
I.  الجباية العادية : 

. مليار دينار 2825مبلغ  2016نوفمبر  30لقد بلغت المداخيل العادية المحصلة إلى غاية تاريخ 
، فقد حقق هذا المبلغ قيمة إضافية قدرها )ج.مليار د 2603.9( 2015ومقارنة بنفس الفترة من سنة 

  .% 8.5: ج، أي نسبة نمو بـ.مليار د 221.1
  : فية ناتجة أساسا عن تحصيالت كانت هذه القيمة اإلضا

مليار  1047إلى  2015مليار دينار في نوفمبر  915.1االشتراكات المباشرة التي قفزت من  �
 % 14: ج، بنسبة نمو بـ.مليار د 132.4، أي بقيمة مضافة قدرها 2016دينار في نوفمبر 

 : نمو السيما ، ويخص هذا ال2016مقارنة بقانون المالية لسنة  % 108: ونسبة إنجاز بـ
مليار  52.2وقيمة إضافية بـمبلغ  % 10: األجور بنسبة نمو بـ/ الضريبة على الدخل االجمالي  •

 .ج مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.د
ج .مليار د 72.8وقيمة إضافية بـمبلغ  % 24: والضريبة على أرباح الشركات بنسبة نمو بـ •

التطور دخول المستثمرين في النشاط بعد استنفاذ االمتيازات يفسر هذا . % 122: ونسبة إنجاز بـ
 .متزايد في نموالناجمة عن المداخيل خارج المحروقات والتي هي الجبائية 

 805.9إلى  2015ج في نوفمبر .مليار د 747.4الضرائب على األعمال التي ارتفعت من  �
 47.7ج حيث أن مبلغ .يار دمل 58.4، أي بقيمة إضافية قدرها 2016ج في نوفمبر .مليار د
يمثل تحصيل الرسم على القيمة . ج منها مصدره الرسم على المنتجات البترولية.مليار د

من تحصيل الضرائب  % 54ج، ما نسبته .مليار د 435.5المضافة عند االستيراد، الذي بلغ 
 .على األعمال

II.  جباية الجماعات المحلية والصناديق الخاصة : 

ج، أي بقيمة .مليار د 465.9مبلغ  الخاصة والصناديق المحلية الجماعاتفائدة بلغت التحصيالت ل
، أي )ج.مليار د 450.4( 2015ج، مقارنة مع التحصيالت الخاصة بسنة .مليار د 15.6مضافة قدرها 

  .%  3نسبة نمو قدرها 
III.  الجباية البترولية : 

 1603.4مبلغ  2016هرا من سنة ش) 11(إلحدى عشر بلغت تحصيالت الجباية البترولية الخاصة با
 2015ج مقارنة بتحصيل سنة .مليار د 119.6: انخفاض القيمة بـهذا المبلغ  عرففقد . ج.مليار د

  ).ج.مليار د 1722.9(
  .ُيَترَجم هذا النقص السيما بانخفاض سعر البرميل الخام من البترول

  


