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طبقا ألحكام الفصل 19 جديد من األمر عدد 556 لسنة 1991 املؤرّخ في 23 أفريل 1991 املتعلّق 
ّ تنقيحه وإمتامه باألمر عدد 1198 لسنة 2007 املؤرّخ في 14 ماي 2007  بتنظيم وزارة املالية كما مت
وألحكام األمر عدد 94 لسنة 2008 املؤرّخ في 16 جانفي 2008 املتعلّق بتنظيم وضبط مشموالت 
ّ تنقيحه وإمتامه باألمر عدد 254 لسنة 2010 املؤرخ  ة لألداءات كما مت املصالح اخلارجيّة لإلدارة العامّ

ة لألداءات من مصالح مركزيّة ومصالح خارجيّة. في  09 فيفري2010، تتكوّن اإلدارة العامّ

عونا  تاريخ 31/12/2015: 3.953  في  لألداءات  ة  العامّ اإلدارة  ألعوان  اجلمليّ  العدد  بلغ  وقد  هذا، 
موزّعني حسب األصناف طبقا للجدول املصاحب بامللحق عدد 1 كما بلغت نسبة التأطير57,8% 

مقابل 56,3 % خالل سنة 2014 .
ة لألداءات على: وتشتمل املصالح املركزيّة لإلدارة العامّ

ة لألداءات من إدارة املؤسسات الكبرى و27 مركزا جهويا ملراقبة  وتتكوّن املصالح اخلارجيّة لإلدارة العامّ
األداءات و156 مكتب مراقبة أداءات و3 مكاتب ضمان.
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I.المصالح المركزيّة: 
ة لألداءات في 31 ديسمبر2015 : 372عونا موزّعني كما يلي : بلغ مجموع أعوان املصالح املركزيّة لإلدارة العامّ

-أعوان تأطير: 272
-أعوان تنفيذ  : 46

-عملة  : 54
ويحوصل اجلدول املصاحب (امللحق عدد 2) توزيع األعوان حسب الوحدات .

1.وحدة البرمجة والتنسيق والّصلح ا�داري:
ة بـ: تتكوّن هذه الوحدة من 4 إدارات و7 إدارات فرعيّة و14 مصلحة وهي مكلّفة خاصّ

حتديد أهداف املراقبة اجلبائيّة ؛  -
حتديد مقاييس برمجة عمليّات املراجعة اجلبائيّة ؛  -

متابعة نشاط املصالح اخلارجيّة وتنسيق أعمالها وتقييم مردود املراقبة اجلبائيّة ؛  -
املساهمة في إعداد النصوص املتعلّقة بشرح أحكام التّشريع اجلبائي ؛  -

ة لألداءات ؛  التنسيق مع مختلف الهياكل ذات العالقة بنشاط اإلدارة العامّ  -
متابعة عمليّات إسناد اإلمتيازات اجلبائيّة؛  -

ادرة عن املطالبني باألداء في طور املراجعة اجلبائيّة. متابعة العرائض الصّ  -
وقد بلغ مجموع أعوان هذه الوحدة 30 عونا إلى موفى ديسمبر 2015.

2.وحدة الّنزاع الجبائي والّصلح القضائي :
تتكوّن هذه الوحدة من إدارتني و4 إدارات فرعيّة و8 مصالح وخليّة التّصرّف في النّزاع اجلبائي في مستوى التّعقيب 
التي يشرف عليها مقرّر من الدّرجة األولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزيّة يساعده 3 مقرّرين من الدّرجة الثّانية 
برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة و12 مقرّر من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة، 

ة بـ: وهي مكلّفة خاصّ
متابعة إجراءات التّوظيف اإلجباري لألداء؛  -

وإعداد  واملعطيات  املعلومات  وجتميع  ة  اخملتصّ احملاكم  لدى  األداء  بأساس  املتعلّقة  اجلبائيّة  النّزاعات  متابعة   -
اإلحصائيّات؛

ة ؛ متابعة تطبيق إجراءات معاينة وتتبّع اخملالفات اجلبائيّة اجلزائيّة والنّزاعات املترتّبة عنها لدى احملاكم اخملتصّ  -
ة لألداءات في النّزاعات اجلبائيّة ؛ مساندة املصالح اخلارجيّة لإلدارة العامّ  -

باإلجراءات  والقيام  االستئناف  محاكم  عن  ادرة  الصّ النّهائيّة  القرارات  في  بالتّعقيب  عن  الطّ جدوى  دراسة   -
الالّزمة في الغرض؛

إعداد مذكّرات الدّفاع في القضايا التّعقيبيّة املقدّمة من قبل املطالبني باألداء.  -

وقد بلغ مجموع أعوان هذه الوحدة 32 عونا إلى موفى ديسمبر2015.

3. وحدة الّتطبيقات ا�عالمّية ونظام المعلومات :
تتكوّن هذه الوحدة من إدارتني و6 إدارات فرعيّة و6 مصالح و6 فرق عمل يشرف على كل فريق إطار ينتفع برتبة 

ة بـ : وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة، وهي مكلّفة خاصّ
لألداءات  ة  العامّ اإلدارة  املاليّة وحتديد حاجيات  بوزارة  اخلاص  اإلعالميّة  ط  إعداد مشروع مخطّ املساهمة في   -

واملساهمة في ضبط االختيارات التّقنيّة وحتديد األولويّات ؛ 
ة بالتّطبيقات اإلعالميّة املطلوب إجنازها ؛ روط اخلاصّ إعداد كرّاس الشّ  -

ة لألداءات ؛ تأمني التّصرّف في املنظومات اإلعالميّة واستغاللها من طرف مختلف هياكل اإلدارة العامّ  -
رفيّة بطلب من مختلف املصالح؛ القيام بأعمال البرمجة الظّ  -

روريّة التّخاذ القرارات املناسبة؛ الع على املعطيات الضّ -  وضع نظام معلومات ميكّن من اإلطّ
هر على حتيينها ؛ جتميع املعلومات املتعلّقة بأداء املنظومة اجلبائيّة وفرزها والسّ  -

رات املتعلّقة بأداء املنظومة اجلبائيّة. ضبط املؤشّ  -
وقد بلغ مجموع أعوان هذه الوحدة 20 عونا إلى موفى ديسمبر 2015. 4



4. وحدة تفقد المصالح الجبائّية :
دين من  دين من الدّرجة األولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزيّة وعشرة (10) متفقّ تتكوّن هذه الوحدة من متفقّ
دا من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات  الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة وعشرين (20) متفقّ

ة بـ : رئيس مصلحة إدارة مركزيّة، وهي مكلّفة خاصّ
ة لألداءات ؛ مراقبة تطبيق التّشريع اجلبائي واإلجراءات والتّراتيب اجلاري بها العمل مبختلف مصالح اإلدارة العامّ  -

د اإلداري واملالي والتّحقيقات املتعلّقة بتسيير املصالح اجلبائيّة ؛ القيام بالتّفقّ  -
هم أو مبناسبة القيام بها ؛ القيام باألبحاث في اخملالفات والتّجاوزات املرتكبة من قبل األعوان أثناء مباشرة مهامّ  -

القيام في إطار مشموالتها مبتابعة تسوية وضعيّات املطالبني باألداء ؛  -
د            والتّحقيقات  ة لألداءات وكذلك تقارير التّفقّ جتميع واستغالل التقارير الدّوريّة لنشاط اإلدارة العامّ  -

املنجزة من قبل مختلف أجهزة الرّقابة.
وقد بلغ مجموع أعوان هذه الوحدة 30 عونا إلى موفى ديسمبر 2015.

5. وحدة المراقبة الوطنّية وا¦بحاث الجبائّية :
تتكوّن وحدة املراقبة الوطنيّة واألبحاث اجلبائيّة من:

ق من الدّرجة األولى برتبة  خليّة املراقبة اجلبائيّة التي تشتمل على (03) فرق عمل يشرف على كل فريق محقّ  -
إدارة مركزيّة  وامتيازات كاهية مدير  برتبة  الثّانية  الدّرجة  قني من  محقّ ويضمّ (05)  إدارة مركزيّة  وامتيازات مدير 

قا من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة  و(25) محقّ
ق من الدّرجة األولى برتبة وامتيازات مدير  خليّة األبحاث اجلبائيّة ومقاومة التّهرّب اجلبائي يشرف عليها محقّ  -
قا  قني من الدّرجة الثّانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة و(20) محقّ إدارة مركزيّة يساعده (05) محقّ

من الدّرجة الثّالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة ؛
لح والنّزاع اجلبائي يشرف عليها مقرّر من الدّرجة األولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزيّة يساعده  خليّة الصّ  -
برتبة  الثّالثة  الدّرجة  من  مقرّرين  و(06)  مركزيّة  إدارة  مدير  كاهية  وامتيازات  برتبة  الثّانية  الدّرجة  من  مقرّران 

وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة ؛
مصلحة االستقصاءات و جتميع املعطيات ؛  -

مصلحة االستقبال و اإلرشاد.  -
ة بـ: ل وحدة املراقبة الوطنيّة واألبحاث اجلبائيّة خاصّ وتتكفّ

املوارد  واألتاوى وغيرها من  رائب  واملعاليم والضّ الوطني لألداءات  املراقبة اجلبائيّة على املستوى  تأمني عمليّات   -
اجلبائيّة اخلاضعة ألحكام مجلّة احلقوق و اإلجراءات اجلبائيّة؛ 

لح القضائي  ة ومتابعة وجتسيم الصّ النّزاع اجلبائي املتعلّق بأساس األداء لدى احملاكم اخملتصّ القيام بإجراءات   -
ات الرّاجعة إليها بالنّظر؛ بالنّسبة للملفّ

الت الالّزمة في هذا اإلطار؛ إجناز األبحاث ومقاومة التّهرّب اجلبائي والقيام بالتّدخّ  -
اإلدارة  مصالح  مختلف  مع  بالتّنسيق  ذلك  و  اجلبائيّة  املراقبة  لعمليّات  الالّزمة  واملعطيات  املعلومات  جتميع   -

ة لألداءات. العامّ

6.وحدة المصالح المشتركة و التكوين والتعاون الدولي:
ة بـ: تتكوّن هذه الوحدة من 3 إدارات و6 إدارات فرعيّة و 12 مصلحة، وهي مكلّفة خاصّ

هر على متابعة  والسّ التّابعة لها   اخلارجيّة  واملصالح  ة لألداءات  العامّ لإلدارة  اإلداري  التّنظيم  إعداد مشاريع   -
تنفيذها؛

ة لألداءات ؛ القيام بجميع األعمال التي تدخل في إطار التّصرّف في األعوان الرّاجعني بالنّظر لإلدارة العامّ  -
ة لألداءات للتّصرّف والتّنمية ؛ إعداد مشروع ميزانيّة اإلدارة العامّ  -

صيانة البناءات واملعدّات والتّجهيزات اإلداريّة و وسائل النّقل ؛  -
تأمني عمليّات التّزوّد باملواد واملعدّات والتّجهيزات ومسك حسابيّة املواد والقيام بعمليّات اجلرد؛  -

ة لألداءات ؛ توثيق الفقه اجلبائي وتأمني توزيعه على مختلف مصالح اإلدارة العامّ  -
طات الوطنيّة في مجال األرشيف بالتنسيق مع األرشيف الوطني وإعداد أدوات العمل  تنفيذ البرامج واخملطّ  -

هر على حتيينها؛ األرشيفيّة والسّ
هر على تنفيذها وذلك بالتّعاون مع املدرسة الوطنيّة للماليّة؛ إعداد برامج التكوين والرّسكلة والسّ  -

إعداد وتنفيذ برامج التّعاون الدّولي في مجال تكوين األعوان و تبادل اخلبرات.  -
املراقبة  وحدة  أعوان  مجموع  بلغ  ديسمبر 2015.وقد  موفى  إلى  عونا   84 الوحدة  هذه  أعوان  مجموع  بلغ  وقد 

الوطنيّة واألبحاث اجلبائيّة 132 عونا إلى موفى ديسمبر 2015 . 5



7. خلّية التدقيق الّداخلي والجودة:
من(04)  تتكوّن  التي  الدّاخليني  املدقّقني  وخليّة  مصالح  و4  فرعيّتني  إدارتني  واجلودة  الداخلي  التدقيق  خليّة  تضمّ 
الثّالثة  الدّرجة  مدقّقني من  إدارة مركزيّة يساعدهم (08)  برتبة وامتيازات كاهية مدير  الثّانية  الدّرجة  مدقّقني من 

ة بـ : برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إداريّة مركزيّة، وهي مكلّفة خاصّ
تصوّر منهجيّة التّدقيق الدّاخلي وإعداد املواصفات وأدلّة اإلجراءات وحتيينها؛  -

إعداد برامج التّدقيق الدّاخلي والتّدقيق في اجلودة؛  -
ة لألداءات ومتابعة حتقيقها؛ رات التّصرّف على مستوى مختلف مصالح اإلدارة العامّ ضبط مؤشّ  -

هر على حتسينها وتعميمها؛ إرساء منظومة اجلودة والسّ  -
حتسني أساليب وآليّات االتّصال مع املواطن؛  -

إجناز عمليات تدقيق داخلي للجودة للتأكّد من املطابقة للمواصفات واقتراح اإلجراءات التّصحيحيّة الالّزمة عند   -
االقتضاء .

وقد بلغ مجموع أعوان خليّة التدقيق الدّاخلي واجلودة 8 أعوان إلى موفى ديسمبر 2015.

8. إدارة ا�عالم وا�رشاد الجبائي:
ة بـ: تشتمل إدارة اإلعالم واإلرشاد اجلبائي على إدارة فرعيّة ومصلحتني وهي مكلّفة خاصّ

استقبال املطالبني باألداء وتقدمي خدمات اإلرشاد والتّوجيه واإلعالم لفائدتهم؛  -
ة ؛ هر على نشر املعلومة اجلبائيّة بالتّنسيق مع مختلف املصالح اخملتصّ السّ  -

البالغات  القانونية وذلك من خالل نشر  إيداع تصاريحهم اجلبائية في اآلجال  حتسيس املطالبني باألداء بضرورة   -
مبختلف وسائل االتصال املكتوبة والسمعيّة والبصريّة .

ويسهر على تسيير هذه اإلدارة إطارين.

9. مركز ا�رشاد الجبائي عن بعد:
ة بـالرد على تساؤالت املطالبني  يشتمل مركز اإلرشاد اجلبائي عن بعد على3 إدارات فرعيّة و5 مصالح وهو مكلّف خاصّ

باألداء ذات الطابع اجلبائي عبر الهاتف والبريد اإللكتروني.
ويسهر على تسيير هذه اإلدارة إطار بخطة مدير.

وقد بلغ مجموع أعوان مركز اإلرشاد اجلبائي عن بعد 19 عونا إلى موفى ديسمبر 2015 .

مكتب الضبط:  .10
بلغ مجموع أعوان مكتب الضبط 11 عونا إلى موفى ديسمبر 2015.
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II.المصالح الخارجّية: 

ة لألداءات 3.581 عونا إلى موفى ديسمبر 2015  موزّعني  بلغ مجموع أعوان املصالح اخلارجيّة لإلدارة العامّ
كما يلي :

2.329 عون تأطير؛    -
705 عون تنفيذ ؛  -

548 عملة.  -
ة لألداءات من إدارة املؤسسات الكبرى و27 مركزا جهويا ملراقبة األداءات  وتتكوّن املصالح اخلارجيّة لإلدارة العامّ
على أساس مركز بكلّ والية ما عدى والية تونس التي تضمّ 3 مراكز تونس1 وتونس 2 وتونس3 ووالية صفاقس 
األداءات من  ملراقبة  مركزا جهويّا  املراكز بني 16  تتوزّع هذه  كما  وصفاقس2  مركزين صفاقس1  التي تضمّ 
كلّها  األداءات  ملراقبة  مكتبا  تضمّ 157  كما  "ب"  صنف  من  األداءات  ملراقبة  جهويّا  مركزا  و11  "أ"  صنف 

زة باإلعالميّة و3 مكاتب ضمان. مجهّ
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I. تعبئة موارد ميزانية الدولة:
وذلك من خالل:

الرفع من مردود عمليات املراقبة من خالل حسن اختيار امللفات املبرمجة للمراجعة اجلبائية؛  -
ة عمليّة للتواصل والتثقيف مع املطالبني باألداء لتحسيسهم مبدى أهمية اجلباية في  إرساء خطّ  -

توفير موارد مالية لالقتصاد الوطني؛
تنشيط إدارة االستقصاءات وجتميع املعطيات على مستوى املصالح املركزية ومكاتب االستقصاءات   -

وجتميع املعطيات على مستوى املراكز اجلهوية ملراقبة األداءات؛
إثراء قاعدة املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة؛  -

مراجعة التنظيم الهيكلي لإلدارة العامة لألداءات لتفعيل خليّة األبحاث اجلبائية ملقاومة التهرب   -
اجلبائي؛

مزيد تأطير وتكوين أعوان املراقبة.  -

ّ ضبطها بقانون  ّ إعداد برنامج عمل اإلدارة العامة لألداءات خالل سنة 2015 انطالقا من األولويّات التي مت لقد مت
ومتويل  للمؤسسات   التنافسية  القدرة  دعم  إلى  تهدف  جبائية  أحكاما  ن  تضمّ الذي  لسنة 2015  املالية 
اجلبائي  للتهرّب  والتصدّي  النزيهة  املنافسة  قواعد  ومساندة  الشفافية  ودعم  التشغيل  ودفع  االستثمار 
االقتصاد  في  للناشطني  التلقائي  االندماج  على  احلثّ  خالل  من  استخالصه  وحتسني  األداء  قاعدة  وتوسيع 

م .  املنظّ
 

ّ التركيز عند ضبط برنامج عمل اإلدارة العامة لألداءات خالل سنة 2015 على  وانطالقا من هذه األهداف مت
ي التالي: ّ اعتماد التمشّ خصوصيات الظرف االقتصادي واالجتماعي حيث مت

ال للجباية في توجيه اجملهود التنموي وذلك باتخاذ إجراءات في إطار مواصلة  احملافظة على الدور الفعّ  -
اإلصالح اجلبائي وحتسني مردود األداء ؛

العمل على حتقيق العدالة اجلبائية خاصة في ميدان إيداع التصاريح اجلبائية والعمل على الرفع في   -
التطوّر رغم  احملافظة على نفس نسق  تتمّ  وترشيدها حتّى  اجلبائية  املراقبة  الت مصالح  تدخّ مردودية 

الصعوبات التي شهدتها البالد وذلك لتعبئة موارد ميزانية الدولة ؛
احلرص على حسن تطبيق اإلجراءات اجلبائية الواردة مبجلة احلقوق واإلجراءات اجلبائية على مستوى   -

املراقبة والنزاع اجلبائي؛
احلرص على إعادة تهيئة مصالح املراقبة التي تضرّرت وتدعيمها بالتجهيزات الضرورية.  -

ة على:  وعلى هذا األساس ارتكز برنامج عمل اإلدارة العامة لألداءات خالل سنة 2015 خاصّ

تعبئة موارد ميزانية الدولة؛  -
تعصير مصالح املراقبة والرفع من جودة اخلدمات املسداة للمطالبني باألداء؛  -

حتسني مردود النزاع اجلبائي؛  -
دعم وتطوير وسائل العمل.  -
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II.تعصير مصالح المراقبة والرفع من جودة 
الخدمات المسداة للمطالبين با¦داء: وذلك 

النزاع الجبائي:   III. تحسين مردود 

اإلجراءات  تبسيط  عمليّة  ومواصلة  باألداء  املطالبني  لفائدة  املسداة  اخلدمات  جودة  من  الرفع   -
والتعميم التدريجي لتركيز نظام اجلودة "شهادة املطابقة للمواصفات العاملية ISO 9001" مبختلف 

مكاتب مراقبة األداءات (10 مكاتب جديدة خالل سنة 2015)  بـ 10 مكاتب . 
اه إعادة  الدولي في اجتّ النقد  بالتعاون مع خبراء صندوق  إدارة اجلباية  ضبط برنامج شامل لتعصير   -

النظر في التنظيم الهيكلي لإلدارة العامة لألداءات وإحداث مصالح تعنى باملؤسسات املتوسطة؛
العمل على ضبط استراتيجية لالمتثال اجلبائي يتم اعتمادها لسنة 2016 والسنوات املوالية متكن   -
من تغيير طريقة تصرف املطالبني باالداء وحتثهم على مزيد االحترام التلقائي للوجبات اجلبائية احملمولة 

عليهم ؛
مواصلة إصالح املنظومة اجلبائيّة.   -

  

ة من خالل: وذلك خاصّ
الشفافية  بدعم  املتعلق  احملور  مستوى  على  اجلبائية  املنظومة  إصالح  مواصلة  في  املساهمة   -

ومقاومة التهرب اجلبائي ودعم ضمانات املطالب باألداء؛
إصدار  آجال  تقليص  إلى  السعي  عبر  باألداء  واملطالب  اجلبائية  املصالح  بني  التعامل  مناخ  حتسني   -

املقررات اإلدارية؛
والنزاع  باملراقبة  املتعلقة  اإلجراءات  تبسيط  ومزيد  اجلبائية  للمراقبة  اجلهوية  املصالح  تأطير  مزيد   -

اجلبائي وحلّ اإلشكاليات املتصلة بتطبيق التشريع اجلبائي ؛
اجلبائية  للمراقبة  العام  باإلطار  املتعلقة  التطبيقية  اإلشكاليات  حول  تكوينية  بدورات  القيام   -

وبإجراءات النزاع املتعلقة بأساس األداء وبالنزاع اجلبائي اجلزائي؛
السعي للتقليص في آجال الردّ على عرائض املطالبني باألداء؛  -

قرارات  على  اآلجال  في  االعتراض  يتولوا  لم  الذين  باألداء  املطالبني  عرائض  حول  بطاقات  إعداد   -
التوظيف اإلجباري أو الذين رفضت دعواتهم شكال وإيقاف التنفيذ في احلاالت التي تستوجب ذلك؛

متابعة محاضر جلنة إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلجباري لألداء؛  -
متابعة األحكام الصادرة في القضايا املتعلّقة بأساس األداء أو باخملالفات اجلبائية اجلزائية املنشورة   -

أمام احملاكم مبختلف أصنافها؛
مزيد حتسني وتعصير طرق العمل خاصة من خالل استعمال تطبيقات إعالمية تساهم في مراقبة   -
وحتيني املعطيات اخلاصة بإدارة اجلباية ومزيد التنسيق بني مختلف املصالح اجلهوية للمراقبة اجلبائية 

ووحدة النزاع اجلبائي؛
دوري في  بشكل  اجلباية  إدارة  أعوان  كفاءات  تطوير  مزيد  إلى  تهدف  ملتقيات  تنظيم  على  العمل   -

مستوى كافة األصناف.
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وذلك من خالل:
مواصلة تطوير املنظومات والتطبيقات اإلعالمية؛  -

النهوض مبستوى اخلدمات التي تسديها مصالح املراقبة؛  -
مواصلة عملية صيانة وإعادة تهيئة مصالح املراقبة التي تضرّرت إثر األحداث التي شهدتها البالد؛  -

تدعيم مصالح املراقبة اجلبائية بوسائل العمل؛  -
تنمية قدرات األعوان.  -

1.على مستوى ا�عالمية : 

ة عمل مصالح اإلدارة العامة لألداءات في هذا اجملال احملاور التالية :        شملت خطّ

قانون  أحكام  مع  و"صادق"  بعد"  عن  األداء  ودفع  و"التصريح  "رفيق"  اإلعالمية  املنظومات  مالءمة    -
املالية لسنة 2015 وقانون املالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بـإعداد قواعد تصرف املتعلقة بتحيني 

التطبيقات اإلعالمية ذات العالقة اآلتي ذكرها وكذلك املصادقة على هذه التحيينات: 
التطبيقة اإلعالمية املتعلقة بالتصرف في امللفات اجلبائية للمطالبني باألداء؛  •

التطبيقة اإلعالمية املتعلقة باحتساب األداءات واملعاليم الشهرية ؛  •
التطبيقة اإلعالمية املتعلقة باحتساب الضريبة على الشركات؛  •

التطبيقة اإلعالمية املتعلقة باحتساب الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني؛  •
التطبيقة اإلعالمية املتعلقة باحتساب الضريبة التقديرية؛  •

للمطالبني  اجلبائية  والوضعية  واإلغفاالت  اإليداعات  في  بالتصرف  املتعلقة  اإلعالمية  التطبيقة   •
باألداء.

األنشطة  رموز  مستوى  على  باألداء  املطالبني  سجل  حتيني  خالل  من   : املعلومات  جودة  حتسني   -
االقتصادية وأرقام بطاقات التعريف الوطنية. 

تعديل وتطوير تطبيقات إعالمية:    -
• إضافة منظومة جديدة على اخلط "E-Sit~ Fisc" ووضعها على موقع الواب اخلاص بوزارة املالية 
املؤسسات  لتمكني  وذلك  استغاللها  عملية  ومتابعة    www.impots.�nances.gov.tn
العمومية ذات الصبغة اإلدارية واملنشآت العمومية من غير مستعملي منظومة "أدب" من التثبت 
من الوضعية اجلبائية ملزوّديها بالبضائع واخلدمات واألشغال واألمالك طبقا ألحكام الفصل 62 من 

قانون املالية لسنة 2014 وذلك قبل صرف مستحقاتهم ؛
املرقمنة من  النسخ  على  اإلطالع  من  األداءات  مراقبة  التي متكن مصالح  "عارف"  منظومة  تركيز   •
الوطني  املعهد  مصالح  مع  التعاون  إطار  في  وذلك  السنوية  للتصاريح  املصاحبة  املالية  القوائم 

لإلحصاء؛ 

IV. دعم وتطوير وسائل العمل :
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التونسي  البريد  مصالح  مع  بالتنسيق  املسجلة  البعائث  في  للتصرف   "BRI" منظومة  تركيز   -
الستغاللها من قبل بعض مصالح مراقبة األداءات؛

إعداد قواعد التصرف املتعلقة مبنظومة التصرف في املوارد البشرية لإلدارة العامة لألداءات.  -
تطوير منظومة "جاد" للتصرف االلكتروني في العقود والكتابات:   -

- حتسني مردود منظومة "جاد" للتصرف اإللكتروني في العقود والكتابات وذلك بـ:
العقود  مستوى  على  املرتكبة  األخطاء  بإصالح  املتعلقة  اإلعالمية  التطبيقة  عن  التخلي   •

والكتابات ملا لها من نقائص وإدماج عملية اإلصالح ضمن منظومة "جاد"؛
إضافة عمليات جديدة ضمنها متكن من البحث على العقد في جميع املراكز واستخراج   •
األداءات  ملراقبة  اجلهوية  املراكز  حسب  موزعة  نسخها  مت  التي  العقود  عدد  حول  إحصائيات 

وحسب األعوان؛
التي ميكن استعمالها حسب  الوظائف  املنظومة وذلك بضبط قائمة  التحكم في  مزيد   •

املهام املوكولة لألعوان (مسح العقود،اإلطالع،...).
(الشبكة  االنترانت  عبر  اإللكتروني  للتراسل   "Zimbra"منظومة استغالل   متابعة  مواصلة   -

املعلوماتية اخلاصة مبنظومتي "رفيق" و "صادق").
و"أدب"  و"جاد"  و"صادق"  "رفيق"  اإلعالمية  باملنظومات  األداءات  مراقبة  ربط مصالح  متابعة عملية   -

كذلك وضعية املعدات اإلعالمية  املوضوعة حتت تصرف هذه املصالح: 
إعداد ومتابعة االستشارات املتعلقة بالتهيئة الكهربائية واملعلوماتية وفرز العروض املالية    •

والفنية املتعلقة بها؛
طابعات  و  (حواسيب  اإلعالمية  باملعدات  األداءات   مراقبة  مصالح  تعزيز  عملية  متابعة   •
بها  قام  التي  العروض  فرز  في  واملشاركة  املنظومات  بهذه  اخلاصة   (IP هاتف  ووحدات  اليزرية 

مركز اإلعالمية القتناء املعدات   الالزمة في إطار التجديد أو التعزيز.
متابعة وضعيّة املعداتاإلعالمية اخلاصة باملنظومات اإلعالمية؛   -

باملنظومات  اخلاصة  املعلوماتية  بالشبكة  األداءات  مراقبة  مصالح  بعض  ربط  عملية  متابعة   -
اإلعالمية و ذلك خاصة بالنسبة إلى اإلحداثات و نقلة املقرات ؛

هر على سالمتها. صيانة بعض املعدات اإلعالمية املقتناة من قبل اإلدارة العامة لألداءات والسّ  -
-  أعمال أخرى:

املالية  وقانون   2015 لسنة  املالية  قانون  أحكام  مع  ملالءمتها  اجلبائية  التصاريح  حتيني   •
التكميلي سنة 2015؛

• إعداد تقارير حول التصاريح الشهرية والسنوية واملتعلقة باألقساط االحتياطية املودعة عبر 
منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد؛ 
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الوزارات  لفائدة  إحصائيات  إعداد  وكذلك  القطاعية  واإلحصائيات  املالية  قانون  إلعداد  اإلحصائيات  توفير 
األخرى وصندوق النقد الدولي و البنك العاملي؛

- موافاة  هيئة الرقابة العامة والوزارات األخرى و USAID  بسجالت املطالبني باألداء وكذلك محتوى بعض 
التصاريح اجلبائية (تصاريح األداء على التكوين املهني، املساهمة لفائدة صندوق النهوض باملسكن لفائدة 
الدخل،  على  بالضريبة  التصريح  املضافة،  القيمة  على  باألداء  املتعلقة  الشهرية  التصاريح  األجراء، 

التصاريح بالضريبة على الشركات)؛ 
- إعداد إحصائيات شهرية حول تطور إرجاع فائض األداء على القيمة املضافة حسب القطاعات وحول تطور 
على  باألداء  املتعلقة  و  السنوية  التصاريح  إيداع  نسب  حول  وكذلك  باألداء  املطالبني  سجل  و  اإلحداثات 

القيمة املضافة واخلصم من املورد؛
- إعداد إحصائيات لالحتساب مؤشرات اجلودة مبكاتب مراقبة األداءات ؛

- حتيني التطبيقة اإلعالمية اخلاصة باملساندة في إعداد برنامج املراجعة اجلبائية (تطبيقة متكن من انتقاء 
امللفات التي ميكن إدراجها ضمن برنامج املراجعة اجلبائية املعمقة وضبط األولية حسب جملة من املقاييس 
واملعايير) و كذلك قاعدة املعطيات اجلبائية اخلاصة بها ومتكني املراكز اجلهوية من استغالل هذه املعلومات 

كل فيما يخصه؛
- املشاركة ضمن فريق العمل املكلف باحملور املتعلق بتعصير إدارة اجلباية في إطار مشروع اإلصالح اجلبائي؛
- املشاركة في تطوير موقع الواب اخلاص بوزارة املالية (nances.gov.tn�www.) وذلك بإدراج املعلومات 
باإلدارة و تبسيط  قائمات االتصال  وإثراء  التنظيمي،...)  الهيكل  العامة لألداءات (مهامها،  باإلدارة  اخلاصة 
طريقة الوصول إلى  املعلومات وكذلك إدراج اإلحصائيات املتعلقة بنشاط اإلدارة بطريقة  مدققة وسهلة 

االستعمال؛
- ضبط محتوى املطوية املعدة في إطار اإلعالم واإلرشاد واملتعلقة بتجريد الواجبات اجلبائية من طابعها 

املادي (نظام اإليداع على حوامل ممغنطة)؛
- مواصلة التنسيق مع مركز اإلعالمية لوزارة املالية لتمكني بعض اإلطارات الراجعني بالنظر إلى املصالح 
ّ تخصيصه  مت الذي  املوزع  إلى  الولوج  العامة لألداءات من استغالل األنترنات عبر  املركزية واخلارجية لإلدارة 
للغرض عوضا عن استعمال هذه  اخلدمة عبر مزودي األنترنات وذلك في إطار تعصير وسائل عمل مصالح 

اجلباية ومزيد الضغط على املصاريف؛
- التثبت من الوضعية اجلبائية للمترشحني للمناظرات الوطنية واملنتفعني باآللية 16 وببرنامج احلضائر 

اجلهوية للتنمية وللمترشحني لالنتفاع بالسكن االجتماعي ؛ 
مركزية  (مصالح  لألداءات  العامة  اإلدارة  وإطارات  بأعوان  اخلاصة  واالستخالص  املراقبة  منحة  احتساب   -

ومصالح خارجية) ؛
- املشاركة في عمل اللجنة االستشارية املتعلقة بتعزيز آليات املنظومة الوطنية لإلحصاء؛
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2. على مستوى الخدمات التي تسديها مصالح ا�دارة العاّمة ل
داءات:
             

متابعة  منظومة التصريح ودفع ا¦داء عن بعد: 

بلغ العدد اجلملي للمؤسسات اخلاضعة وجوبا للتصريح ودفع األداء عن بعد 16.692مؤسسة إلى موفى ديسمبر 
2015 مبا في ذلك املؤسسات التي صرحت برقم معامالت بعنوان سنة 2014 يساوي أو يفوق 1 م د.

مؤسسة بصفة  منها 12.900  ديسمبر 2015  إلى موفى  مؤسسة  املنظومة 15.470  بهذه  انخرطت  كما 
إجبارية و 2570 مؤسسة بصفة اختيارية.

متابعة إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة  :
مت خالل سنة 2015 توجيه مراسالت حتسيسية لـ 2.021 مؤسسة أصبحت خاضعة لواجب إيداع التصاريح 

والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة وكذلك لواجب التصريح ودفع األداء عن بعد.
وقد بلغ العدد اجلملي للمؤسسات اخلاضعة لواجب إيداع تصريح املؤجر بعنوان سنة 2014 على حوامل ممغنطة 
(بعد عملية التحيني) 12.720 مؤسسة قامت منها 9.105 مؤسسة بإيداع هذا التصريح حسب هذه الطريقة 

أي بنسبة إيداع تساوي 71,58 %.

استغالل منظومة التصرف ا�لكتروني في الوثائق :

 قامت خاليا "جاد" للتصرف اإللكتروني في العقود والكتابات بـنسخ حوالي 149 ألف عقدا ناقال للملكية خالل 
سنة 2015 و بذلك يكون العدد اجلملي للعقود التي مت نسخها منذ بداية استغالل املنظومة إلى موفى ديسمبر

2015 حوالي 586 ألف عقدا(ملحق عدد 3).
كما مت خالل نفس السنة القيام باستشارة القتناء املعدات اإلعالمية الالزمة لرقمنة العقود والكتابات بأرشيف 

نهج روما (آلة ماسحة ضوئيّة للوثائق، آلة ماسحة ضوئيّة للكتب، معدّات إعالميّة أخرى).

تأطير المطالبين با¦داء :

قام مركز اإلرشاد اجلبائي عن بعد الذي تتمثل مهامه األساسية في إسداء خدمات اإلرشاد والتوجيه واإلعالم عن 
بعد من خالل اإلجابة على أسئلة املطالبني باألداء واستفساراتهم ذات الطابع اجلبائي باالعتماد على الهاتف عبر 

رقم النداء 81.100.400 بالرد على 13.531 مكاملة إلى موفى ديسمبر 2015.  

تبسيط ا�جراءات:

في إطار تبسيط اإلجراءات اإلدارية املنظمة لقطاع األعمال واعتماد منهجية متكّن من التقليص بصفة واضحة 
من األعباء املترتبة عنها وذلك بهدف تكريس شفافية تقدمي اخلدمات اإلدارية وحتسني جودتها انطلقت مصالح 
وزارة املالية في برنامج لتبسيط اإلجراءات اجلبائية والديوانية وذلك منذ سنة 2011 والتي ال تزال متواصلة إلى 

موفى سنة 2015 حيث أفضت هذه العملية إلى ما يلي: 
o إلغاء 7 إجراءات من جملة 11 أي بنسبة إجناز في حدود  64 %

o تبسيط 87 إجراء من جملة 105  أي بنسبة إجناز في حدود  83 % وقد تعلقت عمليات التبسيط خاصة بـ:
- التقليص في عدد الوثائق الالزم االستظهار بها 

- التقليص في آجال احلصول على اخلدمة 
-الترفيع في مدة صالحية الشهادة 
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3. على مستوى تنمية قدرات ا¦عوان: 

اه :  ة عمل سنة 2015 على مواصلة إعداد دورات تكوينية وملتقيات في اجتّ ارتكزت خطّ
 

نة  - تنمية قدرات األعوان والرفع من أدائهم ومتكينهم من مواكبة مختلف اإلصالحات والتنقيحات املضمّ
بقوانني املاليّة واإلملام مبختلف التشاريع اجلبائية اجلاري بها العمل؛

ني في عدّة ميادين ذات  - تدعيم تفتّح اإلدارة على محيطها اخلارجي وذلك باالستعانة بعدد من اخلبراء واخملتصّ
والقانون  احملروقات  وقطاع  املالي  والقطاع  احملاسبي  امليدان  في  احملاور  من  العديد  لتنشيط  باجلباية  عالقة 

التجاري؛ 
ة في  ة رئيس مكتب مراقبة األداءات قصد تدعيم قدراتهم خاصّ ح خلطّ - تكوين اإلطارات الراغبة في الترشّ

ة؛ مجال املراقبة والتّسيير وتأهيلهم لالضطالع باملهام املتعلّقة بهذه اخلطّ
والتعاون  التنمية  منظمة  غرار  على  دولية  منظمات  عدّة  مع  التكوين  مجال  في  الدولي  التعاون  تعزيز   -
االقتصادي "OCDE" وصندوق النقد الدولي ""FMI والوكالة األمريكيّة للتنمية الدوليّة USAID"" ومركز 
اللّقاءات والدراسات ملسيّري اإلدارات اجلبائيّة "CREDAF" وجمعية السلطات الضريبية بالدول اإلسالمية 
التجارب واخلبرات مع  باملراقبة اجلبائية من خالل تبادل  وذلك ملزيد تطوير مهارات وقدرات اإلطارات املكلّفني 

بقيّة البلدان املشاركة.
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ة لألداءات 3.581 عونا إلى موفى ديسمبر 2015  موزّعني  بلغ مجموع أعوان املصالح اخلارجيّة لإلدارة العامّ
كما يلي :

2.329 عون تأطير؛    -
705 عون تنفيذ ؛  -

548 عملة.  -
ة لألداءات من إدارة املؤسسات الكبرى و27 مركزا جهويا ملراقبة األداءات  وتتكوّن املصالح اخلارجيّة لإلدارة العامّ
على أساس مركز بكلّ والية ما عدى والية تونس التي تضمّ 3 مراكز تونس1 وتونس 2 وتونس3 ووالية صفاقس 
األداءات من  ملراقبة  مركزا جهويّا  املراكز بني 16  تتوزّع هذه  كما  وصفاقس2  مركزين صفاقس1  التي تضمّ 
كلّها  األداءات  ملراقبة  مكتبا  تضمّ 157  كما  "ب"  صنف  من  األداءات  ملراقبة  جهويّا  مركزا  و11  "أ"  صنف 

زة باإلعالميّة و3 مكاتب ضمان. مجهّ

ا�جراءات المتخذة لتنفيذ
خّطة العمل خالل سنة 2015

3

 .I
 .II
 .III
 .IV

إجراءات للتحّكم في قاعدة ا¦داء

إجراءات لفائدة المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادية

إجراءات لمعالجة ا�شكاليات المتعّلقة بتطبيق التشريع الجبائي

القدرات وتطوير  بتنمية  المتعّلقة  العمل  لتنفيذ خّطة  إجراءات 
الكفاءات



بحساب املليون دينار

ّ اتّخاذ إجراءات لـ: ة عمل اإلدارة العامة لألداءات لسنة 2015 مت لغاية تنفيذ خطّ
ذات  املعلومات  توفير  على  والتركيز  اجلبائية  املراقبة  آليات  تفعيل  خالل  من  األداء  قاعدة  في  التحكّم   -

الصبغة اجلبائية؛
فائدة املؤسسات التي مترّ بصعوبات اقتصادية؛  -

معاجلة اإلشكاليات املتعلقة بتطبيق التشريع اجلبائي؛  -
تنمية القدرات وتطوير الكفاءات.  -

التركيز على  املراقبة اجلبائية مت خالل سنة 2015  وحتسني مردود عمليات  األداء  التحكّم في قاعدة  لغاية 
توفير املعلومة اجلبائية وذلك نظرا ألهميتها وانعكاساتها اإليجابية على تدخالت مصالح املراقبة واملتمثلة 
أساسا في الرفع من مردوديتها واختصار مدة عمليات املراقبة وتسوية وضعيات أكثر عدد ممكن من املطالبني 

باألداء. 
والتي  بسنة 2014  املتعلقة  باملعلومات  "صادق"  منظومة  معلومات  بنك  تطعيم  اإلطار  هذا  في  مت  وقد 

 : تخصّ
من قبل املؤسسات اخلاضعة لهذا  تصريح مؤجر مودع على حوامل ممغنطة بعنوان سنة 2014،   9.691

الواجب و كذلك املؤسسات التي اختارت هذه الطريقة إليداع التصريح املذكور، تضمنت:

املالية  (*)   ومبلغ قدر بحوالي 39 م.د. بعنوان املساهمة الظرفية االستثنائية لفائدة ميزانية الدولة طبقا ألحكام الفصول من 28 إلى 31 من قانون 
التكميلي لسنة 2014. 

- العمليات الديوانية (الواردات والصادرات)؛ 
- األجور املصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛

ل العربات الوارد من الوكالة الفنية للنقل البري. - سجّ

إجراءات للتحّكم في قاعدة ا¦داء:  .I

1.038.156 
172.867
712.613
419.443

11.414,4 
3.660,3 
1.205,9

31.318,4 

1.905,6 (*)

254,7
215,8
787,4 

2.343.07947.599,03.163.5 
 

أجور
أتعاب أو عموالت أو أكرية
أموال  رؤوس  مداخيل 

منقولة
صفقات

المبالغ الخامعدد المنتفعينطبيعة المبالغ المدفوعة       
مبالغ الخصم من المورد

المجمـــــــــــــــوع
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لح القضائي متثيل وزارة املالية لدى جلنة متابعة املؤسسات التي مترّ  يتولّى إطار من وحدة النزاع اجلبائي والصّ
إنقاذ  قانون  إطار  وذلك في  ماي 2000  بتاريخ 19  الصناعة  وزير  قرار  احملدثة مبقتضى  اقتصادية  بصعوبات 

سات. وجتتمع اللجنة املشار إليها دوريا ومبعدّل مرّة كل 15 يوما. املؤسّ

مترّ  سات  ملؤسّ ا  ملفّ  144 في  النظر  خاللها  تولّت  اجتماعا   12 اللجنة  هذه  عقدت   2015 سنة  خالل 
بصعوبات اقتصادية في مختلف األطوارالقانونية، في املقابل وخالل سنة 2014 اجتمعت اللجنة       17 
دت بها اللجنة كاآلتي:                                                                                                                              ات التي تعهّ ا. وتتوزّع امللفّ ّ خاللها درس 149 ملفّ مرة مت

إجراءات لفائدة المؤسسات التي تمّر   .II
بصعوبات اقتصادية:  

 

ΔϨδϟ�
20142015

Ε�έΎόη·
33

Δϴ�Ύοέ
ΔϳϮδΗ
ΐϟΎτϣ

1520

Δϴ�Ύπϗ
ΔϳϮδΗ
ΐϟΎτϣ

7081

έΎΒΘΧ·
ήϳέΎϘΗ

5230

ΔόΑΎΘϣ
ήϳέΎϘΗ

910

ωϮϤΠϤϟ�
149144

السنة

إشعارات

مطالب تسوية رضائية

مطالب تسوية قضائية

تقارير إختبار

تقارير متابعة

المجموع

بلغ عدد املؤسسات التي مترّ بصعوبات إقتصادية خالل سنة 2015 والتي إنتفعت بقانون اإلنقا  104 مؤسسة 
مقابل 88 مؤسسة خالل سنة 2014 .

وقد نتج عن أعمال اللّجنة:
• بالنسبة ملطالب إشعار في مرور مؤسسات بصعوبات إقتصادية: املوافقة على 3 ملفات .

•  بالنسبة ملطالب في فتح إجراءات التسوية الرضائية: املوافقة على مطالب 9 مؤسسات ورفض11 مطلبا.
سة من اإلنتفاع بإجراءات التسوية  • بالنسبة ملطالب في فتح إجراءات التسوية القضائية:متكني 39 مؤسّ

القضائية ورفض فتح هذه اإلجراءات بخصوص40 مؤسسة وحفظ امللف ملؤسستني.
 بالنسبة لرأيها في تقارير اإلختبار: إقترحت اللجنة:

• إنقاذ 11  مؤسسة؛
• تفليس 4 مؤسسات؛

• احالة 10 مؤسسة للغير؛
• توقيف اجراءات التسوية القضائية؛

• اشعار احملكمة بالنسبة ملؤسسة واحدة.
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تولّت مصالح  ّت معاينتها  مت التي  والنقائص  التطبيقية  اإلشكاليات  ومعاجلة  اجلبائي  التشريع  تبسيط  بهدف 
الصادرة عن  التساؤالت  على  والردّ  اإلدارية  املذكرات  العديد من  إصدار  لألداءات خالل سنة 2015  العامة  اإلدارة 
اجلبائي  اإلداري  الفقه  وتنمية  توحيد  من  ميكّن  ما  وهو  اجلبائية  باملراقبة  املكلّفة  املصالح  وعن  باألداء  املطالبني 

وتبسيط إجراءات املراقبة والنزاع. 

ّ في هذا الصدد إصدار:  وقد مت

- 2.921 إجابة كتابية للردّ على التساؤالت الصادرة عن املراكز واإلدارات األخرى وعن املطالبني باألداء؛
- 109 مذكرة إدارية و19 مذكرات عامة شملت خاصة احملاور التالية :

• خطة عمل مصالح اإلدارة العامة لألداءات لسنة 2016؛
• إعداد برنامج املراجعة اجلبائية لسنة 2015؛

• حول انتفاع شركات اخلدمات في قطاع احملروقات بنظام توقيف العمل باألداء على القيمة املضافة بعنوان 
اخلدمات الضرورية لنشاطها؛

• متابعة الوضعية اجلبائية لشركات التجارة الدولية؛
• إخضاع قطاع إنتاج عصير الغالل إلى املعلوم على اإلستهالك؛

• تركيز خلية إصغاء على مستوى اإلدارة العامة لألداءات؛
• إثراء القاعدة الوثائقية اخلاصة باجلباية واإلستخالص؛

• اإلشكاليات التطبيقية ألحكام الفصل 5 من قانون امللية التكميلي لسنة 2014؛
• تكثيف العمل امليداني ملصالح املراقبة اجلبائية؛

• متابعة الوضعية اجلبائية ملستغلي رخص بيع التبغ والوقيد؛
• متابعة املؤسسات الناشطة في مجال إنتاج وبث األشرطة على القنوات التلفزية واألجنبية؛

• الترفيع في أجل اإلعتراض على نتائج املراجعة اجلبائية؛
• العقوبة املطبقة على مخالفة عدم مراعاة القانون املتعلق بايداع التصاريح بالوسائل اإللكترونية أو على 

احلوامل املمغنطة؛
• ممارسة حق اإلطالع على املعلومات املتعلقة باحلسابات املفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة والديوان 

الوطني للبريد وعقود تكزين األموال املكتبية لدى مؤسسات التأمني؛
• إجراءات وتراتيب الصلح في نزاع األساس؛

• فقه قضاء احملكمة اإلدارية بخصوص تطبيق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 
الطبيعيني والضريبة على الشركات فيما يتعلق بتبرير مصدر منو الثروة وتقدير مبلغ تكاليف املعيشة؛

• الرد على اعتراضات املطالبني باألداء على نتائج عمليات املراجعة اجلبائية األولية أو املعمقة؛ 
• تطبيق خطية التأخير املنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة احلقوق واإلجراءات اجلبائية؛

• تسوية الوضعية اجلبائية لبعض املنخرطني مبنظومة التصريح ودفع األداء عن بعد؛
• إدراج املعطيات املضمنة بالتصاريح بالضريبة بالتصاريح بالضريبة على الشركات والتصاريح بالضريبة 

التقديرية املودعة طبقا ألحكام الفصول 5 و6 و9 من قانون املالية التكميلي لسنة 2014؛
• تركيز منظومة البحث واستغالل القوائم املالية؛

• إعداد مشروع الوثيقة التوجيهية خملطط التنمية للفترة املتراوحة بني 2016 و2020؛
•توحيد مناذج الدفاتر املمسوكة من طرف مكاتب مراقبة األداءات. 

المتعّلقة  ا�شكاليات  لمعالجة  III.إجراءات 
بتطبيق التشريع الجبائي:  
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ن 213 دورة من املنتظر أن ينتفع بها قرابة 4.257 عونا وإطارا من  ط للتكوين لسنة 2015 تضمّ - عداد مخطّ
املصالح املركزية واخلارجية لإلدارة العامة لألداءات؛

- الرفع من قدرات املكوّنني من خالل تشريك عدد منهم في دورات لتكوين املكوّنني بتونس واخلارج؛
مبقرّ  التجاري  والقانون  املالي  والقطاع  احملاسبي  اجملال  في  تكوينيّة  دورات  لتنشيط  خبراء  عدّة  مع  التنسيق   -

املدرسة الوطنية للمالية وبفضاءات التكوين املتوفّرة  باجلهات وتندرج هذه الدورات أساسا ضمن احملاور التالية :
•  املراجعة اجلبائية واالعتماد على احملاسبة،

• املراجعة املعمقة،
• جباية بعض القطاعات اخلصوصية "قطاع احملروقات"و"قطاع االتّصال"،

• احملاسبة التجارية املعتمدة من قبل املؤسسات املالية (البنوك)،
• جباية غير املقيمني،

• لقانون اجلبائي والقانون التجاري واملدني (نقاط التالقي واالختالف)،
• التحكيم.

ة في: - تعزيز سبل التعاون الدولي مع عدّة منظمات دولية متثّلت خاصّ
االقتصادي  والتعاون  التنمية  مة  منظّ مع  باالشتراك  التّكوين  مجال  في  الدوليّ  للتعاون  برنامج  •إعداد 
ل عليها من قبل الصندوق االنتقالي لدول الشرق  اتفاقية الهبة املتحصّ "OCDE" وذلك في إطار تنفيذ 
السياسة  وفاعليّة  شفافيّة  لتعزيز  احملليّة  املوارد  تعبئة  "دعم  مشروع  لتمويل  إفريقيا  وشمال  األوسط 

اجلبائيّة"؛
• إعداد برنامج للتعاون الدوليّ في مجال التّكوين مع الوكالة األمريكيّة للتنمية الدوليّة ""USAID وذلك 

في إطار دعم مشروع إصالح املنظومة اجلبائيّة؛
للماليّة  العامة  واإلدارة  التونسيّة  لألداءات  العامة  اإلدارة  بني  الثنائي  للتعاون  السنوي  البرنامج  إعداد    •

العموميّة بفرنسا لتدعيم قدرات اإلطارات في اجملال اجلبائي من خالل تبادل التجارب واخلبرات بني البلدين. 

IV.  إجراءات لتنفيذ خّطة العمل المتعّلقة 
بتنمية القدرات وتطوير الكفاءات:
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النتائج المسجلة على مستوى أعمال المراقبة   .I
الجبائية :
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مكّنت اإلجراءات التي مت التطرق إليها بالعنوان الثالث من هذا التقرير من إجناز أهداف نوعيّة وكميّة على مستوى 
األساسية  اجلبائية  الواجبات  احترام  ومتابعة  اجلبائي  التشريع  تطبيق  مراقبة  وإحكام  اجلبائية  املداخيل  تطوير 

والتصرّف في النزاع اجلبائي.

الت في إجناز عمليّات املراجعة اجلبائية األولية للتصاريح والكتابات والعقود واملراجعة املعمقة  تتمثل أهمّ التدخّ
للوضعيات اجلبائية ومتابعة الواجبات اجلبائية للمطالبني باألداء. 

توقيف  بنظام  املتعلق  التشريع  وتطبيق  باألداء  املطالبني  عرائض  على  الردّ  اجلبائية  املراقبة  تتولّى مصالح  كما 
العمل باألداء على القيمة املضافة والبتّ في مطالب استرجاع األداء.

1. مردود المراجعة الجبائية:
د أي ما يعادل  م  مقابل 347,4  م د خـالل سـنـة 2015  املـراجـعـة اجلـبائية 527,3  بـلـغ مـردود عمـلـيات 

%47,6 من مردود الصلح و%37,5 من املردود اجلملي ملصالح املراقبة اجلبائية (ملحق عدد 4). 

 أ - المراجعة ا¦ولية:
أ 1-: العمليات:

املودعة من قبل  اجلبائية  التصاريح  ة  التثبت من صحّ إلى  والعقود  والكتابات  للتصاريح  األولية  املراجعة  تهدف 
ّ تقدميها إلجراء التسجيل. املطالبني باألداء وسالمة توظيف معاليم التسجيل على الكتابات والعقود التي مت

وقد قامت مـصالح املراقبة اجلبائية خالل سنة 2015 بإجنـاز حوالي 13.500 عملية.

أ 2-: مردود الصلح :
مسجال تطورا بنسبة  د خالل سنة 2014  م  مقابل 116,0  د خالل سنة 2015  م  لح 327,5  الصّ بلغ مردود 

.182,3%
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  ب - المراجعة المعمقة:

ب 1-: البرمجة:
ّ خالل سنة 2015 برمجة 3.577 ملفا من قبل خاليا املراجعة املعمقة مقابل 3.590 ملفا خالل سنة 2014 .   مت

2: التنفيذ: ب - 
ّ خالل سنة 2015 مراجعة 2.428 ملفا مقابل 2.485 ملفا خالل سنة 2014 كما يبينه الرسم البياني التالي: مت

ب – 3: مردود الصلح:
ال تراجعا  بلغ مردود عمليات املراجعة املعمقة 199,9 م د خالل سنة 2015 مقابل 231,4 م د خالل سنة 2014 مسجّ

بنسبة 13,6%. 

2.نتائج متابعة احترام الواجبات الجبائية:
الت مصالح املراقبة اجلبائية الرامية إلى متابعة مدى احترام الواجبات اجلبائية األساسية للمطالبني باألداء  تركّزت تدخّ

ة الظواهر التالية: خالل سنة 2015 على مقاومة خاصّ
 ـ تعاطي النشاط دون القيام بإيداع التصريح بالوجود؛

• عدم التصريح باألداء ودفعه في اآلجال القانونية؛  
• اإلخالل بواجب مسك احملاسبة وتقدميها ملصالح اجلباية؛  

• اإلخالل بواجب القيام باخلصم من املورد ودفعه؛  
• أعمال التحيّل اجلبائي.  

الت مصالح املراقبة ملقاومة هذه الظواهر (االكتشافات وتسوية اإلغفاالت واحملاضر) من حتقيق مردود  وقد مكّنت تدخّ
لة بذلك تطورا بنسبة 10,0%. جملي بلغ 580,6 م د خالل سنة 2015 مقابل 527,8 م د خالل سنة 2014 مسجّ

 أ ـ االكتشافات:
بإيداع  القيام  دون  نشاط  حالة  في  اكتشافهم  إثر  اجلبائيّة  وضعيتهم  تسوية  ّت  مت الذين  باألداء  املطالبني  عدد  بلغ 
التصريح بالوجود طبقا ملا تقتضيه أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات 961 

مطالبا باألداء مقابل 526 مطالبا باألداء خالل سنة 2014 أي بنسبة تطور82,7%. 
ال تراجعا بنسبة  وقد بلغ مردود االكتشافات 2,13 م د خالل سنة 2015 مقابل 3,47 م د خالل سنة 2014 مسجّ

قدرها 38,2% .
ومبوفى سنة 2015 أصبح السجلّ اجلبائي يضمّ حوالي 711 ألف مطالبا باألداء وذلك كما يبيّنه امللحق عدد 5.  
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 ب - تسوية ا�غفاالت:

ودفعه فإن نسبة املطالبني  باألداء  التصريح  بضرورة احترام واجب  باألداء  املتخذة لتحسيس املطالبني  رغم اإلجراءات 
للمداخيل  بالنسبة  تتجاوز38,1 %  لم  القانونية  اآلجال  للضريبة في  السنوية  التصاريح  بإيداع  قاموا  الذين  باألداء 
واألرباح احملققة خالل سنة 2014 واملصرّح بها خالل سنة 2015 مقابل %32,9 بالنسبة للمداخيل واألرباح احملققة 

خالل سنة 2013 واملصرّح بها خالل سنة 2014. وذلك كما يبيّنه اجلدول املصاحب بامللحق عدد 6.

 ولغاية تسوية وضعية املطالبني باألداء املتخلّفني عن إيداع التصاريح اجلبائية التي حلّ أجلها تولّت هياكل املراقبة 
اجلبائية خالل سنة 2015 تسوية الوضعية اجلبائية لـ76.399 مطالبا باألداء مقابل 71.124 مطالبا باألداء بالنسبة 
لسنة 2014 أي بنسبة تطور تقدربـ%10,2. وقد بلغ مردود تسوية اإلغفاالت 575,5 م د خالل سنة 2015 مقابل 

522,0 م د خالل سنة 2014.

الت مصالح املراقبة اجلبائية في هذا اجملال في الرفع من نسبة إيداع التصاريح السنوية خالل سنة  وقد ساهمت تدخّ
2014 من 38,1 % في اآلجال القانونية إلى 50,5 % مبوفى ديسمبر2015. 

 ج - المحاضر:

باإلضافة إلى متابعة الواجبات اجلبائية املتعلقة بإيداع التصاريح والكتابات والعقود في اآلجال احملدّدة بالتشريع اجلبائي 
احملاسبة  مسك  واجب  متابعة  على  اجلبائية  املراقبة  مصالح  الت  تدخّ تركّزت  بالفواتير  املتعلقة  اجلبائية  والواجبات 

وتقدميها ملصالح اجلباية وواجب القيام باخلصم من املورد ودفعه ومقاومة أعمال التحيّل اجلبائي.

ّت معاينتها 80.596 محضرا خالل سنة 2015  وقد بلغ عدد احملاضر احملرّرة بخصوص اخملالفات اجلبائية اجلزائية التي مت
مقابل 33.154 محضرا خالل سنة 2014.

وتتوزّع هذه اخملالفات كما يلي :

-50

ّت معاينتها تتمثّل في اخملالفات  وباالعتماد على البيانات املشار إليها أعاله يتبنيّ أنّ أهمّ اخملالفات اجلبائية اجلزائية التي مت
املتعلقة بعدم التصريح باألداء ودفعه  (86,0%).

ّ خالل سنة 2015 تسوية الوضعية بخصوص 75.366 محضرا مقابل 27.420 محضرا خالل سنة 2014. وقد مت
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3. متابعة عرائض المطالبين با¦داء:

لح اإلداري خالل سنة 2015 بدراسة العرائض الواردة عليها من قبل املطالبني باألداء  قامت وحدة البرمجة والتنسيق والصّ
اإلجابة على 2.607  ّت  الوزارات األخرى.وقد مت اخلارجية وكذلك  املصالح  الواردة عليها من مختلف  وكذلك االستفسارات 

عريضة واستفسار منها 1.357 استفسارا في مادة األداءات املباشرة و621 استفسارا في مادة األداءات غير املباشرة. 
ة حول  املراقبة اجلبائية، األنشطة  كما تولّت وحدة البرمجة والتنسيق والصلح اإلداري إصدار 30 مذكرة إدارية متحورت خاصّ

القطاعية، الواجبات اجلبائية، االمتيازات اجلبائية، الوثائق اإلداريّة واألداءات واملعاليم األخرى.
 

المضافة  القيمة  على  با¦داء  العمل  توقيف  مستوى  على  المسجلة  النتائج   .4
واسترجاع ا¦داء :

باإلضافة إلى األعمال الرامية إلى حسن تطبيق التشريع اجلبائي ومتابعة الواجبات اجلبائية األساسية تتولى مصالح املراقبة 
الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص  إلى األشخاص  القيمة املضافة  على  باألداء  العمل  اجلبائية إسناد شهادات توقيف 

عليها بالتشريع  اجلاري  به  العمل  والبتّ  في  مطالب االسترجاع  الصادرة عن املطالبني  باألداء.

 أ - نظام توقيف العمل با¦داء على القيمة المضافة:
تطبيقا ألحكام مجلة األداء على القيمة املضافة ومجلة تشجيع االستثمارات والنصوص القانونية األخرى املتعلقة بنظام 
على  باألداء  العمل  شهادة في توقيف  تسليم 10.553  خالل سنة 2015   ّ مت القيمة املضافة  على  باألداء  العمل  توقيف 
ال بذلك تراجعا  نت مبلغا جمليا قدره 581,2  م د مقابل 697,7 م د بالنسبة لسنة 2014 مسجّ القيمة املضافة تضمّ

بنسبة 16,7%.
إطارها  حسب  املضافة  القيمة  على  باألداء  العمل  توقيف  نظام  منح  شأنها  في   ّ مت التي  املبالغ  املوالي  اجلدول  ويحوصل 

القانوني :

 

ب - استرجاع ا¦داء:   
الفائض  لتتأكد من وجاهة  باألداء  املودعة من قبل املطالبني  املراقبة اجلبائية بدراسة مطالب االسترجاع  تقوم مصالح 

املطلوب استرجاعه وتأذن السادة قباض املالية بإرجاع املبالغ املصادق عليها. 
ادة  قبّاض املالية إرجاع  فوائض األداء أو املبالغ الزائدة في حدود 616,8 م د خالل كامل سنة 2015 منها  وقد تولّى السّ

360,8 م د بعنوان األداء على القيمة املضافة أي بنسبة 58,5%.
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في  التصرف  مستوى  على  المسجلة  النتائج   .II
النزاع الجبائي :

1. متابعة قرارات التوظيف ا�جباري ل
داء: 
أصدرت مصالح اجلباية 11.355 قرارا في التوظيف اإلجباري خالل سنة 2015 مببالغ موظفة مجموعها 766 م د مقابل 
9.517 قرارا في التوظيف خالل سنة 2014 مببالغ موظفة مجموعها 605 م د  وهو ما ميثل نسبة تطور بـ %19 في 

مستوى املردود .
إليداع  إليهم  املوجهة  التنابيه  إلى  باألداء  املطالبني  امتثال  عدم  بسبب  الصادرة  اإلجباري  التوظيف  قرارات  ومتثل 
تصاريحهم النسبة األكبر من ناحية العدد فقد بلغت عدد تلك القرارات 6.530 قرارا خالل سنة 2015 بـمبالغ موظفة 
مجموعها 134 م د مقابل 4.670 قرارا خالل سنة 2014 بـمبالغ موظفة مجموعها 129 م د وتليها القرارات املتخذة 

إثر مراجعة أولية (4.011 قرارا) وإثر عمليات مراجعة معمقة (785 قرارا).
 شهدت سنة 2015 بداية محتشمة لإلجراء اجلديد املتعلق بتوظيف اخلطايا اجلبائية اإلدارية وذلك باصدار 29 قرارا.

وحتتل القرارات الصادرة إثر عمليات مراجعة معمقة املرتبة األولى من ناحية املردود بـ 501 م د خالل سنة 2015 مقابل 
إليداع  إليهم  املوجهة  للتنابيه  باألداء  املطالبني  امتثال  لعدم  الصادرة  القرارات  تليها   2014 سنة  خالل  د  م   381

تصاريحهم بـ 134 م د والقرارت الصادرة إثر عمليات مراجعة أولية 129 م د خالل سنة 2015. (ملحق عدد 7).

2. متابعة دعاوى التوظيف في الطور االبتدائي:
ضل عدد الدعاوى املتعلقة باالعتراض على قرارات التوظيف واحملكوم فيها ضعيفا خالل سنة 2015 مقارنة مبجموع 
الدعاوى املنشورة لدى احملاكم (35 % خالل سنة 2015) مقابل (%27 خالل سنة 2014). وأقرت احملاكم االبتدائية 
املبالغ التي وظفتها مصالح اجلباية بنسبة %63 وهي نسبة دون تلك املسجلة خالل سنة 2014 (%72) إال أن املبالغ 

املوظفة واحملكوم بإقرارها خالل سنة 2015 واملقدرة بـ 204 م د تفوق تلك احملكوم بها خالل سنة 2014 (201م.د.).

أ - قرارات التوظيف المتصالح في شأنها: لم حتقق املرحلة الصلحية في الطور االبتدائي النتائج املرجوة 
منها لضعف عدد قرارات التوظيف اإلجباري املتصالح في شأنها (181 قرار أي بنسبة %9 من جملة القرارات املتنازع 

حولها).
املتعلقة  القانونية  املرحلة الصلحية عن حتقيق ما هو مأمول منها مراجعة جذرية لألحكام  ويستدعي تواصل عجز   

بالصلح القضائي لثبوت عدم جدواه في احلد من تواصل النزاع بني مصالح اجلباية واملطالبني باألداء.

ب - قرارات التوظيف المحكوم بإقرارها: استقرت نسبة قرارات التوظيف االجباري احملكوم بإقرارها في 
مستوى 45 %من مجموع قرارات التوظيف احملكوم فيها إال أن عدد تلك القرارات تضاعف بني سنتي 2014 و2015 من 

488 قرارا إلى 905 قرارا وفي مقابل ذلك تراجعت املبالغ احملكوم بإقرارها من 174 م د إلى 129 م د.
(أي   2015 سنة  خالل  قرارا   552 بتعديل  احملاكم  قضت  بتعديلها:  المحكوم  التوظيف  قرارات  ت - 

بنسبة %27) من مجموع قرارات التوظيف احملكوم فيها مقابل 166 قرارا خالل سنة 2014 (أي بنسبة 15%).
 وأقرت احملاكم توظيف 68 م د من مجموع 103 م د خالل سنة 2015 (أي بنسبة %66) مقابل 20 م د من مجموع 70 
م د (أي بنسبة %28)، وبذلك فقد حتسنت نسبة اإلقرار بصفة ملحوظة في سنة 2015 مقارنة بالسنة التي سبقتها.

ث -  قرارات التوظيف المحكوم بإلغائها: قضت احملاكم بإلغاء 351 قرارا خالل سنة 2015 (أي بنسبة 
القرارات  أن عدد  إال  النسبة حتسنا مقارنة بسنة 2014  القرارات احملكوم فيها ولئن شهدت تلك  من مجموع   (17%
احملكوم بإلغائها خالل سنة 2015 (351 قرارا) يفوق بكثير ذلك الذي سجل خالل سنة 2014 (255 قرارا) وبذلك فقد 

شهد عدد قرارات التوظيف اإلجباري امللغاة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 37%.
 وقد بلغت خالل سنة 2015 املبالغ امللغاة 4 أضعاف تلك التي مت إلغاؤها خالل سنة 2014 حيث أنها مرت من 15 م د 

خالل سنة 2014 إلى 70 م د خالل سنة 2015 . (ملحق عدد 8). 
علما وأن نسبة إلغاءات قرارات التوظيف اإلجباري مقارنة بعددها اجلملي انخفض من %23 خالل سنة 2014 إلى 17% 

خالل سنة 2015.
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متابعة دعاوى التوظيف في الطور االستئنافي: 
عدد  أن  إال  و2015،  بني سنتي 2014  بنسبة 11 %  ارتفاعا  االستئناف  لدى محاكم  املنشورة  القضايا  عدد  شهد 
القرارات االستئنافية تقلص في املقابل بنسبة %14 . ومن شأن تراكم القضايا املنشورة وتراجع نسق البت فيها أن 

يولد تضخما واكتظاظا لدى محاكم االستئناف.
كما يالحظ أيضا أن نسبة إقرار املبالغ املوظفة في الطور االستئنافي تشهد تراجعا ملحوظا فقد بلغت املبالغ املتنازع 
عليها 102 م د حكم بها ابتدائيا في حدود 59 م د وتراجع ذلك املبلغ استئنافيا في حدود 44 م د. (أي بنسبة تأييد 
الطور  إلى  النزاع  ارتقاء  أن  يعني  مما  من سنة 2014  قريبة  نسبة  وهي  بـ 43%)  التوظيف  بقرارات  الواردة  للمبالغ 
املبالغ  نسبة  وأهمية  االبتدائية  املبالغ  في  الصلح  نسبة  ضعف  وأن  اجلباية  مصالح  بالضرورة  يخدم  ال  االستئنافي 

املعدلة أو امللغاة يستدعي تدخال حاسما ملعاجلة املسألة على مستوى فرق النزاع. (ملحق عدد 9).

4. متابعة دعاوى التوظيف في الطور التعقيبي:

 أ - متابعة نشر القضايا التعقيبية: 
ارتفع نسق دراسة امللفات التعقيبية من 392 ملفا خالل سنة 2014 إلى 416 ملفا خالل سنة 2015 أي بنسبة منو 
بـ %6 وقد باشرت اإلدارة العامة لالداءات الطعن بالتعقيب في 242 ملفا خالل سنة 2015 مقابل 234 ملف خالل 

سنة 2014 كما تولت تقدمي 106 مذكرة في الدفاع مقابل 80 مذكرة خالل سنة 2014 أي بارتفاع ناهز 32%.
هذا ولوحظ تقلص نسبة امللفات التي قررت اللجنة احملدثة بوحدة النزاع اجلبائي والصلح القضائي للنظر في جدوى 

الطعن بالتعقيب في حفظها من 78 ملف خالل سنة 2014 إلى 67 ملف خالل سنة 2015 (ملحق عدد 10).

 ب ـ متابعة القرارات الصادرة عن المحكمة ا�دارية:
شهد نسق بت احملكمة اإلدارية في القضايا التعقيبية تدهورا بنسبة ناهزت 38 % حيث بتت احملكمة اإلدارية في 135 
ملفا خالل سنة 2014 مقابل 84 ملفا خالل سنة 2015 وتولت تأييد اإلدارة في 49 قرارا وهو ما ميثل نسبة 58% 

مسجلة بذلك حتسنا نسبيا مقارنة بسنة 2014 التي كانت النسبة %49. (ملحق عدد 11).
 

5. القيام بإجراءات الرّد على دعاوى تجاوز السلطة:
تولّت وحدة النزاع اجلبائي والصلح القضائي خالل سنة 2015  الردّ على 13 دعوى في مادة جتاوز السلطة املرفوعة من 

قبل املطالبني باألداء في الطور االبتدائي.

6. مطالب توقيف تنفيذ القرارات االستئنافية وا�دارية:
تولّت وحدة النزاع اجلبائي والصلح القضائي خالل سنة 2015  الردّ على 13 دعوى في طلب توقيف تنفيذ قرارات صادرة 

عن محاكم االستئناف رفعها املطالبون باألداء.

7.متابعة المخالفات الجبائية الجزائية:

أ - المخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لتطبيق عقوبة بدنية:

محضرا خالل سنة  إلى 80.596  محضر خالل سنة 2014  ارتفاعا ملحوظا من 33.154  احملررة  شهد عدد احملاضر 
2015 غير أن ذلك ال يرجع إلى تكثيف عمليات املراقبة فحسب بل يرجع إلى مجهود بعض املصالح إلى إدراج احملاضر 

احملررة من قبل أعوان احلرس واألمن الوطني واحتسابها في اإلحصائيات املعدة.
وقد ترتب عن التطور امللحوظ في عدد احملاضر التي حررت عند معاينة تلك اخملالفات تطور موازي لعدد اخملالفات التي 
أبرمت في شأنها مصالح اجلباية صلحا مع اخملالفني والتي بلغت 75.366 مخالفة خالل سنة 2015 منها مخالفات 
متت معاينتها في تلك السنة وأخرى متت معاينتها في فترات سابقة مقابل 27.420 مخالفة مت إبرام صلح بشأنها 

خالل سنة 2014. 
هذا وحتتل اخملالفات املتعلقة بعدم التصريح باألداء ودفعه املرتبة األولى في عدد اخملالفات التي متت معاينتها (69.328 

خالل سنة 2015) تليها اخملالفات املتعلقة بالفواتير وسندات املرور (9.516 خالل سنة 2015)
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وقد تسنى ملصالح اجلباية استخالص مبلغ 6,76 م د خالل سنة 2015 من عمليات الصلح التي أبرمتها مع اخملالفني والتي 
يشترط فيها على كل مخالف دفع تعريفة صلح وتسوية وضعيته اجلبائية وذلك مقابل  3,22 م د في سنة 2014.

وأثارت مصالح اجلباية الدعاوى العمومية بشأن 2.338 مخالفة جبائية جزائية مقابل 2.125 مخالفة خالل سنة 2014.

ب - المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لتطبيق عقوبة بدنية:
تولت اإلدارة العامة لألداءات خالل سنة 2015 عرض 114 ملفا يتعلق باخملالفات اجلبائية اجلزائية املوجبة لعقوبة بدنية 
على أنظار اللجنة املكلفة بإبداء الرأي فيها واملتركبة أساسا من قضاة واملنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة احلقوق 

واإلجراءات اجلبائية مقابل 89 ملفا خالل سنة 2014. 
وتعلقت تلك امللفات أساسا مبخالفة عدم دفع األداء على القيمة املضافة املوظف واخلصوم التي متت القيام بها لفائدة 

اخلزينة والتنقيص في رقم املعامالت. 
وأقرت بتوفر أركان اخملالفة وسالمة حترير احملضر وتبليغه ونظرت في مالءمة العقوبة املقترحة مع خطورة اخملالفة املرتكبة 
واقترحت مواصلة إجراءات التتبع وتولت اإلدارة العامة لألداءات موافاة املصالح املعنية مبذكرات إثارة الدعوى العمومية في 
تلك اخملالفات (72 مذكرة خالل سنة 2015 مقابل 60 مذكرة خالل سنة 2014) قصد إحالتها على وكالء اجلمهورية 

باحملاكم  اخملتصة مرفقة باحملاضر التي مت حتريرها واحلجج التي مت جمعها واملثبتة لها.
وتعمل اإلدارة العامة لألداءات على تكثيف متابعة اخملالفات اجلبائية اجلزائية املوجبة لعقوبة بدنية والقضايا املتعلقة بها 
وذلك بتجميع كل املعلومات حول املذكرات التي متت إحالتها إلى وكالء اجلمهورية باحملاكم االبتدائية اخملتصة ومآل القضايا 

اجلزائية اجلبائية اخلاصة مبصالح اجلباية والتي صدرت فيها أحكام ابتدائية واستئنافية (ملحق عدد 12).

8. متابعة عرائض المطالبين با¦داء:
قامت وحدة النزاع اجلبائي والصلح القضائي خالل سنة 2015 بدراسة العرائض الواردة عليها من قبل املطالبني باألداء 
واملتعلقة خاصة بطلب إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلجباري لألداء ومقررات سحب النظام التقديري والقرارات التي 
معاينة  عرائض بخصوص محاضر  الوحدة  تتلقى  الزائد كما  األداء  استرجاع  اجلباية بخصوص مطالب  تتخذها مصالح 

اخملالفات اجلبائية اجلزائية ومطالب الصلح .
وقد بلغ خالل سنة 2015 عدد العرائض 563 ومتت دراسة حوالي 234 عريضة ومتت إحالة 183 بطاقة إلى جلنة إعادة 
النظر في قرارات التوظيف اإلجباري لألداء حول متابعة وضعيات جبائية  كما مت إصدار 22 مراسلة موجهة خملتلف الهياكل 

العمومية في إطار متابعة ملفات املطالبني باألداء.

أما بالنسبة إلى العرائض املتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلجباري لألداء التي لم يصدر في شأنها حكم 
في األصل النقضاء األجل القانوني لالعتراض عليها أو لرفض االعتراض عليها شكال، فقد مت مبوجب الفصل 127 من مجلة 
احلقوق واإلجراءات اجلبائية إحداث جلنة استشارية لدى وزير املالية تسمى جلنة "إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلجباري 
لألداء" تبدي رأيها وجوبا في مطالب التماس إعادة النظر يتم على أساسه تعديل قرار التوظيف اإلجباري لألداء أو سحبه 
مبقتضى قرار يصدره وزير املالية أو املدير العام لألداءات بتفويض من وزير املالية. وقد تعهدت جلنة إعادة النظر في قرارات 
التوظيف اإلجباري لألداء بـ 138 ملفا أبدت رأيها في شأن 101 ملفا حيث أقرت أسس التوظيف بالنسبة   لـ 13 ملفا 
إما  أنظارها  ملفا خارجا عن  اعتبرت 17  بينما  ملفا.  لـ 71  بالنسبة  بالسحب  أو  بالـتعديل  التوظيف  وأوصت مبراجعة 
لصدور أحكام قضائية نظرت في أصل النزاع أو لعدم تعلق العريضة بالتوظيف اإلجباري أو لتجاوز أجل 5 سنوات بالنسبة 

للعرائض املوجهة مباشرة إلى اللجنة وال تزال بقية امللفات وعددها 37 ملفا بصدد الدراسة.
وفي إطار متابعة توصيات اللجنة املتعلقة بإعادة النظر في قرارات التوظيف اإلجباري لألداء مت إصدار:

- 14 مقرر سحب.
- 42 مقرر تعديل.

باألداء  املطالبني  البت في عرائض  وضمانا لسرعة  لألداء  اإلجباري  التوظيف  قرارات  النظر في  إعادة  ولتيسير عمل جلنة   
في   2014 سنة  من  الثاني  النصف  من  بداية  القضائي  والصلح  اجلبائي  النزاع  وحدة  شرعت  مباشرة،  لديها  املودعة 
التنسيق بني مصالح املراقبة اجلبائية وكتابة اللجنة وذلك بإحالة نسخ العرائض املودعة لدى اللجنة الى املصالح اجلبائية 
التي قامت بعملية املراجعة والتوظيف إلعداد تقارير تتضمن مختلف املراحل التي مرت بها امللفات موضوع العرائض وردا 
على النقاط واملطاعن التي أثارها املطالبون باألداء. ثم تتولى  وحدة النزاع اجلبائي والصلح القضائي توجيه تلك التقارير 

بعد مراجعتها إلى جلنة إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلجباري لألداء.
وقد مت خالل سنة 2015 إحالة 290 عريضة موجهة للجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلجباري لألداء إلى مصالح 

املراقبة اجلبائية، ومت اجناز 217 تقريرا بشأنها متت إحالته الى اللجنة.

28



أعمال  مستوى  على  المسجلة  النتائج   .III
التفقد:

وتوحيد طرق  اجلبائي  التشريع  تطبيق  متابعة حسن  السهر على  إلى  اجلبائية  للمصالح  الداخلية  املراقبة  أعمال  تهدف 
تسيير مراكز ومكاتب مراقبة األداءات ومساندة األعمال التي تقوم بها في إطار التحكّم في النسيج اجلبائي والنهوض مبردود 

املنظومة اجلبائية. 

1. أعمال التفّقد المنجزة:
د خالل سنة 2015 موزّعة بحسب نوعيّتها  كما يلي: د املصالح اجلبائيّة إجناز 67 عمليّة تفقّ تولّت وحدة تفقّ

تحليل نشاط وحدة تفّقد المصالح الجبائّية :  .2
ة في: د املنجزة خالل سنة 2015 إلى الوقوف على العديد من النقائص واإلخالالت املتمثلّة خاصّ أفضت أعمال التفقّ

أ -على مستوى مكاتب مراقبة ا¦داءات:
- عدم احلرص على حتيني الوضعية اجلبائية للمطالبني باألداء الذين متت تسوية وضعيتهم اجلبائية في إطار مراجعة 

أولية أو معمقة على مستوى املنظومة اإلعالمية رفيق من خالل إدراج كافة التصاريح التصحيحية بها؛
املراجعة  بعملية  املعني  باألداء  للمطالب  اجلبائي  امللف  وإعادة  ملتابعة عمليات سحب  الالزمة  العناية  إعطاء  عدم   -
الوطنية واألبحاث اجلبائية في هذا  املراقبة  أو محققي وحدة  التنسيق مع محققي اخلاليا  أو املعمقة وغياب  األولية 

اجملال؛
- عدم إدراج املعلومات املتعلقة بعمليات املراجعة في اإلبان وبالدقة والعناية الالزمة باملنظومة اإلعالمية "صادق"

عدم إعطاء العناية الالزمة لتصفية امللفات العالقة حيث لوحظ أنه ال يتم التركيز إال على تصفية امللفات املعنية 
بالتقادم.

على مستوى المراكز الجهوية لمراقبة ا¦داءات ووحدة المراقبة الوطنية وا¦بحاث  ب - 
الجبائية:

- دراسة قرارات التوظيف اإلجباري لألداء ومتابعة مآلها على مستوى وحدة املراقبة الوطنية واألبحاث اجلبائية:
مكّنت عمليّات متابعة قرارات التوظيف اإلجباري لألداء من إبراز بعض اإلشكاليات متثلت أساسا في: 

- تثقيل مبالغ هامة مضمنة بقرارات توظيف إجباري لم يتم اإلعتراض عليها مما يؤثر سلبا على إمكانية استخالصها 
(املؤسسات املعنية مبرسوم املصادرة واملؤسسات املتوقفة عن النشاط إداريا)؛

- إبرام صلح في ملفات جبائية خارج األجل القانوني للصلح.

العدد

27

40

67

معّمق أو موجز

أبحاث

المجموع
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-  دراسة احملاضر اجلبائية اجلزائية ومتابعة مآلها:
مكّنت عمليّات متابعة احملاضر اجلبائية اجلزائية من إبراز ما يلي: 

• إبرام صلح في وضعيات لم يتم العثور بامللفات على الوثائق الالزمة واملستوجبة قانونا لتجسيم عملية الصلح؛
• بعض حاالت الصلح اجلزائي مخالفة ملقتضيات الفصل 78 من مجلة احلقوق واإلجراءات اجلبائية؛

• حفظ العديد من اخملالفات لعدم احترام آجال التقادم اخلاصة باحملاضر اجلبائية اجلزائية.
  - مراقبة معاليم التسجيل والطابع اجلبائي:

متثلت أهم النقائص فيما يلي:
نقص في العناية الالزمة ملسك الدفاتر والسجالت ؛  •

عدم إدراج جل املعلومات املتعلقة بنشاط خلية التسجيل بالتطبيقات اإلعالمية؛  •
تسجيل املراجعات املعمقة مبنظومة "صادق" في اخلانة اخملصصة للمراجعات األولية؛  •

عدم إدراج التصاريح املودعة بعنوان القيمة الزائدة العقارية بعد تدخل املصلحة مبنظومة "رفيق"؛  •
ارتفاع عدد التنابيه غير املسواة بسبب تعذر التبليغ بالعناوين املصرح بها ببطاقات النقل من ناحية وعدم إصدار   •

قرارات توظيف إجباري من ناحية أخرى؛
عدم استغالل كل االستقصاءات لتسوية اإلغفاالت املتعلقة بالتصريح بالتركات؛  •

•  ضعف عدد املراجعات األولية املنجزة بعنوان مراجعة النقص في القيمة؛
واملتمثلة خاصة في  اجلبائية  واإلجراءات  احلقوق  املنصوص عليها مبجلة  املعمقة  املراجعة  إجراءات  احترام  عدم    •

تبليغ نتائج التعديل؛
ولتالفي هذه النقائص مت التأكيد ضمن تقارير التفقد على:

ضرورة مسك دفتر لتوثيق أهم املراجع التعاقدية إلعتمادها إبان إجراء عمليات التنظير؛  •
مزيد العناية بالسجالت والدفاتر وذلك بتدوين كل العمليات في اإلبان؛  •

•  ضرورة تضمني كل املعلومات والتدخالت ومآلها في اإلبان مبنظومتي "رفيق" و"صادق"؛ 
اجلبائية  واإلجراءات  احلقوق  عليها مبجلة  املنصوص  واألولية  املعمقة  املراجعة  إجراءات  احترام  مزيد  على  العمل   •

واملتمثلة خاصة في تبليغ نتائج التعديل؛
التركيز على امللفات ذات املردودية املرتفعة ومضاعفة اجملهود الستخالص املعاليم باحلاضر؛  •

 
ت -على مستوى ا¦بحاث:

ّ خالل سنة 2015 إجناز 40 بحث حول عرائض وردت على اإلدارة العامة لألداءات من مختلف املصادر أفضت إلى  مت
ها: اتخاذ إجراءات سواء تنظيميّة أو تأديبيّة وكانت أهمّ

أداء  في  لتقصيرهم  األعوان  لبعض  الثانية  الدرجة  من  أو  األولى  الدرجة  من  تأديبيّة  عقوبات  توجيه   -
مهامهم أو عدم انضباطهم ؛

ملراقبة  اجلهويّة  املراكز  على مستوى  املعمقة  أو  األولية  للمراجعة  اجلبائيّة  امللفات  من  العديد  برمجة   -
األداءات أو على مستوى وحدة املراقبة الوطنيّة واألبحاث اجلبائيّة .
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مستوى  على  المسجلة  النتائج   .IV
عمليات التدقيق الداخلي والجودة:

تولّت خليّة التدقيق الداخلي واجلودة خالل سنة 2015 القيام بعدّة أعمال متثّلت في :  
"ايزو  اجلودة  في  التصرف  لنظام  العاملية  للمواصفات  املطابقة  شهادة  على  للحصول  العمل  برنامج  مواصلة   -

9001" بـ(10) مكاتب مراقبة األداءات (الدفعة األولى)،
تاهيل دفعة ثانية من مكاتب مراقبة االداءات للحصول على شهادة املطابقة للمواصفات العاملية لنظام التصرف   -

في اجلودة "ايزو 9001" خالل سنة 2016،
مواصلة متابعة تركيز منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف (برنامج اجلباية)،  -

القيام بأعمال حتضيرية متهيدا النخراط اإلدارة العامة لألداءات في املرجعية الوطنية للحوكمة الرشيدة.  -

للمواصفات  المطابقة  شهادة  على  للحصول  العمل  برنامج  مواصلة   .1
العالمية لنظام التصرف في الجودة "ايزو 9001" بـالدفعة ا¦ولى من مكاتب 

مراقبة ا¦داءات (10 مكاتب):
حتصلت اإلدارة العامة لألداءات على شهادة املطابقة للمواصفات العاملية "ايزو 9001 : 2008" بـ (10) مكاتب مراقبة 
بعد  وذلك   "VERITAS" مؤسسة  طرف  من  مسلمة   15/07/2015 بتاريخ  جهوية  مراكز   6 على  موزعة  األداءات(1)   

استكمال خلية التدقيق الداخلي واجلودة للمرحلة األخيرة من األعمال التحضيرية واملتمثلة في:
إجناز سلسلة من عمليات التدقيق الداخلي للجودة باملكاتب املعنية،  -

القيام بعملية سبر اآلراء للمتعاملني مع مكاتب مراقبة األداءات املعنية واستغالل نتائجها،   -
ضبط قائمة في اإلجراءات التصحيحية والوقائية على ضوء نتائج تقارير التدقيق الداخلي وسبر اآلراء،  -

املصادقة من قبل جلنة القيادة على اإلجراءات التصحيحية والوقائية املقترحة وعلى خطة العمل لتالفي النقائص   -
واإلخالالت،

قيام مؤسسة "VERITAS" بالتدقيق اخلارجي للتثبت من مدى مطابقة نظام التصرف في اجلودة املركز مبكاتب   -
مراقبة األداءات املعنية للمواصفات العاملية.

تاهيل دفعة ثانية من مكاتب مراقبة االداءات (14 مكتب) للحصول على   .2
"ايزو  الجودة  في  التصرف  لنظام  العالمية  للمواصفات  المطابقة  شهادة 

9001" خالل سنة 2016:
ضبط قائمة أولية للدفعة الثانية(2)  للمكاتب املؤهلة لتركيز نظام اجلودة مبوفى سنة 2016 (تضم 14 مكتب   -

راجعة بالنظر إلى 13 مركزا جهويا ملراقبة األداءات)، 
القيام بأعمال التشخيص البشري واملادي للتثبت من مدى توفر الشروط الدنيا لتركيز نظام اجلودة وضبط القائمة   -

النهائية لهذه املكاتب،
اختيار مكتب استشارة ملساندة فريق عمل خلية التدقيق الداخلي واجلودة على تركيز نظام التصرف في اجلودة   -
"ايزو 9001" حسب النسخة احملينة سنة 2015 والتي تأخذ بعني االعتبار مواصفات إضافية تتعلق خاصة بجانب 

التصرف في اخملاطر،
درجة  قيس  بهدف  املالية  وزارة  واب  موقع  على  األداءات  مراقبة  مكاتب  مع  املتعاملني  آراء  سبر  استمارة  وضع   -
رضائهم على جودة اخلدمات املقدمة والتعرف على تطلعاتهم وإنتظاراتهم ومزيد التفاعل معهم وذلك بالتنسيق 

مع وحدة التطبيقات اإلعالمية ونظام املعلومات وإدارة اإلعالم واإلرشاد اجلبائي.

__________________
1   مكاتب مراقبة األداءات بنهج اجلنة واحلي اإلداري واملنزه السادس بأريانة ونلسن منديال ومونبليزير وضفاف البحيرة واملرسى بتونس ونابل املدينة واألستاذ روكس بسوسة واملنستير املدينة.

2   مكاتب مراقبة األداءات بنهج احملطة وفوشانة وزغوان املدينة والكاف املدينة وقرمدة وصفاقس اجلنوبية وجبنيانة ونهج اخلنساء قفصة وشارع اجلمهورية سيدي بوزيد والقصرين املدينة 
وجربة حومة السوق وسليانة املدينة ورصيف طارق ابن زياد بنزرت واملهدية املدينة.
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ا¦هداف  حسب  الميزانية  في  التصرف  منظومة  تركيز  متابعة  مواصلة   .3
(برنامج الجباية):

لألداءات/اإلدارة  العامة  (اإلدارة  اجلباية  برنامج  العمل بني مختلف مكونات  بتنسيق  واجلودة  الداخلي  التدقيق  تقوم خلية 
العامة للدراسات والتشريع اجلبائي/ اإلدارة العامة لالمتيازات اجلبائية واملالية) وخلية التصرف في امليزانية حسب األهداف 

بوزارة املالية، وفي هذا اإلطار أشرفت على متابعة إجناز األعمال التالية:
إعداد وثيقة البرنامج السنوي للقدرة على األداء لسنة 2016 والتقرير السنوي للقدرة على األداء لسنة 2014،  -

إعداد وثيقتني تبرزان املسار املنطقي املنظم لـ"حوار التصرف" العمودي واألفقي،  -
واملصالح  املركزية  اإلدارة  إطارات  لفائدة  األهداف"  حسب  امليزانية  في  التصرف  "منظومة  حول  عرض  تقدمي   -

اخلارجية،
مالءمة هيكلة عقد األهداف للمصالح اخلارجية لإلدارة العامة لألداءات مع وثيقة البرنامج السنوي للقدرة على   -

األداء.

التصرف  مستوى  على  المسجلة  النتائج   .V
في الميزانية والتكوين والتعاون الدولي:

مت خالل سنة 2015 صرف االعتمادات التالية:    

     1.  على مستوى اعتمادات التأجير:
ّ خالل سنة 2015 صرف مبلغ 111,9 م د مقابل 100,9 م د خالل سنة 2014 أي بزيادة قدرها 11%. مت

ة إلى الزيادة في قيمة منحة املراقبة ومنحة اإلخالالت والزيادة في األجور لسنة 2015. ويعود هذا التطوّر خاصّ

2.  على مستوى اعتمادات التسيير :
ّ خالل سنة 2015 صرف مبلغ 5,9 م د مقابل 5,5 م د خالل سنة 2014 . مت

3.على مستوى منحة المراقبة واالستخالص :
املراقبة  مبنحة  يتعلق   2011 نوفمبر   5 في  املؤرخ   2011 لسنة   3399 عدد  األمر  إصدار   2012 سنة  خالل   ّ مت
م االتفاقية املبرمة بني وزارة املالية  واالستخالص املسندة ألعوان وزارة املالية واملدرسة الوطنية للمالية الذي جسّ
 ّ واإلحتاد العام التونسي للشغل املتعلقة بالترفيع في مبلغ املنحة وتبسيط مقاييس إسنادها. وفي هذا اإلطار مت

صرف مبلغ 26,2 م د خالل سنة 2015 مقابل 21,6 م د خالل سنة 2014 أي بنسبة تطوّر قدرها 21%.
مت صرف منحة املراقبة اإلستثنائية خالل سنة 2015 بعنوان سنة 2014.

 4. على مستوى ا�حداثات:
خالل سنة 2015 لم يتمّ إحداث أيّ مكتب ملراقبة األداءات.

5. على مستوى التجهيزات وصيانة البناءات :
ة بتعصير وسائل العمل مبختلف مكاتب  ّ تخصيص اعتمادات تتعلّق خاصّ عالوة على اعتمادات التسيير العادية مت

مراقبة األداءات على مستوى:
- التأثيث: متت برمجة 550 ألف دينار غير أنه لم يقع صرف سوى 209 ألف دينار طيلة سنة 2015 ويعود ذلك 
لسحب الهيئة العامة مليزانية الدولة ألكثر من 300 ألف دينار خالل السنة املعنية وبالتالي لم تتمكن مصالح 

اإلدارة العامة لألداءات من استكمال برنامجها في إطار تأثيث اإلدارة؛
- اقتناء معدّات وجتهيزات إدارية: 400 ألف دينار؛

تهيئة وصيانة حوالي 22 مكتبا ملراقبة األداءات وبعض املراكز باعتمادات قدرها 600 ألف دينار منها حوالي 480   -
ألف دينار دفعا؛

- توفير معدّات إعالميّة متثلت في 1062 حاسوب و 400 آلة طابعة ليزيرية سيقع توزيعها على مختلف مصالح 
اإلدارة العامة لألداءات؛

.IP اقتناء 280 جهاز هاتف   -
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6. على مستوى التكوين :

من  ومتكينهم  مؤهالتهم  وتنمية  البشرية  مبواردها  للنهوض  منها  وسعيا  للتكوين  السنوي  برنامجها  تنفيذ  إطار  في 
مواكبة املستجدات على مستوى التشريع اجلبائي، قامت اإلدارة العامة لألداءات إلى موفى شهر ديسمبر 2015 بالتنسيق 
 OCDE, USAID, FMI, CREDAF,) مع املدرسة الوطنية للمالية بالنسبة للبرنامج اخلصوصي وبعض املنظمات الدّولية
DGFiP) فيما يخص التّعاون الدولي بتنظيم 183 دورة تكوينية شارك فيها 2557 إطارا وعونا أي بنسبة إجناز تناهز 63% 

دون اعتبار الدّورات التكوينية املشتركة بني مختلف مصالح وزارة املالية.
وتوزّعت هذه الدّورات التكوينية كما يلي:

أ - البرنامج الخصوصي:
الكبرى  تونس  إقليم  املتواجدة خارج  باملراكز اجلهويّة  التكوين  دورات مت تنظيمها بفضاءات  منها 35  الدورات: 71  عدد   -

لفائدة 1050 إطارا وعونا من هذه املصالح.
- عدد اإلطارات واألعوان املنتفعني: 1918 

-أهم احملاور: 
02 ملتقى حول شرح أحكام قانون املاليّة لسنة 2015   •

03  دورة التأهل خلطة رئيس مكتب  •
ق قة : دليل احملقّ 06 دورات املراقبة اجلبائيّة املعمّ  •

03  دورات في األنقليزية  •
01  دورة في األبحاث واالستقصاءات اجلبائية  •

59  دورة تكوين قصيرة (أساب رفض احملاسبة، مراقبة الشركات النّاشطة في القطاع املالي، قراءة وحتليل القوائم   •
سات، قطاع احملروقات: اإلطار التشريعي وكيفية مراقبة  املالية، العمليّات احملاسبيّة املتعلّقة بإدماج وتقسيم املؤسّ
بيعيّني،  الطّ لألشخاص  اجلبائية  املراجعة  تقنيات  لألداءات،  العامة  اإلدارة  اجلودة مبصالح  فيه،  الناشطة  الشركات 

معايير احملاسبة الدولية IFRS والنظام احملاسبي التونسي: االختالفات والتقاربات ...).

ب - برنامج التكوين المشترك بين مختلف مصالح وزارة المالية:
-عدد الدورات: 45 

- عدد اإلطارات واألعوان املنتفعني: 367 
- أهم احملاور:

 التصرف في امليزانية حسب األهداف ( مستوى 1 و مستوى 2: قيادة البرامج)، التصرف في الوثائق واألرشيف، مواجهة 
منظومة  الدّولي،  التشريعات،التحكيم  وجودة  القانونيّة  النصوص  وحترير  إعداد  تقنيات  بالبنايات،  والفزع  احلرائق  مخاطر 
ريبي، املبادئ األساسيّة للتصرّف  الرقابة املعدّلة املمارسة من قبل مراقبي املصاريف العمومية، اتفاقيات تفادي االزدواج الضّ
في النّفقات العموميّة، إجراءات نقل األرشيف، احلوكمة الرشيدة في مجال شفافيّة الوثائق اإلداريّة، البرمجة السنوية 

للنفقات، السالمة املعلوماتية، التخطيط االستراتيجي.

ت -  دورات تكوينية أخرى:
- عدد الدورات: 05 

- عدد اإلطارات واألعوان املنتفعني: 07 
الدّولي،  التحكيم  إقتصادية،  بصعوبات  متر  التي  الشركات  قانون  املالية،  واملسؤولية  العمومية  النفقات  احملاور:  أهم   -

احلوكمة الرشيدة في مجال شفافية الوثائق اإلدارية.

ث -  برنامج التعاون الدولي:
-عدد الدورات: 62 

-عدد اإلطارات واألعوان املنتفعني: 265 
-أهم احملاور: 

06 مهمات وتربّصات باإلدارة العامة للمالية العموميّة بفرنسا  •
الدّيون  حتصيل  على  واملساعدة  املعلومات  تبادل  مجال  في   OCDE بتونس  نظمتها  تكوينية  ملتقيات   04  •

ريبية ومقاومة التهرب اجلبائي في مجال تآكل القاعدة الضريبية ونقل األرباح الضّ
ملتقيان تكوينيّان نظمتهما منظمة USAIDI بتونس حول حتليل اخملاطر والتصرف فيها.  •

50 ملتقى دولي ودورات تكوينية وورشات عمل باخلارج مت تنظيمها في نطاق التعاون الدّولي مع بعض املنظمات   •
(, ,FMI, FMA, IEDF, OCDE , CREDAF) العامليّة

33



مستوى  على  المسجلة  النتائج   .VI
ا�عالم وا�رشاد الجبائي:

تها التواصليّة إلى بناء عالقة جديدة مع املطالب باألداء ترتكز أساسا  تسعى اإلدارة العامة لألداءات من خالل خطّ
على الشفافية في املعامالت وتبسيط اإلجراءات من خالل إرساء مبدأ الثقة املتبادلة حلمل املطالبني باألداء على 

االحترام التلقائي للواجبات اجلبائية احملمولة عليهم.
ة التواصليّة على مبدأ احلوار وتوفير املعلومة الالزمة للمطالب باألداء من جهة وعلى خلق وسائل  وقد انبنت اخلطّ
جديدة للتواصل تعتمد على االقتراب أكثر من املطالب باألداء والتعرّف على مشاغله ومحاولة إيجاد حلوال لها. وقد 
باختالف شرائحهم  باألداء  إلى املطالبني  الوصول  إلى  إدارة اإلعالم واإلرشاد اجلبائي عبر مختلف أنشطتها  سعت 
ّ ايالء االهتمام الالزم ألبناء اإلدارة وتخصيص حيّز من النشاط للتواصل الداخلي.  االجتماعيّة واملهنيّة والعمريّة كما مت

1. التحسيس والتثقيف الجبائي:

إصدار المطويات:
بإيداع  القيام  ة  خاصّ ذلك  في  مبا  اجلبائية  بواجباتهم  وتذكيرهم  باألداء  املطالبني  إرشاد  إلى  السعي  إطار  في 
وقد وصل عدد  اخملتلفة.  اإلعالم  اجلبائي نشر بالغات عبر وسائل  واإلرشاد  اإلعالم  إدارة  تابعت  اجلبائية،  تصاريحهم 
البالغات املنشورة 12 بالغا خالل سنة 2015 موزّعة على كامل السنة مت تناولها من قبل قنوات إذاعية وتلفزية 

باإلضافة إلى املواقع االلكترونية وذلك للوصول إلى أكثر ما ميكن من املطالبني باألداء.
من جهة أخرى، ومواصلة للحملة التحسيسية "الضرائب... افهمها تربح" التي انطلقت  في سنة 2014 من خالل 
إصدار مجموعة من املطويّات املتعلقة باملسائل اجلبائية مت خالل الثالثي األول من سنة 2015 اجناز مجموعة أخرى 
ة املطالبني باألداء  من املطويات بلغ عددها 19 مت توزيعها على مختلف مناطق اجلمهورية من خالل وضعها على ذمّ
املهنة  أهل  إلى  املطويّات  من  مجموعة  توجيه   ّ مت كما  املالية.  قباضات  أو  األداءات  مراقبة  مكاتب  مع  املتعاملني 
وجمعيّات  (منظمات  املدني  اجملتمع  ومكوّنات  جبائيون...)  مستشارون  محامون،  محاسبون،  خبراء  (محاسبون، 

مختلفة) لالستفادة من محتواها.

الدروس التحسيسية لفائدة تالميذ المدارس االبتدائية "الجباية 10/10":
بهدف تنمية احلس اجلبائي لدى التالميذ منذ صغر سنهم وحتسيسهم بدور اجلباية في تنمية البالد وبعد التنسيق 
مع إدارة التعليم االبتدائي بوزارة التربية، مت تقدمي دروس حتسيسية لفائدة تالميذ املدارس االبتدائية في واليات كل من 
باجة، جندوبة، الكاف، بنزرت، زغوان، نابل، املنستير واملهدية. وقد انتفع من الدروس املذكورة والتي أمنها إطارات إدارة 

اجلباية مبختلف املراكز اجلهوية ملراقبة األداءات، حوالي 3500 تلميذا. 
وقد مت خالل هذه الدروس توزيع مطويات خاصة باألطفال مت إعدادها خصيصا للغرض.

2. الحضور في وسائل ا�عالم:
اجلبائي  التهرب  وظاهرة  اجلبائية  املراقبة  ملوضوع  خصصت  التي  والتلفزية  اإلذاعية  البرامج  في  املشاركة  متت   -
وقناة  الشباب  وإذاعة  املنستير  وإذاعة   Express FM وإذاعة  FM إذاعة كاب اجلبائية بكل من  املنظومة  وإصالح 

تونسنا.
مت نشر مقاالت تثقيفية ببعض اجملالت اإلخبارية اإللكترونية (موقع حقائق أون الين، وكالة تونس إفريقيا لألنباء).  -

بالتنسيق مع مؤسسة  العامة لألداءات  انطلقت اإلدارة  بداية من شهر ماي والى موفى شهر سبتمبر 2015،   -
اإلذاعة التونسية في تأمني مداخلة إذاعية أسبوعية تعنى بتبسيط املفاهيم واملصطلحات اجلبائية وذلك بهدف 
تقريبها إلى املطالبني باألداء. املداخالت تكون في برنامج "باب اخلضراء" اخلدماتي الذي يبث على اإلذاعة الوطنية 

ويتناوب على تقدميه إطارات اإلدارة العامة لألداءات.
انطالقا من شهر سبتمبر مت تأمني مداخالت أسبوعية عبر موجات اذاعة الشباب تتناول مواضيع جبائية متعددة.  -
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3.  المشاركة في المعارض:

تسعى اإلدارة العامة لألداءات الستغالل كل فرصة للمشاركة في التظاهرات والندوات واملعارض. وفي هذا اإلطار:
الدولي  للصالون  الثانية عشرة  الدورة  في  نوفمبر 2015  إلى 1  أكتوبر  لألداءات من 28  العامة  اإلدارة  شاركت   -
للفالحة واآلالت الفالحية والصيد البحري سياماب 2015، وحضرت فى الصالون من خالل جناح تداول على احلضور 
مادة  وفى  عامة  بصفة  اجلبائية  املادة  في  املعرض  زوار  تساؤالت  على  باإلجابة  تكفلوا  اإلطارات  من  فيه مجموعة 
لألداءات  العامة  اإلدارة  جناح  وفر  كما  خاصة.  بصفة  الفالحية  األنشطة  ملتعاطى  املمنوحة  الفالحية  االمتيازات 
مطوية تلخص االمتيازات املذكورة مت تقدميها لطالبيها باإلضافة إلى توفير مطويات عديدة تتعلق بجوانب جبائية 
اجلبائية في ميزانية  املوارد  اجلناح بث شريط حتسيسى يستعرض أهمية  تلفزة مركز في  ومت عبر جهاز  مختلفة. 
الدولة وتوزيع موارد الدولة في مختلف القطاعات مع التأكيد على ضرورة القيام بالواجبات اجلبائية وفى مقدمتها 
التصريح باملداخيل احملققة. وقد مكنت اإلدارة العامة لألداءات وألول مرة زوار جناحها في املعرض من التعرف على 
وضعياتهم اجلبائية في ما يتعلق بتصاريحهم اجلبائية بصورة حينية وذلك بعد استظهارهم ببطاقات تعريفهم 

املدنية أو اجلبائية.
شاركت اإلدارة العامة لألداءات يومي 3 و4 نوفمبر 2015 في جناح مركز اإلعالمية لوزارة املالية مبناسبة معرض  -

e-gov  وذلك من خالل توزيع مطويات تعنى باخلدمات االفتراضية التي تقدمها اإلدارة العامة لألداءات (التصريح 
العامة لألداءات  اإلدارة  إلى حضور إطارين من  باإلضافة  اإليداع على حوامل ممغنطة)  نظام  األداءات عن بعد،  ودفع 

لإلجابة على استفسارات زوار اجلناح في املادة اجلبائية.

4.  التعامل مع مكّونات المجتمع المدني:

مبناسبة انعقاد اجمللس الوطني جملمع احملاسبني الذي التأم يوم 7 مارس 2015 مت توزيع 200 نسخة من كل مطوية   -
قامت اإلدارة العامة بإصدارها.

لسنة 2014  املالية  قانون  عن  مداخلة  تقدمي  لألداءات  العامة  اإلدارة  من  إطاران  تولى  أفريل 2015  بتاريخ 10   -
مبناسبة ملتقى جهوي للمندوبني اجلهويني للفالحة التابعني لوكالة النهوض باالستثمارات الفالحية.

بتاريخ 9 جويلية 2015 تولى إطاران من اإلدارة العامة لألداءات تقدمي مداخلة مبجمع احملاسبني حول املهمة اخلاصة   -
ملراقب احلسابات في خصوص استرجاع فاض الضريبة على الشركات وفاض األداء على القيمة املضافة.

 17 بتاريخ  لألداءات   العامة  لإلدارة  تابع  إطار  قدم  ومكمالتها  األحذية  لصانعي  التونسية  اجلمعية  من  بدعوة   -
ديسمبر 2015 مداخلة بعنوان "النظام اجلبائي للحرف الصغرى: االمتيازات والواجبات".

5. التواصل الداخلي:
في إطار االهتمام بالتواصل الداخلي مت منذ شهر جوان 2014 بعث نشرية جدارية داخلية عنوانها "أخبار األداءات" 
نشر  على  األداءات"  "أخبار  في  التركيز  مت  وقد  باجلمهورية.  األداءات  مراقبة  ومكاتب  مراكز  مبختلف  تعليقها  يتم 
مقاالت تتعلق بالتعريف بهياكل اإلدارة العامة لألداءات وتبسيط اإلجراءات اجلبائية وأخبار الهياكل اجلبائية اخملتلفة 
إضافة إلى أخبار أبناء اإلدارة وذلك بهدف تنمية حس االنتماء لديهم. وقد تواصل خالل سنة 2015 إصدار النشرية 

املذكورة مبعدل عدد كل ثالثة أشهر.
دخل  على  (الضريبة  اجلبائية  باملادة  املتعلقة  األدلة  من  مجموعة  إصدار   2014 سنة  خالل  مت  اإلطار  ذات  وفي 
إجراءات  احملاسبية،  النتيجة  من  انطالقا  اجلبائية  النتيجة  حتديد  الشركات،  على  الضريبة  الطبيعيني،  األشخاص 
التسجيل، إجراءات النزاع اجلبائي...) وهي أدلة مبسطة خملتلف املواضيع اجلبائية مت في سنة 2015 توزيعها على 
املطالبني باألداء كما مت متكني إطارات اإلدارة من نسخ منها  من خالل إدراجها بالقاعدة الوثائقية التي مت إثراؤها من 

ناحية أخرى بالفقه اإلداري (اإلجابات على العرائض).
وفي إطار االعتراف بخدمات موظفيها الذين متت إحالتهم على التقاعد واصلت اإلدارة العامة لألداءات تكرمي أبنائها 
املكرمني في مختلف  لفائدة  وتقدير  توزيع شهادات شكر  تكرميية مت خاللها  تنظيم حفالت  املتقاعدين من خالل 

مراكز عملهم. وقد مت إسناد 90 شهادة شكر وتقدير خالل سنة 2015.
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أعمال أخرى:  .VII
ّ خالل سنة 2015 مواصلة نشاط فرق العمل التي تضمّ إطارات  في إطار إصالح املنظومة اجلبائية وتعصير إدارة اجلباية، مت
من اإلدارة العامة لألداءات واإلدارة العامة للدراسات والتشريع اجلبائي واإلدارة العامة لالمتيازات اجلبائية واملالية ووزارات أخرى 
النهائية  التصوّرات  األعراف لرسم  ومنظمة   (... محاسبني ومحاسبني ومستشارين جبائيني وجامعيني  ومهنيني (خبراء 

إلصالح املنظومة اجلبائية في امليادين التالية:
األداءات املباشرة؛  -

-  األداءات غير املباشرة؛
م؛ -  مراجعة النظام التقديري وإدماج االقتصاد غير املنظّ

اجلباية احملليّة؛  -
تعصير اإلدارة؛  -

التصدّي ألعمال التهرّب اجلبائي.  -

وقد أفضت أعمال هذه اللجان، املتكوّنة من أكثر من 150 عضوا إلى رسم واقتراح تصوّرات من شأنها أن متكّن من إصالح 
املنظومة اجلبائية والتي مت جتسيم العديد منها مبشروع قانون املالية لسنة 2016.
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برنامج العمل لسنة 2016

5

 .I
 .II
 .III
 .IV

تعبئة موارد ميزانية الدولة:

تعصير مصالح المراقبة والرفع من جودة الخدمات المسداة 
للمطالبين با¦داء

تحسين مردود النزاع الجبائي

تطوير وسائل العمل المادية والبشرية
1.    على مستوى المنظومات ا�عالمية

2. على مستوى التكوين
3. على مستوى ا�حداثات

4. على مستوى التجهيزات وصيانة البناءات
5. على مستوى اعتمادات التأجير

6. على مستوى اعتمادات التسيير



يرتكز برنامج عمل اإلدارة العامة لألداءات بالنسبة إلى سنة 2016 على :

تعبئة موارد ميزانية الدولة:   .I
     وذلك من خالل:

الرفع من مردود عمليّات املراقبة من خالل حسن اختيار امللفات املبرمجة للمراجعة اجلبائية مع متكني مصالح   -
املراقبة اجلبائية من برمجة بعض امللفات للمراجعة املعمقة بعنوان أداء معنيّ دون أن تشمل عمليّة املراجعة آليّا 

كافة السنوات التي لم يشملها التقادم وذلك لتحسني نسبة التغطية للنسيج اجلبائي؛
العمل على مساندة مصالح املراقبة عند إعداد برنامج املراجعة املعمقة من خالل اعتماد منظومة التصرف   -
حسب اخملاطر التي متكن من ترشيد تدخالت هذه املصالح للملفات ذات األولوية من حيث أهمية اخملاطر التي تؤمن 

لها مردودية هامة متكنها من الرفع من جناعتها؛  
الشروع في العمل باستراتيجية حتسني اإلمتثال اجلبائي للمطالبني باألداء التي مت ضبطها لسنة 2016 والتي   -
لديهم  املواطنة  تنمية حس  من خالل  باالداء  للمطالبني  التلقائي  التصرف  على  التأثير  من  أن متكن  من شأنها 
لدفعهم على احترام واجباتهم اجلبائية من ناحية وتشجيعهم على الشفافية وعدم تقدمي تصاريح مغلوطة من 

ناحية أخرى؛ 
ماليّة  موارد  توفير  في  اجلباية  أهميّة  مبدى  لتحسيسهم  باألداء  املطالبني  مع  التواصل  استراتيجية  مواصلة   -

لالقتصاد الوطني؛
تنشيط إدارة االستقصاءات وجتميع املعطيات على مستوى املصالح املركزيّة من خالل :  -

جبائية  ألغراض  املعلومات  وتبادل  بالشفافية  املتعلق  اجلبائي  التشريع  مستوى  على  اإلصالحات  مواصلة   •
للمعايير  القانونية  النصوص  مالئمة  قصد  وذلك  لة  الصّ ذات  العمومية  الهياكل  مختلف  مع  والتنسيق 
املعتمدة في الغرض من قبل املنتدى الدولي للشفافية وتبادل املعلومات وتدعيم التزام البالد التونسية بهذه 

املعايير خالل مراحل التقييم األولى من قبل النظراء،
ة لالتفاقية املتعلقة بالتعاون اإلداري  • تدعيم وتكثيف تبادل املعلومات في امليدان اجلبائي مع البلدان املنضمّ

املشترك في اجملال اجلبائي أو أمضت مع البالد التونسية اتفاقية تفادي االزدواج الضريبي،
• إعداد دليل تبادل املعلومات مع البلدان األجنبيّة،

• تركيز تطبيقة إعالمية على املستوى املركزي واجلهوي تتعلق بتبادل املعلومات مع البلدان األجنبيّة،
• تدعيم خليّة تبادل املعلومات باملوارد اللوجستيّة الكفيلة بضمان سرّية املعلومة.

إثراء قاعدة املعلومات املتوفّرة لدى اإلدارة وتعزيزها مبحرك بحث؛  -
إصدار األمر املتعلق مبراجعة التنظيم الهيكلي لإلدارة العامة لألداءات لتفعيل خليّة األبحاث اجلبائية ملقاومة   -

التهرّب اجلبائي وإحداث إدارة املؤسسات املتوسطة؛
مزيد تأطير وتكوين أعوان املراقبة.   -
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من  والرفع  المراقبة  مصالح  تعصير   .II
للمطالبين  المسداة  الخدمات  جودة 

با¦داء:
تواصل اإلدارة خالل سنة 2016 مجهوداتها الرامية إلى الرفع من جودة اخلدمات املسداة لفائدة املطالبني باألداء من خالل :

احملافظة على شهادة املطابقة للمواصفات العاملية لنظام التصرف في جودة "ايزو 9001" املتحصل عليها من    -
قبل الدفعة األولى من مكاتب مراقبة األداءات(10 مكاتب)؛

لنظام  العاملية  للمواصفات  املطابقة  شهادة  على  للحصول  األداءات  مراقبة  مكاتب  من  الثانية  الدفعة  تأهيل    -
التصرف في اجلودة " ايزو 9001 نسخة 2015" خالل الثالثي الرابع لسنة 2016؛

إعداد وثيقة البرنامج السنوي للقدرة على األداء لسنة 2017 والتقرير السنوي للقدرة على األداء لسنة 2015؛   -
مواصلة متابعة تركيز منظومة التصرف في امليزانية حسب الهداف (برنامج اجلباية).   -

النزاع الجبائي:  تحسين مردود   .III
 

تسعى املصالح إلى حتسني مردود املراقبة اجلبائية والنزاع اجلبائي خاصة عبر:
املساهمة في مواصلة إصالح املنظومة اجلبائية خاصة في مستوى دعم الشفافية ومقاومة التهرب اجلبائي ودعم   -

ضمانات املطالب باألداء؛
حتسني مناخ التعامل بني مصالح اجلبائية واملطالب باألداء عبر السعي إلى تقليص آجال إصدار املقررات اإلدارية؛  -

وحلّ  اجلبائي  والنزاع  باملراقبة  املتعلقة  اإلجراءات  تبسيط  ومزيد  اجلبائية  للمراقبة  اجلهوية  املصالح  تأطير  مزيد   -
اإلشكاليات املتصلة بتطبيق التشريع اجلبائي وذلك بإصدار املزيد من املذكرات التفسيرية في مادة املراقبة والنزاع 

اجلبائي؛
القيام بدورات تكوينية حول اإلشكاليات التطبيقية املتعلقة باإلطار العام للمراقبة اجلبائية وبإجراءات املراجعة   -

اجلبائية وبالنزاع املتعلق بأساس األداء وبالنزاع اجلبائي اجلزائي؛
السعي للتقليص في آجال الرد على عرائض املطالبني باألداء؛  -

إعداد بطاقات حول عرائض املطالبني باألداء الذين لم يتولوا االعتراض في اآلجال على قرارات التوظيف اإلجباري أو   -
الذين رفضت دعواتهم شكال وإيقاف التنفيذ في احلاالت التي تستوجب ذلك؛

متابعة محاضر جلنة إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلجباري لألداء؛  -
احملاكم  أمام  املنشورة  اجلزائية  اجلبائية  باخملالفات  أو  األداء  بأساس  املتعلّقة  القضايا  في  الصادرة  األحكام  متابعة   -

مبختلف أصنافها؛
املتعلقة باألحكام املتصلة  املذكرات  وإعداد  املالية لسنة 2016  بقانون  الواردة   متابعة تنفيذ اإلجراءات اجلديدة   -

باإلجراءات اجلبائية؛
حتيني أدّلة إجراءات املراقبة اجلبائية والنزاع اجلبائي املتعلق بأساس األداء والنزاع اجلبائي اجلزائي؛  -

اقتراح أحكام جديدة حول اإلصالح اجلبائي وإجراءات املراقبة واملراجعة اجلبائية والنزاع اجلبائي في إطار قانون املالية   -
لسنة 2017؛

مزيد حتسني وتعصير طرق العمل خاصة من خالل استعمال تطبيقات إعالمية تساهم في مراقبة وحتيني املعطيات   -
اخلاصة بإدارة اجلباية ومزيد التنسيق بني مختلف املصالح اجلهوية للمراقبة اجلبائية ووحدة النزاع اجلبائي؛

إعداد إحصائيات وتقارير دورية تهم النتائج املسجلة في مادة النزاع اجلبائي ونسب تطور مردودها عموما وذلك على   -
املستوى اجلهوي واملركزي؛

دوري في مستوى كافة  اجلباية بشكل  إدارة  أعوان  تطوير كفاءات  مزيد  إلى  تهدف  ملتقيات  تنظيم  العمل على   -
األصناف.
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المادية  العمل  وسائل  تطوير   .IV
والبشرية:

ـ على مستوى المنظومات ا�عالمية :  .1

منظومتي "رفيق" و"صادق": أ - 
قانون  أحكام  مع  بعد  عن  األداء  ودفع  التصريح  وكذلك منظومة  و"صادق"  "رفيق"  اإلعالمية  املنظومات  مالءمة    -

املالية التكميلي لسنة 2015 وقانون املالية لسنة 2016؛ 
القائمة  املؤجر،  (تصريح  والكشوفات  والقائمات  اجلداول  إيداع  من  باألداء  املطالبني  متكن  إعالمية  تطبيقة  إعداد   -

املفصلة في الفواتير التي مت إصدارها بتأجيل توظيف األداءات على رقم املعامالت؛ أذون التزود) عن بعد؛
إعداد قواعد التصرف املتعلقة بالتطبيقة اخلاصة بالتصرف في مطالب االنخراط في نظام اإلرجاع اآللي و احليني   -
لفائض األداء على القيمة املضافة واملعاليم األخرى املستوجبة على رقم املعامالت املوظفة لفائدة الصناديق اخلاصة 

في اخلزينة واملصادقة على هذه التطبيقة.

منظومة "المساعدة على أخذ القرار": ب - 
إثراء قاعدة املعلومات اخلاصة مبنظومة "أخذ القرار"  بالوضعية اجلبائية لألشخاص اخلاضعني للنظام التقديري و   -

كذلك باالستقصاءات املتوفرة من مختلف املصادر بخصوص نفس األشخاص؛
توسيع نطاق استغالل هذه املنظومة لتشمل بقية األداءات واملعاليم (املعلوم على املؤسسات، األداء على التكوين   -

املهني، ....)؛
توسيع مجال هذه املنظومة لتشمل متابعة تدخالت مصالح املراقبة على غرار تدخالتها بعنوان عمليات املراجعة   -

املعمقة واملراجعة األولية وتسوية اإلغفاالت؛
تركيز هذه املنظومة بإدارة املؤسسات الكبرى واملراكز اجلهوية ملراقبة األداءات ومتكني هذه املصالح  من استغالل   -

املعطيات املتوفرة بهذه املنظومة كل فيما يخصه.

منظومة التصريح  ودفع ا¦داء عن بعد: ت - 
إثراء هذه املنظومة بالتطبيقة اإلعالمية املتعلقة باحتساب الضريبة على أرباح شركات إنتاج احملروقات وباحتساب   -

األقساط االحتياطية بالنسبة إلى املؤسسات التي تقوم باستغالل امتيازات في إطار اتفاقية؛
مواصلة عملية حتسيس املطالبني باألداء اخلاضعني وجوبا للتصريح ودفع األداء عن بعد لإلنخراط في هذه املنظومة.  -

منظومة "جاد": ث - 
-  حتيني بطاقة الفهرسة اخلاصة مبنظومة "جاد" ملالءمتها مع طبيعة  العقود والكتابات التي  سيتم رقمنتها على 

مستوى أرشيف مكتب نهج روما بإضافة املعطيات التالية (عنوان اخلزن، محتوي الدفاتر...)؛
سحب عملية املعاجلة التي تتمّ حاليا على مستوى منظومة "جاد"على العقود املتعلقة باألصول التجارية مبقابل   -

وبقية العقود؛
تطوير منظومة "جاد" للتصرف اإللكتروني في العقود والكتابات لتمكن مصالح اجلباية واالستخالص من اإلطالع   -
روما ومن إسداء  أرشيف نهج  مبا في ذلك عقود  التي مت معاجلتها ومسحها من قبل خاليا "جاد"  العقود  على كل 

خدمة تسليم نسخ مطابقة لألصل.

مقاربة المعرفات الجبائية : ج - 
للضمان  الوطني  الصندوق  ومصالح  لإلحصاء  الوطني  املعهد  مع  بالتنسيق  املعرفات  مقاربة  عملية  مواصلة 
االجتماعي واملصالح اخملتصة بوزارة العدل واملكلفة مبتابعة السجل التجاري لغاية حتيني السجل اجلبائي وتطهيره من 

األشخاص املتوقفني نهائيا عن النشاط.
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أعمال أخرى: ح - 

الشروط  كراس  (إعداد  أطوارها  ومتابعة  امليدانية  املراقبة  أعمال  ملساندة  احملمولة  التطبيقة  تركيز  على  العمل   -
التطبيقة  تركيز   ، الالزمة  األخرى  اإلعالمية  املعدات  وكذلك  الرقمية  واللوحات  احملمولة  التطبيقة  القتناء  الفنية 

واستغاللها ، ...)؛
جبائية  معطيات  قاعدة  "لتكوين  "عارف  منظومة  ضمن  املرقمنة  املالية  بالقوائم  املضمنة  املعلومات  استغالل   -

ومتكني مصالح مراقبة األداءات من استغاللها كل فيما يخصه ؛
تفعيل أحكام الفصل 48 من قانون املالية لسنة 2016 املتعلق باستعمال جهاز تسجيل العمليات بالنسبة إلى   -

مؤسسات االستهالك على عني املكان؛
العمل على إعداد دراسة ضمن اللجنة الفنية املكلفة بتركيز شبكة الفوترة اإللكترونية  متكن من ضبط كيفية   -
االنخراط بهذه الشبكة واملعطيات املضمنة بالفاتورات اإللكترونية (تاريخ العملية، تعريف احلريف وعنوانه وكذلك 
رقم بطاقة تعريفه اجلبائي، املمتلك أو اخلدمة مع الثمن دون احتساب األداء ،نسب ومبالغ األداء، ...) وكذلك كيفية 

إرساء أسطح بينية بني املنظومة اإلعالمية "صادق" وهذه الشبكة؛
العمل على تطبيق مخطط االمتثال اجلبائي  لإلدارة العامة لألداءات لتيسير القيام بالواجبات اجلبائية والضغط   -

على كلفة اإلمتثال اجلبائي من خالل متكني املطالبني باألداء من:
إيداع اإلضبارة اجلبائية بوسائل االتصال احلديثة عن بعد؛  o

و  األداءات  اعتبار  دون  الصادرة   الفواتير  قائمة  و  الشراء  وفواتير  التزود  أذون  وقائمة  املؤِجر  تصريح  إيداع   o
فة على رقم املعامالت عن بعد؛ املعاليم املوظّ

اإلطالع عن بعد على حسابهم اجلبائي؛  o
جتريد بعض الشهادات من طابعها املادي (شهادة اإلعفاء من اخلصم من املورد بنسبة %1,5،....)؛  o

بواسطة  خدمات  منظومة  تركيز  على  العمل  خالل  من  باألداء  املطالبني  مع  والتواصل  االتصال  سياسة  تدعيم   -
بإيداعها عبر  قاموا  التي  اجلبائية   التصاريح  مبآل  إعالمهم  أو  اجلبائية  بوضعايتهم  القصيرة إلعالمهم  اإلرساليات 

منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد أو تذكيرهم بحلول آجال إيداع تصاريحهم اجلبائية، ...؛
مواصلة العمل على تركيز منظومة التصرف حسب اخملاطر بالنسبة لإلدارة العامة لألداءات ؛  -

املراقبة  منحتي  احتساب  ذلك  في  مبا  لألداءات  العامة  لإلدارة  البشرية  املوارد  في  التصرف  منظومة  تركيز   -
واالستخالص ومتابعة اإلخالالت اجلبائية؛

-  العمل على الشروع في أشغال جتديد املنظومة املعلوماتية املتعلقة باجلباية واالستخالص؛
تعميم  منظومة "BRI"  للتصرف في البعائث املسجلة على مصالح مراقبة األداءات؛  -

تطوير املنظومة املتعلقة بالقاعدة الوثائقية اجلبائة حتى يتسنى اإلطالع عليها عبر األنترنات أو عبر األنترانات؛   -
Identi�antCommun des Entre-) املشاركة في األشغال املتعلقة مبشروع املعرف املشترك للمؤسسات  -

prises)؛
باملعلومات  وإثرائه   www.impots.�nances.gov.tn اجلباية اخلاص مبصالح  الواب  إعادة موقع  في  املشاركة   -

والوثائق التي ميكن النفاذ إليها من قبل املتعاملني مع اإلدارة؛
ضبط حاجيات مصالح مراقبة األداءات من معدات إعالمية و خاصة املعدات التي مت تركيزها خالل سنة 2005 في   -
إطار املنظومات اإلعالمية و التي يتعني جتديدها والسهر على توفير البنية التحتية اخلاصة باإلعالمية على غرار تركيز 
املناشب املعلوماتية ببعض مصالح مراقبة األداءات (إضافة مناشب، تهيئة املقرات اجلديدة لبعض مصالح  مراقبة 

األداءات)؛
حلسن  وتأطيرهم  ملساندتهم  لها  التابعة  واملصالح  لألداءات  العامة  اإلدارة  أعوان  لفائدة  تكوينية  بدورات  القيام   -

استغالل التطبيقات اإلعالمية.
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على مستوى التكوين :  .2

تعتزم اإلدارة العامة لألداءات خالل سنة 2016 تنظيم 283 دورة تكوينيّة من املتوقّع أن يشارك فيها 5258 إطارا وعونا من 
مات الدّولية (OCDE, USAID, FMI, CREDAF, DGFiP) ودون  بينها 45 دورة في إطار التعاون الدّولي مع بعض املنظّ
احتساب عدد الدّورات التّكوينيّة املندرجة ضمن برنامج التّكوين املشترك مع باقي مصالح وزارة املاليّة الّذي سيتمّ ضبطه 

على مستوى مصالح املدرسة الوطنيّة للماليّة.
وتتوزّع هذه الدّورات التكوينية كما يلي:

البرنامج الخصوصي:  أ - 
و يشتمل على 238 دورة تكوينيّة وملتقى سيشارك فيها 5113 إطارا وعونا من بينها:

-  18 دورة تكوينيّة طويلة سينتفع بها 586 إطارا وعونا. 
-  220 دورة تكوينيّة قصيرة وملتقى لفائدة 4527 إطارا وعونا.

برنامج الّتكوين في إطار الّتعاون الّدولي: ب - 
 

ات وتربّصات وملتقيات دوليّة سيشارك فيها 146 إطارا تتوزّع كما يلي: يشتمل على 46 دورة تكوينيّة في شكل مهمّ
ة للماليّة العموميّة بفرنسا؛ طها خبراء من اإلدارة العامّ 03 ملتقيات ينشّ  -

ة للماليّة العموميّة بفرنسا؛ ات مبصالح اإلدارة العامّ 03 مهمّ  -
04 تربّصات باملدرسة الوطنيّة للماليّة العموميّة بفرنسا؛  -

طها مركز اللّقاءات والدّراسات ملسيّري اإلدارات اجلبائيّة؛ 6 ملتقيات وندوات دوليّة ينشّ  -
مة التّعاون والتّنمية االقتصادية OCDE و  مات عامليّة كمنظّ مها منظّ 30 ملتقى وندوة و ورشة عمل دوليّة تنظّ  -

صندوق النّقد الدّولي FMI وغيرها.

ت -  برنامج الّتكوين المشترك مع باقي مصالح وزارة المالّية:

من املتوقّع أن ينتفع بهذا البرنامج الّذي سيتمّ تنفيذه بالتّنسيق مع مصالح املدرسة الوطنيّة للماليّة 1452 إطارا وعونا 
الداخلية  والرقابة  املؤسساتي  التحكيم  في  اجلدارة  منها  خاّصة  اجملاالت  عديد  في  تكوينيّة  دورات  عدّة  على  ويشتمل 
Contrôle Interne ومراقبة التصرف Contrôle de gestion والتدقيق الدّاخلي Audit Interne واحلوكمة وآليات 
تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد و التصرف الناجع في النزاعات املرفوعة ضد اإلدارة وطرق جتنب اإلدارة التعويضات والنتائج 
السلبية و اإلعالميّة واإلدارة اإللكترونية واللّغة األنقليزيّة واالستقبال واجلودة و تقنيات العمل اإلداري والتصرّف في املوارد 

البشريّة، 

على مستوى ا�حداثات:  .3 
في إطار مواصلة تقريب اإلدارة من املواطن من املنتظر أن يتمّ سنة 2016 إحداث:

-  مكتب مراقبة األداءات مبنارة احلمامات؛
مكتب مراقبة األداءات مبنزل بوزلفة؛  -

مكتب مراقبة األداءات ببوفيشة؛  -
-  مكتب مراقبة األداءات بالسرس؛

مكتب مراقبة األداءات بالرقاب؛  -
مكتب مراقبة األداءات بالدقاش؛  -

مكتب مراقبة األداءات بالبئر األحمر.  -
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على مستوى التجهيزات وصيانة البناءات:  .4

ة لتعصير وسائل  ص خاصّ ّ على هذا املستوى إدراج إعتمادات تقدّر بـ4.741 ألف دينار ضمن قانون املاليّة لسنة 2016 ستخصّ مت
العمل مبختلف مكاتب مراقبة األداءات على مستوى:

اقتناء معدّات وجتهيزات إداريّة: 100 ألف دينار؛   -
اإلعالميّة على مستوى ميزانية تصرف سنة  املعدّات  إطار جتديد أسطول  دينار في  ألف  إعالمية: 300  معدّات  اقتناء    -

2016 إلى جانب 2.000 ألف دينار إلقتناء Tablettes Embarquées في إطار مقاومة التهرب اجلبائي؛
اإلستثنائي  البرنامج  إطار  دينار في  ألف  و2.633  إطار ميزانية سنة 2016  دينار في  ألف  النقل: 560  وسائل  اقتناء    -

إلقتناء السيارات اإلدارية (هذا البرنامج يشمل كامل الوزارة)؛
بناءات إداريّة: 1.781 ألف دينار.   -

 

على مستوى اعتمادات التأجير:  .5

ّ خالل سنة 2016 ترسيم مبلغ 120,7 م د مقابل7,103 م د مرسمة خالل سنة 2015 و 111,9 م د مصروفة . مت
هذا وقد مت األخذ بعني اإلعتبار الترفيع في منحة اإلخالالت ومنحة املراقبة والزيادة في األجور بعنوان سنة 2016.

   6 . على مستوى اعتمادات التسيير :

ص لعمليّات التسيير العاديّة . ّ خالل سنة 2016 ترسيم اعتمادات تقدّر بـ5,6 م د مقابل 5,6 م د خالل سنة 2015 ستخصّ مت
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