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تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون املالية التعديلي لسنة 2020

مساردراسة مشروع القانون
تاريخ إحالة الصيغة األولى من مشروع القانون على اللجنة 19 :أكتوبر2020
تاريخ سحب مشروع القانون 30 :أكتوبر2020
تاريخ إحالة الصيغة الثانية من مشروع القانون على اللجنة 16 :نوفمبر2020
جلسات اللجنة:
 .1جلسة يوم  26أكتوبر ( 2020جلسة صباحية) :النقاش العام.
 .2جلسة يوم  26أكتوبر ( 2020جلسة مسائية) :االستماع إلى وزير االقتصاد واملالية ودعم االستثمار.
 .3جلسة يوم  28أكتوبر ( 2020جلسة صباحية) :االستماع إلى السيد محافظ البنك املركزي التونس ي.
 .4جلسة يوم  28أكتوبر( 2020جلسة مسائية) :االستماع إلى السيد كاتب الدولة املكلف باملالية العمومية والجباية.
 .5جلسة يوم  16نوفمبر  :2020نقاش عام حول الصيغة الثانية من مشروع قانون املالية التعديلي.
 .6جلسة يوم  18نوفمبر  :2020االستماع إلى وزير االقتصاد واملالية ودعم االستثمار.
 .7جلسة يوم  23نوفمبر  :2020جلسة للنقاش حول ردود البنك املركزي التونس ي.
 .8جلسة يوم  24نوفمبر  :2020عرض التقرير على املصادقة.

قراراللجنة :املو افقة بأغلبية األعضاء الحاضرين ( 11مع  0 /احتفاظ  1 /ضد)
تاريخ إنهاء األشغال 24 :نوفمبر2020

رئيس اللجنة :هيكل املكي
مقرراللجنة :فيصل دربال
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تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية
حول مشروع قانون املالية التعديلي لسنة 2020
السيد رئيس مجلس نواب الشعب،
السيدة النائب األول لرئيس مجلس نواب الشعب،
السيد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب،
السيد وزير االقتصاد واملالية ودعم االستثمار،
السيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب،
تتشرف لجنة املالية والتخطيط والتنمية بأن تعرض على أنظاركم تقريرها حول مشروع
قانون املالية التعديلي لسنة .2020

أوال :تقديم مشروع القانون:
أفادت الحكومة ّأن إعداد مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  2020ينصهر في سياق خاص
على املستويين الدولي والوطني تمثل أساسا في تفش ي جائحة فيروس "كوفيد "19-منذ بداية
السنة الجارية والتي كان لها تداعيات سلبية على املجال الصحي واالقتصادي واالجتماعي .حيث
اتسم الظرف االقتصادي على املستوى العاملي بانكماش الناتج العاملي بنسبة  %10وتراجع كبير
في الطلب وارتفاع معدالت البطالة وتدهور أسعار النفط في األسواق العاملية ليبلغ مستوى 18,5
دوالر للبرميل الواحد خالل شهر أفريل.
كما ّبينت الحكومة ّأنه تم على املستوى الوطني اتخاذ جملة من اإلجراءات االستثنائية
الحتواء انتشار األزمة كغلق الحدود وفرض الحجر الصحي الشامل واملوجه وحضر التجول
وإجراءات للحد من اآلثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة.
واعتبرت أن هذه الوضعية الصعبة وغير املسبوقة أدت إلى تراجع وتيرة النشاط االقتصادي
مما أثر بصفة مباشرة على املالية العمومية حيث تراجعت موارد الدولة بشكل كبير مقارنة
بالتقديرات األولية لقانون املالية األصلي.
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ّ
وبينت أن هذه اإلجراءات ّأدت إلى اختالل التوازنات املالية باعتبار النقص في املوارد والزيادة في
النفقات ،ليبلغ العجز املنتظر لسنة  2020حوالي  % 13,4من الناتج املحلي اإلجمالي مقابل % 3
مقدرة أوليا ،مما يستوجب تعبئة تمويالت إضافية في حدود  10,3مليار دينار وبالتالي ارتفاعا في
حجم الدين العمومي ليبلغ  % 90من الناتج املحلي اإلجمالي أو حوالي  100مليار دينار.
ّ
وقدمت الحكومة صلب وثيقة شرح أسباب مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  2020في
الصيغة األولى (عدد  )2020/123مجمل األرقام التي تحوصل تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت
والنتائج املنتظرة لكامل السنة طبقا للجدول التالي:
 - Iجدول التوازنات العامة للميزانية
 -1موارد الدولة وتكاليفها
مجلة موارد الدولة

إجنازات 2019

ق م 2020

42273.6

أوت 2020

ق م ت 2020

47227.0

28963.3

51699.0

11,7%

0,9%ـ

22,3%

1

موارد امليزانية

32184.6

2

موارد اخلزينة

10089.0

35859.0
11,4%
11368.0
12,7%

18668.6
-10,8%
10294.7
24,3%

29971.0
-6,9%
21728.0
115,4%

42273.6

47227.0

28963.3

51699.0

1

تكاليف امليزانية

35777.5

39191.0

22974.5

43700.0

2

تكاليف اخلزينة دون متويل العجز

6496.1

8036.0

5988.8

7999.0

مجلة تكاليف الدولة

-2جدول عمليات امليزانية
تبويب جديد
مجلة مداخيل امليزانية

إجنازات 2019

ق م 2020

أوت 2020

ق م ت 2020

32184.6

35859.0

18668.6

29971.0

 1املداخيل اجلبائية

28900.9

11,4%
31759.0

-10,8%
16704.8

-6,9%
26107.0

9,9%

-10,5%

-9,7%

 2املداخيل غري اجلبائية

3034.6

3800.0

1433.7

2807.0

 3اهلبات

249.1

300.0

530.1

1057.0

35777.5

39191.0

22974.5

43700.0

1

نفقات التأجري

16765.0

19030.0

12642

19247.0

2

نفقات التسيري

1606.0

1743.0

757

2040.0

3

نفقات التدخالت

9970.0

9882.1

4920

12987.0

مجلة نفقات امليزانية
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4

نفقات االستثمار

5

نفقات العمليات املالية

6

نفقات التمويل

7

النفقات الطارئة وغري املوزعة

1

النتيجة اجلملية باعتبار اهلبات اخلارجية واملصادرة

النسبة من الناتج
2

النتيجة األولية دون اعتبار اهلبات
اخلارجية واملصادرة

النسبة من الناتج
3

النتيجة اجلملية دون اعتبار اهلبات
اخلارجية واملصادرة

النسبة من الناتج

4125.0

3791.4

2087

3826.0

107

215.6

43

216.0

3204.5

3762.0

2526

4371.0

0.0

766.9

-3592.9

-3332.0

-3,1%

-2,7%

-937.5

-20.0

-0,8%

0,0%

-4142.0

-3782.0

-3.6%

1013.0
-4305.9

-13729.0
-12,4%

-2310.5
-2.1%
-4836.0

-3,0%

-10565.0
-9.5%
-14936.0
-13,4%

-IIجدول عمليات متويـــل امليزانية (عمليات اخلزينة)
تبويب جديد

إجنازات 2019

ق م 2020

أوت 2020

ق م ت 2020

مجلة موارد اخلزينة

10089.0

11368.0

10294.7

21728.0

مجلة موارد االقرتاض

9692.5

11248.0

8485.4

21549.0

موارد االقرتاض اخلارجي

7053.0

8848.0

4093.7

7282.0

موارد االقرتاض الداخلي

2639.5

2400.0

4391.7

14267.0

396.5

120.0

1809.3

179.0

استخالص أصل قروض

182.2

120.0

91.2

179.0

موارد خزينة أخرى

214.3

0.0

1718.1

0.0

مجلة تكاليف اخلزينة

10089.0

11368.0

10294.7

21728.0

مجلة تسديد أصل الدين

6396.1

7916.0

5119.8

7454.0

تسديد أصل الدين الداخلي

1163.1

3157.0

1642.5

3121.0

تسديد أصل الدين اخلارجي

5233.0

4759.0

3477.3

4333.0

2

متويل العجز باعتبار اهلبات اخلارجية واملصادرة

3592.9

3332.0

4305.9

13729.0

3

قروض وتسبقات اخلزينة

100.0

120.0

869.0

545.0

1

2

1

مجلة موارد اخلزينة األخرى
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كما ّ
يبين الجدول التالي مجمل األرقام التي تحوصل تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر
والنتائج املنتظرة لكامل الواردة ضمن مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  2020في الصيغة
الثانية (عدد :)2020/139
 - Iجدول التوازنات العامة للميزانية
 -1موارد الدولة و تكاليفها
إجنازات 2019
مجلة موارد الدولة

42273

ق م 2020

 2020سبتمرب

ق م ت 2020

47227

32253

49712

11,7%

0,3%

17,6%

35859

21372

30221

11,4%

-9,8%

-6,1%

11368

10881

19491

12,7%

28,8%

93,2%

42273

47227

32253

49712

1

تكاليف امليزانية

35777

39191

25689

41713

2

تكاليف اخلزينة دون متويل العجز

6496

8036

6564

7999

1

موارد امليزانية

32185

2

موارد اخلزينة

10089

مجلة تكاليف الدولة

-2جدول عمليات امليزانية
تبويب جديد
مجلة مداخيل امليزانية

إجنازات 2019
32185

ق م 2020

سبتمرب 2020

ق م ت 2020

35859

21372

30221

11,4%

-9,8%

-6,1%

31759

19301

26407

9,9%

-9,7%

-8,6%

1500

2757
100

1

املداخيل اجلبائية

28901

2

املداخيل غري اجلبائية

3035

3800

منها املصادرة

300

150

0

3

اهلبات

249

300

571

1057

35777

39191

25689

41713

9,5%

-0,1%

16,6%

1

نفقات التأجري

16765

19030

14111

19547

2

نفقات التسيري

1606

1743

960

2040

3

نفقات التدخالت

9970

9882

5475

11237

4

نفقات االستثمار

4125

3791

2353

3826

5

نفقات العمليات املالية

107

216

43

216

مجلة نفقات امليزانية
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6

نفقات التمويل (الفائدة)

3204

3762

7

النفقات الطارئة وغري املوزعة

0

767

-3592

-3332

-3,1%

-2,7%

-938

-20

-0,8%

0,0%

-4142

-3782

-3,6%

-3,0%

1

النتيجة اجلملية باعتبار اهلبات
اخلارجية واملصادرة

النسبة من الناتج
2

النتيجة األولية دون اعتبار اهلبات
اخلارجية واملصادرة

النسبة من الناتج
3

النتيجة اجلملية دون اعتبار اهلبات
اخلارجية واملصادرة

النسبة من الناتج

4134

2747

713
-11492

-4317

-10,3%
-8515

-2141

-7,7%
-12649

-4888

-11,4%

-IIجدول عمليات متويـــل امليزانية ( عمليات اخلزينة)
تبويب جديد

1

إجنازات 2019

ق م 2020

سبتمرب 2020

ق م ت 2020

مجلة موارد اخلزينة

10089

11368

10881

19491

مجلة موارد االقرتاض

9693

11248

8987

19312

7053

8848

4377

7364

2640

2400

4610

11948

396

120

1894

179

استخالص أصل قروض

182

120

102

179

موارد خزينة أخرى

214

0

1792

0

موارد االقرتاض اخلارجي
موارد االقرتاض الداخلي
2

مجلة موارد اخلزينة األخرى

مجلة تكاليف اخلزينة

10089

11368

10881

19491

مجلة تسديد أصل الدين

6396

7916

5371

7454

تسديد أصل الدين الداخلي

1163

3157

1712

3121

تسديد أصل الدين اخلارجي

5233

4759

3659

4333

2

متويل العجز باعتبار اهلبات اخلارجية واملصادرة

3592

3332

4317

11492

3

قروض وتسبقات اخلزينة

100

120

1193

545

1
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ثانيا :أعمال اللجنة
شرعت لجنة املالية والتخطيط والتنمية في النظر في مشروع هذا القانون في صيغته األولى
املحالة بتاريخ  14أكتوبر  2020خالل جلستها الصباحية املنعقدة يوم  26أكتوبر  2020وذلك
على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح األسباب ونص مشروع القانون.

➢ الجزء األول :النقاش حول الصيغة األولى من املشروع

في مستهل الجلسة ّأكد أحد النواب على ّ
الدور األساس ي واملحوري الذي ستلعبه لجنة املالية
والتخطيط والتنمية من خالل العمل على تكريس رقابة برملانية جدية تتجاوز املفهوم الضيق
لتنصهر في كنف الرقابة املوجهة نحو حسن ّ
تصرف السلطة التنفيذية في األموال العمومية،
وهي رقابة تنبني على قيم املساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة مؤكدا أن اللجنة ستكون قوة
اقتراح وتعديل قصد إيجاد الحلول لإلشكاليات الكبرى والعميقة واملتراكمة للمالية العمومية
وعدم االقتصار على دراسة األرقام املضمنة باملشروع املعروض دون التمعن فيها.
ثم تولى نائب آخر تقديم عرض توضيحي ملختلف جوانب املشروع ،حيث أفاد ّأنه تم إعداده
في سياق خاص دولي ووطني تمثل في تفش ي جائحة فيروس كورونا منذ بداية السنة الجارية وما
كان له من تداعيات سلبية على املستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي ،موضحا أن هذه
ّ
الوضعية الصعبة وغير املسبوقة أدت إلى تراجع وتيرة النشاط االقتصادي وهو ما أثر بصفة
مباشرة على املالية العمومية خاصة فيما يتعلق بالتراجع الكبير في حجم موارد الدولة.
وأضاف ّأن كل هذه املستجدات أدت إلى تحيين مداخيل امليزانية ليبلغ النقص املتوقع حوالي
 5.8مليار دينار باملقارنة مع مبالغ التقديرات األولية لقانون املالية األصلي.
وفي معرض حديثه ّبين ّأن الحكومة ،وملواجهة هذه الجائحة ،اتخذت جملة من اإلجراءات
االستثنائية ذات الطابع االجتماعي واملالي تم توجيهها أساسا إلى الفئات االجتماعية الهشة
والعائالت املعوزة ومحدودة الدخل والفئات ذات االحتياجات الخصوصية وكذلك لفائدة
املؤسسات املتضررة من الجائحة قصد حماية النسيج االقتصادي والحفاظ على مواطن
الشغل وذلك بضمان حد أدنى من الدخل فضال عن تخصيص اعتمادات إضافية للقطاع
الصحي مشيرا إلى ّأن هذه الوضعية قد أدت إلى اختالل التوازنات املالية باعتبار النقص في املوارد
والزيادة في النفقات ليبلغ العجز املنتظر لسنة  2020نسبة  %13.4من الناتج املحلي اإلجمالي
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مقابل  %03مقدرة أوليا مما يستوجب تعبئة موارد إضافية في حدود  10.3مليار دينار وبالتالي
ارتفاع في حجم الدين العمومي ليبلغ  90باملائة من الناتج املحلي اإلجمالي أي حوالي  100مليار
دينار.
ثم تولى تحليل األرقام الواردة في إطار مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  ،2020حيث ّبين
أنه تمت املصادقة في إطار ميزانية الدولة لسنة  2020على نسبة عجز ّ
قدرت ب ـ  % 3ونسبة نمو
ُ
مقدرة بحوالي  % 2,7ومداخيل جبائية ق ّدرت ب ـ  31,7مليار دينار ،وهي نسب يقترح مشروع
القانون تعديلها ّ
لعدة أسباب أهمها تداعيات جائحة "الكوفيد  "19ولكن هذا ال ينفي وجود
أسباب أخرى لذلك على غرار تسديد ديون جديدة لم تكن مسجلة في إطار قانون املالية األصلي
والتعطيل املسجل في إنتاج البترول والفسفاط وارتفاع حجم نفقات التدخالت خاصة منها تلك
املتعلقة بمجابهة جائحة كورونا والبالغة  1085مليون دينار.
ُ
وفي سياق متصل أوضح أن جملة موارد الدولة قدرت في إطار قانون املالية األصلي ب ـ47227
مليون دينار وب ـ  51699مليون دينار ضمن مشروع القانون التعديلي مشيرا إلى ّأن هذا االرتفاع
ناتج أساسا عن موارد الخزينة حيث ارتفعت القروض من  11368م د إلى  21728م د أي بارتفاع
ّ
يقدر بحوالي  10,3مليار دينار وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العمومي من الناتج املحلي
الخام من  % 72إلى نسبة .% 90
وأفاد أن املوارد الذاتية واملتأتية من موارد جبائية وهبات وموارد غير جبائية سجلت تراجعا
ُ
من  35859مليون دينار إلى  29971مليون دينار أي بانخفاض ق ّدر بـ  5,8مليار دينار .وفي املقابل
ّ
سجلت نفقات امليزانية ارتفاعا من  39191مليون دينار واردة في امليزانية األصلية إلى 43700
مليون دينار في املشروع التعديلي.
كما ّبين أن نفقات التأجير سجلت كذلك ارتفاعا من  19030مليون دينار إلى  19247مليون
دينار أي با تفاع ّ
يقدر بحوالي  200مليون دينار ،و ّ
سجلت نفقات التدخالت ارتفاعا بحوالي  3مليار
ر
دينار وذلك لتضمنها منح دعم املحروقات واملواد األساسية للسنوات الفارطة.
ثم دار نقاش ثري ومستفيض تقدم من خالله أعضاء اللجنة بعدد من املالحظات
واالستفسارات تهم عديد الجوانب من مشروع القانون املعروض وأخرى تتعلق بوضعية املالية
العمومية بصفة عامة.
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•

مسائل تهم املالية العمومية وجوانب شكلية ملشروع القانون:

ّ
أكد عدد من النواب أن ما آلت إليه األوضاع حاليا ناتج عن غياب استراتيجيات واضحة
ولرؤية أو تصور إلقرار معالجة جذرية للمالية العمومية .مؤكدين على وجود إشكال حقيقي في
التصرف في األزمة وفي هذا املوضوع تم االستشهاد باملثال الفرنس ي الذي أقر ثالثة قوانين مالية
تعديلية لسنة  2020ملعالجة االنكماش االقتصادي ومجابهة تداعيات أزمة كوفيد  19بينما تتم
مناقشة هذا املشروع في أواخر السنة رغم أن األزمة كانت واضحة منذ شهر مارس ورغم وعي
الحكومة السابقة ومراسلتها لصندوق النقد الدولي في الغرض منذ أفريل الفارط غير أنها لم
تتجاوب في الوقت املناسب ولم تقم باإلصالحات الالزمة ملعالجة االنكماش االقتصادي.
كما اعتبروا أن التأخير في عرض مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  2020على أنظار مجلس
نواب الشعب من شأنه عدم تمكين اللجنة من التدقيق والتمعن في مختلف األرقام واملؤشرات
ّ
املقدمة في إطار هذا املشروع.
ّ
ّ
والتوجهات
واستنكر عدد من النواب عدم مد اللجنة في موفى شهر جويلية بالفرضيات
الكبرى مليزانية الدولة للسنة املالية املقبلة مثلما نص عليه الفصل  40من القانون األساس ي
ّ
للميزانية في فقرته  2الذي اقتض ى أن تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر
ّ
والتوجهات الكبرى مليزانية الدولة للسنة املقبلة وهي آلية تفتح
جويلية من كل سنة الفرضيات
مجاال واسعا للمؤسسة التشريعية وللجنة املالية للتثبت من ّ
صحة الفرضيات التي انبنى عليها
مشروع امليزانية وكذلك نجاعة وجدوى الخيارات املطروحة.
و ّبين نواب آخرون ّأن الوضعية الصعبة للمالية العمومية هي نتيجة لتراكمات خيارات خاطئة
للحكومات املتعاقبة منذ الثورة التي ّ
غيبت اإلصالحات ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي
ّ
ّ
وركزت على الجانب السياس ي .وفي سياق متصل ،أكد كذلك بعض النواب على ضرورة العمل
بطريقة تشاركية مع جهة املبادرة وكل األطراف املتدخلة على غرار البنك املركزي التونس ي قصد
القيام باإلصالحات الالزمة إليقاف نزيف املالية العمومية.
ّ
وأكد أغلب أعضاء اللجنة أن املشروع ال يعكس رؤية أو سياسة أو برنامج اقتصادي واضح
وهو ما يستدعي تعميق النظر في مختلف جوانبه في إطار رؤية اقتصادية متكاملة لكل املسائل
املتعلقة باملالية العمومية على غرار ملف املؤسسات العمومية ومنظومة الدعم وغيرها.
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•

مسائل تهم الجوانب الفنية ملشروع القانون:

اعتبر جل النواب أن أغلب األرقام التي تم تقديمها صلب مشروع قانون املالية التعديلي لسنة
 ،2020يشوبها الغموض والتناقض .وطالبوا ّ
بمد اللجنة بتوضيحات ومعطيات دقيقة حول
عدد من املؤشرات على غرار الديون املتخلدة لدى الدولة وحجم النفقات املخصصة ملجابهة
جائحة الكورونا.
كما الحظ النواب ّأن النقص في املداخيل الجبائية بسبب تداعيات جائحة كورونا يمكن
تبريره إال أن االرتفاع الكبير في النفقات هو الذي يطرح عدة تساؤالت حول حسن التصرف في
املال العام والحوكمة.
واستأثر موضوع تقدير عجز امليزانية وكيفية التعاطي معه وتمويله بحيز هام من النقاشات،
حيث طالب أغلب النواب بمد اللجنة بمعطيات دقيقة حول األسباب الحقيقية التي أدت إلى
هذا العجز وعدم االكتفاء بتبرير ذلك بتداعيات أزمة الكورونا والتساؤل حول كيفية تعبئة
املوارد لتمويله كما ّ
عبروا عن رفضهم مواصلة الحكومة اللجوء إلى الحلول السهلة املتمثلة في
التداين ال سيما التداين الداخلي لسد الثغرات املتعلقة بالتوازنات ،وأكدوا على ضرورة التوجه
نحو اعتماد آليات ترتكز على خلق الثروة وإيجاد حلول جذرية ملعالجة هذا العجز حتى ال تفقد
الدولة مصداقيتها وتتمكن من اإليفاء بتعهداتها املالية.
واستفسر بعض النواب عن التوجه املعتمد من الحكومة لتسوية قسط هام من متخلدات
اإلدارة لدى املزودين العمومين في حين ّأنه تم تخصيص مبلغ ضئيل لتسوية متخلدات املزودين
واملقاولين الخواص الذين يتكبدون خسائر من جراء طول إجراءات صرف مستحقاتهم .ودعوا
إلى إيجاد آليات ناجعة لدعم املؤسسات االقتصادية التي تشكو عجزا ماليا فادحا يمكن أن
يؤدي بها إلى اإلفالس .من ناحية أخرى تطرق العديد من النواب إلى الصعوبات املالية التي
تعيشها املؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية لصناعات التكرير وديوان الحبوب
ودعوا إلى ضرورة توفر إرادة حقيقية ملساندتها في تجاوز هذه األزمة الهيكلية.
ّ
وعبر أعضاء اللجنة عن استيائهم من حجم املديونية الذي بلغ  99مليار دينار دون احتساب
ضمانات الدولة تجاه املؤسسات العمومية (ضمان الدولة ألول طلب) وبينوا أن إدراج هذا املبلغ
واملقدر بحوالي  17مليار دينار ضمن الدين العمومي سيجعله يتجاوز ال ـ 100مليار دينار وهو
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أمر بغاية الخطورة خاصة وأنه سيؤثر سلبا على الترقيم السيادي لتونس وعلى مكانتها في
األوساط املالية العاملية.
وفي ذات السياق ،اعتبر أغلب النواب أن املوافقة على األرقام املضمنة بمشروع قانون املالية
التعديلي ستؤدي حتما إلى تراجع تصنيف تونس السيادي ،باعتبار ّ
وأن عجز امليزانية ال يجب
حد  % 7في حين أنه ّ
أن يتجاوز ّ
قدر بـ % 13,4إضافة إلى ّأن حجم امليزانية من الناتج الداخلي
الخام مرتفعا جدا مقارنة بمعدالت بعض الدول األخرى.
كما تطرق عدد من النواب إلى مسائل وإشكاليات أخرى مرتبطة بسياسة الحكومة في التعاطي
مع عدد من امللفات على غرار تواصل البيروقراطية اإلدارية وعدم تفعيل قانون الشراكة بين
القطاعين العام والخاص وتواصل تفاقم الضغط الجبائي املوظف على القطاع الخاص مما
يقلص من نسق االستثمارات في البالد .وأكدوا في هذا اإلطار على ضرورة العمل على استرجاع نسق
النمو واالستثمار من خالل إرساء مناخ يتسم باالستقرار السياس ي والحكومي والجبائي.
ودعا نواب أخرون إلى ضرورة التركيز على عدد من املحاور الهامة على غرار إعادة هيكلة
املؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم ومساندة القطاع السياحي وجلب االستثمارات
الكبرى وفرض هيبة الدولة من خالل إيجاد حل جذري السترجاع النسق العادي لنشاط إنتاج
الفسفاط وتجاوز أزمة الكامور وخاصة إقرار إصالحات هيكلية لدفع النمو االقتصادي وعدم
االقتصار على اإلصالحات التي يتم إمالؤها من صندوق النقد الدولي.
•

جلسة استماع إلى السيد وزيراملالية واالقتصاد ودعم االستثمار:

استمعت اللجنة في جلسة مسائية يوم  26أكتوبر  2020إلى السيد وزير االقتصاد واملالية ودعم
االستثمار والسيد كاتب الدولة للمالية العمومية والجباية الذي كان مرفوقا بثلة من اإلطارات.
وفي بداية الجلسةّ ،
قدم السيد الوزير عرضا حول مشروع قانون املالية التعديلي لسنة 2020
ّ
مبينا أن أهم دواعي إعداده تتمثل في تجاوز التداعيات السلبية ألزمة "كوفيد  "19وأفاد أنه تم
تحقيق نسبة نمو سلبية في الثالثية األولى من سنة  2020وتعمقت لتصل إلى حد  %12-خالل
السداس ي األول جراء تداعيات الحجر الصحي الشامل وهو ما أثر بشكل سلبي على التوازنات
املالية فانخفضت مداخيل الدولة وارتفعت النفقات مقارنة بتقديرات قانون املالية األصلي
لسنة .2020
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وأفاد السيد الوزير ّأن تحيين النتائج املرتقبة لسنة  ،2020أفضت إلى تحقيق نسبة عجز
ب ـ ـ 13.4باملائة أي تسجيل تدهور لعجز امليزانية بما قيمته حوالي  10مليار دينار والذي سيتم
تمويله باللجوء إلى تمويل داخلي وتمويل خارجي .وأشار إلى ّأن الوضعية االقتصادية الحالية
واملرتقبة هي وضعية استثنائية باألساس وال يمكن مقارنتها بالسنوات الفارطة مضيفا إلى ّأن
أغلب البلدان املتطورة تشكو عجزا كبيرا من جراء الجائحة.
ولدى تدخلهم ،تطرق السادة النواب إلى عدد من املالحظات واالستفسارات ،حيث
استفسروا حول عدم استشارة وتشريك عدد من الهياكل املهنية والفاعلين االقتصاديين
والسياسيين في صياغة مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  2020على غرار املجلس الوطني
للجباية والبنك املركزي التونس ي .كما استوضحوا حول دواعي تضمين نفقات تهم تسوية نفقات
الدعم بعنوان املحروقات ونفقات الدعم بعنوان املواد األساسية للسنوات الفارطة ضمن
نفقات سنة  2020في حين ّأن الوزارة قد أقرت بمقتض ى مراسلة في الغرض أنه تم إلى موفى
نوفمبر  2019تسوية كافة املبالغ املتخلدة بالذمة.
وتساءلوا كذلك عن دواعي االلتجاء إلى التمديد في رقاع الخزينة قصيرة املدى الذي سينجر
عنه تحميل أعباء إضافية على الدولة ،في حين ّأن هناك إمكانية للتوجه نحو رقاع الخزينة
القابلة للتنظير ( )BTAمع التأكيد على ضرورة توجيه رقاع الخزينة لتمويل االقتصاد الحقيقي
وخلق الثروة .واستفسروا في جانب آخر عن أسباب الرجوع إلى املفاوضات مع صندوق النقد
الدولي في حين ّأنه تم إيقاف هذه املفاوضات في موفى السداسية األولى من هذه السنة.
واستوضح عدد من النواب عن عدد من األرقام املتضاربة بين ما تم تضمينه في وثيقة املشروع
وما تم توجيهه للجنة بمقتض ى مراسلة في موفى شهر سبتمبر تتعلق أساسا بمقدار الهبات
الخارجية التي ستتم تعبئتها إضافة إلى تضمن املشروع لعديد التقديرات غير الواقعية
واالحترازات الشكلية والجوهرية .والحظوا غياب عدة معطيات وبيانات هامة على غرار املعطيات
التفصيلية حول عائدات املساهمات.
واعتبروا في جانب آخر أن ارتفاع النفقات يمكن أن يتسبب في مزيد الترفيع في نسبة التضخم
وهو ما يتسبب في ضعف املقدرة الشرائية للمواطن.
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وفي نفس السياق تساءل نواب آخرون عن دواعي التوجه نحو برمجة خالص قسط هام من
متخلدات اإلدارة لدى املزودين العمومين ( 413مليون دينار) في حين ّأنه تم تخصيص مبلغ 255
مليار دينار فقط لتسوية متخلدات الدولة لدى مقاولي األشغال العامة الخواص الذين
يتكبدون خسائر جمة من جراء طول إجراءات صرف مستحقاتهم ،كما الحظوا عدم االلتزام
بالتسجيل املحاسبي الصحيح من خالل تضمين الزيادة املقررة في األجور بـ  300مليون دينار في
خانة النفقات الطارئة بدل نفقات التأجير.
هذا ّ
وجدد النواب تأكيدهم على عدد من النقاط التي استأثرت بحيز هام من التدخالت خالل
جلسة النقاش العام ،حيث أثاروا مسألة ضرورة التسريع في اتخاد قرارات جريئة وتجنب الحلول
الترقيعية إليقاف نزيف املالية العمومية خاصة في هذا الوضع االقتصادي الصعب وأن أهم
اإلصالحات الهيكلية تتمثل في إعادة هيكلة املؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم
واسترجاع نسق انتاج عدد من القطاعات الحيوية لدفع النمو االقتصادي وعجلة التنمية.
ّ
ولدى تفاعله مع تدخالت النواب ،أكد السيد الوزير على استعداده للتفاعل الحيني مع
مختلف املقترحات املتعلقة بمراجعة بعض األرقام والجوانب املتعلقة بمشروع قانون املالية
التعديلي لسنة 2020
واعتبر ّأن امليزانيات السابقة تتضمن أرقاما غير واضحة ال تعكس حقيقة الوضع لغاية
التقليص في نسبة العجز مؤكدا ّأن نسبة العجز الحالية متأتية من جراء الجائحة باألساس
وكذلك من جراء سعي الدولة لإليفاء بالتزاماتها املالية خاصة منها املتعلقة بتسديد ديونها إزاء
املؤسسات العمومية .وأكد على ّأنه يجب التمعن في دراسة مشروع امليزانية أساسا بالنظر في
مدى قدرة الدولة على تحصيل املداخيل وااليفاء بنفقاتها االجبارية.
وبالنسبة للتنسيق مع البنك املركزي حول كيفية تعبئة املوارد اإلضافية ،أفاد السيد الوزير
ّأن هناك تشاور وتنسيق فعلي ومتواصل في كل املسائل املرتبطة باملالية العمومية.
•

جلسة استماع إلى السيد محافظ البنك املركزي:

استمعت اللجنة إلى السيد محافظ البنك املركزي التونس ي عبر تقنية التواصل عن بعد في
جلستها املنعقدة يوم  28أكتوبر .2020

14

تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون املالية التعديلي لسنة 2020

ّ
وفي تدخله أكد السيد املحافظ أن البنك املركزي التونس ي انتهج سياسة نقدية نشطة
واستباقية مكنته من تجنب انزالق التضخم الذي كان سيعرض استقرار االقتصاد الكلي
للمخاطر مع تداعيات سلبية على النمو.
وأوضح أن إجراءات هذه السياسة النقدية االستباقية التي تم اتخاذها خالل السنوات
الثالثة األخيرة أدت إلى خفض التضخم من ذروة بلغت  ٪7,7في جوان  2018إلى  ٪5,8في فيفري
 .2020وأضاف أن استمرار املسار التنازلي للتضخم املسجل في األشهر األخيرة شجع البنك
املركزي على تخفيف سياسته النقدية بالتخفيض بـ  100نقطة أساسية في مارس  ،2020تاله
ثان قدره  50نقطة أساسية في أسعار الفائدة الرئيسية في نهاية سبتمبر  ،2020لتتراجع
تخفيض ٍ
هذه األخيرة إلى .٪6,25
وأبرز أن السياسة النقدية املتبعة مكنت كذلك من تقليص عجز امليزان الجاري ( ٪8,5من
إجمالي الناتج املحلي في  2019مقابل  ٪11,2في  )2018وساهمت بالتالي في "تصحيح" سعر صرف
العملة الوطنية وتدعيم املوجودات الصافية من العملة األجنبية التي فاق رصيدها  7.730مليار
دوالر أي ما يقابل 145يوم توريد حاليا بعدما بلغت مستويات حرجة خالل سنتي  2017و.2018
واعتبر أن ما تم تحقيقه من نتائج ّ
مرده االستقاللية التي يتمتع بها البنك املركزي في قيادة
السياسة النقدية وهو ما ّ
عزز مخزون الثقة واملصداقية التي تحظى به تونس لدى شركائها على
الصعيد الدولي من بلدان شريكة ومؤسسات مالية عاملية ومستثمرين في األسواق املالية العاملية
ووكاالت الترقيم.
وأفاد أن توازنات املالية العمومية تأثرت بشدة من تداعيات األزمة الصحية كوفيد 19-مع
تسجيل عجز يفوق  ٪13مقدر ضمن مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  ،2020مما يرفع
الدين العمومي إلى مستويات غير مسبوقة من شأنها أن تعرض استدامته للخطر .واعتبر أن
هذا العجز غير مسبوق للميزانية العمومية بما يعكس اختالالت هيكلية عميقة وتراكمات تعود
إلى عدة سنواتّ .
وجد تأكيده أن مشروع القانون اتسم كذلك بتطور سريع ملصاريف التصرف
وغياب أي جهود تقشفية وإصالحات هيكلية واستحالة تعبئة املوارد الخارجية في ظل غياب
إطار تمويلي مع صندوق النقد الدولي .وأشار إلى وجود فجوة غير مسبوقة مع حاجيات تمويل
داخلية هامة في وقت وجيز لسد العجز املذكور.
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ّ
وبين أن الوضعية املستقبلية ستشهد انخفاضا هاما في املوارد الذاتية للدولة ( 5652-مليون
دينار للمداخيل الجبائية مقارنة بتوقعات قانون املالية  )2020على الرغم من تعبئة موارد هامة
متأتية من الهبات الخارجية ب ـ 1057مليون دينار ،هذا إضافة إلى زيادة غير متوقعة في حجم
التدخالت املبرمجة في امليزانية ( 2833+مليون دينار) ،على الرغم من االقتصاد في نفقات
املحروقات بالعالقة مع تراجع أسعار النفط في األسواق العاملية وتحسن سعر صرف الدينار
أمام الدوالر االمريكي .كما ستشهد مراجعة نحو االرتفاع لنفقات التأجير في القطاع العام مما
رفع كتلة األجور إلى  19247مليون دينار أو ما يفوق  ٪17من الناتج املحلي اإلجمالي ،وهو أعلى
مستوى تم بلوغه على اإلطالق.
واستعرض اإلطار القانوني واألهداف النظامية للبنك املركزي املتمثلة أساسا في استقرار
األسعار مع منع أي شكل من أشكال التمويل املباشر للخزينة ،حيث اضطر البنك املركزي إلى
زيادة نسبة الفائدة الرئيسية  9مرات منذ أوت  .2012قصد مواجهة الضغوط التضخمية
والتحكم في حجم تدخله في السوق وتحديده عند مستويات أكثر استدامة عالوة على مالءمة
سياسة ضمانات مقابالت إعادة التمويل بتوجهات السياسة النقدية .وأضاف أن املساهمة في
االستقرار املالي يعتبر كذلك من بين أهم األهداف ،حيث تم خفض نسبة الفائدة الرئيسية في
مناسبتين خالل فترة ما بعد جائحة كورونا بـ  100و 50نقطة أساسية في مارس وسبتمبر 2020
وإنشاء نسبة القروض من االيداعات وحظر توزيع األرباح وزيادة تدخل البنك املركزي في شكل
عمليات شراء باتة قريبة من الحدود املمكنة.
وتطرق السيد املحافظ إلى دور البنك في دعم مجهود الحكومة ملجابهة تداعيات األزمة الصحية
كوفيد  19-على االقتصاد الوطني ومساعدتها على تعبئة املوارد الخارجية السيما من قبل صندوق
النقد الدولي ( 745مليون دوالر) بعد توقف املراجعات مع الصندوق في إطار برنامج "تسهيل
الصندوق املمدد" ودعم الحكومة في تعبئة املوارد الداخلية بالعملة األجنبية من البنوك املحلية.
هذا عالوة على تكثيف تدخالته بهدف شراء سندات الخزينة في السوق الثانوية من خالل عمليات
السوق املفتوحة أمام عدم قدرة السوق على تلبية االحتياجات اإلضافية للخزينة ،حيث أفاد أن
حصة عمليات شراء سندات الخزينة املباشرة في الحجم اإلجمالي إلعادة التمويل بلغت ٪41
بتاريخ  23اكتوبر  2020كما ارتفع حجم إصدارات الخزينة إلى غاية أكتوبر  2020إلى  6102مليون
دينار وتم شراء  3400مليون دينار منها (أي ما يعادل  )٪55,7من قبل البنك املركزي.
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ّ
وبين السيد املحافظ أن السيناريو املعتمد في مشروق قانون املالية التعديلي لسنة 2020
يحتوي على مخاطر تضخمية عالية للغاية ودوامة األسعار واألجور سوف تنعكس على مستوى
التوازنات املالية وكذلك اإلضرار بالنمو االقتصادي وتآكل املقدرة الشرائية للمستهلك وقدرته
على االدخار فضال عن عرقلة قرارات االستثمار .وأفاد أن أهم هذه املخاطر تتمثل فيما يلي:
تدهور التوازنات الخارجية،
ضغوط قوية على االحتياطيات وسعر صرف الدينار،
توقعات انزالق العملة الوطنية،
ارتفاع التضخم املستورد،
اإلضرار بمصداقية البنك املركزي والتزامه بمهمته األساسية املتمثلة في الحفاظ على
استقرار األسعار،
فقدان القدرة على التأثير على االستباقات التضخمية (،)anticipations inflationnistes
تصور سلبي للمستثمرين واملؤسسات الدولية ووكاالت التصنيف بشأن قدرة الحكومة على
وضع حد الختالل امليزانية،
ثقة منخفضة في السندات املالية الحكومية،
صعوبة النفاذ إلى األسواق املالية العاملية.
كما أفاد أن متطلبات تمويل الخزينة ،كما تم تقديمها في قانون املالية التعديلي  ،2020من
شأنها أن ترفع معدل التغيير في عرض النقد (ن ،)3في حالة التمويل النقدي ،إلى أكثر من ٪15
ومن املتوقع تطور صافي املستحقات الصافية على الدولة بضعف زيادة القروض لالقتصاد.
ّ
وجدد تأكيده أن البنك املركزي حرص على مواصلة الجهود املبذولة خالل السنوات األخيرة
لدعم املنحى التنازلي للتضخم واستقرار االقتصاد الكلي .لكنه اعتبر في املقابل أنه من الصعب
للغاية في هذا الظرف الدقيق تعبئة احتياجات الخزينة في غضون شهرين لغلق قانون املالية
التعديلي  .2020هذا إضافة إلى أن مخاطر التضخم ال تزال نشطة وأن توجهات سياسة املالية
العمومية الواردة بمشروع قانون املالية التعديلي  ،2020في ظل عدم ارتفاع نسق اإلنتاج وخلق
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الثروة ،من شأنها أن تزيد من اختالل التوازنات الخارجية وتآكل احتياطيات النقد األجنبي
وانزالق سعر صرف الدينار وبالتالي في إحياء الضغوط التضخمية.
وأضاف أن االنزالق على مستوى املالية العمومية من شأنه أن يعيق مسار مكافحة التضخم
وأن يوقف تيسير السياسة النقدية الذي بدأ منذ مارس  150( 2020نقطة أساسية) وبالتالي
العودة إلى دورة التشديد النقدي للحفاظ على نسبة الفائدة الحقيقية في املنطقة اإليجابية.
ّ
وأكد أن التمويل املباشر ( )Monétisation directeالذي ينبني على تمويل عجز امليزانية من
خالل الشراء املباشر لسندات الخزينة من الحكومة في السوق األولية ال يتماش ى مع قوانين
البنك املركزي ومع مبادئ الحوكمة الرشيدة .حيث أوضح أن مقتضيات الفقرة  4من الفصل
 25من القانون عدد  35لسنة  2016املؤرخ في  25أفريل  2016واملتعلق بضبط النظام األساس ي
للبنك املركزي التونس ي تنص على أنه "ال يمكن للبنك املركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة
للدولة تسهيالت في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها
الدولة" ،حيث ال يحق للبنك املركزي إتاحة التمويل املباشر (في السوق األولية) للخزينة لتمويل
عجزها .وأضاف أن هذا املنع ،الذي تشاركه النصوص التنظيمية للبنوك املركزية للدول
ً
ً
مرتفعا جدا مع
تضخما
الديمقراطية ،يمكن تفسيره بأن اللجوء إلى "طباعة النقود" يولد
تداعيات وخيمة على االقتصاد.
ّ
وذكر السيد املحافظ ببعض التجارب املقارنة لبرامج شراء األصول من خالل اإلطار القانوني
لتمويل البنك املركزي وحدود التمويل واملدة القصوى املسموح بها وتحديد شروط القرض
والتمش ي وطريقة املصادقة .وأوضح أن التجارب املقارنة واملعايير الدولية تشير في هذا املجال
إلى أن الدعم الجملي املقدم من البنوك املركزية املماثلة لتونس يجب أال يتجاوز  ٪0,5من الناتج
املحلي اإلجمالي ما لم يتم استيفاء شروط مسبقة دون أن يتجاوز  ٪3من الناتج املحلي اإلجمالي
أو  ٪12من املوارد الذاتية للخزينة كحد أقص ى.
وفي ختام تدخلهّ ،
جدد السيد املحافظ تأكيده أن الحكومة مدعوة ملراجعة مشروع قانون
املالية التعديلي لسنة  2020في اتجاه تخفيض النفقات (تأجيل بعض النفقات غير الضرورية)
ّ
و  /أو تكثيف عملية استرداد املبالغ املستحقة لفائدة الدولة .وذكر أن اإلطار القانوني الحالي
للبنك املركزي يمنع التمويل النقدي للعجز املعروض على مستوى قانون املالية التعديلي ،2020
حيث يتطلب ذلك ترخيصا استثنائيا من مجلس نواب الشعب ،يكون مقترنا بالتزام الدولة
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باملض ي قدما في طريق اإلصالحات الهيكلية الكفيلة باستعادة توازنات املالية العمومية .وأضاف
أن البنك املركزي التونس ي ال يمكنه تقديم الدعم إال من خالل السوق الثانوية ووفقا لشروط
السوق .مشيرا إلى أنه يجب حصر التمويل اإلضافي من حيث املدة ووفقا لجدول زمني محدد
مسبقا ويكون معظم التمويل قصير األجل بهدف احتواء آثاره التضخمية وتداعياته السلبية
على تمويل االقتصاد.
وخالل النقاش ،استنكر النواب ما تمت مالحظته من عدم انسجام وغياب التنسيق بين وزارة
االقتصاد واملالية ودعم االستثمار والبنك املركزي التونس ي فيما يتعلق بكيفية تعبئة الحاجيات
اإلضافية للتمويل في ميزانية  2020التي تتجاوز  10مليار دينار ،وهو ما تجلى في البيان الذي
أصدره البنك املركزي بعد اجتماع استثنائي يوم  27أكتوبر  2020حول اإلشكاليات املتعلقة
بالحاجيات اإلضافية للتمويل أين تم من خالله التأكيد أن مشاركة القطاع البنكي في تعبئة
املوارد عبر االكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدا من الضغوط على السيولة
وأن البنك املركزي يلتزم باملحافظة على استقرار األسعار واإلسهام في تحقيق االستقرار املالي.
واعتبر بعض النواب ّأن ما صرح به املحافظ بخصوص تحسن املؤشرات االقتصادية على
غرار انخفاض نسبة التضخم واستقرار سعر صرف الدينار غير ملموس في الواقع االقتصادي
الحالي ّ
وجددوا التأكيد على ّأن حجم امليزانية املحين لسنة  2020من شأنه أن يضاعف في نسبة
التضخم مما يمكن أن يؤدي إلى مزيد الترفيع في نسبة الفائدة املديرية واقترحوا اللجوء إلى
الخروج على السوق املالية وتجنب االلتجاء إلى االقتراض الداخلي.
واقترح بعض النواب إعادة جدولة الديون التي سيتم تسديدها واملنصوص عليها في امليزانية
التعديلية مما يساهم في التقليص من حجم النفقات خاصة في هذا الوضع االقتصادي الصعب
التي تمر به البالد.
واعتبر البعض اآلخر ّأن توجه الحكومة إلى تسديد ديون بعض املؤسسات العمومية في إطار
مشروع قانون املالية التعديلي توجه خاطئ في هذا الظرف االستثنائي ،باإلضافة إلى ّأن جل
املؤسسات العمومية تتطلب إعادة الهيكلة لكي تكون قاطرة للنمو االقتصادي ومساندة للدولة
عوض تكبيلها بالنفقات اإلضافية .وأضافوا ّأن عدم التوجه نحو اإلصالحات الهيكلية وحوكمة
املالية العمومية سيؤدي إلى تعميق األزمة والتسريع في إفالس البالد.
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ودعا بعض النواب في املقابل إلى ضرورة العمل على إدماج االقتصاد املوازي ضمن االقتصاد
املنظم من خالل إيجاد حلول ملموسة على غرار تغيير األوراق النقدية املتداولة مما يساهم في
ارتفاع نسبة السيولة والتقليص من حجم األموال املتداولة في القطاع املوازي.
وفي جانب آخر ،اقترح أحد النواب مراجعة مجلة الصرف التي أصبحت ال تتالءم مع الوضع
االقتصادي العاملي وأصبحت تشكل أهم عائق لالستثمار األجنبي وال تساهم في الدفع
االقتصادي.
وفي تفاعله مع تدخالت النواب ،أفاد محافظ البنك املركزي ّأن استبدال العملة املتداولة
لغاية إدماج القطاع املوازي في القطاع املنظم توجه صائب ولكن أغلب الدراسات في هذا املجال
تؤكد ّأن هذا التمش ي ال يتالءم مع الوضع االقتصادي الحالي.
وأفاد ّأن الدولة تشكو من نقص في السيولة الذي تضاعف من جراء الجائحة ،هذا باإلضافة
إلى تقلص حجم االستثمارات والذي ليس له أي ارتباط بارتفاع نسبة الفائدة املديرية بل هو
مرتبط أساسا بعدم االستقرار السياس ي مبينا ّأن وكالة التصنيف االئتماني الدولية "موديز" قد
أقرت ّأن هناك تراجع لحجم االستثمار بـ 50باملائة من جراء عدم االستقرار السياس ي .هذا
وتجدر اإلشارة إلى أن البنك املركزي التونس ي في عمل متواصل مع هذه الوكالة لتحسين الترقيم
السيادي لتونس.
وأفاد السيد املحافظ ّأن هناك تنسيق متواصل ودوري مع وزارة االقتصاد واملالية ودعم
االستثمار بخصوص السياسة النقدية واملالية وكل تفاصيل موارد الخزينة.
ّ
وبخصوص هيكلة املؤسسات العمومية ،اعتبر أ ّن إعادة هيكلة البنوك العمومية ورسملتها
ساهمت في تحسين وضعيتها املالية وبالتالي انقاذ العديد من املؤسسات العمومية.
وبالنسبة للخروج على السوق املالية العاملية ،أفاد محافظ البنك املركزي ّأن عدم االستقرار
السياس ي لن ّيمكن من توفير قروض رقاعية بنسب تفاضلية.
وفي معرض حديثه أكد على ضرورة تحديد األولويات بطريقة تشاركية فيما يتعلق باتخاذ
القرارات إلنقاذ الوضعية املالية الحرجة للبالد وذلك من خالل االستئناس بالتجارب املقارنة،
ّ
مشددا على أهمية عدم مراجعة قانون البنك املركزي التونس ي ملا يمكن أن ينجر عن ذلك من
انعكاسات سلبية على الترقيم السيادي ،مشيرا إلى إمكانية االقتصار على ترخيص استثنائي
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ولكن بعد مراجعة بعض النفقات مؤكدا على أهمية اعتماد خطة استراتيجية واستشرافية
تتأسس على ضمان االستقرار السياس ي واالقتصادي والجبائي.
• جلسة استماع إلى السيد كاتب دولة املكلف باملالية العمومية والجباية:
عقدت اللجنة جلسة يوم  28أكتوبر  2020استمعت خاللها إلى السيد كاتب دولة لدى وزير
االقتصاد واملالية ودعم االستثمار املكلف باملالية العمومية والجباية الذي ّبين أن األ قام ّ
املقدمة
ر
في املشروع املعروض حقيقية وواقعية وتعكس الوضعية الصعبة والحرجة للمالية العمومية.
وأفاد أن الوزارة ستعمل على مزيد التقليص من النفقات قصد التخفيض من عجز امليزانية.
فبالنسبة لكيفية التقليص في حجم عجز امليزانية املرتفع لسنة  2020واملنصوص عليه في
مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  ،2020أفاد ّأنه تم االتفاق على أن يتم التوجه نحو
التقليص في حجم املبالغ املتعلقة بعائدات الدولة من التسويق على غرار التخفيض من مبلغ
عائدات الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" من  1600مليون دينار إلى  550مليون دينار.
وأضاف ّأنه في إطار تخفيف العبء املالي على املؤسسات العمومية ،سيتم توجيه مبلغ ّ
مقدر
في حدود  250مليون دينار من عائدات الشركة التونسية لصناعات التكرير إلى املؤسسة
التونسية لألنشطة البترولية لخالص فواتير الكهرباء والغاز املتخلدة بذمتها كما سيتم تحويل
نفس املبلغ إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لخالص الفواتير املتخلدة بذمة الشركة
التونسية لصناعات التكرير .
كما أضاف أنه سيتم تخصيص مبلغ  163مليون دينار لخالص النفقات املتعلقة باملحروقات
لفائدة مؤسسات الدولة خاصة منها الوزارات ذات الصبغة األمنية.
وبالنسبة لشركات النقل التونسية كشركات النقل البري أو شركة السكك الحديدية ،أفاد
ّأن الدولة تتدخل بصفة دورية في هذا القطاع الحيوي لضخ أموال قصد مساعدتها في مجابهة
ارتفاع املصاريف على غرار اقتناء قطع الغيار وذلك بمبلغ يمثل حوالي  100م د ،وذلك نظرا
للوضعية املالية الصعبة التي تمر بها هذه الشركات بسبب عدم الترفيع في سعر تذاكر النقل
حفاظا على السلم االجتماعي واملقدرة الشرائية للمواطن مقابل ارتفاع في الكلفة.
وأوضح من جهة أخرى أنه ُيقترح التقليص في املبالغ التي ال تمثل عائدات للدولة بصفة
مباشرة أو غير مباشرة وذلك لتخفيف الضغط على الشركة التونسية لصناعات التكرير
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وديوان الحبوب ،حيث سيتم ضخ مبلغ قدره  1300م د عوضا عن  1600م د لفائدة الشركة
التونسية لصناعات التكرير لتسوية وضعيتها الحرجة مع البنوك وسيتم ضخ مبلغ قدره  850م
د لفائدة ديوان الحبوب الذي يعاني من مديونية تصل إلى حدود  2.7مليار دينار.
وبناء على ما سبقّ ،بين السيد كاتب الدولة ّأنه سيتم التخفيض في حجم عجز امليزانية بمبلغ
يتجاوز  1300م د وبالتالي التقليص في نسبة عجز ميزانية الدولة من  %13.4من الناتج الداخلي
الخام إلى .%12.1
ّ
واعتبر أعضاء اللجنة أن الحلول املقترحة من قبل الحكومة غير كافية ولن تمكن من التقليص
في عجز امليزانية إلى حدود تخول إمكانية اللجوء إلى التداين الداخلي دون الخشية من عدم توفر
السيولة الكافية وذلك في ظل ما قدمه محافظ البنك املركزي من أرقام حول مقبولية اللجوء
ّ
لالقتراض الداخلي ،حيث ذكروا أن البنك املركزي يمكن أن يوفر موارد مالية ال تتجاوز  3.5مليار
ّ
دينار وبتفويض من البرملان أي أن تدخله لن يتجاوز حدود  % 3من الناتج اإلجمالي الخام.
ّ
وبينوا أن جل األرقام املقدمة مرتفعة جدا ال سيما منها املتعلقة باملديونية العمومية حيث
بلغت ديون الدولة تجاه املؤسسات العمومية حوالي  8,5مليار دينار مقسمة بين الشركة
التونسية للكهرباء والغاز  2,6مليار دينار والشركة التونسية لصناعات التكرير  2,2مليار دينار
وديوان الحبوب ب ـ 1,5مليار دينار.
كما ّ
جددوا تأكيدهم حول عدد من النقاط التي تهم دواعي ارتفاع املديونية وارتفاع النفقات
بشكل كبير وعدم التفكير في إيجاد حلول تقوم على الترفيع في املوارد الذاتية للدولة على غرار
ّ
سن قانون يمكن من خالص مستحقات الدولة بتغطية املصاريف أو األمالك املصادرة أو بموارد
غير جبائية أو من خالل الديون املثقلة وما يمكن تغطيته على غرار ما هو متعامل به في القانون
املتعلق بالبنوك حيث تم التخلي على الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير.
واعتبر بعض النواب أن جزء من الحل يكمن في االقتراض من البنك املركزي التونس ي أمام
محدودية السوق املالية الداخلية وهو ما يتطلب القيام بإجراءات مرافقة لتفادي التبعات
ّ
التضخمية لذلك .وأكدوا على ضرورة تركيز الجهود في اتجاه الضغط على حجم العجز ثم العمل
على توجيهه نحو النفقات الضرورية ذات األولوية.
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وأثار أغلب النواب اإلشكاليات التي تعاني منها املؤسسات العمومية حيث اعتبروا ّأن هذا
امللف يجب أن يطرح في إطار مقاربة شاملة وإصالح هيكلي في إطار حوكمة هذه املؤسسات
وحوكمة منظومة الدعم .وطرح نواب آخرون كذلك ضرورة مراعاة وضعية املؤسسات الخاصة
التي هي بصدد اإلفالس موضحين أن هذا املشروع ّ
يغيب أي إجراء لفائدة القطاع الخاص.
من جهة أخرى ،تطرق عدد من النواب إلى ضرورة إعادة النظر في استقاللية البنك املركزي
ّ
وجددوا تأكيدهم على ضرورة تظافر الجهود والعمل املشترك بين اللجنة والبنك املركزي ووزارة
االقتصاد واملالية ودعم االستثمار قصد إيجاد الحلول الالزمة لهذه الوضعية الصعبة والدقيقة
التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتصنيفات والترقيمات السيادية وتؤثر بشكل مباشر على إمكانية
الخروج على السوق املالية العاملية للتداين.
ّ
وأكد أحد النواب أن لجنة املالية والتخطيط والتنمية ستلعب دورا تحكيميا لتغليب املصلحة
العامة وستعمل على تقريب وجهات النظر وإيجاد أرضية توافق بين وزارة املالة والبنك املركزي
في كل املسائل املتعلقة باملالية العمومية ال سيما منها املتعلقة بتمويل عجز امليزانية.
وأجمع النواب تبعا لذلك على رفضهم ملشروع قانون املالية التعديلي لسنة  2020في صيغته
الحالية وطالبوا الحكومة بسحبه حتى ال تضطر اللجنة الى إسقاطه ،مشيرين إلى ّأن اآلجال
الزالت تسمح بإعادة صياغته وتعديله وإحالته مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب.
ودعا أعضاء اللجنة الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  2020في اتجاه
تخفيض النفقات وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية استرداد املبالغ
املستحقة لفائدة الدولة مؤكدين على أن التخفيض من النفقات ال يجب أن يمس من أجور
املوظفين واملقدرة الشرائية للمواطن.

➢ الجزء الثاني :النقاش حول الصيغة الثانية من املشروع
تم بمقتض ى مراسلة رسمية وردت على مجلس نواب الشعب بتاريخ  30أكتوبر  2020سحب
مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  .2020وقامت الحكومة بإحالة مشروع قانون املالية
التعديلي لسنة  2020في صيغة ثانية بتاريخ  13نوفمبر  2020تعهدت به اللجنة قي جلستها
املنعقدة بتاريخ  16نوفمبر  .2020وفيما يلي أهم املعطيات املضمنة في تقديم املشروع املعروض:
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• معطيات حول تنفيذ امليزانية والنتائج املنتظرة لسنة :2020
ّ
جددت الحكومة تأكيدها أن ما تم اتخاذه من إجراءات استثنائية ذات اطابع اجتماعي ومالي
وجبائي أدى إلى اختالل التوازنات املالية باعتبار النقص في املوارد والزيادة في النفقات ّ
وتسبب
في انكماش االقتصاد الوطني خالل السداس ي األول من سنة  2020وتراجع الناتج املحلي
اإلجمالي باألسعار القارة بنسبة  %11.9مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وتراجع بنسبة
 %21.6خالل الثالثي الثاني مقارنة بنفس الفترة من سنة  .2019هذا ُوينتظر أن تبلغ نسبة النمو
باألسعار القارة لكامل السنة  % 7.3-مقابل %2.7مقدرة بقانون املالية األصلي لسنة .2020
ّ
وبينت أن املبادالت التجارية مع الخارج باألسعار الجارية سجلت خالل العشرة أشهر األولى
لسنة  2020انخفاضا على مستوى الصادرات بـ ـ %14.7وعلى مستوى الواردات بـ ـ %20.9مقارنة
بنفس الفترة من سنة  .2019وقد شمل تراجع قيمة الصادرات العديد من القطاعات على غرار
قطاع النسيج واملالبس الجلدية ب ـ  %15.8وقطاع الصناعات امليكانيكية والكهربائية ب ـ %18
وقطاع الطاقة ب ـ  %20.6وقطاع الفسفاط ومشتقاته ب ـ .%21.3وأفادت أن صادرات قطاع
املنتوجات الفالحية والغذائية سجلت في املقابل تطورا بـ %15.3نتيجة االرتفاع املسجل في
مبيعات زيت الزيتون .
وبخصوص الواردات ،فقد شمل االنخفاض جل القطاعات حيث سجل قطاع موارد التجهيز
انخفاضا بـ ـ ـ  %26.2واملواد األولية ونصف املصنعة ب ـ ـ  %18.4ومواد الطاقة ب ـ ـ ـ ـ ـ  %35وبذلك
تقلص مستوى عجز امليزان التجاري ب ـ  ،%.34.7ومن املنتظر أن تسجل نسبة نمو الواردات
نهاية السنة تراجعا بـ  % 19.8مقابل تطور ب ـ  %9مقدرة بقانون املالية األصلي.
ً
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي ،فقد سجل خالل العشرة أشهر األولى من عام  2020تراجعا
ً
حادا في املداخيل وصل إلى حد  %62حيث بلغت هذه املداخيل  1837م د في موفي أكتوبر 2020
مقابل  4835م د خالل نفس الفترة من السنة املنقضية.
وقد ارتفعت البطالة بـنسبة  %18خالل الثالثي الثاني من سنة  2020مقابل  %15.1خالل
الثالثي األول من نفس السنة ،مع اإلشارة وأن نسبة البطالة في نهاية النصف األول من سنة
 2020بلغت في صنف اإلناث  %25وفي صنف الذكور .%15.2
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من جهة أخرى شهد سعر صرف الدينار تعافيا مقابل أهم العمـالت األجنبية حيث بلغ معدل
سعر صرف الدوالر  2.760د في موفى أكتوبر  2020مقابل 2.845د في نفس الفترة من  2019وبلغ
معدل سعر صرف األورو 3.250د في موفى أكتوبر  2020مقابل 3.143د في نفس الفترة من .2019
❖ تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر والنتائج املنتظرة لسنة :2020
 .Iعلى مستوى املوارد:
بلغ حجم موارد الدولة إلى موفى سبتمبر  2020ما قدره  32253م د مقابل  47227م د مقدرة
أي بنسبة إنجاز في حدود % 68.3ومن املنتظر أن يبلغ حجم موارد الدولة (موارد ذاتية وموارد
اقتراض)  49712م د لسنة  2020مقابل  47227م د أي زيادة بـ  2485م د أو  %5.3مقارنة
بقانون املالية األصلي وزيادة ب ـ  7439م د أو  %17.6مقارنة بسنة .2019
 .1مــوارد امليزانية:
بلغت موارد امليزانية  21372م د إلى موفى سبتمبر  2020مقابل  23695م د خالل نفس الفترة
من سنة  2019مسجلة بذلك تراجعا بـ  %9.8أو  2323م د ونسبة إنجاز ال تتجاوز %59.6
بالرجوع إلى تقديرات قانون املالية األصلي لسنة  .2020وعلى هذا األساس من املنتظر أن تبلغ
جملة املوارد الذاتية لسنة  2020ما قدره  30221م د أي تراجعا بـ  %6.1أو 1964م د باملقارنة
مع نتائج  2019وتراجعا ب ـ ـ5638م د باملقارنة مع قانون املالية األصلي.
▪ املداخيل الجبائية :بلغت في موفى سبتمبر  2020ما قدره  19301م د مسجلة بذلك تراجعا ب ـ
 %9.7أو  2076م د مقارنة بنفس الفترة من سنة  .2019ومن املنتظر أن تبلغ املداخيل الجبائية
لكامل سنة  2020ما قدره  26407م د أي تراجعا بـ  2494م د مقارنة مع نتائج  2019وتراجعا ب ـ
5352م د مقارنة بقانون املالية األصلي .وتتوزع هذه املداخيل الجبائية كما يلي:
 األداءات الـمباشرة :من املنتظر أن تبلغ  11837م د مقابل  13662م د مقدرة بقانون املاليةاألصلي أي تراجع ــا بـ  1825م د و 811م د أو  %6.4وباملقارنة مع سنة  ،2019مرده باألساس
تراجع في الضريبة على الشركات البترولية وتراجع الضريبة على الشركات غير البترولية
واستقرار مردود األداء على الدخل.
 األداءات غير الـمباشرة :من املنتظر أن تبلغ  14570م د وتسجل بذلك تراجعا ب ـ  1683م د أو %10.4مقارنة بسنة  2019وتراجعا ب ـ  3527م د مقارنة بقانون املالية األصلي .وتميزت هذه
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األداءات أساسا بتراجع مردود املعاليم الديوانية وانخفاض في األداء على القيمة املضافة وتراجع
مردود املعلوم على االستهالك وتراجع األداءات واملعاليم األخرى.
▪ املداخيل غير الجبائية :سجلت دون اعتبار الهبات الخارجية املستخلصة  1500م د إلى موفى
سبتمبر  2020مقابل  2257م د في موفى سبتمبر  2019أي تراجع بـ  757م د .ويعود هذا االنخفاض
أساسا إلى تراجع مداخيل تسويق النفط وتراجع مردود أتاوة عبور الغاز الجزائري للتراب التونس ي
وتراجع عائدات مساهمات املنشآت واملؤسسات العمومية .في املقابل تم تعبئة موارد لفائدة
صندوق " "18-18بحوالي  200م د .وعلى ضوء هذه النتائج من املنتظر أن تسجل املداخيل غير
الجبائية دون اعتبار الهبات الخارجية لكامل سنة  2020ما قدره  2757م د أي بتراجع بـ  %9.1أو
 278م د مقارنة مع نتائج  2019وتراجعا بـ  1043م د باملقارنة مع قانون املالية األصلي.
▪ الهبات :من املنتظر أن يتم تعبئة هبات خارجية في حدود 1057م د سنة  2020مقابل 249م
د مسجلة سنة  2019و 300م د مقدرة في قانون املالية األصلي ،وتتأتى هذه الهبات من االتحاد
األوروبي ( 290مليون أورو) ومن منظمة الصحة العاملية ( 30مليون دوالر) ومن صندوق اإلنماء
الكويتي ( 1مليون دينار كويتي).
 .2مــوارد الخزينة:
بلغت موارد الخزينة لتمويل امليزانية إلى موفى سبتمبر  2020حوالي  10881م د مقابل 11368
م د مقدرة بقانون املالية األصلي أي ما يعادل نسبة إنجاز في حدود  .%. 95.7ومن املنتظر أن
تبلغ جملة موارد الخزينة لسنة  2020ما قدره  19491م د مقابل  11368م د مقدرة بقانون
املالية األصلي أي بزيادة  8123م د .وتقدر موارد االقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل امليزانية
لسنة  2020بـ  19312م د مقارنة ب ـ ـ  11248م د مقدرة بقانون املالية األصلي لسنة  2020أي
بزيادة 8064م د.
 .IIعلى مستوى التكاليف:
بلغ حجم تكاليف امليزانية  32253م د إلى موفى سبتمبر  2020مقابل 47227م د مقدرة
بقانون املالية األصلي أي بنسبة إنجاز في حدود  .%.68.3ومن املنتظر أن يبلغ حجم تكاليف
امليزانية  49712م د لسنة  2020مقابل  47227م د أي بزيادة  2485م د أو  %5.3مقارنة بقانون
املالية األصلي وزيادة ب ـ  7439م د أو  %17.6مقارنة بسنة .2019
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 .1نفقات امليزانية:
بلغت النفقات حدود  25689م د بنسبة االنجاز حوالي  %65.5مقارنة بتقديرات قانون
املالية األصلي .ومن املنتظر أن تبلغ النفقات املحينة لكامل السنة  41713م د.
▪ نفقات التأجير :من املنتظر أن تبلغ نفقات التأجير لكامل سنة  2020مستوى  19547م د
مقابل  19030م د مقدرة بقانون املالية األصلي أي زيادة بـ  517م د بعنوان تغطية النقص
املحتمل في نفقات أجور بعض الوزارات إضافة إلى االنعكاس املالي لتفعيل قسط أوت 2020
بعنوان الزيادات العامة في األجور واملقدر بحوالي  300م د .
▪ نفقات التسيير :من املنتظر أن تبلغ نفقات التسيير  2040م د سنة  2020أي بزيادة  297م
د باملقارنة مع تقديرات قانون املالية األصلي ناتجة عن تسوية مستحقات بعض املزودين
العموميين ،إضافة إلى بعض النفقات االستثنائية املبرمجة ملجابهة تداعيات "كوفيد "19-وتهم
تكوين مخزون استراتيجي لألدوية ( 150م د لفائدة الصيدلية املركزية).
▪ نفقات التدخالت :وتهم أساسا نفقات الدعم التي بلغت  4486م د مقابل  4180م د مقدرة
أوليا تتوزع بين نفقات دعم املحروقات  1470م د ونفقات دعم املواد األساسية  2416م د
ونفقات دعم النقل  600م د ،كما تهم كذلك نفقات ملجابهة جائحة كورونا بقيمة جملية تقدر
ب ـ  935م د.
▪ نفقات االستثمار والعمليات املالية :بلغت هذه النفقات  2396م د في موفى سبتمبر ،2020
ومن املنتظر أن تبلغ هذه النفقات  4042م د نهاية  .2020وباعتبار نفقات التدخالت ذات
الصبغة التنموية بلغت نفقات التنمية  3585م د في موفى سبتمبر  2020أي نسبة إنجاز في
حدود  %52.9مرده التأخير الحاصل في انطالق بعض املشاريع والبرامج نتيجة جائحة كورونا
خالل الثالثي الثاني من  .2020لتبلغ بذلك جملة النفقات ذات الصبغة التنموية  6830م د نهاية
 2020مقابل  6773م د مقدرة أوليا.
▪ النفقات الطارئة وغير املوزعة 713( :م د) ويتوزع هذا املبلغ كما يلي 413 :م د لتسوية قسط
من متخلدات االدارة تجاه املزودين العموميين و 300م د نفقات طارئة وغير موزعة.
وباعتبار مبلغ  300م د بعنوان الزيادات العامة في األجور واملذكور أعاله بنفقات التأجير ،تبلغ
االعتمادات الجملية بعنوان النفقات الطارئة وغير املوزعة  1013م د.
27

تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون املالية التعديلي لسنة 2020

 .2نفقات الخزينة:
▪ تسديد أصل الدين العمومي :تم إلى موفى سبتمبر  2020تسديد مبلغ  5371م د بعنوان أصل
الدين العمومي مقابل  5576م د مقارنة بنفس الفترة من سنة  2019أي تراجعا ب ـ  205م د  .ومن
املنتظر أن يبلغ تسديد أصل الدين العمومي  7454م د إلى موفى سنة  2020مقابل  7916م د
مقدرة بقانون املالية األصلي أي تراجعا ب ـ  462م د.
▪ قروض وتسبقات الخزينة الصافية :من املنتظر أن تبلغ قروض وتسبقات الخزينة الصافية
 545م د نهاية  2020أي بزيادة قدرها  425م د مقارنة بقانون املالية األصلي سيتم تخصيصها
لفائدة بعض املؤسسات العمومية قصد اإليفاء بتعهداتها تجاه مقرضيها.
 .IIIعلى مستوى الدين العمومي
 .1خدمة الدين العمومي:
تم تحيين خدمة الدين العمومي (أصال وفائدة) على أساس النتائج املسجلة إلى موفى سبتمبر
 2020وباعتبار عدة عوامل .وينتظر أن تبلغ خدمة الدين العمومي  11588م د سنة 2020
مقابل  11678م د مقدرة في قانون املالية األصلي و 9600م د مسجلة سنة  2019موزعة بين
الفائدة في حدود  4134م د مقابل  3762م د مقدرة أي بزيادة  372م د واألصل في حدود 7454
م د مقابل  7916م د مقدرة أي تراجعا بـ  462م د.
وتجدر اإلشارة إلى أنه نظرا لتأخر السحوبات على القروض الخارجية املنتظرة خالل سنة
 2020تم إصدار رقاع خزينة قصيرة املدى ( 26-13أسبوع) وبلغ اإلصدار الصافي من التسديدات
 2010م د يحل آجال تسديده خالل شهر ديسمبر 2020سيتم إعادة تمويله برقاع خزينة قصيرة
املدى  52أسبوع ذات أجل ديسمبر  .2021وال تحتسب تسديدات رقاع الخزينة قصيرة املدى
( 26-13أسبوع) ضمن أصل الدين مقابل احتساب اإلصدار الصافي ضمن موارد الخزينة.
 .2حجم الدين العمومي
من املتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي في موفى سنة  2020إلى  97706م د أي  %88من
الناتج مقابل  82554م د أو  %72.5في موفى  2019أي بزيادة  15152م د منها  11492م د نتيجة
تمويل عجز امليزانية باعتبار الهبات واملصادرة.
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 .IVعلى مستوى عجزامليزانية وتمويله:
يقدر عجز ميزانية الدولة املحين لسنة  2020دون الهبات واملصادرة ب ـ  12649م د أو %11.4
من الناتج املحلي اإلجمالي مقابل عجز بقيمة  3782م د أو  %3.0من الناتج املحلي اإلجمالي
مقدرة بقانون املالية األصلي ،أي تسجيل تدهور لعجز امليزانية ب ـ  8867م د أو  %8من الناتج
املحلي اإلجمالي.
وباعتبار الهبات واملصادرة ( 1157م د) ينخفض هذا العجز إلى  11492م د أو %10.3من
الناتج املحلي اإلجمالي ،ومن املنتظر تمويل هذا العجز باللجوء إلى تمويل داخلي صافي في حدود
 8461م د وتمويل خارجي صافي في حدود  3031م د.
وباالعتماد على ما تم ذكرهُ ،يقترح تنقيح التقديرات األولية املنصوص عليها بالقانون عـدد 78
لسنة  2019املؤرخ في  23ديسمبر 2019واملتعلق بقانون املالية لسنة  2020بالترفيع في مستواها
ليبلغ حجم ميزانية الدولة ّ
املحينة لسنة  2020قبضا وصرفا بـ  49712م د (باعتبار قروض
وتسبقات الخزينة الصافية  545م د).
• النقاش العام:
عقدت اللجنة في الغرض جلسة يوم  16نوفمبر  2020ملناقشة مشروع القانون في صيغته
الجديدة واطلعت على وثيقة شرح األسباب املرافقة له.
وفي بداية الجلسة ،تولى أحد النواب تقديم عرض حول أهم التحويرات الواردة صلب
الصيغة الجديدة ملشروع القانون مقارنة بالصيغة األولى ،حيث أفاد أنه تم تسجيل تراجع في
حجم امليزانية من  51.699م د إلى  49712م د كما تم التقليص في حجم عجز امليزانية من
 14936م د إلى  12649م د أي بقيمة  2287م د بما يعادل  %11.4من الناتج املحلي الخام.
وأوضح أن الحكومة لم تتمكن من التقليص في العجز إال في حدود  %2مقارنة باملعطيات
املقدمة ضمن الصيغة األولى من املشروع .وأرجع هذه التغييرات أساسا إلى الترفيع في املوارد
الذاتية للدولة بمبلغ صافي قدره  250م د والتقليص في موارد االقتراض والخزينة بقيمة 2237
م د والتقليص في نفقات الدعم بـ  1750م د والتقليص في خدمة الدين بـ  237م د.
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وأفاد أن املداخيل الجبائية ارتفعت من  26107م د إلى  26407م د أي بزيادة قدرها  300م
د توزعت بين الضريبة على الشركات ( 200م د) واألداء على القيمة املضافة ( 100م د) .وأضاف
أنه تم التخفيض في املداخيل غير الجبائية ب ـ 50م د وتعلقت بمداخيل املصادرة.
من جهة أخرى ،أفاد أن الحكومة ّ
عدلت في طريقة تبويب األرقام املقدمة في الصيغة األولى
وذلك من خالل سحب نفقات الزيادات في األجور املضمنة في خانة النفقات الطارئة واملقدرة
بـ 300م د ،وإدراجها في نفقات التأجير وهو ما يفسر ارتفاع نفقات التأجير وانخفاض النفقات
الطارئة بنفس املبلغ مقارنة بالصيغة األولى.
ّ
وجدد تأكيده على توجه الحكومة نحو التقليص في نفقات الدعم من  6263م د إلى 4486
وبالتالي املحافظة فقط على النفقات التي تهم سنة  2020مع املحافظة على نفس املبلغ
ّ
واملقدر بـ  935م د .كما ّ
عرج على التقليص الذي شهدته موارد
املخصص ملجابهة كوفيد 19
االقتراض الداخلي بـ  2319م د والتي تهم فقط رقاع الخزينة القابلة للتنظير مقابل التقليص في
موارد االقتراض الخارجي بـ  82م د والتي تتعلق فقط بقروض لدعم امليزانية في ظل عدم القدرة
على الخروج على السوق املالية العاملية رغم أن قانون املالية األصلي تضمن موارد في هذا اإلطار
تقدر بـ 3438م د.
وأبرز أن موارد االقتراض الخارجي التي أعلنت عنها الحكومة ضمن الصيغة الثانية من
املشروع قدرت بـ  7364م د في حين أن املوارد املتحصل عليها إلى غاية شهر سبتمبر لم تبلغ سوى
 4377م د وهو ما يتطلب تعبئة إضافية بـ  2987م د خالل الفترة املتبقية من سنة 2020
وأضاف أن موارد االقتراض الداخلي ستبلغ كذلك  11948م د مع العلم وأنه لم تتم تعبئة سوى
 4610م د مما يتطلب تعبئة  7338م د.
كما اعتبر أن فرضية النمو املعتمدة إلى موفى سنة  2020واملقدرة بـ  % 7,3-غير واقعية
باملقا نة باالنزالق السنوي والتغييرات الثالثية حيث ّ
تقدر نسبة النمو في موفى الثالثية الثالثة
ر
لسنة  2020حسب آخر معطيات للمعهد الوطني لإلحصاء بـ . %10-
وتساءل عن رصد االعتمادات الناتجة عن اتفاق الكامور من عدمه؛ حيث ينص االتفاق في
بابه الثالث حول رصد  80مليون دينار عبر خط تمويل لدى املجلس الجهوي تصرف في مجال
التنمية واالستثمار قبل نهاية  ،2020هذا باإلضافة إلى التنصيص ضمن الباب  1املتعلق بشركة
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البيئة والغراسة والبستنة على انتداب  1000عون في أجل أسبوع وخالص أجور إطارات وأعوان
ّ
ّ
العامة لألجور مع تعهد الطرف الحكومي بتوفير
الشركة املتخلدة وإقرار مبدأ الزيادات
اعتمادات خالص األجور في آجالها.
وأضاف أنه لم يتم التنصيص كذلك على النفقات الناتجة عن االتفاق املتعلق بعمال
الحضائر بتاريخ  20أكتوبر  2020لتسوية وضعية  31ألف من عمال الحضائر الجهوية
والحضائر الفالحية واملنضوين تحت  3أصناف متعلقة بالسن .كما أفاد من جهة أخرى أن
صكوك املغادرة واملقدرة بـ 20ألف دينار سوف تصرف سنة ( 2021بين  360و 380مليون دينار)
مع العلم وأنه لم يتم تحديد تكلفة هذا االتفاق بعنوان سنة .2020
ّ
ودار نقاش أكد من خالله النواب أن مشروع القانون ،ورغم التعديالت التي أدخلت عليه ،إال
أنه لم يتم إعادة تأسيسه على رؤية استشرافية وخارطة طريق تأخذ بعين االعتبار رهانات
املرحلة القادمة كما أنه لم يتضمن تنصيص على إصالحات جذرية وهيكلية إليقاف نزيف املالية
العمومية على غرار إصالح الوظيفة العمومية واملؤسسات العمومية وإصالح منظومة الدعم
والحد من ّ
التهرب الجبائي ،مشيرين إلى ّأن كل هذه اإلصالحات تتطلب حسب رأيهم قرارات جريئة
بمنأى عن كل التجاذبات السياسية ،حيث اعتبروا أن التقليص من عجز امليزانية هو رهين ّ
الرفع
من الناتج املحلي الخام وليس رهين ترشيد النفقات فقط.
ّ
وأكد عدد من النواب أن حجم التداين الداخلي املقدر في قانون املالية التعديلي لسنة 2020
في صيغته الجديدة يمكن أن يلقى فضا من البنك املركزي باعتبا ه يتجاوز ّ
الحد األقص ى الذي
ر
ر
ّ
أعلن عليه محافظ البنك املركزي
واملقدر بـ 3مليار دينار.
وطالب أحد النواب ّ
بمد اللجنة بتدقيق ّ
معمق حول موارد الدولة من خالل الهبات في إطار
مواجهة جائحة "كوفيد  "19إضافة إلى ّ
مد اللجنة بمداخيل البترول وديون الدولة فيما يتعلق
بفائض األداء على القيمة املضافة وديون املؤسسات العمومية لدى الدولة ،كما استفسر عن
دواعي عدم الحصول على القسط السادس من القرض املبرمج من صندوق النقد الدولي.
وارتأت اللجنة دعوة الحكومة إلى إعادة صياغة تقرير مشروع قانون املالية التعديلي املحين
لسنة  2020بما يوفر كافة املعطيات املتعلقة باملالية العمومية بصفة مدققة وتضمين رؤية
الحكومة االستشرافية حول اإلصالحات الهيكلية كما طلبت مراسلة محافظ البنك املركزي
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قصد ّ
مد اللجنة برأيه حول مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بقيمة التمويل الداخلي الذي
سيوجه لسد ثغرات العجز.
• جلسة استماع إلى السيد وزيراالقتصاد واملالية واالستثمار:
عقدت اللجنة جلسة يوم  18نوفمبر  2020استمعت خاللها إلى السيد الوزير الذي أفاد أن
ّ
الحكومة أحالت على املجلس صيغة جديدة ملشروع القانون تتضمن تعديالت مكنت من
التقليص في نسبة عجز امليزانية إلى حدود  % 11.4من الناتج املحلي اإلجمالي بما يتطلب تعبئة
تمويالت إضافية في حدود  8.1مليار دينار وبالتالي ارتفاع في حجم الدين العمومي ليبلغ %88
من الناتج املحلي اإلجمالي.
وأفاد أنه تم كذلك إدخال تعديالت تعلقت بتقديم التقرير املرفق للمشروع تم بمقتضاها
التأكيد أن تحيين قانون املالية لسنة  2020اعتمد على عدد من النقاط على غرار مراجعة
فرضيات النمو وتحيين جزء من متخلدات بعنوان دعم املحروقات وتحيين تقديرات نفقات
دعم املواد األساسية والنقل ومتخلدات اإلدارة تجاه مزوديها وتقديرات نفقات األجور في بعض
القطاعات وتوقف املفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يلي مجمل التعديالت املدخلة على وثيقة شرح األسباب:
أفادت الوزارة أنه تم تحيين قانون املالية لسنة  2020باالعتماد على ما يلي:
• مراجعة فرضيات النمو نتيجة االنكماش االقتصادي وعدم بلوغ حقل نوارة كمية اإلنتاج
املقدرة أوليا وتداعيات جائحة كورونا،
• اتخاذ إجراءات استثنائية ذات طابع اجتماعي تم توجيهها أساسا للفئات االجتماعية الهشة
والعائالت املعوزة ومحدودة الدخل والفئات ذات االحتياجات الخصوصية عالوة على جملة من
اإلجراءات لفائدة القطاع الصحي وذلك ملواجهة تداعيات جائحة كورونا،
• تحيين جزء من متخلدات بعنوان دعم املحروقات،
• تحيين تقديرات نفقات دعم املواد األساسية والنقل،
• تحيين جزء من متخلدات اإلدارة تجاه مزوديها وكذلك خالص مقاولي األشغال العامة،
• تحيين النفقات بعنوان التحويالت لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية،
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• تحيين تقديرات نفقات األجور في بعض القطاعات إلى جانب تفعيل القسط الثالث من
الزيادة العامة لألجور حسب االتفاق املمض ى في  2019مع الطرف االجتماعي،
• توقف املفاوضات مع صندوق النقد الدولي الستكمال املراجعة السادسة خالل الثالثية
الثانية والتي تعود أساسا إلى ارتفاع كتلة األجور من  16.8مليار دينار في  2019إلى  19.5مليار
دينار في  2020وتعويضها ببرنامج تسهيل القروض السريعة بمناسبة تفش ي جائحة "كوفيد ،"19
• اتخاذ إجراءات ذات صبغة اقتصادية ومالية قصد حماية النسيج االقتصادي الوطني بما
يمكن من الحفاظ على مواطن الشغل وضمان حد أدنى من الدخل ،حيث شملت اإلجراءات
األفراد واملؤسسات،
• تحيين موارد تمويل امليزانية من  11.2م د إلى  19.3م د .كما تجدر اإلشارة إلى هناك طلب القيام
بمهمة رقابة من قبل محكمة املحاسبات تخص املوارد التي تم تخصيصها ملجابهة "كوفيد ."19
علما وأن مبلغ التمويل املتبقي لتلبية الحاجيات الضرورية انحصر في حدود  3.0مليار دينار
يبقى غير مشخص واملطلوب تمويله من قبل البنك املركزي التونس ي.
هذا ّ
وبينت أن هذه اإلجراءات ّأدت إلى اختالل التوازنات املالية باعتبار النقص في املوارد
والزيادة في النفقات ،ليبلغ العجز املنتظر لسنة  2020حوالي  % 11,4من الناتج املحلي اإلجمالي
مقابل  % 3مقدرة أوليا ،مما يستوجب تعبئة تمويالت إضافية في حدود  8,1مليار دينار وبالتالي
ارتفاع في حجم الدين العمومي ليبلغ  % 88من الناتج املحلي اإلجمالي أو حوالي  97,7مليار دينار.
كما ّ
قدمت الحكومة معطيات تتعلق بديون الدولة تجاه املنشآت واملؤسسات العمومية.
حيث أفادت أن القوائم املالية للمنشآت العمومية تضمنت مبالغ ببنود محاسبية شتى اعتبرتها
ديون تجاه الدولة بمبلغ تراكمي بحوالي  8791م د مع موفى سنة  2019مع اإلشارة وأن ديون
الدولة تجاه هذه املؤسسات تبلغ حوالي  6000م د (ديون جبائية وتسبقات خزينة وقروض).
وأوضحت أن األرقام املضمنة في القوائم املالية وقتية ووجب التدقيق فيها واملصادقة عليها قصد
اعتمادها كديون تجاه الدولة .ويعود القسط األكبر لهذه الديون للمؤسسات التالية:
الشركة التونسية للكهرباء والغاز  3042.0م د والشركة التونسية لصناعات التكرير
 2278.7م د وديوان الحبوب  1493م د والصيدلية املركزية للبالد التونسية  382.0م د
والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية  358.8م د واتصاالت تونس  287.6م د وشركة
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نقل تونس  199.2م د والشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل"  190.0م د وشركة تونس
للطرقات السيارة  117.0م د والديوان الوطني للزيت  116.7م د.
ّ
وبينت أنه باعتبار تشعب الوضعيات التي من شأنها أن تفض ي إلى نشأة ديون لفائدة املنشآت
العمومية وبالنظر لضرورة التدقيق في هذه األرقام واملصادقة عليها وقبولها كديون في ذمة
الدولة ،فقد انطلقت مصالح وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثمار في اعتماد برنامج تصفية
للديون الثابتة منها إما باملقاصة أو بتخصيص اعتمادات رسمت ضمن مشروع قانون املالية
التعديلي لسنة  .2020وقد تم في الغرض تمكين عدد من املنشآت من إجراءات مصاحبة متمثلة
في تخصيص اعتمادات بما يقارب  1832م د بعنوان خالص املستحقات املتخلدة بذمة الدولة
تهم أساسا :الشركة التونسية لصناعات التكرير  776م د وديوان الحبوب  616م د والشركة
التونسية للكهرباء والغاز  250م د والشركة الوطنية لتوزيع البترول  190م د.
وأبرزت أن التسريع في عملية تطهير الحسابات العالقة الدائنة واملدينة بين الدولة واملنشآت
العمومية فإنه تم إصدار مقرر إحداث لجنة تصفية ديون ومستحقات املنشآت العمومية تجاه
الدولة وبقية املنشآت العمومية وتحديد تركيبة أعضائها وقد باشرت هذه اللجنة أعمالها من
خالل وجود آليتين جاهزتين للتنفيذ فيما يتعلق بطريقة تصفية ديون ومستحقات املنشآت
العمومية تجاه الدولة وبقية املنشآت العمومية تتمثل في:
 إصدار أوامر حكومية تتعلق باملقاصة بين ديون ومستحقات املنشآت تجاه الدولة وذلك علىمعنى الفصل  39من مجلة املحاسبة العمومية .مع اإلشارة إلى أن امللفات التي بصدد الدرس
وهي في مرحلة متقدمة من اإلنجاز هي شركة اتصاالت تونس والشركة الوطنية الستغالل وتوزيع
املياه والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية.
 اعتماد طريقة الصكوك املتبادلة لتصفية الديون املتقاطعة بين سلسلة مغلقة بين الدولةومجموعة من املنشآت وذلك بعد عملية إمضاء محاضر توافق في الغرض بين جميع األطراف
املعنية.
وخالل النقاش ،تطرق النواب إلى عدد من املسائل أهمها غياب توجهات واضحة حول
السياسة اإلصالحية للدولة في عدد من امللفات على غرار املؤسسات العمومية ومنظومة الدعم
وغيرها .ودعوا إلى ضرورة توفر كل املعطيات املتعلقة بديون الدولة تجاه املؤسسات العمومية
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ودواعي إقرار إجراءات تتعلق بتيسير شطب ديون البنوك واملؤسسات املالية غير القابلة
لالستخالص واستفسروا حول إدراج االعتمادات املتعلقة باتفاق الكامور من عدمه وكيفية
تفعيل القانون عدد  38لسنة  2020واملؤرخ في  13أوت  2020واملتعلق باألحكام االستثنائية
لالنتداب في القطاع العمومي.
ّ
وبينوا أن املجهود املبذول لتعبئة املوارد الجبائية يمثل  %74منه لتسديد نفقات التأجير
بالنظر لعدم جدوى هذه النفقات في خلق الثروة واالستثمار ودفع النمو االقتصادي .وأفادوا
أن التقرير ال يتضمن توضيحات حول االرتفاع في نفقات التأجير من  16765م د سنة  2019إلى
 19030سنة .2020
كما استوضحوا حول وجود تنسيق مع البنك املركزي الذي ّ
عبر عن قدرته تعبئة مبلغا ال
يتجاوز  3.5مليار دينار وعن اآلليات التي سيتم اعتمادها لتمويل العجز بالنظر إلى تبعات طلب
البنك املركزي منحه لترخيص في الغرض وتأثيرها على نسبة التضخم وسعر الصرف وعن القدرة
على تعبئة القيمة املتبقية في حال تأكد موافقة البنك املركزي تمويل جزء من العجز خالل
الفترة املتبقية من السنة.
ّ
وعرجوا حول مسألة إصدار رقاع خزينة قابلة للتنظير بمبلغ قيمته مليار دينار بالسوق
الداخلية والحصول على مبلغ في حدود  800مليون دينار وطلبوا معرفة البنوك التي شاركت في
هذا اإلصدار.
وتساءلوا عن اعتماد املعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام ( )IPSASوالتي تعتمد أساسا
ّ
االلتزام وبالتالي إدراج كل الديون املحتملة وتمكن من متابعة التصرف في امليزانية والتدفقات
النقدية والتعهدات العمومية.
كما استفسروا حول تأجيل نفقات الدعم املتعلقة بالسنوات الفارطة واملقدرة بـ  1750م د
تجاه عدد من املؤسسات العمومية وهل سيتم ترحيلها لسنة  2021أو لسنة  .2022وفي نفس
السياق ،دعا أحد النواب إلى ضرورة إصالح منظومة الدعم بحذفه كليا سواء كان بالنسبة
لألفراد أو املؤسسات وتعويضه بإجراءات أخرى للترفيع في موارد الفئات املعنية.
كما تطرقوا لعدد من امللفات األخرى على غرار االمتيازات الجبائية لفائدة املؤسسات
العمومية وارتفاع كلفة األجور ومنظومة الدعم .واقترح أحد النواب النظر في إمكانية إضافة
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فصل ضمن اإلجراءات الجبائية في مشروع قانون املالية التعديلي والتي تتعلق بتسوية وضعية
الصيادلة موزعي األدوية واملواد الصيدلية بالجملة إزاء األداء على القيمة املضافة.
وفي ردودهّ ،بين السيد الوزير أن ديناميكية النمو لهذه السنة ال تختلف بشكل كبير عن تلك
املسجلة سنة ّ 2019
مجددا تأكيده على التأثير الكبير ألزمة "كوفيد  "19على النمو رغم أن
الوزارة سعت إلى مواصلة املجهودات اإلصالحية للحكومة السابقة ومزيد فهم تطور األوضاع
وإدخال التعديالت الالزمة والتحسين .وأفاد أن سنة  2020لن تضم مصاريف أو تدخالت تهم
سنوات سابقة مشيرا أن قانون املالية لن ّ
يغير جذريا مستوى االقتصاد التونس ي وإنما هو تفعيل
لرؤية الحكومة خالل فترة معينة وأضاف أن جزء كبير من ميزانية سنة  2020تم استهالكها رغم
النسبة الكبيرة للعجز الذي يرجع نصفه لتداعيات أزمة الكورونا ولغياب تقديرات دقيقة في
بعض املجاالت.
وفي رده حول عملية اإلصدار التي تم القيام بها مؤخرا عند الخروج على السوق الداخلية،
ّ
أوضح أنه تم الحصول على حوالي  %80من املبلغ املطلوب وهو مليار دينار وأكد أن أغلب
الطلبات التي قامت بها الدولة في السابق تحصلت على نسب متفاوتة من  60إلى  %100مع العلم
وأن نسبة الفائدة التي تقل عن  %9.4تعتبر جيدة والسعي سيكون مستقبال نحو التقليص في
هذه النسبة.
وأفاد أنه تم تعبئة موارد إلى حدود شهر سبتمبر تقدر بحوالي  11مليار دينار ّ
وتعرض إلى
كيفية التعاطي مع تمويل عجز امليزانية من خالل التمويل الداخلي في حدود  8461م د والخارجي
في حدود  3031م دّ .
وبين أن قيمة التعبئة اإلضافية ستكون في حدود  8.3مليار دينار مقسمة
بين قروض خارجية في حدود  2.7مليار دينار و 5.6مليار دينار قروض داخلية .وأضاف أن مبلغ
التمويل املتبقي لتلبية الحاجيات الضرورية والذي يقدر بحوالي  2.8مليار دينار يبقى غير
مشخص مشيرا أن البنك املركزي بصدد تمويل  3.5مليار دينار حاليا بطلب من الحكومات
السابقة ولم يثر ذلك تجاذبات أو إشكاليات.
وفي نفس السياق ،أفاد السيد الوزير أن البنك املركزي التونس ي وافق مبدئيا على تمويل
الجزء املتبقي من العجز.
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وبخصوص التساؤل حول شطب ديون البنوك واملؤسسات املالية غير القابلة لالستخالص،
أوضح أن نسبة الديون املتعذرة عالية وهي تبلغ حوالي  %16بمخصصات تقارب  %12ويمكن
شطب الديون في حال كانت املخصصات املتعلقة ببنك أو مؤسسة مساوية لنسبة الدين طبقا
لتراتيب وإجراءات معينة.
ّ
وحول تفعيل اتفاق الكامور ضمن امليزانية أكد أن الدولة تلتزم باالتفاقيات التي تم إمضاؤها
موضحا أنه سيتم تخصيص حوالي  80مليون دينار في إطار خط تمويل وأن مفعوله على ميزانية
 2020ضئيل وال يهم سوى خالص بعض األجور فقط .وفيما يتعلق بتفعيل القانون 2020-38
أفاد أن االنتداب سيتم بصفة تدريجية بعد استكمال إعداد النصوص التطبيقية الالزمة.
كما تعرض إلى عدة ملفات أخرى أهمها كيفية التعامل مع ديون الدولة تجاه املنشآت
واملؤسسات العمومية التي بلغت حوالي  6000م د ونفقات الدعم ونفقات التأجير .وأضاف أن
الوزارة ستتفاعل إيجابيا مع مقترحات اللجنة إلضافة إجراءات معينة.
هذا ّ
وقدم أعضاد السيد الوزير في خاتمة الجلسة توضيحات حول الفارق في نفقات التأجير
بين سنة  2019وسنة  2020معتبرين أنه راجع لعدة عوامل أهمها االنعكاس املالي للزيادات
العامة في األجور وتعديل انتدابات وترقيات سنة  2019وترقيات وانتدابات سنة  2020وتعديل
االنعكاس املالي الناتج عن الترفيع في املساهمات املحمولة عن املشغل واتفاقيات قطاعية لسنة
 2019وتعديل زيادة األمنيين والعسكريين (قسط .)2018
وفي خاتمة الجلسة أقرت اللجنة التعديالت املدخلة من قبل الوزارة وطلبت تضمينها ضمن
وثيقة تقديم مشروع قانون املالية التعديلي لسنة .2020

➢ الجزء الثالث :النقاش والتصويت على فصول مشروع القانون
• النقاش والتصويت على فصول املشروع:
دار نقاش بين أعضاء اللجنة حول أحكام الفصل الثالث من املشروع ،حيث اعتبر بعض
النواب أن اإلجراء الذي يخول تيسير شطب ديون البنوك واملؤسسات املالية غير القابلة
لالستخالص سيعزز قدرتها على منح قروض جديدة وبالتالي على تمويل املشاريع االستثمارية بما
ّ
يمكن من خلق الثروة ودفع النمو االقتصادي خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر
بها البالد .في املقابل اعتبر جزء آخر من النواب أنه يجب تعميم االمتيازات على كل املؤسسات
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االقتصادية وعدم إفراد قطاع ّ
معين بامتيازات وتسهيالت في حين أن أغلب املؤسسات تعاني من
صعوبات مالية كبيرة.
واستأثر الفصل الرابع بحيز هام من النقاشات حيث اعتبر بعض األعضاء أن هذا الفصل
خطير حيث أنه يعطي إمكانية للتخلي عن أصل الدين وتساءلوا عن دواعي إحداث اللجنة التي
ستكلف بمتابعة امللفات واملسائل الجبائية والصالحيات التي ستمنح لها معتبرين أن هناك
مؤسسات وهياكل في الدولة تتولى مهام الصلح في املادة الجبائية.
ّ
وبين بعض النواب أنه ال يمكن التصويت على الفصل دون التمعن فيه ومعرفة أسباب
واالنعكاس املالي لهذا اإلجراء خاصة وأنه لم ترد مالمح األمر الحكومي املتعلق بضبط تركيبة
اللجنة وطرق تنظيمها .واقترح البعض اآلخر التريث ودراسة الفصل جيدا وتقديمه ضمن
مشروع قانون املالية لسنة  2021لتفادي االنزالقات.
من جهة أخرى اعتبر جزء آخر من النواب أن هناك ملفات موجودة لدى مصالح الجباية
واالستخالص وإمكانية إلى املصالحة مع املطالبين باألداء وال يمكن القيام بها إال في إطار هذه
اللجنة التي ستبت في ملفات املراجعة الجبائية خالل الطور اإلداري وكذلك قبل التوظيف
اإلجباري أو بعد صدور قرار التوظيف وأثناء طور التقاض ي قبل صدور الحكم النهائي في شأنها.
ّ
ّ
وبينوا أنه إجراء بالغ األهمية وسيمكن من حل عديد اإلشكاليات بحكم أن القباض ولجان
املصالحة غالبا ما يجدون أنفسهم مكبلين في ممارسة مهامهم وعليه فهذا اإلجراء يعتبر ضمانة
لهم لحلحلة عديد اإلشكاليات وامللفات املتراكمة في املحاكم منذ سنوات.
هذا وتم التصويت على الفصل األول والثاني دون تعديل بأغلبية األعضاء الحاضرين وعلى
الفصلين الثالث والرابع معدلين بأغلبية الحاضرين وعلى القانون برمته بأغلبية الحاضرين.
وفيما يلي جدول مقارنة بين الصيغة األصلية والصيغة املعدلة من قبل اللجنة بالنسبة
للفصلين  3و 4ونتائج التصويت:
الصيغة األصلية
الفصل األول:

الصيغة املعدلة
الفصل األول :دون تعديل

نتائج
التصويت
 12مع  0 /ضد
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الفصل :2

الفصل  :2دون تعديل

الفصل :3

الفصل :3

ّ
تلغى أحكام املطة األولى من الفقرة
الفرعية الثالثة من الفقرة  VIIرابعة
عشر من الفصل  48من مجلة الضريبة
على دخل األشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

 12مع  0 /ضد

ّ
تلغى أحكام املطة األولى من الفقرة
الفرعية الثالثة من الفقرة  VIIرابعة
عشر من الفصل  48من مجلة الضريبة
على دخل األشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

أن تكون الديون موضوع الشطب -أن تكون الديون موضوع الشطبمصنفة ضمن صنف األصول عسيرة مصنفة ضمن صنف األصول عسيرة
 10مع  0 /ضد
االستخالص طبقا للتراتيب الجاري بها االستخالص طبقا للتراتيب الجاري بها
العمل ملدة  5سنوات على األقل،
العمل ملدة  5سنوات على األقل،
أن تكون املؤسسات املذكورة قد اتخذت -أن تكون املؤسسات املذكورة قد اتخذتإجراءات التتبع القضائية في شأن الديون إجراءات التتبع القضائية في شأن الديون
موضوع الشطب وأن تواصل إجراءات موضوع الشطب وأن تواصل إجراءات
التتبع املذكورة.
التتبع املذكورة.
 وال تؤدي عملية الشطب إلى التخليعن الديون املذكورة.
الفصل :4

الفصل :4

- 1تحدث بالوزارة املكلفة باملالية لجنة - 1تحدث بالوزارة املكلفة باملالية لجنة
يرأسها الوزير املكلف باملالية أو من ينوبه يرأسها الوزير املكلف باملالية أو من ينوبه
ّ
ّ
ّ
ّ
تسمى "اللجنة املكلفة بمتابعة امللفات تسمى "اللجنة املكلفة بمتابعة امللفات
 07مع 4 /
واملسائل الجبائية".
واملسائل الجبائية".
احتفاظ 2 /
تتولى اللجنة ،باقتراح من اإلدارة املعنية ،تتولى اللجنة ،باقتراح من اإلدارة املعنية ،ضد
متابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف متابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف
األداء واسترجاعه واستخالصه ومعالجة األداء واسترجاعه واستخالصه ومعالجة
مختلف اإلشكاليات التي يطرحها تطبيق مختلف اإلشكاليات التي يطرحها تطبيق
التشريع الجبائي والبت في ملفات التشريع الجبائي والبت في ملفات
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االستخالص وملفات املراجعة الجبائية االستخالص وملفات املراجعة الجبائية
قبل التوظيف اإلجباري وبعده ما لم قبل التوظيف اإلجباري وبعده ما لم
يصدر في شأنها حكم نهائي،
يصدر في شأنها حكم نهائي،
تعارض اإلدارة بما تنص عليه القرارات
ّ
ّ
الصادرة عن اللجنة املكلفة بمتابعة
امللفات واملسائل الجبائية .
ّ
ّ
 -2تضبط تركيبة اللجنة املكلفة بمتابعة
امللفات واملسائل الجبائية وطرق تنظيمها
بمقتض ى أمر حكومي.

تعارض اإلدارة بما تنص عليه القرارات
ّ
ّ
الصادرة عن اللجنة املكلفة بمتابعة
امللفات واملسائل الجبائية .
ّ
ّ
 -2تضبط تركيبة اللجنة املكلفة بمتابعة
امللفات واملسائل الجبائية وطرق تنظيمها
بمقتض ى أمر حكومي.
ّ -3
تمد الوزارة املكلفة باملالية لجنة
املالية والتخطيط والتنمية بمجلس
نواب الشعب بتقرير عن أعمال اللجنة
وذلك في موفى كل سداسية.

• التداول حول ردود البنك املركزي التونس ي:
تلقت اللجنة مراسلة من قبل محافظ البنك املركزي التونس ي بتاريخ  23نوفمبر  2020حول
تمويل عجز ميزانية الدولة بالنسخة املراجعة لقانون املالية التعديلي لسنة .2020
وأفاد السيد املحافظ ضمن الوثيقة املوجهة للجنة أن التعديالت املضمنة بالصيغة الجديدة
للمشروع ،ولئن قلصت من حجم االقتراض الداخلي ،فإن تعبئة املوارد املقدرة تبقى مرتبطة
خاصة بمدى قدرة الجهاز املصرفي على ضخ هذه املبالغ دون املساس بالتوازنات االقتصادية
الكلية كما تم شرحه خالل جلسة االستماع بتاريخ  5نوفمبر .2020
واعتبر أنه ،وبالنظر لحجم هذا االقتراض الداخلي ،فإن الحاجة لتدخل البنك املركزي ال
زالت قائمة وهو ما يستدعي إيجاد الغطاء القانوني لهذا التدخل وفق الصيغ والشروط التي
تراعي ما هو منوط بالسياسة النقدية.
ّ
وبين أن البنك املركزي التونس ي ُيعرب عن مساندته ودعمه املسؤول ملجهود الحكومة الرامي
إلى مجابهة التداعيات غير املسبوقة لجائحة كورنا على االقتصاد الوطني وعلى توازنات املالية
العمومية ،مشيرا إلى أن تمويل عجز امليزانية من قبل البنك املركزي التونس ي عبر شراء بات
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لرقاع الخزينة القابلة للتنظير طويلة األجل في إطار عمليات السوق املفتوحة يتعارض مع اإلطار
التشغيلي واالستراتيجي للسياسة النقدية حيث أن ،هذه العمليات تندرج في إطار تحقيق أهداف
السياسة النقدية وإعادة التوازنات في السوق النقدية فحسب.
وأضاف أن التمويل طويل األجل عبر شراء بات لرقاع الخزينة القابلة للتنظير من شأنه أن
يؤدي إلى رفع املبلغ املستحق للبنك املركزي التونس ي في إطار عمليات السوق املفتوحة إلى 6.400
مليون دينار مقابل  3.609مليون دينار حاليا ،أي ما يعادل أكثر من  % 60من إجمالي عمليات
السياسة النقدية و % 18من إجمالي ميزانية البنك املركزي التونس ي ،وبالتالي أن يحد من نجاعة
السياسة النقدية في االضطالع باملهمة التي كلفه بها املشرع واملتمثلة في املحافظة على استقرار
األسعار.
كما أبرز أن القانون عدد  35لسنة  2016املؤرخ في  25أفريل  2016املتعلق بضبط النظام
األساس ي للبنك املركزي التونس ي يمنع التمويل املباشر للخزينة من قبل البنك املركزي.
واعتبر تبعا ملا تم ذكره ،أن تمويل عجز امليزانية من قبل البنك املركزي التونس ي يستوجب في
كل الحاالت ترخيصا تشريعيا خاصا واستثنائيا من قبل مجلس نواب الشعب ذلك أن البنك
املركزي يحرص على أن يكون تدخله لدعم ميزانية الدولة متماشيا مع األطر التشريعية التي
تضبط عمله ومع مبادئ الحوكمة الرشيدةّ .
وجدد تأكيده على الطابع االستثنائي لهذا الترخيص
باعتبار أن إتاحة التمويل املباشر من قبل البنك املركزي للخزينة بصفة مستمرة لسد عجز
امليزانية من شأنه أن يقوض صورة الوجهة التونسية لدى املؤسسات الدولية ووكاالت التصنيف
العاملية واملستثمرين بصفة عامة بخصوص قدرة الحكومة على وضع حد الختالل توازنات
املالية العمومية والتحكم في الدين العمومي ويزيد في صعوبة النفاذ الى األسواق املالية العاملية.
واقترح السيد املحافظ أن ُيدرج الترخيص التشريعي املطلوب في قانون املالية التعديلي دون
املساس بقانون البنك املركزي التونس ي وأن يؤكد على الطابع االستثنائي للتمويل نتيجة لألزمة
الحالية ويحدد شكل تدخل البنك املركزي التونس ي لضخ املوارد الضرورية لفائدة ميزانية
الدولة.
وعقدت اللجنة جلسة يوم  23نوفمبر  2020للتداول حول مضمون الوثيقة املذكورة وكذلك
تبادل اآلراء حول كيفية التعاطي مع نسخة أخرى ملشروع القانون وردت عليها من قبل وزارة
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االقتصاد واملالية ودعم االستثمار بتاريخ  20نوفمبر  2020بصفة مباشرة ودون إحالتها على
مكتب املجلس وتضمنت تغييرا شمل عدد فصول مشروع القانون ،حيث تمت إضافة فصل
خامس والتعديل في الفصل الرابع مع املحافظة على املضمون طبقا للصيغة الثانية.
وأشار أغلب أعضاء اللجنة أنه رغم ما تم التصريح به من قبل السيد وزير االقتصاد واملالية
ودعم االستثمار في جلسة يوم األربعاء  18نوفمبر  2020واملخصصة لالستماع إليه حول مشروع
قانون املالية التعديلي في صيغته الجديدة من وجود املوافقة املبدئية من محافظ البنك املركزي
التونس ي بخصوص تمويل العجز ،فقد ت ّبين من خالل املراسلة ّأن املحافظ يطلب غطاء قانونيا
وترخيصا استثنائيا من البرملان لتحقيق هذا التمويل.
ّ
وفي سياق متصل ،أكد أحد النواب ّأن موقف محافظ البنك املركزي كان واضحا منذ البداية
من خالل تصريحاته في جلسة االستماع بتاريخ  28أكتوبر  2020وهو موقف تأكد في إطار هذه
املراسلة من خالل التأكيد ّأنه مستعد لتمويل العجز بناء على ترخيص استثنائي من السلطة
ّ
سيجر حتما إلى تحميل املسؤولية إلى البرملان فيما يتعلق
التشريعية موضحا أن هذا الترخيص
بانعكاساته التضخمية وكذلك مسألة انزالق الدينار .وتساءل إن كان البرملان مستعدا لتحمل
هذه املسؤولية ومنح هذا الترخيص رغم آثاره السلبية على االقتصاد.
ّ
كما أكد على ضرورة محافظة اللجنة على مصداقيتها كلجنة تشريعية وخاصة كهيئة رقابية
وتحكيمية في نفس الوقت والعمل في مناخ من الشفافية ومناقشة كل املسائل املطروحة في إطار
اللجنة وليس في إطار سياقات خارج اللجنة موضحا ّأن قانون املالية التعديلي تم التصويت عليه
وال يمكن التراجع في القرا ات التي ُاتخذت بأغلبية أعضائها ّ
وأن كل املسائل التي ستطرح بعد
ر
عملية التصويت سيتم مناقشتها في إطار التوافقات وفي الجلسة العامة.
وأوضح نائب آخر ّأن وزير االقتصاد واملالية ودعم االستثمار أفاد ّأن محافظ البنك املركزي
أبدى موافقته املبدئية على تمويل الجزء املتبقي من العجز مؤكدا ّأن املحافظ لم يرفض هذا
التمويل بل طلب غطاء قانونيا حتى يتمكن من تحقيق هذا التمويل.
أما بخصوص النسخة الواردة من وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثمار ملشروع قانون
ّ
املالية التعديلي واملتضمنة لفصل إضافي ،فقد أكد أغلب األعضاء أن هذه النسخة تمثل خطأ
إجرائيا من الوزارة وال يمكن اعتمادها باعتبار ّأن اللجنة قد صوتت وأدخلت تعديالت على
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الفصلين الثالث والرابع وهي صيغة يتم إعدادها واملصادقة عليها في إطار اللجنة ،موضحين ّأنه
كان من األجدى أن كتفي الوزا ة ب ّ
مد اللجنة بالتقديم الجديد ملشروع القانون والذي تم االتفاق
ر
عليه داخل اللجنة دون التعرض إلى األحكام.
وفي هذا اإلطار ،استفسر أحد النواب عن مبررات التسرع في عملية التصويت دون مناقشة
ّ
ّ
الفصول وأكد أن الفصل الرابع املتعلق بإحداث لجنة مكلفة بمتابعة امللفات واملسائل الجبائية
يعتبر من قبيل التزيد وال مبرر له خاصة وأنه في التشريعات الجبائية الحالية هناك فصول لها
نفس املعنى على غرار الفصل  117من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والذي يتعرض إلى
لجان املصالحة على املستوى الوطني والجهوي ولجنة إعادة النظر في قرار التوظيف االجباري
طاملا ّأن املحكمة لم تنظر في األصل ،إضافة إلى الفصل  37من قانون املالية التعديلي لسنة
 2014والذي يتعرض ملسألة تيسير عمليات ختم امللفات الجبائية التي هي في طور التقاض ي وهي
نفس األهداف تقريبا مع الفصل  04من قانون املالية التعديلي لسنة  2020وبالتالي هناك خلل
في اقتراح هذا الفصل.
ّ
وأكد أحد النواب أن تنمية املوارد الجبائية في هذا الظرف يتطلب مجهودا استثنائيا وإطارا
ّ
قانونيا يوفر الضمانات الالزمة لإلدارة الجبائية خاصة وأن الفصل  96من املجلة الجزائية مثل
ّ
قيدا حقيقيا عطل عملية استخالص الديون الجبائية املتخلدة .كما أوضح أن صياغة الفصل
 4من مشروع قانون املالية التعديلي تفتح مجاال للتأويل يمكن أن يكون نافذة للفساد والتهرب
الجبائي مؤكدا على ضرورة مراجعة هذا الفصل في اتجاه التنصيص على الضمانات الكافية حتى
ال يحيد عن الهدف الذي أحدث من أجله.
من جهة أخرىّ ،بين نائب آخر ّأنه تم في إطار النقاشات مع وزير االقتصاد واملالية ودعم
االستثمار التأكيد على ضرورة الترفيع في املداخيل الجبائية دون الترفيع في األداءات والتسريع في
االستخالصات ،مشيرا بأن الوزير أكد في هذا اإلطار ّأن هذا التمش ي غير ممكن في الوقت الحالي
ويستوجب توفير اإلطار القانوني الذي يسمح بفض النزاعات ورفع عراقيل تسريع االستخالص.
وأفاد أنه يمكن ،تبعا لهذا ،مراجعة الفصل  4في إطار لجنة التوافقات إلضفاء أكثر شفافية
ومصداقية.
هذا وعقدت اللجنة جلسة ختامية يوم  24نوفمبر  2020تم خاللها عرض تقرير اللجنة حول
مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  2020وتمت املصادقة عليه بأغلبية الحاضرين.
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ثالثا :قرار اللجنة:
قررت اللجنة املوافقة على مشروع قانون املالية التعديلي لسنة  2020معدال بأغلبية أعضائها
الحاضرين.

رئيــس اللجنـة
هيكل املكي

مقرراللجنة
فيصل دربال
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