوح ب�ن 

ن ھ مملدة ثالثة سنوات مع تمكين ھكما وقع حصر النظام التقديري �� الزمن بمنح

 الانتفاع بھ.  ��تھ يأحقيثبت ديدها �عد تقديم املطالب باألداء ما جت

املتأتية من ألعاب الرهان كما تم توسيع قاعدة الضر�بة ع�� الدخل بإدراج املداخيل 

 %15�� وسائل الاعالم مع اخضاعها لضر�بة عن طر�ق ا�خصم من املوارد بنسبة 

ومداخيل أخرى ناتجة عن نمو ال��وة غ�� امل��ر والقيمة الزائدة املتأتية من التفو�ت �� 

 ا�حصص وا�حقوق �� شر�ات ألا�خاص وما شا��ها إ�خ... 
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ت��ير  �ونية لتمك�ن املؤسسات منائي اعتماد الفاتورة الالك�كما تم �� باب الاصالح ا�جب

�حاب أ إلزامعبا��ا القابلة للطرح ومن طرح آلاداء ع�� القيمة املضافة. كما أنھ سيقع أ

�ون مرقمة رة تات الوجو�ية للفاتو صار�ة بإصدار مذكرات تتضمن التنصياملهن غ�� التج

 منقطعة.حسب سلسلة منتظمة وغ�� 

 

 :املباشرة�� مجال الضرائب غ�� -ب

�سب املعاليم الديوانية  صر ح والفساد وقع باب ا�حرص ع�� مقاومة ال��ر�ب ومن 

ولّية واملواد نصف املصنعة بالنسبة إ�� املواد ألا  %0 �سبت�ن:املستوجبة عند التور�د �� 

ح�ن  الفالحية إ��ثناء املنتوجات تبالنسبة إ�� مواد الاس��الك مع اس %20ه��ات ووالتج

 إعفاء قع. كما و استكمال املفاوضات مع بلدان الاتحاد ألاورو�ي واملنظمة العاملية للتجارة

�عض املواد من املعلوم ع�� الاس��الك والتخفيض �� �سبتھ بخصوص �عض املواد 

ألاخرى. هذه الاجراءات ال�ي �عت�� من أهم الاجراءات الواردة �� هذا القانون تث�� عديد 

 التساؤالت فيما يخص مردودها وجدواها الاقتصادية:

من ذلك أن هناك مواد ممنوعة عند التور�د ورغم ذلك نجدها �� السوق واملثال ع��  -

وصدر �� شأنھ قرار منع  %36ذلك هو التفاح ألاحمر ا�خاضع لضر�بة ديوانّية تبلغ 

� التجارّ�ة. و�التا� للبيع ح�ى �� املساحات الك��ى  اذلك نجده معروضالتور�د ورغم 

 تقتصر فقط ع�� �غي�� �سب املعاليم الديوانية. ال والفساد  مقاومة ال��ر�ب

وجات الصناعية الذي ��مها باألساس الاجراءات املعتمدة (قطاع الفالحة تبالنسبة للمن -

مص��ه مرتبط باملفاوضات ا�جار�ة مع الاتحاد ألاورو�ي) يجب التذك�� أن املنظومة �انت 

�شمل إ�� حد آلان خمسة �سب قائمة ع�� منطق تصاعدي ��دف إ�� تقليص ت�اليف 

نصف املصنعة والتجه��ات باعتماد �سب معاليم الانتاج بالنسبة للمواد ألاولية واملواد 

خاّصة م��ا الناشئة من جهة وحماية الصناعات املحلّية  لغا��اأو إ ديوانية ضعيفة
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بتوظيف معاليم أرفع من جهة أخرى. و�التا�� �انت املنظومة مت�ونة من خمسة �سب 

 %0لغا��ا و�عو�ضها بنسبت�ن إأقصاها. وقد وقع  %30و %27و %15و %10و 0%�� 

. وهذا الاجراء من شأنھ أن يقلص من �سبة ا�حماية لأل�شطة الصناعية ال�ي %20و

 %20لتصبح بحكم هذا املشروع ال تفوق ا�حماية  %30و %27تتمتع بحماية ت��اوح ب�ن 

علما أن هناك عديد ألا�شطة تتم�� ��امش ر�ح ومردودية مرتبطت�ن ارتباطا وثيقا بنسبة 

ج مع اعالمها مسبقا ب��نام �شاطهاملواصلة  �� شأ��ا �عو�ضات قرارإا�حماية ولم يقع 

سنوي وتدر��� لتخفيض املعاليم الديوانية ح�ى �ستعد املؤسسات املعنية ملواجهة 

 .املنافسة الاجنبية

كما أن هناك منتوجات �عت�� نصف مصنعة بالنسبة لبعض ألا�شطة ومنتوج مصنع  -

طة ال�ي تقوم بصنعھ. وقد قاد هذا الوضع إ�� اعتماد قائمة منتوجات بالنسبة لأل�ش

قصد حماية املنتوجات  %15و %10عن عوضا  %20من هذا الفصيل اعتمدت �سبة 

الء طة أخرى. و�النسبة لهؤ املصنعة محليا رغم أ��ا �عت�� نصف مصنعة بالنسبة أل�ش

تفاع ت�اليفهم وتراجع ار  ��ن خاضع�ن لضر�بة أع�� من شأ��ا أن تقود إسي�ونو 

 وتنافسّي��م.مردودهم 

كما أن إلغاء املعاليم الديوانية بالنسبة لعديد املنتوجات أو التقليص م��ا إ�� حدود  -

بالنسبة ملنتوجات أخرى يمكن أن يقلص من الفساد �� مستوى مصا�ح الديوانة  20%

أخرى �� إطار ا�حماية غ��  لكن ألامر يبقى قائما أو يمكن أن يتحول إ�� مصا�ح إدار�ة

بيئة أو ) ال�ي من مشموال��ا حفظ ال�حة أو الBarrières non Tarifairesقية (القمر 

سناد رخص لتور�د �عض املنتوجات إ�خ.. �� هذه ا�حالة إاح��ام �عض املقاييس أو 

 يصعب مقاومة ال��ر�ب وخاصة الفساد ع�� �غي�� املعاليم الديوانية.
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جراءات هناك منتوجات أخرى �عت�� من الكماليات ستتمتع من خفض جانب هذه الا إ��  -

 املعاليم الديوانية ز�ادة ع�� تقليص الضر�بة عند الاس��الك 

 ت: مجاالت أخرى 

وقع تأجيل تطبيق اجراءات وقع اقرارها �� قانون املالية التكمي�� لسنة  خر آع�� مستوى 

ع�� دفع الضر�بة  دينار  5000 عفاء أ�حاب الدخل دون وهذا التخ�� يخص ا 2015

ع�� الدخل. وهذا الاجراء الذي يخص أ�حاب الدخل الضعيف �ان من املفروض أن 

وا�� ا�خام ح ق�ىىي ألايدعم القدرة الشرائية لهذه الشرائح ال�ي ال يتجاوز دخلها الشهر 

عث �بو كما أن هذا ال��اجع �ع�� عن تردد �� تطبيق الاصالحات ا�جبائية  دينار. 410

برسائل غ�� مطمئنة بالنسبة لألطراف الاقتصادية. ز�ادة ع�� أن تطبيق الاصالح �عتمد 

هذا و إ�� ما ست�ون عليھ املنظومة ا�جبائية �� املستقبل  ؤ التنب قطرة وال يمكن -القطرة 

 .و تقييم املخاطر عملية احتساب مردودية املشاريع شأنھ أن �عقد من

رفع السر امل�ي فإن مشروع قانون املالية قد اعتمد اجراء يتعلق ب خر آع�� مستوى 

حصاء. وهذا الاجراء من شأنھ أن ��دد حماية مجاالت ال�حة وإلا  ىبصفة عامة ما عد

املعطيات ال�خصية واملصا�ح الاقتصادية �� عديد املجاالت مثل القطاع البن�ي واملهن 

خلق يما يمكن أن  و بائية والدراسات وهرة ا�جالاستشار�ة واملحاماة واملحاسبة والاستشا

فو�ىى �� هذه الاختصاصات. و�التا�� يجب الانتباه إ�� هذا ا�جانب واعتماد إجراءات 

مكن أن تحول دون يكنة ال�ي منزالقات املحد من التجاوزات وإلا قانونية من شأ��ا أن ت

 .�� غياب ضمانات قانونية تحف�� الاستثمار 

 

 

 



27 
 

يتسم بالنواقص  2016�� أن مشروع قانون املالية لسنة إلاشارة اجماال إيجب ختاما 

 ألاساسية التالية ال�ي تجعل منھ قانونا دون مستوى التحديات والرهانات: 

نقص �� الاستثمارات العمومية وغياب إصالحات جوهر�ة لإلدارة العمومية  -

ساب ح ع�� املا�� استمرار هيمنة املنطقنفقا��ا مع لالرتقاء بآدا��ا وترشيد 

 املنطق التنموي.

رص ع�� توزيع عادل للعبء ا�جبائي وتوظيف املوارد توظيفا يتما�ىى عدم ا�ح -

 مع نظرة تنمو�ة اس��اتيجية.

 ��عتماد إجراءات ديوانية ال ترتقي إا والفساد ع��اقتصار مقاومة ال��ر�ب  -

وري الضر  و�التا�� منا�حركية التنمو�ة  وا�ع�اسا��ا ع��خطورة هذه الظواهر 

هذه الظواهر بنفس  والفساد والتعامل معزما �� مقاومة ال��ر�ب ح أك�� تو�� 

دة ع�� رقابة شدي وهذا يتطلب�� مقاومة إلارهاب  وإلارادة الضرور�ةا�حّدة 

كما يتطلب تفعيل  والانتصاب الفوضوي دود امليدان خاصة �� مستوى ا�ح

عتبار وااملتأتية من ال��ر�ب  ال املشبوهةمو ومصادرة ألا قانون تبييض ألاموال 

 جناية. ال��ر�ب

� � وتفادي الوقوعغياب التحض�� ا�جدي ملجا��ة ارتفاع نفقات خدمة الدين  -

ات من املؤسس والشروط املفروضة لإلمالءاتوضعية تجعل البلد فريسة سهلة 

 املالية العاملية.

 


