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دليل املزيانية التون�سية

مق ّدمة

ويف حني يدرك ال ّناس بشكل عا ّم أ ّن امليزانية تؤث ّر يف حياتهم،
فإ ّن أغلبهم يجدون قراءة الوثيقة الفعلية أمرا صعبا ،إن مل
يكن مستحيال .كام أنّهم لن يعرفوا كيفيّة مراقبة تنفيذها،
أوحتّى التأثري يف محتواها .هنا بالضّ بط يأيت دور تدخّل
جامعات املجتمع املدين .حيث تلعب هذه الجامعات دورا
حاسام يف تحديد وفهم القضايا الحرجةالتي تواجه املجتمع،
وذلك يف تبليغ هذا الفهم للجمهور العريض ،وكذلك يف
الحشد واملنارصة من أجل التّغيري لتحسني نوع ّية حياة الناس.
ولذلك ميكن لجامعات املجتمع املدين يف تونس أن تلعب هذا
ال ّدور شديد األه ّمية فيام يتعلّق مبيزانية الحكومة.

يهدف دليل امليزانية التونسية إىل مساعدة منظّامت املجتمع
املدين يف تونس عىل لعب دورا أكرب يف تطوير وتنفيذميزانية
الحكومة.
السنوات القليلة
شهد الحكم يف تونس تغريات ملحوظة خالل ّ
املاضية .ويف الواقع ،فقد أنهى املواطنونت ّوا ،وأنا أكتب هذا
التّقرير ،التّصويت يف االنتخابات التي تجري عىل نطاق واسع
وبشكل اتّسم باملصداقية وال ّنزاهة .وفيحني أصبحت أصوات
أي وقت مىض يف كيفيّة حكم البالد،
املواطنني أكرث تأثريا من ّ
يزداداالهتامم مبعرفة كيف ّيةجمعاملااللعام وإنفاقه أه ّمية أكرث
أسايس من
وأكرث .وعليه فإ ّن فهم ميزانيّة الحكومة هوعنرص
ّ
عنارص هذه املعرفة.

لقد ت ّم تصميم دليل امليزان ّية التّونسية ليوفّر لكم
وصفا بسيط ودقيقا للعمليّة التي يت ّم من خاللها وضع
امليزانية وتنفيذها .كام يوفّر ملخّصا ملا سرياه القارئ يف
امليزانية (محتوياتها) .وقد كتب هذا ال ّدليل السيّد “أكرم
التّـرك”مسئول برنامج رشاكة املوازنة ال ّدولية ،وأع ّدته لل ّنرش
السيّدة ”آن بليبريج”.

وتعترب ميزان ّية الحكومة من قبل معظم ال ّناس وثيقة مه ّمة
ج ّدا وتقنيّة وإىل ح ّد ما غامضة .ومن املمكن أن تكون كذلك.
غري أنّها ،يف الوقت نفسه ،أكرث من ذلك بكثري .فهي األداة
االقتصادية ال ّرئيسية يف سياسة الحكومة ،أداة ذات تأثريات
كبرية وملموسة ج ّدا عىل حياة الناس .ذلك أنّه ميكنها أن
تلعب دورا حاسام يف إضافة أوتخفيف الهموم والتح ّديات
التي يواجهها ال ّناس يف العثور عىل وظيفة ذات مرتّب الئق،
أوعند التّو ّجه إىل طبيب كفء إن مرضوا ،أوضامن حصول
أطفالهم عىل تعليم جيد ،أوالشّ عور باألمان عند رشب املياه
التي تصل منازلهم .وسواء كان ال ّناس قادرين عىل قراءة
كل يوم  -وبطرق عديدة  -آثار
امليزانية أوال ،فهم يختربون ّ
السياسية واالقتصاديّة التي ح ّددت امليزانيّة والتي
األولويّات ّ
تصوغ الطّريقة التي تجمع بها الحكومة املال العام وتنفقه.

إنّنا نأمل أن يساعد هذا ال ّدليل يف متكني منظّامت املجتمع
املدين واملجتمعات لتصبح أكرث نشاطا يف التّأثري يف محتوى
امليزانيّة وعمليّتها ،وكلّذلك بهدف تحسني نوعيّة الحياة
لجميع التّونس ّيني.
ونحن نتم ّنى أن تجدوا دليل امليزان ّية التونس ّية منريا ،سهل
الـمنال ،ومفيدا .وكام هوالحال دامئا ،فإنّنا نر ّحب بتعليقاتكم
وأفكاركم واقرتاحاتكم.
وارين كرافشيك
نوفمرب 2014
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الباب :1
لِ َم عليك االهتامم بامليزان ّية؟
مت ّر تونس مبرحلة حرجة من تاريخها .فبعد
عقود اتّخذتفيها الحكومة القرارات دون استشارة
املواطنني أوتوفري ّأميساءلةذات مغزى ألعاملها ،ق ّرر
الشّ عب التونيس أ ّن الوقت قد حان للتّغيري .ويف
حني أ ّن أهداف ثورة جانفي  2011مل تتحقّق بعد
بالكامل ،فإ ّن الثورة خلقت قنوات إلرشاك املواطنني
تّبرش مبزيد من الشّ فافية الحكوميّة واملساءلة أمام
الجمهور.

أواإلقليمي
إ ّن ميزانية الحكومة ،سواءعىل املستوى الوطني
ّ
أواملحيل ،هي أكرث بكثري من مج ّرد جملة من البيانات.
ّ
إ ّن وثائق امليزان ّية تعطينا نظرة ثاقبة عن ماهية سياسات
الحكومة وأولويّاتها .فهي متكّننا من معرفة ما إذا كانت
الحكومة ،يف أوقات ارتفاع مع ّدالت البطالة ،عىل سبيل املثال،
تويل األولويّة لهذه املشكلة ،وإذا كان األمر كذلك ،فكيف تقوم
بذلك .كام ميكننا أن نرى حجم إنفاق الحكومة عىل ال ّدفاع
والصحة وغريها ،ومن هذه البيانات ميكن
الوطني والتّعليم ّ
ّ
استخالص استنتاجات حول أولويّات الحكومة .وبالتايل فإ ّن
ال ّنظر يف امليزانيّة يساعدنا عىل فهم املفاضالت التي تقوم بها
الحكومة يف الوقت الذي فيه تحاول التّأقلم مع القيود املال ّية
التي تواجهها ،وال سيّام يف أوقات ال ّركود أوالكساد االقتصادي.
أقل ،وأين تنفق أكرث؟ من أين حصلت عىل
أين تنفق الحكومة ّ
األموال وإالم و ّجهتها؟ هل للمفاضلة ما ي ّربرها؟ وهل تشعر
تونيس أ ّن قرارات امليزان ّية التي ق ّدمتها حكومتك
كمواطن
ّ
مناسبة؟

إ ّن ق ّوة املجتمع ال ّدميقراطي تتح ّدد فقط بقدر ق ّوة
إرشاك مواطنيه .وليك تكون املشاركة ب ّناءة وف ّعالة،
يجب عىل املواطنني معرفة “قواعد اللّعبة” .بعبارة
ّ
أدق ،إ ْن كان املواطنون ومنظّامت املجتمع املدين
يريدون أن يلعبوا دورا يف القرارات املتعلّقة مبيزان ّية
حكومتهم ،وأن يكون لديهم تأثري يف حياة ال ّناس
من خالل امليزانية ،فيجب عليهم معرفة “قواعد
لعبة” امليزان ّية .وهذا ما يدور عليه هذا ال ّدليل –
إعطاء الق ّراء فهام أساس ّيا ملفهوم امليزان ّيات ووثائق
امليزان ّية ،من يشارك يف تصميمهاوتنفيذها ،وأين
وكيف ميكن للمجتمع املد ّين أن يلعب دورا.

إ ّن إشارات امليزانية لشعب بلد ما ال تتمثّل يف األولويّات
الحال ّية للحكومة فحسب ،ولكن أيضا يف ماتخّطط الحكومة
القيام به لضامن مستقبل من ال ّرفاهية لشعبها .ويف
اطي ،يجب أن تعكس هذه األولويّات الحال ّية
مجتمع دميقر ّ
السكان” .ويف الواقع ،ليس للحكومة
واملستقبليّة أولويّات ّ
رصف يف املال الذي
أي من أموالها
ّ
ّ
الخاصة .فهي مج ّرد مت ّ
ينتمي إىل الجمهور ،وبالتّايل يجب أن يكون إنفاقها متّسقا
مع تطلّعات الشعب” .وبطبيعة الحال ،فإ ّن “الشّ عب” ،سواء
1

دليل املزيانية التون�سية
اصة ،ولذلك
داخل بلدية ،أودولة أوبلد ،ليس أبدا وحدة مرت ّ
فإ ّن ال ّناس املختلفني لهم تطلّعات مختلفة وأولويّات مختلفة.
ويف حني أ ّن هذه الخالفات ستؤ ّدي حتام إىل مناقشات

املربع  :2 .1مل امليزان ّيةمه ّمة؟

•ما يقرب من مليو ْين طالب يت ّم تعليمهم يف
املدارس الحكومية يف تونس.
•أكرث من  130.000معلّم يعمل يف هذه املدارس
العموم ّية.
•أكرث من  230.000من األرس ذات ال ّدخل املنخفض
تتلقّى مساعدات مال ّية شهريّة من الحكومة.
•أكرث من 2300ط بيب عا ّم و 27.000من الطّواقم
الصحية العموم ّية.
الطب ّية يعملون يف املنشآت ّ
•تحتفظ الحكومة بحوايل  2.300منشأة صح ّية
عموم ّية يف البالد.
كل هذه الخدمات وجميع رواتب مق ّدمي هذه
ّ
الخدمات يتم ّدفعها من امليزانية العموم ّية! *

املربع[:1 .1اِعرف حقوقك
إ ّن التّص ّور القائم عىل أ ّن املواطنني هم املصادراألساسيّة
للسلطة ،مبا يف ذلك املسائل املتعلّقة بامليزانيّة ،هو،
بالطّبع ،ليس جديدا أوغريبا .ففي الواقع ،فإ ّن الفصل3
من ال ّدستور التّونيس الجديد ،الذي متّت املصادقة عليه
يف عام  ،2014تقول:
السلطات ،ميارسها
السيادة ومصدر ّ
الشّ عب هوصاحب ّ
بواسطة ممثّليه املنتخبني أوعرب االستفتاء.
هذا الفصل يعني أنّه عىل الحكومة أن تستجيب دامئا
ملواطنيها ،وأنّه ينبغي عىل الشّ عب وميكنه أن يكون
صاحب رأي يف عمليّات صنع القرار.

* هذه اإلحصاءات ميكن العثور عليها يف :إحصاءات التعليم،2012-2013 ،
وزارةالرتبية((http://www.education.gov.tn/article_education/
statistiques/stat_education2013_ar.pdf؛ميزانيّة وزارة الشؤون
االجتامعية لسنة http://www.finances.gov.tn/index.(2014
php?option=com_jdownloads&Itemid=712&view=finish&ci
الص ّحة (http://
)d=552&catid=1&lang=fr؛ ّ
ومؤرشات الص ّحة ،وزارة ّ
 ،/www.santetunisie.rns.tnت ّم االطّالع عليها يف  5أوت ].)2014

ورصاعات سياسيّة ،ومفاضالت مؤملة يف بعض األحيان ،فإ ّن
ال ّنقطة األساس ّية هي أنّه ال ينبغي للحكومة أن تجمع وتنفق
الخاصة ،وبدال من ذلك عليها بذل
األموال يف سبيل مصلحتها
ّ
كل جهدممكن لالستجابة إىل التطلّعات واالحتياجات املتع ّددة
ّ
للمواطنني.

كام تؤث ّر القرارات املتعلّقة بامليزانية عليك أيضا أل ّن خدمات
الضائب واألداءات التي
الحكومة يت ّم دفعها وجوبا من خالل ّ
يدفعها الشّ عب ،ومن خالل مداخيل املوارد الطبيعيّة التي هي
بشكل آخر ملك للجميع ،أوعن طريق مدفوعات من الحكومة
عىل األموال املقرتضة .وسرنى توزيع مداخيل الحكومة
التّونسية الحقا يف هذا الدليل.

عىل املستوى الفردي ،تؤث ّر قرارات امليزانيّة عىل جميع التّونسيّني
بطرق مختلفة .فهذه القرارات لديها تأثريمبارش عىل نوع ّية ال ّرعاية
الصحية التي يتلقّاها جميع املواطنني تقريبا ،وعىل مدى جودة
ّ
تعليم األطفال ،وسالمة املجتمعات يف البالد ،وهذا غيض من فيض
السكان بطرق
أمثلةكثرية .ومع ذلك ،تؤث ّر قرارات امليزانيّة أيضا عىل ّ
غري مبارشة .ففي الوقت الذي قد التبدوهذه اآلثار غري املبارشة
مه ّمة يف حياتك اليوميّة ،فإ ّن العديدمن القرارات الحكوميّة حول
امليزانية– مثل حجم املبلغ الذي تق ّرر الحكومة فرضه كضيبة عىل
الرشكات أوحجم املبلغ الذي تستثمره يف استخراج املوارد الطبيعية
ّ
– لديها تأثريات كبرية ،آجلة وعاجلة ،عىل املجتمع واألفراد.

إ ّن دليل امليزان ّية التّونس ّية هذا يتو ّجه يف املقام األ ّول إىل
جامعات املجتمع املد ّين التي ترغب يف زيادة مساءلة الحكومة
أمام الشّ عب .وهويهدف إىل م ّدك باملعلومات التي تحتاجها
لبدء التّعامل مع امليزانية التّونسية من خالل رصدها وتحليلها
للمساعدة عىل معالجة أفضل للقضايا الحرجة التي تعمل
ومؤسستك .كام قديكون هذا ال ّدليل مفيدا أيضا
عليها أنت ّ
الترشيعي ووسائل اإلعالم.
ألعضاء املجلس
ّ
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الباب :2
قوانني وعمل ّيات امليزان ّية يف تونس
اإلطار القانو ّين

من امله ّم أن يكون لدينا فهم ج ّيد ألرقام امليزانية
يقل أه ّمية أيضا هوفهم
مام ال ّ
ومعناها ،ولكن ّ
ما تبدوعليه عمليّة امليزانيّة ،واملشاركون فيها،
والوثائق التي يجبأ ن تتوقّع رؤيتها .فمن خالل
فهم ج ّيد للعمل ّية ،والجهات الفاعلة ،والوثائق
الرئيس ّية ،ستتمكّن بشكل أفضل من تحديد ما إذا
كانت الحكومة تقوم مبا يفرتض عليها القيام به–
وكيف ومتى تتمكّن من املشاركة.

أي نظام ميزان ّية
اإلطار القانوين الشامل هوجزء ها ّم من ّ
ف ّعال .وينبغي أن يقوم هذا اإلطار القانوين مبا ييل:
•توضيح أدوار ومسؤوليّات الفاعلني ال ّرئيسيّني يف عملية
امليزان ّية.
•وضع قواعدوأنظمة واضحة لعملية وإدارة املداخيل
وال ّنفقات الحكومية .بحيث يجب أن تكون هناك مبادئ
توجيه ّية تح ّدد موعد القيام باإلجراءات ،والوثائق التي
يجب توفريها ونرشها ،الخ.

يبدأ هذا الباب مبناقشة القوانني التي تحكم
عمل ّية وضع امليزانية يف تونس .ثم مي ّر إىل تفاصيل
العمل ّية نفسها .أ ّما املناقشة األخرية فستشمل
معلومات حول مختلف املسؤولني واملسؤول ّيات
املنوطة بهم يف املراحل املختلفة من عمليّة
امليزان ّية ،كام ستصف الوثائق التي ال غنى عنها يف
أيّة عملية للميزانية مص ّممة ومنفّذة معا بشكل
ج ّيد.

السلطة
•وضع نظام من الضّ وابط والتّوازنات يضمن قيام ّ
واملؤسسة العليا لتدقيق الحسابات عىل
الترشيعية
ّ
ح ّد سواء بلعب دور يهام الحاسمني يف رصد وتصحيح
1
السلطة التّنفيذية فيام يتعلّق بامليزانية.
إجراءات ّ
إ ّن اإلطار القانوين لشؤون امليزان ّية يتك ّون عادة من أحكام
دستور البالدجنبا إىل جنب مع القانون (أوالقوانني) التي ت ّم
خصيصا لوضع قواعد وأنظمة عمل ّية صنع القرار يف
تصميمها ّ
امليزانية.
ويف تونس ،يوفّر ال ّدستور الذي متّت املصادقة عليه حديثا

 1هذه النّقاط مستوحاة من دليل رشاكة املوازنة الدّولية لعمل امليزان ّية بالنّسبة للمنظّامت غري الحكوم ّية)/http://internationalbudget.org/publications/a-guide-to-budget-work-for-ngos( .
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األسايس
كبري .ونحن نأمل أ ّن تقوم التّنقيحات يف القانون
ّ
للميزان ّية بتحسينه.

يرخّص القانون يف موارد الدولة وتكاليفها حسب
األسايس للميزانية.
الشوط املنصوص عليها بالقانون
ّ
ّ
يصادق مجلس نواب الشّ عب عىل مشاريع قوانني
الشوط املنصوص عليها
املال ّية وغلق امليزانية طبق ّ
األسايس للميزانية.
بالقانون
ّ
يق َّدم مشوع قانون املال ّية للمجلس يف أجل أقصاه 15
أكتوبر ويصادق عليه يف أجل أقصاه  10ديسمرب.
...إذا مل تت ّم املصادقة عىل مشوع قانون املال ّية يف
أجل  37ديسمرب ،ميكن تنفيذ املشوع فيام يتعلّق
بال ّنفقات ،بأقساط ذات ثالثة أشهر قابلة لل ّتجديد
مبقتىض أمر رئايس ،وتستخلص املوارد طبقا للقوانني
الجاري بها العمل].

األسايس للميزان ّية إىل ثالثة أقسام رئيس ّية:
يت ّم تقسيم القانون
ّ
العنوان األول :أحكام عا ّمة .العنوان الثاين :إعداد ،مراجعة
والتّصويت عىل مرشوع قانون املال ّية .العنوان الثالث :تنفيذ
وتنظيم ميزانيّة ال ّدولة .وسننظر عن كثب يف العنوانني الثاين
والثالث (واللّذان يشمالن الفصلني  )49 – 23يف القسم التايل.
فتنص عىل أنّ:
أ ّما أه ّم األحكام يف العنوان األ ّول ّ
السنوي للامل ّية (أوميزان ّية ال ّدولة) يتن ّبأ ويف ّوض
•القانون ّ
جميع نفقات ال ّدولة ومواردها ،مع مراعاة خطط التّنمية
واالقتصادي يف البالد.
الحكوم ّية والتّوازن املا ّيل
ّ
السنة املال ّية يف تونس متت ّد من  1جانفي إىل  31ديسمرب.
• ّ

الصلة بشؤون امليزانية ،انظر امللحق .III
النص الكامل للامدة  66واملواد الدستورية األخرى ذات ّ
* لالطّالع عىل ّ

عددا قليال فقط من التّفاصيل حول عمليّة امليزانية ،مع
أسايس عىل مرحلة املصادقة (انظرالقسم
الرتكيز بشكل
ّ
ّ
”ب” أدناه ،ملزيد التفاصيل) .أ ّما الفصول التي تق ّدم معظم
التّفاصيل يف ال ّدستور فهي الفصول  ،66وقد أوردنا أه ّم
األحكام التي جاءت فيها يف املربّع .1 .2

رصف
•يجب جمع االعتامدات  -املوزّعة حسب نفقات الت ّ
ونفقات التّنمية ،ونفقات حسابات الخزينة – معا بالباب
كل رئيس إداري ( وهو ،يف معظم الحاالت،
عند تن ّحي ّ
وزير).

املراحل األربع لعمل ّية امليزان ّية

رمبا الحظت أ ّن فقرتني من الفصل  66تشري إىل القانون
ّ
األسايس للميزان ّية يف البالد (ق.أ.م) ،وهوأه ّم وثيقة ترشيع ّية
ّ
يف البالد بشأن مسائل امليزانيّة .وحيث أ ّن قانون عام 2004
السابقني للميزان ّية لسنة
(الذي ع ّدل القانونني األساس ّيني ّ
مفصل اإلجراءات واألنظمة
 1967و )1996يصف بشكل ّ
املعمول بها يف عمل ّية امليزانية ،فإنّه سيكون حتام مألوفا
ج ّدا لدى ناشطي امليزانية من أفراد املجتمع املد ّين .وحتّى
أسايس
كتابة هذه األسطر ،فإ ّن الحكومة بصدد إعداد قانون
ّ
جديد للموازنة .ورغم أ ّن هذا يعني أ ّن بعض األحكام الواردة
أوالسنتني
السنة ّ
يف هذا ال ّدليل قد تصبح بالية يف غضون ّ
تتغري بشكل
املقبلتني ،فمن املر ّجح أ ّن العديد من األحكام لن ّ
2

يتيح لك الفهم التا ّم لعملية امليزان ّية التّفكري بطريقة
إسرتاتيجية حول الكيفيّة التي ميكنك التّأثري بها عىل امليزانيّة.
مفصال لعمل ّية امليزان ّية يف تونس،
ويق ّدم هذا القسم عرضا ّ
مبا يف ذلك اإلجراءات التي ينبغي أن يتّخذها املسؤولون
عنها ،والوثائق التي يت ّم إنتاجها وإتاحتها للجمهور ،وتلك
التي ينبغي نرشها ،ولكن ليست ال يت ّم نرشها .وباالعتامد
عىل خربات ال ّناشطني يف مجال امليزانية يف جميع أنحاء العامل،
يتض ّمن هذا القسم أيضا بعض االقرتاحات حول الكيفيّة التي
كل مرحلة من مراحل عمل ّية امليزان ّية.
متك ّنك من املشاركة يف ّ

لعامي  1996و 2004جعلت هذا األمر أسهل بكثري .فقد طالبت تلك التّنقيحات
الصعب الحصول عىل صورة كاملة مليزانية الدولة ،لكن التنقيحات التي أدخلت عىل القانونني األساسيّني للميزانية
السابقة إىل تحسينات .عىل سبيل املثال ،نجد أ ّن قانون عام  1967جعل من ّ
أدّت التنقيحات ّ
ْ
املؤسسات العا ّمة) وأسهل فهام عىل ح ّد السواء.
املؤسسات اإلداريّة العا ّمة و”صناديق الخزينة
ّ
الخاصة” يف ميزانية الدّولة ،التي هي اآلن أكرث شموال (عىل سبيل املثال ،من خالل إدراج صناديق جميع ّ
بإدراج بعض ّ
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مارس  /أفريل

 15أكتوبر

البيان [ :1 .2دورة امليزانيّة]
 10ديسمرب
 1جانفي

 31ديسمرب

السنة املال ّية –  9أشهر
ّ

السنة املال ّية  2.5أشهر
ّ

السنة املال ّية

السنة املال ّية  3 2- +سنوات
ّ

اإلعداد :تبدأ  9أشهر
السنة
تقريبا قبل بداية ّ
املال ّية

املناقشة واملصادقة :تبدأ
حوايل شهرين ونصف قبل
السنة املال ّية
بداية ّ

التّنفيذ :يبدأ يف
 1جانفي وينتهي
يف  31ديسمرب

التّدقيق واملراقبة :تبدأ حاال
السنة املال ّية
بعد نهاية ّ

املربع [ :2 .2أفضل املامرسات
عندما نتح ّدث عن عمل ّية امليزان ّية طوال هذا الباب ،فإنّنا غالبا ما سنذكر أ ّن إجراءات مع ّينة ينبغي اتّخاذها من قبل
الحكومة أوأ ّن أنواعا معينة من الوثائق ينبغي إتاحتها للجمهور .وتستند هذه التّوصيات إىل “أفضل املامرسات ال ّدولية”،
وهي جملة من املبادئ واملعايري التي ت ّم وضعها من قبل املنظّامت ال ّدولية لضامن شفاف ّية وتجاوب ال ّنظم املال ّية
العموم ّية مع تطلّعات الجمهور .واملبادئ التّوجيهية األكرث استخداما هي مد ّونة صندوق النقد ال ّدويل حول املامرسات
االقتصادي والتّنمية  ،إعالن ليام
املال ّية الج ّيدة والشّ فافية ،أفضل املامرسات من أجل الشّ فافية املال ّية ملنظّمة التّعاون
ّ
للمؤسسات العليا للتّدقيق ،دليل البنك ال ّدويل إلدارة اإلنفاق
حول املبادئ التّوجيهية لتعاليم التّدقيق للمنظّمة ال ّدولية
ّ
العام ،وإطار قياس أداء اإلدارة املال ّية العامة لإلنفاق العام واملساءلة املال ّية.
باالعتامد عىل املعايري املنصوص عليها يف هذه املبادئ التّوجيهية ،تقوم رشاكة املوازنة ال ّدولية ( ،)IBPمن خالل مسح
امليزان ّية املفتوحة لها ،بتقييم مدى التّوافر العام ،واملحتوى ،وتوقيت اإلفصاح عن املعلومات ال ّرئيسية للميزانية يف أكرث
ومؤسساتها العليا للتدقيق
من مائة ( )100بلد يف جميع أنحاء العامل .كام يق ّيم املسح عمل الهيئة التّرشيعية يف البالد ّ
أي مدى ميكن للجمهور املشاركة يف عمل ّية امليزان ّية* .
كآل ّيات ملراقبة امليزانية ،وكذلك إىل ّ
* ملزيد املعلومات عن مسح امليزان ّية املفتوحة لـ”رشاكة امليزان ّية الدّولية” ميكن االطّالع عىل/]http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey :

االقتصادي ،ونسبة العجز يف
التّوقّعات حول نسبة ال ّنم ّو
ّ
امليزانيّة ،ومستويات التّضخّم – كام تح ّدد ما ستكون عليه
العمومي
أهداف امليزان ّية :هل ستحاول الحفاظ عىل ال ّدين
ّ
الضائب ،هل
معني ،هل ستحاول رفع أوخفض ّ
عند مستوى ّ
معني ،إلخ.؟
ستحاول زيادة اإلنفاق يف قطاع ّ

وقبل الخوض يف التّفاصيل ،دعونا نلقي نظرة عىل دورة
السنة املاليّة يف تونس تبدأ يف 1
امليزانيّة ّ
ككل .تذكّر أ ّن ّ
جانفي وتنتهي يف  31ديسمرب .وتشمل دورة امليزان ّية أربع
مراحل :اإلعداد؛ املناقشة واملصادقة؛ التّنفيذ؛ وأخريا التّدقيق
وكل مرحلة من هذه املراحل مب ّينة يف البيانات
واملراقبةّ .
لكل بيان من تلك البيانات.
مفصل ّ
التّالية ،يليها رشح ّ

ومن أجل اتّخاذ هذه القرارات ،سوف تتّخذ وزارة املال ّية،
الفاعل األه ّم يف جميع مراحل عمليّة امليزانية ،عددا من
األمور بعني االعتبار .أ ّوال ،ستقوم الوزارة ،مبساعدة البنك
املركزي ،بتقدير حجم املداخيل التي ستحصل عليها الحكومة
ّ
السنة املال ّية القادمة .ومعا ،سيصالن إىل أفضل تخمني
يف ّ

اإلعداد:
مرحلة اإلعداد هي املرحلة التي تضع فيها السلطة التّنفيذيّة
للسنة القادمة .يف هذه املرحلة ،تط ّور
خط ّة ميزانيّتها ّ
السلطة التّنفيذية افرتاضاتها االقتصاديّة الكل ّية – مبا يف ذلك
ّ
5

دليل املزيانية التون�سية
السلع
حول مدى من ّو االقتصاد أوانكامشه ،وتقدير أسعار ّ
املختلفة التي تؤث ّر عادة عىل االقتصاد مبا يف ذلك املواد
الغذائية األساسيّة ،وال ّنفط ،وغريها من املوارد الطبيعيّة .كام
سيق ّيامن املع ّدل األرجح لعائد االستثامرات ،امليزان التّجاري
واملؤرشات االقتصاديّة األخرى.
للبالد،
ّ

رصف
املربع [ :4 .2نفقات الت ّ
مقابل نفقات التّنمية

األسايس للميزان ّية ،تستند
وفقا للام ّدة  24من القانون
ّ
تقديرات االعتامدات إىل  )1احتياجات التّشغيل
املتوقّعة ملختلف الوحدات واإلدارات ،و )2املبلغ
املطلوب لتنفيذ مشاريع التّنمية .ويشمل الجزء األ ّول،
رصف (واملس ّمى أيضا ال ّنفقات
املس ّمى نفقات التّ ّ
املتك ّررة) ،أجور موظّفي القطاع العا ّم والتّكاليف
املرتبطة بتسيري وصيانة الوزارات واإلدارات وهياكل
رصف ،يف وثيقة
عا ّمة أخرى .وتشكّل نفقات التّ ّ
امليزان ّية ،الجزء األكرب من الباب األ ّول (الذي يشمل
العمومي).
أيضا فوائد ال ّدين
ّ
أ ّما الجزء الثاين ،ويس ّمى نفقات التّنمية ،فيشمل
التّكاليف املرتبطة بربامج التّنمية واملشاريع ،مثل
وسع يف
إنشاء طريق جديد ،أوتنفيذ برنامج تلقيح ،أوالتّ ّ
املدارس .وتشكّل نفقات التّنمية الجزء األكرب من الباب
الثاين (الذي يتض ّمن أيضا تسديد أصل ال ّدين العام)].

األسايس للميزانيّة ،يجب
ووفقا للفصل األ ّول من القانون
ّ

املربع [ :3 .2ما هو“الباب”؟
الكثري من املعلومات حول ميزان ّية تونس تنقسم
إىل “أبواب” .وتتوافق معظم أبواب امليزان ّية يف
ولكل وزارة
تونس (األبواب  )4-27مع وزارة مع ّينةّ ،
لكل باب .فاألبواب  1و2
خاص ّ
يف تونس عدد ّ
أسييس ،ورئاسة
ت
ال
الوطني
للمجلس
و 3هي تباعا
ّ
ّ
الجمهوريّة ،ورئاسة الحكومة .أ ّما البابان  28و29
فهام تباعا لل ّنفقات الطّارئة وغري املوزّعة ونفقات
العمومي .وللحصول عىل قامئة كاملة من أبواب
ال ّدين
ّ
امليزان ّية ،انظر امللحق الرابع].

زمني لهذه العمليّة .بعد ذلك يستعرض
مع وضع جدول ّ
كل فصل طلبات االعتامدات التي أدلت بها وحداته الفرع ّية
ّ
ويؤلّف بينها قبل إرسال طلب ميزانيّة الباب إىل وزارة املاليّة.
األسايس للميزان ّية ،ينبغي تقديم
ووفقا للام ّدة  23من القانون
ّ
تقديرات اإلنفاق هذه إىل وزارة املاليّة يف موعد أقصاه نهاية
ماي.

أن تتامىش قرارات وزارة املاليّة حول امليزانيّة ،مع أهداف
خطّة البالد للتّنمية التي ينبغي أن تغطّي فرتة خمس سنوات
السياسات والربامج واملشاريع عىل أساس االحتياجات
وتح ّدد ّ
القطاع ّية والجهويّة( .تقوم الوكاالت واإلدارات املختلفة
بإعداد أجزاء من الخطة .يف حني تقوم وزارة التّنمية والتّعاون
ال ّدويل بتنسيق العمل ّية وإعداد الخطّة ال ّنهائ ّية).

ويقوم ممثّلومختلف األبواب ووزارة املال ّية ،من نهاية شهر
ماي تقريبا حتّى منتصف جويلية ،بال ّنقاش والتّفاوض حول
طلبات إنفاق وبرامج مح ّددة .ويف حالة حدوث خالفات،
يقوم وزير املاليّة ،أوحتّى رئيس الوزراء ،بالتّدخل للتّحكيم
حل.
عرب اقرتاح ّ

تبدأ مرحلة اإلعداد رسم ّيا يف تونس عندما يرسل مكتب
رئيس الوزراء منشورا حول امليزانيّة ،أورسالة تأطري
4
( ،)Lettre de Cadrageإىل اإلداريّني رؤساء الفصول وجميع
الهيئات العا ّمة األخرى ،يطلب فيها منهم وضع تقديرات
السنوية .ويق ّدم منشور امليزان ّية ،الذي أصبح متاحا
لنفقاتهم ّ
5
للجمهور يف عام  2013وعام  ،2014املبادئ التّوجيهية
والتّوصيات للوزارات ،ويح ّدد أولويّات الحكومة إىل جانب

وبناء عىل املقرتحات املق ّدمة من األبواب  /الوزارات ،ونتائج
املفاوضات ،وتقديرات املداخيل ،تخرج وزارة املاليّة مبرشوع
السلطة التّنفيذيّة حول امليزان ّية،
قانون املال ّية (أومقرتح ّ
كام يس ّمى يف املعايري ال ّدولية) .بعد ذلك تت ّم مناقشة هذا
املرشوع والتّصويت عليه من قبل مجلس الوزراء .ووفقا
6
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املربع [ :5 .2نقص املعلومات التّفصيل ّية يف املراحل املبكّرة من إعداد امليزان ّية

يف حني تشمل مناشري امليزانيّة لعامي  2013و 2014بضع فقرات حول أولويّات الحكومة ،فهي ال تق ّدم إالّ عددا بسيطا
السبب ،ال يبدومنشور امليزانيّة هذا مطابقا لـ”البيان املبد ّيئ حول امليزانيّة” (Pre-
ج ّدا من م ّربرات هذه األولويّات .ولهذا ّ
 ،)Budget Statementوالتي تعترب وثيقة أساسيّة من وثائق امليزانيّة وفقا لـ”أفضل املامرسات ال ّدولية” .ذلك أ ّن هذا
للسنة املاليّة املقبلة ،وأن يوضّ ح اإلسرتاتيجيّة املاليّة
البيان يجب أن يح ّدد بوضوح االفرتاضات االقتصاديّة الكلّية للحكومة ّ
املتوسط ،وأن يتض ّمن تفاصيل حول األولويّات القطاعيّة ،ويرشح الخطوط العريضة أليّة مبادرات
للحكومة عىل املدى
ّ
سياسيّة جديدة.
إ ّن املعلومات التي يحملها البيان املبد ّيئ حول امليزانيّة ( )PBSيتيح للمجتمع املد ّين فرصة استعراض والتّعليق ليس عىل
االفرتاضات االقتصاديّة الكليّة للحكومة فقط ،ولكن أيضا عىل أولويّاتها التي تيل تلك االفرتاضات .إ ّن املفاضالت التي تقوم
الصعب عىل املجتمع املدين تقييم ما إذا كانت
مفصلة ،من ّ
بها الحكومة قد تكون مناسبة ج ّدا ،ولكن من دون معلومات ّ
تلك املفاضالت كذلك.
الصلة .لكن لألسف ،ال يت ّم
مام يوفّر بعض املعلومات ذات ّ
متوسط األجل ّ
تقوم الحكومة التّونس ّية بنرش إطار إنفاق ّ
الصعب ،من خالل املعلومات املتاحة،
تحيني هذه الوثيقة سنويّا ،حيث أنّها ن ُِرشت آخر م ّرة يف سبتمرب  .2012كام أنّه من ّ
السياسة العا ّمة ،وتوقّعات امليزان ّية
معرفة ما إذا كانت الحكومة تفرتض أ ّن االفرتاضات االقتصاديّة الكل ّية ،وأولويّات ّ
الصلة.
املق ّدمة ال تزال ذات ّ
لذلك يجب عىل ناشطي املجتمع املد ّين تشجيع الحكومة عىل إنتاج البيان املبد ّيئ حول امليزان ّية  PBSكامال ،األمر الذي
للسنة املال ّية القادمة .ويف نفس الوقت ،يجب عليهم أن
السياسة العريضة للحكومة وأهداف امليزان ّية ّ
من شأنه أن يح ّدد ّ
يحاولوا الحصول عىل شعور من املجتمعات التي يعملون معها حول ماهية احتياجاتهم .فهذا ال ّنوع من املعلومات ميكن
أن يكون مفيدا يف املناقشات مع الوزارات واإلدارات والهياكل العا ّمة األخرى عندما يكونون بصدد تجميع تقديراتهم
لوزارة املال ّية].
ملنشور امليزانيّة عام  ،2014يجب االنتهاء من هذه العمليّة
بحلول األسبوع األ ّول من شهر أكتوبر .بعد ذلك يق ّدم رئيس
6
الجمهوريّة املقرتح إىل الربملان يف موعد أقصاه  15أكتوبر.
السلطة التنفيذية لديها ما يقرب من ثالثة
وهذا يعني أ ّن ّ
أشهر ونصف من املوعد ال ّنهايئ لتقديم باب امليزانيّة يف ماي
إىل الفرتة التي ينبغي فيها تقديم مرشوع قانون املال ّية إىل
الربملان.

قبل شهر ماي ،عندما يكونون بصدد تقرير الربامج أواملشاريع
السنة القادمة .وعالوة عىل
التي سيت ّم متويلها أوخفضها يف ّ
بالرشوع يف
ذلك ،من امله ّم محاولة التّأثري عىل وزارة املاليّة ّ
دمج جميع ميزان ّيات الباب الفرديّة .فاملنارصة يف مرحلة
الخاصة التي
اإلعداد ميكنها أن تستند عىل األبحاث والتّوعية
ّ
تنتجها منظ ّمة ما ،أوعىل الوثائق والتّقارير التي أنتجتها
الحكومة نفسها.

وحيث أ ّن معظم مفاوضات امليزانيّة بني وزارة املاليّة
والوزارات األخرى تحدث خلف األبواب املغلقة ،فمن
األهميّة مبكان محاولة التّأثري عىل مسؤويل الوزارة القطاعيّة

ومن أبرز األمثلة عىل األمر األخري هوتقارير التّدقيق التي
تقوم بها الحكومة ،والتي سوف ندرسها بتع ّمق أكرب أدناه.
فهذه التّقارير غالبا ما تحتوي عىل توصيات ميكن الناشطني
الخاصة بهم.
استخدامها لتعزيز منارصتهم
ّ

3
4
5

عندما نشري إىل األبواب يف تونس يف عمليّة امليزانيّة ،فإنّنا عادة ما نقيص البابني  28و ،29ألنهام البابان الوحيدان اللذان ليسا وحدات إدارية.
ت ّم تعميم منشور  2014يف النّصف األول من شهر أفريل عام  ،2013وت ّم تعميم منشور  2015يف نهاية أفريل .2014
األسايس للميزانيّة.
محل املوعد النها ّيئ املنصوص عليه بالقانون
يحل ّ
األسايس للميزانيّة لتقديم املقرتح هو 25أكتوبر ،لك ّن املوعد النها ّيئ يف املادّة  66من الدّستور الجديد هو 15أكتوبر .وهذا األخري ّ
علام بأ ّن املوعد النّهايئ الذي أق ّره القانون
ّ
ّ
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[البيان  :2 .2إعداد امليزانيّة]
مارس  /أفريل
انتهاء إعداد التّقديرات االقتصاديّة الكلية

نهاية ماي

انتهاء إعداد وإرسال التّقديرات
السنويّة إىل وزارة املاليّة
ّ

انتهاء مراجعة مقرتحات ال ّنفقات
انتهاء مناقشة امليزانيّات بني وزارة املاليّة ووزارات أخرى ال ّنفقات

انتهاء إعداد تقديرات املداخيل

السلطة التنفيذيّة من إعداد مقرتح امليزان ّية
انتهاء ّ

انتهاء إرسال منشور امليزانيّة إىل الوحدات
اإلداريّة

انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة والتّصويت عىل مقرتح امليزان ّية
كل الوزارات
ّ

وزارة املاليّة
مكتب رئاسة الحكومة

 15أكتوبر

وزارة املاليّة

رؤساء اإلدارات

مجلس الوزراء

املركزي
البنك
ّ

السلطة التّنفيذيّة حول امليزان ّية
مقرتح ّ

منشور امليزان ّية
البيان املبد ّيئ حول امليزان ّية

قانون املاليّة إىل الربملان يف موعد أقصاه  15أكتوبر .ويقول
رشع يجب أن يصادق عىل قانون املال ّية يف موعد
أيضا إ ّن امل ّ
أقصاه  10ديسمرب .وهذا يعطي املجلس التّرشيعي حوايل
شهرين ملراجعة القانون وتعديله ،والتّصويت عليه .ويف
حني قد تبدوهذه الفرتة كافية ،إالّ أ ّن “أفضل املامرسات
الدولية” تويص الحكومات عىل تخصيص ثالثة أشهر أوأكرث
لهذه املرحلة من دورة امليزانيّة وذلك من أجل إتاحة الفرصة
للهيئة التّرشيعية للعب دور مه ّم.

ويلخّص البيان  2 .2ما متّت مناقشته للت ّو .حيث تصف
الصفراء] اإلجراءات الحكومية يف حني تشري
[املربّعات ّ
الصناديق ال ّزرقاء إىل املسؤول عن اتّخاذ اإلجراءات املع ّينة.
ّ
أ ّما املربّعات الخضاء فهي الوثائق التي تنتجها الحكومة يف
تبني الحمراء الوثيقة
ال ّنقاط املح ّددة يف مرحلة اإلعداد ،بينام ّ
التي ينبغي عىل الحكومة إنتاجها ،وفقا لـ”أفضل املامرسات
الدولية” ،لك ّنها ال تفعل.

املناقشة واملصادقة:

السلطة التّرشيعية من إجراء استعراض
ومن أجل متكني ّ
شامل للميزانيّة املقرتحة ،يجب أن يكون لديها ليس مرشوع
قانون املال ّية فقط ،ولك ّن الوثائق ال ّداعمة الها ّمة أيضا التي
وينص الفصل  25من القانون
السلطة التّنفيذيةّ .
ت ّربر قرارات ّ
األسايس للميزان ّية عىل أن تشمل هذه الوثائق ما ييل:
ّ
•تقريرا حول كيفيّة محاذاة امليزانية املقرتحة للوضع
االقتصادي املا ّيل للبلد .وأل ّن وزارة املال ّية قد وضعت
ّ
للسنة القادمة وتعرف الوضع
تقديرات اقتصادية كليّة ّ
املا ّيل للبالد (الوضع املتعلّق بال ّديون ،عىل سبيل املثال)،

السلطة
يف هذه املرحلة من دورة امليزانيّة تستعرض ّ
التّرشيع ّية ،وتناقش وتع ّدل امليزان ّية (مرشوع قانون املال ّية)
السلطة التّنفيذية .وبعد فرتة ال ّنقاش
املقرتحة من قبل ّ
السلطة التّرشيع ّية عىل إقرار مقرتح
واملراجعة هذه ،يص ّوت ّ
السلطة التنفيذيّة (املع ّدل) كقانون.
ّ
ينص الفصل  66من ال ّدستور يف
وكام هومذكور من قبلّ ،
تونس عىل أ ّن رئيس الجمهورية يجب أن يق ّدم مرشوع
8
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الوقت للمجلس الترشيعي للتّصويت عىل القانون .ويعترب
ال ّدستور القانون املا ّيل قانونا عاديّا (بدال من كونه أساس ّيا)،
رشعني
ّ
مام يعني أنّه باإلمكان املصادقة عليه بأغلبيّة امل ّ
الحارضين .وال يجري التّصويت عىل مرشوع القانون يف
حواملبني يف
جلسة واحدة ،بل يف جلسات متع ّددة ،عىل ال ّن
ّ
األسايس امليزان ّية.
القانون
ّ

فإنّه ينبغي لهذا التّقرير أن يوضّ ح كيف أ ّن امليزانيّة
السنويّة املقرتحة من شأنها أن تؤث ّر وتتأث ّر بهذه
ّ
االعتبارات االقتصاديّة واملاليّة.
لكل فصل.
•توضيحات لل ّنفقات املقرتحة ّ

•أيَّ َة وثيقة أخرى مفيدة ملراجعة مرشوع قانون املاليّة،
والتي قد تشمل تقاري َر من البنك املركزي ،وتقاري َر عن
الضائب ،الخ.
خطط التَنمية وتنفيذ َ

وبعد االنتهاء من املصادقة عىل املرشوع املع ّدل لقانون املال ّية
من قبل مجلس ال ّنواب ،ميكن لرئيس الجمهورية إ ّما التّصديق
عليه أوإرساله إىل مجلس ال ّنواب ملراجعته م ّرة أخرى ،وهوما
يجب أن يت ّم يف غضون ثالثة أيام .وإذا انقضت األيّام الثالثة
للسلطة التّنفيذيّة،
دون موافقة مجلس ال ّنواب أواستجابته ّ
فإ ّن ال ّدستور يتيح لرئيس ال ّدولة أورئيس الحكومة ،أوثالثني
( )30عضوا من املجلس الطّعن يف دستوريّة األحكام الواردة
يف مرشوع القانون .وإذا ما حدث ذلك ،فإ ّن عىل املحكمة
ال ّدستوريّة حينئذ إصدار قرار يف غضون خمسة أيام .بعد
ذلك إ ّما أن يقوم مجلس ال ّن ّواب مبراجعة مرشوع القانون
وفقا لذلك ،أويكون عىل ال ّرئيس املصادقة عليه ،وينبغي
بكل ذلك يف موعد أقصاه  31ديسمرب .وإذا مل تت ّم
القيام ّ
املصادقة عىل مرشوع القانون قبل املوعد ال ّنها ّيئ ،فإ ّن
كل
رئايس يف شكل دفوعات ّ
ال ّنفقات ّ
تظل ّ
مخصصة بأمر ّ
ثالثة أشهر ويت ّم جمع املداخيل وفقا للقوانني الجاري بها
العمل.

رشعني فيام يتعلّق بتعديل مرشوع قانون املاليّة
إ ّن سلطة امل ّ
األسايس
فكل من ال ّدستور الجديد والقانون
مسألة ها ّمةّ .
ّ
ينص
للميزانيّة لديهام ما يقوالنه يف هذا املوضوع .حيث ّ
الفصل  63من ال ّدستور عىل أ ّن التّعديالت ال تكون مقبولة
خل بال ّتوازنات املال ّية لل ّدولة التي ت ّم
إذا كان إقرارها “ ُي ّ
األسايس
ضبطها يف قوانني املال ّية ”.أ ّما الفصل  30من القانون
ّ
امليزانيّة فهوأكرث تحديدا ،حيث يقول إ ّن التّعديالت ميكنها
فقط إلغاء ال ّنفقات أوالح ّد منها ،أوخلق املداخيل أوزيادتها.
أي اقرتاح إنفاق جديد مصحوبا باقرتاح
كام يجب أن يكون ّ
مداخيل أوم ّدخرات من شأنها تحقيق التّوازن يف اإلنفاق.
ويف حني قد يبدوهذا تقييدا ،فإ ّن هذه املامرسة شائعة يف
جميع أنحاء العامل كوسيلة الحتواء اإلنفاق املفرط .وحتى إن
وري
رشعون تحت هذا التّقييد ،فإنّه ّ
يظل من ّ
الض ّ
كان امل ّ
أن يلعبوا دورا أكرث حيويّة يف مراجعة وتعديل امليزانيّة
مام كان عليه أمرهم قبل الثّورة ،عندما كان يت ّم مترير
أكرث ّ
أي تدقيق تقريبا .ولذلك فإ ّن املشاركة املراقبة
امليزانيّة بدون ّ
التّرشيع ّية أمران حاسامن لضامن مساءلة الحكومة.

ما الذي ميكن للمجتمع املدين القيام به يف مرحلة املناقشة
واملصادقة هذه مع الوثائق التي يجري نرشها؟
•مرشوع قانون املال ّية :مبا أ ّن هذه الوثيقة هي مقرتح
للرتفيع يف
السلطة التّنفيذية
الرئييس حول خطّتها ّ
ّ
ّ
املداخيل واعتامد ال ّنفقات ،فإنّها ستعطيك أفضل فكرة

بعد االنتهاء من استعراض امليزان ّية وإجراء التّعديالت ،يحني
6
7

The legislature votes on the following: Allocated expenditures by Section and by Chapter )see Chapter 3 below for more details about Sections(; forecasted revenues by Title; revenues of each special treasury fund; for all public
.institutions, total proposed revenues and expenditures by Chapter; each provision of the draft finance law; final vote on the whole draft finance law
.Article 66 of the Constitution does not specify whether the President must give a reason to send it back to the Chamber
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رشعني الذين نادرا ما يكونون هم أنفسهم خرباء يف
أيضا للم ّ
امليزان ّية أويكون لديهم موظّفني قادرين عىل مساعدتهم يف
إضفاء معنى عىل امليزانيّة.

عن أولويّات ميزانيّة الحكومة .فإ ْن شعرت بأ ّن هذه
األولويّات ال تعكس احتياجات املجتمعات التي تعمل
معها ،فإ ّن مرحلة املناقشة واملصادقة هي الوقت
املناسب إلثارة تلك املخاوف ومحاولة التأثري عىل املجلس
الترشيعي إلجراء التّغيريات الضورية (أوالتّصويت ض ّد
قوانني مع ّينة).

•ميزان ّية املواطنني :يف  ،2014نرشت وزارة املاليّة التونسيّة
تقني
أل ّول م ّرة ميزان ّية للمواطنني ،وهوعرض موجز وغري ّ
للميزانيّة .وقد كانت هذه املبادرة خطوة إيجابية باتّجاه
ميزان ّية أكرث شفاف ّية.

أي منارصة ،من أجل أن تكون ف ّعالة ،يجب أن تقوم عىل
إ ّن ّ
والسليم .وعىل ال ّرغم من الفرتة الوجيزة
التّحليل املتقن ّ
املتوفّرة بني موعد اإلفصاح عن مرشوع قانون املال ّية وموعد
رشع عليه ،إالّ أنّه من امله ّم أن يضع املحلّلون
تصويت امل ّ
والناشطني تقارير موجزة أوفقرات تحليل ّية تبحث بطريقة
نقديّة مختلف جوانب امليزانيّة ،عىل سبيل املثال ،تقديرات
املداخيل ،االعتامدات حسب الوزارة ،أوالتأثريات املحتملة
السكان .إ ّن أنواع التّقارير هذه
معني أورشيحة من ّ
عىل قطاع ّ
ميكنها أن تكون مفيدة للغاية ليس فقط لعا ّمة الناس ،ولكن

ومن أجل أن تكون الوثيقة ذات فائدة للمواطنني ومنارصي
املجتمع املد ّين ،ينبغي نرش ميزانيّة املواطنني يف نفس الوقت
الذي يت ّم فيه نرش مرشوع قانون املال ّية .وهذا من شأنه
خاصة أولئك الذين ليست لهم تجربة مع
متكني الجميعّ ،
والرئييس ملا تقرتحه
منارصة امليزان ّية ،من فهم الخ ّط العريض
ّ
البيان  3 .2يلخّص املناقشة واملصادقة:

[البيان  3 .2مناقشة امليزان ّية واملصادقة عليها (املرحلة الثانية)]
 15أكتوبر
السلطة
انتهاء ّ
التنفيذيّة من إرسال
مقرتح امليزان ّية إىل
أسييس
املجلس التّ
ّ

 10ديسمرب
انتهاء تعديل
املقرتح

انتهاء لجنة املال ّية
من دراسة املقرتح

انتهاء التّصويت عىل
مرشوع قانون املال ّية

نهاية ديسمرب
انتهاء إنتاج
ميزانية املواطنني

انتهاء املصادقة عىل مرشوع
قانون املال ّية
لجنة املاليّة

أسييس
كامل املجلس الـتّ
ّ

أسييس
كامل املجلس الـتّ
ّ

رئيس الجمهوريّة
قانون املاليّة

السلطة
مقرتح ّ
التّنفيذيّة حول امليزانيّة

10

وزارة املاليّة
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[املربّع  :6 .2قضايا يف مرحلة املناقشة واملصادقة

السنتان
السلطة الترشيعية يف الوقت املناسب .وقد كانت ّ
تاريخيّا ،مل يت ّم تقديم مرشوع قانون املاليّة يف تونس إىل ّ
أفضل نو ًعا ما يف هذا الخصوص ،عىل ال ّرغم من فشل الحكومة يف تقديم املرشوع قبل املوعد ال ّنها ّيئ يوم 15
املاضيتان َ
للسنة املاليّة  2013يف  26نوفمرب ،2012 ،ويف  4نوفمرب  2013بال ّنسبة
أكتوبر .حيث ت ّم تقديم مرشوع قانون املاليّة ّ
للسنة املاليّة  .2014وقد ت ّم إتاحة مشاريع القوانني هذه للجمهور عرب موقع وزارة املاليّة.
ّ
األسايس للميزان ّية
ينص القانون
كذلك مل ّ
السلطة التّرشيع ّية الوثائق ال ّداعمة للميزان ّية يف الوقت املناسب .ويف حني ّ
تتلق ّ
ّ
عىل وجوب تقديم هذه الوثائق مع مرشوع القانون ،فإ ّن هذا ذلك مل يت ّم ،وهذا ،بدوره ،أعاق الربملان يف القيام بدوره
السلطة التّرشيع ّية لعبت دورا محدودا يف عملية امليزان ّية قبل
يف عملية امليزان ّية بشكل صحيح .ومن املعروف ج ّدا أ ّن ّ
ثورة عام  .2011ومع ذلك ،إذا أريد لها أن تلعب دورا أكرث أه ّمية يف املستقبل ،فيجب أن تتسلّم هذه الوثائق ال ّداعمة يف
الوقت املناسب.
هوالسؤال الذي تصعب اإلجابة عنه يف الوقت الحايل ،حيث أ ّن
كيف تبدوعمليّة املراجعة التّرشيعية يف تونس؟ هذا
ّ
الترشيعي الجديد يف أكتوبر .2014
اإلجراءات الربملانيّة الجديدة لن تكون سارية املفعول حتى يت ّم انتخاب املجلس
ّ
السلطة التّرشيعية طوال الفرتة االنتقاليّة
وحتّى ذلك الحني ،ميكننا استخدام أجزاء وقطع من ال ّدستور الجديد ومامرسات ّ
الصورة التّالية :تستعرض اللّجان ال ّدامئة للهيئة الترشيعيّة (كان هناك مثانية منها يف الفرتة االنتقاليّة) أجزاء من
لتجميع ّ
الصلة مبجاالت عملهم ،وتق ّدم تعليقات أوتطلب توضيحات من وزراء الحكومة .ث ّم يت ّم جمع
مرشوع قانون املاليّة ذات ّ
ككل.
هذه التّعليقات واألسئلة يف تقارير تستخدم بعد ذلك لتأطري املناقشات يف املجلس ّ
ويف حني أ ّن جميع اللّجان تقوم بدراسة مرشوع القانون ،وميكنها أن تق ّدم تعليقات ،إالّ أ ّن لجان املال ّية والتّخطيط
والتّنمية هي التي ترشف ،عمل ّيا ،عىل املسائل املتعلّقة بشؤون البالد املال ّية وميزان ّيتها وخططها التّنمويّة .ولذلك فاألرجح
رشيعي الجديد ،سيكون من امله ّم
أنّها هي من يصوغ املناقشات املتعلّقة بامليزان ّية .وعند االنتهاء من تشكيل املجلس التّ
ّ
لناشطي املجتمع املد ّين فهم كامل اإلجراءات التّرشيع ّية ليعرفوا بشكل أفضل كيف ومتى ميكنهم التّأثري يف القرارات التي
يتعني اتّخاذها].
ّ
مستويات الوطن ،والواليات ،والبلديّات ،بتطبيق امليزان ّية
السلطة التّرشيعية .وببساطة كبرية ،هذا يعني أ ّن
التي س ّنتها ّ
املسؤولني اإلداريّني يقومون بجمع املداخيل وإنفاق األموال
حواملبني يف قانون املاليّة الذي ت ّم إقراره.
عىل ال ّن
ّ

للسنة املاليّة القادمة .وعالوة عىل ذلك ،ميكن
الحكومة ّ
مليزان ّية املواطنني التي يت ّم إصدارها يف وقت مبكّر من مرحلة
املناقشة واملصادقة ،املتاحة للجمهور والواضحة املعامل ،أن
للصحفيني،
متثّل موردا كبريا ليس فقط الناشطني ،ولكن أيضا ّ
مهام جدا يف إثارة
الذين يلعبون دورا من املحتمل أن يكون ّ
اهتامم الجمهور مبسائل امليزان ّية وإثارة ال ّنقاش بشأنها.

السنة
تبدأ مرحلة تنفيذ ،أوتطبيق ،امليزانيّة يف اليوم األ ّول من ّ
املال ّية الذي يوافق يف تونس غ ّرة جانفي.

ويبدأ تنفيذ امليزانيّة بعمليّة اعتامد تخ ّول مختلف ال ّرؤساء
املخصصة لهم مبوجب قانون املال ّية.
اإلداريّني إنفاق األموال
ّ
األسايس للميزانيّة ،يت ّم توزيع اعتامدات
ووفقا للقانون
ّ
رصف) ،والعنوان الثاين (نفقات
العنوان األول (نفقات الت ّ
الخاصة يف الخزينة من قبل وزير
التّنمية) ،والحسابات
ّ
املال ّية ،وذلك مبرسوم ال ميكنه تعديل االعتامدات املص ّوت
املؤسسات العموميّة فيت ّم توزيعها من
عليها .أ ّما اعتامدات ّ
قبل الوزارة املعن ّية.

السلطة التّنفيذيّة ،عىل
وتكون مرحلة التّنفيذ حني تقوم ّ

وحال االنتهاء من ذلك ،تصبح االعتامدات تحت سلطة

التّنفيذ

8

عادة ما يت ّم وضع صناديق الخزينة جانبا لالعتامدات الوطنية الكربى مثل صندوق التشغيل أوصندوق التّضامن االجتامعي .وللحصول عىل قامئة كاملة لهذه االعتامدات ،انظر الجدول “ب” من قانون املال ّية
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9

الرصف” ،وهم ،فيام يتعلّق
“املسئولني املف ّوضني/آمري ّ
املؤسسات العموم ّية اإلدارية.
مبيزان ّية ال ّدولة ،الوزراء ورؤساء ّ
الرصف هورئيس
(عىل مستوى ال ّدولة ،املسئول املف ّوض/آمر ّ
الجهوي ،وعىل املستوى البلدي ،هورئيس املجلس
املجلس
ّ
البلدي) ويف بعض الحاالت ،يقوم املسئولون املف ّوضون/آمري
ّ
الرصف بتفويض بعض مسؤول ّياتهم ملوظفني ثانويّني .ويف مثل
ّ
هذه الحاالت ،هؤالء املسؤولون العموميّون هم من يعطي
اإلذن بال ّنفقات والتأكّد من أنّها تقع ضمن حدود االعتامدات.

الباب.
كل وزارة ،تحويل اعتامدات ،يف حدود
•ميكن ،داخل ّ
بكل قسم،
 2يف املائة من االعتامدات املرصودة ّ
وذلك من قسم إىل آخر داخل الجزء األ ّول (نفقات
رصف) والجزء الثالث (نفقات التّنمية) .ولكن
الت ّ
10
العمومي).
باستثناء القسم األ ّول (التّأجري
ّ
ينص الفصل  36عىل أن يت ّم إجراء هذه التّحويالت
• ّ
تنفيذي ،وهوما يعني أنّه ال يوجد
مبوجب مرسوم
ّ
11
السلطة التّرشيعية عىل هذه التّعديالت.
رقابة من ّ

باإلضافة إىل هذا الوصف املوجز لعمل ّية تفويض االعتامدات،
من امله ّم اإلبقاء عىل بعض األشياء األخرى حيّز االعتبار:
•يف تونس ،يختلف الشّ خص صاحب قرار اإلنفاق (آمر
العمومي).
الرصف) عن الشّ خص الذي يدفع (املحاسب
ّ
ّ
وميثّل وجود شخصني (مختلفني) مسؤول ْيـن عن اإلنفاق
يف كثري من األحيان ضامنة إضافيّة لعدم سوء استخدام
األموال العا ّمة.

خالل مرحلة التّنفيذ ،يت ّم تسجيل جميع املعامالت املاليّة،
السواء .ومعرفة ما إذا كانت
املداخيل أوال ّنفقات عىل ح ّد ّ
الحكومة تس ّجل أوتجمع هذه املعلومات يف وقت مناسب
وبطريقة شاملة ،يؤث ّر عىل مدى توفّر املعلومات املفيدة
لل ّناشطني واملواطنني إلجراء تقييم سليم حول ما إذا كانت
الحكومة ترقي إىل الخطط التي وضعتها.

رصف يف قسط واحد يف
•يت ّم رصد اعتامدات نفقات الت ّ
املخصصة
بداية السنة ،يف حني يت ّم رصد االعتامدات
ّ
لل ّنفقات التّنمية عىل أقساط بناء عىل التقّدم املحرز يف
املرشوع.

إ ّن وجود أنظمة معلومات ج ّيدة وبريوقراط ّي َني مد ّربني تدريبا
رضوري .ومع ذلك ،ال يت ّم ،يف بعض الحاالت ،توفري
جيّدا أمر
ّ
املعلومات للجمهور (ال س ّيام إذا كان ذلك سينعكس سلبا
الحكومي بكفاءة وفعاليّة) .ومن امله ّم
عىل كيفيّة اإلنفاق
ّ
أن تعرف سبب عدم نرش املعلومات ،أل ّن ذلك سيصوغ
اسرتاتيجيّات املحا ّجة واملنارصة لديك .مبعنى هل ستكون
ح ّجتك أنّه عىل الحكومة االستثامر يف توفري تقن ّيات أفضل
وأساليب أكرث فعاليّة لجمع البيانات ،أوأنّها ستكون أ ّن
الحكومة بحاجة إىل أن تكون أكرث شفاف ّية مع املعلومات
املتوفّرة لديها؟ يف حالة تونس ،املشكلة هي عىل األرجح
مزيج بني هاتني املشكلتني .ويعتقد العديد من املحلّلني
أ ّن تونس تتوفّر ،إىل ح ّد ما ،عىل املامرسات املاليّة العا ّمة
السليمة ،ولكن ميكن تحسني هذه املامرسات ،وبالتّأكيد ميكن
ّ
أن تجعل املزيد من وثائق امليزانية متاحة.

•غالبا ما يت ّم تعديل االعتامدات (عرب “تحويالت”) خالل
األسايس للميزان ّية
السنة املال ّية .ويف تونس ،يوفّر القانون
ّ
ّ
بعض املبادئ التّوجيهية يف كيفيّة إعادة توزيع األموال.
ويف الواقع ،غالبا ما كانت املبادئ التّوجيهية إلعادة توزيع
األموال هذه غري واضحة ويصعب فهمها .ودعونا هنا
األسايس للميزان ّية:
نلقي نظرة عىل ما يقوله القانون
ّ
•ميكن إعادة اعتامد أموال من وزارة إىل أخرى مبوجب
السلطة التنفيذية) إن مل يرتت ّب عىل ذلك
مرسوم (من ّ
تغيري يف طبيعة ال ّنفقات أواالعتامدات املجموعة يف
9
10
11

األسايس للميزانيّة .فهوال يحدّد ما يعنيه بـ “طبيعة” النّفقات.
هذا واحد من عدد من التّرصيحات الغامضة يف هذا الجزء من القانون
ّ
سيتم رشح األبواب واألجزاء يف الفصلني  2و .3للحصول عىل قامئة األبواب واألجزاء ،انظر الجدولني  1و.7
الرسمي .ويعود تاريخ آخر مرسوم  ،3180 – 2013إىل شهر جويلية .2013
السنة املالية ميكن العثور عليها يف جريدة ال ّرائد
هذه التّعديالت التي تحدث خالل ّ
ّ
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التّوجيهية ألفضل املامرسات ال ّدولية عىل أن تقوم الحكومات
بنرش تقارير شهريّة أوفصل ّية تق ّدم بيانات فعل ّية – بيانات
حول ما ت ّم فعليّا إنفاقه وجمعه واقرتاضه الخ – إىل جانب
البيانات املتوقّعة الواردة يف امليزان ّية املوضوعة مبدئ ّيا ،قانون
املاليّة.

وحتّى يف أفضل األنظمة املاليّة العا ّمة أدا ًء ،فإ ّن التنفيذ ال
يلتزم متاما مبا متّت املصادقة عليه يف مرحلة التّرشيع .وميكن
لل ّنظر يف االختالفات بني ما ت ّم اعتامده أصال وما ت ّم إنفاقه يف
نهاية املطاف ،أن يساعدك عىل تحديد احتامل نقص اإلنفاق،
الصارخ لدى املسؤولني
عدم الكفاءة ،أوما هوأسوأ ،الفساد ّ
الحكوم ّيني.

وبعيدا عن فحص تقارير التّنفيذ الحكوميّة ،توجد طرق
أخرى ميكن للمجتمع املد ّين من خاللها أن يلعب دورا يف
هذه املرحلة من عمليّة امليزانيّة .واأله ّم من ذلك ،هوأ ّن
جامعات املجتمع املد ّين ميكنها مراقبة عمل الحكومة
السنة املاليّة .هل هي تقوم فعال بإنفاق
باستمرار عىل مدى ّ
السنة؟ كام ميكن
املبالغ التي أعلنت أنّها ستنفقها يف بداية ّ
لهذه الجامعات أن تراقب نشاطات الحكومة لتحديد ما إذا
وعام إذا كانت الحكومة تقوم
كان يجري تنفيذ املشاريعّ ،
السلع والخدمات املناسبة .ميكنهم العمل أيضا مع
برشاء ّ
املجتمعات املحلّية ملعرفة ما إذا كان املد ّرسون واألط ّباء
وعام إذا كانت املدارس واملستشفيات
يحصلون عىل أجورهمّ ،

إ ّن الفهم الج ّيد للكيف ّية التي يت ّم بها تنفيذ امليزان ّية أمر
مه ّم ليس فقط من أجل مساءلة املوظّفني العموميّني ،ولكن
أل ّن كيف ّية إنفاق امليزان ّيات لها آثار مبارشة عىل املواطنني.
مبعنى ،هل أ ّن العيادات التي كان من املفرتض أن تبنى هي
بصدد البناء فعال؟ هل يت ّم دفع أجور املعلّمني يف الوقت
الصحة توفّر فعال الك ّميّة الحقيقيّة من
املح ّدد؟ هل أ ّن وزارة ّ
السنويّة؟
التّلقيحات التي ت ّم التّرصيح بها يف ميزان ّيتها ّ
كيف ميكن للمحلّلني وناشطي املجتمع املد ّين اكتساب فهم
تنص املبادئ
أفضل للمشاكل املحتملة أثناء مرحلة التنفيذ؟ ّ

[املربّع  :7 .2نقص املعلومات التّفصيل ّية يف وثائق امليزان ّية

أصبحت الحكومة التّونسية ،منذ الثورة ،أكرث شفاف ّية .ومع ذلك ،فإنّها ال تزال تحتكر الكثري من املعلومات الها ّمة حول
يحق للجمهور االطّالع عليها.
امليزانية التي ّ
خالل مرحلة التّنفيذ ،تنرش وزارة املال ّية تقارير شهريّة عىل شبكة اإلنرتنت توفّر بيانات التّنفيذ .ويف حني أ ّن هذه الوثائق
ميكن أن تكون مفيدة ،فإنّها تحمل وجهني ها ّمني من أوجه القصور .أوال ،غالبا ما يت ّم نرشها بعد شهرين إىل ثالثة أشهر
املعني .عىل سبيل املثال ،تم نرش تقرير شهر ديسمرب  2013يف شهر مارس  .2014ثانيا ،إ ّن املعلومات
من نهاية الشّ هر
ّ
الواردة يف هذه التّقارير الشهريّة ال تتض ّمن الكثري من التّفاصيل .فمعظم املعلومات ،الس ّيام املتعلّقة بال ّنفقات ،مرتاكمة.
رصف ،ونفقات التّنمية ،ومدفوعات الفائدة،
وميكنك أن ترى ،عىل سبيل املثال ،كم ترصف الحكومةّ ،
ككل ،عىل نفقات الت ّ
ولكن مل يتم توزيع هذه املعلومات وتفصيلها حسب الوزارة أوالربنامج.
وغني عن القول ،أ ّن هذا يح ّد كثريا من جهود تحديد مواطن حدوث مشاكل التنفيذ .وبالنسبة ملنظّامت املجتمع املدين،
ّ
خصوصا تلك التي تحاول القيام بتحليلٍ
خاص قد
الصحة لتحديد ما إذا كان مستشفى ّ
قطاعي (مثل تحليل ميزان ّية وزارة ّ
ٍّ
املفصلة هذا العديد من التّحديات.
تلقّى اعتامداته كاملة يف الوقت املناسب) ،يطرح نقص املعلومات ّ
السنة
الستّة األوىل من ّ
السلطة التّنفيذية أيضا نرش تقرير التّنفيذ لألشهر ّ
ومتاشيا مع أفضل املامرسات ال ّدولية ،ينبغي عىل ّ
السنوي .ومن املفرتض أن يقوم هذا التقرير بتحليل تنفيذ
صف
ن
ال
املال ّية .وعادة ما يشار إىل هذا التقرير باسم التّقرير ّ
ّ
الصحيح ،وكذلك لتقديم بعض التّقديرات
ّريق
ط
ال
عىل
م
يت
التنفيذ
امليزانية لل ّنصف األ ّول من العام ،وتحديد ما إذا كان
ّ
ّ
حول ما إذا كانت التّطورات االقتصاديّة قد أث ّرت عىل تنفيذ الحكومة مليزانيتها ،ومن ث ّم إذا كانت تحتاج امليزان ّية إىل
بعض التّعديالت .هذه الوثيقة ال يت ّم نرشها من قبل الحكومة التّونسية].
12
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الصفقة بطريقة عادلة؟ هل
رضوري .هل ت ّم تنفيذ هذه ّ
ّ
12
يجري تسليم الخدمات بكفاءة؟

الضورية (مثل الكتب ،األدوية ،الخ).
تقوم برشاء املستلزمات ّ
ويف كثري من األحيان يجب عىل الحكومات أن تدفع مقابال
للحصول عىل خدمات أوسلع من الهياكل غري الحكومية (مثل
الخاصة) إلنجاز وظائف مع ّينة .وأل ّن رشاء هذه
الرشكات
ّ
ّ
أسايس من مرحلة التّنفيذ،
السلع والخدمات هوعادة جزء
ّ
ّ
فإ ّن مراقبة املعامالت بني الحكومة ومق ّدمي الخدمات أمر

الصعب غالبا العثور عىل املعلومات خالل
وبينام يكون من ّ

البيان  :4 .2تنفيذ امليزان ّية (املرحلة )3
السنة املاليّة
ّ
انتهاء إرسال إىل االعتامدات
إىل الوزارات ،األقسام والوكاالت
وزارة املال ّية

انتهاء تسجيل األنشطة والنفقات

انتهاء رصف ال ّنفقات

انتهاء غلق الحسابات

انتهاء ضبط البيانات والتقديرات
االقتصاديّة الكلّية
الوزارات ،األقسام
والوكاالت

الوزارات ،األقسام والوكاالت

الوزارات ،األقسام
والوكاالت

تقارير التنفيذ الشهريّة

السنة
تقرير نهاية ّ

وزارة املاليّة
املركزي
البنك
ّ
السنة
استعراض منتصف ّ

التّدقيق واملراقبة

مرحلة التّنفيذ ،فإ ّن العديد من جامعات املجتمع املد ّين
تحاول استغالل قوانني ح ّرية املعلومات ،إذا كانت متوفّرة يف
بلدانهم ،للحصول عىل هذه املعلومات .وسوف نلقي نظرة
فاحصة عىل (مسألة) ال ّنفاذ إىل املعلومات يف تونس يف الباب
الرابع ( )4من هذا ال ّدليل.

تهدف املرحلة النهائية من عمل ّية امليزان ّية إىل تقييم كيف ّية
إنفاق الحكومة للميزانية .هل أ ّن الوزارات واإلدارات
مام هومنصوص
واملؤسسات العموم ّية أنفقت ّ
أقل أوأكرث ّ
ّ
عليه يف قانون املاليّة؟ هل أ ّن املرصوفات (عىل سبيل املثال،
من وزارة املال ّية لبق ّية الوزارات ،أومن وزارة ما إىل وكاالتها)
متّت يف الوقت املناسب؟ يحتمل للمجتمع املد ّين الحصول
عىل إجابات لهذه األسئلة وغريها من خالل مرحلة التدقيق
واملراقبة من دورة امليزانية.

ويوضّ ح البيان  4 .2اإلجراءات التي ينبغي القيام بها خالل
مرحلة التّنفيذ ،املسؤولني عن تنفيذ اإلجراءات ،ووثائق
امليزان ّية التي يجب إنتاجها خالل هذا الوقت.
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تبدأ مرحلة التدقيق يف تونس عندما يقدم املسؤولون
كل الوزارات واإلدارات حساباتها النهائية
واملحاسبون يف ّ
لوزارة املاليّة ودائرة املحاسبات .بعدها تبدأ وزارة املاليّة
العمل عىل وثيقتني :تقرير نهاية السنة ومرشوع قانون
وينص القانون األسايس للميزانية عىل أ ّن
مراجعة امليزانيةّ .
قانون مراجعة امليزانية يجب أن يح ّدد التّوقعات األول ّية
يف قانون املاليّة فيام يتعلّق باملداخيل وال ّنفقات مع املبالغ
رصح بها خالل
النهائية من املداخيل املقبوضة وال ّنفقات امل ّ
السنة املاليّة .ويجب عرض هذه التوقّعات ،والتّعديالت،
ّ
واملبالغ النهائية حسب الباب (أي الوزارة) ،واألقسام،
السلطة
والفصول .ثم يت ّم تقديم مرشوع الوثيقة هذا إىل ّ
الترشيعية للتّصويت عليها.

عادة ،يكون لدى الحكومات مدقّقني داخليني وخارجيني عىل
حد سواء .ويشري التدقيق ال ّداخيل إىل جملة من األنشطة
املضطلع بها يف إطار وكالة أوإدارة أووزارة ملحاولة ضامن
كفاءة وفعال ّية اإلنفاق وتوافقه مع اللّوائح والقوانني ذات
الصلة .أ ّما “التدقيق الخارجي” ،من ناحية أخرى ،فيشري إىل
أومؤسسات مستقلّة ملراجعة
العمل الذي تقوم به وكاالت
ّ
السلطة التّنفيذية.
ومراقبة األنشطة املاليّة وإدارة ّ
“املؤسسة
إ ّن الفاعل األكرث أهمية يف مرحلة التدقيق هي
ّ
العليا للتّدقيق “ (،)Supreme Audit Institutionوهي،
وفقا للبنك الدويل“ ،توفّر أعىل مستوى من التّدقيق الخارجي
املؤسسة ينبغي أن تكون
للهيئات الحكوم ّية يف البالد” .هذه ّ
مستقلة ،كام يجب أن تستعرض بانتظام اإلجراءات املاليّة
واإلدارية للحكومة ،وأن تنتج تقارير يف الوقت املناسب
السلطة
إىل الهيئات اإلدارية التي تدقّق فيها وكذلك إىل ّ
الترشيعية والجمهور .وميكن لهذه التقارير أن توفّر معلومات
ظل اإلنفاق عىل
قيّمة حول قضايا مثل سوء إدارة األموال ،يف ّ
الخدمات االجتامعية الحيويّة ،واملخالفات يف عمل ّيات الرشاء،
والفساد املحتمل من جانب املوظفني العموميني.

خالل هذا الوقت ،تبدأ دائرة املحاسبات العمل عىل تقريرها
السنوي .وتتض ّمن هذه الوثيقة جملة من املالحظات
ّ
والتّوصيات املتعلّقة بعدد محدود من ال ّدوائر الحكوم ّية
واملؤسسات العموميّة ،والحكومات الداخليّة.
والهيئات
ّ
ككل .فعىل
هذا التّقرير ال يدقّق الوضع املا ّيل للحكومة ّ
الصادر يف شهر
السنوي ّ ،28
سبيل املثال ،يصف التّقرير ّ
ماي عام  ،2014نتائج مراجعة حسابات أنشطة  17برنامجا،
واملؤسسات العموميّة الوطنيّة والجهويّة ،والحكومات
ّ
الصندوق
الداخل ّية ،مبا يف ذلك وزارة الشّ ؤون الخارج ّيةّ ،
الجامعي،
االجتامعي ،مستشفى سهلول
الوطني للضّ امن
ّ
ّ
واملؤسسات
وبلديّة حامم سوسة .ويعود قرار تحديد الربامج
ّ
والحكومات التي يت ّم تدقيقها إىل دائرة املحاسبات.

يس ّمى الجهاز األعىل لل ّرقابة يف تونس دائرة املحاسبات ،وهي
هيئة قضائية ذات مها ّم تدقيق واسعة النطاق .فهي تفحص
الحسابات املاليّة للحكومات الوطنية ودون الوطنية ،وكذلك
والرشكات اململوكة لل ّدولة .ولديها السلطة
املؤسسات العا ّمة ّ
ّ
املؤسسات
لتقييم إدارة هذه الهيئات ،وميكنها من خالل ّ
التابعة لها ،معاقبة البريوقراط ّيني عىل سوء اإلدارة.

ويتوسع
كام تنتج دائرة املحاسبات أيضا تقريرا ثانيا ،يستعرض
ّ
عىل قانون مراجعة مرشوع امليزان ّية الذي تقدمه وزارة املال ّية
السلطة التّرشيعية .ومشابهة لهذا القانون ،يجب عىل
إىل ّ
تقرير دائرة املدقّقني أن يق ّدم معلومات تظهر التّوقعات
(لكل من املداخيل
األصليّة معا إل جانب التّوقعات الفعليّة ّ
وال ّنفقات) موزّعة حسب الباب (أي الوزارات) وأصناف أخرى

الفصل  117من ال ّدستور الجديد يتكلّم عن هذه املسؤوليات.
ويبني أيضا أ ّن دائرة املحاسبات يجب عليها ،من بني أمور
ّ
سنوي إىل املجلس التّرشيعي ،كام
أخرى ،إعداد وتقديم تقرير
ّ
يجب عليها إتاحة تقريرها للجمهور.
13

سيتم رشح األجزاء والفصول مبزيد من التّفصيل يف الفصلني الثالث والرابع.
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هذا هواملكان الذي ميكن فيه ملنظّامت املجتمع املد ّين أن
تلعب دورا هاما .فدائرة املحاسبات تق ّدم توصيات مح ّددة
السنوي ،وميكن ملنظّامت املجتمع املد ّين مراقبة
يف تقريرها ّ
تنفيذ الحكومة لهذه التّوصيات .وعالوة عىل ذلك ،فإ ّن
رشعني ليس لديهم يف كثري من األحيان الوقت ملراجعة
امل ّ
التّفاصيل التي يجدونها يف تقارير التدقيق أوأنهم ال يعملون
خاصة
عىل التّوصيات الواردة فيها .قد يكون هذا صحيحا ّ
رشعون عدميي الخربة ،ويكون دعم موظّفي
عندما يكون امل ّ
البحوث لهم ضئيل جدا .وميكن ملنظّامت املجتمع املد ّين أن
تساعد يف تبسيط ورشح تقارير التّدقيق للهيئة التّرشيعية
رشعني لتمرير القوانني التي
وموظّفيها ،كام ميكنها أن تدفع امل ّ
تتض ّمن جوانب من توصيات مدقّقي الحسابات.

العمومي  ،االستثامرات املبارشة ،الخ ).
(مثل ،التّأجري
ّ
وبعبارة أخرى ،فإ ّن ال ّدائرة تنتج سنويا تقريرين :التّقرير
السنوي ،وهي وثيقة تق ّدم تفاصيل حول برامج مع ّينة،
ّ
يل ،والتّقرير الذي تع ّده
ّ
واملؤسسات ،والحكومات الداخ ّ
ويستعرض تنفيذ امليزانية الوطن ّية.
وتعترب املراقبة التي يقوم بها املدقّقون الخارج ّيون آل ّية حيويّة
ملساءلة املوظفني العموميني والبريوقراطيني عن القرارات
املال ّية وكيف ّية تسيريها .ومع ذلك ،فإ ّن عملية التّدقيق ليست
مج ّرد وسيلة لتقييم فعاليّة الحكومة الحاليّة؛ بل هي تساعد
أيضا عىل ضامن عدم تك ّرر أخطاء املايض .هذا التّدقيق
تحسن الحكومة باستمرار استخدام
ّ
رضوري إذا لضامن أن ّ
املوارد العموم ّية.

وهناك إسرتاتيج ّية استخدمتها بعض املنظّامت تس ّمى
“التّدقيق االجتامعي” ،وهي عمليّة تشاركيّة بني املنظّامت
واملجتمعات املحلّية لتقييم استخدام األموال العموم ّية

[البيان  :5 .2التّدقيق واملراقبة (املرحلة ])4
السنة املال ّية  3 – 2 +سنوات
ّ
إرسال سجالّت الحسابات
اإلداريّة إىل دائرة املحاسبات

تدقيق الحسابات
العموميّة

إعداد قانون مراجعة
امليزانيّة والتّصويت عليه

كل الوزارات
ّ

دائرة املحاسبات

وزارة املال ّية

السنوي عن
إنتاج التقرير ّ
عمليّات التّدقيق
السنوي عن
إنتاج التقرير ّ
قانون مراجعة امليزان ّية

دائرة املحاسبات

أسييس
كامل املجلس التّ
ّ

السنة
تقرير نهاية ّ

قانون مراجعة امليزانيّة

دائرة املحاسبات
السنوي عن
التّقرير
ّ
عمليات التّدقيق
تقرير قانون مراجعة
امليزانيّة
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املربع [ :8 .2أوجه القصور يف مرحلة التّدقيق

تنص املبادئ التوجيهية ألفضل املامرسات الدولية عىل أنّه إتاحة وثائق امليزانية للجمهور ال يكفي .وأنّه يجب أيضا نرشها
ّ
يف الوقت املناسب ،وتوفري معلومات شاملة.
وعىل ال ّرغم من أ ّن وثائق التدقيق اليوم أصبح يجري إتاحتها للجمهور من قبل الحكومة التونسية ،إالّ أ ّن هناك تأخري
كبري يف القيام بذلك .ويوضّ ح الجدول التايل مواعيد نرش تقارير نهاية السنة وتقارير التّدقيق األخرية.
الوثيقة

السنة املال ّية
نهاية ّ

الـمنتج

تاريخ ال ّنرش

 15جانفي 2013
ديسمرب 2009
وزارة املال ّية
مراجعة قانون امليزان ّية
ماي 2014
ديسمرب 2011
دائرة املحاسبات
تقرير مراجعة قانون امليزان ّية
ماي 2014
ديسمرب 2012
دائرة املحاسبات
نوي  28لعمليّات التّدقيق
الس ّ
التّقرير ّ
السنة وتقارير التّدقيق للجمهور ،فال ميكن للجهات الفاعلة
عندما يكون هناك مثل هذا التأخري يف إتاحة تقارير نهاية ّ
السلطة التّنفيذيّة) التّوصية باإلصالحات اإلداريّة ،أوالتّغيريات
رشعون (وحتّى املسؤولون يف ّ
يف املجتمع املد ّين وكذلك امل ّ
والسياسات ،يف الوقت املناسب .وعىل سبيل املثال ،فإ ّن التّقرير األخري لدائرة املحاسبات حول قانون مراجعة
يف امليزانيّة ّ
امليزانية لعام  ،2011والذي يوفّر معلومات ها ّمة حول تنفيذ امليزانيّة (وكذلك إعدادها ،بطريقة غري مبارشة ،)،ت ّم نرشه
يف وقت متأخّر ج ّدا مل يسمح باستخدامه من قبل الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين أواملسؤولني الحكوميني للمساعدة يف
للسنتني املاليّتني  2013و.2014
تشكيل إعدادا امليزانية حتى ّ
السنة لوزارة املاليّة إىل ح ّد كبري .وبنفس القدر من األه ّمية ،فإ ّن التّقرير مشابه للتّقارير
كام ت ّم تأجيل نرش تقرير نهاية ّ
يل وال توفّر معلومات موزّعة
الشّ هرية التي تنرشها الوزارة والتي تكون فيها املعلومات املق ّدمة معروضة عىل املستوى الك ّ
حسب الوزارة أوالربنامج.
الصعب مساءلة املوظّفني
وبالتّايل فإ ّن نرش جملة من الوثائق يف وقت متأخّر ودون معلومات شاملة يجعل من ّ
الضوريّة التي ميكن أن
والسياسات ّ
الحكوم ّيني ،كام يجعل من ّ
الصعب عىل األطراف املعن ّية إجراء تغيريات يف امليزان ّية ّ
يكون لها تأثري كبري عىل حياة الناس .لذلك يجب عىل ناشطي املجتمع املد ّين دفع وزارة املال ّية ودائرة املحاسبات إىل نرش
وثائق أكرث شموال ويف الوقت املناسب.

وجودة الخدمات الحكوميّة .فاملواطنون ،يف الواقع،
والسياسات الحكوم ّية التي يكون لها تأثري
«يدقّقون” الربامج ّ
مبارش عليهم .وبناء عىل نتائجهم ،ميكن تقديم توصيات ذات
تحسن بها
مصداق ّية للحكومة بشأن الك ّيفية التي ميكن أن ّ
14
العمومي وتحسني خدماتها.
استخدامها للامل
ّ

14

للحصول عىل أمثلة حول الكيفية التي ت ّم بها استخدام التدقيق االجتامعي ،انظر “التدقيق االجتامعي يف كينيا :شفاف ّية امليزان ّية واملساءلة” (http://internationalbudget.org/publications/social-audits-in-kenya-budget-transparency-and-accountability/http://
الصحي يف املستوطنات غري ال ّرسمية يف جنوب أفريقيا” (http://internationalbudget.
الرصف ّ
 )/internationalbudget.org/publications/social-audits-in-kenya-budget-transparency-and-accountabilityو”ائتالف العدالة االجتامع ّية يدفع نحوالوصول إىل مرافق ّ
)/org/publications/sjc-pushes-for-access-to-sanitation-in-informal-settlements-in-south-africa
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الباب  :3من أين تحصل
الحكومة عىل أموالها؟
يجب عىل الحكومات من أجل تنفيذ التزاماتها
– مبا يف ذلك توفري الخدمات األساس ّية للجمهور
والسالمة – جمع األموال.
وتوفري ال ّنظام العام ّ
وتأيت معظم مداخيل الحكومة ،يف أغلب البلدان،
من الضائب املفروضة عىل األفراد والرشكات.
•تصنيف املداخيل -يرشح هذا القسم كيفية تصنيف
وينطبق هذا يف تونس ،وهوما يعني يف جوهره،
املنطقي للتّصنيف.
املوارد يف قانون املاليّة ،واألساس
ّ
والرشكات هم الذين يوفّرون
أ ّن املواطن التونيس ّ
معظم موارد الحكومة ،وبالتايل هم من مي ّول
•تحليل املداخيل – هذا القسم (الجزء األكرب من هذا
الباب) يعتمد عىل الوثائق الحكومية املتاحة للجمهور
معظم أنشطتها .ومع ذلك ،فإ ّن الحكومة يف كثري
أسايس ملصادر أموال الحكومة التّونسية.
لتقديم تحليل
ّ
من األحيان ال ميكنها أن تولّد املداخيل الكافية من
ويشمل هذا القسم ثالثة أجزاء ،تتناول بدورها املداخيل
كل
الضائب واألداءات وهلم ج ّرا ،لتمويل ّ
خالل ّ
يل
الجبائيّة واملداخيل غري الجبائيّة ،والقروض الداخ ّ
ما تحتاجه أوتريد القيام بها .يف مثل هذه الحاالت،
والخارج ّية.
تضط ّر الحكومة لالقرتاض إ ّما من مواطنيها أومن
األساس املنطقي لفحص املداخيل
دول أخرى ،أومن منظّامت متع ّددة لس ّد الفارق.
يف حني يركّز العديد من ناشطي املجتمع املدين واملحلّلني
والحكومة التّونسية تفعل هذا أيضا.
عىل كيف ّية تخصيص املوارد وأين تنفق الحكومة أموالها ،فهم

وهذا الباب يناقش جملة من القضايا املتعلّقة باملداخيل
الحكومية وتشمل األقسام التالية:
•األساس املنطقي لفحص املداخيل – يناقش بعض األسباب
التي تجعل من امله ّم للمحلّلني وناشطي املجتمع املدين
ال ّنظر يف الكيفية التي تحصل بها الحكومة عىل األموال.

أقل بكثري عموما عىل مداخيل الحكومة ،عىل
يركّزون بشكل ّ
ال ّرغم من أنّه من األه ّمية مبكان أيضا أن يعرفوا من أين
تحصل الحكومة عىل أموالها  ،وذلك لألسباب التالية:
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الضائب واألداءات
•أل ّن كثريا من موارد الحكومة تأيت من ّ
الرشكات ،أومن بيع
– سواء من “دخل األفراد وأرباح ّ
السلع والخدمات – فإ ّن قرارات الحكومة بخصوص
ّ
الضائب ومبلغ تلك الضائب لها العديد من اآلثار
فرض ّ
املبارشة عىل ك ّم املبالغ التي يجب عىل املواطنني إنفاقها.

وهل سيضع االقرتاض األجيال املستقبليّة والخدمات
العموم ّية التي يحتاجونها موضع مخاطرة ،بسبب عبء
تسديد القروض؟ وعالوة عىل ذلك ،ما هوالغرض من
االقرتاض وفيم سيت ّم استخدامه؟
إ ّن النظر يف املداخيل الحكوم ّية يف وثائق امليزان ّية سيساعدك
عىل اإلجابة عن هذا ال ّنوع من األسئلة.

•ميكن للحكومة أن ت ّدعي أنّها ال متلك املوارد الالّزمة
السكان .ويف الواقع ،قد
لتوفري الخدمات األساس ّية لجميع ّ
يكون لها هيكل جبا ّيئ يؤ ّدي إىل قاعدة جبائيّة ليست
السلع والخدمات املطلوبة .هنا
كبرية مبا يكفي لدفع مثن ّ
ميكن لتحليل متني لل ّنظام الجبا ّيئ يف بلد ما أن يوفّر لك
املؤرشات حول ما إذا كان للحكومة املوارد الالزمة
بعض ّ
لالستجابة الحتياجات املواطنني ،ويف الحالة املعاكسة،
أسباب عجزها عن ذلك.

تصنيف املداخيل
من أين تحصل الحكومة التّونس ّية عىل أموالها؟ أفضل مكان
السنويّة (قانون
للعثور عىل هذه املعلومات هويف امليزانيّة ّ
األسايس للميزانية ( ،)OBLإىل جانب
املال ّية ،وليس القانون
ّ
تقارير التّنفيذ التي تنتجها وزارة املاليّة شهريّا وسنويّا.
عام توقّعت الحكومة
فقانون املال ّية يوفّر لك أرقاما ّ
مفصلة ّ
السنة املاليّة املقبلة ،ومصادر املداخيل ،يف حني
تحصيله يف ّ
تقول لك تقارير التنفيذ ما نجحت الحكومة يف جمعه.

•عندما يكون عىل الحكومة أن تقرتض لتحقيق أهداف
الضوري أن نعرف ليس فقط كم تقرتض
مواردها ،فمن ّ
الحكومة ولكن أيضا رشوط االقرتاض .من ذلك إذا كان
املم ّول الخارجي يفرض مطالب ُملزمة للحكومة؟ وفيم
الحكومي عىل املدى الطويل؟
ستتمثّل تداعيات االقرتاض
ّ

األسايس للميزان ّية عىل كيف ّية تحديد املداخيل
وينص القانون
ّ
ّ
السنوي .وهويوزّع مداخيل ال ّدولة
وال ّنفقات يف القانون املا ّيل
ّ
بالطريقة التالية:

الجدول  :1 .3أجزاء وأصناف مداخيل ال ّدولة
موارد العنوان األ ّول
العنوان
 .2املداخيل غري
األجـــزاء  .1املداخيل
الجبائي ّة الجارية الجبائية الجارية
األصناف

 .1األداءات املبارشة

 .2األداءات غري املبارشة

 .3املداخيل املاليّة الجارية

 .4املداخيل الجارية ألمالك
الد ّولة

 .5استعادة أصل القرض

 .6مداخيل طارئة أخرى

 .7االقرتاض ال ّداخيل

الخارجي
 .8االقرتاض
ّ

 .9القروض الخارج ّية املوظّفة

 .10املداخيل الجبائ ّية
املخصصة لصندوق
ّ
الخزينة
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 .11املداخيل غري الجبائيّة
املخصصة لصندوق
ّ
الخزينة
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موارد العنوان الثّاين
 .4مداخيل القروض
.3املداخيل
الطّارئة

حسابات الخزينة
 .5حسابات الخزينة
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•الجزء ال ّرابع (( )4مداخيل القروض) وهي املداخيل
التي تتوقّع الحكومة جمعها من القروض ،سواء القروض
الخارجيّة أوالداخليّة.

قبل الخوض يف مزيد من التّفاصيل ،دعونا نلقي نظرة رسيعة
حواملبني يف
عىل املجاالت الواسعة للمداخيل الحكوم ّية عىل ال ّن
ّ
السطر الثاين من الجدول ( 1 .3األجزاء).
ّ
•الجزء األ ّول (( )1املداخيل الجبائ ّية الحال ّية) وهي جميع
الضائب ،سواء
املداخيل التي تتوقّع ال ّدولة استالمها من ّ
الرشكات،
تلك التي تفرض عىل دخل األفراد أوأرباح ّ
أوالسلع والخدمات .وكام سرتى أدناه ،تشكّل مداخيل
ّ
حصة من مداخيل الحكومة.
ّ
الضائب أكرب ّ

•الجزء الخامس (( )5حسابات الخزينة) هي املداخيل
خصيصا ل “أموال الخزينة ”.هذه
التي ت ّم رصدها ّ
األموال ،مستم ّدة من املداخيل الجبائيّة وغري الجبائيّة،
وعادة ما توضع جانبا لربامج وطنية كربى .ومن أمثلة
تلك الربامج كام نجد ذلك يف قانون املاليّة لسنة ،2014
والصندوق الوطني للتّضامن
الصندوق الوطني للتّشغيل ّ
ّ
16
السياحية.
االجتامعي ،وصندوق حامية املناطق ّ
ّ

•الجزء الثّاين (( )2املداخيل غري الجبائ ّية الحال ّية) وتشمل
عادة مداخيل تتوقّع الحكومة استالمها من أرباح
الرشكات اململوكة لل ّدولة ،وبيع أمالك ال ّدولة ،وال ّدخل
ّ
الرشكات اململوكة
من املوارد الطبيعيّة ،وخصخصة ّ
لل ّدولة ،الخ.

الخاصة باملواطنني تعيد ترتيب هذا الجدول
ميزانيّة الحكومة
ّ
نفسه بشكل أسهل وأكرث استيعابا.

•الجزء الثّالث (( )3املداخيل الطّارئة) وهوتقدير الحكومة
للمداخيل التي قد تحصل عليها بشكل غري متوقّع ،مبا يف
ذلك تسديد أصل القرض عىل األموال املعارة.

عندما تبدأ يف العمل عىل وثائق امليزان ّية ،ستالحظ أنّه يت ّم
تقديم املعلومات يف كثري من األحيان بطرق عديدة ومختلفة،
ميكن أن تجعل فهم امليزان ّية أمرا مربكا ج ّدا .ويف مثل هذه
الحاالت ،سيكون عليك البحث يف مصادر متع ّددة أواستشارة
املسؤولني الحكوم ّيني بشكل مبارش لتفهم متاما ما تراه.

الجدول  : 2 .3األجزاء املعاد تصنيفها
املداخيل الجبائ ّية
 .1األداءات املبارشة
 .2ألداءات غري املبارشة

املداخيل غري الجبائ ّية
 .3املداخيل املال ّية
الحالية
 .4املداخيل الحالية من
أمالك الدولة

املخصصة
 .10املداخيل الجبائيّة
ّ
لصندوق الخزينة

القروض ال ّداخل ّية
 .7القروض ال ّداخلية

 .9القروض الخارجية
املخصصة
ّ
 .5استعادة أصل القرض
 .6مداخيل طارئة أخرى
 .11املداخيل غري الجبائيّة
املخصصة لصندوق الخزينة
ّ

16

انظر الجدول “ب” من قانون املاليّة لسنة  2014للحصول عىل قامئة كاملة لحسابات الخزينة.
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القروض الخارج ّية
 .8القروض الخارج ّية

دليل املزيانية التون�سية
تحليل املداخيل
حواملبني يف قانون املال ّية لسنة
سننظر اآلن يف املداخيل عىل ال ّن
ّ
الصيغة املستخدمة يف ميزانيّة املواطنني.
 ،2014عىل أساس ّ

يق ّدم البيان  ،1 .3والذي يستخدم نفس البيانات التي
يستخدمها الجدول  ،3 .3صورة واضحة عن األهمية ال ّنسبية
ملختلف أنواع املداخيل.

الجدول  3 .3تقديرات مداخيل الحكومة للسنة املاليّة .2014

كحصة من الجملة،
البيان  :1 .3توزيع املداخيل ّ
2014
19%

الجدول  :3.3جملة مداخيل الحكومـة
نوع املداخيل
املداخيل الجبائ ّية

الـمبـــلــغ
17,897

املداخيل غري الجبائيّة
يل
االقرتاض ال ّداخ ّ
الخارجي
االقرتاض
ّ
الجملة

2,390
2,500
5,338
28,125

9%
8%
64%
االقرتاض الداخيل
االقرتاض الخارجي

الضائب ،وثاين أكرب
الحصة األكرب ( 64يف املائة) ّ
تتأت من ّ
ّ
مصدر هوالقروض الخارجيّة ( 19يف املائة) .وتوفّر الفصول
كل مصدر من هذه املصادر
التّالية مزيدا من التّفاصيل حول ّ
األربعة للمداخيل.

املداخيل الجبائ ّية
املداخيل غري الجبائ ّية

الضيبة عىل ال ّدخل ،والتي يدفعها األفراد للحكومة حول
ّ .1
ال ّدخل الذي يحصلون عليه.
الرشكات إىل
ّ .2
الرشكات ،التي تدفعها ّ
الضيبة عىل ّ
الحكومة عىل األرباح التي يحقّقونها .ويف تونس ،توزّع
الرشكات تلك
بعض الوثائق التي ستجدها حول رضائب ّ
الضائب من رشكات البرتول
الضائب إىل أقسام ،مثل ّ
ّ
الرشكات.
ّ
والضائب من أنواع أخرى من ّ

املداخيل الجبائ ّية
تنقسم املداخيل الجبائ ّية لل ّدولة إىل األداءات املبارشة
واألداءات غري املبارشة.

ويف تونس ،تتن ّوع نسبة الضائب عىل األفراد – أونسبة
الضيبة املفروضة عىل دخل الفرد– تدريج ّيا ،مبعنى أنّه
ّ
كلّام ارتفع ال ّدخل الذي يحصل عليه الفرد ،ارتفع معه نسبة
الضيبة الذي سوف يخضع لها دخله .ويق ّدم الجدول 4 .3
ّ
الضيبة املفروضة من قبل الحكومة.
نسبة ّ

األداءات املبارشة
الضائب املبارشة عىل دخل األفراد وأرباح
يت ّم فرض ّ
الرشكات ،ويت ّم دفعها مبارشة للحكومة .ويف تونس ،يت ّم
ّ
تقسيم األداءات املبارشة إىل صنفني رئيسيّني:
21

دليل املزيانية التون�سية
الضيبة عىل دخل األفراد
الجدول  :4 .3نسبة ّ
مبلغ ال ّدخل (بحساب م.د.ت)
 0إىل 1.500
 1.501إىل 5.000
 5.001إىل 10.000
 10.001إىل 20.000
 20.001إىل 50.000
 50.001فام فوق

((+ )0.15 * )1501 - 5000(( + )0 * )0 - 1500
(( 924.65 = ))0.20 * )5001 - 7000دينار.

مع ّدل الضيبة
%0
%15
%20
%25
%30
% 35

الضيبة املدفوعة ( 924.65دينار من دخل سنوي
مبلغ ّ
يل لهذا
قيمته  7000دينار) يعني أ ّن نسبة ّ
الضيبة الفع ّ
الشّ خص هو 13.2يف املائة (أي  13.2يف املائة من 7000
دينار) ،عىل ال ّرغم من أ ّن الجدول يبدووكأ ّن صاحب هذا
ال ّدخل سيدفع  20٪من دخله كضائب.
الرشكات
الرشكات العاملة يف تونس لنسبة رضيبة ّ
وتخضع ّ
أي  30يف املائة ،عىل ال ّرغم من أ ّن أنواعا معيّنة من األنشطة
االقتصاديّة ،مثل صيد األسامك وال ّزراعة ،تخضع لنسبة  10يف
املائة .يف حني تخضع أنواع أخرى من األنشطة االقتصاديّة،
ومحصيل
مثل تلك التي تقوم بها رشكات االستثامر والتأمني،
ّ
17
ال ّديون ،ومشغّيل االتّصاالت ،إىل نسبة  35يف املائة.

الضيبة أن تكون مربكة .فعىل سبيل
ميكن لجداول نسبة ّ
أي شخص يق ّدم
املثال ،هذا الجدول يبدووكأنّه يعني أ ّن ّ
تونيس يف عام واحد يدفع 15
ما بني  1.501و 5.000دينار
ّ
يف املائة من جملة دخله كضيبة .ومع ذلك ،فهذا ليس
هوالحال يف تونس .وبدال من ذلك ،ما يقوله الجدول هوأ ّن
سنوي لن
الشخص الذي يحصل عىل  7000دينار كدخل
ّ
يدفع  20يف املائة من  7000دينار كضائب ،ولكن سوف
يدفع صفر يف املائة من املبلغ الحاصل بني  0و 1500دينار،
باإلضافة إىل  15يف املائة من املبلغ الحاصل بني  1501و5000
دينار ،باإلضافة إىل  20يف املائة من املبلغ الحاصل بني 5001
و 7000دينار .وعليه ،فإنّه سيدفع ما ييل:

ماهوحجم املداخيل الجبائيّة لل ّدولة املتأتية من األفراد ،ومن
الرشكات؟ يوفّر البيان  ،2 .3الذي يعتمد عىل املعلومات
ّ
املوجودة يف تقارير التّنفيذ لوزارة املاليّة ،التّوزيع التّايل.

البيان  :2 .3األداءات املبارشة2014 – 2010 ،
45.5%

49.3%

54.5%

50.7%

2014

2013
Corporate Taxes

47.6%

51.4%

52.4%

48.6%

51.7%

2012

2011
Income Taxes

2010

يل لسنة  ** .2013تقديرات  2014هي من قانون املال ّية لسنة .2014
املصدر :وزارة املال ّية ،تقرير التّنفيذ ،ديسمرب  * .2013تقديرات  2013هي من قانون املالية التّكمي ّ
17

8000

للحصول عىل قامئة كاملة ،انظر املادة  49من قانون الضائب املوجودة عىل.http://www.impots.finances.gov.tn/documentation/documentation.htm :
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دليل املزيانية التون�سية
واملطاعم ،رحالت وكاالت األسفار ،وخدمات
املعامريني واملهندسني ،واملحامني ،وغريهم.
▪ يت ّم فرض رضيبة األداء عىل القيمة املضافة بنسبة
 18٪عىل العمل ّيات التّجاريّة التي ال تخضع لواحدة
من ال ّنسب املذكورة أعاله.
للسبب
والحظت ،فإ ّن األساس
▪ كام سبق
َ
املنطقي ّ
ّ
وراء تطبيق نسبة رضيبة القيمة املضافة عىل نشاط
معني دون آخر ليس واضحا دامئا .ومن امله ّم أيضا أن
ّ
السلع والخدمات هذه ت ّم تعديلها
نالحظ أ ّن قامئة ّ
السلع
عدة م ّرات عىل م ّر السنوات ،وأ ّن العديد من ّ
والخدمات معفاة من رضيبة األداء عىل القيمة
18
املضافة.
•املعلوم عىل االستهالك – املعلوم عىل االستهالك هي
رضيبة غري مبارشة تفرض عىل إنتاج وبيع أنواع مع ّينة
للضيبة
السلع التي تخضع ّ
من البضائع .ومن أمثلة ّ
باعتبارها مكوسا يف تونس ما ييل :التبغ ،الكحول،
والسيارات.
املنتجات البرتوليّةّ ،
▪ املعلوم عىل االستهالك مختلفة عن رضيبة األداء عىل
القيمة املضافة من ع ّدة طرق .أ ّوال ،يت ّم تطبيقها
عادة عىل جملة أضيق بكثري من املنتجات .تاريخ ّيا
ويف جميع أنحاء العامل ،غالبا ما متثّلت تلك املنتجات
يف املوا ّد التي أرادت الحكومة ثني مواطنيها عن
استهالكها (مثل الكحول والتبغ) .ويف الوقت الحارض،
تفرض بعض الحكومات رضيبة املكوس عىل املنتجات
السيارات.
ض بالبيئة ،مثل ّ
التي قد ت ّ
▪ ثانيا ،عادة ما تفرض املعلوم عىل االستهالك عىل
كل وحدة إنتاج أواستهالك وليس كنسبة مئويّة من
ّ
القيمة؛ وبالتايل ،يدفع املستهلك مبلغا مح ّددا من
األموال للرت الواحد من البنزين ،لرت من الكحول،
أوعلبة سجائر .ويف تونس ،عىل سبيل املثال ،فإ ّن
الضيبة املفروضة عىل زجاجة “برية” سعتها
حجم ّ

ككل قد
يبني لنا البيان أنّه ،يف حني أ ّن املداخيل الجبائيّة ّ
ّ
كل سنة منذ عام  ،2010فقد انخفض نصيب
ارتفعت يف ّ
الرشكات من  48.3يف املائة يف عام
من املداخيل املتأتّية من ّ
 2010إىل  45.5يف املائة يف عام  .2014ويف حني أ ّن هذا ال
الضائب ،فإنّه يثري بعض
يعطينا صورة كامل عن مداخيل ّ
خاصة حول ما إذا
األسئلة الها ّمة حول ّ
الضائب يف تونسّ ،
الرشكات تساهم مبا فيه الكفاية يف خزينة ال ّدولة أوما
كانت ّ
إذا كان املواطنون يتح ّملون الكثري من األعباء.

األداءات غري املبارشة
أوالرشكة
األداءات غري املبارشة هي رضيبة يدفعها الفرد ّ
بشكل أوبآخر ،ولكن يت ّم جمعها من قبل وسيط يو ّجه
حصيلتها إىل الحكومة .وأكرث األنواع شيوعا لألداءات غري
والضائب عىل القيمة املضافة
املبارشة هي رضائب املبيعات ّ
والضائب الديوانيّة.
( ،)VATورضيبة املكوسّ ،
أ ّما األداءات غري املبارشة األكرث شيوعا يف تونس فهي:
•األداء عىل القيمة املضافة ( – )VATيت ّم فرض رضيبة
األداء عىل القيمة املضافة عىل معظم األنشطة االقتصاديّة
وينص القانون عىل
يف تونس ،بنسبة يجيزها القانونّ .
تطبيق رضيبة القيمة املضافة عىل األعامل املنفذّة يف
ناعي أوالحريف أوتلك التي تق ّدم
تونس ذات الطّابع ّ
الص ّ
السلع
خدمات تجاريّة مهن ّية .وفيام ييل بعض أنواع ّ
والخدمات التي تنطبق عليها رضيبة القيمة املضافة:
▪ يتم تطبيق رضيبة األداء عىل القيمة املضافة بنسبة
 6٪عىل خدمات معظم أصحاب املهن الطّبية،
يل ،وبعض
ال ّدخول للمتاحف ،املنتجات الحرف ّية الداخ ّ
السدين والهريسة.
األطعمة املعلّبة مثل ّ
▪ تنطبق رضيبة القيمة املضافة بنسبة  12٪عىل
خدمات تكنولوجيا املعلومات ،اإلقامة يف الفنادق
18

الضيبة عىل األنشطة
الضيبة عىل القيمة املضافة .أحد التّغيريات متثل يف إسقاط رضيبة القيمة املضافة عن إنتاج ،ونرش ،وعرض العروض الثّقافية .للحصول عىل قامئة كاملة لإلعفاءات ونسب ّ
علام بأ ّن املادّتني  33 31-من قانون املالية لسنة  2014أجرى بعض التّغيريات عىل قانون ّ
غري املعفاة ،انظر قانون الضيبة عىل القيمة املضافة املتاح عىلhttp://documentations.finances.gov.tn:90/dgelf/cadre_principal_documentation.php?root=TVA%20et%20DC :
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دليل املزيانية التون�سية
األداء عىل القيمة املضافة أورضيبة املعلوم عىل االستهالك.

أقل من أوتساوي  0.32لرت هو 0.43دينار (مبلغ
ّ
الضيبة عىل
مح ّدد ،وليس نسبة مئوية) ،أ ّما حجم ّ
أقل من أوتساوي  0.375لرت
زجاجة نبيذ (غري ف ّوارة) ّ
19
فهو 0.45دينار تونيس (م ّرة أخرى ،مبلغ مح ّدد).
•املعاليم ال ّديوانيّة – املعاليم ال ّديوانيّة هي تلك التي يت ّم
فرضها عىل استرياد أوتصدير البضائع من وإىل تونس ،وهي
20
رضيبة يضبطها مكتب ال ّديوانة ،ومق ّرها يف وزارة املاليّة.
السلع املستوردة إذا بيعت بعد
ومن امله ّم أن نالحظ أ ّن ّ
دخولها إىل البلد ،فإنّها عادة ما تكون خاضعة للمعاليم
ال ّديوان ّية (يف وقت االسترياد) ،وبعد ذلك تخضع لضيبة

وميكننا من خالل استخدام تقرير تنفيذ نرشته وزارة املاليّة،
كل نوع من أنواع األداءات غري
أن نرى كم نسبة مساهمة ّ
املبارشة التي بي ّناها للت ّو يف جملة األداءات غري املبارشة .كام
الضائب غري املبارشة قد ارتفع
يبني البيان  3 .3أ ّن مداخيل ّ
ّ
بشكل مطّرد منذ عام  ،2010وأ ّن رضائب األداء عىل القيمة
ّ
حصة من األداءات غري املبارشة يف تونس.
املضافة تشكّل أكرب ّ

البيان  : 3 .3جملة األداءات غري املبارشة2014 – 2010 ،
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يل  ** 2013تقديرات  2014هي من قانون املاليّة 2014
املصدر :وزارة املاليّة ،تقرير التنفيذ ،ديسمرب  * 2013تقديرات  2013هي من قانون املاليّة التّكمي ّ

نفسه ،نحن نعلم أنّه عندما يكون هناك تضخّم ،فإ ّن دينارا
واحد يف عام  ،2014عىل سبيل املثال ،لن يشرتي العديد من
السلع أوالخدمات كام فعل دينار واحد يف عام  .2010وعند
ّ
مقارنة أرقام امليزانيّة من سنة إىل أخرى ،من امله ّم ضبط
مع ّدالت التضخّم لنكون قادرين عىل املقارنة بني “الق ّوة
السنوات .وهذا يساعدنا عىل
ّ
الرشائية” لل ّدينار يف مختلف ّ
السلع والخدمات التي ميكن مليزان ّية الحكومة
فهم ك ّمية ّ
21
رشاؤها يف سنوات مختلفة.

يثري هذا البيان سؤالني من األسئلة التي تحتاج إىل مزيد
البحث.
أ ّوال ،عىل ال ّرغم من أنّنا نرى زيادة يف مبلغ األداءات غري
املبارشة التي ت ّم جمعها ،فإ ّن البيانات الواردة يف تقارير تنفيذ
الحكومة ال تأخذ التّضخّم بعني االعتبار .ويف الواقع ،فإ ّن
معظم الوثائق الحكوم ّية ال توفّر سوى أرقام امليزان ّية الحال ّية
بدال من األرقام املع ّدلة حسب نسبة التّضخّم .ويف الوقت
19
20
21

نفس املرجع.
http://www.douane.gov.tn
مؤرش أسعار املستهلك ( ،)CPIوهوشكل ينرشه البنك املركزي التّونيس بانتظام ( .)/http://www.bct.gov.tnوملعرفة املزيد عن التضخّم وكيفيّة استخدامه لتحليل امليزانية ،راجع دليل التضخّم ل”رشاكة امليزانية الدولية” (http://
الطّريقة األكرث شيوعا لضبط التضخّم هواستخدام ّ
.)/openbudgetsgame.org/inflationguide
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األداءات املبارشة يف مقابل األداءات
غري املبارشة

ثانيا ،ما هواملقصود ب “األداءات األخرى”؟ يوضّ ح البيان أ ّن
أكرب مساهم يف زيادة األداءات غري املبارشة هومن ّو “األداءات
السنوات .ومع ذلك ،ال يح ّدد تقرير التّنفيذ
األخرى” عىل م ّر ّ
ما تشمله “ األداءات األخرى” .وعند ال ّنظر إىل وثائق حكوم ّية
أخرى ،يبدوأ ّن هذا قد يشمل األداءات العقاريّة واألداءات
والضائب ال ّداخل ّية ،ولكن ليس واضحا.
عىل التّأمنيّ ،

اآلن بعد أن رأينا تركيب األداءات املبارشة األداءات غري املبارشة،
الضيبتني لرنى حجم املبلغ الذي
دعونا نؤلّف بني جملتي ّ
يتأت من
يتأت من األداءات املبارشة وكذلك حجم املبلغ الذي ّ
ّ
األداءات غري املبارشة ،من جملة املداخيل الجبائ ّية يف تونس.

البيان  : 4 .3جملة املداخيل الجبائ ّية2014 – 2010 ،
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ال ّناس سيدفعون رضيبة ال ّدخل) .ويف الواقع ،أ ّن البطالة يف
تونس ،وفقا للبنك ال ّدويل ،انخفضت من  16.7يف املائة سنة
23
 2012إىل  ٪ 15.3سنة .2013

كام ميكن أن نتوقّع من البيان  3 .3والبيان  ،4 .3فإ ّن جملة
ويبني لنا
املداخيل الجبائ ّية يف تونس قد تزايد بشكل مطّردّ .
السنوات،
البيان  4 .3أيضا أ ّن ّ
الضائب غري املبارشة ،يف جميع ّ
الضائب
مام تشكّله ّ
تشكّل نسبة أكرب من املداخيل الجبائ ّية ّ
الضائب
املبارشة .كام نرى أيضا أ ّن الحكومة تتوقّع أ ّن نسبة ّ
الضائب ستنخفض من ٪ 60.4يف
غري املبارشة كنسبة من جملة ّ
املائة يف عام  2010إىل  ٪ 56.7يف عام .2014

عام إذا كانت الحكومة
إ ّن ال ّنتائج تقودنا أيضا إىل التّساؤل ّ
تعتمد بشكل كبري عىل األداءات غري املبارشة ،والتي ،بدورها،
واملتوسط
قد تشري إىل حالة يتح ّمل فيها ذوي ال ّدخل املنخفض
ّ
مام يتح ّمله ذوي
من املواطنني ،العبء الجبا ّيئ األكرب أكرث ّ
ال ّدخل املرتفع .ملاذا؟ وتذكَّر أ ّن جزءا كبريا من األداءات غري
املبارشة تأيت من رضائب األداء القيمة املضافة واملعلوم عىل
السلع والخدمات .وأل ّن جميع
االستهالك ،وكالهام مفروضة عىل ّ
املستهلكني يدفعون نفس املعلوم عىل سلعة أوخدمة مع ّينة،
فإ ّن هذه املعاليم لها تأثري أكرب عىل أولئك الذين لديهم ماال

ما هي بعض اآلثار املرتتّبة عىل هذه ال ّنتائج؟ أ ّوال ،علينا أن
عامي  2013و 2014هي تقديرات فقط ،وأ ّن
نتذكّر أ ّن أرقام ْ
22
مام توقّعته الحكومة.
ال ّزيادة قد تتح ّول لتكون ّ
أقل أهمية ّ
الضائب املبارشة سرتتفع،
ّرمبا توقّعت الحكومة أ ّن مساهامت ّ
ألنّها كانت تتوقّع أ ّن البطالة سوف تنخفض (وأ ّن املزيد من
22
23

السبب ،فإ ّن األرقام النّهائ ّية لنفقات سنة  2013ال تتوفّر يف منتصف 2014
كام رأينا يف الفصل الثاين ،فالحكومة ال تنرش املعلومات دامئا،
ّ
وبخاصة تلك املتّصلة بتنفيذ امليزان ّية ،يف الوقت املناسب .ولهذا ّ
http://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview
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ثالثة مصادر :البنك املركزي التونيس ،تونس تيليكوم ،ورشكة
24
فسفاط قفصة.

أقل لإلنفاق .فعىل سبيل املثال ،قد ال تبدونسبة  6باملائة ،وهي
ّ
رضيبة األداء عىل القيمة املضافة عىل الخدمات الطب ّية ،مبلغا
كبريا لشخص يتقاىض راتبا مرتفعا ،لك ّنها ستكون كذلك لشخص
يتقاىض راتبا منخفضا أومتواضعا .ولهذا السبب ،تعترب األداءات
الضائب عىل ال ّدخل (حيث
غري املبارشة أكرث رجعيّة من معظم ّ
كلّام كسبت أكرث ،دفعت أكرث) .ويف حني ال يُظهر البيان 4 .3
واملتوسط من
يف ح ّد ذاته أ ّن البلدان ذوي ال ّدخل املنخفض
ّ
بالضائب بشكل غري متناسب ،فإنّه يحمل
املواطنني مثقلون ّ
راية حمراء تستدعي مزيدا من التّحقيق.

وباإلضافة إىل هذه “التّحويالت” ،أو“ عائدات املساهامت “،
25
تشمل املداخيل غري الجبائيّة يف تونس حاليّا ما ييل:
تأت من بيع أصول
•املداخيل املصادرة :هذا ال ّدخل ّ
كل القطاعات
عائلة بن عيل ،التي تتك ّون من أصو ٍل من ّ
االقتصاديّة تقريبا ،مبا يف ذلك الخدمات املرصف ّية،
والسيارات ،واالت ّصاالت.
والطّريان ،والبناءّ ،
•مداخيل أمالك أخرى لل ّدولة :هذه الفئة ميكن أن تشمل
أي من أمالك ال ّدولة ،والتي تشمل يف تونس املباين،
بيع ّ
والحطام ،واألثاث القديم.

املداخيل غري الجبائ ّية

تشمل املداخيل غري الجبائ ّية املداخيل من أمالك ال ّدولة،
املداخيل الطّارئة ،واستعادة أصل القرض .وبحكم طبيعتها،
قد تختلف هذه املداخيل بشكل كبري من سنة إىل أخرى .كام
الصعب يف كثري من األحيان التأكّد بالضّ بط م ّم
قد يكون من ّ
ترتكّب املداخيل غري الجبائ ّية يف سنة معينة ،خصوصا إذا كانت
املعلومات املوفّرة تصف املداخيل بلغة غامضة .من ذلك مثالً
الصنف
ينص ببساطة ،تحت ّ
أ ّن قانون املال ّية لسنة ّ 2014
الثالث (( )3املداخيل املاليّة الجارية) ،أ ّن الحكومة ق ّدرت
املؤسسات
املداخيل ب  532مليون دينار من “التّحويالت من ّ
العا ّمة ومداخيل الخزينة” ،من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

•مداخيل ال ّنفط :يف حني كانت تونس تحصل عىل بعض
املداخيل من موارد ال ّنفط يف املايض ،إالّ أنّها مل تحصل
عىل يشء من ذلك منذ عام .2012
•إتاوات الغاز :تتلقّى ال ّدولة التّونسية إتاوات لنقل الغاز
من الجزائر إىل ايطاليا كجزء من خ ّط أنابيب عرب البحر
املتوسط.
األبيض
ّ
•التّخصيص :بينام ال توجد مداخيل متوقّعة من التّخصيص
السنوات
لعام  ،2014فإ ّن ال ّدولة قد ولّدت مداخيل يف ّ
الرشكات
القليلة املاضية من بيع بعض ّ
أوكل أسهمها يف ّ
حصة .ومنذ عام ،2012
التي تسيطر عليها أولديها فيها ّ
ولّدت الحكومة مداخيل ناتجة عن بيع أسهمها يف
ونيس ،ومدينة سيارات
تونيزيانا ،رشكة ال ّنقل ،البنك التّ ّ
26
(كيا موتورز) ،وغريها.

وحيث أ ّن الوثائق الرئيسيّة للميزانيّة ليست واضحة ،فقد يكون
الضوري تجميع املعلومات من مصادر أخرى .يف هذه
من ّ
الحالة ،نحن بحاجة إىل أن ننظر يف ميزانيّة املواطنني للحصول
املؤسسات العا ّمة
عىل فهم أفضل ملا تعنيه “التّحويالت من ّ
ومداخيل الخزينة” .يف ميزانية املواطنني ،يشار إىل معظم هذه
التّحويالت ( 500مليون دينار) باسم “عائدات املساهامت”،
الرشكات اململوكة لل ّدولة
وهي املداخيل املتأتيّة من عمليّات ّ
أوالتي تسيطر عليها الدولة .ويف عام  ،2014تق ّدر الحكومة أ ّن
 90يف املائة من هذا ال ّدخل املس ّمى “املساهامت” سيأيت من
24
25
26

ميزانية املواطنني )http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=712&view=finish&cid=673&catid=1&lang=fr( 2014
تقارير التنفيذ لوزارة املالية)http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=581&view=viewcategory&catid=8&lang=fr( :
الصادر عن وزارة الخارجيّة األمريكيّة)http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204750.htm( :
انظر ،عىل سبيل املثال“ ،بيان مناخ االستثامر يف تونس لسنة ّ ”، 2013
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االجتامعي :هذه املداخيل تتلقّاها
•حسابات الضّ امن
ّ
الحكومة من ال ّدفوعات واملساهامت التي ق ّدمت
االجتامعي ،والتي ينبغي ،من ال ّناحية
لصندوق الضّ امن
ّ
ال ّنظرية ،استخدامها فقط ألغراض توفري شبكة تأمني
لألشخاص الذين هم بحاجة إليها.
LF2014

ويق ّدم الجدول  5 .3توزيع املداخيل غري الجبائيّة منذ عام
 .2010وهي وسيلة منوذجية لتقديم معلومات عن امليزان ّية يف
تقارير التّنفيذ.

الجدول  :5 .3املداخيل غري الجبائ ّية2014 – 2010 ،
2011

2010

ق.م.تLFC/
*2013

2012

املؤقّتProvisional/
**2013
0
0

ق.مLF/
***2014

مداخيل ال ّنفط
مداخيل الغاز

125.9

0

0

0

289.5

277.3

210.5

119

109.7

130

عائدات املساهامت
الهبات
مداخيل التّخصيص
مقبوضات استخالص القروض
مداخيل أخرى غري جبائ ّية

796
54.1
0
319
540.1

1.566.5
207.4
339.8
280
319.8

757.5
632.8
1105
183.3
734.7

1.072
263.9
1.070.4
120.5
1.299.2

1.070.7
221.4
1.070.6
147
1.006.8

500
214
0
100
1.446

2.124.6

3.123.2

3.623.8

3.945

3.626.2

2.390

الجملة
مداخيل مدمجة ضمن “مداخيل أخرى غري جبائ ّية”
مداخيل مصادَرة
السيولة املصادرة
ّ

194
41

823
45

479
45

1.000
-
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* ق.م.ت هوقانون املاليّة التكمييل  ** 2013عمود “املؤقت  ”2013هوما تتوقّع الوزارة جمعه يف عام  ،2013استنادا إىل تقديرات نهاية نوفمرب  *** .2013ق.م هوقانون املاليّة 2014

مختلفان إىل ح ّد كبري .لقد توقّعت الحكومة يف البداية،
يف أواخر عام  ،2012جمع  832.000.000دينار من
املداخيل املصادرة ،ولكن يف أواخر عام  ،2013توقّعت
يفس هذا
جمع  479مليون دينار فقط .فام الذي ّ
التناقض؟

بناء عىل الجدول  ،5 .3هناك عدد من األسئلة التي قد تتطلب
املزيد من البحث:
•ملاذا انخفضت مداخيل الغاز بشكل كبري بني عامي 2010
تحصل الحكومة مداخيل ال ّنفط؟
و ،2014وملاذا مل تعد ّ
•كانت مداخيل التّخصيص كبرية يف عامي  2012و،2013
ولكن الحكومة ال تتوقّع مداخيل عىل اإلطالق يف عام
يفس هذا؟
 .2014ما الذي ّ

غالبا ما يشار إىل املداخيل الجبائيّة واملداخيل غري الجبائيّة معا
يف تونس باسم “املوارد الذّاتية” .وكام رأينا يف البيان  ،1 .1فإ ّن
هذه املوارد معا سوف تشكّل حوايل  72يف املائة من جملة
املداخيل يف عام  .2014واآلن دعونا نرى املصدر الذي من
تتأت منه نسبة  28باملائة املتبقّية.
املتوقّع أن ّ

•تقديرات الوزارة ملا ستحصل عليه ال ّدولة من مداخيل
غري جبائيّة يف عام ( 2013العمود املؤقت  )2013كلّها
قريبة إىل ح ّد ما إىل ما كان مق ّدرا يف قانون املال ّية
يل ( 2013العمود  .)LFC 2013ومع ذلك ،هناك
التكمي ّ
فئة واحدة ،هي “املداخيل املصادرة” ،حيث التّقديران
27
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القروض ال ّداخل ّية والقروض الخارج ّية

السنوات الخمس املاضية،
أكرث من ربع مواردها .وعىل مدى ّ
ارتفع هذا ال ّرقم باطّراد من  17يف املائة يف عام  2010إىل ما
يق ّدر بنحو 28يف املائة يف عام  .2014وهذه ال ّزيادة كبرية ميكن
الضبة القويّة التي تلقّاها االقتصاد
تفسريها عىل األرجح بأثر ّ
التّونيس نسبيّا بعد ثورة عام .2011

تحصله من مواردها
مام ّ
عندما تخطّط الحكومة إلنفاقٍ أكرب ّ
الخاصة ،فإنّها غالبا ما تقرتض األموال لس ّد هذا الفارق .وكام
ّ
رأينا يف البيان  1 .1يف عام  ،2014فإ ّن الحكومة التّونسية سوف
والخارجي عىل ح ّد سواء) لس ّد
تعتمد عىل االقرتاض (ال ّداخيل
ّ

[املربع  :1 .3هل وجود الكثري من ال ّديون العموم ّية أمر س ّيئ؟

الخاصة” للحكومة  ،أل ّن معظم األفراد سيساهمون
ككل يف حالة معاناة ،عادة ما تنخفض “املوارد
عندما يكون االقتصاد ّ
ّ
الرشكات (نتيجة انخفاض
أقل يف ّ
الضائب (بسبب ارتفاع مع ّدالت البطالة أوقلّة استقرار الوظائف) وكذلك سوف تفعل ّ
الصعبة ،تقرتض
ة
ي
االقتصاد
الظروف
بسبب
ة”
ي
الذات
تنخفض”املوارد
عندما
وبالتايل
األحيان).
من
كثري
األرباح يف
ّ ّ
ّ
مام تفعل عادة .وأل ّن الحكومات يف كثري من األحيان ال ميكنها تسديد هذه القروض بسعة ،فإنّها تبدأ
أكرث
الحكومات
ّ
العمومي ميكن أن يعوق
العمومي الذي يجب عليها ،يف وقت ما يف املستقبل ،تسديده .هذا ال ّدين
يف اكتساب ال ّدين
ّ
ّ
الحكومات الالّحقة ،بالح ّد من قدرتها عىل إنفاق األموال عىل رواتب موظّفي القطاع العا ّم والخدمات األساس ّية.
وعىل ال ّرغم من هذا االحتامل ،فمن املقبول عموما أ ّن الحكومات ال ميكن ببساطة خفض إنفاقها خالل األوقات
االقتصادي يتفاقم أكرث .ولذلك ،عىل الحكومات االقرتاض
الصعبة ،مبا أ ّن هذا األمر ميكن أن يجعل الوضع
االقتصاديّة ّ
ّ
السكان األكرث عرضة للتأث ّر إىل املزيد
يحتاج
ما
غالبا
الخصوص،
وجه
عىل
عبة،
الص
االقتصادية
األوقات
خالل
قليال .ألنّه
ّ
ّ
من املساعدات كام قد يحتاج األفراد العاطلني عن العمل إىل مساعدة الحكومة إىل حني تعافيهم من األزمة .وإذا كانت
السلبية طويلة األجل عىل مورد رزق الضّ عفاء وعىل
الحكومة ال تستطيع أن توفّر سند وقاية وسالمة ،فإ ّن العواقب ّ
ككل ستكون حارضة بق ّوة ليس فقط لبضع سنوات ولكن ألجيال .وعالوة عىل ذلك ،ينبغي عىل الحكومة ،عندما
االقتصاد ّ
حصتها من “املوارد الذاتية” ،مبا ميكّنها من تسديد ديونها بوترية أرسع].
زيادة
االقتصاد،
يتعاىف
ّ
وسندات خزانة أطول أمدا ،والتي ترتاوح عادة من  4سنوات
إىل  15سنة 27.كام قد ت ِ
ُصدر الحكومة أحيانا “سندات وطنية”
بغرض رصيح هوالحصول عىل مساعدة املواطنني واملستثمرين
يف دعم ميزان ّية ال ّدولة .وعىل سبيل املثال ،أصدرت الحكومة،
السندات لجمع  500مليون
يف ربيع عام  ،2014ثالثة أنواع من ّ
28
دينار للمساعدة يف متويل أجزاء من امليزان ّية .وتوفّر تقارير
التّنفيذ لوزارة املاليّة معلومات كاملة عن مقدار األموال التي
29
اقرتضتها الحكومة من أنواع القروض هذه.

لذا ،كيف ميكن للحكومة التّونسية اقرتاض األموال؟ لفهم هذا،
من األفضل تقسيم االقرتاض إىل قسمني :االقرتاض ال ّداخل ّية.
واالقرتاض الخارجيّة.

يل
االقرتاض ال ّداخ ّ

تستطيع الحكومة غالبا االقرتاض من مصادر داخل البالد.
السندات وغريها من
وعندما تفعل ذلك ،فإنّها عادة ما تبيع ّ
األصول املال ّية لألفراد ،الذين يقومون يف الواقع بإقراض أموال
للحكومة التي تس ّدد لهم أموالهم يف املستقبل مع نسبة
السندات
فائدة .وتبيع الحكومة التّونسية أنواعا مختلفة من ّ
(للمواطنني واألجانب) ،وتقوم بنرش مختلف األنواع املتوفّرة،
السندات.
وجدول التّسديد وأسعار الفائدة ّ
لكل نوع من أنواع ّ
كام تصدر الحكومية أذون خزانة قصرية األمد ( 52أسبوعا)
27
28
29

الخارجي
االقرتاض
ّ

تقوم الحكومات أيضا باالقرتاض من بلدان أخرى أومن
مؤسسات متع ّددة األطراف مثل البنك ال ّدويل وصندوق ال ّنقد
ّ
ال ّدويل .ونجد يف وثائق امليزانيّة املتاحة للجمهور التي تنتجها

http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/stat_index.jsp
http://www.huffpostmaghreb.com/2014/05/12/tunisie-emprunt-obligataire-national-_n_5309978.html
تقارير التّنفيذ لوزارة املاليّة)http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=581&view=viewcategory&catid=8&lang=fr( :
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•القروض الخارجيّة القامئة عىل املشاريع – هذا ال ّنوع من
مخصص الستخدامات مح ّددة ج ّدا .ويف تونس،
القروض ّ
تُستخدم هذه القروض لل ّنفقات التّنمية .ويف عام ،2014
سيت ّم إنفاق  79يف املائة من القروض الخارج ّية القامئة
عىل املشاريع من قبل وزارتني :وزارة ال ّزراعة ووزارة
التجهيز والبيئة.

وزارة املاليّة ،أ ّن الحكومة التونسية ال تفصح بشكل جيّد
كل مقرض أجنبي للحكومة.
عن مقدار القروض التي مينحها ّ
بعض هذه املعلومات متاح لدى وكاالت األنباء ،ولك ّن هذه
املعلومات قد ال تكون موثوقة أوصادرة يف الوقت املناسب.
وعىل أيّة حال ،فقد وجدنا قدرا مفيدا من املعلومات يف تقارير
التّنفيذ لوزارة املال ّية  ،عن الطّريقة التي كان يت ّم بها استخدام
القروض الخارجية:

للمؤسسات العا ّمة –
•القروض الخارج ّية املعاد تخصيصها
ّ
نسبة مئوية صغرية من القروض الخارجيّة إىل تونس يعاد
املؤسسات العا ّمة اإلداريّة ،مثل
تخصيصها لدعم أنشطة ّ
املستشفيات العموميّة.

مخصصا
•دعم امليزانيّة – هذا ال ّنوع من القروض ليس ّ
معني ،ولكن يت ّم توفريه للحكومة لدعم اإلنفاق
ملرشوع ّ
العمومي .وتستخدم الحكومة هذا التّمويل ،يف معظم
ّ
الحاالت ،وفقا لتقديرها وتدير األموال وفقا إلجراءات
امليزانية العاديّة.

وميكن مالحظة الحجم ال ّنسبي ملختلف أنواع هذه القروض
السنوات القليلة املاضية يف البيان.5 .3
عىل مدى ّ

البيان :5 .3جملة االقرتاض2010-2014 ،
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جملة املداخيل

يوضّ ح ال ّرسم البياين التّايل توزيعا مختلفا قليال للمداخيل يف
عام رأيناه يف الجدول  3 .3والبيان  ،1 .1كام يوفّر لنا
تونس ّ
بعض البيانات التاريخيّة.

واآلن بعد أن قمنا بفحص الطرق املختلفة التي تحصل بها
الحكومة عىل أموالها ،دعونا نعود خطوة إىل الوراء مرة أخرى
الصورة الكبرية.
لنلقي نظرة عىل ّ
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البيان  :6 .3جملة املداخيل ،حسب ال ّنوع2014 – 2010 ،
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الضائب غري املبارشة
السابقة إىل أ ّن مداخيل ّ
تشري األشكال ّ
الضائب املبارشة ركدت،
منت ،فإنّها تظهر أيضا أ ّن مداخيل ّ
وخاصة بني عامي  2011و .2012ورأينا أيضا أ ّن الحكومة تتوقّع
ّ
انخفاضا يف املداخيل غري الجبائيّة ،السيّام بسبب انخفاض
الرشكات اململوكة
املداخيل ال ّنفط ّية ،إتاوات الغاز ،ودخل ّ
لل ّدولة[ .وإذا كانت هناك تفسريات معقولة النخفاض “املوارد
30
الذات ّية” ،فإ ّن زيادة االقرتاض قد يكون له ما ي ّربره أيضا].

كام رأينا طوال هذا الباب ،فإ ّن املداخيل يف تونس قد زادت
بشكل مطّرد (دون احتساب التضخّم) ،والبيان  6 .3يؤكّد ذلك.
ومع ذلك ،ما يظهره هذا البيان أيضا هوأ ّن االقرتاض (القروض
الخارجيّة واملحلية باإلضافة إىل ودائع الخزينة) ،كنسبة من
جملة املداخيل ،قد ازداد بشكل ملحوظ ،من  17يف املائة يف
عام  2010إىل  27.8يف املائة يف عام .2014
وكام رشحنا يف املربّع  ،1 .3فإ ّن االقرتاض وتراكم ال ّديون ليس
بالضورة أمرا س ّيئا ،الس ّيام إذا كان البلد مي ّر بأزمة اقتصاديّة و/
ّ
أوالسياسيّة .ولتحديد ما إذا كان زيادة االقرتاض له ما ي ّربره،
ّ
فمن امله ّم النظر يف سؤالني.

السؤال الثاين الذي يجب ال ّنظر فيه فهوما تخطّط له
أ ّما ّ
الحكومة إلنفاق مواردها عليه .هل أ ّن أولويّات اإلنفاق
الحكومي م ّربر يف نظر الجمهور؟ هل تنفق هذه األموال بكفاءة
وفعاليّة؟ إن مل يكن ذلك كذلك ،فإ ّن زيادة االقرتاض بالتّايل
تبدوعمل ّية غري مسؤولة مال ّيا.

أ ّوال ،هل كان هناك انخفاض يف “املوارد الذات ّية” ،والتي تشمل
الضائب املبارشة وغري املبارشة واملداخيل غري الجبائيّة؟ يف حني
ّ
30

كام ذكرنا من قبل ،من امله ّم أيضا أن ننظر يف رشوط القرض .ما هي رشوط القروض التي تقبلها الحكومة؟ وما الذي يعنيه هذا بالنّسبة لسداد تلك القروض يف املستقبل؟
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الباب ال ّرابع:
أين تذهب األموال؟
اآلن وقد أصبح لدينا فكرة جيّدة عن مصدر األموال
التي تحصل عليها الحكومة ،دعونا نلقي نظرة عىل
الكيف ّية التي تنفق بها الحكومة تلك األموال .ومبا أ ّن
كل الحكومات لديها موارد محدودة ،فإ ّن القرارات
ّ
التي يتّخذونها بشأن كيفيّة اعتامد هذه املوارد
تخربنا الكثري عن أولويّاتها.

إذا كانت هناك اختالفات كبرية بني اعتامد ما وال ّنفقات
يتعني القيام ببعض التّحليالت للميزانيّة من
املتعلّقة به ،فإنّه ّ
أجل فهم أسباب االختالف .وقد قام ناشطي املجتمع املدين
يف جميع أنحاء العامل بهذا ال ّنوع من التّحليل وكشفوا العديد
من املشاكل – مبا يف ذلك سوء إدارة األموال ،واإلنفاق املفرط،
والفساد -التي تؤث ّر بشكل مبارش عىل حياة أبناء وطنهم .أحد
األمثلة عىل هذا ال ّنوع من العمل عىل امليزانية مختزل يف
املربّع .3 .4

وكام ورد يف الباب األ ّول ،فإ ّن وضع اللّمسات األخرية
عىل قرارات إنفاق الحكومة يف سنة مالية ما ،تقوم
بها وزارة املال ّية يف موعد أقصاه شهر ماي ،أوسبعة
السنة املال ّية يف شهر جانفي من
أشهر قبل بداية ّ
العام املقبل .ولكن بسبب هذا الفارق ال ّزمني بني
الحتمي لألوضاع ،فإنّه
ماي وجانفي ،وبسبب التّط ّور
ّ
حتّى يف حالة قيام الحكومة بعمل الئق يف تقدير
ال ّنفقات يف شهر ماي ،فال ب ّد أن تكون هناك العديد
من التغيريات بني ما تعتزم الحكومة إنفاقه وبني ما
السنة املال ّية القادمة .ولهذا
يت ّم إنفاقه فعل ّيا خالل ّ
السواء فيام
السبب ،من امله ّم ج ّدا أن ننظر عىل ح ّد ّ
أعلنت الحكومة أنّها ستنفقه (ويس ّمى اعتامد) وما
أنفقته فعليّا (ال ّنفقات).

أ ّما هذا الباب فيشتمل عىل األقسام التالية:
•تصنيفات امليزانية يف تونس – يوفّر هذا القسم مدخال إىل
أشكال أو“تصنيفات” امليزانية ،ويعطي أمثلة عىل كيفيّة
تقديم أو“تصنيف” املعلومات يف امليزان ّية يف تونس ،كام
يبحث دوافع تقدميها بالشّ كل الذي هي عليه.
رصف
•نظرة عن كثب يف امليزانيّة من خالل نفقات التّ ّ
والنفقات التّنمية – يناقش هذا القسم الفرق بني نفقات
رصف ونفقات التّنمية ،وأنواع ال ّنفقات التي تقع ضمن
التّ ّ
كل منهام يف جداول امليزان ّية يف
الصنفني ،وكيف يرد ّ
ّ
تونس.
•رموز الفصول ،واألقسام ،واألقسام الفرعيّة ،والوالية
– يرشح هذا القسم الفئات املستخدمة يف امليزان ّية
التونسية .فال ّنظر إىل الجداول يف وثائق امليزانيّة ميكن
ممل ج ّدا بسبب الطّبيعة التّقن ّية للمعلومات.
أن يكون ّ
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•

ومع ذلك ،فإ ّن استيعاب الكيفيّة التي يت ّم بها تصنيف
املعلومات ،ميكن أن يجعل هذه امله ّمة أسهل قليال.

الوظيفي إىل الغرض أوالهدف ألربامجي
•يشري التّصنيف
ّ
العتامد بعينه .وتشمل التّصنيفات الوظيف ّية املشرتكة
الوطني .ويعترب هذا التّصنيف
الصحة ،والتّعليم ،وال ّدفاع
ّ
ّ
مه ّم ج ّدا أل ّن التّصنيف اإلداري يخربك ع ّمن سينفق
االقتصادي فيم سيت ّم إنفاق
األموال ،كام يخربك التّصنيف
ّ
يبني لك الغرض ،أوسبب
األموال ،لكن ال أحد منهام ّ
فيبني ذلك.
إنفاق هذه األموال .أ ّما التّصنيف
الوظيفي ّ
ّ
هذا التّصنيف مفيد أيضا أل ّن الهيئات اإلداريّة املتع ّددة
(عىل سبيل املثال ،والوزارات أواإلدارات) قد تقوم بإنفاق
األموال ،فقط كمثال ،لضامن ص ّحة املواطنني .ففي تونس،
الصحة أكرث اعتامداتها عىل الربامج املتعلّقة
قد تنفق وزارة ّ
بالص ّحة ،ولكن لدى وزارة الشّ ؤون االجتامع ّية أيضا برامج
ّ
للص ّحة .ولذلك إذا ت ّم تقديم معلومات امليزانيّة
مخصصة ّ
ّ
يف إطار التّصنيفات اإلداريّة واالقتصاديّة فقط ،فلن نكون
الصحة
قادرين عىل رؤية مقدار ما تنفقه الحكومة عىل ّ
أووظائف واسعة أخرى بسهولة.

•تحليل بعض أرقام ال ّنفقات – يستخدم هذا القسم وثائق
امليزانية املتاحة للعموم لتوفري بعض املعلومات األساسية
حول األوجه التي تنفق فيها الحكومة التّونسية أموالها،
مستعينا باملعلومات حول عملية التّصنيف التي سننظر
فيها يف األقسام الثالثة األوىل من هذا الباب .كام يناقش
الكيفية التي يت ّم بها تقديم معلومات اإلنفاق يف الوثائق
الحكومية ،وما ميكننا أن نتعل ّمه من تلك املعلومات.

تصنيفات امليزان ّية يف تونس

ما هي تصنيفات امليزان ّية؟

يت ّم وضع معلومات امليزان ّية وعرضها يف عدد من األشكال
أسايس
املختلفة يف الوثائق الحكوميّة .وسيساعد وجود فهم
ّ
لهذه األشكال أو“التّصنيفات” عىل معرفة كيف ّية العثور
عىل املعلومات التي تحتاجها .كام سيع ّزز ذلك ح ّجتك أيضا
مع املسؤولني الحكوميني إذا ق ّررت املنارصة للحصول عىل
معلومات أفضل وأكرث تفصيال ،ألنّك ستعرف ما هوموجود يف
امليزانية وما ليس فيها .هذا ويساعد فهم هذه التّصنيفات
الصلة أيضا عىل إضفاء املصداقيّة
واستخدام املصطلحات ذات ّ
عىل كالمك عند مناقشة امليزانية مع املسؤولني الحكوميني،
وهذا ،بدوره ،يق ّوي املنارصة التي تقوم بها.
•يُظهِر التّصنيف اإلداري الجهة الحكومية (وزارة ،دائرة أو
وكالة) التي ستكون مسؤولة عن إنفاق اعتامدات ماليّة ما.

ويف حني أنّه من امله ّم فهم الفرق بني مختلف هذه
التّصنيفات ،ينبغي القول يف الوقت نفسه إ ّن الكثري من
املعلومات يف امليزان ّية التونس ّية تُعرض يف شكل جامع بني
اثنني أوأكرث من هذه التّصنيفات.

كيف ّية تصنيف ال ّنفقات يف تونس؟

تعتمد الطّرق التي تص ّنف معلومات امليزانية يف تونس عىل
اإلطار القانو ّين الذي درسناه بالتّفصيل يف الباب األ ّول ( )1من
األسايس
هذا ال ّدليل .وتعترب الفصول من  3إىل  12من القانون
ّ
ينص القانون
خاصة .حيث ّ
للميزانيّة لسنة  2004ذات أهمية ّ
األسايس للميزان ّية عىل وجوب تقسيم ال ّنفقات يف قانون
ّ
السنويّة لل ّدولة) إىل “أبواب” .وتتوافق معظم
املاليّة (امليزانيّة ّ
مام يعني أ ّن قانون
هذه األبواب يف تونس مع وزارة مع ّينةّ ،

االقتصادي معلومات عن طبيعة االستالم،
•يوفّر التّصنيف
ّ
والتوزيع ،أواإلنفاق وينظّمها يف فئات اقتصاديّة كبرية.
اقتصادي
ويعرض قانون املاليّة املداخيل حسب تصنيف
ّ
يل ،وغريها .وسرنى
– األداءات املبارشة ،االقرتاض الداخ ّ
األسايس للميزانيّة حول الكيفية
أدناه ما يذكره القانون
ّ
التي ينبغي بها تصنيف االعتامدات.
31

للسلطة الترشيع ّية وال ّرئاسة ،ومكتب رئيس الوزراء .البابان  28و 29هام تباعا للنّفقات غري املتوقّعة وغري قابلة للتقسيم ،والدّين العام .للحصول عىل القامئة الكاملة لألبواب ،انظر امللحق الرابع.
األبواب من  4إىل  27للوزارات .األبواب من  1إىل  3هي ،تباعاّ ،
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دليل املزيانية التون�سية
األسايس للميزانيّة ،يجب أن يق ّدم
املاليّة 31،وفقا للقانون
ّ
اإلداري.
املعلومات باستخدام التّصنيف
ّ

يبني لنا قانون املاليّة أيضا ،بال ّنسبة ألنواع معيّنة من
كام ّ
ال ّنفقات (نفقات التّنمية أساسا ،والتي سيت ّم رشحها أدناه)،
كل باب من قبل اإلدارات
املبلغ الذي سيت ّم إنفاقه داخل ّ

اإلداري:
الجدول  :1 .4منوذج للتّصنيف
ّ

املبلغ بحساب الدينار التونيس (د.ت)
200.000.000
30.000.000
500.000.000
1.500.000

الوحدة اإلدارية
الباب  – 11وزار ة التّنمية والتّعاون ال ّدو ّيل
املعهد الوطني لإلحصاء
الباب  – 13وزارة الفالحة
وكالة ال ّنهوض باالستثامرات الفالح ّية

واملؤسسات العامة 32.ويعرض الجدول  1 .4شكال
واملكاتب
ّ
مام قد تجده يف قانون املال ّية) ملا ميكن أن
أساس ّيا ج ّدا (أسهل ّ
اإلداري.
يبدوعليه جدول التّصنيف
ّ

رمبا يكون من امله ّم
محدودة .وبال ّنظر إىل ّ
الصورة الكبريةّ ،
كل ذلك ،لن
املقارنة بني األبواب واحدا بآخر ،ولكن ،رغم ّ
نتعلّم الكثري من هذا املنظور الواسع إالّ إذا ك ّنا نعرف ما
تقوم األبواب باإلنفاق عليه.

خاص بها،
الحظ أ ّن كل وزارة يف تونس لديها عدد باب ّ
يف حني أ ّن وحدات إداريّة أخرى ،مثل املعاهد والوكاالت،
واملكاتب ليس لها ذلك .هناك يشء آخر ال ب ّد من مالحظته
حول هذا ال ّنوع من الجدول وهوأ ّن جداول التّصنيف
اإلداري ،إذا وقفنا عند ما تق ّدمه فقط ،توفّر معلومات
ّ
األقسام
العنوان الثاين

األبواب
رصف
 .1نفقات الت ّ

الجدول  :2 .4التّصنيفات االقتصاديّة:

العمومي
 .2فوائد ال ّدين
ّ
نفقات حسابات  .3نفقات التنمية
الخزينة
العمومي
 .4تسديد أصل الدين
ّ
 .5نفقات حسابات الخزينة
32

االقتصادي .حيث يح ّدد
هنا بالضّ بط يأيت دور التّصنيف
ّ
األسايس للميزانيّة وجوب تقسيم ال ّنفقات ،ليس فقط
القانون
ّ
عن طريق الباب ،ولكن أيضا بحساب “العنوان” ،و“الباب”،
و“الجزء” .وهذا التّقسيم املفيد ج ّدا يق ّدم معلومات عن
العناوين

 .1التّأجري العمومي
 .2وسائل املصالح
العمومي
 .3التّدخّل
ّ
رصف الطارئة
الت
 .4نفقات ّ
العمومي
 .5فوائد الدين
ّ
 .6االستثامرات املبارشة
العمومي
 .7التّمويل
ّ
 .8نفقات التنمية الطّارئة
 .9نفقات التنمية املرتبطة باملوارد الخارجية املوظّفة
 .10تسديد أصل الدين العمومي
الخاصة
 .11نفقات حسابات الخزينة
ّ
 .12نفقات الحسابات ذات التكاليف املشرتكة

ترد نفقات هذه الكيانات اإلدارية مبزيد من التفصيل يف امليزانيات الوزارية ،وهي متوفرة اآلن عىل موقع وزارة املالية) /http://www.finances.gov.tn( .
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[املربع  :4.1استخدام التصنيف الوظيفي وميزان ّية األداء يف تونس

الصحة ،فإنّه
عىل ال ّرغم من أنّه قد يبدومنطقيّا وأكرث إتقاناً للحكومة رصف ّ
الصحية من خالل وزارة ّ
كل نفقات ال ّرعاية ّ
أي مكان آخر .وعىل سبيل املثال ،فإ ّن هناك جزءا
من نادرا ً ما تكون وظائف الحكومة مرتّبة عىل ذلك ال ّنحويف تونس أويف ّ
للرشب لل ّناس ،وتقوم
الصالحة ّ
الصحية يف الحكومة التّونسية ،تقوم به وزارة الفالحة لتوفري املياه ّ
من اإلنفاق عىل ال ّرعاية ّ
الشء ميكن
به وزارة شؤون املرأة واألرسة لتحسني ظروف ال ّنساء وكبار الس ّن الذين يعيشون يف املناطق ال ّريفية .ونفس ّ
والسالمة العا ّمة ،إلخ .لكن لألسف ،ال يت ّم عرض معلومات امليزانيّة يف
أن يقال عن الفئات الوظيفيّة األخرى مثل التّعليم ّ
الوظيفي .وهذا يعني أنّه إذا كنت تريد أن تعرف املبلغ الجملة الذي تنفقه الحكومة عىل
تونس باستخدام التّصنيف
ّ
الصحة أوالتّعليم ،فستحتاج إىل قضاء بعض الوقت يف جمع املعلومات من أماكن مختلفة.
ّ
مؤرشات
بدأت الحكومة التّونسيّة باستخدام ما يس ّمى “ميزانيّة األداء” ،والتي تهدف إىل تقييم أثر نفقات امليزانيّة عىل ّ
قسمت
أداء مح ّددة .وقد بدأت تسع وزارات تنفيذ هذا ال ّنوع من امليزانيّة (انظر املزيد عن هذا يف الباب الرابع) .وقد ّ
ومؤرشات معيّنة لقياس التق ّدم املحرز
كل وزارة عملها إىل (حوايل أربعة) برامج جامعة ،وتح ّدد داخل ّ
ّ
كل برنامج ،أهداف ّ
الناتج عن الربنامج عىل مدى املستقبل القريب .أحد التّغيريات الكبرية التي أسفر عنها هذا اإلصالح ،فضال عن إدخال
األهداف واملؤرشات ،هوأنّه أصبح من املمكن اآلن أن نرى حجم املبالغ التي تنفقها الحكومة ،ليس من خالل وحدة
إداريّة فقط ،ولكن من خالل الربنامج أيضا .وعىل ال ّرغم من هذا ،فإ ّن هذا الجهد يحمل وجهني من أوجه القصور الكبرية:
مام
أ ّوال ،هوأ ّن الربامج غري مح ّددة عىل نطاق واسع كام يجب ،ومعلومات امليزانيّة التي تقابلها مجملة وليست مبابةّ ،
الصعب معرفة حجم ووجهة ال ّنفقات .ثانيا ،وهوأمر عىل عالقة باأل ّول ،ال توجد معلومات عن حجم املبلغ
يجعل من ّ
الصعب ج ّدا للتأكد من آثار اإلنفاق].
الذي يت ّم إنفاقه عىل ّ
كل هدف ّ
ومؤرش .وهذا يجعل من ّ

رصف
نفقات التّ ّ

كل باب .ويق ّدم الجدول  2 .4ملخّصا للعنارص
وجهة إنفاق ّ
االقتصادي يف تونس.
التي تشكّل التّصنيف
ّ

رصف هي ما تنفقه الحكومة عىل عمليّاتها اليوميّة.
نفقات التّ ّ
والرشكات ،فإ ّن عىل الحكومة دفع
وكام تفعل املنظّامت ّ
رواتب موظّفيها (املوظّفني الحكوميّني) ،ودفع فواتري أخرى
(عىل سبيل املثال ،الكهرباء ،املاء ،الخ) .فلنلق نظرة أخرى
رصف يف الجدول  ،2 .4ولكن مع إضافة
عىل قسم نفقات الت ّ
34
وصف موجز لهذه ال ّنفقات هذه امل ّرة.

االقتصادي ميكن
اإلداري والتّصنيف
إ ّن الجمع بني التّصنيف
ّ
ّ
أن يكون وسيلة منطقيّة لتقديم املعلومات عن امليزانيّة ،أل ّن
صيغة الجمع تطلعنا عىل من يقوم بإنفاق األموال وعالم
يت ّم إنفاقها يف نفس الوقت 33.ويف القسم “ب” أدناه ،سرنى
ما يبدوعليه الجمع بني هاذين التّصنيفني يف وثائق امليزان ّية
التّونسيّة.

العمومي) والقسم الثّاين (وسائل
القسم األ ّول (التّأجري
ّ
املصالح) تتوافق مع ما ذكرناه أعاله .فهذه هي ال ّنفقات التي
السلع
متّت تبا ًعا لدفع أجور املسؤولني الحكوم ّيني ورشاء ّ
والصيانة.
والخدمات الالّزمة للتّسيري ّ

نظرة أقرب عىل امليزان ّية من خالل
رصف ونفقات التّنمية
نفقات التّ ّ

ينص عىل أ ّن
نؤكّد مج ّددا ،أ ّن القانون
األسايس للميزانيّة ّ
ّ
معلومات امليزانية يف قانون املال ّية يجب أن يُظهِر َمن
(الباب) سينفق األموال وفيم (العنوان ،الباب ،والجزء) سيت ّم
إنفاقه .وسرنى اآلن ما يبدوعليه هذا عمل ّيا .وسنقوم بذلك
رصف” واآلخر عىل
يف قسمني ،أحدهام يركّز عىل نفقات “الت ّ
نفقات “التّنمية”.
33
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كل جزء.
ينص القانون األسايس للميزان ّية أيضا عىل وجوب توزيع النّفقات إىل موا ّد وفقرات وفقرات فرعية يف ّ
ّ
ميكن العثور عىل هذه التّوصيفات يف مرسوم ت ّم توقيعه يف شهر مارس من سنة ( 1999املرسوم .)529 - 99

العمومي) هوأكرث تعقيدا قليال أل ّن
القسم الثالث (التّ ّدخّل
ّ
تدخّالت ال ّدولة هذه تتّخذ أشكاال مختلفة .فجزء كبري من
السلع األساسيّة ،وال ّنقل ،والوقود.
هذا القسم يتألّف من دعم ّ
ويت ّم تنفيذ هذا ال ّدعم يف شكل تحويالت من وزارة املال ّية إىل
34
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رصف  -األقسام والتّوصيفات
الجدول  :3 .4نفقات التّ ّ
الباب
التّأجري
العمومي
ّ
التّوصيف

العمومي
 .1التّأجري
ّ
أجور املسؤولني
الحكوميني واملسؤولني
القا ّرين وغري القا ّرين،
للمؤسسات
واملنح
ّ
العموم ّية املعتمدة
لألجور العا ّمة.

رصف
نفقات الت ّ
العمومي
 .3التّدخّل
 .2وسائل املصالح
ّ

رصف
 .4نفقات الت ّ
الطّارئة
اعتامدات لتغطية
ال ّنفقات املتعلّقة بالّنقل،
السلع
اإلنفاق عىل ّ
احتياجات مل
وتدخّالت ال ّدولة املبارشة
الضورية
والخدمات ّ
لتشغيل الوكاالت الحكوم ّية ،أوغري املبارشة ،واملساهامت تح ّدد أوتوزّع
يف املنظّامت ال ّدولية ،واملنح أثناء مرحلة
تكاليف صيانة األشغال
اإلعداد لعمل ّية
املؤسسات العموم ّية
إىل
سات
املؤس
ّ
العا ّمة ،واملنح إىل ّ
امليزان ّية.
العموم ّية لل ّنفقات نفسها .لل ّنفقات نفسها.

وزارات أخرى ،والتي ،بدورها ،تكون مسؤولة عن رصف هذه
املدفوعات (مبارشة إىل البائعني ،وليس األفراد) .ودعم الوقود،
مثالً ،الذي سيمثّل  60يف املائة من ال ّدعم يف عام ،2014
الصناعة ،يف حني يت ّم دفع ال ّدعم
رصف وزارة ّ
هوتحت ت ّ
الخاص بال ّنقل من قبل وزارة املواصالت.
ّ

تدير حسابات التّحويالت إىل البلديّات يف البالد .وهناك نوع
ثالث من التّحويالت يف الجزء الثالث وهوالذي توفّر فيه
وزارة ما التّحويل بشكل مبارش إىل املواطنني .ويشكّل نوع
حصة واحدة من ميزانيّة وزارة الشّ ؤون
اإلنفاق هذا أكرب ّ
االجتامع ّية.

نوع آخر من التّحويالت املوجود تحت القسم الثالث هوذلك
مؤسسة عا ّمة أوجهة حكوميّة
الذي يت ّم من وزارة معنيّة إىل ّ
وظيفي من قطاعات الوزارة
أخرى ،عادة تحت مظلّة أوقطاع
ّ
املعنيّة .وميكن العثور عىل أبرز مثال يف وزارة ال ّداخليّة ،التي

أ ّما القسم ال ّرابع فهواملبلغ الذي تتوقّع الحكومة أنّها ستحتاجه
رصف الطّارئة (انظر القسم التّايل للمزيد).
لنفقات الت ّ
واآلن دعونا نلقي نظرة عن كيف يت ّم تصنيف نفقات

الجدول  :4.4اعتامدات امليزانية ،الباب األ ّول ،بحساب األلف دينار تونيس (د.ت)2014 ،

األبواب

العنوان األ ّول
رصف
الجزء األ ّول :نفقات التّ ّ
القسم الثالث
القسم األول
القسم الثاين التّدخل
التأجري
العمومي
العمومي
املصالح
وسائل
ّ
ّ

1

املجلس الوطني
التأسييس

2
3
4
27

53.797
رئاسة الجمهوريّة
92.490
رئيس الحكومة
1.445.576
وزارة الدّاخليّة
وزارة التّكوين املهني 219.106
والتّشغيل
النفقات الطارئة غري -
املوزّعة
العمومي
الدّين
ّ
10.554.866
الجملة

28
29

22.186

القسم الرابع
رصف جملة الجزء
نفقات التّ ّ
األ ّول
الطارئة

2.025

1.023

18.866
10.159
207.350
33.955

5.593
18.030
379.458
1.214

-

-

-

296.186

296.186

1.050.830

5.660.818

296.186

17.562.700

-

25.234

78.256
120.679
2.032.384
254.275

-

296.186

1.475.000
1.475.000

1.475.000
19.037.700

املصدر قانون املاليّة لسنة 2014
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الجزء الثاين
القسم الخامس جملة العنوان
فوائد الدّين األ ّول
العمومي
ّ

-

25.234

78.256
120.679
2.032.384
254.275

دليل املزيانية التون�سية
رصف يف قانون املاليّة .إ ّن الجدول  4 .4هوجزء من الجدول
التّ ّ
(ج) يف قانون املال ّية لسنة ( 2014األبواب  ،26 – 5كلّها
وزارات ،وقد ت ّم حذفها للتّبسيط) .املعلومات املوجودة يف
رصف والفائدة عىل
الجدول تتعلّق بالباب األول (نفقات الت ّ
العمومي).
ال ّدين
ّ

املوظّفة يف مرشوع صغري لتكنولوجيا املعلومات أوبناء
مستشفى البحوث ،تس ّمى نفقات التّنمية .ونظريّا ،تتوازى
هذه ال ّنفقات يف تونس بشكل جيّد مع سياسات وبرامج
التّنمية التي تعرضها الحكومة يف التّنمية االقتصاديّة
35
واالجتامعيّة يف خطتّها الخمسيّة.

هل ترى كيف يجمع هذا الجدول املخترص بني تصنيف
االقتصادي (فيم
إداري ( من ينفق األموال؟) والتّصنيف
ّ
ّ
سينفق األموال؟)

مام
ومع ذلك ،ميكن لنفقات التّنمية أن تشمل أكرث ّ
هوموجود يف الخطّة ألنّها تشمل ال ّنفقات التي ستكون
استثامرات يف املستقبل .وبينام غالبا ما تكون مشاريع
البنية التّحتية الكبرية هي األكرث وضوحا يف نفقات التّنمية،
فإ ّن هناك الكثري من ال ّنفقات األخرى التي تعود بالفائدة
يف املستقبل .ومن امله ّم أن نالحظ هنا أ ّن نفقات التّنفيذ
رصف (عىل
اليومي ّ
للسياسات والربامج يت ّم من نفقات الت ّ
ّ
الرشوع يف تلك
سبيل املثال ،رواتب املم ّرضات) ،حتّى وإن ت ّم ّ
السياسات والربامج بتمويل من نفقات التّنمية (عىل سبيل
ّ
36
الصحية).
املثال ،بناء مركز
أسايس لل ّرعاية ّ
ّ

رصف الطّارئة (القسم )4
تجدر اإلشارة إىل أ ّن نفقات التّ ّ
ليست موزّعة من قبل الوزارة (أوالباب) ،ولكن يت ّم جمعها
لكل الحكومة.
معا يف مبلغ واحد ّ

نفقات التّنمية

ال تنفق الحكومات أموالها عىل العمل ّيات ال ّيوم ّية فقط.
بل يجب عليها أن تستثمر يف مستقبل البالد أيضا .وهذه
االستثامرات ،التي تبدأ ،عىل سبيل املثال ،من ال ّنفقات

وعىل ال ّرغم من أنّه يت ّم تسجيل نفقات التّنمية باعتبارها
نفقة ملرة واحدة يف وثائق امليزانيّة ،فإنّها غالبا ما تساهم

الجدول  : 5 .4نفقات التّنمية ،األقسام والتّوصيفات
الجزء
القسم
التّوصيف

35
36
37

 6االستثامرات املبارشة
برامج ومشاريع التّنمية
التي تنجزها ال ّدولة
أواملؤسسات العموم ّية
ّ

 .3نفقات التّنمية
العمومي
 7التّمويل
 8نفقات التّنمية
ّ
الطّارئة

 9نفقات التّنمية
املدفوعة من القروض
الخارجيّة املوظّفة
نفقات الربامج
اعتامدات لتغطية
اعتامدات املؤسسات
أواملشاريع
احتياجات مل تح ّدد
العامة غري اإلدارية
أواالستثامرات املدفوعة
أوت ّوزع خالل مرحلة
وامل ّؤسسات العامة
لالستثامر ،والتدخالت ،اإلعداد لعملية امليزان ّية .من القروض الخارج ّية
املوظّفة املس ّددة من
وأمالك العاصمة،
الدولة .أنواع الربامج
وتسديد الديون،
واملشاريع واالستثامرات
وتحقيق التوازن املايل.
هي نفسها املوجودة يف
ويشمل هذا الجزء أيضا
القسمني  6و.7
اعتامدات البلديات
لالستثامر والتدخّل.

تنرش وزارة التنمية والتعاون الدويل أيضا اسرتاتيجيات التنمية لكل والية يف البالدhttp://www.mdci.gov.tn/index.php/2012-05-05-09-36-04/strategies-du-developpement .
للحصول عىل قامئة كاملة ألنواع نفقات التّنمية التي ستنفق عليها الحكومة ،من خالل الباب ،يف عام  ،2014انظر الجدول “ب” من املرسوم .5196 – 2013
ميكن العثور عىل هذه التوصيفات يف مرسوم موقّع يف شهر مارس ( 1999املرسوم .)529 – 99
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دليل املزيانية التون�سية
واملؤسسات العموميّة (مثل املستشفيات) عىل مشاريع
ّ
وبرامج مح ّددة ،والتي ميكن أن تشمل توسيع مدرسة،
العمومي
تحديث مستشفى ،أوبرنامج تلقيح .أ ّما التّمويل
ّ
السابع) ،من ناحية أخرى ،فهي ال ّنفقات التي يت ّم
(الجزء ّ
املؤسسات العموميّة غري اإلدارية (مثل الوكالة
تحويلها إىل ّ
للصناعات التّقليديّة،
الوطنية لحفظ الطاقة ،وال ّديوان
الوطني ّ
ّ
واملؤسسات العموميّة
للسياحة ،الخ)،
وديوان
ّ
الوطني ّ
ّ
للسكك الحديديّة ،بنك اإلسكان،
(مثل ّ
الرشكة الوطن ّية ّ
وما إىل ذلك) .كام ميكن أن تذهب بعض هذه األموال
نحواالستثامرات ،ولكن ميكن أيضا أن تستخدم لتسديد
ال ّديون أوالتّوازن املا ّيل.

السياسات ،والربامج ،واملشاريع طويلة األجل .وسوف
يف ّ
نناقش هذا املوضوع بشكل أكرب يف املربّع  ،2 .4ولكن
دعونا أوال نلقي نظرة عىل بعض األمثلة من نفقات التّنمية.
فالجدول  5 .4هوقسم نفقات التّنمية يف الجدول  4 .4مع
توصيفات قصرية إضافيّة (متاما ت ّم القيام به يف جدول نفقات
37
رصف).
التّ ّ
القسامن اللّذان يشكّالن غالب ّية نفقات التّنمية يف تونس هي
العمومي
االستثامرات املبارشة (القسم السادس) والتّمويل
ّ
الرئييس بني هذين القسمني
(القسم السابع) .والفرق
ّ
هوأ ّن االستثامرات املبارشة يت ّم إنفاقها من قبل الوزارات

الجدول  : 6 .4اعتامدات امليزان ّية ،العنوان الثاين ،بحساب آالف الدينار التّونيس (د.ت)2014 ،
العنوان الثّاين
الجزء الثالث :نفقات التنمية

األبواب

القسم
السادس
االستثامرات
املبارشة

1

املجلس الوطني
التأسييس

2
3
4
27

4.059
رئاسة الجمهوريّة
4.545
رئاسة الحكومة
79.440
وزارة الدّاخليّة
وزارة التّكوين املهني 2.760
والتّشغيل
النفقات الطارئة وغري -
املوزّعة
العمومي
الدين
ّ
2.021.145
الجملة

28
29

780

القسم السابع
التمويل
العمومي
ّ

-

القسم التاسع
نفقات التنمية
املدفوعة
القسم الثامن من القروض
جملة الجزء
نفقات التنمية الخارجية
الثالث
املوظفة
الطارئة

-

-

780

الجزء الرابع

القسم العارش
تسديد أصل
العمومي
الدّين
ّ

-

جملة العنوان
الثاين

780

827
3.765
58.800
13.130

-

18.000
200

4.886
26.310
138.240
16.090

-

4.886
26.310
138.240
16.090

-

416.242

-

416.242

-

416.242

1.870.678

416.242

526.435

4.834.500

3.200.000
3.200.000

3.200.000
8.34.500

املصدر :قانون املا ّيل 2014

ويقوم القسم الثّامن ،عىل غرار القسم الرابع يف نفقات
للسنة املال ّية املقبلة.
رصف ،بتوفري نفقات التّنمية الطّارئة ّ
التّ ّ
ويضم الجزء التّاسع نفقات التّنمية املدفوعة من القروض
الخارج ّية .وعىل عكس القروض الخارجية املوظّفة لدعم
38

امليزانية العموميّة ،يتم اعتامد القسم التّاسع لنفقات برامج
38
أومشاريع إمنائ ّية مح ّددة.

الحظ أ ّن مجموع اعتامدات الجزء التاسع (لجميع األبواب) سوف يكون دامئا مساويا للمبلغ املوجود يف الصنف التاسع يف جدول املداخيل يف قانون املال ّية (انظر الجدول  1يف الباب الثاين أعاله).
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دليل املزيانية التون�سية
رموز الفصول ،األقسام ،األقسام الفرع ّية والوالية

ينطبق يف هذا الجدول أغلب ما الحظناه حول الجدول .4 .4
دعونا نلخّص بإيجاز:
•تشمل نفقات الباب الثاين جميع نفقات التنمية ،باإلضافة
العمومي).
إىل نفقات الجزء العارش (تسديد أصل الدين
ّ

األصناف التي شاهدناها يف الجداول أعاله (العناوين،
واألجزاء ،واألقسام) ميكن أن تساعدنا يف الحصول عىل صورة
كبرية حول ما تنفقه الحكومة .وميكننا أن نرى ،عىل سبيل
العمومي أواملقارنة
املثال ،كم تنفق كل وزارة عىل التّأجري
ّ
االستثامري املبارش بني الوزارات .ومع ذلك ،فإ ّن
بني اإلنفاق
ّ
هذا املستوى من املعلومات ال يفيدنا بشكل كبري إذا أردنا أن
نفهم ،عىل سبيل املثال ،اإلنفاق داخل الوزارة .لهذا السبب،
نحن بحاجة إىل حفر أعمق يف املستويات التالية من التوزيع
التونيس :أي الفصول واألقسام
الذي يستخدمه نظام امليزانية
ّ
واألقسام الفرعيّة.

•يت ّم جمع نفقات التّنمية الطارئة (الجزء الثامن) يف مبلغ
للحكومة بأكملها بدون أن يت ّم توزيعها حسب األبواب.
•الفصالن  28و 29هام الفصالن الوحيدان اللذان ال
يتوافقان مع هيئة حكومية معينة (أي الوزارات األربع
التأسييس ،رئاسة الدولة ،ومكتب
والعرشين ،املجلس
ّ
رئيس الحكومة).
▪ الباب الثامن والعرشون (النفقات الطارئة غري
املوزعة) هومبلغ من جزئني :الجزء الرابع (نفقات
الترصف الطارئة) ،التي رأيناها يف الجدول ،4 .4
والجزء الثامن (نفقات التنمية الطارئة) ،التي رأيناها
39
يف الجدول .6.4
العمومي) هوأيضا
▪ الباب التاسع والعرشون (الدين
ّ
مبلغ من جزئني :الجزء الخامس (فوائد الدين
العمومي).
العمومي) ،والجزء العارش (أصل الدين
ّ
ّ
بعد هذه اللمحة الوجيزة عن كيفية توزيع نفقات الباب
األول والباب الثاين ،ال يزال هناك صنف واحد واسع من
ال ّنفقات ،هوحسابات الخزانة .وكام ذكرنا أعاله ،عادة ما يت ّم
اعتامد حسابات الخزانة جانبا للحسابات الوطنية الكبرية مثل
صندوق التشغيل أوصندوق التضامن االجتامعي .ويت ّم توزيع
اعتامدات حسابات الخزينة حسب األبواب ،ولكن توجد
معلومات ضئيلة ج ّدا حول كيفيّة إنفاق هذه األموال من قبل
الوزارات 40.وحتّى امليزانيات الوزارية ،التي توفر الكثري من
املفصلة للميزانيّة ،ال تخربنا شيئا تقريبا عن حسابات
األرقام ّ
الخزينة.

39
40

الفصول
املستوى األ ّول من التّفصيل تحت األقسام هو“الفصول” .وكام
معني ،وتتوافق مع نوع
رأينا ،فإ ّن األقسام واألجزاء لديها عدد ّ
السادس سوف
معني من اإلنفاق (عىل سبيل املثال ،الجزء ّ
يكون دامئا االستثامرات املبارشة) .كام تحمل الفصول أيضا
كل ما ّدة بنوع معني من ال ّنفقات.
عددا معينا أورمزا ،وترتبط ّ
تشتمل جميع رموز الفصول عىل خمسة أرقام .ال ّرقامن
األ ّوالن يشريان إىل الجزء الذي يقع تحته الفصل ،واألرقام
معني من اإلنفاق .دعونا نلقي
الثّالثة األخرية هي ّ
خاصة بنوع ّ
نظرة عىل بعض األمثلة لرموز الفصول لتوضيح هذه النقطة.
كل األبواب (أوالوزارات) تستخدم رموز الفصول نفسها .عىل
ّ
سبيل املثال ،فإ ّن الفصل ( 06.601التي ترد مكتوبة غالبا
بهذه الطّريقة  )06601تكون دامئا لنفقات متلّك األرايض،
سواء التي يقوم بها الباب الرابع (وزارة ال ّداخلية) ،الباب
العارش (وزارة املاليّة) ،أوبعض األبواب األخرى يف الحكومة.

ميكن العثور عىل كيفية اعتامد هذه األموال يف جريدة الرائد الرسمي .املصدر األحدث ،املرسوم  ،3180 – 2013يعود إىل شهر جويلية .).2013
للصناديق ،انظر الجدول “ب” من قانون املال ّية.
لالطالع عىل القامئة الكاملة ّ

38

دليل املزيانية التون�سية
الجدول  : 7 .4مناذج من رموز الفصول
القسم األ ّول :التّأجري
العمومي
ّ
 :01.100أجور املوظفني
الحكوم ّيني.
 :01.101أجور املوظفني
القا ّرين.
 :01.136التّأجري
العمومي حسب الربامج.
ّ

السادس :االستثامرات
السابع :التّمويل
القسم الثّالث :التدخّل القسم ّ
القسم ّ
العمومي
العمومي
املبارشة
ّ
ّ
 :07.800االستثامرات يف اإلدارة
 :06.601متلّك األرايض.
 :03.302التدخّل يف
العا ّمةّ.
االجتامعي.
املجال
ّ
العلمي يف  :07.801االستثامرات يف قطاع
 :03.304التدخّل يف املجال  :06.621البحث
ّ
البحري.
يد
والص
الفالحة
.
االجتامعي
القطاع
العلمي.
ّ
ّ
ّ
ّ
 :07.821مساهامت ال ّدولة.
 :06.748صيانة وتجديد
 :03.307املساهامت يف
املرافق الص ّحيّة.
املنظّامت الدوليّة.
 :07.823التّوازن املا ّيل.
العمومي  :06.761بناء وتوسيع
 :03.336التّدخّل
ّ
املدارس االبتدائ ّية.
حسب الربامج.

رصف) التي سيتم استخدامها يف الوزارات التي ستقوم
املصدر :املرسوم  8( 529 – 99مارس  )1999واملرسوم  31( 3407 – 2012ديسمرب  .)2012نقّح املرسوم  3407 – 2012أجزا ًء من املرسوم  ،529 – 99حيث أضاف رموز فصول جديدة التي لألقسام  1و 2و( 3جميعها تقع يف نفقات الت ّ
بإعداد امليزانية القامئة عىل األداء.

الصعب فهم املعلومات املتاحة مبوجب
ميكن أن يكون من ّ
منطقي يف
الفرعي ،ألنّه ال يوجد منط
رموز القسم والقسم
ّ
ّ
استخدامها .فبينام سيت ّم استخدام رموز الفصل باستمرار
لتحديد أنواع معيّنة من ال ّنفقات ،فإ ّن ال ّرموز املستخدمة
لتعيني األقسام واألقسام الفرع ّية غالبا ما تستخدم ألنواع
مختلفة من ال ّنفقات.

ألي كان إذا أراد
مع هذا ال ّنوع من ترميز الفصول ،ميكن ّ
ككل عىل صيانة وترميم املرافق
معرفة ما تنفقه الحكومة ّ
الصحية ( ،)06.748واملساهامت يف امل ّنظامت ال ّدولية
ّ
( )03.307مثال ،أن يجمع جميع النفقات التي تستخدم هذه
الخاصة للعثور عىل تلك املعلومات .ويف الواقع، ،
الفصل
ّ
تقوم وزارة املالية ،كام هويف املرسوم الذي يتبع دامئا مترير
قانون املال ّية يف أواخر ديسمرب ،بنرش جدولني يق ّدمان نفقات
الحكومة مبوجب الفصل .وللحصول عىل قامئة الفصل األكرث
استخداما ،انظر امللحق .III

يتغري قليال ،وقد تزامن هذا التّغيري
وقد بدأ هذا الوضع املربك ّ
مع ظهور امليزان ّية القامئة عىل األداء .فعىل سبيل املثال ،نجد يف
ميزانيّة وزارة الصحة ،التي بدأت تنفيذ امليزانيّة عىل أساس األداء،
رصف) لإلشارة
تُستَخدم رموز القسم
الفرعي (تحت نفقات الت ّ
ّ
العمومي الذي يقوم بإنفاق األموال .وكمثال عىل
إىل نوع املعهد
ّ
الصحة 08 ،ملعاهد التّدريب ،و05
ذلك ،يت ّم استخدام  09ملعاهد ّ
ملعاهد التّعليم العايل.

رموز األقسام ،األقسام الفرع ّية ،والوالية

توفّر الفصول بعض املعلومات القيّمة ،ولكن فهم امليزانية
غالبا ما يتطلّب الحصول عىل املزيد من التّفصيل .هذا
التفصيل ميكن العثور عليه يف بعض الجداول يف قانون املاليّة
(مثال ،يوفر الجدول “د” تفاصيل حول نفقات التّنمية)
املفصلة.
وامليزانيات الوزارية ،التي توفر أغلب املعلومات ّ
وقد أصبحت هذه املعلومات متاحة يف امليزانيات الوزاريّة
هذه ،املنشورة اآلن عىل موقع وزارة املاليّة ،أل ّن الفصول
موزّعة أكرث إىل “أقسام” و“أقسام فرعية”.

وعىل ال ّرغم من االرتباك الذي نجده يف رموز القسم والقسم
الفرعي ،فإ ّن األقسام واألقسام الفرع ّية ميكنها أن توفّر
ّ
تفاصيل مه ّمة ،غالبا يف شكل معلومات .من ذلك مثال حجم
املبالغ التي تنفقها مستشفيات أومدارس مع ّينة عىل التّأجري
والصيانة والتّحسينات الكربى ،الخ
العمومي ّ
ّ
39

دليل املزيانية التون�سية
الص ّحة
الجدول  :8 .4جدول امليزانيّة من ميزانيّة وزار ة ّ
الفصل
*01137
01137
01137

الفرعي
القسم
ّ
063
064
071

التّوصيف
مستشفى طرببة
مستشفى التّضامن
مستشفى العالية

توقّعات 2013
100.000
70.000
50.000

توقّعات 2014
128.000
88.000
63.000

العمومي ،حسب الربنامج”.
للمؤسسات العموميّة للتّأجري
*املادّة  01137توافق “املنح املعتمدة
ّ
ّ
كل األرقام بحساب الدينار التّونيس (د.ت).
مالحظةّ :

نوع آخر من ال ّرموز – رمز الوالية – مستخدم يف امليزانيات
الوزاريّة ،وإن كان ذلك ل ّنفقات التّنمية فقط .هذا الرمز يتيح
السادس)،
تصنيف العديد من االستثامرات املبارشة (القسم ّ
التي تقوم بها الحكومة ،من قبل الوالية يف املنطقة التي
تحصل عىل هذا االستثامر .وهذا ال ّرمز ميكن أن يكون مفيدا
خاص عندما تحاول معرفة ما إذا كانت بعض الواليات
بشكل ّ

الفرعي ،فإ ّن رموز
لكن لألسف ،وخالفا لرموز القسم والقسم
ّ
ويبني الجدول 8 .4
الفصل ليست مختزلة يف مكان واحدّ .
مثاال لبعض املعلومات من جدول امليزانية الوزاريّة التي توفّر
الفرعي.
تفاصيل عىل مستوى القسم
ّ

الص ّحة
الجدول  :8 .4جدول امليزان ّية من ميزان ّية وزار ة ّ
الفصل الفقسم
*0028 06747
06747
06747

0229
0353

توقّعات  2013توقّعات 2014
100
150

التّوصيف
رمز الوالية
أسايس لل ّرعاية الصح ّية يف بوشامة،
بناء مركز
81
ّ
قابس
الصح ّية يف املحم ّدية 200
13
متوسط لل ّرعاية ّ
بناء مركز ّ
الصح ّية يف ال ّزريبة 200
تحويل مركز
22
أسايس لل ّرعاية ّ
ّ
متوسط لل ّرعاية الصح ّية
مركز
إىل
ّ

100
50

الصحيّة املحلّية واألساسيّة “.
*الفصل  06747توافق “ بناء ،توسيع وتخطيط املرافق ّ
كل األرقام بحساب الدينار التونيس (د.ت).
مالحظةّ :

إنفاق الحكومة ألموالها (أوكيف تخطّط إلنفاق أموالها).

تتلقّى متويالت استثامريّة من الحكومة الوطن ّية (مثل
مستشفيات جديدة ،توسيع مدرسة ،الخ) أكرث من غريها.
الصحة مثاال ملكان
ويبني املقتطف التايل من ميزانية وزارة ّ
استخدام رموز الدولة .وللحصول عىل قامئة رموز الواليات،
انظر امللحق .III

وستبني لك جداول نفقات التنمية بوضوح أرقام امليزان ّية
ّ
نوي
ّ
الس ّ
الخاصة بهذه األصناف الثالثة ،وذلك يف قانون املاليّة ّ
ويف امليزان ّيات الوزاريّة .ويف حني ميكن أن تكون املبالغ الثالثة
هذه نفسها من حيث القيمة ،فإنّها عمليّا مختلفة غالبا،
وبالتّايل فإ ّن معرفة الفروق بني املبالغ الثالثة سيكون متاحا
عند تحليل نفقات التّنمية.

تحليل بيانات االعتامدات وال ّنفقات

اآلن وقد أصبح لدينا فهم جيّد لكيفيّة تصنيف ال ّنفقات وما
يرتتب عنه عىل نطاق واسع ،دعونا نلقي نظرة عىل كيف ّية
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[املربّع  :2 .4مختلف أصناف نفقات التّنمية

ميكن أن تكون نفقات التّنمية مربكة يف وثائق امليزانيّة التونسيّة ألنّها مص ّنفة بثالثة طرق مختلفة (هذا التّصنيف
األسايس للامليّة ،تتمثّل
مختلف عن التّصنيف الذي يستخدم الرموز ،والذي رأيناه للتّ ّو) .فطبقا للفصل  13من القانون
ّ
أصناف نفقات التّنمية فيام ييل:
 .1اعتامدات الربامج :هذا املبلغ ميثّل الكلفة الجمليّة للمرشوع املقرتح ،لك ّنه ال يلزم ال ّدولة بدفع هذا املبلغ بدون
اعتامدات التّع ّهد.
عمومي مقرتح.
 .2اعتامدات التّع ّهد :هذا املبلغ هواملبلغ املتاح ملوظّف مأذون لتنفيذ استثامر
ّ
السنة املال ّية.
 .3اعتامدات ال ّدفع :هذا هواملبلغ الفعيل املق ّرر للوالية يف ّ
وأي من تلك ال ّنفقات
أي من نفقات التّنمية يف امليزان ّية هي للمشاريع الجارية ّ
وتخربك امليزانيات الوزارية يف تونس ّ
مام يتيح لك صورة أوضح ملا تقوم الوزارة باالستثامر فيه .وعالوة عىل ذلك ،ومبا أ ّن امليزانيات
هي للمشاريع الجديدةّ ،
الوزاريّة تعطيك أسامء وأماكن الكثري من مشاريع التّنمية ،فإنّه بإمكانك املزاوجة بني معلومات امليزان ّية وبني ما تعرفه
السكان (مثل ما تحتاجه جهة أووالية مع ّينة عىل سبيل املثال) ملعرفة ما إذا كانت
عن احتياجات قطاعات مع ّينة من ّ
الحكومة بصدد إنفاق األموال حيث ينبغي*.
*

النص املعتمد من سلسلة دراسات حالة لـ “رشاكة امليزانية الدولية”  ،والوارد يف ./http://internationalbudget.org/publications/freeing-funds-to-meet-priorities-and-needs-sikikas-campaign-to-curb-unnecessary-expenditure-in-tanzania :ت ّم
هذا ّ
السنوات نفسها].
إنفاقه فعال يف السنوات السابقة أوقارن بني قوانني املال ّية املختلفة ملعرفة املبالغ التي توقعت الحكومة إنفاقها سنويا عىل مدى ّ

وعند تحليل االعتامدات وال ّنفقات ،سيكون عليك ،يف أحيان
كثرية ،االستفادة من مصادر متع ّددة ،وأحيانا من مصادر
مختلفة تق ّدم معلومات مختلفة .ويف تونس ،عىل سبيل
املثال ،ليس لقوانني املال ّية بيانات تاريخية ،ولذلك ،إذا كنت
ترغب يف إجراء مقارنات لجملة إنفاقات الحكومة عىل مر
األوقات ،فعليك استخدام تقارير التّنفيذ ملعرفة املبالغ.

وهناك أمر قد يبدو غري متوقّع ،ولكن يف أحيان كثرية تكون
جملة اعتامدات الدفع لوزارة ما بالنسبة للسنة املال ّية أعىل
والسبب يف ذلك يف
يف الواقع من جملة اعتامدات التّع ّهدّ .
كثري من األحيان هوأ ّن هناك مشاريع جارية ت ّم “التّع ّهد” بها
السابقة.
السنوات ّ
يف ّ
ومبا أ ّن الحصول عىل أرقام مح ّددة بشأن ما ت ّم إنفاقه فعليّا
يف سنة مالية مع ّينة (مقابل ما تم اعتامده) ،يتطلّب وقتا،
فإ ّن بعض املقارنات التي سيكون عليك القيام بها ستكون بني
السابقة واالعتامدات الحالية (أوالتّقديرات) .وإىل
ال ّنفقات ّ
حدود منتصف  ،2014ليس لدينا األرقام النهائية ملا ت ّم إنفاقه
عامي
يف  ،2013ولذلك استخدمنا اعتامدات أوتقديرات ْ
 2013و 2014إلجراء التّحليل التاريخي أدناه .ومبا أ ّن القيام
بهذا األمر له حدوده ،فإنّه من املقبول القيام بهذا ال ّنوع من
الخاصة باألرقام
املقارنات ،طاملا أنّك واضح يف تقديم نتائجك
ّ
التي متثّل ال ّنفقات الفعل ّية واألرقام التي متثّل ال ّنفقات
املق ّدرة (االعتامدات)؛ والسبب وراء استخدامك األخرية.
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ال تظهر الحكومة التونسية إالّ التصنيفات االقتصاديّة الواسعة
مام يعني أنّك
(انظر الجدول  )2 .4يف تقاريرها التنفيذيّةّ ،
سوف تكون قادرا مقارنة اإلنفاق التاريخي حسب األقسام
فقط ،وليس حسب األبواب .ومع ذلك ،من املمكن اآلن ،وقد
ت ّم نرش امليزانيات الوزاريّة ،القيام ببعض التّحليالت لإلنفاق
42
التّاريخي ألبواب (أي وزارات) محد ّدة.
يف األجزاء املتبقية من هذا القسم ،سنتط ّرق لبعض الجداول
واألرقام ،املستم ّدة من القوانني املال ّية للحكومة وتقارير
التنفيذ ،إلظهار إىل كم املعلومات املتوفرة يف هذه الوثائق

يوفّر تقرير دائرة املحاسبات حول قانون مراجعة امليزانية بعض املعلومات التاريخية عىل جميع األبواب يف مكان واحد (يف مقابل البحث عن هذه املعلومات يف جميع امليزان ّيات الوزاريّة املختلفة) .ومع ذلك ،هناك نوعان من القيود الرئيس ّية لتقرير الدّائرة )1 :كام ورد يف املربّع
التاريخي الذي ميكن القيام به.
مام يح ّد من مدى التّحليل
 9من الباب األول ،فإ ّن آخر تقرير ،املنشور يف منتصف عام ،2014
للسنتني املاليتني  2010وّ ،2011
هوللسنة املالية  – 201وهوتأخري كبري ،و )2املعلومات ،حسب الباب ،يف التقرير هي فقط ّ
ّ
ّ
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حل لغز .ونحن غالبا ما نريد أن نرى
تحليل امليزانيّة يشبه ّ
الصورة الكبرية أ ّوال ،ثم نبدأ يف الحفر للعثور عىل املزيد من
ّ
القرائن .ويف حالة امليزانية التّونسية ،ميكننا أن نبدأ بال ّنظر
يف الك ّيفية التي تنوي بها الحكومة اعتامد أموالها للفصول
الخمسة (الواردة يف الجدول  43.)2 .4ويوزّع البيان 3 .4
جملة اعتامدات الحكومة إىل الفصول الخمسة.

عام تنفق فيه الحكومة
ميكن أن تق ّدم لنا فكرة أساسية ّ
أموالها .ومبا أ ّن تصنيف معلومات امليزانية يف تونس ،عىل
الوطني ،يت ّم باستخدام األجزاء ،واألقسام ،واألبواب
املستوى
ّ
(انظر الجداول  2 .4إىل  6 .4للتّذكري) ،فإ ّن هذه هي الكيفية
التي يت ّم بها تقديم املعلومات يف هذه الجداول واألرقام.
بكل الوسائل ،ولك ّنه يطرح بعض
إ ّن هذا التحليل هوشامل ّ
السبب الذي يجعل بعض الناس يقولون :إ ّن
األفكار حول ّ

رصف
هذا البيان ميكّننا بسعة من رؤية أ ّن
حجمي نفقات الت ّ
ْ
ونفقات التنمية يشكّالن معا حوايل  80يف املائة من اإلنفاق
العمومي (مدفوعات الفائدة
الحكومي ،وأ ّن مدفوعات الدين
ّ

البيان  :1 .4جملة النفقات حسب الفصل:2014 ،ذ
952,800

رصف  ،حسب الجزء2014 ،
البيان  :2 .4نفقات التّ ّ
296,186
2%

3,200,000
1,475,000

17,562,700
سداد الديون
نفقات صناديق
الخزينة

4,834,500
10,554,866
60%

نفقات الترصف
فوائد الدين العمومي
نفقات التنمية

نفقات الترصف الطارئة

املصدر :قانون املاليّة لسنة 2014
املصدر :قانون املالية لسنة 2014

ومدفوعات تسديد أصل ال ّدين) يبلغ  17يف املائة.

1,050,830
6%
التأجري العمومي
وسائل املصالح
التدخل العمومي

مقسمة إىل
رصفّ ،
سنبدأ مع بيان حول جملة نفقات التّ ّ
األقسام األربعة (من  1إىل  )4واملوجودة يف الجدول .2 .4

رصف ونفقات التّنمية تشكّالن جزءا كبريا
ومبا أ ّن نفقات التّ ّ
يقسم
من امليزانية ،ومبا أ ّن نظام التّصنيف
الحكومي كذلك ّ
ّ
هذه األصناف أكرث من ذلك ،فإنّه ميكننا ال ّنظر لرنى بالضبط
كيف يت ّم تقسيم هذين الفصلني.
43

5,660,818
32%

رصف ستذهب إىل
نرى هنا أ ّن أكرب ّ
حصة من نفقات الت ّ
العمومي (الجزء  ،)1يف حني ستذهب ثاين أكرب حصة
التّأجري
ّ
العمومي (الجزء .)3
إىل التّدخل
ّ

كان ميكن أن ننطلق من إنشاء مخطّط دائري من صف “العناوين” املوجود يف الجدول  ،7ولكن مبا أ ّن هذه الفئات ليست مثرية لالهتامم أومفيدة بقدر األقسام ،فقد بدا لنا من األفضل أن نبدأ باألقسام.
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العمومي (القسم  .)7ودعونا نح ّدد مقدار ما تنفقه الحكومة
كحصة من الجملة ،عىل االستثامرات املبارشة وذلك
التّونسيةّ ،
الصيغة التي استخدمناها أعاله لتحديد
باستخدام نفس ّ
حصة قسم واحد من امليزانية الجمل ّية .فهذا القسم يشكّل
ّ
 42يف املائة من نفقات التنمية ،يف حني متثّل نفقات التنمية
نسبة  17يف املائة من ميزانية الحكومة الجملية .وهذا يعني
الخاصة باالستثامرات املبارشة من جملة امليزانية
الحصة
ّ
أ ّن ّ
ستكون حوايل  7يف املائة ((.)100 * )0.17 * 0.42

واآلن وقد حصلنا عىل بيانات من هذين املجالني ،ميكننا
تحديد مقدار املبلغ الذي تتوقّع الحكومة إنفاقه عىل قسم
العمومي
معني كنسبة من ميزانيتها الجمليّة .ولنأخذ التّأجري
ّ
ّ

البيان  :3 .4نفقات التنمية ،حسب القسم2014 ،
416,242
8%
2,021,145
42%

526,435
11%

ويعطينا البيان  5 .4صورة كبرية ومثرية لالهتامم حول ما
تخطط الحكومة إلنفاقه يف عام  .2014ومع ذلك ،قد تكون
هذه املعلومات أكرث فائدة لوكان لدينا بعض النقطة املرجعية
ملقارنتها بها .ويوفّر لنا الجدول  .10 .4توزيعا لل ّنفقات
العامة عىل مدى ع ّدة سنوات .وميكن لهذه املص ّنفات أن
تكون مفيدة ،عىل سبيل املثال ،لرنى محور التعديالت الكبرية
(أوالصغرية) التي تقوم بها الحكومة عىل إنفاقها( .هذه
املعلومات ال ميكن العثور عليها يف قانون املاليّة ،ولك ّننا ميكن
العثور عليه يف تقارير التّنفيذ وزارة املالية).

1,870,678
39%
التمويل العمومي
نفقات التنمية الطارئة

االستثامرات املبارشة
نفقات التنمية
املوظفة
املصدر :قانون املالية لسنة 2014

يستند الجدول  10 .4عىل مزيج من ال ّنفقات الفعل ّية
(للسنوات املاليّة
(للسنوات املالية  )2010-2012واالعتامدات ّ
ّ
 .)2013-2014وهذا أمر شائع إىل ح ّد ما مع جداول امليزانية
أل ّن الحكومة تستغرق وقتا طويال للحصول عىل أرقام دقيقة
بخصوص اإلنفاق الفعيل .وكام سبق أن ذكرنا ،فإ ّن تقديم
املعلومات بهذه الطريقة هومقبول ،طاملا كان ذلك يوضّ ح
ج ّيدا ال ّنفقات التقديريّة وال ّنفقات .وفيام ييل بعض املالحظات
السيعة عن هذا الجدول:
ّ
رصف خالل
حصة امليزانية
ّ
•ارتفعت ّ
املخصصة لنفقات الت ّ
السنوات الخمس املاضية ،يف حني أ ّن اإلنفاق عىل نفقات
ّ
كحصة من الجملة ،قد انخفض.
التّنميةّ ،

رصف،
كمثال عىل ذلك .فهويشكّل  60يف املائة من نفقات الت ّ
وهذه األخرية هي  63يف املائة من جملة امليزانية .وهذا
العمومي سوف يشكّل ما يقرب من  38يف
يعني أن التّأجري
ّ
املائة (( )100 * )0.63 * 0.60من امليزانية الجمل ّية للحكومة.
ولرنى اآلن كيف يت ّم توزيع ثاين أكرب فصل ،أي نفقات
يقسم البيان  5 .4نفقات التّنمية إىل األقسام األربعة
التّنميةّ .
(من  6إىل  )9املوجودة يف الجدول .7
يذهب القسم األكرب من نفقات التنمية نحواالستثامرات
املبارشة (القسم  ،)6يف حني يذهب ثاين أكرب قسم إىل التمويل

العمومي ووسائل
•بينام استق ّر اإلنفاق عىل التّأجري
ّ
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الجدول  :10 .4توزيع النفقات2014 – 2010 ،
2010
37.9%

التّأجري العمومي

2011
37.0%

2012
37.2%

*2013
35.6%

**2014
37.5%

وسائل املصالح

4.7%

4.3%

4.2%

3.6%

3.7%

13.3%

18.9%

21.5%

25.7%

20.8%

العمومي
التدخّل
ّ
رصف الطارئة
نفقات الت ّ

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

1.1%

كحصة من الجملة
رصف ّ
نفقات الت ّ

55.9%

60.3%

62.9%

65.5%

63.1%

االستثامرات املبارشة

8.0%

7.0%

7.1%

6.7%

7.2%

العمومي
التّمويل
ّ
ال ّنفقات املدفوعة من القروض الخارج ّية املوظّفة

7.7%

8.4%

8.3%

6.4%

6.7%

4.2%

2.9%

2.0%

1.7%

1.9%

حسابات الخزينة لنفقات التنمية

4.5%

4.5%

3.1%

2.6%

2.7%

نفقات التنمية الطّارئة

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

1.5%

كحصة من الجملة
نفقات التنمية ّ

24.1%

22.8%

20.5%

17.5%

19.9%

مدفوعات الدين

6.4%

5.7%

5.4%

5.2%

5.2%

تسديد أصل الدّين

13.8%

11.6%

12.3%

10.9%

11.4%

اإلقراض

-0.2%

-0.4%

-1.1%

0.9%

0.4%

كحصة من الجملة
ال ّنفقات األخرى ّ

20.0%

17.0%

16.6%

17.0%

17.0%

جملة ال ّنفقات

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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مل يتم العثور عليها يف الجداول يف قانون املاليّة .وإدراج
هذه الصنف ،الذي يق ّدم لنا مبلغ حسابات الخزينة
املعتمدة لل ّنفقات التّنمية ،يف هذا الجدول يؤ ّدي إىل
وجود تباين بني مبلغ جملة النفقات التّنمية املوجودة
يف الجدول “ت” ( )Cمن قانون املاليّة وجدول النفقات
املوجود يف تقارير التنفيذ .وهذا التّباين ليس نتيجة خطأ
ما ،وإمنّ ا هوانعكاس لطريقتني مختلفتني من طرق تقديم
كل حسابات الخزينة
املعلومات (ألنه يف قانون املال ّيةّ ،
جملة معا).

املصالح (كنسبة مئوية) انخفض قليال فقط ،ارتفع اإلنفاق
العمومي بشكل ملحوظ .سننظر أكرث يف
عىل التّدخل
ّ
هذه الزيادة يف الحقا من هذا القسم.
رصف يتوافق مع انخفاض يف
•هذه الزيادة يف نفقات الت ّ
اإلنفاق ،من وجهة نظر مئوية ،عىل االستثامرات املبارشة،
العمومي.
العمومي ،ونفقات تسديد الدين
والتمويل
ّ
ّ
ويبدوأ ّن هذا إشارة إىل أ ّن الحكومة ق ّررت أ ّن التدخّل
العمومي (نفقات ال ّدعم والتحويالت إىل الهياكل العموميّة،
ّ
والتّحويالت املبارشة للمواطنني) يجب أن يأخذ األولويّة
أمام نفقات التّنمية (االستثامرات املستقبليّة) .وميكنك أن
تق ّرر مع مزيد من املعلومات حول طبيعة ما تم إنفاقه
أوقطعه ،ما إذا كان قرار الحكومة هذا يبدومناسبا.

•يف حني أ ّن هذا التّناقض ميكن أن يكون مربكا ،فإنّه ال
يعطينا املعلومات الجديدة التي ميكن أن تكون مثرية
لالهتامم ومفيدة .ونحن اآلن ميكن احتساب مقدار
املخصص جانبا من حسابات الخزينة (جملتها
املبلغ
ّ
 952.800.000د.ت) لنفقات التّنمية (765.500.000
د.ت) .والجواب هواألخري أن نقسم الرقم األخري

•جزء من نفقات التّنمية يف هذا الجدول يأيت من
“حسابات الخزينة لنفقات التّنمية” ،وهي الفئة التي
44

جملة املبالغ لحسابات الخزينة موجودة يف الجدول “ت” ( )Cمن قانون املال ّية.
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املقارنات طوال الوقت .ولكن ماذا لوأردنا معرفة املزيد عن
قسم بعينه؟

( )765.500.000عىل ال ّرقم الرقم األ ّول (:)952.800.000
44
 0.80أو 80يف املائة.

أحد األشياء التي الحظناها يف الجدول  10 .4أعاله هو

الجدول  8 .4مثري لالهتامم ألنّنا نقارن األقسام ونقوم بهذه

العمومي2014 – 2010 ،
البيان  :4 .4التد ّخل
ّ
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* بيانات  2013هي من قانون املالية التكمييل لسنة  ،2013وبيانات  2014هي من قانون املالية لسنة .2013

(خاصة نفقات دعم املوا ّد األساسيّة والوقود وال ّنقل)
حني أنّها ّ
العمومي .كذلك،
شكّلت أغلب ّية طفيفة من نفقات التّدخّل
ّ
ككل زيادة مطّردة خالل الفرتة من
العمومي ّ
شهد التّدخّل
ّ
 2010حتّى عام  ،2013ولكن يبدوأ ّن هذا النوع من اإلنفاق
سينخفض يف عام  ،2014وذلك نتيجة انخفاض متوقّع (من
خاصة.
عام  )2013يف دعم الوقود ّ

العمومي يف
أ ّن هناك زيادة كبرية يف اإلنفاق عىل التدخّل
ّ
السنوات األخرية ،لذلك سيكون من املثري لالهتامم أن نرى
السابقة حول
مصدر هذه الزيادة .وتذكّر من املناقشة ّ
العمومي أ ّن هذه التّدخّل يتخذ أشكاال مختلفة.
التدخّل
ّ
السلع
فبعضه أنفقته الوزارات لل ّدفع للباعة ّ
(خاصة لدعم ّ
األساس ّية ،وال ّنقل ،والوقود) .تت ّم التّحويالت األخرى إىل الجهات
الحكومية األخرى ،وخاصة البلديات ،ويت ّم نقل جزء أصغر من
الحكومة مبارشة إىل األفراد كجزء من شبكة التّأمني االجتامعي.
والشّ كل التايل مستم ّد من املعلومات املوجودة يف تقارير
تنفيذ الحكومة.

ماذا الذي نالحظه حول هذه األنواع الثالثة من ال ّدعم؟ أوال،
شكّل دعم النقل دامئا أصغر نسبة ،ومل تزد كثريا منذ عام
 .2010ثانيا ،عىل ال ّرغم من أ ّن نفقات دعم السلع األساسية
ودعم الوقود ،يف عام  ،2010كانت متساوية إىل ح ّد ما ،فإ ّن
السنوات األربع
دعم الوقود قد ازداد بشكل ملحوظ خالل ّ
املاضية.

أفضل نوعا ما لنفقات الت ّدخل
يق ّدم البيان  6 .4صورة َ
ويبني أ ّن نفقات ال ّدعم شكّلت ،منذ
العمومي منذ عام ّ .2010
ّ
العمومي يف
سنة  ،2011جزءا كبريا من جملة نفقات التدخّل
ّ
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كام ذكر أعاله ،مل تكن تقارير تنفيذ الحكومة تاريخيا شاملة وال
تق ّدم لنا أيّة تفاصيل حسب الباب .وبالتايل ،إذا أردت أن ننظر
إىل اإلنفاق الفعيل (ملقارنته باالعتامدات) أوإذا أردت االطّالع
عىل غري ذلك من املعلومات (مثل عدد املوظّفني) داخل الوزارة
أواإلدارة ،فستكون بحاجة إىل النظر يف امليزانيات الوزارية التي
نرشت مؤ ّخرا ،والتي بدأت وزارة املالية بإطالقها يف عام .2013
وسوف نقوم بإلقاء نظرة عىل ميزانية من امليزانيات الوزارية يف
الباب الخامس من هذا الدليل.

إ ّن مثل هذا التحليل املوجز يوضّ ح مل من املفيد غالبا
االنطالق من نظرة عا ّمة ج ّدا قبل أن نلقي نظرة فاحصة.
فالبيان  12يخربنا أنّه مع ثورة  ،2011ق ّررت الحكومة إنفاق
املزيد عىل ال ّدعم .ومبا أ ّن االقتصاد كان يف مأزق وكذلك
ال ّناس ،فإ ّن هذا القرار كان له ما ي ّربره.
الجدول  8 .4والبيان  4.6ت ّم تناولهام مجتمعني ،ومع ذلك،
يثري هذا أسئلة أخرى ،وهوأمر يتطلّب املزيد من تحليل
امليزانية .مثال:
•ملاذا ق ّررت الحكومة إنفاق املزيد عىل دعم الوقود دون
السلع األساسية)؟
غريه من أنواع ال ّدعم (مثال ،دعم ّ

وحتى اآلن ،فإ ّن املعلومات التي شاهدناها حول االعتامدات
وال ّنفقات تعطينا فكرة عن الكيفيّة التي تنفق بها الحكومة
أموالها ،استنادا إىل التّصنيف االقتصادي؛ وبعبارة أخرى ،كم
العمومي مقارنة مبا
تنفق الحكومة لتأجري موظفي القطاع
ّ
تنفقه عىل االستثامرات املبارشة ،أوما هومقدار املبلغ الذي
تغري من جملة نفقات التنمية التي رصفتها الحكومة مدى
ّ
السنوات الخمس املاضية.
ّ

أي نوع من مشاريع وبرامج التّنمية التي ت ّم قطعها
• ّ
ظل انخفاض االستثامرات املبارشة (القسم
أوتأجيلها يف ّ
كحصة من امليزانية.
 )6والتّمويل
العمومي (القسم ّ )7
ّ
ظل ثابتا .فهل
•اإلنفاق عىل األجور ،كنسبة من جملة اإلنفاقّ ،
العمومي هونفسه تقريبا؟
ظل نفس عدد موظّفي القطاع
ّ
ّ
وإذا كان األمر كذلك ،هل يعني هذا أ ّن أجورهم ظلّت راكدة
ومل يت ّم مواكبتها مع التّضخّم (ارتفاع تكاليف املعيشة)؟ وكم
ككل ،وعددهم حسب الباب؟
هوعدد موظّفي الحكومة ّ

ومع ذلك ،من القضايا املثرية للقلق عند بعض املنظامت قد تكون
حاجتها إىل معرفة الكيفيّة التي تنفق بها الحكومة أموالها عىل
تغري
قطاع معني (عىل سبيل املثالّ ،
الصحة واألمن والتّعليم) وكيف ّ
اإلنفاق عىل القطاعات مع مرور الوقت .ولتحديد ذلك ،نحتاج
إىل ال ّنظر يف جداول امليزان ّية التي توفّر لنا تصنيفا إداريّا .لقد رأينا
بالفعل أ ّن قانون املاليّة ،الذي يحتوي عىل معلومات امليزانية
موزّعة حسب الباب ،لديها تصنيفات إداريّة قد تكون مفيدة،
ولكن لسنة مالية واحدة فقط .وللحصول عىل منظور طويل األجل
لإلنفاق حسب الباب ،سيكون علينا حشد املعلومات من مصادر
أخرى ،مثل تقرير دائرة املحاسبات عىل قانون مراجعة امليزانية.
والجدول التّايل يظهر لنا خمس سنوات من اإلنفاق الفعيل واإلنفاق
التّقديري حسب الباب وذلك من خالل املعلومات الواردة يف تقرير
التّدقيق ومن قوانني املالية.
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الجدول  :11 .4اعتامدات ونفقات امليزانية ،كجزء من جملة اإلنفاق ،حسب الباب 2014 – 2010
الباب

وزارة ال ّداخل ّية
وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال ّية
وزارة ال ّدفاع
وزارة التّنمية الجهويّة والتّخطيط
وزارة الفالحة
الصناعة
وزارة ّ
والصناعات التّقليديّة
وزارة التّجارة ّ
وزارة التّجهيز
وزارة ال ّنقل
وزارة املرأة وشؤون األرسة
وزارة الشّ باب وال ّرياضة
الص ّحة
وزارة ّ
وزارة الشّ ؤون االجتامع ّية
الرتبية
وزارة ّ
العلمي
وزارة التّعليم العايل والبحث
ّ
وزارة التكوين املهني والتشغيل
العمومي
الدين
ّ
الجملة
10.9%
100.0%

2011

2010

6.1%

6.5%

4.2%

4.3%

4.5%
4.9%
4.5%
4.1%
3.1%
0.3%
1.5%
5.6%
2.1%
16.4%
6.1%
0.3%
20.0%
100.0%
10.8%
100.0%

4.5%
5.1%
4.1%
5.2%
2.3%
0.3%
1.6%
5.8%
1.9%
15.7%
6.1%
1.3%
18.4%
100.0%
13.2%
100.0%
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2012

7.5%
0.03%
4.1%
2.8%
4.7%
8.4%
5.3%
5.1%
2.2%
0.3%
1.6%
5.0%
2.5%
13.0%
4.9%
3.2%
16.2%
100.0%
16.6%
100.0%

2013

8%
0.02%
4.6%
1.7%
4.3%
11.1%
5.4%
5.1%
1.6%
0.3%
1.7%
5.4%
2.9%
13.1%
5%
3.2%
15.8%
100.0%
16.4%
100.0%

2014

8.1%
0.02%
5.5%
1.7%
3.7%
10.7%
5.4%
4.6%
2.1%
0.3%
1.6%
5.4%
2.8%
13.1%
5%
2.4%
16.7%
100.0%
Other
Total
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املستجدات األخرية
الباب الخامس:
ّ
•نرش امليزان ّيات الوزاريّة – الحصول عىل املعلومات هو،
أسايس لقدرة املجتمع املدين عىل رصد
بطبيعة الحال ،أمر
ّ
وتحليل ميزانية الحكومة .ويوفّر هذا القسم قامئة يف
أنواع املعلومات التي أصبحت اآلن متاحة يف امليزانيات
الوزاريّة.

تتطلب املنارصة الفعالة حول ميزانية الحكومة
من نشطاء املجتمع املدين مواكبة اإلصالحات
العمومي .وميكن لهذه اإلصالحات
يف القطاع
ّ
أن تكون ذات تداعيات متع ّددة .وأه ّم تلك
السياسات العا ّمة.
التّداعيات ،اآلثار املبارشة عىل ّ
السكان ،ولك ّنها ميكن أن تؤث ّر
وبالتّايل عىل حياة ّ
عىل ال ّنفاذ إىل معلومات امليزانية وجودتها .ويق ّدم
هذا الفصل شيئا من املعلومات األساس ّية عن
العمومي ذات
بعض اإلصالحات األخرية يف القطاع
ّ
الصلة بعمل املحللني وناشطي املجتمع املدين
ّ
املهت ّمني بامليزانيّات العموميّة:

•الجهود الحكوم ّية األخرى لزيادة الشّ فاف ّية واملساءلة
واملشاركة – القسم األخري من الباب يلقي نظرة عىل
الجهود اإلصالحية األخرى التي تقوم بها الحكومة ،مبا يف
ذلك إدخال تحسينات أخرى عىل ال ّنفاذ إىل املعلومات،
مبا يف ذلك نرش املزيد من وثائق امليزان ّية ،والجهود التي
تبذلها الحكومة للعمل مع املجتمع املدين.

رصف يف امليزان ّية حسب األهداف:
التّ ّ

السنوات القليلة املاضية ،بدأت الحكومة التونسية
عىل مدى ّ
تنفيذ امليزانية حسب األهداف .ويهدف هذا الجهد إىل
إصالح املالية العموم ّية لتكون امليزانية (إعدادا وتنفيذا
ومؤرشات مح ّددة لألداء .ويتمثّل
وتدقيقا) مرتبطة بأهداف ّ
هدف اإلصالح يف ضامن أن تعكس امليزان ّية (والحوكمة بشكل
عا ّم) بأكرث دقّة التّكاليف الحقيقيّة للربامج والسياسات التي
تهدف الحكومة إىل تحقيقها ،وأن يكون تأثري امليزانية عىل
الجمهور أكرث قابلية للقياس وأكرث وضوحا ،وذلك من خالل
املعايري واملؤرشات املح ّددة يف امليزانية.

•امليزانيّة القامئة عىل األداء – امليزانيات القامئة عىل
األداء هي امليزانيات التي يت ّم عرضها يف شكل يسعى
لربط امليزانية عن كثب بسياسات وخطط الحكومة،
والتأكّد من إمكان ّية تقييم تأثريها بانتظام .ويوفّر هذا
اإلصالحي ،وجدوال
القسم مق ّدمة وجيزة لهذا الجهد
ّ
زمن ّيا للمراحل ،ومثاال عىل الكيف ّية التي يت ّم بها تقديم
املعلومات اليوم بهذا الشكل عىل املستوى الوزاري.
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رصف يف امليزانية
ومن املحتمل أن يقدم هذا إصالح الت ّ
حسب األهداف معلومات مفيدة للغاية ملنظّامت املجتمع
املفصلة للربامج
املد ّين وال ّناشطني .أ ّوال ،ستس ّهل اإلعداد ّ
كل وزارة رؤية كيف ّية تقسيم الوزارات
العريضة داخل ّ
السهل تقييم متاسك
لعملها .وباإلضافة إىل ذلك ، ،سيكون من ّ
كل وزارة اليوم ترشح ماهية
خاصة وأ ّن ّ
العمل يف وزارة ما ّ
تغريت،
اسرتاتيجيّات برنامجها .مبعنى هل أ ّن اسرتاتيجيّاتها ّ
وإذا كان األمر كذلك ،ملاذا؟ وهل أ ّن الربامج واملشاريع
الفرعية تتامىش مع اسرتاتيجياتها الربنامجيّة املعلنة؟

رصف يف امليزانيّة حسب
يف عام  ،2003تم إنشاء وحدة الت ّ
األهداف  )GBO(45يف وزارة املالية ،وبعد ذلك بعام،
األسايس للميزانيّة املنقّح حديثا ( )OBLما ّدة
اشتمل القانون
ّ
(املادة  )11التي ساعدت عىل وضع األساس القانوين لتنفيذ
ونصت املادة  11عىل
رصف يف امليزانيّة حسب األهدافّ .
الت ّ
أ ّن اعتامدات الربنامج يجب وضعها لتحقيق “أهداف ونتائج
مح ّددة ميكن تقييمها” ،وينبغي أن تسهم هذه الربامج يف
تنفيذ “إسرتاتيجية ذات مصلحة وطنية”.
الرتبية،
(الصحةّ ،
يف عام  ،2008تم اختيار خمس وزارات ّ
التّعليم العايل ،الفالحة ،والتشغيل) لتكون الوزارات،
أو“ال ّدفعة األوىل” التجريب ّية ،للبدء يف تنفيذ امليزان ّية حسب
األهداف .وطُلِ َب من هذه الوزارات إعداد ميزانيّاتها بنفس
الصيغة القدمية ،وكذلك إعداد ميزان ّية قامئة عىل األهداف.
ّ
وتعني األخرية أ ّن الوزارات ،يف الواقع ،ستحتاج إىل إعادة
هيكلة ميزانياتها بطريقة من شأنها أن تظهر املبلغ الذي
كان يت ّم إنفاقه حسب الربنامج .كام تعني أنّها تحتاج أيضا
(وكل
كل وزارة ّ
إىل خلق إطار أداء ،من شأنه أن يح ّدد داخل ّ
واملؤرشات
برنامج داخل الوزارات) ،االسرتاتيجيات واألهداف
ّ
كل وزارة لتقييم أثر االسرتاتيجياّت
التي ستستخدمها ّ
واألهداف .وقد أطلقت هذه الوزارات الخمس امليزانيات
القامئة عىل األهداف ألول مرة يف عام  ،2013ويف عام
 2014أطلقت دفعة أخرى من الوزارات (التّجهيز والبيئة
والصناعة ،واملال ّية ،وال ّنقل) ميزانيات قامئة عىل األهداف،
ّ
ليصل بذلك عدد الوزارات التي نفّذت هذا اإلصالح إىل
تسعة وزارات( .هذه الوزارات متثّل ثلثي امليزان ّية تقريبا دون
العمومي) .كام توجد خطّة لتعميم
اعتبار مدفوعات ال ّدين
ّ
استخدام امليزانيات القامئة عىل األهداف يف كافّة الوزارات،
ولكن مل يتّضح بع ُد األجل املح ّدد إلمتامها.

45
46

رصف يف امليزانيّة حسب األهداف له مزايا
إ ّن برنامج التّ ّ
مح ّددة للباحثني ومنارصي امليزان ّية .أبرز تلك املزايا ،أ ّن
ومؤرشات
امليزانيّات القامئة عىل األهداف تشمل أهداف ّ
كل برنامج .وميكن رصد هذه األهداف
أداء مح ّددة يف ّ
واملؤرشات بانتظام ملعرفة ما إذا كان الربنامج بصدد تحقيق
ّ
أهدافه .وعالوة عىل ذلك ،أصبح من املمكن اآلن ،مبا أ ّن
معلومات امليزانيّة أصبحت اليوم موزّعة حسب الربنامج
ضمن امليزان ّية القامئة عىل األهداف ،إجراء مقارنات ال تستند
العمومي مقابل
االقتصادي (مثال ،التّأجري
فقط عىل التّصنيف
ّ
ّ
االستثامرات املبارشة) ،ولكن أيضا حسب الربنامج (مثال،
الصحيّة األساسيّة مقابل خدمات املستشفيات يف
ال ّرعاية ّ
الصحة).
وزارة ّ
دعونا ننظر إىل مثال لتوضيح ما ميكن أن يتعلّمه املجتمع
رصف يف امليزانيّة حسب األهداف .البيان
املد ّين من خالل الت ّ
الصحة ويظهر جميع الربامج
األ ّول أدناه مستم ّد من وزارة ّ
والربامج الفرعيّة داخل الوزارة .ويوضّ ح البيان الثاين أمثلة
الرتبية
قليلة لألهداف
ّ
واملؤرشات املستخدمة من قبل وزارة ّ
46
يف ميزانيّتها القامئة عىل األهداف.

رصف يف امليزان ّية حسب األهداف” زيارةhttp://www.gbo.tn :
ملزيد املعلومات عن “التّ ّ
لكل ميزانيات الوزارات ،اطّلع عىل .http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=1&Itemid=712&lang=fr :
للحصول عىل نسخ ّ
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الص ّحة
البيان  :1 .5الربامج والربامج الفرعيّة يف وزارة ّ
الربامج
الصحية األساسية
ال ّرعاية ّ

خدمات املستشفى
أبحاث وخدمات
الجامعي
املستشفى
ّ
القيادة والدّعم

الجدول 1 .5ك بعض األهداف واملؤرشات التي
الرتبية
تستخدمها وزارة ّ

الربامج الفرعيّة

املؤرش

2012

تقدير
2013

البرشي
الوطني لألرسة والعمران
الديوان
ّ
ّ

 :#1التعليم  :#2تحسني
املخرجات
االبتدا ّيئ
الداخلية
للمدارس
االبتدائية

 :#2.2نسبة
التالميذ الحاصلني
متوسط
عىل متكّن ّ
يف اللغة العربية

68.75%

79.02%

الص ّحة العموم ّية
معاهد ّ

 :#1التّعليم  :#2تحسني
املخرجات
االبتدا ّيئ
الداخلية
للمدارس
االبتدائية

 :3 .#2نسبة
التالميذ الحاصلني
متوسط
عىل متكّن ّ
يف اللغة الفرنسيّة

 :#2التّعليم  :#1تقليص
التّفاوت بني
اإلعدادي
ّ
الواليات
والثّانوي

 :#1.1الفرق بني
النسبةات العليا
والدّنيا (نسب
مئويّة) لتحصيل
درجة الباكالوريا
بني الواليات

الربنامج

الصحيّة األساسيّة
مراكز ال ّرعاية ّ

املستشفيات الجهويّة
املستشفيات املحلّ ّية

املتخصصة
املراكز
ّ
الهياكل اإلداريّة املركزيّة واملحلّية
اإلعالمي
املركز
ّ

نرش امليزان ّيات الوزاريّة
يف الوقت الذي توفّر فيه امليزانيات القامئة عىل األداء
معلومات قيمة جدا ،من امله ّم أيضا دراسة ميزانيات الوزارات
التي ت ّم إنتاجها باستخدام التّصنيف اإلداري  /االقتصادي
التقليدي ،ألنّها تحتوي أيضا عىل ثروة من املعلومات .وتعرض
ّ
النفقات املبينة يف امليزانيات الوزارية مع تفاصيل أكرب بكثري
مام ميكن العثور عليه يف قانون املاليّة .وقبل عام ،2013
ّ
مل تتح الحكومة امليزانيات الوزارية للجمهور ،ولكن بسبب
ضغوط من املجتمع املدين 47،بدأت الحكومة نرش هذه
امليزانيات عىل موقع وزارة املالية.

46.59%

33.11%

52.43%

30.59%

79%

53%

28%

Source: Ministry of Education budget is available at http://www.cnudst.rnrt.tn/index26e1.html?jort_fr

معينة أومستشفى أومرشوع أوبرنامج مح ّدد ،الخ.
•الوحدات اإلدارية  -توفّر امليزانيات الوزارية التفاصيل
حول الوحدات اإلدارية داخل الوزارات .وهذا يعني أنّه
من املمكن أن نرى ميزانيّات إدارات ومكاتب ومعاهد
مح ّددة وما إىل ذلك .مع العلم أ ّن هذه التّفاصيل ميكن
أن تكون مفيدة للتّحليالت التي تركّز عىل قضايا معيّنة
(مثل ،إدارة املياه ،وص ّحة األم ،الخ) وهي مسؤوليات
وحدة إدارية مح ّددة.

وفيام ييل بعض التّفاصيل املفيدة التي ميكنك العثور عليها يف
امليزانيات الوزارية:
•الفصول ،األقسام ،واألقسام الفرع ّية – العديد من الجداول
يف امليزانيات الوزارية تستخدم هذه الرموز الثالثة ،التي
ميكن أن توفّر تفاصيل ال ّنفقات الها ّمة 48.ومن األمور
ذات األهمية الخاصة ألولئك الذين يعملون عىل القضايا
املحلية هوأ ّن ال ّرموز واألقسام الفرعية تستخدم أحيانا
لإلشارة إىل وجهة األموال ،عىل سبيل املثال ،إىل مدرسة
47
48

الهدف

تقدير
2014

السنوي تقريبا
•البيانات التّاريخية – ال يوفّر قانون املاليّة ّ
عىل أيّة معلومات حول حجم االعتامدات أوالنفقات
السنوات السابقة .وهذا ال ّنوع من املعلومات ميكن،
يف ّ
مع ذلك ،العثور عليه يف امليزان ّيات الوزاريّة .حيث توفّر
معظم امليزانيات الوزارية ثالث سنوات من املعلومات
رصف ونفقات
معظمها يف شكل مجاميع لنفقات الت ّ
التّنمية ،ولكن غالبا ما تق ّدم أيضا معلومات أكرث تفصيال

انظر./http://goingnext.com/opendata/2012/06/20/les-vrais-salaires-des-ministres-tunisiens-ou-comment-expliquer-un-trou-de-86-dans-le-budget-de-letat :
انظر عىل سبيل املثال الجدول XXXأعاله.

50

دليل املزيانية التون�سية
جهود أخرى لل ّدولة لزيادة الشّ فاف ّية،
واملساءلة ،واملشاركة

(من الفصول واألقسام مثال) .هذا النوع من املعلومات
عام إذا كانت وزارة
ميكن استخدامه للتع ّرف بسهولة ّ
أوأقل عىل نفس
(أووحدة إدارية أخرى) تنفق أكرث ّ
السابقة.
املنطقة ّ
السنوات ّ
مام كانت عليه يف ّ

يوفّر تنفيذ امليزانيّة عىل أساس األداء ونرش امليزانيّات الوزاريّة
أي وقت مىض للمجتمع املد ّين
املزيد من الفرص أكرث من ّ
للمشاركة يف عمليّة امليزانيّة يف تونس .ومع ذلك ،يف ح ّني
أ ّن هذه الجهود التي تبذلها الحكومة جديرة بالثناء ،فهي
ستتطلّب مراقبة مستمرة من املجتمع املد ّين ،ليس ملج ّرد
التّأكّد من أ ّن الحكومة تتابع خالل التزاماتها واالستفادة
من املعلومات املتوفّرة ،ولكن أيضا للضّ غط من أجل إدخال
تحسينات عىل ميزان ّيات األداء وعىل املوا ّد التي تنرشها
الوزارات كذلك.

•ال ّرموز عىل مستوى الوالية – عدم املساواة بني الجهات
قضية مهمة يف تونس .ومعظم املعلومات املوجودة،
سواء يف قانون املال ّية أويف امليزانيات الوزارية ،ال يح ّدد
أي منطقة ،والية ،أومكان يف البلد يت ّم توجيه نوع ما
إىل ّ
يبني ذلك .فعىل سبيل املثال،
من النفقات .لكن بعضها ّ
تتضمن جداول امليزانية لنفقات التنمية يف امليزانيّة
الوزارية رمزا يح ّدد ال ّدولة الوالية التي سيت ّم فيها
اإلنفاق 49.وهذا ال ّنوع من املعلومات ميكن أن يستخدم
لتحديد االختالفات الجوهريّة يف ال ّنفقات بني الواليات.

وهناك ثالث أنواع من جهود اإلصالح الحكوميّة اإلضافيّة
الجارية ذات إمكانات كبرية ،ولك ّنها ستحتاج أيضا إىل مشاركة
للمجتمع املد ّين الكاملة لضامن تحقيقها عىل نحوف ّعال:
توفري فرص أفضل لل ّنفاذ إىل املعلومات؛ زيادة شفاف ّية وثائق
امليزانيّة الرئيسيّة؛ وتطوير تعاون أفضل مع املجتمع املد ّين.

•املعلومات غري الواردة يف امليزانية  -يحتاج تحليل امليزانية إىل
املعلومات غري الواردة بامليزانية إلثراء التحليل .وعىل سبيل
املثال ،فإ ّن مقارنة اإلنفاق بني الوزارات أوالواليات ستخربك
القليل نسبيا ،إالّ إذا كنت تعرف أيضا ما هي الخدمات
املق ّدمة ،كم عدد املوظفني الضوريني لتقديم تلك الخدمات،
عدد األشخاص الذين يتلقّون الخدمات،الخ ...وميكن العثور
عىل بعض هذه املعلومات يف مركز تونس لإلحصاء ،واملعهد
الوطني لإلحصاء 50.ومع ذلك ،ميكن العثور عىل بعض هذه
املعلومات أيضا يف امليزانيات الوزارية .فبعض الوزارات،
عىل سبيل املثال ،توفّر معلومات عن عدد املوظفني الذين
تستخدمهم ،وعدد املستفيدين من املساعدة املالية املبارشة،
وعدد املؤسسات العامة (مثال ،املستشفيات) هي جزء من
الوزارة ،الخ .وهذا ال ّنوع من املعلومات أمر بالغ األهمية
لفهم معنى ال ّنفقات املح ّددة واألولويات العا ّمة ،الخ.

49
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نفاذ أفضل للمعلومات
يف شهر مايومن عام  ،2011اعتمدت الحكومة االنتقال ّية
يف تونس مرسوم حول ح ّرية املعلومات .أعطى املرسوم 41
املؤسسات
للجمهور الحق يف النفاذ إىل الوثائق اإلداريّة من ّ
الحكوميّة .وكان هذا تط ّورا كبريا يف البالد ،خصوصا وأ ّن
طي الكتامن ومغلقة متاما أمام الجمهور
املعلومات ظلّت يف ّ
قبل الثورة .ومع ذلك بقي تنفيذ املرسوم  ،41صعبا .وكانت
إحدى العرثات وراء ذلك لغة املرسوم الغامضة ج ّدا ،والتي
تركت األمر غري واضح حول الكثري من الوثائق التي ميكن
النفاذ إليها ،والتي ال تزال محظورة .وشكا ال ّنقاد أيضا من
عدم وجود هيئة مستقلّة لإلرشاف عىل املرسوم ،وغياب
مبادئ توجيه ّية واضحة للجهات الحكوم ّية واملسؤولني عن
كيفية تنفيذه.

كل واليات تونس ال ،24انظر امللحق .XXX
العديد من بنود النفقات الرأساملية تستخدم رمز  ،00الذي ال يتوافق مع أي والية .انظر الجدول  XXXأعاله مثال .وللحصول عىل قامئة للر ّموز املستخدمة يف ّ
/http://www.ins.nat.tn
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[البيان  ]:2 .5توفّر الوثائق امليزانيّة الثّامنية الرئيسيّة

وقد أ ّدت هذه ال ّنقائص إىل تط ّورين إيجابيّني .أوال ،مارست
منظامت املجتمع املدين ضغوطات من أجل نفاذ أوضح
إىل ترشيعات املعلومات .كام حاولت أيضا جعل املرسوم
 41أكرث قابلية للفهم وال ّنفاذ إىل من قبل الجمهور .ويع ُّد
موقع “مرسوم ،)http://www.marsoum41.org/ar( ،”41
أحد األمثلة عن جهود املجتمع املدين لتبسيط العمل ّية التي
متكّن الجمهور من تقديم طلبات الحصول عىل املعلومات
من الحكومة 51.ثانيا ،وبسبب افتقار املرسوم إىل الوضوح،
الرشعيّة التي تتمتّع بها القوانني،
وافتقار املراسيم لنفس ّ
بدأت الحكومة إعداد قانون ال ّنفاذ إىل املعلومات ،وعقدت
األقل بشأن املبادرة
اجتامعني استشاريّني عموميّني عىل ّ
منذ أغسطس  .2013ويف حني يبقى من غري املؤكّد إن كان
القانون الجديد سيكون مثاليا ،فإ ّن استعداد الحكومة إلدخال
تحسينات عىل املرسوم ،وإرشاك املجتمع املدين يف هذه
تحسن ال ّنفاذ إىل املعلومات يف
القضايا يشريان إىل إمكانيّة ّ
تونس يف املستقبل القريب.

وثائق امليزانية
البيان املبد ّيئ للميزان ّية
مقرتح امليزانيّة للسلطة التنفيذيّة
قانون امليزانيّة
ميزان ّية املواطن
السنويّة
التّقارير ّ
التّقرير السنوي ال ّنصفي
السنوي ال ّنهايئ
التّقرير ّ
تقرير املدقّقني
* بناء عىل مسح امليزانيّة املفتوحة لسنة 2012

** بناء عىل توفّر الوثائق عىل املواقع االلكرتونية الحكوميّة

ويبني الشّ كل أعاله أ ّن الحكومة التّونسية قامت بتحسينيني
ّ
واتخذت خطوة إىل الوراء فيام يتعلق بشفافيّة امليزانيّة.
فمقرتح السلطة التنفيذيّة للميزان ّية وميزانية املواطنني كالهام
متاحان اليوم للجمهور .لكن لألسف ،تراجعت الحكومة
عندما كان يتعلّق األمر بإتاحة تقرير التّدقيق للجمهور .وعىل
ال ّرغم من أ ّن تقرير التّدقيق ت ّم نرشه يف عام  ،2014إالّ أنّه
ال ميكن اعتباره “متاحا للجمهور ”،بسبب التّأخر الكبري بني
نهاية الفرتة التي يشملها التّقرير ،وتاريخ ال ّنرش .وكام رأينا يف
املربّع  ،8 .2فإ ّن تقرير التّدقيق (ويشار إليها يف تونس باسم
“تقرير قانون مراجعة امليزانية”) ت ّم نرشه بعد نحوعامني
السنة املالية ،وهوما يتجاوز الح ّد األقىص
ونصف من نهاية ّ
الذي تدعوإليه أفضل املامرسات الدولية وهوسنتني .ومع
ذلك ،يبدوأ ّن الحكومة قد اتّخذت خطوة إيجاب ّية عموما
السلطة
نحومزيد من الشّ فافية ،بال ّنظر إىل نرشها مقرتح ّ
التنفيذية للميزان ّية وميزانية للمواطنني.

زيادة الشّ فافية وثائق امليزان ّية
الرئيس ّية

يعترب مدى إتاحة الحكومة لوثائق امليزانية ونفاذ الجمهور
إليها أحد التّدابري الرئيسيّة لشفافيّة عمليّة امليزانية يف بلد ما.
ولقد رأينا يف الفصل األ ّول أ ّن الحكومة التّونسية تقوم بنرش
السنة املاليّة .ويعترب مسح املوازنة
عدد من الوثائق خالل ّ
املفتوحة ل”رشاكة امليزان ّية ال ّدول ّية” ( )IBPOBإحدى أدوات
تقييم شفافيّة الحكومات “عندما يتعلّق األمر بنرش وثائق
امليزان ّية .واستنادا إىل املعايري واملامرسات ال ّدولية ،يبحث
املسح يف ما إذا كانت الحكومات تنرش ،يف الوقت املناسب
وبطريقة شاملة ،وثائق امليزان ّية الثامنية الرئيسية .وقد درسنا
هذه الوثائق الثّامين يف الفصل األ ّول ،ولكن يظهر الشّ كل .5
 2التّقدم (من عدمه) يف مدى إتاحة هذه الوثائق للجمهور،
وذلك بني عامي  2011و.2014
51

*2011

**2014

ال ّتعاون مع املجتمع املد ّين
كان قيام الحكومة التونسية بنرش مقرتح السلطة التنفيذية
امليزان ّية يف نهاية عام  2013أحد أعامل الحكومة التي أ ّهلت

http://www.marsoum41.org/ar

52

دليل املزيانية التون�سية
البالد لالنضامم إىل رشاكة الحكومة املفتوحة ( ،)OGPوهي
مبادرة دولية ،متع ّددة األطراف تهدف إىل تحسني الحكم
من خالل الشّ فافية واملساءلة واملشاركة العامة .ويتطلّب
االنضامم إىل رشاكة الحكومة املفتوحة  OGPمن الحكومات
العمل مع املجتمع املدين إلعداد “خطط عمل” ،وهي خطط
مل ّدة عامني يت ّم تصميمها ملواجهة التّحديات املرتبطة ب “)1
تحسني الخدمات العا ّمة )2 ،زيادة النزاهة العا ّمة )3 ،إدارة
املوارد العا ّمة بطريقة أكرث فعال ّية  ) 4 ،خلق مجتمعات
أكرث أمنا ،و )5زيادة مساءلة الرشكات “ 52.وبطبيعة الحال،
ستستند التزامات الحكومة التونسية لتحسني الحكم جزئيا،
عىل مطالب منظّامت املجتمع املدين التونسية .وقد أصدرت
تونس أ ّول خطّة عمل لرشاكة الحكومة املفتوحة يف سبتمرب
53
.2014
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وقبل بدء عملية لرشاكة الحكومة املفتوحة  ،كانت الحكومة
التونسية قد بدأت بالفعل االنخراط مع املجتمع املدين
وخاصة تلك التي تتعلق
حول قضايا الشّ فافية واملساءلة،
ّ
بامليزانيات .ويف مارس سنة  ، ،2013التي أنشئت وزارة املالية
تحت ضغط املجتمع املدين ،لجنة مشرتكة بني الحكومة
واملجتمع املدين بشأن الشّ فاف ّية واملساءلة حول امليزانية.
وقد اجتمعت اللجنة ،التي ض ّمت أكرث من عرشة ممثلني عن
املجتمع املدين ،عدة مرات .ومتثّل أحد املوضوعات الرئيسية
التي ناقشتها اللجنة هي إنتاج ونرش ميزانية الحكومة
للمواطنني .وق ّدم ممثلواملجتمع املدين مالحظاتهم حول
الوثيقة ،وقد ض ّمت ال ّنسخة النهائيّة للميزانيّة التي نرشتها
وزارة املالية تلك املالحظات .ويعترب هذا مثاال ملموسا عىل
دور مشاركة املجتمع املدين والجمهور يف زيادة شفافية
امليزان ّية وتحسني الحكم.

انظر http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/action-plans
http://www.opengovpartnership.org/country/tunisia/action-plan
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امللحق  :Iأين ميكن العثور عىل
الصلة يف تونس
املعلومات ذات ّ
وزارة املال ّية
وحدة امليزانيات
القامئة عىل األداء
دائرة الحسابات
البنك املركزي
إدارة الضائب
وزارة التنمية
والتعاون الدويل
الرائد ال ّرسمي
للجمهوريّة التونس ّية
املعهد الوطني
لإلحصاء

مرشوع قوانني املالية ،تقارير التنفيذ ،امليزانيات الوزاريّة/http://www.finances.gov.tn ،
ميزانيات البلديّات ،ميزانية املواطنني
/http://www.gbo.tn
ميزانيات الوزارات القامئة عىل األداء ،وثائق اإلصالح،
معايري تسمية وضع امليزانية القامئة عىل األداء
http://www.courdescomptes.nat.
تقارير التدقيق
/tn
/http://www.bct.gov.tn
مؤرشات االقتصاد الكيل ،مؤرشات أسعار املستهلك،
معلومات عن القروض الداخل ّية
http://www.impots.finances.gov.
الضيبة
قوانني ّ
/tn
/http://www.mdci.gov.tn
امليزانيات االقتصاديّة ،ومخطّطات التّنمية الوطنيّة،
والجهويّة ،ومخطّطات تنمية الواليات
http://www.cnudst.rnrt.tn/
أرشيف لجميع القوانني ،مبا يف ذلك قوانني املال ّية
index26e1.html?jort_fr
األسايس للميزان ّية (مبا يف ذلك
السابقة ،والقانون
ّ
الصلة
التعديالت) ،واملراسيم ذات ّ
/http://www.ins.nat.tn
السكان ّية االجتامع ّية -االقتصادية
املؤرشات ّ

54

دليل املزيانية التون�سية

امللحق  :IIقامئة املصطلحات
االعتامد
الرصف
إذن ّ

التّدقيق

دورة امليزان ّية
نفقات التّنمية
الباب
مقياس أسعار
املستهلك ()CPI
رصف
نفقات الت ّ
(أوال ّنفقات
املتك ّررة)
ال ّدين
التّصنيف
االقتصادي
ّ
النفقات
السنة املاليّة

مخصص الستخدام معني.
مبلغ من املال
ّ
السنوي .وتقع
سلطة ممنوحة لرؤساء اإلدارات لرصف األموال
ّ
املخصصة لهم مبوجب قانون املال ّية ّ
الرصف تحت سلطة موظّفني مف ّوضني ،وهم ،بالنسبة مليزانية الدولة ،الوزراء ورؤساء املؤسسات
أذون ّ
الرصف سلطة إنفاق املال لسنة مالية واحدة ،ولكن بعضها
العموم ّية اإلدارية .وعادة ما توفّر أذون ّ
يفعل ذلك لع ّدة سنوات.
رصف يف
هومراجعة حسابات عموم ّية لحكومة ما ،وفقا لالمتثال القانوين واملايل ملامرسات أوأداء التّ ّ
يل ،ويت ّم يف وكالة أوإدارة أووزارة ما
املال ّية العموم ّية للحكومة .وهناك نوعان من التّدقيق :تدقيق داخ ّ
خارجي ،من
وتدقيق
لة.
الص
ذات
ملحاولة ضامن كفاءة وفعال ّية اإلنفاق ،وتوافقه مع اللّوائح والقوانني
ّ
ّ
أومؤسسات مستقلّة الستعراض ورصد األنشطة املال ّية واإلداريّة
جهة أخرى ،وهوتدقيق تجريه وكاالت
ّ
للسلطة التّنفيذية.
ّ
هي الفرتة الزمن ّية التي تض ّم املراحل األربعة التي يت ّم فيها إعداد ،إقرار ،تنفيذ ،وتدقيق ميزان ّية بلد ما.
وتستم ّر دورة امليزان ّية عادة من ثالث إىل أربع سنوات.
هي األموال التي تنفق لرشاء أصول طويلة األجل ،وتنقسم عادة عىل مدى ع ّدة سنوات .ويف تونس،
نفقات التّنمية هي التّكاليف املرتبطة بربامج التنمية واملشاريع ،مثل بناء طريق جديد ،وتنفيذ برنامج
تلقيح ،أوتوسيع مدرسة.
هوالتّسمية املستخدمة للوحدات اإلدارية يف ميزانيّة ال ّدولة يف تونس .وجميع األبواب هي تقريبا
الوزارات أواملكاتب الحكومية األخرى (مثل ،مكتب رئيس الوزراء) .وهناك بابان فقط ليسا كيانات
العمومي.
إداريّة وهام البابان  28و ،29وهام تباعا ال ّنفقات الطّارئة وغري املوزّعة ،وال ّدين
ّ
هومقياس ،غالبا ما يت ّم نرشه من قبل البنك املركزي ،وهويعكس سعر سلّة متثيليّة (منوذجيّة) سلع
وخدمات املستهلك .كام تستخدم لتقييم أثر التضخّم عىل املستهلك العادي.
هي األموال املرتبطة بالعمليات اليوم ّية للحكومة .وتشمل هذه ال ّنفقات رواتب موظّفي القطاع
العمومي ،منحهم ،والتّكاليف املرتبطة بتسيري وصيانة الوزارات واإلدارات واملكاتب العموم ّية األخرى،
ّ
السلع والخدمات املستهلكة مبارشة ،مثل ال ّدعم.
وكذلك ّ
الخاص يف أيّة فرتة زمن ّية مع ّينة.
املستحق الذي تدين به الحكومة لل ُمقرضني من القطاع
هواملبلغ
ّ
ّ
وتقرتض الحكومات عند اختبار العجز ،وعند محاولة الح ّد من ال ّديون املستحقّة عند تشغيلها الفوائض.
السنوات.
وبالتايل متثّل ال ّديون جملة ّ
السنويّة ،ناقص ّ
أي فوائض سنويّة ،عىل مدى ّ
كل أنواع العجز ّ
هوتصنيف ال ّنفقات واملداخيل الذي يوفّر معلومات عن طبيعة مدخول ،أواعتامد ،أوإنفاق ما ،ويرتّبها
والضائب املبارشة ،وما إىل ذلك).
تحت أصناف اقتصادية كبرية (الرواتب ،نقل األموالّ ،
تعني يف
األموال التي تنفقها جهة حكومية .وهي نفقات مجعولة للوفاء بالتزام
حكومي ما ،سواء ّ
ّ
السابقة أويف العام الحايل.
السنوات املالية ّ
ّ
هي فرتة املحاسبة التي تقوم بها الحكومة عىل مدى اثني عرش شهرا ،وتنفّذ فيها عمليّات ميزانيّتها
(جمع املداخيل وتنفيذ امليزانية) وفقا ملا متّت املوافقة عليه يف امليزانيّة لسنة معيّنة .ويف تونس ،متت ّد
السنة املاليّة من  1جانفي حتّى  31ديسمرب.
ّ
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املنح

يل
الناتج املح ّ
اإلجام ّيل
التضخّم
القيمة االسم ّية
األسايس
القانون
ّ
للميزانيّة
املوارد الذاتيّة
رصف يف
الت ّ
امليزان ّية حسب
األهداف
القيمة الحقيق ّية
حسابات الخزينة
الهيئة العليا
للتدقيق
التّحويل

والرشكات،
هي األموال التي يف ترصفها الحكومة الوطنية مبارشة إىل مستويات أدىن من الحكومةّ ،
واملنظّامت غري الربحيّة ،أواألفراد .ويتم تقديم بعض املنح ألغراض مح ّددة ،يف حني ميكن استخدام منح
مهام .وقد يشري هذا أيضا إىل املبالغ التي تق ّدم للحكومة الوطنية ،عند
ألي غرض يراه املستفيد ّ
أخرى ّ
عدم اشرتاط التّسديد.
االقتصادي
السلع والخدمات النهائية املنتجة يف بلد ما خالل سنة ما .ويت ّم قياس النم ّو
ّ
هوإجاميل قيمة ّ
يل اإلجام ّيل من سنة إىل أخرى.
املح
اتج
ن
ال
غري يف
ّ
من خالل التّ ّ
ّ
السلع والخدمات خالل فرتة من الزمن .والطّريقة األكرث شيوعا لضبط
هي زيادة يف مستوى أسعار ّ
مؤرش أسعار املستهلك الذي يصدره البنك املركزي.
التضخّم هواستخدام ّ
معني .وعادة
هي ّ
معرب عنها مبصطلحات نقدية (أي يف وحدات من العملة) يف وقت ّ
أي سعر أوقيمة ّ
ما تق ّدم وثائق امليزان ّية القيم االسم ّية فقط ،وهي قيم ليست نسبةة للتّضخّم.
لكل مسائل امليزانيّة
الرئييس ّ
العمومي للامليّة الذي ميثّل ،يف بعض البلدان ،اإلطار القانو ّين
هوالقانون
ّ
ّ
يف بلد ما.
تحصلها الحكومة دون أن يشمل ذلك القروض الداخليّة والخارجيّة .وعادة ،يأيت
هي املداخيل التي ّ
الضائب لك ّنه يشمل أيضا مداخيل املوارد الطّبيعية
الجزء األكرب من املوارد الذاتيّة لبلد ما ،من عائدات ّ
والهبات وغريها.
السياسات والخطط
هي عمل ّية امليزان ّية التي تسعى لربط إعداد امليزانية وتنفيذها بشكل وثيق مع ّ
الحكومية ،والتأكّد من أ ّن إمكان ّية تقييم تأثريها بانتظام.
(أوالتغري يف األسعار عرب الوقت).
هومقياس للق ّوة الرشائ ّية للنقود التي تراعي التضخّم
ّ
تتأت من األداءات املبارشة وغري املبارشة ،وعادة ما يت ّم رصدها جانبا للحسابات
هي األموال التي ّ
االجتامعي.
ضامن
ت
لل
أوصندوق
شغيل
ت
لل
صندوق
الوطن ّية الكربى مثل
ّ
ّ
ّ
الخارجي لهياكل ال ّدولة.
هي أه ّم مدقّق لعمل ّية امليزان ّية لبلد ما ألنّها توفّر أعىل مستوى من التّدقيق
ّ
ويف تونس تس ّمى هذه الهيئة دائرة الحسابات ،وهي هيئة قضائ ّية تفحص الحسابات املال ّية للحكومات
والرشكات اململوكة لل ّدولة.
املؤسسات العموم ّية ّ
الوطن ّية والوطن ّية الفرع ّية ،إىل جانب ّ
هوالعمليّة التي يت ّم من خاللها تحويل اعتامد ما من عنرص إىل عنرص آخر خالل السنة املاليّة .وعادة
الضوريّة إلعادة توزيع األموال.
ما يح ّدد اإلطار القانو ّين للميزانيّة يف بلد ما اإلجراءات ّ
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الدستورية
امللحق  :IIIالفصول ّ
الصلة بعمل ّية امليزان ّية
ذات ّ
رقم الفصل
الفصل الثالث

املوضوع
السيادة للشّ عب

الفصل العارش

الضيبة
نظام ّ

الفصل الثاين
والثالثني

النفاذ إىل
املعلومات

الفصل الثالث
والستني

التّعديالت

النص الكامل
ّ
الشعب هوصاحب السيادة ومصدر السلطات ،ميارسها بواسطة ممثليه
املنتخبني أوعرب االستفتاء.
أداء الضيبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة اآلليات الكفيلة بضامن استخالص الضيبة ،ومقاومة الته ّرب
والغش الجبائ ّيني.
تحرص الدولة عىل حسن التّرصف يف املال العمومي وتتخذ التدابري الالزمة
لرصفه حسب أولويات االقتصاد
وكل ما من شأنه املساس بالسيادة الوطنية.
الوطني وتعمل عىل منع الفساد ّ
تضمن الدولة الحق يف اإلعالم والحق يف النفاذ إىل املعلومة.
تسعى الدولة إىل ضامن الحق يف النفاذ إىل شبكات االتصال.
مقرتحات القوانني ومقرتحات التعديل املقدمة من قبل النواب ال تكون مقبولة
إذا كان إقرارها يخل
بالتوازنات املالية للدولة التي تم ضبطها يف قوانني املالية.
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السادس
الفصل ّ
والستني
ّ

إجراءات امليزانيّة

يرخّص القانون يف موارد الدولة وتكاليفها حسب الرشوط املنصوص عليها
بالقانون األسايس للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب عىل مشاريع قوانني املالية وغلق امليزانية طبق
الرشوط املنصوص عليها
بالقانون األسايس للميزانية.
يق َّدم مرشوع قانون املالية للمجلس يف أجل أقصاه  75أكتوبر ويصادق عليه يف
أجل أقصاه  72ديسمرب.
ميكن لرئيس الجمهورية أن ير ّد املرشوع إىل املجلس لقراءة ثانية خالل اليومني
املواليني ملصادقة املجلس عليه.
ويف صورة الر ّد ،يجتمع املجلس للتّداول ثانية خالل األيام الثالثة املوالية
ملامرسة حق الرد.
يجوز لألطراف املشار إليها باملطة األوىل من الفصل  ، 702خالل األيام الثالثة
املوالية ملصادقة املجلس للمرة
الثانية بعد الرد أوبعد انقضاء آجال مامرسة حق الرد دون حصوله ،الطعن
بعدم الدستورية يف أحكام قانون
املالية أمام املحكمة الدستورية التي تبت يف أجل ال يتجاوز األيام الخمسة
املوالية للطعن.
إذا قضت املحكمة بعدم الدستورية ،تحيل قرارها إىل رئيس الجمهورية الذي
يحيله بدوره إىل رئيس مجلس نواب
الشعب ،كل ذلك يف أجل ال يتجاوز يومني من تاريخ قرار املحكمة .ويصادق
املجلس عىل املرشوع خالل
األيام الثالثة املوالية لتوصله بقرار املحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية املرشوع أوعند املصادقة عليه ثانية إثر الرد أوعند انقضاء
آجال الرد والطعن بعدم
الدستورية دون حصول أي منهام ،يختم رئيس الجمهورية مرشوع قانون املالية
يف أجل يومني .ويف كل
الحاالت يتم الختم يف أجل ال يتعدى  37ديسمرب.
إذا مل تتم املصادقة عىل مرشوع قانون املالية يف أجل  37ديسمرب ،ميكن تنفيذ
املرشوع فيام يتعلق بالنفقات ،بأقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجديد مبقتىض
أمر رئايس ،وتستخلص املوارد طبقا للقوانني الجاري بها العمل.
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السابع عرش
الفصل ّ
بعد املائة

دائرة املحاسبات

الفصل التاسع
والثالثني بعد املائة

الدميقراطية
التشاركية املحلّية

يتكون القضاء املايل من محكمة املحاسبات مبختلف هيئاتها.
رصف يف املال العام ،وفقا ملبادئ
ّ
تختص محكمة املحاسبات مبراقبة حسن الت ّ
الرشعية والنجاعة والشفافية،
وتقيض يف حسابات املحاسبني العموميني ،وتق ّيم طرق الترصف وتزجر األخطاء
املتعلقة به ،وتساعد السلطة
الترشيعية والسلطة التنفيذية عىل رقابة تنفيذ قوانني املالية وغلق امليزانية.
تع ّد محكمة املحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إىل كل من رئيس الجمهورية،
ورئيس مجلس نواب الشعب،
ورئيس الحكومة ،ورئيس املجلس األعىل للقضاء ،ويتم نرشه .كام تعد محكمة
املحاسبات عند االقتضاء تقارير خصوصية ميكن نرشها.
يضبط القانون تنظيم محكمة املحاسبات ،واختصاصاتها ،واإلجراءات املتبعة
لديها ،والنظام األسايس الخاص بقضاتها.
تعتمد الجامعات املحلية آليات الدميقراطية التشاركية ،ومبادئ الحوكمة
املفتوحة ،لضامن إسهام أوسع للمواطنني واملجتمع املدين يف إعداد برامج
التنمية والتهيئة الرتابية ومتابعة تنفيذها طبقا ملا يضبطه القانون.
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امللحق  :IVرموز الفصول والوالية
املستخدمة يف وثائق امليزان ّية
أمثلة من رموز الفصول املستخدمة يف وثائق امليزان ّية
رقم القسم
01
01
02
02
03
03
03
06
06
06
06
07
07

رقم الفصل
01.101
01.136
02.201
02.236
03.300
03.302
03.307
06.601
06.603
06.604
06.605
07.810
07.811

نوع اإلنفاق
العمومي للموظفني القا ّرين
األجر
ّ
العمومي حسب الربنامج
األجر
ّ
مصاريف تسيري املصالح العموم ّية
رصف تكلفة الخدمة
التّحويالت
االجتامعي
العمومي يف املجال
التّدخل
ّ
ّ
املساهامت يف املنظامت ال ّدول ّية
متلّك األرايض
املباين اإلداريّة
التّجهيزات اإلداريّة
برامج تكنولوجيا املعلومات
العمومي يف املجال االقتصادي
التّمويل
ّ
االجتامعي
العمومي يف املحال
التمويل
ّ
ّ
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تونس

جميع رموز الوالية املستخدمة يف وثائق امليزانيّة
11

أريانة

12

بن عروس

13

منوبة

14

نابل

21

زغوان

22

بنزرت

23

باجة

31

جندوبة

32

الكاف

33

سليانة

34

القريوان

41

القرصين

42

سيدي بوزيد

43

سوسة

51

املنستري

52

املهدية

53

صفاقس

61

قفصة

71

توزر

72

قبيل

73

قابس

81

مدنني

82

تطاوين

83
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 موارد رشاكة امليزانية:V امللحق
الدول ّية
ّ
/http://internationalbudget.org/library/publications
http://internationalbudget.org/publications/a-guide-to-budget/work-for-ngos
/http://internationalbudget.org/what-we-do/openbudget-survey
/http://survey.internationalbudget.org
http://internationalbudget.org/publications/grassroots/mobilization-for-budget-advocacy
http://internationalbudget.org/publications/social-audits-as-a/budget-monitoring-tool
/http://openbudgetsgame.org/inflationguide
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جميع إصدارات رشاكة امليزانية الدولية
دليل عمل امليزان ّية ملنظامت املجتمع املد ّين
مسح امليزانيّة املفتوحة ل"رشاكة امليزانية
الدوليّة
مسح امليزانيّة املفتوحة “املستكشف
”التفاعيل
التعبئة الشّ عبية ملنارصة امليزان ّية
التدقيق االجتامعي كأداة ملراقبة امليزان ّية
دليل املواطنني لفهم واستخدام التضخّم

دليل املزيانية التون�سية
International Budget Partnership (IBP)
The International Budget Partnership collaborates with civil
society around the world to use budget analysis and advocacy as
a tool to improve effective governance and reduce poverty.
info@internationalbudget.org

www.internationalbudget.org

Further Reading
Guide to Budget Work for NGOs
/http://internationalbudget.org/publications/a-guide-to-budget-work-for-ngos
Grassroots Mobilization for Budget Advocacy
/http://internationalbudget.org/publications/grassroots-mobilization-for-budget-advocacy
Social Audits as a Budget Monitoring Tool
/http://internationalbudget.org/publications/social-audits-as-a-budget-monitoring-tool

