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انهيار تاريخي لمساهمة 
الªكات   العائدات الجبائية
النقاط الرئيسية :



ايرادات الجبائية لليبة المبا ة.ة
بأك قدر  
• من الناحية التاريخية ،ساهم الموظفون 

الموظف ،ركدت مساهمة 
الªكات منذ  2011ثم انهارت بعد عام .2014ها
• ع© خÔف مساهمة

 

 
سن  1986و 2016
العنوان  :تطور أهم الائب المبا ة  تونس ما ب 
التون اقتصاد
إنتاج :المرصد

المصدر :وزارة المالية

الموارد الجبائية بالمليون دينار
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التعليق:

ايرادات الجبائية المتأتية من 
الائب المبا  ة الرئيسية  
الجبا
ب عامي  1986و  2016أن نكون صورة شاملة عن توزيع العبء
تمكننا 




ايرادات الجبائية
بأك نسبة من 
تب لنا أنه من الناحية التاريخية ،ساهم الموظفون 
للائب المبا ة ع© المدى الطويل .وكما كان متوقعا ،


البولية و غ 
الªكات 
الªكات  ،


البولية .وع© مستوى 
متقدم   ذلك ع© 
ال
للدولة
تب كذلك أن المساهمة الجبائية للªكات البولية ،


ال تدفعها ،قد اتخذت مكانة كى منذ أوائل العقد اول من القرن الما ³عندما كانت هذه 
الªكات تساهم بقدر

 تعتمد فيها العائدات 

الªكات اخرى .ومع ذلك ،يبقى تراجع عائدات 
مساهمة جميع 
الªكات بعد الثورة  عام  2011أهم حدث .والواقع أنه منذ عام ،2011
وغ 
الªكات 
الموظف بشكل متواصل   ،

ح كانت مساهمة 
البولية قد توقفت عن ارتفاع .واسوأ من ذلك أنه
ارتفعت مساهمة
البولية 




منذ بلوغ ذروة عام  ،2014تراجعت مساهمة هذه الªكات بشدة إ Ãمستويات منخفضة تاريخيا .و  انتظار ارقام المحرزة  اداءات
الªكات بمساهمة إضافية استثنائية بنسبة  ،٪7.5أصبح من 

لمانية سنة  ،2017حيث قامت هذه 
الوري إجراء مناقشة حول مستقبل جباية
ح نشهد Ì
مªوع قانون المالية لسنة  .2018ما هي أسباب هذا اتجاه التناز Ãيرادات 
الªكات  تونس   
ان نقاشا محتدما حول 

الائب



الªكات؟ وإذا تأكد هذا اتجاه ،فمن سيتحمل عبء النقص؟ من الواضح أن 
ع© 
الكث من العمل ابتداء من
الªطة الجبائية الجديدة ينتظرها 
سنة . 2018
ا 
لكو  Chafik.benrouine@economie-tunisie.org :
اليد 
الكاتب  :شفيق بن روين | 

المرصد التون

ل قتصاد ما وراء 
ارقام 2017
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