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:الجزء األول

تشخيص أداء وتنظيم مصالح 
الجباية
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مصالح الجباية ووسائل العملتنظيم 

:المحور األول
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تداخل المصالح المكلفة بالجباية -1
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الموارد البشرية -2

)دون اعتبار العملة( 3.400:   العدد الجملي إلطارات وأعوان المراقبة

إدارة خدمات

األعوان المكلفون 
:باألعمال األخرى

52%

األعوان المكلفون 
:المراقبةبعمليات 
48%

:المسندة الشهائدعدد 
شهادة 366.000
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الموارد البشرية -2
)دون اعتبار العملة(4.500: العدد الجملي إلطارات وأعوان االستخالص

مطالبا باألداء والتي تمثل  633.000الستخالص المبالغ المدفوعة من قبل 
”رفيق“من المبالغ المستخلصة عبر منظومة  %17حوالي 

األعوان المكلفون 
:بعمليات االستخالص

69%

  جهويةأمانة مال  25موزعين على 
مالية قباضة 241و

األعوان المكلفون 
:باألعمال األخرى

31%
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الموارد المادية -3

:ضعف العمل الميداني         قلة وسـائــل الـنـقـل

:ضعف الموارد المادية         محدودية التجهيزات اإلعالمية

)بحساب المليون دينار( :التنمية والتسيير   اعتماداتضعف         

من مجموع االعتمادات %50في البلدان األوروبية تمثل نسبة نفقات التأجير حوالي 

2012 2011 2010 طبيعة النفقات
69,7 54,8 43,1 اعتمادات التأجير
6,2 6,3 5,1 اعتمادات التسيير
3,0 1,4 2,5 اعتمادات التنمية

عونا 16لكل  سيارة

أعوان 3حاسوب لكل 
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المنظومات والتطبيقات اإلعالمية -4

رفيق

منظومة التصّرف 
االلكتروني في الوثائق

منظومة التصريح عن 
بعد

القاعدة الوثائقية
منظومة التراسل 

االلكتروني
المساعدة في إعداد 

برنامج المراجعة

اإلدارة العامة 
لألداءات

اإلدارة العامة 
لألداءات

اإلدارة العامة 
للمحاسبة العمومية 

االستخالص و

اإلدارة العامة 
للديوانة

اإلدارة العامة 
لألداءات

مركز االعالمية 
لوزارة المالية

منظومة إصالح األخطاء على 
الكتابات  ومستوى العقود 

المالية قباضاتالمسجلة لدى 

مركز االعالمية 
لوزارة المالية

المتصّرف التطبيقات و المنظومات 
المستغلاإلعالمية

اإلدارة العامة 
لألداءات

اإلدارة العامة 
للمحاسبة العمومية 

االستخالص و

اإلدارة العامة 
للدراسات والتشريع 

الجبائي 

تبعية نظام معلومات مصالح الجباية لمركز اإلعالمية وعدم قابلية بعض المنظومات لمواكبة التطور التكنولوجي

صادق

منظومة أخذ القرار

سندة
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:المحور الثاني

أداء مصالح الجباية
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المطالبين باألداء جذاذيةالتصرف في  -1
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644.248بلغ عدد المطالبين باألداء 

معنويونأشخاص طبيعيونأشخاص ،صناعيون،تجار
خدماتمسدو
حقيقينظاموحرفيون

،صناعيون،تجار
خدماتمسدو

نظاموحرفيون
تقديري

تجاريةغيرمهن

16,96%

83,04%

15,16%

61,31%

6,57%

مزيد التحكم في قاعدة 
األداء والعمل على توفير 

المعلومة الجبائية



توزيع المنضوين تحت النظام التقديري -2
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المجموع 

394.976% 52
الخدمات مسدو

% 43
تجارة التفصيل

% 45
مواد أخرى

% 55
مواد غذائية

% 60
خدمات أخرى

% 40
نقل األشخاص 

والبضائع

% 10
حالقة

% 20
أكلة خفيفة 

ومقاهي

% 10
 ميكانيك

عام

أهـــــمـــــــهــــا



)نظام داخلي( الجبائية المداخيلالمساهمة في -3

أشخاص
 ;معنويون
26,80%

; أجراء
24,01%

;  نظام تقديري 
0,21%

; حقيقينظام 
4,78%

مساهمة
بعنوان
غيراألداءات

 ;المباشرة
44,19%

بنسبة أي. م د 23,4مساهمتهم بلغت  
من مجموع المداخيل الجبائية  0,2%

في النظام الداخلي

 المداخيلتقّدر المساهمة في 
.  ألف م د 10,9: بـ الجبائية

موزعة كما يلي
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استرجاع فائض األداء -4

د م 400: المبالغ التي يتم إرجاعها سنويا
بعنوان األداء على القيمة المضافةمنها  70%

بملفات تمت تعلقت  الجبائيةالمراجعات من  30%
برمجتها تبعا إليداع مطلب استرجاع فائض أداء

عدم التحكم في عملية إعداد برنامج المراجعة 
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الجبائيةتدخالت مصالح المراقبة  -5 

 جبائيةعملية مراجعة  5.500

 اإلغفاالتتنبيه لتسوية  70.000
المردودلها نفس

مزيد ترشيد تدخالت مصالح الجباية في اتجاه التركيز على عمليات 
والحث على إيداع التصاريح في  جبائيةالمراجعة         إرساء ثقافة 

اآلجال القانونية

14



نسب إيداع التصاريح السنوية - 6

مليون تصريح  2جملة التصاريح المودعة   
 القيمة على األداء بعنوان )شهريا( ”30.000“ السلبية التصاريح عدد ارتفاع

 كلفة ارتفاع      المراقبة مكاتب ضيق  األرشيف تضخم        المضافة
.... األداء

:نسب اإليداع في اآلجال القانونية

:نسب اإليداع بموفى السنة 
)بعد تدخل مصالح المراقبة( 

40%

% 57

%90نسب إيداع التصاريح  السنوية ألهم المطالبين باألداء تفوق الـ 
)من المساهمة الجملية للخاضعين للنظام الحقيقي %96مساهمتهم حوالي تمثل  40.000(

تصريحا  700.000التصاريح المودعة من قبلهم حوالي 
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:الجزء الثاني

مصالح  تعصيرآفاق ومسالك 
الجباية
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:المحور األول

بداية اإلصالح
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عن بعد الجبائيمركز اإلرشاد  -1

2011أكتوبر  07المؤرخ في  2856األمر عدد :اإلحداث 

.2012مارس : الفعلي في العمل اإلنطالق

.إسداء خدمات اإلرشاد والتوجيه واإلعالم عن بعد عبر رقم النداء:الـمـهـام

  :اإلنجازات  
2012 ديسمبر شهر موفى إلى مكالمة1.528 على اإلجابة•
 األعوان لمساندة جبائيا موضوعا 165 في توثيقية بطاقة 250 تتضمن وثائقية قاعدة إعداد•

  .الهاتفية المكالمات على بالردّ  المكلفين

81.100.400
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دفع األداء عن بعد والتصريح  -2
؛2001 لسنة المالية قانون من 57 الفصل : اإلحداث -
 التي للمؤسسات بالنسبة 2005 لسنة المالية قانون من 70 الفصل : اإلنخراط إجبارية-

  .المالية وزير من بقرار ضبطه يتم  خام سنوي معامالت رقم تحقق
 2 – 2008 /د م 5 – 2007 /د م 10 – 2006 / د م 15 – 2005 : المعامالت رقم شرط(  

؛)د م 1 – 2012 /د م
 وبالنسبة وجوبا الخاضعة غير للمؤسسات بالنسبة : إختياري اإلنخراط هذا-

.جبائي بمعرف المعرفين غير الطبيعيين لألشخاص

2012 سنة 11.953 إلى 2007 سنة 1.075 من تطور :المسجلين عدد-

)%72( 2012 سنة 6.485 إلى 2007 سنة 616 من تطور :المصرحين عدد-

 منظومة عبر المستخلصة المبالغ مجموع من%83 حوالي تمثل :المستخلصة المبالغ-

2007 سنة %55 مقابل رفيق
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الوسائل األخرى الستخالص األداء -3

 منظومة توجد بعد عن األداء ودفع التصريح منظومة على عالوة
 التي مالية قباضة بأي المستوجبة المبالغ دفع مع بعد عن باألداء التصريح

 .تصريحا 15.000 حوالي تصفية من مكنت

 .باإلعالمية كلها المجهزة المالية بقباضات األداء استخالص         

خالص  بطرفياتمجهزة  قباضة 47مالية توجد  قباضة 241جملة من 
“TPE ”2012عملية استخالص خالل سنة  2.326 تم استعمالها في.
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إيداع تصريح المؤجر على حوامل ممغنطة–4

  /د م 2 –2008 /د م 5 –2007 / د م 10 –2006 / د م 15 –2005 : المعامالت رقم شرط( 
؛)د م 1 –2012

)%66(  خاضعا 11.000 جملة من 7.500 :المصرحين عدد

 توفير خالل من الجباية لمصالح المعلومات بنك إثراء من الخدمة هذه مكنت
 وأكرية وعموالت أتعاب –أجراء( منتفع مليون 1,5 تخص التي المعلومة
)صفقات - منقولة أموال رؤوس ومداخيل
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:المحور الثاني

تصور لإلصالحات المستقبلية
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على مستوى التواصل مع المطالب باألداء -1 

جبائية ثقافة إلرساء والتوعية التحسيس عمليات على التركيز -1

 حسب تصنيفهم في والتفكير باألداء المطالبين تأطير مزيد -2

)... الجبائية المخاطر الحجم،( موضوعية مقاييس

 الجباية مصالح بمقرات( والتوجيه اإلستقبال ظروف تحسين -3

)الهاتف وعبر

إجراءات للرفع من الوعي الجبائي -أ 
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 الخدمات تدعيم خالل من الجبائية الواجبات تيسير -1
الخط على الموضوعة

الجبائية اإلجراءات تبسيط مواصلة -2

تأطيرها ومزيد المراقبة عمليات ترشيد -3

الجبائي النزاع تفاديل آليات إحداث -4

تدعيم حقوق المطالب باألداء وتوفير أكثر حظوظ  -ب 
للمصالحة
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الجبائيةعلى مستوى دعم المراقبة  -2 
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،الجبائية الديون استخالص وظيفة تثمين -1

 أنجع تفاعل لضمان المعلومات نظم تطويرو المعطيات بنك إثراء -2
المتدخلين، كافة مع

: الجبائي التهرب ظاهرة مقاومة تعزيز -3
المقيمين بين بالمعامالت المتعلقة-
المقيمين غير مع بالمعامالت المتعلقة-

قدراتهم وتنمية الجباية مصالح أعوان تأهيل -4



شكرا
26
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