
(حبوب، مواشي...) لكن في العصور الحديثة أصبحت 
األداءات مالية فقط.

الذين  التونسيين  كل  على  واجب  األداءات  دفع 
األطباء  األمر  ويهم  أرباحا  أو  مداخيل  يحققون 
والمحامين والتجار والفالحين والعمال والشركات... 

كلٌّّّّ حسب المداخيل أو األرباح التي يحققها.

يحدد مجلس نواب الشعب كل ما يتعلق باألداءات: 
وفقا  خالصها...  مكان  خالصها،  تاريخ  مقدارها، 

للدستور.
طريق  عن  خاصة  الضرائب  بجمع  الدولة  تقوم  كما 
وقباضات  البلدية  والقباضات  المالية  القباضات 

الديوانة المنتشرة على كامل تراب الجمهورية. 

تحتاج  نفقاتها،  أو  مصاريفها  مختلف  لتمويل 
الدولة إلى أموال تسمى موارد. 

الميزانية هي جدول يضم موارد ونفقات الدولة 
خالل السنة :

الدولة  تجمعها  التي  األموال  هي  الموارد 
(المداخيل)،

الدولة  تنفقها  التي  األموال  هي  النفقات 
(المصاريف).

يمكن تشبيه الميزانية بالرسم الموالي : 

تجمعها  التي  األموال  هي  الجبائية  المداخيل 
الدولة في شكل أداءات واألداء هو مبلغ نقدي 
متناسبة  بصورة  والشركات  األشخاص  يدفعه 
قديما  مرابيح.  أو  مداخيل  من  يحققونه  ما  مع 
كانت االداءات تجمع  في شكل محاصيل زراعية 

تنفق الدولة مواردها لـ :
خالص أجور موظفيها : معلمون، جنود، شرطة، 

قضاة، مهندسون، أطباء...
الغذائي،  العجين  الخبز،   : المواد  بعض  دعم 

السكر، الزيت، الغاز...
والطرقات،  الجسور  الكبرى:  المشاريع  إنجاز 

المدارس والجامعات، المستشفيات، السدود...
خالص القروض التي إستلفتها من الخارج. 

يقدر  فال  مرتفعا  المواد  بعض  تكلفة  ثمن  يكون 
الدولة  لذلك تطلب  المواطنين،  على شرائها بعض 
ثمن  من  أقل  بثمن  بيعها  المواد  تلك  منتجي  من 
التكلُفة وتدفع الفارق بين ثمن البيع وثمن التكلُفة 

إلى المنتجين. ويسمى هذا الفارق قيمة الدعم.

خاصة  ذلك  ويحصل  الدولة  موارد  تتقلص  أحيانا 
بواجباتهم  المواطنين  بعض  قيام  عدم  بسبب 
ما  وهذا  أداءاتهم  خالص  في  المتمثلة  الجبائية 

يسمى التهرب الجبائي. 

1 - ما هي الميزانية ؟ 

2 - ما هي المداخيل الجبائية ؟
 

3 - من يدفع األداء ؟ 

5 - أين تنفق الدولة مواردها ؟

4 - من يحدد األداءات ومن يجمعها ؟

7 - لماذا تتقلص موارد الدولة؟ 

6 - ما معنى دعم المواد ؟



يؤدي تقلص موارد الدولة خاصة إلى :
تأخر صرف أجور الموظفين،

قيمة  من  التقليص  أو  المنتجات  دعم  من  الحد 
هذا الدعم،

التأخر في انجاز المشاريع الكبرى...

االقتراض  إلى  الدولة  تلتجئ  مواردها  تقلص  عند 
من دول أخرى لتمويل نفقاتها. غير أن هذا الحل له 

عديد السلبيات ومنها : 
أنه ليس ممكنا في جميع الحاالت،

أنه يثقل كاهل الميزانية في السنوات الموالية 
باعتبار أنه سيتم إرجاع القرض مع الفوائض...

حتى ال تقل الموارد الجبائية وبالتالي موارد الدولة 
وحتى ال تضطر الدولة لالقتراض األجنبي يجب دعوة 
بدفع  منهم  (المطالبين  بنا  المحيطين  األشخاص 
األداءات) الى القيام بواجباتهم الجبائية وأهمها 
الواجب  األداءات  وخالص  بالمداخيل  التصريح 

دفعها. 

8 - ما الذي يحصل لو لم تجمع الدولة 
ما يكفيها من موارد ؟ 

9 - كيف تتصرف الدولة لجمع ما 
ينقصها من موارد ؟

10 - كيف يمكن أن نساعد الدولة ؟




