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    :35السؤال رقم 

.أسس أیةكیف یقع تحدید میزانیة الدولة وعلى 
ادة في المیزانیة من ھي األطراف یفمثال عند تقریر ز

 أيالقانونیة التي تقوم بتقدیر المیزانیة الجدیدة وعلى 
.أساس

  

  ااب

صدار منشور یضبط  إالوزیر األول  یتولى  سنة في بدایة كل
التوجھات العامة و التعلیمات التي یجب أخذھا بعین اإلعتبار عند ضبط 

ئ  اإلدارات المعنیة للبدكافةإلى  یوجھ تقدیرات النفقات بالنسبة للسنة المقبلة
 اإلدارات التابعة، على ضوء ذلك تتولى كل  عنیةفي إعداد میزانیة السنة الم

إلى  توجیھھا و لنفقات المصالح التابعة لھاضبط التقدیرات السنویة  للدولة
   .وزارة المالیة قبل نھایة شھر ماي من كل سنة

  :بـ تتعھد مصالح وزارة المالیة 
 درس المقترحات الواردة من مختلف الوزارات-
واردضم تقدیرات الم -
   إعداد مشروع قانون المالیة -
ل إحالتھ  قبعلى مجلس الوزراءالمیزانیة مشروع عرض تتولى  ثم

  .على السلطة التشریعیة
  إعداد مشروع المیزانیةأسالیب
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:تقدیر النفقات* 
:تقدیر نفقات التصرف -

الالزمة لتسیر مصالحھا على لى كل وزارة إعداد نفقات التصرف تتو
  ، أساس التوجھات و التدابیر المنصوص علیھا بمنشور الوزیر األول

على أساس العدد  الخاصة بالمرتبات و األجورتضبط التقدیرات  .
  الجدیدةاالنتدابات االعتبارعین مع األخذ ب الجملي لألعوان باختالف رتبھم

  .واإلحاالت على التقاعد و الترقیات
الوسائل باإلعتماد على نتائج تنفیذ و تقدیرات نفقات المعداتتضبط . 

ّو التقدیرات المحینة للسنة  ات األخیرةمیزانیات السنتین أو الثالث سنو
  .الجاریة

 باالستنادللمؤسسات العمومیة   المسندةاإلعتماداتتضبط تقدیرات . 
لى نتائج تنفیذ میزانیات المؤسسات المعنیة و تقدیراتھا الجدیدة و انجازات إ

         .السنة الجاریة
:تقدیر نفقات التنمیة -

اف الكمیة والنوعیة لمخطط التنمیة تضبط التقدیرات في إطار األھد
   .االقتصادیة واالجتماعیة

لھا األولویة المطلقة في ، فان بصدد اإلنجاز المشاریعبخصوص . 
  .ّتخصیص اإلعتمادات لمواكبة نسق تقدم األشغال

تتولى الوزارات إعداد الملفات  الجدیدة  المشاریعبخصوص. 
ّالتقدیرات الخاصة بھذه المشاریع على ضوء الدراسات الفنیة وخطة و

  إعداد التقدیرات

  تقدیر النفقات

  تقدیر نفقات
   رفالتص

  تقدیر الموارد

  تقدیر نفقات
  تسدید الدین
  العمومي

  تقدیر 
  الموارد

  الجبائیة 

  تقدیر 
  موارد

  اإلقتراض

  تقدیر 
  الموارد

  غیر الجبائیة

  تقدیر نفقات
  التنمیة
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  .التمویل وتسویة المسائل العقاریة 
:ّتقدیر نفقات تسدید الدین العمومي -
ت تسدید الدین العمومي الداخلي تتولى وزارة المالیة إعداد تقدیرا 

قبلة       الخارجي أصال وفائدة على أساس األقساط التي ستحل خالل السنة المو
:تقدیر الموارد* 
:تقدیر المداخیل الجبائیة -

واألداءات  األداءات المباشرة اإلعتیادیة تشمل الموارد الجبائیة
داءات الموظفة لصنادیق بما في ذلك األ المعالیم غیر المباشرة اإلعتیادیةو

  الخزینة 
األخذ مع  نتائج السنوات الماضیة على أساستقدیر ھذه الموارد یتم 

و التدابیر الجدیدة المقترحة بمشروع قانون  بعین اإلعتبار الضغط الجبائي
        و منوال التنمیة للسنة المقبلة   المالیة للسنة المعنیة

:الجبائیةغیر تقدیر المداخیل  -
   :یتم على أساس  
.  عائدات المساھمات في المؤسسات. 
.میلالبر اإلنتاج الوطني للنفط باعتبار سعر. 
.كمیة الغاز العابرة للبالد التونسیة. 
 المؤسسات إسترجاع القروض الممنوحة من طرف الدولة لفائدة. 
.المنشآتو
  . مداخیل أمالك الدولة. 
:موارد اإلقتراض تقدیر -
السوق  و  السوق الداخلیة في شكل رقاع خزینة القروض ھومصدر  

 األطراف، أو لدى السوق المالیة الخارجیة في نطاق التعاون الثنائي أو متعدد
  .ّالعالیمة

حجم أصل الدین العمومي  على أساسمبلغ ھذه القروض  و یقدر
یجب أن تغطي مجموع نفقات  بحیث الداخلي والخارجي و عجز المیزانیة

   .عجز المیزانیةزائد أصل الدین 
 الفارق بین الموارد الذاتیة و النفقات یمثلعجز المیزانیة علما بأن 

.ن اعتبار تسدید أصل الدیندو

  


