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بسم هللا الرحمان الرحيم
السيد رئيس الحكوهة،
ّ
السيدات والسادة أعضاء الهجمس الوطىي التاسيسي،
ّ

السيدات والسادة أعضاء الحكوهة،
ّ
السيدات والسادة رؤساء الهىظهات الوطىية و الدولية،
السيدات والسادة أعضاء الهجمس الوطىي لمجباية،

حضرات الضيوف الكرام،
سيداتي سادتي ،

يﺸﺭﻓىي ﺃو ﺃﺭحﺏ بﻜن جهيﻌا َﺃو ﺃﺸﻜﺭﻜن عمﻰ تمبية ﺍلﺩعَﺓ
لمحضَﺭ َﺍلهساٌهة ﻓي ٌﺫﺍ ﺍلهمتﻗﻰ الذي تىظهً و ازرة الهالية بهىاسبة
اىﻌﻗاد الهجمس الوطىي لمجباية و استسهحكم ﻓي الترحيب الحار بالسيد

عمي الﻌريض رئيس الحكوهة الذي ﻖبل هﺸكو ار الدعوة لمحضور و اﻓتتاح

ٌذا الهمتﻗﻰ ايهاىا هىً بجدية الﻌهل الذي تم اىجازي و اٌهية الهادة
هوضوع االصالح .

َبﻌيﺩﺍ عو ﺍلهحاضﺭﺍﺕ ﺍلىﻅﺭية عمﻰ ﺃٌهيتٍا ﻓي تﻌهيﻕ ﺍلتﻔﻜيﺭ ،ﻓﺈو
ٌﺫﺍ ﺍلهمتﻗﻰ سيﻜَو ﻓﺭصة لمتﻗييم و التحميل َﺍالستﻔاﺩﺓ هو تجاﺭﺏ
بﻌضىاَ ،تﻗﺭيﺏ َجٍاﺕ ﺍلىﻅﺭ حَل هﺸروع إصالح الهىظوهة الجبائية
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الذي ٌو اليوم بين أيديكم بها يضهو هصمحة اﻖتصادىا الوطىي ﺍلتي ىتَﻕ

جهيﻌا ﺇلﻰ تحﻗيﻗٍا.
ﺴﻴﺩﺍﺘﻲ ﺴﺎﺩﺘﻲ،

يجهﻌىا ﺍليَن ﻓي ٌﺫﺍ ﺍلﻅﺭﻑ ﺍلهﻔصمي هو تاﺭيﺦ بالﺩىا  ،بﻌﺩ

ﺍلﺜَﺭﺓ هوضوع بالغ االٌهية لدى ﺍلسياسييو

و رجال وىساء األعهال

َﺍﻹعالن و الهٍىيين َﺍلهٍتهيو بالﺸﺄو ﺍلﻌان و الهواطىين بصﻔة عاهة أال
وٌو اﻹصالح الجبائ ــي ولﻌــل كمهة هواطىة ال هﻌىــﻰ لٍا ﻓي غير جباية

سميهة و عادلة .

إن إصالح الهىظوهة الجبائية ٌو هﺸروع وطىي يىدرج ضهن إطار

سياسة اﻖتصادية واجتهاعية

إصالحية ﺸاهمة ﺸرعت ﻓيٍا الحكوهات

الهتتالية غداة الﺜورة وال تزال هتواصمة ويجب ان تتواصل رغم كل

الضغوطات و الٍزات و التحديات التي يحتهٍا الوضع االىتﻗالي ألىً

بدون إصالح ال يهكن بىاء هىوال تىهية جديد يتىاسب هع تطمﻌات ﺸﻌبىا

و أٌداف ﺜورتىا ويىسجم هﺸروع إصالح الهىظوهة الجبائية هوضوع

هجمسىا اليوم هع توجٍات هﺸروع الدستور التوىسي الجديد الذي يىص

عمﻰ أن "أداء الضريبة و تحهل التكاليف الﻌاهة واجب وﻓق نظام عادل و

هىصف تضع الدولة

اآلليات الكﻔيمة

بضهان استخالص الضريبة

والتكاليف الﻌاهة وحسن التصرف ﻓي الهال الﻌهوهي و هﻗاوهة الﻔساد

والتٍرب الجبائي".
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ويﻌد ٌذا الهﺸروع هن أوكد أولويات

الهرحمة االىتﻗالية وهن

الهﺸاريع التي هن ﺸﺄىٍا الهساٌهة ﻓي تحﻗيق أٌداف الﺜورة وخاصة هىٍا
التىهية والﻌدالة االجتهاعية وتكاﻓؤ الﻔرص لكاﻓة الهواطىين والهواطىات.

ىظر لها عاىتً البالد طوال سىوات هن هظاٌر التﻔاوت بين الﻔئات
و ا

والجٍات واألجيال و الﻌوائق أهام الهستﺜهرين الىزٌاء الﻔاعمين ﻓي الﻗطاع
الهٍيكل والالهساواة أهام الضريبة و التوزيع الغير عادل لمﺜروة ىرى أىً

هن واجبىا األعمﻰ أن ىسﻌﻰ إلﻰ خمق هىاخ ﺜﻗة جديد بين الهواطىين و
الﺸركات هن جٍة و هؤسسات الدولة حيث تكون الدولة ﻓي خدهتٍم و

خدهة الصالح الﻌام وتﻌهل عمﻰ أسس الىجاعة ،هﻌتهدة ﻓي ذلك الﺸﻔاﻓية

و الحوكهة الرﺸيدة والهﻔتوحة ﻓي هﻌاهالتٍا هﻌٍم بدءا هن استخالص

الضارئب إلﻰ حسن تدبير الىﻔﻗات الﻌهوهية هن ىﻔﻗات تسيير و ىﻔﻗات
اجتهاعية واستﺜهارات عهوهية تطابﻗا هع روح هﺸروع دستور ىا الجديد
الذي يؤكد أن "اﻹدارة الﻌهوهية ٌي ﻓي خدهة الهواطن والصالح الﻌام

تنظم وتﻌهل وﻓق هبدأ الحياد والهساواة ووﻓق ﻖواعد الﺸﻔاﻓية والىزاٌة

والىجاعة".

كها ىرى أىً هن واجبىا أن ىدعم اﻖتصادىا الوطىي و أن ىسﻌﻰ إلﻰ

تطويري وترسيﺦ ديهوهتً بخمق هىاخ هالئم لألعهال يحﻔز عمﻰ الهبادرة
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واالستﺜهار ويرىو لتىهية هحمية وجٍوية عادلة وهستداهة ويﻗاوم أﺸكال
التٍريب و الغش و التٍرب الجبائي.

وبالىظر إلﻰ الدور الهركزي لمجباية ﻓي :
 )1تهويل هيزاىية الدولة حيث تهﺜل الهوارد الجبائية ( أي دون اعتبار

االهتيازات الجبائية ) حوالي % 80هن الهوارد الذاتية هن جٍة وتهكن

هن تغطية ﺜمﺜي (  ) 3/2تدخالت الدولة دون الدين الﻌهوهي (تصرف و

تىهية ) هن جٍة أخرى ،

 )2االستﺜهار واالىتصاب ﻓي الهىاطق الداخمية والتصدير واعتبار

الىظام الجبائي كهحرك لمتىهية االجتهاعية واالﻖتصادية و تﻌزيز عالﻖة

الﺸراكة و الﺜﻗة هع الهطالبين بالضريبة ،
 )3تكريس هبدأ الﻌدالة االجتهاعية والتوزيع الﻌادل لمﺜروات وهحاربة
الغش و تحﻗيق التىهية الهستداهة والتوازن بين الجٍات .

هبسط وعادل
ﻖررىا إصالح الهىظوهة الجبائية بٍدف وضع ىظام جبائي ّ
ذي ىجاعة وهردودية عالية وارساء إدارة عصرية وﺸﻔاﻓة.
وﻖد اعتهدىا ﻓي ذلك هىٍجا تﺸاركيا يرتكز عمﻰ التﺸاور والتﺸارك بين
اﻹدارة وهختمف الهتدخمين ﻓي الهيدان واألطراف االجتهاعية هن هىظهات

تم
وطىية و خبراء وجاهﻌيين
وهكوىات الهجتهع الهدىي طوال  6أﺸٍر ّ
ّ
5

خاللٍا عﻗد ها ال يﻗل عن  200جمسة عهل لكي تتاح الﻔرصة لمجهيع
ﻹبداء الرأي و تﻗديم الهﻗترحات .

ٌاهة ﻓي اعتﻗادىا اذ تتوج أعهال المجان
ويﻌتبر ٌذا االجتهاع هحطة ّ
بٍذا الهوعد االستﺜىائي الذي ىﻌرض بهﻗتضاي باكورة أعهالىا لمىﻗاش

والحوار وتبادل اآلراء وعمﻰ ضوء ىتائج ٌذا المﻗاء سوف ىىطمق ﻓي
استﺸارة وطىية وجٍوية حول ٌذا الهﺸروع .
ﺴﻴداﺘﻲ ﺴﺎدﺘﻲ ،

إن استكهال إصالح الهىظوهة الجبائية وتطبيﻗً عمﻰ أرض الواﻖع

سيغير التﺸريع واﻹدارة الجبائية ﻓي توىس بحيث سيسﻌﻰ إلﻰ إدهاج كل

ﻓئات الهجتهع هن ﺸركات وأﻓراد ،ىساء ورجال أغىياء وهٍهﺸين  ،لتحﻗيق
هىظوهة جبائية عادلة توﻓق بصﻔة هتوازىة بين دورٌا الهالي هن جٍة و

دورٌا االﻖتصادي االجتهاعي هن جٍة أخرى،
الصالح الﻌام.

تىصف الجهيع وتخدم

لذلك ﻓاىي أطمب هن الجهيع وبكل إلحاح السٍر عمﻰ استكهال ٌذا

االصالح و ادخالً حيز التطبيق بالرغم هها يستوجبً ذلك هن طول ىﻔس
وهن توﻓير هوارد بﺸرية و هادية حتﻰ ال يبﻗﻰ ٌذا االصالح حب ار عمﻰ

ورق هﺜل عديد الهﺸاريع الهمﻗاة ضهن الرﻓوف .
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وﻓي الختام ال يسﻌىي إال أن أتﻗدم هن جديد بالﺸكر الجزيل إلﻰ كل هن

ساٌم هن ﻖريب أو هن بﻌيد ﻓي أعهال إصالح الهىظوهة الجبائية  .كها

أدعو كل الهتدخمين عمﻰ هستوى التطبيق هن ﻖباضات هالية وهصالح

أداءات إلﻰ السٍر عمﻰ حسن تطبيق الهىظوهة الجديدة والهحاﻓظة عمﻰ
الهكتسبات التي جاءت بٍا.

وﻓﻗىا اهلل جهيﻌا إلﻰ ها ﻓيً خيرتوىس وىهوٌا ورخائٍا .

و الﺴالم عمﻴكم ورحمة اهلل و بركﺎﺘه .
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