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   للديوانة العاّمة ادارة 
 

ل
ّ
 واملعاليم اداءات استخالص �� أساسا املالّية بوزارة للديوانة العاّمة ادارة مهامّ  تتمث

قة اجراءات تطبيق من والتثّبت والقيم السلع مراقبة و�� الديوانية
ّ
 و�حماية وامن بال�ّحة خاّصة املتعل

ل كما. املحيط
ّ
 ��جيع إ�� باإلضافة وال��ر�ب للغّش  والتصّدي الوط�ي اقتصاد حماية �� مهاّمها تتمث

1TP الديوانية اقتصادية انظمة تطبيق حسن ع�� والسهر الصادرات

(
0F

1)  
P1T. 

 

                          املؤّرخ 1994 لسنة 1845 عدد امر بمقت�ىى للديوانة العاّمة ادارة تنظيم ّم وت

 هيا�ل العاّمة ادارة هذه وتضّم .  )1(الالحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه تّم  كما 1994 سبتم�� 6  ��

� �� و�لغ  .جهو�ة وأخرى  مركز�ة
ّ
 من عونا 6475 بالنظر إل��ا الراجع�ن اعوان عدد 2014 جوان شهر مو�

  ضابط 4435 ضم��م
ّ

  2013. سنة �� د.م 24,540 قيمته ما للديوانة العامة ادارة نفقات و�لغت .صف

 

 إ�� 2010 من الف��ة خالل تصر�ح مليون  1,3 يفوق  ما الديوانية التصار�ح عدد معّدل و�لغ

. د.م 3.976 قيمته ما 2013 سنة �� الديوانية واملعاليم اداءات �عنوان املحّصلة املوارد حجم و�لغ. 2013

� �� املستخلصة غ�� ايرادات بقايا وارتفعت
ّ
 السنة نفس خالل وتّم  .د.م 4.000 حوا�� إ�� 2013 سنة مو�

 .د.م 307 تناهز بقيمة الديوا�ي ا�حرس مصا�ح قبل من محاضر 4803 تحر�ر

 

ق مدى ع�� الوقوف وقصد
ّ
  إل��ا، املو�ولة باملهام اضطالع �� للديوانة العاّمة ادارة توف

ّ
 تتول

 حول أساسا  تمحورت العاّمةرقابية لدى مختلف مصا�ح هذه ادارة  مهّمة إنجاز املحاسباتدائرة 

الن�اعات و التصّرف �� انظمة الديوانية اقتصادية وايداع وا�حجز ومقاومة الغّش وال��ر�ب 

ت وقد. واستخالص وكذلك التنظيم ونظام املعلومات
ّ
 2010 سنة ب�ن املمتدة الف��ة اعمال هذه غط

�
ّ
 . 2010 لسنة سابقة ف��ات إ�� اقتضاء عند الرجوع مع 2014 جوان شهر ومو�

 

 العاّمة لإلدارة املركز�ة املصا�ح مستوى  �� ميدانية بأعمال القيام تّم  املهّمة، هذه إنجاز ولغرض

 بتو�س ا�جهو�ت�ن ادارت�ن إ�� بالنظر الراجعة بامل�اتب وتحديدا ا�خارجية بمصا�حها وكذلك للديوانة

. التجار�ة املبادالت من % 80 �سبة يفوق  ما إنجاز اممستواه �� يتّم  وال�ي ا�جنو�ية وتو�س الشمالية

. الديوانية وامل�اتب ا�جهوّ�ة ادارات �ّل  ع�� �عميمه تّم  استبيان نتائج إ�� استناد تّم  ذلك، عن وفضال

  .% 100 بنسبة ردودا الصدد هذا �� الدائرة وتلّقت

                                                           
 2013 لسنة 2800 عدد امر وكذلك 2004 د�سم�� 21 �� املؤّرخ 2004 لسنة 2703 عدد وامر 2004 سبتم�� 6 �� خاملؤّر  2004 لسنة 2128 عدد امر  (1) 

 .2014جانفي  23 �� املؤّرخ 2014 لسنة 772وامر عدد  2013جو�لية  1 �� املؤّرخ
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 املالحظات أبرز 

 

ل استنتاجات من جملة إ�� للديوانة العاّمة ادارة حول  الرقابّية املهّمة أفضت
ّ
 �� أهّمها يتمث

  : ي�� ما
 

  التوقيفية انظمة ع�� الرقابة -

 

 تحقيق �� انظمة هذه نجاعة من ا�حّد  �� الديوانية انظمة ع�� الرقابة �� النقص ساهم

ل ترك��ها من الهدف
ّ
 �عنوان املسّواة غ�� التصار�ح قيمةأّن   ذلك من. التصدير دعم �� أساسا واملتمث

� إ�� 2003 من املمتّدة للف��ة الفّعال التحو�ل نظام
ّ
 �عادل ما أي د.م 1.137 إ�� ارتفعت  2014 أفر�ل مو�

  .قيمة الصادرات �عنوان هذا النظام لسنة �املة حوا��

 

املال�س املستعملة وال�ي بلغ معدلها خالل الف��ة  قطاع �� التور�د عمليات أهمية ورغم

 تتجاوز  لم بواردا��ا مقارنة املال�س هذه من الصادرات حّصة فإّن  الّسنة، �� د.م 287 حوا�� 2010-2013

 يقّل  ال ما وتحو�ل تصدير يقت�ىي القطاع هذا إليه يرجع الذي الديوا�ي النظام بأّن  علما 9,5 % �سبة

ب .املفروزة غ�� املال�س من املوّردة الكميات من %  20و   30 %عن التوا�� ع��
ّ
 الوضعية هذه وتتطل

  .إرسا��ا من الهدف تحقيق ع�� �ساعد بما الديوانية انظمة ع�� الرقابة دعم

 

  تحقيق املوارد -

 

 خز�نة حرمان ع��ا انجّر  ال�ي اخالالت عديد للديوانة العاّمة ادارة لدى التصّرف اع��ى 

 التصار�ح من العديد �سو�ة عدم من املتأ�ي املا�� الضرر  عن ففضال  .قانونا إل��ا ترجع موارد من الّدولة

 انظمة هذه �عنوان القيمة رقابة �� النقص عن املنجّرة وا�خسائر التوقيفية انظمة �عنوان الديوانية

قت فقد الديوانية الرقابة مصار�ف استخالص عدم وكذلك
ّ
 املودعة البضائع �� بالتصّرف النقائص �عل

ي إ�� أّدى ما وهو املآل وتحديد ا�خزن  ظروف حيث من املحجوزة أو
ّ
 هذه من جزء تلف جراء القيمة تد�

 .البضائع
  

قت
ّ
 �عض إنجاز خالل من للديوانة العاّمة لإلدارة املا�� بالتصّرف كذلك املا�� الضرر  حاالت و�عل

  .إنجازها من ةاملرجوّ  الفائدة تحقيق يتّم  أن دون  وخالصها الصفقات
 



408 
 

 
 

د
ّ
املتعامل�ن  اجراءات ا�ج��ية ضّد  تفعيل ضرورة ع�� ا�خصوص هذا �� الدائرة وتؤك

�� تحديد  اسراع ع�� املخالف�ن ودعم الرقابة ع�� القيمة �� إطار انظمة الديوانية التوقيفية وكذلك

  .وتدعيم آلية البيع لتلفها ديااتف واملحجوزةأ مآل البضائع املودعة

 

  املصادرة البضائع �� التصّرف -

 

 مصا�ح تولت وعقار�ة، منقولة وممتل�ات أموال مصادرة بخصوص املقّررة للقواعد خالفا

 لفائدة معّدلة حمولة بيانات إ�� باالستناد مصادرة بضائع بتسر�ح اذن 2011 جانفي 14 منذ الديوانة

 هذا �� املسّرحة الطرود عدد و�لغ  .الّدولة إ�� املصادرة بمفعول  ملكي��ا انتقال رغم وذلك أ�خاص

 دون  امتيازات من متعامل�ن تمك�ن وإ�� الّدولة بخز�نة ضرر  إ�حاق إ�� أّدى مّما طردا 96 جملته ما اطار

  .حّق  وجه
 

  اداء أساس ع�� الرقابة -

 

 من كث��ا �ش�و الديوانة مصا�ح قبل من مقاوم��ا فإّن  وال��ر�ب الغّش  مصادر �عّدد رغم

 اداء أساس ع�� الرقابة مستوى  ع�� وكذلك املخاطر �� والتصّرف املعلومات جمع مستوى  ع�� النقص

  .واملنشإ والتعر�فة القيمة حيث من
 

فة الهيا�ل دعم إ�� الضرورة وتدعو
ّ
 �� النظر إعادة وإ�� اداء أساس ع�� الرقابة بمهام امل�ل

لة املتدنية القيمة ذات التصار�ح ملجا��ة املعتمدة الية
ّ
 إ�� بالنظر خاّصة وذلك "املن�� قيم" �� واملتمث

  .ابند 6161حوا��  2014ماي  10البضائع املعنية ��ذا اجراء والذي بلغ بتار�خ  عدد أهمية

 
ل

ّ
 الديوانية واملعاليم اداءات �سب ارتفاع �� وال��ر�ب الغّش  لظاهرة الّرئيسية اسباب وتتمث

فة
ّ
 تراخيص إ�� اخر البعض تور�د وخضوع ا�جوار ببلدان بنظ��ا��ا مقارنة املواد �عض تور�د ع�� املوظ

. ال��ر�ب مسالك �غذية �� الديوانية انظمة �� بالتصّرف املّتصلة النقائص ساهمت كما .فنية مراقبة أو

 البنك قّدرها سنو�ة خسائر الّدولة م��انية وتكّبد الوط�ي اقتصاد ع�� سلبا الظاهرة هذه وتنعكس

 .دينار مليار  1,2 بحوا�� 2014 سنة �� الّدو��

 

 

 

  الاستخالص الن�اعات �� التصّرف -
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 ا�خطايا استخالص متا�عة وإح�ام التتبعات ونجاعة الن�اعات ملفات �� التصّرف حسن �عّد 

 الغّش  من الوط�ي اقتصاد و�حماية املخالف�ن بردع الكفيلة الرئيسية اليات من والصرفية الديوانية

  .وال��ر�ب

 

 مراجعة ومعاي�� ا�خطية تحديد كيفية بالص�ح من حيث املّتصلة النقائص إ�� و�اإلضافة

 التفو�ض إسناد عدم حيث من خاّصة �� الن�اعات التصّرف نجاعة محدودية تبّ�ن الص�ح قرارات

  .املحاكم إ�� ادارة طلبات �� تقديم وتأخ�� الدعوى العمومية إثارة لهم املخّول  لفائدة القانو�ي
 

0Bاقتصر د.م 4.041 والبالغة ما قيمته 2013 �� مو�� سنة املثّقلة املستحقات أهمية ورغم 

 هذه جملة من %  0,01 تتعد لم بنسبة أي د.أ 168,348 مبلغ ع�� الديوانة قباضات ب�ّل  استخالص

 الديوانية والعقو�ات ا�خطايا تثقيل وتار�خ املحاضر تحر�ر تار�خ ب�ن الفاصلة اجال معّدل و�لغ .الديون 

 يؤدى املستحقات هذه الستخالص ا�ج��ية بالتتبعات القيام عدم إ�� و�النظر .سنوات سّت  والصرفية

  .بالتقادم م��ا البعض سقوط إ�� الوضع هذا
 

د
ّ
 ومقاييس الص�حية ا�خطية تحديد معاي�� �� النظر إعادة إ�� ا�حاجة ع�� الدائرة وتؤك

 إصدار ضرورة ع�� تؤكد كما .العمليات لهذه الشفافية من مز�دا يضمن بما الص�ح قرارات مراجعة

 بما استخالص مجهود مردودية من الرفع ع�� والعمل العمومّية الدعوى  إلثارة الالزمة التفو�ضات

  .بوال��ر� الغّش  أعمال مقاومة �� الديوانة مصا�ح دور  يدعم
 

  الال��ر�ب بالغّش  املتعلقة املعلومات جمع -
  

فة الهيا�ل �عّدد رغم
ّ
قة املعلومات بجمع امل�ل

ّ
  ال وال��ر�ب، بالغّش  املتعل

ّ
ر لدى مصا�ح يتوف

إعداد  يتّم  وال .��ن ومختلف أعمال الغّش ال�ي يقومون ��االديوانة بنك معطيات بخصوص املهرّ 

. املجال لتوجيه أعمال التقيىي والرقابة واتخاذ اجراءات املناسبة �حماية اقتصاد الوط�ي بحوث ��

  .ولوحظ غياب التنسيق ب�ن هذه الهيا�ل وعدم تبادل املعلومات بي��ا لغياب آليات تواصل معلوماتية
 

  "سند"  منظومة -
 

 فباإلضافة  .وال��ر�ب الغّش  مخاطر ارتفاع ��  "سند" بمنظومة املّتصلة النقائص �عدد ساهم

 واملنظومة املؤقت ا�حجز �� والتصّرف التوقيفية الديوانية انظمة �� التصّرف �شوب ال�ي النقائص إ��

ن ال "سند" منظومة فإّن  انتقائية
ّ
 البضائع أو اجال �� رفعها يتّم  لم ال�ي البضائع قائمة تحديد من تمك
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  .دقيقة بصفة الديوا�ي التسر�ح ومساحات بمخازن  لبقا��ا املحّددة اجال تجاوزت ال�ي
 

 املواز�ة السوق  إ�� الديوانية الرقابة تحت سلع �سر�ب إم�انية دون  الوضعية هذه تحول  وال

 كما  .الديوا�ي التسر�ح وفضاءات مساحات مستوى  �� الديوا�ي القيد تحت بضائع ع�� استيالء ودون 

 بمنظومة مقارنة املساحات هذه مستوى  �� البضائع جرد وضعية �� فوارق  وجود إ�� النقص هذا أّدى

  .ا�جرد هذا إلجراء املنظومة هذه ع�� اعتماد إم�انية عدم إ�� بالنظر "سند"
 

 هذه لتال�� "سند" منظومة تطو�ر إ�� امل�حة ا�حاجة ع�� ا�خصوص هذا �� الدائرة وتؤكد

ن بما النقائص
ّ
 .وال��ر�ب الغّش  مخاطر مجا��ة من يمك
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I- التصّرف �� انظمة الديوانية التوقيفية 

 

 مع جوال��ا أو استعمالها أو تحو�لها أو البضائع بخزن  التوقيفية الديوانية انظمة �سمح

ن. املستوجبة الديوانية واملعاليم باألداءات العمل توقيف
ّ
 تطبيق توقيف من انظمة هذه وتمك

 لم ما التصدير أو التور�د عند اخرى  اقتصادية والتداب�� ا�خارجية التجارة وإجراءات التحج��ات

 .مخالفة أخرى  أح�ام توجد
 

 مالحظات وجود عن التوقيفية الديوانية انظمة �� بالتصّرف املّتصلة ا�جوانب �� النظر وأفرز 

قت
ّ
 . التوقيفية الديوانية انظمة ومتا�عة و�رقابة القيمة و�مراقبة الديوانية التصار�ح بتسو�ة �عل

 

 �سو�ة التصار�ح الديوانية -أ

 

د من أّن املنتفع  ��دف
ّ
�سو�ة التصار�ح الديوانية املنجزة �� إطار انظمة الديوانية إ�� التأك

ب عن �سو�ة التصار�ح . بال��اماته املكتتبة أو����ذه انظمة قد 
ّ
 املؤّسسات ذّمة إخالء الديوانيةو���ت

ق ما ��قّدم��ا هذه املؤّسسات  ال�ياملالية  الضماناتاملعنية تجاه مصا�ح الديوانة ورفع اليد عن 
ّ
 يتعل

 .التصار�ح ��ذه

 

 اسا�ىي الهدف تحقيق دون  تحول  أن شأ��ا من نقائص ع�� الوقوف ا�خصوص هذا �� وتّم 

ل انظمة لهذه
ّ
 .التصدير دعم �� أساسا واملتمث

 

قت
ّ
 حال �� املصّنع�ن إ�� النظام هذا ويسند. الفّعال التحو�ل بنظام أساسا النقائص هذه و�عل

 �� ال��وض بالتصدير دون املساس باملصا�ح اساسية للمنتج�ن داخل البالد التو�سية مساهمته

ن
ّ
 أو التصنيع أو التحو�ل قصد املستوجبة واداءات باملعاليم العمل توقيف مع بضائع تور�د من و�مك

 .�عو�ضية منتجات ش�ل �� تصديرها وإعادة الصنع إتمام

 

 اجال انقضت وال�ي الفّعال التحو�ل نظام �عنوان املسّواة غ�� التصار�ح حجم أهمية وتبّينت

1Tتصر�حا 9.692 عدده ما 2014 أفر�ل شهر مو�� �� التصار�ح هذه بلغت حيث لتسو���ا القانونية

 
1F

(1)
1Tبقيمة   

 . د.م 1.137

 

ة من 221 للفصل وطبقا
ّ
ه ع�� ينّص  الذي الديوانة مجل

ّ
 لم وإذا املمنوح اجل انقضاء عند" أن

 "ا�حال �� مستحّقة تصبح املستوجبة الديوانية واداءات املعاليم فإّن  ،تصدير إعادة أو تصدير يتّم 

                                                           
قة املسّواة غ�� التصار�ح اعتبار دون   (1)

ّ
 .الفّعال التحو�ل نظام تطبيقة ترك�� تار�خ ،2003  جو�لية شهر قبل ما بالف��ة واملتعل
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ب
ّ
1T2Fد.م 285 بمبلغ موارد من الّدولة خز�نة حرمان إل��ا املشار التصار�ح �سو�ة عدم عن ترت

(1) 
1Tبصرف وذلك 

ة عل��ا املنصوص والعقو�ات التأخ�� فوائض عن النظر
ّ
 . باملجل

 

أّدى عدم �سو�ة هذه التصار�ح إ�� ا�حّد من مساهمة نظام التحو�ل  ذلك، عن وفضال

          منذ  واملوّردةتتّم إعادة تصديرها  لمقيمة البضائع ال�ي  عادلتالفّعال �� دعم التصدير حيث 

 هذا �عنوان الصادرات قيمة) د.م 1.137(�� شأ��ا اجال القانونية للتسو�ة  وان��ت 2003جو�لية 

1T3F�املة لسنة النظام

(2)
1T )1.168 2013 سنة لصادراتد بالنسبة .م( . 

 

متا�عة مصا�ح الديوانة للتصار�ح غ�� املسّواة �عنوان نظام التحو�ل الفّعال  عدمعن  ونتج

و�م�ىي خمس سنوات ابتداء من غّرة جانفي للسنة املوالية للسنة ال�ي أصبحت خاللها مستوجبة 

قت بما عدده .م 122ديوانية بمفعول التقادم بلغت حوا��  وأداءات سقوط معاليم ،الدفع
ّ
 5.331د �عل

ة الديوانة 326د وذلك عمال بالفصل .م 489بقيمة  ى �� مسوّ غ اتصر�ح
ّ
شأن  مني�ون  وقد. من مجل

ل خطأ تصّرف ع�� مع�ى القانون عدد 
ّ
            املؤّرخ �� 1985لسنة  74التصّرف ع�� هذا النحو أن �ش�

1985جو�لية  20 1T4F

(3)
1T .وضعيا��ا بتسو�ة املعنية املؤّسسات مطالبة ستتو��مصا�ح الديوانة بأّ��ا  و�عّهدت 

 .اقتضاء عند املستوجبة واداءات املعاليم دفع ع��

 

8171T5F املسّواة، غ�� التصار�ح وخّصت

(4)
1T 23�سبته  بما استأثرت سةمؤّس  11م��ا  مؤّسسة % 

  ولم تتوّل املصا�ح .التصار�ح هذهمن جملة 
ّ
 تجاه القانونية اجراءات خاذالديوانية املختصة ات

  يتّم  ولم املخالفة املؤّسسات
ّ
                املؤّرخة 23عدد  رةتفعيل إجراءات التتبع املنصوص عل��ا باملذك

. بما �� ذلك اجراءات ا�ج��ية ع�� غرار تجميد الرمز الديوا�ي للمتعامل املخالف 2007 جانفي 16 ��

بالرغم من تفاقم التحو�ل الفّعال  نظام بامتيازات ساتوتواصل انتفاع العديد من هذه املؤّس 

 . املسّواة غ�� تصار�حها

 

بمكتب حلق الوادي الشما�� ع�� صفة املتعامل  م�حقةاقتصادّية  ةسولوحظ حصول مؤّس 

لالنتفاع ��ذه الصفة �سو�ة �ّل  �ش��طاة �� ح�ن اقتصادي املعتمد رغم �عّدد تصار�حها غ�� املسوّ 

   .العمليات ا�جبائية والديوانية

 

                                                           
 .% 25قدر معّدل �سبة املعاليم واداءات الديوانية �� حدود  (1)
   .د حسب احصائيات ادارة العامة للديوانة.م 1.168تقّدر بمبلغ  2013التصدير تحت نظام التحو�ل الفّعال لسنة  قيمة (2)
ق (3)

ّ
أخطاء التصّرف ال�ي ترتكب إزاء الّدولة واملؤسسات العمومية ادار�ة  بتحديد1985جو�لية  20املؤّرخ ��  1985لسنة  74 عددالقانون  يتعل

 .وا�جماعات العمومية املحلية واملشاريع العمومية وضبط العقو�ات املنطبقة عل��ا و�إحداث دائرة الزجر املا��
 .ل الفّعالتار�خ ترك�� تطبيقة نظام التحو� 2003للتصار�ح املكتتبة بداية من شهر جو�لية  بالنسبة  (4)
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لديوانة �� رّدها بتجميد الرمز الديوا�ي بما يوقف عمليات التور�د ل العاّمة ادارة و�عّهدت

 .  سات املخالفة إ�� ح�ن �سو�ة وضعية تصار�حها الديوانيةوالتصدير للمؤّس 

 

اقيىى لتسو�ة التصار�ح الذي  باألجلعدم تقّيد مصا�ح الديوانة  نتب�ّ  أخرى، جهة ومن

 سنت�ن يفوق  ما إ�� فيه التمديد تّم  حيث �سنت�ن 2009ماي  14 �� املؤّرخ املاليةحّدده قرار وز�ر 

تّم �� شأ��ا منح آجال �سو�ة إضافية استثنائية ورغم ذلك  اتصر�ح 993فقد تبّ�ن وجود . إضافيت�ن

إضافية  آجاال  املعنية املؤّسسات منح شأن ومن.  التصار�ح هذهتقم الشر�ات املعنية بتسو�ة  لم

 وفا��اتجاه املصا�ح الديوانية بالرغم من عدم  ��اوضعي ع��الصبغة القانونية  يضفياستثنائية أن 

 .ديوا�يال النظام تحت املنضو�ن جميع ب�ن املعاملة �� املساواة بمبدإيمّس  وأن بال��اما��ا

 

ق أخرى  نقائص ولوحظت
ّ
. الفّعال غ��املكتتبة تحت نظام التحو�ل  التصار�ح بتسو�ة تتعل

 إجراء قصد تو�س��ا تّمت أو تو�سية لبضائع الديوا�ي ال��اب خارج املؤقت بالتصدير النظام هذا ويسمح

 أو الك�� اعفاء مع لالس��الك العمليات هذه إثر عل��ا املتحّصل املنتجات ووضع عل��ا، تحو�ل عمليات

ب. التور�د عند املستوجبة اداءات أو املعاليم من ا�جزئي
ّ
 املعاليم تأم�ن املؤقت التصدير عن و���ت

 .التصدير عند املستوجبة واداءات

  

 مصا�ح قيام الالزمة، العناية املذ�ور  النظام تحت التصار�ح �سو�ة عملية إيالء عدم عن ونتج

 الكميات مع املوّردة الكميات مالءمة عدم رغم شأ��ا �� املقّدمة الضمانات ورفع تصار�ح بتسو�ة الديوانة

 . النظام هذا تحت املصّدرة

 

�عض تصار�حها ورفع  �سو�ة اقتصادّية مؤّسسة إ�� بالنسبة تبّ�ن املثال، سبيل وع��

 
ّ
للكميات املصّدرة من  النحاس خيوطتجاوز الكميات املوّردة من  من بالرغم ��ا قةالضمانات املتعل

أطنان  9أحد التصار�ح املسّواة إ�� ما يفوق  ��الكميات  ب�نالفارق  وصل فقدفواضل تصنيع النحاس 

1Tد.أ 21بما قدره  شأ��ا �� واداءات املعاليم توقيف تّم د .أ 100أي ما �عادل قيمة 

 (
6F

1)
1T . 

 

�� خصوص التصار�ح املكتتبة تحت انظمة الديوانية اخرى ع�� غرار أنظمة التحو�ل  أّما

 �
ّ
 عدموأنظمة املستودعات الديوانية، فقد لوحظ  ا�جزئي أوتحت املراقبة الديوانية للتصدير الك�

  كذلكمن قبل املصا�ح الديوانية و  ��االقيام بمتا�عة �سو�
ّ
 .املستمّرة بالرقابة ف�نمن قبل اعوان امل�ل

 

                                                           
 .% 21�سبة املعاليم واداءات الديوانية املستوجبة ع�� است��اد خيوط النحاس ما مجموعه  تبلغ  (1) 
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�، للتصدير التحو�ل نظام تحت وتنضوي 
ّ
 بضائع إنتاج أو بتحو�ل تقوم ال�ي ساتاملؤّس  الك�

 نفس �� �عمل ال�ي املؤّسسات ا�جزئي للتصدير التحو�ل نظام تحت وتنضوي . للتصدير أساسا معّدة

ت �� البضائع تحو�ل و�تّم . املحلية وللسوق  التصدير لغاية الوقت
ّ
مصا�ح  رقابة تحت موضوعة محال

ف�ن أعوان بواسطة تتّم الديوانة ال�ي 
ّ
ت لهذه املستمّرة بالرقابة م�ل

ّ
 تحت املنضوون و�نتفع. املحال

 .التور�د عند املستوجبة واداءات باملعاليم العمل بتوقيفاملذ�ور�ن  النظام�ن

 

ن من خزن البضائع ملّدة مح الديوانية، املستودعات لنظام و�النسبة
ّ
ت فهو يمك

ّ
ّددة �� محال

 واداءات باملعاليم العمل بتوقيف البضائع هذهوتنتفع . الديوانة ملصا�حتخضع للرقابة املستمّرة 

 .وخاّصة عمومية مستودعات إ�� املستودعات وتصّنف. عل��ا املستوجبة

 

ب
ّ
م التصّرف و�تطل

ّ
القيام بمتا�عة �سو�ة التصار�ح املكتتبة ��  انظمة، هذه �� والتحك

 البضائع من ا�خارجة الكمياتمع  الداخلة الكمياتمن مالءمة  سةإطارها للتثّبت بالنسبة ل�ّل مؤّس 

ي ال املستمّرة الرقابة أّن  خاّصة
ّ
ن  املؤّسسات �ّل  �غط

ّ
ومن . من ا�حّد من التجاوزات لوحدهاوال تمك

ع �� مخاطر �سر�ب �سو�ة التصار�ح املك عدمشأن 
ّ
تتبة تحت انظمة الديوانية املذ�ورة، أن يرف

 . املحليةالسوق  إ��البضائع املوّردة أو املنتوجات شبه املحّولة أو التعو�ضية 

 

ق وفيما
ّ
 عدد ضعف لوحظ التصار�ح، بتسو�ة املّتصلة املالية الضمانات �� بالتصّرف يتعل

 املالّية الضمانات تفعيل بخصوص الضامنة املؤّسسات لدى الديوانة قّباض قبل من املقّدمة الطلبات

قة تلك وخاّصة
ّ
ل وحيث. الفّعال التحو�ل نظام تحت املسّواة غ�� بالتصار�ح املتعل

ّ
 املا�� الضمان �سبة تمث

 ا�حجم بلغ فقد ��ا املصّرح البضائع قيمة من   5 %النظام هذا تحت املكتتبة التصار�ح ع�� املستوجب

ل أن النحو هذا ع�� التصّرف شأن من يكون  وقد .د.م  57 حوا�� املفّعلة غ�� للضمانات ا�جم��
ّ
 �ش�

 بتعهد للديوانة العاّمة ادارة وأفادت. 1985 لسنة 74 عدد القانون  أح�ام مع�ى ع�� تصّرف خطأ

  .املوضوع هذا بمتا�عة استخالص إدارة

 

 إتمام انتظار �� الدولة �خز�نة حينّية وسيولة موارد توف�� املالية الضمانات تفعيل شأن ومن

 سيولة ع�� الضغوطات �سليط إ�� الضامنة املؤّسسات ودفع الديون  بقية استخالص �عنوان اجراءات

 .املخالف�ن منظور��ا

 

 ولم أ�حا��ا قبل من اس��جاعها يتّم  لم ال�ي املالية الضمانات �عّدد لوحظ أخرى، جهة ومن

قة التور�د تصار�ح �سو�ة رغم ع��ا اليد رفع يتّم 
ّ
. الغرض �� بطلب املعنية املؤّسسات تقّدم ورغم ��ا املتعل

 d’embarquement) (Visa البالد مغادر��ا أو البضاعة �حن تأش��ة ع�� ا�حصول  صعو�ة إ�� ذلك ويعزى 
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مستوى امل�اتب ا�حدودية خاّصة وأّن النظر �� مطالب اس��جاع والتسو�ة يتّم �� مستوى امل�اتب  ��

 .املعنية ساتا�جهو�ة امل�حقة ��ا املؤّس 
 

 ��ا املصّرح البضائع قيمة ع�� الرقابة - أ
 

�� إطار انظمة  خاّصة أهمية الديوانة لدى ��ا املصّرح البضائع قيمة ع�� الرقابة تكت�ىي

نالديوانية التوقيفية، حيث 
ّ
تحديد حجم املعاليم واداءات وتقدير مخاطر �سر�ب البضائع  من تمك

ه تّم الوقوف ع�� . بالسوق املحلية
ّ
 .النقائص �� هذا املجال من جملةغ�� أن

 

ق ما ففي
ّ
 املثال، سبيل ع�� تبّ�ن، فقد�� إطار نظام التحو�ل غ�� الفّعال،  القيمة برقابة يتعل

 الناتج ال��ائي التعو��ىي املنتوج و�تور�د النحاس تصنيع فواضل بتصدير تصّرحاقتصادّية  مؤّسسة أّن 

 ي�ون  أن املفروض منخيوط نحاس بحساب نفس السعر الفردي للطّن الواحد �� ح�ن  ش�ل �� عنه

 .التحو�ل عملية عن تنتج ال�ي املضافة القيمة إ�� نظرا أرفعاملنتوج التعو��ىي  سعر 

 

 تراوح الواحد للطّن  فردي سعر بحساب النحاس تصنيع فواضل بتصدير املؤّسسة هذه وتقوم

 تحت تنضوي  أخرى  سةمؤّس  أّن  �� ح�ن 2013و 2007 أورو خالل الف��ة ما ب�ن سن�ي 670و 540 ب�ن

ت النشاط بنفس وتقوم الديوا�ي النظام نفس
ّ
 فردي �سعر النحاستصنيع  فواضل بتصدير التصر�ح تول

 . للطّن الواحد أورو 1500  بلغ

 

 من قبل عند التور�د التعو�ضية للمنتجات به املصّرح الفردي السعر �عت�� ذلك، عن وفضال

مقارنة باألسعار املتداولة �� السوق العاملية وال�ي تراوح  امتدني) أورو 670و 540 ب�ن ما( او�� املؤّسسة

 ذلك شأن ومن. أورو 6000و 5000ما ب�ن  2013الواحد من النحاس خالل سنة  ف��ا معّدل سعر الطّن 

 املقّدمة املالية الضمانات قيمة ��وكذلك  املستوجبة واداءات املعاليم احتساب أساس قيمة ��أن يؤثر 

 . املصّدرة البضائع خصوص ��

 

ة ��جيع استثمارات للمؤّس  16خّول الفصل  أخرى، جهة ومن
ّ
 �لّيا املصّدرة ساتمن مجل

%  30ال تتعّدى  بنسبة من خدما��ا جزءا ��ا �سدي أنأن ترّوج بالسوق املحلية جزءا من إنتاجها أو 

1Tمن رقم معامال��ا للتصدير

 (
7F

1) 
1Tاملنقضية السنة خالل املحّقق. 

 

                                                           
واملؤرخ  2012تبعا لقانون املالية التكمي�� لسنة  2010رقم املعامالت للتصدير املحقق خالل سنة  من %  40ال��فيع استثنائيا �� هذه النسبة إ��  تّم   (1) 

 .2012ماي  16�� 
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 2012بالبيوعات املحلية املنجزة خالل سن�ي  اخاصّ  اتصر�ح 50من خالل فحص  ولوحظ،

مكتب  لدىالتصار�ح املنجزة خالل نفس الف��ة  �ل فحصمكتب الديوانة ب�ن عروس و  لدى 2013و

قت بكيفية تحديد قيمة البضائع 
ّ
 واداءات املعاليم احتساب أساس باعتبارهاتو�س امليناء، نقائص �عل

 .املستوجبة

 

عن ا�خام  عوضاع�� أساس كمية اس��الك الصافية  تحديدهاقيمة البضائع يتّم  أّن  وتبّ�ن

قبول القيمة املصّرح ��ا من  تبّ�نكما . محلّياللمواد املوّردة الداخلة �� إنتاج املنتوج ال��ائي املسّوق 

 املعاليم الحتسابكأساس  واعتمادهابالّرغم من عدم دق��ا  ف��ا التثّبت دون املعنية  ساتقبل املؤّس 

 . اداءاتو املعاليم هذهما ا�عكس سلبا ع�� قيمة  وهو واداءات 

 

ن من بعض النقائص املشار إل��ا مّم ل��ّجل الدائرة تدارك مكتب بن عروس  ول�ن
ّ
ا مك

 تحديد ضرورةفإّ��ا تو�ىي ب ،2014مارس  14د إ�� غاية .أ 500اس��جاع نقص �� القيمة �� حدود 

دعوة امل�اتب الديوانية إ�� تفادي النقائص و� القيمة لضبط املعتمدةوتوحيد اجراءات واليات 

 .الدائرة مالحظات ع�� رّدها �� للديوانة العاّمة ادارة به �عّهدت ما وهو وتداركهاامل�ّجلة 

 

ق فيما الوقوف تّم  آخر، صعيد وع��
ّ
الناشطة �� قطاع املال�س املستعملة  باملؤّسسات يتعل

قت نقائص ع��تحت نظام التحو�ل للتصدير ا�جزئي  واملنضو�ة
ّ
 املعّدةالبضائع  ع��برقابة القيمة  �عل

� للتسو�ق
ّ
  .للتصدير أو املح�

 

�،  عندقيمة البضائع  تحديد بكيفيةيتعلق  فيما وتبّ�ن
ّ
د التقيّ  عدموضعها لالس��الك املح�

  202بأح�ام الفصل 
ّ
ع�� أنه �� صورة وضع املنتجات التعو�ضية  ينّص  والذية الديوانة من مجل

ف حسب نوع البضائع وحال��ا عند وضعها تحت 
ّ
لالس��الك فإّن املعاليم واداءات املستوجبة توظ

 .لالس��الك وضعها عند التعو�ضية املنتجات تصنيع ��هذا النظام وع�� أساس كمية البضائع الداخلة 

 

 �ّل  ملفات فحصخالل  من لوحظ فقد إل��ا، املشار باألح�امعن عدم التقّيد  ففضال 

 من ��ا�� القيمة املصرّح  تقليص امليناء تو�س مكتب مستوى  �� النظام هذا تحت تنضوي  ال�ي املؤّسسات

� أو للتصدير املذ�ورة املؤّسسات قبل
ّ
 أّن  تبّ�ن فقد. بالنسبة للمال�س املفروزة املعّدة لالس��الك املح�

� للتسو�ق التصر�ح عند سواء املفروزة، املال�س من الواحد للكيلوغرام الفردي السعر معّدل
ّ
 أو املح�

. املفروزة املال�س إنتاج �� والداخلة املستوردة املفروزة غ�� للمال�س الفردي السعر عن يقّل  للتصدير،

 .الفرز  عملية عن الناتجة املضافة القيمة باعتبار أرفع املفروزة للمال�س الفردي السعر و��ون 

 



417 
 

 
 

تحت أنظمة  محلّيا املرّوجة أو املصّدرة للبضائع ا�حقيقية بالقيمة التصر�ح عدم شأن ومن

ر 
ّ
� أو ا�جزئي أو التحو�ل غ�� الفّعال أن يؤث

ّ
املعاليم واداءات  قيمة ��التحو�ل للتصدير الك�

 
ّ
� قة بالصادرات والواردااملستوجبة من جهة و�� �ّحة املعطيات احصائية املتعل

ّ
ت أو باالس��الك املح�

  .من جهة أخرى 

 

 التوقيفية الديوانية انظمة المتا�عة رقابة - ج

 

 بصفة إّما التوقيفية انظمة تحت املنضو�ة املؤّسسات رقابة للديوانة العاّمة ادارة تتو��

د ��دف ساتبمتا�عة �شاط هذه املؤّس  وتقوم. أو �� إطار الرقابة امليدانية مستمّرة
ّ
 هذه تحقيق من التأك

قت بالرقابة املستمّرة  وتبّ�ن. ترك��ها من املرجّوة لألهداف انظمة
ّ
 ع���� هذا الصدد نقائص �عل

 بالرقابة وكذلكومستودعات ا�خزن ومستودعات فرز وتحو�ل املال�س املستعملة  املصّدرةاملؤّسسات 

 .  واستغاللهامة التوقيفية و�متا�عة انظ الرقابة لهذه ا�خاضعة غ��املؤّسسات  ع��امليدانية 

 

ق ما ففي
ّ
املنضو�ة تحت أنظمة التحو�ل للتصدير  ساتتخضع املؤّس  املستمّرة، بالرقابة يتعل

د من وفا��ا باالل��امات املوضوعة 
ّ
� أو ا�جزئي ونظام املستودعات إ�� هذه الرقابة للتأك

ّ
ومن  عل��االك�

وردة وللمنتوجات التعو�ضية طبقا للقوان�ن تخصيص الوجهة الديوانية املقبولة للبضائع املست

 . وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل

 

ف�ن بالرقابة املستمّرة  وتبّ�ن
ّ
تحت  املنضو�ةاملؤّسسات  ع��نقص �� عدد اعوان امل�ل

�، يؤّمن . انظمة التوقيفية املذ�ورة
ّ
 ع��عونا الرقابة  642فبالنسبة إ�� نظام التحو�ل للتصدير الك�

وقد يحول هذا النقص دون اضطالع أعوان الرقابة بمهامهم . ناشطة وغ�� ناشطة مؤّسسة 6393

ة والنجاعة املطلو�ت�ن
ّ
 . بالدق

 

أّن أعوان الرقابة املستمّرة ال يقومون �عمليات ا�جرد السنو�ة املنصوص عل��ا  ولوحظ

1T لسنة 423باألمر عدد 

 (
8F

1)
1T1994  ب�ن املخزون النظري للبضائع تبعا لعمليات التصدير  �املقار�اتو

 .  والتور�د واملخزون الفع�� ع�� إثر عمليات ا�جرد

 

ة وتنّص 
ّ
 الديوانية للرقابة ا�خاضعة واملستودعات املؤّسسات قيامالديوانة ع�� ضرورة  مجل

ف بالرقابة  مبالغ بدفع املستمّرة
ّ
مقابل الرقابة وا�خدمات الديوانية املباشرة ال�ي يقّدمها العون امل�ل

                                                           
ق بضبط طرق املراقبة الديوانية للمؤسسات املصدرة �ليا وتحديد شروط تحّمل  1994فيفري  14املؤرخ ��  1994لسنة  423عدد  امر   (1) 

ّ
املتعل

 .املصار�ف املتعلقة ��ا
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 . لفائد��ا
ّ
  إال

ّ
 املصا�ح مسك عدم وأمام. ا�جانب لهذا الالزمة العناية الديوانة مصا�ح إيالء عدم نه تب�ّ أن

خاّصة �� ظّل غياب تطبيقة إعالمية ��  العنوان ��ذا الّدولة مستحقات حول  دقيقة لوضعية املعنية

بما  2013بالنسبة لعشر�ن مكتبا �� سنة  الغرض، تّم تقدير حجم مصار�ف الرقابة غ�� املستخلصة

1Tد.م 1,5يقارب 

 
9F

(1)
1T . 

 

من املكتب ا�جهوي باملهدية  �ّل  املستخلصة غ�� املستحقات هذه منواستأثر بالقسط اك�� 

كما تبّينت . واملكتب ا�جهوي بصفاقس واملكتب ا�جهوي باملنست�� واملكتب ا�حدودي تو�س امليناء

 الدائرة ضبطت حيثأهمية حجم مصار�ف الرقابة غ�� املستخلصة للمكتب ا�جهوي ب�ن عروس 

 الدفاتر حسب 2014فيفري  25غاية  وإ�� 2012سنة  �عنواناملكتب  لهذااملستخلصة  غ��  املصار�ف

 .د.أ 249 بحوا�� قبله من املمسوكة

 

تّم إحداث تطبيقة إعالمية ملتا�عة مصار�ف الرقابة  بأنه للديوانة العاّمة ادارة وأفادت

ه . الديوانية
ّ
� إ��يتّم  لمو�ش�� الدائرة إ�� أن

ّ
 .التطبيقة هذه استغالل��  الشروع 2014شهر جوان  مو�

 

تثقيلها من قبل القباض بالنسبة ل�ّل امل�اتب  وعدم املستحقاتهذه  ضبطعن عدم  وفضال 

  أح�ام يخالف ما وهو الستخالصها الالزمة التتبع إجراءاتمحّل الرقابة، لوحظ عدم اتخاذ 
ّ
ة مجل

 
ّ
 . ة الديوانةاملحاسبة العمومية ومجل

 

كما لم  .والسنوات ال�ي سبق��ا بالتقادم 2008سقوط مصار�ف الرقابة �عنوان سنة  وتبّ�ن

 انطالقا العمومي للمستودع بالنسبة الديوانية الرقابة مصار�ف استخالص للديوانة العاّمة ادارة تتوّل 

ل خطأ تصّرف ع�� مع�ى التصرّ  شأن مني�ون  وقد. 2004 فيفري  شهر من
ّ
ف ع�� هذا النحو أن �ش�

 .1985لسنة  74القانون عدد 

 

�ا مصا�ح الديوانة ع�� لوحظ ضعف املراقبة امليدانية ال�ي تقوم � أخرى، جهة ومن

من  بماتلك املنضو�ة تحت نظام التحو�ل الفّعال  وخاّصةسات ال�ي ال تخضع للرقابة املستمّرة املؤّس 

ن من الوقوف ع�� عمليات  أنشأنه 
ّ
 التعو�ضية املنتجات أو املوّردة للبضائع املحتملةختالس ا ال يمك

�ا ستتال�� هذا امر �� لديوانة بأ�ّ ل العاّمة ادارة وأفادت. تخصيص وجهة ديوانية غ�� مقبولة لها أو 

ها بالوسائل املادية والبشر�ة الالزمة للقيام بالز�ارات مّد �ببعث خاليا �ع�ى باملتا�عة و  وذلكاملستقبل 

 .امليدانية

                                                           
امل�اتب معطيات عن حجم هذه املستحقات نظرا لعدم  تبعا ملعا�جة ردود استبيان الذي تّم توزيعه ع�� جميع امل�اتب الديوانية ولم تقّدم بقية  (1)

 .توفرها لد��ا
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ق ما ��تبّ�ن و 
ّ
ه رغم أهمية عمليات التور�د ال�ي بلغ  املستعملة، املال�س قطاع بمتا�عة يتعل

ّ
أن

 املال�س هذه من الصادرات حصة تتجاوز  لم د.م 287 حوا�� 2013 - 2010 الف��ة خالل السنوي  لهاّد مع

1T% 9,5 �سبة بواردا��ا مقارنة

 (
10F

1)
1T

 هذا بالنظر إليه يرجع الذي الديوا�ي النظام تحت انضواء بأّن  علما 

1Tاملوّردة الكميات من  % 20و % 30 عن التوا�� ع�� يقّل  ال ما وتحو�ل تصدير يقت�ىي القطاع

 (
11F

2)
1T من 

 .املفروزة غ�� املال�س

 

حول قطاع املال�س  2013ماي  27خالل جلسة العمل الوزار�ة املنعقدة بتار�خ  تّمت وقد

 تفوق  املحلية بالسوق  املستعملة املال�س من كميات وجود أهّمها منعديد اش�اليات  إثارةاملستعملة 

ص الكميات بكث��
ّ
 عند ��ا املصّرح وتلك املوّردة الكميات مقار�ة عند ارقام تناسق عدم وكذلك ف��ا املرخ

 مراحل مختلف �� املؤّسسات ع�� ادار�ة املراقبةب�ن اش�اليات املثارة أيضا ضعف  ومن. التسو�ة

ر من التثّبت وصعو�ة النشاط
ّ
 ا�حصص إسناد عنداملطلو�ة عند تجديد رخص التور�د أو  الشروط توف

القطاع  جعل مّما املصّدر غ��تراكم املخزون غ�� املحّول أو  إ��ذلك  �ّل  أّدى وقد. املحلية السوق  �عنوان

ر لمالوضعية املعقدة،  هذهورغم . يحيد عن أهدافه التنمو�ة
ّ
 مصا�ح اتخاذ يفيد ما للدائرة يتوف

 . واش�الياتفعالة لتال�� مختلف هذه الصعو�ات  إجراءات الديوانة

 

 عمليات حجم �� النظام هذا حّصة ارتفاع تبّ�ن الك��، التصدير نظام متا�عة خصوص و��

 . من حجم التصدير الوط�ي%  50 حوا�� 2013-2010 الف��ة خالل السنوي  معّدلها بلغ حيث التصدير

 

ن من متا�عة و ملتا�عة هذا النظام  آلياتعدم وضع  ولوحظ
ّ
نظام معلوما�ي موّحد وناجع يمك

ق بتسو�ة التصار�ح الديوانية ومآل  �� خاّصة النظام هذاوضعية املؤسسات املنضو�ة تحت 
ّ
ما يتعل

ر تطبيقة إعالمية �� الغرض،  عدم إزاءلوحظ  قدو . البضائع
ّ
املعطيات حول عدد  ��تضارب  وجودتوف

خالل استبيان  من املؤّسسات لهذه اجما�� العدد بلغث سات املنضو�ة تحت هذا النظام حياملؤّس 

            سات املصّدرة �لّيا حسب إحصائيات مكتب املؤّس  مؤسسة 6337سة مقابل مؤّس  6083الدائرة 

 .للديوانة العاّمة ادارة بردّ  جاء ماحسب  سةمؤّس  6393و 2013لشهر مارس 

 

 قام ال�ي امليدانية للمعاينات الديوا�ي امن ومكتب العاّمة التفقدية إدارة مراجعة عند وتبّ�ن

ة �� �عيينه ف��ة طيلة اعوان أحد ��ا
ّ
� للتصدير التحو�ل نظام( ا�حّرة املستودعات فرقة رئيس خط

ّ
 )الك�

ه تّم إسناد
ّ
��ا �ستجيب ال �لّيا مصّدرة مؤّسسة 12 لفائدة محّل  صلوحية اتشهاد أن

ّ
 للشروط محال

 .�شاط بأي تقوم وال محّل  لها ليس مؤّسسة م��ا القانونية

                                                           
 .حول قطاع املال�س املستعملة 2013ماي  27محضر جلسة العمل الوزار�ة بتار�خ   (1) 
املتعلق بطرق تور�د وتحو�ل وتوزيع املال�س املستعملة  1995د�سم��  02املؤرخ ��  1995لسنة  2396لألمر عدد  10فقرة ثانية جديدة من الفصل   (2) 

  .2005جو�لية  18املؤرخ ��  2005لسنة  2083كما تّم تنقيحه باألمر عدد 
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فة النظام هذا تحت املنضو�ة املؤّسسات متا�عة �� نقص لوحظ كما
ّ
 وال�ي النشاط عن واملتوق

ل ما أي مؤّسسة 1980 عددها بلغ
ّ
 املعطيات �� النقص عن ففضال. املؤّسسات هذه جملة من % 32 يمث

ن بما وضعيا��ا لتسو�ة إجراءات اتخاذ يفيد ما للدائرة يتوفر لم املؤّسسات، هذه وضعية حول 
ّ
 من يمك

 .�شأ��ا املستوجبة واملعاليم اداءات استخالص

 

- II ايداع الا�حجز التصّرف �� 

 

نت
ّ
ق ما �� الرقابية اعمال مك

ّ
 مالحظات ع�� الوقوف من وا�حجز ايداع �� بالتصّرف يتعل

قت
ّ
و�التصّرف �� البضائع  و�مآلهاالبضائع و�تأم�ن البضائع املودعة أو املحجوزة رفع  مراقبةب �عل

  .املصادرة
 

  رفع البضائع مراقبة – أ
 

ة من 265 الفصل ينّص 
ّ
 اجال �� رفعها يتّم  لم ال�ي البضائع تأم�ن ضرورة ع�� الديوانة مجل

 يمكن أشهر أر�عة مّدة �عهدته تبقى الذي الديوانة قابض لدى الديوا�ي التسر�ح مساحات من القانونية

 .العل�ي باملزاد بيعها بان��ا��ا

 

ق فيما وتبّ�ن
ّ
 مصا�ح تكتفي حيث آلية بصفة تتّم  ال أّ��ا باألرصفة، البضائع إنزال بمعاينة يتعل

و السفينة أم�ن �عّده الذي الفوارق  بجدول  الواردة باملعطيات الديوانة
ّ
 مّما التسر�ح مساحات ومستغل

د دون  يحول 
ّ
ة من التأك

ّ
 شأن ومن. الفضاءات ��ذه املوجودة البضائع ضبط ودون  وشمولي��ا املعلومات دق

 .شرعية غ�� بطرق  البضائع هذه �� التصّرف مخاطر �� ال��فيع �� �ساهم أن ذلك

 

ن ول�ن
ّ
 تصار�ح تقديم ودون  مختصرة آجال �� البضائع رفع من مبّسطة إجراءات اعتماد يمك

ة �� النقص عن فضال �عنوا��ا املستوجبة واداءات املعاليم استخالص �� نقص لوحظ فقد مفّصلة،
ّ
 دق

 الف��ة �� املسّواة غ�� الوسق أو بالرفع اذن مطالب عدد بلغ فقد. الديوانية العمليات حول  املعطيات

ق إذنا 40.851 م��ا إذنا 129.340 جملته ما 2013 وأوت 2002 جوان شهري  ب�ن املمتدة
ّ
 بم�اتب يتعل

ل ما أي ورادس قرطاج وتو�س عروس و�ن امليناء تو�س
ّ
 . % 32 �سبة يمث

 

 مطالب �سو�ة �� التأخ�� �عنوان املخالفات من هامّ  عدد رفع الديوانية املصا�ح تو�� ورغم

1Tمخالفة محضر 12.848( بالوسق أو بالرفع اذن

 (
12F

1)
1T ( غ�� بالوسق أو بالرفع اذن مطالب نصف فإّن 

                                                           
 .  وذلك استنادا إ�� استبيان املوجه إ�� امل�اتب الديوانية 2013إ��  2010الف��ة املمتدة من سنة  خالل (1) 
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 بالنسبةا مطلب ألف  24تجاوز  املسّواة غ�� املطالب عدد أن تبّ�ن كما. 2008-2002  الف��ة إ�� �عود املسّواة

  .أخرى  شركة إ�� بالنسبة مطلبا  2598و اتشر� إحدى إ�� بالنسبة مطلبا 6483 و�لغ مؤّسسة 12 إ��

 

 املبالغ استخالص ع�� �ساعد أن بالوسق أو بالرفع اذون  �سو�ة ملتا�عة آلية وضع شأن ومن

قة
ّ
ن وأن ناحية من ��ا املتعل

ّ
ة تحس�ن من يمك

ّ
رات وحينية دق

ّ
  . أخرى  ناحية من البضائع �سر�ح مؤش

 

ف الديوانة عون  تأش��ة غياب و��
ّ
 والتصار�ح الرفع أذون  عديد ع�� املؤّسسات برقابة امل�ل

 املعاليم دفع عدم مخاطر إ�� الدائرة تنّبه التصار�ح، مع املوّردة السلع تطابق تثبت وال�ي الديوانية

  .املحلية السوق  �� بيعها يتّم  ال�ي البضاعة صنع �� واملستعملة السلع هذه �عنوان الديوانية

 

 امل�اتب مختلف لدى إيداعها تّم  ال�ي التصار�ح أهمية ع�� الوقوف تّم  آخر، صعيد وع��

                بمبلغ تصر�حا 85.854 عددها بلغ حيث �عنوا��ا واملعاليم اداءات دفع يتّم  أن دون  الديوانية

� �� د.م 94,537
ّ
قت. 2013 أوت شهر مو�

ّ
 قدم ورغم. وخاّصة عمومية بمنشآت التصار�ح هذه و�عل

 ضررا أ�حق مّما �سو���ا للديوانة العاّمة ادارة تتوّل  لم العنوان، ��ذا املستخلصة غ�� املبالغ وأهمية

ر الّدولة بخز�نة
ّ
 . الديوانية العمليات وحينية دقة �� سلبا وأث

 

  ما �� أّما 
ّ
 آجال اختصار مستوى  ع�� إيجابية نتائج تحقيق تّم  فل�ن البضائع، رفع بآجال قيتعل

 فإّن  الديوا�ي التسر�ح ومساحات بمخازن  البضائع م�وث مّدة �� و�الّتا��) يوما 3,7( الّديوا�ي التسر�ح

 البنود عدد بلغ حيث مرتفعة بقيت أشهر بأر�عة املحّددة البقاء مّدة تجاوزت وال�ي املودعة البضائع كمية

� �� بند مليو�ي املعنية
ّ
 . 2013 أوت شهر مو�

 

ن ال" سند" منظومة أّن  وتب�ن
ّ
 أو اجال �� رفعها يتّم  لم ال�ي البضائع قائمة تحديد من تمك

 و�عود. دقيقة بصفة الديوا�ي التسر�ح ومساحات بمخازن  لبقا��ا املحّددة اجال تجاوزت ال�ي البضائع

 اتالف، أو احالة أو البيع عمليات إثراملنظومة با�حمولة  بيانات تحي�ن عدم إ�� أساسا الوضعية هذه

خالفا  املذ�ورة باملنظومة التسر�ح ومساحات مخازن  مراقبة خلية م�اتب ر�ط عدم�سبب  وذلك

 .ساتاملؤّس  هذه لنشاط املنظم الشروط اسملقتضيات كرّ 

 

زمة املعطيات غياب و��
ّ
 قابض �ستند ،"سند" منظومة بواسطة البضائع بقاء ملتا�عة الال

� قبل من املقّدمة البيانات إ�� حصرا الديوانة
ّ
 هذه شأن ومن. الديوا�ي التسر�ح ومساحات مخازن  مستغ�

ق ما �� الديوا�ي التسر�ح مساحات ع�� سيما ال الديوانة مصا�ح رقابة نجاعة من تحّد  أن الوضعية
ّ
 يتعل

 بالسوق  ف��ا التفو�ت أو الديوا�ي القيد تحت بضائع ع�� استيالء مخاطر عن فضال وذلك البضائع برفع

 مساحات من عّينة مستوى  �� البضائع مخزون وضعية تطابق عدم السياق، هذا �� تبّ�ن فقد. املحلّية
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 مصا�ح تمسكها وال�ي البقاء آجال تجاوزت ال�ي البضائع بدفاتر املدرجة املعطيات مع الديوا�ي التسر�ح

 29و فصال 36و فصال 102 مساحات ثالث إ�� بالنسبة املثال سبيل ع�� الفوارق  هذه �لغتو . الديوانة

 . فصال

 

ن ال املحجوزة أو املودعة للبضائع اليدوي  الت�جيل بأّن  للديوانة العاّمة ادارة أفادت ول�ن
ّ
 يمك

ه والتصدير التور�د لعمليات العا�� النسق مسايرة من
ّ
خاذ الفصول  هذه مآل �� التثبت مز�د يتعّ�ن فإن

ّ
 وات

 . الغرض �� املالئمة اجراءات
 

 املحجوزة أال املودعة البضائع تأم�ن -ب

 

 م��ا وخاصة املتدخلة واطراف للديوانة العاّمة ادارة ب�ن والتعاون  التنسيق غياب لوحظ

 لد��ا البقاء مّدة تجاوزت ال�ي البضائع قائمات توف�� عن تمتنع ال�ي وال��صيف لل�حن التو�سية الشركة

 إ�� باإلضافة الغرض هذا �� والطلبات املراسالت و�عدد املعنية الفصول  أهمية رغم وذلك املحّددة اجال

 �سليم يتّم  لم املثال، سبيل فع��. ا�حجز بفضاءات القابض ذّمة ع�� البضائع هذه وضع عن امتناعها

� قبل تور�دها تّم  ال�ي البضائع
ّ
 الديوانة قباضة إ�� 2002 سنة إ�� �عضها يرجع والّ�ي 2008 سنة مو�

  امليناء برادس التجار�ة للعمليات ا�حدودي باملكتب
ّ
 .2013 سنة �� إال

 

 إ�� رادس بميناء وخاّصة املرا�� �� التصّرف �شوب ال�ي النقائص ظّل  �� الوضعية هذه وأّدت

 .املرا�� ��ذه املوجودة للبضائع ودقيقة محّينة وضعية ضبط عدم

 

 الستيعاب وقابلة مهيأة خزن  فضاءات إ�� الديوانة مصا�ح افتقار إ�� و�النظر أخرى، جهة ومن

 ومساحات بمخازن  البقاء آجال تجاوزت ال�ي بالبضائع التعهد يتّم  ال املحجوزة، أو املودعة البضائع �ّل 

م عن فضال  الديوا�ي التسر�ح
ّ
رة بصفة عادة البضائع هذه �سل

ّ
 البيع �عملّيات القيام عند وذلك متأخ

 .للديوانة العاّمة ادارة بردّ  جاء ما حسب وذلك

 

ر عدم تبّ�ن آخر، صعيد وع��
ّ
 البضائع وضعية متا�عة الديوانة مصا�ح تو�� يفيد ما توف

 ألح�ام مخالفا النحو هذا ع�� التصّرف ويعّد  .الثورة إّبان وا�حرق  لل��ب �عّرضت ال�ي باملخازن  امل�ّجلة

ة
ّ
ل أن شأنه من ي�ون  وقد الديوانة مجل

ّ
                       74 تصّرف ع�� مع�ى أح�ام القانون عدد خطأ �ش�

 املعاليم بتحصيل مطالبة الديوانة إدارة تبقى حيث الّدولة بموارد ضرر  إ�حاق إ�� بالنظر ذلك 1985 لسنة

 .الديوا�ي التسر�ح ومساحات مخازن  مستغ�� �اهل ع�� واملستوجبة السلع هذه �عنوان واداءات
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ملّدة تجاوزت  م�و��اترتب عنه  مّمانة باملستودعات نقص �� متا�عة البضائع املخزّ  تبّ�ن كما

تو�س  بمكتب امل�حق املؤّسسات بإحدى ا�خاّص  باملستودع بلغ فقد املثال سبيل فع��. دةاملحّد  اجال

  138�سنت�ن قرابة  املحّددة اجال م�و��ا تجاوز  ال�ي للبضائع ا�جملية الفصول  عدد امليناء
ّ
قت فصال �عل

��ا  ا�خاصاملعنية استغالل املستودع  سةواصلت املؤّس  ،ذلك ورغم. ديوانيا تصر�حا بثمان�ن

  .تراخيصها صلوحية �� التمديد ع�� وا�حصول 

 

 البقاء آجال به م�و��ا تجاوز  ال�ي العمومي باملستودع البضائع وضعية �سو�ة عدم عن وفضال

 العاّمة املغازات شركة مواصلة لوحظ ،2008-2001 الف��ة إ�� �عضها �عود وال�ي سنوات بخمس املحّددة

 صلوحي��ا ان��ت لزمة بمقت�ىى الوحيد العمومي املستودع هذا استغالل للبنك التو�سية للشركة التا�عة

 لزمة أّن  ع�� ينّص  الديوانة مجلة من 174 الفصل بأّن  علما تجديدها يتّم  أن دون  1996 سنة منذ

 املساهمة ذات للمؤّسسات أو والصناعة التجارة لغرف أو للبلديات أمر بمقت�ىى تمنح العمومي املستودع

 .الغ�� إ�� اللزمة هذه إحالة يمكن وال العمومية

  

ق ما و��
ّ
 امل�اتب �عض مستوى  �� البضائع هذه حجم أهمية لوحظ املحجوزة، بالبضائع يتعل

 وفقدا��ا تلفها إ�� احيان �عض و�� خز��ا ظروف وتدهور  ا�خزن  بفضاءات تراكمها إ�� أّدى مّما الديوانية

 البضائع حجم و�لغ. السرقة إ�� �عرضها أو قانونية غ�� بطرق  رفعها مخاطر ارتفاع إ�� باإلضافة لقيم��ا

                  طردا 48.421و سيارة 390و حاو�ة 109 جملته ما عروس ب�ن الديوانة بمكتب املحجوزة

 . قطعة 1.364.313و

 

 مّما ا�خزن  فضاءات توفر لعدم باملحجوز  التعهد أحيانا القابض رفض حاالت �عّدد وتبّ�ن

 مقرات �� باملحجوز  احتفاظ إ�� أو) املهرب البن�ين مثال( ا�حجز عدم إ�� الديوا�ي ا�حرس أعوان يضطّر 

 هذه شأن ومن. الديوا�ي ا�حرس فرق  سيارات غرار ع�� املحجوز  لتأم�ن مهيئة غ�� أماكن �� أو عملهم

 .التلف أو الضياع إ�� املحجوزة البضائع �عّرض أن الوضعية

 

 كمية سرقة إ�� 2013 نوفم�� شهر خالل امليناء بتو�س للديوانة ا�جهوي  املكتب �عرض و�ذكر

 قيمته ما اختالس إ�� بتمغزة الديوانة قباضة �عّرض إ�� باإلضافة غ9282 بحوا�� وز��ا قّدر الذهب من

ه إ�� اشارة وتجدر. 2013 إ�� 2008 من الف��ة خالل وذلك القابض قبل من د.أ 386
ّ
 �� بحث فتح تّم  أن

 . اختالس خصوص �� املع�ي القابض ضّد  قضية ورفع الذهب سرقة خصوص

 

 املحجوزة السلع من اك�� ا�جزء أّن  املحجوز  إيداع ملقّرات امليدانية الز�ارات خالل من ولوحظ

ق
ّ
 ع�� خصوصية وإجراءات ترتيبات إ�� املحلّية اسواق �� بيعها أو تور�دها يخضع ال�ي بالبضائع يتعل
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دة والسلع والتبغ املهّرب وا�حديد املستعملة الغيار قطع غرار
ّ
 وامتعة املستعملة واملال�س املقل

  .املعنية املصا�ح ب�ن التنسيق غياب �� خاصة البضائع هذه تصفية صعو�ة �� يز�د مّما ال�خصية
 

   املحجوزة أال البضائع املودعة مآل -ج

 

 أو إليداع القانونية اجال و�انقضاء العمل ��ا ا�جاري  لإلجراءات طبقا الديوانة ملصا�ح يمكن

ن. ارجاع أو اتالف أو احالة أو بالبيع إّما مآلها تحديد البضائع حجز
ّ
 تفادي من العمليات هذه وتمك

 . البضائع هذه �� التفو�ت عند الدولة م��انية لفائدة موارد توف�� ومن ا�خزن  بفضاءات البضائع تراكم

 

 بميناء الديوا�ي التسر�ح ومساحات مخازن  ملراقبة ا�حدودي باملكتب الديوانة قباضة أّن  وتبّ�ن

 الغرض �� املذكرات عديد إصدار رغم وذلك 2004 سنة منذ العل�ي باملزاد بيع عملية أية تنجز لم رادس

 الديوانة لقابض الديوا�ي التسر�ح ومساحات مخازن  مستغ�� مطالبة ورغم 2013و 2012 سن�ي ب�ن

فهم بأشغالهم القيام عن �عيقهم الهائل حجمها وأّن  خاّصة البضائع هذه �� بالتصرف
ّ
 مصار�ف و��ل

 هذه خرن  مراقبة مجال �� امل�ّجلة اللوجستية الصعو�ات عن فضال وذلك جديدة مخازن  لكراء إضافية

 .البضائع

 

�
ّ
 2013 سنة خالل بيع �عملي�ي القيام امليناء برادس التجار�ة للعمليات ا�حدودي املكتب وتو�

 آخر بأّن  علما السنة نفس خالل وحيدة بيع عملية سوى  امليناء بتو�س ا�جهوي  املكتب ينجز لم فيما

 إ�� البضائع بيع �� التأخ�� و�ؤّدى. 2008و 2006 سن�ي إ�� التوا�� ع��  �عود املكتب�ن إ�� بالنسبة بيع عملية

 مداخيل من الدولة م��انية حرمان إ�� و�التا�� ا�حجز عند البضائع بقيمة مقارنة البيع محصول  �� نقص

 .هاّمة

 

ه تبّ�ن ذلك، عن وفضال
ّ
 البيع عملي�ي محاصيل توزيع 2014 جوان شهر مو�� إ�� يتّم  لم أن

. امليناء برادس التجار�ة للعمليات ا�حدودي باملكتب 2013 جوان 10و جانفي 28 �� التوا�� ع�� املنجزت�ن

 أفضل �� الدولة بم��انية الّديوانّية واملعاليم اداءات �عنوان املبالغ هذه إدراج دون  التأخ�� هذا و�حول 

 .العنوان ��ذا مستحقا��م من البضائع أ�حاب وتمك�ن اجال

 

ة من 361و 269 الفصالن يخّول  آخر، صعيد وع��
ّ
 تّمت ال�ي البضائع إحالة الّديوانة مجل

� ال�ي أو مصادر��ا
ّ
 خالل من وتبّ�ن. عمومية مصا�ح لفائدة ص�ح بمقت�ىى ع��ا تنازلوا أو أ�حا��ا ع��ا تخ�

 ما وهو البضائع حجز تار�خ من طو�لة ف��ة �عد تتّم  البضائع إحالة أّن  احاالت ملفات من عينة فحص

ي إ�� أّدى
ّ
ه للديوانة العاّمة ادارة وأفادت. حجزها منذ م��ا البعض مآل وضوح رغم قيم��ا تد�

ّ
 تّم  بأن

 ف��ا والتصرف لد��م املؤّمنة للبضائع مفصل جرد إعداد ع�� حّ��م لغرض القباض �جميع مذكرة توجيه
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 الدفاع وزارة مصا�ح مع الصلة ر�ط إ�� دعو��م تّمت كما) إتالف أو إحالة أو بيع( القانونية الوجهة حسب

 .املجال هذا �� ��ا املعمول  لإلجراءات طبقا وذلك والذخ��ة اس�حة إلحالة الوط�ي

 

قة امللفات فحص خالل من تبّ�ن كما
ّ
 امليدانية املعاينات خالل ومن املحجوزات بإتالف املتعل

ه الديوا�ي التسر�ح وفضاءات بمساحات الديوانة قباضة بمخازن 
ّ
 املواد �عديد احتفاظ يتّم  أن

 عديد رغم وذلك �عف��ا أو صلوحي��ا ان��اء قبل ف��ا التفو�ت يتّم  وال للّتلف القابلة الغذائية اس��الكية

. البضائع تلف إلثبات خ��اء بتقار�ر واملدعمة واملساحات املخازن  هذه مستغ�� من املقّدمة املراسالت

 إ�� و�النسبة طردا 1141 الشر�ات إحدى إ�� بالنسبة أتلفت ال�ي الطرود عدد بلغ الذكر، سبيل فع��

 . طردا 3097 العمومي املستودع

 

 املصادرة البضائع �� التصّرف -د

 

ق 2011 مارس 14 �� املؤّرخ 2011 لسنة 13 عدد املرسوم ألح�ام خالفا
ّ
 أموال بمصادرة واملتعل

قة" سند" منظومة من املستقاة املعطيات فحص خالل من تبّ�ن وعقار�ة، منقولة وممتل�ات
ّ
 ببيان واملتعل

 و�� 2011 ماي 11 بتار�خ الوزار�ة العمل جلسة بتوصيات عمال تولت الديوانة، مصا�ح أّن  ا�حمولة

 رغم وذلك معّدلة حمولة بيانات إ�� باالستناد أ�خاص لفائدة بضائع بتسر�ح اذن ا�حاالت من العديد

 متعامل�ن تمك�ن وإ�� الّدولة بخز�نة ضرر  إ�حاق إ�� أّدى مما املصادرة بمفعول  الّدولة إ�� ملكي��ا انتقال

 .طردا 96 جملته ما اطار هذا �� املسّرحة الطرود عدد و�لغ. حّق  وجه دون  امتيازات من

 

 النظري  املخزون بتقييم الديوانة مصا�ح قيام الشر�ات إحدى ملف �� النظر خالل من وتبّ�ن

                 الناقصة الكمّيات تحديد ��دف وذلك الشركة قبل من املنجزة الديوانية العملّيات إ�� باالستناد

 بمبلغ املقّدرة املستوجبة الديوانية واملعاليم اداءات إ�� باإلضافة وذلك د.م 3 يفوق  بما قّدرت وال�ي

 العمليات ع�� املصادرة للبضائع تقييمها عند املعنية املصا�ح اقتصار لوحظ املقابل، و�� .د.م 1,595

                           بتار�خTI881376 التصر�ح ع��معتمدة �� ذلك حصرا  عروس بن مكتب مستوى  �� املنجزة

ابقة باعتبار أّن الشركة مطالبة بتسو�ة دون التثبت من �شاط املؤسسة للف��ة الّس  2010 كتو�رأ 20

وحيث استندت املطالب . وضعي��ا باملكتب ا�جهوي بتو�س امليناء قبل انتقال إ�� مكتب بن عروس

عن عدم اعتبار �شاط  اله فإّن النقص املنجرّ هة إ�� املحكمة املختصة إ�� التقييم املب�ن أعاملوّج 

 .بموارد الّدولة نقصاشأنه أن ي�حق  من 2010سة بالنسبة إ�� الف��ة السابقة لسنة املؤّس 

 

 �� للتصرف الوطنية ال�جنة مع بالتنسيق الديوانة مصا�ح تو�� عدم لوحظ آخر، صعيد وع��

 للبضائع ودقيق شامل جرد إعداد الدولة لفائدة اس��جاع أو باملصادرة املعنية واملمتل�ات اموال
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 ا�جرد نتائج ع�� املذ�ورة ال�جنة لدى املتوفرة املعطيات اقتصرت فقد. الديوانية امل�اتب بجميع املصادرة

1T طردا 47298 وجود إ�� أفضىت وال�ي الديوا�ي التسر�ح مساحات مستوى  �� املنجز

(
13F

1)
1T. 

 

ق 2014 جانفي 10 بتار�خ املنعقدة املذ�ورة ال�جنة قرار تطبيق عدم لوحظ كما
ّ
 باإلذن املتعل

 إطار �� الديوا�ي التسر�ح ومساحات و�مخازن  رادس بميناء العالقة والطرود ا�حاو�ات وضعية بتسو�ة

 برفعها أ�حا��ا يقم لم ال�ي للبضائع العل�ي باملزاد البيع ع�� ينّص  والذي الديوانة مجلة من 269 الفصل

ن بإجراء العملية هذه عن امل��تبة املداخيل إفراد مع ايداع بدف�� ترسيمها تار�خ من أشهر 4 أجل ��
ّ
 يمك

قها ع�� الوقوف من
ّ
 واملس��جعة املصادرة واملمتل�ات اموال لصندوق  وتحو�لها املصادرة بالبضائع �عل

 .الدولة لفائدة
 

-III  الال��ر�ب الغّش  مقاالمة �� الديوانة مصا�ح دالر 
 

ل
ّ
 الديوانية واملعاليم اداءات �سب ارتفاع �� وال��ر�ب الغّش  لظاهرة الّرئيسية اسباب تتمث

فة
ّ
 تراخيص إ�� اخر البعض تور�د وخضوع ا�جوار ببلدان بنظ��ا��ا مقارنة املواد �عض تور�د ع�� املوظ

1Tفنية مراقبة أو

 
14F

(2).1T مسالك �غذية �� الديوانية انظمة �� بالتصّرف املّتصلة النقائص ساهمت كما 

 قّدرها سنو�ة خسائر الّدولة م��انية وتكّبد الوط�ي اقتصاد ع�� سلبا الظاهرة هذه وتنعكس. ال��ر�ب

1T دينار مليار  1,2 بحوا�� 2014 سنة �� الّدو�� البنك

 
15F

(3).1T  

 

             محضرا من قبل مصا�ح ا�حرس الديوا�ي بقيمة 4803 تحر�ر ،2013�� سنة  وتّم 

نت كما. 2012د �� سنة .م 151,410محضرا بقيمة  3439د مقابل .م 306,833
ّ
من  صا�حامل هذه تمك

 �لغ 100من املواد املخّدرة تفوق  وكميات وط��قةحجز �حنة من اس�حة والذخ��ة بج�ي مدن�ن 

 . د.م  6بحوا�� تقّدر اجنبيةمن العملة  مبالغ إ�� باإلضافة

 

ن
ّ
وال��ر�ب من  �� ا�حّد من الغّش  الديوانية املصا�ح مختلف دور النظر �� مدى نجاعة  ومك

قت بجمع املعلومات والتصرّ 
ّ
 اداء أساس ع�� و�الرقابة�� املخاطر  فالوقوف ع�� نقائص �عل

 والصرفية الديوانية ا�خطايا و�تثقيل الديوانية�� الن�اعات  �التصّرفو  امليدانية واملراقبة و�األبحاث

 .واستخالصها

 

 
                                                           

   .الوطنية للتصرف �� اموال واملمتل�ات املعنية باملصادرة أو اس��جاع لفائدة الدولة حول طلب إرشادات الدائرةالرد الوارد من ال�جنة   (1) 
 ).2013(تقر�ر حول ال��ر�ب إلدارة ا�حرس الديوا�ي   (2)
ق باملوضوع لدى مصا�ح الديوانة  (3)

ّ
 .عدم وجود تقديرات تتعل
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 املخاطر �� الالتصّرف املعلومات جمع - أ

  

ل
ّ
 الغّش  أعمال ملجا��ة اساسية اليات إحدى حينية بصفة ال�حيحة املعلومة توف�� يمث

 بمجال �ع�ى ال�ي الهيا�ل �عدد ولوحظ. للبالد وامنية اقتصادية امل�اسب ع�� حفاظا وال��ر�ب

 بإدارة أحدث للديوانة، العاّمة باإلدارة استعالمات مكتب إ�� فباإلضافة املعلومات، وجمع استعالمات

قة اتتوف�� املعلوملمكتب استعالمات  2013سنة  ��ا�حرس الديوا�ي 
ّ
فت . ال��ر�بب املتعل

ّ
 كذلكو�ل

 �عمد ال�ي التحّيل وأساليب املشروعة غ�� باملمارسات املّتصلة املعلومات بجمع املخاطر �� التصّرف إدارة

قة واملعلومات املأ�ى أو املنشإ بلدان �� املزودين �عض إل��ا
ّ
 الهي�ل تضّمن كما. التحّيل �عمليات املتعل

 .لالستعالمات قسما الديوانية ابحاث إلدارة التنظي�ي

 

  الهيا�ل �عّدد ورغم
ّ
 امل�ل

ّ
ر ال ،وال��ر�ب قة بالغّش فة بجمع املعلومات املتعل

ّ
 مصا�ح لدى يتوف

 بحوث إعداد عدم إ�� باإلضافة املرتكبة الغّش  أعمال ومختلف املهر��ن بخصوص معطيات بنك الديوانة

 كما. الوط�ي اقتصاد �حماية املناسبة اجراءات واتخاذ والرقابة التقيىي أعمال لتوجيه املجال ��

 . معلوماتية تواصل آليات غياب �سبب بي��ا املعلومات تبادل وعدم الهيا�ل هذه ب�ن التنسيق غياب لوحظ

 

 بميناء اعوان مراقبة ع�� للديوانة العاّمة باإلدارة استعالمات مكتب �شاط اقتصار وتبّ�ن

 تحال ال�ي امللفات �عض �� اّولية باألبحاث والقيام با�خارج املقيم�ن التو�سي�ن عودة خالل الوادي حلق

 يتلقوا لم املكتب أعوان جّل  أّن  تبّ�ن كما. اصلية مهامه صلب تندرج ال مهام و�� العاّمة ادارة من إليه

ر ما وهو استعالما�ي املجال �� خاّصا تدر�با أو ت�و�نا
ّ
 . �شاطه �� سلبا أث

 

ودون  2013سنة  �� إال إحداثه يتّم  مل الديوا�ي ا�حرس بإدارة استعالمات مكتب أّن  تبّ�ن كما

ز فقد الديوانية ابحاث بإدارة استعالمات قسمأّما . أقسامه مختلفأن يتّم تفعيل 
ّ
 ع�� �شاطه ترك

 .ادارة هذه ع�� ترد ال�ي احاالت دراسة

 

ق ما و��
ّ
 منظومة ع�� اعتماد يتّم  ،التصار�ح الديوانّيةب املّتصلةف �� املخاطر بالتصرّ  يتعل

ن و . 2004 سنةالعمل ��ا منذ  انطلقانتقائية ال�ي 
ّ
بصفة آلية  الّتصار�حاملنظومة من توجيه  هذهتمك

اعتمادا ع�� و حسب درجة ا�خطورة  وذلك) أخضر، برتقا��، أحمر(إ�� أحد مسارب املراقبة الثالثة 

متغ��ة وال تأخذ �ع�ن اعتبار سوابق  غ��القواعد  هذه وتبّ�ن أّن . مسبقا باملنظومة مدرجةقواعد 

هم أح�ام صدرت ضّد  الذين سوابق كذلكنشأ أو التعر�فة و �� القيمة أو امل مجال الغّش  ��املصّرح 

 
ّ
 . ة أو الذين لد��م ملفات لدى إدارة الن�اعاتقضائية بات
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تّم برمجة تطو�ر منظومة جديدة لإلنتقائية  الصادرات، لتنمية الثا�ي ال��نامج إطار و��

 شأ��ا �� التعاقد وتّم ، "سند"تتفاعل آليا بحسب املتغ��ات وترتكز ع�� احصائيات امل�جلة بمنظومة 

 من بالّرغم استغالل حّ�� �عدلم تدخل  املنظومة هذه أّن  غ��. 2009 أوت  6بتار�خ املجال �� خب�� مع

فت ا�خب�� مستحقا �ّل  خالصاستالمها و 
ّ
 .تطو�رها بأعمال امل�ل

 

إدارة  تقوم ال ،2004د�سم��  21املؤّرخ ��  2004لسنة  2703عدد  امر  عليه ينّص  ملا وخالفا

لة التصّرف �� املخاطر بإعداد برامج املراقبة للتصار�ح الديوانية ال�ي يتعّ�ن إخضاعها إ�� املراقبة املؤّج 

 . املراقبة الالحقة ع�� مستوى املصا�ح الديوانية اخرى  إ��ع�� مستوى مكتب الديوانة املع�ي أو 

 

الديوانة إ�� إعادة هي�لة املصا�ح ال�ي �ع�ى بجمع املعلومات واسراع �� وضع  مصا�ح وتد��

 وفقالتصار�ح الّديوانية ل الالحقةراقبة امل� استغالل وإعداد برامج منظومة انتقائية ا�جديدة ح�ّ 

 . للمعلومات املتوفرة لدى إدارة التصّرف �� املخاطر ومتا�عة تنفيذها

 

 اداء أساس الرقابة ع�� -ب
 

نة إلقرار أساس املعاليم العناصر امل�وّ  ع��ال�ي تجر��ا مصا�ح الّديوانة  الرقابة �ش�و

قتجملة من النقائص  منالّديوانية  واداءات
ّ
 .البضائع و�التعر�فة و�منشإ الديوانة لدى بالقيمة �عل

 

ه إ�� بالنظر خاّصة أهّمية الّرقابة هذه وتكت�ىي
ّ
 امل�اتب تجر��ا ال�ي الرقابة إ�� باإلضافة أن

 ،�� إطار املراقبة اليومية للتصار�ح 2013تولت قاعة رصد العمليات الديوانية �� سنة  الديوانّية،

 . م��ا % 24أفضت إ�� إجراء �عديالت ع�� ما �سبته  ا،تصر�ح 4537مراقبة 
ّ
 تحصيلعن ذلك  بوترت

 . د �عنوان خطايا.م 1,239د �عنوان أداءات ومعاليم ديوانية و.م 8,228 قيمته بماإضافية  موارد

  

التعاقدية  القيمة اعتماد ع��مجلة الّديوانة  نّصت الّديوانّية، واملعاليم اداءات ولتوظيف

  للبضائع،
ّ
ه  غ�� . البديلة الطرق  إ�� جوءو�� صورة استحالة تطبيقها يتّم ال�

ّ
 حاالت تفاقم إ�� ونظراأن

" سند" بمنظومة دنياقيم  بإدراج 2003الديوانة منذ سنة  مصا�حبادرت  القيمة، متدنية التصار�ح

 الّديوانّية واملعاليم داءاتا بتلك التصار�ح يتّم اعتمادها آليا الحتساب  املعنية للبضائع بالنسبة خاّصة

 . ابند 6161حوا��  2014ماي  10املعنية ��ذا اجراء بتار�خ  البضائع عدد و�لغ. املستوجبة

 

 الّديوانة مجلة وألح�ام" الغات" التفاقية العاّمة للمبادئ اجراء هذا مخالفة إ�� و�اإلضافة

بقيم فردية ال  بالتصر�حأغلب ا�حاالت  ��املورّدين يقومون  جّل أّن  لوحظ الّديوا�ي، التقييم بخصوص

 .وهو ما ينعكس سلبا ع�� موارد ا�خز�نة وع�� القدرة التنافسية للمنتوج الوط�ي" املن�� قيم"تتجاوز 
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الديوانية للبضائع دون اخذ �ع�ن اعتبار  التصنيفة إ���ستند " املن�� قيم"أّن ضبط  وتبّ�ن

ن هذا اجراء موّردي البضائع ذات ا�جودة العالية من . ولكميا��ا وملنشأها لنوعي��ا
ّ
 �امل دفع عدمو�مك

 قيم"إ�� ا�حّد الذي تفرضه  التور�دالتخفيض �� أسعار  داداءات واملعاليم املستوجبة وذلك بتعّم 

 اديةالقيم مشطة بالنسبة إ�� البضائع ذات ا�جودة الع هذهأن ت�ون  و�مكن. ��ا ةا�خاصّ " املن��

  .للديوانة ةادارة العاّم  بردّ  ورد كما الدخل ضعيفة اجتماعية للفئات جهةاملو 

 

ع�� موارد " قيم املن��"تتوّل مصا�ح الديوانة القيام بدراسة لتقييم اثر السل�ي العتماد  ولم

  إ��سات الوطنية نظرا م��انية الّدولة وع�� املؤّس 
ّ
دله من منافسة غ�� شر�فة ما تمث

ّ
 إ�� ا�حاجة وتتأك

عدم إيالء مراقبة القيمة املصّرح ��ا العناية الالزمة عند دراسة التصار�ح  إزاء خاصة الدراسة هذه

 بيانات قاعدة عدم إعداد إ��بالنظر " سند"بمنظومة " بقيم املن��"الّديوانية واكتفاء شبه ا�� 

  55 %تحي�ن ب 2009و 2008�ي منذ سن اكتفت الديوانة مصا�ح أّن  ذلك إ�� و�ضاف. القيمة بخصوص

  .55 % �سبته ملا تحي�ن 2009و 2008 منذ سن�ي تتوّل  لم أّ��ا كما ."ن��املقيم "من البنود ال�ي لها 

 

 ع�� الحقة مراقبة وإجراء والتفقد التحقيق بأعمال القيام مهّمة القيمة إدارة إ�� أو�ل ول�ن

قة املخالفات ورفع ��ا املصّرح القيمة عناصر جميع
ّ
 للتصار�ح خاّصة أهّمية إيالء عدم تبّ�ن فقد ��ا املتعل

قة
ّ
" املن�� قيم" حدود �� ��ا املصرح القيم �� التخفيض إ�� موّردوها �عمد وال�ي املوّردة بالبضائع املتعل

 . الّسابق �� ��ا يصرحون  �انوا ال�ي بالقيم مقارنة

 

ن البضائع، قيمة بخصوص خالف حصول  حالة و�� آخر، صعيد وع��
ّ
 املعمول  اجراءات تمك

 املصّرح القيمة أساس ع�� املحتسبة واملعاليم اداءات استخالص �عد املصرح لفائدة البضاعة �سر�ح ��ا

 ع�� و�االعتماد. ��ا املصّرح والقيمة الديوانة مصا�ح قبل من املق��حة القيمة ب�ن الفارق  مبلغ وتأم�ن ��ا

ل عينة
ّ
 آجال معدل أن تبّ�ن 2013-2011 الف��ة خالل القيمة �جنة ع�� عرضت ال�ي امللفات من %  10تمث

 اجال معّدل و�لغ. القيمة �جنة لدى يوما 39 بلغ فيما يوما 22 بلغ الّديوانية بامل�اتب امللفات دراسة

 .يوما 74 القيمة تحديد قرار وإصدار التصر�ح تار��� ب�ن الفاصلة

 

 �� صعو�ة إ�� املوّردين �عرض إ�� احيان �عض �� وتؤدي �سبّيا طو�لة اجال هذه و�عت��

 �اهل تثقل مرتفعة بت�لفة ترو�جها أو بيعها عملية تأجيل عنه ينجّر  مّما البضائع �لفة سعر تحديد

  . املس��لك

   

ق ما و��
ّ
 تّم  املنشإ بإدارة البشر�ة املوارد نقص من �الّرغمو  املوّردة البضائع منشإ بمراقبة يتعل

 هذه تجر��ا ال�ي الالحقة الرقابة إطار �� منشإ إثبات وثيقة 8812 مراقبة برمجة 2013-2009 الف��ة خالل
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 جملة و�لغت. سليمة غ�� املذ�ورة الوثائق من%  19 �سبة أّن  وتبّ�ن. الديوانية امل�اتب من بطلب أو ادارة

قة م��ا املتفيىى الديوانية واملعاليم اداءات
ّ
 . د.م 12,638 قيمته ما الوثائق ��ذه واملتعل

 

 تفاضلّية، اتفاقيات بتو�س تر�طها ال�ي اجنبّية الديوانية املصا�ح ترسل آخر، صعيد وع��

 املصادق املنشإ وشهادات السلع تنقل لشهادات الالحقة للمراقبة طلبات اورو�ي، اتحاد بلدان وخاّصة

ب. التصدير عند التو�سّية الديوانة م�اتب قبل من عل��ا واملؤشر
ّ
 اجابة أو ع��ا اجابة عدم عن و���ت

 ع�� الديوانية واملعاليم اداءات استخالص املدّعم، الشك �حاالت بالنسبة أشهر عشرة آجال خارج

 السل�ي التأث�� إ�� إضافة وذلك التور�د بلد �� التفاضلية النسب تطبيق وعدم العامّ  القانون  أساس

1Tاورو�ي اتحاد إ�� التو�سية الصادرات �� املحتمل

 (
16F

1)
1T . 

 

 من إجابة دون  بقيت ال�ي املنشإ إثبات لوثائق الالحقة املراقبة مطالب عدد بلغ اطار، هذا و��

ل ما وهو إثبات وثيقة 767 عدده ما 2012-2009 الف��ة خالل التو�سية الديوانة مصا�ح قبل
ّ
 حوا�� يمث

 تتّم  لم وال�ي اجنبية الديوانة مصا�ح إ�� املرسلة الالحقة املراقبة مطالب عدد بلغ املقابل، و��. % 25

 . % 5  بنسبة أي مطالب 310 ع��ا اجابة

 

  تّم  ول�ن
ّ

 عن لإلجابة الكفيلة اجراءات اتخاذ ضرورة ع�� املعنية الّديوانية امل�اتب رؤساء حث

ه ��ا توّصلها تار�خ من أشهر أر�عة ا�حاالت أقيىى �� تتجاوز  ال آجال �� الالحقة املراقبة مطالب
ّ
 يتّم  لم فإن

 لم ال�ي الديوانية امل�اتب �حث الالزمة اجراءات للديوانة العامة ادارة اتخاذ يفيد بما الّدائرة موافاة

 عددها والبالغ 2012-2009 الف��ة إ�� ترجع ال�ي تلك م��ا خاّصة الالحقة املراقبة مطالب عن اجابة تتوّل 

 . إثبات وثيقة 592

 

 السل�ي تأث��ها وإ��%)  19( السليمة غ�� املنشإ إثبات لوثائق املرتفعة النسبة إ�� و�النظر

 الصنف لهذا العناية مز�د إيالء إ�� مدعّوة للديوانة العاّمة ادارة فإّن  الدولة م��انية موارد ع�� املباشر

  الالزمة البشر�ة باملوارد املنشإ إدارة تدعيم ع�� الرقابة من
ّ

 ع�� اجابة �� اسراع ع�� مصا�حها وحث

 . اجنبية املراقبة هيئات مطالب

 

  ما و��
ّ
                  ذكرة ادارة العامة للديوانة املؤرخة ��مدت حّد  ،ق بمراقبة التعر�فةيتعل

 تنشأال�ي قد  ا�خالفاتاملصّرح بخصوص �سو�ة  طلب ع��اجل اقيىى لإلجابة  2008مارس  22

مستوى  ��مستوى امل�اتب و�مّدة مماثلة  ��أّيام  10حول التصنيفة الديوانية للبضائع �� حدود 

                                                           
   .29/09/2007 بتار�خ 2007 لسنة 71 عدد املذكرة  (1) 

 



431 
 

 
 

و�مكن إحالة امللف إ�� إدارة التعر�فة للتعهد �� حالة عدم إجماع أعضاء ال�جنة . ادارات ا�جهو�ة

 .أو �� حالة عدم قبول املصّرح فا�خال ع�� مطابقة التصنيفية الديوانية املصّرح ��ا للبضاعة موضوع 

 

ل حوا��  أيملفا  36االعتماد ع�� عينة مت�ونة من و�
ّ
امللفات ال�ي تّم  من %  10ما يمث

�عد عرضها ع�� �جنة التعر�فة باإلدارة  ،2013-2011خالل الف��ة  شأ��اإصدار قرارات تبنيد �� 

 10يوما �� مستوى امل�اتب ولم يتجاوز  75لوحظ أن معّدل آجال دراسة امللفات بلغ حوا��  ،املركز�ة

أيام باإلدارات ا�جهو�ة للديوانة بينما بلغ معّدل اجال الفاصلة ب�ن تار�خ التصر�ح بالبضاعة وتار�خ 

املتعامل اقتصادي  يج��  حيثجال طو�لة ا   هذه و�عت��. أشهر ونصف 7إصدار قرار التبنيد حوا�� 

�لف��ا و�يعها ومن ثّم  أسعار ملعاليم الديوانية ارفع عند ضبط ع�� احتساب اداءات وا خاللها

 .ة بأسعار مرتفعةبالسوق املحليّ  ها�سو�ق

 

 اقتصادي�ن املتعامل�ن ع�� �سّهل أن امللفات لدراسة املضبوطة باآلجال التقّيد شأن ومن

�عد دفع اداءات واملعاليم الديوانية  املرجّوة بالسرعة وترو�جها بضائعهم �سر�ح بإجراءات القيام

 .�عنوا��ااملستوجبة 
 

 

 امليدانّية الاملراقبة ابحاث  -ج 
 

  نقائص وجود تبّ�ن
ّ
الكشف عن املخالفات الديوانية و�مراقبة املعابر و األبحاث بقت �عل

 . مساحات التسر�ح الديوا�يو ا�حدودية 

 

ق ما ففي
ّ
ه لوحظ والصرفية، الديوانيةوالكشف عن املخالفات  األبحاثب يتعل

ّ
بالّرغم من  أن

تفتقر إ��  بقيتّن مصا�ح املراقبة الالحقة فإ ،الغّش  أساليبتطور حجم املبادالت التجار�ة وتنامي 

دراسة علمّية للواقع اقتصادي واجتما��  إ�� �ستنداس��اتيجية و�رامج وا�حة �� مجال املراقبة 

 ال�ي واحاالت امليدانية ةبقي �شاطها ره�ن نتائج املراقبة اليوميّ  سنو�ة، عمل برامج غياب و��. بالبالد

 .بالتحّيل واعالمات والعرائض الديوانية وغ�� الديوانية املصا�ح مختلف من إل��ا توجه

 

فت ول�ن
ّ
ق املعلومات بنك �� التصّرف بمهمة الديوانية ابحاث إدارة �ل

ّ
 و�توجيه بالغّش  املتعل

 هذا استغالل عدم تبّ�ن فقد الغّش، م�افحة ميدان �� وتنسيقها الديوانية والوحدات امل�اتب أ�شطة

 . والتوجيه التنسيق بمهّمة ادارة هذه اضطالع يفيد ما يتوفر لم كما والّرقابة التقيىي أعمال �� البنك
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1T  2012من التباعد ب�ن فرق وفصائل ا�حرس الديوا�ي تّم �� سنة  ا�حّد  و��دف

(
17F

1)
1T، 16 إحداث 

                         غ�� أنه لم يتّم إ�� غاية. �� املراقبة افرقة ل�حراسة والتفتيشات �� املناطق ال�ي �ش�و نقص

من الفحص و�اجة وال�اف وهو ما من شأنه أن ي��ك  ترك�� سوى ثالث فرق ب�ّل  ،2014جوان  21

من ) ا�جر�صة و�ن قردان(عدم إصالح مقّري  اأيضولوحظ . ��نفجوات يمكن استغاللها من قبل املهرّ 

 .تّم حرقها خالل الثورة مقّراتثالث  ب�ن

   

 وقد % 60�سبة أعوان وإطارات ا�حرس الديوا�ي املعّين�ن بمناطقهم اصلية  تجاوز  وتبّ�ن

. عبور البضائع املهّر�ة مثل جندو�ة وال�اف والقصر�ن وقفصة ومدن�ن بمناطق�ّجل ذلك خاّصة 

1T18Fوتبّ�ن كذلك نقص �� املوارد البشر�ة مقارنة بالعدد املثا��

(2)
1T  ن الذي

ّ
 مستمرةتأم�ن حراسة  من يمك

ساقية سيدي يوسف وتوزر و ع�� مدار الساعة بالنسبة لعّدة فرق ع�� غرار فرق ملولة و�بوش 

 . نجاعة أعمال مقاومة ال��ر�ب ��ن هذه الوضعية أن تؤثر سلبا ومن شأ. والشبيكة

 

  ،و�الّرغم من النقص �� اعوان
ّ
ليست  ه يتّم إثقال �اهل إدارة ا�حرس الديوا�ي بمهامّ فإن

لة واملشاركة �� تفتيش وحدات �حن قطع الغيار من مهاّمها ع�� غرار التبليغ باإلعالمات بالديون املثّق 

 املهامّ  هذهشأن  ومن. د ع�� املوا�ييتّم �شر�كها �� �عداد �حنات املوز املوّر  كما. املستعملة ب�ن عروس

  اصليةاضافية أن ال �ساعد هذه ادارة ع�� التفرغ ملهامها 
ّ
 ���� م�افحة ال��ر�ب و أساسالة واملتمث

 .التفتيش عن مرتك�ي املخالفات الديوانية ����ية والبحر�ة وحراسة ا�حدود ال

 

إحدى ا�حاالت  �� غيا��ا�� املراقبة بل  انقص �ش�و  ،املعابر ا�حدودية �عض أّن  لوحظ كما

 نن بمع�� ب�يفوق عددها عشر (تجّمع العديد من الشاحنات  2014�ّجل خالل شهر أفر�ل  فقد

نت) قردان
ّ
املرور بجهاز كشف و يوانية دون ا�خضوع إ�� الرقابة الّد  املع��  هذا من عنوة املرور من وتمك

 
ّ
هناك خطة " أّن  للديوانة العاّمة ادارة بإجابةوورد . ل خطرا ع�� امن الوط�ياشعة وهو ما �ش�

تدر�جية لتأم�ن ا�حدود وذلك ببناء سور يحيط ببوابة الدخول برأس جدير وتجه��ه ب�ام��ات مراقبة 

 ".انفالتوالقضاء ع��  وذلك ل�حد

 

دين با�جنوب الشر�� للبالد يتولون أّن املوّر  الديوا�ي، ا�حرس محاضر خالل من وتبّ�ن

ع�� �سر�حها �عد دفع اداءات  ل�حصول الّتصر�ح ببضائع ذات صبغة تجار�ة بم�اتب الدخول 

 وتبّ�ن. ة لالستعمال ال�خيىيبالبضائع املعّد  ط ا�خاّص واملعاليم املستوجبة عل��ا باعتماد اجراء املبّس 

قت ببضائع بقيمة  15من  عينة خالل ومن ا�خصوص ��ذا
ّ
ه لم يتّم .أ 375,585محضرا �عل

ّ
د أن

                                                           
 2012فيفري  19وز�ر املالية مؤرخة ��  قرارات  (1) 
 .ادارة املذ�ورة قبل من تقديره تّم   (2)
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د .أ 67,605البالغ  املضافة القيمة ع�� اداء �غطيمبلغ ال  وهو  بخصوصهاد .أ 2,920 سوى  استخالص

ل خسارة �خز�نة الّدولة
ّ
 .وهو ما يمث

 

ق ما �� أّما
ّ
ة من قبل خواص والبالغ عددها ب يتعل

ّ
مخازن ومساحات التسر�ح الديوا�ي املستغل

دون مراقب��ا  حالت ال�يخالالت �ش�و العديد من ا  �اتبّ�ن أّن التصّرف ف� فقدوحدة  120 قرابة

لأصبح البعض م��ا  فقد. ةبالنجاعة املرجوّ 
ّ
للرقابة  أحد مسالك ال��ر�ب بالّرغم من خضوعها �ش�

 . الديوانية املستمّرة

 

عدم استيفاء �عض املخازن واملساحات للشروط القانونية  اخالالت، هذه ب�ن من و�ذكر

 
ّ
ل واستغاللها وغياب مرافقة البضائع إل��ا وتفاقم عمليات الغّش  بإ�شا��اقة املتعل

ّ
 هذه �عض وتتمث

نظام العبور الّداخ�� وتبديلها قبل إيصالها إ�� د تحو�ل وجهة البضائع املنقولة تحت �عّم  �� العمليات

ساحات بقفل�ن بما املمخازن ومساحات التسر�ح الديوا�ي والتنقيص ف��ا وعدم غلق �عض املخازن و 

 
ّ
ن مستغل

ّ
 ��ا من حر�ة التصرّ يمك

ّ
 . ف باملراقبةف دون حضور عون الديوانة امل�ل

 

من  والتثبتاملخازن واملساحات  ذه��جرد شامل  بإعدادمصا�ح الديوانة  الّدائرة وتو�ىي

 ال��ر�ب عمليات تواصل دون  با�حيلولة الكفيلة اجراءات وإيجاداستيفا��ا لشروط ا�شاء واستغالل 

 .باستعمال هذه املخازن  والغّش 

 

 الّديوانية الن�اعات �� التصّرف -د

 

ن ال�ي�� ملفات الن�اعات ونجاعة التتبعات إحدى اليات الرئيسية  التصّرف إح�ام �عّد 
ّ
 تمك

وجود  عناعمال الرقابية  وأفرزت. وال��ر�ب الغّش  من الوط�ي اقتصاد حماية ومن املخالف�ن ردعمن 

قة الن�اعات تخّص نقائص 
ّ
 .وا�جزائية املدنية الديوانية و�الن�اعات و�الص�ح ر�حابالتص املتعل

 

ق ما ففي
ّ
  بالن�اعات يتعل

ّ
ب�ن  الناشئة الن�اعات معا�جة و��دفر�ح الديوانية اقة بالتصاملتعل

قيم��ا أو منش��ا، نّص الفصل  تحديدتبنيد البضاعة أو  بخصوصإدارة الّديوانة واملتعامل�ن معها، 

 ي��أسها ال�ي" وا�ي�جنة املصا�حة واختبار الدي"إ��  املحتملة الن�اعات رفعمن مجلة الّديوانة ع��  122

ه غ��. الف�ي اختصاص ذوي  من وعضو�نمستشار من املحكمة ادار�ة  بمساعدة عد��ّ  قاض
ّ
 يتّم  لم أن

�� إطار �جان  ا�خالفات هذه �سو�ة تواصلت و�ذلك ال�جنة هذه إ�شاء 2014غاية شهر جوان  إ��

 .داخلّية
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جنة هذه �عث شأن ومن
ّ
ن  ال�

ّ
 �جنة إطار ��ا�خالفات  هذه فّض  من الن�اع طر��أن يمك

ة
ّ
ل�ن من حصرا ت��كب داخلّية �جان عن عوضا مستقل

ّ
ذات  ����  ال�يالعاّمة للّديوانة  ادارة عن ممث

 .الن�اعات هذهالوقت طرف �� 

 

ة الّديوانة ينّص ع�� أن  322الفصل  فإّن  ،الص�ح خصوص��  أّما
ّ
تخضع مطالب "من مجل

الص�ح لرأي �جنة مركز�ة أو �جان جهو�ة وذلك حسب طبيعة املخالفة أو ا�جنحة ومبلغ املعاليم 

جان وطرق س�� . واداءات املستوجبة
ّ
 ". بمقت�ىى أمر هاوتضبط تركيبة هذه ال�

ّ
إ�� مو�� و ه ولوحظ أن

جان املشار إل��ا  تصدار اسم يتّم ل ،2014شهر جوان 
ّ
تتّم دراسة  ولذلكامر املذ�ور ولم يتّم ترك�� ال�

 . ة للديوانةادارة العاّم  طرف منن للغرض �عض امللفات �� إطار �جنة �ع�ّ 

 

ق ما �� أّما
ّ
الفصل  ألح�ام تخضع ف�ياملعتمدة لتحديد مبالغ ا�خطايا الص�حية،  باملعاي��  يتعل

407  
ّ
  35والفصل الديوانة  ةمن مجل

ّ
ضبطها  تّم  عناصراعتبار عّدة  �ع�ن وتأخذالصرف  ةمن مجل

ل هذه . 2010مارس  1��  املؤّرخة 2792707باملذكرة عدد 
ّ
بالنسبة إ�� املخالفات  العناصر وتتمث

ل �� نّية التحّيل وفرصة افالت وأهمية املعاليم واداءات املرفوعة بموجب تصر�ح ديوا�ي مفصّ 

 .املتفصية وقيمة البضاعة عند التور�داملنقوصة أو 

 

1T19Fنّية التحّيل املعتمدة، العناصرمن ب�ن و 

(1)
1T 1وفرصة افالتT20F

(2)
1T  

ّ
من  مايختلف تقييمه �نتالل

وهو ما  املتفصية اداءات قيمة من %  120إ��  % 10ت��اوح ا�خطية الص�حية من و �خص إ�� آخر 

 املف��ضة ا�خطايا ذلك من. إ�� اختالف �� تقدير ا�خطية من قبل املصا�ح املختّصة غالبايؤدي 

ج تو�س ا�جنو�ية حيث اق��ح رئيس املكتب .إ 222/2013وعدد  264/2010امللف�ن عدد  بخصوص

 الديوا�ي بالنسبة إ�� 
ّ

د .أ 22د �� ح�ن اق��ح املدير ا�جهوي خطية بمبلغ .أ 44خطية بمبلغ  اّول  امللف

 الثا�ي اق��اح  وتّم . ع�� موافقة ادارة العاّمة أحرزت
ّ

خطية  املكتب رئيس طرف منبخصوص امللف

إ��  شأنها�جهوي ��  املدير  مق��ح ارتفع ح�نادارة العاّمة ��  موافقة ع�� تحّصلتد .أ 9,945بمبلغ 

 .د.أ 27,850

 

ه ملز�ـد من "ة للديوانة العاّم  ادارة بردّ  وجاء
ّ
الشفـــافية واملوضوعية �� هذا املجال توّجب أن

إعادة النظر �� هذه املعاي�� والبحث عن مـقاييس موضوعية �االعتماد ع�� معيار أهمّية اداءات 

املنقوصة أو املتفصية وقيمة البضاعة كمعيار أسا�ىي �� تحديد ا�خطية مع إضافة معيار العود 

 ".كظرف �شديد ل�خطية الص�حية

 
                                                           

 .مستبعدة–مش�وك ف��ا - مؤكدة  (1)
 .منعدمة– متوسطة– كب��ة  (2)
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. املجال �� وإجراءات شروط ضبط عدم تبّ�ن فقد الص�ح، قرارات مراجعة صبخصو  أّما

 ع�� الص�حية ا�خطايا مبالغ �� التخفيض ا�حاالت من العديد �� تولت للديوانة العاّمة ادارة أّن  ولوحظ

 و�� صعبة اقتصادية أو اجتماعية بظروف يمرون أ��م بدعوى  الغرض �� ملطالب املخالف�ن تقديم إثر

 ا�خطية �� التخفيض بموج��ا تّم  قرارات ثالثة املثال سبيل ع�� و�ذكر. ملطال��م جدّية مؤ�دات غياب

 .د.أ 20و د.أ 11,500 و د.أ 100 إ�� د.أ  30,820و د.أ 22,500و د.أ 238,270 من التوا�� ع�� الص�حية

 

  كذلك ولوحظ
ّ
 �� خةاملؤّر  2711702عدد  للديوانة العاّمة ادارةه ع�� إثر صدور مذكرة أن

  2011 نوفم�� 12
ّ
 واملتعل

ّ
ع�� املخالف  توجبقة بالتجارة املواز�ة وال�ي قة بالتصا�ح �� املحاضر املتعل

تّم  ،ابقالّس  ��مّرة واحدة قيمة البضاعة موضوع املخالفة عوضا عن مرت�ن  �ساوي دفع خطية مالية 

د إ�� .أ 62,517قرارات ص�ح بمبلغ جم�� �ساوي  باإلدارة ا�جهو�ة بتو�س الشمالية مراجعة أر�عة

 . الّسابقة القرارات مراجعة إم�انيةالذكر ع��  سالفةاملذكرة  تنصيص عدمالنصف رغم 

 

 بة للديوانة ادارة العاّم  وأفادت
ّ
��دف إضفاء مز�د من الشفـافية واملساواة ب�ن جميع "ه أن

 
ّ
مـعاي�� مـوضوعية ملـراجعة ا�خـطايا الـص�حية مع العلم ه يق��ح وضع املتعامل�ن مع مصا�ح الديوانة فإن

 
ّ
 ب ادارةدون قيام  يحول ه ال يوجد ما�ع قانو�ي وأن

ّ
من  مراجعة قرارات الص�ح ال�ي اتخذ��ا با�حط

  ".تضم�ن هذا البند بدليل اجراءات املزمع إصداره املتجهو ... ��اجديد �� قيم

 

التفو�ضات  إصدار  عدملوحظ  ،من مجلة الديوانة 318عليه الفصل  وخالفا ملا ينّص 

من مدير ابحاث الديوانية واملدير�ن ا�جهو��ن إلثارة الدعوى  وز�ر املالية لفائدة �ّل  قبلالضرور�ة من 

 لفائدةمدير الن�اعات والتتبعات واملدير�ن ا�جهو��ن للديوانة للطعن باالستئناف و  لفائدةالعمومية، و 

 .للديوانة للطعن بالتعقيب �� اح�ام الصادرة ضّد إدارة الديوانة العامّ  ديرامل

 

تمسك �عض املحام�ن أمام القضاء ببطالن اجراءات التتبع �� القضايا الديوانية  ولوحظ

 وجاء بردّ . اجراءات ببطالن ا�حكم إ�� أّدى ما وهوغياب التفو�ضات املذ�ورة  إ��والصرفية نظرا 

ه خوفا من انتشار هذه الظاهرة "لديوانة ل العاّمة ادارة
ّ
ببطالن اجراءات آلالف من  وا�حكمأن

 دون �شرها منذ صدور مجلة الديوانة ا�جديدة تمت مراسلة وز�ر املالية �� الغرض  القضايا ال�ي تّم 

 ".هذا التار�خ حّد  إ�� ردّ  ع�� ا�حصول 

 

  318ل الفصل خوّ  ول�ن
ّ
تفو�ض من وز�ر  بمقت�ىىللديوانة  ر العامّ ة الّديوانة للمديمن مجل

مكرر  263فقد أوجب الفصل  ،الطعن بالتعقيب �� اح�ام الّصادرة ضّد إدارة الديوانة املالّية حّق 

  ذلكمن مجلة اجراءات ا�جزائية تقديم مذكرة �� أسباب الطعن بواسطة محام ولم �ست�ن 
ّ
 إال

مستندات الطعن  بتقديم املرات عديد ��للديوانة  العامّ  يراملد قاموحيث . العمومّية للنيابة بالنسبة
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جوء دون  بالتعقيب
ّ
 �� �سببوهو ما  القضايا �عض إ�� بالنسبة شكال التعقيب رفض تّم  فقد محام إ�� ال�

 .    �� إفالت املخالف�ن من العقاب وساهم الّدولة �خز�نة مالّية خسائر

 

ف مصا�ح مع بالتنسيق الوضعيةشأن العمل ع�� تفادي هذه  ومن
ّ
 بن�اعات الّدولة العامّ  امل�ل

ن أن القانو�ي اطار لتنقيح محام�ن لنيابة ادارة العامة للديوانة �� مثل هذه القضايا أو �ليفتل
ّ
 يمك

 .ا�خز�نة مصا�ح ع�� بالتا�� يحافظ أنو  ملمارسة حقها �� التعقيب أك�� رونةامل مز�د من الديوانة إدارة

 

ه يتعّ�ن  ،2010 مارساملؤرخة �� غّرة  2792707تنّص املذكرة عدد  آخر، صعيد وع��
ّ
ع�� أن

�سو���ا بالص�ح �� أجل  تتّم ع�� رؤساء امل�اتب إحالة �ل ملفات الن�اعات امل�ّجلة لد��م وال�ي لم 

. مأقصاه ثالثة أشهر بداية من تار�خ رفع املخالفة إ�� ادارة ا�جهو�ة لتقديم الطلبات إ�� املحاك

املخالفون �� حالة  أ�حا��الوحظ أّن جل الهيا�ل امل�لفة بالن�اعات و�استثناء امللفات ال�ي ي�ون و 

� إحالة طلبات ادارة إال 
ّ
فع�� . من تار�خ رفع املخالفة  سنوات ثالث �عد ف��ة ناهزتإيقاف ال تتو�

لم تقدم طلبات  2014� شهر أفر�ل تبّ�ن أّن ادارة ا�جهو�ة للديوانة ب�ن عروس وإ�� مو� ،سبيل املثال

 
ّ
 الدعوى  سقوط ولوحظ. محضرا 424والبالغ عددها  2013و 2012قة بمحاضر سن�ي ادارة املتعل

 .2010 سنة إ�� �عود محاضر 8 بخصوص بالتقادم العمومية

 

  املحكمة إ�� ادارة طلبات تقديم الّديوانية ابحاث إدارة تتوّل  ولم 
ّ
 2014 جوان شهر �� إال

 طلبات ضمن �عنوانه املدرجة ا�خطايا جملة بلغت والذي 2011 لسنة 282 عدد املحضر إ�� بالنسبة

 635 عدد املحضر كذلك و�ذكر. 2011 سبتم�� شهر منذ ابحاث ختم رغم د.م 11,331 قيمته ما ادارة

قة ادارة طلبات تضمنت واللذان 2012 لسنة 644 عدد واملحضر 2012 لسنة
ّ
 خطايا م��ما ب�ل املتعل

 . 2012 نوفم�� وغّرة  2013 أكتو�ر 3 منذ التوا�� ع�� �شأ��ما ابحاث ختم رغم وذلك د.م 19 بحوا��

 

 �� �ساهم أن التحقيق ختم إتمام �عد املحاكم إ�� ادارة طلبات بتقديم اسراع شأن ومن

 دون  يحول  وأن الديوانة إدارة مع للتصا�ح الس�� إ�� املخالف�ن يدفع وأن ا�خز�نة مستحقات ع�� ا�حفاظ

 . العقاب من إفال��م
 

 الاستخالصها تثقيل ا�خطايا الديوانية الالصرفية– ذ
 

 

قت بتثقيل  أفرزت
ّ
ا�خطايا الديوانية اعمال الرقابية �� هذا ا�خصوص مالحظات �عل

من أهّمية عملية تثقيل املبالغ املح�وم ��ا لوحظ أّن مص�حة  فبالّرغم. والصرفية و�استخالصها

 تثقيلهامنذ استالمها بل تتو�� و  ابان ��التثقيل بإدارة الن�اعات والتتبعات ال تحرص ع�� تثقيلها 
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د تّم استالمها خالل .م 362,027مضمون حكم بمبلغ جم�� �ساوي  179بتأخ�� حيث لوحظ بقاء 

 .2014ماي  14دون تثقيل إ�� غاية  2014إ��  2012الف��ة من 

 

 قضائية أح�ام �شأ��اأّن مص�حة التثقيل ال تتو�� ضبط قائمة القضايا الصادرة  ولوحظ

. التثقيل عمليات إلنجازمطالبة كتابات املحاكم بإحال��ا إل��ا ب تقوم المضام�ن أح�امها و  وال�ي لم تتلّق 

ب عن هذه الوضعية إحالة مضام�ن 
ّ
اح�ام إ�� مصا�ح الديوانة للتثقيل �عد مرور آجال طو�لة وترت

ه 2008مضمون حكم صادرة خالل سنة  127تبّ�ن بخصوص عينة تضّم  فعال و . من صدور اح�ام
ّ
 أن

  لم يتّم 
ّ
 إرسال مضام�ن اح�ام املتعل

ّ
 ب اعلم 2013خالل سنة  قة ��ا إال

ّ
 أن هذه القضايا �عل

ّ
ها ق جل

 .2005و 2004ن�ي بمحاضر تّم رفعها منذ س

 

  إحالةدون  أح�امشأ��ا  ��القضايا الصادرة  ضبطشأن  ومن
ّ
 ��ا قةمضام�ن اح�ام املتعل

�ساهم ��  وأن ��ا املضمنة املبالغ استخالص ع�� ايجابيا ينعكس أن �شأ��ا املحاكم كتابات مع والتنسيق

 .ردع املخالف�ن

 

ل
ّ
 الديوا�ي الن�اع �� اخ��ة املرحلة املثّقلة،استخالص ا�خطايا الديوانية والّصرفّية  و�مث

  املدين املخالف ذمة ت��ئة عدم إ�� بالنظر ك��ى  أهّمية و�كت�ىي
ّ
ل  عليه ما دفع �عد إال

ّ
و�الّتا�� يمث

 .الّدولة خز�نة لفائدة موارد توف�� �� �ساهم كما املخالف�ن لردع الناجعة اليات إحدى استخالص

 حجم اقتصرد �� ح�ن .م 4.041ما جملته  2013سنة  مو�� �� العنوان ��ذا املثّقلة الديون  و�لغت

 الديون  جملة من  %0,01 تتعّد  لم بنسبة أي د.أ 168,348 مبلغ ع�� الديوانة قباضات ب�ّل  استخالص

  .املثّقلة

 

ه ولوحظ
ّ
 ذلك، إ�� و�اإلضافة. الديوانة قباضات بجّل  باالستخالص �ع�ى خاليا ترك�� يتّم  لم أن

 توجيه ع�� القباضات هذه �شاط اقتصر فقد املعنية القباضات لدى خز�نة عدول  �عي�ن عدم إ�� ونظرا

ب. العمومّية املحاسبة مجلة عليه تنص ملا طبقا ج��ية تتبع بأعمال القيام دون  املدين�ن إ�� إعالمات
ّ
 وترت

          بلغت 2014 جوان شهر منتصف �� بالتقادم الدولة �خز�نة مستحقة مبالغ عدة سقوط ذلك عن

ب أن و�مكن. عروس ب�ن ا�جهوي  املكتب بقباضة د.م 3,2و امليناء تو�س بقباضة د.م 879
ّ
 هذه عن ي��ت

 �حسابات القضائية التصفية بمناسبة الديون  هذه تقادم عن املسؤول�ن املحاسب�ن ذّمة �عم�� الوضعية

 .املعنية املحاسبية املراكز

 

 الرفع قصد ومساند��م الديوانة قباض ع�� باإلشراف �ع�ى لالستخالص إدارة إحداث تّم  ول�ن

ه استخالص مردودية من
ّ
 فقد. الديوانة قباضات عمل أساليب �� نو�� تطّور  إحدا��ا يواكب لم فإن
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 دون  الشهر�ة احصائيات تجميع ع�� املركزّ�ة ادارة قبل من واملساعدة احاطة عمليات اقتصرت

 .استخالص عمليات لتوجيه توظيفها أو استغاللها

 

 سن�ي خالل والتتبعات الن�اعات إدارة قبل من تثقيله تّم  حكم مضمون  347 إ�� بالنسبة وتبّ�ن

 الديوانية والعقو�ات ا�خطايا وتثقيل املحاضر تحر�ر تار��� ب�ن الفاصلة اجال معّدل أّن  2013و 2012

ن وال طو�لة اجال هذه و�عت��. سنوات 6 بلغ قد والصرفية
ّ
 أن خاّصة املخالف�ن ردع �� املساهمة من تمك

 . بالتقادم ا�خطايا سقوط إ�� أحيانا يؤّدى ما وهو ج��ية تتبع بأعمال القيام يتولون  ال الّديوانة قباض

 

 إدارة وإدراج مثّقلة ديون  لد��ا ال�ي الديوانة قباضات ب�ّل  استخالص خاليا إحداث شأن ومن

 أجلها من أحدثت ال�ي املهامّ  ملمارسة واستحثا��ا للديوانة العاّمة لإلدارة التنظي�ي بالهي�ل استخالص

 الديون  استخالص �سب من الرفع �� �ساهم أن الديوانة قباضات �ل مع و�رامج أهداف عقود بواسطة

 . والصرفية الديوانية املخالفات مرتك�ي يردع وأن املثّقلة العمومّية

 

IV- املعلومات النظام التنظيم 

 

نت
ّ
قت مالحظات ع�� الوقوف من الرقابية اعمال مك

ّ
ف املا�� التصرّ التنظيم واجراءات و�ب �عل

 .نظام املعلوماتو�
 

 الاجراءات التنظيم  -أ
 

 وإ��مركز�ة �ع�ى بالتأط�� واملراقبة  هيا�ل إ�� مهامها إلنجاز للديوانة العاّمة ادارة �ستند

  ديوانيةمصا�ح خارجية من إدارات جهو�ة وم�اتب 
ّ
 .أساسا بالتصرف �� العمليات الديوانية فةم�ل

 

 امر عليه نّص  ملا مطابق غ�� وا�خارجية املركز�ة املصا�ح �جّل  الهيك�� التنظيم أّن  ولوحظ

 . الالحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه تّم  كما 1994 سبتم�� 6 �� املؤرخ 1845 عدد

. 

بمذكرات داخلية دون إدراجها بالهي�ل التنظي�ي لإلدارة العاّمة  هيا�لإحداث  لوحظ كما

 مكتب تنظيم وتّم . الديوانية العمليات وقاعة واستخالص املنشإ إدار�يللديوانة وذلك ع�� غرار 

رة بمقت�ىى استعالمات
ّ
تّم ترك�� خلّية املرافقة من  كما. له املنظم امر تنقيح عن عوضا داخلية مذك

بميناء حلق الوادي  2008وإ�� مخازن ومساحات التسر�ح الديوا�ي التا�عة ل�حرس الديوا�ي �� سنة 

 .الغرض �� قانو�ي نّص  اعتماددون 
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ول�ن نّصت مجلة الّديوانة ال�ي دخلت أح�امها ح�� التنفيذ منذ شهر  آخر، صعيد وع��

ه) أوامر وقرارات(نّصا تطبيقيا لإلجراءات الديوانية  85ع�� صدور حوا��  2009جانفي 
ّ
لم يتم إ��  فإن

  . % 30نصا أي ما �سبته  26إصدار سوى  2014مو�� شهر جوان 

  

� شهر جوان  ��ن وتب�ّ 
ّ
ر الشروط  210شغور  2014مو�

ّ
خطة وظيفية بالرغم من توف

 وال�يو�� املقابل لوحظ ارتفاع �سبة التأط�� باإلدارة العاّمة للديوانة . عونا إلشغالها 410 لدىالقانونية 

 . % 65 ناهزت

 

هذه الوضعية إعادة النظر �� التنظيم الهيك�� لإلدارة اعتمادا ع�� ا�حاجيات  و�ستد��

 .التقاعد ع�� املتوقعة لإلحاالتا�حقيقية من اطارات وأخذا �ع�ن اعتبار 

 

أّدى النقص �� املوارد البشر�ة ببعض الهيا�ل ع�� غرار إدارة ابحاث الديوانية ومكتب  كما

 .إل��ا املو�ولة املهام إنجاز عدم و�التا�� �عضها تفعيل عدم إ��امتيازات ا�جبائية والقباضات 

 

ع�� أساس اختصاص أو ا�خ��ة وال يرا��  ع�� مواقع العمل ال يتّم  اعوان توزيعن أّن تب�ّ و 

تتوفر �عض  ،�� عدد اعوان االتوازن ب�ن مختلف ادارات ففي ح�ن �ش�و �عض ادارات نقص

 .وت��ة العمل وجودة اداء ��يؤثر سلبا  مّماحاجا��ا  تفوق من اعوان  مرتفعادارات اخرى ع�� عدد 

 

ق ما و��
ّ
 إحالة 2011 سنة منذ للديوانة العاّمة ادارة تولت البشر�ة، املوارد �� بالتصرف يتعل

 ميدانيا املستقاة املعطيات إ�� استنادا وتب�ن. وجو�ية عطلة عونا 23 ومنح الوجو�ي التقاعد ع�� عونا 18

 وامتيازات واملنح واجور  با�جرايات وجو�ية �عطلة املتمتع�ن اعوان ضمن من إطارات 9 انتفاع مواصلة

 .العينية

 

ضررا ماليا بخز�نة الدولة نتيجة  أ�حقهذا النحو قد  ع�� التصّرف أّن  ع�� الدائرة وتؤكد

ادارة  وأفادت. الوجو�ية للعطلةغ�� القانو�ي  الطا�ع نتيجةاسناد امتيازات دون ثبوت العمل املنجز 

 .هؤالء اعوان وضعيةالعاّمة للديوانة بأّن وز�ر املالية تو�� ت�و�ن �جنة لتسو�ة 

 

�خارجية ا للمصا�ح امليدانية الز�ارات خالل منلوحظ  ،ف �� ارشيفالتصرّ  خصوص و��

شروط حفظ الوثائق خاصة أمام ك��ة للإلدارة العاّمة للديوانة أّن �عض املقّرات ال �ستجيب 

 . مليون تصر�ح 1.3التصار�ح الديوانية ال�ي يبلغ عددها سنو�ا ما يفوق 
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فضاء ارشيف باملكتب ا�جهوي ب�ن عروس وإدارة ابحاث  املثال، سبيل �ع� و�ذكر

عدم توفر مستلزمات  لوحظ فقد. الديوانية الذي ال تتوفر به ظروف ال��يئة املالئمة �حفظ ارشيف

ا�حماية من ا�حرائق ومن �سرب مياه امطار باإلضافة إ�� غياب ترم�� وا�ح للملفات لتيس�� الوصول 

ر الرفوف بالعدد ال�ا�� ل��تيب امللفات
ّ
 . إل��ا وعدم توف

 

 املا�� فالتصرّ  -ب
 

��  تأخ�� وجود  2014-2009النظر �� ملفات الصفقات العمومية املنجزة خالل الف��ة  بّ�ن

د والذي انطلقت .م 30إنجاز مشروع بناء مقّر ادارة العاّمة للديوانة الذي قّدرت �لفته بحوا�� 

ما  ع�� 2014ذا العنوان إ�� غاية شهر جوان �واقتصرت النفقات املنجزة �. 2005أشغاله منذ سنة 

 . د.م 4 جملته

 

ف أن ميدانيا املستقاة املعطيات خالل من وتبّ�ن
ّ
 �� أخطاء وجود إ�� �عود اشغال توق

ع  أبرمت العاّمة ادارة أّن  إ�� اشارة مع اولية الفنية الدراسات
ّ
م�حقا �� خصوص هذه الدراسة رف

 . بمقتضاه �� مبلغ الصفقة

  

 عّم  وفضال
ّ
ة للديوانة من تواصل تحّمل ا�جديد لإلدارة العاّم  املقرّ  نجاز إب عن التأخ�� �� ا ي��ت

 أعباء الكراء فإن القبول ال��ائي للدراسة الفنية وخالصها دون التأكد من دق��ا وقابلي��ا لإلنجاز �عّد 

 .  مخالفا لألح�ام املنظمة للصفقات العمومية

 

خالصها �لّيا دون أن يتّم  عددا من الصفقات تّم  للديوانة العاّمة ادارة إنجازلوحظ  كما

ق. وهو ما أ�حق ضررا ماليا بخز�نة الّدولة إنجازهاة من تحقيق الفائدة املرجوّ 
ّ
ثالث ب ذلك و�تعل

 . �� التغي��ات ولتطو�ر منظومة انتقائية وللتصرف أس�ودا تكنولوجيا القتناءصفقات 

 

إبرام  تّم  الصادرات لتنمية الثا�ي ال��نامج إطار �� الديوانية اجراءات وتألية �عص�� إطار ففي

 القتناء (CNUCED) والتنمية للتجارةصفقة بالتفاوض املباشر مع مؤتمر امم املتحدة 

 املساعدة نفقات وناهزت. ألف دوالر 300بقيمة جملية بلغت   ASYCUDA WORLDتكنولوجيا

قة والفنية الوظيفية
ّ
 .ادوالر  280.000��ذا ال��نامج ما قيمته  املتعل

 

هادارة العاّمة للديوانة  أفادت ول�ن
ّ
" 2010سند "استغالل واستفادة من نموذج  سيتّم  بأن

 
ّ
صرفها  ه رغم أهمية املبالغ ال�ي تّم �� إطار ال��نامج الثالث لتطو�ر الصادرات، فإّن الدائرة تؤكد ع�� أن



441 
 

 
 

التخ�� عن اعتماد هذه املنظومة مّما أ�حق ضررا ماليا بخز�نة  2010�� سنة  تّم  فقدالعنوان  ��ذا

ل  قدو  .الّدولة
ّ
 .1985لسنة  74خطأ تصرف ع�� مع�ى القانون عدد التصّرف ع�� هذا النحو �ش�

 

ملساعد��ا  دراسات مكتب الختيارتولت ادارة العاّمة للديوانة اعالن عن طلب عروض و 

وتّم إنجاز الصفقة . ادينار  52.640اصالحات والتغي��ات بقيمة  ع�� تأهيل مصا�حها بوضع جملة من

 .كما تّم خالص مبلغ هذه الصفقة بصفة �املة. 2009وتقديم التقار�ر املطلو�ة �� شهر فيفري 

 

ه لم يتّم إ�� غاية شهر جوان  للدائرة وتبّ�ن
ّ
نة ��ذه التقار�ر تنفيذ التوصيات املضّم  2014أن

  م��ا وخاّصة
ّ
العم�� والقيام باإلصالحات والتغي��ات املطلو�ة إلعادة هي�لة وتنظيم ادارة ط املخط

 . ة للديوانةالعاّم 

 

إبرام صفقة عن طر�ق  ،2009تّم �� إطار ال��نامج الثا�ي لتنمية الصادرات، منذ سنة  كما

. انتقائية ةمنظوم تطو�ر ��دفد .أ 61,600ب�لفة  2009أوت  6التعاقد املباشر مع خب�� دو�� بتار�خ 

 .مستحقات ا�خب�� املذ�ور  �ّل  خالص رغمالتشغيل  حّ��  �عدوقد لوحظ أّن هذه املنظومة لم تدخل 

 

ببأّن استغالل هذه املنظومة بصفة فعلّية  ،أفادت ادارة العاّمة للديوانة ول�ن
ّ
اقتناء  يتطل

ع�� هذا  التصّرف شأن من ي�ون  وقدلتفعيل املعطيات احصائية واملنظومة انتقائية   SASحب�ات

ل خطأ تصرف ع�� مع�ى القانون عدد  أنالنحو 
ّ
 .1985لسنة  74�ش�

 

ن
ّ
 و  إحدى املؤسساتمع  امل��مة الصفقة �� النظر ومك

ّ
بصيانة أجهزة التفتيش  ةقاملتعل

د من مالحظة عدم ال��ام .أ 275بمبلغ  2010أكتو�ر  29بتار�خ  اواملصادق عل��) س�انار(باألشعة 

  806فمن خالل النظر �� امر بالصرف عدد . صاحب الصفقة �عدد التدخالت املطلو�ة
ّ
 قاملتعل

 أجهزة �ّل  تفّقد يتول  لم الصفقة صاحب أّن  تب�ن ،2011بخالص خدمات الصيانة لشهري جو�لية وأوت 

 4أجهزة س�انار من ضمن  3س�انار بميناء صفاقس واقتصر ع�� تفقد  جهاز  مثلعل��ا  املّتفق الس�انار

�كما . بميناء رادس
ّ
س�انار بميناء حلق الوادي �� ح�ن أّن القائمة املرفقة  أجهزة  3بتفّقد القيام تو�

  .واحد س�انار جهاز تفقد�عقد الصيانة تضّمنت 

 

ه تّم  ول�ن
ّ
ه املوا�ئ، �عض �� الس�انار أجهزة عدد �� التقليصأفادت مصا�ح الديوانة بأن

ّ
 فإن

 .العقد لهذا م�حق إبرام يفيد بما الدائرة مّد  يتّم  لم

 

  ما و��
ّ
 معدل بلغ حيث اعتمادات اس��الك �� نقص لوحظ فقدف �� امل��انية ق بالتصرّ يتعل

مشروع ��يئة املنفذ  إنجاز ويعود ذلك إ�� عدم . % 85حوا��  2013-2011 الف��ة خالل اس��الك �سبة
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 إنجاز ��  تأخ�� وال للديوانة العاّمة ادارة مقّر  بناء �عنوان اعتمادات صرف عدمو  جدير برأس املش��ك

               سيارة ر�اعية الدفع رغم توفر اعتمادات املخصصة لها منذ 84�عض الصفقات ع�� غرار اقتناء 

 . 2012سنة 

 

 تتضّمن�� ح�ن  2011عونا خالل سنة  985اعوان املتحصل�ن ع�� منحة املراقبة  عدد و�لغ

 642رة �ليا وجود سات املصّد ال�ي تّم التوصل ��ا من قبل مكتب املؤّس  2013شهر مارس  إحصائيات

 
ّ
اقب�ن ادارة العاّمة للديوانة بأّن الفارق �عود إ�� انتفاع اعوان املر  وأفادت. فا بالرقابةعونا م�ل

 
ّ
 . دات لفائدة أعوان أحيلوا ع�� التقاعدبمساحات التسر�ح الديوا�ي ��ذه املنحة وإ�� صرف متخل

 

 املعلومات نظام  -ج

 

لال�ي  "سند" منظومة ع�� للديوانةنظام املعلومات لدى ادارة العاّمة  �ستند
ّ
نظاما  تمث

ن التور�د أو التصدير مستوى  ع��مندمجا لتسر�ح البضائع سواء 
ّ
 اح��ام مدى من التثبت من يمك

 . املعاليم واداءات وتصفية البضاعة قيمة باحتساب ويسمح والصرف ا�خارجية التجارة تراتيب

 

من حيث ارتفاع �لفة استغالله وصيانته " 2000سند "�شوب نظام  ال�ي النقائص إ�� نظراو  

إدراج مشروع  ،�� إطار ال��نامج الثالث لتنمية الصادرات التكنولوجية، تّم  للتطّوراتوعدم مواكبته 

 أّن التصرف �� هذا املشروع شابته �عض النقائص حيث تّم وضع نظام . لتطو�ر هذا النظام
ّ
سند "إال

 . � استغالل التجر��يح�ّ  2008نجازه خالل شهر أكتو�ر من سنة إالذي شرع �� " 2010

 

من  بقرضتّم تمو�له  الذي) دوالر 279.675( املشروع هذا إنجاز �لفة ارتفاععن  وفضال 

ه العال�ي،البنك 
ّ
تمت إثار��ا  وال�ي امل�ّجلة اش�الياتاتخاذ اجراءات الكفيلة بتجاوز  يتّم  لم فإن

 .اجال أقرب �� املشروع إنجازباالتفاق مع الطرف املتعاقد ��دف استكمال 

 

 كإحداث امل��مجة املراحل من مرحلة أية إنجاز 2014شهر جوان  مو�� إ�� يتّم  لم أنه تبّ�ن كما

ط وإعداد عمل وفرق  للمشروع قيادة هيئة
ّ
املشروع واختيار امل�اتب استشار�ة وإعداد كراسات  مخط

 .وإعداد مخطط لتجديده "2000سند "الشروط وتدقيق نظام 

 

مجال تدخل ادارة  يقتصر  للديوانة، العاّمة لإلدارةعليه الهي�ل التنظي�ي  نّص  ملا وخالفا

قة باملشموالت اضطالع دون  التطبيقات �� التصرف ع�� واعالميةاملركز�ة لإلحصائيات 
ّ
 املتعل

�عض  وظائف التصرف املعلوما�ي فإّن  ألهّم  املذ�ورة ادارة تأم�نأنه رغم  تبّ�ن كما. باإلحصائيات

�املصا�ح 
ّ
 .استغالل مص�حة غرار ع�� متنافرة وظائفجمع  تتو�
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 للتجارة تو�س شركة قبل من تطو�رها تّم  ال�ي الك��و�ي امضاء تطبيقة تجر�ة انطالق ورغم

 استخالص استمرارلوحظ  فقد اخرى، البنوك و�عض التو��ىي املركزي  البنك قبل من عل��ا واملصادق

الوثائق املثبتة لعملية التسر�ح الديوا�ي وذلك �� غياب تطبيقة للدفع أو  أساس ع��اداءات واملعاليم 

 .استخالص الك��و�ي

 

وشركة تو�س للتجارة إ�� اتفاقية تحدد  للديوانةتبادل املعطيات ب�ن ادارة العاّمة  ويستند

لة الك��ونيةإجراءات تبادل املعطيات 
ّ
لتجارة ا�خارجية �� أساسا �� بيان ا�حمولة وسندات ا واملتمث

 .اجراءاتاملراقبة الفنية والوثائق املصاحبة للتصر�ح الديوا�ي غ�� مشمولة ��ذه  وثائق ظلتح�ن 

 

فع�� سبيل . للديوانة العاّمة ادارة لدى املتوفرة التطبيقات ب�ن اندماج ضعف لوحظ كما

ن منظومة 
ّ
 وجود من تة الديون املثّقلة من التثبّ بالنظر إ�� عدم ارتباطها بتطبيق" سند"املثال ال تمك

 لوحظ كما. هذه الديون  استخالص ع�� �ساعد ال مّما املصّدرة أو املوّردة املؤّسسة �اهل ع�� مثّقلة ديون 

 من الديوانة قابض تثّبتوهو ما يحول دون " رفيق"بمنظومة  لةعدم ر�ط منظومة الديون املثّق 

ن . ا�ج��ية اجراءاتومن قائمة ممتل�اته قبل ال�جوء إ��  بالّدين للمطالب ا�جبائية الوضعية
ّ
وال يمك

ف �� ايداع وا�حجز من التصنيف ا�حي�ي للبضائع حسب مّدة التصرّ  بخصوصنظام املعلومات 

 .�ا باملخازن وال حسب طبيع��ا حيث تقتصر املنظومة ع�� القيام بجرد دوري لهذه البضائع�بقا

 

لوحظ نقص �� استعمال اعالمّية بالنسبة إ�� عملّيات ايداع وا�حجز  ،ومن جهة أخرى 

حيث يتّم ��جيل البضائع املودعة أو املحـجوزة يدوّ�ا وإعطاؤها مراجع رقمّية لتحديد م�ا��ا باملخزن 

 . دون أخذ صنف البضاعة �� اعتبار

 

  ما و��
ّ
ر عناصر الرقابصلة بنظام التحو�ل الفّعال وفضال ق بالتطبيقة املتّ يتعل

ّ
 ة عن عدم توف

ق ��ا بقايا مخزون ضعيفة  بخصوصتبّ�ن  ��ا،العاّمة 
ّ
 قبل من �سو���اإم�انية  عدمالتصار�ح ال�ي تتعل

نظام ال�سو�ة تصار�ح التور�د تحت هذا  بخصوصها يمكن�عّدد ا�حاالت ال�ي ال  تبّ�ن كما. امل�اتب

لمعطيات املدرجة بالتطبيقة اعالمية من قبل امل�اتب باإلضافة إ�� عدم إم�انية القيام بتعديالت ل

 .وعدم تمك�ن املتعامل�ن من تأش��ة ا�خروج

 

ن
ّ
قة بالبضائع  عدما�حجز املؤقت من مالحظة  تطبيقة �� التدقيق ومك

ّ
إدراج املعطيات املتعل

موضوع حجز مؤقت غ�� املسّواة والّراجعة إ�� السنوات الّسابقة لدخول التطبيقة اعالمّية حّ�� 

ن من جرد البضائع  تتضّمن ال كما. ��اشموليّ  عدماستغالل مّما أّدى إ�� 
ّ
التطبيقة وظيفة تمك

سبة إ�� �ّل مخزن ع�� حدة وهو 
ّ
ما ال �ساعد ع�� تحديد املسؤولّية بالنسبة إ�� اعوان  املحجوزة بالن

ف�ن با�حجز والتصّرف �� البضائع حسب فضاء ا�خزن 
ّ
 . امل�ل
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ن ال كما
ّ
 التعّهد إعادة يتّم  حيث املحجوزة للبضائع جزئّية �سو�ة إجراء من التطبيقة تمك

قة املعطيات وإدخال البضائع من البا�� با�جزء
ّ
 .جديد من به املتعل

 

  وأف�ىى
ّ
 هذه ترك��تّم  أنه إ��باإليداعات لضمان ا�حقوق  قةالتدقيق �� التطبيقة املتعل

ة بصورة التطبيقة
ّ
 �سو�ة متا�عة ر�ط إم�انية دون  حال ما وهو" سند" بمنظومة ر�طها ودون  مستقل

 ".سند" بمنظومة املضّمنة التجار�ة بالعملّيات املّتصلة باملعطيات التطبيقة ��ذه املدرجة العملّيات

 

 دون  التسو�ة وعملّيات ايداعات إدراج ع�� الديوانة لقابض املخّولة الوظائف اقتصار وتبّ�ن

ن التطبيقة القابض من . ايداع موضوع التجار�ة العملّيات متا�عة مثل الوظائف من غ��ها
ّ
كما ال تمك

 . تصنيف ايداعات لضمان ا�حقوق حسب طبيعة العملية أو حسب املتعامل املع�ي �عملية الضمان

 

      * 

 

                             *                            * 

 

نت
ّ
 من جملةوقوف ع�� ال منادارة العاّمة للديوانة  حول  للدائرة الرقابية املهّمة مك

العمليات غ��  أهمية عن ففضال. لد��ا املصا�ح مختلف لدى التصّرف شابت خالالتالنقائص وا 

 تفقد لوحظ الّدولة بخز�نة ضرر إ�� إ�حاق  أّدت وال�ي التوقيفيةالديوانية  نظمةاملسواة �عنوان ا 

 ا�حّد  إ�� أّدى ما وهو الداخلية السوق إ��  انظمة هذه إطار �� دةأهمية مخاطر �سر�ب البضائع املوّر 

 . من نجاع��ا �� دعم التصدير

 

ة ضّد  القانونية اجراءات تطبيق إ�� و�اإلضافة
ّ
 إح�امتو�ىي الدائرة بمز�د  ،الشر�ات املخل

ب كما. للمؤّسسات املستمّرة والرقابة امليدانية والرقابة انظمة هذه �عنوان القيمة ع�� الرقابة
ّ
 دعم يتطل

 والتصدير ا�جزئي  التصدير  غرار ع�� انظمة �عض �عيقال�ي  اش�االت سو�ةالعمل ع�� � التصدير،

 . الك��

 

د كما
ّ
 من مز�دا وتأمي��ا البضائع رفع ع�� بالرقابة املّتصل ا�جانب إيالء ضرورة ع�� الدائرة تؤك

أهمية البضائع امل��اكمة بمخازن وفضاءات  أمامالضرر بخز�نة الّدولة خاّصة  إ�حاق يجّنب بما العناية

 . ا�خزن الديوانية

 

 �غي�� آلية بواسطة موجب دون  رفعها تّم  وال�ي املصادرةشأن �سو�ة وضعية البضائع  ومن

  أن ا�حمولة بيان
ّ
 . الغ�� لفائدةف��ا  التفو�تمن اس��جاع املبالغ ال�ي تّم  نيمك
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وال��ر�ب خالل السنوات اخ��ة  الغّش  مقاومة مجال �� امل�ّجلة ايجابيةمن النتائج  و�الرغم

اس��اتيجية  وضعللديوانة  العاّمة ادارةتتوّل  لمعدد املحاضر املنجزة وقيمة املحجوز،  وارتفاع

 الهيا�ل ب�ن التنسيق ضعفللرقابة الالحقة وذلك باإلضافة إ��  هي�ل و�عثوا�حة �� هذا ا�خصوص 

فة
ّ
فة الهيا�ل عيلتف وعدم بالرقابة امل�ل

ّ
ف��ا بما تقتضيه  والتصّرف املعلومات وجمع باالستعالمات امل�ل

 . ا�حاجة

 

 موارد ع�� وحفاظا الغّش  أساليب وتطّور حجم املعامالت واملبادالت التجار�ة  تطّور  وأمام

 جراءات،التسهيالت وتبسيط ا  منح مع و�التوازي  الضروري  من أصبح الوط�ي اقتصاد وع�� ا�خز�نة

إرساء من�جية مراقبة وا�حة ومت�املة ع�� املستوى الوط�ي وتأم�ن التنسيق ب�ن مختلف املصا�ح 

 .يةالديوان

 

جنة الوطنية ملقاومة ال��ر�ب  ةادارة العاّم  الدائرة وتدعو
ّ
للديوانة إ�� العمل ع�� تفعيل ال�

 بالهيا�ل العناية مز�د وإ��جال اطراف املتدخلة �� امل �ّل  مجهودات لتنسيق امثل اطارباعتبارها 

فة
ّ
 .واملهر��ن للمخالف�ن الرادع بدورها لتقوم املثّقلة الديون  واستخالص بالن�اعات امل�ل

 

د كما
ّ
وسائل العمل خاّصة من حيث اعتماد التطبيقات  تطو�ر  ضرورة ع�� الدائرة تؤك

 . اعالمية املالئمة وتحقيق اندماج بي��ا ضمانا لتوف�� بيانات مكتملة
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 رّد اإلدارة العاّمة للديوانة

 

-I فيةيالتصرف في األنظمة الديوانية التوق 
 

 نظام التحويل الفّعال -1
 

نّصت على أّنه يجب تسوية التصاريح  221من الفصل  2جاء بالتقرير أّن الفقرة 

المكتتبة تحت نظام التحويل الفّعال في أجل أقصاه سنتين من تاريخ تسجيل التصريح 

في هذا الخصوص، تجدر اإلشارة و .وأعابت على اإلدارة العاّمة للّديوانة تجاوز هذا األجل

ل خصوصّية لبعض يمكن ضبط آجا" إلى أّن نفس الفصل نّص في فقرته الّرابعة على أّنه 

عملّيات التحويل أو لبعض أنواع البضائع المزمع توريدها تحت نظام التحويل الفّعال 

 ".بمقتضى قرار من وزير المالّية

 

لذا، ونظرا لعدم صدور هذا القرار لحّد اآلن، ونظرا لتقّدم عديد المؤّسسات 

قا للوجهة المرّخص فيها، الّصناعّية بما يبّرر عجزها المؤقت عن إتمام عملّية التسوية طب

أي التصدير، وذلك بسبب األزمة االقتصادّية العالمّية والوضع الحالي بليبيا، فقد دأبت 

اإلدارة العاّمة للّديوانة على االستجابة للمطالب التي تتقّدم بها المؤّسسات الّصناعّية التي 

ذلك بمّد مصالحنا بفاتورات  تستظهر بما يفيد تلقيها طلبّيات أجنبّية لتصدير منتجاتها وتثبت

وذلك بتمكينها ) facture d’exportation domiciliée(التصدير المضّمنة لدى البنك المعتمد 

من تمديد أجل صلوحّية التصريح المعني بالعملّية وذلك في حدود األجل المستوجب إلتمام 

 .عملّية التصدير

 

ى تسوية وضعّية كمّيات كبيرة من قد أّدت إل ،مع العلم أّن االستجابة لهذه المطالب

البضائع الموّردة تحت هذا الّنظام وذلك بتصدير األفصال المصّنعة كما أّنها مثلت عنصرا 

د في هذا اإلطار على أّن كما نؤكّ  .امحفزا لهذه الّشركات للبحث عن أسواق جديدة لبضائعه

ح بتوطين قيمة تسوية وضعّية البضاعة بتصدير األفصال المصّنعة من شأنه أن يسم
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بالعملة األجنبّية خالفا لما يكون عليه األمر عند ) rapatriement de la valeur(البضاعة 

الوضع لالستهالك إثر التوريد تحت نظام التحويل الفّعال حيث يمّثل إغراقا للّسوق بالمواد 

قا للّسوق األّولّية وباألفصال المصّنعة ومزاحمة للبضائع المصّنعة محلّيا والمعّدة مسب

 .المحلّية

 

لذا، وحرصا على تجاوز هذا الوضع، فقد أعّدت اإلدارة العاّمة للّديوانة مراسلة 

سيتّم توجيهها إلى السّيد وزير الّصناعة والطاقة والمناجم قصد التنسيق مع المصالح 

المختّصة لوزارته قبل منح تراخيص جديدة للمؤّسسات الّصناعّية  للتوريد تحت نظام 

ويل الفّعال لكمّيات من المواد األّولّية واألفصال نصف المصّنعة وذلك للتأكد مسبقا من التح

كما أّنه وفي إطار مشروع تعصير اإلدارة، فإّن اإلدارة .أّنها ال تتجاوز قدرتها التحويلّية

العاّمة للّديوانة تعمل حالّيا على إصدار كافة الّنصوص التطبيقّية المنصوص عليها بمجلة 

 .يوانة في أسرع اآلجال بما فيها القرار المشار إليه أعالهالدّ 

 

من مجلة الّديوانة فإّن  5الفقرة  221هذا ونعلمكم أّنه ولتطبيق مقتضيات الفصل 

إيداع تصريح التسوية اإلجبارّية للوضع لالستهالك للمدخالت على حالتها أولألفصال 

صلوحّية التصريح الّديواني للتوريد المصّنعة المتحّصل عليها يستوجب التمديد في أجل 

 .تحت نظام التحويل الفّعال كما تقتضيه المنظومة اإلعالمّية لتألية هذا الّنظام

 

 قطاع المالبس المستعملة -2
 

اإلدارة العاّمة للّديوانة واعية بصعوبة إن لم نقل استحالة مراقبة المؤّسسات 

الّناشطة في هذا القطاع ومتابعة نشاطها ومدى التزامها بشروط تسيير نظام التحويل تحت 

وقد أمّدت الحكومات ) المستودع الّصناعي، سابقا(مراقبة الّديوانة للتصدير الجزئي 

بتشخيص دقيق لوضعّية القطاع وضعف مردوديته االقتصادّية حتى  2004المتعاقبة منذ سنة 

تّم تدارس هذه الوضعّية خالل جلسات ، 2011ومنذ سنة  .على مستوى خلق مواطن الّشغل

عمل وزارّية عديدة وقد اقترحت وزارة المالّية في هذا الّشأن إخضاع توريد المالبس 
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الّنشاط تحت نظام ديواني توقيفي بما  المستعملة للقانون العام دون ضرورة ممارسة هذا

يسمح بتحصيل األداءات والمعاليم الّديوانّية مباشرة عند التوريد ويوفر لمصالح الّديوانة عدد 

 .   األعوان المباشرين حالّيا بهذه المؤّسسات ليتّم توظيفهم لمهام أخرى
 
لة سات العامفيما يخّص عملّيات المراقبة المستمّرة للمؤسّ  -3

 لينظام التحويل للتصدير الك تحت
 

سات العاملة تحت نظام التحويل  تشهد عمليات المراقبة الديوانية المستمرة للمؤسَّ

للتصدير الكلي العديد من النقائص واإلخالالت التي ترجع إلى أسباب موضوعيَّة كنقص في 

م التي وقع عدد األعوان المكلفين بالمراقبة، وعدم تكوينهم وإلمامهم وتمكنهم من المها

تكليفهم بها وأخرى ذاتية كعدم مسك األعوان المكلفين بالمراقبة لدفاتر حسابية المواد تبين 

بوضوح كميات البضائع الموردة المخزونة وكميات المنتوجات التي هي بصدد الصنع 

وكميات المنتوجات المصنعة التعويضية داخل هذه المؤسسات، وعدم قيامهم بعمليات الجرد 

السنوية المستلزمة للمواد األولية المخزونة على حالتها والمواد التي هي بصدد  والحصر

 .التصنيع والمنتوجات التعويضية التي وقع تصنيعها

 

ة للديوانة القيام بتنظيم دورات تكوينية  ،ولمعالجة هذا الوضع تولَّت اإلدارة العامَّ

ستودعات الخاضعة للمراقبة لألعوان بمناسبة كل عمليات تعيين جديدة بالمؤسسات والم

الديوانية يتم فيها إعدادهم للمهام التي وقع تكليفهم بها ومدهم بقواعد العمل التي يتعين عليهم 

ية وبخطورة المهامِّ  تطبيقها واإلجراءات التي يستوجب إتباعها إلى جانب توعيتهم بأهمِّ

 .المكلَّفين بأدائها

 

بتاريخ  2013لسنة  028بمقتضى المذكرة توزيع داخلي رقم تم  ،وفي نفس السياق

إرساء برنامج تفقد دوري بمعدل زيارة أو زيارتين أسبوعيا أوكلت إلى  ،2013جوان  03

اإلدارات الجهوية والمكاتب الجهوية الراجعة لها بالنظر هذه المؤسسات والمستودعات 

مكتب المؤسسات (زية المختصة وتشرف عليها إدارة التفقدية العامة واإلدارة المرك

المصدرة بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا وإدارة النظم الديوانية بالنسبة لمخازن التسريح 
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ظروف العمل (وتم إعداد بطاقات تفقد للغرض يتم فيها تدوين نتيجة عملية التفقد ) الديواني

ئها يتولى المدير وعلى ضو .والمالحظات والنقائص واإلخالالت المسجلة) وكيفية العمل

الجهوي المعني إتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمعالجة األوضاع بالسرعة والنجاعة المطلوبتين 

كما تمَّ إحداث فرقة تفقد متنقلة بمقتضى المذكرة  .وكذلك اإلجراءات التأديبية عند اإلقتضاء

مل صلب كل مكتب ديوانة ملحقة به مؤسسات تع 2015أفريل  24بتاريخ  0403543عدد 

أوكل إليها القيام بزيارات يومية  ،تحت نظام التحويل للتصدير الكلي تحت الرقابة الديوانية

وفق برنامج يتم إعداده باإلعتماد على عمليات التوريد  ،فجئية وسرية لهذه المؤسسات

والتصدير للمؤسسات الراجعة بالنظر للمكتب المعني تشفع بتقارير فورية يومية ترفع 

لمدير العام للديوانة ويدون فيها النقائص واإلخالالت التي تم معاينتها مباشرة إلى ا

 .واإلجراءات التي تم إتخاذها واإلجراءات المقترحة

 

إضافة إلى ما ذكر أعاله، تجدر اإلشارة أنَّه وفي إطار تنفيذ برنامج  تعصيرها، 

الحقة، وهذا يعني التخلي تعمل إدارة الديوانة حاليا على إرساء مقاربة تعتمد على المراقبة ال

تدريجيا على الطريقة الحالية لمراقبة المؤسسات والتي تعتمد على تعيين أعوان ديوانة 

 .لمراقبتها

 

ات متابعة وإستخالص المصاريف المنجّرة عن المراقبة عملي -4
ة للمؤسسات العاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي الديوانيّ 

 ومخازن التسريح الديواني 
 

إنَّ اإلخالالت والنَّقائص المذُكورة بنص تقرير دائرة المحاسبات في هذا المجال، 

قد عاينتها مصالح إدارة الديوانة، وللغرض قامت بإعداد تطبيقة معلوماتيَّة لمتابعة 

مت أخيرا  إستخالص مصاريف المراقبة الديوانية، وقد إنتهت من مرحلة التجربة كما نظَّ

بية تم خاللها تكوين جميع قُباض الديوانة المعنيين بعمليات اإلستخالص دورات تطبيقيَّة تدري

رة  كي تدخل هذه التطبيقة حيِّز ) توزيع داخلي(على إستعمالها، وهي اآلن بصدد إعداد مذكَّ

 .التنفيذ في أقرب اآلجال
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II- التصرف في اإليداع والحجز  

 

قبل الشركة التونسية للشحن فيما يتعلّق بإنزال البضائع باألرصفة فهي تتّم من 

والترصيف باعتبارها المستغلّة لفضاء التسريح الديواني بالميناء و بالتالي تعتبر الجهة 

المسؤولة عن تعداد وضبط قائمة الحاويات والمجرورات وغيرها من البضائع التي يتم 

 Etat(لفوارق إنزالها بالميناء حيث تتولى في مرحلة الحقة موافاة مصالح الديوانة بجدول ا

différentiel ( للتثبت بين ما تّم التصريح به ومقارنته ببيان الحمولة المقّدم من قبل الناقل

 .للقيام بالتعديالت واإلجراءات الالّزمة عند االقتضاء

 

أّما بخصوص تجاوز مّدة بقاء البضائع المودعة بمخازن ومساحات التسريح 

فمرّده ضرورة خضوعها لإلجراءات والتراتيب الديواني للفترة المحددة بأربعة أشهر 

الديوانية قبل التصرف فيها وتحديد وجهتها إما بالبيع أو اإلحالة أو اإلتالف إال أنه عمليا ال 

يمكن بيع كل أصناف البضائع المحجوزة العتبارات كثيرة إما فنية أو صحية أو بيئية أو 

كان على القابض الحصول  17/05/2014اية إضافة أّنه ولغ .أخالقية أو اقتصادية أو قانونية

على إذن اللّجنة المركزية للتصرف في المحجوزات والودائع والمخزونات التي يعهد لها 

النظر في مآل البضائع المؤمنة لدى القابض وهذا اإلجراء كان سابقا يعيق عملية التصرف 

ه اللجنة من قبل السيد في المحجوز بالسرعة المطلوبة وهو ما دفع بإتخاذ قرار إلغاء هذ

وزير المالية وتفعيل دور القّباض وذلك من خالل التسريع في عمليات البيع حسب ما 

 .تقتضيه التشاريع الديوانية الجاري بها العمل
وفيما يتعلّق بتحديد قائمات البضائع المودعة والمحجوزة والّتي تجاوزت اآلجال 

لكون  ات الّتسريح الّديواني فذلك يرجعمساحالمحّددة لبقائها بفضاءات الحجز وبمخازن و

اإلدارة العاّمة للّديوانة بصدد وضع وتركيز تطبيقات إعالمّية جديدة بالّنظام اإلعالمي سندا 

دخلت حّيز اإلستغالل تدريجيا ببعض المكاتب إلى حين توفير جميع المعّدات اللّوجستّية 

عامل الّنجاعة والسرعة في الّتصّرف  الضرورّية وتكوين األعوان في المجال بغاية إدخال
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في تلك البضائع إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات مركزّية تهدف إلى توحيد اإلجراءات 

 .  وإختصار اآلجال بخصوص تصفّيتها وتوفير المعطيات المتعلّقة بها بصفة آلّية وحينّية
 

ن قيمتها وتلفها ا بالنسبة لتراكم البضائع بفضاءات الخزن والذي يؤدي إلى فقداأمّ 

نظرا للظروف الغير المالئمة فقد تّم إستحثاث القّباض لإلسراع في عمليات التصرف في 

عملية  31البضائع المودعة والمحجوزة لديهم حيث تّم على سبيل الذكر ال الحصر إنجاز 

ل مكتب الديوانة بتونس الميناء وبمحصول بيع بلغ قدره بمن ق 2015 بيع خالل سنة

عملية بيع من قبل قابض الديوانة بحلق الوادي  37دينارا كما تّم إنجاز  1038000000

دينارا كما بلغت محاصيل البيع بمكتب  1312179920 الشمالي وبمحصول بيع بلغ قدره

 5683040000مبلغا قدره  2015الديوانة للعمليات التجارية برادس وإلى غاية شهر جويلية 

  .دينارا

 

ميات المصوغ والذهب والمعادن واألحجار النفيسة المحجوزة لدى ا بخصوص كأمّ 

القّباض فقد تمت دعوتهم لتأمينها لدى البنك المركزي التونسي أو لدى أحد فروعه وذلك 

عمال باإلتفاقية المبرمة في الغرض بين اإلدارة العامة للديوانة  والبنك المذكور بتاريخ 

30/01/2015. 

 

 لمصادرةالتصرف في البضائع ا -

 

جوان  07إنعقد يوم أّنه تفيد اإلدارة في خصوص التصرف في البضائع المصادرة 

إجتماع بمقر لجنة المصادرة بحضور ممثلين عن اإلدارة العامة للديوانة وممثلين عن  2011

اللجنة وبعد عرض الموضوع ومناقشته إستقر الرأي على تسوية الوضعية عمال بتوصيات 

ومواصلة إجراءات تسريح البضائع  2011ماي  11جلسة العمل الوزارية يوم اإلربعاء 

 :مرسوم المصادرة والتى تتمثل في حسب التمشى المعتمد قبل صدور
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إمكانية تغير إسم الموجه إليه الحقيقي طبقا للتشريع والقوانين المعمول بها في  -

يحمل أسماءهم والذي ) connaissement(سند نقل أصلي شأن األشخاص الذين بحوزتهم 

 .يعتبر سند ملكية
تعديل بيان الحمولة أن يقوم نائب الناقل البحري بإذن من الشاحن بإيداع طلب  -

على إسم الموجه إليه الحقيقي وضرورة إستجابة صاحب البضاعة الموردة للتراتيب 

تصريح بالنشاط، تسجيل (الجاري بها العمل فى مجال التوريد وتعاطي النشاط التجاري 

 ).بالسجل التجاري، والحصول علي معرف ديواني
 
 .2011جانفي  15أن يكون تاريخ شحن البضاعة قبل يوم  -
 
 .2011جويلية  15أن يكون أخر تاريخ إبدال وثيقة الشحن قبل  -
 

ليا من آتعديل بيان الحمولة من حيث تغيير إسم المرسل إليه الحقيقي يقع  إنّ و

ا أمّ . مصالح الديوانة إلىطرف الناقلين في اآلجال القانونية وتحت مسؤوليتهم دون الرجوع 

ونية فيقع من طرف مصالح الديوانة بطلب من الناقل تعديل بيان الحمولة خارج اآلجال القان

منحه  نوبإذن من الشاحن وبناء على سندات نقل أصلية وتحت مسؤولية الناقل بحيث ال يمك

إذنا بالتسليم الذي بواسطته يمكن للمورد رفع بضاعته بعد القيام باإلجراءات القانونية 

 .  عاليم الديوانية المستوجبةالالزمة في الغرض وبعد القيام بدفع األداءات والم
  

III- دور مصالح الديوانة في مقاومة الغش والتهريب 
 

ليس لإلدارة أي إحتراز حول ماورد عن دائرة المحاسبات صلب تقريرها 

لك في نطاق ذيواني على كامل تراب الجمهورية وعلى إعادة إنتشار الحرس الد-: وستعمل

على تعصير النظام المعلومات و وبتوفير العدد الالزم لذلكإعادة الهيكلة وتعصير اإلدارة 

ن من مجابهة مخاطر الغش والتهريب والتجارة للديوانية قصد تالفي النقائص بما يمكّ 

 . الموازية
 

 جمع المعلومات والتصرف في المخاطر  - أ
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 جمع المعلومات -1
 

تتولى إدارة ، 21/12/2004المؤّرخ في  2004لسنة  2703طبقا ألحكام األمر عدد 

التصّرف في المخاطر في إطار مهمتها جمع المعلومات المتعلّقة بالممارسات غير 

 .المشروعة التي ترتكب من قبل المتعاملين اإلقتصاديين أو من قبل المزّودين األجانب

يتم تحديد المخاطر المحتملة مع التنسيق مع إدارة  ،واعتمادا على هذه المعلومات

اإلحصائيات واإلعالمية التخاذ اإلجراءات الالزمة على مستوى منظومة اإلنتقائية أو 

إضافة بعض القواعد للمراقبة اآللية على مستوى المنظومة المعلوماتية للديوانة لمنع تسريح 

ل أهم مصادر المعلومات المتوفّرة لدى وتتمثّ  .البضاعة في الحاالت غير المقبولة قانونا

 :في  إدارة التصّرف في المخاطر

 

الخاصة بالمعطيات المضمنة " سند"قاعدة البيانات بالمنظومة المعلوماتية  -

بالتصاريح الديوانية المسّجلة مع تحديد تلك التي تم رفع مخلفات في شأنها بمكاتب التسريح 

 .الديواني
 .الصادرة عن مصالح الديوانة وكذلك المصالح األخرىالمالحظات واإلفادات  -

 : ومع محدودية المصادر المتوفّرة حاليا، تعمل اإلدارة العامة للديوانة على

إرساء قاعدة للتبادل اإللكتروني للمعلومات بين مختلف مصالح المراقبة  -

وإدارة الحرس الديوانية وال سيما إدارة األبحاث الديوانية وإدارة النزاعات والتتبعات 

الديواني ومختلف المكاتب الديوانية، بحيث يتسنى إحداث قاعدة معلومات شاملة ال تقتصر 

على المعطيات المدرجة بالتصاريح الديوانية وبالتالي الرفع من نجاعة التدخالت من قبل 

 .إدارة التصّرف في المخاطر

وكذلك إرساء قواعد إبرام إتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف لتبادل المعلومات  -

بصدد اإلنجاز والمتعلق بالتبادل هو تبادل إلكتروني للمعلومات على غرار المشروع الذي 

اإللكتروني لبعض المعطيات الخاصة بالتصاريح الديوانية بين الدول األعضاء إلتفاقية 

 ".أغادير"
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ن دعم العنصر البشري بإدارة التصّرف في المخاطر بالعدد الالزم مع الرفع م -

ه يتم حاليا تنفيذ برنامج مساندة مع الوكالة أنّ إلى كفاءته من خالل التكوين مع اإلشارة 

 .في هذا المجال )USAID(األمريكية للتنمية الدولية 

تعصير النظام المعلوماتي للديوانة للوصول إلى نظام شامل يغطي كل جوانب  -

 .البيانات التي يمكن إستغاللهاالعمل الديواني وهو ما سيسمح بمزيد إثراء قاعدة 

 

 تطوير تطبيقة اإلنتقائية -2
 

في إطار سعي اإلدارة العامة للديوانة إلى تعصير التطبيقة المعلوماتية الخاصة 

تطوير تطبيقة جديدة من قبل خبير مختص وذلك في إطار  2010سنة في باإلنتقائية، تم 

 Statistical : بيقة بواسطة منظومة، وتعمل هذه التط"البرنامج الثاني لتطوير الصادرات"

Analysis System.  بدأ القيام باألعمال التحضيرية لوضع التطبيقة 2010وفي موفى سنة ،

لدى ممثل شركة " SAS"لمنظومة ) Licence(الجديدة حيز اإلستغالل بعد إقتناء حبكة 

"BMC "14 غير أنه وبسبب أحداث ثورة  .باعتبارها ممثل المزّود األصلي بالبالد التونسية 

ليتم على  2011إال في حدود شهر أكتوبر " SAS"منظومة ، لم يتسنى تركيز 2011جانفي 

 .وضع التطبيقة الجديدة حيز اإلستغاللإثرها إستكمال 
 

إنتهى أجل صلوحية الحبكة المقتناة ولم يتسنى تجديدها ، 2012وفي شهر مارس 

المزّودة وكذلك بالمزّود األجنبي ولم تتمكن اإلدارة من رغم عديد اإلتصاالت بالشركة 

تجديد الّرخصة في استغالل الحبكة وبالتالي تعّذر اإلنطالق في استغالل تطبيقة اإلنتقائية 

وفي إطار البرنامج الثالث لتطوير الصادرات تم إدراج مشروع تطوير التطبيقة  .الجديدة

يضمن تجاوز الصعوبات المبينة أعاله واعتماد المذكورة ضمن مكّونات هذا البرنامج بما 

 .   تطبيقة عصرية تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال التصّرف في المخاطر
 

 الرقابة على أساس األداء  -
 

 بخصوص القيمة -
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قة بمنظومة  -1  "قيم المنحى"اإلشكاليات المتعلّ
 

، وفقا "القيمة لدى الديوانة"من مجلة الديوانة مسألة  35إلى  22تنّظم الفصول من 

لمقتضيات الفصل السابع من الغات واإلتفاقية الخاصة بتطبيقه كما تمت المصادقة عليها 

وتضبط التشريعات الخاصة  .1995-01-23           بتاريخ 6-95 بمقتضى القانون عدد

التعاقدية وفي  أساسها طريقة القيمة بالقيمة لدى الديوانة طرقا واضحة للتقييم الديواني

  .صورة استحالة تطبيقها يتم اللجوء إلى الطرق البديلة
 

وتضّمن الّتقرير التأليفي لدائرة المحاسبات إعادة للمالحظات التي تقّدمت بها إدارة 

القيمة بخصوص اإلشكاليات القانونية واإلجرائّية المتعلّقة بمنظومة قيم المنحى، علما أّن 

لحنا قد رفعت في السابق هذه اإلشكالّيات التي تؤثر سلبا على نشاط إدارة القيمة، كما مصا

تمت اإلشارة في عديد المناسبات إلى ضرورة مراجعة القيم المدرجة بمنظومة قيم المنحى 

في انتظار تعويضها بقاعدة بيانات علمية للتصرف في المخاطر فيما يخص القيمة لدى 

، 2012-08-03بتاريخ  1046، البطاقة عدد 2011-03-15بتاريخ  190دد البطاقة ع(الديوانة 

 ). 2013-10-21بتاريخ  340817المراسلة الموجهة إلى السيد وزير المالية عدد 

ه، وبالّنظر إلى األثر اإليجابي إلرساء منظومة قيم المنحى في الفترة ما قبل أنّ  إالّ 

بيــن  إرساء نوع من العدالة الجبائّيةالمداخيل و، من حيث الّرفع من مستوى 2011جانفي 

المتعاملين االقتصادّيين، وحيث تم إقرار ضرورة إلغاء هذه المنظومة سعيا لعدم مخالفة 

القوانين والتشريعات في هذا المجال واحترام تعهداتنا تجاه المنظمات العالمّية ذات الّنظر، 

 . الل الفترة الالحقةفإّنه لم يتم تحيين البيانات المدرجة بها خ

 

  آجال دراسة الملفات -2
 

لم تحدد اإلتفاقية المتعلقة بتطبيق الفصل السابع من الغات آجاال للبت في 

اإلشكاليات المتعلقة بمسألة التقييم الديواني، حيث تم التأكيد فقط على ضرورة تمكين 

رارات إدارات الموردين من رفع البضائع المعنية ومن حق الرد ومن حق استئناف ق
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          وقرار لجنة التقييم الديواني بالمنظمة العالمية للتجارة   13و 11الفصول (الديوانة 

  ).1-6عدد 

 

وفي هذا اإلطار، وبعد تمكين الموردين المعنيين من رفع البضائع موضوع 

تختلف اإلشكاليات المطروحة شرط ضمان فارق األداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة،  

آجال دراسة الملفات حسب نوعية البضاعة الموردة، وجود قرارات سابقة في شأنها، وجود 

، توفر معطيات موضوعية )طرق المقارنة(عمليات توريد لبضائع مطابقة أو مشابهة لها 

 ) ...الطريقة المستنتجة(حول أسعار  بيعها بالجملة 

 

أعاله، يتعين قانونيا على مصالحنا هذا، وقبل اللجوء إلى الطرق البديلة المذكورة 

دالء بكافة د من فرصة معقولة إلثبات صحة القيم المصرح بها من قبله واإلتمكين المورّ 

ن من تطبيق طريقة القيمة التعاقدية مما يخلق آجاال متفاوتة لدراسة المعطيات التي قد تمكّ 

  .هذه الملفات
 

قد تتطلب دراسة بعض الملفات عرضها أكثر من مرة على  ،من ناحية أخرىو

أنظار اللجنة المكلفة بمتابعة اإلشكاليات المتعلقة بالقيمة لدى الديوانة عند طلب أعضائها 

مزيدا من التوضيحات أو مراسلة بعض الجهات المختصة أو استدعاء أي طرف يمكن أن 

 . يقدم إفادة للبت في مثل هذه الملفات

 

تاريخ تسجيل  ترى مصالحنا أّنه، وبغض النظر عن اآلجال الفاصلة بين بالتاليو

إجراء المعاينات الالزمة على مستوى مكاتب التوريد، فإن آجال دراسة التصريح الديواني و

أنظار اللجنة المكلفة بمتابعة  مإعدادها للعرض أمايمة والملفات على مستوى إدارة الق

ى الديوانة، فإن آجال إصدار القرارات المعنّية والتي يكون لها اإلشكاليات المتعلقة بالقيمة لد

 .أثر مباشر على كافة عمليات توريد البضاعة المعنية بالقرار تعتبر معقولة
 

 دارة القيمةإعمال  أبخصوص نجاعة   -3
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ال تقتصر أشغال إدارة القيمة على إعداد الملفات المعروضة على اللجنة المكلفة 

اإلشكاليات المتعلقة بالقيمة لدى الديوانة بل تقوم بصورة يومية بإصدار مذكرات بمتابعة 

إلبداء الرأي بخصوص عمليات توريد جملة من أنواع البضائع التي لوحظ تدني قيمها 

النظارات، الزجاج الواقي (المصرح بها أو وردت بشأنها عرائض من قبل متعاملين محليين 

كما تقوم إدارة القيمة  ...).ات الهوائية وأكياس البالستيك سابقاللسيارات، الغرانيت، المكيف

بإعداد قاعدة بيانات مفّصلة للقرارات الصادرة عنها في إطار برنامج يهدف إلى تمكين 

كافة الضباط المكلفين بتصفية التصاريح الديوانية على مستوى كل المكاتب الحدودية 

 .ألشغال الخاصة بهذه القاعدة على استكمالها، وقد أشرفت ا"سند"والجهوية عبر منظومة 
 

هذا وال يمكن حاليا لمصالحنا متابعة التصاريح المسجلة بكافة المكاتب بصورة آنية 

وتتطلب  هذه األعمال هي حاليا من مشموالت إدارة التصرف في المخاطر باعتبار أنّ 

. ة هيكلة إدارة القيمةإمكانيات بشرية ومعدات إعالمية معينة يمكن توفيرها في إطار إعاد

كما أنه ال يمكن تقنيا تحديد األثر المالي للتعديالت المجراة على القيم المصرح بها ضمن 

الملفات المعروضة أمام أنظار اللجنة المكلفة بمتابعة اإلشكاليات المتعلقة بالقيمة لدى 

فة عمليات الديوانة حيث تقوم مختلف مكاتب التوريد بتطبيق القرارت المعنية على كا

التوريد المنجزة والتي تخص بضائع مطابقة أو مشابهة مع منح فرصة معقولة للموردين 

المعنيين للطعن في القيم المقترحة من قبل مصالح اإلدارة العامة للديوانة وتقديم إثباتاتهم في 

 .الغرض
 

 بخصوص المنشأ -
 

  دعم إدارة المنشأ بالعنصر البشري -
 

تدعيم إدارة المنشأ بالموارد البشرية الالزمة قصد القيام بالمهام  2015تم في أوت 
 .المنوطة بعهدتها بالنجاعة المطلوبة و السرعة المرجوة

 المراقبة الالحقة لشهادات المنشأ  -
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ثر التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات والتي تلقت منه إدارة المنشأ نسخة إعلى 

، تولت مصالحها مراسلة مكاتب الديوانة من جديد قصد 2014سبتمبر               في شهر 

االعتماد على  2015فريل أتم في شهر و. نجاز أعمال المراقبة الالحقةإاإلسراع في 

استدعاء الشركات المصدرة مباشرة وذلك قصد حّثها على تقديم مؤيدات صفة المنشأ وقد 

 : لب وذالك وفقا للجدول التالي أسفرت هذه االطريقة المعتمدة على تصفية عدد من المطا

 
عدد المطالب التي لم يتم اإلجابة 

 )2015سبتمبر (عليها  

عدد المطالب التي لم يتم اإلجابة عليها حسب 

 )2014جويلية (تقرير دائرة المحاسبات 
 الســـنة

20 129 2009 
24 46 2010 
07 134 2011 
110 458 2012 

 المجموع 767 161

 

 :التي سيتم اتخاذها  ومن اإلجراءات
 

تغيير إجراءات القيام بالمراقبة الالحقة وذلك باالعتماد على تبليغ المؤسسات  -
صدار نص إالمصدرة وحثها على تقديم مؤيدات صفة المنشأ وسيتّم في القريب العاجل 

 . توزيع عام في الغرض
تنظيم دورات تدريبية لضباط الديوانة قصد التمكن من آليات الحسم السريع في  -

 . مطالب المراقبة الالحقة
تكفل إدارة المنشأ بدراسة ملفات المراقبة الالحقة التي يفوق عدد وسائل إثبات  -

 .وسيلة 20المنشأ المسترشد عنها 
 

 بخصوص التعريفة -
 

وية االختالفات حول التصنيفة الديوانية بخصوص تصرف إدارة التعريفة عند تس
، حيث جاء بالتقرير 2008مارس  22والمؤرخة في  044وذلك بالرجوع إلى المذكرة عدد 

أن معدل اآلجال الفاصلة بين تاريخ التصريح بالبضاعة وتاريخ إصدار قرار التبنيد بلغ 
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تأخــر  أنّ إلى في هذا الخصوص تجدر اإلشارة أشهر ونصف وهي آجال طويلة،  7حوالي 
أخذ قرارات التبنيد الصادرة عن لجنة التعريفة باإلدارة المركزية ناتج عن عدة عناصر 

عـدم توفـــير الوثائق الفنــية الدقـــيقة والفهارس التي تبين خاصيات أو استعمال : أهمها
البت في مسألة  على اعتبار أنّ وذلك المنتجات موضوع الخالف من قبل الموردين، 

تصنيف يستوجب الحصول على هذه المعطيات وفقا لما جاء بالقواعد والمالحظات ال
 .القانونية  المنصوص عليها باتفاقية النظام المنسق أو بالنصوص التفسيرية لهذه االتفاقية

 

طـول آجال الـرد بخصوص التحاليل الصادرة عن بعض المخابر التونسية  -

 .بالنسبة لبعض المنتجات
 

الـرد من قبل لجنة النظام المنسق بالمنظمة العالمية للديـوانة  طـول آجال -

ستعمل و. ببروكسال التي تعقد اجتماعاتها  مرتــين في السنة أي مــرة  كل ستة أشهر

اإلدارة العامة للديوانة على تقليص اآلجال المنصوص عليها آنفا بصورة ملحوظة وذلك 

متضمنة كل الوثائق المدعمة قبل  ام مطالبهعبر مطالبة كافة المصالح الديوانية بتقدي

تسجيلها، كما ستعمل اإلدارة على تعيين لجنة قارة تتضمن العدد الكافي إلصدار قرارات 

 .التبنيد في أسرع اآلجال وكذلك النظر في كل المطالب السابقة

 

 األبحاث والمراقبة الميدانية -
 

وبرنامج بخصوص افتقار إدارة األبحاث إلى إستراتيجية  -1
 واضح في مجال المراقبة وغياب برنامج عمل سنوي

 

إدارة األبحاث الديوانية تتعهد باإلحاالت التي توجه إليها من قبل المصالح  إنّ 

الديوانية الخارجية كإحاالت المكاتب الحدودية المتعلقة بالتحري بخصوص بعض البضائع 

الموردة والمحبوسة إلى حين التحري بشأنها وكإحاالت المكاتب الجهوية  المتعلقة بالتحري 

دة في إطار القبول المؤقت أو التحري بخصوص السيارات بشأن بعض البضائع المور

الموردة وباإلحاالت التي ترد عليها من مصالح وزارة الداخلية والمتعلقة خاصة بالتحري 
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باإلحاالت الواردة عليها من النيابة العمومية و )توريد سيارات(اص خبخصوص وضعية أش

ة كما تتعهد بإحاالت اإلدارة العامة للديوانة والتي تتعلق أحيانا بموقوفين وباالنابات التحقيقي

 . التونسي وبإحاالت مصالح البنك المركزي )االعالمات بالتحيل والعرائض(

 

إدارة األبحاث الديوانية وبموجب التعهد بتلك اإلحاالت  تصبح ملزمة  وحيث أنّ 

بانجاز التحريات الالزمة بشأنها في أحسن اآلجال حتى يسرح المستثمر بضاعته ومورد 

السيارة  عربته ويستخرج المواطن جواز سفره وتستكمل األبحاث بخصوص إحاالت النيابة 

لطلبات اإلدارية على المحاكم في آجالها وحيث أن هذه العمومية واالنابات التحقيقية وتحال ا

اإلحاالت كثيرة وأغرقت إدارة األبحاث الديوانية التي تشكو من نقص فادح في الوسائل 

اإلدارة ليس لها فعال برنامج عمل سنوي ومفتقرة إلى إستراتيجية  نّ إالبشرية المادية ف

 .وبرنامج واضح في مجال المراقبة

 

 انجاز بنك معلومات يتعلق بالغشبخصوص عدم  -2
 

يعتبر بنك المعلومات المتعلق بالغش وسيلة من الوسائل الضرورية في العمل 

ه يبقى من أولويات نّ إنجازه الستغالله في أعمال التقصي والرقابة فإالديواني ورغم عدم 

بالمذكرة إدارة األبحاث الديوانية  ولعل تنفيذ إستراتيجية تعصير الديوانة المشار إليه 

نجاز هذا البنك وإعادة هيكلة إدارة األبحاث إرع في شسي 05/10/2015بتاريخ  0708379

ن من وضع إستراتيجية وبرنامج الديوانية وتمكينها من وسائل العمل الضرورية حتى تتمكّ 

 .واضح في مجال المراقبة وإعداد برنامج عمل سنوي

 

 التصرف في النزاعات الديوانية -
 

والمنصوص عليها  ":بلجنة المصالحة واالختبار الديواني " يتعلقفيما  •

لى بعث هيكل إرسائها إمن مجلة الديوانة والتي هدف المشرع من  420لى إ 411بالفصول 

مستقل عن االدارة العامة للديوانة لفض النزاعات الناشئة عن التصاريح الديوانية، فقد 
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اع في بعث هذا الهيكل وللغرض تمت مراسلة حرصت االدارة العامة للديوانة على اإلسر

مكاتبة الوزارات المعنية  تّمتوزارة العدل والمحكمة االدارية لتعيين قضاة ومستشارين كما 

لى حد اآلن لم يتم تعيين قضاة ومستشارين للغرض إه بهذا الموضوع لتعيين خبراء، غير أنّ 

 .ليبدأ هذا الهيكل في العمل الفعلي

 

المنصوص عليها :  الجهوية واللجنة المركزية للصلحبالنسبة للجان و •

مشروع األمر المحدث لها جاهز وسيعرض على اللجنة  نّ إمن مجلة الديوانة ف 322بالفصل 

 .المختصة للنظر فيه في أقرب األجال

: المشكل المتعلق بالمعايير المعتمدة لتحديد الخطايا الصلحية  بخصوص •

لى إالموضوع على لجنة الصلح المعينة باالدارة العامة للديوانة وقد اتجه الرأي  عرض

اعتماد مقاييس موضوعية سوف يقع العمل بها في المستقبل حال صدور مذكرة الصلح 

وهي معايير تعتمد  01/03/2010بتاريخ  2792707الجديدة المحينة والمعدلة للمذكرة عدد 

 .شأنها ومقدار المعاليم واألداءات المتفصية على قيمة البضاعة المخالف في

 

 ،كما تم تبيانه ضمن الرد األول :فيما يخص مراجعة قرارات الصلح  •

اليوجد مانع قانوني يمنع االدارة من مراجعة قرارات الصلح الصادرة عنها فقد ترك 

هدف دارة وباإل نّ إدارة، ورغم ذلك فالمشرع تنظيم مؤسسة الصلح للسلطة التقديرية لإل

تحث  2013سنة  فيضفاء المزيد من الشفافية على قرارات المراجعة فقد أصدرت مذكرة إ

ضرورة التعليل في صورة الموافقة على الحط من  علىفيها السادة المديرين الجهويين 

نجاز إالخطايا الصلحية وضم كل الوثائق المثبتة لحالة االعسار التي منعت المخالف من 

 .على أن يحال االقتراح على السيد المدير العام للديوانة للمصادقةالصلح بملف القضية 

 

اعتمادا على : بالنسبة لمقدار الخطية الصلحية في مواد التجارة الموازية  •

التي حددت مقدار الخطية الصلحية مرة قيمة  12/11/2011بتاريخ  2711702المذكرة عدد 

ق مرتين فان الحط من مقدار الخطية البضاعة المخالف في شأنها بعد أن كانت في الساب

مجلة الديوانة حيث تم االعتماد سابقا على لنما فرضته المراجعة التي تمت إليس اعتباطيا و
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من مجلة الديوانة الذي كانت العقوبة المالية المضمنة بها  286مرتين توافقا مع الفصل 

 2008مرتين قيمة البضاعة المخالف في شأنها وبعد صدور مجلة الديوانة الجديدة سنة 

ح بين حد أدنى وأصبحت العقوبات المالية تترا 2008ودخولها حيز التنفيذ في غرة جانفي 

طية تتراوح بين مرة ومرتين قيمة جنحة درجة أولى الخ 386مثال الفصل (وحد أقصى 

من مجلة  344وكذلك أخذا في االعتبار لمنطوق الفصل ) البضاعة المخالف في شأنها

نه المشرع من مكانية األخذ بظروف التخفيف ومكّ إالديوانة الجديدة الذي أعطى للقاضي 

يرات الجديدة لى ثلث قيمة البضاعة المخالف في شأنها وبالتالي وتبعا للتغإالحط من الخطية 

صدارها للمذكرة المشار اليها سابقا قررت أن تكون إدارة عند اإل نّ إفي مجلة الديوانة ف

الخطية في مواد التجارة الموازية مرة قيمة البضاعة المخالف في شأنها وكذلك لحث 

ه ذ أنّ إحالتها على القضاء إنهاء القضية وعدم إنجاز الصلح الصادر لهم إالمخالفين على 

نجاز الصلح إظ في السابق أنه عند اعتماد مرتين قيمة البضاعة عزوف المخالفين عن لوح

حالة ملف القضية إمما يثقل كاهل العدالة وتراكم القضايا لدى القضاء بعد تقديم الطلبات و

 . على العدالة

 

من مجلة  318بالنسبة لموضوع التفويضات المنصوص عليها صلب الفصل  •

عداد تسميات للمديرين الذين من مشموالتهم إدارة العامة للديوانة بصدد اإل نّ إ :الديوانة 

ن وزارة المالية في ما حالتها على السلط المختصة لتتمكّ إثارة وممارسة الدعوى الديوانية وإ

لى إنما سعت إدارة بهذا التوجه فقط وصدار التفويضات الضرورية ولم تكتف اإلإبعد من 

من مجلة الديوانة  318عداد مشروع تنقيح للفصل إل حيث تم يجاد حل جذري لهذا المشكإ

وتم حذف شرط التفويض،  أي يمكن للسادة المديرين  2016لتضمينه بقانون المالية لسنة 

ثارة وممارسة الدعوى الديوانية ممارسة اختصاصهم بمجرد تسميتهم في إالذين لهم حق 

 .ر الماليةمن السيد وزي تفويضصدار إلى إخططهم ودون الحاجة 

 

 263تماشيا مع الفصل :  في مايتعلق بموضوع تقديم مستنداد التعقيب •

االدارة وتالفيا لرفض الدعوى شكال أمام محكمة  نّ إمكرر من مجلة االجراءات الجزائية ف

التعقيب راسلت مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ألخذ رأيها بخصوص تعيين محامين 
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وبعد التنسيق معها تم تعيين المحامين على المستوى المركزي والجهوي للقيام بهذا االجراء 

 .للقيام بالمهمة وقد بدأ العمل بهذا االجراء منذ شهور

 

دارة راسلت اإل :لى العدالة إبالنسبة للتأخير الحاصل في تقديم الطلبات  •

الملفات  دارة بكشف تحييني لوضعيةمنها مد اإل تدارية المعنية وطلبمختلف المصالح اإل

درة تحيين الجدول المعد من حالتها على العدالة وقد تم ضمن التقرير األول لإلإالتي لم يتم 

ه من الصعب عمليا أن يتم تقديم الطلبات في حينها ه يمكن القول أنّ دائرة المحاسبات، غير أنّ 

حاث فيها نظرا للكم الهائل من القضايا الديوانية والصرفية التي تمت معاينتها وختم األب

هذا  نّ إدارة العامة للديوانة فطار مشروع تعصير اإلإه في لى أنّ إوخاصة بعد الثورة ونشير 

ستتعهد كل  حيثدارة جهوية للديوانة بكل والية إرساء إالمشكل يمكن الحد منه عمليا بعد 

دارة بتقديم الطلبات في المخالفات والجنح المرتكبة في دائرتها الترابية بعد أن كانت كل إ

دارة الجهوية مثال اإل(دارات تشرف على واليتين أو أكثر إ 07دارة جهوية وعددها حاليا إ

بسوسة تقدم الطلبات بخصوص المحاضر المحالة عليها من طرف مختلف المكاتب 

ن فصائل الحراسة والتفتيشات الديوانية التابعة ألربع واليات وهي الحدودية أو الجهوية وم

 ).سوسة، المنستير، المهدية، القيروان

 

عملية تثقيل مضامين  نّ إ: لى تثقيل الخطايا الديوانية والصرفية إبالنسبة  •

األحكام بالخطية تتم حسب أقدمية المضمون أي يتم تثقيل األحكام الصادرة مثال في سنة 

وهكذا دواليك حسب الترتيب الزمني وذلك تفاديا  2013ل األحكام الصادرة في سنة قب 2012

 الّ إمكانية سقوط العقوبة بمرور الزمن اليمكن أن تحدث إلسقوط العقوبة بمرور الزمن، و

في حالة ورود مضمون الحكم بصفة متأخرة من العدالة وقد سجلنا العديد من هذه الحاالت ، 

عداد إالنزاعات كشف الصعوبات التي تعترض مصلحة التثقيل وتم هذا وقد تولت ادارة 

لى السيد المدير العام للديوانة حول أهم المشاكل وتتمثل خاصة في ما إتقرير في الغرض 

 : يلي 
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الذي منح مدة ( 2012من قانون المالية لسنة  40عدم تقيد المحاكم بأحكام الفصل  -

صدار قرارات بسقوط العقوبة إعند ) زمنية وقدرها سنتين تعلق فيها أجال سريان مدة التقادم

 .بمرور الزمن

 .دارة لى اإلإرسال مضامين األحكام إالتأخير الحاصل في  -

صدار أحكام بسقوط العقوبة إعدم التثبت من طرف الحكام لوجود قواطع عند  -

 .بمرور الزمن

صالح مضامين األحكام إدارة بخصوص ير في الرد على مراسالت اإلالتأخ -

 .الواردة من المحاكم وتتضمن أخطاء
حاطتهما علما بتلك المشاكل إكما تمت مراسلة السيد وزير المالية ووزير العدل و

لى مختلف الهيكل إ 04/05/2015وقد صدر تبعا لذلك منشور عن وزير العدل بتاريخ 
 .قصد تالفي تلك الصعوبات اه لحثهالقضائية التابعة ل

 

 تثقيل الخطايا الديوانية والصرفية وإستخالصها -
 

حول ضعف اإلستخالص وعدم القيام بأعمال تتّبع جبرية طبقا  *
 لما تنّص عليه مجلة المحاسبة العمومية

 

على وضع خّطة عمل لتنشيط إستخالص الديون  2014تّم التركيز منذ شهر أوت 
المثقلة وبمساندة من طرف مصالح اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واإلستخالص دخلت 
مصالحنا في مرحلة اإلستخالص الجبري وكانت النتيجة أن عرفت موارد اإلدارة العامة 

حيــث المبالــغ المستخلصــة  للديوانة بعنوان إستخالص الديــون المثقلــة نقلــة نوعيــة من
ن توصلت أكانت النتيجة و .2014وكان ذلك بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر 

 604 047 2بإستخالص ما قدره  2015مصالح الديوانة خالل التسعة أشهر األولى لسنة 

تطور ( دينارا 656 70دينارا بينما كان المبلغ المستخلص في نفس الفترة للسنة الماضية 
 ).مرة 29بحوالي 
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 ما قدره 2015ولإلشارة أّن مجموع الديون المثقلة بلغ إلى موفى سبتمبر 
وذلك  و يصعب إستخالصهاأدينارا والتي تتضّمن جزء هاما معدومة  187 088 440 4
 : لألسباب التالية

 .دينارا 292 894 427 1ديــون مثقلــة على األجانب والتي تبلغ  -

 2011لسنـة  13عدد ن مثقلة على األشخاص الطبيعيين المعنيين بالمرســوم ديو -

 .دينارا 098 239 593ومن معهم والتـــي يبلـــغ مقـدارهــا ما ال يقّــل عن 

ديــون مثقلــة على األشخاص الطبيعيين التونسيين بموجب أحكام غيابية  -

 .د 407 999 766

 

حاالت وفاة، و الديون المثقلة التي شملها التقادم بمرور الزمن ويضاف إلى ذلك،

قضايا في مسك مبالغ هامة من العملة الصعبة، أعمال التتبع  قضايا في مسك مخدرات،

قضايا في طور  فرزت عن تحرير عقلة شاغرة وبالتالي عن طلب الجبر بالسجن،أ

 .الخ....في طور الصلح  التقاضي،

 

اف الديون المثقلة بموجب أحكام حضورية والتي لم يشملها استهدخاصة تم  لذلكو

واألشخاص ) د 315 247 686(التقادم بمرور الزمن على األشخاص الطبيعيين التونسيين 

 ).د 15 016 895(المعنويين التونسيين 

 

حول تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في القضايا الديوانية  *
 والصرفية

 

حــول الصعوبــات  2015أفريـــل  14تّمت مراسلة الســيد وزيــر العــدل بتاريخ 

تنفيذ األحكام القضائية على أحسن وجه  فيالتي تعترض مصالح اإلدارة العامة للديوانة 

والتي أسفرت عن إصدار منشــور من السيــد وزيــر العــدل إلــى السـادة الوكالء العامين 

 .ئناف ووكالء الجمهورية لدى المحاكم اإلدارية ورؤساء وقضاة النواحيلدى محاكم اإلست
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 حول عدم تركيز خاليا تعنى باإلستخالص بجل قباضات *
 الديوانة وعدم تعيين عدول خزينة لدى القباضات المعنية

 

الديوانة  تّم تالفي عدم توفّر العنصر البشري من حيث الكم والكيف على قباضات

مختلف القباضات الديوانية بالعنصر البشري مــع مراعــاة األولويــة حسب وذلك بتدعيم 

 .كمية العمل كما تّم القيام بدورتين تكوينيتين في مجال تنشيط إستخالص الديون المثقلة

هذا وقامت مصالح اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واإلستخالص بتعيين عدل 

نس الميناء وتكليف عدول خزينة بصفة جزئية خزينة على مستوى قباضة الديوانة بتو

 .بالنسبة لبقة القباضات الديوانية

 

 بخصوص إدراج إدارة اإلستخالص بالهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للديوانة *
 

تنفيذ إستراتيجية تعصير الديوانة التي أقـّرها محضر المجلس  هذه النقطة موضوع

والذي يشمل من أهّم نقاطه مراجعة  2015سبتمبر  07الوزاري المضّيق المنعقد بتاريخ 

 .التنظيم الهيكلي اإلداري للديوانة

  

IV- التنظيم ونظام المعلومات  
 

0T ونظرا للتطّور 1994يرجع تاريخ األمر المنظم لإلدارة العاّمة للديوانة إلى سنة ،

صدور مجلة الديوانة وبدء العمل بها منذ (الذي شهده العمل الديواني في المجال التشريعي 

وكذلك في المجال اإلجرائي إضافة إلى تطّور تّيارات التهريب، فإن األمر عدد ) 2009سنة 

ابق ، أصبح غير مواكب للعمل الديواني العصري، مّما انجّر عنه عدم تط1994لسنة  1845

 .بين التنظيم الواقعي والتنظيم حسب األمر المذكور

 



467 
 

 
 

0T إعادة  2015سبتمبر  7تقّرر خالل المجلس الوزاري المضّيق المنعقد بتاريخ وقد

وقد تشّكلت للغرض لجنة صلب اإلدارة  .تنظيم اإلدارة العاّمة للديوانة وفق تصّور مضبوط

 . 31/12/2015تنهي أشغالها قبل تاريخ العاّمة للديوانة عهد إليها هذا الملف، ويتوقع أن 

 

0Tه ولئن تّم تنظيم إدارتي المنشأ تجدر اإلشارة في هذا الخصوص إلى أنّ و

واإلستخالص بمقتضى مذكرة داخلية، فإن قاعة العمليات الديوانية أحدثت بمقتضى األمر 

 .كمصلحة ترجع بالنظر إلى كتابة الديوانة) من األمر المذكور 6الفصل ( 1845عدد 

 

0T في أّما بخصوص مكتب اإلستعالمات فقد تّم إحداثه بمقتضى نفس األمر إثر تنقيحه

، كما تّم )2004ديسمبر  21المؤرخ في  2004لسنة  2703بمقتضى األمر عدد ( 2004سنة 

. مكّرر التنصيص على تنظيمه في شكل إدارتين فرعّيتين وستة مصالح 16بمقتضى الفصل 

تّم تفصيل تنظيمها بمقتضى مذكرات  ،الهياكل ذات الصبغة األمنّية وتجدر المالحظة إلى أنّ 

أّما بخصوص إحداث خلّية المرافقة  ).على غرار مكتب األمن الديواني(داخلّية سرّية 

التابعة للحرس الديواني بميناء حلق الوادي دون نّص فيجدر التذكير أن اإلحداث يتعلّق 

العامة للديوانة وفي إطار مهاّمها العادّية المتعلقة بإجراء وليس بخلّية، ذلك أن اإلدارة 

بتنظيم إجراءات اقتياد وتسريح البضائع، فرضت مراقبة الحاويات المتجهة إلى مخازن 

الذين يمكن أن (ومغازات التسريح الديواني عن طريق المرافقة بواسطة أعوان الديوانة 

. )حاق أو إدارة الحرس الديوانييكونوا راجعين بالنظر إلى مكتب الدخول أو مكتب اإلل

ويجدر  .انصّ  26نّصا تطبيقيا لم يصدر منها سوى عدد  85تضمنت مجلّة الديوانة عدد و

التأكيد على عدم وجود فراغ ترتيبي في هذا المجال نظرا لبقاء النصوص السابقة سارية 

 .المفعول
 

إدارة العتاد والتجهبز قد تولت تجهيز كل  إنّ فبخصوص العناية باألرشيف و

اإلدارات المركزية والجهوية بالرفوف المعدنية االزمة كل ما عبرت عن حاجتها لذلك 

ا في ما يتعلق بعدم إستجابة بعض أمّ  .هدف حسن التصرف في األرشيف والعناية بهب

لبنية التحتية المقرات لشروط حفض األرشيف فإن اإلشكال المعيق يمس أساسا عدم توفر ا
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أما بخصوص قوارير اإلطفاء  .التى تستجب للشروط المطلوبة لمجابهة حجم العمل المنجز

0T253فقد تم إستصدار إذن بالتزود عدد  0T  0بتاريخT17/10/20150T  لشحن قوارير اإلطفاء

ستعمل اإلدارة على حث المديرين المركزيين و. والموضوعة على ضمة المصالح الديوانية

يد العناية بالفضاءات المخصصة لحفض األرشيف والعمل على إتباع قواعد والجهويين لمز

أما  .تنظمية أخذا بعين اإلعتبار ترقيم الملفات وترميزها لتيسير الوصول إليها عند الحاجة

 :  باالنسبة للمكاتب الديوانية التي وقع ذكرها

 

للديوانة ببن يعتبر مقر المكتب الجهوي :  المكتب الجهوي للديوانة ببن عروس -

عددا كبيرا  نّ أمع العلم و )تصريحا 100000(جدا مقارنة بحجم التصاريح  اعروس ضيق

 .جار وال يمكن إتالفه نظرا لخصوصية المكتب اأرشيف ىبقيبقى محل متابعة أي يمنها 

 

نظرا لخصوصية ملفات األبحاث الديوانية وعدم  : إدارة األبحاث الديوانية -

مدد إستبقاء الوثائق الخصوصية التابعة إلدارة العامة للديوانة قسم إدراجها في جداول 

وأمام هذه الوضعية  .األبحاث الديوانية الذي إقتصر على إتالف دفاتر المتابعة دون سواها

فإن ملفات القضايا تبقى في جميع الحاالت أرشيفا جاريا وال يمكن بأية حال إتالفها أو 

متصرف المساعد في الوثائق الفريق عمل برئاسة  قامت اإلدارة تكوينو .تحويلها

واألرشيف للوقوف على تنظيم أرشيف إدارة األبحاث اتلديوانية وكذالك أرشيف المكتب 

 .  الجهوي للديوانة ببن عروس من حيث الترميز والتصنيف

   

 التصرف في الموارد البشرية -
 

فيما يخص متابعة مآل ملفات اإلطارات المحالين على  - أ
  العطل الوجوبية

 

تمكينهم من العطلة عونا  23أعوان من ضمن  9واصل البعض منهم وعددهم 

الوجوبية مع منحهم امتيازاتهم العينية ولتسوية وضعياتهم تولى السيد وزير المالية تكوين 
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لجنة لدراسة وضعياتهم وتقديم مقترح في شأنهم وهو ما تم فعال حيث تمت تسوية 

 .من تسوية مسارهم المهنيوضعياتهم وتمكينهم 

 

 فيما يخص النقص في الموارد البشرية - ب
 

تم تدارك النقص في الموارد البشرية في بعض الهياكل على غرار إدارة األبحاث 

ومكتب االمتيازات الجبائية والقباضات خالل حركة النقل الموالية بتاريخ إبداء المالحظات 

حتى يمكن لها إنجاز من األعوان ت من العديد كما أننا مازلنا نتابع حاجيات هذه اإلدارا

 .المهام الموكلة إليها

 

 توزيع األعوان بين مختلف اإلدارات - ت
 

ارتأت اإلدارة تطوير  ،لتكريس حلول دائمة وعملية في خصوص توزيع األعوان

منظومة التصرف في الموارد البشرية وهي نقطة وردت بالمخطط االستراتيجي لإلدارة 

، وقد كونت اإلدارة لهذا الغرض فريق عمل بمساعدة 2017إلى سنة  2013 الممتدة من سنة

التدبير التوقعي للموارد البشرية حسب "تقنية من الديوانة الفرنسية إلدخال تقنيات تصرف 

االختصاص : توزيع األعوان حسب مقاييس علمية منها ةيتم بمقتضاه مراعا ".الكفاءات

لمشروع شرعت اإلدارة بإعداد دراسة يتم من خاللها وفي إطار نفس ا. والكفاءة والخبرة

لكل مكتب والمهام المكلف بها كل عون لمعرفة النقائص والقيام بالتعديالت  الحاجيات تحديد

 .الالزمة

 

 التنظيم المالي -
 

هذا المشروع هو من  فإنّ  بخصوص تأّخر بناء مقر اإلدارة العامة للديوانة-   

أنظار وزارة التجهيز بإعتبارها صاحب مشروع مفّوض وذلك على مستوى الدراسة 
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ويقتصر دور اإلدارة العامة للديوانة على خالص كشوفات الحساب بعد . والمتابعة والتنفيذ

 .التأشير عليها من طرف مصالح وزارة التجهيز

 

 رتصرف في التغييرات وتطويبخصوص صفقات إقتناء تكنولوجيا أّسكودا وال -
إدارة الشؤون المالية يقتصر دورها على توفير اإلعتمادات  االنتقائية، فإنّ  منظومته

الضرورية إلنجاز المشاريع ونشر طلبات العروض طبقا لمقتضيات األمر المنظم للصفقات 

رى من مشموالت مصالح أخ فهوأما تحديد الحاجيات  .العمومية وتراتيب البنك العالمي

 .باإلدارة العامة للديوانة

 

  بخصوص عقد صيانة أجهزة التفتيش باألشعة -

 

وهي أجهزة متنقلة تّم . إن قيمة الصيانة جزافي مهما كان موقع تركيز األجهزة

إمكانية تغير موقعها كل ما إقتضت مع إقتناؤها قصد إستغاللها في المعابر الحدودية 

استوجبت كثافة  2011أوت         وخالل الفترة من جويلية إلى . ضرورة العمل ذلك

النشاط بميناء حلق الوادي الشمالي تركيز ثالثة أجهزة لذلك تّمت صيانتها على عين المكان 

رتب عن وقد ت .انتحيث أصبح عدد عمليات الصيانة لهذه األجهزة ستة عوض عن اثن

التحوير في مواقع تركيز الجهزة زيادة في عدد الصيانات الوقائية بعنوان شهري جويلية 

تدخال ولم يقم المزود بطلب الترفيع في ثمن  18تدخال عوضا عن  19إلى  2011وت أو

األخذ  2014ديسمبر  31إلى  2012جانفي  01 وقد تّم عند تجديد عقد الصيانة من. الصفقة

هذه المعطيات وأصبح موضوع الصفقة مرتبط بعدد األجهزة دون تحديد بعين اإلعتبار 

 .أماكن التركيز

 

  صرف اإلعتمادات -
 

ه لم يتّم تنفيذ مشروع تهيئة نسبة مقبولة خاصة وأنّ  % 85تعتبر نسبة إستهالك 

المنفذ المشترك براس جدير نظرا إلنعدام الظروف األمنية المالئمة، وكذلك نتيجة لعدم 
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سيارة رباعية الدفع بعد أن تّم نشر طلب عروض في الغرض وتّم إعالنه غير  84إقتناء 

 .رهمثمر وإعادة نش

 نظام المعلومات -
 

في إطار تنفيذ استراتيجية تعصير الديوانة الذي تقرر خالل المجلس الوزاري 

، تم إحداث لجنة قيادة على مستوى اإلدارة 2015سبتمبر  7         المضيق المنعقد بتاريخ

ولجان فرعية لتجسيم ) 2015أكتوبر  05بتاريخ  0708379مذكرة عدد (العامة للديوانة 

المحاور الرئيسية لتعصير الديوانة ومن بينها إحداث اللجنة الفرعية إلرساء منظومة 

تمد لجنة القيادة بمشروع  معلوماتية جديدة للديوانة، وقد انطلقت أشغال هذه اللجنة  على أن

العناصر المرجعية إلرساء نظام معلوماتي جديد للديوانة خالل النصف األول من شهر 

  .2015نوفمبر 

 

ّم إعادة النظر في تنظيم وتسيير إدارة اإلحصائيات واإلعالمية من خالل الفصل وت

بين وظائف التطوير وإدارة قاعدة البيانات، وذلك بتعيين إطارين ساميين من مركز 

في ما يتعلق " سند"اإلعالمية لوزارة المالية برتبة مهندس عام لإلشراف على منظومة 

مكلف باإلشراف على قواعد البيانات واألنظمة  بتطوير البرمجيات وصيانتها وآخر

مراسلة (وبذلك تم الفصل بين الجمع في الوظائف المتنافرة ". سند"األساسية لمنظومة 

 ).2015جانفي  26بتاريخ  17مركز اإلعالمية لوزارة المالية عدد 

 

تم إحداث لجنة صلب وزارة المالية تشرف عليها شركة شبكة تونس للتجارة و

مهمتها مراجعة النصوص القانونية التي لها عالقة باإلمضاء والدفع اإللكتروني لتطوير 

اإلجراءات الديوانية، وقد انطلقت أشغال هذه اللجنة على أن تقدم مشروعا متكامال خالل 

 .2015شهر ديسمبر 
 

فاقية المبرمة بين اإلدارة العامة للديوانة وشركة شبكة تونس للتجارة تعتبر االتو

، بينما تطورت عمليات تبادل المعطيات بين 2001سنة في ها أبرمت غير محينة باعتبار أنّ 
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النظامين ليشمل إجراءات ديوانية  جديدة لم يتم التنصيص عليها باالتفاقية، إالّ أنه على 

 2015مارس                التي انطلق العمل بها خالل شهر  غرار السندات مضمونة الدفع

 .تم إمضاء اتفاقية تبادل في شأنها و هذا ما يدعونا إلى مراجعة االتفاقية األولى

 

تّم إحداث لجنة مشتركة بين اإلدارة العامة للديوانة واإلدارة العامة لالستخالص و

ومنظومة " سند"ول المناسبة لربط منظومة ومركز اإلعالمية لوزارة المالية قصد إيجاد الحل

، إالّ أن أعمال هذه اللجنة لم تحقق أي تقدم في الموضوع، كما طلبت اإلدارة العامة "رفيق"

للديوانة من مركز اإلعالمية لوزارة المالية تمكين قباض الديوانة من النفاذ إلى منظومة 

أّما تطبيقة التصرف في المحجوز وتطبيقة  .هذا العمل لم يتم إنجازه إلى اآلن نّ أإالّ " رفيق"

الحجز المؤقت فقد تم تحيينهما على إثر مالحظات هيئة الرقابة العامة للمالية، وينكب اآلن 

أّما تطبيقة التصرف في المحجوز وتطبيقة  .فريق التطوير على إعداد البرمجيات الجديدة

قابة العامة للمالية، وينكب اآلن الحجز المؤقت فقد تم تحيينهما على إثر مالحظات هيئة الر

 .فريق التطوير على إعداد البرمجيات الجديدة
 

كل هذه اإلخالالت سيتم تجاوزها خالل تطوير النظام المعلوماتي الجديد، أماّ 

بالنسبة للحاالت االستثنائية لتمكين المتعاملين االقتصاديين من تصفية تصاريح التوريد حتى 

فع اليد فإنه يتم معالجة هذه الملفات حالة بحالة بالتنسيق بين يتمكنوا من الحصول على ر

أما التطبيقة المتعلقة . مكتب الديوانة وإدارة النظم الديوانية وإدارة اإلحصائيات واإلعالمية

، ولم يتم اإلشارة إليها "سند"بإيداعات لضمان الحقوق فهي مستقلة منذ بداية العمل بمنظومة 

بالعمليات الديوانية ذات العالقة حتى يتم آليا تصفيتها ومتابعتها من من قبل القباض لربطها 

رت قواعد وهذا التطوير ممكن إذا توفّ . طرف قباض الديوانة حتى ال تفوت اآلجال القانونية

 .العمل واإلجراءات المتبعة طبقا للنصوص القانونية

 
دائرة  المدَونة بتقرير المالحظات بعين اإلعتبار كلّ  العامة للديوانة اإلدارة وستأخذ

 .الوسائل ىكل النقائص واإلخالالت بشت يوستعمل على تالف المحاسبات
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