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ملخص:
تلعب الجباية العادية دورا مهما Uي تمويل العمليات املالية للدولة والجماعات املحلية عIى حد
سواء ولعل ابرزها تلك الجباية املحصلة لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية،
klدف هذﻩ الورقة البحثية اfى دراسة تطور تقديرات الجباية العادية Uي الجزائر للسنوات
 ،2020-2015كما klدف اfى التعريف بصندوق التضامن والضمان ثم تبيان حجم ونسبة الجباية
العادية املحصلة له للفyzة املمتدة بwن  .2019-2009وقد توصلت هذﻩ الدراسة اfى ان نسبة الجباية
العادية املوجهة اfى صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية تفوق  %41من اجماfي الجباية
العادية املوجهة لصالح الجماعات املحلية Uي الجزائر.

كلمات مفتاحية :الجباية العادية ،الجماعات املحلية ،صندوق التضامن والضمان.
تصنيف .K34, H62, H27, C4 : JEL

Abstract:
Regular levies play an important role in financing the financial operations of
both the state and local communities, the most prominent of which is the
collection collected in favour of the Solidarity and Security Fund for local
communities ,
This paper aims to determine the structure of the ordinary collection in
Algeria, as well as to introduce the solidarity and guarantee fund and then to
indicate the size and percentage of the regular collection collected during the
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period between 2009 and 2019, this study has found that the percentage of regular
levies directed to the solidarity fund The guarantee for local communities is more
than 41% of the total regular collections for local communities in Algeria.
Keywords: regular collection, local groups, solidarity & guarantee fund.
Jel Classification Codes: C4, H27, H62, K34.
__________________________________________

املؤلف املرسل :بن بوريش رضإ ،الايميل.benbouriche1984@gmail.com :
 .1مقدمة:

نتيج ــة الف ــوارق املالي ــة املوج ــودة ب ــwن البل ــديات والوالي ــات ،وك ــذا نتيج ــة عج ــز بع ــض الجماع ــات
املحلية عIى تجسيد مشاريعها التنموية بأريحية ،قامت الحكومـة الجزائريـة بإنشـاء مـا يسـم بالصـندوق
املشyzك للجماعات املحلية Uي الجزائر ،والذي تم اصالحه سنة  2014ليصـبح حاليـا بمـا يسـم صـندوق
التضامن والضمان للجماعات املحلية.
جـاء هــذا الصــندوق قصــد تجســيد التضــامن املـاfي بــwن البلــديات والواليــات وضــمان املــداخيل
الجبائية ،حيث انـه وحسـب املـادة  212مـن القـانون  10-11املـؤرخ Uـي 22يونيـو مـن سـنة 2011واملتعلـق
بالبلدي ــة وك ــذا بموج ــب ن ــص امل ــادة  177م ــن الق ــانون رق ــم  07-12امل ــؤرخ  Uــي  21فyاي ــر م ــن س ــنة 2012
واملتعلــق بالواليــة فانــه يــدفع صــندوق التضــامن لكــل مــن البلــديات والواليــات مخصــص ســنوي باملعادلــة،
وه ــذا املخص ــص موج ــه لقس ــم التس ــيU ywـ ـي مwاني ــة الوالي ــة والبلدي ــة  k¢ــدف تغطي ــة النفق ــات الاجباري ــة
ونفق ــات التس ــي ywكأولوي ــة ،كم ــا يس ــاهم ه ــذا الص ــندوق  Uــي تق ــديم اعان ــات التجه wــ والت ــوازن والاعان ــات
الاسـتثنائية لكــل مـن البلــديات والواليــاتU ،ـي حــwن يتكفـل صــندوق الجماعــات املحليـة للضــمان بتعــويض
ناقص قيمة الايرادات الجبائية بالنسبة للمبلغ املتوقع تحصيله مقارنة باملبـالغ املحصـلة فعليـا واملقيـدة
 Uــي مwاني ــة البلدي ــة والوالي ــة وه ــذا حس ــب ك ــل م ــن امل ــادتwن  214و 178م ــن ق ــانون البلدي ــة والوالي ــة ع Iــى
التواfي.
مــن املعلــوم ان هــذا الصــندوق يمــول مــن خــالل جـزأ مــن الجبايــة العاديــة ال¨ــ§ تشــمل عIــى جملــة
مــن الضـرائب والرســوم املحليــة امل َ
قسـم حصــيلkªا بنســب معينــة بــwن كــل مــن البلــديات ،الواليــات ،الدولــة
وبعض الحسابات والصناديق الخاصة.
انطالقا من كل ما سبق يمكن طرح الاشكالية التالية:
ما Yي نسبة الجباية العادية املوجهة لصالح صندوق التضامن والضـمان للجماعـات املحليـة
:ي الجزائر؟
فرضيات الدراسة:
لالجابة عIى اشكالية هذﻩ الدراسة ننطلق من الفرضيات التالية:
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 صـ ــندوق التضـ ــامن والضـ ــمان للجماعـ ــات املحليـ ــة يعـ ــاني مـ ــن نقـ ــص  Uـ ـي الجبايـ ــة املحصـ ــلةلصالحه.
 نســب الجبايــة العاديــة املوجهــة لتمويــل صــندوق التضــامن والضــمان للجماعــات املحليــة Uــيالجزائر تؤثر عIى حجم الجباية العادية املوجهة للبلديات والواليات.
اهمية الدراسة:
تكمــن اهميــة هــذﻩ الدراســة Uــي تحديــد مفهــوم الجبايــة العاديــة ومكوناklــا Uــي الجزائــر ثــم تحديــد
حجــم تطورهــا خــالل الســنوات  2015اfــى  2020ومقارنkªــا بحجــم الجبايــة غwــ yالعاديــة إfــى تحديــد الاطــار
القانوني لصندوق التضامن والضمان وتوضيح مهامه باإلضافة اfى تبيان الحصة السنوية ال¨§ يتحصل
م´kا من الجباية العادية والذي يعت yموضع الدراسة وكل ذلك خالل الفyzة املمتدة بwن 2009و.2019
منهج الدراسة:
لإلجابــة عIــى هــذﻩ الاشــكالية وانجــاز هــذا البحــث اعتمـدنا عIــى املــنهج الوصــفي التحليIــي Uــي تقــديم
مفهــوم الجبايــة العاديــة Uــي الجزائــر وتقــديم الاطــار النظــري لصــندوق التضــامن والضــمان ،باإلضــافة اfــى
اعتم ــاد امل ــنهج الاحص ــائي  Uــي جم ــع مجموع ــة م ــن الارق ــام وتبوي k¹ــا ج ــدوليا  k¢ــدف تبي ــان حج ــم الجباي ــة
العادي ــة وتطورهـ ــا خ ــالل سـ ــنوات الدراس ــة ونسـ ــبة مس ــاهمkªا Uـ ــي تموي ــل صـ ــندوق التض ــامن والضـ ــمان
للجماعات املحلية.
 .2مفهوم وأهمية الجباية العادية:
 . 1.2مفهوم الجباية:

Uي اصله جاء مصطلح الجباية من الكلمة الالتينية ” “fiscusوال¨§ تع¼§ Uي اللغة العربية بالقفة
ال¨§ كانت تستعمل كأداة لتلقي وجمع النقود )شاوي ،2016 ،صفحة  ،(56اما Uي مفهومها التنظيم§
فم´kم من يرى ان مصطلح الجباية يع¼§ جملة القوانwن والقواعد ال¨§ تنظم العالقة القائمة بwن الادارة
الجبائية والخاضعwن ملختلف الضرائب والرسوم واملساهمات الاجتماعية )بن خزناÁي  ،2018 ،صفحة
U ،(92ي حwن يعرفها آخرون عIى اkÂا مختلف الاقتطاعات الاجبارية من الضرائب والرسوم ال¨§ تفرضها
الدولة عIى املواطن واملؤسسات الاقتصادية العمومية م´kا أو الخاصة )ساÁي ،2017 ،صفحة .(204
اما اذا حاولنا التعمق Uي هذا املصطلح فإننا نجد ان الجباية Uي مفهومها اللغوي العربي تع¼§
الجمع والتحصيل وحفظ حقوق الدولة من الدخل )الزع ،2009 ، §Åصفحة  (276ومختلف العوائد
ال¨§ يمكن ان تساهم Uي قيام املجتمع والدولة وهذا سواء من املوارد املعتمدة Uي الانظمة الحالية مثل
الضرائب ،الرسوم والاتاوة او تلك ال¨§ كانت تعتمد Uي الانظمة واملماليك والامم السابقة عIى غرار
الدولة الاسالمية ال¨§ كانت تعتمد Uي مداخيلها وجبايkªا عIى الزكاة والصدقات وغ ywذلك من املوارد ال¨§
كانت تج Åلقيام الدولة وضمان بقاء واستمرارية الانظمة.
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تستعمل الجباية ايضا Uي بعض املجتمعات كوسيلة ملعاقبة بعض املنحرفwن عIى النصوص
القانونية او معاقبة املتجاوزين عIى بعض الاعراف والقواعد الاجتماعية.
 . 2.2أهمية الجباية:

تظهر اهمية الجباية من خالل حجم الايـرادات ال¨ـ§ تعـود k¢ـا الدولـة مـن الضـرائب والرسـوم ال¨ـ§
ي ــتم م ــن خالله ــا تموي ــل مختل ــف القطاع ــات لتحقي ــق اش ــباع امل ــواطنwن وت ــوف ywمختل ــف الب¼ ــ التحتي ــة
والحاجيات الضرورية من طرق ،مدارس ،مستشفيات وغ ywذلك.
تظهر ايضا اهمية الجباية عند املواطن وهذا من خالل التوزيع العادل للعائدات الضريبية ال¨§
تجبkÉا الدولة ،حيث يـتم اعـادة توزيـع الضـريبة بـwن مختلـف طبقـات املجتمـع والاشـخاص الخاضـعة لهـا
توزيعا عادال مما يقلل من الفوارق الاجتماعية بwن افراد املجتمع )شاوي ،2016 ،صفحة .(57
 .3.2مكونات الجباية العادية :ي الجزائر:

م ــن املعل ــوم ان النظ ــام الجب ــائي الجزائ ــري يعتم ــد  Uــي تموي ــل السياس ــة املالي ــة ع Iــى ن ــوعwن م ــن
الجباي ــة ،الاو fــى  Ëــي الجباي ــة غ wــ yالعادي ــة واملتمثل ــة  Uــي الجباي ــة البyzولي ــة حي ــث يعتم ــد عل kÉــا  Uــي تموي ــل
مwانيـة الدولــة بنســب ووفــق اســس قانونيــة محــددة ،وســميت بالجبايــة غwــ yالعاديــة الن الدولـة ال تعتمــد
عل kÉــا بص ــفة اساس ــية  Uــي تموي ــل املwاني ــة وه ــذا رغ ــم النس ــبة العالي ــة ال¨ ــ§ تس ــاهم  k¢ــا ه ــذﻩ الجباي ــة  Uــي
التموي ــل ،ام ــا الن ــوع الث ــاني م ــن الجباي ــة فه ــو الجباي ــة العادي ــة وس ــميت  k¢ــذﻩ التس ــمية نظ ـرا الن الدول ــة
تعتمـد علkÉــا بصــفة دوريــة ومضــمونة ،حيــث تشــمل مختلــف الاقتطاعــات الاجباريــة املفروضــة مــن طــرف
الدولة عIى املواطنwن واملؤسسات الاقتصادية وال¨§ تحدد لنـا مكونـات الجبايـة العاديـة Uـي الجزائـر حيـث
تشمل كل من الضرائب املباشر ال¨§ غالبا ما تسkªدف الدخل مثل الضريبة عIى الدخل  IRGوالضريبة
عIى ارباح الشركات ) IBSساÁي ،2017 ،صفحة  ،(205والضرائب غ ywاملباشرة ال¨§ تفرض عIى الانفاق
ومــن ابرزهــا الرســم عIــى القيمــة املضــافة  ،TVAباإلضــافة اfــى حقــوق التســجيل والطــابع مثــل عقــود نقــل
امللكية )شاوي ،2016 ،صفحة  (57واخرى مثل حقوق التسجيل والطابع والحقوق الجمركية.
 .4.2ارقام حول تقديرات الجباية العادية للدولة :ي الجزائر :2020-2015

حاول ــت الجزائ ــر م ــن خ ــالل العدي ــد م ــن املب ــادرات الاص ــالحية للنظ ــام الجب ــائي الجزائ ــري تحس ــwن
املردود الجبائي وكذا تحسwن دور الضريبة Uي تمويل العمليات املالية للدولة والجماعات املحلية.
رغ ــم ه ــذﻩ الاص ــالحات ورغ ــم الجه ــود املبذول ــة  Uــي ذل ــك الا ان الجباي ــة غ wــ yالعادي ــة او م ــا يس ــم
بالجباي ــة البyzولي ــة ال ت ـزال تغط ــي نس ــبة معت ــyة تف ــوق  Uــي بع ــض الس ــنوات نس ــبة الـ ـ  %50م ــن اجم ــاfي
نفقــات الدولــة ،كمــا تعتمــد ايضــا كمــورد هــام Uــي تمويــل معظــم املشــاريع وال ـyامج التنمويــة ذات الطــابع
الـوط¼§ ممـا جعـل مـن الجبايــة العاديـة مـوردا ال يرتكـز عليـه بصــفة اساسـية Uـي مwانيـة التجهwـ العمــومي
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بــل غالبــا م ــا يعتمــد عل kÉــا Uــي مwاني ــة التســي ywباإلضــافة توجي ــه نســب معين ــة م´kــا ا fــى تمويــل الجماع ــات
املحلية وبعض الصناديق الخاصة.
ســنحاول م ــن خــالل ه ــذﻩ النقطــة تبي ــان حجــم التق ــديرات الجبائيــة للجباي ــة العاديــة  Uــي الجزائ ــر
وم ــدى الاتجــاﻩ ال ــذي تعرف ــه  Uــي الس ــنوات الاخ wــyة م ــع تق ــديم حج ــم مس ــاهمة اغل ــب الض ـرائب والرس ــوم
املكونة للجباية العادية خالل الفyzة املمتدة بwن  2015و.2020
املبالغ) الف دج(.
جدول:1تطور تقديرات الجباية العادية ا}ى حجم الجباية الكلية للدولة .2020-2015
الجباية
الجباية
نسبة )(3)/ (2
نسبة )(3)/ (1
السنوات الجباية العادية )(1
الكلية)(3
الب~ولية)(2
4188650
41.13
1722940
58.86
2465710
2015
4405230
38.19
1682550
61.80
2722680
2016
5045494
43.6
2200120
56.39
2845374
2017
5809245
47.78
2776218
52.21
3033027
2018
57558875
47.15
27144695
52.84
30414180
2019
5247190
41.93
2200325
58.06
3046865
2020
املصدر :قوانwن املالية لسنوات الدراسة.

kÑدف الجدول اعالﻩ اfى تبيان مكانة الجباية العادية للدولة باملقارنة اfى مكانة الجباية البyzولية
 Uــي تموي ــل املwاني ــة العام ــة .واملالح ــظ ان ــه من ــذ س ــنة  2015ا fــى غاي ــة س ــنة  2020فاق ــت نس ــبة مس ــاهمة
الجبايـ ـ ــة العاديـ ـ ــة نسـ ـ ــبة الـ ـ ـ ـ  %50اذ بلغـ ـ ــت مـ ـ ــا نسـ ـ ــبته  %58.86سـ ـ ــنة  2015لyzتفـ ـ ــع اfـ ـ ــى مـ ـ ــا نسـ ـ ــبته
%61.80ســنة  2016ثــم انخفضــت اfــى مــا دون ذلــك بــwن ســنوات  2017و 2019وهــذا بمعــدل ال يتعــدى
 %54بــwن الســنتwن ثــم عــاودت الارتفــاع مــن جديــد لتصــل اfــى مــا نســبته  %58.06حســب تقــديرات قــانون
املالية لسنة .2020
اما الجباية البyzولية او ما يسم بالجباية غwـ yالعاديـة فـيمكن القـول ان نسـب مسـاهمkªا تzـyاوح
م ــا ب ــwن  38و %42خل ــال ه ــذﻩ الس ــنوات م ــا يب ــwن ان الاص ــالحات ال¨ ــ§ باش ــرklا الجزائ ــر م ــن اج ــل اح ــالل
الجبايــة العاديــة مكــان الجبايــة غwــ yالعاديــة Uــي الســنوات الســابقة بــدأت تــأتي ثمارهــا ،غwــ yانــه ال يمكــن
القــول ان اج ـراء اح ــالل الجبايــة العاديــة مك ــان الجبايــة غwــ yالعادي ــة قــد اخــذ مكان ــه بالكامــل وه ــذا الن
تراجع تقديرات الجباية البyzولية يعود فقط اfى تراجع واkÂيار اسعار النفط Uي السنوات الاخywة ما دفع
بالجزائر اfى اعادة النظر Uي السعر املرجÓي للyميل والذي يعتمد كأهم مؤشر Uي اعداد السياسة املالية
للدولة.
جدول  :2تطور تقديرات مختلف مكونات الجباية العادية للسنوات  .2020-2015املبالغ )الف دج(.
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السنوات

الضرائب
املباشرة

2015
2016
2017
2018
2019
2020

947950
1058220
1297668
1391701
14539117
1428440

الرسم عى رقم
الاعمال

الضرائب
غ~ املباشرة

حقوق التسجيل
والطابع

الحقوق
الجمركية

76500
89730
114981
136805
1085482
93944

517000
555350
345570
397405
3488706
294691

920260
4000
1014380
5000
1047601
9563
1097116
10000
11200874
100000
1182631
47159
املصدر :قوانwن املالية لسنوات الدراسة.

 Uـ ــي الس ـ ــياق الع ـ ــام نالح ـ ــظ ان الاتج ـ ــاﻩ الع ـ ــام للتق ـ ــديرات الجباي ـ ــة العادي ـ ــة  Uـ ــي النظ ـ ــام الجب ـ ــائي
الجزائري يعـرف اتجاهـا ايجابيـا وهـذا مـن خـالل الارتفـاع املسـتمر للتقـديرات الجبائيـة ملختلـف الضـرائب
والرس ــوم ب ــwن س ــن¨§  2015و ،2018ام ــا فيم ــا يخ ــص حج ــم التق ــديرات فان ــه يتض ــح لن ــا ان الضـ ـرائب
املباشــرة Ëــي اكÕــ yالضـرائب مســاهمة Uــي النظــام الجبــائي الجزائــري حيــث تzـyاوح ارقامهــا مــا بــwن 947950
دج و 14539117دج خ ــالل الس ــنوات  ،2018 - 2015ويع ــود ه ــذا الارتف ــاع نتيج ــة اهتم ــام الدول ــة  k¢ــذا
النــوع مــن الض ـرائب وكــذا نتيجــة طبيعkªــا ال¨ــ§ تأخــذ شــكل الاقتطــاع مــن املنبــع حي ـث يصــعب Uــي غالــب
الاحيان الkªرب من دفع مثل هـذا النـوع مـن الضـرائب ،يلkÉـا بعـد ذلـك الرسـم عIـى رقـم الاعمـال واملتمثـل
اساسا Uي الضريبة عIـى القيمـة املضـافة بنوعkÉـا حيـث تzـyاوح ارقامهـا مـا بـwن  920الـف دج و 1120الـف
دج بــwن ســن¨§  2015و 2018ويعــود ســبب ارتفــاع هــذا النــوع مــن الرســوم ايضــا اfــى اتســاع قاعــدة فرضــه
مــن جه ــة واfــى ط ــابع الــدفع ال ــذي تفـ َـرض في ــه حيــث ا kÂــا تــدفع عن ــد التــداول الام ــر الــذي جعله ــا تم ــارس
بصــفة رســمية بــwن املتـداولwن والتجــار وهــذا مــن خــالل الفــوترة ال¨ــ§ تنتقــل مــن شــخص آلخــر ح¨ــ تســتقر
عند املسkªلك ال´kائي مما يقلل من فرص الkªرب من دفع هذا النوع من الرسوم.
ت ــأتي الحق ــوق الجمركي ــة  Uــي الyzتي ــب الثال ــث م ــن حي ــث تق ــديرات املس ــاهمة  Uــي النظ ــام الجب ــائي
للجباية العادية Uي الجزائر حيث كانت تساهم بما قدرﻩ  517الف دج سنة  2015لتنخفض اfى ما قدرﻩ
 397الف Uي سنة  2018وكان سبب هذا الyzاجع نتيجة بعض الاتفاقيات ال¨§ ابرمkªا الجزائـر مـع بعـض
الــدول خاصــة تلــك املyمــة مــع الاتحــاد الاوروبــي وال¨ــ§ ادت بالضــرورة اfــى تراجــع تقــديرات هــذا النــوع مــن
الضرائب ،ورغم الارتفاع الجديد سنة  2018اfى ما يفوق  3488الف دج الا انه تراجعـت تقـديراklا مـرة
اخرى اfى ما دون  295الف سنة .2020
تبق ــى ك ــل م ــن الضـ ـرائب غ wــ yاملباشـ ــرة وحق ــوق التسـ ـجيل والط ــابع تس ــاهم مس ــاهمة محتشـ ــمة
باملقارنـ ــة مـ ــع الض ـ ـرائب والرسـ ــوم الاخـ ــرى حيـ ــث ت zـ ـyاوح تقـ ــديراklا مـ ــا بـ ــwن  4000و 47159دج بالنسـ ــبة
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للضـ ـرائب غ wــ yاملباش ــرة وتع ــود ه ــذﻩ املس ــاهمة املحتش ــمة ا fــى س ــهولة ال kªــرب م ــن دف ــع ه ــذا الن ــوع م ــن
الضـرائب حيــث يصــعب الــتحكم فkÉــا باملقارنــة اfــى الضـرائب املباشــرة ،أمــا فيمــا يخــص حقــوق التســجيل
والطــابع فإ kÂــا ت zـyاوح مــا ب ــwن  76500و 93944دج ويع ــود ســبب ع ــدم ارتف ــاع ارقــام تق ــديراklا ا fــى ام ــرين
الاول باعتبــار ان اغلــب حقــوق التســجيل تكــون بمبــالغ وبالــدينار الرمــزي فقــط باملقارنــة اfــى حجــم او نــوع
الخدمة املقدمة ،والثاني هو klرب وتخIي الاشخاص عن تسجيل عمليات نقـل امللكيـة او عـدم التصـريح
باملبــالغ الحقيقيــة اثنــاء التســجيل حيــث يعتــ yهــذا الاج ـراء او هــذﻩ املرحلــة Uــي الغالــب اهــم مرحلــة تجÅــ
فkÉا مثل هذا النوع من الضرائب.
فيمــا يتعلــق بالتقــديرات الجبائيــة لســنة  2020فإننــا نالحــظ تراجــع وانخفــاض Uــي ارقــام جــل هــذﻩ
الضـرائب والرسـوم وهـذا يعـود اساسـا اfـى الازمـة السياســية ال¨ـ§ مـرت k¢ـا الجزائـر Uـي سـنة  2019ممـا اثــر
سلبا عIى العديد من القرارات السياسية واملالية للدولة.
جدول  :3تطور معدل تنفيذ الجباية العادية لسنوات الدراسة  .2020-2015الوحدة مليار دج.
معدل التنفيذ %
الجباية العادية الفعلية
الجباية العادية املقدرة
السنوات
110.70
2729600
2465710
2015
119.77
3261100
2722680
2016
133.91
3810300
2845374
2017
غ ywمتاح
3033027
2018
غ ywمتاح
30414180
2019
غ ywمتاح
3046865
2020
املصدر :الجباية املقدرة )قوانwن املالية( ،الجباية الفعلية)تقارير بنك الجزائر(.

ما نالحظه من الجدول اعالﻩ هو ان معدالت تنفيذ التحصيل الجبائي Uي الجزائر خالل السنوات
 2017 - 2015يع ــرف اتجاه ــا ايجابي ــا ،فف ــي الوق ــت ال ــذي فاق ــت نس ــبته  %110س ــنة  2015ارتف ــع اك Õــy
ليصل اfى ما نسبته  %119.77سنة  2016ثم  %133.91سنة .2017
يفس ــر ه ــذا الارتف ــاع بتل ــك الجه ــود ال¨ ــ§ ب ــذلkªا الدول ــة  Uــي تحس ــwن مردودي ــة الجباي ــة العادي ــة بع ــد
تذب ــذب وع ــدم اس ــتقرار اس ــعار ال ــنفط خ ــالل وقب ــل ه ــذﻩ الس ــنوات الام ــر ال ــذي دف ــع  k¢ــا ا fــى الyzك wـ ع Iــى
الجبايــة العاديــة كمــورد لتغطيــة نفقاklــا والzاماklــا العموميــة ،كمــا يــyر هــذا الارتفــاع ايضــا بالتعــديالت
ال¨ ـ ــ§ طـ ـ ـرأت ع Iـ ــى مع ـ ــدالت ونس ـ ــب توزي ـ ــع بع ـ ــض الضـ ـ ـرائب والرس ـ ــوم باإلض ـ ــافة ا fـ ــى توس ـ ــع القاع ـ ــدة
الاس ــتثمارية  Uــي الجزائ ــر واس ــتنفاذ املزاي ــا الجبائي ــة ال¨ ــ§ كان ــت تس ــتفيد م´ kــا اغل ــب املؤسس ــات الكب wــyة
والنشطة Uي الاقتصاد الوط¼§.
وحسب بعض املصادر فان ارتفاع العائدات الجبائية املحصـلة باملقارنـة اfـى التقـديرات وتوقعـات
قــوانwن املاليــة لهــذﻩ الســنوات يعــود ايضــا اfــى ارتفــاع نســب تحصــيل املســاهمات املباشــرة والضــريبة عIــى
575

مكانة الجباية العادية :ي تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية .2019-2009

الدخل العـام ،حيـث ارتفعـت قيمـة العائـدات مـن املسـاهمات املباشـرة مـن  915.5مليـار دج اfـى 1.047.5
مليار دج اي بارتفاع نسبته  %14ونسـبة تنفيـذ تفـوق  %108بالنسـبة لتوقعـات قـوانwن املاليـة للسـنوات
 2015و.2016
مــا نالحظــه ايضــا مــن الجــدول هــو غيــاب ارقــام الجبايــة العاديــة الفعليــة للســنوات ،2020-2018
وبمyر ان سنة  2020ال تزال Uي بـدايkªا وسـنة  2019لـم يمـر الكثwـ yعIـى مرورهـا الا ان سـنة  2018تبقـى
نقط ــة س ــوداء ع Iــى ت ــأخر الجه ــات املعني ــة  Uــي اع ــداد الاحص ــائيات والوث ــائق الالزم ــة لدراس ــة مث ــل ه ــذﻩ
التغywات خاصة فيما يتعلق بقوانwن ضبط املwانية وتقارير بنك الجزائر ال¨§ تعت yمـن اهـم الوثـائق ال¨ـ§
يرتكز علkÉا Uي فهم ودراسة الاتجاﻩ العام للمالية العامة والاقتصاد الوط¼§.
 .3الاطار النظري لصندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية:

k¢دف تحقيق التضامن املاfي بwن الجماعات املحلية وk¢ـدف ضـمان تقـديراklا الجبائيـة تـم انشـاء
صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية ) ،(Boulifa, 2018, p. 165يعت yهذا الصندوق مؤسسة
عمومية ذات طابع اداري مهمته الاساسـية Ëـي اعـادة التـوازن املـاfي بـwن الجمعـات املحليـة وتمويـل بعـض
املشاريع التنموية.
 1.3مهام الصندوق:

طبقا ألحكام املادة 211من قانون البلديـة ،واملـادة  176مـن قـانون الواليـة ،فانـه يتـوfى الصـندوق
مهمة تسي ywصندوق التضامن والضمان للجماعات املحليـة ،اذ يكلـف الصـندوق بإرسـاء التضـامن املـاfي
بwن الجماعات املحلية ،وحسب املادة  212من قانون البلدية فانه يدفع الصندوق البلدي للتضـامن مـا
يأتي:
 مخصـ ــص م ـ ــاfي سـ ــنوي باملعادل ـ ــة ،موجـ ــه لقس ـ ــم التسـ ــي U ywـ ــي مwانيـ ــة البلدي ـ ــة لتغطيـ ــة النفق ـ ــاتالاجبارية كأولوية،
 اعانات التجه wاملوجهة لقسم التجه wوالاستثمار ملwانية البلدية، اعانات توازن للبلديات ال¨§ تواجه وضعية مالية صعبة، اعانات استثنائية للبلديات ال¨§ تواجه وضعية غ ywمتوقعة) ،قانون البلدية.(2011 ،Uــي حــwن نصــت املــادة  177مــن القــانون 07-12املتعلــق بالواليــة ،انــه يــدفع صــندوق التضــامن
للواليات ما يIي:
 تخصيص سنوي باملعادلة ،موجه لقسم تسي ywمwانية الوالية؛ اعانات تجه wموجهة لقسم التجه wوالاستثمار Uي مwانية الوالية؛ اعان ــات اس ــتثنائية للوالي ــات ال¨ ــ§ تواج ــه ع Iــى الخص ــوص وض ــعية مالي ــة ص ــعبة ،او ال¨ ــ§ تواج ــهاحداثا كارثية او غ ywمتوقعة؛
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 اعانات تشجيع خاصة بالبحث والتكوين والاتصال؛ اعانات موجهة اfى تنمية املناطق الواجب ترقيkªا) ،قانون الوالية.(2012 ،كمــا يكلــف الصــندوق بضــمان املــوارد الجبائيــة ال¨ــ§ ســجلت نــاقص قيمــة جبائيــة ،باملقارنــة مــع
املبالغ ال¨§ تم تقديرها Uي املwانية ،وUي هذا الاطار يكلف الصندوق بما يIي:
 العمل عIى تعاضـد الوسـائل املاليـة للجماعـات املحليـة املوضـوعة تحـت تصـرفها بموجـب القـوانwنوالتنظيمات املعمول k¢ا؛
 توزيع املخصصات املالية املدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات املحلية؛ توزيــع تخصــيص اجمــاfي للتســي ywفيمــا بــwن الجماعــات املحليــة ســنويا لتغطيــة النفقــات الاجباريــةذات الاولوية؛
 توزيــع تخصــيص اجمــاfي للتســي ywفيمــا بــwن الجماعــات املحليــة ســنويا لتغطيــة النفقــات الاجباريــةذات الاولوية؛
 تقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات املحلية ال¨§ يتعwن علkÉا ان تجابه احداث ،كوارث و/اوطوارئ وكذا تلك ال¨§ تواجه وضعية مالية صعبة؛
 تقديم مساهمات مؤقتة او kÂائية للجماعات املحلية ومؤسساklا إلنجاز مشاريع تجه wواستثمار Uياطار التعاون املشyzك فيما بwن البلديات؛
 الوساطة البنكية لفائدة الجماعات املحلية؛ منح اعانات مالية لفائدة البلديات إلعادة تأهيل املرفق العام املحIي؛ القي ــام بك ــل الدراس ــات والتحقيق ــات والابح ــاث ال¨ ــ§ ت ــرتبط بyzقي ــة الجماع ــات املحلي ــة وانجازه ــاوالعمل عIى نشرها؛
 املساهمة Uي تمويل اعمال تكوين املنتخبwن واملوظفwن املنتمـwن إلدارة الجماعـات املحليـة وتحسـwنمستواهم؛
 املش ــاركة  Uــي اعم ــال الاع ــالم وتب ــادل الخـ ـyات واللق ــاءات ال س ــيما  Uــي اطـ ـار التع ــاون املش ــyzك ب ــwنالبلديات؛
 مباشــرة وانجــاز كــل عمــل مــرتبط k¢دفــه او مخــول لــه صـراحة بموجـب القــوانwن والانظمــة املعمـولk¢ا )املرسوم التنفيذي .(2014 ،116-14
وUــي هــذا فــان صــندوق التضــامن والضــمان للجماعــات املحليــة يــدفع Uــي مجــال التضــامن املــاfي
بwن الجماعات املحلية التخصيصات التالية:
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أ .تخصــيص اجمــا}ي للتســي~ بنســبة :%60يوجــه هــذا التخصــيص اfــى قســم التســي ywملwانيــة البلــديات
والواليات ويتضمن ما يIي:
 م ــنح معادل ــة التوزي ــع بالتس ــاوي ،حي ــث توج ــه ه ــذﻩ املنح ــة لتغطي ــة النفق ــات الاجباري ــة للبل ــدياتوالوالي ــات ،ولحس ــاk¢ا يؤخ ــذ بع ــwن الاعتب ــار ك ــل م ــن املعي ــار ال ــديمغراUي واملعي ــار امل ــاfي ،كم ــا يمك ــن
ملجلس التوجيه ان يعتمد معاي ywاخرى؛
 تخص ـ ــيص الخدم ـ ــة العمومي ـ ــة ،حي ـ ــث يم ـ ــنح ه ـ ــذا التخص ـ ــيص للجماع ـ ــات املحلي ـ ــة ال¨ ـ ــ§ تع ـ ــرفصعوبات Uي تغطية النفقات الاجبارية املرتبطة بالتسيyw؛
 اعانات استثنائية ،حيث تمنح هذﻩ الاعانات ملواجهة الكوارث والاحداث الطارئة؛ اعانات التكوين والدراسات والبحوث.ب .تخصيص اجما}ي للتجه والاستثمار :ـي حـدود  :%40يسـمح هـذا التخصـيص بإنجـاز بـرامج التجهwـ
والاســتثمار k¢ــدف املســاعدة Uــي تطويرهــا وخاصــة تطــوير املنــاطق الواجــب ترقيkªــا ،ويتضــمن التخصــيص
الاجماfي للتجه wوالاستثمار كل من:
 اعانات التجهw؛ مس ـ ـ ــاهمات مؤقت ـ ـ ــة او kÂائي ـ ـ ــة موجه ـ ـ ــة لتموي ـ ـ ــل املش ـ ـ ــاريع املنتج ـ ـ ــة للم ـ ـ ــداخيل) ،وزارة الداخلي ـ ـ ــةوالجماعات املحلية.(2018 ،
ام ــا فيم ــا يتعل ــق بض ــمان التق ــديرات الجبائي ــة فيوج ــه ص ــندوق التض ــامن والض ــمان ن ــاقص
القيم ــة  Uــي امل ــوارد الجبائي ــة بالنس ــبة ملبل ــغ التق ــديرات ،و Uــي ه ــذا يم ــول ص ــندوق الض ــمان املسـ ــاهمات
الاجبارية للبلديات والواليات حسب الشروط ) (Seriak, 1998, p. 86املذكورة Uي املادة  20من املرسوم
التنفيــذي  ،116-14ويــتم توزيــع هــذﻩ املــوارد وتحديــد تعــويض نــاقص القيمــة الجبائيــة العائــدة للبلــديات
والواليــات بموجــب قـرار مشــyzك بــwن الــوزير املكلــف بالداخليــة ووزيــر املاليــة )املرســوم التنفيــذي ،116-14
.(2014
 2.3س~ صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية:

اشــارت املــادة  23مــن املرســوم التنفيــذي  116-14انــه يــدير صــندوق التضــامن والضــمان مجلــس
توجيه ويس ywمن قبل مدير عام وباإلضافة اfى ذلك يزود بلجنة تقنية ،وUي هذا سـنلخص هـذﻩ الاطـراف
Uي النقاط التالية:
 1.2.3مجلس التوجيه:
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يzـ ـyأس وزي ــر الداخلي ــة والجماع ــات املحلي ــة او ممثل ــه مجل ــس التوجي ــه ،وباإلض ــافة ا fــى ذل ــك
يتك ـ ــون م ـ ــن اعض ـ ــاء معين ـ ــون واعض ـ ــاء منتخب ـ ــون ،ي ـ ــتم تعيي ـ ــ´kم بق ـ ـرار م ـ ــن وزي ـ ــر الداخلي ـ ــة وه ـ ــذا مل ـ ــدة
خمسة) (5سنوات )يامة ،2016 ،صفحة  (163وهم كاآلتي:
 1.1.2.3الاعضـ ــاء املنتخبـ ــون :لضـ ــمان الشـ ــفافية Uـ ــي تسـ ــي ywصـ ــندوق التضـ ــامن والضـ ــمان للجماعـ ــات
املحلي ــة ي ــتم انتخ ــاب مجموع ــة م ــن الاعض ــاء وال ــذين تح ــدد كيفي ــة انتخ ــاk¢م بقـ ـرار م ــن ال ــوزير املكل ــف
بالداخلية وهم كاآلتي:
 سبعة ) (7رؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخk¹م زمالؤهم مدة عضويkªم؛ ثالثة ) (3رؤساء مجالس شعبية والئية ينتخk¹م زمالؤهم مدة عضويkªم. 2.1.2.3الاعضــاء املمثلــون :يمثــل جملــة مــن الكــوادر واملســؤولwن مؤسســاklم ال¨ــ§ لهــا عالقــة مباشــرة او
غ ywمباشرة بصندوق التضامن والضمان وهم:
 واليwن )(2؛ اربعة ) (4ممثلwن عن وزارة الداخلية؛ ثالثة ) (3ممثلwن عن وزارة املالية؛ ممثل واحد ) (1عن الوزارة املكلفة بالkªيئة العمرانية )املرسوم التنفيذي .(2014 ،116-14ولإلشــارة فانــه Uــي حالــة انقطــاع عهــدة احــد اعضــاء مجلــس التوجيــه ،فانــه يســتخلف حســب
الاشكال ال¨§ تم k¢ا تعيwن الطرف الاول.
 2.2.3اللجنة التقنية:
تتشكل اللجنة التقنية لصندوق التضامن والضمان للجماعات املحليـة مـن تسـعة ) (9اعضـاء
ي ــتم تعيي ــ´kم م ــن ط ــرف ال ــوزير املكل ــف بالداخلي ــة والجماع ــات املحلي ــة ،وذل ــك بموج ــب ق ـرار وزاري مل ــدة
خمسة ) (5سنوات يكمن هدفهم اساسا Uي الرقابة الالحقة عIى تنفيذ برامج ومشاريع الصندوق.
 1.2.2.3الاعضاء :تتكون اللجنة التقنية من الاعضاء ٓالاتي بياkÂم:
 خمس ــة ) (5ممثل ــwن ع ــن رؤس ــاء املج ــالس الش ــعبية البلدي ــة ورؤس ــاء املج ــالس الش ــعبية الوالئي ــة،حيث يتم اختيارهم وفق مؤهالklم وخklyم وهذا من غ ywالاعضاء املنتمwن اfى مجلس التوجيه؛
 ثالثــة ) (3ممثلــwن ع ــن الــوزير املكل ــف بــوزارة الداخلي ــة والجماعــات املحلي ــة وهــذا م ــن غwــ yممث Iــيمجلس التوجيه.
 2.2.2.3مهــام اللجنــة التقنيــة :تكلــف اللجنــة التقنيــة اساســا Uــي املتابعــة واملراقبــة الالحقــة عIــى تنفيــذ
مشــاريع وب ـرامج صــندوق التضــامن والضــمان للجماعــات املحليــة ،وهــذا لحســاب مجلــس التوجيــه ولهــذا
الغرض ف §èمكلفة بمتابعة العمليات التالية:
 تنفيذ التخصيص الاجماfي للتسيyw؛579
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 وضعيات تنفيذ التخصيص الاجماfي للتجه wوالاستثمار؛ وضعيات تعويض نقص القيم الجبائية من طرف الصندوق) .صياف ،2017 ،صفحة .(968 3.3املدير العام:
اش ـ ــارت امل ـ ــادة  32م ـ ــن املرس ـ ــوم التنفي ـ ــذي  116-14املتعل ـ ــق بص ـ ــندوق التض ـ ــامن والض ـ ــمان
للجماعـ ــات املحليـ ــة ،انـ ــه يعـ ــwن املـ ــدير العـ ــام للصـ ــندوق بمرسـ ــوم بنـ ــاء عIـ ــى اق zـ ـyاح مـ ــن الـ ــوزير املكلـ ــف
بالداخلي ــة ،وتكم ــن مس ــؤوليته  Uــي ض ــمان الس ــ ywالع ــام للص ــندوق ،و Uــي ه ــذا فه ــو يس ــهر  Uــي الاس ــاس ع Iــى
املهام التالية:
 اعداد مشروع النظام الداخIي للمجلس واللجنة التقنية ويعرضـه عIـى مجلـس التوجيـه للموافقـةعلية ويسهر عIى تنفيذﻩ؛
 تحض ywاجتماعات مجلس التوجيه واللجنة التقنية؛ تنفيذ مداوالت مجلس التوجيه؛ اعداد تقديرات املwانية وحسابات الصندوق ،واعداد مشروع مwانية الصندوق؛ الالzام بالنفقات والامر بصرفها؛ اعداد سندات الارادات )قادري ،2018 ،صفحة .(555ويسـاعدﻩ Uـي تنفيـذ هــذﻩ املهـام اربعـة ) (4رؤســاء اقسـام يعيـ´kم الــوزير املكلـف بالداخليـة بموجــب
قرار.
 .4دور الجباية العادية :ي تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية:

اعتم ــادا ع Iــى ك ــل م ــا س ــبق س ــنحاول م ــن خ ــالل ه ــذا الج ــزء التط ــرق ا fــى تط ــور حاص ــل الجباي ــة
العادي ــة املخصص ــة للجماع ــات املحلي ــة  Uــي الجزائ ــر خ ــالل الف zــyة املمت ــدة ب ــwن  2009و 2019وال¨ ــ§ م ــن
خاللهــا سنســتخلص النســب الجبائيــة املوجهــة اfــى كــل مــن البلــديات والواليــات ،ثــم اســتخالص النســبة
املوجهــة اfــى صــندوق التضــامن والضــمان للجماعــات املحليــة والــذي مــن خاللــه نــتمكن مــن الاجابــة عIــى
اشكالية هذﻩ الورقة البحثية.
 .1.4تطور حاصل الجباية العادية املحصلة لصالح الجماعات املحلية وصندوق التضامن والضمان:

شــهدت الفzــyة املمتــدة بــwن  2009و 2019جملــة مــن التعــديالت Uــي القــوانwن الضــريبية ،حيــث تــم
تعديل جملة من املعدالت Uي الرسوم والضرائب كالرسم عIى القيمة املضافة  TVAالذي انتقل مـن %7
و %17ا fــى ك ــل م ــن  %9و  ،%19وك ــذا اع ــادة تغي wـ yنس ــب توزي ــع حاص ــل بع ــض الض ـرائب والرس ــوم ب ــwن
الجهات املستفيدة مثل اعادة توزيع حاصل قسيمة السيارات بwن الدولة وصندوق التضـامن والضـمان
وصندوق تطوير الطرق السريعة.
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ك ــل ه ــذﻩ الق ـرارات اث ــرت ع Iــى امل ــردود الجب ــائي للجماع ــات املحلي ــة وال ــذي س ــنحاول تقديم ــه م ــن
خالل الرسم البياني ادناﻩ.
الشكل :01يبن تطور الجباية العادية املحصلة لصالح الجماعات املحلية وصندوق التضامن والضمان للف~ة
.2019-2009
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املصدر :من اعداد الباحثwن اعتمادا عIى احصائيات وزارة املالية ،مديرية العمليات املالية
)(MF/DGI/DOF/STAT

من خالل الشكل اعالﻩ نالحظ ان حجم الجباية العادية املحصلة لصالح الجماعات
املحلية)البلديات والواليات( وصندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية خالل الفyzة املمتدة بwن
 2009و ،2018تعرف Uي العموم وتywة مzايدة ،حيث انه بلغ حاصل الجباية ما يقارب  1500.000دج
سنة  2009لywتفع هذا املبلغ اfى ما يفوق  2900.000دج سنة  ،2015اي بتحسن نسبته تفوق %93
وهذا تطور ملحوظ عرفته الجباية املحلية خالل هذﻩ الفyzة ويعود السبب الرئي §ëìمن هذا التحسن
اfى الاصالحات الجبائية ال¨§ عرفkªا الجزائر Uي السنوات الاخywة ،اما الفyzة املمتدة بwن 2019-2015
فنالحظ استقرار جزئي Uي حاصل الجباية العادية املحصلة لصالح الجماعات املحلية والصندوق اذ
بقيت الارقام محصورة بwن  2947.000دج سنة  2015واقل من  3000.000دج سنة  2019اي
بتحسن طفيف ال يتعدى نسبته  %1.79وËي نسبة ضعيفة جدا ،ويعود اساسا اfى اعادة توزيع بعض
املعدالت اfى جهات غ ywمحلية )الدولة وبعض الصناديق الخاصة( وكذا عدم وجود مبادرة إلصالح
الجباية املحلية ومكافحة الغش والkªرب الضري §Åخالل السنوات الاخywة ،هذا الامر اثر Uي التطور
املzايد الذي عرفه حاصل الجباية العادية للجمعات املحلية مقارنة بالفyzات السابقة.
 .2.4مساهمة الجباية العادية :ي تمويل مانية الجماعات املحلية وصندوق التضامن والضمان:

مــن املعلــوم ان الحصــيلة الجبائيــة تقســم بنســب معينــة بــwن كــل مــن الدولــة ،الجماعــات املحليــة
وبعض الصناديق الخاصة.
 kÑــدف ه ــذا الج ــزء ا fــى تبي ــان حج ــم مس ــاهمة مختل ــف الضـ ـرائب والرس ــوم  Uــي تموي ــل مwاني¨ ــ§
)البلديات والواليات( Uي الجزائر خالل فyzة الدراسة.
أ .تطور الجباية العادية املحصلة لصالح البلديات والواليات . 2019-2009
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رغــم ان الجماعــات املحليــة ال تملــك ســلطة تحديــد معــدالت الض ـرائب والرســوم الجبائيــة الا ان
الدولة خصصت لها نسـب معينـة مـن اجمـاfي كـل نـوع مـن الضـرائب مـا يـؤدي بالضـرورة اfـى ضـمان جـزء
من عائداklا ،مـن خـالل هـذا القسـم وخـالل الفzـyة املمتـدة بـwن  2009و2019سـنحاول اسـتخالص حجـم
مساهمة بعض الضرائب والرسوم Uي تمويل البلديات والواليات.
الجدول  :4يبن تطور الجباية املحصلة لصالح البلديات والواليات . 2019-2009الوحدة مليون دج.
2019
2017
2015
2013
2011
2009
الضرائب والرسوم
14974
13893
12407
11136
9820
TVAاملحصلة بالداخل
192254 192900 169412 141845 124312
الرسم عIى النشاط امل§ï
1194
981
10855
1071
1257
الرسم العقاري ورسم التطهyw
4571
2443
2155
1962
10804
الرسم عIى السكن
12979
10973
6067
4768
4214
الضريبة الجزافية الوحيدة
4504
4103
3109
2435
1529
الضريبة عIى املداخيل العقارية
اخرى
3862
2236
2467
1982
2052
234338 227528 196472 165400 145038
املجموع
املصدر :من اعداد الباحثwن اعتمادا عIى احصائيات مديرية العمليات املالية ) (DOFوزارة املالية.
الشكل  :2يبن مساهمة الضرائب العادية :ي تمويل مانية البلديات والواليات . 2019-2009الوحدة مليون دج.
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املصدر :من اعداد الباحثwن اعتمادا عIى الجدول رقم ).(4

مــن خــالل الجــدول رقــم ) (4والشــكل البيــاني رقــم ) (2نالحــظ ان تطــور الجبايــة العاديــة املحصــلة
لص ــالح البل ــديات والوالي ــات تع ــرف تحس ــننا ملحوظ ــا ب ــwن س ــنة واخ ــرى اذ بل ــغ مجم ــوع ه ــذﻩ الجباي ــة م ــا
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يقارب 150000دج سنة  2009لتصل اfى ما يفـوق  230000دج اواخـر سـنة  2017وهـذا بارتفـاع نسـبته
 %53.33اي مــا يفــوق الضــعف ،امــا فيمــا يخــص حجــم التمويــل فــنالحظ ان الرســم عIــى النشــاط املïــ§
هو الذي يساهم بنسبة كبwـyة Uـي تمويـل مwانيـة الجماعـات املحليـة حيـث بلغـت مسـاهمة هـذا الرسـم مـا
يق ـ ــارب  125000ملي ـ ــون س ـ ــنة  2009اي بنس ـ ــبة  %85م ـ ــن اجم ـ ــاfي الجباي ـ ــة العادي ـ ــة املحص ـ ــلة لص ـ ــالح
الجماعــات املحليــة ثــم ارتفــع هــذا العــدد اfــى  192000مليــون دج ســنة  2015لywتفــع kÂايــة  2017اfــى مــا
يقارب  193000مليون وما نسبته  %84.78ويعـود السـبب الرئيìـ §ëمـن خـالل وفـرة حصـيلة الرسـم عIـى
النش ــاط امل ïــ§ ا fــى توس ــع قاع ــدة ف ــرض ه ــذا الرس ــم ،حي ــث يف ــرض ع Iــى رق ــم الاعم ــال املحق ــق ملختل ــف
الاعــوان الاقتصــاديwن الــذين يمارســون انشــطة تجاريــة وصــناعية او حرفيــة خاصــة الانشــطة الخاضــعة
للض ــريبة ع Iــى الارب ــاح الصـ ــناعية والتجاري ــة ) ،(IBSوك ــذا الاش ــخاص الخاضـ ــعة للض ــريبة ع Iــى الـ ــدخل
الاجماfي )U (IRGي صنف الارباح الصناعية والتجارية.
يــأتي Uــي املرتبــة الثانيــة مــن حجــم تمويــل مwانيـة الجماعــات املحليــة الرســم عIــى القيمــة املضــافة
) (TVAحي ــث بلغ ــت مس ــاهمة ه ــذا الرس ــم م ــا يق ــارب  10000ملي ــون س ــنة  2009ا fــى م ــا يق ــارب 15000
مليــون kÂايــة  ،2017واملعــروف مــن هــذا الرســم ان النســبة الكبwــ yاملحصــلة منــه تعــود اfــى مwانيــة الدولــة
اي نسبة  ،%75الا انه يبقى يساهم بنسبة معتyة Uي تمويـل مwانيـة البلـديات والواليـات ،ويعـود السـبب
م ــن وراء وف ــرة ه ــذا الرس ــم ايض ــا ا fــى اتس ــاع مج ــال ف ــرض ه ــذا الن ــوع م ــن الرس ــوم ،فيم ــا نالح ــظ ايض ــا
ض ــعف امل ــردود الجب ــائي لك ــل م ــن الرس ــم العق ــاري ورس ــم التطه wــ yوك ــذا الرس ــم ع Iــى الس ــكن وض ــريبة
املــداخيل العقاريــة والســبب Uــي ذلــك يعــود اساســا اfــى عــدم تــوفر الجماعــات املحليــة)البلــديات والواليــات(
عIى سجالت او مكاتب تضبط من خاللها امللكيات املتواجدة عIى اراضkÉا.
ب .تطور الجباية العادية املحصلة لصالح صندوق التضامن والضمان.2019-2009

من املعلـوم ان نسـب معـwن مـن معـدالت الضـرائب والرسـوم تسـاهم Uـي تمويـل صـندوق التضـامن
والض ــمان للجماع ــات املحلي ــة ،س ــنحاول م ــن خ ــالل ه ــذا الج ــزء التط ــرق ا fــى امل ــردود الجب ــائي املحص ــل
لصالح الصندوق ،ثم محاولة استخراج دور كل ضريبة ومساهمkªا Uي تمويله.
الجدول  :5يبن تطور الجباية العادية املحصلة لصالح صندوق التضامن والضمان .الوحدة مليون دج
2019
2017
2015
2013
2011
2009
الضريبة و/او الرسم
54681
53799
46137
41843
40332
 TVAاملحصلة بالداخل
85528
85551
77772
51785
41434
TVAاملحصلة عند الاستywاد
11174
11229
9859
8256
7196
رسم عIى النشاط امل§ï
4510
9655
8592
6224
5808
قسيمة السيارات
اخرى
40352
2486
4009
1493
2407
74400
77169
68597
57836
55643
املجموع دون  TVAاملحصلة عند
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الاستywاد
159928 162720 146359
109621 97177
املجموع
املصدر :من اعداد الباحثwن اعتمادا عIى احصائيات مديرية العمليات املالية ) DOFوزارة املالية(.

-

م ـ ــن خ ـ ــالل الج ـ ــدول نالح ـ ــظ ان م ـ ــردود الجباي ـ ــة العادي ـ ــة املحص ـ ــلة لص ـ ــالح ص ـ ــندوق التض ـ ــامن
والضمان للجماعات املحلية تعرف بصفة عامة وتywة مzايدة خـالل فzـyة الدراسـة ،حيـث انتقـل مجمـوع
الجبايـ ــة العاديـ ــة مـ ــن  97177مليـ ــون سـ ــنة  2009اfـ ــى 159928مليـ ــون اواخـ ــر  2017اي بتحسـ ــن قـ ــدرﻩ
 %64.57وËــي نســبة جيــدة ،امــا فيمــا يخــص نســبة املســاهمة فــنالحظ ان الضــريبة عIــى القيمــة املضــافة
 Ëــي ال¨ ــ§ تس ــاهم بنس ــبة كب wــyة  Uــي تموي ــل الص ــندوق ،وال¨ ــ§ تنقس ــم ا fــى ن ــوعwن ،الاول ه ــو الض ــريبة ع Iــى
القيمة املضافة عIى العمليات املنجزة بالداخل وال¨ـ§ تسـاهم خـالل فzـyة الدراسـة بنسـبة  %41.50سـنة
 2009وبنس ــبة  %34.19س ــنة  2017وبمجم ــوع يس ــاوي ا fــى 159928ملي ــون دج ،ام ــا الن ــوع الث ــاني فه ــو
الضريبة عIى القيمة املضافة عIى العمليات املنجزة عند الاسـتywاد وال¨ـ§ سـاهمت بنسـبة  %42.63سـنة
 2009لyzتفع اfى مـا نسـبته  %52.57سـنة  2017اي بارتفـاع نسـبته  ،%9.94ورغـم ان النسـبة الاجماليـة
مــن ض ــريبة الرس ــم عIــى القيم ــة املض ــافة املوجه ــة اfــى ص ــندوق التض ــامن والضــمان  Uــي كلت ــا الح ــالتwن ال
تتع ـ ــدى  %15م ـ ــن اجم ـ ــاfي الجباي ـ ــة الا ان الحص ـ ــيلة الض ـ ــريبة له ـ ــذا الرس ـ ــم عالي ـ ــة مقارن ـ ــة ا fـ ــى اجم ـ ــاfي
الضـرائب والرســوم الاخــرى ،ويعــود الســبب اساســا اfــى اتســاع قاعــدة فــرض هــذا الرسـم والــذي يمــس Uــي
الغالب كل فئات املجتمع بدون استثناء باإلضافة اfى انه يمس كل عمليات الشراء والبيـع ال¨ـ§ يقـوم k¢ـا
املــواطن ،وكــذا بســبب تطبيقــه عIــى مختلــف القطاعــات الانتاجيــة والتجاريــة والخدماتيــة وال¨ـ§ تعــرف Uــي
الغالب نشاطا ملحوظا لدى كافة املتعاملwن الاقتصاديwن.
 .3.3نسبة الجباية العادية املحصلة لصالح الصندوق ا}ى اجما}ي الجباية العادية للجماعات املحلية.

يح ــاول ه ــذا الج ــزء الاجاب ــة ع Iــى اش ــكالية ه ــذﻩ الورق ــة البحثي ــة وه ــذا م ــن خ ــالل اس ــتخالص النس ــبة
املئويــة ال¨ــ§ يتحصــل علkÉـا صــندوق التضــامن والضــمان للجماعــات املحليــة مــن اجمــاfي الجبايــة العاديــة
وهذا من خالل الجدول ادناﻩ.
الجدول  :6يبن حصة )نسبة( الصندوق ا}ى اجما}ي الجباية العادية.
2015
2013
2011
2009
التوزيع
اجماfي حصة البلديات
227528
196472
165400
144988
والواليات
اجماfي حصة الصندوق
162720
146359
109621
97077
390248
342831
275021
242065
مجموع الجباية العادية
نسبة  %الجباية املحصلة
%41.69
%42.69
%39.85
%40.10
للصندوق اfى اجماfي
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الوحدة :مليون دج.
املجموع
2017
234338

968726

159928
394266

675705
1644431

%40.56

%41.09

مكانة الجباية العادية :ي تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية .2019-2009
الجباية العادية
املصدر :من اعداد الباحثwن اعتمادا عIى الجداول السابقة.
الشكل  :2يبwن حصة صندوق التضامن والضمان من اجماfي الجباية العادية املحصلة للجماعات املحلية.

41,09
حصة الجماعات المحلية

58,9

حصة صندوق التضامن والضمان

املصدر :من اعداد الباحثwن اعتمادا عIى الجدول رقم .6

م ــن خ ــالل الج ــدول اع ــالﻩ والرس ــم البي ــاني نالح ــظ ان نس ــبة الجباي ــة العادي ــة املحص ــلة لص ــالح
صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية تyzاوح بwن  %40اfى ما يقارب  %43خالل الفyzة املمتـدة
بــwن  2009و 2019وËــي نســبة مرتفعــة نوعــا مــا مقارنــة بالنســب املوجهــة اfــى البلــديات والواليــات وال¨ــ§ لــم
تصــل بعــد اfــى حــدود ال ـ  %60مــن اجمــاfي الجبايــة العاديــة املوجهــة لصــالح الجماعــات املحليــة وصــندوق
التضامن والضمان.
 .4خاتمة:

من خالل كل ما سبق نستخلص اfى ان الجباية العادية من اهم املـوارد ال¨ـ§ تسـاهم Uـي تمويـل
مwاني ــة الجماع ــات املحلي ــة)البل ــديات والوالي ــات( وك ــذا تس ــاهم  Uــي تموي ــل ص ــندوق التض ــامن والض ــمان،
حيــث يتحصــل هــذا الاخwــ yمــن خــالل فzــyة الدراســة عIــى مــا يzـyاوح بــwن  %40و %43مــن اجمــاfي الجبايــة
العادية ما يؤيد الفرضية الثانية ال¨§ تقول ان نسب الجباية العادية املوجهة لتمويل صندوق التضامن
والضمان للجماعات املحلية Uي الجزائر تؤثر عIى حجم الجباية العادية املوجهة للبلديات والواليات.
كما ومن خالل الدراسة نستخلص ايضا تنوع الضرائب والرسوم املحلية حيث بلغت هذﻩ الاخyw
وفقا لإلحصائيات ال¨§ تحصلنا علkÉا من وزارة املالية  27ما بwن ضـريبة ورسـم ،وهـو عـدد جيـد يسـاهم
 Uــي دف ــع عجل ــة التنميـ ــة املحلي ــة ،غ wــ yان املالح ــظ Uـ ــي ه ــذﻩ الضـ ـرائب والرس ــوم هـ ــو التفـ ـاوت الكب wــU yـ ــي
الحص ــيلة الض ــريبة بي´ kــا اذ ان ك ــل م ــن الرس ــم ع Iــى القيم ــة املض ــافة والرس ــم ع Iــى النش ــاط امل ïــ§ هم ــا
الض ـ ــريبتwن اللت ـ ــwن تحقق ـ ــwن اك ـ ــ yنس ـ ــبة مقارن ـ ــة بالض ـ ـرائب والرس ـ ــوم الاخ ـ ــرى ليص ـ ــل اجم ـ ــاfي حاص ـ ــل
الضــريبتwن اfــى مــا يفــوق  134000مليــون ســنة  2009موجهــة اfــى الجماعــات املحليــة ومــا يفــوق 150000
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مليون سنة  2017موجهة اfى صندوق التضامن والضـمان ،لهـذا يمكـن القـول ان هـذا الـرقم عـال جـدا
مقارنة بإجماfي الضرائب والرسوم الاخرى ال¨§ يمكن اعتبار مساهمkªا مساهمة شكلية.
 .1.4النتائج:

 تعت ــ yالجباي ــة املحلي ــة م ــن ب ــwن اه ــم امل ــوارد ال¨ ــ§ تم ــول الجماع ــات املحلي ــة وص ــندوق التض ــامنوالضمان؛
 يساهم صندوق التضامن والضمان Uي تحقيق التنمية املحلية للجماعات املحلية من خالل اعادةتوزيع حاصل بعض الضرائب والرسوم؛
 يميل صندوق التضامن والضمان اfـى التسـي ywاملركـزي ،وهـذا يتنـاUى والتوجهـات الحديثـة للحكومـةواملتمثلة Uي الاستقالل املاfي للجماعات املحلية؛
  kÑــيمن ك ــل م ــن الرس ــم ع Iــى القيم ــة املض ــافة والرس ــم ع Iــى النش ــاط امل ïــ§ ع Iــى امل ــردود الجب ــائيللجماعات املحلية وصندوق التضامن والضمان؛
 تواجه الجباية املحلية عدة صعوبات واختالالت م´kا تدخل السلطة املركزيـة باإلضـافة اfـى الkªـربوالغش الضري ،§Åالامر الذي يؤثر سلبا عIى استقاللية واملردود الضري §Åاملوجه لصالحها؛
 انعدام معاي ywومرتكزات محددة وشفافة Uي توزيـع املـردود الجبـائي بـwن البلـديات والواليـات ،وح¨ـبwن الجماعات املحلية وصندوق التضامن والضمان.
 .2.4التوصيات:
 توسيع القاعدة الجبائية لبعض الضرائب والرسوم لزيادة املردود الجبائي ،وانشاء مكاتـب خاصـةإلحصــاء الســكنات لالســتفادة اكÕــ yمـن الرســم عIــى الاســكان الــذي تفقــد الجماعــات املحليــة نســبة
كبywة منه بسبب الاهمال؛
 اع ــادة النظ ــر  Uــي التش ــكيلة الاداري ــة لصـ ــندوق التض ــامن والض ــمان ال ــذي يس ــ ywمركزي ــا ،واعطـ ــاءالفرصة للمنتخبwن املحليwن Uي تسيywﻩ؛
 العمل عIى توظيف الجباية املحلية Uي مشاريع تساهم Uـي تحسـwن املـردود املـاfي للجماعـات املحليـةوصندوق التضامن والضمان؛
 تشــجيع البلــديات عIــى التوجــه نحــو الاســتثمار Uــي املؤسســات الاقتصــادية البلديــة لتحســwن اراداklــااملالي ــة وتحقي ــق الاس ــتقالل امل ــاfي ،ب ــدال م ــن الاعتم ــاد ع Iــى اعان ــات ص ــندوق التض ــامن والض ــمان
للجماعات املحلية الذي يست÷ف ما يفوق  %40من ايرادات الجباية املحلية.
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