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حوكمة اجلبائية احمللية كآلية لتحقيق التنمية احمللية املستدامة حالة-والية املسيلة
()2011-2008
أ .العيايش عجالن
بكلية العلوم االقتصادية جامعة املسيلة
املستخلص

تعد املالية العامة أداة سيادية ،تربز الدور اهلام للدولة يف احلياة االقتصادية بوجه عام ،ويف جمال حتقيق التنمية
بإبعادها املركبة بوجه خاص ،ووسيلة أساسية لتمويل التنمية املستدامة حمليا .
وتوخيا للفعالية يف املنظومة اجلبائية  ،باالستناد عىل اإلنصاف اجلبائي كأساس لتحقيق العدالة االجتامعية ،وجتنبا
ملظاهر الفساد وهدر املال العام ،فإ ن هذه الدراسة تعتمد مقاربة احلكم الراشد الدعامة املثىل لتحقيق التنمية املحلية
املستدامة بمفهومها الواسع ،من مدخل حوكمة اجلباية املحلية ،حيث تم الرتكيز عىل االتصال والتنسيق والتفاعل
اإلجيايب بني األطراف ذات العالقة( ،املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية واملجتمع املدين) يف إطار االنسجام
والتعاون والشعور باملسؤولية املجتمعية  ،وهذا من شانه أن يرفع درجة الوعي اجلبائي ،والسلوك احلضاري ،مما يؤدي
يف النهاية تلقائيا إىل غياب كل أشكال الفساد املايل واإلداري ،وبالتايل محاية املال العام واملحافظة عليه.
Résumé

La Finance Publique est un outil majeur qui met en évidence le rôle de l’Etat dans la
vie économique et sociale en général et contribue à la réalisation du développement
durable et global en particulier.
Cette étude, illustre l’importance de la bonne gouvernance, afin d’aboutir à un
développement local durable, qui ne peut être atteint que si les conditions suivantes sont
satisfaites :
- Assurer une bonne gouvernance de la fiscalité locale, facteur indissociable au
financement du développement local, en associant tous les partenaires impliqués
)dans la gestion de ces fonds (Services fiscaux et administration locale
- Aboutir à une maturité qui engendre le civisme fiscal, garantissant une protection
infaillible des ressources et des dépenses publiques

متهيد
املالية العامة هي إحدى األدوات السيادية اهلامة التي يظهر من خالهلا دور الدولة يف احلياة
االقتصادية ،واملتميزة يف وقتنا احلايل بالعوملة الشاملة ملختلف مناحي احلياة من جهة ،و ملواكبة
التغريات الرسيعة و املتداخلة للعالقات االقتصادية الدولية و أثرها يف ضبط وحتديد مهام الدولة
وهيئاهتا املحلية من جهة أخرى ،و جيمع املختصون و الباحثون يف هذا املجال عىل أن الدور التنموي
للدولة يرتبط بمدى التسيري العقالين و الفعال للعالقة بني التمويل واالستثامر ،كعالقة أساسية
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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وقوية لتحقيق التنمية بكل أبعادها املختلفة و ما يرتبط هبا من حوكمة كل العنارص األخرى ذات
العالقة ،يف إطار مقاربة احلكم الراشد كمدخل ال مناص منه النتهاج منهج التنمية املستدامة
الشاملة ،و أن بناء ذلك كله إنام يكون من خالل حوكمة العالقة بني املصالح اإلدارية املحلية
كهيئات عمومية قاعدية (بلدية أو والئية أو جهوية) ،و مدى شمول هذه احلوكمة للمصالح
التمويلية والرقابية األخرى املرافقة وعىل رأسها املصالح اجلبائية املنوط هبا قانونا التسيري املايل و
التمويل املايل العمومي ذو املصدر اجلبائي ،إن هذه اخلاصية القانونية التي تشكل حجر الزاوية يف
حوكمة العالقة املدروسة بني هذه األطراف من أجل ضبط جماالت املحاسبة و املساءلة ،فإهنا وان
اعتربت اجلامعة املحلية "البلدية" هيئة عمومية ذات طابع إقليمي وذات جهة عامة بام يسمح هلا
بالعمل يف كافة املجاالت املحددة قانونا ،فإنه وطبقا لذات القانون الذي يمنح رئيس البلدية أو
مسؤول اهليئة العمومية املحلية صفة األمر بالرصف ألموال املجموعة املحلية ،لكن ال يسمح له
بإدارة األموال العامة و أن القابض البلدي أو أمني اخلزينة البلدية أو أمني اخلزينة الوالئية ،هم الذين
يتصفون بصفة املحاسب العمومي و هو املخول قانونا بتسيري األموال العامة املحلية و املنوط به
املحافظة عىل اإليرادات و النفقات العمومية ،و التي هي مال عام يف مصدرها و مصبها.
جيب أن ترشد من كل األطراف ذات العالقة الفاعلة و الفعالة يف إطار الشفافية و حكم
القانون هبدف حتقيق اإلنصاف اجلبائي بني مكونات املجتمع احلايل ،و دون التفريط أو اإلنقاص من
حق األجيال القادمة ،كل ذلك يف إطار النظام اجلبائي الراشد الذي يقدم عالقة املواطنة بأهنا ترمجة
عملية للمسامهة اجلبائية يف حتمل األعباء العامة ،انطالقا من كوهنا قيمة ثقافية ومدنية تعكس
مستوى الوعي اجلبائي و التحرض اجلبائي اهلادف إىل محاية املال العام من كل أشكال الفساد املايل
واإلداري ،وتعزز قدرات متويل التنمية املستدامة حمليا و لذلك فالتساؤل الرئييس هلذه الدراسة
يتمثل يف اإلشكالية التالية:
 .Iاإلشكالية الرئيسية
ما هي آليات حوكمة منظومة اجلبائية املحلية يف عالقاهتا مع املصالح اإلدارية املحلية لتحقيق
التنمية املستدامة؟
ولتفصيل هذه اإلشكالية يمكن طرح األسئلة الفرعية أدناه:
 .IIاألسئلة الفرعية :
س :1ما هو اإلطار املعريف(املفاهيم واملبادئ) حلوكمة اجلباية املحلية و األطراف ذات العالقة؟
س :2كيف يمكن حتليل وتقييم منظومة اجلباية املحلية والعالقات بني أطرافها بمنظور الرشادة؟
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

361

العدد 14لسنة 1014

2011 2008

العياشي عجالن

س :3ما مدى مسامهة احلكم الراشد يف ضبط وتفعيل العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية
املحلية لتحقيق التنمية املستدامة؟
س :4ما هو الواقع العميل لعالقات املصالح اجلبائية باجلامعات املحلية " لوالية املسيلة" خالل الفرتة
()2011-2008؟

 .IIIالفرضيات :يضع الباحث الفرضيات التالية لالختبار يف هذه الدراسة.
*الفرضية الرئيسية
تعتمد عملية حتقيق التنمية املحلية املستدامة بكل أبعادها (االقتصادية واالجتامعية
والبيئية...الخ) ،يف جوهرها عىل حوكمة منظومة العالقات بني اإلطارات البرشية املسرية للمصالح
اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية واإلطراف ذات العالقة ،باالستناد إىل التنمية التشاركية واختاذ
القرارات يف اإلطار اجلامعي والكفاءة اجلامعية ،بام يوجد أقطاب تنموية حملية تشكل دعائم التنمية
الوطنية الشاملة املستدامة.
الفرضيات الفرعية :يمكن تفريع الفرضية الرئيسية إىل عدة فرضيات فرعية منها :
ف:1تعترب حوكمة اجلبائية املحلية مدخال أساسيا لتحقيق العدالة واإلنصاف اجلبائي ،ومؤرشا رئيسيا
لإلنصاف االجتامعي يف توزيع ثامر ومكاسب التنمية عىل عديد املستويات (اجلغرافية والزمنية وبني
األجيال البرشية)
ف :2ضامنات ترمجة النمو االقتصادي إىل تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة عىل املستوى املحىل أو غريه
من املستويات األخرى ،يرتبط برتشيد العالقات التنظيمية بني املصالح االجتامعية العامة من خالل
تفعيل قيم (املساءلة ،واملحاسبة ،وحكم القانون واملشاركة االجتامعية الفاعلة.)..
ف :3من أسباب القصور يف حتقيق التنمية املستدامة حمليا ،تفيش الفساد املايل واإلداري وهدر اإليرادات
والنفقات العامة ،يف ظل تغييب احلكم الراشد للتمويل العمومي ذي املصدر اجلبائي.
ف: 4يرسي عىل اجلامعات املحلية " بوالية املسيلة" يف الفرتة ( )2211-2220تشخيص العوارض و
اقرتاح احللول اهلادفة لرتشيد العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية لكافة مناطق
اجلزائر ،لتحقيق التنمية املستدامة بشكل عام.

 .IVأهداف الدراسة :تستهدف الدراسة حتقيق عديد األهداف منها:
*-ترشيد املنظومة اجلبائية املحلية هبدف تعزيز قدرات التمويل العمومي املحيل كمصدر أسايس
لتمويل التنمية املستدامة ،بام
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*-ترشيد العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية ،هي ضامن قوي لتفعيل العالقة
الرتابطية بني التمويل واالستثامر بكل أشكاله (عمومي او خاص) ،باعتباره املحرك األسايس
لتحقيق التنمية املحلية املستدامة.
*-أن نجاح اجلهود التنموية ال يرتبط بكفاءة اخلطط والتنظيم فحسب ،وإنام بضبط وترشيد
العالقات بني اإلطارات البرشية املسرية للامل العام ،كوهنا دعامة مفصلية يف حتقيق التنمية
املحلية املستدامة والشاملة.
*اإلنصاف اجلبائي هو معيار رئييس لإلنصاف االجتامعي ،وآلية رئيسية لتحقيق العدالة
االجتامعية كأولوية لثامر التنمية املستدامة ،وأداة ملعاجلة الفساد املايل واإلداري املهدر للقدرات
التمويلية العمومية ،يف ظل احلاجة القصوى املاسة إليها من قبل اجلامعات املحلية لتلبية املطالب
العامة املتعددة (املالية ،واالقتصادية ،واالجتامعية والبيئية وغريها).
.V

أمهية الدراسة :تكتيس هذه الدراسة أمهية كربى لعدة أسباب أمهها:

*-أهنا تتناول قضية حتقيق التنمية املستدامة ،والتي تعترب هاجس التفكري والتنظري والتخطيط
عىل مستوي املراكز البحثية العاملية واهليئات واملنظامت الدولية ،وحمور عقد املؤمترات والقمم
العاملية.
* -تركز الدراسة عىل النظام اجلبائي الراشد ومدى قدرته عىل تعبئة القدرات التمويلية
العمومية ،لكوهنا من أهم متطلبات حتقيق التنمية املستدامة من جهة ،ولدوره الرقايب واملحاسبي
بارتكازه عىل مجلة قيم ترشيدية مثل (املساءلة ،واملحاسبة وحكم القانون ،واإلنصاف اجلبائي من
جهة أخرى) ،مما يشكل مدخال للحكم الراشد عىل مستوى املصالح اإلدارية املحلية ،ورافدا
لضامن حتقيق التنمية املحلية املستدامة.
*-أهنا تعتمد مقاربات ميدانية للاملية العمومية ،كأهم أدوات حتديد دور ومسؤولية الدولة يف
الوفاء بتحقيق التنمية املستدامة عىل مجيع املستويات (املحلية ،الوطنية) و عىل مستوى االندماج
يف العالقات التنموية الدولية من خالل حتليل وتقييم منظومتها اجلبائية بمنظور الرشادة،
وبالتطبيق املكاين عىل اجلزائر عموما وعىل والية املسيلة حتديدا للفرتة (.)2211-2220
ومن اجل كل ذلك تتطرق الدراسة للمحاور التالية :
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اا

اللقاة

يف هذا املحور تم الرتكيز عىل ضبط اإلطار املفاهيمي لعنارص الدراسة ،من خالل تقديم
املفاهيم املستعملة يف كل حماورها بتضمني مجلة املفاهيم واملبادئ أدناه:
أوال) -املفاهيم :وقد تم التطرق إىل عدد من املفاهيم يف هذه الدراسة ومنها:
ا) -احلوكمة :استخدم البعض ترمجة احلاكمية ،احلكامنية ،املحكومية ،و احلكامة للتعبري عن مفهوم
) ،(Governanceلكن "ترمجة املفهوم باحلوكمة يربز وكأنه األكثر قبوال يف سياق االجتهاد دون
تبني رسمي يف الرتمجة التي أقرها جممع اللغة العربية بالقاهرة ،وتعرب بشكل دقيق عن داللة املصطلح
وتبدو أمينة للروح الوزنية والرصفية و اللغوية العربية

"1

،

كام عرفت بأهنا "املساعي الرامية لرتقية

احلكم و الثقافة و جهود مكافحة الفساد ،وتقديم املساعدات الفنية الالزمة إلصالح وحتديث
اإلدارة املالية العامة ،وتعزيز مكافحة غسيل األموال" ،2ويمكن تقديم مفهوم احلوكمة يف هذه
الدراسة بأهنا ( :جمموعة القيم الفاعلة و اهلادفة لإلصالح الكيل الشامل ،واملتواصل ملنظومة املجتمع
باالستناد ملنظومة قانونية سليمة واطر حماسبية واضحة ،وإعالم كفء ونزيه حيقق الثقافة التي
تعكس العدالة االجتامعية ،وجوهرها العدالة اجلبائية واإلنصاف اجلبائي يف ظل الرقابة السيادة
لدولة التنمية الشاملة املستدامة ،بام حيقق أفضل األهداف املجتمعية).
ب) -تعريف اجلباية" :هي مشتق اقتصادي هام يعكس اهليكل اإلقتصادي و اإلجتامعي لتطور
املجتمع ،لكوهنا أداة مالية وتدخلية هلا أثا رها املتعددة عىل املستوى الكيل أو اجلزئي" ،3ومن أفضل
ما كتب عن اجلباية وتارخيها تلك املقولة التي تكتب بامء الذهب للفيلسوف " لوفنمربغ (1022م)"
عند قوله  ":إن تاريخ الرضيبة يعكس تاريخ احلضارة ،ويرتجم البيانات اإلجتامعية والتقلبات
الظرفية اإلقتصادية ،وجتدر اإلشارة إىل فضل الرضيبة عىل تطور املؤسسات الديمقراطية والنيابية،"4
فليس هناك من ينكر أن إلزامية الرضيبة قد لعبت الدور الرئييس يف إنشاء وتدعيم املؤسسات
الديمقراطية والنيابية املمثلة للشعب ،كام ال ينكر "كون تطبيق فكرة املساواة أمام الرضيبة قد أدت
إىل تطبيق مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون ،"5فاجلباية " :هي ذلك الرباط املادي الذي يربط الفرد
بحكومته وببقية أفراد جمتمعه ،وهي يف نفس الوقت تشكل أداة سيادية فعالة سواء يف املجال املايل أو
اإلقتصادي أو االجتامعي أو البيئي خاصة وأن مجيع األنظمة اجلبائية ختضع للفلسفة االجتامعية
للعرص الذي تسود فيه".6
ج) اجلباية املحلية :وهي"كل اإليرادات اجلبائية التي تعود للجامعات املحلية وفقا ملبدأ إقليمية
النشاط أو التخصيص اجلبائي ،يف إطار السياسة اجلبائية الكلية و اهلادفة إىل التأثري عىل املؤرشات
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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االقتصادية واالجتامعية والبيئية ،من خالل توازن امليزانية العامة وتركيباهتا وأثرها املبارش عىل
اإلنفاق املحيل وعىل االستثامر وعىل محاية واستقرار النمو االقتصادي".7
ح) النفقات اجلبائية (اإلنفاق الرضيبي) :وهي "عبارة عن ختفيضات متس املعايري اجلبائية النمطية،
مثل التخفيضات الرضيبية ،القرض الرضيبي ،التخفيضات اخلاصة باملعدالت ،تأجيل مواعيد
الدفع ،اإلعفاءات الرضيبية و االمتيازات شبه اجلبائية املتعلقة باملسامهات االجتامعية لرب العمل،
ضامنات و تسهيالت املنازعات اجلبائية....الخ".8
خ) اإلنصاف اجلبائي :و يقصد به حتقيق عدالة النظام اجلبائي ككل بمفهومه الواسع ،من إجراءات
جبائية و هيكل جبائي وإدارة جبائية وفلسفة السياسة اجلبائية املطبقة يف جمتمع معني و يف وقت
معني ،و"اخلالف الفقهي و العلمي الذي يثار يف حتديد وضبط هذا املفهوم ،إنام يتعلق بمفهوم
العدالة يف حد ذاهتا حيث يعرتهيا من الصعاب ما يعرتي أي حماولة لتعريف احلق ،أو اخلري ،أو
اجلامل" ،9و إن اإلنصاف اجلبائي يشكل األداة اجلوهرية األساسية لتحقيق اإلنصاف االجتامعي،
ألنه بكل بساطة اهلدف األول للجباية ،بكوهنا أداة سيادية يف املجتمع" ،كإجابة لسؤال
( )EDWARD.E.ZAJAC.2000كيف جيب أن توازن احلكومة هديف العدالة والفعالية االقتصادية
عندما تتدخل يف االقتصاد " ،وبالرغم من كون هذا املفكر االقتصادي ،مل يدرج اإلنصاف اجلبائي
10

يف دراسته ككل الليرباليني يف نظرهتم للعدالة بمقاربة املنفعة اخلاصة ،إال أن ذلك ظل هاجس
التفكري العاملي إىل اليوم وقد نرش خرباء البنك الدويل تقريرا سنة ( )2223بعنوان اإلنصاف والتنمية
كمدخل للتنمية املستدامة.
د) اجلامعة املحلية :وتتمثل يف البلدية والتي :هي اجلامعة اإلقليمية القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية
املعنوية و الذمة املالية املستقلة و حتدث بموجب القانون) او هي القاعدة اإلقليمية الالمركزية
11

ومكان ملامرسة املواطنة و تشكل إطار مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون العمومية)  12ويتضح من
التعريف القانوين اجلد يد أن املرشع ينطلق من مقاربة احلكم الراشد يف تعريف اجلامعة املحلية من
خالل مصطلحات ممارسة املواطنة و مشاركة املواطن يف تسري الشأن العام وهذا املدخل تسايره هذه
الدراسة لكونه يستند للوثيقة القانونية العليا يف البالد التي تنص يف موادها ( :اجلامعات اإلقليمية
للدولة هي البلدية والوالية) البلدية هي اجلامعة القاعدية" 14و"يمثل املجلس املنتخب قاعدة
13

الالمركزية و مكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية".15
ذ) التنمية املحلية :تعدد تعريف هذا املصطلح بحسب املداخل التي تناولته ،فقد عرفت التنمية
املحلية بأهنا( :هي العملية التي بواسطتها يمكن حتقيق التعاون الفعال بني املجهود الشعبي
واحلكومي لالرتقاء بمستوى التجمعات املحلية ،والوحدات املحلية اقتصاديا واجتامعيا وثقافيا
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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وحضاريا  ،من منظور حتسني نوعية احلياة لسكان تلك التجمعات املحلية يف منظومة شاملة
ومتكاملة"16وقد اعترب( )stephan.trembloy-2002أن حتقيق التنمية املحلية االقتصادية
واالجتامعية الديمقراطية ،هي :بمثابة مثلث خطوط القوى احلالية يف إطار العوملة املستندة إىل التنمية
التضامنية التشاركية ،واختاذ القرارات يف اإلطار اجلامعي والكفاءة اجلامعية ،وبام يوجد أقطابا تنموية
حملية تشكل دعائم التنمية الوطنية ،يف إطار املنافسة الديمقراطية والتقييم االقتصادي واالجتامعي .
17

ر) التنمية الشاملة املستدامة :تعددت املقاربات واملداخل التي تناولت تعريف التنمية املستدامة
،فهناك أكثر من ستني ( )02تعريفا هلذا النوع من التنمية حسب []kazlwsqi and hill 1998/p6

،وألن "الفهم الدقيق ملصطلح التنمية الشاملة املستدامة بكافة جوانبها وأبعادها يعد مقدمة أساسية
لوضع السياسات املالئمة ،وتوجيه التحوالت توجيها صحيحا خاصة يف البلدان التي تعاين من
تطور األزمات املجتمعية" 18وألن إشكالية اآلليات املتعددة الالزمة لضامن العدالة بني األجيال ،يف
توزيع منافع املوارد وتكاليف التحوالت االجتامعية ،واملسؤوليات املختلفة عن حدود االستدامة
بجوانبها االقتصادية والبيئية واالجتامعية ،تقتيض ارتباط التنمية الشاملة باالستدامة ،مما يؤكد عىل
أن عملية "التنمية:هي عملية تغيري شاملة يف إطار نموذج تنموي حيقق االستدامة االقتصادية
واالجتامعية والثقافية والسياسية والبيئية ،التي تضمن تطور الكفاءة اإلستخدامية للموارد وتزايد
املقدرة اإلنجازية يف تلبية اإلحتياجات احلالية واملستقبلية وما يرتتب عىل ذلك من تغريات جوهرية
عىل املستويات املتعددة القطاعية والزمانية املحلية والدولية وما يتعلق هبا من استقالل وسيادة
واستمرارية ملكوناهتا يف إطار مبادئ احلكم الراشد والتي تؤدي مجيعها إىل نمو اقتصادي مستدام
يساهم عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل يف تقليص أعداد الفقراء باستمرار وختفض هوة عدم
املساواة التي ازدادت اتساعا حيث يساوي متوسط الدخل بأعىل الدول  33مرة متوسطه يف أفقر
البلدان".19
ز)-املصالح اجلبائية :وهي املصالح اجلبائية اخلارجية لوزارة املالية طبقا للهيكلة اإلدارية املكلفة
بتطبيق النظام اجلبائي وعاءا وحتصيال ،وتسيري ومراقبة األموال العامة إيرادات ونفقات عمومية
ومنها :مفتشية الرضائب املتعددة وقابضة الرضائب املختلفة واملديرية الوالئية للرضائب وخزينة
البلدية وخزينة املصالح االستشفائية واخلزينة العمومية' كل هذه املصالح هلا مهام أساسية،
20

باعتبارها املسؤولة قانونا عن الوعاء و التحصيل اجلبائي حسب االختصاص اإلقليمي ،أو من حيث
كون قابض الرضائب أو أمني اخلزينة البلدي هو املحاسب العمومي املحيل ،و بالتايل منوط هبام تسري
املال العام واملحافظة عليه وهو ما جيعل من منصبهام دعامة كربى يف رسم خطط التنمية ومتويلها
ووضع آليات حتقيقها وملكانتهام األساسية يف جلنة الصفقات العمومية املحلية ،فاملحاسب العمومي
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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حيظى بالتاميز النسبي عىل املستوى املحيل ،فهو صاحب االستشارة امللزمة واألمني عن محاية املال
العام واملحافظ عليه،ونظرا ملنصبه ولتكوينه و لديمومته باملقارنة باملكانة الوظيفية لألمر بالرصف
عىل املستوى املحيل ،إن االلتزامات القانونية واملالية املرتتبة عىل املحاسب العمومي تشكل دوافع
االلتزام باحلكم الراشد ،انطالقا من متاثل قواعد هذه االلتزامات وقواعد احلكم الراشد ،فاملحاسب
العمومي ملزم بأداء اليمني القانونية أمام جهاز القضاء وجيب عند تنصيبه أن يوقع حمرض تسلم املهام
حضوريا( )signe contradictoirementبينه وبني املحاسب املنتهية مهامه ،وهبذه الصفة حتدد
مسؤوليته عن تسيري سلفه لكون املسؤولية املالية تشمل بيان القيم النقدية والقيم املختلفة وبيان
بواقي التحصيل والبواقي للدفع وامليزانية العامة للعمليات املالية وكل ذلك جيب تفصيله يف حمرض
التنصيب واستالم املهام مما يرتتب عليه اكتتاب تامني عىل مسؤوليته املالية' ،ولكل ذلك فمهام
21

املحاسب العمومي املحيل كمسري ملالية اجلامعات اإلدارية املحلية ،تنضبط بقواعد قانونية وإجرائية
جبائية تتكامل والقواعد املنظمة ملهام املنتخب املحيل ،كونه األمر بالرصف واملنظم ألموال اجلامعة
اإلدارية املحلية.
هـ) جلنة الدائرة للطعن يف الرضائب والرسوم  :Commissions de recours daïraوهي جلنة
إدارية حملية مكونة من ممثيل املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية ،تنظر يف الطلبات املقدمة
بالطعن يف قرارات املدير الوالئي للرضائب (بعد الفصل يف الشكوى االبتدائية) ،إذا كانت احلصص
اجلبائية املطعون فيها اقل من مخسة()20مليون دج ،ومن بني أعضائها ( رئيس الدائرة أو األمني
العام ،ورئيس املجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه ملكان ممارسة نشاط املكلف بالرضيبة ،ورئيس
مفتشية الرضائب املختص إقليميا ،وعضوان لكل بلدية تعينهم االحتادات املهنية ) . 22
و) اللجنة الوالئية للطعن يف الرضائب ) : (Commission de recours de wilayaوهي جلنة تنشأ
لدى كل مديرية والئية للرضائب للطعن يف قرارات املدير الوالئي للرضائب ،عند ما يتعلق األمر
بحصص جبائية مبلغها بني (0مليون دج و22مليون دج) تتكون من( قاض يعينه رئيس املجلس
القضائي املختص إقليام ،وممثل عن الوايل و رئيس املجلس الشعبي الوالئي ،ونائب مدير عن
املصالح اجلبائية ،و ممثلني عن غرفة التجارة وغرفة الفالحة ،وباإلضافة إىل مخسة ( )20أعضاء من
املجلس الشعبي الوالئي).23
ل) جلنة املصاحلة(  :)Commission de conciliationوهي جلنة تتشكل إلجراء مصاحلة يف مبلغ
الرسوم املرتتبة عن إعادة تقييم التنازل عن العقارات(املبنية و غري املبنية )من طرف املصالح اجلبائية،
بام ال يتوافق مع ترصحيات املتنازلني ،و من أعضائها (موثق عن الغرفة الوالئية للموثقني ،وممثل عن
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مديرية أمالك الدولة ،ومفتش التقويم ،واملدير الفرعي للرقابة اجلبائية ،واملدير الوالئي
للرضائب).24
إن األطراف ذات العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية عديدة ،ومتنوعة
ومتعددة االختصاصات واملهام الرضورية حلاجيات املجتمع ،مما يؤكد عىل املكانة الوظيفية
األساسية واجلوهرية للعالقة اجلبائية بام جيعل منها رابطة املواطنة األساسية ،إن حوكمتها يتوقف
عىل تفعيل وترشيد كل اجلهود والوسائل الرضورية لتحقيق التنمية املحلية كام توجد مصالح إدارية
حملية أخرى تسمى املصالح شبه اجلبائية ،وهي مؤسسات مالية ورقابية ،مثل صناديق التأمينات
االجتامعية لإلجراء ولغري اإلجراء ،وهلذه الصناديق مسامهات مالية ورقابية هامة جدا يف حتقيق
التنمية االجتامعية وإجياد سبل واليات استدامتها ،وكلها ترتبط باملصالح اجلبائية وتنسق معها يف أداء
عملها  ،.وكام تصل العالقة اجلبائية مصالح وهيئات حملية أخرى مسند هلا تشجيع وحتفيز
25

االستثامر ،مثل وكاالت دعم وتطوير االستثامر ،ووكاالت دعم تشغيل الشباب ،والصندوق
الوطني للتامني عىل البطالة ،وكل هذه اهليئات ترتبط باملصالح اجلبائية ومكلفة بالتكفل بتحقيق
جوانب أساسية يف التنمية املحلية ،مثل االستثامر والتشغيل ومعاجلة البطالة والتامني االجتامعي ،كام
متتد العالقة اجلبائية ملؤسسات أخرى منحها القانون اجلبائي حتصيل اإليرادات اجلبائية من املصدر،
مثل (رشكة الكهرباء و الغاز) املكلف بتحصيل الرسم عىل السكن ضمن فواتري الكهرباء عىل كل
ساكن يف املناطق احلرضية لبلديات مقر الدائرة ،و(مؤسسة اجلزائرية للمياه) من خالل حتصيل
الرسوم املطبقة عىل االستفادة من شبكات الرصف الصحي وغريها من املصالح ذات العالقة.
ثانيا) -املبادئ :تستند حوكمة العالقة بني املصالح اجلبائية و املصالح اإلدارية املحلية إىل مجلة
املبادئ ،والقيم االجيابية الرتشيدية التي وقع حوهلا اتفاق كبري بني الدارسني ،واخلرباء واملنظامت
املالية الدولية وكذلك ما يتطابق واملعايري الدولية ملؤرشات التنمية املستدامة ،ويمكن إظهار منظومة
العالقات يف ما بينها من خالل ما ييل:
أ) مبادئ ترشيد النظام اجلبائي:يتكامل النظام اجلبائي واحلكم الراشد يف مجلة مبادئ أساسية ،منها
االستناد للقانون وااللتزام به من منطلق الثقافة والتحرض املدين بشكل فعال ،ويف إطار منح تكافؤ
الفرص ملكونات املجتمع بضامنات املراقبة العامة املرتكزة عىل املحاسبة واملساءلة بكل شفافية ،مما
حيقق اإلنصاف اجلبائي الذي يؤرش عىل حتقيق العدالة االجتامعية وفق الشكل التايل.
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الشكل رقم(:)21مبادئ ترشيد النظام اجلبائي
حكم القانون

اإلنصاف اجلبائي
والعدالة اجلبائية

الثقافة اجلبائية

مبادئ ترشيد

النظام اجلبائي

الوعي املدين

والتحضر اجلبائي

احملاسبة واملساءلة
والشفافية

الرقابة العمومية
الفاعلة

تكافؤ الفرص
الفعالية وحسن
االستجابة

المصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى - Governance working : Group international :
Institute of administrator www.gdre.ogr 15-02-2012

ب) مبادئ حوكمة العالقة بني املصالح اجلبائية و األطراف ذات العالقة :و هي مجلة املبادئ
األساسية الرتشيدية التي تشكل لوحة قيادة لضبط إيقاع هذه العالقة بام يكفل احلفاظ عىل املال العام
و يعزز قدرات متويل التنمية املحلية املستدامة و يمكن تصورها حسب الشكل أدناه:
الشكل رقم( :)22مبادئ حوكمة العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية
حكم القانون

آلية لتحقيق التنمية
املستدامة

الوعي اجلبائي

مبادئ حوكمة العالقة بني
املصاحل اجلبائية واملصاحل

اإلدارية احمللية

اإلعالم و االتصال
والثقافة اجلبائية

حسن التكوين وجتويد
العمل العام

تعزيز املال العام
لتمويل التنمية

اإلنصاف اجلبائي
والعدالة االجتماعية

الرقابة واحملاسبة
واملساءلة والشفافية

املصدر :من إعداد الباحث .
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خالصة هذا املحور أن ضبط مجلة املفاهيم واملبادئ واإلطراف املتدخلة بعالقة األموال
املحلية العامة تشكل أسس وضع اإلطار التطوري املتكامل و الراشد حلوكمة العالقة بني املصالح
اجلبائية و املصالح اإلدارية املحلية ذات العالقة بام يمكن من التتبع السليم و الرقابة املجتمعية
الفاعلة عىل املوارد العمومية املجتمعية وبام جيعل هذه العالقة يف خدمة املجتمع وهيدف إىل حتقيق
تنميته الشاملة املستدامة عىل املستوى املحيل والوطني واملندجمة يف اإلطار الدويل بام يدعم املكانة
احلضارية املميزة للجامعات املحلية والشعوب واألمم.
المحور الثرن

تحيمل لوتقممم المنظوم البارئم المحيم لواللقاةر

بمن أااافهر بمنظور الاشردة

ويف هذا املحور نسعى إلسقاط اإلطار التصوري حلوكمة العالقة بني املصالح اجلبائية
واملصالح اإلدارية املحلية من مقاربة ميدانية بالتحليل والتقييم للجوانب املبينة أدناه:
أوال) -من حيث االلتزام بالقانون :ال يمكن أن نحلل بمقاربة احلكم الراشد دون االلتزام بالقواعد
القانونية املنظمة للعالقة بني املصالح اجلبائية و املصالح اإلدارية املحلية ،ذلك أن املصالح اجلبائية
هي عبارة عن اإلدارة اجلبائية ومصالح اخلزينة العمومية و أعواهنام و منظومة القوانني اجلبائية
املنظمة هلا ،و أن املصالح املحلية اإلدارية هي أيضا اإلدارة املحلية واهليئات العمومية املحلية
ومنظومة تسيريها يف ظل قانون البلدية و الوالية ومجلة القواعد املنظمة ملجاالت العالقات التي
تنسق نشاطها مع األطراف ذات العالقة األخرى ،كل تلك الروابط وتلك العالقة يمكن إظهارها
يف ما ييل :
أ) -التجانس والتنسيق يف تطبيق قانون املحاسبة العمومية  :املحاسبة العمومية تعترب رابطة قوية
للعالقة اجلبائية بني اآلمر بالرصف (املنتخب املحيل) املسري املايل واملحاسب العمومي (قابض
الرضائب أو أمني اخلزينة البلدية أو الوالئية) لرتشيد األموال العامة (إيرادات ونفقات) وملعاجلة
الفساد املايل واإلداري بتجفيف منابعه من مدخل االلتزام بالقانون فهي تشكل حجر الزاوية يف بناء
عالقات املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية اهلادفة لتلبية احلاجيات املجتمعية ،كوهنا نظام
حماسبي عمومي يتطلب جتويد مداخالته( قرارات اآلمر بالرصف يف جتسيد أفكاره وبراجمه التي
انتخب من اجلها بتزكية غالبية أفراد املجتمع املحيل ،واهلادفة لتحقيق نمو اقتصادي دائم ومستمر بام
حيوله إىل تغريات هيكلية ترتجم بالرفاه االقتصادي وتلبية احلاجات املجتمعية وحتمي وحتافظ عىل
املوارد البيئية  ،كل ذلك حتت منظور املوثوقية والبيانات األساسية التي يتطلبها النظام املحاسبي
العمومي ومعاجلاته بااللتزام طبقا ألحكامه الفنية والقانونية من اجل الوصول إىل خمرجات هذا
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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النظام التي تلبي حاجيات عديد اإلطراف ذات العالقة ،ومتنح األمر بالرصف اإلثباتات القوية
املربهنة عىل خدمته للمجتمع العام عند أي تقييم و مساءلة ومنها حتمية املساءلة االجتامعية عند
مواعيد االنتخابات واملساءلة الدائمة يف ضمريه حني يسال نفسه ماذا قدمت للمجتمع يف ميدان
التنمية الشاملة املستدامة ؟فتكون حينئذ املحاسبة العمومية اآللية اهلامة التي تفصح عامله وما عليه
وتبني مجلة الفاعلني واملسامهني يف خدمة املجتمع آو املتقاعسني واملبددين ألمواله العامة.
ب) االلتزام باملحاسبة العمومية مدخل للرقابة العامة الفاعلة عىل الفساد":ألن الفساد يشوه دور
احلكومة يف توزيع الدخل ويؤدي إىل تقليل إيرادات الرضائب وزيادة اإلنفاق العام وحيدث ذلك
عندما يتواطأ مفتشو الرضائب الفاسدون مع دافعي الرضائب لتخفيض الوعاء الرضيبي وعندما
حيول مسؤولون فاسدون املنافع العامة إىل أفراد ليس هلم حق فيها كام يشوه الفساد ختصيص املوارد
بطرق أخرى كثرية(.")26يف غياب الرقابة واملحاسبة.
ج) اجلباية العادية آلية للمحاسبة واملساءلة يف كشف تبديد املال العام :ويعد هذا اجلانب إشكالية
قائمة بحد ذاهتا تتطلب دراسات متخصصة ملعاجلة الفساد املحيل املرتبط بعدم الكفاءة وعدم
احلرص عىل محاية املال العام وخاصة من قبل اآلمرين بالرصف لدى اجلامعات املحلية وقد كتب
(-Essaid Taibأستاذ املدرسة الوطنية لإلدارة) مذكرة حول مشاكل تسيري البلديات
بعنوان:منتخبون غري حمرضين للتسيري وغري مهتمني بتسيري شؤون بلدياهتم وهو ما يفتح أبواب
()27

الفساد و عوائق حتقيق التنمية باعتبار اآلمر بالرصف املسؤول األول و األسايس لقيادة قاطرة التنمية
املحلية اعتامدا عىل حسن التكوين والتأهيل واإلعداد لتحمل املسؤوليات االجتامعية العامة
وأساسها حتقيق التنمية املحلية املستدامة ،وان عدم التحضري اجليد وعدم الشعور باملسؤولية العامة
واعتبار األمر وكأنه عملية متاجرة باملال الفاسد كمدخل لتسلق الوظائف العامة هو منبع الفساد
الذي ال يعيق التنمية فحسب بل حيطم بناء الدولة ذاهتا كام سبق وان أشار إليه العالمة ( ابو عبد اهلل
بن األزرق-يف كتابه:بدائع السلك يف طبائع امللك1423م )-بقوله (الفساد هو عندما حيدث نوع
من االختالط بني اإلمارة و التجارة وان جتارة السلطان تؤدي إىل ررر الرعية وفساد اجلباية وأهنا
تؤدي بآخره إىل فساد العمران ونفاذ الدولة) وهذا الوصف ال يبتعد كثريا عن الواقع امليداين
للجامعات املحلية ففي هناية التكوين الذي أقامته الوزارة املكلفة باجلامعات املحلية سنة ()2220
رصح املسؤول األول آنذاك أمام املنتخبني ألهم بلديات الوطن بقوله:إن الدولة عازمة عىل وضع
حد للمامرسات التي أساءت لصورة اجلامعات املحلية عن طريق آليات تضمن السري األنجع
والشفاف للبلديات وان الرقابة عىل النفقات العمومية لإلدارات املحلية ستعرف تشددا إذا أنه من
أصل ( )1041بلدية فان ( )1202تعرف عجزا ماليا وقد بلغ 22مليار دج وان ما يقارب  %00من
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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(. )28

أن الرقابة

اجلبائية العادية الفاعلة تكشف حجم تبديد املال العام وهي أداة السرتجاع حقوق اخلزينة من خالل
طرق الرقابة اجلبائية املتعددة ومنها التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية للمفسدين من خالل
الفحص والتحقيق يف ممتلكاهتم قبل وبعد انقضاء فرتة مسؤوليتهم العامة أو حتى بعد إحالتهم
للقضاء فهي إذا أداة للمساءلة واملحاسبة عن املال العام .
د) التوعية القانونية واجلبائية باألبعاد اخلطرية للفساد عىل السلم والتامسك االجتامعي :أن األمر ال
يتعلق بالتأثري اخلطري للفساد املايل عىل إهدار قدرات حتقيق التنمية وتلبية احلاجيات العمومية
للمجتمع بل يعمق فجوة العجز التموييل ويرفع التكاليف االقتصادية واالجتامعية والبيئية لتحقيق
التنمية املستدامة ،وأخطرها أن يتحول الفساد إىل سلوك اجتامعي وثقافة للوصول إىل استغالل
اإلمكانيات املجتمعية دون وجه حق (املال الفاسد) ويكون مدخال من مدخالت العمليات
العمومية يف مجيع مناحيها مما جيعل الفاسدين يتحكمون يف أمر املجتمع العام وما يرافق ذلك من
هنب وتبديد واختالس وتصبح اإلمارة أفضل نامذج ممارسة التجارة وال غرابة أن يتابع الرأي العام
يف اإلعالم اليومي بام يتم تداوله يف املحاكم من نامذج التبذير للامل العام ،كمثل اقتناء جهاز حاسوب
ب022.222دج ،او رشاء حمافظ ولوازم مكتبية ومدرسية من تاجر يامرس نشاط مواد البناء بمبلغ
يقدر بـ  12مليون دينار .واقتناء ألبسة اخلتان ألبناء الفقراء من تاجر يامرس نشاط بيع أجهزة
اإلعالم اآليل ومنح صفقات أعامل النظافة للمقربني من اآلمرين بالرصف بسجالت مستعارة،
والنامذج تعددت هلدر املال العام ومعها تعطيل الرقابة وأوهلا الرقابة اجلبائية العادية للنشاطات
ولألثرياء اجلدد وقبل ذلك عدم تفعيل املساءلة والتدقيق املحاسبي العمومي يف تسيري األموال
العمومية بتجاوز القواعد القانونية واملحاسبية العمومية والرقابة عىل األنشطة التجارية وقطاع املال
واألعامل.
ثانيا) -من حيت التنسيق يف التطبيق الصحيح للقانون اجلبائي و تنشيط األطراف ذات العالقة:
ويتحقق ذلك برشح ودراسة مستجدات قانون املالية السنوي أو التكمييل يف جمال الرضائب
والرسوم املستحدثة للجامعات املحلية من حيث الوعاء والتحصيل واالطالع عىل موارد ونفقات و
حسابات التخصيص اخلاص خالل فرتته اإلنتخابية ،وهو أمر بالغ األمهية يف ظل عدم التكوين
املسبق لآلمر بالرصف عىل املهام املوكلة له بانتخابه من جهة ،و من جهة أخرى تفعيل للهيكل
التنظيمي للمصالح اجلبائية والتي منها مهام ودور رئيس مكتب تنشيط العالقات العامة باملديرية
الفرعية للرقابة اجلبائية املتواجد بكل مديرية والئية للرضائب ،وهو دور يتعلق بتنشيط العالقات
العامة والتوجيه ل كل اإلطراف ذات العالقة وعىل رأسها اآلمرون بالرصف لدى املصالح اإلدارية
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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املحلية واهليئات املرافقة لالستثامر واملستثمرين والوحدات االقتصادية املستفيدة من النفقات اجلبائية
و من دعم اخلزينة العمومية يف تلبية احلاجات املجتمعية ولتقييم ذلك نتطرق بالتحليل للجوانب
التالية:
ا) -الرصيد املعريف لآلمرين بالرصف عىل هيكل اإليرادات املحلية ذات املصدر اجلبائي وسعيهم
لتفعيلها  :إن املنظومة اجلبائية اجلزائرية تتسع لتسعة و ثالثني منتوجا جبائيا بني (رريبة و رسم و
إتاوة وثمن عام ) وتتطلب اإلملام بإجراءات وكيفيات تأسيسها وحتصيلها وختصيصها ،ومن أمهها
الرسم عىل القيمة املضافة ( )TVAوالرسم عىل النشاط املهني ( )TAPوقسيمة
السيارات( )Vignetteوالرسم العقاري والتطهريي() taxe foncière. et d’assainissement
والرضيبة عىل الثروة ( )ISPوالرسم عىل املساحات املنجمية وإتاوة استغالل املنتجات املنجمية
( Redevance d’extraction produits miniersوالرضيبة عىل األرباح املنجمية ورسم السكن
( )taxe d ’habitationوالرضيبة اجلزافية الوحيدة ()IFUو الرضيبة عىل الدخل اإلمجايل فئة الدخل
العقاري(  ،)IRG/foncierوباإلضافة إىل منتجات جبائية وشبه جبائية عديدة أخرى ذات أمهية يف
اإليرادات املحلية العامة كحقوق التوقف وطابع اإلنارة لالفتات العمومية وحق عبور أنابيب
املحروقات إلقليم املجموعة املحلية وعبور خطوط الكهرباء ذات الضغط العايل وامتدادات السك
احلديد...الخ ،ولتقييم القدرات التمويلية هلذه املصادر اجلبائية ورسم خطة عملية استرشافية لرتشيد
اجلباية املحلية لألجيال القادمة يستلزم اإلملام واإلطالع واالستعانة باالستشاريني اجلبائيني للتحكم
اجليد يف هذه العالقات غري أن الواقع امليداين ال يساير هذا التوجه ،ولتقييم وحتليل الوضعية
التمويلية للجباية املحلية للجزائريف الفرتة ( )2211-2220نتفحص حصيلة اجلباية املحلية
واجلباية العادية من خالل اجلدول أدناه:
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اجلدول رقم( )21تقييم حصيلة الصندوق املشرتك للجامعات املحلية()2211-2220( )F.C.C.L
 مليون دج-الحصيلة السنوية
و)تغييرها())%
الضرائب والرسوم
الرسم على القيمة
المضافة/محلي
الرسم على القيمة
المضافة/استراد
دفع جزافي –ديون
سابقة
الرسم على النشاط
المهني
قسيمة السيارات
الضريبة على الثروة
العقاري
الرسم
والتطهيري
الرسم على المساحة
المنجمية
على
اإلتاوة
االستغالل المنجمي
على
الضريبة
األرباح المنجمية
منتجات كراء رخص
الناجم
حقوق منجمية
الرسم على السكن
الرسوم البيئة
الضريبة الجزافية
الوحيدة
الدخل
ضريبة
اإلجمالي فئة الدخل
العقاري
ورسوم
ضرائب
مختلفة أخرى
الجباية
مجموع
المحلية()F.C.C.L
العادية
الجباية
للدولة خارج الجباية
المحلية
الكلية
الحصيلة
للجبائية العادية

1111

1111

2010

%

2011

%

%

13161

11111

13

11111

1

11111

6

11311

13111

6

11111

1

13111

36

111

361

-11

11

-13

116

1

331111

313111

31

316116

1

311313

31

1113
31
111

1111
31
3111

31
3.1
61

6111
11
3111

31
361
-31

6111
31
3113

-6
-11
1

11

361

111

111

311

311

-11

111

113

11

111

11

111

11

1

11

11

363

111

16

-13

3113

3111

-33

111

-11

11

-11

/
3111
131
1161

11
3111
131
1661

/
1
11
1

11
3133
111
1116

-13
1
-31
31

11
3161
111
1111

13
1
31
1

/

/

/

1111

/

1111

31

111

1113

1611

1111

111111

113111

31

113616

1

116311

31

111116

3311111

31

3111111

31

3111111

31

331111

3131113

31

3163111

31

3111616

31
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يبني اجلدول أعاله أن اجلباية املحلية ال تساهم إال بنسبة ترتاوح من(%10إىل )%13.0من
احلصيلة الكلية للجباية العادية لسنوات(2220اىل )2211وهي مسامهات متدنية جدا ومتناقصة
وال يمكن هبذه احلصيلة أن يتم حتقيق استمرارية تلبية احلاجيات العامة املتعددة واملتزايدة سنويا و
أذا أضفنا يف التحليل أن حصيلة اجلباية العادية ال تشكل إال نسبة اقل من  %22.0من اإليرادات
العامة يف ميزانية الدولة خالل الفرتة ( )2212-1222وهي حصيلة ال تغطي أال نسبة  %00من
أجور الوظيفة العمومية دون سواها مما جيعل من حوكمة وترشيد هذه املصادر اجلبائية أمرا أساسيا
الستباق عوائق وصعوبات التنمية املستدامة ،إن مساءلة وحماسبة األطراف ذات العالقة وحتميلها
أسباب القصور بل وإهدار األموال العامة من املدخل اجلبائي مثل إمهال أوعية املصادر اجلبائية
وعدم تفعيل التحصيل والتبديد يف اإلنفاق العام بذهنية االعتامد عىل اجلباية البرتولية أو جباية
االقتصاد الريعي غري املستدام ينذر بعواقب وخيمة عىل املجتمع احلايل يف حالة تراجع أسعار البرتول
ومستقبل اخطر عىل األجيال الالحقة.
ب) -التحكم يف وعاء الرسم العقاري :ويتجىل ذلك يف ضبط وكشف احلظرية (السكنية أو غري
السكنية )الفعلية ،إذ بالرغم من أن إيرادات هذا الرسم مهم جدا للجامعات املحلية لكون وعائه
يتعلق بامللكيات املبنية وغري املب نية وهو األمر املتاح بالنسبة للبلدية خاصة يف ظل ارتفاع عدد
السكنات املبنية خالل الفرتة ( )2211 – 1222بام يفوق ( )23مليون سكن منجز من طرف الدولة
وهيئاهتا املحلية فضال عن القطاع اخلاص أو الفردي ،إال أن حصيلة هذا املورد ضعيفة كام هو
موضح يف اجلدول السابق وإل ظهار احلصيلة الفعلية و املمكنة هلذا املورد نتفحص معطيات وزارة
السكن للفرتة (2224اىل  )2211حسب اجلدول أدناه
اجلدول رقم( )22تزايد احلضرية السكنية سنويا خالل الفرتة ()2211-2224
السنة
السكنات
المنجزة

الوحدة (سكن)

1004

1002

1002

1002

1002

1002

1010

1011

المجموع

164222

661262

120222

122421

112214

122142

120002

622411

1042102

املصدر:إحصائيات وزارة السكن عىل املوقع :www.mhu.gov.dz/:تاريخ االطالع2212/20/20

أن معطيات اجلدول أعاله تظهر التطور السنوي للحضرية السكنية التي تشكل أهم أوعية اجلباية
املحلية ،غري انه وطبقا آلليات الرقابة اجلبائية واملحاسبية عىل املال العام يربز عديد املؤرشات منها :
عدم التحكم يف وعاء الرسم العقاري والتطهريي بمقارنة احلصيلة اجلبائية هلذا املورد ،ولرتشيد
ذلك يستلزم حتديث البطاقة املحلية والوطنية للحظرية السكنية سنويا بام يضبط املبالغ الفعلية هلذا
املورد ،فمن غري املعقول أن يتم توزيع (1.022.024سكن) يف الفرتة ( )2212-2220ومع ذلك
فإن حصيلة الرسم العقاري والتطهريي مل تتجاوز (1232مليون دج) أي (020دج) كمسامهة
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جبائية للمسكن الواحد وهو مبلغ يعكس درجة اإلمهال يف حفظ املال العام فإذ كان اقل مبلغ
للرسم التطهريي هو فقط 022دج ،فهل من الرشادة أن ال حيصل إال 120دج عىل املسكن الواحد!
يف حني أن القواعد اجلبائية لتحديد وعاء هذا الرسم تعتمد عىل املساحة والتي ال تقل كمؤرش وطني
عن 02م للسكن الواحد نموذج شقة (ثالثة غرف )- F3-فضال عن السكنات التطورية والفردية
2

ذات املساحة األكرب من ذلك ،وبتطبيق السعر املتوسط األدنى وطنيا واملحدد ب 420دج للمرت
املربع الواحد و معدل  %3من هذا الوعاء فهي أكرب من القيمة املحصلة رسميا  ،أن القانون يلزم
مصالح مديرية السكن أن تبلغ املصالح اجلبائية سنويا بتحني البطاقة السكنية  ،وهو األمر الذي
()29

جيعل التحكم يف هذا املورد سهال ويرفع من إيراداته بااللتزام بالقانون ،والواقع أن املبالغ املؤسسة
ال تشكل إال أقل من  % 12من الوعاء الفعيل ،وأن املبالغ املحصلة هي نسبة مئوية بسيطة من هذا
التأسيس ،وأن عملية إحصاء السكن يف متناول اجلامعات املحلية وتشكل يف حد ذاهتا أداة لتحسن
اإليرادات اجلبائية العامة ،وتكشف بكل شفافية حقيقة مشكلة السكن وتعالج ظاهرة تنامي
السكنات العشوائية التي ختلق مشكال بيئيا واجتامعيا رغم إنفاق مبالغ ضخمة من اخلزينة العمومية
يف هذا املجال ،غري أن انعدام احلوكمة والشفافية ال تنعكس أثاره اخلطرية عىل املال العام فقط بل
عىل العدالة االجتامعية برمتها ،مما يشكل عائق من عوائق التنمية املستدامة يتطلب إلزامية الرتشيد.
ج) -فعالية ثقافة املشاركة اجلبائية والوعي اجلبائي :أن التحرض اجلبائي ()le civisme fiscal

حيافظ عىل املال العام بالتحكم يف الوعاء اجلبائي الفعيل لألنشطة املامرسة حمليا إذ جيب أن تكون
حمصاة ومرصحا هبا لكون النظام اجلبائي اجلزائري هو نظام ترصحيي يعتمد عىل مبدأ الترصيح الذايت
ومبدأ صدق نية املكلف بالرضيبة ،ويف املقابل منح املصالح اجلبائية مبدأ حق الرقابة كمبدأ ال يمكن
الدفع بالرس املهني أمام أعوان اجلباية لدى اإلدارات واملؤسسات العمومية من أجل معاينة احلقوق
اجلبائية

()30

غري أن االقتصاد اخلفي والتهرب الرضيبي كأحد أشكال الفساد االقتصادي واملايل هو يف

حدوده القصوى موجود يف خمتلف املجاالت ومن مؤرشات هذا الفساد نذكر ماييل :
 -1االنتشار الكبري لألنشطة غري الرسمية :وقد عرف االقتصاد اخلفي أو املوازي باجلزائر بتسميات
عديدة حسب مراحل خمتلفة منها "الطراباندو  "Traban deuxوجتارة احلقيبة البيع حتت الطاولة
"الطايوان" السوق السوداء (" )Le marcher noirالتهريب" البيع دون فاتورة املضاربة يف العملة
الصعبة كراء السجالت التجارية و الشهادات العلمية خاصة يف مهن "املحاسبة ،الصيدلة ،اهلندسة
،واخلدمات ..الخ" والبعض منها يدرج كرشط أسايس يف املشاركة يف التقدم للحصول عىل صفقات
لإلنجاز يف قطاع األشغال العمومية والفالحة.
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 -2استفحال ظاهرة االقتصاد األسود :كتجارة املخدرات و السالح والدعارة واالختالس و
الرشوة و النصب واالحتيال و الرسقة وإهدار املال العام ومن أبرزها إعالميا فضيحة اخلليفة بنك
" 1032مليار دج" أي ما يعادل  10مليار دوالر (التزلبيحة الكربى :حسب ترصيح مسؤول
سام)،و فضيحة " 20مليار دوالر" صفقات جتارية ،و فضائح مركب احلجار وسونا طراك 21
طونيك...الخ .وهي وقائع حتتاج إىل الدراسات امليدانية املعمقة إلظهار احلقائق هبدف محاية املال
31

العام وتعرية الفساد واملسؤولني عنه ،كام تطرق إليه من سري جهاز املالية سابقا يف كتابه "اجلزائر
مديونية خارجية فساد ومسؤولية سياسية" .
32

 -3مشكلة التهريب عىل احلدود :رغم ترسانة القوانني العديدة(قانون مكافحة التهريب ،قانون
مكافحة تبيض األموال قانون حماربة الفساد) ،وباإلضافة إىل حتديث و عرصنة قطاع اجلامرك
(منظومة قانونية ووسائل) يف السنوات األخرية ورغم املجهودات املبذولة يف مكافحة الظاهرة إال
أهنا كانت وال تزال تشكل بوابة الفساد املايل واإلداري للموارد الوطنية ولنهب وتبديد أموال اخلزينة
العمومية يف دعم املواد األساسية من خالل هتريبها إىل خارج الوطن.
 -4املامرسة العلنية لتجارة العملة الصعبة خارج الرقابة النقدية واجلبائية:وذلك باستغالل فاضح
ملعاشات املتقاعدين املحصلة بالعملة الصعبة ،بشكل مهني ،وهذا أمام أنظار مصالح البنوك ويف
ظل وجود قوانني رادعة ومعاقبة حلركة تدفق رؤوس األموال من وإىل اخلارج وحماربة املضاربة
بالعملة ،مما جعل منها رافد ماليا لالقتصاد اخلفي ،وتشري بعض الدراسات حلجم االقتصاد اخلفي يف
اجلزائر  ،أن املتوسط السنوي لنسبة الدخل اخلفي إىل الناتج الداخيل اخلام خالل الفرتة (-1232
 )2224بلغت  %20وفقا ملؤرشات ( 33 )VITO.TANZIوبعض التقارير تشري إىل نسبة  %42كام
،

جاء يف تقرير جلنة برملانية للتحقيق يف أسباب أحداث بداية سنة (، )2011وأن هذه النسب من
االقتصاد اخلفي إنام تدل عىل نسبة انعدام العدالة و قلة الكسب اجلاد الرشيف وضعف املنافسة
الرشيفة يف جمال املال واألعامل ،و كام تدل عىل عدم اإلنصاف اجلبائي بني األعوان االقتصاديني ،مما
يشكل معوق لتحقيق التنمية املستدامة.
ثالثا -من حيث االمتيازات اجلبائية املحفزة لالستثامر والداعمة للتمويل ولتحقيق التنمية املحلية
املستدامة:
و لتقييم هذا اجلانب نحلل مجلة التسهيالت اجلبائية املشجعة لالستثامر والداعمة للتمويل
،باعتبارمها حمركي التنمية يف خمتلف املجاالت واجلهات عرب الوطن من خالل تناول اجلوانب
التالية.:
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ا) النفقات اجلبائية املمنوحة يف إطار االمتياز اجلبائي :ويمكن تناول هذا اجلانب من خالل االطالع
عىل التسهيالت اجلبائية املنوحة للمستثمرين عرب الوطن للفرتة ( )2222-2220حسب اجلدول
التايل:
اجلدول قم()23النفقات اجلبائية املنوحة يف إطار االمتياز اجلبائي :مليون د.ج -للرضائب والرسوم -
السنة/الض
ريبة
1111
1116
1111
1111
1111

عدد
المشاريع
/
/
2220
16426
12200

TVA

IBS

VF

TAP

TF

12422
61201
25491
22612
53868

12053
2002
1412
2622
679

122
62
00
00
00

4221
1222
4001
3562
221

4.6
5.7
2.1
1.5
27

ENR
G
6.1
0.02
0.02
7.4
00

المجموع
44401
62662
30923
22124
22624

املصدر:وزرة املالية املديرية العامة للرضائب مارس .2212
وتشري املعطيات أعاله أن النفقات اجلبائية التي حتملتها امليزانية العمومية كانت باهظة جدا
خالل الفرتة املشار إليها ،حيث بلغت(240.3ملياردج )هبدف تشجيع وحتفيز االستثامرات وتعزيز
القدرات التمويلية لألعوان االقتصاديني عرب الوطن ،إال أن عدد املشاريع االستثامرية ال يواكب
معايري متطلبات حتقيق التنمية وتلبية احلاجيات املجتمعية األساسية ،كون قيمة االستثامرات بشقيها
املحيل واألجنبي لنفس الفرتة مل يتجاوز مبلغ (14400مليار دج)  )34وقد يرجع ذلك ألمور أخرى
(

،

ذات صلة باملصالح اإلدارية املحلية تتطلب الرتشيد من مدخل الشفافية يف منح التسهيالت
االستثامرية ،وجتويد املناخ االستثامري واملساءلة عىل العراقيل البريوقراطية ،واملحاسبة عىل استغالل
العقار الصناعي ،وررورة تفعيل التحكيم القضائي يف إطار ضامنات حتقيق العدالة واألنصاف
اجلبائي واالجتامعي.
ب) فعالية تنسيق الرقابة بني املصالح اجلبائية ووكاالت دعم وتشجيع االستثامر املختلفة( ; ANDI

 : )ANSEJ ; CNACأن تفعيل وتنسيق الرقابة اجلبائية عىل هذه االمتيازات هبدف ضامن حتقيق
التنمية ،وسد طرق الفساد املايل واإلداري حتى ال تتحول هذه النفقات إىل املضاربات التجارية
واالستثامر الومهي املبدد للقدرات املجتمعية العامة ،أن املصالح اجلبائية هلا اإلمكانيات القانونية
واملحاسبية والرقابية الكفيلة بضامن املسار الرشيد هلذه النفقات اجلبائية ،يف التنسيق مع املصالح
املحلية املنوط هبا تسيري ملفات االستثامرات بصيغه املختلفة ( ،)ANDI ANSEJ CNACغري أن
هاجس انعدام الرشادة هلذه األموال يؤرش عليه االمتيازات املمنوحة لتشغيل الشباب ،باستغالل
املحالت التجارية املنجزة من قبل اجلامعات املحلية ،وإعفائها من اخلضوع للرضيبة اجلزافية
الوحيدة ( )IFUلرقم أعامل يصل إىل  12.222.222دج ) سنويا ،وملدة مخس سنوات ابتداء من
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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سنة  ، 2211ويكفي هنا القول بأهنا صورة صادقة لتبذير وهدر النفقات العمومية والنفقات
()35

اجلبائية يف آن واحد ،من حيث أن عدد املحالت التي أنجزت بلغ عددها ( )122100حمال جتاريا

()36

،بتكلفة انجاز تقدر ب(1222.222دج) للمحل الواحد ،اغلبها مهمل ملوقعه غري املناسب جتاريا
يف جمموع الرتاب الوطني،و يتحمل مسؤولية إمهاهلا وتبديد األموال العمومية فيها ،مسؤول املصالح
اإلدارية املحلية ،يف الوقت الذي ينترش أكثر من  2222سوق غري رسمي عرب الوطن ،حسب
إحصائيات االحتاد الوطني للتجار اجلزائريني.
ج)إلزامية الشفافية والرقابة اجلبائية عىل منح االمتيازات اجلبائية يف إطار دعم املواد ذات االستهالك
الواسع :وهو جانب يقتىض إضفاء شفافية كاملة ،ومساءلة جبائية جدية للوحدات االقتصادية التي
تستفيد من امتيازات جبائية هامة ،يف إطار دعم املواد ذات االستهالك الواسع ،ومنها مادة (السكر
وزيت املائدة) والتي شكلت يف بداية سنة  2211عامل اضطراب للسلم االجتامعي ،محل اخلزينة
العمومية تكاليف باهظة ،فضال عن أثاره السلبية عىل املناحي االجتامعية واالقتصادية والبيئة وعىل
التامسك االجتامعي والعدالة االجتامعية ،مما دفع باهليئة الترشيعية إلجراء حتقيق يف خلفياته ومن بني
النتائج املتوصل إليها يف هذا التحقيق ،أن النفقات اجلبائية مهدرة بشكل رهيب ،كام تؤكده معطيات
ذات التقرير عىل النحو التايل:
()37

-

سياسة الدعم تكلف الدولة (322مليار دج) سنويا وهو دعم مفرط وعشوائي.

 استفاد متعامل خاص (يوم 22جانفي  )2211نتيجة قرار حكومي ،يف يوم واحد من مبلغ(032مليوندج) ،واستفاد ثالثة خواص هييمنون عىل سوق (ماديت السكر والزيت) ،من مبلغ (12.300ملياردج)
كامتيازات جبائية خالل سنة .2222
 الدعم الذي تتحمله اخلزينة العمومية لالقتصاد بكل قطاعاته (الرتبية والتعليم العايل والكهرباءواملياه ،)....يقدر سنويا بمبلغ (1022ملياردج) ،وهذه القيمة هتدد اقتصاد اجلزائر داخليا ،وال تسمح معها
بقيام اقتصاد حر قائم بذاته.

باإلضافة إىل كل ذلك تم منذ أول جانفي 2211تعليق حقوق الرسم عىل القيمة
املضافة( )%13واحلقوق اجلمركية( )%40عىل االسترياد ملاديت السكر والزيت ومكوناهتام ،لصالح
سبعة خواص منهم متعامل واحد هيمن عىل نسبة  ،%42أهنا الوضعية امليدانية حلالة النفقات اجلبائية
ولألموال العامة ،ولكل مواطن يف هذا الوطن ،بل ولكل من يأيت من أبنائه من األجيال القادمة احلق
،أن يتساءل وبكل صدق وشفافية :إال يشكل هذا الواقع القاتم املعلن بشكل رسمي،دون الفعيل،
دافع فعيل وقوي للمطالبة بالرتشيد و حوكمة املال العام ؟ ،والباحث أمام هكذا معطيات يويص كل
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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مهتم برتشيد املال العام بإعادة قراءة كتاب(أوهام وتكاليف الليربالية و اخلوصصة القرصية -قراءة
يف برنامج احلكومة لسنة .)38( )1223
رابعا) -من حيث اإلنصاف اجلبائي :أن العدل أساس احلكم ،والعدالة اجلبائية أساس حتقيق
اإلنصاف اجلبائي ،بل هو مؤرش املقاربة امليدانية حلوكمة العالقة بني املصالح اجلبائية واألطراف
ذات العالقة املنوط هبا إرساء أسس التنمية الشاملة املستدامة ،انطالقا من أن اجلباية ترتكز عىل مبدأ
العدالة كأهم مبدأ من مبادئ الرضيبة ،وان الرضيبة هي أداة أساسية لتحقيق العدالة االجتامعية بني
فئا ت املجتمع وبني جهات الوطن وبني األجيال احلالية واملستقبلية ،ولتقييم العالقة بني املصالح
اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية يف هذا املجال اهلام نحلل اجلوانب التالية:
ا) فحص مؤرش الرتكيز اجلبائي يف جممل حصيلة اجلباية العادية (:)Indice De Concentrationإن
هذا املؤرش يعكس اعتامد النظام اجلبائي عىل مرودية بعض الرضائب والرسوم بشكل واسع يف
احلصيلة الكلية للجباية العادية ،ويدلل من جهة أخرى عىل الرشحية االجتامعية األكرب حتمال للعبء
اجلبائي  ،من حيث ررائب الدخل وررائب ورسوم اإلنفاق واالستهالك وباختبار هذا املؤرش
للرضيبة عىل الدخل اإلمجايل والرسم عىل القيمة املضافة ،من ضمن ررائب ورسوم املنظومة
اجلبائية التي تتجاوز ( 32منتوجا جبائيا خمتلف) ،كمقاربة فنية ملدى اإلنصاف اجلبائي بني فئات
املجتمع نجد ما ييل:
 )21تعدد معدالت الرضيبة عىل الدخل اإلمجايل باختالف دخول فئات املجتمع :رغم أن اهلدف
األول إلدخال هذه الرضيبة يف النظام اجلبائي اجلزائري هو حتقيق العدالة يف توزيع الدخل اإلمجايل
وعرصنة املصالح اجلبائية  ،بتحكمها يف دخل إمجايل لكل نشاطات املكلف (املرتبات و األجور
،األرباح التجارية والصناعية ،أرباح املهن غري التجارية ،دخل إجيار العقارات املبنية وغري
املبنية،عوائد األسهم والسندات ،الدخل الفالحي) ،واخلضوع لرضيبة واحدة متدرجة حسب
الرشائح وفقا للامدة  124من قانون الرضائب املبارشة ،وهي حاليا تتكون من الرشائح التالية (إىل
دخل سنوي مبلغه 122.222دج معدل الرضيبة (، )%2ومن 122.221دج إىل  302.222دج
معدل ( ،)%22وبني302.221

دج اىل1.442.222دج معدل( ،)%32وبتجاوز مبلغ

1.442.221يطبق معدل(، )% 30غري أن التغريات املتعددة التي أدخلتها املصالح اجلبائية عىل هذه
الرضيبة ،جعلت اغلب اوعية الدخل ختضع ملعدالت خمتلفة ،مما أدي إىل تغييب اإلنصاف اجلبائي يف
حتمل عبء هذه الرضيبة بني فئات املجتمع ،فنجد تاجر التجزئة إذا حقق رقم أعامل قدره
12.222.222دج فانه يسدد رريبة جزافية وحيدة بنسبة()%0أي مبلغ(022.222دج) ،غري أن
نفس الدخل إذا حتقق من نشاط حماسب أو حمام ،فانه يسدد مبلغ (2222.222دج)أي أربع
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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أضعاف ما يسدده التاجر ،أما إن حققه موظف كمرتب فهو يسدد(3300222دج)أي ما يقارب
سبع أضعاف ما يسدده التاجر ،ولذلك كانت أنشطة التجارة هي املسيطرة يف احلياة االقتصادية
واالجتامعية باجلزائر.
 )22حتمل عبء رسوم االستهالك:ومن أبرزها الرسم عىل القيمة املضافة بمعدلني مها(%13

و ، )%3ويتحمل عبء هذا الرسم املستهلك النهائي ضمن أسعار االستهالك ،مما جيعل من عبء
هذا الرسم ال يرتبط باملقدرة املالية وإنام هو عبء عام بغض النظر عن الفئة االجتامعية التي تتحمل
عبئه.
 )23استهداف فئة الوظيفة العمومية :من خالل حتمل عبء الرضيبة عىل الدخل اإلمجايل والرسم
عىل القيمة املضافة ( IRG/Sو ).TVAولتفصيل ذلك نبني ما تساهم به فئة الوظيفة العمومية ضمن
احلصيلة الكلية للجباية بتفحص مؤرش الرتكيز( )la concentrationعىل مرودية () IRG/S.TVA
ضمن احلصيلة الكلية للجباية.
اجلدول رقم ( )24مؤرش الرتكيز يف حصيلة اجلباية الكلية للفرتة ()2212-1223
()%
السنة
الضريبة على األجور

1226

1222

1006

1002

1002

1002

1010

12.12

11.1

11.4

11.42

11.21

12.21

12.12

IRG/S
بقية ضرائب الدخل

1.42

4.2

6.46

6.2

4.6

/

/

األخرى
مجمل الرسم على القيمة

12.2

60.1

61.1

64.2

66.2

60.6

62.2

المضافة()TVA

املصدر:من إعداد الباحث بناء عىل إحصائيات املديرية العامة للتقديرات والتنبؤات وزارة املالية
2211
ويوضح اجلدول أعاله  ،العبء الشديد الواقع عىل فئة اإلجراء من (رريبة الدخل والرسم
عىل القيمة املضافة فقط )...حيث وصلت سنة  2212إىل ( )%04.03من احلصيلة الكلية ،مما يؤكد
أن املصالح اجلبائية تركز عىل االقتطاعات السهلة (االقتطاع من املصدر وعىل رسوم االستهالك
ضمن املشرتيات) ،وهو أمرا خطريا للغاية يشكل إخالال بمبدأ اإلنصاف يف حتمل األعباء العمومية
للفئة األقل من الوسطى اجتامعيا ،وال يمكن يف ظل منظومة جبائية مكون من أكثر من ()32منتوجا
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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جبائيا أن حيدث استقطابا خطريا عىل هذه الفئة دون غريها من فئات املجتمع ،انه يشكل عائقا
للوعي املدين والتحرض اجلبائي لعدم الشعور أصال هبذه املسامهات اجلبائية ،لكوهنا غري ترصحيية
وهو تناقض مع مبادئ النظام اجلبائي اهلادفة لإلفصاح والشفافية ،واىل ممارسة حق املواطنة بشكل
واضح.
ب) -من حيث التكفل باملنازعات اجلبائية:يؤرش اإلنصاف يف التكفل باملنازعات اجلبائية أمام
املصالح اجلبائية عىل قدرهتا يف إظهار الشفافية ،وتقبل اإلفصاح عن أخطائها بالعودة لاللتزام بحكم
القانون ،ويرتبط كل ذلك بحوكمة هذه املصالح من عدمه ويف مدى تقبل اخلاضعني للرضيبة( les

 )redevablesلعدالة النظام اجلبائي برمته ،كأداة سيادية جمتمعية تكفل ضامن حقوقهم وضامن
حقوق اخلزينة العامة ،كوهنا خمولة لتلبية احلاجيات املجتمعية ،ومن منطلق العدالة االجتامعية
ولتقييم هذا اجلانب نستخدم املؤرشات أدناه ،لتحليل املعطيات امليدانية لنشاط املصالح اجلبائية
ذاهتا:
 )1مؤرش التكفل باملنازعات اجلبائية السنوية املستلمة (  :)Nbr de réclamations reçuesوهذا
املؤرش يوضح لنا حجم التظلامت اجلبائية السنوية ،كتعبري عن عدم تقبل املكلفني بالرضيبة للعبء
اجلبائي غري املنصف ،وعن درجة اخلطأ يف تطبيق القانون من قبل املصالح اجلبائية وعن املبالغ املالية
املعطلة من حصة اإليرادات العامة بفعل التظلامت ،وهو ما يزيد من تضخيم الفجوة التمويلية
،بتقلص حجم التمويل العمومي وبالتايل يعيق حتقيق التنمية ،وهو من جهة أخرى منطقة ظل لنشوء
الفساد املايل واإلداري ،ملا يرافق هذا النزاع من إقحام املكلف يف بيئة املحسوبية والنفوذ وتدخله
منطقة الفساد األصغر املكثف أن وضعية التظلامت اجلبائية للفرتة( )2211-2223كانت وفقا
للجدول أدناه:
اجلدول رقم()20عدد املنازعات أمام املصالح اجلبائية للفرتة (.)2211-2223
السنة
عدد التظلمات

1002
22202

1002
26026

1002
22221

1010
26416

الوحدة (شكوى)

السداسي األول1011-
26422

Source : rapport annuel sur le contentieux fiscal,direction du contentieux fiscal
,D.G.I MF. date mai2010 /p10
-rapport annuel sur le contentieux fiscal , no.946/MF/DGI/dctx/20 nov2011.p9

ويوضح اجلدول أعاله أن االحتجاجات اجلبائية بلغت حدود مرتفعة جدا ،تقارب نسبة
 %12من العدد الكيل للمكلفني بالرضيبة وان املبالغ حمل النزاع يف السدايس األول لسنة 2211
فقط قد بلغت(22.0ملياردج) ، 39وهي تقابل عدد منازعات يزيد قليل عن متوسط منازعات
السنوات السابقة ،و التي يشري مؤرش تسديد نسبة ( )%22من احلقوق املتنازع عنها للشكاية
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الواحدة كرشط لتأجيل حتصيل مبالغ حمل النزاع لغاية الفصل يف الشكوى ( sursis légal de

 ،)paiementأن ( )% 2.4من الطلبات املقبولة عىل شكايات سنة  2223املذكورة يف اجلدول أعاله
قد تم حتصيل مبلغ (0.0مليار دج) ،وان نسبة ( )%2.0عن شكايات سنة  2220كانت حصيلتها(
1.14مليار) ونسبة ()%2.2لسنة  2222كانت حصيلتها(1.3ملياردج) ونسبة( )%1لسنة2212
كانت حصيلتها 11.0ملياردج)  ،40مما يؤكد أن اإليرادات حمل االحتجاج ضخمة جدا وأهنا يف
حكم املجمدة بفعل املدة الطويلة للنزاع مما يعمق الفجوة التمويلية للمتطلبات املجتمعية ويرتب
أعباء تعطيل املكلفني عن نشاطاهتم وعن االحتكام للقضاء لكون التظلم اإلداري أمام املصالح
اجلبائية رشط إلزامي ملبارشة التظلم القضائي مما يعني أن أثار هذا النزاع خطرية ومتعدد عىل املكلف
لكونه يمنعه من املشاركة يف الرتشح للمناقصات ويمتد لتمدرس أبنائه باعتبار أن الكشف اجلبائي
املصفي يدرج ضمن ملفات التعليم وغريها.
 )2مؤرش مدة الفصل يف النزاع اجلبائي أمام املصالح اجلبائية وجلان الطعن:الشك أن هذا املؤرش يبني
درجة االلتزام باملدة القانونية للفصل يف النزاع اجلبائي واملحددة خالل أربعة أشهر وعىل قدرة
املصالح اجلبائية وجلان الطعن يف إقرار اإلنصاف اجلبائي وعىل املحافظة عىل القدرة النقدية
لإليرادات العامة ولتقييم هبذا املؤرش نحلل بيانات املنازعات املتبقية( stock initial des

)réclamationsبتاريخ  2211/21/21حسب اجلدول أدناه:
اجلدول رقم( )20الشكاوى غري املفصول فيها واملتبقية من الفرتة()2211-2223

الوحدة شكوى

السنة

2223

2220

2222

2212

يف2211/21/21

عدد الشكايات

32

211

1322

12034

12223

Source : rapport anneuell sur le contentieux fiscal DIW, no:946/mf/DGI/dctx/20nov2011.p5

يوضح اجلدول أعاله أن املدة القانونية للفصل يف الشكوى قد تم جتاوزها ليس باألشهر
فحسب وإنام بالسنوات ومن املقاربة االجتامعية فإن مدة االنتظار الطويلة للفصل يف الشكوى تدفع
بالشعور بعدم العد الة انطالقا من عدم احرتام القانون ومن املدخل االقتصادي والنقدي بوجه
خاص فان القيمة النقدية للحقوق املتنازع فيه تتآكل بفعل التضخم وارتفاع مستوى العام لألسعار
باإلضافة إىل أن القضايا التي تم الفصل فيها بالرفض للسدايس األول من سنة  2211كانت
بنسبة( )%02.23حسب ذات املصدر ،مما يعني أهنا ستضاف مللفات الطعن أمام اللجان ،و هو ما
ترتب عنه أن مدة انتظار الفصل ستطول أيضا يف الطعون أمام اللجان املذكورة ،وقد جتاوزت
السنوات و أن الطعون املتبقية ( )le nombré instances de recoursإىل غاية ،2211/21/21
بلغت (10230طعن)وان معدل التكفل هبا مل يتجاوز (،)%0.13وان الطعون التي تم الفصل فيها
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ونفس الوضعية للسنوات السابقة حيث نجد عدد الطعون

باآلالف تعود لسنة ، 2220وهي معضلة كبرية تبني غياب العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح
اإلدارية املحلية يف إحقاق وإنصاف املتظلمني من املكلفني ،واعتبارهم أعوانا اقتصاديني ال يمكن
غبنهم واستبعادهم اجتامعيا ،وعدم التكفل بمطالبهم والتي هي من جهة أخرى مقدرات عمومية
معطلة ومعرضة لتشكيل بؤر االرتشاء والفساد اإلداري واملايل.
 )3مؤرش الفصل يف املنازعات اجلبائية أمام القضاء اإلداري:يعترب مرفق العدالة من أهم دعائم التنمية
املستدامة ،وآلية للحكم الراشد الذي حيمي احلقوق ويصون الواجبات املجتمعية ،وخاصة القضاء
اإلداري املنوط به تطبيق القانون عىل اهليئات اإلدارية يف منازعاهتا مع املؤسسات اخلاصة ومع
األفراد ،ومتثل املنازعات اجلبائية بوابة اإلنصاف والعدالة االجتامعية بالنظر للصالحيات القانونية
الكربى للمصالح اجلبائية املدعومة بامتياز حقوق اخلزينة العمومية ،يف مواجهة بقية أطراف النزاع
،ويعرب رشط وجوب التظلم املسبق أمام املصالح اجلبائية ،كأساس ملبارشة الدعوى اإلدارية اجلبائية
عن مغزى اإلنصاف اجلبائي وعن املسؤولية الكربى امللقاة عىل عاتق القايض اإلداري ،حني الفصل
يف هذا النزاع ولتقييم هذا املؤرش من املدخل امليداين نتفحص بيانات الدعاوى اإلدارية السنوية،
فالقضايا غري املفصول فيها قضائيا إىل تاريخ ، 2211/21/21بلغت ( 3124قضية)وتؤكد
املعطيات أن نسبة القضايا التي تم الفصل فيها مل تتجاوز ( ،)%20.4وهي نسبة ضعيفة ومتدنية
جدا و ال يمكن أن تساهم يف إحقاق العدالة وجتسيد اإلنصاف اجلبائي ،بل تشكل دافعا للشعور
بالتذمر واإلحباط االجتامعي للمكلفني بالرضيبة ،خاصة وان نفس املعطيات تؤكد إمعان املصالح
اجلبائية يف إطالة النزاع القضائي ،من خالل الطعن بالنقض أمام جملس الدولة يف القضايا التي فصل
فيها القضاء اإلداري لصالح املكلفني ،وقد بلغت( 2432طعن بالنقض) منها(1220طعن) يعود
لسنة  2220واألمر املالحظ يف هذه املعطيات أن بعض املصالح اجلبائية الوالئية قد أمعنت يف
الطعن بالنقض بنسبة) ) %100مثل مديريات الرضائب يف كل من واليات (املدية و متنراست
وبسكرة و عنابة) وتراوحت يف باقي املديريات الوالئية األخرى بني( %02و.) %22
)4مؤرش اسرتجاع مبالغ الرسم عىل القيمة املضافة ( :)Remboursement de TVAويعكس
اسرتجاع مبالغ الرسم عىل القيمة املضافة ،التي حتملها املكلفون عند الرشاء أو االسترياد يف مرحلة
انجاز استثامراهتم مؤرشا هاما  ،لتفعيل التمويل الذايت للمستثمرين ،بام يرفع من قدراهتم التمويلية
ويقلص فرتة االنجاز لصالح مرحلة الدخول يف اإلنتاج ،بام حيقق مكاسب عديدة لصالح حتقيق
التنمية ،ومن جهة أخرى فهذا املؤرش يربز مدى قدرة األعوان االقتصاديني عىل االندماج يف
االقتصاد الدويل من خالل التحكم يف تكاليف املدخالت اإلنتاجية ،مثل املواد األولية وغريها
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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املقيمة باألسعار الدولية ويظهر عالقة املصالح اجلبائية يف مرافقة ومواكبة االستثامرات هبدف تلبية
حاجيات املجتمع العام ،ولتقييم هذا اجلانب نتفحص املعطيات التالية:
اجلدول رقم( )23وضعية التكفل باسرتجاع الرسم عىل القيمة املضافة للفرتة()2211-2224
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وتظهر املعطيات أعاله أن تكفل املصالح اجلبائية هبذا اجلانب املهم يف التمويل الذايت للمؤسسات
ضعيف جدا ،وبني أن املبلغ الذي تم إرجاعه للمستثمرين لسنة  ،2211يقدر ب(021.4مليون
دج) من أصل مبلغ مطالب به يقدر ب(2110مليون دج) ،مما يعني أن هناك توسيعا لفجوة العجز
التمويلية ،بفعل تباطأ و بريوقراطية املصالح اجلبائية ،رغم أن العملية يمكن تفعيلها وجتويدها
،كوهنا ترتكز عىل مستندات ودفاتر حماسبية ،ويمكن مراجعتها والتحقيق فيها ،وبالتايل ال يمكن
تفويت فرص متويلية ذاتية للمستثمرين ،يرتتب عنها تعطيل حتقيق التنمية املحلية املستدامة ،كون
االستثامر هو حمركها و التمويل هو طاقتها األساسية جيب ترشيدمها.
وخالصة هذا املحور أن العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية ،هي بمثابة مؤرش
التوازن يف لوحة القيادة ،من خالهلا يمكن توجيه قاطرة التنمية التوجيه الرشيد ،بالرتكيز عىل اإلطار
البرشي املؤهل ،والواعي بالتحديات املجتمعية واملحصن بالقيم االجيابية الفاعلة (الصدق
والشفافية وخدمة الصالح العام ) ،واملنضبط باليات(املحاسبة واملساءلة وحكم القانون وأحكام
العدالة)  ،واملسترشف بأفق مستقبل جمتمعه ،ومتطلبات األجيال الالحقة.

المحور الثرلث آلمر

حومم البارئم المحيم لواألااا

اا

اللقاة لتحقمق التنمم المحيم

المستدام
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تسعى الدراسة يف هذا املحور لإلجابة عن نتائج التحليل والتقييم املقدمة يف املحور السابق ،من
خالل اختبار قواعد ومبادئ احلكم الراشد لتحقيق حوكمة هذه العالقة ،من حيث اجلوانب التالية.
أوال) تفعيل القواعد القانونية اجلبائية املنظمة هلذه العالقة :ال شك أن أهم خصائص اجلباية عموما
والرضيبة خوصا أهنا ال تفرض إال بالقانون وأن من مبادئ احلكم الراشد تطبيق القانون ،لذلك
()42

فإن االلتزام بالقانون والعمل به يشكالن آلية هامة جدا حلوكمة العالقة بني املصالح اجلبائية
واملصالح اإلدارية املحلية ولتفعيل هذه اآللية جيب تدعيمها بام ييل:
ا) -التوعية بالقواعد القانونية اجلبائية :من مقتضيات الرتشيد أن تنفتح املصالح اجلبائية عىل
مكونات املجتمع وان تكون مرافقة فعال للمتعاملني معها وجيب لذلك أن تغري نظرهتا اجتاههم من
كوهنم (اخلاضعني للرضيبة) (  )les redevablesإىل اعتبارهم املسامهني ( )les contribuablesيف
حتمل أعباء املجتمع وحتقيق تنميته الشاملة املستدامة فاملسامهة( )la participationترتجم بتهيئة
السبل واآلليات الرضورية واملناسبة لفعاليات املجتمع املحيل (أفرادا ومجاعات وهيئات ووحدات
اقتصادية واجتامعية وبيئية)من اجل املسامهة الفعالة يف محاية املال العام بتعظيم اإليرادات ومن حيت
ترشيد النفقات ومن خالل تفعيل الرقابة العمومية عىل هذه األموال ،وتكون يف اجتاه حتقيق التنمية
املجتمعية املستدامة وأال تكون يف متناول الفساد املايل الن ذلك ال يكون إال يف غياب الوعي
االجتامعي ،وتغييب الوعي املدين ،وعدم اعتبار األداة اجلبائية السيادية أداة للمحاسبة واملساءلة،
وحتقيق اإلنصاف اجلبائي ،وهذا األمر يمكن حتقيقه من خالل :
 -1تنشيط العالقات بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية :بتبادل النصوص القانونية
ورشحها ومتابعة مستجداهتا وحتيني معطياهتا.
 -2إقامة ورشات لرشح قوانني املالية لألطراف ذات العالقة :وهو األمر الذي يوضح ويبني
مسامهات ممثليهم املنتخبني يف اهليئة الترشيعية يف التكفل بانشغاالهتم اهلادفة إىل تشجيع االستثامر
وتوفري التمويل املحيل واالستفادة من االمتيازات اجلبائية هبدف املحافظة عىل النمو ليكون نموا
اقتصاديا مستداما بام يؤدي إىل التنمية الشاملة املستدامة.
-3تنظيم لقاءات دورية متخصصة بني املصالح اجلبائية واملتعاملني االقتصاديني واالجتامعيني :وهذه
الدعامة هلا أمهية كربى لكل فعاليات املجتمع العام مثل (منتسبي غرف الصناعة ،وغرف التجارة،
احتاد الفالحني ،منظامت املال واإلعامل منظامت املهن احلرة ،مكاتب الدراسات واخلربات ،ومنتسبي
خمابر البحث واجلامعات ،وكاالت دعم ومرافقة االستثامر اهليئات املالية واملرصفية...الخ) ،إن
التشاور بني هذه الفعاليات يشكل دعامة مثىل للحوكمة والرتشيد.
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)4إعتامد طريقة العقد باألداء بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية (رؤساء البلديات) :وهي
آلية هامة لتفعيل اجلباية املحلية من حيث الوعاء والتحصيل ،وبام يعزز قدرات املسامهة يف حتقق
التنمية املحلية ،ويوجد أقطاب تنافسية يف خدمة و تلبية املتطلبات املجتمعية العامة ،بني مسريي
اجلامعات املحلية يمكن تقييمها وضبطها وإظهار التمييز فيها.
أن هذه اآللية الرتشيدية تسعى للمسامهة يف تصويب اإلخالل اخلطري يف الرتاجع عن مقومات
النظام اجلبائي ،وأساسها التقيد بنظام اإلخضاع احلقيقي (، )Régime .réelالذي يستند يف الرقابة
اجلبائية عىل أرقام األعامل واألرباح إىل إجبارية التقيد بالسجالت املحاسبية ،وإىل مدخالت
وخمرجات النظام املحاسبي املايل ،بام يمكن من كشف األوعية احلقيقة و بالتايل ضبط احلقوق اجلبائية
الفعلية بام يعزز القدرات التمويلية ،غري أن واقع احلال هو عكس هذا االجتاه ،إذ أن كل ذلك تم
الرتاجع عنه من خالل التغريات اجلبائية بدعوى اإلصالح اجلبائي املشوه  ،بدليل تقلص الوحدات
اخلاضعة للنظام احلقيقي إىل صالح اإلخضاع يف النظام اجلزايف (، ( L’imposition Forfaitمع
توسيع اإلعفاءات بام يؤدي إىل مزيدا من تبديد النفقات اجلبائية ،وكل ذلك يعمق الفجوة التمويلية
العمومية ،وينعكس سلبا عىل االستثامر والتمويل ،ويشكل عائقا لتحقيق التنمية املحلية املستدامة
،من خالل تقليص وعاء اجلباية املحلية ،كام يظهره اجلدول أدناه:
اجلدول رقم ( )20توزيع املكلفني حسب نظام اإلخضاع الرضيبي وحسب قطاع النشاط لسنة % 2211
قطاعات النشاط/نظام اإلخضاع

الحقيقي()réel

جزافي()forfait

معفى()exonère

أخرى()Autres

البناء

61.6

11.1

1.6

31.1

التجارة

1.1

61

3.1

11.1

الصناعة

31.6

11.1

1.1

11.1

الخدمات

31

16.3

1.1

11.6

نسبة الخاضعين لكل نظام

31.1

11.1

1.1

11.3

Source//Résultats définitifs de la premier recensement économique -o.ns
juillet 2012 .14

ويبني اجلدول أعاله معطيات كارثية ،عن نتائج اإلجراءات املتخذة من طرف املصالح اجلبائية يف
إطار اإلصالح اجلبائي ،ففي الوقت الذي يطبق فيه النظام املحاسبي املايل ،بغرض مسايرة املعايري
املحاسبية الدولية وباعتامد معايري دولية للتقييم واملحاسبة ،يظهر الواقع تراجعا معاكسا هلذا االجتاه،
إذا أن نسبة ( )%12.3فقط من املكلفني هم خاضعون للنظام احلقيقي من جممل البطاقة الوطنية
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للمكلفني ،والبالغ عددهم ( 234202مكلف) ،بل أن االنتظام يف شكل أشخاص معنوية
(رشكات) تم تغيبه لصالح األشخاص الطبيعية ،فمن املجموع الوطني للمكلفني بالرضيبة ال يمثل
األشخاص املعنويون إال نسبة ( ) %0بعدد قدر ب ( 40400رشكة) ،والباقي من البطاقة اجلبائية
للمكلفني ( )000324هم أشخاص طبيعية  ،وهو مؤرش لالبتعاد عن ضوابط وأدوات الرتشيد ،يف
الرقابة واملساءلة واملحاسبة املوضوعية الفعلية من جهة ،ومن جهة أخرى يؤدي إىل اعتامد األحكام
الشخصية والذاتية واملعايري اجلزافية ،التي يعتمد عليها النظام اجلزايف ،ومنها منح صالحيات تقدير
الوعاء من حد أدنى (02.222دج ) ،إىل حد أعىل(12.222.222دج) للتقدير الشخيص ملفتش
اجلباية ،يطبق عىل رشحية واسعة من املكلفني أصبحت تشكل ( )43( )%02.3من جممل البطاقة
الوطنية للمكلفني،مما حيدث منافذا وأبوابا للفساد اجلبائي ،وتشوهيا لتنويع النشاط االقتصادي
،بتغليب القطاع التجاري االستهالكي املضاربايت ،واخلدمات االستهالكية البسيطة ،وبالتايل هيدر
ويضعف قدرات املصالح اجلبائية يف توجيه األنشطة االقتصادية إىل املجاالت املجتمعية األساسية
،الداعمة لتحقيق التنمية املحلية الشاملة واملستدامة ،ومنها أنشطة الصناعة والبناء والتشييد
والفالحة واهلياكل القاعدية ،و التي هي أهم مقومات التنمية املستدامة،واملولدة للقيم املضافة
وفرص التشغيل ،التي تدعم الرتابط واملتكامل بني القطاعات األساسية األخرى.
ب) االلتزام بقواعد املحاسبة العمومية :إن احلوكمة املحلية الرشيدة( good local

) gouvernanceهي استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة عىل املجتمع املحيل ،من اجل حتقيق
التنمية االقتصادية واالجتامعية والبيئية ،ومن عنارصها: 44
 نقل مسؤولية األنشطة العامة املالئمة إىل املستويات املحلية املختلفة بموجب القانون. المركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك األنشطة عىل املستوى املحيل. مشاركة حقيقية للمواطنني يف صنع القرار املحيل.وحيث أن األمر بالرصف يبحث عن حرية لتطبيق برناجمه وجتسيد ابتكاراته من املدخل السيايس،
غريان املحاسب العمومي له سلطة مطابقة هذه احلرية مع مرجع املحاسبة العمومية ،مما يشكل أداة
جوهرية حلوكمة العالقة يف تسيري املال العام ويف املحافظة عليه ،بام يسمح فعال من اعتبار املحاسبة
العمومية ،هي ترمجة إلرادة اإلبداع ،ال بكوهنا قيدا عىل اإلبداع التسيريي يف ظل احرتام قانون
املحاسبة وقواعدها .غري أن تفعيل بعض هذه اآللية يتطلب معاجلة العوائق التالية:
(، )45

 عدم جتانس التكوين املايل للمنتخب مع ررورات املنصب. عدم االستمرارية والديمومة لألمر بالرصف ومدى قدرته عىل اإلملام بمتطلبات املحاسبةالعمومية.
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 اعتبار املوارد البرشية عملية توسيع القدرات البرشية واالنتفاع هبا ،وهى أهم املوارد والعواملاملسؤولة عن حتقيق أهداف التنمية واملحافظة عليها ،و السند والداعم لألمر بالرصف ،يف ترشيد
تسيري املال العام.
ثانيا ) -التنسيق واملشاركة يف أداء العمل اجلامعي لألطراف ذات العالقة :التنسيق والتجانس يف أداء
األعامل يتطلب حدا أدنى لإلملام باملنظومة املالية العمومية ،من أجل ترقية الرتشيد اجلبائي باالرتكاز
عىل مزيد من الشفافية والتحرض اجلبائي ،الذي يشمل كل اإلدارات املالية واملحلية للدولة.

()46

،

باستهداف اإلطارات املسرية و املسؤولة ،والتي يمكن حرصها يف:
أ) -املصالح اجلبائية :وتضم "مفتش الرضائب ،وقابض الرضائب ،أو أمني اخلزينة"،واملراقب املايل
ومفتشية املصالح اجلبائية ،املفتشية العامة للاملية .
ب) -املصالح اإلدارية املحلية :وتضم (رئيس البلدية ،رئيس الدائرة ،األمني العام للدائرة ،الوايل ،
نواب املجلس الشعب البلدي ،نواب املجلس الوالئي ،املسؤولني التنفيذيني للقطاعات املحلية
املختلفة ،جهاز األمن.....،الخ ).
ج) مكونات املجتمع املدين :ويشمل كل الفعاليات املهنية ومنها ( أعضاء اجلمعيات املهنية،غرف
التجارة والفالحة ،مكاتب التوثيق ،مكاتب الدراسات واخلربات املحاسبية واالستشارات اجلبائية،
الدارسني واالختصاصيني اجلامعيني ،مسريو مؤسسة سونلغاز ،واجلزائرية للمياه...الخ).
د) -املستثمرين وأرباب املال واألعامل  :يف قطاعات اإلنتاج الصناعي و قطاع التامني والبنوك .)...
ه) جهاز العدالة  :هو جهاز له أمهية بالغة يف آليات الرتشيد ،من خالل محاية ورقابة املصالح اجلبائية
واإلدارية املحلية ومن خالل التنسيق والتنشيط والتوعية للمحافظة عىل املال العام لكل املتدخلني
يف العمل القضائي ،من رجال الضبطية القضائية وهيئة الدفاع و اخلرباء واالستشاريني ووسطاء
الصلح وغريهم...الخ.
و) هيئات الرقابة:وهي هيئات عديدة ومتنوعة ،جيب أن تنسيق أعامهلا يف هذا اجلانب ومنها (جملس
املحاسبة ،خلية االستعالم املايل ومكافحة تبييض األموال ،ديوان حماربة الفساد ،جمالس حماربة
التهريب ..الخ).
ن) قطاع اإلعالم :يشكل هذا اجلهاز أمهية قصوى يف ترشيد العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح
اإلدارية املحلية ،وجعلها يف خدمة حتقيق التنمية املحلية الشاملة املستدامة ،باستغالل خمتلف وسائله
وجعله أداة لإلفصاح والشفافية والتوعية ،وكشف منافذ الفساد حلامية املال العام وتعزيز قدراته ،يف
كافة املناحي االقتصادية واالجتامعية والبيئية ،لتحقيق التنمية املستدامة.
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ثالثا) -اإلنصاف اجلبائي مدخل أسايس لتحقيق التنمية املحلية املستدامة:من بدهييات االستدامة أال
يكون معيار النمو هو بمفهوم الكثرة والزيادة يف كل يشء ،وخاصة يف السلع االستهالكية
ومعدالت الدخل الفردي فحسب ،بل أن معيار النمو املستدام هو يف العدالة االقتصادية
واالجتامعية والبيئية ،والتوزيع املنصف للموارد مابني اجلهات ومابني الطبقات االجتامعية يف نفس
الدولة  ،ومما الحظه اخلرباء يف تقييم جدول أجندة أعامل القرن الواحد والعرشين(ق، )21ان ثمة
()47

عدم العدالة كون مصادر التمويل ،مل حتظ باهتامم كاف عىل املستويات املحلية ،ومن هذه املقاربة فان
اإلنصاف اجلبائي يضمن التمويل املستدام وحيقق العدالة االجتامعية ،برشط ترشيد اآلليات التالية:
ا) تأسيس املحكمة اجلبائية العادية :فاحلقيقة انه ال يمكن أن يطلب اإلنصاف اجلبائي من حمكمة غري
جبائية ،بل هي مشمولة يف املحكمة اإلدارية ،رغم أن القانون اجلبائي متايز عىل القانون اإلداري،
لكونه ذا ذاتية خاصة واستقاللية عىل القانون اإلداري ،من حيث الترشيع ومن حيث التنفيذ ،وأمهها
التزام املخاطبني به بأحكامه فحسب  ،وللصالحيات املمنوحة ملفتش الرضائب ولقابض الرضائب
()48

و التي تعادل يف البعض منها صالحيات وكيل اجلمهورية ،مثل صالحيات أوامر احلجز وتطبيق
العقوبات املالية وغريها ،ولرتشيد ذلك يستوجب ما ييل:
 -1منح درجات التقايض العادي للمنازعات اجلبائية :إن التحكيم القضائي للمنازعات اجلبائية ،ال
يستفيد من دراجات التقايض العادي (حمكمة ابتدائية واستئناف أمام املجلس القضائي) ،ككل
التظلامت القضائية وإنام (حمكمة إدارية وطعن بالنقض أمام جملس الدولة) ،مما جعل مدة النزاع
القضائي تتجاوز كل املؤرشات املقبولة ،وأوجد بيئة الشعور باالستبعاد االجتامعي من اإلنصاف
اجلبائي ،نظرا لإلمعان البريوقراطي من قبل املصالح اجلبائية ،وتعسفها يف استخدام حق الطعن
بالنقض بشكل كبري مما اثر عىل اجلوهر والغاية من اآلليات القضائية ،ومن أدوات حتقيق العدالة
االجتامعية.
-2عدم ختصص قضاء املحاكم اإلدارية يف اجلباية العادية :ويتجىل ذلك من االعتامد املفرط عىل
تقرير اخلبري ،الذي أصبح هو القايض الفعيل للفصل يف النزاع اجلبائي قضائيا ،وهو إجراء يؤدي إىل
اللجوء إىل اخلربات املضادة ،مما يعني رفع تكاليف التقايض وإطالة أمد النزاع اجلبائي ،الذي يعمق
أثار الفجوة التمويلية عىل عديد املستويات خاصة وان فئة التجارة املضارباتية تشكل نسبة ()%00
من األنشطة الكلية املامرسة ،كام أهنا غري مدرجة بالنظام احلقيقي إال بنسبة تقل عن ( ،)49()%0.3مما
يعني أن اللجوء للخربة املحاسبية واجلبائية واملسندة بالوثائق املحاسبية ،قد تم هدمها لصالح
التحكيم اجلزايف الذي يشكل عائقا كبريا أمام تفعيل القضاء اإلداري ،وأن هذا اإلشكال يدفع إىل
ترشيد هذه اآللية بشكل مستعجل.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 -3مدة الفصل يف املنازعات اجلبائية :إن املواعد القانونية لتسلسل الطعون يف املنازعة اجلبائية ،ابتداء
من التظلم املسبق أمام املصالح اجلبائية إىل آخر درجة تقاض ممثلة يف قرار الطعن بالنقض أمام جملس
الدولة ،تستغرق مدة ما بني ستة ( )20سنوات إىل ثامنية(  )20سنوات ،وهي مدة طويلة جدا تؤدي
إىل عدم حتقيق العدالة بمفهومها الواسع ،بام فيها تدهور قيمة احلقوق املتنازع فيها(.)50
 - 4ضامن القيمة العادلة للحقوق حمل النزاع :إن املدة الفاصلة بني بداية املنازعة وتاريخ الفصل
فيها ،طويلة جدا حسب املواعيد القانونية ولذلك فان قيمة احلقوق تتدهور ،بفعل تغيري قيمة العملة
(التضخم وارتفاع املستوى العام لألسعار) ،أو بفعل تغيري السياسة النقدية ،مما خيل باإلنصاف
اجلبائي ،الذي يستوجب تقييم احلقوق بالقيمة العادلة.
 -0تفعيل الرقابة اجلبائية عىل خمتلف أشكال التهرب اجلبائي :التهرب اجلبائي يمثل أحد أشكال
الفساد املايل واإلداري وعائقا من معوقات التنمية ،جيب التوعية بآثاره اخلطرية عىل مقومات التنمية،
واألمر ممكن يف إطار الشفافية واإلفصاح ،وبتحكيم املساءلة واملحاسبة والرقابة اجلبائية عىل كل
املتدخلني يف مقومات ومقدرات املجتمع ،وجعلها يف اجتاه حتقيق التنمية املستدامة،أن قضايا التهرب
اجلبائي تشكل نسبة ( )%02من املنازعات اجلزائية اجلبائية ،و النسبة الكربى منها يف القطاع
التجاري خالل الفرتة (2220اىل  ،)51 )2211وال غرابة البتة يف هذه النسبة املفزعة إذا تفحصنا أن
الوحدات التجارية التي أسست خالل الفرتة (2222اىل  ،)2211قد مثلت نسبة ( )%33من
مكونات هذا القطاع

()52

 ،مما يعني وجود التفاف حول النفقات العمومية الضخمة ،التي تم رصفها

يف الربامج التنموية الكربى (برمج اإلنعاش االقتصادي للفرتة  ،)2212-2221وأن تقارير
املصالح اجلبائية تؤكد أن املنازعات اجلبائية ،قد تركزت عىل التسويات بنسبة ( ،)%04يف ذات
الوقت مل متثل التحقيقات يف حماسبة املكلفني إال نسبة (1اىل  )%2من حجم هذه النزاعات،ومع
ذلك غلبت اإلصالحات اجلبائية وممارسات املصالح اجلبائية ،نظام اإلخضاع اجلزايف بالرتاجع عىل
النظام احلقيقي خاصة يف القطاع التجاري  ،مما شكل منافذ الفساد املايل واالقتصادي ،باالستناد إىل
ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة لسنة،2212حيث تم تسجيل 102الف متابعة ملخالفات
وجنح وحتى جرائم اقتصادية وجتارية ومالية ،وكل هذا الوضع يناقض اإلطار التصوري حلوكمة
وترشيد النظام اجلبائي ،يف توجيه وضبط ومراقبة قطاع املال واألعامل.
ب) -ترشيد القدرات التمويلية للصندوق املشرتك بني اجلامعات املحلية :هذا الصندوق املؤسس
بموجب قانون املالية يف شكل حساب خاص حتت الرقم ، 322-222كآلية لتوسيع التمويل من
منظور العدالة األفقية للجامعات املحلية ،حيث تم تأسيسه سنة 1202وأحداث تعديالت
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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سنة1200اىل غاية ،)53( 2222ومن موارد هذا الصندوق حمصالت جبائية ،أمهها الرسم عىل القيمة
املضافة  TVAوالرسم عىل النشاط املهني( ،)TAPحقوق قسيمة السيارات و( )%42من حقوق
إتاوة تأجري املناجم واملعادن ،وأما نفقاته فامهها إعانات التجهيز واإلعانات االستثنائية...الخ)
وإلظهار أمهية هذه اآللية التمويلية للتنمية املحلية للفرتة ( ، )2212-1220نتفحص اجلدول أدناه:
اجلدول رقم ( )22وضعية الصندوق املشرتك للجامعات املحلية للفرتة ( )2212-1220الوحدة-مليون د
ج
السنة

1222

1222

1222

1001

1006

1002

1002

1002

/02/60
1010
402622

اإليرادا 44222 121221. 12242 11260 2062 42460 4242 4462
2
2
2
2
2
2
1
ت
النفقات 111222 16120 111011. 24262 10421 2222 42222. 4121 6421
4
2
4
0
6
2
2
الرصيد 126062 11212 142261. 26222 16222 1022 1221.2 4241 2226
1
1
2
Source : fiches d’évaluation des comptes d’affectation spéciale ; mf/DGC/Inspection des
services comptables ,document établi le 05decembre 2010 ,p30

أن حتليل املعطيات أعاله بمنظور الرشادة يظهر عديد املؤرشات منها:
 -1هناك إمكانيات متويلية هامة لتعزيز قدرات متويل التنمية املحلية من خالل هذا الصندوق ،بام حيقق
التوزيع العادل للخريات املجتمعية ،إذا تم االلتزام بمعاير املحاسبة والشفافية.
 -2يشكل هذا الصندوق رافدا لبقية الصناديق األخرى ،مثل صندوق ضبط املوارد ،مما جيعل من
إمكانيات التمويل العمومي وحتقيق االستثامر العام أساسا لتحقيق التنمية املستدامة ،إن اعتمدت العدالة
بني اجلهات وبني األجيال.
 -3يعزز قدرات وجمهودات املصالح اإلدارية املحلية يف خلق بيئة تنموية ،بالتنسيق مع اآلليات
االستثامرية األخرى (وكالة دعم االستثامر ودعم تشغيل الشباب وصندوق حماربة البطالة) ،وتفعيل
تسيري املناطق الصناعية ،وإجياد جتهيزات واستثامرات عمومية ،تدفع بالنمو االقتصادي لالستدامة
املحلية.

ج) اإلنصاف يف استخدام القدرات التمويلية للصندوق الوطني حلامية البيئة بني اجلهات واألجيال:
يشكل البعد البيئي املسار الثالث لتحقيق التنمية املستدامة ومحاية حقوق األجيال القادمة ،وال يمكن
ذلك دون تعزيز آلية املحافظة عىل البيئة ومحايتها بمصادر متويلية جبائية ،كام هو الشأن بإحداث
حساب التخصيص اخلاص رقم ، 322-200يف حسابات اخلزينة العمومية بإيرادات من حتصيل
الرسوم البيئة املتنوعة (الرسم عىل النشاطات امللوثة للبيئة ،والرسم عىل املحروقات ،والرسم عىل
ختزين النفايات السامة ،والرسم عىل النفايات الطبية والرسم عىل التلوث الصناعي ،والرسم عىل
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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املياه املستعملة صناعيا ،والرسم عىل األكياس البالستيكية ،والرسم عىل العجالت املطاطية،
والرسم عىل تفريغ الزيوت املستعملة صناعيا،باإلضافة لنواتج العقوبات املالية املفروضة عىل
املخالفني لقوانني محاية البيئة ،و اإلعانات املختلفة هلذا الصندوق سواء املحلية أو الدولية )..وأما
نفقاته فكلها هتدف إىل محاية البيئة واملحافظة عليها ،وقد كانت وضعية هذا الصندوق للفرتة
( )2212-1220وفقا للمعطيات التالية:
الوحدة-مليون د ج
اجلدول رقم ( )12وضعية الصندوق الوطني حلامية البيئة للفرتة ()2212-1220
/02/60
1002 1002 1002 1006 1001 122 122 122
السنة
1010
2
2
2
اإليرادا 12622 12462. 2242 2224 4212. 1062. 621. 122 60.2
2
2
2
1
ت
12
104.2 124.2 222.4 101.2
21 11.2 11.2
النفقات 0
الرصيد 12642.1 12664. 2221. 2212. 4212. 222.6 612. 124. 60.2
6
2
2
1
2
1
source :
fiches
d’évaluation
des
comptes
d’affectation
; spéciale
mf/DGC/Inspection des services comptables ,document établi le 05decembre 2010
,p8

و

توضح املعطيات أعاله ،أن البعد البيئي يف إطار حتقيق التنمية املستدامة يتوفر عىل قدرات

متويلية هامة ،فإىل غاية ( 32أكتوبر  )2212بلغ رصيدها ( 10.3مليار دج) ،واحلقيقة أن حوكمة
املوارد اجلبائية ،وترشيد العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية ،واملجتمع املدين،
كفيل بان يضاعف هذا التمويل ،ويوجه ويؤثر عىل عديد اجلوانب البيئية وأوهلم العيش يف بيئية
نظيفة خرضاء ختتلف عن الوضع املتدين احلايل الذي رتبت فيه عاصمة اجلزائر يف املرتبة اخلامسة
عاملية من حيث البلدان األكثر تلوثا واألقل نظافة ،و هو بكل تأكيد ليس تلوثا صناعيا بل نتاج
الستهالك الفوضوي الرتيف .
يستخلص الباحث أن حوكمة العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية ،ممكنة
جدا بتوفر اإلرادة املخلصة وصدق النوايا ،وحسن التكوين ،وتنسيق األعامل ،وتفعيل الرقابة
املجتمعية عىل األموال العامة ،يف مصدرها ومصبها للتكفل بمعالج أسباب العجز املاضية ،فتكون
مقومات الرتابط والتكامل بني نشاطات املجتمع مستقبال ،وتشجع وتدعم االستثامر احلقيقي الذي
يؤسس لدعائم التنمية املحلية املستدامة ،ويضبط ويراقب األنشطة الطفيلية االستهالكية املكرسة
لتخلف املجتمع واملعمقة لتبعيته للسوق الدولية ،الناقلة للتضخم ،واملبددة للعملة الصعبة،
واملرتبطة بمنافذ الفساد املايل واإلداري للنفقات اجلبائية والنفقات العمومية ،بااللتفاف عليها اهلدر
واالختالس ،والتهريب أو التبديد واالحتيال من منافذ احلقوق اجلمركية ،فتضعف وتأثر سلبا عىل
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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األنشطة املحلية ،التي حتتاج حلامية وحتفيز ،وخاصة أنشطة الصناعة والبناء والتشييد والفالحة وكل
نشاط يركز عىل خلق القيم املضافة ،وحيدث مناصب العمل وحيافظ عىل التشغيل ويؤدي إىل
التكامل والرتابط بني قطاعات املجتمع بام خيلق بيئة التنمية املحلية الشاملة املستدامة.
المحور الرابع :دراسة واقع منظومة العالقات بين
المصالح الجبائية والمصالح اإلدارية المحلية بوالية
المسيلة

(للفترة )2211-2008

يف هذا املحور نتناول واقع العالقة بني املصالح اجلبائية ،واألطراف ذات العالقة باملصالح
اإلدارية املحلية بوالية املسيلة وحتليل وتقييم أثرها عىل املسامهة ،يف عملية التنمية املحلية بوالية
املسيلة ،للفرتة  2211-2220من خالل اجلوانب التالية:
أوال :الوعاء اجلبائي للجامعات املحلية بوالية املسيلة )54(:إن الوعاء اجلبائي لوالية املسيلة يتميز بأنه:
أ -وعاء فالحي ذو قيمة متجددة من مصادر زراعية وحيوانية هائلة ،يمثل قيمة ذات ميزة نسبية يف االقتصاد
الوطني.
ب -وعاء جتاري ذو حركية هامة (عىل املستوى املحيل والوطني والدويل) ،لتميز املكلفني بالرضيبة هلذه
الوالية باإلقدام واملخاطرة يف ممارسة األنشطة التجارية ملواد البناء واخلشب واالسمنت وكل مستلزمات
البناء والتشييد وقطع الغيار واملواد والسلع الغذائية والزراعية خاصة ،يف ظل إقليم يتوسط ستة ()06
واليات ويشكل ملتقى الطرق الوطنية.
ج -وعاء صناعي داعم ألهم مرتكزات النمو الوطني خالل فرتة الدراسة ،بارتكازه عىل مواد البناء مثل
وجود عدة مصانع منها (االسمنت واألملنيوم والنسيج الصناعي واألنابيب الصناعية لإلشغال العمومية
والري واملياه ،وحديد البناء)  ،باإلضافة لكون املكلفني هبذه الوالية يمثلون نسبة كبرية من املستوردين عىل
املستوى الوطني ملادة احلديد ،مما دفع بعضهم إلنجاز مصنع حديد البناء ،والذي يتوقع أن يشكل قطبا حمليا
لصناعة مواد البناء بالوالية.
د -وجود منطقة استخراجية ملواد البناء و الرمل واملحاجر ،تشكل مصدرا هاما ملواد البناء عىل املستوى
الوطني ،من خالل مسامهاهتا يف توفري املواد األولية للمشاريع الكربى ،يف قطاعات السكن واألشغال
العمومية وغريها.
و -إزدهار حركة كبرية يف قطاع البناء واإلسكان كانت معطياهتا متطورة بني سنوات ( 2222إىل )2211
ومنها قطاع السكن والعمران حيث كانت حصيلة السكنات املنجزة حتت إرشاف املصالح اإلدارية املحلية
لذات الفرتة وعىل الرتتيب عىل النحو التايل ( 130200سكن ) و ( 130033سكن) و ( 122340سكن)
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فضال عن القطاع اخلاص الرتقوي والبناء الفردي والبناء الريفي باإلضافة إىل قطاعات أخرى هامة

كاإلشغال العمومية والسياحة ...الخ

ثانيا  :دراسة منظومة اجلبائية املحلية وعالقتها باملصالح اإلدارية املحلية :تتعدد روابط عالقة املصالح
اجلبائية باملصالح اإلدارية املحلية  ،وتتداخل هذه الروابط يف رسم اسرتاتيجيات حتقيق التنمية
املحلية الشاملة واملستدامة ،وتتجىل األمهية الوظيفية هلذه العالقة الرتباطها بعديد املجاالت
األساسية لتحقيق التنمية املحلية ،ومنها:حتضري امليزانية املحلية للبلديات،وتعظيم اإليرادات املحلية
من خالل تفعيل التحصيل اجلبائي  ،ويضع أسس اإلنصاف اجلبائي يف التكفل باملنازعات اجلبائي،
سواء عىل مستوي املصالح اجلبائية او من خالل هيئات جلان الطعن عىل مستوى املصالح اإلدارية
واملحلية ،ومنها جلنة الدائرة واللجنة الوالئية ،ومن جانب التحفيز والتشجيع اجلبائي لالستثامر
املحيل ،كونه الدعامة املثىل لتحقيق التنمية املحلية،وترقية وتنشيط وتوجيه األنشطة االقتصادية
املحلية بام حيافظ عىل البيئية ،من خالل تفعيل اجلباية البيئية املحلية وتنشيط فعاليات املجتمع املدين
،و من خالل املسامهة برفع الوعي املدين والتحرض اجلبائي املحيل  ،بام حيمي املال العام ويعزز قدراته
التمويلية وحيميه من كل أشكال الفساد ،والتبديد واالختالس ويفعل الرقابة العامة املجتمعية
التلقائية  ،ولتقييم احلالة امليدانية آلثر هذه العالقة عىل حتقيق التنمية املحلية املستدامة ،نتناول بعض
روابطها ومنها :
ا-دور املصالح اجلبائية يف حتضري امليزانية األولية للجامعات املحلية للسنة :أن دور املصالح اجلبائية يف
حتضري و إعداد امليزانية املحلية بوصفها خطة مالية مستقبلية ملدة سنة عىل األقل و تنموية حملية تغطي
خمتلف احلاجيات املحلية احلالية وتؤسس للتطلعات املستقبلية يربز األمهية اجلوهرية لعالقة
املصالح اجلبائية باملصالح اإلدارية املحلية من الناحية اإلجرائية واملوضوعية فهي من الناحية
اإلجرائية ،التزام قانوين( )56بمقتضاه تلتزم املصالح اجلبائية ،بان تقدم قبل تاريخ ( )N/02/12كشف
احلصيلة اجلبائية التي تعترب أساس اإليرادات العمومية املحلية إلعداد امليزانية األولية لكل مجاعة
حملية من البلديات املكونة إلقليم الوالية لسنة (، )N+1وبناء عىل احلصيلة اجلبائية الفعلية ،ومن
خالل املامرسة امليدانية يتم استخدام العالقة التالية لضبط اإليرادات املحلية ذات املصدر اجلبائي،
والتي تشكل أساس إعداد امليزانية املحلية، RF/9=RM:
TNT )MX12(1.10و حيث أن  :RFاحلصيلة اجلبائية الفعلية إىل غاية الشهر التاسع ،و:RMحصيلة الشهر الواحد.
 :TNTهو اإليرادات اجلبائية للميزانية السنوية التقديرية لـ  ، N +1أي ()RM.12مع إضافة %12

كنسبة تطور متوقعة سنويا.
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ب) حصيلة اجلباية املحلية للجامعات املحلية بوالية املسيلة للفرتة ( :)2211-2220وهي التي
شكلت أهم اإليرادات العمومية املحلية  ،يف ميزانية اجلامعات املحلية املكونة من سبعة وأربعني
بلدية بالوالية ،والباحث ركز عىل البعض بلديات الوالية من مقاربة إظهار تأثري النشاط املامرس
عىل احلصيلة اجلبائية ،كام ركز عىل بعض املوارد اجلبائية السهلة واهلامة إلظهار واقع ومتطلبات
حوكمة اجلباية املحلية وعالقتها باملصالح اإلدارية املحلية ،وتم إختار ميزانية سنتي  2212و2212
لتامثل معطيات التحليل والتقييم ،حتى وان تغريت احلصيلة اجلبائية املحلية.
جدول رقم ( : )11مسامهات اإليرادات اجلبائية لبعض بلديات والية املسيلة (امليزانية األولية لسنة )2212مليون دج.
البلدية
المسيلة
بوسعادة
حمام الضلعة
مقرة
عين الخضراء

TAP
%1
111
11
161
111.6
1.1

%6
11
/
1.6
/
1.31

TVA

TA.TF

IFU

13
31.1
3.3
6.1
1.1

11
1.1
1.1
1.1
/

31
1.1
1.1
1.1
1.1

IFU
IM
1.11
/
1.3
1.16
1.1

مجموع
التقديرات
111.1
311
11.1
111.3
1.1

املصدر املديرية الفرعية للتحصيل.مديرية الرضائب والية املسيلة ،وثيقة قدمت ملديرية اإلدارة املحلية بالوالية بتاريخ
 2222/22/20بترصف الباحث

ويظهر من معطيات اجلدول أعاله ،أن اإليرادات املحلية لكل جمموعة حملية تتأثر بمصادر الوعاء
اجلبائي املحيل املرتبط بمقومات األنشطة املامرسة والنمط التنموي السائد يف غالب اإلقليم املحيل،
فارتفاع حصيلة اجلباية املحلية لبلدية املسيلة عن باقي حصيلة البلديات يف العينة املختارة ضمن
اجلدول ،إنام مرده حلصيلة الرسم عىل النشاط املهني املحصل من القطاع التجاري ،خاصة جتارة
التجزئة لرتكزها يف عاصمة الوالية ،كوهنا جتمعا عمرانيا استهالكيا ضخام ،ونفس املالحظة بالنسبة
لبلدية مقرة ،حيث النشاط التجاري مرتكز يف جممله عىل االسترياد وجتارة حديد البناء ،أما ببلدية
محام الضلعة فتظهر مسامهات الرسم عىل النشاط املهني ملصنع االسمنت ،رغم فرتة اإلعفاء اجلبائي
ملثل هذه االستثامرات الدولية ،والتي تتطلب تفعيل العالقة التكاملية بني املصالح اجلبائية واملصالح
اإلدارية املحلية يف جمال املراقبة اجلبائية هلذا النشاط او لألنشطة املبارشة وغري املبارش املرتبطة به،
ومنها عدم مسايرة هذه احلصيلة حلجم النشاط التجاري يف مادة االسمنت سواء باجلملة او التجزئة
والناتج عن عدم اإلحصاء احلقيقي للمامرسني هلذا النشاط او األنشطة املرافقة ،كنشاط النقل
والتفريغ والشحن وخدمات اإلجيار للعقارات املبنية وغري املبنية ،مما جعل من احلصيلة اجلبائية
املحلية ضعيفة من الناحية املالية ومن ناحية الرقابة ،والضبط والتوجيه للتنمية املحلية هبذه املجموعة
املحلية ،أما باقي البلديات فان حصيلة اجلباية املحلية تؤرش عىل ضعف العالقة بني املصالح اجلبائية
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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واملصالح اإلدارية املحلية هبذه البلديات ،وعىل افتقاد أسس حتقيق التنمية املحلية ،وملقارنة هذه
الوضعية بامليزانية األولية لسنة ،2212نتفحص اجلدول أدناه:
اجلدول رقم( )12مسامهة اإليرادات اجلبائية لبعض بلديات والية املسيلة (امليزانية األولية لسنة)2212
مليون دج
البلدية
مسيلة
بوسعادة
حمام الضلعة
مقرة
عين الخضراء

TAP

TA.TF

IFU

IFU IM

TAP
THC

IRG F

224
110
22.6
122.2
11.1

4.2
0.2
0.2
0.2
0.2

12.2
2.1
10.1
1.2
0.2

0
0.01
0.1
0
0.002

1.2
0
2.2
0
1.1

2.1
0.2
0.4
0.01
0

TVA
116.2
12
2.6
2.2
1.0

المجموع
202.1
141.2
21.1
122.1
10.2

املصدر :املديرية الفرعية للتحصيل.مديرية الرضائب والية املسيلة وثيقة قدمت ملديرية اإلدارة املحلية بالوالية بتاريخ
 2211/22/20بترصف الباحث

وتؤكد املعطيات أعاله أن احلصيلة اجلبائية املحلية من الوعاء التجاري ،ترتكز يف البلديات
الكربى وخاصة بلدية املسيلة ،إذا بلغ عدد الناشطني يف القطاع التجاري ببلدية املسيلة ()3132
،من جمموع ( )0323عونا اقتصاديا ضمن كل األنشطة املحصاة بنسبة ( ،)%00وهذه النسبة
تقرتب من نسبة القطاع التجاري لكامل الوالية ( )12020من جمموع ( ،)57( )23200مما يؤكد
نفس عوامل تشويه التنمية املحلية ،بربطها بالقطاع التجاري االستهالكي غري املنتج ،وامللتف عىل
النفقات العمومية من أوجه أخرى ،فضال عن كونه خاضعا ألضعف أنواع الرقابة اجلبائية ،بحكم
نظام اإلخضاع اجلزايف املشمول بعوامل ومنافذ الفساد والتهرب اجلبائي ،ومن بيانات اجلدول نجد
أن حصيلة الرسم العقاري والتطهريي ،تعكس حالة عدم اهتامم املصالـح اإلداريـة املحلية هبذا
النوع من اإليرادات املحلية السهلة التحصيل  ،واملتطورة بتطور الوعاء العقاري املبني وغري املبني
،فمسامهاته خالل سنة  2212مل تتجاوز مبلغ (2.0مليون دينار) حسب معطيات اجلدول أعاله  ،و
إذا قيمت وفقا ملعيار عدد املكلفني به ،بأخذ عدد املساكن االجتامعية فقط و املوزعة من قبل املصالح
املحلية لسنة  ،2211فإهنا اقل من قيمة املسامهة الدنيا للرسم التطهريي واملحددة ب(022دج)
،وهذا تبديد وهدر وتفريط يف القدرات التمويلية ،والتي تغطي عىل األقل خدمات رفع القاممة
،كجزئية بسيطة يف حتقيق التنمية املحلية املستدامة ،لذلك فاألمر يتطلب الرتشيد وتفعيل قيم
املحاسبة واملساءلة عن تغييب عالقة التنسيق بني املصالح اجلبائية ،واملصالح إلدارية املحلية يف
تفعيل اجلباية املحلية ومن ابسطها عدم حتديد وعاء الرسم العقاري والتطهريي ،الذي يتطور بتطور
احلظرية السكنية للوالية دون خضوعها هلذا الرسم ،والوضعية فعال تشكل ما يشبه إهدارا للامل
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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العام فاملبلغ غري املحصل ببلدية املسيلة بلغ (  142مليون دج) مرتاكم منذ سنة ،)581202وهو ما
انعكس عىل أهم اجلوانب التنموية املحلية بالبلدية ،ومنها القصور يف التكفل بالنظافة ومحاية
املحيط .
ج)التكفل باملنازعات اجلبائية (الشكاوى والطعون) :من املقاربة امليدانية فان هذا املؤرش يظهر
وضعية تكفل املصالح اجلبائية ،يف عالقتها مع املصالح اإلدارية املحلية لوالية املسيلة ،بضامن توفري
آليات اإلنصاف اجلبائي ومحاية حقوق اخلزينة العمومية ،وحقوق املكلفني بالرضيبة من جهة
أخرى ،وقدرت املصالح اجلبائية يف تصحيح أخطائها ،ويف التقليل من الفجوة التمويلية الناجتة عن
احلقوق املتنازع فيها  ،وفقا للمعطيات التي تضمنتها التقارير السنوية للمنازعات اجلبائية  ،فان
()59

املصالح اجلبائية لوالية املسيلة مل تتجاوز معدل( )%40يف التكفل بدراسة املنازعات اجلبائية
سنة()2220و معدل()%40سنة 2212ومعدل ( )%03.3للسدايس األول لسنة  ، )2211و أما
جانب التكفل بدراسة الطعون أمام جلان الدوائر بالوالية

()60

كانت حسب اجلدول أدناه :

اجلدول رقم ( )13وضعية دراسة الطعون أمام جلنة الدائرة لوالية املسيلة
الطعون

السنة

الوحدة  :املبلغ دج
مبلغ التخفيض

املفصولة

املرفوضة

املخفضة

2222

324

201

100

30

1.013.220

2212

200

222

131

02

2.210.022

2211

204

102

00

121

0.211.22

املستلمة

السنوي دج

 :* RAPPORT ANNEUEL SUR LE CONTENTIEUXالمصدر من إعداد الباحث باالعتماد على:
RAPPORT

Et

FISCAL DIW ;No 154MF/DGI/DCTX DU.30JAN2008 /P11et06
ANNEUEL 2010/P17 Et RAPPORT ANNEUEL2011p24

هذا اجلدول يربز فعال أمهية وررورة حوكمة العالقة ،بني املصالح اجلبائية واملصالح
اإلدارية املحلية للمحافظ عىل املال العام ،واملالحظات عىل املعطيات أعاله تبني دواعي هذه
الرضورة:
املدة الزمنية للفصل يف الطعون أمام جلنة الدائرة ،تتجاوز املواعيد القانونية باألشهر العديدة،وتصلألكثر من سنة.
نسبة عدم التكفل بدراسة الطعون ضعيفة و  %20من هذه الطعون ،جتاوزت مدة الفصل فيها أربعةسنوات.
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نسبة الفصل بالرفض وصلت إىل  %03سنة  ،2212كل ذلك يدفع إىل جتويد العالقة بني املصالحاجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية ،وللمقارنة بشكل أكثر وضوحا نحلل وضعية التكفل بالطعون أمام

اللجنة الوالئية للطعن يف الرضائب والرسم عىل القيمة املضافة لنفس الفرتة.
مع التذكري بأن رئاسة هذه اللجنة تعود جلهاز القضاء وقد كانت معطياهتا كام ييل.
اجلدول رقم ( )14وضعية التكفل بالطعون أمام اللجنة الوالئية للفرتة ( )2211-2222املبلغ/دج
السنة

الطعون

املفصولة

املرفوضة

املخفضة

املبلغ املخفض

2222

12

22

20

24

2.403.203

2212

10

24

22

22

1.203.203

2211

23

22

21

21

3.200.032

املستلمة

المصدر من إعداد الباحث باالعتماد على
- RAPPORT ANNEUEL SUR LE CONTENTIEUX FISCAL DIW
;no154MF/DGI/DCTX DU.30JAN2008 /P11 et RAPPORT ANNEUEL 2010 ;p21 ;et- RAPPORT
ANNEUEL 2011 ;p24.

وتؤرش معطيات اجلدول عىل حالة عدم تفعيل العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح
اإلدارية املحلية ،حتى وان أسندت رئاستها جلهاز القضاء ،فعدم الفصل يف هذه الطعون كان
بمعدالت تراوحت بني(  %12إىل  )%32للفرتة (2222اىل  )2211وأن الفصل بالرفض كان
بنسبة (، )%02رغم مدة االنتظار الطويلة مما جيعل اإلنصاف اجلبائي غري حمقق ،ويمكن أن يشكل
منفذا للفساد املايل واإلداري ،يف غياب الرتشيد .
ثالثا -تشخيص التحفيز والتشجيع اجلبائي كآليات حتقيق التنمية املحلية املستدامة :تعد النفقات
اجلبائية مؤرش هام يف تشخيص دور االمتيازات اجلبائية ،يف جذب و حتفيز االستثامر باجلامعات
املحلية ،ولتقييم ذلك نتفحص اجلدول أدناه ،من مدخل املقارنة بني عددا من اجلامعات املحلية عرب
الوطن ،لسنة :2220
اجلدول رقم ( )10النفقات اجلبائية الداعمة لالستثامر لسنة  2220يف بعض اجلامعات املحلية القيمة
(مرشوع/مليون دج)
الوالية

عدد

TVA

IBS

TAP

TF

المجموع

المشاريع

تلمسان

102

332

13

3

2

320

معسكر

33

322

2.2

2.1

2

322
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سعيدة

02

110

2.220

2

2

110

املسيلة

113

440

0.0

3

2

400

بجاية

323

202

03

0

2

1243

سطيف

020

1203

114

23

1.244

عنابة

124

022

041

222

2

2.202

تبسة

04

120

33

422

2.3

242

13403

003.320

0.303.

3001

1

30204

املجموع الوطني
هلذه النفقات بام
فيها

املذكورة

أعاله

بتصرف الباحث

Source: MF/ DG/ DOF/ STAT 1011

وهذا اجلدول يظهر بوضوح دور الوعي اجلبائي بالنفقات اجلبائية ،واثر فعالية العالقة بني املصالح
اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية لتعزيز قدرات التمويل اجلبائي وتشجيع االستثامر كونه العامل
األسايس لتحقيق التنمية املحلية ،ولعل مؤرش جمموع املشاريع االستثامرية ،يف كل من تلمسان
ومسيلة وتبسة مل تشكل اال نسبة () %40من مشاريع والية بجاية ،كل ذلك ينعكس عىل حتقيق
التنمية املحلية ،فضال عىل أن املشاريع هبذه الواليات ال متثل إال نسبة  %2من املشاريع الوطنية لسنة
،2220كام أن الوعي املدين والتحرض اجلبائي كان هلام دور بارز يف إجياد مقومات التنمية املحلية
املستدامة ومنها تنوع الشكل القانوين للوحدات االقتصادية املحلية بني أشخاص معنويني
وأشخاص طبيعيني ،وتنوع جماالت نشاطهام يف الوسط احلرضي والريفي ،بام جيعل أدوات التنمية يف
متناول مكونات املجتمع املحيل ،وبام يوفر بيئة املحاسبة واليات الضبط والرقابة ،ويف هذا الصدد
نجد الوحدات االقتصادية بوالية بجاية مكونة من '' 2213شخصا معنويا ،منها '420تنشط
بالوسط الريفي من العدد الكيل للوحدات البالغة (32300وحدة) ،بينام كان يف نفس الفرتة بوالية
املسيلة020شخصا معنويا ،منها  121وحدة بالوسط الريفي من جممل وحدات يقدر ب
(،)23200وهو انعكاسا لتأثري نظام اجلباية املحلية ،يف إطار السياسة اجلبائية والسياسة املالية و
االقتصادية واالجتامعية املطبقة ،حيث غياب ثقافة التشارك وااللتزام بالنظام املحاسبي ،والنظام
اجلبائي من مجاعة حملية إىل أخرى عرب الوطن ،لذلك فانه من جمموع الوحدات االقتصادية عىل
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

111

العدد 14لسنة 1014

2011 2008

العياشي عجالن

مستوى الوطن و البالغة  234202وحدة ،نجد نسبة ( )%0فقط منها يف شكل رشكة بعدد
( 40400وحدة) ،وان األشخاص املعنيني بالوسط الريفي عددهم( 0432وحدة) (،)61مما يبني
االجتاه العام للتمركز يف الوسط احلرضي التجاري ،وهو ما يعيق حتقيق التنمية املستدامة الشاملة
بأبعاده االقتصادية واالجتامعية والبيئية ،ويبن تقصري املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية ،يف
إجياد مقومات حتقيق التنمية املحلية الشاملة املستدامة.
النتائج والتوصيات
توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل عدة نتائج دفعته إىل ررورة تقديم توجيهات
وتوصيات ملجتمع الدراسة.
أوال ) النتائج
 )1حيث أن نتائج الدراسة إرتبطت بشكل تام بالفرضية العامة ،وأكدت أن أساس حتقيق التنمية
املحلية الشاملة واملستدامة ،يعود يف نقطة اإلنطالق وهدف الوصول ،للموارد البرشية يف اجلامعات
املحلية ،سواء تعلق األمر قيادة عملية التنمية
( ختطيطا وتنفيذا ) ،أو بالفاعلني يف املجتمع املدين الواعي برضورة تعزيز كل مقومات التنمية
املستدامة ،وأساسها التمويل العمومي ذو املصدر اجلبائي ،كون اجلباية تشكل املتغري املشرتك للدفع
من أجل حتقيق أبعاد التنمية املستدامة ،إقتصاديا وإجتامعيا وبيئيا ،ولذلك فان حوكمة العالقة بني
املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية ،هي املدخل األمثل للرتشيد وتوفري الرشوط املالئمة
لالستثامر والتمويل ،باعتبارمها قوة الدفع الالزمة لتحقيق التنمية املحلية املستدامة .
 )2أن إجياد شبكة عالقات مجاعية نابعة من القرار املحيل ،ومسايرة للقانون اجلبائي السيادي عىل
املال العام إيرادا وإنفاقا يضمن إختاذ قرارات جمتمعية تتصف بالكفاءة وتلتزم بالشفافية وهلا قابلية
املساءلة واإلفصاح عند كل تقييم ،وخاصة التقييم املجتمعي للتنافس يف خدمة وتلبية احلاجيات
املجتمعية املتعددة ،سواء ألفراد املجتمع احلايل أو لألجيال القادمة .
 )3من املدخل امليداين يف حتليل العالقة بني اآلمر بالرصف واملسري املايل ،كشفت الدراسة مناطق ظل
يمكن أن تشكل بؤرا للفساد املايل واالقتصادي املمزوج بالفساد السيايس املحيل املبدد للقدرات
املجتمعية ،ومن عوامله و منافذه نذكر:
 غياب آليات حوكمة هذه العالقة وأساسها االحتكام للقانون وفهمه والعمل به. انعدام روح املساءلة و املحاسبية يف إطار الوعي االجتامعي ،بام خيدم أفراد املجتمع العام حالياومستقبال ،ويرسى ثقافة املواطنة لدى األجيال القادمة.
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 غياب الشفافية يف جوهر هذه العالقة ،بغياب حرية اإلعالم اجلبائي املتخصص ،وروافده من(اختصاصيني ونوادي مهتمة وخرباء اجلبائية واجلمعيات املحافظة عىل ترقية وتطوير املالية املحلية
،ومجعيات محاية البيئة واملحافظة عليها).
 انعدام االتصال والتواصل املجتمعي العام ،وإظهار أمهية املالية املحلية يف النصوص أو الشخوصاملكلفة بالتسيري املحيل أو املايل ،وأعتبارها أساسا للتقييم االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،يف إسناد
املناصب العامة ويف التسيري العمومي املرتبط باملال العام ،واحلاجيات املجتمعية.
 غياب او تغيب دور اجلامعات ومراكز البحث املتخصصة يف هذا اجلانب املايل اهلام يف حتليل وتقييمدور الدولة واملجتمع بام ينري مسار التنمية املحلية الشاملة املستدامة.

 )4اختالل اإلنصاف اجلبائي
√-من البعد املايل :حيث الرتكيز اجلبائي عىل الفئة الوسطى خاصة (فئة الوظيفة العمومية) ،واإلعتامد
عىل عدد قليل من الرضائب ذات املرودية الكبرية والسهلة التحصيل ،بام جعل مؤرشات الضغط اجلبائي
العادي ال تتعدى ( )%10للفرتة (2222اىل  ، )2212وبالتايل اإلجتاه إىل حماباة أصحاب الدخول
الكربى عىل حساب األقل منها ،والرتاجع عن اإلخضاع للنظام احلقيقي لصالح اإلخضاع اجلزايف ،ذي
املراقبة الضعيفة والعدالة النسبية البسيطة ،وحتكم التقديرات اجلبائية الشخصية بام يقلص احلصيلة
اجلبائية ،ويعمق من الفجوة التمويلية العمومية.
ومن البعد اإلجتامعي :تربز خصائص االستبعاد اإلداري ،واإلمعان يف تعطيل املنازعات ،وهدرحقوق املكلف بالرضيبة وحقوق اخلزينة العمومية ،وااللتفاف عىل النفقات اجلبائية والنفقات العمومية
بتشجيع التقدير اجلزايف.
ومن البعد البيئي :نجد تضييع املوارد املحلية (الرسم العقاري نموذجا)  ،والتدهور البيئي وعدمالتحكم حتى يف تسيري النفايات املنزلية ،مما رتب اجلزائر يف مكانة عاملية متدنية ،بحسب مؤرش النظافة
والبيئة العاملي لسنة .2211

 )5الفساد املايل واإلداري املركب (التهرب اجلبائي ،جتاوز قواعد املحاسبة العمومية ،وعدم التحكم
يف وعاء اإليرادات العمومية ،وتبديد وهدر النفقات العمومية ،و اإلخالل باملوارد البيئية ،وتنوع
الفساد وتعدد أساليبه وأشكاله) ،والذي له أثار بالغة اخلطورة متس خمتلف اجلوانب املجتمعية
احلالية ،ويشكل عائقا أمام حتقيق التنمية املحلية املستدامة ،وتعميق تفكك قطاعات األنشطة
املجتمعية ،لصالح التبعية اخلارجية.
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 )0ترشيد املنظومة اجلبائية يشكل أداة سيادية جمتمعية ،تتوفر عىل إمكانيات الضبط والتوجيه
واملحاسبة واملساءلة العادية ،بام يضمن حرية املنافسة االقتصادية بني مكونات قطاع املال واإلعامل
،وحيقق العدالة االجتامعية يف توزيع الدخل والثروة بني رشائح املجتمع ،وبام حيمي وحيافظ عىل
املوارد البيئية بني اجلهات وبني األجيال .
ثانيا) التوصيات
 -1لتعزيز قدرات التمويل العمومي املحيل جيب حوكمة اجلبائية املحلية ،و أعتبارها مدخال أساسيا
لتفعيل أدوات الضبط واملراقبة املحلية ،بام حيمي املال العام وحيافظ عليه.
 -2جيب االلتزام بقواعد احلكم الراشد كأساس التنمية املستدامة ،وانتهاج الشفافية واإلفصاح
كفيل بحوكمة منظومة العالقات بني املصالح املجتمعية العمومية ،بام يفعلها ويضبط أدائها،من
حيث أستيعاب وتشجيع القدرات والطاقات املجتمعية يف املجاالت املختلفة ،وخاصة اإلسرتاتيجية
منها كاالستثامر الصناعي ،وجتويد أداء قطاعات البناء والتشييد ،التي حتقق وتكفل احلاجيات
املجتمعية األساسية ،مثل( املأكل وامللبس والطاقة والدواء والتعليم والرتبية واالمن ) ،إهنا أولويات
أهداف النظام حوكمة اجلباية املحلية ،يف حتقيق التنمية املحلية الشاملة املستدامة .
 -3جعل املقومات األساسية للتنمية الشاملة املستدامة حمليا ،ال ترتبط بحزمة اخلطط ومنظومة
القوانني املطبقة ،فحسب وإنام ترتبط يف جوهرها  ،بتفعيل العالقات التشاركية املجتمعية بني
اإلطارات القائدة لربامج التنمية ،ومدخل ذلك (التأطري والتكوين و الورشات وامللتقيات
املتخصصة) ،ألنه رافدا حلوكمة منظومة أداء اجلامعات املحلية واملجتمع املدين واملصالح اجلبائية
،ومنح حرية التحليل و التقييم ،بام يمكن من االسترشاف السليم ،ووضع األطر الصحيحة للتنمية
املحلية الشاملة املستدامة الشاملة وحيفظ حقوق األجيال القادمة.
 -4ررورة توسيع إهتامم اخلرباء والفاعلني والدارسني للجباية املحلية ،ولرتشيد املال العام وتطوير
وتعميق التفكري يف هذا املجال اهلام ،من جماالت احلياة اإلقتصادية و اإلجتامعية والبيئية،
-0جيب أن تكون عملية حوكمة اجلباية املحلية ،مرافقة لتكوين وتدريب إختصاصني يتولون
جماالت الضبط ،والرقابة العمومية السيادية والتنشيط والتوجيه السليم ،ملجاالت األنشطة الداعمة
للتنمية املحلية املستدامة.
 -0ال بد أن تكون عمليات إصالح املالية املحلية وتنظيم أدائها وتوجيه آثارها املتعددة ،هتدف يف
جوهرها سد الفجوة بني مقاربة السيايس(املنتخب) بصفته األمر بالرصف ،وبني التقني (املحاسب
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العمومي) بصفته املسري املايل ،واملسند باملنظومة اجلبائية ذات الوصاية السيادية ،من خالل آليات
تطوير ذهنيات التحرض اجلبائي والرفع من الوعي املدين.
 -0العمل عىل أخلقة احلياة العامة ،واالنضباط بالقيم املجتمعية احلضارية اإلجيابية ،حلوكمة
العالقة بني املصالح اجلبائية واملصالح اإلدارية املحلية ،يف جمال النفقات العمومية ،و يف جمال جذب
االستثامر املحيل كأساس ،لتحقيق التنمية املحلية املستدامة.
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