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:تمهيد
وأصـحاب القـرار يكولـوجيني اإلو جتمـاعيني واملفكـرين االنمية املستدامة مكانة هامة لدى أغلـب االقتصـادينيل قضايا التّ غَ تش

ةاملكانـة اجلوهريـة واألساسـية يف منظومـنمية املسـتدامة تباعها لتحقيق التّ وحتتل السياسات واإلسرتاتيجيات اليت جيب رمسها وإالسياسي
نظــرير التّ والدولــة بتطــوّ احلكــمر مفهــوم لقــد تطــوّ و املاديــة واملاليــة والبشــرية ويف اســتخدام أولــةاحلكــم والدّ 

عتمـاد خمتلـف السياسـات اولة وأهداف احلكم، فتعاظم دورهـا للقيـام بتنظـيم الشـؤون االقتصـادية، وذلـك مـن خـالل طبيق ملهام الدّ والتّ 
بواسطة أدوات الضبط االقتصادي تتدخل الدولةاملستدامة، ولتحقيق تلك السياساتنمية الشاملة سرتاتيجيات اهلادفة لتحقيق التّ واال

أثري يف ى التّـعلـقابـة، لقدرتـهالرّ وجيـه و يف الضـبط والتّ هامـةالـة و فعّ أداة اجلبـائيظـامنّ عتـرب اليو دارة السياسة االقتصادية العامة،املالئمة إل
حفيـــز اجلبـــائيالتّ مويـــل و التّ نمـــوي مـــن خـــالل التّ فع الـــدّ وجيـــه و يف التّ مســـاهيكمـــاجتماعيـــة والبيئيـــة،  قتصـــادية واالاالتلـــف الفعاليـــاتخم

ـعامـة األساسـية للتّ ، مبـا جيعـل منـه الدّ ودميومتـهمـو االقتصـاديمرارية النّ ستاالذي يستهدف ضمان ستثماريشجيع االوالتّ  املة نميـة الّش
.واملستدامة

ّ إن نظــام ســتوجب إرســاء ي،نميــةمويــل واالســتثمار، باعتبارمهــا احملــرك الفعلــي لعمليــة التّ ابطيــة بــني التّ تفعيــل العالقــة العضــوية الرت
ــجبــائي راشــد  ّ بــات االســتثمار احلقيقــي، وكــل ذلــك يقتضــى التــزام قواعــد لالدخــار، مبــا يواكــب متطلّ عز ومشــجّ حمّف احلوكمــةشــيد و الرت

اتمعيـةتعزيـز وتفعيـل آثـار القـدرات التّ كمقاربة أساسـية ل ـة  ـو مويلي مـو االقتصـادي مسـتداما ومتكـامال زات االسـتثمار، مبـا جيعـل النّ حمّف
اتمعيــة احلاليـة واملســتقبليةالـيت تكفــل االلتـزام باحلاجيـا،الشـاملة املســتدامةنميــة مـع مسـار التّ  يف إطـار ضــوابط اإلنصـاف والعدالــة ،ت 
ذي ومي مويـل العمـعتمـد بنسـبة عاليـة علـى التّ بـاجلزائر، ينميـة متويـل التّ نّ ألو ،القادمـةاحلاليـة و هـات وبـني األجيـالبـني اجلاالجتماعية،

ـــائي املـــ اتمعيـــة النّ املصـــدر اجلب ارد  ملو ا ـ بط بــ ـــالـــذي شـــكّ اضـــبةرت ّ المبقاربـــات ،نميـــةدا لرســـم خطـــط التّ ا حمـــدّ ل هاجًس االســـتدامةو شـــيد رت
دة يعــاين ثنائيــات هيكليــة متعـــدّ و مـــن الصــادرات،)%98(ل نســبةفطيــة الــيت متثــعلــى عائــدات املـــوارد النّ قتصــاد اجلزائــري يعتمــد الفا

مــات التأهيــل مــع وجــود القطــاع اخلــاص الــذي يفتقــد مقوّ ،القطــاع العمــومي املهتلــكو ) ايــة البرتوليــة واجلبايــة العاديــةاجلب(:وخمتلفــة مثــل
فيــه ثـــروات هائلـــة تزايـــدتالــذي و ،مســـيمســي واالقتصـــاد غــري الرّ قتصـــاد الرّ االو ة الدوليــةحــديات االقتصـــاديســتيعاب للمتغـــريات والتّ واال

أصـبحت تعيـق و واملـايلقتصـادير آليـات الفسـاد االى إىل تطـوّ ممـا أدّ قتصـادية واملاليـة املرسـومة،السياسـات االقأصـبحت خـارج نطـا
زعزعـت منظومـة االقتصـادو واالجتماعيـةور الدولـة يف احليـاة االقتصـاديةديا كبريا للت حتدّ وشكّ ،واالجتماعيةاحلركية االقتصاديةخمنا 

يف الوصـول للسـلطة أو بفعـل اسـتخدام املـال الفاسـد ،قة يف منظومـة احلكـمدهور رباط الثّ لم االجتماعي بتوأصابت ركائز السّ ،الوطين
كتبديددت املنظومة االقتصادية واالجتماعية والبيئية،وقوضت أسس اإلنصاف اجلبائي وآليات العدالة االجتماعية، وأفس،البقاء فيها

ــتســاعاسـامهت يفسـس محايتهــا واحملافظـة عليهــا و  ريف الفجـوة بــني الكسـب اجلــاد والّش
ه اجتماعي بظهور طبقة مستنفذة مما نتج عنه تشوّ ات العامة يف وعائها ويف إنفاقهاإليراداملضارباتية امللتفة على اوبني األنشطة الومهية

اتمعيـة، ارد  ملو ا لى  تحوذة ع مس اتمعيـة األخـرى يف املقابـل تـدهورت الشـرائح الو و ات  ـ لفئ ـن ا ـعة م ايل ازدادت مسـتويات الفقـر وبالتّـاس
ــ،والبيئيــةواالجتماعيــةحــديات االقتصــاديةقــة للتّ املعمّ جمعــات الســكنية العشــوائيةومنــت التّ  االجتماعيــةرة علــى غيــاب العدالــة واملؤّش
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ـن تصـنيف اجلزائـر يف املراتـب املتقدمـة يف إوعلى املستوى الدويل ف يـة ويف املراتـب املتدنّ ،رات الفسـاد املـايل واالقتصـادي عامليـاسـلم مؤّش
كــل تلــك انــة اجلامعــات العامليــة،مكعلــيم ضــمن تــب املتــأخرة علــى مؤشــرات التّ واملراافســية ومنــاخ بيئــة املــال واألعمــالنعلــى مؤشــر التّ 

املســار حتليــل وتقــيمو ممــا يطــرح جمــاال لبحــث،تنميــةعــن أهــداف الو ،نمــوي الســليمعــن املــنهج التّ بتعــاداالعلــى املؤشــرات وغريهــا تــدلّ 
بوصــفها أداة تنمويــة ،تنــاول األداة اجلبائيــةالتقيــيم حليــل و س ذلــك التّ أســاقــد اخرتنــا يف حبثنــا هــذا أن يكــون و شــادة،نمــوي مبنظــور الرّ التّ 

نميـــة قواعـــد التّ إرســـاء تضـــمنجتماعيـــة وبيئيـــة،اوماليـــة و ،قتصـــاديةاولـــة يف إجيـــاد منظومـــة مـــن األدوات الـــيت تعكـــس دور الدّ ، ســـيادية
.ستدامةاملة واملنمية الشّ قيق التّ جل حتأمن ا،تشاركيً قتصاد الدويلندماج اإلجيايب يف االعلى قواعد االةمرتكز ا و املستدامة وطنيً 

I-ر وتعاظم دور الدولة لإليفاء بتطوّ ،ر وتعاظم دورهاتطوّ ف،'اونظامً سياسةً 'اجلبائية األداةازدادت أمهية :اإلشكالية الرئيسية
املة نمية الشّ حتقيق التّ جل أنمية املستدامة، يف ظل احلكم الراشد الذي يستند على ترشيد النظام اجلبائي من مبتطلبات منهج التّ 

:ايليف صيغة السؤال الرئيسي التّ وهذا جيعلنا نطرح اإلشكالية،ستدامةامل
؟الجزائربهي آليات ترشيد النظام الجبائي لتحقيق التنمية المستدامةما

II -التاليةتفريعه إىل األسئلة اجلزئية لإلحاطة بالسؤال الرئيسي، متّ : األسئلة الفرعية:
نموي؟حليل االقتصادي التّ ة لألداة اجلبائية يف التّ كيف نظرت أهم املدارس االقتصادي:√
؟نمية املستدامة بالتّ ظام اجلبائيالنّ إىل عالقة هل توصلت تلك املدارس√
نموية الدوليةماذج التّ مقارنة بالنّ املة املستدامةنمية الشّ منظومة دولة التّ اشد، يفظام اجلبائي الرّ للنّ ما هي مرتكزات املكانة الوظيفية√
؟اجحةالنّ 
ظام اجلبائي الراشد، يف تعزيز منهج التنمية الشاملة املستدامة باملنظومة اجلزائرية؟النّ مرتكزاتقدرات و ما هي √
؟باملنظومة اجلزائريةنمية املستدامةالتّ وحتديات قات معاجلة معوّ اشد يف مات النظام اجلبائي الرّ ما هي مقوّ √
ااوحمدّ تائج ما هي أهم النّ √ ؟شادةمبنظور الرّ نميةعرب مراحل التّ النظام اجلبائي اجلزائري،سم ااتّ اليتد
؟املسايرة للمخططات االستشرافيةاملستدامة باجلزائراملةالشّ نميةية التّ نظام جباترشيد تآلياهيما √

III -ختبار الفرضيات التاليةلإلجابة عن السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية للبحث، يسعي الباحث ال:الفرضيات:
ولة في الحياة الدّ بوظائفرتباطه او،يادية في منظومة الحكمالسّ نته، في ظل مكاظام الجبائينّ ن ترشيد الإ:الفرضية الرئيسية

.شداالحكم الرّ من مدخل نمية المستدامة لتحقيق التّ أداة تنموية بامتيازيجعلهاالقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية،
IV-صياغة الفرضيات اجلزئية أدناهمتّ ،الختبار الفرضية الرئيسية للبحث:الفرضيات الفرعية:
.نمويةعلى مكانتها التّ قتصاديةإمجاع الفكر االقتصادي يف أهم  املدارس االاة اجلبائية بمل حتظ األد- 1ف
اا نظام السوق فت إىل آأدّ نمية االقتصادية التّ لتطبيق مناهجتائج الوخيمة النّ -2ف يع است عجز عن  ارجية  ار خ ا للبحث كانت دافعً ث

.نموية الناجحةماذج التّ ي مسايرة للنّ نمو ولة التّ ودور الدّ ،منظومة احلكميفظام اجلبائينّ للعن املكانة الوظيفية 
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معاجلة ومكافحةقدراتيستوعب ،وحتويله إىل منو مستدامقتصاديمو االوفر ضمانات تعزيز النّ ياشد الرّ ظام اجلبائي النّ إن- 3ف
.املة املستدامةنمية الشّ التّ حتدياتقات و معوّ 
اتمعية-4ف ارد  ملو ا غالل  اسي الست أس دخل  ئي م اجلبا اف  نص اتمعية و ويف حتمل التّ اإل يف  اتاكال ات  قدر ل اب ا يع معيـة األصـيلة  ست

.ويرسي دعائم العدالة االجتماعية،كاملالية اإلسالمية
ملنظومة اهلادفة الستدامة التنمية، مما يستوجب آليات ترشيد نمويةالتّ املخططاتئج اإلصالحات اجلبائية اجلزائريةتساير نتامل - 5ف

ااتستوعب واقعها وتستشرف،نمية املستدامةجباية التّ  . املستقبليةآف
V-البحث إىلفيهد: أهداف البحث:
نمية املستدامة التّ مذاهبه ومراحله، يف تناول عالقة اجلباية بختلف مدارسه و الفكر االقتصادي مبنظريات أهماستعراض √

.واحلوكمة
يف إطـار اإلنصـاف اجلبـائي والتلـوث البيئـي ومعاجلـة تبعاتـه،حماربة الفساد املايل واالقتصـاديظام اجلبائي يف إظهار آليات ترشيد النّ √

.املة املستدامةنمية الشّ قيق التّ ومسعى حتقيق العدالة االجتماعية، كأهم ضمانات حت
تقدمي القواعد واإلجراءات املشرتكة والكفيلة، بإدماج آليات متويلية بديلة مثل آليات الصريفة اإلسالمية، وتفعيلهـا يف إطـار الرتشـيد √

اتمعيــة، مبــا يعواالســتغالل اجلّيــمويــلاجلبــائي لتوســيع جمــاالت االســتثمار والتّ  ات  دخر ـ لمـ ز فــرص حتقيــق ويعــزّ ات العامــةظــم اإليــرادد ل
.نمية الشاملة واملستدامةالتّ 
.توضيح دور القيم واملبادئ الثقافية والعقائدية، يف الرفع من الوعي اجلبائي وبلوغ املواطنة الفاعلة اليت حتقق التنمية وتستفيد منها√
علــى وليــة واالحتــادات اإلقليميــة الدوليــةاملنظمــات الدّ مــن قبــلللجزائــر يف ظــل التحــديات املفروضــةر البــدائل اجلبائيــة املتاحــة تصــوّ √

.السياسة املالية العامة، مبا يساهم يف التخفيف من قيودها على امليزانية العامة
.ادوليً و اا وإقليميً ناسقة واملتجانسة وطنيً منظومة جباية التّ رتصوّ √

VI-ــ:تحديــد مجــال البحــث ظــام اجلبــائي كــأداة ســيادية مــن أدوات احلكــم وكــأداة متويليــة هلــا املكانــة ق بدراســة النّ املوضــوع يتعّل
بعادهـــا االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة أب،نميـــة املســـتدامةمـــنهج التّ ولـــة يف ســـعيها لتبـــيننمـــوي للدّ ور التّ الوظيفيـــة العليـــا لتجســـيد الـــدّ 

قيــق ظــام اجلبــائي يف حتنمويــة للنّ للمكانــة التّ ،مــع تتبــع نظــرة املــدارس االقتصــادية املختلفــة،اشــد علــى القواعــد اجلبائيــةاربــة احلكــم الرّ ومبق
شـادة يف مبنظـور الرّ ،يف املسـار التنمـوي بـاجلزائروحماولة حتليل وتقيـيم مسـامهات النظـام اجلبـائي اجلزائـرياإلنصاف والعدالة االجتماعية

ةوفقـا ملخططـات سـنواستشراف آفاقـه املسـتقبلية يف منظومـة جبايـة التنميـة املسـتدامة بـاجلزائر،،1991قعه املنقضي بداية من سنة وا
.  بعدهاوما2030
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VII-اتأيت يف مقدمته،الختيار هذا املوضوعيناليت دفعتهناك العديد من األسباب :أسباب اختيار البحث:
نفيذيــةالقياديــة والتّ و الكليــة واجلزئيــة،و ،وليــة والوطنيــةالدّ ملســتدامة علــى املســتويات املختلفــةا موضــوع التنميــة ا√

مــي املواضــيع اجلديــدة يف احلقــل العلاخل، وغريهــا مــن...اآلليــات واألهــدافو ت والسياســاتاألدواا فيهــا مــن مبــ،واإلجرائيــة واملوضــوعية
.العملي يف وقتنا هذاو 

-1991'حصـــيل للفــــرتة وعـــاء والتّ يف جمـــال الئي اجلزائـــريظـــام اجلبـــاترشـــيد النّ "تكماال آلفـــاق حبـــث مرحلـــة املاجســـتري تنـــاول اســـ√
2009" .

.حديات احلالية واملستقبليةوإبراز آلياته الستيعاب التّ ،نمية املستدامةام اجلبائي يف التّ ظأكد من مدى مسامهات النّ التّ √
أسـيس لتواالجتماعيـة والبيئيـة والسياسـية يف احليـاة االقتصـادية ،ظـام اجلبـائي اجلزائـريسـتقبلية للنّ املات احلاليـة و اولة معرفة املسـامهحم√

.نمية يف اجلزائراستدامة التّ 
كثـري حـافزا لدراسـة املوضـوع مـن واقـع معاينـة الخلـق لـديّ ،ري منذ بداية اإلصالحات اجلبائيةانتماء الباحث للجهاز اجلبائي اجلزائ√

اتمعية املختلفةوتتبعمن مشكالته امليدانية، احلياة  احي  لى من ارها ع .آث
.املستدامة باجلزائرالشاملة نميةاشد للتّ ظام اجلبائي الرّ ر آليات النّ حماولة تصوّ √

VIII -ة اجلوانب منهادمتعدّ البحث أمهيةيكتسي:أهمية البحث:
؛عرب أهم املدارس االقتصادية املختلفة،ديةنمية االقتصاقة النظام اجلبائي بنظريات التّ املعريف لعاللبحث يف التأصيل الفكري و ا√
املكانــة الوظيفيــة لــألداة اجلبائيــة يف منظومــة احلكــم واألدوات الســيادية للدولــة، جلعــل النمــو مســتدام ويســتهدف أبعــاد البحــث يف√

ـويف إطــااقتصــاديا واجتماعيـا وبيئيـا،التنميـة املسـتدامة، نميــة س للعدالـة االجتماعيــة كمرتكـز لتحقيـق التّ ر اإلنصـاف اجلبـائي الــذي يؤّس
؛املستدامة

ـــــو ،يف ظـــــل العوملـــــةاملســـــتدامة،الشـــــاملة نميـــــة بـــــات مـــــنهج التّ النظـــــام اجلبـــــائي ومتطلّ روابـــــط العالقـــــة بـــــنيالبحـــــث يف √ أثري ســـــبل الّت
؛املستدامة باجلزائرالشاملة نمية متويل التّ ز قدراتمبا يعزِّ ،وجذب االستثمارات األجنبية،على حركة رؤوس األموال

يســــــاهم و اشــــــد علــــــى املنظومــــــة اجلبائيــــــة اجلزائريــــــة،مبقاربــــــة آليــــــات احلكــــــم الرّ ،نميــــــة املســــــتدامةيقــــــرتح تصــــــور ملنظومــــــة جبايــــــة التّ √
؛نمية الشاملة واملستدامة باجلزائريف حتقيق التّ 

لتعظــــيم املنــــافع ،جيابيــــة للمحافظــــة علــــى املــــال العــــاموتفعيــــل القــــيم اإل،االجتماعيــــة واالقتصــــادية واملاليــــةيوصــــف ترشــــيد الــــروابط √
؛االجتماعية مبا يضمن دميومتها وحسن استغالهلا

اتمعية املختلفةيقرتح إجياد بدائل متويلية وتنموية واستغالل اإلمكانيات االجتماعية،√ ارد  ملو ا لى  ؛ع
ك لوحـة قيـادة جلميـع منـاحي جعـل ذلـ، و ملعايري واملؤشرات الرتشيدية العلمية والعاملية، ومقاربتها مع املنهج التنموي اجلزائـرييتناول ا√

. حيقق التنمية الشاملة املستدامةمبا يرشد احلكم و ،اعية والبيئيةاملالية واالقتصادية واالجتم،احلياة
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IX-المنهج واألدوات المستخدمة  :
IX-1-منهااملتداخلة واملتكاملة و املناهجمناستخدام جمموعةيتقتضوضوع ن طبيعة املإ:المنهج:
.رها عرب أهم املدارس االقتصادية املختلفةاجلانب النظري، يف تأصيل املفاهيم وتتبع تطوّ الحتواء البحث:املنهج الوصفي√
ــر أمهيــة ومكانــة النّ لتتبــع تطــوّ :املــنهج التــارخيي√ قتصــادي عــرب أهــم مراحلــه مــن خــالل الفكــر اال،نميــة االقتصــاديةائي يف التّ ظــام اجلب

.آفاقهااإلصالحات اجلبائية يف واقعها و منها مسار، و يف  املسار التنموي اجلزائري يف فرتاته املختلفةو ، املختلفة
ئـي، بتحليـل اإلحصــائيات املسـتوى الكلــي أو اجلز تأثريهـا علـى، و داء املنظومـة اجلبائيـة اجلزائريــةلتحليــل وتقيـيم أ: مـنهج حتليـل الـنظم√

باالحتكـام ة مباشـرة أو غـري مباشـرة باملوضـوع،واملعطيات
 ّ .بات منهج التنمية املستدامةومتطلّ ،شيدملعايري الرت

ومنهــا خم،نميــة اجلزائريــةل دراســة مؤشــرات خمططــات التّ مــن خــال: املــنهج االســتنباطي واالستشــرايف√
ذلــك بشــكل متناســق ومتكامــل حســب حــدود وكــلّ ومــا بعــدها،2030بآفــاق ،االقتصــادية واالجتماعيــة للجزائــروخمطــط التنميــة

.املوضوع
IX-2-األدوات:
ــحصــائيات والتّ اإلو ،االســتعانة بالدراســات العلميــة والعمليــة√ اجلبــائي يف املتعلقــة مبســامهات النظــام رات الدوليــة والوطنيــةقــارير واملؤّش

.لة للموضوعغريها من البيانات املكمّ و ،البيئيةالتنمية االقتصادية واالجتماعية و 
.اخل...ة واملشرتكة واالجتهاد اجلبائيواملناشري الوزارية اخلاص،القراراتن من القوانني واملراسيم و املكوّ :دالل بالتشريع اجلبائياالست√
X-ســتة فصــول حيــث تنــاول تقســيمه إىلفرضــياته األساســية والفرعيــة، متّ اختبــارو لإلجابــة عــن إشــكالية البحــث:خطــة البحــث

ـــسياســـةً 'ظريـــات الـــيت تطرقـــت لـــألداة اجلبائيـــةجانـــب تأصـــيل املفـــاهيم وتقـــدمي النّ ،الفصـــل األول قتصـــادية أهـــم املـــدارس االيف 'اونظاًم
وهــو مــا .ميــة املســتدامةنميــة االقتصــادية وصــوال للتنالتّ مــو االقتصــادي و والنّ ،بحــث العالقــة بــني األداة اجلبائيــة،املختلفــة

ــ صــل ويف الف،ينمــو ور الدولــة التّ ضــمن منظومــة احلكــم ود،اشــدالرّ اجلبــائيظــامنّ املكانــة الوظيفيــة للد للفصــل الثــاين الــذي حبــث يف مّه
ــــ يف اســــتهداف البعــــد املــــايل ك أساســــياألداء التمــــويلي واالســــتثماري كمحــــر اشــــد يف ظــــام اجلبــــائي الرّ النّ راســــة قــــدراتت دالثالــــث ّمت

ـــ،نميـــة الشـــاملة املســـتدامةلتّ واالقتصـــادي ل اخلارجيـــة الداعمـــة مـــن مـــدخل الذاتيـــة و ا الفصـــل الرابـــع فبحـــث مرتكـــزات النظـــام اجلبـــائيأّم
ـاملاإلنصاف اجلبائي و  يـل ل تكاليفهـا داخـل اجلنميـة وحتّم

ــاو ،ني األجيــال احلاليــة والقادمــةأو بــالواحــد قــاتمعاجلــة ومكافحــة معوّ يفاشــدظــام اجلبــائي الرّ مــات النّ فبحــث مقوّ الفصــل اخلــامسأّم
ليف احلمايــة وتكـاث البيئـيي التلـوّ ي الفقـر االجتمــاعي، وحتـدّ وحتـدّ ي الفســاد املـايل واالقتصـاديل حتـدّ ، مثـدامةنميـة الشـاملة املسـتالتّ 

باالسـتناد لإلمكانيـات املاديـة بـاجلزائر،نميـة املسـتدامة ر آليات ترشيد جبايـة التّ تصوّ م فيه فتّ سادسا الفصل الوأمّ ، ةواحملافظة على البيئ
، كــل 2030ةفــاق ســنآيف والتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة،يئــة اإلقلــيمات ملخططــطاقــة اجلبائيــة املســايرةالواستشــرافو البشــرية

. هعالذلك ضمن اخلطة املفصلة أ
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XI-سواء توافقت جمموعة من الدراسات السابقة اليت مت االطالع على ،هذه الدراسةيف لتعميق البحث:الدراسات السابقة
:ومن هذه الدراساتنمية املستدامة،حتقيق التّ العام هلدفيف التصور أو،يف بعض أجزائها

:اميةالجباية والنمو االقتصادي في البلدان النّ الفساد و :األولىالدراسة 
)corruption, fiscalité et croissance économique dans les pays en développement ( ةللباحثــاهرسـالة دكتـور
)Gbewopo. Attila (عاجلـــت ،2010قشـــت ســـنة و ن1كليـــة العلـــوم االقتصـــادية وعلـــوم التســـيري،جامعة بـــاريسمقدمـــة ل

).خصوصا البلدان اإلفريقية،مو االقتصادي يف البلدان الناميةالفساد واجلباية والن(:إشكالية
ــ،اغلــب الدراســـاتأنةالباحثـــتالحظــ يف ســـلم درجـــات ةفة بلـــدان مصــنّ اميــملــاذا البلـــدان النّ :ل يفز علـــى تســاؤل أساســـي متمثّـــترّك

تتناولـــــــــن أساســـــــــينييتلـــــــــك الدراســــــــة إىل جـــــــــزأتوقــــــــد قســـــــــمعـــــــــائق للتنميـــــــــة، هات أثبتــــــــت أنّـــــــــهـــــــــذه الدراســـــــــنّ أو ؟الفســــــــاد
حليــل اقتصــادي بــات العموميــة وبتخاصــة مبجــال املتطلّ ،يوعالقتــه علــى مســتوى االقتصــاد الكلّــ،حتديــد مفهــوم الفســاديف اجلــزء األول

حليـل االقتصـادي مـو االقتصـادي مـن خـالل التّ أما اجلزء الثاين فتنـاول فيـه تـأثري الفسـاد علـى اجلبايـة والنّ ووسطها،يقيا لبلدان غرب إفر 
النمـو ،اجلبايـة،الفساد(ختل وملاذا مل يتحقق التغيري واملثلث امل،مو االقتصادياالستثمار والنّ والفساد و ،وهدر املوارد العموميةللفساد 

:إىل عدة نتائج منهاةالباحثتتوصلدوق؟)االقتصادي
ـــة الثمانينـــات يف اميـــة انطلقـــتأن البلـــدان النّ √ ســـيري الشـــفاف والتّ ،المركزيـــة القـــراراخلوصصـــة و (اإلصـــالحات االقتصـــاديةمنـــذ بداي

؛ضت أسس هذه اإلصالحاتآليات الفساد قوّ إال أنّ ،)ظام القضائياستقاللية النّ و ،للميزانية
.فريقيةنمية ببلدان إالتّ مو و وأصبح عائقا للنّ ولكنه استشرى مع اإلصالحات،ليس جديدااقتصاد الفساد √
ّ الدراسات النظرية ال√ .حجم الفساد الفعلي يف البلدان حمل الدراسةميكن أن تبني

.نمية املستدامةات حتقيق التّ مل تتطرق للحوكمة ومتطلبا
امعـة آل البيـت، مقدمـة جب)سـارة دبـاغي(لباحثـة لدراسـة عائـدة: التنميـة االقتصـادية فـي الجزائـراشـد و الحكـم الرّ :سة الثانيةالدرا

حلكـم الراشـد مـا طبيعـة العالقـة بـني تفعيـل آليـات ا(: إلشكالية الرئيسـية املمثلـة يفا: عاجلت، "2009اململكة األردنية نوقشت سنة "
هناك عالقة ارتباطيه بني انتهاج مسار احلكم : فرضية رئيسية ممثلة يفاستندت إىلو ،)؟ملستدامة يف البلدان الناميةانمية االقتصاديةالتّ و 

اإلطـــار ولـــت تلـــك الدراســـة األســـس النظريـــة و مـــن أهـــم مـــا تناو .اقتصـــادية مســـتدامةىل حتقيـــق تنميـــةبـــني إمكانيـــة الوصـــول إو ،الراشـــد
اشـــد والتنميــــة واقـــع االنفتـــاح السياســـي واالقتصـــادي للجزائـــر ومؤشـــرات احلكـــم الرّ و .االقتصـــاديةنميـــة التّ اشـــد و حكـــم الرّ املفـــاهيمي لل

:ت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزهاتوصلو ،االقتصادية
.االقتصاديةنمية للتّ اأساسياكاحلكم الراشد حمّر يعدّ √
ا اعتمدت و ، وارداالستغالل األمثل للمو ،وجود عالقات اجيابية بني مبادئ احلكم الراشد√

الدراسات اإلحصائية حليل على االستبيان اإلحصائي رغم أنّ ز التّ وركّ دخل السياسي كمدخل رئيسي دون بقية املداخل، على امل
.عدالة االجتماعيةالد االقتصادية واالجتماعية والبيئية و 
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وهــو التقريــر الــذي أصــدرته اللجنــة الدوليــة املعنيــة :-مــوتقريــر النّ -نميــة الشــاملةمــو المطــرد والتّ اســتراتيجيات النّ :الدراســة الثالثــة
Theبالبنـك الـدويل لإلنشـاء والتعمـري ،نميـةمو والتّ بـالنّ  World Bank; Commission on growth and development (the

growth Report strategies for sustained Growth and inclusive development األهـرام ركـز ترمجتـه مبمتّ ، و )2008
برعايــة متّ نميــة الشــاملة، و مــو املســتدام والتّ لنّ حــدث دراســة يف جمــال اوزيــع، مطــابع األهــرام، القــاهرة، مصــر، ويعتــرب أمجــة والتّ شــر والرتّ للنّ 

املتشــابكة يف و ،يف جمــال صــنع السياســات العامــةاقياديــادوليــاخبــري ) 19(تســعة عشــرمــن طــرفز أجنــو ،منظمــات دوليــة وإقليميــة
بريطانيــااندونيســيا،، الربازيــلاهلنــد(ت كــل مــن مــن دول خمتلفــة ضــمّ النمــووسياســات واســرتاتيجياتالضــرائب و ختصصــات املوازنــة، 

نائــب .الصــنياملكســيكالواليــات املتحــدة،نيجرييــا،جنــوب إفريقيــا،ر،مصــ،تبــريو بولنــدا،اجلنوبيــة،،كوريا ســنغافورةيتشــيلتركيــا،
:ذلك التقرير جندإليهال تائج اليت توصّ من النّ ، و )نائب رئيس جلنة النمو والتنميةالبنك الدويل،

.مو املستدامللنّ اجديداقرير مفهومم التّ قدّ √
.مو الناجحةت النّ مهمة يف اسرتاتيجياعناصراعترب العدالة وتكافؤ الفرص√
.من االستثمارات العموميةالت مرتفعةب حتقيق معدّ يتطلّ ،مو السريعضمان االستمرار يف حتقيق النّ ىل أنإراأش√
ــ√ بطريقــة مســتمرة ،د علــى وجــوب أّك

.لضمان النمو املستدام
.نمية املستدامةمو والتّ أمهية ومكانة ودور النظام اجلبائي ضمن اسرتاتيجيات النّ م يربزلـهنّ أذا التقرير إال هلغم من النتائج اهلامة وبالرّ 

:المسيلةوالية دراسة حالة ) 2009-1992(حصيلظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتّ ترشيد النّ :الدراسة الرابعة
هل النظام اجلبائي (:عاجلت إشكالية،سيري جبامعة اجلزائر للباحث ذاتهتري مقدمة بكلية العلوم االقتصادية وعلوم الترسالة ماجس

:تناولت الدراسةو ، )اجلزائري حيقق أفضل املوارد العامة من حيث الوعاء والتحصيل
.ظام اجلبائي واحلكم الراشداملقاربات بني مبادئ النّ √
.حات اجلبائية يف إطار مبادئ احلكم الراشدتفحص مسار اإلصال√
.حصيل اجلبائيوحتسني وتفعيل التّ ،اعتماد مدخل اجلودة الشاملة للخدمة العمومية لتوسيع الوعاء اجلبائي√
مواكبـــة جديـــدة و واســـتحداث هيكلـــة تنظيميـــة،والعقـــد بـــاألداء،لوحـــة القيـــادة يف العمـــل اجلبـــائي(العمـــل اجلبـــائيآليـــاتحـــددت √
ـة يئـات قضـائية جبائيـة والتّ ،تغريات االقتصادية واالجتماعية والبيئيةلل فق ا ّ ريبة والّز أسـيس لتكامـل بـني الّضـومر شـيد الـيت كـاة كآليـات الرت

).تحصيل اجلبائيقات توسيع الوعاء والكأبرز معوّ ،تعاجل وتكافح الفساد املايل واالقتصادي
رسالة دكتوراه :"دراسة حالة الجزائر"والمستقبلي االستجابة لتحديات الحاضر نمية المستدامة فحدود التّ :الدراسة الخامسة

نوقشـت سـنة -جامعة اجلزائـر-علوم التسيريلعلوم االقتصادية و لكلية ا)حمي الدين محداين(يف العلوم االقتصادية مقدمة من الباحث 
:ل يفؤل رئيسي متثّ السياسات من خالل تساطط و اخلو األهدافقد حبثت الدراسة يف ، و 2011
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فمــا مــدى إمكانيــة االســتمرار يف ،االســتمرار يف ذلــكنميــة و مــو والتّ هــو النّ ،الــربامجإذا كــان اهلــدف مــن كــل اخلطــط والسياســات و √
تدامة حـديات الـيت تواجههـا التنميـة املسـما هي أهم التّ و مدى إمكانية ذلك يف اجلزائر؟؟ و املكانيةالرفاهية خارج احلدود الزمنية و حتقيق

ة املسـتدامة خـارج احلقـب الـزمين م تـتمكن مـن االسـتجابـلـ،نمية يف اجلزائـرسياسة التّ فرضية جزئية مفادها أنّ انطلقت منو يف اجلزائر؟
ّـو مراجعـة هـذه السياسـةيممـا يقتضـ،قسيمات اجلغرافية ملختلـف التحـدياتالتّ و  حتـديات :الدراسـة يف مخسـة فصـول مـن أمههـاتقـد مت
خلـف املسـتمر دي التّ حتـو ،حتـدي االسـتجابة للطلـب علـى الغـذاءعلى حتدي الفقـر املسـتدام و فيها تز ركّ و ،ستدامة يف اجلزائرنمية املالتّ 

ـــه الدراســـة أنّ ومـــن أملناصـــب الشـــغل،  ـــة املتّ سياســـة التّ بـــرز مـــا توصـــلت إلي ـــر قـــادت إىل تآكـــل  نمي كمـــي ونـــوعي للمـــوارد بعـــة يف اجلزائ
ّ مـه لـــنّـــأإال ،وصـــيات العديـــدة الـــيت حـــاول الباحـــث تقـــدميهارغـــم التّ و الســـتدامة املختلفـــة،م حتقـــق شـــروط اـلـــو ،االقتصـــادية أمهيـــة يبـــني

.األدوات السيادية للدولة يف املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة
X II-الجناز هذا البحث منهات عديدة صعوباينواجهت: صعوبات البحث:

.اجلباية ومبتطلبات منهج التنمية املستدامةة املراجع املتخصصة  مبوضوع قلّ √
.املعطياتلتضارب اإلحصائيات و ،الة اجلزائرزمانا ومكانيا على حواالستدامةرتشيدتطبيق مؤشرات الةصعوب√
؛والتحقق منها وفقا ملعايري الشفافية واإلفصاح،الوصول للمعطيات واإلحصائيات باجلزائرةصعوب√
وبـــــــني ضـــــــغوط الوصـــــــول بالبحـــــــث إىل نتائجـــــــه املرجـــــــوة،التوفيـــــــق بـــــــني أداء الواجبـــــــات املهنيـــــــة واحلياتيـــــــةذاتيـــــــة يفةصـــــــعوب√

.حدياتتلك التّ سبحانه مذلال لتلك الصعوبات و ه كان توفيق اهللامع ذلك كلّ نتائجه وتوصياته، و يف الوقت املناسب لو 



الفصل األول
الراشدالجبائيللنظامالفكرياإلطار

المستدامةوالتنمية

النظام الجبائي والتنمية في التحليل : المبحث األول√
.االقتصادي

نظريات التنمية والنظام الجبائي في الفكر :المبحث الثاني√
.االقتصادي

األسس الفكرية لترابط النظام الجبائي الراشد : المبحث الثالث√
.والتنمية الشاملة المستدامة
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:تمهيد
نميـةالتّ مو االقتصـادي و وعالقتـه بـالنّ ،اجلبـائيظام على مفهوم النّ طرأتطورات الفكرية اهلامة اليت لتّ اعرض خالل هذا الفصل ن

ـنو سياسـةً "ريـة بـني اجلبايـة ظر العالقـة النّ ع تطـوّ ن خـالل تتبّـظـرمياالقتصادية على املسـتوى النّ  كمـا حظيـت بـه مـو االقتصـاديالنّ و "اظاًم
لـيت راسـات اع الدّ من خـالل تتبّـطبيقـيقتصادي، وعلـى املسـتوى التّ لة للفكر االاملدارس االقتصادية املشكّ أهماالقتصاديني يف برزْ ألدى 

إىلنمية االقتصادية وصـوال بط ذلك بنظريات التّ ر و األجلمو طويل كيز على مناذج النّ بالرتّ ،مو االقتصاديالنّ ختترب العالقة بني اجلباية و 
يز علـى نظريـات كبـالرتّ عـرب أهـم مـدارس الفكـر االقتصـاديولة يف احليـاة االقتصـادية ر دور الدّ ايل استعراض تطوُّ بالتّ ، و نمية املستدامةالتّ 
ظــام االقتصــادي الــذي يســتهدف حتقيــق ظــام اجلبــائي بالنّ النّ كشــف األســس الفكريــة لــرتابط نميــة االقتصــادية، و مــو االقتصــادي والتّ النّ 
: الية التّ األساسيةع على املباحث دراسة هذا الفصل ستتوزَّ نّ إعليه فو نمية املستدامة،التّ 
.حليل االقتصادينمية في التّ والتّ ظام الجبائيالنّ : األولالمبحث √
.في الفكر االقتصاديظام الجبائينمية والنّ نظريات التّ :المبحث الثاني√
.املة المستدامةنمية الشّ التّ اشد و ظام الجبائي الرّ لترابط النّ األسس الفكرية: المبحث الثالث√
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القتصاديالتنمية في التحليل االنظام الجبائي و : األوللمبحث ا
مـن رواد الفكـر اهتمـام الكثـري،الطويلاألجـلدميومتـه يف و مو االقتصادي وحماوالت احملافظـة علـى اسـتقراره لة النّ ألقد شغلت مس

ل الدولـة يف احليـاة االقتصـادية التحليـل مـن خـالل ذلـك علـى حـدود تـدخ، وانصـب النقـاش و حديثابرز مدارسه قدميا و أاالقتصادي يف 
اااالجتماعية باستخدام و  توسع وظيفتها يف تطورت بتطور دور الدولة و يت الو ،"انظامً و سياسةً "اجلبائية األداةأبرزهامن العديدة و أدو

مــا إظهــاره مــن خــالل هــو مــا حنــاولو بــرز مدارســهأعــرب مراحــل الفكــر االقتصــادي يف املختلفــةاالجتماعيةو ،منــاحي احليــاة االقتصــادية
: يلي
.السياسة الجبائيةاإلطار الفكري للنظام الجبائي و √
.أهم مدارس الفكر االقتصاديعالقة الجباية بنماذج النمو االقتصادي في √

:السياسة الجبائيةاإلطار الفكري للنظام الجبائي و : المطلب األول
السياســة اجلبائيــةمفــاهيمو هــدافاألو يكــلاهلو املبــادئو هيممــن حيــث املفــا،نتنــاول يف هــذا املطلــب اإلطــار املفــاهيمي للنظــام اجلبــائي

.على األنشطة االقتصاديةآثارها و 
املبـادئ سية و ضبط املفاهيم األساظام اجلبائيري للنّ ي اإلطار التصوّ يقتض: )أهدافهيكل و ،مبادئمفاهيم و (الجبائي النظام : أوال

اتمعية العامةمر ف اهليكل اجلبائي يف وأهدا،لهنة ة للضرائب املكوّ الرئيسي ارد  ملو ا بة  تاريخ الفكر االقتصادي من يف اجلبايةتعتربذإ،اق
مراقبـة األنشـطة دولة يف مناحي احلياة املختلفة ويف أداء أدوارهـا يف ضـبط وتوجيـه و ل دور الاإليرادات العامة اليت متوّ أهم مصادر أقدم و 

زة فاجلبايـة اكتسـبت الصـفة السـيادية املميّـ،ولة عـرب مراحلهـا املختلفـةر دور الدّ رها بتطوّ ارتبط تطوّ و ،ظام االقتصادينة للنّ املختلفة املكوّ 
يث كوا و ،مويل العموميالتّ و أثريالتّ و اإللزاممن حيث متعددةبتفضيالت  الدويل باتفاق و ضامن الوطينالتّ أساليبمن أسلوبمن ح

ــفــت اجلبايــة علــى لــذلك عرّ ، غلـب التيــارات الفكريــة االقتصــاديةأ الــيت حتكــم العالقــة بــني الدولــة اإلداريــةجممـوع القواعــد القانونيــة و "اّأ
تتجسد األداة اجلبائية يف التنميـة و ،1"اجلماعات احملليةجتىب لصاحل اخلزينة العمومية و الرسوم اليتخمتلف الضرائب و ف فيما خيصاملكلّ و 

داة مـن أمو االقتصادي و تقا من مشتقات النّ مما جيعل منها مش،غريات االقتصادية على املادة اجلبائيةاالقتصادية من خالل انعكاس التّ 
:يليمافصيل تلك اجلوانب نتطرق إىلولت،بامتيازنموية األدوات التّ 

ظــام االقتصــادي واالجتمــاعي ل مرتكــز النّ ي ميثّــمــن النظــام املــايل الــذاهامــال النظــام اجلبــائي جــزءيشــكّ : مفهــوم النظــام الجبــائي)أ
كأساس لـألداة منها الضريبةو ،السياديةو ،االجتماعيةر الدولة يف احلياة االقتصادية و الذي يعكس دو و ،السياسيو 

رق بــني املفهــوم الشــامل رغــم الفــو ،املقصــد العــام منــه هــو النظــام اجلبــائيأنّ شــاع مفهــوم النظــام الضــرييب رغــم لــذلكو ،اجلبائيــة الكليــة
مفهـوم النظـام الضـرييب أنّ فـالبعض يـرى ،األجنبيـةو الضـرييب يف الكتابـات العربيـةلذلك تتعدد تعريفات النظام.مفهوم الضريبةللجباية و 

Maurice Duverger, Eléments de fiscalité, presse  universitaire de France, Paris, 1976, p 111. 1
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ــع ومفهــوم ضــيق، و يــرتاوح بــني مفهــوم واســ واالقتصــادية اإليديولوجيــةظــام الضــرييب هــو جمموعــة العناصــر النّ نّ إا للمفهــوم الواســع فــوفًق
ّ إىلهــا كيبالــيت يــؤدي تر والفنيــة بالضــرورة مــن جمتمــع متقــدم الــذي ختتلــف مالحمــه و .ظــامميثــل الواجهــة احلســية للنّ ، كيــان ضــرييب معــني

يف الفنية اليت متكن من االستقطاع الضرييبيعين جمموعة القواعد القانونية و ق فاملفهوم الضيّ اأمّ ، يف جمتمع متخلفاقتصاديا عن صورته
خمتـــارة مـــن الصـــور الفنيـــة دة و بكونـــه جمموعـــة حمـــدّ أيضـــاظـــام الضـــرييب عـــرف النّ و .1التحصـــيلالـــربط و إىلشـــريع مراحلـــه املتتاليـــة مـــن التّ 

يعمـل بطريقـة ل يف جمموعهـا هـيكال ضـريبيا متكـامالتشـكّ و .السياسـي للمجتمـعمع الواقع االقتصادي واالجتمـاعي و تتالءمللضرائب 
أيضــاعــرف كمــا.2السياســة الضــريبيةأهــدافجــل حتقيــق أمــن ،اللــوائح التنفيذيــةلضــريبية و القــوانني االتشــريعات و مــن خــالل،حمــددة

وبالتايل هو جمموع ،السلطاتأهدافتعكس رغبة الدولة و اليتا االقتصاديةحتكيم بني جمموعة من القضايإالما هو النظام الضرييب "
يعرب عن جمموع الضرائب املطبقة بالفعل يف اقتصـاد ، و الضريبيةاإلدارةو احلاكمة للمجتمع الضرييب املمثل يف املمولني األصولالقواعد و 

ظام نات النّ مكوّ كأهماجلبائي البشرياإلطارظام الضرييب ممثال يف نات النّ مكوّ أهمإىلتتطرق ملالتعاريف السابقةأنّ حظ يالو .3"ما
عليـه و ،نات النظام اجلبائيمكوّ باقيرغم اتفاقها يف الغالب على ،نمية االقتصاديةالتّ مو و ة النّ ماملنوط به حتقيق استدا،األمثلالضرييب 

ّ هو النظام اجلبائي : "تقدمي التعريف التايلميكن  املتجـددة و ،االقتصـادية املتعـددةاألنشـطةاجلبائيـة و اإلدارةبـني ابطيـةمجلة العالقـات الرت
ّ املقامــو ،)متويــلهالك وادخــار واســتثمار و اســتتوزيــع و و إنتــاج( ٍ و ة يف جمتمــع معــني تلــك العالقــات الرتابطيــة تشــمل أنّ و ،دحمــدّ يف وقــت

ـو ،ابعة مـن املسـامهات الواعيـة للمجتمـع الضـرييباالقتطاعات اجلبائية النّ  ةلألطـر البشـرية الواعيـذة مـن قبـل املصـاحل اجلبائيـة املسـندة املنّف
اتمعيـةعلىرقابةو اتوجيهً و اختطيطً و ،حتصيالو  ـطة  نش اتمعيـة يمبـا يضـمن دميومتهـا و ،األ ادة  تف ـ االس ـم  عظ

.ل حيقق العدالة االجتماعيةبشكمنها 
تتـوفر يف وحـدة البنـاء مجلة مبادئ أساسية جيب أنْ هلفكر االقتصادي على اختالف مدارسقر اأ:نظام الجبائي الجيدالبادئم)ب

فســريات املختلفــة يف رغــم التّ و ،ظــام اجلبــائينــات هيكــل النّ رز مكوّ بــأبكوــا مــن ،ضــريبةالممثلــة يف مبــادئ ،األساســية للنظــام اجلبــائي
ــ،الجتماعيــةااملبــادئ يف احليــاة االقتصــادية و إعمــال تلــك  ّإ ر الفكــر اجلبــائي ل مبــادئ حظيــت بــالقبول العــام يف مراحــل تطــوّ ا تشــكّ ف

: من هذه املبادئ جندر الفكر االقتصادي و ن سريورة تطوّ ضم
بـه، و إالال تقـوم الضـريبة أساسـيعلـى قيـام ركـن العدالـة يف الضـريبة كـركن املبـدأيسـتند يف هـذا و : العدالةبدأم)1-ب

.البيئيةمناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية و يف خمتلفيف حتقيق العدالة االجتماعيةأساسيةأداةالضريبة 

، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة، مصر، طبعة )قضایا معاصرة- نظم- سیاسات(اقتصادیات الضرائب : سعید عبد العزیز عثمان  شكري رجب العشماوي1
.322، ص 2007

.7ص ، 1998النظم الضریبیة بین النظریة و التطبیق، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، : المرسي السید حجازي2
.139، ص 2003المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، دراسة تحلیلیة وتقییمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : عبد المجید قدي3
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ــأنالــيت جيــب األساســيةفهــو يعكــس اخلصــائص ،النظــام اجلبــائيهــذا املبــدأ هــام جــدا يف و : الوضــوحبــدأم)2-ب ز بنــاء النظــام متّي
قابـة لألنشـطة االقتصـادية الرّ و ،خطيطالتّ وجيه و اجلبائية يف جمال التّ األداةآلثار و ،من وضوح الصور الفنية لالقتطاعات اجلبائية،اجلبائي

.ظام االقتصادي برمتهمبا يهدف إىل استقرار النّ 
ـــائأنهيقصـــد بـــو : فـــي التســـديدمـــةءالمالبـــدأم)3-ب االجتمـــاعيواملـــايل و ي يســـاير فعـــال الواقـــع االقتصـــادييكـــون النظـــام اجلب

االجتمـاعي اهلـادفوأهـداف النظـام االقتصـادي و مبا يسمح هلم التوفيق بني متطلبات النظام اجلبائي،فني اخلاضعني هلذا النظامللمكلّ 
.فاه االجتماعيحتقيق الرّ إىل ضمان االستقرار و 

ز قـدرات متويـل مبـا يعـزّ ،العامـةاإليـراداتظام اجلبائي يف حتقيق تعظيم حيدد فعالية النّ املبدأهذا :االقتصاد في النفقاتبدأم)4-ب
ـــةالتّ  يف جعلهـــاو ،اجلبائيـــةاإليـــراداتحتصـــيل و تأســـيسحكم يف نفقـــات تّ الـــمتّ مـــافكلّ ،هـــاملصـــادر الداخليـــة يف متويلاأهـــمبكونـــه ،نمي

رات احلديثـة يف من املؤشّ أصبحاملبدأهذا نّ إتطور الفكر اجلبائي فبو ،ظام اجلبائيءة وفعالية النّ ذلك على كفاما دلّ حدودها الدنيا كلّ 
.ظام اجلبائيكفاءة النّ حتديد وقياس فاعلية و 

دم آكــر نســبها غالبــا للمفبالرأمساليــةاملدرســة الكالســيكية أفكــارمــن هــذه املبــادئنّ أيزعمــوندارســي الفكــر اجلبــائيبعــضأنّ رغــم و 
بشــرية يف فــرتات أفكــارمحلتهــا و ،أخــرىتلــك املبــادئ تضــمنتها مــدارس أنّ ذ إ،هســليم بــذلــك ال ميكــن التّ أنّ إال.1)1776(مسيــث 

ا فسرت تلك املبادئ يف الفكـر مبأدقمشل و أبصورة و ،تلك املبادئإعماليف األسبقكانت اإلسالميةاملدرسة لعلّ و ،سبق من ذلكأ
.صادي الوضعياالقت
ــة و بــدأم)5-ب ــظــام اجلبــائي القــدرة علــى التكيكــون للنّ أناملبــدأيعكــس هــذا : البســاطةالمرون ّ ّي ات الواقــع االقتصــادي ف مــع تغــري
.ااخنفاضً ا و ارتفاعً الدورات االقتصاديةآثاراستيعاب و 

ها يف منـــاحي احليـــاة االقتصـــادية وظيفـــة الدولـــة يف تـــدخلر دور و دئ احلديثـــة الـــيت تـــربز تطـــوّ مـــن املبـــاقابـــةالرّ و التـــدخلبـــدأم)6-ب
ب الضــرييب التهــرّ لغــش و ااربــة حموردع و ،يقــوم بــالتحفيز لالســتثمار واالدخــارأنمنــوط بالنظــام اجلبــائي فأصــبح،البيئيــةواالجتماعيــة و 

البيئيـة األضـرارث تكـاليف تلـك ل امللـوّ يـتحمبو ،بالبيئـةاإلضـرارث البيئـي و التلـوّ مبعاجلة مشـاكل و ،االقتصاديةاألعوانلضمان تنافسية 
ـاعتبارهـا مـاالب،قابـة علـى املصـادر اجلبائيـةالرّ إعمـال مبـدأو ،القادمـةلألجيـالاحملافظة عليهـا عي حلماية البيئة و وبالسّ  يف مصـدرها اعاًم

.بكل الوسائلافظ عليهحنأنجيب ،هامصبّ و 
يف إطـار التحـوالت احلديثـة علـى منظومـة العالقـات ،يعكـس هـذا املبـدأ تطـور الفكـر االقتصـاديو : التنسيقالتجانس و بدأم)7-ب

جتلى فيهـا دور هـام للنظـام ،ية أو دوليةجهو ام تكتالت اقتصادية حملية أو ما جنم عنها من قيو ،سواء الداخلية أو الدولية،االقتصادية
إنتــاج "يف مســايرة تــأثري عوملــة االقتصــاد بكــل مكوناتــه و ،أصــبح عــامال لالنــدماج يف االقتصــاد الــدويلو ،قنســيتّ جــانس والالتّ اجلبــائي يف 

بعض  أوجزقدو ا الوظيفية على النظام اجلبائيكل تلك املكوّ و ،..."متويلادخار و و استثمار و استهالك و توزيع و 
.403،  ص 1983، 6نھضة، لبنان، بیروت، الطبعةالمالیة العامة، دار ال: حسن عواضة1
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علــى مــا ذكرنــا األولاألســلوبيف أضــافأســلوبنيوفقــا ملؤشــرات الفعاليــة حســب ،يةالضــريباألنظمــةتصــميم 1كتــاب املاليــة العامــة
ظــــــــــــــــــام النّ أهــــــــــــــــــدافعــــــــــــــــــارض بــــــــــــــــــني الضــــــــــــــــــرائب و ومؤشــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــدم التّ ،مؤشــــــــــــــــــر احملافظــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى كفــــــــــــــــــاءة الســــــــــــــــــوق

ة ظام اجلبـائي بالرفاهيـة العامـربط النّ ز على فركّ الثايناألسلوبيف أما،ظام املايلنات النّ حد مكوّ أالنظام اجلبائيأنّ على اعتبار ،املايل
اإلنتــاجتوظيــف عوامــل مــع مســتوى معيشــة أعلــىحتقيــق و ،مــن حريــة االختيــاراألدىنتــوفري احلــد ل الــيت تتحقــق مــن خــالو ،للمجتمــع

ــدات و ســات أخــرى إىل حمــدّ قــت دراكمــا تطرّ .مــو االقتصــادياحملافظــة علــى النّ و ،الراغبــة يف العمــل وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة راتمؤّش
ـو والتآكـل تمؤشرات التشتّ و كزالرتّ مثل مؤشر راتمؤشّ عدةاليت خلصها يف،2يز ناتمؤشرات فيتو ثلم،الظام الضرييب الفعّ النّ  ر مؤّش

.املوضوعيةحديد و ومؤشرات التّ ،حصيلحصيل وتكلفة التّ تأخر التّ 
ــائي و هيكــل النظــا)ج ــهم الجب نــة للمنظومــة اجلبائيــة الرســوم املكوّ مــن مجلــة الضــرائب و اجلبــائيشــكل اهليكــل تي:العوامــل المــؤثرة في

أنواع فــ،يعــرب اهليكــل اجلبــائي عــن األمهيــة النســبية املعطــاة لكــل نــوع مــن أنــواع الضــرائبو ،املطبقــة فعــال يف بلــد مــا خــالل فــرتة حمــددة
الضـــرائب علـــى و ،الضـــرائب علـــى اإلنفـــاقالضـــرائب علـــى رأس املـــال و الضـــرائب علـــى الـــدخل و : ائب عديـــدة ميكـــن اإلشـــارة إىلالضـــر 

ايل بالتّـو قـة فيـهاالجتمـاعي املطبّ دة يف الواقع االقتصادي و ار متعدّ ظام اجلبائي هلا آثنة للنّ هيكل الضرائب املكوّ إنّ .3اخل...األشخاص
الـدول املتقدمـة مراحلـه أنّ بعـضفقـد رصـد الفكـر االقتصـادي يف،ظام اجلبائي كمشتق للنمو االقتصاديينعكس ذلك الواقع على النّ 

% 66و% 58.5(حيــث مثلــت نســـبة ،نــات اهليكــل الضــرييبكــرب مـــن بقيــة مكوّ ألضــرائب الــدخل أمهيــة نســبية لتعطــي ،اقتصــاديا
%20.5(يف حـــني كانـــت تلـــك الضـــرائب متثـــل نســـبة،اليابـــان علـــى التـــوايلمـــن أمريكـــا وأملانيـــا و يف كـــلّ 1992ســـنة )%69.2و
ـعلـى أنّ هو ما يدلّ و ،4املغرب لنفس الفرتةغانا و يف كل من )%27.6و ا هـو انعكـاس للواقـع االقتصـادي السـائد اهليكـل اجلبـائي إّمن

: جلبائي يرتبط بعوامل عديدة أمههااهليكل انّ إلذلك فو ، ق فيهايف البيئة املطبّ 
أي هذا األخري بـدوره جـزء مـن النظـام االقتصـاديو ،ظام املايلمن النّ ايعترب النظام اجلبائي جزء:عالقته بالنظام االقتصادي)1-ج
فـــراغ بـــل يوجـــد ضـــمن نظـــام ظـــام الضـــرييب يف ال يوجـــد النّ و ،ظـــام الضـــرييب بالنظـــام االقتصـــادي هـــي عالقـــة اجلـــزء بالكـــلعالقـــة النّ أنّ 

ّ اقتصادي واجتماعي و  هـذا الوضـعو االقتصـادياتمـو يف كـل القطاعـات االقتصـادية ال تعـرف نفـس درجـة النّ أنّ كمـا ،5سياسـي معـني
.كرب عائد ضرييب ممكنألتحقيق ،يدفع السلطات إىل االرتكاز على بعض قطاعات النشاط

ظــام اجلبــائي يعكــس النّ ف،قتصــاديات إىل متقدمــة أو متخلفــةالــيت تصــنف علــى أساســها االهــيو :درجــة التنميــة االقتصــادية)2-ج
.مها من عدمهدرجة تقدّ و ..."ادخار ومتويلو استثمارو استهالك و توزيع و إنتاج "البنيات األساسية 

‘‘22‘‘ص.1992اقتصادیات المالیة العامة ونظام السوق، الجزء األول، الدار المصریة اللبنانیة، : العناني حمدي أحمد1
.وزیر المالیة االیطالي األسبق واإلطار بصندوق النقد الدولي: فیتو تاتزي2
.140المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، مرجع سبق ذكره، ص : عبد المجید قدي3
.، بتصرف11النظم الضریبیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص: المرسي السید حجازي4
.21، ص2003فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مطبعة دار ھومة، : ناصر مراد5
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تتأثر النّ :ةالدولو سس المذهبية لمنظومة الحكماأل)3-ج
اـــا الضـــريبية مـــن خـــالل أسســـها و ألنظمـــة االقتصـــادي بـــني او لـــذلك ميـــز الفكـــر املـــايل، التوزيـــعاإلنتـــاج و و مويـــل التّ و االســـتثمار نطلق م

قــد عرفــت الدولــة ف،ظــام املــايل اإلســالميدة جنــد النّ زت خبصوصــيتها الفريــمــن األنظمــة الــيت متيّــو ،قــة يف اقتصــاد مــااإليديولوجيــة املطبّ 
القواعـد املاليـة الشـرعيةو حكـاميسـتند إىل مفـاهيم املاليـة العامـة اإلسـالمية يف تطبيـق األ،طبقت نظامـا ضـريبيا متكـامالاإلسالمية بل و 

ومــا يكفــل حتقيــق املصــاحل الفرديــة والعامــة وتغطيــة مصــارفهاو ولــة اإلســالمية يف تــدبري مواردهــاالـيت تؤلــف أســاس السياســة الشــرعية للدو 
حتقيـق الرفاهيـة لرعايـة مبا يكفـل يف النهايـة ، و املاليةية و االجتماعقتصادية و االو ألهداف اليت تنشدها السياسية حتقيق او ،فقات العامةالنّ 

اتمعظام اجلبائي له ارتباطالنّ يتبني مما سبق أنّ و .1اتمع اإلسالمي اف  أهد يق ب :من أبرزهااليت تسعى الدولة إىل حتقيقها و وث
اتمعية ي إىل حتقيق التّ حتقيق النمو االقتصادي الفعال املؤدّ √ ارد  ملو ا توجيه  من خالل  ية  تصاد االق ية  .املتاحة نم
اتمعخل و إعادة توزيع الدّ √ اد  فر بني أ ثروة  .يسمح بتحقيق العدالة االجتماعيةمبا ،ال
إمنا يظهرتقدمة أو النامية و سواء يف الدول امل،األنظمة االقتصاديةدعناألهدافال ختتلف، 2حتقيق االستقرار االقتصادي√

.طرق حتقيقهاويف وسائل و ،الضرييبكيفيات إعمال النظام االختالف يف
ــا ــةالسيمفهــوم : ثاني حــول طــرق امتباينــانقاشــاملختلفــةره ســجل تــاريخ الفكــر االقتصــادي عــرب مراحــل تطــوّ : وأهــدافهااســة الجبائي

ــــــة و  ــــــو ،يف احليــــــاة االقتصــــــاديةوســــــائل تــــــدخل الدول ــــــى أهــــــم األدوات الســــــيادية الــــــيت تســــــتخدمها الدولــــــة بــــــالطبع ترّك ز النقــــــاش عل
ثـر ذلـك علـى أو ،األعمـالالنظـام اجلبـائي يف بيئـة املـال و عمالإالسياسة اجلبائية اليت ترتجم يف منها و ،دخل يف احلياة االقتصاديةيف التّ 

ا علــى حتديــد آثارهــو ،ضــبط مفهــوم السياســة اجلبائيــةعلــىقــاشانعكــس ذلــك النّ قــدو ، اجلزئيــة للنظــام االقتصــاديكليــة و املســتويات ال
.البيئيةاالقتصادية واالجتماعية و مناحي احلياة

اجلبائيـةللتعبـري عـن السياسـة،شاع يف غالب الدراسات االقتصادية استخدام مصطلح السياسة الضريبية: مفهوم السياسة الجبائية)أ
عاريف اليت قدمت للسياسة من التّ و عنه باهليكل الضرييبا ما يعربّ الذي غالبً ،نات اهليكل اجلبائييوعز ذلك بكون الضريبة أهم مكوّ و 

:ذكرن،"الضريبة"اجلبائية 
ّ يف مكـان و ات العموميـة ا السلطختذااليت ،هي تلك التوليفة بني القرارات اجلبائية: السياسة الجبائية- توافقـات نتيجـة،زمـان معـني

ختـــــــدم هـــــــدفا اســـــــرتاتيجيا تنمويـــــــا ،عـــــــةماليـــــــة متنوّ اجتماعيـــــــة و و اقتصـــــــادية و قانونيـــــــة آثـــــــارإحـــــــداثا أمـــــــن شـــــــبـــــــني املـــــــواطنني، و 
ــكمــا عرفــت ،3معينــا ريبية الفعليــة الّضــاألدواتمســتخدمة فيهــا كافــة ،تنفــذها عــن عمــدو جمموعــة الــربامج الــيت ختططهــا احلكومــة"اّأ

يتضـح يف مفهـوم و ،4"االجتماعيـةالسياسـية و اتمـع االقتصـادية و أهـدافءم مـع واتتآثار أخرىجتنب و ،نةمعيّ آثارإلحداثاحملتملةو 

.12، ص2006اب الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، بالنظام الضریبي في الفكر المالي اإلسالمي، مؤسسة ش: ین عنایةغازي حس1
.8، ص 2008النظام الضریبي وأھداف المجتمع، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، : سعید عبد العزیز عثمان2
.23، ص1998مطبعة إفریقیا الشرق، السیاسة الضریبیة وإستراتیجیة التنمیة،: عبد السالم أدیب3
.7النظم الضریبیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص : المرسي السید حجازي4
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تصـادية علـى املنـاحي االقالتـأثريالضريبية مبا يستهدف األدواتباستخدام ،تنفيذ ملا ختططه احلكومةالسياسة اجلبائيةأنّ عريف هذا التّ 
: ايلبالتعريف التّـاإلطارمشوهلا وفقا لذلك فقد متّ ،لكون السياسة اجلبائية للمجتمع جزء من السياسة املاليةو ، االجتماعيةوالسياسية و 
قالنظـام االقتصـادي املطبّـإطـاريف و ،بـعمن املذهب االقتصـادي املتّ الدولة انطالقا التدابري املالية اليت تتخذها و اإلجراءاتهي جمموعة 

املاليـة بكفـاءة جل ضـبط وحتصـيل وتنميـة مواردهـا أظروفا دولية من داخلية و أوضاعايف مرحلة من مراحل التطوّ 
سـس املذهبيـة باالسـتناد لألف، 1ثقافيـةو أحيانـاسياسـية اقتصـادية واجتماعيـة و أهـدافاو 

كــذلك و ،راتــه يف مراحلــه املختلفــةوتعكــس تطوّ الرأمســايلسياســات جبائيــة تســاير املــنهج االقتصــادي االقتصــاديعــرف الفكــر املــايل و 
سياســـات جبائيـــة وفقـــا للمـــذهب اإلســـالمي هلـــا و أعمالـــه يف احليـــاة االقتصـــاديةسياســـات جبائيـــة وفقـــا للفكـــر االشـــرتاكي يف مراحـــل 

اا املميّـ ـي وص هــي فالسياســة اجلبائيـةطبقــا لـدور الدولـة و ،2تنميــة االقتصـاديةزة للمــذهب االقتصـادي اإلســالمي يف سـعيه لتحقيـق الخص
3يـــة طبقـــا ألهـــداف الســـلطات العموميـــةتنظـــيم االقتطاعـــات اجلبائـــدف تأســـيس و ،خـــذةواإلجـــراءات والتـــدابري املتّ جمموعـــة القـــرارات 

تطــوير اخلــدمات العامــة يف إطــار االقتصــاد تصــميم و نمويــة و تنفيــذ املشــاريع التّ و ،دة يف جمــال األنشــطة االقتصــاديةلتحقيــق بــرامج حمــدّ 
السياسـة اجلبائيـة يف فـن االقتطـاع بأحسـن صـيغة ممكنـة ملبـالغ الضـرائب "يـرتجمصـادي هـامر الدولة كعون اقتالعمومي الذي يعكس دو 

كــذلك و ر التقــين، التطــوّ رجيــة، التجــارة اخلاة جوانــب منهــا العدالــة االجتماعيــةعــدّ إىلمتتــد عبــارة أحســن صــيغة ممكنــة و ،احملــددة مســبقا
.4..."تنمية االدخار

صــادية ر مكانــة دور الدولــة يف احليــاة االقتر مكانــة السياســة اجلبائيــة بتطــوّ تعكــس تطــوّ ،تقــدميها للسياســة اجلبائيــةعــاريف الــيت متّ التّ إنّ 
فهــي ال تعكــس فقــط قــانون إداري مــنظم ،مــايز خلصوصــيات اجلبايــة مــن املــدخل القــانوينالتطــور أســس التّ هــذا، البيئيــةواالجتماعيــة و 

معاجلــة أعبــاء تضــرر تصــحيح احنرافــات الســوق و و ،ية الــيت اســتخدمت لتوجيــه النشــاط االقتصــاديإمنــا ملكانتهــا الســيادو ،لــدور الدولــة
مســتقلة نســبيا عــن السياســة االقتصــاديةزة و السياســة اجلبائيــة متميّــذلــك جيعــل مــن لعــلّ ، و طــرق محايتهــاوالبحــث يف أدوات و ،البيئــة

ـن كوــا وســيلة و  ا مـ ـ نطالقـ اتمعيــة ا اة  ـ احليـ ـة  اقبـ اة ملر أو البيئيــةأوأو االجتماعيــةســواء كانــت ممثلــة يف السياســة االقتصــادية ،برمتهــاأد
والتوجيــه هــو مــا انعكــس أيضــا علـى أهــداف السياســة اجلبائيــة ضــمن منظومــة السياسـات الــيت تســتخدمها الدولــة يف الضــبط، و الثقافيـة

اتمعية الرّ و  بة  .قا
نظــام ولــة و ر الدّ بتطــوّ املــرتبطر دور السياســة اجلبائيــةوّ يلحــظ تطــأنميكــن لــدارس الفكــر االقتصــادي : ف السياســة الجبائيــةأهــدا)ب

ـــــــدّ ،احلكـــــــم ـــــــحيـــــــث اقتصـــــــر ذلـــــــك ال ـــــــة ور لـــــــدى الكالســـــــيك علـــــــى املشـــــــاركة يف حتقيـــــــق الّت وازن احلســـــــايب للميزانيـــــــة العامـــــــة للدول
ـــراداتمـــن خـــالل حتصـــيل  .ال تـــؤثر يف جمـــرى النشـــاط االقتصـــاديالضـــريبة حياديـــة أنّ مـــن منطلـــق و ،احلكـــوميلإلنفـــاقالالزمـــة اإلي

.90، ص2001السیاسة النقدیة والمالیة في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالمي،  دار الوفاء،الجزائر، : صالح صالحي1
.20، ص1993المالیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة، دار النھضة العربیة، دور السیاسة: عطیة عبد الوھاب2

G.TOURNIER, La politique fiscale dans la 5éme république, privât, 1985, p14.3

4 M.LAURE, Influence de la fiscalité sur la formation de l'épargne,  Revue des sciences  et législation financière, p290.
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BERNARDيكتـب االقتصـادأنجتاوزهـا لدرجـة تلك النظـرة متّ أنغري  VENAY)(، يف كتابـه) الضـريبة نّ أ)التنميـةاجلبايـة واالدخـار و
اأهدافتكون أنالسياسية اجلبائية ميكن األهدافأنالقول متّ تطور الفكر اجلبائيبو ، ها ليست كل شيءلكنّ و ،شيءموجودة يف كل 

األساسـيةفاألهـداف.OBJECTIFSINSTRUEMENTAUX(1(دواتيـةأاأهدافو ،)OBJECTIFS FONDAMENTAUX(ة أساسي
لق دف النّ  تع لك دف الرفاهيةاالستثماراالدخار و مو االقتصادي الذي يرتجم يف الواقع عن طريق حتفيز ت لق كذ تع الذي يرتجم ، وت

ـ،املنـاطقوعلـى مسـتوى اجلهـات و ،األفرادعلى مستوى باألمثليف الواقع عن طريق توزيع للدخل يوصف  إـادواتيـةاألاألهـدافاأّم ف
ن ميـــزان ز اتـــو العامـــة و املوازنـــةتـــوازنو األســـعاريف الواقـــع مظـــاهر اســـتقرار يأخـــذالـــذي تتعلـــ

علـى تـدلّ إمنـا،″Gaston Geeseازستونغ″حد منظري الفكر اجلبـائي أحسبتلك النظرة للسياسة اجلبائيةإنّ .اخل...املدفوعات
االقتصـادية األزمـاتأماممما جعلها تعجز ،احليادمببدأظرة الكالسيكية اليت نادت فيها جتاوز النّ النظرة املميزة للسياسة اجلبائية اليت متّ 

اــال للنظريــة و برمتــهالرأمســايلالنظــام اليــار الــيت كــادت تــؤدي  ـد  ـا مهـ ـو مـ مبنافــذ 2)ســاي(الكنزيــة الــيت قامــت علــى انتقــاد قــانون هـ
مرتكـزات والبطالـة و التوظيـفمسـتوى والـدخل و ،اإلنتـاجكيز على العرض دون االهتمـام جبانـب الطلـب يف حتديـد حجـم الرتّ و األسواق

عـارض هـو لتصـحيح هـذا التّ تدخل الدولة نّ إمن مث فو ،االستقرار االقتصادي
كمــا قســمها ،اجلبائيــةاألدواتلضــمان االســتقرار االقتصــادي مــن خــالل و ،االقتصــاديةاألزمــاتملنــع حــدوث ،ائفهــاظمــن صــميم و 

غم مــن عــدم حــدوث اتفــاق علــى ضــبط مفهــوم السياســة اجلبائيــة يف الفكــر بــالرّ و ،دواتيــةأأهــدافو أساســيةأهــدافإىل″ازســتونغ″
املــدارس االقتصــادية ور يف ور اهلــام للسياســة اجلبائيــة بــاختالف االتفــاق علــى حــدود ذلــك الــدّ علــى الــدّ اهنــاك اتفاقًــأنّ إالاالقتصــادي 

املــال رأسو ،ادي ممــثال يف اهلياكــل القاعديــةاملــال املــرأسمهــا ،اإلنتــاجمــن دالــة أساســينييرتكــز دور الدولــة حــول عــاملني و ،املختلفــة
مـن اايل تطلـب مزيـدبالتّـو ،زيـادة نفقـات الدولـةإىلأدتالـيت و ، اخل...حة واحلمايـة االجتماعيـةالصـعلـيم و البشري ممثال يف خدمات التّ 
حسـب )فـاقنر(كمـا فسـرها االقتصـادي ،ضمن عناصر ذات العالقة املباشرة بالتنمية االقتصاديةإدراجهاو االهتمام بالسياسة اجلبائية

عمليـة البحـث و ،يرافـق درجـة التنميـة يف البلـدأندخل العمـومي جيـب التّـأنلذي مفـاده او (LOI DE WAGNER 1883)قانونه 
ذلـك يتحقـق يف املـدى أنّ و ،ر املـداخيلت سـخية ملرافقـة تطـوّ حتـويالسياسـة عموميـة قويـة و اتفاقيـةعن النمو املستدام تستلزم التزامـات 

ــاجلبايــةالسياســة أهــدافأنّ معــىن ذلــك و ،3الطويــل الفكــر بعــض مــا توافــقإىلاإلشــارةميكــن و العامــة للمجتمــعباألهــدافتــرتبط اإّمن
: فيما يليبشأنهاالقتصادي 

.التنمية االقتصاديةحتقيقكأداة ل  قيق النمو االقتصادي الفعاحت√

1H.G, JHONSON: The effects of income redistribution on aggregate consumption, with interdependence of consumer’s
preferences Econometrical, London, 1952, p157.

دار األھلیة، ترجمة الطبعة الخامسة ، مدارس االقتصاد الكلي المتنازعة، 15الطبعة ,ترجمة ھشام عبد هللا : بول أ، سام ویلسون، ویلیام د، تورد ھاوس، االقتصاد2
.632ص ، 2006عشر، 

say's Law of: قانون ساي *  markets أن اإلنتاج الزائد عن الحد مستحیل بطبیعتھ، ألن العرض یوجد طلبھ ، اقتصادي فرنسي توصل إلى1803
.1980مارشال .، أ1858، ریكاردو 1848الخاص، ولذلك ال یبرر تدخل الدولة في االقتصاد وقد أیده بعض المفكرین مثل جون استوارت میل 

.26، ص2006شورة، جامعة البلیدة، السیاسة الجبائیة، األدوات واألھداف، رسالة دكتوراه غیر من:  محمد فالح3
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.حتقيق االستقرار االقتصادي√
.حتقيق العدالة االجتماعية√
األمـــنو الـــدفاع ″تســـمى باحلاجـــات االجتماعيـــةو ،كليـــاإشـــباعهايف ″الســـوق″احلاجـــات العامـــة الـــيت يفشـــل جهـــاز الـــثمنإشـــباع√
يعتهــا العامــة بــني ال ختتلــف يف طباألهــدافتلــك أنّ و ،باإلشــباعجزئيــا وتســمى باحلاجــات اجلــديرة إشــباعهايفشــل يفوأ.″العدالــةو 

هـــي األهـــدافتلـــك أنّ رغـــم و ،1هـــا ختتلـــف يف وســـائل حتقيقهـــالكنّ ظـــام الســـائد و ومهمـــا كانـــت طبيعـــة النّ ،اميـــةنّ الأوتقدمـــة املالـــدول 
إرســاءاملســامهة يف و ،البيئــي ومحايــة البيئــةث معاجلــة التلــوّ أهــدافعنهــا مثــل أمهيــةال تقــل اأهــدافً هنــاك أنّ إال،اتمــع العــامأهــداف

د هـــدف و جـــو االجتمـــاعي يف ظـــل يســـتهدف حتقيـــق التقـــدم االقتصـــادي و الـــيت تعـــين املخطـــط الشـــامل الـــذي و ،″التنميـــةإســـرتاتيجية″
جــل أاالقتصــاد الــوطين مــن بــئيعالــذي االجتمــاعيحــول شــكل ومســار التطــور االقتصــادي و ،حتقيقــهإىل

ــــلاألجــــليف إليــــهالوصــــول  امجــــة ث البيئــــة النّ مــــن خــــالل قــــدرة السياســــة اجلبائيــــة علــــى معاجلــــة تلــــوّ إالذلــــك ال يتحقــــق و ،2″الطوي
علـى و األعمـالاالقتصـاديني يف بيئـة املـال و األعـوانالقـدرة علـى ضـمان تنافسـية أخـرىمـن جهـة و ،شاط االقتصادي من جهةعلى النّ 

يــــــوفر ضــــــمانات احليــــــاة االجتماعيــــــة الــــــيت تــــــدفع للتنميــــــة و ،مبــــــا يضــــــمن الســــــالمة الصــــــحيةاإلنتــــــاجتوجيــــــه ضــــــبط االســــــتهالك و 
الــيت عاجلــت دور السياســة اجلبائيــة يف مكافحــة األحبــاثلــذلك متّ و ،البشــرية

مـورب حتقيـق معـدالت مرتفعـة مـن النّ يعتـإذ،نميـة املسـتدامةقـة بالتّ جـدول املـؤمترات الدوليـة املتعلّ رأسجعل ذلـك علـى و ،3ث البيئة تلوّ 
العـاملغلـب سـكانأال سيما و ،ولكل الدّ إليهالذي تسعى األمسىاالقتصادي املستدام هو اهلدف 

الـذي دفـع االقتصـاديني األمـر.لألفـرادالرفاهية االقتصـادية مستويات املعيشة و ل وحتسنين خلق فرص عمالوصول هلذا اهلدف يتضمّ ف
4اخلارجيــةولـة البحـث عـن حمدداتـه الداخليـة و حماو ،هتمـام بدراسـة النمـو االقتصـاديخـالل املراحـل املختلفـة مـن الفكـر االقتصـادي لال

السياسة اجلبائية يف الدول أهدافحيث جنداميةالدول النّ مة و املتقدّ الدول السياسة اجلبائية يفأهدافز ذلك الفكر بني ميّ إنحىت و 
فعــة مــن كافــة القطاعــات االقتصــادية تمر مــداخيلمبــا حيقــق ،وارد املتاحــةيكفــل اســتغالل املــو رمتطــوّ إنتــاجياملتقدمــة الــيت متتلــك جهــاز 

السياســة اجلبائيــة يف ظــل هــذا الوضــعأهــدافممــا جيعــل ،املعــريفاإلبــداعطــور التكنولــوجي و قــدم الصــناعي والتّ علــى التّ أساســااملعتمــدة 
ــدورً ؤديتـ حالــة و كفــل اســتغالل املـوارد االقتصــادية فيهــا بكفـاءة يف كــل مــن حالـة الركــود يمبـا ،اإلنتــاجيا لضــمان تشـغيل اجلهــاز ا هاًم

ية دف إيف الدول النامية فأما،5التضخم اجلبائ اسة  لسي :إىلن ا
.لتدعيم التنميةاألجنيبجذب االستثمار ن خالل حتفيز االستثمار الوطين و م،الرأمسايلاكم ل الرتّ االخنفاض يف معدّ معاجلة √

.12، ص2000النظام الضریبیة مدخل تحلیلي مقارن، الدار الجامعیة اإلسكندریة، مصر، : سعید عبد العزیز عثمان1
.24السیاسة الضریبیة واستراتیجیة التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص: عبد السالم أدیب2
.2007، مطبعة  العمرانیة، 6دور السیاسة الضریبیة في مكافحة تلوث البیئة بین النظریة والتطبیق، ط: محمد على محمد طعمة3
.18، ص 2004تأثیر السیاسة الضریبیة على النمو االقتصادي، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاھرة، : سوزان صبحي أحمد المساح 4
ى مالئمة السیاسة الضریبیة لمواجھة متطلبات التنمیة في ظل المتغیرات العالمیة المعاصرة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عین مد: أمل عصام زكي5

.، بتصرف10، ص2004شمس، مصر، 
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.عن طريق تشجيع التصدير واحلد من الواردات،خلارجيةجارة احماولة سد فجوة التّ √
.1بتحقيق العدالة االجتماعيةاحملافظة على االستقرار االقتصادي و ،فاوت يف مستوى الدخولعاجلة التّ م√

المدارس االقتصاديةأهمفي بنماذج النمو االقتصاديالجباية عالقة: المطلب الثاني
القــة اجلبايــة بــالنمو االقتصــادي مــدارس الفكــر االقتصــادي يف حبــث عأهــميرصــد هــذا املطلــب احملــاوالت االقتصــادية الــيت بــذلت عــرب 

.أخرىبالتنمية االقتصادية من جهة عالقة اجلباية و 
دة متعـدّ النظـام اجلبـائي السـائد يف جمتمـع مـا يـرتبط بعالقـاتإنّ :عالقة الجباية بنماذج النمو االقتصادي في األجـل القصـير:أوال

للعصـر الـذي تسـود االجتماعيـةاجلبائية ختضع للفلسفة األنظمةمجيع أنّ حبيث ،البيئيةباملتغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية و 
ويـرتجم البنيـات ″االزدهـارالتقـدم و ″يعكـس تـاريخ احلضـارة ،)يف هيكـل النظـام اجلبـائياألساسـيةالوحـدة (تـاريخ الضـريبةنّ إبل ،فيه

النظــام أهــدافبالتــايل و ،اتمــعأهــدافبــرز أهــدف حتقيــق النمــو االقتصــادي مــن يعتــربو ،2تقلبــات الظرفيــة االقتصــاديةاالجتماعيــة و 
كثريا منها ربطت و ،التطبيقيأومو االقتصادي حمور كثري من الدراسات االقتصادية من حيث املدخل النظري لذلك كان النّ و ،اجلبائي

رأستكــوين و ىل االســتثمار احلكــومي يف تكــوين البنيــة القاعديــةإو ،زيــادة الصــادراتو اإلنتاجيــةر املــايل النــاجم عــن زيــادة ذلــك بــالتطوّ 
ختتلــف النظريــات و االجتماعيــةة تــدخلها يف احليــاة االقتصــادية و درجــر دور الدولــة و مــرتبط بتطــوّ مفهــوم اجلبايــةأنّ ذلــك ،املــال البشــري

الزيادة يف ″، فقد اهتم رواد الفكر االقتصادي مبحددات النمو االقتصاديالدور عرب مراحل الفكر االقتصادياالقتصادية حول ذلك 
ـرم للجبايــة و افــاه للفــرد و الفــائض االقتصــادي ودوره يف حتقيــق الرّ مســوه أمــا أو،3″احلقيقــيالــدخل الفــردي  نظـ الف  ت اخ ـ ـع ـب للدولــةتمـ

: ور فيما يليالدّ اليت تطرقت لذلك القتصاديةاملدارس اتلكنة منسنركز على عيّ وبدور الدولة من خالل ذلك و 
ون بـــــودانجـــــ(أفكـــــارإىليرجـــــع الفكـــــر االقتصـــــادي لتلـــــك املدرســـــة : الطبيعيـــــةالنمـــــو االقتصـــــادي فـــــي المدرســـــة الجبايـــــة و )أ

Jaune BAUDIN)1530-1596ـرم للنّ ،)م1856كينهافرانسو (من بعده و ،))م نظ نت  يث كا مـو االقتصـادي ممثلـة يف ح
لـذلك فالضـريبة الوحيـدة الـيت ،الصـناعةالتجارة و كاألخرىمصدر الثروة دون بقية القطاعات األرضأنّ معتربين ،األرضفائض ناتج 

اتمع تكون على مداخيل  لى  رض ع للدولة على تأثريبالتايل ال و ،لألفرادالطبيعة هي اليت تسري السلوك االقتصادي أنو ،4األرضتف
.رواد هذه املدرسةأهمعالقة للجباية بالنمو االقتصادي حسب ال توجد أي ،5الفائض االقتصادي

مسـلمات مشـرتكة إىلهـذه املدرسـة رغـم اسـتنادها أقطـابتباينـت رؤى : النمو االقتصادي في المدرسة الكالسيكيةالجباية و )ب
ـدرا علـى حتقيــق االسـتغالل ة التامـة و فسـاملنامببـدأاملطلـق اإلميـان″مثـل  يعرقــل أنْ تـدخل حكـومي ميكـن رفـض أيّ و ،للمـوارداألمثـلق

.، بتصرف10مرجع سبق ذكره، ص: أمل عصام زكي1
.27ذكره، صالسیاسة الضریبیة وإستراتیجیة التنمیة، مرجع سبق: عبد السالم أدیب2
.127التنمیة االقتصادیة، دار النھضة، مصر،  ص : محمد زكي شافعي3

4Bernard GUERRIEN, Dictionnaire d'analyse  économique –microéconomie, macroéconomie, théorie des jeux " édition la
découverte, Paris, 1996, p120.

.08، اإلسكندریة، مصر، ص1997النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، : یونس أحمد البطریق5
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زن واتـحتميـة الطلبـه و لـقالعـرض خيو ،الطويـلاألمـدكامـل يف لاالقتصـاد يعمـل عنـد مسـتوى التشـغيل اأنّ و ،اآلليـةالعمل التلقـائي هلـذه 
حـول الـذين عاصـروا التّ مـن خـالل روادهاهتم الفكر الكالسيكي بـالنمو االقتصـاديو ، 1″...االستثمارالتلقائي بني كل من االدخار و 

اتمــع الزراعــي  ـن  الصــناعة يف خلــق الفــائض أمهيــةإبــرازحــاولوا و ،عشــرايــة القــرن الثــامن ″الصــناعيةالثــورة ″اتمــع الصــناعيإىلمـ
وعــدم ،الســوقآلليـاتاالسـتثمار يف ظــل الثقـة املطلقــة ودرســوا العالقـات بــني االدخــار و ،الرأمسـايلالــرتاكم إجيـادكيفيــات و االقتصـادي

تغطية النفقات العامة خمتصرة على ية حبتة و لكون وظيفتها مال،قتصاديعلى النشاط االالتأثرياعتبار اجلباية حيادية يف تدخل الدولة و 
:  االقتصادي وفقا هلذه املدرسة جندمناذج النمو أهممن و ،الدفاعاحملدودة واملتعلقة باحلراسة و 

دمآ(أنّ يعتقـد عـدد مـن البـاحثني يف الفكـر االقتصـادي :))ADAM SMITH)1723-1790دم سـميث آ(نمـوذج )1-ب
إىلحليـل االقتصـادي الـذي اسـتند يف التّ انطـالقنقطـة )األممثروة (هشكل مؤلفـيو ،رسة الكالسيكيةمفكري املدأوائلمن )سميث

: منهاو أعالهاملسلمات الكالسيكية املذكورة 
.املال تلقائيارأسزيادة إىلدخارات ستؤدي االنّ إوبالتايل ف،امشغيل التّ االقتصاد حيقق التوازن عند مستوى التّ √
اخلفية كفيلة اليدأنّ و ،نتيجة للحرية االقتصادية اليت تقتضي عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصاديااالستثمار يكون تلقائي√

.بضبط اختالل السوق
زيــادة الــدخل القــومي الــذي إىلبالتــايل و ،اإلنتاجيــةرفــع إىلتقســيم العمــل و إىلممــا يــؤدي ،اخلــارجإىلق الفــائض يســوّ اإلنتــاجإنّ √

شــاط امجــة مــن النّ النّ األجــورو األربــاحالعالقــة العكســية بــني ) دم ســميثآ(نــاقش كمــا و ،2ســوف يصــاحبه زيــادة يف النمــو الســكاين
اجـرً أيتلقـى أنْ جيـب العامـلأنّ إىلتوصـل و ،األخـراخنفـاض إىلحـدمها تـؤدي أيـادة ز نّ أعتقـد او ،ربـاحأو أجـورالصـناعي يف شـكل 

اليت جيب توفرها لتوسـيع الرأمسايلعملية الرتاكم إطارحيظى بالنسبة الكبرية من الدخل يف أنْ جيب الرأمسايلو ،يسمح له حبد الكفاف
قيمــــــــة الســــــــلعة تتحــــــــدد بكميــــــــة العمــــــــل املبــــــــذول و ،للقيمــــــــةالوحيــــــــدالعمــــــــل هــــــــو املصــــــــدر أنَّ مركــــــــزا علــــــــى ،اإلنتاجيــــــــةالعمليــــــــة 

:3التاليةاألساسيةعلى العناصر تارتكز االقتصاديه للنمو ءج الذي حاول مسيث بناعناصر النموذ نّ إولذلك ف،فيها
√ ّ .والعوامل اليت حتكمهالرأمسايلاكم الرت
.االقتصادي بالنمو الدميغرايفومعالقة النّ √
Y=F(L.K.N):حو التايلعلى النّ اإلنتاجعرض منوذج دالة أمكنقد و ،مو االقتصاديعلى النّ تأثريهالعمل و إنتاجية√

ه تطـرق نّـأإال،مسيث اعترب العمل  املعيار الوحيـد للقيمـةأنبالرغم من و ،األرض:Nو،املالرأس:K،العمل:L،اإلنتاج: Yحيث 
بـــإجراءحنصــل عليــه أنْ لالقتصــاد الـــوطين ميكــن اإلنتــاجمــو الســنوي يف معـــدل النّ و ،″األرضاملــال و رأس″األخــرىالعناصــر أمهيــةإىل

:تفاضل للمعادلة السابقة

.17، ص2002مرجعیات الفكر التنموي وامتداداتھا المعاصرة، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر، : عبد الزھرة فیصل یونس1
.412المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص: حسن عواضة1
.58، ص 1958مقدمة في اقتصاد التنمیة، دار الكتاب، : الم توفیق النجفي، محمد صالح تركي القریشيس3
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dy/dt = df/dl*dl/dt+df/dk*dk/dt+df/dn*dn/dt
للعمـل احلديـةاإلنتاجيـةو df/dkاملـال لـرأساحلديـة اإلنتاجيـةو dy/dtالسـنوي اإلنتـاجمعدل منـو إىلوصل يتم التّ من خالل ذلك و 

df/dl لألرضاحلدية اإلنتاجيةوdf/dn.
ّ و ،تلقائيـــــــــةو النمـــــــــو االقتصـــــــــادي مســـــــــالة تراكميـــــــــة أنخالصـــــــــة منـــــــــوذج مسيـــــــــث و  يتحـــــــــدد باالدخـــــــــار الرأمســـــــــايلاكم معـــــــــدل الـــــــــرت
اخنفــــاض االســــتثمار ممــــا يــــؤدي إىلذلــــك يــــؤدي نّ إفــــ،احلقيقيــــة ثابتــــةاألجــــورمــــا اخنفــــض االدخــــار بســــبب بقــــاء إذاو ،االســــتثمارو 

.ل العامل املؤرق للفكر الكالسيكيالذي شككود االقتصاديالّر إىلايل بالتّ و ،املالرأسراكم ل تتباطؤ معدّ إىل
Davidدافيــد ريكـاردو (نمـوذج )2-ب Ricardo1772-1823يعتـرب ريكـاردو مــن رواد الفكـر الكالســيكي الـذين تطرقــوا :)م
ــتــأثرقــد و ،)الضــرائباالقتصــاد السياســي و مبــادئ(اجلبايــة مــن خــالل مؤلفــه إىل الصــناعية و ة ور مبرحلــة الث

مـو االقتصـادي هـم لني يف النّ عاالفأنّ حسبه و ،)نظرية الربح(مو االقتصادي من خالل على النّ أثرهالذلك تناول الضريبة و ،1الربيطاين
قــد عــارض كــل اقتطــاع و ،هــم الــذين يقومــون بالــدور الرئيســي يف النمــو االقتصــادينفالرأمســاليو ،العمــالو األرضأصــحابو الرأمســايل

2″األرضإجيــار″ريــعالو األجــورو األربــاحبفــرض الضــريبة علــى نــادىه نّــأرغــم ،ســاند فكــرة حيــاد اجلبايــةاملال و رأســضــرييب يــؤثر علــى 

تبـاطؤ تـراكم إىلاخنفاضها يؤدي و ،االستثمارلالدخار و بالتايل فهي مصدر و ،للنشاط االقتصادياألساسيهي الدافع األرباحاعترب و 
.الطويلاألجلكود االقتصادي يف حالة الّر إىلا يؤدي مم،صناعياملال خاصة يف القطاع الرأس
Carlكارل ماركس صدرأ:)م1831-1770مو االقتصادي نموذج كارل ماركس للنّ (المدرسة االشتراكية )ج Marx كتابه
الـيت فسـر و مـن ذلـك نظريتـه املتعلقـة بالفـائض االقتصـاديو ،التارخييةاملادية ز فيه على املادية اجلدلية و وركّ ،)1867(عام )املالرأس(

العمـل و ،القيمـةأساسهي اإلنتاجتكاليف أنّ نتبيّ اليت ،منطلقا من نظرية ريكاردو يف القيمة،فائض قيمةاأّ على األرباحمبوجبها 
العمـل يتمثـل نّ أبـإليـهتوصلمالتلك النظرية من خاللتفسري ميقدتاستطاع ماركس و ،اإلنتاجهو املصدر الذي تقاس عليه تكاليف 

الرأمسـايلللمجتمـع األساسـيك الـيت هـي احملـرّ يستحوذون على فائض القيمةالرأمسالينيأنو ،عمل جمردعمل ملموس و يف منظورين مها
مـو النّ إىلممـا يـؤدي ،اإلنتاجيـةنه رفـع أقدم الصناعي الذي من شـمن خالل التّ و ،يف استغالل العمالالرأمسايلمن خالل طبيعة النظام 

ايـار ذلـك النظـامو ،الرأمسـايلظـاماملتعاقبـة للناألزمـاتطويال بفعل ذلك لن يستمر أنغري ،االقتصادي ـع  توق لك  ـذ ز منـوذج مـا مييّـو ،ل
الدولــة لــيس مــن خــالل اجلبايـــة لبالتــايل تــدخّ و ،اإلنتــاجولــة يف وجــوب امللكيــة العامــة لوســـائل ارتباطهــا بــدور الدّ ةاملدرســة االشــرتاكي

وب اجنليز يف وجفريدريكقد اتفق الطرح املاركسي مع طرح و ،ناحي احلياةاملركزي ملتخطيط المن خالل امللكية العامة و اإمنّ و ،فحسب
جيد ،مو االقتصاديبالنّ باية اجلرواد املدرسة الكالسيكية فيما يتعلق بعالقةأفكارألهماملتفحص إنّ .صاعدية على الدخلالضريبة التّ 

من كومأم لرغم  إال،السـوقآليـاتة االقتصـادية و حلريـاإىلالنمـو آليـاتتـرك و ،يف النشـاط االقتصـاديدعـاة عـدم تـدخل الدولـةبا

.59، ص 2001موجز تاریخ األفكار االقتصادیة عبر العصور، دیوان المطبوعات الجامعیة، : خالد أبو القحطان1
.293،  ص2003، تطور الفكر االقتصادي، الدار الجامعیة، مصر: عبد الرحمن یسرى أحمد2
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ــ أو،دم مسيــثآبــذلك كمــا نــادى ،علــى مبــادئ العدالــةأساســامبنيــة تكــونأنالــيت جيــب اجلبايــةدورامل يهملــو األمــريف حقيقــة مّأ
تكــون أنْ جيــب أخــرىمــن جهــة و ،جــل التقليــل مــن التفــاوت الطبقــي مــن جهــةأمــن تطــور ذلــك الفكــر ومناداتــه بالضــريبة التصــاعديةب

لة النمـــو أمســـأمهيـــةأمـــا،آنـــذاكالـــدفاع حســـب دور الدولـــة و األمـــنممثلـــة يف لدولـــة لاألساســـيةحصـــيلتها وفـــرية لتغطيـــة التـــدخالت 
ّ إليــهه ميكــن الوصـــول نّـــإفاالقتصــادي ام دون تــدخل الدولـــة رغـــم شــغيل التّـــالتّ ميكانزمــات الســـوق احلـــر و و الرأمســـايلاكم مـــن خـــالل الــرت

.الطويلاألجلكود االقتصادي يف 
الــذي )ينــزكجــون  (املنطلقــات الفكــرة هلـذه املدرســة جتســدت يف كتابـات :)م1946-1883كينــزدينــر جــون م(المدرسـة الكنزيــة )د

)مالنتـــائج االقتصـــادية للســـال(بعنـــوان األولالكتـــاب ،آنـــذاكصـــدر لـــه كتابـــان و ،األوىلعمـــل يف وزارة املاليـــة خـــالل احلـــرب العامليـــة 
األفكــــــارأهــــــممــــــن و ،1936ســــــنة )النقــــــودالنظريــــــة العامــــــة يف العمالــــــة والفائــــــدة و (الكتــــــاب الثــــــاين و 

:جنده األخري يف كتاب
يف احملتــوى الكلــي لنظريتــه ارتكــزت علــى الدولــة و ،نظريــة التشــغيلاملــال ونظريــة التــداول النقــدي والقــروض و رأستــراكم التوظيفــات و √

مـع تركـه حـرا مـن حيـث املبـدأ،الرأمسـايليف النظـام األزمـاتاملاليـة اهلادفـة ملعاجلـة العجـز و مـن خـالل السياسـة 1الرأمسايللإلنتاجاملنظمة 
أسـبابعـالج تفسـري و اتضـح عجـز الفكـر الكالسـيكي يف و ،)1933-1929(جاءت نظرية كينز بعد فـرتة الركـود االقتصـادي قد و 

: مميزات الفكر الكنزي ما يليأهممن و ،توزيع املداخيلالسوق على ختصيص املوارد و آلياتبعد عجز االقتصاديةاألزمةتلك 
.األسواقز على دور السياسة املالية للدولة يف معاجلة اختالالت ركّ √
ال الـذي هـو اجلـزء ب الفّعـلـمو االقتصادي من خالل الطالسياسة املالية للدولة هلا دور هام يف الشروط الالزمة لتحقيق النّ أنّ اعترب √

.2اكمالرتّ لوطين الذي ينفق على االستهالك و من الدخل ا
على االسـتثمار تـؤدي اإلنفاقالزيادة يف أنّ واستنتج ،عالقة منو الدخل الوطين بزيادة االستثمارات من خالل املضاعفإىلتوصل √
ــــــذي ميكــــــن حتديــــــده مــــــن خــــــالل حتديــــــإىل ــــــوطين مبقــــــدار املضــــــاعف ال ــــــدخل ال ي لالســــــتهالك د امليــــــل احلــــــدّ زيــــــادة مضــــــاعفة يف ال

M = 1/1-mpc = 1/mps: كما يلي

امليل احلدي لالدخار : MPS،ي لالستهالكامليل احلدّ : MPC،املضاعف: Mحيث 
القـــرن املاضـــي أربعينـــاتيف )هـــارود دومـــار(مثـــل منـــوذج ،منـــاذج يف النمـــو االقتصـــاديعـــدة قـــد عرفـــت املدرســـة الكنزيـــة بعـــد ذلـــك و 

دومــــارايفســــي(لـــذلك ركــــز منـــوذج و ،الطويــــلاألجـــلمــــو االقتصــــادي يف النّ و الرأمســـايلمـــن خــــالل البحـــث يف العالقــــة بـــني التكــــوين 
Hevesy domar( ّإىلاالسـتثمار املخطـط توصـل خـار املخطـط و يـق التعـادل بـني االدّ وازين بـاقرتاض حتقمـو التّـل النّ علـى حتديـد معـد

كمـا عـاجل منــوذج ،3البطالــةإىلذلـك سـيؤدي نّ إفـ،″منـو الـدخل الــوطين″مــو االقتصـاديقـل مـن النّ أل ه يف حالـة منـو االســتثمار مبعـدّ نّـأ

.79موجز تاریخ األفكار االقتصادیة عبر العصور، مرجع سبق ذكره، ص: خالد أبو القحطان1
.70مقدمة في اقتصاد التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص :  سالم توفیق النجفي، محمد تركي القریشي2
.، بتصرف491- 490ص ، 1976النظریة االقتصادیة الكلیة، دار غریب للطباعة، مصر، : صقر أحمد صقر3
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مو االقتصادي مـن م النّ ييفرق بني مفاه،مو االقتصاديري لنظرية النّ تصوّ إطارالذي انطلق من )Roy harrod1947روي هارود(
كــل أنّ بــافرتاض ومعــدل النمــو االقتصــادي الطبيعــي و ،″املســتهدف″املعــدل املرغــوب فيــه و ،″الــواقعي″املعــدل الفعلــي للنمــو حيــث

الزيـادة يف االسـتثمار تسـاوي الزيـادة يف الطلـب أنّ نقـدها مـن خـالل تلـك االفرتاضـات متّ أنّ غـري ،اسـتثماراتإىلل دخارات تتحـوّ اال
ـالنمـوذج ل يف حـد ذاتـه تغـريّ ا يشـكّ ممّـ،واقعيـةإبطـاءفرتة أوالكلي حتتاج لوقت  مـو يكـون نظريـة للنّ أنكل الـذي ال يصـلح معـه بالّش

عـا هامـا للسياسـات لت دفمو االقتصـادي شـكّ املدرسة الكنزية للجباية من خالل دور الدولة يف حتقيق النّ نظرة فعموما و ،1االقتصادي
حتليـل مقومـات السياسـات املاليـة اهلادفـة و أسـيسالتّ نظـري و يف التّ إليهـايرجـع و ،لفـرتة طويلـةالرأمسـايلظامالنّ أزماتلعالج و ،االقتصادية

علــى رد و ا علــى ختصــيص املــوايكــون قــادرً أننــه ال ميكــن أو ،وقــت احلــايل يف معاجلــة اخــتالل الســوقالإىلحتقيــق النمــو االقتصــادي إىل
توزيـع املــداخيل إعـادةفعالــة يف حتقيـق أداةبكوـا و ،اجلبايـةآليـةشـاط االقتصـادي مـن خــالل توزيـع املـداخيل دون تـدخل الدولــة يف النّ 

.االقتصاديموحتديد شروط النّ والتقليل من الفوارق االجتماعية وحتقيق االستقرار االقتصادي و ،وختصيص املوارد
سـوات جـيمس (و،)R.solow1956روبـرت سـولو(هـذه املدرسـة كتابـات أفكـارعـن يعـربّ :المدرسـة الكالسـيكية الجديـدة)ه

Stanleyســتانلي جيفــنس(أمثــالمــن ،مــن القــرن التاســع عشــراألخــريمفكــري الثلــث أعمــالالــيت اعتمــدت علــى ) ســيد Jevons

Carlكـارل مـانغر(و) م1835-1882 Menger1840-1921ليـون والـروس (و،)مLéon Walras1834-1910(2، حيـث
ممثلـة ) سليـون ولـر (باالسـتناد لفرضـيات ،وازن العاممو االقتصادي من منظور االقتصاد اجلزئي لتوضيح التّ البحث يف النّ )سولو(حاول 

الـيت توصـف باملتشـائمة ) هـارود دومـار(كطـرح منـاقض لنمـوذج ،املردوديـة املتناقصـةواملنافسـة الكاملـة و ،املـاللرأساحلدية اإلنتاجيةيف 
عـن طريـق إالالطويـلاألجلمو االقتصادي ال ميكن احلفاظ عليه يف النّ و ،ةصاملال متناقلرأسية احلدّ اإلنتاجيةأنّ فاعتمد على فرضية 

االدخـارل معـدّ االدخـار يسـاوي االسـتثمار فرضـا و أنّ امعتـرب ،3ارتفـاع معـدل النمـو السـكاينوامل خارجيـة مثـل التطـور التقـين و توافر ع
نة من عنصري عن دالة مكوّ عبارة)لسولو(سبة النمو بالنّ منوذج إنّ ، 4يدة بانتظامابطالة متز إىلل منو السكان ما يؤدي مع معدّ يتغريّ 

ــرأسالعمــل و  ن النــاتج ميكــن كتابتــه علــى جــزء مــدخــاراالو ،I=Sاالدخــار يســاوي االســتثمار نّ أو ،y=f(k.l): كلاملــال علــى الّش
s(T)=sالشــكل  .Q(T) ، حيــثs :و معــدل االدخــارQ(T) :املــال هــو احملــرك الرئيســي رأسمعــدل منــو أنّ واســتنتج، اإلنتــاج

لــتخلص مــن اأهــم عوامــلل قــين الــذي يشــكّ غــري التّ لتّ اباإلضــافة إىلمــو الســكاين عــدل النّ وأنّــه يــرتبط مبللنمــو االقتصــادي يف اقتصــاد مــا 
احملافظــة عليــه يف إمكانيـةمـو االقتصــادي هــي مــوذج الكالسـيكي اجلديــد للنّ النّ أفكــارالــيت قـدمتها اإلضــافاتمـن و ،الركـود االقتصــادي

ـارتفاع معـدل النّ قين و من خالل عاملي التطور التّ الطويلاألجل ة يكـون مـن خـالل التـوازن العـام عالقـة ذلـك باجلبايـأنو ،كاينمـو الّس
: 5الرئيسية التاليةاألهدافتدخل الدولة يف االقتصاد حيقق لذلك و للموارداألمثليف التخصيص (pareto)مثلياأل

.499النظریة االقتصادیة الكلیة ، مرجع سبق ذكره، ص: صقر أحمد صقر1
.بحث في كیفیة تحقیق التوازن العام : النظریة الوالرسیة2

3Fréderic Toulon, Croissance, Crises et développement, la 6éme édition presse universitaire, France,  2001, p113.
.45، ص 2002نظریة النمو، ترجمة لیلى عبود، مصر، : روبرت سلو4

5 Jacques percebois, Fiscalité et Croissance économique, France, 1997, p07.
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″املنتـوج مـع تكلفتـه احلديـةسعر بيعتعادل ″وازن تّ الللمحافظة على ،املؤسسات االحتكارية يف حالة وجودهالتأميمتدخل الدولة √

حـــــــاالت العجـــــــزإىله يـــــــؤدي نّـــــــإفيـــــــةكلفـــــــة احلدّ البيـــــــع عنـــــــد مســـــــتوى التّ متّ إذاو ،حريـــــــة الســـــــوقامـــــــة و املنافســـــــة التّ آليـــــــاتبفعـــــــل 
.قات العمومية ذات املصدر اجلبائيفلة من النّ اليت هي مموّ اإلعاناتب تدخل الدولة بتقدمي مما يتطلّ 

.العدالةوالدفاع و األمنل من حصيلة الضرائب مثل خدمات اليت متوّ ،اانيةقابلة للتجزئة و الغري العمومية توفري السلع√
غم بالرّ و )عموميةنفقاتو عموميةإيرادات(ةليفو تّ الوفورات اخلارجية باستغالل المعاجلة و ،الضريبةختصيص املوارد من خالل إعادة√

األمثـلالتوزيـع يفال تغـري أنّ و ،اجلبايـة حياديـةبقـاءنـه يشـدد علـى أإالالضـريبة مـو االقتصـادي و ني النّ بـيوكالسيكينمن ربط الفكر ال
تتــــــــــــدخل الدولــــــــــــة أنفــــــــــــيمكن عندئــــــــــــذ ،″االحتكــــــــــــار″وقــــــــــــع عــــــــــــدم عدالــــــــــــة التوزيــــــــــــع إذاإالللمــــــــــــوارد يف القطــــــــــــاع اخلــــــــــــاص 

كـل مـن اعتـربقـد و ، 1الضـريبة التصـاعديةإىللـذلك ميكـن اللجـوء و ،حتقيـق العدالـة الضـريبيةو مثليةمن خالل اجلباية للمحافظة على األ
الســــوق علــــى القيــــام آليــــاتغيــــري يف توزيــــع املــــداخيل يف حالــــة وجــــود عوائــــق حتــــول التّ إلحــــداثالضــــريبة وســــيلة )كالــــدورهــــيكس و (

الـيت)مدرسـة حـدود النمـو(مـو االقتصـادي مثـلحبثـت يف النّ أخـرىقد عرف الفكر االقتصادي مـدارس و ،للموارداألمثلبالتخصيص 
يف )T.Robertmalthusتومـاس روبـرت مـالتس(ا مع فرضيات منوذجااليت تطابقت فرضيو ،ظهرت يف سبعينات القرن املاضي

مو االقتصـادي النّ ايل فـبالتّ و ،انطالقا من قدرة املوارد الطبيعيةمو الدميغرايف ل تزايد النّ بظرة التشاؤمية يف احنصار املوارد االقتصادية مبقاالنّ 
ــ)مدرســة شــيكاغو(كمــا ظهــرت خــالل النصــف الثــاين .االقتصــاديللرفــاه كاحبــة لــه حــدود   املــال العــام واخلــاص رأسزت علــى الــيت رّك

قين يف ر التّ التطوّ تأثريتدعم و ،مو االقتصاديعلى معدل النّ أثرهشري من خالل دراسة تدخل الدولة و املال البرأساهلياكل القاعدية و و 
التباعد الكبري بني الكفـاءات ذلك من خالل فحص ّمت و ،التطويرذلك مرتبط بنفقات البحث و و مو االقتصادي على املدى الطويلالنّ 

ًــو اجهــودً أنّ ،ر تــاريخ الفكــر االقتصــاديلتطــوُّ نــةالعيّ ضــح يف هــذهيتّ و ،2يف الــدول املختلفــة مو بــذلت لدراســة عالقــة اجلبايــة بــالنّ احبوث
القاسـم املشـرتك أنّ إال،ثـر اجلبايـة علـى النمـو االقتصـادي بـني تلـك املـدارسأحتديـد من عدم االتفـاق علـى ضـبط و غم بالرّ االقتصادي

.ت بعد ذلكالفكرية اليت متّ تلك العالقة يف التطوراتآفاقلبحث أسيسالتّ بالتايل و ،بأثرهاهو االهتمام ابينه
حبــث رواد املــدارس االقتصــادية احلديثــة عالقــة اجلبايــة بالتنميــة : بنمــاذج النمــو االقتصــادي فــي األجــل الطويــلالجبايــة عالقــة: ثانيــا

مــو كللــت تلــك اجلهــود بظهــور نظريــات النّ و ،ةالطويلــلااآلجــمــو االقتصــادي يف النّ اجلبائيــة و األداةبط بــني مــن خــالل الــرّ االقتصــادية 
Theory)االقتصـادي of Economic Growth)، الصـياغات املختلفـة الـيت ظهـرت خــالل مـاذج و جمموعـة النّ أـاالـيت عرفـت و
اخـتالف أسـبابالطويـل بتحليـل األجلداته خاصة يف دراسة حمدّ و بتفسري النمو االقتصادير الفكر االقتصاديمراحل تطوّ 

االقتصـادية سـات املاليـة و اسيلالعامـة لاألسـسإىلدف للوصـول ـو ،خـالل الفـرتات الزمنيـة املختلفـةكـذلكمعدالت النمو بني الدول
ه توسـيع نّـأمو االقتصادي علـى تعمل مفهوم النّ لذلك اسو ،نمية االقتصاديةاملالزم لتحقيق التّ األجلمو االقتصادي طويل ز النّ اليت حتفّ 

1 Jacques percebois, Fiscalité et Croissance économique, op-cit, p 08.
2 Fréderic Toulon: Croissance, Crises et développement, op-cit , p114.
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النـاتج احمللـي مبـا حيقـق زيـادة يف متوسـط نصـيب الفـرد مـن إمجـايلزيـادة يف و ،إنتـاجقدرة الدولة علـى 
ومت ربـط ذلـك ،الفـردي احلقيقـي وزيـادة معـدل النمـو السـكاينربـط بـني معـدل زيـادة الـدخل مث أن النمو االقتصـادي،الدخل احلقيقي

ات يف كــل مــن تغــريّ إىلالــيت تــؤدي و ،بالوصــول لتحقيــق زيــادة متوســط نصــيب الفــرد مــن الــدخل احلقيقــي خــالل فــرتات زمنيــة متواصــلة
ذلـك بكـون العناصـر و ،1...هيكـل توزيـع الـدخل لصـاحل الفقـراءيفريتغيـإحـداثإىلإضـافة،اخلـدماتونوعيـة السـلع و اإلنتاجهيكل 

أنو ،زيادة نصيب الفـرد مـن الـدخلمو كمثلتنطوي عليها عملية النّ مجيع العناصر اليتاأساسً نمية تشمل اليت تستند عليها عملية التّ 
ـرد ــا عمليــة إضــافة إىل،الطويــلتكــون علــى املــدى و ،ولــيس النقــدي فقــط″الــدخل احلقيقــي″تكــون تلــك الزيــادة حقيقيــة  نفـ ـل ت امـ عو
توزيــعإعــادةترتكــز علــى و ،″اخل...ثقافيــةاجتماعيــة و و اقتصــادية″االجتمــاعياهليكــل والبنيــان االقتصــادي و التنميــة ممثلــة يف تغــريات يف

يف ظــل اقتصــادي تلقــائي تــتممو االقتصــادي عمليــة توســيع فــالنّ ،املــواد املنتجــةاالهتمــام بالســلع و الــدخل بــني الطبقــات االجتماعيــة و 
اواعيًـاال و االقتصـادية تفـرتض تطـويرا فّعـنميـة التّ أنّ يف حـني ،ية احلادثةغريات الكمّ مقاييس حبجم التّ و دةحمدّ تنظيمات اجتماعية ثابتة و 

االقتصـادية والسياسـية فهـي تتنـاول اجلوانـبنميـة عمليـة ذات طبيعـة شـاملة فالتّ ،2نظيمات االجتماعيـة للدولـةتغيريات يف التّ إجراءأي
ألـاذلـك ،التغيـري متـس مجيـع  تلـك اجلوانـبعمليـةنّ إ، حبيث ال تقتصر على جانب واحـد بـل املعنويةقافية املادية و والثّ ة االجتماعيو 

francفرانـك رامسـي(أعمـالعتمد يف تطوير نظرية النمو على القد و ،3متكاملة يؤثر بعضها على بعضو مرتابطة Ramsay1928(
josephجوزيـف شـوميرت(و Schumpeter1934(، أعمـالكـذلك و) بـاروBaroوmartin1996(، مـن خـالل حماولـة تفسـري

مـو ل النّ من معدّ وي كلّ تساإثباتروض منها فلذلك اعتمدت على جمموعة من ال،ستقرممو االقتصادي غري عل النّ جتاليت األسباب
هــذه الرؤيــة يكــون االســتثمار العنصــر يف ظــلّ و ،)sacho& lorrain1993(الطويــلاألجــلل منــو االســتثمار يف معــدّ االقتصــادي و 

املعوقـات الـيت تواجـه االقتصـادايل فبالتّ و ،الفعال يف عملية النمو االقتصادي املالزم لتحقيق التنمية
اآلراءبالتــايل كانــت هــذه و ،مســار متــوازن للنمــوإىلاالدخــار مــن خــالل احلريــة االقتصــادية للوصــول ســاوي الــدائم بــني االســتثمار و التّ 

مــو معــدل مســتقر للنّ إىلالطويــل األجــلضــرورة وصــول االقتصــاد يف إىلالــيت توصــلت )Solow1957ســولو (ظهــور نظريــةدافعــة ل
من و ،قدم التكنولوجيالتّ مو السكاين و ل النّ ل يف معدّ ة تتمثّ خارجيعواملو أسبابيف هذا املعدل يكون مرجعه تغريّ أيو ،االقتصادي

أعمـاليف منتصف مثانينات القرن العشرين كللـت ، و القصرياألجلتصرا على النمو يف قماالقتصاديةالسياسات املالية و تأثرييكون مثّ 
اتفقــت علــى اعتبــار ،جديــدةمــن منــاذج تالهــامــا و )rebelo1991ريبيلــو(مث ،)Lucas1988لوكــاس(و) Römer1986رومــر(
يـــت لـــذلك مسّ و ،عـــدم بقائـــه مســـتقراالطويـــل و األجـــلممـــا يســـمح باســـتمرار النمـــو يف ،جذ مـــن داخـــل النمـــو كنولـــوجي متغـــريّ التّ قـــدمالتّ 
la)مـو الـداخلينظريـات النّ ب Croissance endogène)، منـط الضــرائب و ا قويــا للسياسـة املاليـة ثـرً أمـاذج هـذه النّ أظهــرتقـد و

:الل االعتماد على عدة حماور منهاذلك من خ)musgrave1989ماسجريف(ل قد فصّ و األجل،مو االقتصادي طويل على النّ 

1 Everette.E.Hagen, The economics of development, 1988, p259.
.39، ص1999النماذج الریاضیة للتخطیط والتنمیة، عمان، األردن، : محمد مدحت مصطفى وسھیر عبد الظاھر أحمد2
.110، ص2006قتصاد اإلسالمي، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، المنھج التنموي البدیل في اال: صالح صالحي3



المستدامةوالتنميةالراشدالجبائيللنظامالفكرياإلطار..............................األولالفصل

-26-

.البشرياملادي و الرأمسال: األساسيةاالتفاق على البنية √
ّ و ،ظام الضرييب على املدخراتالنّ اهليكل و تأثري√ .الرأمسايلاكم من مث الرت
لالقتصـاد مـن خـالل توزيـع الـدخل اجلزئـيكلـي و ثـر اجلبايـة ميتـد علـى املسـتويني الأو ،احلوافز الضريبية يف كفاءة اسـتخدام املـوارددور √
كـــل تلـــك الدراســـات و .1أخــرىالنمــو مـــن جهـــة و األســـعاروالعمالـــة و اإلنتاجيـــةدورهـــا يف الطاقــة و ،كفــاءة اســـتخدام املـــوارد مــن جهـــةو 

ـــــــت اخت ـــــــنيحاول ـــــــة ب ـــــــار العالق ـــــــة ي ـــــــة االقتصـــــــاديمـــــــو االقتصـــــــادي املســـــــتدام االنّ و ،)نظـــــــام وسياســـــــة(اجلباي ـــــــق التنمي ـــــــق لتحقي ة ملراف
ــر ممــا وفّــ نظريــات النمــو الــداخلي إنّ . التنميــةقــة بالسياســة اجلبائيــة و اعتبارهــا مرجعيــة يف اختــاذ القــرارات املتعلعمليــة للحكومــات و اأسًس

من كوا امتدادو  لرغم  ـإال،النيوكالسـيكيةلألفكارابا اعتـربت و ،الكاملـةج املنافسـة التامـة و ذ تهـا يف الفرضـيات الرئيسـية يف منـو خالفاّأ
يـؤديالبحـث العلمـي الـذي علـيم و االقتصـادية يف جمـاالت التّ علـى التنميـةو مـو االقتصـادي ثر على معـدل النّ أهلا السياسة املالية للدولة

.)اخل...الصــحيةالرعايــة االجتماعيــة و (البشــري الرأمســايلاهليكــل القاعــدي و و املــايل الرأمســاليف جمــال و ،املؤسســاتإنتاجيــةحتســني إىل
مـو ة ضـمن النّ باية كمتغـريّ ماذج اليت عاجلت اجلمن النّ و ،على املدى الطويلدعم التطور التكنولوجي يف النمو االقتصاديإىلباإلضافة

: الطويل جند ما يلياألجلاالقتصادي يف 
فقـــات العموميـــة علـــىالنّ ة و اجلبايـــعنصـــريدخـــالأهـــذان الباحثـــان ):(M.I.Whiteو وايـــت (W.L.Smith)نمـــوذج ســـميث )أ

ازن اعتمـــد علـــى ثالثـــة معـــدالت لتحقيـــق تـــو )هـــارود(منـــوذج و ،شـــاط االقتصـــاديل الدولـــة يف النّ حالـــة تـــدخّ إلظهـــار،)هـــارود(منــوذج 
بــروز إىليــؤدي عــدم التطــابق بــني املعــدالت الثالثــةو ،كبــرية لالســتثمار يف حركيــة النمــوأمهيــةبــافرتاض و ،دينــاميكي علــى املــدى البعيــد

: هذه املعدالت هيو ،الت على مستوى االقتصاد الكلياالختال
.التغري يف الدخل الوطين: dyو،الدخل الوطين: yحيث ، و g= dy/yحيث:(g)معدل النمو الفعلي√
الل غاالسـت)املـالرأسالعمـل و (اإلنتاجيـةوهو املعدل الضروري علـى الـدوام الـذي يـوفر للقـدرات ):gw(معدل النمو المضمون√

مـع افــرتاض I=f(dy)خل الـوطين الـدّ دالـة يف تغـريّ االسـتثمارأنّ الـذي يعـين )I(يـرتبط بـالتحكم يف االسـتثمار املرغـوب فيـه و ،التـام
).(I=sار مع االدخار الكلي احملقق تساوي االستثم

املعـدل الـذي يـزداد بـه ، أي هـواملعـدالت الثالثـةهعنـدىتسـاو تهو املعدل الذي حيدد حالة النمـو املتـوازن و : مو الطبيعيل النّ معدّ √
سياسـة إدخـالهـي )مسيـث(وذج مها منـالـيت قـدّ اإلضـافةو .العاملةميثلون القوةيرتبط بنمو السكان الذينيف املدى الطويل و االقتصاد
)وايـت(كـذلك فعـل و مـو االقتصـاديل النّ علـى معـدّ ها هذه السياسـاتثاليت حتداآلثارياسة اجلبائية لدراسة خمتلف سالالعام و اإلنفاق

توازنـــــــــــــات إلجيـــــــــــــاداجلبايـــــــــــــة أداةبإدخـــــــــــــال،املعـــــــــــــدل الضـــــــــــــروريعـــــــــــــادل بـــــــــــــني املعـــــــــــــدل الفعلـــــــــــــي و اســـــــــــــة التّ مـــــــــــــن خـــــــــــــالل در 
إىلللوصـول )النقديـةاجلبايـة وامليزانيـة و (ن السياسـة االقتصـادية املتكاملـةمهـم ضـماجلبايـة متغـريّ )مسيث(قد اعترب و ،القصرياألجليف 

ل االســتخدام الــذي ميثّــ" املضــمونأومــو الضــروري معــدل النّ "مــو عليــه ضــروريات النّ أطلــقالــذي و ،مــو املتــوازن املرغــوب فيــهمســتوى النّ 

.، بتصرف3تأثیر السیاسة الضریبیة على النمو االقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص:  سوزان صبحي أحمد المساح1
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مــــــــــو منــــــــــوذج اجتاهــــــــــات النّ نإ.مــــــــــو الفعلــــــــــيل النّ معــــــــــدّ الــــــــــذي يوافــــــــــق مــــــــــووبــــــــــني اجتاهــــــــــات النّ ،اإلنتاجيــــــــــةاقــــــــــة الكامــــــــــل للطّ 
)Les Tendances de croissance(يعرض على النحو التايل :

يف حالـة اقتصـاد )I(االسـتثمار اخلـاص و ، )G(فقـات العموميـة النّ و (c)ن مـن االسـتهالك اخلـاصيتكـوّ (t)خالل فـرتة مـا اإلنتاج√
Yd:مقلق على النحو التايل

t=Ct+It+Gt ، االستهالك اخلاص خالل فرتة و(t) هو دالة للدخل املتاح يف نفس الفرتة على النحو
Ct=(1-d)(1-Ty)Yd: التايل

t ، حيث(1-Ty)Yd
tالـدخل املتـاح للقطـاع اخلـاصأنأي ،متثل الدخل املتقطع منـه الضـرائب

نفقــات اســتهالكيةإىلمــن الــدخل الــوطين املتــاح يف شــكل ضــرائب حيــول االدولــة تقتطــع جــزءو ،)ادخــار املؤسســاتدخــل العــائالت و (
Gt = Yd

t ، أي بعـد اقتطـاع ضـرائب الفـرتةالصـافيةاألربـاحالطلـب االسـتثماري يتناســب طرديـا مـع و ،(t-1) بالســلوك يتـأثرهـو و
ة مــن جممــوع بتــحصــة ثاهــيالــيت،الضــرائبن أا شــأشــخل الــوطينثابتــة مــن الــدنســبةهــي اإلمجاليــةاألربــاحو ،مــويلي للمؤسســاتالتّ 

:خل الوطين تتوقف علىالدّ إىلالصافية األرباحنسبة أنّ إىلتوصل و ،(w)اإلجباريةاالقتطاعات 
حجــم أنّ إىل)مسيــث(توصــل و ،1تركيبــة النظــام اجلبــائيل الضــغط الضــرييب و معــدّ باإلضــافة إىل هيكــل التوزيــع الــوظيفي للمــداخيل √

جـل أمـن يـرتبط كـذلك بسياسـة الدولـة اجلبائيـة والنقديـةإمنـاو ،التمويل اخلارجيإمكانياتاالستثمار املراد حتقيقه ال يتوقف فقط على 
ــمــن مث و ،علــى حجــم االســتثمار املرغــوب فيــهأثريالّتــ معــدل الطلــب بالتــايل فو علــى مســتوى الطلــب الكلــي املرغــوب فيــه كــذلكأثريالّت

Yd= (Yd: حتديــده بالعالقــة التاليــةلــي ميكــن الفع
t-Yd

t-1)/Yd
t-1= b(π -Wty)/[1-c(1-ty)-g]-1 ، يكــون هــذا و

كـرب مـن أاملعـاد اسـتثمارهاأواملسـتثمرةالصـافية لألربـاحسـبة املئويـة النّ أي، b (π-wty)>1-c(1-ty)-gكـان إذاااملعـدل موجبًـ
ّ π>wtyمــو لـــدى كينــزلعمليــة النّ األساســيهــو بـــذلك يتوافــق مــع الشـــرط و ،النســبة املئويــة للــدخل الـــوطين لفــرتة االدخــار كمــا بـــني

ل معـدّ مو الفعلي و ل الربط بني معدل النّ مو االقتصادي التوازين من خالال يف اختيار معدل النّ السياسة اجلبائية هلا دور فعّ أن)مسيث(
:  جند)معدل منو القدرة االنتاجيةالفعلي يساويمعدل النمو (Qd=Qtعند مساواة املعدلني و ،2اإلنتاجيةالقدرة 

b(π-Wty)/1-c(1-ty)-g -1 = [1-c(1-ty)-g] ، املعلمات اجلبائيةبالتايل فو(w.ty) ا فعـاال يف دورً ؤديتـأنميكن هلا
أي مســتوى العمالــة الكاملــة لقــوة العمــل بالنســبة ،مثلــياملســتوى األإىلالــدفع أخــرىمــن جهــة و ،مــن جهــةQtو Qdاملســاواة بــني 

مــن ،ق هـذا التوافـق بــني املعـدل الضـرورييــال للطريقــة الـيت ميكـن مــن خالهلـا للجبايـة حتقّصـم شـرحا مفذلك قــدّ لـو ، )Whiteلوايـت(
(G)احلكــــــــومي اإلنفــــــــاقفــــــــع مــــــــن نســــــــبة الرّ و ،الطلــــــــب اخلــــــــاصإنعــــــــاشجــــــــل أمــــــــن (ty)خــــــــالل ختفــــــــيض الضــــــــغط اجلبــــــــائي 

اجلبائيـة عـن طريـق ختفـيض نسـبة الضـرائب بتغري هيكل االقتطاعـاتأيضايتحقق أخرىمن جهة أو،الطلب العموميإنعاشجل أمن 
.ا لالستثمارات اخلاصةن ذلك يشكل حافزً أل،(w)األرباحعلى 

1Jacques ,percebois ,Fiscalité et Croissance économique, ibid, p22.

Ytمعدل القدرة اإلنتاجیة أو نموذج ضروریات النمو اشتق من المعادلة 2
I = Yt

1-c = aIt-1و توصل إلىYt= g(1-t)(1-Ty)-yانظرJacques ,percebois
,Fiscalité et Croissance économique, p39.
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(Kuribara)تصــبو فكــرة : (K.Kkuribara)نمــوذج:الطويــلاألجــلالجبايــة ضــمن النمــاذج الديناميكيــة فــي إدخــال)ب

ض عـر الأنمفرتضـا (Le taux de croissance de pleine capacité)عـدل منـو القـدرة الكاملـة ملإىل الوصـول يف األجـل الطويـل 
ايل بالتّـو امالتّ شغيلالتّ تضمن مساواته عند أداةال يوجد األمرذلك أنّ غري ،الطويل ينموان بنفس املعدل املضموناألجلالطلب يف و 
م املـزمن علـى ظـاهرة التضـخّ قتصاداالبعادإلهماستخداالسياسة االقتصادية بصفة عامة جيب و ، السياسة اجلبائية على اخلصوصدور ف
اسـتخدامها يف حالـة عـدم التوافـق بـني و ،القصـرياألجـلحملاربـة عـدم االسـتقرار يف أداةاجلبايـة هـي لـذلك ف،املصحوب بظاهرة البطالةو 

أـ،ب اآلثـار االنكماشـية أو التضـخميةاملعـدل الضـروري جينـو معـدل النمـو الفعلـي األجــلالالتوازنـات الـيت حتـدث يف إلزالـةأداةا كما 
P= s+(Ty-f-g)/v:العالقةعطىمعدل منو القدرة الكاملة يف،الطويل

.من طرف القطاع اخلاص بالنسبة للدخل الوطينلالدخارامليل : sحيث ميثل 
Ty :معدل الضغط اجلبائي.

f : من الدولةاملقدمةاإلعاناتميل.
g : اإلنتاجيةاخلدمات عرب الدولة على السلع و إنفاقميل.
v : ّاملاللرأسي و املتوسط املعامل احلد.
اخلــاص عــن ميــل القطــاع عــربّ بالتــايل تو ،االدخــار احلكــومي معــدومنّ ألثــر امليزانيــة املتوازنــة للدولــةأيظهــر حيــاد (ty-f-g)العبــارة إنّ 

هـو مـا جيعـل و غـري متغـريّ (p)جيعـل معـدل منـو القـدرة الكاملـة (f+g)املعـرب عنـه بارتفـاع)ty(معدل الضـغط اجلبـائي اأمّ ، لالدخار
وهــو بــذلك ااعتــربه ثابتــو ،ســبة للــدخل الــوطيناالدخــار بالنّ ميــلبإدخالــه)مسيــثو وايــت(خيتلــف عــن منــوذج (kuribara)منــوذج 

L'illusion)فهــم ضــحية الــوهم اجلبــائي ،ترمجــة ســلوك العــائالت مقابــل ارتفــاع اجلبايــةاالخــتالف يف اكتشــف  fiscale). أنأي
ارتفاع اجلباية ال يـؤثر ايلبالتّ و لالستهالك قبل اقتطاع الضريبة مداخليهمبالضريبةيتأثراستهالكهم ال 

فـع مـن معـدل منـو القـدرة جـل الرّ أمـن غط اجلبـائيل الّضـاسـتخدام معـدّ أنثبـت أقـد و ،اجلبـائيجيعلهم ضحية الوهم مما ،على سلوكهم
زنــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــيت حتــــــــــــــــــدث يف املــــــــــــــــــدى بالتــــــــــــــــــايل معاجلــــــــــــــــــة الالتواو ،مســــــــــــــــــتوى املعــــــــــــــــــدل الطبيعــــــــــــــــــي للنمــــــــــــــــــوإىلالكاملــــــــــــــــــة 

ط غأي الضــ، Ty=pv+f+g-s:التاليــةللتشــغيل الكامــل بالعالقــة املوافــق األمثــلمعــدل الضــغط اجلبــائي إىلقــد توصــل و ،الطويــل
ـفقـاتالنّ حـويالت و التّ إليـهمضـاف املاللرأسي يساوي معدل منو القدرة الكاملة مضروب يف املعامل احلدّ األمثلاجلبائي  لع علـى الّس

ّ و ،ســــبة للــــدخل الــــوطينمــــن طــــرف القطــــاع اخلــــاص بالنّ االدخــــارمنــــه ميــــل مطــــروحو ،مــــن قبــــل الدولــــةنتجــــةاخلــــدمات غــــري املو  بــــني
(kuribara)هـام توزيـع املـداخيل مـن مإعـادةاعتمـاد الضـرائب املتصـاعدة بالشـرائح و و ،نات اهليكل الضـرييبفريق يف مكوّ ه جيب التنّ أ

بتخفــيض معــدل الضــغط أو،لصــاحل العــائالتإنتاجيــةنفقــات علــى ســلع وخــدمات غــري أوإعانــات"الدولــة مــن خــالل التحــويالت 
أداةايل فالسياسـة اجلبائيـة ال ميكـن جتاهلهـا فهـي بالتّـو ،اجلبائي مما جيعل من السياسة اجلبائية تؤثر على ميل القطـاع اخلـاص لالسـتثمار
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واالسـتهالك يؤثر على االستثمار االقتصادية للسياسة أساسين فهي مكوّ ،1"االستقرار االقتصاديإىلدف لتعديل الطلب الكلي و 
اــاالــيت األســعارهــي تــؤدي دور مرونــة و ،االقتصــاديةاألعــوانعلــى ســلوك االدخــار و و  مك إ شــغيل وازن الــدائم املوافــق للتّ اســرتجاع التّــب

.الكامل
مرونـة السياسـة اجلبائيـة )كرونـوال(دخـلأ: (J.cornowall)نمـوذج:األسعارالمرونة الدائمة للسياسة الجبائية كبديل لمرونة )ج

:شغيل الكامل من خاللالتّ إىليف النموذج النيوكالسيكي للوصول األسعاربدال عن مرونة 
فــرتض تالعمــومي اإلنفــاقمرونــة و ،(t=Lt(LW))شــغيل الكامــل د مبســتوى التّ املقيّــ(G)العمــومي اإلنفــاقمــو عــرب سياســة النّ √

(Tt=Ty.Yt)، املـــالرأسللمخرجـــات علـــى مهـــا دالتـــان بالنســـبةاملـــال رأسمعـــدل منـــو خمـــزون الصـــايف و معـــدل منـــو النـــاتج الـــوطين و
ـــائي ثابـــتو  امليـــل :(b)حيـــث ، x= b(1-ty)/px+a(K/Y)وزين هـــاملـــال التـــوارأسل معـــدّ بالتـــايل فو ،معـــدل الضـــغط اجلب

.التشغيلمستويات : lw، الطويلاألجلاملال التوازين يف رأسهو معامل :(px)و لالستثمار
احلكــــومي يتحــــدد بواســــطة امليــــل اإلنفــــاقو ،متغــــري مــــتحكم فيــــهمســــتوى الضــــرائبنإ: ياســــة النمــــو عبــــر السياســــة الجبائيــــةس√

املــال التــوازينرأسمعامــل إىلقــد توصــل و ،هــااحتمــال حصــول فــائض فيل العجــز يف امليزانيــة و جيــب تقّبــايلبالّتــو ،الثابــت(g)لإلنفــاق
خمـزون رأس املـال : kالدخل الـوطين الصـايف، : y، االستهالك: (c)حيث،b(1-g)/ac+px(b+c) =(k/y): بالعالقة التالية

.االستثمار اخلاص: Iاالستهالك اخلاص، : cامليل احلدي لالستهالك، : b، اإلنتاجي
دائمـة فةيكيفـان بصـو فيهمـامستوى الضـرائب مهـا متغـريان مـتحكم و اإلنفاقبافرتاض مستوى : زانيةيممو عبر توازن السياسة النّ √

x(k/y):قيد امليزانية املتوازنةإدخالمع ،مع مستوى العمالة الكاملة = (1-ty)(b+c-1)/a، حيثa,b,cمعلمات سلوكية.
ولــة جلعــل فهــا الدتكيّ ،عــن طريــق سياســة ميزانيــة مرنــة دائمــاإليهــاشــغيل الكامــل ميكــن الوصــول حالــة التّ مــن خــالل هــذا النمــوذج فو √

إنْ العجـــزتقبــل حالـــة و ،فقــات العموميـــةنّ الاجلبائيـــة و اإليـــراداتتـــوازن بــني إجيــادو ،احتياجـــات االقتصـــادمســتوى الضـــرائب يتماشــى و 
.2حتققإنحالة الفائض حدث و 

جممـوع عـن اهليكـل اجلبـائي يعـربّ أنّ إىلتطرقنـا سـابقا : (K.sato)نمـوذج:األمثـلمو االقتصـادي الهيكل الجبائي في خدمة النّ )د
حتقيـق التنميـة االقتصـاديةأبرزهـامـن و ،اتمـعبأهـدافاهليكـل الضـرييب يـرتبط أنّ و ،خـالل فـرتة حمـددةايف اقتصـاد مـافـذةالضرائب النّ 

األجــورالضــريبة علــى و األربــاحالضــريبة علــى و خلضــرائب علــى الــدّ اللــة يف ممثّ مــن الضــرائبأنــواعدخــل مخســة أ(K.sato)يف منــوذج و 
علــــــــــــــى القيمـــــــــــــــة الضــــــــــــــريبة و الضــــــــــــــريبة علـــــــــــــــى االســــــــــــــتهالك ثــــــــــــــلضــــــــــــــرائب غـــــــــــــــري مباشــــــــــــــرة مو ،علــــــــــــــى الثــــــــــــــروةالضــــــــــــــريبة و 

:منهاأخرىفرضيات إدخالمع ،من فرضيات الفكر النيوكالسيكي(sato)انطلق و ،املضافة
.االستثمارياإلنفاقاستهالكي دون إنفاقمي هو كو احلاإلنفاق√

1 Bernard Bernier, Yves Simon: L'initiation à la macroéconomie, 8éme édition, Dunod, Paris, 2001, p403.
2Jacques percebois, Fiscalité et Croissance économique, op-cit, p67.
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.لألسعارثبات املستوى العام √
:حو التايلموذج على النّ غة ذلك النّ صياقد متّ و ،أسهمالصافية على شكل أرباحهااملؤسسات توزع √
Y = (1-tc)C+G+DK:العالقةد من خاللاخلاص عليها يتحدّ شرط التوازن بني عرض السلع والطلب العام و نّ إ

معـــــــدل الضـــــــريبة علـــــــى االســـــــتهالك(tc)واملـــــــاللـــــــرأساملخـــــــزون الصـــــــايف (k)هـــــــي النـــــــاتج الـــــــداخلي اخلـــــــام و (y)أنحيــــــث 
.اجلبائيةاإليرادات(T)والرأمسايلالرتاكم (DK)واحلكومي اإلنفاق(G)وص االستهالك اخلا(C)و
:سم على القيمة املضافةعد خصم الرّ بتساوي الناتج الوطين الصايفاإلنتاجعوامل إىلجمموع املداخيل املدفوعة أنو 

(1-ty)y = wl+yk
(T=G)الشكل ب)تساوي النفقاتاإليرادات(ميزانية الدولة متوازنة و ،احلقيقي للفرد قبل فرض الضريبةاألجر:(w)حيث 

T= tyy+tcc+tprk+twwl: القة التاليةحسب العأعالهإليهااجلبائية تشمل الضرائب املشار اإليراداتنإ

األربـاحل الضـريبة علـى معـدّ : (tp)و،سم على القيمة املضـافةل الرّ معدّ :(ty)ول معدل الضريبة على االستهالكثّ مت:(tc)حيث 
.األجورنسبة الضريبة على : (tw)و،على الثروةالضريبةمعدل : (tk)و
y = Acyt" الدخل الوطين"الناتج الوطين و  Kπ L1-π

L = LoEytحجم القوى العاملة يزداد مبعدل ثابت و 

W = (1-ty)(1-π)y: احلدية إنتاجيتهاأساستتلقى دخوال على اإلنتاجعوامل و 

w = Kc: الرأمسالينياملال مقسم بني العمال و رأسو  + Kw

DKe:االستثمار هو بالشكل وتكوين االدخار و  = Se[(1-Tp)r-Tk]Ke

DKw = Sw[(1-Tp)r-Tk)Kw+(1-Tw)WL]
هيكـــل أمهيـــة(sato)أوضـــح، و 1≤(Se,Sw)≥0ميـــل العمـــال لالدخـــار و (Sw)لالدخـــار و الرأمســـالينيميـــل (Se)أنّ حيـــث 

مــو معــدل النّ هــداف ئي يف الوصــول إىل أمهيــة اســتخدام اهليكــل اجلبــاايل أبالّتــ، و مــو االقتصــادينّ لعلــى جمــال االتــأثريظــام اجلبــائي يف النّ 
تـائج الـيت توصـل مـن النّ و ،طـور التقـينتمعـدل ال&معدل منو الفئـة النشـطة وגحيث ، p = h+&/1-π1الطويلاألجلاملتوازن يف 

:موذجمن هذا النّ (sato)إليها
أنّ و املــالرأسمســتوى تـوازين ضــعيف علـى وحــدة إىلالثــروة يـؤدي و ،األربــاحدل الضــريبة علـى القيمــة املضـافة و ارتفــاع معـأثبـت أنّ √

الرأمســـالينيحـــول بـــني مـــداخيل ة التّ يســـبب خاصـــب،جـــورأو الضـــريبة علـــى األعلـــى االســـتهالكمســـتوى التـــوازن مســـتقال عـــن الضـــريبة 
.أجور العمالبالنقصان فتزداد

,jacques perceboisأنظر(sato)لمزید من االطالع عن بقیة الخصائص المستخلصة من طرف 1 Fiscalité et Croissance économique, op.cit. P
(121-124)..
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بكـون السياسـة(sato)منـوذج إليهـانتيجـة هامـة توصـل هـي، و اجلباية على عملية توزيع الثروة ملختلف الطبقـات االجتماعيـةتؤثر√
بل من تعديل املستويات االجتماعيـة يف ،االجتماعيةروة بني الفئات الثّ دخول و عادة الليس على مستوى إ،ثر توزيعي هاماجلبائية هلا أ

اا ّ و ،حد ذ الرأمسـالينيبالتـايل رفـع حصـة و ،هلا اجتاه حنو ختفيض حصة الثروة اليت تعـود لصـاحل العمـالاألجورالضريبة على أنقد بني
ّ فالســابقلألثــرثــر عكســي هلــا أالضــريبة علــى الثــروةو األربــاحمنهــا، بينمــا الضــريبة علــى  ســم علــى الرّ االســتهالك و (الضــريبة علــى أنبــني

.الطويلاألجلثر على توزيع الثروة يف ا أمليس هل،)القيمة املضافة
.تتعلق باهليكل اجلبائيالطويلاألجلبالتايل استثمارها يف و ،حصة الدخل الوطين اليت يتم ادخارها√
الضـرائب أنـواعارتفاع يف فأي،بأمهية اهليكل اجلبائيتتأثرالوطين املتاحكنسبة للدخل ة من الدخل املتاح للعماليالنسباحلصةإنّ √

البحـث عـن الرتكيبـة اجلبائيـة فـإنّ ،1(sato)إليـهرغم مـا توصـل و ،الرتاكمإمكانياتبالتايل يف و ،اخنفاض يف الدخل املتاحإىليؤدي 
أساسـيةميكـن حصـر هـذه املعـايري ضـمن ثالثـة جمموعـات ، و االقتصاديةوفقا ملعايري السياسة مثليةإعادة ضبط مفهوم األيتطلب املثلى

معــايري و ،"الرأمسـالينيلفائــدة تلــك الـيت تـؤولأوالفـردي الـدخل الــوطين"خل قــة بالـدّ هــي معـايري متعلّ و ،(sato)كمـا جـاء يف منــوذج 
."فقات العموميةالنّ أواخلاص "معايري تتعلق باالستهالكأوقة بالثروة متعلّ 

ّ هداف السياسة االقتصادية بواسطة اجلبايةتعظيم أنّ إ√ بصفة األجور الضريبة على استخدام الضريبة على االستهالك و ه ميكن نّ أبني
فقـات دة مـن النّ بتمويـل نسـبة حمـدّ محتسـاألجـورالضـريبة علـى أنّ و ،كان اهلدف هو تعظيم االسـتهالك الفـرديإذا،إمجاليةأوتبادلية 

ّ ثر  دون أالعمومية .اكمكبري على الرت
م أي خاصـية مـن خصـائص علـى القيمـة املضـافة مل تسـمح بتعظـيسـم الرّ و ،روة حمـدودةالضريبة علـى الثّـو األرباحفعالية الضريبة على √

.اإلنتاج،(sato)مو املتوازن يف منوذج جمال النّ 
حـىت صـاحب ،ظـام اجلبـائي بعوامـل التنميـة االقتصـاديةطبيقية اليت المست عالقـة هيكـل النّ ماذج التّ يعترب من النّ (sato)منوذج نّ إ√

لــنفس يــؤديأنْ ن مــن مخــس الضــرائب ال ميكــن اختيــار جــزء مــن اهليكــل اجلبــائي مكــوّ و ،مــو املتــوازنذلــك النمــوذج ســيطرة هــدف النّ 
ّ الفكــر االقتصــاديأنّ حيــث و ،مــن ذلــكأكثــرن مــن عــدد النتيجــة يف حالــة هيكــل مكــوّ  ابط قــدم منــاذج أخــرى مــن أجــل إثبــات الــرت

ّ و ، (barro 1990)ثـل منـوذج ميالنمو االقتصـادإلنفاق العام و االجيايب بني ا األجـورو األربـاح"سـبية علـى الـدخل الضـريبة النّ أنقـد بـني
املصـــدر خـــار العمـــومي ذيدلتمويـــل االاألساســـيةحـــد املصـــادر لكوـــا أ،بشـــكل مباشـــر علـــى االدخـــار الـــوطينا و جيابًيـــإتـــؤثر "الثــروةو 

ميكــن للدولــة احلصــول علــى هبأنّــضــح تّ ي،النمــو االقتصــاديو قــت للعالقــة بــني النظــام اجلبــائيمــو الــيت تطرّ علــى منــاذج النّ بنــاءً و اجلبــائي، 
مـو االقتصــادي يف لــف علـى وضــع النّ املختتـأثريهكـل هيكــل لـه أنّ إال،خمتلفــة مـن اهلياكـل الضــريبيةبأشـكالالضــريبية اإليـراداتنفـس 
هـدف حتقيـق يف مقـدمتهااتمـع و أهـدافحتقيـق إىلاألدواتحـد أل اجلبائي اهليك، فالطويلاألجل

.نمية االقتصاديةالتّ 

1 jacques percebois, Fiscalité et Croissance économique, op.cit ,pp 77-80.
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عـدم قـدرة مـو االقتصـادي و بـني اجلبايـة والنّ ابطة و الرّ ماليت وجهت لنماذج النّ ،نتقاداتعديد االأيضال الفكر االقتصادي لقد سجّ √
ّ النّ  عـدم مـوذجممـا يفقـد النّ مو السـكاين عـرب الـزمنمعدل النّ كنولوجي و التقدم التّ كمتغريّ ،موذجات من خارج النّ ماذج على حتديد متغري

زم انتقــاد طــول فــرتة الــزمن الــالكــذلك ، و عــرب الــزمنأوول بــني الــدّ األجــلمــو طويــل االخــتالف ملعــدالت النّ أســبابالقــدرة علــى تفســري 
.األجل الطويلالنمو املستقر يف إىلحىت يعود االقتصاد ثانية ،للتعديل

غم مـن ارتفـاع معـدالت االسـتثمار البشـري فيهـا بـالرّ ،تستطع هذه النماذج تفسري سبب تدين معـدالت منـو بعـض الـدول الفقـريةمل√
.تقدماأكثرأخرىمقارنة بدول "الصحةعلى التعليم والتكوين و "

طبيعـــة اهليكـــل اجلبـــائي ونوعيـــة إىلباالســـتناد ،الطويـــلاألجـــلمـــو يف النّ ظـــام اجلبـــائي و ت العالقـــة بـــني النّ الدراســـات الـــيت اختـــرب نّ إ√
خل يف العــامل لــدّ علــى املســتويات املختلفــة مــن اتعــربّ دولــة ) 20(نــة مــن علــى عيّ (Marsden 1983)النفقــات العموميــة مثــل دراســة 

"مثـل املعـدل احلـدي للضـريبة"دوليـة تتماثـل يف الـدخل املتوسـط الفـردي ثنائياتإىلنة م العيّ مث قسّ ،)1979-1970(خالل الفرتة 
املعــدليف الــدول ذات)املتوســطعــن(مرتفــع اإلمجــايلمعــدل منــو النــاتج احمللــي أنّ قــد الحــظ و ،ختتلــف يف املعــدل املتوســط للضــريبةو 

ـــو ،للضـــريبةاملـــنخفض  دولـــة ناميـــة خـــالل الفـــرتة )49(علـــى عينـــة مـــن أخـــرىيف دراســـة و ،ا يف الـــدول مرتفعـــة الضـــريبةيكـــون منخفًض
ام ا ،)1960-1982( ديـة بـني وجود عالقة طر إىلاستخدم فيها مناذج النمو احلديثة توصل Raboushka 1987)رابوشكا(ق

االقتصــاديات يف تفســريها كــدليل علــى قــدرة احلكومــات نقــدها و هــذه النتيجــة متّ أنّ إال، 1مــو االقتصــاديالنّ ل الضــريبة املتوســطة و معــدّ 
.موارتفاع معدل النّ إىليؤدي الضريبةزيادة معدل أنّ من كوا دليال علىأكثرا على فرض معدالت ضريبة مرتفعة نسبً ،امنوً األكثر

الطويــلاألجــلمــو االقتصـادي املســتمر يف يف جمــرد النّ ،نميــة االقتصـاديةاختزلــت التّ غلبهــا تناوهلـا يف أاألفكـار االقتصــادية الــيت متّ إنّ √
ـالـيت اعتربهـا اخلـرباء اميـة يف عديـد البلـدان النّ قد حتقـق ذلـك و  ّأ يشـة فيهـا بقيـت مسـتويات املعأنّ إال،معـدالت مرغـوب يف حتقيقهـااب

ّ األمراخل، ...البطالةو األمراضدون حتسن كالفقر واجلهل و  مو االقتصادي ممثال نمية ال تتحقق من خالل مستويات النّ التّ أنّ الذي بني
ـة ـدف صـادية و اقتتتحقـق مـن خـالل سياسـات ماليـة و اإمنّ و ،املستمرتفع و يف الدخل الفردي املر  اعي تم الـتخلص ختفـيض الفقـر و إىلاج

املسـتهدفة االجتماعيـة و لـى العدالـة نميـة املبنيـة عالتّ إىلبالتـايل الوصـول و ،االجتماعيـةرفع مستوى املعيشة واحلمايـة الصـحية و وإىل،منه
.املةة الشّ نمية البشرية املستدامالتّ إىلللوصول 

.44مرجع سبق ذكره، صتأثیر السیاسة الضریبیة على النمو االقتصادي، : سوزان صبحي أحمد المساح1
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النظام الجبائي في الفكر االقتصادينظريات التنمية و : المبحث الثاني
وعلـى سياسـات اقتصـادية سـعت ،علـى تطـورات نظريـة خمتلفـةلـع يطّ ،نميـة االقتصـاديةاملتتبع لرصيد الفكـر االقتصـادي حـول قضـايا التّ 

ــر التّ تصــوّ نميــة مســتمرة لبلــوغالتّ مــو االقتصــادي و جعــل النّ إىل ـد ــا تعظــيم أصــبحت، تلــك التنميــة الــيت املة املســتدامةنميــة الّش قصـ ي
ايف ذات الوقـــت الـــذي يســـتوجب فيـــه ترقيـــة احلفـــاظ علـــى ،نميـــة االقتصـــاديةاملكاســـب الصـــافية مـــن التّ  ـة  يعـيـ لطب ارد ا ـو املــ ـة  تمعيـــة نوعـيـ

جـدل ، كـل ذلـك الرصـيد كـان منـاالالحقـةاألجيـالالسعي الستدامتها لضـمان حـق و ،نات اجليل احلايلبني مكوّ بإنصافاستغالهلا و 
علــى مســتوى تطبيــق السياســاتو األســس،نميــة بتعــدد تلــك دت نظريــات التّ فتعــدّ ،للفكــر التنمــوي علــى مســتوى املنطلقــات العلميــة

نمــوي تضــيات الفكــر التّ الرجــوع ملقاربــات االنســجام بــني مقو األخــذممــا اســتوجب،ات يف الواقــع العلمــياالقتصــادية مــن قبــل احلكومــ
أساسـيكيز على السياسة املالية العمومية كمدخل بالرتّ و ،ذلك ضمن السياسات االقتصادية الكليةإدماجو ،االقتصادي والفكر البيئي

: البيئي نستعرض اجلوانب التاليةنموي و للفكر التّ ظريع ذلك الزخم النّ جل تتبّ من أو ،ملة املستدامةانمية الشّ لبلوغ التّ 
.التنمية وعالقتها بالنظام الجبائينظرياتأهم √
.الجبائيةو عالقته بالسياسة البيئيةالفكر التنموي و √
.الجبايةو اإلطار الفكري للتنمية الشاملة المستدامة√

أهم نظريات التنمية وعالقتها بالنظام الجبائي: األولالمطلب 
ـللداللـة علـى زيـادة الشـيء و développementرنسيةالفو ،developmentاستعمل مصطلح التنمية يف اللغة االجنليزية عه عـرب توّس

إنتــاجمــن حيــث الــدخل القــومي و ،ية للدولــةلوصــف احلالــة االقتصــادعلــم االقتصــادمنهــا يف جمــاالت معرفيــة متعــددةو ،مراحــل خمتلفــة
مو االقتصـادي بديل ملرادفات النّ كمرةألولاستخدام ذلك املصطلح أثارقد و ،1التكنولوجيالصناعي و التقدماخلدمات و أداءالسلع و 

طمـوح أصـبحو ،2فـاهبدولـة الرّ ب عليـه مـا يعـرفوترتّـكنولـوجي وتطبيقاتـهوسـع التّ التّ يف ظـل االقتصـاد احلـر و ،قدم والتصنيعطور والتّ والتّ 
ــالــدول مــن بعــد ذلــك التــاريخ الــذي األجــلترتكــز علــى النمــو االقتصــادي طويــل االجتماعيــةنميــة االقتصــادية و للتّ اعي لتبــين خططــالّس

قــــد احتــــوى الفكــــر و .اميــــة علــــى حــــد ســــواءالنّ للــــدول املتقدمــــة و كأولوية،بشــــكل مســــتمراإلمجــــايلزيــــادة النــــاتج الــــداخلي يــــرتجم يف 
اليت تبحث يف ظروف أواالقتصادي حتقيق االستقرار ركز على النمو االقتصادي و نمية سواء اليت تللتّ متعددةعلى نظرياتاالقتصادي

: والنظريات ما يلياألفكارتلك أهمو ،اقتصادياصادية بالبلدان املتخلفةحتقيق التنمية االقت
ســامهت و ،جتماعيــة والدينيــةتــداوهلا يف العلـوم االفقــد متّ ،لكــون التنميــة ليسـت عمليــة اقتصــادية فحسـب:فعــة القويــةنظريـة الدّ :أوال
جناز هي أو احلاجة لإلافعية الفردية الدّ نّ أاليت ترى ،زت عليها االجتاهات السيكولوجيةركّ و ،مات الدولية يف تطوير املفهوم وقياسهظّ املن

.20، ص1988مأزق التنمیة، دار الفكر، دمشق، : أحمد قائد بركات1
لوضع العالقة االجتماعیة الجوھریة لرأس المال و نظام أجوره في موضعھا المناسب، فھي دولة وسیطة على ما المقصود بدولة الرفاھیة أن تكون إجراءً توفیقیًا 2

.16، ص2006الخ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ...یزعم لجني الضرائب وتستثمر مجددا في إعادة إنتاج طبقة عاملة



المستدامةوالتنميةالراشدالجبائيللنظامالفكرياإلطار..............................األولالفصل

-34-

اتمـع بـدافع اإلجنـازمبـدى اهتمـام يـرتبطمو االقتصادي السريع يف جمتمع مـا النّ أنّ و ،نميةدعامة عملية التّ  ـك  اد ذل فـالقيم والـدوافع أفـر
ــــــــــــــفســــــــــــــية تلعــــــــــــــبالنّ  ــــــــــــــو ،االجتماعيــــــــــــــةنميــــــــــــــة االقتصــــــــــــــادية و يف معــــــــــــــدالت التّ ادورا هاًم لوجية د دور القــــــــــــــوى الســــــــــــــيكو يتجّس

فريــق مــن العلمــاء مـــنهم إليــههــذا مــا توصـــل و ،السياســيةواالجتماعيــة و ة يف عمليــة التنميــة االقتصـــاديةجيابيــاملشــاركة اإليف االنــدماج و 
عمليـة إحـداثفسـية هلـا دور يف تلـك الـدوافع  النّ أنّ أكدواحيث ،من علماء االجتماع)دانييل لرينر(و1)ايفرت هاجن(و)ماكيالند(
أمـا اقتصـادياه، يف قـوى اإلنتـاج وعالقاتـر االقتصـاديللتطـوّ األساسـيةتوافرت العوامـل إذا،تساعد على االنطالق االقتصادينمية و التّ 
يتطلب دفعة قوية من ،ضيق حجم السوقجتاوز قيد الفقر و أنّ حيث يرى ،"فعة القويةالدّ "يعترب صاحب نظرية )روستني رودان(نّ فإ

،نميـة يف البلـدان املختلفـةالتّ أسـاسصـنيعالتّ أنّ ترتكز علـى أساسيةينطلق من فرضية و ،مو الذايتمرحلة النّ إىلللوصول اإلمنائياجلهد 
ب اسـتثمار فعـة القويـة تتطلّـالدّ ذلك فحسـبهخاصـة القطـاع الزراعـي لـاألخرىشغيل لفائض العمالة من القطاعات هو القادر على التّ و 

فعـــة القويـــة يف الدتـــتلخص نظريــة و ،نميـــة مث ترتفــع تـــدرجييامـــن التّ األوىلمـــن الـــدخل القــومي خـــالل الســـنوات اخلمــس )%13(نســبة 
املـال رأسمـن خـالل حجـم ضـخم مـن االسـتثمارات يف بنـاء مرافـق ،فقات العموميـةكوا ترتكز على استثمار النّ عالقتها بالضرائب ل

ا ممــ،مرفقــة حبجــم ضــخم مــن االســتثمارات تتكامــل يف مــا بينهــا،تــدريب القــوى العاملةمثــل الطــرق واملواصــالت وتكــوين و ،االجتمــاعي
مـع ،الصـناعات االسـتهالكيةهلياكـل القاعديـة و وازن بـني مشـروعات اكـل ذلـك يف ظـل التّـو ،خلق وفورات اقتصـادية خارجيـةإىليؤدي 

فعـة القويــة تنطلــق نظريــة الدّ إنّ . االسـتريادعلـى الســوق الدوليـة يف التصــدير و االنفتــاحو األجنبيـةاألمــوالرؤوس اجتـذاباالسـتفادة مــن 
مـع ،صـنيعختطـيط وتنفيـذ مشـروعات التّ و من خالل االستثمار،دة يف تدخل الدولةمو االقتصادي جمسّ النّ من خلفيات عالقة اجلباية ب

املـال يتطلــب رأسا مـن ا كبــريً تتطلـب قـدرً و األجـل،مـو طويــل ،النقـلالطاقـة و مثـل األساســيةالصـناعات جتزئـةعـدم 
بــىن علــى يأنْ جيــب اســتثمارها و ،تلــك املــدخراتأســاسالعمــومي االدخــارفــة يكــون املتخليف البلــدان و .خراتاملــدّ جتزئــةبــدوره عــدم 

أــا هــذه النظريــة التأييــد الــذي حظيــت بــه بــالرغم مــن و ،الطلــب املتكامــل لتلــك الصــناعات علــى بعضــها الــبعض إىل عــدة تعرضــت إال 
ـــعـــدم ل املطلوبـــة لالســـتثمارات الضـــخمة و نـــدرة رؤوس األمـــواانتقـــادات منهـــا  متابعـــة مثـــل هـــذه املشـــاريع القويـــة و ،أطريالقـــدرة علـــى الّت

اابدرا اعي ـد ا وتـ ـ ارهـ بة آلث توع ـ مسـ وى  ـد ات جـ ـ املكانــة تعــطملارات علــى جبهــة عريضــة مــن الصــناعات، و صــعوبات توزيــع االســتثمو ،سـ
رغـم ،يف إطـار حتقيـق التنميـةأمهيتهـاللجبايـة م تعطـلبالتايل و ،العموميةدر اجلبائي يف متويل االستثمارات األساسية لألموال ذات املص

اااستخدام  .األجنبيةجذب االستثمارات نوعية الصناعات و ضبطيف و ،مويلالتّ ستثمار واالدخار و يف االأدو
فعة القويـة من خالل تعديل نظرية الدّ ،)Nurkseنوركس(و)Rodanرودان(ظرية كل من م هذه النّ تزعّ : مو المتوازننظرية النّ :ثانيا
مـن خـالل ضـرورة تـدخل الدولـة يف ،نمية املتوازنـةل وسيلة ناجحة لتحقيق التّ االستثمار يشكّ أنّ كيز على بالرتّ ،مو املتوازننظرية النّ إىل

خلــف يف جممــل قطاعــات االقتصــاد الضــعيفذلــك برعايــة االســتثمارات الكــربى الــيت مــن مهامهــا ختطــي حــواجز التّ و اإلمنائيــة،العمليــة 

1 Everett Hagen: Economie de développement, économico, op-cit, P 54.
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يـق التـوازن حتقو 1بكبح دوافع الشركات اخلاصـة الـيت تسـعى لتحقيـق الـربح علـى حسـابات التنميـة املتوازنـة السـريعةإاللكلن يتحقق ذو 
ليت توازن بني البنيـة اهليكليـة والصـناعات االسـتهالكية ا من االستثمارات اا ضخمً اعتماد برناجمً و ،بني القطاع الصناعي والقطاع الزراعي

ــكــو ،الرأمساليــةالصــناعات و  ــاادرات مصــدرً اعتبــار عوائــد الصــو ،القطــاع اخلــارجيوازن بــني القطــاع احمللــي و ذلك الّت نميــة لتمويــل التّ امهًم
دولـة بـدور ويلـزم ال،ضرورة فرض ضـرائب علـى القطـاع الزراعـيإىل)كسنور (يدعو ، و لتوفري املوارد املالية للربنامج االستثماري الضخمو 

ـ) لويسآرثر(مثل آخرينمن مفكرين اتأييدً قد كسبت هذه النظرية و ،2ذنفيالتّ خطيط و هام يف جمال التّ  أمهيـةزون علـى وغـريه الـذين يرّك
غم مــن ذلــك فقــد وجــه هلــا علــى الــرّ و ،نميــة املتوازنــةولــة يف حتقيــق التّ االســتثمارية للدّ السياســة االدخاريــة و أمهيــةاملــال االجتمــاعي و رأس

لتـوازن هـو الـدافععـدم او االخـتاللأنّ و ،للبطالـة الكنزيـة علـى البلـدان املتخلفـةااعتربهـا تطبيقـمـنهم مـن و ،عديد االنتقادات كسابقتها
لكنهــا غــري و ،مــو املســتدامطبيــق يف مراحــل الحقــة مــن النّ مــو املتــوازن قابلــة للتّ فكــرة النّ و ،نميــة يف اجنلــرتاحتقيــق التو واحلــافز لالخرتاعــات

.3البلدان املتخلفةز به مالئمة لكسر اجلمود الذي تتميّ 
مــن خــالل فــرض و ،لعموميــة يف االســتثمارات الضــخمةفقــات امــن خــالل اســتخدام النّ ،نميــةنــت عالقــة اجلبايــة بالتّ ظريــة بيّ هــذه النّ إنّ 

عالقة لذلك فقد ربطتو ،بح السريع دون املسامهة الفعلية يف التنميةعلى الشركات اخلاصة اهلادفة للرِّ و ،الضرائب على القطاع الزراعي
.ضحة للجباية بالتنمية االقتصاديةوا

ـ:مـو غيـر المتـوازننظريـة النّ :ثالثا القـادر حـول أي مـن النشـاطاتيرتكـزأنْ الـذي جيـب ،ظريـة علـى قضـية اختـاذ القـرارز هـذه النّ ترّك
عـدم توزيعهـا علـى قطاعـات اقتصـادية تركيـز االسـتثمارات و إىلاالجتـاه هنـا مييـل أنأي ،مـو الـذايتعلى قيـادة االقتصـاد الـوطين حنـو النّ 

4أخــرىاالختنـاق يف جمـاالت عديـدة يكـون دافعــا الختـاذ قـرارات اسـتثمارية ل و حيـث ترتـب علـى هــذه املركـزة نـوع مـن االخــتال،واسـعة

عـدم التـوازن يف نمية ميكن حتقيقها مـن خـاللالتّ نّ أأكدوالذين ا،غريهمو )سنغر وسرتينت(و5)هريمشانألربت(ظرية اد هذه النّ من روّ و 
ــ، و االقتصــاد جيــب الرتكيــز علــى القطاعــات الــيت تــنجم عنهــا وفــورات تســهم يف تنميــة و مــول القــوة الدافعــة للنّ االخــتالف يف التــوازن ميّث

مــن خــالل ،6يــدجمها يف العمليــة االقتصــاديةو األخــرىاإلنتاجيــةاألنشــطةفنجــاح القطــاع القائــد يســهم يف تفعيــل األخــرى،القطاعــات 
ها ذكـروا قـديمنتأنّ إال،ظريـة اعتربوهـا واقعيـةهـذه النّ مؤيـديأنّ بـالرغم مـن و ،نميـةختطـيط عمليـة التّ إطاراخللفية يف و األساسيةآثارها

نميـة أهـداف التّ الـذي حيقـق عملية التصنيع تكمـن يف البحـث عـن القطـاع الصـناعيإذ،مصانعإقامةكرب من صنيع هي أعملية التّ أن
زم منــه االخــتالل بــل املهــم هــو احلجــم الــالحصــوللــيس مــن املهــم إذ،لالخــتاللاألمثــلعــن احلجــم)ســرتينت(تســاءلقــد الشــاملة، و 
فقـــات بناؤهـــا يرتكـــز علـــى اســـتثمار النّ نّ أرغـــم ،نميـــةق لعالقـــة اجلبايـــة بالتّ مل تتطـــرّ ظريـــة هـــذه النّ أنّ يتضـــح كـــذلك و ،7نميـــةلتعجيـــل التّ 

.54، ص2010الجزائر ومالیزیا، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ین دینامیكیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة، دراسة مقارنة  ب: ناصر یوسف1
.بتصرف91،93، ص2007موضوعات، دار وائل للنشر، األردن، التنمیة االقتصادیة، نظریات و سیاسات و :مدحت القریشي2
.95نفس المرجع، ص3
.32مرجعیات الفكر التنموي وامتداداتھا المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص: عبد الزھرة فیصل یونس4

5 Albert Hirschman: The strategy of economic development of studies in economics, London, 1968, p31.
.55دینامیكیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة، دراسة مقارنة بین الجزائر ومالیزیا، مرجع سابق، ص: ناصر یوسف6
.152، ص1986التنمیة االقتصادیة بین النظریة دوافع الدولة النامیة، الریاض، السعودیة، : فایز إبراھیم الحبیب7
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االجتماعيــة لتمويــل القطــاع القائــداألمــوالاحلجــم املطلــوب مــن توضــح الكيفيــة و ومل،فقــة العموميــةالف خصــائص النّ مبــا خيــالعموميــة
.نميةالذي حيقق التّ 

إىلاإلنســانمــنالتنميــة حتيلنــا يقـول)F.Perroxفرنســوا بــريو(ظريــة االقتصـادي الفرنســيم هــذه النّ يتــزعّ :مــولنّ اأقطــابنظريــة :رابعـا
للقطـــاع املســـيطر علـــى مجيـــع فالتنميـــة القطبيـــة تتحقـــق مـــن خـــالل توجيـــه االســـتثمارات،1"مـــذهبيتهاو "غايتهـــا إىلالعنصـــر إىلالـــذات 
هيكليـة حتـدث منـو ثـارآمـو الـيت تنشـأمراكز النّ يل فابالتّ ، و االقتصاديةاألنشطة
األيـديروات الطبيعيـة و الثّـأمههـايعتمـد ذلـك علـى عوامـل عديـدة و ،اإلنتـاجزيـادات يف جديـدة و ا السـتثمارات يكون دافعً ،نغري متواز 
إال،)20ق (مو ظهرت منتصـف القـرن املاضـيالنّ أقطابفكرة أنّ غم منبالرّ ، و إحداثهاحجم الوحدات الصناعية الواجب العاملة و 

حيـدد ومل،مل حيـدد الكيفو ،نميـة االقتصـاديةالتمـو االقتصـادي و ارق علميـة بـني النّ صاحبها مل يضع فو أنّ 
أخـذتاميـة الـيت يف الكثري من البلـدان النّ االستثماراتمصادر متويل أهمنمية باجلباية باعتبارها من وع من التّ عالقة هذا النّ أيضا

.ظريةالنّ 
نائيـة االقتصـاد الريفـي الزراعـي ثأو،يف االقتصـادظريـة مـن فرضـية وجـود ازدواجيـةطلقـت هـذه النّ ان:غيير الهيكلينظريات التّ :خامسا

املؤسســة لالقتصــاد التغيــريات اهليكليــة االقتصــادية والصــناعية و التنميــة مــن خــالل أمنــاطكيفيــة حتويــل و ،االقتصــاد احلضــري الصــناعيو 
تـــــــــزعم هـــــــــذه النظريـــــــــة و ،منـــــــــط تنمـــــــــوي حـــــــــديثإىلاالســـــــــتثمارات املتناميـــــــــة للتحـــــــــول بـــــــــالرتكيز علـــــــــى االدخـــــــــارات و ،ملتخلـــــــــفا

علـــى عـــدد كـــري مـــن بلـــدان العـــامل الثالـــث للفـــرتةالتنميـــةأمنـــاطدراســـة لتحليـــل أجـــرىالـــذي ،)هـــولز شـــنري(و)لـــويسآرثـــر(كـــل مـــن 
البلـــدان وحجـــم تـــوفر املـــوارد الطبيعيـــة :مـــل منهـــاب عـــدة عوامقومـــات التغـــري اهليكلـــي تتطلّـــأنإىلقــد توصـــل و ،2)1950-1973(

تعتـرب و التجـارة الدوليـةوالبيئيـة و ،والتكنولوجيـااملـال رأسيف تـوفري أهـدافهاو خاصـة السياسـات املاليـةو ،وسياستها االقتصادية احلكوميـة
.كيز على السياسة املالية للدولةمع الرتّ ،نمويةسياسات التّ ظرية تشخيص للهذه النّ 
تسـتوجب عمليـة التقليـد ،زمنيـةبأبعـادنميـة التـارخيي بـربط عمليـة التّ اإلطـارظريـة علـى اعتمـدت هـذه النّ :مونظرية مراحل النّ :سادسا

ّــالــذي يــرى ،)جريالــد مــايري(هــذه املدرســة أنصــارمــن و ،احملاكــاة التارخييــة للــدول املتقدمــةو  ينبغــي علــى الــدول املتخلفــة تتبــع املســار هأن
ـ)روسـتو(األمريكـيكـذلك االقتصـادي و ،3الناجحـةلألمـمري التطوّ  د فيـه حـدّ ،لسـفية مرتابطـةفأسـسعلـى اتنمويًـاالـذي ابتـدع منهًج

مرحلــة : ن خــالل مخــس مراحــل هــي علــى التــوايلمــ،4نميــةاحللقــات العليــا للتّ إىلر االنتقــال مــن احللقــات الــدنيا للتطــوّ آليــاتالــدوافع و 
األسـاسهـذا إنّ . مرحلـة االسـتهالك الـوفرياالنـدفاع حنـو النضـوج و مرحلـة و اإلقـالعمرحلـة و ،اإلقـالعمرحلة ما قبـل و قليدي اتمع التّ 

ويتطلـب سياسـة ،5مني منـو مسـتدامقـل تقـدير لتـأأك،مـن الـدخل القـومي)%10(إىليرتفـعايتطلـب اسـتثمار )رسـتو(التارخيي حسـب 

.127، ص1983، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، فلسفة لتنمیة جدیدة: فرانسوا بیرو1
.، بتصرف 108التنمیة االقتصادیة، نظریات و سیاسات و موضوعات، مرجع سبق ذكره، ص: مدحت القریشي2

3 Gerald M .Meier: International trade and Development,Harper and Row, New York, 1963, p189.
.36مرجعیات الفكر التنموي و امتداداتھا المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص : عبد الزھرة فیصل یونس4
.111التنمیة االقتصادیة، نظریات و سیاسات و موضوعات، مرجع سبق ذكره، ص: مدحت القریشي5
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التـــاريخ يرصـــد أنكثـــري مـــن النقــدعلى اعتبـــار إىلقـــد تعرضـــت هــذه النظريـــة و ،تطبيـــق التكنولوجيــا احلديثـــةو معاصـــرةحكوميــة حديثـــة و 
تواريخ االنطالق مشـكوك أنّ و (Ceins cross, Kuznets)كما قال بذلك كل من،لإلتباعيكون حتميا أنال ميكن و ،التطورات

ّ و ا نه إال أ،فعالةو حكومة حديثةلتأسيسملعدالت االستثمار و )رستو(رغم افرتاض و فيما بينها، ضوابط عدم تداخل املراحلمل يبني
.طريقة مباشرةنمية باجلباية بمل يربز عالقة التّ مرحلة من املراحل اليت ذكرها و كل بع يف  اجلبائية اليت تتّ سياسة املالية و المل يبني ما هي 

ــو ،بعيــةظريــة كــذلك بنظريــة التّ ه النّ تعــرف هــذو :اإليديولوجيــةنميــة البنيويــة نظريــة التّ :ســابعا ظريــة علــى العوامـــل هــذه النّ أنصــارز يرّك
ختـدم حاجــات أننميـة االقتصــادية جيـب التّ أنّ بـدعوى ،العوامـل االقتصــاديةإىلإضـافة،الفكريــةاالجتماعيـة والسياسـية و اإليديولوجيـة

ــــــةاإلنســــــان ــــــدفع اإليديولوجي ــــــي و باالقتصــــــادلت ــــــة مفكــــــري مــــــن أ، و 1التقــــــدمحنــــــو الرق ــــــرز رواد هــــــذه النظري ــــــة مثــــــلأمريكــــــاب الالتيني
(Dos Santos, C. Furtado) علـى صـناعة القـرار مـن اقـادرً ااسـتغالليً فعـالنميـةاعي جلعل التّ يف نفس االجتاه الدّ انيشرتكو ،اغريمهو

.Paulبـول بـاران(للتقدم مثل اات طريقاالعتماد على الذّ و ،خلالدا Baran(2، كـذلك و)فرانـكFrank (بعيـة ثـر التّ أالـذي حبـث يف
أن الرأمساليـة ) مسـري أمـني(قـد قـدر االقتصـادي و ،الرأمساليةللفائض االقتصادي للبلدان املختلفة من طرف البلدان الرأمسايلاالستغالل و 

ظريـة فـإن توسـيع حسـب رواد هـذه الن، و هـو اسـتنزاف لقـدرات التمويـل، و 3للبلـدان املتخلفـةاإلمجـايلمن الناتج )%15(حولت نسبة 
خالصــة و .4مــن اهلنــد)Amaratya. senصــنمارتيــاأ(كمــا نـادى بــذلك ،ي التنميــةاس هــبع حاجيـات النّــالــيت تشــريـات احلقيقيــةاحل

إـا،اخل...املسـتقلة جمموعة نظريـات منهـا البنيويـة والتبعيـة واحلـرة و أاظرية اليت كثريا ما جيزئها البعض على هذه النّ  تفـرتض االعتمـاد ف
اســتنزاف املـوارد مـن قبـل البلــدان و األمـوالالـيت حتمـي حتويـل نميــةيف رسـم سياسـات التّ اإليـديولوجياالرتكـاز علـى البعــد ات و علـى الـذّ 
.األطرافنمية االقتصادية يف دول اخلارجية املعيقة للتّ األسبابذلك من خالل رسم سياسات مالية تعاجل و ،املتقدمةالرأمسالية

فاالقتصـاد مهمـا كانـت ،املشـاكل الـيت تواجهـهإزاءاإلنسـانتم التنميـة احلضـارية بسـلوك : اإلسالميةنظرية التنمية الحضارية:ثامنا
يقـدم مجيـع الضـمانات االجتماعيـة أن،حنددها بصأنعلى شرط ،حلضارةهو جتسيدنوعيته

بأرقــامنصــور جنــاح خطــة اقتصــادية تقتنــع أنْ ال ميكــن معــه ،ارتبــاطارتبــاط عــامل االقتصــاد بــالقيم احلضــاريةأنّ و ،كــل فــرد يعــيش فيــهل
تكـون أنعلـى شـرط ،األوىلة االقتصـادية يـالقيميف رتبتهذاتهاإلنسانيف االعتبار قيمة آخذامل يكن إن، ماديةأدواتو إحصائياتو 

مصـاحلة إحـداثيقـوم علـى ضـرورة مبـدأمـن إسـالمينطلقـت التنميـة االقتصـادية مـن منظـور لقـد ا. 5حضـاريةإرادةمقتبسة مـن إرادته
خم الفكــري وقــد رافــق هــذا الــزّ ،6اخل...ماعيــةالثقافيــة والسياســية واالجتأبعادهــامــن مث احــرتام و ،مــع جوانــب احليــاة املعاصــرةأخالقيــة

مــن رواد الــذي يعتــرب)اخلــراج(يف كتابــه أبــو يوســفمثــل القاضــي ،يف جمــال التنميــة االقتصــاديةأبــدعواللتنميــة بــروز مفكــرين اإلسـالمي

.57صدینامیكیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة، دراسة مقارنة بین الجزائر ومالیزیا، مرجع سابق،: ناصر یوسف1
2Paul Baran:The political economy of growth, monthly review press, New York, 1967, p163.

.116مرجع سابق، ص : مدحت القریشي3
4Amartyasen: Development as freedom, Alfred knops, New York, 1999, p4.

.، بتصرف 61.64، ص 1997المسلم في عالم االقتصاد، دار الفكر، بیروت، لبنان، : مالك بن نبي5
.58دینامیكیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة، دراسة مقارنة بین الجزائر ومالیزیا، مرجع سابق، ص: ناصر یوسف6
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أوالتنميــة النمــو االقتصــادي و أســس، كمــا تطــرق ابــن خلــدون لكثــري مــن 1محايتهــا مــن الفســادالعامــة و األمــوالنميــة باجلبايــة و ربــط التّ 
مـن ،للتنميـةاإلسـالمييف عصـرنا احلـايل جنـد كوكبـة مـن العلمـاء املتخصصـني يف املـنهج و الشـيباينو األزرقابـن و ،العمران حسب فكره

عالقــة األحبــاثعاجلــت تلــك و )اإلســالمياملــنهج التنمــوي البــديل يف االقتصــاد (صــاحل صــاحلي يف كتابــه و د احلميــد الغــزايل عبــأمثــال
بينـت أن التنميـةللدولـة، و ليةمنظومة السياسة املامن خالل السياسات املالية ودور الزكاة والوقف و ،إسالمياجلباية بالتنمية يف منظور 

املعنويـة، حبيــث ال تقتصـر علــى املاديـة و و الثقافيــة فهـي تتنــاول اجلوانـب االقتصـادية والسياســية واالجتماعيـة و ،عـة شــاملةيعمليـة ذات طب
.2مرتابطة متكاملة يؤثر بعضها على بعضألا، ذلك ع تلك اجلوانبيري متس مجيعملية التغأنّ بل ،جانب واحد

مـو السـريع للـدخل هـو النّ إمنـا،جـوهر التنميـةأنعلـى بعـد تركيـز عديـد النظريـات التنمويـة:نظرية التنمية المسـتدامة الشـاملة:تاسعا
ربـط متو القضـاء علـى البطالـةوالصحة وتقليل الفقر وتقلـيص عـدم املسـاواة و كالتعليماألساسية،باحلاجياتالذي يعترب كوسيلة للوفاء 

اتمــعذلــك مبهــام الدولــة و  صــدور اللجنــة العامليــة للبيئــة والتنميــة و تأســيسو ،)1972(بعــد دراســات حــدود النمــو املتشــائمة و ،دور 
بعيــدة اســرتاتيجياتحبــث اقــرتاح أســاسعلــى الــذي متّ و ،)1987(املتحــدة ســنة األمــمالــذي قــدم هليئــة ،3تقريرهــا مســتقبلنا املشــرتك

يت رســخت مفهــوم الــ)1991(قــد رافــق ذلــك صــدور تقــارير البنــك الــدويل للتنميــة منــذ ســنة و ،4تنميــة مســتدميةإىلاملــدى للوصــول 
أــاتلــك التقــاريرقــد عرفــت التنميــة البشــرية يفو ،التنميــة الشــاملة املســتدامةالتنميــة البشــرية و  املتاحــة للنــاسع اخليــاراتعمليــة توســيب

احلصـــول علـــى املـــوارد الضـــرورية لتـــوفري مســـتوى املعيشـــة و ،واحلصـــول علـــى املعـــارفصـــحيةحيـــاة طويلـــة و العـــيش"تلـــك اخليـــارات هـــيو 
العمـــل إىلالتكنولـــوجيالتطـــور املـــوارد و اســـتغاللو ،تغـــري متـــوازن تـــدفع االســـتثماراتفهـــي عمليـــةاملســـتدامةالتنميـــة أمـــاو ،5"املناســـب
نميــة املســتدامة نشــر القــيم الــيت التأولويــاتاحــرتام البيئــة وتكــون و اإلنســانيةاحلاجــات إشــباعإىليفضــي أنإمكانــهالــذي يف ،املنســجم

التنميــة إن. 6مقبـولحتقيقهــا بشـكل معقــول و إىلالبيئيــة الـيت يســعى الكـل اإلمكانيـاتتتحـرك يف حــدود و ،اســتهالكيةأشـكاالع تشـج
ســنة (الــذي توســع و ،)1992ســنة (التنميــة ا مت تبــين ذلــك يف مــؤمتر البيئــة و كمــ،اإلنســانتكــون بشــرية فجوهرهــا أناملســتدامة جيــب 

مـن خـالل اسـتخدام ،الرتكيـز علـى تـدخل الدولـةامت فيهـلأللفيـةتنمويـة أهـدافمت وضـع و ،للتنميـة املسـتدامةاإلطـارليكون )1996
وجتاذباتــه املختلفــة يف التنظــري نمــوي عــرب مســريته الطويلــةالفكــر التّ إنّ . نجــاح التنميــة الشــاملة املســتدامةاملالئمــة لاجلبائيــةالسياســات

ااتيجيات اهلادفة لتحقيق التنمية و التطبيق لالسرتاو  لزم و فقرها تذكر عجالت الدولة أمهما كان غىن"قر دور الدولة التنمويقد أمست
ن عمليــة التنميــة مــا تقــدم فــإىلإإضــافةو ،7"التكنولوجيــاو الرأمســايلالتكــوين املصــادر الطبيعيــة و و املــوارد البشــرية : هــيو ،األربعــةالتنميــة 

تشاركية إطارمرتكزة على دعائم علمية يف ثقافية و بأطرمستندة ،بيئيةسياسية واقتصادية واجتماعية و االشاملة املستدامة تتطلب نظم

.بكتاب الخراج، اشتھر)م798-731)(ه182-113(أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم 1
.110المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص: صالح صالحي2
.1990كتاب عالم المعرفة، ترجمة كتاب مستقبلنا المشترك، إصدار المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، الكویت، : محمد كامل عارفأنظر 3
.13نفس المرجع، ص4
.128التنمیة االقتصادیة، نظریات و سیاسات و موضوعات، مرجع سبق ذكره، ص : یشيمدحت القر5

6GRO, Harlem bryntland: Our common future,The world commission on environment and development, 1988, p44.
.731االقتصاد، مرجع سبق ذكره، ص : نوردھاوس. سام ویلسون ، ویلیام د. ا.بول7



المستدامةوالتنميةالراشدالجبائيللنظامالفكرياإلطار..............................األولالفصل

-39-

ليـة تنسـجم مـع مسـتلزمات يرسـم سياسـات ماو اإلنصـاف،ضـوابط العـدل و إطـارسعيهم مجيعا لتحقيـق تلـك التنميـة يف و ،اتمعأفراد
بــني التنميــة الشــاملة املســتدامة األساســيةلــذلك حيــث الفكــر التنمــوي علــى الــروابط و ،تطــوير املــوارد البيئيــةو حفــظمتطلبــات التنميــة و 

.السياسة البيئية املثلى لتحقيق ذلكو 
.والبيئيةالجبائيةقته بالسياسة عالنموي و لتّ الفكر ا: انيالمطلب الث

مو عــن االهتمــام بــالنّ باألســاسنامجــة ،بــروز مشــاكل بيئيــة حــادةمــن القــرن املاضــياألخــريةشــهد الفكــر التّ 
تج عنــه ظــاهرة كنولــوجي الــذي نــطــور التّ املصــاحب للتّ الصــناعي الكبــريطــور االقتصــادي و يف ظــل التّ ،البيئــةاالقتصــادي علــى حســاب 

ـدا و أيضــاترتــب عنــه و ،نفــاذ املــوارد االقتصــاديةو البيولــوجيفقــدان التنــوع و ،االحتبــاس احلــراري اد حـ ـ ازديـ ـر و لفقـ اهرة ا ـ ـق ظـ عميـ تفــاقم ت
مستعصـــية وفتاكـــة بالبشـــرية مرتبطـــة أمـــراضبتفشـــي ،تـــدهور صـــحي رهيـــبعـــدام العدالـــة االجتماعيـــة واملســـاواة و ناو ،بطالـــةلمشـــاكل ا

قــد كانــت النتــائج املتشــائمة لتقريــر و ،بالبيئــةباإلضــرارالثــروات الطبيعيــة القتصــادي يف اســتغالل املــوارد و الفســاد اآثــارو ،ئــييبــالتلوث الب
الـذي يعـين املضـمونالضـيقاألحـاديفلم يعـد ذلـك املفهـوم ،تطور مفهوم البيئةإلعادةدافعا )1972(روما حول حدود النمو سنة

يف،املعرفـةالبشـرية يف شـىت حقـول العلـم و أنتجتهـامفهوما مركبا يستوعب اخلريات اجلديدة اليت أضحى، بل األرضاملاء و جمرد اهلواء و 
املـــوارد اســـتثمارو )احليـــةاألنـــواعحفـــظ (مثـــل ،يعـــاجل  مجيـــع املســـائل املتصـــلة باحليـــاة علـــى كوكبنـــا، و عصـــر الثـــروة العلميـــة التكنولوجيـــة

1عالقــة الشــمال بــاجلنوبو األوليــةاملــواد أســعارو ،ونقــل التكنولوجيــا ومشــاكل الفقــر والســكان واالســتهالك والتجــارة الدوليــة،الطبيعيــة

ــأضــحىو  اإلنســانحاجيــات إلشــباعيف مكــان مــا و ،يقصــد بــه رصــيد املــوارد املاديــة واالجتماعيــة املتاحــة يف وقــت مــاا شــامالمفهوًم
النظريـة يف الفكـر االقتصـادي أسسـهاملفهـوم الواسـع يسـتمد إىلاالنتقال مـن املفهـوم الضـيق للبيئـة طور الفكري و هذا التّ إنّ .2تطلعاتهو 

تــأثرغريهــا و ،املــدارس االقتصــادية الكالســيكيةرجــع عديــد مفكــري فقــد أ،اتــأثرً و اتــأثريً مــو االقتصــادي بالبيئــةمــن مالمســات عالقــة النّ 
نفــاذعلــى النمــو االقتصــادي و أثرهــاتنــاقص الغلــة و آخــرونأثــاركمــا ،املــوارد االقتصــادية حمــدودةأنالنــدرة و مبســائلمــو االقتصــادي النّ 

دات البيئـة حمدّ و ،قة بني دوافع النمو االقتصادينظريات التنمية املختلفة المست العالو ،وحىت نظريات النمو الداخلي،املوارد الطبيعية
ــزيــادة نصــيب الفــرد مــن الــدّ ز علــى زيــادة اإلنتــاج و الرتكيــأو،مــن خــالل االخــتالالت املشــاكل كــأبرزدرة  خل احلقيقــي للتغلــب علــى الّن

ـت ــا سلســلة الكــوارث البيئيــةك التقاطعــات بــني الفكــر التنمــوي و تلــأنغــري ،البيئيــة ـي دفعـ ـر البيئـ فكـ ل تــوري  (مثــل حــادث الناقلــة ،ا
ـــانتـــدفق ماليـــني إىلأدتالـــيت )كـــانيون ـــنفطاألطن التاليدومايـــد(شـــوه الـــذي ســـببه عقـــار التّ و ،علـــى ســـواحل فرنســـا الشـــماليةمـــن ال

Thalidomide(احلامضـية علـى حبـريات امليـاه العذبـة بالسـويد األمطـارسقوط و على األجنة) مصـدرها أنتبـني و ،)1968سـنة
تقــد عــاد،ة للتقــدم الصــناعيالنتــائج الوخيمــأنّ مهمــة منهــا أبعــاداالفكــر البيئــي أعطــىممــا ،3الشــماليةأمريكــاالغــازات الصــناعية يف 

.26، ص1989، مطابع السیاسة الكویت، 22الكتاب رقم ،البیئة ومشكالتھا، عالم المعرفة: صبارني محمد سعید ورشید الحمد1
.1972مؤتمر األمم المتحدة للبیئة البشریة، ستوكھولم السوید، 2
، مطابع السیاسة 258بي والدول النامیة، عالم المعرفة، الكتاب رقم البیئة وقضایا التنمیة والتصنیع، دراسات حول الواقع البیئي في الوطن العر: الخولي أسامة3

.12، ص2002الكویتیة، 
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اـابالسلب و  ـة ذ قدم ت امل ان  ـد لى البل رث ع ا لكو فكـرة املـؤمتر البلـدان الناميـةمعارضـةرغـم و ،بالبيئـة يتجـاوز احلـدود الدوليـةاإلضـرارأنو ،ا
قـد و ،1كرب ملوث للبيئةالفقر هو أأن:قالت)آنذاك(رئيسة وزراء اهلند أنإال،من معوقات تنميتهاو ، )1972(لبيئةالدويل ل

عملـه علـى نتـائج الذي استند يف2(UNEP)املتحدة للبيئة األممبرنامج إنشاءمت و ،ذلكتطور الفكر التنموي يف نظرته للبيئة بعد 
احملافظــة ت وجـوب محايــة املـوارد الطبيعيـة و تضـمنمبــدأ،)26(ن عشـريسـتة و الـذي احتــوىو ،)1(رقـم ملحقــهيف ةاسـدذلـك املـؤمتر

التعلـيم البيئـي عمـالإال تعيـق السياسـة البيئيـة التنميـة و أنْ و ،التنميـة مطلوبـة لتحسـني البيئـةومنع التلوث و األرضعلى مقدرات كوكب 
جيـب و ،البيئة وجهان لعملة واحدةالتنمية و أنإىلالبيئيلقد توصل الفكر التنموي و . 3اخل...سني البيئةالتقنية يف حتواستخدام العلوم و 

الـيت ،التنميـةبـني البيئـة و األساسـيةمت جتسـيد الـروابط مـع نشـاط هـذا الربنـامجو ،ال تتخذ السياسـة البيئيـة كعـائق للتنميـة االقتصـاديةأن
دونـاتو (كما مثله االقتصادي االيطايل ،البيئةكيز على التداخل بني االقتصاد و مت الرت و ،يف صياغ البحث عن النمو االقتصاديأمهلت
:بالشكل التايل)رومانو

التداخل بين االقتصاد والبيئة ): 1-1(الشكل رقم 

الطاقة  لوث اهلواء              ت
اهلواء البيئة

نفايات صلبة

املاء 
الرفاهية

تكوين نفايات
تلوث اهلواء

املوارد اخلام

.45، ص2003،، سورياNAPCاالقتصاد البيئي والتنمية المستدامة،المركز الوطني للتنمية الزراعية : دوناتو رومانو: لمصدرا

ـــــة بـــــني متطلبـــــات التنميـــــة و نّ إ تصـــــب يف نفـــــس االجتـــــاه الـــــذي يبحـــــث عـــــن الرفاهيـــــة أنجيب ،سياســـــة احلفـــــاظ علـــــى البيئـــــةالعالق
ـــتحكم يف التلـــوث البيئـــي بالرشـــد االقتصـــادي يف رســـم سياســـة املنضـــبطعالقـــة التـــوازن إطـــاراحلفـــاظ علـــى املـــوارد البيئيـــة يف و ،مـــع ال

نـه يف مراحـل النمــو الـذي حــدد أ،)سـاميون كـوزنتس(مـن طـرف االقتصــادي البيئــةقــة بـني النمـو االقتصـادي و القـد مت حبـث العو ،البيئـة

.11نفس المرجع، ص1
2UNEP: United Nations Environnemental Programme.

.16ص، 1990، الكویت، 26اإلنسان والبیئة، صراع وتوافق كتاب العربي مجلة العربي، العدد : طلبة مصطفى كمال وآخرون3

العائالت

االستھالك

المخرجات

المؤسسات

اإلنتاج

المدخالت
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بلـوغ مسـتوى الـدخل حـد سـيءبو ،بيئـي بـنفس االجتـاه حنـو الزيـادةالتـدهور المعـدل و ،يتحـرك كـل مـن معـدل النمـواألوىلاالقتصادي 
اخنفاض منحى التدهور البيئي بشكل مقلوب حـرف إىلمما يؤدي ،للمعيشةاألفضلاملستوى يتجهون لالهتمام بالصحة و األفرادنّ فإ

Uكما هو موضح بالشكل التايل:
منحنى كوزنتس البيئي   : )2-1(الشكل 

.260، اقتصاديات الموارد البيئية، صعطية ناصفإيمان: المصدر 

إــا تظـل عرضــة للتلـوث ال،مــا مل تصـل البلــدان املتخلفـة املســتوى املطلـوب مــن التنميـةالــذي حسـبه ،انتقـد منحــىن كـوزنتسوقـد  بيئــي ف
ـــــــة و ،التـــــــدهور الصـــــــحيو  ـــــــة ســـــــنة إن انعقـــــــاد مـــــــؤمتر البيئ ـــــــو (يف )1992(التنمي ـــــــلدي جـــــــانريو ري ـــــــهو ،)بالربازي ـــــــق علي ـــــــذي أطل ال
حقـوق اإلنسـان يف ملعرفـةلتوجيه التنمية املسـتقبليةمببادئ مسندا ،اهتمامات التنمية املستدامةمحل شعار اإلنسان حمور)قمة األرض(

حـول تغـري املنـاخ واتفاقيـة ،اإلطاريـةلقد نتج عن ذلك املـؤمتر اتفاقيـات عديـدة منهـا االتفاقيـة ،مسؤولياته يف محاية البيئة العامةالتنمية و 
إنشـاء مفوضـية التنميـة املسـتدامةكمـا متّ ،التنميـةائيـة حـول البيئـة و كتوصيةالعشرينالقرن الواحد و أعمالجدول و ،التنوع البيولوجي

الــيت هــي ،الــرتابط بــني املشــاكل البيئيــة)إفريقيــايف جنــوب جبوهانســبورغ()2002(املتحــدة للتنميــة املســتدامة ســنةاألمــمدعــم مــؤمتر و 
اتمــعمشــاكل اقتصــادية ناجتــباألســاس ـة و ـرة بالبيئـ ملضـ ا ات  ـ اسـ لسي ـن ا ، اخل...األميــةوث والتــدهور الصــحي و التلــكــالفقر والبطالــة و ،ة عـ

اهلامـة اهلادفـة للحـد مـن بالتـايل محايـة البيئـة يف صـميم املشـاريع التنمويـةأصـبحتو ،االقتصـاديةباألنشـطةاخلارجية املرتبطة اآلثارهي و 
محايـة التنـوع كمبدأ،للسياسة البيئية الـيت تتكامـل مـع التنميـة املسـتدامةأساسيةباالستناد على مبادئ ،1اخلارجياألثرتفادي و التلوث

مــن األولويــةالتصــحيحي حســب العمــل الوقــائي و مبــدأالتكامــل و مبــدأو مبــدأ اإلحــاللو ،بــاملوارد الطبيعيــةاإلضــرارعــدم و البيولــوجي،
حتديــد و ،عليهــا يف رســم السياســة البيئيــةكلهــا مبــادئ يســتندو ، 2املشــاركةو مبــدأ اإلعــالملــوث الــدافع و مبــدأ املاحليطــة و مبــدأو ،املصــدر
اا .من هذه الدراسةاليت سنفصل فيها يف فصل الحقو ،الطوعيةالتنظيمية واالقتصادية و أدو

1Sylvie faucheux, Jean François noël: Economie des ressources naturelles et de l'environnement. Armand colin éditeur,
paris, 1995, p179.
2Octave gélinier, François Xavier, Simon, Jean pierre billard, Louis Muller: Développement durable pour une Enterprise
compétitive et responsable, est-éditeur 2002, p28.
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املة المستدامة والجبايةمية الشّ نلفكري للتّ ااإلطار:المطلب الثالث
مقاربــة النتــائج املرتتبــة علــى ويف حتليــل و ،مــة يف التنظــري للنمــو االقتصــادي وللتنميــةحتــوالت اقتصــادية هاات و ريُّ نمــوي تغــعــرف الفكــر التّ 

ـــــــة و ،طبيقـــــــات سياســـــــات النمـــــــو االقتصـــــــاديت ـــــــدول املتقدمـــــــة،االقتصـــــــادية مـــــــن قبـــــــل احلكومـــــــاتالتنمي ـــــــة مـــــــا حتقـــــــق يف ال مبقارن
قيـــق منـــو حتأنغـــري ،التنمويـــة الشـــاملة املســـتدامةاإلســـرتاتيجيةتبـــين و ،يـــة لتغـــري وضـــع البلـــدان املتخلفـــةيف حمـــاوالت رســـم خطـــط تنمو و 

ي البيئيــة ترتــب عنــه انعكاســات خطــرية علــى منــاحاملعــايري إمهــالو ،املــوارد االقتصــادية املتاحــةاســتنزافاقتصــادي مرتفــع علــى حســاب 
اتمعية االقتصادية واالجتماعية ات الصـناعية اخلطـرية علـى الصـحة املخلفـتكـاليف التلـوث و : مثـلالسياسـيةوالثقافيـة والبيئيـة و ،احلياة 

النظــر يف إعــادةاألمــرمــن هنــا اســتدعى و ،بــالنظم االيكولوجيــة والفســاد و اإلخــاللوتغــريات املنــاخ و ،الســكانو 
بط ــا مــن حتــوالت و ،مفهــوم التنميــة ـرت ا يـ ـ يــتم يف النمــو الــدائمســتدامة و جــل تبــين سياســات للتنميــة الشــاملة املمــن أ،منــو اقتصــاديومـ

وصــول إن.1اخل...الالحقــةاألجيــالمراعــاة حقــوق واحلفــاظ علــى احليــاة واملنــاخ والثــروات و ،االســتخدام العقــالين للمــواردإطارمهــا
ــــــــة املســــــــتدامة ــــــــة،الفكــــــــر التنمــــــــوي ليجعــــــــل مــــــــن التنمي ــــــــة عاملي ــــــــتنتمدرســــــــة فكري امي شــــــــر يف معظــــــــم دول العــــــــامل الصــــــــناعي والّن

لتحقيــق كــنمط تنمــوي يتعامــل مــع النشــاطات االقتصــادية اهلادفــة،تطالــب بتطبيقهــاعلــى حــد ســواء، وتتبناهــا هيئــات شــعبية ورمسيــة و 
عمليـات مكملـة أاعلى ،أخرىاملوارد الطبيعية من جهة احملافظة على البيئة و إجراءاتمع و ،من جهةمعدالت منو اقتصادي منشود

يــــــة حيـــــاة جيـــــدة للســــــكان نـــــه الســـــبيل الوحيــــــد لضـــــمان حتقيـــــق نوعإىل ذلـــــك علــــــى أينظـــــر و ،وليســـــت متناقضــــــةلبعضـــــها الـــــبعض
مدارس متعددة االختصاص تكاملـت بـني الفكـر التنمـويمراحل خمتلفة و ذلك التطور كان عرب إن. 2يف املستقبلاألجياليف احلاضر و 

اا و أبعادهــــــاحتديــــــد و ،هــــــوم التنميــــــة الشــــــاملة املســــــتدامةتطــــــوير مفيف،الفكــــــر البيئــــــيو  ــــــه و ،حتقيقهــــــاأدواتومؤشــــــر هــــــو مــــــا نتناول
.أدناهقاط من خالل الن

كانت لـه ،عالقتـه بـالفكر البيئـي يرصـد تطـور تـارخيي متـداخلمـوي و املتتبـع للفكـر التن: المسـتدامةخلفيات ظهور فكر التنميـة :أوال
مرجعيـة لـدوافع ،3)1972(ن سـنة يعتقـدون بـأالكثـري مـن البـاحثني يف جمـال التنميـةأنّ غـم ظهور فكـر التنميـة املسـتدامة، ر خلفيات ل

كانـت و تقـدما أكثـرعلـى املناقشـة نظريـات تنمويـة تالثمانينـات للقـرن املاضـي طغـنات و السـبعيأواخرحبلول و ،فكر التنمية املستدامة
تصادية على املسائل ثر السياسات االقجرى حتليل أو ،نميةالتّ مو و ا ومشوال بالنسبة للنّ عمقً أكثرنظر تلك النظريات تنطوي على وجهة

رغم و ، 4)البيئيةاجلوانبالتلوث ضمن و نضوب املوارد االقتصاديةو ،يةالتوزيع ضمن اجلوانب االجتماعالفقر و (البيئية مثل االجتماعية و 

مستدامة التنمیة الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر، منشورات بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي للتنمیة ال: صالح صالحي1
.628،ص 2008، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، مطبعة دار الھدى، 2008افریل 7،8والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة المنعقد أیام 

.15، ص2007التنمیة المستدیمة، فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا، دار الصفاء للنشر لتوزیع، عمان، األردن، : عثمان محمد غنیم، ماجد أحمد2
یر، حدود النمو، من طرف نادي روما ، المنظمة غیر الحكومیة مكونة من ثالثین شخصا من العلماء والمفكرین ھي السنة التي نشر فیھا تقر3

لبحث موضوع المأزق الحالي للبشریة والمستقبل الذي 1968واالقتصادیین، ورجال األعمال ومسئولین مدنیین، عقدت أعمالھا في روما، إیطالیا خالل أفریل 
.www.enwikipedia.org، انظر 2100یواجھ اإلنسان وكان ذلك التقریر یحمل توقعات متشائمة بحلول 

المستدامة وأبعادھا، منشورات بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي للتنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، مرجع إشكالیة التنمیة: عمار عماري4
.36سبق ذكره، ص

www.enwikipedia.org
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هريمــــان دايل (كمــــا اقــــرتح ،االســــتدامةإدارةه علــــم اقتصــــاد و نّــــالــــذي عــــرف علــــى أ،الـــزخم الفكــــري املصــــاحب مــــن االقتصــــاد البيئــــي
(H.dally1تنميــــــة كلمــــــة أن(Development) منــــــوبينمــــــا كلمــــــة،اتمــــــعاد و أن تعــــــين تغــــــريات يف هيكــــــل االقتصــــــجيــــــب
(growth)يكــــون مســــتداما بيئيــــا لتكــــون التنميــــة املســــتدامة كمفهــــوم مقبــــول لــــدى غالــــب أنو ،تعــــين زيــــادة يف حجــــم االقتصــــاد

,Fisher)سكنيو فيشر(كل من قد ناقش أحباثو ،االقتصاديني البيئيني Allen. Knees كمـا تطـرق و اقتصادياتهو التلوثحول
ويسـتخلص مـن تلـك النظريـات ،يف ربـط االقتصـاد بالبيئـة)روجـنيو جورجيسكوولندجب(نظريات و ،)وڤلبي(اخلارجيةاآلثارملفهوم 

الفقر ظـاهرة اقتصـادية جمتمعيـة بيئيـة تتحـدد بالعمليـة أن،إذالبيئة عند مفهوم الفقر"نه أالدراساتو 
التفكـري يف إعـادةإن.2"خصائصـهومنطـا للمجتمـع و هـي تشـكل ركنـا ومعلمـا للبيئـة االجتماعيـةو ،حتديـدهاتؤثر بقـوة يف و ،االقتصادية

كانت و ،بأسـرهالذي سبب حتـديات تشـغل العامل،اديالبيئية بعد املشكالت النامجة عن النمو االقتصاجلوانب االقتصادية واالجتماعية و 
زعمــاء الفكــر أشــهرالــذي يعــد مــن ،)ســرييت كــال(كمــا طالــب بــذلك،األساســيةالتعــديالت إجــراءو دافعــا لتصــحيح الفكــر التنمــوي

صـياغة إعـادةإىلحنـن حنتـاج بشـكل خمتلـف أيضـابل التفكري ،لفحنن ال حنتاج فقط للتصرف بشكل خمت"التنموي التشاؤمي بالقول 
يتضـح مـن دعـوة االقتصـادي الربيطـاين و ،3"األجيـالنظـام قيمـي حيـتفظ مببـادئ التواصـل عـرب إىلحنتـاج وحنتاج لتغري الثقافـة و ،مفرداتنا

ــــو ،باملؤسســــات الدوليــــةاإلداريــــةالعديــــد مــــن املهــــام الدبلوماســــية و الــــذي شــــغل كــــالتغري األخــــرىه الــــيت عمــــل علــــى تضــــمينها يف كتب
climat)املناخي change)، األعمـالعـامل واالستدامة و(sustainable earth and worldaffairs)،الفكـر التنمـوي الشـامل إن

الــيت ،املبــادئ القيميــة احلضــاريةحتديــد االرتبــاط بــالنظم و إىل، و تغيــري للــنمط الثقــايفصــياغة و إعــادةيف ظــل مــنهج االســتدامة يتطلــب 
املتحــدة حــول األمــمقــد ترافــق مــع مــؤمترات دوليــة كمــؤمتر ذلــك التطــور يف الفكــر التنمــوي املســتدامإنّ ، األجيــالتضــمن التواصــل بــني 

ن تقريـر قـد كـاو ،املتحدة للبيئةاألمميف برنامج كما مت جتسيد ذلك،البيئةدعم فكرة الرتابط بني التنمية و الذي،)1972سنة (البيئة 
مث كانــت ،4صــدر بعنــوان مســتقبلنا املشــرتكالــذيللتنميــة املســتدامة و األساســياملرتكــز )1987ســنة(التنميــة اللجنــة الدوليــة للبيئــة و 
العشــرين دعامــات مفصــلية يف تطــور الفكــر التنمــوي مــن طــرف القــرن الواحــد و أجنــدةو )1992ســنة (األرضتوصــيات مــؤمتر قمــة 

يتكامــل فيــه اجلانــب اكليــاإطــار تتضــمن هــذه املبــادرة و ،الشــامل للتنميــةاإلطــار،5الفــاعلني الــدوليني
اســـات مـــن الدر و ،ولنياملســؤ اخلـــرباء و إن ذلــك الـــرتاكم الفكـــري مــن آراءالبشـــريلــي مـــع اهليكـــل االجتمــاعي و املـــايل الكو ،االقتصــادي

.مؤشرات قياسهاحتقيقها و آلياتو أبعادهامن حيث مدلوهلا و ،املة املستدامةقد سامهت يف تطور فكر التنمية الشاملؤمترات الدولية،و 

1 H. dally, costanzal.R: Goals agenda and Policy recommendations for Ecological economies, the science and management
of sustainability, Colombia university,1991, p4.

، دمشق، سوریا، جانفي، 33، العدد "قضایا راھنة"التنمیة المستدامة، مقاربة نقدیة عربیة إصدارات المركز العربي للدراسات اإلستراتیجیة: الزعیم عصام2
.29، ص2007

3Cir crisping tickle: Sustainable development and the energy industries, London,1997, p24.
. كتاب عالم المعرفة،مرجع سبق ذكره: محمد كامل عارف4

5World bank, world development report, 1996 .
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طرحهـا مفهـوم التنميـة ن هنـاك صـعوبات كبـرية يبـأ،:مفهوم التنمية الشاملة المستدامة:ثانيا
تعريـــف موحـــد شـــامل للتنميـــة إىلالشـــيء الـــذي جعـــل مـــن الصـــعب الوصـــول ع لتعـــدد املقاربـــات الـــيت تناولتـــه،ذلـــك راجـــو ،املســـتدامة
سياسية تنطـوي دية واجتماعية و هي عبارة عن سريورة اقتصا،التنمية املستدامة بصفة عامةأنّ كل املقاربات على تأكيدمع ،املستدامة

مما عدد تعاريف التنمية املستدامة تعـدد ، و 1بشكل عاماألرضيفرض حتسني شروط احلياة البشرية على كوكب ،على حنو من التناسق
sustainable)املفـــردات املتداولـــة لتعريـــب مصـــطلح development)،كـــأول،التنميـــةتقريـــر اللجنـــة العامليـــة للبيئـــة و الـــذي تضـــمنه

ــــــذي عــــــرف بامسو ،اســــــتعمال رمســــــي ودويل مــــــن طــــــرف رئــــــيس اللجنــــــة مســــــتقبلنا املشــــــرتك(املعنــــــونو 2(Brandtland)تقريــــــرهــــــاال
Our Common future)( لتنميــة االتنميـة املسـتدامة و و ،والتنميــة البيئيـةلإلدامـةالتنميـة القابلـة التنميــة املتواصـلة و إىل، حيـث تـرجم

كعلــم ،أيضـاختصصـات خمتلفــة املصـطلح يتنـاول مســتويات خمتلفـة وجمــاالت خمتلفـة و و ،اخل...سـتدميةامل
فـثم مـا يزيـد علـى سـتني ،ددت تعريفـات التنميـة املسـتدامةلـذلك حتـاخل، و ...الصـحةو السياسـة و االجتمـاع االقتصـاد و و االقتصاد البيئـي 

: ما يليأبرزهامن و ،3تعريفا هلذا النوع من التنمية
املقبلـة األجيـالمـن دون املسـاومة علـى قـدرة ،هي تنمية تضمن استجابة حلاجات احلاضر: التنميةتعريف اللجنة العالمية للبيئة و )أ

4.
Philippeفيليـب وبيتـر (تعريـف )ب agrion and Peter Howitt( : بعـني االعتبـار لـيس فقـط رفاهيـة تؤخـذهـي التنميـة الـيت

اإلحــاللإمكانيــاتبعــني االعتبــار كافــة تأخــذو ،حيــث حتــدد الرفاهيــة بوضــوحأيضــااملســتقبل أجيــاللكــن رفاهيــة و ،احلاليــةاألجيــال
.5االستهالكنتاج و التكاليف البيئية لإلق اليت تطرحها حمدودية املوارد و العوائكافة و الرأمساليةبني السلع التكنولوجي

: تعريف شبكة التنمية المستدامة بالبنك الدولي)ج
تقـدم اقتصـادي واجتمـاعي إلبـرازمن املتاحـة للجيـل احلـايل أفضلمبا يسمح بتوفري فرص و أهدافها،املستقبل على حتقيق أجيالبقدرة 

الـيت صـدرت عـن التعـاريف إنّ . 6األجـلطويلـة األهـدافو األجـلالقصـرية األهداففهي حلقة الوصل اليت ال غىن عنها بني ،بشريو 
لكــي ،حتســينهاأوحتــافظ علــى املــوارد البيئيــة املــوارد االقتصــادية بطريقــةإدارةتركــز علــى الســابقةاملــؤمترات الدوليــة املنظمــات الدوليــة و 

الــيت و ،االســتهالكإمكانيــةتعــين االســتدامة علــى املســتوى اجلزئــي عــدم تنــاقص و أفضــل، تعــيش حيــاة أناملقبلــة مــن األجيــالتــتمكن 

المتاحة،مرجع سبق ذكره، مقاربة اقتصادیة في إشكالیة المفاھیم واألبعاد، منشورات بحوث ملتقى التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد : مبارك بوعشة1
.59ص 

.. Gro Harlm Brundtlandرئیسة وزراء النرویج خالل تلك الفترة 2
3 Kozlowski and hill G; To wards planning for sustainable development – a guide for the ultimate environmental threshold
(uet) method ashgat publications, Sydney, 1998.

.30، صكتاب عالم المعرفة، مرجع سبق ذكره: محمد كامل عارف4
5 Philippe Aghion et peter Hewitt; endogenous growth theory, Massachusetts institute of technology, third printing 1999,
p156.

www.worldbank.com:شبكة التنمیة المستدامة على الرابط 6
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مـع ،التقـدم التكنولـوجيبالتـايل يتضـمن و املـال احملسـوب يف شـروط الكفـاءةرأسبأرصـدةهـذه تتعلـق ، و اإلنتـاجبإمكانيةبدورها ترتبط 
.1"املال لتحقيق النمو املستدامرأسأرصدةاعتبار املوارد البيئية كجزء من 

ال منـط تنمـوي فّعـإطـاريف اهليكليـةاألطـرواستغالل التطورات التكنولوجية و ،املوارد الطبيعيةإدارةيتطلب بلوغ ذلك النمو املستدامإن
غلــــــــب تعـــــــــاريف التنميـــــــــة املســــــــتدامة تركـــــــــز علـــــــــى احملافظـــــــــة أأنّ غم مـــــــــن بـــــــــالرّ و للبيئـــــــــة،مالئــــــــم مقبـــــــــول اجتماعيـــــــــا و و ،اقتصــــــــاديا

هـي عمليـة "بل ،جامـدةأوتدامة ليسـت حالـة انسـجام ثابتـة فالتنمية املسـ،الالحقةاألجيالضمان حق و ،احلايلعلى حاجيات اجليل 
ــــــةتوجيــــــه االســــــتثمارات ومســــــرية التنميــــــة ، و ل املــــــواردتغــــــري يكــــــون فيهــــــا اســــــتغال يف اتســــــاق مــــــع لتحــــــول املؤسســــــايتوا،التكنولوجي

املســتدامة بتعريــف شــامل مــن خــالل ربــط التنميــة نميــة الشــاملة لــذلك عرفــت التّ ، و 2"مــع حاجــات احلاضــر علــى حــد ســواءو ،املســتقبل
واالجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية مـوي حيقـق االسـتدامة االقتصـادية منـوذج تنإطـارعمليـة تغيـري شـاملة يف أـاعلى ،باالستدامةالشاملة 

مــا يرتتــب و ،املســتقبليةة يف تلبيــة االحتياجــات احلاليــة و جنازيــتزايــد املقــدرة اإلو ،البيئيــة الــيت تضــمن تطــور الكفــاءة االســتخدامية للمــواردو 
ــــــــــــــعلــــــــــــــى ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن تغــــــــــــــريّ  كنولوجيــــــــــــــات املرتبطــــــــــــــة التّ و اإلنتاجيــــــــــــــةاألســــــــــــــاليبو لوك االســــــــــــــتهالكيات جوهريــــــــــــــة يف الّس

إطــارإىليــؤديالزمــاين بشــكل و ،والقطــاعيونظــم توزيــع الثــروة و ،ــا
اإلقليميــــةواملؤسســــية اخلاصـــة والعامــــة الوطنيـــة و ،اجلماعيـــةوالبيئيـــة واالجتماعيــــة والسياســـية الفرديــــة و ،االســـتدامة الشـــاملة االقتصــــادية

بط ا من موارد وثروات و ،ليت تضمن االستدامة االقتصاديةا،الدوليةو  يرت بط ـا مـن تنـوع و استدامة بيئيةو إمكانياتوما  يرت تطـور وما 
بط ــا مـن اســتقالل وسـيادة و ،واســتدامة بيئيـةللخصوصـيات الثقافيـة ـرت ا ي ـ الــيت و ،مبـادئ احلكــم الراشـدإطــاروـم

مليات تغريّ نمية الشاملة املستدامة تنطوي على عالتّ أنّ من خالل التعاريف السابقة يتضح و . 3منو اقتصادي مستدامإىلتؤدي مجيعها 
بـني مكونـات ،مـنهج حضـاري يرتكـز علـى العدالـة االجتماعيـةإطارالسياسية يف والبيئية والثقافية و ،للجوانب االقتصادية واالجتماعية

باســـــــــــــــــتخدام نظـــــــــــــــــم راشـــــــــــــــــدة يف منـــــــــــــــــاحي احليـــــــــــــــــاة القادمـــــــــــــــــةق األجيـــــــــــــــــالحيـــــــــــــــــافظ علـــــــــــــــــى حقـــــــــــــــــو و اجليـــــــــــــــــل احلـــــــــــــــــايل، 
.األساسيةو أبعادهابكل ،اتمعية

فيمـا هـو نميـة الـيت يكـون فيهـا تـداخال التّ أـانميـة املسـتدامة تركـز علـى غلب تعـاريف التّ أإنّ :التنمية الشاملة المستدامةأبعاد:ثالثا
النوعيـة هلـذه ة و العناصـر الكميـو األبعادذلك لشدة تداخل و ،ميكن فصل عناصرها عن بعضها البعضال و ،اقتصادي واجتماعي وبيئي

يف الدراســـات وتقـــارير أويف معظـــم توصـــيات املـــؤمترات الدوليـــة املتعلقـــة بالتنميـــة املســـتدامة تأكيـــدهاقـــد متّ األبعـــادتلـــك إنّ . 4التنميـــة

1 Nicolas .J. dean. A: Economics and Environment survey of issues and policy options aced economics studies N° 16- 1991,
p14.

.31، صكتاب عالم المعرفة، مرجع سبق ذكره: محمد كامل عارف2
الكفاءة االستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر، منشورات بحوث ملتقى التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة التنمیة الشاملة المستدامة و: صالح صالحي3

.870للموارد المتاحة، مرجع سبق ذكره، ص
4 Edward Barbier: The concept of sustainable economic – development environmental conservation, vole 14 N° 2,
1987.p101-110.
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نميـة يف حتقيـق التّ أساسـيةأدواتبكوـا،1األعمـالبيئـة االقتصـادية و بـاألعوانكـذلك الدراسـات املتعلقـة و ،اهليئات الدوليةاملؤسسات و 
:األبعادمن هذه املستدامة و الشاملة

حتقيـق التنميـة الشـاملة املسـتدامة هـي قبـول إىلالسياسـات االقتصـادية اهلادفـة إنّ : للتنميـة الشـاملة المسـتدامةالبعد االقتصادي )أ
ــــــــة ــــــــة تنشــــــــيط يراعــــــــي املســــــــؤولية البيئي ــــــــل يف تنشــــــــيط التنمي ــــــــى او ،التحــــــــدي املتمث ــــــــة يف السياســــــــات لتيرتكــــــــز عل حــــــــوالت اجلوهري

تكون مقتضيات النشاط االقتصادي أن، فالبعد االقتصادي يستوجب 2كلفةأكثرعن قبول هذا التحدي سيكون التأخرأنيف حني 
اســتخدام تراقــب توزيــع و تضــبط و بيئيــةو ،جبائيــةخــالل االلتــزام مبنظومــة قانونيــة وحماســبية و مــن،برمتــه يســتهدف حتقيــق النمــو املســتدام

القادمـة لكـل مكونـات املنظومـة االقتصـادية األجيـالبضـمانات حقـوق و ،اإلنصـاف يف الوقـت احلـايلالعدالة و إطاريف ،مصادر الثروة
تلـــك املنظومـــة الشـــاملة إطـــاريف التوزيـــعو االســـتهالكوالـــدخل و اإلنتـــاجإىلفنياتـــهواالبتكـــار التكنولـــوجي و ،والتمويـــلمـــن االســـتثمار

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــةتحــــــــــــــــوالت االقتصــــــــــــــــادية و لاســــــــــــــــتوعبة للتغــــــــــــــــريات و املرنــــــــــــــــة امل،املتكامل ــــــــــــــــاجأســــــــــــــــاليبيف االجتماعي والتوزيــــــــــــــــع اإلنت
قيـق التنميـة الشـاملة املسـتدامة اهلادفـة لتح،مستلزمات املنظومة االقتصـاديةالسلوك املستدام يف كل مشتمالت و مبا حيقق ،االستهالكو 

.األخرىاألبعادانسجام مع ويف تناسق و 
قتصـاد مـرتبط بكون عامل اال،خمتلفةحضارات البعد خرباء من ثقافات و هذاتوافق علىي: الثقافي الحضاريي و بعد االجتماعال)ب

لة املســـــــــــتدامة الـــــــــــيت تعـــــــــــاجل الفقـــــــــــر تتحقـــــــــــق التنميـــــــــــة الشـــــــــــامإطارهـــــــــــاالـــــــــــيت يف ،الثقافيـــــــــــة احلضـــــــــــاريةبـــــــــــالقيم االجتماعيـــــــــــة و 
تكــون أندف وــ،االجتماعيــة املختلفــةاألمــراضتكــافح و ،تــوفر شــروط الرعايــة الصــحيةو ،تقلــيص الفــوارق االجتماعيــةو ،واحلرمــان

اتمــعمنصــفمســتغل لثمارهــا بشــكل عــادل و و ،ومــتحكم فيهــااإلنســانالتنميــة نابعــة مــن  ـل  اخـ إطــاريف بــني كــل فئاتــه املختلفــة و د
مسـتوعبة و ،االجتماعيـةاألبعـادواعيـة مبتطلبـات مـن خـالل منظومـة اجتماعيـة شـاملة و إاللـن يكـون ذلـك و ،الساميةاإلنسانيةاملبادئ 

اا تحدي مـن كـل اآلفـات مايـة البشـريةاحلة للمسـاواة يف توزيـع املـوارد و الضـامن،حلضـارية السـاميةمنظومـة القـيم االجتماعيـة واإطـاريف ل
.االجتماعية

يف مـا خلفتـه مـن كـوارث متالحقـةو ،التنميـة الضـارة بالبيئـةأمناطإن:البعد البيئي)ج
إطــارجل يف أن تعــاالبيئيــة جيــب األوبئــةو األمــراضوتــدهور طبقــة األوزون و ،امليــاه واالحتبــاس احلــراريوشــح،اســتنزاف املــواردو إتــالف

مكوناتـه ضـمن منظومـة النظام البيئي و ية و مستدامة حتافظ على املوارد االقتصادملستدامة، من خالل سياسات راشدة و التنمية الشاملة ا
اـــــــــــابكـــــــــــل ،البيئيـــــــــــةلة للسياســـــــــــات مشـــــــــــا اأساســـــــــــيً ا ممـــــــــــا جيعـــــــــــل مـــــــــــن البعـــــــــــد البيئـــــــــــي بعـــــــــــدً )سنفصـــــــــــل فيهـــــــــــا الحقـــــــــــا(أدو
أبعـاد التنميـة الشـاملة لكـل جوانـب و كل ذلك يتطلب االلتزام يف اجلانب السياسي باحلكم الراشـدو ،التنمية الشاملة املستدامةإطاريف 
:تدامة كما مت تصوره يف الشكل التايلاملس

1 Le guide du développement durable en Enterprise 2009.
، المجلد األول، القرارات التي اتخذھا المؤتمر، مجلة 1992جوان 14إلى 3تقریر مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة و التنمیة،ریو دي جانیرو، : األمم المتحدة2

.21، ص، نیویورك1992جویلیة 02، العدد 29التمویل والتنمیة، المجلد 
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أبعاد التنمية الشاملة المستدامة: )3-1(الشكل

631، مرجع سابق، صالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر/ صالح صالحي : المصدر

ــم:رابعــا ــرات التّ ؤّش واالهتمــام ،البيئــةاالقتصــاد و إدارةالتنميــة الشــاملة املســتدامة مــنهج تنمــوي متكامــل يف : املة المســتدامةنميــة الشَّ
ااالت البشرية و  احملليـة والوطنيـة يـةاملكانعلـى املسـتويات الزمنيـة و املراجعةو ،ملؤسسية يتطلب عمليات املراقبة واملرافقة واملقارنةالقدرة اب

أبعادهـــاالــيت هـــي عمليــة تفاعليـــة بكــل و ،اهلادفــة لبلـــوغ حتقيــق التنميــة املســـتدامةاءاتاإلجـــر السياســات و يصـــحح ليصــوب و ،والعامليــة
ـمواو  غـــريات املرتبطـــة تتـــؤثر كـــذلك يف املأـــابـــل ،جـــل بلوغهـــا فحســـباألهـــداف الـــيت وضـــعت مـــن أ، فالسياســـات ال تـــؤثر يف مضــ

يقتضـي و ،قدر كبري مـن الرباعـةإىلحيتاج أمراحتياجات البيئة و ،الرفاه االجتماعياالقتصادية و األنشطةوازن بني فتحقيق التبأبعادها،
ــــــــــــةاالقتصــــــــــــادياألبعــــــــــــادالبــــــــــــد مــــــــــــن دمــــــــــــج و صــــــــــــنع القــــــــــــرار،أمنــــــــــــاطتغيــــــــــــري  ــــــــــــة املؤ و ،ة واالجتماعيــــــــــــة والبيئي سســــــــــــية يف عملي
يتطلـب عـددا كبـريا األبعـادقيـاس مـدى اسـتدامة التنميـة بشـموهلا لكـل إن،1التنمية املستدامةإىلليتسىن سلوك الطريق املؤدي ،التنمية

قـد أعـدت جلنـة و ،مركبـةيتطلـب مؤشـراتممـا يصـعب عمليـة القيـاس و ،ا بينهـاالتشـابكات يف مـطات و لقياس تلك الرتاب،من املؤشرات
وفقـا ملعطيـات برنـامج ،جـدول ملؤشـرات التنميـة املسـتدامةإعـدادإىلبرنامج عمـل يهـدف ،)1995سنة (2(CSD)التنمية املستدامة

مت و ،(OCED)التنميــة االقتصــادية ومنظمــة التعــاون و (PNUD)املتحــدة للتنميــة األمــمبرنــامج و ،(PNUE)املتحــدة للبيئــة األمــم
كــــــــــــل هــــــــــــذه املؤشــــــــــــرات لصــــــــــــعوبات اعتمــــــــــــادو ،)1992ســــــــــــنة (األرضبعــــــــــــد مــــــــــــؤمتر قمــــــــــــة امؤشــــــــــــر )134(حتديــــــــــــدها يف 

بيئيــة و اقتصــادية و اجتماعيــة (فئــات رئيســية أربــعإىلمصــنفة ،مؤشــرا)59(حتديــد القائمــة يف جلنــة التنميــة املســتدامةأعــادت،ميــدانيا
األهــدافاملتصـلة بقيـاس اجلهــد املبـذول لتحقيـق األساســيةخيتـار منهـا جمموعــة مناسـبة مـن املؤشـرات أنميكـن لكـل بلــد ،3)مؤسسـيةو 

.4، ص 2001نیویورك، سنة –تطبیق مؤشرات التنمیة المستدامة في بلدان االسكوا : اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا االسكوا1
19922ھي لجنة انبثقت عن مؤتمر األمم المتحدة، قمة األرض بالبرازیل سنة  CSD: commission on sustainable development united nation.

انظر 2000المقترحة من لجنة التنمیة المستدامة سنة 59القائمة األساسیة لمؤشرات التنمیة المستدامة ال3
United Nations commission on sustainable development indicators of sustainable development: frame work and
methodologies, United Nations publication, sales N° E97, p11-17.

البعد السیاسي

المستدامةوالتنميةالراشدالجبائيللنظامالفكرياإلطار..............................األولالفصل

-47-

أبعاد التنمية الشاملة المستدامة: )3-1(الشكل

631، مرجع سابق، صالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر/ صالح صالحي : المصدر

ــم:رابعــا ــرات التّ ؤّش واالهتمــام ،البيئــةاالقتصــاد و إدارةالتنميــة الشــاملة املســتدامة مــنهج تنمــوي متكامــل يف : املة المســتدامةنميــة الشَّ
ااالت البشرية و  احملليـة والوطنيـة يـةاملكانعلـى املسـتويات الزمنيـة و املراجعةو ،ملؤسسية يتطلب عمليات املراقبة واملرافقة واملقارنةالقدرة اب

أبعادهـــاالــيت هـــي عمليــة تفاعليـــة بكــل و ،اهلادفــة لبلـــوغ حتقيــق التنميــة املســـتدامةاءاتاإلجـــر السياســات و يصـــحح ليصــوب و ،والعامليــة
ـمواو  غـــريات املرتبطـــة تتـــؤثر كـــذلك يف املأـــابـــل ،جـــل بلوغهـــا فحســـباألهـــداف الـــيت وضـــعت مـــن أ، فالسياســـات ال تـــؤثر يف مضــ

يقتضـي و ،قدر كبري مـن الرباعـةإىلحيتاج أمراحتياجات البيئة و ،الرفاه االجتماعياالقتصادية و األنشطةوازن بني فتحقيق التبأبعادها،
ــــــــــــةاالقتصــــــــــــادياألبعــــــــــــادالبــــــــــــد مــــــــــــن دمــــــــــــج و صــــــــــــنع القــــــــــــرار،أمنــــــــــــاطتغيــــــــــــري  ــــــــــــة املؤ و ،ة واالجتماعيــــــــــــة والبيئي سســــــــــــية يف عملي
يتطلـب عـددا كبـريا األبعـادقيـاس مـدى اسـتدامة التنميـة بشـموهلا لكـل إن،1التنمية املستدامةإىلليتسىن سلوك الطريق املؤدي ،التنمية

قـد أعـدت جلنـة و ،مركبـةيتطلـب مؤشـراتممـا يصـعب عمليـة القيـاس و ،ا بينهـاالتشـابكات يف مـطات و لقياس تلك الرتاب،من املؤشرات
وفقـا ملعطيـات برنـامج ،جـدول ملؤشـرات التنميـة املسـتدامةإعـدادإىلبرنامج عمـل يهـدف ،)1995سنة (2(CSD)التنمية املستدامة

مت و ،(OCED)التنميــة االقتصــادية ومنظمــة التعــاون و (PNUD)املتحــدة للتنميــة األمــمبرنــامج و ،(PNUE)املتحــدة للبيئــة األمــم
كــــــــــــل هــــــــــــذه املؤشــــــــــــرات لصــــــــــــعوبات اعتمــــــــــــادو ،)1992ســــــــــــنة (األرضبعــــــــــــد مــــــــــــؤمتر قمــــــــــــة امؤشــــــــــــر )134(حتديــــــــــــدها يف 

بيئيــة و اقتصــادية و اجتماعيــة (فئــات رئيســية أربــعإىلمصــنفة ،مؤشــرا)59(حتديــد القائمــة يف جلنــة التنميــة املســتدامةأعــادت،ميــدانيا
األهــدافاملتصـلة بقيـاس اجلهــد املبـذول لتحقيـق األساســيةخيتـار منهـا جمموعــة مناسـبة مـن املؤشـرات أنميكـن لكـل بلــد ،3)مؤسسـيةو 

.4، ص 2001نیویورك، سنة –تطبیق مؤشرات التنمیة المستدامة في بلدان االسكوا : اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا االسكوا1
19922ھي لجنة انبثقت عن مؤتمر األمم المتحدة، قمة األرض بالبرازیل سنة  CSD: commission on sustainable development united nation.
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يتطلـب عـددا كبـريا األبعـادقيـاس مـدى اسـتدامة التنميـة بشـموهلا لكـل إن،1التنمية املستدامةإىلليتسىن سلوك الطريق املؤدي ،التنمية

قـد أعـدت جلنـة و ،مركبـةيتطلـب مؤشـراتممـا يصـعب عمليـة القيـاس و ،ا بينهـاالتشـابكات يف مـطات و لقياس تلك الرتاب،من املؤشرات
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بيئيــة و اقتصــادية و اجتماعيــة (فئــات رئيســية أربــعإىلمصــنفة ،مؤشــرا)59(حتديــد القائمــة يف جلنــة التنميــة املســتدامةأعــادت،ميــدانيا
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وطــــــين أومقارنــــــة علــــــى مســــــتوى حملــــــي أو،قطــــــاع حمــــــددأومكــــــان مــــــا أو،املعلومــــــات املتــــــوفرة لفــــــرتة مــــــاإىلاســــــتنادا ،املنشــــــودة
مــدى مقارنتهــا يفوفــرز مــا هــو متــاح مــن املؤشــرات و ،عــدد حمــدودإىللوصــول مليــة اختيــار املؤشــرات يســعى فيهــا لعخل، و ا...عــامليأو

املعــــامالت و (indicators)، كمــــا يســــتند يف اختيــــار املؤشــــرات 1املفاضــــلة بينهــــا طبقــــا هلــــذا املعيــــارو ،غناهــــا النســــيب باملعلومــــات
(indices)مـدى االجنـاز يف الوقـت احملـدد و ،آلياتـهالتصـحيح يف املسـار التنمـوي و أواحلاجة الداعية للتعـديل و ،حتديد املعوقاتإىل
لوالا تشــكل لوحــة اضــبط املؤشــرات و إن. أو دوليــةســواء كانــت حمليــة ،ســابقةأوضــاعباملقارنــة مــع  ـد يف ،لقيــادة ملتخــذي القــراراتمـ

شــد علــى خمتلــف االحتكــام للحكــم الراأســاسو ،هــي مــن مقتضــيات ترشــيد العمليــة التنمويــةضــبط وتوجيــه ومراقبــة العمليــة التنمويــة، و 
اـامؤشرات التنميـة تناسـبا مـع تطـور مفهـوم التنميـةإعدادلقد تطورت عملية املستويات الكلية أو اجلزئية، ة لـذلك مت قيـاس التنميـو ،ذ

إدخــاليف مرحلــة الحقــة مت و ،هــي النمــو االقتصــاديأــاإىلحينمــا كــان ينظــر للتنميــة ،النــاتج احمللــيإمجــايلرد مــن مبؤشــر نصــيب الفــ
واملعـدل السـنوي ) ينمعامل جيـ(الذي يسمى ،دم املساواةمعامل عكنسبة الفقر بني السكان و ،تماعيةمؤشرات تتعلق باحلاجات االج

مبفهــوم "مؤشــرات تتعلــقإدخــاليف مرحلــة الحقــة مت و ،اإلمجــايلنســبة الزيــادة احلقيقيــة يف نصــيب الفــرد مــن النــاتج احمللــي و ،للتضــخم
حتســني ظــروف الســكان أســاسعلــى أهــدافهاتصــاغ و ،الــيت تعــين تلــك التنميــة الــيت ،التنميــة الشــاملة

)1990(املتحــدة تقريــر التنميــة البشــرية ســنة األمــمأصــدرت، مث 2"معــدالت النمــو االقتصــادي فقــطجــل زيــادة لــيس مــن أو العــاديني
مســتوى املعيشــة الكرميــة واحليــاة الصــحية "ن خــالل الســكان مــأمــامعمليــة توســيع اخليــارات املتاحــة أــاعرفــت التنميــة البشــرية علــى و 
معـــدل و معـــدل العمـــر املتوقـــعو ،تضـــمينها يف مؤشـــرات تتعلـــق مبتوســـط الـــدخل احلقيقـــي للفـــردكـــل تلـــك اجلوانـــب متّ و ،فـــرص التعلـــيمو 

حسـب أبعـاد التنميـة املسـتدامةبـرز تلـك املؤشـرات مـن أو ،4هي التقارير اليت تصدر سنويا منذ تلك السـنة، و 3"اخل...التحصيل العلمي
: ما يلي

نصيب الفـرد أمههامن ،لقياس هذا البعدامؤشرً )16(ستة عشر ،(CSD)جلنة التنمية املستدامة أفردتقد ف: البعد االقتصادي)أ
نســبة املســـاعدات اخلارجيــة مــن النـــاتج و ،تخدام املـــواد واملعــادنكثافــة اســو ،اإلمجــايلنســـبة االســتثمار مــن النـــاتج مــن الــدخل الــوطين و 

.اخل...وتدوير النفاياتإدارةل استهالك الطاقة السنوي للفرد و معدو ،اإلمجايل
كنســبة الســكان دون خــط الفقــر،اجلوانــب االجتماعيــةأهــمتضــمنت ،امؤشــرً )17(مت اعتمــاد ســبعة عشــر و :البعــد االجتمــاعي)ب
.اخل...اإلجراممعامل ومعدل البطالة والتغطية الصحية والتعليمية و ،لتوزيع الدخلمعامل جيينو 

.اخل...واستغالل املوارد الطبيعية،ات ونسبة التصحرتركز امللوثأبرزهامن ،امؤشرً )12(مت اعتماد اثين عشر و :د البيئيالبع)ج

.157، ص2009، القاھرة ، مصر، 3دراسة في  مفھوم التنمیة ومؤشراتھا ، دار الشروق، ط: التنمیة في عالم متغیر: إبراھیم العیسوي1
.435، ص1984لوطني للثقافة والفنون اآلداب ، الكویت، ، المجلس ا84المشكلة السكانیة وخرافة المالتوسیة الجدیدة ، كتاب عالم المعرفة رقم : زكي رمزي2

3 Undivisionfor sustainable development m national information indicator. Date of consultation. 20/05/2008
www.un.org/indicators

.)2012- 1990(المتحدة اإلنمائي، تقاریر التنمیة البشریة لسنوات برنامج األمم: انظر األمم المتحدة4

www.un.org/indicators
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دات الدوليـة اخلاصـة تطبيـق املعاهـو ،الوطنيـة للتنميـة املسـتدامةباإلسـرتاتيجيةتتعلـق ،مؤشـرات)06(تضمن ستة: البعد المؤسسي)د
حسـب ،العشـرينالقـرن احلـادي و أعمـالفيه جلـدول يستندالبعد املؤسسي إنّ . 1اخل...على البحث العلمياإلنفاقنسبة باالستدامة و 

ونقـل التكنولوجيـا السـليمة بيئيـا والتعـاون وبنـاء ،املاليـةاآلليـاتاملوارد و "هي ،فصول)08(املتحدة الذي تناول مثانيةاألممتوجيهات 
الوطنيــــة والتعــــاون الــــدويلاآلليــــاتو التــــدريبوالــــوعي العــــام و ،التعلــــيمتعزيــــز و املســــتدامةألغــــراض التنميــــةتســــخري العلــــم و ،القــــدرات

ولتعزيـز عمليـة اإلطـارضـمن ذلـك و 2"املعلومات الالزمة لعملية صـنع القـراراتو ،القانونية الدوليةاآللياتو بات املؤسسية الدولية الرتتيو 
كنظــام ،3االقتصــادية املتكاملــة يف مجيــع البلــداننظــام للمحاســبة البيئيــة و إنشــاءر تقــر ،مراقبــة عمليــة التنميــة الشــاملة املســتدامةضــبط و 

هـو املفهـوم الـذي عـرف الحقـا و ،املسـتقبلأجيـالبـات متطلّ و ،ازن بـني احتياجـات اجليـل احلاضـرحيقـق التـو ايفاستشـر معلومايت ورقايب و 
اإلنتاجيــةاألنشــطةمــن خــالل دمــج التكــاليف البيئيــة يف ،الشــاملة املسـتدامةنميــة لتحقيــق التّ هامــة أداةالــذي ميثــل و ،ة اخلضــراءباحملاسـب

الفاعلــة يف التنميـة الشـاملة املســتدامةاألطـرافمــن خـالل توضـيح املســؤولية االجتماعيـة ملختلـف و ،غريهـاواالسـتهالكية واالسـتثمارية و 
حتقيــق التنميــة الشــاملة أدواتمــن أساســيةكــأدواتباجلبايــة اخلضــراءالــيت عرفــت و ،البيئيــة والرســوم االيكولوجيــةاجلبايــة مت اســتخدامو 

لوضــع األساســيةيعــد املقدمــة ،معايريهــاو أبعادهــاشــاملة املســتدامة بكافــة جوانبهــا و الفهــم الصــحيح لعمليــة التنميــة الإن".املســتدامة
اتمعية توجيها سليما يؤدي و ،السياسات املالئمة الت  تحو اتمـع و إىلتوجيه ال حقـوق أجيالـهضـمان و ،تلبيـة احتياجاتـه احلاليةتطور 

اشــد ظــام اجلبــائي الرّ بــات النّ متطلَّ مــن مقتضــيات ذلــك الفهــم الصــحيح لعمليــة التنميــة الشــاملة املســتدامة البحــث يف إنّ . 4"ةاملتالحقــ
.إليه يف املبحث املوايلهو ما نتطرق و ،نمية املستدامةالتّ و 

1 Un indicators of sustainable development guidelines and methodologies,
بتصرف الباحث 03/04/2009بتاریخ www.un.org/arabicمحملة من الموقع 

.439تقریر مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة و التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص: األمم المتحدة2
.111نفس المرجع ص 3
لكفاءة االستخدامیة التنمیة الشاملة المستدامة و الكفاءة االستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر، منشورات بحوث ملتقى التنمیة المستدامة و ا: صالح صالحي 4

.870للموارد المتاحة، مرجع سبق ذكره، ص

www.un.org/arabic
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.املة المستدامةنمية الشالتّ اشد و لترابط النظام الجبائي الرّ الفكريةاألسس: الثالثالمبحث 
عوامـــل جنـــاح تفســـرييت ميكـــن االســـتفادة منهـــا يف رصـــد و املقاربـــات املهمـــة جـــدا الـــخل و مـــن املـــدامـــدخل السياســـات العامـــة يعـــدّ إنّ 

اــاكشــف معوّ فشــلها و أســبابإظهــارأو،السياســات التنمويــة السياســات الفكريــة ملرتكــزات األســستقيــيم مــن خــالل حتليــل و إذ،ق
األساسـيةعلـى مسـتوى القطاعـات و ،)اخل...بيئيـة والثقافيـة والسياسـيةالواالجتماعيـة و االقتصـادية (

ـحليـل والتّ ذلـك التّ نّ فـإاألعمـال،املختلفة يف بيئة املال و  ّ قيـيم ميّك الفكـري لنظـام اإلطـارانعـدامهما يف أو،كامـلالتّ ابط و ن مـن رصـد الـرت
اتمعيــةو ،ومنطلقاتــهاحلكــم ـة  اعـل لف وى ا ـ لـق ـن ا ـه ـم ّ جــانس و ودرجــة التّ مكوناـت قطــاع مثــل احلكومــة و ،فاعــل بــني تلــك الفواعــلالتّ و ابطالــرت

اـــا و لكـــلّ كأســـسيف بلـــوغ منظومـــة ســـيادية تعتمـــد احلكـــم الراشـــد،و األعمـــال زمـــه يف صـــنع السياســـات تلمكون
اتمعيةآللياتختضع املشاركة و د تلك املنظومة يف القطاعات السيادية تلتزم بقواعد مؤسسات جتسّ إجياديف و ،نمويةالتّ  بة  لرقا وحتتكم ا

الفكـــر إليهــاكمــا توصــل ،الشــفافيةو اإلفصــاحبقواعــد هايف انضــباطو ،اخل...نيــةالوطاءلة علــى كــل املســتويات الدوليــة و املســاحملاســبة و 
ارتبــاط النظــام مــن خــاللأو، نميــة املســتدامةتّ الو الدولــةاحلكــم و ن العالقــة بــني منــوذجبشــأتبايناتــه الفكريــةاالقتصــادي رغــم جتاذباتــه و 

هـــو مـــا نتناولـــه يف و ،الســـيادية الفاعلـــة لتحقيـــق التنميـــة الشـــاملة املســـتدامةاألدواتكأبرز،نميـــة الشـــاملة املســـتدامةالتّ اشـــد و اجلبـــائي الرّ 
.املطالب أدناه

.الحكم الراشد والتنمية الشاملة المستدامة√
.النظام الجبائي الراشد والتنمية الشاملة المستدامة√

الشاملة المستدامةالتنميةو الحكم الراشد :األولالمطلب 
البـاحثني يف ضـبط مـدلول املصـطلح علـى ظـرين و ال واسـعا يف اهتمامـات املنّ جـد،اخللفيات الفكريـة الباعثـة ملفهـوم احلكـم الراشـدأثارت

ــــةالتّ لألدبيــــاتنطــــاق املســــتوى املعــــريف  ــــة يف احلقــــل السياســــي و الرّ األوســــاطعلــــى نطــــاق اهتمامــــات و ،نموي مبختلــــف االقتصــــاديمسي
اما الوطنيــة و  توي ـ ــايف األمميــةلــدى اهليئــات و ،الدوليــةجلهويــة و امسـ ا مــه كــنمط لتســيري الــيت تقدضــمن براجمهــا املختلفــةو ،الدوليــةمؤمتر

لـذلك و نمـويالتّ األداءتقيـيم ويف ضـبط و املة املسـتدامةنمية الشّ التّ أبعادو ،ا له من عالقة بشىت مؤشرات وجماالتمل،ؤون العموميةالشّ 
: مة من خالل تناول النقاط التاليةاملة املستدانمية الشّ التّ شد و اخللفيات الفكرية للحكم الراإلبرازنتطرق 

."املؤشراتاخلصائص و "املؤسسايت للحكم الراشداملدلول النظري و √
.نمية البشرية املستدامةضمن مدونة التّ القانوين للحكم الراشدالتأصيلأسس√
.املة املستدامةنمية الشّ التّ و الراشدالتباينات الفكرية للحكم √

إثـارة املفـاهيم أكثـرمـن اشـديعترب مفهـوم احلكـم الرّ ":المؤشراتالخصائص و "مؤسساتي للحكم الراشد المدلول النظري وال: أوال
تــــداول لدارســــني و اأحبــــاثاســــة واالقتصــــاديني واالجتمــــاعيني و ا وضــــعه موضــــع اهتمــــام السّ ع جــــدً ضــــمن نطــــاق تــــداول واســــ،للجــــدل
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تداولـه قد جيد اجلدل الدائر حول هذا املفهوم تفسريا يف كونه مفهوما غالبا ما يـتمّ ، و خمتلف الفاعلني على مستويات عدةو اإلعالميني
بــذلك و ،1اجتماعيــة خاصــةو إقليميــةيف دوائــر و دةيف جمــاالت معرفيــة متعــدّ يتداولــه أخــرىمــن جهــة و ،دون الضــوابط العلميــة مــن جهــة

كــل ذلــك انعكــس علــى ،مقاربــات مؤسســية خمتلفــةو دةرؤى فكريــة نظريــة متعــدّ و ،اشــد ارتــبط باختالفــات منهجيــةاحلكــم الرّ مفهــوم ف
: من خالل ما يليذلك نوضحؤسسايت و االستخدام املأو،ظريعلى مستوى املدلول النّ شامل د و موحّ تعريفإجيادصعوبة 

ديـد ع تـدرج املفهـوم تارخييـا لتحيقتضـي تتبّـ،ري للحكـم الراشـدالتصـوّ اإلطـارضـبط أنال شـك : اشدالمدلول النظري للحكم الر )أ
ّ املعريف،من حيث املدلول معناه الواسع، من حيث اللغة و  2:شيد املعاين التاليةففي اللغة العربية تضمن مفهوم الرت

.3االستقامة على طريق احلق: شدالرّ 
.ذو الرشد اهلادي املهتدي: شيدالرّ 

.مقاصد الطريق وما استقام منه: المراشد
.هو املستقيم على طريق احلق مع تصلب فيه: اشدالرّ 
ن الكـرمي القـرآقـد أشـار، و هـداهه و أرشـده أي دلّـيقـال رشـد أي اهتـدى كمـا يقـال ،االعتـدالإىل اهلداية و غوي يشري يف االصطالح اللّ و 

ْم (: على اليتامىاألوصياءمن ذلك قوله تعاىل وهو خياطب ،من موضعأكثرهذا املدلول يف إىل فـَُعوا ِإلَـْيِه ا فَـاْد ـًد ْم ُرْش ُه ـنـْ ـُتْم ِم فَـِإْن آَنْس
ُمْ  اَهل َو ف فيهـا يف حسـن التصـرّ و ،األمـوالحفـظ الضبط و إمكانياتهؤالء اليتامى قد توفرت لديهم أنم قناعتكإىلتناهى إذاأيْ . 4)أَْم
ـــــ.5إياهـــــاتعطـــــوهم أنفيمكـــــنكم الســـــدادالصـــــالح و أوجـــــه ليزيـــــةواالجن(Gouvernance)مصـــــطلحيف اللغـــــة الفرنســـــية فنجـــــد اأّم

(Governance)، اإلغريقــياالشــتقاق مــن الفعــل إىلاألوريبحســب مصــلحة الرتمجــة لالحتــاد تأصــيله الــذي مت و(Kubernan) الــذي
(Gouverner)اشــتقت منــه عــدة مفــردات يف لغــات خمتلفــة كالفرنســية و اللغــة الالتينيــة بــنفس املعــىنإىلانتقــل و ،يعــين قيــادة الســفينة

قصد ا و (Gouvernement)و  قصد ـا و ، (Gouvernance)احلكومةي أنأخـرىنـت دراسـات قـد بيّ و 6احلكـمي
ــــة علــــى ،يفســــكو االجنلو اســــتخدم يف الفكــــر (buongoverno)و(Gouvernance)مصــــطلح  ــــة أداةللدالل ظــــام النّ إلخــــراججوهري

لـيس األصـيلله مدلوله املتميز اإلسالميةاشد يف احلضارة احلكم الرّ أنّ غم ر و ،7االجتماعي من حالة االنسدادالسياسي واالقتصادي و 
اليت شـكّ و ،-رضي اهللا عنهم-من خالل العصر الذهيب للخلفاء الراشدينأيضابل للحكام ،ليس ملدلول احلكم فقط

1François Casting:La Gouvernance: défi d'une approche non normative, revue IDARA, N° 30, Alger 2005, P 09.
مذكرة ماجستیر،غیر منشورة، جامعة –الیة المسیلة دراسة حالة و–2009- 1991ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : العیاشي عجالن2

.،2، ص2005الجزائر، 
.261، ص1991المنجد في اللغة العربیة، دار المشرق، بیروت، لبنان، 3
من سورة البقرة06اآلیة 4
منھم صالحا في دینھم ومالھم  وفي تفسیر ابن فان أبصرتھم: أي إن وجدتھم وعرفتھم منھم العقل وإصالح المال وفي تفسیر الجاللین: مختصر تفسیر الطبري* 5

.یعني صالحا في دینھم وحفظا ألموالھم: كثیر
6Manuel de Oliveira barrât, étymologie du terme " gouvernance ", service de la traduction de l'union européenne  le
15/07/2010 http://ec.europa.eu/gouvernance/docs
7 Philippe moreau défargues, la gouvernance 2eme édition.

http://ec.europa.eu/gouvernance/docs
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قــت بفعــل حالــة االنقطــاع واالبتعــاد بوســائل الــيت تعمّ الفكــر البشــري عامــة تلــك الرمزيــة خاصــة و اإلســالمي،مرجعيـة منوذجيــة يف الفكــر 
ــدة علــى خمتلــف املســتويات و متعــدّ ألســبابو ،شــىت بــه عوامــل عــدم أحاطــتا بعــث املصــطلح مــن جديــد لفــرتات زمنيــة طويلــة جــدا فلّم

ة، حيـث ميكـن إطالقـه علـى أي االقتصـاديغاتغة العربية من اللّ مجة للّ الرتّ إشكاليةمنها ،الضبط ملدلوله
ىل حتقيق هدف السلوك املعين ول إاملفاهيم املعروفة مسبقا حبيث يصبح طريق الوصطار جمموعة من املبادئ و إذا ما مت اجنازه يف ك إسلو 

اشـد د مرادفـات احلكـم الرّ ب عنـه تعـدّ هو ما ترتّ ، و اخل...العلمية سياسية و ،1عملية تقنية حبتة
ن بيــا،اتمــعولـة و إدارة شــؤون الدّ و داحلكـم اجليّــاحلكمانيــة و و مـةاحلوكحلاكميــة و شــيد واحلكـم الصــاحل وامنهـا احلكــم الرّ ، 2باللغـة العربيــة

اـاتسـيري الشـؤون العموميـةو ،نميةحتقيق التّ دور الدولة يف  ار ذات العالقـة ألطـرافبـل وكـل الفـاعلني وا،إد
اتمعية العامة احي  همفهومـأنّ اتمع العام ذلـك بأهدافذات العالقة األطرافبقية العالقات اليت تربط بني الدولة و يف مجلة و ،باملن

لكونـه ال ،عريـفثانيـة هـي ضـبط التّ إشـكاليةبـه أحاطـتممـا ،3تسعينات القرن املاضيتلف العلوم االجتماعية منذقد اندرج ضمن خم
مل أخـرىكإشـكاليةمـوذج  املسـعى يف غيـاب النّ مسـتلزمات اختـاذ قـرار بـذلك و ،اشـدتظهر كيفية بلوغ احلكم الرّ دةنظرية حمدّ إىليستند 
ـإجراءاتهتضبط  ، ويف دراسـة التارخييـةظريـة و ف املقاربـات النّ رابعـة يف اخـتالوجـد إشـكاليةا أدة، ممّـقواعـده املوضـوعية احملـدّ ال و ،ةكليالّش

اــا و الــنّ  نظم اــاظم وم ار اتمــع برمّ الفاعلــة و إد ـؤون  ـى شـ ـرة علـ ملؤشـ فقــد تنوعــت ،لكــل تلــك الصــعوبات يف ضــبط املــدلول املعــريفو ،تــها
مرونة الية التدخل احلكومي و نموي وفعّ والتّ اإلدارياألداءمستويات و ،حبسب جماالت االختصاصاا شديدً اشد تنوعً تعاريف احلكم الرّ 

الصــعوبات الــيت تواجــه مبــا يتجــاوز العقبــات و ،رفــق العــامتوجيــه تســري املقــرارات علــى املســتويات املركزيــة والالمركزيــة يف ضــبط و اختــاذ ال
ــعلــى أتعريفــهتصــور متّ مــن هــذا الو ،احلكــم إدارة، جمموعــة مــن الــدول، مجاعــة حمليــةدولــة، "مــة مــا توجيــه شــؤون منظّ و عمليــة قيــادةه ّن

ـة و املشـاركاالستشـارة و و نسـيقخاصـة وذلـك مـن خـالل  التّ أوعمومية  مـن املـدلول اللغـوي الواسـع للغـة و ،4"يف اختـاذ القـراراتفافيةالّش
ــإعمــالهــو اشــداحلكــم الرّ نّ فــإ،العربيــة يف السياســات ،امية للعدالــة االجتماعيــةالقواعــد القانونيــة بتعمــق علمــي يالمــس املبــادئ الّس

االستبداد  أسبابمعاجلة و ،احلكمأنظمةاخلارجية يف تسيري ملواكبة التحوالت الداخلية و ،لفةالوظائفو 

.285، ص 1999ترشید اإلنفاق نموذج قیاسي، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة الجزائر ، : محمد فرحي1
تضمن ھذا التقریر مقابلة . 102، ص 2002عام ،USAتقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، نیویورك : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2

ت نفسھ تضفي علیھ جالل العلم والحكمة والعدل األصول اللغویة للكلمات المناظرة باللغة االنجلیزیة أو الفرنسیة لأللفاظ العربیة المشتقة من مفھوم الحكم في الوق
حكم أي قضى، و یقال حكم لھ وحكم علیھ، وحكم بینھم فالحكم یقوم على : على أساس من القاعدة القانونیة كما جاء بالمعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة فنجد

القضاء بین الناس؛ 
.واعد القانونیة وبتفسیرھا أي أعمال القواعد القانونیة وتفسیرھاالعلم والتفقھ أي العلم العمیق بالق: یعني الحكم أیضا
والعدل ھو احد معاني الحكمة والمحكمة ھي )الرحمة فوق العدل أو المصلحة العامة في القضاء(الحكمة مما یتیح المجال العتبار مبادئ سامیة : یعني الحكم كذلك

.ھیئة قضائیة تتولى الفصل في المنازعات
.عني رد الرجل عن الظلم ولكنھا تستخدم بمعنى الھیئة الحاكمة أي األصل فیھا إقامة العدلت: الحكومة
.ھو من نصب للحكم بین الناس وینطوي التنصیب منطقیا على إمكان التنحیة ومساءلة الحاكم : والحاكم

ھكذا فإن مفردات الحكم المعاصر وتقییمھ على دعائم نبیلة من العلم و... أي استبد وال ریب في ضوء كون العدل قیمة علیا، ان االستبداد موجب للعزل : تحكم
.والعدل والحكمة تقتضي مفاھیم التمثیل والمساءلة وھي كما نفھم جوھر الحكم

3Jacques Chevalier, La gouvernance : un nouveau pardingue étatique, revue française, d'administration publique 2003/1-
2, N° 105-106, p205
4 Mohamed chérif Belmihoub: Gouvernance et Rôle économique et social de l'état entre exigences et résistances REVUE.
IDARA, N°21, Alger, 2001, p14.
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François)الرشيد من طـرف االقتصـادي الفرنسـيف احلكم 'كما عرّ ،نميةالتّ ر و ت التطوّ قاكعائق من معوّ  Asher)اشـرتاك"ه نّـعلـى أ
قـائم علـى تقاسـم املسـؤوليات يف خللـق مبـدأ جديـد،القطاع اخلاص مع بعضـهم الـبعضو ،املؤسسات السياسية والفاعلني االجتماعيني

اتمـعو إعـدادعمليـة  ـك  اس ـى مت اظ عل ـ احلف ـى  ادرة عل ـ لق ـة ا اس لسي ـذ ا نفي Adrian)لفتـويتشأدريـان(املفكـرأمـا. 1"ت Leftwich ّف فيعـر
االقتصـادية يف هو احلكم الذي يشمل مستويات ثالثة تتعلق بالقواعد العامـة الـيت حتـدد توزيـع السـلطة السياسـية و "احلكم الراشد بقوله

للوظيفـة العامـة يتمتـع جهـاز و اإلدارةبوجـود منـط رشـيد مـن و ،الفصـل بـني السـلطاتومبدأ التفـاوض و نظام يتمتع باملشروعيةو ،اتمع
.2"خيضع للمساءلةو ،بالكفاءة والشفافية

وليــة للحكـــم املؤسســات الفاعلــة علــى الســاحة الدّ نســتعرض يف هــذا اجلانــب تعريــفو :اشــدلحكــم الرّ مــدلول المؤسســاتي لال)ب
اشـد اليت صاغت مفهوم احلكـم الرّ ،اهليئات الدوليةو ،املؤسسات املالية الدوليةاملختصني يف رات الفكرية للخرباء و حسب التصوّ اشدالرّ 

اشـــد قـــد لـــوحظ اســـتخدام مفهـــوم احلكـــم الرّ و ،نميـــةتســـيري عمليـــة التّ و إدارةيف ،السياســـات العموميـــةو ،نمويـــةالدراســـات التّ إطـــاريف 
:حه يف ما يليربات خمتلفة كما نوضّ مبقا
من استعماله مـن انطالقا،تتداول بعض الدراسات بداية ظهور مفهوم احلكم الراشد: للحكم الراشدتعريف البنك الدولي )1-ب

ن البنـك الـدويل كـان الباعـث مـن جديـد أيقـّر و التأسـيس،ذلـك يـدحضالفكـر االقتصـادي أنّ غـري ،)1989سـنة (الـدويل قبل البنك
ر فكـر خـرباء مث تطـوّ .3"شؤون الدولةإلدارةممارسة السلطة السياسية "أنهفه عرّ و احلكمبأسلوبعنه عربّ ، و )1989سنة (هلذا املفهوم 

املؤسســايت اإلصــالحعمليــة التســيري و "بأنــه،التنميــةاحلكــم الراشــد و : الصــادر بعنــوانالتقريــريف هتعريفــومتّ ،)1992ســنة (البنــك الــدويل 
الســليمة األســاليبتقــدمي اخلــدمات يف املرافــق العموميــة باســتخدام ق و التنســيمســتوىبتحســني وباختيــار السياســات و ،بــاإلدارةاملتعلــق 

دخل تـاانتقد هذا املفهوم بكونـه منفـذقدو ،4"حتقيق التنمية املستدامةاملنتظرة و األهدافنتائج إىلللوصول ،الشفافيةوروح املسؤولية و 
ويف رسـم سياسـة التعـديل اهليكلـي ،الـدعم واالستشـارةطية يفول من خـالل فـرض املشـرو منه البنك الدويل يف السياسات الداخلية للدّ 

ممارسـة القـوة أسـلوب"نـه جـاء يف تعريـف احلكـم الراشـد علـى أكمـا،بلوغ التنميةآلياتغريها من وتبين اقتصاد السوق و ،واخلصخصة
القيـاموبلورة وتنفيذ السياسات و ،صياغةت على مدى قدرة احلكوماو جل التنميةمن أ،االجتماعية للدولةاملوارد االقتصادية و إدارةيف 

ـة ــا ملكلفـ ا ئف  ـا لوظـ تصــور للحكــم الراشــد مــن قبــل خــرباء البنــك الــدويل يف دراســات بعنــوان تســيري إجيــادمتّ أخــرىيف مرحلــة و ،5"با
إن.6ممارسـة السـلطة يف الـبالداملؤسسات اليت من خالهلا تتم التقاليد و : احلكم الراشد يعينإنالعمل إىلالشؤون العمومية من التقييم 

مــن خــالل مـدخل احلكــم الراشــد ،ويـةالسياســات التنميف معاجلــة الـربامج و الفكريــة خلــرباء البنـك الــدويلاألسـسوعي يف التحـول النّــإن

1Michel Godet: Gomment traiter les citoyens aussi bien que les actionnaires, améliorer la gouvernance pour résoudre la
crise de gouvernabilité, France, conservataire national des arts et métiers, 1999, p39.

.15، ص2005،الحكم الرشید والتنمیة في إفریقیا، دراسة تحلیلیة لمبادرة البناء، مصر، معھد البحوث والدراسات اإلفریقیة: راویة توفیق2
3World Bank: Afrique sub-Saharan Africa, from crisis to sustainable growth, Washington DC, the World Bank, 1989, pp60.
4 World Bank: governance & development, Washington 1992, p01.
5World Bank: governance & development, Washington 1992, p03.

.2000عدد جوان ،تسییر الشؤون العمومیة من التقییم إلى العمل، مجلة التمویل والتنمیة: كھوفمان، أرت كراي6
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خدمـة عموميــة و عموميــة جيـدةإدارة"نـه ويل يقـدم وصـفا للحكــم الراشـد علـى أممـا جعـل البنـك الــد،الرتكيـز علـى اجلوانـب املؤسســاتيةو 
ة املنظمــات غــري ترقيــإداريــة و ال مركزيــة و ،مؤسســايت تســوده حريــة التعبــريهيكــلو اإلنســاناحــرتام حقــوق و فعالــة نظــام قضــائي مســتقل 

.1"احلكومية
نفـس االجتـاه الـذي سـلكه البنـك الـدويل يف ،لقد سـلك الصـندوق الـدويل: )للحكم الراشد(تعريف صندوق النقد الدولي )2-ب

الطريقــة الــيت بأنــه"وصــفه الصــادرة عنــه و ،راســاته املتضــمنة مبجلــة التمويــل والتنميــةكمــا يتضــح يف كثــري مــن د،احلكــم الراشــدتعريــف 
افية املاليـــة العامـــةشـــفالز علـــى يـــكمت الرت أخـــرىيف دراســـات و ،نميـــةاالجتماعيـــة خلدمـــة التّ ســـري الســـلطة املـــوارد االقتصـــادية و بواســـطتها ت

التحويــل اهليكلــي و ،بــرامج التعــديلإطــارعلــى االســتقرار االقتصــادي يف و ،املــوارد العامــةإدارةعلــى حســابات احلكومــة يف اإلفصــاحو 
األزمـــــــاتقـــــــدمها كحـــــــل ومنـــــــاذج للخـــــــروج مـــــــن و ،الصـــــــندوق يف كثـــــــري مـــــــن بلـــــــدان العـــــــاملهاأيـــــــدالـــــــيت ،للسياســـــــات التنمويـــــــة

اال السياسي بالسياسات التنموية،اهليكلية اط  ارتب دخل  تـو آلثارهـانتيجة اليت مل تسلم من االنتقادو ،من م
.تطبيقها

لألمـمالـربامج التابعـة و ،الوكـاالتهليئـات و اشد من قبل اتعريف احلكم الر متّ : )للحكم الراشد(المتحدة األممتعريف هيئة )3-ب
اتمع على كافة مستوياتهشؤ إلدارةاإلداريةممارسة السلطات االقتصادية والسياسية و "نه على أ،املتحدة اآلليـاتشمل احلكـم وي،ون 

مصـــــــــــاحلهم ومعاجلــــــــــــة اجلماعـــــــــــات بـــــــــــالتعبري عــــــــــــن و األفــــــــــــرادالـــــــــــيت يقـــــــــــوم مــــــــــــن خالهلـــــــــــا ،املؤسســـــــــــات املركبــــــــــــةوالعمليـــــــــــات و 
ام ـ ام القانونيــــة، و ممارســــة حقــــوقهمو ،خالـفــ ـ اـمــ تز نــــه يتســــم بالكفــــاءة يف حتقيــــق كمــــا أ،ينطــــوي علــــى املســــاءلةفافية و يتســــم بالشــــو ال

ّـــــكـــــذلك فإاإلنصـــــاف،قواعـــــد العدالـــــة و إىلفضـــــال عـــــن اســـــتناده ،واردللمـــــاألمثـــــلاالســـــتخدام  يتضـــــح و ، 2"ز ســـــيادة القـــــانونه يعـــــزِّ ن
نميـــة الشـــاملة لبلـــوغ التّ األساســـيةبـــل ضـــمنته اخلصـــائص ،اشـــدبوصـــف احلكـــم الرّ املتحـــدة مل تكتـــفاألمـــمأنّ مـــن التعريـــف الســـابق 

.املناحيسجام بني الفاعلني االجتماعيني وعلى كل املستويات و من خالل االن،املستدامة
حــول ممــا جــاء يف تقــارير هــذه املنظمــة الدوليــة: )للحكــم الراشــد(OCEDالتنميــة االقتصــاديةتعريــف منظمــة التعــاون و )4-ب

الرقابـة إجـراءاسـتعمال السـلطة السياسـية و "بأنـه،)1993سـنة (من خالل جلنتها لتقدمي املساعدات التنموية ،عناصرهاحلكم الراشد و 
اإلدارةحتســـــــني ، مرتكـــــــزة علـــــــى ســــــيادة القـــــــانون و اجتماعيــــــةالالزمـــــــة لتحقيــــــق تنميـــــــة اقتصـــــــادية و 

.3"...السيطرة على الفساد يوضح اسرتاتيجيات ملكافحتهية واملساءلة و تكريس الشفافالعامة، و 
: )للحكـم الراشـد(NEPADإفريقيـاجل تنمية عريف مبادرة الشراكة الجديدة من أت)5-ب

للفــرتة )plan de Lagosالغــوسمبخطــط (عــرف الــذيإفريقيــالفــرتة طويلــة بدايــة مــن خمطــط تنميــة اإلصــالحيةمــن احملــاوالت 
أزمــاتمــن خــالل تشــخيص احلكــم الراشــد توظيــفحيــث متّ بإفريقيــا،املتحــدة اخلاصــة األمــممبــادرة إىلوصــوال ،)1980-2000(

1 Gérard Prévost: Introduction à l'étude du concept de gouvernance, revue IDARA N° 21, Alger, ENA, 2001, p52, 53.
.5، ص2007إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة ، نیویورك، جانفي : (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2

3 OCEP, DAC. Orientations on participatory development (good governance), www.oced.org/doc visité le 10/02/2008.

www.oced.org/doc
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ــــا ــــاب ،إفريقي ــــداول علــــى احلكــــمآليــــاتجمســــدة يف غي ــــة و او ،الت ــــة االقتصــــادية احلكــــم النعــــدام الشــــروط السياســــية للتنمي رشــــيد للتنمي
.1تكافؤ الفرصو لقائم على سيادة مبادئ القانون واملساواة ومحاية احلريات الفردية واجلماعيةا،االجتماعيةو 

يف الوســـــــط الرمســــــي اجلزائـــــــري مت تــــــداول مصـــــــطلح احلكــــــم الراشــــــد:)للحكــــــم الراشـــــــد(تعريــــــف المشــــــرع الجزائـــــــري )6-ب
يف قطاعــات و ،يف منتــديات البحــث العلمــيتأســس، و )2001ســنة (النيبــادأبرزهــا عضــوية اجلزائــر يف مبــادرة علــى مســتويات عديــدة 

م لنظـاكأسـاسمـرةألولالنظـام اجلبـائي اجلزائـري أدبيـاتاستعمال مصطلح احلكـم الراشـد بشـكل رمسـي يف أنبداية نسجل و ،خمتلفة
مـن خاللـه مت طـرح ، و 20023سـبتمرب 18بتاريخ 02/2001املنشور الوزاري رقم مبقتضىكان ،2رائد يف التسيريجبائي عصري و 

، مث اســتخدم ضــمن املنظومــة التشــريعية 20034فريــلل ــا خــالل أالعمــلبــدأضــبط العمــل اجلبــائيو ،مدونــة تنفيذيــة لتقيــيم ومتابعــة
مهتمـة بانشـغاالت املـواطن اإلدارةهـو احلكـم الـذي مبوجبـه تكـون هبأنّـتعريـف احلكـم الراشـد متّ و ،5مبوجب القـانون التـوجيهي للمدينـة

التســــيري العقــــالين أمنــــاطترقيــــة احلكـــم الراشــــد يف جمــــال التســـيري يكــــون عــــن طريـــق أنو ،الشــــفافيةإطـــارتعمـــل للمصــــلحة العامــــة يف و 
اجلزائري عرف ن املشرع من خالل ذلك فإو اخلدمة العمومية وحتسني نوعيتها، توفري وتدعيم و ،احلديثةاألساليبوباستعمال الوسائل و 

بالتــــــــــــــايل جعــــــــــــــل البحــــــــــــــث و ،رتكيز علــــــــــــــى مــــــــــــــدخل اخلــــــــــــــدمات العامــــــــــــــةبــــــــــــــالطــــــــــــــرح تصــــــــــــــور لرتقيتــــــــــــــه و ،احلكــــــــــــــم الراشــــــــــــــد
.تنمويا بامتيازاأمرً ،التنموي لكل املنظومة الفاعلة اجتماعيااألداءلرتشيد ،مستقبليةآلياتإجياديف 
منـوذج موحـد للحكـم ضـبطهنـاك تبـاين يف نّ فإ،للحكم الراشداملؤسسايتمن حتليل املدلول النظري و :خصائص الحكم الراشد)ج

البـاحثني علـى املسـتوى و األكـادميينيمت تناوهلا من قبل ،للحكم الراشدأساسيةهناك مواصفات أنإال،خمتلفةمبربرات عديدة و الراشد
خلصــها برنــامج و و ،تصــادياالقيئــات الفاعلــة يف احلقــل السياســي و اهلومت تــداوهلا علــى مســتوى املؤسســات و ،املعــريف
:يف اخلصائص التالية حسب الشكلاإلمنائياملتحدة األمم

Newاختصارا لتسمیتھا باللغة االنجلیزیة NEPADیا بالنیبادالمبادرة الجدیدة من أجل تنمیة إفریق–تم استعمال وتداول تسمیة المبادرة 1 Partnership for
AfricaDevelopment واستعملت في اللغة الفرنسیةNouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique.

.153، مرجع سبق ذكره، ص2009- 1991ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : العیاشي عجالن2
3Lettrecirculaire N°;02/MF/DGI/02 du 18 septembre 2002.
4Instruction générale N°:02/MF/DGI/du 26 avril 2003.

.2006، الجریدة الرسمیة 20/02/2006من القانون التوجیھي للمدینة المؤرخ في المتض06/06من القانون رقم )56(و)11(المواد 5
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.   معايير الحكم الراشد): 4-1(الشكل 

مرتابطــــــة إلجــــــراءاتتبعــــــا ،طــــــرح تصــــــور ملؤشــــــرات احلكــــــم الراشــــــد مــــــن املــــــدخل املؤسســــــايتمتّ :الراشــــــدمؤشــــــرات الحكــــــم)د
قصــور فســاد احلكــم و أنّ باعتبــار ،التنميــةاحلكــم الراشــد لتعزيــز النمــو و إعمــالعمليــة إطــاريف ،الــدويلحمللــي والــوطين و علــى املســتوى ا

ويل مؤشـــر مركـــب للمســـاءلة عـــد مؤشـــر احلكـــم الـــذي صـــاغه البنـــك الـــديو اســـتدامته،عـــدم و هـــو الســـبب الرئيســـي لـــبطء النمـــوإرادتـــه
:وميكن تلخيصه يف اجلدول التايل،نوعية احلكمو اإلدارةنوعية و ،العامة

:)نوعية الحكمو المساءلة ونوعية اإلدارة (مؤشرات الحكم):1-1(الجدول رقم 
القياسالمكوناتالمؤشراتالرقم

1

مؤشر المساءلة

index of public
accountability (IPA)

:مجموعة من البيانات منها
لحقوق السياسية ا-1
اإلدارينفتاح التوظيف ا-2
لحريات المدنيةا-3
حرية الصحافة-4

نظيم المشاركةت-5
التنافسية في المشاركة-6
المشتركاالداء السياسي -7
تقييد الموظفين االداريين-8
االداريتنظيم التوظيف -9

المساءلة الديمقراطية-10
تنافسية التوظيف االداري-11
الشفافية والمساءلة-12

مستوى االنفتاح-
مدى المشاركة التنافسية-
احترام الحريات وتحقيق العدالة-
الرقابة واالنضباط واالحترام-
شفافية الحكومة وتجاوبها مع المساءلة -

عن الخدمة العامة

2

اإلدارةمؤشر نوعية 

index of quality of administration
(IQA)

:مجموعة من البيانات منها 
الفساد- 1
نوعية البيروقراطية- 2
حقوق الملكية- 3
التنظيمات- 4
السوق السوداء- 5
الموازنة و المال العامإدارةنوعية - 6
اإليراداتفعالية تعبئة - 7

مؤشرات الفساد و مستوياته -
السوق السوداء -
ماية الحقوق ح-
فعالية المالية العامة و الميزانية العمومية -

Source: What is Good Governace UN. ESC AP.p3, http:www.gdre.org 20-03-2005. .

المحاسبةالشفافیةو- 6

المواطنة الفاعلة1

حسن - 3
االستجابة 
المساءلة- 7

التوافق والمساواة- 4
المشاركة- - 2

حكم القانون- 8

الفعالیة- 5

الحكم

الراشد

الرؤیة اإلستراتیجیة- 9

www.gdre.org
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العامةاإلدارةنوعية - 8
الرسميةاإلجراءاتعدد - 9

الحكمإدارة-10
قواعد عادلة-11

3
مؤشر نوعية الحكم

index of governance quality (IGQ)
مجمع البيانات السابقة لكونه مركب من المؤشرين السابقين-

الحكم ويظهر وزن المساءلة اإلجماليةإلدارةالنوعية 
القطاع العامنوعيةإدارةو 

.38، ص2004،واشنطن. ، تعزيز التخمينة والمساءلةإفريقياوشمال األوسطالتنمية في الشرق ألجلأفضلحكم إدارة: البنك الدولي / المصدر 

ـــة الشـــاملة مؤشـــرات ارتباوخصائصـــه و ،م الراشـــد علـــى املســـتويني النظـــري واملؤسســـييتضـــح لضـــبط املـــدلول املعـــريف للحكـــو  طـــه بالتنمي
اتمــع املتعــددةالفاعلــة و لــإلداراتمشولــه و ،املســتدامة ئف  ـا ـني وظـ ـة بـ بطـ لرا توابعهــا كرافــد املــال العــام وامليزانيــة العموميــة و إدارةمنهــا و ،ا
.التنمية الشاملة املستدامةحتقيقمن مجلة املعوقات اليت حتول دون ،البيئيو اإلداريعاجل الفساد املايل و وي،يقتضي الرتشيدأساسي

تتبع تطور قواعد القانون الدويل يلـتمس إنّ : القانوني للحكم الراشد ضمن مدونة التنمية البشرية المستدامةالتأصيلأسس: ثانيا
تلــك االتفاقيــات عمــالإمــن خــالل أو،ســواء علــى مســتوى االتفاقيــات الدوليــة،القــانوين للتنميــة الشــاملة املســتدامةالتأصــيلأســس

كمــدخل ،احلكــم الراشــدإلعمــالمــا متخــض عنهــا مـن توصــيات و ،املـؤمترات الدوليــةويف مســار القمــم و ،الدوليـة يف التشــريعات الوطنيــة
:أدناها توضح من خالل النقاط هو مو ،املستدامةالشاملة و البشريةتنموي مشروط لتحقيق التنمية 

هـا جوانبأهـمبـالرتكيز علـى ،متطلبـات التنميـة الشـاملة املسـتدامةتأصـيلمت :التنميـة فـي منظومـة القـانون الـدوليالحكم الراشـد و )أ
حـول احلقـوق )1966لسـنة (املتحـدة األمـمكمـا جـاء مبيثـاق ،الدوليـةاملواثيـقأمسـىالثقافيـة يف و ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية

واختيـــــــــــار نظامهـــــــــــا ،حـــــــــــق الشــــــــــعوب يف تقريـــــــــــر مصـــــــــــريها"لـــــــــــى حيـــــــــــث نـــــــــــص ذلــــــــــك امليثـــــــــــاق ع،االجتماعيـــــــــــةاالقتصــــــــــادية و 
لتقــرر جلنــة حقــوق ،)1977ســنة (، مث تطــور هــذا التصــور "الثقافيــة بكــل حريــةالجتماعيــة و اومتابعــة تنميتهــا االقتصــادية و ،السياســي
متطلبـات النظـام العـاملي بعـني االعتبـار األخـذمع ،اإلنسانالدولية للحق يف التنمية كحق من حقوق األبعاد"املتحدة باألمماإلنسان
.1"األساسيةاإلنسانيةاحلاجات اجلديد و 

املتحـدة لألمـماجلمعيـة العامـة إعـالنمـن مقدمـة ،باالطالع على الفقـرة الثانيـة:مضمون التنمية حسب قواعد القانون الدولي)ب
التنميـــة عمليـــة أنتؤكـــد ،املتحـــدةلألمـــماجلمعيـــة العامـــة أن"الـــذي جـــاء فيـــه و ،)04/02/1986(اخلـــاص بـــاحلق يف التنميـــة املـــؤرخ يف 

أســاسمجــيعهم علــى األفــرادو ،بأســرهمتســتهدف التحســني املســتمر لرفاهيــة الســكان ،سياســية شــاملةاقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة و 
للتنميـــة الشــــاملة التأســــيسأنيتضـــح و .2"يف التوزيــــع العـــادل للقواعـــد النامجــــة عنهـــاواهلادفـــة يف التنميـــة و ،مشـــاركتهم النشـــطة واحلــــرة

التنميـة السياسـية يف اجتـاه حتقيـق التنميـة الشـاملة املسـتدامةبإدمـاجو ،مشموال يف منظومة القانون الدويل،اإلنسايناملستدامة يف بعدها 
إال،حمــور التنميــةاإلنســانال ميكــن اعتبــار " ينصــهااإلنســانيةعلــى التنميــة اإلعــالنمــن مقدمــة نفــس ،الفقــرة السادســةأكــدتقــد و 

."اإلنسانضرورة االحرتام العاملي حلقوق بضمان كرامته و 
.visité le : 10/05/2008www.un.org/arabicاألبعاد الدولیة للحق في التنمیة، لجنة حقوق اإلنسان، األمم المتحدة، انظر الموقع 1
.11، ص1998الحق في التنمیة بین القانون الدولي و العالقات الدولیة ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، : عبد العزیز النویصي2
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تعلـو علـى املعاهـدات الدوليـةن املواثيـق و ألو : ق الدوليـة لضـمان الحـق فـي التنميـةترابط التشـريعات الوطنيـة بـالمواثيجانس و ت)ج
ينطــوي حــق "لــذلك كــان الــنص الدوليــة و بــاملواثيقتــرابط تكــون يف تناســق و أنالــيت جيــب و ،"الدســتور"الوثــائق القانونيــة الوطنيــةأمســى

ذات الصلة مـن العهـدين األحكامالذي يشمل مع مراعاة ،تام حلق الشعوب يف تقرير املصريعلى اإلعمال الأيضايف التنمية اإلنسان
مواردهــا الطبيعيــةالممارســة حقهــا غــري القابــل للتصــرف يف ممارســة ،اإلنســانالــدوليني اخلاصــني حبقــوق 

يسية عن يئة و  لرئ ية ا ملسؤول ا لدول  تحمل ا .1"املواتية إلعمال احلق يف التنمية،لدوليةالوطنية وااألوضاعت
متويليــانظمــات الدوليــة الفاعلــة تنمويــا و لــدور املنتيجــة:ؤتمرات الدوليــة والقمــم العالميــةالمــأعمــالتــدويل الحكــم الراشــد فــي )د

االم و ،صندوق النقد الدويلوخاصة البنك الدويل و  تزعمها لقيادة السياسـات و األخرى،املنظمات الدولية املتحدة و األممهيئات ووك
قاربـة التنميـة ملمؤسـستـدويل احلكـم الراشـد كعمـل فقـد متّ ،األزمـاتمـن التخلـف و إخراجهـابـدافع املسـامهة يف الناميةالتنموية للدول 

:ما يلياليت نذكر من أمهها،وليةاملؤمترات الدّ املستدامة بتوصيات 
).1992سنة (التنمية بالربازيل ة و املؤمتر الدويل حول البيئ√
).1993سنة (النمسا –بفيينا اإلنسانمؤمتر حقوق √
).1994سنة (مصر –التنمية بالقاهرة مؤمتر الشعوب و √
).1995سنة (مؤمتر التنمية االجتماعية بكوبنهاجن √
).1995سنة (ببكني املرأةاملؤمتر الدويل حول √
).1996سنة (التنمية البشرية املستدامة كم الرشيد و احل: فرنساإفريقيامؤمتر √
).2001سنة (بأوروبااإلفريقيةمؤمتر ترقية احلكم الراشد يف القارة √
).2002سنة (البيئة ية املستدامة و مؤمتر التنم√

:ومنهاالداعمة للحكم الراشد لتحقيق التنمية املستدامة ،و قد تزامن ذلك مع عديد املبادرات الدولية
ضــرورة احلكــم ركــز علــى معاجلــة الفســاد السياســي واملــايل و لــذي وا،)2004ســنة (الكبــري الــذي مت عرضــه األوســطمشــروع الشــرق √

.2إيرانمبا فيها باكستان وتركيا و األوسطلضمان التنمية لعدد من دول الشرق ،الراشد
األوســط حيــث مت ملســتقبل مشــرتك مــع الشــرق اســرتاتيجيةالــذي قــدم حتــت عنــون شــراكة ،)لإلصــالحاإلمنــائي(املشــروع الفرنســي √

،أخـرىاملتوسـط مــن جهــة األبــيضالــدول املطلـة علــى البحــر و األوريبتعــاون بـني دول االحتــاد شــراكة و اقـرتاح
ـــــــ،جتـــــــارة حـــــــرةمنطقـــــــةإقامـــــــةإىلالوصـــــــول  طويلـــــــة إســـــــرتاتيجيةرســـــــم لز علـــــــى احلكـــــــم الراشـــــــد و ورّك

.التنميةو املتاحة للنهوض بعملية اإلصالحاملوارد وتعبئة كل الطاقات و ،املدى

visité lewww.un.org/arabicالمادة األولى من إعالن الجمعیة العامة لألمم المتحدة حول الحق في التنمیة، مرجع سبق ذكره، انظر الرابط 1
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يف جمــــاالت التنميــــة حيــــث ركــــزت علــــى احلكــــم الراشــــد،)2001ســــنة (NEPADإفريقيــــاجــــل مبــــادرة الشــــراكة اجلديــــدة مــــن أ√
اال االقتصادي والسياسي و  ية و اع تم االج ية و تصاد .على مستوى القطاع اخلاصاالق

الدوليــة اإلمنائيــةاتفاقيــات املشــاريع إطــاركانــت يف أو،الدوليــةاملواثيــق بالقــانون الــدويل و ء كانــت متضــمنة ســوا،فكــل تلــك القواعــد
.التنمية الشاملة املستدامةرتابط الوثيق بني احلكم الراشد و للاتأسيس،القمم الدوليةتضمينها يف توصيات املؤمترات و متو ،اجلهويةو 

ــة للحكــم الراشــد و ا: ثالثا يف تنــاول مقاربــات احلكــم االقتصــادية األدبيــاتبــتفحص : التنميــة الشــاملة المســتدامةلتباينــات الفكري
واالقتصــادي ام السياســي ذبــات حــول جدليــة العالقــة بــني النظــجتاإىلأدتيرصــد تباينــات فكريــة ،التنميــة الشــاملة املســتدامةالراشــد و 

التصـوري اإلطـارا مـن عـدم ضـبط االخـتالف مربراتـه العديـدة انطالقًـولذلك التباين و ،السياسية على عملية التنميةاألطرتأثريعملية و 
موحـد لنمـوذج احلكـم الراشـد كنمـوذج تنمـوي حيقـق بلـوغ التنميـة مـن صـعوبات ضـبط وحتديـد تعريـف شـامل و النـاتج و ،للحكم الراشـد

أو،السياسـياألفكـارو اآلراءبـذلك ميكـن رصـد تعـدد و ،املستدامةالشاملة 
ـ،ةرائـداإلسـالمية يف طـي ذلـك تـربز املدرسـة من يعتمد مقاربة التوافق والتالزم ملقاربة احلكم الراشد والتنمية املسـتدامة، و  ا وتقـدم منوذًج

:نه فيما يليوهو ما نبيِّ ،التنمية املستدامةللحكم الراشد و 
عكس كثري مـن ،طوراتهتاريخ الفكر التنموي وتأنّ ال شك :والتنمية المستدامةالفكرية الداعمة لتعارض الحكم الراشد اآلراء)أ

بتطبيقـات املؤسسـات الدوليـة آلرائهــاو ،سـخاصــة مـن خـالل املدر ،تناقضـاتهو أولوياتـهاجلـدل يف مضـمونه و 
للتحليـــل افكريًـــاقـــد شـــكل ذلـــك رصـــيدً و ،التنمـــوياإلطـــاريف و اجتماعيـــةأواقتصـــادية أوســـواء كانـــت سياســـية ،

ـــــــــــائج ،التقيـــــــــــيمو  ـــــــــــق تلـــــــــــك املتمخضـــــــــــةمـــــــــــن خـــــــــــالل النت ـــــــــــة فـــــــــــرتاتثيتهـــــــــــا يف الـــــــــــيت يســـــــــــجل كار ، و األفكـــــــــــارعـــــــــــن تطبي زمني
اادد جتو ،خمتلفة مـن كمـدخل للتنميـة املسـتدامة،لـذلك ملـا بعـث احلكـم الراشـدو ،فرص التنمية على عديـد البلـدان الناميـةتضيعو أزم

القـرار ا للدولـة ال يسـمح بتعـدد مراكـز اختـاذ ا قويًـكـون التنميـة تتطلـب دورً ،املعارضـةاملتحفظـة و اآلراءمـن اقبل البنـك الـدويل وجـد كثـري 
قــــــــــــد مثــــــــــــل هــــــــــــذا االجتــــــــــــاه كتابــــــــــــات و ،علــــــــــــى االســــــــــــتقرار االقتصــــــــــــادي، و اســــــــــــتمرارية النمــــــــــــو االقتصــــــــــــاديحفــــــــــــاظ علــــــــــــى لل
كـــــــــذلك و ،)السياســـــــــيةاإلمكانيـــــــــاتميقراطيـــــــــة املتطلبـــــــــات االقتصـــــــــادية و الدالتصـــــــــنيع و ()deshwhittz1964ديشـــــــــووينتز(
حسـب هـي دراسـات تنتقـد نظريـات التنميـةو ،1)مراحـل التنميـة السياسـية(يف كتابـه)وجافسـكيأ(والرجـل السياسـي ) مارتن ليبسـت(

للنتائج اهلزيلة اليت متخضت عن تدخالت املؤسسات الدولية يف املسـار التنمـوي لكثـري و ،غريها، كنظرية مراحل النمو و زةالنماذج اجلاه
.الناميةمن البلدان

عديــد احلكــم الراشــد كمــرادف للتنميــة املســتدامةرافــق بعــث :لحكــم الراشــد والتنميــة المســتدامةالداعمــة للتوافــق بــين ااآلراء)ب
إىللنمـوذج التنميـة الشـاملة املسـتدامة باالسـتناد اأساسـياحلكـم الراشـد بكونـه مـدخالألمهيـة،الدراسات الداعمة على الصعيد العـاملي

الدولية اإلصالحيةمن خالل اشرتاطات كثري من املشاريع أو،نتائج املؤمترات الدوليةمقررات و إىلو ،الزخم القانوين يف اهليئات الدولية

.، بتصرف11- 8، ص 1997یة، مصر، العالقة بین الدیمقراطیة والتنمیة في آسیا، مركز الدراسات اآلسیو: محمد السید سلیم ونیفین عبد المنعم1
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لـذلك و ،الفتاكـةاألمـراضانتشـار وازديـاد الفقـر و ،التلـوث البيئـيالنتشـاراإلداريج لتفاقم ظاهرة الفساد املـايل و كعال،للحكم الراشد
جــون ترينــر (و )روبــريت هولــت(كما جــاء يف كتــاب ،التنميــة املســتدامة بالعالقــة العضــوية الرتابطيــةتــربت العالقــة بــني احلكــم الراشــد و اع

، حيــث حبــث تــدعيم احلكــم الراشــد كســند للتنميــة املســتدامة بــالرتكيز علــى طبيعــة )السياســي للتنميــة االقتصــاديةاألســاس()1966
.التنميةأهداف،احلكوميةالعالقات اليت حتكم املؤسسات

الفكـري للمدرسـة الرصـيد املعـريف و أنّ ال شـك :التنميـةو فـي مجـال الحكـم الراشـداإلسالميةالتميز الفكري للمدرسة السبق و )ج
تطبيقـات لكـرمي و انطالقا من نصوص القـران ا،التنمية الشاملة املستدامةربط احلكم الراشد بالعمارة و متايز قد سجل سبقا و ،اإلسالمية

مل يسجل و ،متخذا القرار السياسي بالرشادةفاتصف،اإلسالميةذلك خالل العصر الذهيب للحضارة إعمالوجتسيد و ،السنة الشريفة
هذه املدرسـة بعديـد تزخرلذلك و معانيهمأمسىالشفافية يف على دعائم العدل واملشاركة و بارتكازهم،)اخللفاء الراشدين(لغريهم صفة 

)يوســـف القاضـــيأليب(راج مـــن هـــذه الكتابـــات جنـــد كتـــاب اخلـــو ،ماحلكـــوالتســـيري و األعمـــاليف جمـــال املـــال و ةأصـــيلبكتابـــات الــرواد و 
لشهب الالمعة يف اكتاب و ،)البن تيمية(الرعية و الراعيإصالحسياسية الشرعية يف الكتاب و ،)دياور للم(السلطانيةاألحكامكتاب و 

مصــارع و طبــائع االســتبدادكتــاب و ،)األزرقبــن ال(بــدائع الســلك يف طبــائع امللــككتــاب و ،)القاســم بــن رضــوانبــوأل(السياســة النافعــة
املاديـة اإلنسـانلسـعادة و ،التنميـةلـرتابط احلكـم الراشـد و أسسـواالـذين الـروادو البـاحثنيغـريهم مـن و ،)عبـد الـرمحن الكـواكيبل(االستعباد

اتمــــع و ،اآلخــــرةيف الــــدنيا و املعنويــــةو  ات  ـي تضـــ ـل مق مجيــــع منــــاحي حياتــــه االقتصــــادية والسياســــية واالجتماعيــــة والثقافيــــة يفالعــــاملكـــ
نه، كمـا جـاء يف القـران علـى املفسـدين بغضـب اهللا سـبحاتأخـذو ،حتـارب الفسـادااحتـوت نصوصـاإلسـالميةاخل، فالشريعة ...الدينيةو 

ِلــ"الكــرمي  يـُْه ــا َو ــَد ِفِيَه سِ ــَعى ِفــي اَألْرضِ لِيـُْف لَّى َس ــَو ِإَذا تـَ ــادَ َو َس ــبُّ الَف اللّــُه َال ُيحِ ــَل َو النَّسْ ــرْثَ َو )250اآليــةســورة البقــرة ("كَ اْلَح
يصــف  األزرقابــنهو مـا جعــل و ،يف حيــاة النــاسعمالـهإضــبط احلكــم الراشــد و حـق يفةرائــداإلســالميةاملدرسـة أفكــارلـذلك كانــت و 

هـو الـذي سـبق ، و "سـلكومي سبيل الرشد القومي و ج به يف التقال منال يستغين عنه ملك و "أنه كتابه بدائع السلك يف طبائع امللك ب
: ، فيقول أن احلكم الرشـيد يعـينإساءة استعمال الوظائف العامة بغرض الكسب اخلاص"عرف على أنهاملفهوم املعاصر للفساد الذي 

إصــالحا شــامال ،الدولــةبإصــالح األمــة و الرعيــةالراعــي و إصــالحاهــتم كتــاب السياســة الشــرعية يف كمــا،1"فصــل اإلمــارة عــن التجــارة
وتطبيــق القــانون ،اجلنــائيلــدين والنظــام اجلبــائي و قضــية الدولــة باو وظــائف العامــةممارســة ال(بــالرتكيز علــى ســري نظــام احلكــم يف جمــاالت 

السياســة العادلــة عمهــا اجتمــا (قاعــدتني حســبه كــل ذلــك علــىيفاعتمــد، و 2)...شــاركة الرعايــا يف شــؤون الدولــةموقضــايا األقليــات و 
لتنميــة املســتدامة عالقــة احلكــم الراشــد باأنّ إىل الــيت توصــلت ،تتبنــاه املــدارس القويــة املعاصــرةو إليــههــو مــا تســعى ، و )الواليــة الصــاحلةو 

والشــفافية ركــائز العدالــة إىلمــا اســتندت إذاالسياســية، ك وثيــق بــني العوامــل االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة و تشــابعالقــة ارتبــاط و 
اتمعية العامة إلدارةاملشاركة الفاعلة على مجيع املستويات و ،وحكم القانون ارد  ملو .جل حتقيق التنمية املستدامةمن أا

.1997بدائع السلك في طبائع الملك، تحقیق محمد بن عبد الكریم، الدار العربیة، تونس،: ابن األزرق أبو عبد هللا1
.بتصرف6-5، ص 1990السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، مطبع دار السالم القاھرة : عبد الحلیم بن تیمیة2
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املة المستدامةنمية الشّ التّ اشد و ظام الجبائي الرّ النّ : المطلب الثاني
ــــــائ ــــــة لنمــــــوذج احلكــــــمإن النظــــــام اجلب ــــــةدور الدولــــــة يف و ،ي هــــــو ترمجــــــة فعلي ــــــتم إعمالــــــه ال يكــــــون احلكــــــم راشــــــداو ،التنمي مــــــا مل ي

التنميــة متطلبــات و معــايريه، لتقــارب مبادئــه و 1ترمجــة لعالقــة الرتشــيد اجلبــائي بــاحلكم الراشــدئي جتســيدا ملعــايري الرتشــيد و يف النظــام اجلبــا
: شاملة املستدامة نتطرق إىل اجلوانب التاليةالتنمية الابط بني النظام اجلبائي الراشد و بحث عالقة الرت لالشاملة واملستدامة، و 

.التنمية الشاملة املستدامةدعائم النظام اجلبائي الراشد، وترابط احلكم الراشد و √
.اخلارجية للتنمية االقتصاديةاآلثاريف استيعاب ،إعمال النظام اجلبائيالفكر االقتصادي و √
.للتنمية الشاملة املستدامةاملؤمترات الدولية النظام اجلبائي الراشد و √

ــرابط الحكــم الراشــد و دعــائم النظــام الجبــائي الراشــد: أوال ــة الشــاملة المســتدامةوت تســتند عالقــة الــنظم اجلبــائي بــاحلكم : التنمي
اتمعية الشاملةفهي تعد أداة تنموية بامتياز آلثارها،انظامً و سياسةلمكانة السيادية للجباية ل احي  املن لى  االقتصـادية واالجتماعيـة (ع

دارة الفعالــة مبــا يســمح بــاإلالدوليــةختلــف اهليئــات الوطنيــة و مبو ،اجلزئيــةالكليــة و تعلــى مجيــع املســتويا، و )السياســيةوالبيئيــة والثقافيــة و 
الراشـد هـي جتسـيد ملعـايري بـائيإن دعـائم النظـام اجل. 2جـل التنميـة العادلـة املسـتدامةاملالية مـن أو ،واالقتصاديةالطبيعيةللموارد البشرية و 

بني التنميـة الشـاملة املسـتدامة، فهنـاك إجـراءات واضـحة يف اختـاذ القـرارات علـى ن الفصل بينه و الذي ال ميك،خصائص احلكم الراشدو 
ت مشــاركة للفــاعلني مــن منظمــامــن خــالل آليــات قانونيــة و ،لتزامــاتاالوتــوفر القــدرة علــى اختــاذ احلقــوق و ،مســتوى الســلطات العامــة

التنميـة و ،بطـة بـني النظـام اجلبـائي الراشـدإن تلك الـدعائم الراو .3يف جهود التنميةقطاع خاص يف عمليات صنع القرار و جمتمع مدين، و 
: يف ما يلياميكن استظهارهةالشاملة املستدام

االقتصــاد يف و ،العدالــة والوضــوحظــام اجلبــائي إىل مبــادئيســتند الن: الحكــم لراشــدن مبــادئ النظــام الجبــائي الراشــد و التكامــل بــي)أ
تلــك و اجلزئــيوالبيئيــة علــى املســتويني الكلــي و ،اســتيعاب املتغــريات االقتصــادية واالجتماعيــةاملرونــة يفالتســديد و مــة يف املالءو النفقــات

تمعيـــــة و ،بـــــادئ احلكـــــم الراشـــــدمدئ تشـــــكل هيكـــــل قـــــيم فاعلـــــة تتكامـــــل و املبـــــا
اتمـعااللتـزام بـه، و يف إطـار تطبيـق القـانون و  ـل  اخ ـة د عالق ل ات ا اف ذ لألطـر ـة  نوني لقا ـز ا اك املر بط  ـ مبـا جيعـل مـن قواعـد النظـام اجلبـائي ،ض

ومبــا حيققــه مــن،الضــابطة للمنافســة بــني األعــوان االقتصــاديةقابــة اجلبائيــة الفاعلــة و ليــات الرّ مــن خــالل آ،مــدخل لتفعيــل احلكــم الراشــد
يصـون املـوارد وحيفـظ و ،اعيـة بـني مكوّ ، فيحقـق العدالـة االجتمءلة االجتماعيـة العامـةاملساآليات الشفافية واحملاسبة و 
كـل ذلـك هـي مـن األهـداف ت حماربـة الفسـاد بكـل تصـنيفاته، و يوفر آليـاو تثمينهاويوفر قواعد محاية البيئة و ،اتمعية لألجيال القادمة

.كمدخل للتنمية الشاملة املستدامة،اجلوهرية للحكم الراشد

.59-1مرجع سبق ذكره، ص،2009- 1991ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : عجالن العیاشي1
2 Morita Sachiko and Zaelke Derwood, Rule of law, good governance and sustainable development, Washington, DC,
2007, p16.
3 www.inece.org visité le 07/10/2009.

www.inece.org


المستدامةوالتنميةالراشدالجبائيللنظامالفكرياإلطار..............................األولالفصل

-62-

االقتصــادي راشــد يعتــرب جــوهر النظــام املــايل و النظــام اجلبــائي الإنّ :د يضــمن النمــو االقتصــادي المســتدامالنظــام الجبــائي الراشــ)ب
وتراقـــب وتضـــبط بيئـــة املـــال ،جـــه األنشـــطةشـــد الســـيادية الـــيت تو املســـتهدف يف مـــنهج التنميـــة الشـــاملة املســـتدامة، فهـــو أداة احلكـــم الرا

ل االسـتفادة مـن عالقـات التبـادل والتكتـل مـن خـال،أو بإدماجها يف بيئة األعمال الدوليـة،الوطينعلى املستوى احمللي و إنْ ، األعمالو 
تضمن اسـتقرار واملستحدثة و استيعاب آليات التمويل املتنوعةويف،ويف جذب االستثمارات املختلفة،واالنضمام لالقتصاديات الدولية

كأسـس لبلـوغ ،مـو املسـتداما لضـمان النّ رافـدً تشـكلاالسـتثماريةواإلدماجيـة و الضـبطية وكل تلك املنظومـات الرقابيـة و ،منظومة املنافسة
.التنمية الشاملة املستدامة

اإليـراداتمعاجلة قواعد النظام اجلبائي الراشـد يف ترشـيد إنّ : يعالج معوقات التنمية الشاملة المستدامةالراشدالنظام الجبائي )ج
املرافــق للــوعي اإلفصــاحالشــفافية و إطــاريف و ،وباالســتناد ملنظومــة احملاســبة واملســاءلة،اإلنفــاقوالتحصــيل و التأســيسمــن حيــث ،العامــة

اتمـــعاألوعيـــةاالجتمـــاعي العـــام حيقـــق انكشـــاف  ـل  اخــ ـة د لفعلـيـ ـة ا العـــام مبـــا حيقـــق تلبيـــة احلاجيـــات اإلنفـــاقيضـــمن ترشـــيد و ،اجلبائـيـ
اتمــعواملدعمــة لرفاهيــة و ،ليــة املقلصــة للفقــراالجتماعيــة الفع ـحة  يعــاجل و ،زيــز التنميــة الشــاملة املســتدامةفيتحقــق بــذلك ضــمان تع،صـ

انعدام العدالـة و األمراضر و كالفق،االجتماعيةاآلفاتمن تقليص ومن التلوث البيئي و ،كافح معوقاته من الفساد املايل واالقتصادييو 
.الشاملة املستدامة

جتمع اآلراء املؤيدة لعالقة احلكـم الراشـد :"التنمية المستدامةالحكم الراشد و "النظام الجبائي الراشد يعزز دورة إدارة الحكم )د
السياســــــــيةواالجتماعيــــــــة والبيئيــــــــة و لوثيقــــــــة بــــــــني العوامــــــــل االقتصــــــــادية ا،التشــــــــابكاملســــــــتدامة علــــــــى عالقــــــــات الــــــــرتابط و بالتنميــــــــة

وهي عملية توزيع وختصيص املوارد وعملية بلورة السياسات والربامج وعملية تطبيق ،تدعى دورة إدارة احلكممن خالل أربع عمليات "
بارتكــــــازه و ، ويشــــــكل النظــــــام اجلبــــــائي الراشــــــد العامــــــل املعــــــزز هلــــــذه الــــــدورة1"...تلــــــك السياســــــات وأخــــــريا عمليــــــة توزيــــــع الــــــدخل

اتمعيــة، كمــدخالت لعمليــة  ارد  ـو لمـ ـل ل األمـث يص  ـ تخصـ ـل ال يكفـ ـة  اعيـ تم االج ـة  عداـل ل ـق ا تحقـي ـس ل أسـ ية ك اد ـي لسـ ـة ا نونـي لقا ـد ا اعـ لقو ـى ا علـ
ختصص بكفاءة مـن خـالل أعمـال السياسـات الرشـيدة، فتوزع و )اخل...اإلبداعية والتكنولوجيةاملالية و املوارد الطبيعية والبشرية و (التنمية 

التنميــة الشــاملة املســتدامة، ويضــمن دميومــة النمــو واســتدامة التنميــة وحيقــق معوقــاتتضــمن العدالــة وحتــارب كــل أشــكال الفســاد و الــيت
لبيئيــةاملســتدامة بأبعادهــا االقتصــادية واالجتماعيــة واعكســية إلعــادة متويــل التنميــة مبــا يشــكل تغذيــةالــدخولالتوزيــع العــادل للثــروات و 

ميكــن و التنميــة املســتدامة،حلكــم الراشــد و املعــزز لــدورة احلكــم يف توثيــق العالقــة بــني ااجلبــائي الراشــد دور الفاعــل و ظــامبــذلك يتبــوأ النو 
:التايلتصور الدور الفعال للنظام اجلبائي الراشد يف دورة إدارة احلكم يف الشكل 

مكانة النظام الجبائي الراشد في دورة إدارة الحكم: )4-1(الشكل 

سنة 117إدارة الحكم والعولمة وجھة نظر اقتصادیة، دراسات إستراتیجیة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، العدد : إبراھیم فرید عاكوم1
.59، ص2006

الجبائي الراشد أساس التنمیة الشاملة المستدامةالنظام 

إدارة عصریة راشدة

الشفافیة-

المساءلة-

المحاسبة-

الموارد البشریة الواعیة و الكفاءة-

الموارد الطبیعیة و المستدامة-

الموارد المالیة و التمویلیة -

االبتكار و التكنولوجیا-

استغالل و تخصیص و توزیع الموارد

تعزیز الرفاھیة و المنافسة -

تمویل التنمیة-

د إعمال القواع
الجبائیة الراشدة

السیاسة الراشدة

في ضبط اإلیرادات 

المخرجات المعالجة المدخالت
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. )60مرجع سابق، ص : إبراهيم فريد عاكوم(من إعداد الباحث بتصرف في مخطط إدارة دورة الحكم: المصدر

مـن خـالل إعمـال مبـادئ كـل احلكم الراشد للتنميـة املسـتدامةيف إدارة،الشكل تصور فاعلية النظام اجلبائي الراشدقد حاولنا يف هذاو 
التلـوث الفسـاد و وإىل حتقيـق العدالـة االجتماعيـة ومعاجلـة الفقـر و ،مأهدافهو ،منهما
التنميـــة الشـــاملة املســـتدامة النظـــام اجلبـــائي الراشـــد و نّ صـــيانة حـــق األجيـــال القادمـــة، ذلـــك أو ضـــمان حقـــوق األجيـــال احلاليـــةو ،البيئـــي

.متالزمان يف حتقيق أهدافهما
ضــمن التنميــة املســتدامة تت: االقتصــاديةاســتيعاب اآلثــار الخارجيــة للتنميــةالنظــام الجبــائي فــيعمــال وإالفكــر االقتصــادي :ثانيــا

ترتتـب عليهـا آثـار خارجيـة تـؤثر ،أحيانـاةتلـك األبعـاد املتناقضـومحاية البيئـة و العدالة االجتماعيةو ،حتقيق الكفاءة االقتصاديةبالضرورة
ال يكـون و ،األثر اخلارجي هـو تـأثري يولـده سـلوك عامـل اقتصـادي علـى رفاهيـة اآلخـرينحيث،على النشاط االقتصاديسلبا أو إجيابا

اآلخـر سـليبالـبعضجيـايب و خمتلفـة الـبعض منهـا إاآلثـار اخلارجيـة تتخـذ أشـكاال، إنّ 1)لذلك التأثري مثـن نقـدي أو تعـامالت يف السـوق
دة ومــس ما علــى مســتويات متعــدِّ خفقــط، فقــد شــكل ذلــك حتــديا ضــار االقتصــادي يســتند إىل التكــاليف اخلاصــة بــاملنتج ر مبــا أن القــو 

مـن و ،حتجـز تكاليفـه،أو مكانيةمانيةدون حدود ز )النباتواحليوان و اإلنسان(االجتماعية للكائنات احليةاجلوانب احلياتية والصحية و 
مـــن أشـــكال اآلثـــار هـــاغري و ،)مـــراض الفتاكـــةاألالفســـاد والفقـــر والتلـــوث و (ارداهلـــدر اخلـــارجي للمـــو رز تلـــك اآلثـــار اخلارجيـــة الســـلبية بـــأ

.521صاالقتصاد، مرجع سبق ذكره، : وویلیام د، تورد ھاوس نأ، سام ویلسو.بول1
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ن الفكـر االقتصـادي أدرج النظـام ، فـإأصبحت معيقـة للتنميـةو سوقالالستيعاب تلك اآلثار اليت عجزت عنها قوىو ،اخلارجية السلبية
اا من خالل نظريات االستد يع ئي الست :نه فيما يلينظرية املنفعة املضاعفة كما نبيِّ خال و اجلبا

سجل الفكر االقتصادي سبقا لعالقة النظام اجلبائي بالتنميـة االقتصـادية :تصحيح التكاليف االجتماعية للتنميةالنظام الجبائي و )أ
الت آليـات السـوق كتصـحيح الخـتالللبيئة،نبعاثـات امللوثـة االعلـى ضـريبة ه فـرض باقرتاح،A.S.Pigou(1بيجو (من خالل أفكار 

كافـة الضـرائب لضرائب البيجوغية هي مصـطلح شـامل لفا،التكاليف اخلاصةو ،التكاليف االجتماعية العامةبني مساواة إلجياد عدالة و 
اتمعيــةقو ،املصــممة لتصــحيح املســار التنمــوي ـة  اهـي لرف ـة ل فضـ ملخ ا بة  ـال لسـ ـة ا ارجـي اخل ار  ـ اآلـث بب  ـ بسـ وق  ـ لسـ ات ا ـ ـور آلـي هــذا الســبق و 2صـ

.أبعاد التنميةكامل بني النظام اجلبائي و الفكري يعد أساس الت
كأحـد ا للضـرائب البيئيـةاالقتصـادي تطـورً سـجل الفكـر ،من بداية تسـعينات القـرن املاضـي:فة للضرائب البيئيةعالمنفعة المضا)ب

بــل ،لــيس علــى مســتوى تصــحيح اآلثــار اخلارجيــة فحســب،مكونــات النظــام اجلبــائي الراشــد الداعمــة ملــنهج التنميــة الشــاملة املســتدامة
double)لكوـا ذات منفعــة مضــاعفة  dividends)، يضــمنو ،االنشــاط االقتصــادي ليكــون مســتداممــن خــالل ضــبط مســار

أســاس و التحصــيلمــن حيــث الوعــاء و ،بيئيــة خبصوصــيتهالــذلك عرفــت الضــرائب الو ،وائــد متويــل التنميــةالبيئــة وتعــزز مــن عاحلفـاظ علــى
اا املرتبطة باملؤثرات اخلارجية و ،مبا يقتضي الرشد يف قواعدها،رصالف نظوم التفريـغ يف و االنبعـاث يف اهلـواء املـؤثر علـى طبقـة األوزون (م

.)لة املستدامةمكلها تقع يف صميم التنمية الشاو ،الوقودوالضجيج وخملفات الطاقة والنقل و ،بأنواعهاالنفايات و املياه 
ــا ــائي الراشــد و : ثالث ــة النظــام الجب ة املتعلقــة توصــيات عديــد املــؤمترات الدوليــأمجعــت نتــائج و :للتنميــة المســتدامةالمــؤتمرات الدولي

ــــة املســــتدامة ــــائيو ،بالتنمي االقتصــــادية واالجتماعيــــة والبيئيــــة (يف اإليفــــاء بكــــل أبعادهــــا ،متويلهــــا علــــى املكانــــة األساســــية للنظــــام اجلب
توصـيات تلـك املـؤمترات الدوليـة متابعـةتطور املنظور الدويل يف تقيـيم و قد، و )حتقيق العدالة االجتماعيةويف إعادة توزيع الدخل والثروة و 

نهج التنميـة الشـاملة جبائيـة ملـة و يمـن خـالل إجيـاد آليـات حماسـب،إىل إظهـار مكانـة النظـام اجلبـائي يف التنميـة املسـتدامة،أجندة األلفيةو 
: ومنها ما يلي،املستدامة

األمـم املتحـدة املعـين مـؤمتر ضـمن توصـيات :)ةو محاسـبة التنميـة المسـتدامأالمحاسبة الخضـراء (إنشاء نظام للمحاسبة البيئية)أ
:املتعلق بإدماج البيئة يف صنع  القرارات من خالليف الفصل الثامن و ،3التنميةبالبيئة و 

اإلدارة؛التخطيط و يات السياسة و التنمية على مستو إدماج البيئة و √
البيئية وفق تشمل مجيع اجلوانب االقتصادية واالجتماعية و ،األعمالللمحاسبة يف بيئة املال و تنظيمي فعالوضع إطار قانوين و √

؛املعايري الدولية
غريها؛القتصادية وحوافز السوق و حتقيق االستخدام الكفء لألدوات ا√

.، یعتبر مؤسس الرسوم البیئیة1920كتاب اقتصادیات الرفاه، نشر عام :)1959- 1877(آرثر سیسل بیفور1
2 The pahayatou: Economic instruments for environmental management and sustainable development, 1994, p49.

.7ص، تقریر مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة و التنمیة، مرجع سبق ذكره: األمم المتحدة33
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.1االقتصادية املتكاملةإنشاء نظام للمحاسبة البيئية و √
بــني األطــرافبغيــة إتاحـة أشــكال جديـدة مــن احلـوار ،تسـتلزم إجــراء تغيـريات واســعة يف اهلياكـل املؤسســية للحكـمإن تلـك التوصــيات و 

اجلمهـور العـامجلماعـات البيئيـة و اوبـني دوائـر البحـث العلمـي و ،يـة واحملليـةلتحقيق تكامل أفضل بني هيئات احلكـم الوطن،ذات العالقة
كلهـا يف صـميم عالقـة و طاقـة والزراعـة والنقـل والتجـارة، وحسـابات ال،يف السياسات االقتصادية واالجتماعيـة واملاليـة،قراراتيف اختاذ ال

ـــــــــــا"إمنـــــــــــا هـــــــــــي اجلبايـــــــــــة ،اـــــــــــاالتكـــــــــــل تلـــــــــــكاألداة الرابطـــــــــــة يفو ،املســـــــــــتدامةةاحلكـــــــــــم الراشـــــــــــد بالتنميـــــــــــ "سياســـــــــــة ونظاًم
للتقرير عن 2معايريهاو ا هائال يف مناهجها اليت عرفت تطورً حماسبة التنمية املستدامة، و و أمن خالل ارتكازها على نظام احملاسبة البيئية 

اا و رصد عواو ،االستدامة اائدها وحتدي .تصور
فلقــد تضــمنت االتفاقيــات مــنهج التنميــة الشــاملة املســتدامة، و ،النظــام اجلبــائيلتقــاطعاألساســيالــركن لتشــكِّ و :الجبايــة البيئيــة)ب

كــأبرز أدوات إعمــال ،اجلبايــة اخلضــراءو علــى اعتمــاد اجلبايــة البيئيــةرئيســية ابنــودً ،توصــيات املــؤمترات الدوليــة للتنميــة املســتدامةو الدوليــة 
السـلوك اإلنتـاجي أو االسـتهالكي بتعـديل ،من خالل التأثري على سلوك األعوان االقتصـادية،لراشد يف منهج التنمية املستدامةاحلكم ا

تأسـس اجلبايـة البيئيـة اعتمـد إنّ . 3البيئيـةبتوظيـف الضـرائب التميزيـة،اخلارجية السلبية الناجتة عـن املشـروعات امللوثـة للبيئـةعلى اآلثار و 
قـد تضـمنت بعـض املبـادئ الـيت تـنص كمبادئ دولية تتكامل ومبـادئ القـانون الـدويل، و ،ن البيئة والتنميةبشأ) إعالن ريو(على مبادئ 

لسياســـتها البيئيـــة احلـــق الســـيادي يف اســـتغالل مواردهـــا وفقـــادويلمبـــادئ القـــانون الـــا مليثـــاق األمـــم املتحـــدة و دول وفقـــمتلـــك الـــ"علـــى 
فعاليـة املصـادرإىلمويـل باالسـتناد توصياته هي تعزيز قـدرات التّ من أهم ، فإنّ 5يف املؤمتر الدويل لتمويل التنمية املستدامة، و 4"واإلمنائية
بالتنميـــة التشـــابك يف عالقـــة النظـــام اجلبـــائي الراشـــدقـــد أبـــرزت التقـــاطع و ،تصـــادي احلـــديثالتطـــورات يف الفكـــر االقإن تلـــك . اجلبائيـــة

اجلبايـــة اخلضـــراء كـــأدوات يف مـــنهج التنميـــة الشـــاملة عمـــال احملاســـبة اخلضـــراء و إبتعزيـــز ذلـــك التكامـــل مـــن خـــالل و ،الشـــاملة املســـتدامة
.املستدامة

.98نفس المرجع، ص1
.15ص2011المحاسبة و المراجعة عن التنمیة المستدامة، الدار الجامعیة : أمین السید احمد لطفي2

3 Caroline London:Environnement et instruments économiques et fiscaux, L.G.D.J, Paris, France, 2001, p24.
.4، صمرجع سابق: األمم المتحدة44

.2008تعبئة الموارد المالیة من أجل التنمیة، مؤتمر المتابعة الدولي لتمویل التنمیة، الدوحة ، قطر، سنة : األمم المتحدة5
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خالصة الفصل
مــــــــو لنظــــــــام اجلبــــــــائي والنّ مراحــــــــل تطوراتــــــــه املتعــــــــددة يف تنــــــــاول أســــــــس او ،عــــــــرب مدارســــــــه املختلفــــــــةيباســــــــتقراء الفكــــــــر االقتصــــــــاد

سياسة "اجلبائيةلألداةيفو ،الرؤىاالختالفات الواضحة يفو ةتظهر التباينات الشديد،التنميةو 
ـــو  اـــا التّ و "انظاًم ارب ـــة الشـــاملة مبأو ،ســـواء تعلـــق األمـــر بتحقيـــق النمـــو االقتصـــادي،نمويـــةمق ـــة االقتصـــادية أو بلـــوغ التنمي ســـعى التنمي

إىل مـربرات يف ضبط عالقـة النظـام اجلبـائي بالتنميـة املسـتدامة،عدم اإلمجاع بني األفكار االقتصاديةاملستدامة، ويعز ذلك االختالف و 
املكانيــة الــيت زمانيــة و واملتــأثر بــالظروف ،علــى مســتوى التنظــري الفكــري املــرتبط بالتصــور الــذهين لتلــك املــدارسا، إنْ شــديدً ا متنوعـة تنوًعــ
ةتـــدخلها يف احليـــادولـــة و شـــكل اليدها مـــن خـــالل منـــاذج نظـــام احلكـــم و جتســـعمـــال تلـــك األفكـــار، و إأو علـــى مســـتوى ،تطـــور فيهـــا

النظــام اجلبــائي وجــد تــراكم لتجــارب تنمويــة متعــددة التصــور لعالقــة هــو مــا أ، و ار التنمــوياملســمنهــاو ، االجتماعيــة برمتهــااالقتصــادية و 
فهــوم فــتم بعــث م،قــة احلكــم بالتنميــةيف ضــبط عال،علــى جتــدد التفكــرياألوقــاتغلــب يف أســامهت نتائجهــا الوخيمــة،التنميــةبــالنمو و 
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دةدوليـة متعــدِّ وجتــارب حكـم وطنيـة وإقليميـة و منـاهج متعـددةخمتلفـة و ن مسـتوياتمت حبـث ذلــك مـاحلكـم الراشـد والتنميـة املسـتدامة، و 
حتــدد املكانــة الوظيفيــة دون أنْ ،التنميــة الشــاملة املســتدامةو التصــوري ألســس النظــام اجلبــائي الراشــدأعــادت النظــر يف إطارهــا الفكــري و 

اا و ،لنظــام اجلبــائي يف منظومــة احلكــمل توي ـ مسـ ـى  امة علـ تد ـ ملسـ ا املة  ـ لشـ ـة ا نميـ ات الت ـي تضـ يف إليــههــو مــا نتطــرق و ،أبعادهــا املختلفــةو مق
.من هذا البحثالفصل الثاين
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.المؤسسية لدولة التنمية الشاملة المستدامة

وظائف النظام الجبائي الراشد في خلق مناخ األعمال : المبحث الثاني√
.وضمان بيئة أنشطة التنمية المستدامة

النظام الجبائي الراشد في استيعاب األبعاد دعائم: المبحث الثالث√
.الدولية لدور دولة التنمية المستدامة
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:تمهيد
نميــة الشــاملة املســتدامة، وإظهــار أمهيــة تلــك لــة التّ ظــام اجلبــائي الراشــد يف منظومــة احلكــم لدو ث هــذا الفصــل املكانــة الوظيفيــة للنّ يبحــ

آثارهـاحتليـل و األعمال الدوليـةوارتباطها واندماجها يف بيئة املال و ،شغيليةالتّ العملياتية و املؤسسية،وياتدة املستأبعادها املتعدّ املكانة و 
نميـة اشـد الـذي تسـعى دولـة التّ اشـد يعكـس احلكـم الرّ ظام اجلبائي الرّ ، فالنّ الثقافيةعلى املناحي االقتصادية واملالية واالجتماعية والبيئية و 

ــ للنظــامالشــاملة املســتدامة مــن مقاربــات عديــدة منهــا مقاربــة العالقــات الوظيفيــة كمــدخل لتحقيــق التنميــة،إلعمالهاملة املســتدامة الّش
التنميـــة الشـــاملة مـــنهج احلكـــم الراشـــد و إرســـاءيف و ،يف بنـــاء دولـــة القواعـــد املؤسســـيةقابـــة الرّ وجيـــه و اجلبـــائي ضـــمن منظومـــة الضـــبط والتّ 

جـانس ومـن مقاربـة التّ نميـة املسـتدامةالتّ تعزيز بيئة أنشـطةو األعمالظام اجلبائي الرّ من مقاربة قدرات النّ و ،املستدامة
ّ نسيق و والتّ  احلكـم لـرتابطبتلـك اجلوانـب اهلامـة املـربزة لإلحاطةو ،نمية املستدامةللتّ الدويلمن منظور البعد ،ابطات الدوليةاستيعاب الرت
:اشد نتطرق للمباحث التاليةظام اجلبائي الرّ جتسد ذلك من خالل املكانة الوظيفية للنّ و ،ستدامةاملة املنمية الشّ التّ اشد و الرّ 
.املة المستدامةنمية الشّ اشد في المنظومة المؤسسية لدولة التّ ظام الجبائي الرّ المكانة السيادية للنّ : المبحث األول√
.نمية المستدامةضمان بيئة أنشطة التّ األعمال و اشد في خلق مناخ ئي الرّ ظام الجباوظائف النّ : المبحث الثاني√
.نمية المستدامةدولة التّ دور اشد في استيعاب األبعاد الدولية لظام الجبائي الرّ النّ دعائم: المبحث الثالث√
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املة المستدامةالشّ نمية اشد في المنظومة المؤسسية لدولة التّ ظام الجبائي الرّ المكانة السيادية للنّ : األولالمبحث 
ضــح وجــود اتّ األولدور الدولــة يف احليــاة االقتصــادية يف الفصــل و ،تناولــه لعالقــة النظــام اجلبــائيبتطرقنــا لتطــور الفكــر االقتصــادي يف

ــــالنّ ر منــــوذج احلكــــم و قــــة تــــرابط بــــني تطــــوّ عال م السياســــي يف البنــــاء االقتصــــادي ظــــاكمــــدخل لــــتحكم طبيعــــة النّ ،ائدظــــام اجلبــــائي الّس
ملـادي الـذي يـربط الفـرد حبكومتـه بـاط اذلـك الرّ "ظام اجلبائي هـوفالنّ ،تهنموي برمّ لتّ املنهج اإعماليف ، بل و الثقايفي والبيئي و االجتماعو 
ـــــــــــة و  االقتصـــــــــــادي أوســـــــــــيادية فعّ أداةل هـــــــــــو يف نفـــــــــــس الوقـــــــــــت يشـــــــــــكِّ و ،جمتمعـــــــــــهأفـــــــــــرادببقي
مبـا جيسـد منظومـة ، و 1"اجلبائية ختضع للفلسفة االجتماعية للعصر الـذي تسـود فيـهاألنظمةمجيع أنخاصة و ،البيئيأواالجتماعي أو

:نتناولذلكولتوضيح،اخل...البيئيةر الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية و دو احلكم و 
.نمية املستدامةلدولة التّ الوطنية اشد يف املنظومة املؤسسية ظام اجلبائي الرّ للنّ الوظيفيةمتايز املكانة √
.املعاهدات الدوليةاشد يف مدونة االتفاقيات و ئي الرّ ظام اجلباثر النّ أ√

نميــــة لدولــــة التّ اشــــد فــــي المنظومــــة المؤسســــية الوطنيــــةظــــام الجبــــائي الرّ تمــــايز المكانــــة الوظيفيــــة للنّ : األولالمطلــــب 
المستدامة

التــــاريخ السياســــييظهــــرو ، اتمــــعر الدولــــة و يف مســــار تطــــوّ ،ياجلبــــائظــــامللنّ ال الفّعــــاهلــــام و ورملاليــــة العامــــة علــــى الــــدّ فــــق علمــــاء ايتّ 
انتقـــــل مفهومهـــــا رت و وتطـــــوّ نشـــــأت،"ظـــــام اجلبـــــائيللنّ األساســـــيةوحـــــدة البنـــــاء "فكـــــرة الضـــــريبة أنإىل،االقتصـــــادي للمجتمعـــــاتو 

الـيت تعتمـد دعـائم احلوكمـة املؤسسـية يف ،2نميـة املسـتدامةوصوال لـدول التّ ر دور الدولة مع تطوّ و ،ر احلياةمع تطوّ أخرىإىلمن مرحلة 
ية بــني فواعــل العمليــة شــاركالتّ أســاسعلــى اشــد و نمــوي ضــمن قواعــد احلكــم الرّ لتّ مبــا جيعــل مــن ممارســات دورهــا ا،منظومتهــا الداخليــة

ه مـن نّـقـد أثبـت أو لـيت تـتم بغـري تـدخل الدولـةنميـة االتّ أيضـافشـلت كمـا، و الـيت تسـيطر عليهـا الدولـة قـد فشـلتنميـة ن التّ أل،نمويةالتّ 
ـــاة دو نّ لـــذلك فـــإ، و 3االجتمـــاعيأويف جانبهـــا االقتصـــادي ســـواء نميـــة املســـتدامة، يتعـــذر حتقيـــق التّ الـــةدون دولـــة فعّ  ر الدولـــة يف احلي
املنظمات على مستوىنموي من قبل اخلرباء و االقتصادي التّ للتحليل كانت جماال لالهتمام الفكري و ،يةنمزات دولة التّ مميّ االقتصادية و 

احلكم بـــــــــنمــــــــوي وارتباطــــــــهمــــــــات الدوليــــــــة اتوصــــــــيات املنظّ و أدبيـــــــــاتيف و ،وليــــــــة ومراكــــــــز صــــــــنع القــــــــرارالدّ 
نميــةلدولــة التّ " الداخليــة"الوطنيــة يف املنظومــة املؤسســية ،اشــدظــام اجلبــائي الرّ زة للنّ املتمّيــظيفيــةممــا يــدفعنا إىل حبــث العالقــة الو ،الراشــد

:إىلق من خالل التطرّ ،املستدامةاملةالشّ 
.نمية المستدامةاشد على دور دولة التّ ظام الجبائي الرّ قواعد النّ إعمالثر أ: أوال
.نمية المستدامةدور دولة التّ اشد في الضبط والمراقبة للمال العام لتعزيز ظام الجبائي الرّ مكانة قواعد النّ : ثانيا

1 NGAO SYVATHN (P), le rôle de l'impôt dans les pays en voie de développement L.G.D, 1974, p238.
2 Andy lymev and Dora Hancock: taxation: policy and practice, 7th edition Thomson learning, London 2001, pp 1-6.

.137، ص 1997ولة في عالم متغیر، واشنطن تقریر عن التنمیة في العالم، الد: البنك الدولي3
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.نمية المستدامةنة القانونية المؤسسية لدولة التّ ظام الجبائي الراشد ضمن المدوّ تمايز العالقة الوظيفية للنّ : ثالثا
ّ : نميـــة المســتدامةاشـــد علـــى دور دولــة التّ ظـــام الجبــائي الرّ قواعــد النّ إعمـــالثــر أ: أوال احلوكمـــة املــدخل الرئيســـي أوشــيد يعـــد الرت

االقتصـــادية واالجتماعيـــة إظهـــار خصائصـــها يف احليـــاة للقيـــام مبهامهـــا و ،نميـــة املســـتدامةملنظومـــة دولـــة التّ ) الـــوطين(يف البنـــاء املؤسســـي 
ـــــالتّ املـــــدخل الرئيســــي لتحقيـــــقأي، الثقافيــــةوالبيئيــــة و  جلبـــــائي ظــــام ابالنّ ارتباطـــــهيعكــــس ذلـــــك املــــدخل يف و ،املة املســــتدامةنميــــة الّش

اإليـديولوجيالصـراع كان وال يزال منـاط التجـاذب الفكـري و الذي  ،العملي لدور الدولة يف احلياة االقتصاديةالراشد، التدافع الفكري و 
اتمعـيو األكادميينظري العلمي و على مستوى التّ إن اش  نق نمويـة تطبيـق السياسـات التّ علـى مسـتوى املمارسـات العمليـة ورسـم و أو،ال

لــــــــــة دولــــــــــة آمــــــــــرة متدخّ إىلدور الدولــــــــــة كــــــــــان دائمــــــــــا متغــــــــــري مــــــــــن دولــــــــــة حارســــــــــة أنّ ذلــــــــــك "،دور الدولــــــــــةة بتغــــــــــريّ املتغــــــــــريّ 
ضـبط ذلـك افع الفكـري مل يقتصـر علـى تعريـف و التـداجلـدال و أنو ،1"االقتصـادية املعاصـرةاألنظمـةر دولـة راعيـة، عـرب مراحـل تطـوّ إىل

مكانتــه ضــمن املنظومــة املؤسســية الوطنيــة لدولــة ظــام اجلبــائي و حــدود وجمــاالت اســتخدام النّ المــس يف الكثــري مــن جوانبــه بــل ي،الــدور
جهــد اســتغرقته تلــك الدراســات مــن وقــت و رغــم مــا، و حليــلاألقــالم بالتّ نمويــة الــيت تناولتهــا د قضــايا السياســات التّ فــرغم تعــدّ ، "نميــةالتّ 

احلـديث عـن دور الدولـة أنإال ،نفيـذالتّ طبيـق و املناسـبة للتّ اآلليـاتو عيةاألو إجيادحول و ،الوسائل لتحقيق تلك السياساتأجنعحول 
اشـدظـام اجلبـائي الرّ النّ نمـوي و لعالقـة بـني دور الدولـة التّ لكون ا، و 2"نمويةمرتبطا بتلك السياسات التّ قد ظلّ أمناطهاو أشكاهلامبختلف 

: نه من خالل تفحصنا للجوانب التاليةكما نبيّ قة من عديد اجلوانب املتعلّ أساسيةعالقة عضوية 
غم مـن اتفـاق الفكـر بـالرّ :نميـة المسـتدامةوجيه لدولة التّ التّ اشد في بناء منظومة الضبط و ي الرّ ظام الجبائالمكانة األساسية للنّ ) أ

دارس حــول الشــديدة بــني تلــك املــ، رغــم التباينــات واالختالفــاتاالقتصــاديةدور الدولــة يف احليــاة غلــب مدارســه علــى االقتصــادي يف أ
منــوذج احلكــم فيهــا مــن مرحلــة إىل أخــرى ممــا و ،ر دور الدولــةالزمانيــة لتطــوّ نيــة و خل املــرتبط بــالظروف املكاحــدود ذلــك التــدرات و مــربّ 

املقاربـــات الـــيت تناولـــت ذلـــك و دت املـــداخل فتعـــدّ 
كيز علـــى منظومتـــه املؤسســـية الداخليـــة املذهبيـــة يف تقـــدمي دور الدولـــة كمشـــروع جمتمعـــي بـــالرتّ اإليديولوجيـــةاملنطلقـــات بتـــأثري، و هـــوماملف
ارســه فــوق رقعــة متاملشــروعاإلكــراهلــك وســائل متتجمموعــة مــن املؤسســات "أــامــن هــذا املــدخل مت تعريــف الدولــة علــى و ،"الوطنيــة"

اا الـذين يشـار دة، و جغرافيـة حمـدّ  ـك ـى سـ اتمـع و إلـيهمعل فهم  ـ وصـ حتتكـر الدولــة وضـع القواعـد داخـل حــدودها مـن خـالل احلكومــةب
ـعلـى املؤسضمن املدخل املؤسسي يركز هذا التعريفو ، 3"مةاملنظّ  رعية السـيادية الـيت خيـول هلـا احتكـار وضـع القواعـد املنـوط سـات الّش

نميـة املسـتدامة لشـامل لدولـة التّ عريـف امـن مـدخل التّ عريف و ا يف ذلك التّ يمشمولة ضمنظام اجلبائيجند قواعد النّ و ،األهدافا تلك 

اقتصادیات الخوصصة والدور "إشكالیة الدولة واالقتصادیات النامیة في ظل عولمة االقتصاد، بحوث أوراق الملتقى الدولي : عمار عماري، بوسعدة سعیدة1
ورات مخبر الشراكة واالستثمار في الفضاء االورومغاربي، سنة ، كلیة العلوم االقتصادیة، سطیف، منش2004أكتوبر 05-03المنعقد أیام "الجدید للدولة

.481، ص2006
.483نفس المرجع، ص 2
.02تقریر عن التنمیة في العالم، الدولة في عالم متغیر، مرجع سبق ذكره، ص: البنك الدولي3
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بإدارةذلك اجلهاز املؤسسي الذي يضطلع أابعرفت ،خصائصهاوطبيعتها و 
اتمعيــة مبــا يضــمن بلــوغ إطارهــا ترتفــع املقــدرة اإلالــيت يف ،لتحقيــق التنميــة الشــاملة ـة  ازيـ اتمــع وتعظــيم مصــاحله ومواجهــة أهــدافجن

اتمعــي ذيإدارةيف ،لــك التعريــف مكانــة اجلانــب املؤسســيقــد أظهــر ذ، و 1املســتقبليةحتدياتــه احلاليــة و  ـروع  ملشـ البعــد االســرتاتيجي ا
ــيــق التّ احلضــاري لتحق يف آفــاق اجلوانــب يف دراســات استشــرافية للمجتمــع اجلزائــريتلــك علــى التأكيــدقــد متّ املة املســتدامة، و نميــة الّش

اتمعيــة اإلســرتاتيجيةالسياســات إعــداديف،نميــة املســتدامةعقبــات التّ إزالــةاحلوكمــة املؤسســية يف بأمهيــةتوصــيات ضــمن، 20302
وهــدف كأســاس،البشــريةاملســتدامة تعتمــد دعــائم املــوارد نميــة ؤسســات قياديــة رائــدة للتّ ملإســنادهاو ،ويف مقــدمتها السياســات املاليــة

ّ نميــة املســتدامة و للتّ  ــالرت اتمعيــةشــيد الفّع ارد  ـو لمـ نميــة بــني فواعــل التّ ي تشــاركإطــاريف ) تنفيــذاا و إعــداد(مــن خــالل ترشــيد امليزانيــة ،ال ل
الــيت ،التســلطيةالفرديــة و األوامــرالقواعــد بــدل منظومــة تعتمــد علــىمنظومــة مؤسســية داخليــة تعتمــد علــىتأســيسبالتــايل و ،املســتدامة

اتمعيــة جعلــت مــوار سســية للتّ علــى قواعــد مؤ تكــون قائمــةأنفعــوض ،عكســية لتــدخل الدولــةاآثــار بــت رتّ  ـة  اتمــع لنمـي تنميــة دولــة د 
ــملنظومــة الفســاد الــيت تعــاكس خصــائص دولــة التّ ســتأسّ و ،خبــة احلاكمــةالنّ  اتمــع التشــاركي و "بكوــا زة نميــة املتمّي ـة  ليســت دولــة دوـل
أــاخبــة املتســلطة، النّ  ــأســاسالقائمــة علــى ولــةالدو كــد مســامهته علــى ؤ تو ،اتمــع وخصوصــيتهد هويــةاملشــروع احلضــاري الــذي جيّس

اخلصـائص تلـك إنّ . 3"و ،القدرة والكفاءةأساسكوا قائمة على املستوى العاملي انطالقا من  
ــنميــة املســتداموعيـة لدولــة التّ النّ  أشــارتالــيت ، و 4اجحــةالتطبيقــات الدوليــة النّ والتوصــيات و األحبــاثزت عليهــا عديــد الدراسـات و ة قــد رّك

اسد لظاألمهية النّ أو بأخرى ةقيبطر  ئي  اجلبا :5لمجاالت التاليةمشول ذلك الدور لو ،يف احلياة االقتصاديةالدولةدور م 
.املنظمة للنشاط االقتصاديوضع منظومة القواعد العامة√
.األساسية للمجتمعتقدمي اخلدمات √
.مبهامها التنمويةدولة من القيام فرض نظام ضرييب ميكن ال√
.وضع نظام قضائي حلماية احلقوق واحرتام التعاقدات√
.العملة الوطنيةإصدار√

.،459، مرجع سبق ذكره،ص "الخوصصة والدور الجدید للدولةاقتصادیات"دور الدولة في الحیاة االقتصادیة، بحوث أوراق الملتقى الدولي : صالح صالحي1
2 Programme de partage des connaissances: Mise en place de la vision nationale de l'Algérie 2030, KDI korè
développement Institute, ministry of strategy and finance, 2013, non publié,  pp 264-266.

.، بتصرف461إلى 459مرجع سابق، ص : صالح صالحي3
:من تلك الدراسات واألبحاث والتقاریر الدولیة أنظر4
.52- 51البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص√
.2002نفس البرنامج تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة √
.2003زھیر الكابد، الحكمانیة قضایا وتطییقات، القاھرة، √
.2004بحوث و مناقشات الندوة الفكریة، الحكم الصالح في البالد اإلسالمیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، √
.2003لتطبیق، مكتبة النھضة، القاھرة، العدد الرابع، عبید قاسم العلواني، الحوكمة ودورھا في تحسین األداء المؤسسي للجھاز اإلداري ومتطلبات ا√
، مرجع سبق "اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة"الدور االقتصادي الجدید للدولة في ظل العولمة، بحوث أوراق الملتقى الدولي : وصاف سعیدي5

.، بتصرف502-500، ص ذكره
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لضـمان لتحقيـق العدالـة االجتماعيـة وحملاربـة الفقـر و ،سيةاشد يف تلك املنظومة املؤسظام اجلبائي الرّ لنّ يادة تسند لمكانة الرّ أنّ ال شك و 
ــكلّ و ،األســواقتوجيــه وحلمايــة الصــحة والبيئــة وضــبط و ،االقتصــاديةاألعــوانتنافســية  ــإيــراداتب هــا تتطّل م اجلبــائي ظــال النّ كــربى يتكّف

.اإنفاقً حتصيال و و وعاءً بتأمينهااشد الرّ 
إىلاشـد ظـام اجلبـائي الرّ يسـتند النّ :نمية المسـتدامةد قواعد المنظومة المؤسسية لدولة التّ اشد تجسّ ظام الجبائي الرّ قواعد النّ )ب

ــالتّ أبعــادإطــاريف و ،تّ بــات دولــة المني متطلّ دعــائم جوهريــة لتــأو أساســيةقواعــد  عــد الب(املســتدامة املة نميــة الّش
ظـام فالنّ نميـة برمتهـاالتّ لدولـةللمنظومـة املؤسسـية السياسـي لنمـوذج احلكـم و املنهج ضمن ) البعد البيئياالقتصادي، البعد االجتماعي و 

ااألساسيةبط اجلبائي ميثل مكانة حلقة الرّ  ات  لطموح أهـدافبـني و ظل املساواة والعدالة االجتماعيةر يف تمعية يف الرقي والتطوّ بني ا
ــيف السياســات القنةاملتضــمّ و ،ومرامــي اخلطــط االقتصــادية واالجتماعيــة ــذائمــة املنّف لتلــك زة لنظــام احلكــم و ة مــن قبــل احلكومــات واملمّي

اإلطــارأيضــاهــو و بيــان احلكــم ســنويا، معيــار لعــرض كــأهمليــة العامــة  يف ميــادين املااجهــودبــذل البــاحثون و اخلــرباء ،املكانــة اجلوهريــة
ظــام الســيكولوجي للنّ اجلانــب إن. املســتقبليةهــداف االجتماعيــة احلاليــة و تكفلهــا باألي الــذي تعكــف عليــه احلكومــات إلظهــارر التصــوّ 

تــدخل الدولــة أشــكالبامتيــاز علــى داالامت اعتبــاره مؤشــر ،لهاجمــاالت تــدخّ نميــة و يــيم لتلبيــة أهــداف دولــة التّ التقاجلبــائي مــن مــدخل 
اتمعيــة ضــمن مصــفوفة و  اف  ـد األهـ ا ب ـ لهـ 1لتــدخل الدولــة) مرتفــع/مــنخفض(ظــام اجلبــائي مقابــل يف تقيــيم النّ ) مرتفــع/مــنخفض(تكف

م اجلبائي ظانموي من خالل النّ دور الدولة التّ ألبعاديكون ذلك التجسيد ترمجة ميدانية ، و 2اتمعأهدافظام اجلبائي جيسد فعال فالنّ 
مـن التحصــيلاألمثـلمبـا حيقـق احلجـم ،توسـيع للوعـاء اجلبــائيأفضـلنميــة املسـتدامة باسـتهدافه دولـة التّ بأهـدافاشـد الـذي يتكفـل الرّ 

متثـل املقولـة خـارج إـا، أيضـامن خالل وعاء جبائي مؤسسي بشكل سـليم يضـمن حصـيلة جبائيـة بشـكل سـليم إالذلك يتأتىولن 
ترشـيد الـدائرة : "علـى ترشـيد املسـتويات التاليـةدعـائم ذلـك اهلـدف ترتكـزإنّ .3متامـا-العقل السليم يف اجلسـم السـليم-جمال اجلبائية

باالسـتناد ، و 4"األخالقيـةترشـيد دائـرة القـيم و ترشـيد دائـرة الثقافـة اجلبائيـةف و ترشـيد دائـرة املكلّـو اجلبائية، اإلدارةالقانونية، ترشيد دائرة 
ظــام ري لقواعــد النّ يكــون اإلطــار التصــوّ ، ميكــن أنْ 5)قواعــد ومنهجيــة(نميــة املســتدامة املتحــدة يف ضــبط مؤشــرات التّ نــة األمــمإىل مدوّ 

: كل التايلنمية املستدامة حسب الشّ املنظومة املؤسسية الداخلية لدولة التّ اشد يف جتسيد قواعد اجلبائي الرّ 

1Marc Leroy, essai de sociologie de reforme fiscal, regarder corises sur  le system fiscal, Le Harmattan, France,2005, pp73-
75.

.سعید عبد العزیز عثمان، الناظم الضریبي وأھداف المجتمع، مرجع سبق ذكره2
.54، مرجع سبق ذكره، ص2009-1992ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتحصیل :عجالنالعیاشي3
.37-35نفس المرجع السابق، ص 4

5 United nations, indicators of sustainable development guidelines and methodologies, third edition, new York, 2007, p47,
91.
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نمية المستدامةاشد وتجسيد المنظومة المؤسسية لدولة التّ ظام الجبائي الرّ قواعد النّ :)1-2(لشكل ا

.دةنمية المستدامة من مصادر متعدّ اشد والتّ باستقراء مؤشرات الحكم الرّ من إعداد الباحث : المصدر
ـضح مـنيتّ و  يف منظومـة لوحـة القيـادة لدولـة ،ظـام اجلبـائي الراشـداجلوهريـة لقواعـد النّ و األساسـيةاملكانـة ،ر الباحـثتصـوّ كل أعـاله الّش
ــلتحقيــق التّ كأســاس،الراشدظــام اجلبــائي مبــا يوافــق مؤشــرات النّ ،نميــة الشــاملة املســتدامةالتّ  خمطــط دورة إطــاراملة املســتدامة يف نميــة الّش

نميـــة املســـتدامة مـــن فســـاد مـــايل واقتصـــادي لتّ املعاجلـــة معوقـــات ومبـــا يؤســـس ،األوليف الفصـــل إليهـــاطـــرقالتّ الـــيت ســـبق ،احلكـــمإدارة
أنالـيت جيـب لعدالة االجتماعيةمبا يؤسس لتحقيق االصحي، و األمنالتدهور البيئي و الغذائي، و األمنولتقليص فجوة الفقر و ،إداريو 

.ملؤسسةالسيادية يف املنظومة القانونية االقواعدإىلتستند 
أمســىنإ: دور دولــة التنميــة المســتدامةيــز ز للمــال العــام لتعالمراقبــةضــبط و الالنظــام الجبــائي الراشــد فــي مكانــة قواعــد: ثانيــا

ل املرجعيـة املؤسسـية يف القانون الدستوري الذي ميثّ أوهي الوثيقة الدستورية ،دولةألياخلية الوثائق القانونية يف املنظومة املؤسسية الدّ 
اتمعـــــــــي املـــــــــنظّ  ـروع  ملشــــــــ ا ات  ـة ذ لدوـلـــــــ اء ا ـ ـــــــــل بـــــــــه املختصـــــــــو أنّ رغـــــــــمو ،االختصاصـــــــــاتم للســـــــــلطات و بـنـــــــ اـــــــــال يتكّف ا  ـذ ن هــــــــ

ظـام اجلبـائي ضـمن املنظومـة املؤسسـية هذا اجلانـب مـن زاويـة املكانـة اخلصوصـية التميزيـة لقواعـد النّ تطرقين أنإال،يف الفقه الدستوري

مكانة  النظام الجبائي الراشد في تجسید دولة التنمیة الشاملة المستدامة

البناء المؤسسي                                                                                           لتغذیة ا
الداخلية الحكملمنظومالعكسیة                                                                    
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ية موعــة مــن الــدولل(مــن مقاربــة املقارنــة الدوليــة ،الســيادية تور ـ دسـ ل ئق ا ـا لوـث ـص ا )تركيــا، الربازيــل اهلنــد و كوريــا اجلنوبيــة: الصــاعدةفحـ
باالعتمـاد علـى ديباجـة )يف الـدول حمـل املقارنـة(الدولـة مبـا يسـاير طبيعـة احلكـم و ،اجلبـائيمتايز العالقة الوظيفية لقواعد النظام إظهارو 
املسـاءلة عـن راقبة و من حيث املمن حيث الوعاء و الضريبةو مكانة القواعد اجلبائيةو ،لدّ ا

مــن وذلــك ،)د الســنواتاملتعــدّ أواالجتمــاعي الســنوي واالقتصــادي و قواعــد نظــام امليزانيــة العامــة املرتمجــة للربنــامج املــايلو ،العــاماملــال 
:إىل اجلوانب التاليةطرق خالل التّ 

باســـتقراء":الصـــاعدةالـــدولقـــراءة تحليليـــة نقديـــة لدســـاتير"ظـــام الجبـــائي فـــي ديباجـــة الدســـتور ونصوصـــه تمـــايز قواعـــد النّ )أ
د شكل ة الدستور الذي حيدّ انطالقا من ديباج،)تركيا، اهلند و اجلزائر، كوريا اجلنوبية، الربازيل(ول هيالدّ النصوص الدستورية لعينة من

اتمعي احلضارياحلكم ودور الدولة و  ملشروع  ،اإليـراداتمني ايز القواعد اجلبائيـة يف جمـال تـأكيز على متالذي تسعى إىل حتقيقه بالرتّ ،ا
:لفحص ذلك تناولنمية املستدامة و التّ بات كفل بتلبية متطلّ تلت
مصــمم علــى البقــاء و الشــعب اجلزائــري شــعب حــر"بــالفقرة الــيت تبــدأ، 1بقــراءة ديباجــة الدســتور اجلزائــري:الدســتور الجزائــري)1-أ

يـة اختيـار يـات الفرديـة واجلماعيـة ويضـمن مبـدأ حرّ الـذي يضـمن احلقـوق واحلرّ هو القانون األساسيع و الدستور فوق اجلميإنّ ،...حر
ـو ،الشعب تلـك الديباجـة الـيت ضـمت إنو ،"، ويكفـل احلمايـة القانونيـة ورقابـة عمـل السـلطاترعية علـى ممارسـة السـلطاتيضفي الّش
م ذلـك يف بــاب دور الدولـة بـل نظّـو نميـةمنـوذج التّ إىلق مل تتطـرّ ،القادمــةاألجيـالإىلنقلـه ا و ا وحاضـرً تـاريخ اجلزائـر ماضـيً إىلاإلشـارة

كــل "فتضــمنها الــنصاإليــراداتنصــيص علــى قواعــد القــانون اجلبــائي مــن حيــث التّ اأمــ، 2
أن، ال جيـوز ليف العموميـة حسـب قدرتـه الضـريبيةيشـارك يف متويـل التكـاأنْ جيب على كـل واحـد الضريبة و أداءاملواطنني متساوون يف 

سـند أ، و 3"حق كيفمـا كـان نوعـهأورسم أوجباية أوضريبة أيةر رجعي حتدث بأثأنال جيوز و ،مبقتضى القانونإالضريبة أيةحتدث 
كـــــــــــــذلك صـــــــــــــها لــــــــــــه الدســــــــــــتور و يــــــــــــادين الــــــــــــيت خيصّ يشــــــــــــرع الربملـــــــــــــان يف امل"للربملــــــــــــان التّ 

سـببهاإحداث الضرائب واجلبايات والرسوم واحلقـوق املختلفـة وحتديـد أساسـها و يزانية الدولة،التصويت على م(...: 
زات مرتكـرب و الـيت تتقـاللقواعـد اجلبائيـةنـة السـيادية كاضح من النصـوص القانونيـة الدسـتورية املشـار إليهـا امليتّ و .،4...)ظام اجلمركيالنّ 
ل يف ممثّـاملايل لتصويت على الربنامج االقتصادي واالجتماعي و او إحداثهاالقانون و حكم اشد من حيث كم الرّ احل

.ملنظومة املؤسسية الوطنية للدولةظري يف ااملدخل النّ منامليزانية العامة

.16/11/2008: ، بتاریخ63المنشور بالجریدة الرسمیة رقم : دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1
ھو اإلطار الذي یعبر فیھ الشعب عن إرادتھ ویراقب عمل )المجلس المنتخب(تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة االجتماعیة، "، 14المادة 2

.، نفس المرجع"السلطات
.، نفس المرجع64المادة 3
.، نفس المرجع122المادة 4
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أقــدمعريقــة منــذ تقاليــدبتــاريخ و إىل فخــر شــعب كوريــا ،1الدســتور الكــوري اجلنــويبديباجــةأشــارت:دســتور كوريــا الجنوبيــة)2-أ
لــم والظّ تماعيــة كــل الرذائــل االجلتــدمري،األخــوياحلــب و اإلنســانيةبــالروح ى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة بالعــدل و علــمنــه مصــمّ وأ،"األزمــان

اــاالت مبــا فيهــا يف  ،طــوير للطاقــات الفرديــةفــرص التّ أقصــىلتــوفريو األفــرادلتــوفري فــرص متســاوية جلميــع و  ـل  السياســية واالقتصــادية كـ
تبـذل أنعلى الدولـة لكل املواطنني حياة تليق بالبشرحيق"النص عليهنموي فتمّ دور الدولة التّ أما، 2"...الثقافيةواحلياة االجتماعية و 

علـى كـل املـواطنني واجـب دفـع الضـرائب "الـنص القواعـد اجلبائيـة فقـد متّ تأسـيسأمـاو ، 3"ضـمان الرفاهيـة االجتماعيـةجهدها لتنمية و 
نسـب و أنـواعد القـانون حيـدّ "و"مشـروع قـراءة املوازنـة الوطنيـةحتسـمتـدرس اجلمعيـة الوطنيـة و "و، "دها القـانونحسب الشـروط الـيت حيـدّ 

لــدور و ،اشــداحلكــم الرّ ألســسضــح مــن ذلــك متــايز القواعــد اجلبائيــة يف املنظومــة املؤسســية لدولــة كوريــا اجلنوبيــة مســند يتّ ، و 4"الضــرائب
.نمية املستدامةدولة التّ 

التأسيسـيةحنن ممثّ "الديباجة التاليةلن دستور الربازيتضمّ : الدستور البرازيلي)3-أ
5..."العــدلنميــة واملســاواة و والرفــاه والتّ األمــنو ضــمان ممارســة احلقــوق االجتماعيــة والفرديــة واحلريــةتســعى ل،دولــة دميقراطيــةلتأســيس

لكوــا دولــة و ،لربازيــلمــن املنظومــة املؤسســية الوطنيــة لدولــة ااألساســيةدور الدولــة يف هــذه الوثيقــة ضــح جليــا حتديــد منــوذج احلكــم و ويتّ 
شـريع االحتاديـة بسـلطات متوازيـة للتّ واملقاطعـاتاملقاطعـات ع االحتـاد و يتمتّ "النص عليهاة متّ املوازنإقرارالضرائب و تأسيسنّ احتادية فإ

هـذه النصـوص السـيادية و 6"...املوازنـةخطـيط العمـراينقـانون التّ واالقتصـادي و اإلصـالحيالقانون الضرييب واملايل و ":يف املسائل التالية
.املنظومة املؤسسية الربازيليةتربز مكانة املال العام يف

ل اهلند دولة موحدة يف مجهورية تضـمن تشكّ أنْ "ديباجة الدستورنتتضمّ و ،احتادتكون شبهأنْ اختارت اهلند :دستور الهند)4-أ
حتـــرم أي الأجيـــب علـــى الدولـــة "،7"القـــانونأمـــامقائمـــة علـــى املســـاواة ،السياســـيةع مواطنيهـــا العدالـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية و جلميـــ

تكـون أنالدسـتور ألـزمالقواعد اجلبائية فقـد امّ أو ،8"اهلندأراضيداخل القوانني املساواة يف محاية أوالقانون أمامشخص من املساواة 
أي مــن أوتنــاول مجيــع أحكــامكــان حيتــوي فقــط علــى إذاأي مشــروع قــانون يعتــرب قــانون مــايل إن"خــالل مشــاريع القــوانني املاليــة مــن

ي ظـام االجتمـاعمني النّ ب الدسـتور علـى الدولـة تـأ، كمـا رتّـ9..."تنظيم أي ضـريبةأوتعديل أوحتويل أوإلغاءأوفرض :التاليةاألمور

.، نشر مؤسسة مصباح الحریة2014المعدل والمتمم إلى غایة ، 1984الصادرة سنة : دستور كوریا الجنوبیة1
.نفس المرجع2
.، نفس المرجع34الفقرة 3
.، نفس المرجع59و 38،45الفقرات 4
، ترجمة المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات على الموقع 2014، وشامل التعدیالت إلى غایة 1988دستور البرازیل الصادر سنة 5

www.constituteproject.org.
.، نفس المرجع24المادة 6
www.constituteproject.org، منشورات على الموقع  2014مع التعدیالت إلى غایة 1949لعام : دستور الھند7
.، نفس المرجع14المادة 8
.، نفس المرجع110المادة 9
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اتمـعمـن أ ـة  اهي ـز رف تعزي ـل  ّ و ،1"مبوجـب قــانونإالضـريبة أو مجـع أيال جيـوز فـرض "نـص علــى و ،ج اإللــزاملنـا مـن خـالل ذلـك تبـني
.اهلنديحصيل اجلبائي يف الدستور تّ لالقانوين جلوانب الوعاء وا

"منهــا و ،للدولــةاألساســيةالواجبــات ،2الدســتور الرتكــيديباجــةنت تضــمّ : دســتور تركيــا)5-أ
دما و  ا ـع ــوس للفــرد علــى حنــو ال األساســيةيــات احلرّ مــن احلقـوق و الــيت حتــدّ ،قــات السياســية واالجتماعيـة واالقتصــاديةاملعوّ إلزالــةعي الّس

ـدف الوفـاء ،يقـع دفـع الضـرائب علـى عـاتق كـل فـرد وفقـا ملـوارده املاليـة"لـىعونـصّ ، 3"الدولـة االجتماعيـةو فق مـع مبـادئ العدالـة يتّ 
سـوم وتفـرض الضـرائب والرّ ،وزيـع املنصـف واملتـوازن لألعبـاء الضـريبةاسـة املاليـة هـو التّ العام، اهلدف االجتمـاعي للسياإلنفاقبات مبتطلّ 

من اإلعفاءاتجيوز منح جملس الوزراء صالحيات تعديل نسب ى مبوجب قانون، و أو تلغتعدل و ،األخرىااللتزامات املالية س و املكو و 
عليهـــا قصـــوى يـــنصّ و ختفيضـــها ضـــمن حـــدود دنيـــا و أمنهـــا االســـتثناءو أ،األخـــرىااللتزامـــات املاليـــة ســـوم واملكـــوس و لرّ الضـــرائب وا

ـمبهـام التّ ولةلدّ امالز نص على إ، كما 4"القانون بالسـندالقواعـد اجلبائيـةألـزما سـبق جنـد  الدسـتور الرتكـي ممّـ، و 5املسـتدامةاملة و نميـة الّش
.نموي للدولةور التّ بقصد ضمان الدّ ، القانوين

حيتلّ : مساءلة دولة التنمية المستدامةلى المال العام من مدخل مراقبة و المكانة الدستورية للقواعد الجبائية في الحفاظ ع)ب
السياســــات اعوصــــنّ املاليــــة العامــــةمــــن قبــــل خــــرباء القــــانون و ،رنميــــة والتطــــوّ وهريــــة يف عمليــــة متابعــــة التّ القــــانون الدســــتوري مكانــــة ج

ال العــام لبلــوغ احلكــم حفــظ املــو ،ضــل القواعــد املؤسســية يف مراقبــةمــدخل البحــث عــن أفمــن و ،اتيجيات يف مجيــع إحنــاء العــاملاالســرت و 
ــقيــق التّ الســعي لتحاشــد، و الرّ  لقواعــد اجلبائيــة يف جمــال املقارنــة الدســتورية الدوليــة متــنح جمــاال واســعا لتمــايز افــإنّ ،املة املســتدامةنميــة الّش

قـة ملتعلّ النصـوص الدسـتورية اأهـمم الباحـث مـن هـذا املـدخل يقـدّ و ،نمية املسـتدامةاملساءلة لدولة التّ وجيه واملراقبة واحملاسبة و الضبط والتّ 
.أعالهاألولالدول املدروسة يف العنصر عام يف جمموعةقابة على املال الالرّ و امليزانيةبقواعد ضبط 

ـــــة قواعـــــد الرّ )1-ب ـــــريقاب ـــــام فـــــي الدســـــتور الجزائ ـــــى المـــــال الع ـــــراداتإنّ : عل ـــــة مهمـــــا كـــــان مصـــــدرها جبائيـــــا اإلي العمومي
ــــتعتــــرب مــــاالغـــري ذلــــكأو ية ــــال الرّ ممــــا جيعلهـــا ضــــمن دائــــرة ا،هامصــــبّ يف مصــــدرها و اعاًم ـ ملؤسســـ ا ـد  اعـــ املســــاءلة قابــــة واحملاســــبة و لقو

مللكيـة العامـة حيمـي اأنْ جيـب علـى كـل مـواطن "الدستور اجلزائري نص علـى نّ استنادا هلذه املقاربة فإنمية املستدامة، و دولة التّ إطاريف 
شــريع بــالقوانني العضــوية التّ ، و 7صــويت علــى امليزانيــةصـالحيات للربملــان بالتّ ســندأ، و 6..."و 
باملــدلول الشــعيب لتلـــك األمـــرق تعلّــإذامجـــالس املنتخبــة للإســنادهاقـــايب فقــد مت ، و 8ق بقـــوانني املاليــةمنهــا القــانون املتعلّــو 

.من دستور الھند، مرجع سبق ذكره: 266المادة 1
.www.constituteproject.org،ترجمة المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات  2014وشمل التعدیالت إلى غایة 1982أنشا سنة : الدستور التركي2
.نفس المرجع05المادة 3
.نفس المرجع73المادة 4
.نفس المرجع166المادة 5
، مرجع سبق ذكره2008من دستور : 66ادة الم6
.، نفس المرجع12الفقرة :  122المادة 7
.، نفس المرجع06الفقرة 123المادة 8
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1بإعـداد تقريـر سـنوي عـن عملـه الرقـايباملكلـفةلـس احملاسـبيأوكلـتفقـد " فقـات العامـةالنّ "العامـة األمـوالالرقابـة علـى اأمّ الرقابة، 

اشــد بــات احلكــم الرّ يســجّ اكبــريً اقصــورً أنّ إالزة للهيئــات الرقابيــة علــى املــال العــام، رغــم تلــك املكانــة املمّيــو 
.ىى يف فضائح كرب نتيجة حجم الفساد الذي جتلّ 

د الدستور الكوري اجلنويب مهام القواعد اجلبائية يف توسـيع حريـة لقد حدّ : ضوابط الرقابة المالية في دستور كوريا الجنوبية)2-ب
مــع ضــمان االســتقرار لالقتصــاد مــو املتــوازن و النّ نظــيم والتنســيق واحملافظــة علــى ند للدولــة مهــام التّ ســأو ،يف املبــادرةاالقتصــادينياألعــوان

مهــام الضــبط أوكــلو ،2االقتصــادينياألعــوانهيمنــة الســوق مــن خــالل ضــمان االنســجام التشــاركي بــني منــعخل و وزيـع املناســب للــدّ التّ 
احملاسـبة إىلفقـات النّ و اإليـراداتالـيت تتعـدى تسـوية ،التّ واملراقبة و 

األداءاملسـاءلة علـى احملاسـبة و قابـة و الرّ هـيزة و اجلبائية منح هلـا وظيفـة مميّـالقواعدنّ بذلك فإ، و 3الوظيفي للهيئات احلكوميةاألداءعلى 
.نميةالوظيفي لدولة التّ 

الدســتور الربازيلــي اعتمــد:الموازنــة فــي الدســتور البرازيلــيعلــى المحاســبة والشــؤون الماليــة و اإلشــرافهيئــات قواعــد و )3-ب
ة التشــــريعية املوازنــــة مــــن خــــالل اهليئــــوضــــبط احملاســــبة والشــــؤون املاليــــة و ،فقــــات العامــــةوالنّ اإليــــراداتالقواعــــد اجلبائيــــة يف جمــــال علــــى 

ااومل،4حتــادحمكمــة حســابات االو " الكــونغرس الــوطين" ـالحي ـد صـ تحديـ ـف ب قي احلســابات مــدقّ األمــر إىل توصــيفبــل تعــدى ،يكتـ
بــذلك فقــد و ،زةءات املمّيــتكــون املــوارد البشــرية مــن الكفــاأن، و )جّيــاألخالقيــةالشخصــية كــاخلربة و (

.دعامة مفصلية يف احلفاظ على املال العاماستند إىل
املراقـب "إىلتـدقيق احلسـابات و ،قابـة املاليـةر اهلنـدي مهـام الرّ د الدسـتو عهـ:العام فـي مدونـة الدسـتور الهنـديمراقبة المال )4-ب

يون الــدّ أداءأو،قــة بفــرض الضــرائباملاليــة املتعلّ القــواننيضــمن مشــاريع ،جملــس الواليــةأو
أنْ جيــب و ،5"زيــادة مبلــغ أي نفقــات مــن ذلــك القبيــلأو،الـديون العامــةأداءلــة علــى صــندوق نفقــات حممّ أيــةعــن اإلعــالنأوالعامـة 

ق احلســابات العــام يف مــدقّ املراقــب املــايل و و ،يعــرض علــى جملــس الربملــانو ،امــن قبــل الــرئيس ســنويً إعــدادهيكـون البيــان املــايل الــذي يــتمّ 
ــعــزل مــن منصــبه فإإذايف احملكمــة العليــا، و ثابــة قاضــي مب،نــه رئــيس الدولــةاهلنــد يعيّ  يف اهلنــدآخــره ال حيــق لــه العمــل يف أي منصــب ّن

هيئــة أوســلطة أيــةو ،قــة حبســابات االحتــاد والواليــاتحيات املتعلّ ممارســة الصــالت و أداء واجبــاعليــه ، و للحفــاظ علــى أســرار املــال العــام
قـة حبسـابات االحتـاد ق احلسـابات العـام يف اهلنـد املتعلّ مـدقّ تقارير املراقب املـايل و م تقدمي يتقانون صادر عن الربملان، و رها أييقرّ أخرى

بالنسـبة لتـدقيق حسـابات اإلجـراءنفـس و الـوالئي،االحتـادي و الربملـانيكل من جملسـإىلقارير تلك التّ بإرسالالذي يقوم ،الرئيسإىل

.، مرجع سبق ذكره2008، دستور 170المادة 1
.، دستور كوریا الجنوبیة، مرجع سبق ذكره19المادة 2
.، نفس المرجع98المادة 3
.البرازیلي، مرجع سبق ذكرهالدستور : )75إلى 70(المواد 4
.، نفس المرجع110المادة 5
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ّ إنّ .1الواليات انات د الـديّ ظـة عليـه يف بلـد متعـدّ احملافة املؤسسية يف ضبط املال العام ومراقبته و املنظومأمهيةتلك القواعد الدستورية تبني
.جتاوز سكانه سدس سكان العامل أمجعغات و واللّ األعراقو 

بط املباشـر بـني ز القواعـد اجلبائيـة يف الدسـتور الرتكـي هـو الـرّ مـا مييّـ: العـام فـي تركيـااإلنفـاقالمحافظة علـى قابة و قواعد الرّ )5-ب
مبتطلبات "من خالل النص،فقات العموميةالنّ و اإليرادات
نيابـة احملاسـباتديـوان إىلفقـات جلميـع اهليئـات العامـة النّ و اإليـراداتضـبط و دقيقحري والتّ مهام التّ إسنادلذلك متّ ، و 2"العاماإلنفاق

دقيق علـى كـل التّـالعليـا للتحـري و يئـةفهـو اهل،اإلداريـةاحملـاكم أمـامعـن فيهـا قراراته ال ميكـن الطّ أنّ جلمعية الوطنية الكربى لرتكيا، و عن ا
تضــطلع "عنهــا بنميــة املنصــوص يــدعم مهــام دولــة التّ الــذي3اإلنفــاقمــن حيــث و اإليــرادمــن حيــث ،قــة بامليزانيــة العامــةاملتعلّ األمــوال
الزراعــة يف نميــة العاجلــة واملتوازنــة واملتناســقة للصــناعة و وال ســيما التّ ،نميــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــةجبــات ختطــيط التّ بواالدولــة 
4..."الـالزم هلـذا الغـرضاإلدارينظـيم التّ إنشـاءو ،للموارد الوطنية مـن خـالل حصـرها وتقييمهـاال االستخدام الفعّ و ،البالدأحناءمجيع 

اتمعــــي مــــن النّ علــــى املــــال العــــام مت ضــــبطها بآقابــــة قواعــــد الرّ أنّ و  ـروع  مشـــ ل ا ل ـ فعلـيــ مح  ـ تســـ ات  ـ العملــــي يف احليــــاة االقتصــــادية فــــاذ لـيــ
اا و ،االجتماعيةو  ـالحي وص ـة  يزاني امل ـة و املالي ـة  يل جلن ـك تش ـالل  ـخـاللمـن من خ الـذي ،املصـادقة عليـهفافية واعتمـاد قـانون امليزانيـة و الّش

مشـروع قـانون امليزانيـة أعمـالليـدرج علـى جـدول املتصـلة من انتهاء السنة أشهرق حساباته ديوان احملاسبة يف مدة ال تتجاوز سبعة دقّ 
األطـرافلكـل ،الفعليـةاملشـاركةالشـفافية و إطـارالعامـة يف اإليـراداتفقـات و قابة الدستورية علـى النّ الرّ ، مبا يفعل 5للسنة املالية اجلديدة

.املة املستدامةنمية الشّ ذات العالقة بالتّ 
حتتـل قواعـد : نميـة المسـتدامةاشـد ضـمن المدونـة القانونيـة المؤسسـية لدولـة التّ ظـام الجبـائي الرّ تمايز العالقـة الوظيفيـة للنّ : ثالثا

أا قواعد دستورية منظّ ،نميةزة ضمن املدونة املؤسسية الوطنية لدولة التّ ظام اجلبائي مكانة مميّ النّ  يث  اتممن ح ملشروع  ا ان  عـي مة ألرك
املتطلبــات يف متويــلخل والثــروة و يف توزيــع الــدّ اإلنصــافأداة لتحقيــق العدالــة و كوــا ،)اقتصــاديا، اجتماعيــا، دينيــا وثقافيــا وسياســيا(

ـومـن حيــث أ،دةدة واملتجــدّ اتمعيـة املتعــدّ  األعــوانمســتوى (علــى املسـتوى اجلزئــي إنْ ،األعمــالال و بيئــة املـلضــبط الضــامنز و ــا احملّف
خطـــيط أي مـــن منظومـــة التّ دولـــة القواعـــدإىلاألوامـــردور الدولـــة مـــن دولـــة ارتقـــاءإظهـــارعلـــى املســـتوى الكلـــي يف أو،)االقتصـــادية

اتمعياالستبداديالفردي خبويالنّ  ملشروع  ا لى  يمن ع مله ضـمن أو،خبـوي التسـلطيسواء كان ضـمن منـوذج احلكـم االشـرتاكي النّ ،ا
إليـهق التطـرّ عرضـه و كمـا متّ ،الرأمساليةدة بالسوق احلر الذي يوجه من قبل الطبقة جمسّ الرأمسالينيمناذج احلكم الليربايل اخلاضع لسلطة 

ط باملشــاركة تنضــبأنْ القواعــد املؤسســية جيــب دولــةإنّ .الســابقنميــة يف الفصــل التّ مــو و فكــر االقتصــادي يف نظريــات النّ ر الضــمن تطــوّ 

.الدستور الھندي، مرجع سبق ذكره: )151و150، 149، 148(المواد 1
.دستور تركیا، مرجع سبق ذكره: 73المادة 2
.، الدستور الھندي، مرجع سابق160المادة 3
.، نفس المرجع161المادة 4
.، دستور تركیا مرجع سابق165إلى 162المواد 5
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احتقيــق املشــروع التّ و يــذتنف وي  ـ علــى مــن خــالل االحتكــام للقــانون واحملاســبة واملســاءلة لكــل املســتويات و تمعــينمـ
ظـام اجلبـائي الراشـد تقـدم عالقـات قواعـد النّ العنصر السابق مـن هـذا املبحـث، و يفإليهانمية اليت تطرقنا دولة التّ وظائفمجيع جماالت 

األهـدافاجلوهرية لنظام احلكم الراشد ومسعى التنمية الشـاملة املسـتدامة باعتبارهـا جـوهر السياسـة املاليـة الـيت تسـتهدف حتقيـق الربط
ختفـيض حتقيق معدالت منـو عاليـة ومسـتمرة وختفـيض معـدالت البطالـة و (عنها باملربع السحرياليت يعربّ و دية دة للسياسة االقتصااملتعدّ 

الـيت تسـتخدم ) اإنفاقًـو وعـاءً (األدوات اجلبائيـة تلك املقاربة بني التطور يف حبث إنّ ، 1)حتقيق االستقرار يف ميزان املدفوعاتضخم و التّ 
ضـمن املنظومــة القانونيــة املؤسســية ،ظــام اجلبــائي الراشــدلقواعـد النّ التنميــة املســتدامة مـن خــالل العالقــات الوظيفيــة دور دولــة يف توجيـه

:لوظائف دور دولة التّ 
إظهــارل البحــث يف شــكّ ي:العالقــات الوظيفيــة لقواعــد النظــام الجبــائي الراشــد بالوظيفــة االقتصــادية لدولــة التنميــة المســتدامة)أ

كـون ،  2للماليـة العامـة الوظيفيـةبالعدالـة االقتصـادية اإلحاطـةاشـد سـبقا فكريـا يف ظـام اجلبـائي الرّ التمايزيـة لقواعـد النّ وعيـة اخلصائص النّ 
مـن نمية املستدامة املتعددة السنوات تعترب لوحة قيادة ملؤشرات الوفاء بالوظيفة االقتصادية لدولة التّ أوامليزانية السنوية املنظومة اجلبائية و 

إن تلــك املنظومــة القانونيــة .3اخل...االســتريادواالســتهالك والتصــدير و اإلنتــاجو ،منظومــة قــوانني التمويــل واالســتثمار واالدخــارخــالل 
ـــــــــة بشـــــــــكل مباشـــــــــر أو غـــــــــري مباشـــــــــر، ممـــــــــا جيعـــــــــل مـــــــــن ترشـــــــــيد القواعـــــــــد اجلب ـــــــــرتابط بالقواعـــــــــد اجلبائي ـــــــــة ت ـــــــــة مـــــــــدخالالوطني ائي

.تهااالقتصادية برمّ االستدامة للوظيفةلضمان الدميومة و از مميّ 
ب الوظيفــة االجتماعيـة لدولــة تطلّـت:العالقـة الوظيفيــة لقواعـد النظــام الجبــائي بالوظيفـة االجتماعيــة لدولـة التنميــة المســتدامة)ب
وضـــمان التعلـــيم وتوســـيع ،الفتاكـــة بالصــحةاألمـــراضمعاجلـــة وتقلـــيص الفقــر و حماربـــة البطالـــة و ،شــغيلميــة املســـتدامة اســـتهداف التّ نالتّ 

اتمعيةاخليارات البشرية و  ات  ط وظيفـي كارتبـاالّنفقـات العامـة  العامـة و اإليراداتمما يستوجب ترشيد القواعد اجلبائية يف جانب ،احلري
ت االجتماعية وقانون ، قانون االشرتاكاالعمل، قانون الصحة، قانون التقاعدقانون(منظومة القوانني االجتماعية بني القوانني اجلبائية و 

.4االجتماعياالستقرارأسسمن مقاربة ) اخل...السكانالصحة و 
تــرتبط املنظومــة القانونيــة البيئيــة :العالقــة الوظيفيــة لقواعــد النظــام الجبــائي الراشــد بالوظيفــة البيئيــة لدولــة التنميــة المســتدامة)ج

مـن مقاربـة منظومـة القانونيـة أو،البيئـيالتلـوث آثـارمعاجلـة ري حلمايـة البيئـة و التصـوّ اإلطارمن مدخل ،ا بالقواعد اجلبائيةا وثيقً ارتباطً 

یشار إلى مصطلح المربع السحري في الفكر االقتصادي لنموذج كالدر انظر1
Jaques Muller, économie manuel d’application, paris, Dupond, 2002, p 190

.465، ص 2008النظریات والسیاسات المالیة والنقدیة، الكویت : سامي خلیل2
3Jacque Muller:  op.cit. pp (192-194).

تمثل القواعد الجبائیة المنتظمة في القوانین الجبائیة جزء أساسي في منظومة قوانین االستثمار واالدخار والتمویل واإلنتاج : في منظومة المؤسسة الجزائریة4
.الخ...النظام المحاسبي المالي وقوانین الضمان االجتماعي وقوانین حمایة البیئةوقوانین االستھالك والقوانین المنظمة لممارسة األنشطة والقانون المتعلق ب
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تعكــس يف ذات و ،1مؤشــرات االســتدامة البيئيــة مــن املــدخل القــانوينأســستشــكل و ،نميــة املســتدامةبيئيــة لدولــة التّ الضــابطة للوظيفــة ال
.على االستدامة البيئيةلضبط واحملاسبة اأدواتكأهماحملاسبة اخلضراء  نظام اجلباية البيئية و أسسالوقت 

تلــك تعــدّ :لدولــة التنميــة المســتدامة) لنمــوذج الحكــم(العالقـة الوظيفيــة لقواعــد النظــام الجبــائي الراشــد بالقواعــد السياســية )د
أسـاسكـان الشـعار العـام العـدل فـإذانميـة املسـتدامة، النوعيـة للوظيفـة السياسـية لدولـة التّ و ،األساسـيةز باخلصائص الوظيفة البعد املتميّ 

للعدالــــة كأســــاساجلبــــائي  اإلنصــــافلتحقيــــق أداةالــــذي بــــدوره يعتــــرب اشــــدظــــام اجلبــــائي الرّ قواعــــد النّ يفأصــــل، فالعدالــــة ركــــن امللــــك
والقصـور يف قواعـد اخللـل فذلك لو ،واالقتصادياإلدارياربة الفساد املايل و يف حمأساسيلذلك فالقواعد اجلبائية مرتكز و ،االجتماعية

دة املعقـاملشـاكل أكثـرالتهـرب اجلبـائي مـن أصـبحمظاهر الفساد االقتصادي، حيث كأحدظام اجلبائي يرتتب عنها التهرب اجلبائي  النّ 
على صناع التأثريجل الستحواذ على الوظائف العامة من أقد يرتبط يف بعض جوانبه بظاهرة ا، و لإلصالحبالنسبة لالقتصاد السياسي 

ل أســاس يشــكِّ هــذا اجلانــب الـوظيفي جيــب أنْ .2اليــةالفعّ نفيـذ و ياسـات احلكوميــة مــن حيــث التّ ز للساملتميّــاألداءمــن مث عرقلــة و ،قـرارال
ــــــــــــــة املتعلّ القــــــــــــــوانني االرتبــــــــــــــاط جبملــــــــــــــة  هــــــــــــــدر املــــــــــــــال العــــــــــــــام أساســــــــــــــهو ،أصــــــــــــــنافهو أشــــــــــــــكالهالفســــــــــــــاد بكــــــــــــــل قــــــــــــــة مبحارب

وليـــة عـــرب احلـــدود الدّ أواإلقليمـــيداخـــل االختصـــاص األســـوداالقتصـــاد و الضـــرييبحماربـــة التهريـــبعليـــه، إنّ االســـتحواذأوتبديـــده أو
ة امليزانيـأعمـالاعـد املنظمـة للمحاسـبة العموميـة و تـدعيم القو و ،األنشـطةضـبط بيئـة ممارسـة و األمـوالغسـيل و ،مةومكافحة اجلرمية املنظّ 

بكـل ضمان محاية البيئـةو ،لوث البيئيمكافحة التعمومية جمتمعية ومعاجلة و إيراداتاملصب كونه يف املصدر و ل العامقابة على املاالرّ و 
تسـتند للقواعـد اجلبائيـة ضـمن أوكـل تلـك املنظومـة تسـتخدم الوبـائيالصـحي و اإلضـرارردع جـرائم و اجلويـة،

وظيفــة الرتشــيد للنظــام أبعــادنأوأدرك،العدالــة االجتماعيــةإحقــاقــدف ،يــةشــبه اجلباالضــريبة واجلمركــة و فروعــه القــانون اجلبــائي ب
يف التكفـل مبعاجلـة و نميـة املسـتدامة ومبـادئ احلكـم الراشـدالتّ أسـسيف اسـتيعاب النظام اجلبائي الراشدحدوداجلبائي تستوجب دراسة 

اا من الفسمعوِّ  ها صـتلـذلك خصو ،االجتماعي والتـدهور الصـحي والتلـوث البيئـياداالستبعالظلم و من احلق و اد املايل واالقتصادي و ق
ظام اجلبائي الراشـد الطبيعي ملكانة قواعد النّ ستطلع االمتداد املنطقي و ين أنّ أإالمن هذه الدراسة، الالحقةبدراسة تفصيلية يف الفصول 
ذلـك مـن خـالل و ،اإلقليمـيل التكتـشـراكة والتنسـيق و التبـادل و اليف البعد الدويل من عالقات

.املوايلاملطلب 
.المعاهدات الدوليةومة االتفاقيات و مكانة النظام الجبائي الراشد في منظ: المطلب الثاني

جـــذب أوعلـــى مســـتوى التجـــارة الدوليـــة إنْ ،الشـــراكة الدوليـــةأشـــكالالتعـــاون لكـــل و ل التـــاريخ االقتصـــادي يف جمـــال التبـــادل ســـجّ 
التبادليــــة الدوليــــةزاعــــات التجاريــــة و يف جوانــــب حــــل النّ أو،اخلــــارجإىلمــــن و األمــــوالحبركــــة تنقــــل رؤوس أو،األجنبيــــةاالســــتثمارات 

1Lisa segnestam: indicator of environment and sustainable development, theories and partial experience, the world bank
environment department, Washington, USA , 2002, pp47-49.

، سنة 08التھرب الجبائي كأحد مظاھر الفساد االقتصادي، مجلة كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، العدد: عجالن، ولھي بوعالمعیاشيال2
.141، ص 2008
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ــأو ــكانــت القواعــد اجلبائيــةإنّ .غــريهللحــدود كالتهريــب و يف حماربــة اجلرميــة العــابرة أوللمنظمــات الدوليــة لالنضــمامعي يف الّس اأساًس
فيمــا عــرف ،االتفاقيــات الدوليــةو للعالقــات الدوليــة ظومــة املكونــةضــمن تلــك املناالرتكــاز عليهــاالــيت جيــب ،حجــر الزاويــةللتفــاوض و 

:النقاط التاليةإىلقتمن هذه املقاربة تطرّ و احلمايةغراق أو حتصني اإليف معاجلة بالتفاوض حول احلواجز اجلبائية واجلمركية و 
.نمية املستدامةاشد يف العالقات الدولية لدولة التّ ظام اجلبائي الرّ قواعد النّ أمهية√
. االتفاقيات الدوليةاشد يف منظومةظام اجلبائي الرّ قواعد النّ إعمالثر أ√

موضـوع العالقـات أنّ فيـه ممـا ال شـكّ : نميـة المسـتدامةظام الجبائي الراشد في العالقـات الدوليـة لدولـة التّ قواعد النّ أهمية: أوال
اع القـرار االقتصـادي واالجتمـاعي اسـتحوذ وال يـزال علـى اهتمـام البـاحثني وصـنّ ،نمية الشاملة املسـتدامةلدولة التّ أساسيالدولية كبعد 

عالقـات وبنـاءإلقامـةل االمتـداد الطبيعـي الـدويل يشـكّ و اإلقليمـيحتتـاجرات ذلـك ال مربّ والبيئي والسياسي، و 
ارجيـة ضـمن السياسـات اخل،التكنولوجيـةاتفاقيات للتعاو 

بنمـوذج احلكـم ريتـأثّ ر و مـا يـرتبط ويـؤثّ هـو و ،اجليوسياسـية الدوليـةادية و يف العالقـات االقتصـللتغـرياتمواكبـة و ،نمية املسـتدامةلدولة التّ 
تلـك املكانـة إلظهـارو ،يـة يف منظومـة العالقـات الدوليـةالقواعـد اجلبائأمهيةر مما يربّ ،الضابطة للبعد الدويلواملنظومة املؤسسية املوجهة و 

:ص اجلوانب التاليةنتفحّ األساسيةاهلامة و 
.نمية املستدامةالدولية ضمن املنظومة املؤسسية لدولة التّ لالتفاقياتالقانوين اإلطار√
.نمية املستدامةظام اجلبائي الراشد يف هيكل االتفاقيات الدولية لدولة التّ مكانة النّ √
انون عالقـة القـأمهيـةدفعـت : اإلطار القانوني لقواعد االتفاقيـات الدوليـة ضـمن المنظومـة المؤسسـية لدولـة التنميـة المسـتدامة)أ

آثـارهلبحـث يف حتديـد مركزهـا القـانوين و اإىل،االنـدماج الـدويلالتكتـل و أوالتعاون أشكالكل و ،الدويل املنظم لالتفاقيات واملعاهدات
ــعلــى املنظومــة القانونيــة الداخ أوهــل ختضــع لوحــدة القــانون و ،القواعــدتلــك إعمــالوكيفيــة التعامــل و ،درج القــانوينليــة مــن مقاربــة الّت

ـأأنأمْ ، الزدواجيـة القـانون ممـا دفــع ،1دت املقاربـات القانونيــة يف تنـاول هـذه اإلشـكاليةلـذلك تعـدّ و ،اآلخـرمو علــى حـدمها ميتـاز بالّس
الدوليـــة يف املنظومـــة االتفاقيـــاتالقانونيـــة لقواعـــد األمهيـــةاملكانـــة و إظهـــاربالفقـــه القـــانوين لتحكـــيم القواعـــد الدســـتورية لكـــل دولـــة يف 

جنــــــــــــد الدســــــــــــتور اجلزائــــــــــــري ،األوليف املطلــــــــــــب إليهــــــــــــاقنــــــــــــا ص النمــــــــــــاذج الدوليــــــــــــة الــــــــــــيت تطرّ بــــــــــــالرجوع لــــــــــــتفحّ و ،ةالقانونيــــــــــــ
اليت يصادق عليها رئيس اجلمهوريـة حسـب الشـروط الدوليةاملعاهدات "بالنصالداخليد مسو املعاهدات الدولية على القانون قد حدّ 

ــ، 2"املنصـوص عليهــا يف الدسـتور تســمو علــى القـانون كانــة للجمعيـة الوطنيــة الكــربى تلــك املحتديـدقواعـد دســتور تركيــا فقـد فــوض اأّم
ـــة" الربملـــان"لرتكيـــا  ـــ، غـــري أ3بالتصـــديق علـــى املعاهـــدات الدولي ـــراممتّ إذاه ّن ـــة املتضـــمّ إب للجوانـــب االقتصـــادية نة تلـــك االتفاقـــات الدولي

1Mosler (H): l'application du droit international public par les tribunaux nationaux, R.C.A.D.I.T, tome 01, 1975, p635.
.، مرجع سبق ذكره2008، الدستور الجزائري لسنة 132المادة 2
.، مرجع سبق ذكره2014، الدستور التركي لسنة 33المادة 3
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ألحكــامتكــون الغلبـة "...هنـاالتفاقيــات فإتلـكعلــى طعـن وحـدث،علــى تفـويض يــنص عليـه القــانونبنـاءً اإلداريــةقنيـة و والتجاريـة والتّ 
ـــــــة ـــــــات الدولي ـــــــ، 1"االتفاقي ـــــــة فإنّـــــــأّم ـــــــدأخـــــــذ ه أا دســـــــتور كوريـــــــا اجلنوبي ـــــــث املركـــــــز واامبب ـــــــة مـــــــن حي ـــــــلوحـــــــدة القانوني يف كـــــــل أثريلّت

االقــالدســتور و وجــب مباملنشــورة و األصــولعــة حســب يكــون للمعاهــدات املوقّ ،"األجانــبق باملعاهــدات و مــا يتعّلــ
القـــانوين لقواعــــد اإلطــــاريف حتديـــد إليهــــامــــن خـــالل النصـــوص القانونيــــة املشـــار و ،2"القــــوانني الداخليـــة جلمهوريــــة كوريـــاتـــأثرينفـــس 

إـا ،االتفاقيات الدوليـة اتمعيـةف اركية  ـ تش ات ال ملؤشـر تكم  ـ لداخليـة كمـا هـو يفنفاذيـة علـى املنظومـة ايف إقرارهـا ممـا مينحهـا القـوة اإلحت
نفاذيـة كمـا هـو حىت تتعـادل مـع القـوة اإل،الدوليةراتحسب املؤشّ اإلفصاحوالشفافية و تضمينها االلتزام بالقواعد القانونية إىلو ،تركيا

لداخليــة ية علــى القــوانني االســياداملكانــةع مــن قبــل رئــيس اجلمهوريــة لتكــون هلــا توقّــأنّ يف حــني يكفــي ،ريــة اجلنوبيــةو يف املنظومــة الك
.3اآلخرهو بذلك تقليد للدستور الفرنسي الذي اشرتط تنفيذها من الطرف و ،باجلزائر

قواعــد القواعــد اجلبائيــةبــإقرار:مكانــة قواعــد النظــام الجبــائي الراشــد فــي هيكــل االتفاقيــات الدوليــة لدولــة التنميــة المســتدامة)ب
إقامـةب عنهـا مـن مـا ترتّـاالتفاقيـات الدوليـة و نّ فـإ،املسـتدامةنميـة ة بـدور دولـة التّ زة خبصائص مرتبطـدستورية ذات مكانة سيادية متميّ 

بط ـا مـن حتريـر للمبـادالتعلى املنظومة املؤسسية و تأثرياهل،اجتماعيةعالقات اقتصادية و  ـرت انسـياب رؤوس األمـوالو ،التجاريـةما ي
دة تتفـاوت متعـدّ أطـرافبـني وماتيـة، يف ظـل العوملـة الشـاملة و املعلو االبتكـارات التكنولوجيـةحتويـلالكفـاءات و العاملة و أليدياانتقال و 

اـاإعمـاليف  société"دة اجلنسـية الشـركات املتعـدّ أبرزهـامـن و ،أدو multi nations" السـاعية لتعظـيم مكاسـبها علـى حســاب
ـعلـى مقومـات التّ و ،مـن احلفـاظ علـى السـيادة الوطنيـة، ممـا جيعـل املضـيفالطرف  ظـام اجلبـائي لقواعـد النّ املسـتدامة مـوكالاملة نميـة الّش
الــــيت مسّيــــ،الدوليــــةو اإلقليميــــةالت االقتصــــادية خاصــــة بعــــد التمــــدد الواســــع لنطــــاق التكــــتّ ،الراشــــد

"large economic spaces" ــ، و دول ذات مســتويات تنمويــة خمتلفــةدوليــة بــنيلــربط اتفاقــات د ذلــك يف عــدة تكــتالت جتّس
ألمريكـامنظمـة التجـارة احلـرة و 1997سـنة (NCMSA)اجلنوبيـة أمريكـاعرفتها الساحة الدولية مثل السوق املشرتكة لـدول إقليمية

رابطـة جنـوب شـرق ، و 1997سـنة GAFTAاحملاوالت النظرية ملنظمة التجارة العربية الكـربى و ،1994عام NAFTAالشمالية 
ة بنصـف اخلاصـاألمريكيـةطـرح املبـادرة إىلاألمريكيةالدول الكربى كالواليات املتحدة األمر، بل دفع 1992سنةASEANأسيا 

إىلباإلضــافة، 4(FTAA)لألمــريكينيدولــة لتشــكيل منطقــة التجــارة احلــرة 34توقيــع اتفاقيــات مــع متّ ، و 1994الكــرة الغــريب ســنة 
ــ(EURO)األوريباالحتــاد  أواهليكــل الــذي مل يعــرف احليــاة (احتــاد دول املغــرب العــريب و األوربيــةع ســنويا يف ضــم البلــدان الــذي يتوّس

منظومـة دوليـة قـد تأسـيسة لتعظيم مكاسب التعاون الدويل و ظرة اجلديدكل تلك النّ إن، )املستداماإلنعاشبل راوح مكانه يف ،املوت
ضمن قواعد التجانس اجلبـائي إدماجهاكيز على بالرتّ ،املنظومة املؤسسية للتعاون الدويلأساستكون أنْ ظام اجلبائي دفعت بقواعد النّ 

.، نفس المرجع90المادة 1
.، دستور كوریا الجنوبیة، مرجع سبق ذكره07الفقرة 2

3Art(55): constitution de France 2008.
.بتصرف20- 18، ص 2004التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : سامي عفیف حاتم4
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، كمــا كــان IFRS1معــايري تقــارير ماليــة دوليــة و IASمعــايري حماســبية دوليــة إجيــادو ،والتنســيق اجلبــائي ورفــع احلــواجز اجلمركيــة واجلبائيــة
أيضـاكمـا كانـت ، و 2األعمـالثني يف بيئـة املـال و البـاحضـراء منـاط البحـث لعديـد اخلـرباء و احملاسـبة اخلمام بالقواعد اجلبائيـة البيئيـة و االهت

.3املؤمترات الدولية يف ساحة اجلامعة اجلزائريةجمال لعقد الندوات العلمية و 
ق لـذلك ونتطـرّ : المسـتدامةثر إعمال قواعد النظام الجبائي الراشد في منظومة االتفاقيات الدولية على دور دولة التنمية أ: ثانيا

:فحص اجلوانب التاليةاألثر من خالل
.اشد مبنظومة االتفاقيات الدوليةظام اجلبائي الرّ العالقة الوظيفية لقواعد النّ √
.نمية املستدامةالتعاون الدويل على دولة التّ أخطارحماربة و ،ملعاجلةكأداة أساسيةاشد  ظام اجلبائي الرّ قواعد النّ √
شرنا يف العنصر السابق ملكانة القواعد اجلبائيـة يف أ: اشد بمنظومة االتفاقيات الدوليةظام الجبائي الرّ العالقة الوظيفية لقواعد النّ )أ

أســـاسمـــا ترتـــب عنـــه مـــن منـــاذج قائمـــة علـــى و ،4الدوليـــةو اإلقليميـــةقيـــام عالقـــات التبـــادل الـــدويل وصـــوال لبلـــوغ درجـــات التكـــتالت 
:ظام اجلبائي الراشد القيام مبهاملقواعد النأوكل، مما 5القوة املاليةالتخصص وتقسيم العمل الصناعي واالستثماري والتكنولوجي و 

.الكفاءات الفنيةواخلربات و جذب االستثمارات األجنبية√
.اخلارجإىلمن و األموالحتفيز حركة رؤوس √
.الدوليةلألسواقتسهيل حركة الدخول √
الــيت ،يــة للدولــةلسياســة االقتصــادية الكلّ مــن مــدخل ا،اخل...اقتصــاد املعرفــةنميــة البشــرية و تــوطني االبتكــارات واملعــارف العلميــة والتّ √

والقانونيـة وتطهريهـا مـن اإلداريـةاستحداث املنظومة عنصر يف تعظيم مكاسب التعاون و أهماليت تعترب ترتقي مبواردها البشريةأنجيب 
ـالنتقائيـة حنـاومن اجلمود و ،املستشريالفساد  ال ، و 6قـة باحلركيـة االقتصـاديةتكـافؤ الفـرص املتعلّ فافية والوضـوح و و مزيـد مـن املرونـة والّش
مســايرة ذلــك شــد مواكبــة و اظــام اجلبــائي الرّ يرتــب علــى النّ نميــة املســتدامةالتّ مســعىويل يف تعظــيم االســتفادة مــن التعــاون الــدّ أنّ شــك 

يف احملاســـبة الدوليـــة و األعمـــالالـــيت ترســـي قواعـــد الشـــفافية يف بيئـــة ،قابـــة اجلبائيـــة الفاعلـــةالرّ و االقتصـــاديمـــن خـــالل الضـــبط ،وجـــهالتّ 

1 Bernard raf fournier: les normes comptables internationales (IAS/IFRS), 2eme édition économico, paris, France 2005, pp
114-120.
2 Lisa Newton: business ethics and the natural environment published by black well publishing, oxford, 2007.

والمنشورة عن مخبر الشراكة واالستثمار 2004أكتوبر 5-3التكامل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة واألوربیة أیام : المؤتمر الدولي3
14-13آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري أیام : ، المؤتمر الدولي2005مصغرة والمتوسطة في الفضاء االورومغاربي في المؤسسات ال

.2007، والمنشور من قبل نفس المخبر سنة 2006نوفمبر سنة 
.من الفصل السابق49الحكم الراشد، ص لتدویلراجع مكانة النظام الجبائي في المؤتمرات الدولیة، ومشاریع اإلصالح الدولي 4

5 Allen winters: regionalism versus multilateralism, working paper N1687, international trade division, the World Bank,
Washington, DC 1996, pp. 2-4.

ة مع االتحاد األوربي، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، التحدیات المستقبلیة لالقتصادیات المغاربیة في مجال الشراك: صالح صالحي6
.41، ص 02/2003العدد 
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ــــنمويــــة املســــتدامةالوظــــائف التّ واملســــاءلة علــــى املهــــام و  اإلداريي و االقتصــــادد املــــايل و جمتمعيــــة عامــــة حملاربــــة الفســــاآليــــاتد مبــــا جيّس
.ويليف التفاوض الدّ امتمايزً امينح املنظومة القانونية دعمو ،واالجتماعي والبيئي

ـ: نميـة المسـتدامةمحاربة أخطار التعـاون الـدولي علـى دولـة التّ لمعالجة و اشد كأداة أساسيةظام الجبائي الرّ قواعد النّ )ب د جيّس
يســـتعمل كمـــرادف ملعـــىن و ،دول مســـتقلةالعالقـــة بـــني حكومـــات أـــاالـــيت عرفـــت علـــى دويل مـــن خـــالل العالقـــات الدوليـــةالتعـــاون الـــ

الـدويل التعاقـدأطـرافحلمايـة أساسـيةأداةل ظـام اجلبـائي الراشـد تشـكّ قواعد النّ نّ إف،املالية العامة الوظيفيةمنظورو ، 1السياسة الدولية
كس خمـاطر عديـدة علـى حتمـل يف البعـد املعـا ا جيعل من تلك االتفاقيات ممّ ،ااجتماعيً ا و ا واقتصاديً سياسيً و اإداريً ا و تناظرين تنمويً املغري 

اتمــع و ،األعمــالبيئــة املــال و  ـم و احلكـ ـة  نظومـ ـى م ــولــة التّ علــى ســعي دوعلـ رات االقتصــادية علــى ثبــت التطــوّ املة املســتدامة فأنميــة الّش
ة االقتصـادي الـدويل مسـتفيدو وجـد حمميـات الفسـاد املـايلاشـد قـد أظـام اجلبـائي الرّ قواعد النّ إعمالتغييب أوغياب نّ أاملسرح العاملي

الســيادية لدولـــة األدواتص مــن قـــوانني يف شــكل قيــود خمتلفــة تقلّــمن تشــريعات و و ،التعــاون الــدويلمــن القواعــد املؤسســية للتفــاوض و 
اـــال لســـيادة و ،حريـــة املعـــامالت املاليـــة واملصـــرفيةأواألســـواقبـــدعوى ضـــمان حريـــة ،نميـــة املســـتدامةالتّ  ـحة  فســ شـــة املتوحّ الرأمساليـــةم
ايــار املنظومــة بانتصــارهاشــيةتناملاخلارجــة عــن كــل رقابــة و و  ـد  ــو جمتمعيــةكــوارثمــن تراكمــات و مــا خلفتــهو ،االشــرتاكيةبعـ الدولــة ل ترّه

إطـالق حريـات كـربى حلركـات رؤوس األمـوال الدوليـة العـابرة للـدول شاط الشركات املتعددة اجلنسية، و ع ناتسا إىلى ذلك دّ فأ،بعدها
havenاجلنـات الضـريبية"الـيت أطلـق عليهـا ء حمميات الفساد املـايل الـدويلعن إنشاحبثا taxe ", "paradis fiscale","، الـيت و
مــن أفلتــتالقــذرة الــيت األمــوالو ،لالقتصــااألساســيةلت الركــائز شــكّ 

اتمعيــة ـة  لرقابـ ـد ا اعـ ،للتعــاون الــدويلاألســودمكافحــة هــذا اجلانــب ظــام اجلبــائي الراشــد يف معاجلــة و نّ ا يشــكل حتــدي لقواعــد ال، ممّــ2قو
ـو ،(la souveraineté fiscale)اجلمركـي الــدويل الـذي يهـدم قواعــد السـيادة الضــريبيةوملعاجلـة التهـرب الضــرييب و  عي لتســويق الّس

treaty)الدوليةاملعاهدات  shopping) باسـتغالل و ، دول ضـعيفةو دويل تكتـل أوالتفاضل اجلبائي بني دولتني الباحثة عن التمايز و
اتمعيـة مـن املـال جبائيـة تسـتحوذ علـى املقـدرااتدة اجلنسـية مـالذالشـركات متعـدّ امنهـفتجعـل ،معاهدات عدم االزدواج الضرييب ت 

فقـــات املشـــاريع الومهيـــة امللتفـــة علـــى النّ إقامـــةو األمـــوالاجلمركـــي مبـــا فيهـــا حتويـــل التهريـــب اجلبـــائي و أصـــنافبكـــل اوإنفاقًـــالعـــام وعـــاءً 
نميـة جـل التّ أمـن ،ملنظومة املؤسسية للتعاون الدويلااملكافحة ضمن للمعاجلة و كأساساشد  ظام اجلبائي الرّ ا يضع قواعد النّ ممّ ،العمومية

ــ ــنميــة الاشــد يف املنظومــة املؤسســية لدولــة التّ ظــام اجلبــائي الرّ املكانــة الســيادية للنّ إنّ . املة املســتدامةالّش املة املســتدامة ببعــدها الــوطين ّش
ظـور االبتعـاد عـن مـدركات الفسـاد منو ،نظـور قائمـة امليزانيـة احلكوميـةتساهم يف تعزيز املكانة الرتتيبية الدوليـة مـن م،الدويلو اإلقليميو 
منظومتهـا املؤسسـية يف هــذا املبحـث نــتفحص إىلق التطــرّ تلـك املؤشــرات علـى عينــة الـدول الـيت متّ إلسـقاطو ،اشــدالسـعي للحكـم الرّ و 

www.wikipedia.org. تعریف الموسوعة البریطانیة1
الجزائر، أوراق بحوث الملتقى ترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك والمؤسسات المالیة لحوكمة أعمالھا ونتائجھا بالتطبیق على حالة : عجالن العیاشي2

.54، ص 2010األورومغاربیة سنة الشراكة ، منشورات مخبر 2009أكتوبر 21- 20الدولي، األزمة المالیة واالقتصادیة، سطیف، 

www.wikipedia.org
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ل عليهـا حسـب املعلومـات املتحّصـ2008إىل1992التحليـل لفـرتات متقطعـة بدايـة مـن سـنة من مقاربة املقارنة و أدناهاملعطيات 
إنالعامـة و األموالظام اجلبائي على قواعد النّ إعمالتعكس ) فقاتالنّ و اإليرادات(لكون امليزانية احلكومية يف جانبيها ،2013سنة 

اجلبائيـة، مصبه يعتمـد علـى احلصـيلةمصدره و درجة احلفاظ على املال العام الذي يف احلكم و وعيةؤشر مدركات الفساد يؤشر على نم
:دولة كما يوضحه اجلدول التايل180مشل عددذلك الرتتيب قدإنّ و 

:)تركياريا الجنوبية، البرازيل، الهند و لجزائر، كو ا(قائمة الميزانية الحكومية لالترتيب الدولي حسب:)1-2(الجدول 
)$الوحدة بالمليار(

البيان
الدولة

2013سنة 2000سنة 1992سنة 

الترتيب النفقاتاإليراداتالنفقاتاإليراداتالنفقاتيراداتاإل
164.3170.6151149354.8434.411/180البرازيل

444468.982.323222.919/180كوريا الجنوبية

41.949.745.266.7164.6176.323/180تركيا

38.553.435.866.3153.5205.324/180الهند

16.717.315.515.173.251.140/180الجزائر

الحرة على الرابطالموسوعةكتاب حقائق العالم ويكيبيديا، إحصائياتالباحث باالعتماد على إعدادمن : المصدر
www.wikipedia.org/world fact book/2014

ملؤشـر امليزانيـة احلكوميـة مـن حتسـني الرتتيـب الـدويل طبقـا مكـنيالتّ يف ،اجلبائيـةاألنظمـةصورة صادقة على متـايز السابقم اجلدول يقدّ و 
ــــــــإنْ الــــــــذي و  ــــــــالغ اإلرّك ــــــــةالنّ يــــــــرادات و ز علــــــــى ضــــــــخامة مب ــــــــة فإنــــــــه ،فقــــــــات العمومي املتضــــــــمنةخيفــــــــي حقيقــــــــة املســــــــامهات الفعلي

ـــو ،الثالثـــةلأللفيــةاألوىلخاصــة خـــالل العشـــرية ،اشـــدةاجلبائيـــة الرّ األنظمــةر ملخرجـــات يف معــدل التطـــوّ  اجلبـــائي يـــزاين و ظــام املد النّ جيّس
.2013سنة القياس و 1992ساسبني سنة األ%52.7ر ب معدل التطوّ نة الصدارة من حيثالكوري مكا

بآفــاقاالجتماعيــة و االقتصــاديةنميــة بــاخلربة الكوريــة يف رســم خمطــط استشــراف التّ ذلــك مــا دفــع الســلطات اجلزائريــة لالســتنجادلعــلّ و 
ظـام اجلبـائي الراشـد الـذي يعكـس قسيم يف الفصول الالحقة هلذه الدراسة مـن مـدخل النّ التّ و اليت ستكون موضع الّتحليل، و 20301

ــــــتحقيــــــق التّ اشــــــد لجتســــــيد احلكــــــم الرّ آليــــــاتأيضــــــا تقــــــدير درجــــــات الفســــــاد لــــــذلك حنلــــــل معطيــــــاتاملة املســــــتدامة، و نميــــــة الّش
ــ،دولــة180مشــل التقريــر العــامل و يف حملاولــة كيز علــى عينــة الــدول الســابقةبــالرتّ ،2013ســنة فافية الدوليــة الــذي نشــرته منظمــة الّش

.ترتيب الدولة من حيث مؤشر الفسادو ،افذةاجلبائية النّ األنظمةالربط بني 

1Programme de partage des connaissances, Mise en place de la vision nationale de l'Algérie 2030, KDI korè development
Institute, ministry of strategy and finance 2013

www.wikipedia.org/world
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:)2013-2002(للفترة )تركياالبرازيل، الهند و الجزائر، كوريا ج، (كل منتقدير درجات الفساد في: )2-2(جدولال
الترتيب2002200320042005200620072013البيانالدولة               

4.64.34.555.15.15.640/180كوريا الجنوبية
3.23.13.23.53.84.14.658/180تركيا

4.13.93.93.73.33.53.580/180البرازيل
2.72.82.82.93.33.53.485/180الهند

2.62.72.83.13.03.292/180/الجزائر

.2014سنة االونتكادتقرير من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر

ــــآخر باملــــال العــــام ــــذي ،يظهــــر اجلــــدول أعــــاله درجــــات الفســــاد املــــرتبط بشــــكل أو ب ــــال ــــةاإلامصــــدره غالًب ــــرادات اجلبائي يعكــــس و ،ي
ذلــك االقــرتاب أو البعــد عــن الــذي يؤشــر الرتتيــب العــاملي،شــداحلكــم الرااشــد و ظــام اجلبــائي الرّ بــاط بــني النّ مــن جهــة أخــرى درجــة االرت

ز يف قائمــة امليزانيــة احلكوميــة يؤشــر أيضــا الرتتيــب املمّيــالرتكــي أثبــت أنّ مــوذج الكــوري اجلنــويب و النّ نّ مــن خــالل معطياتــه فــإو ،النمــوذج
جتســـيد احلكـــم و ،نميـــة املســـتدامةين يف حتقيـــق التّ اامليـــز ظـــام اجلبـــائي و لعالقـــة الوثيقـــة للنّ علـــى االبتعـــاد علـــى مـــدركات الفســـاد يف إثبـــات ل

.الراشد
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ضمان بيئة أنشطة التنمية المستدامةل و وظائف النظام الجبائي الراشد في خلق مناخ األعما: المبحث الثاني
نميـة التّ أنشـطةبيئـة إجيـاد، و األعمـالاشـد يف خلـق منـاخ ظام اجلبائي الرّ يتبوؤها النّ أنْ شغيلية العملياتية اليت جيب توصيف املكانة التّ إنّ 

الثقافيـة ضـمن منظومـة دائـرة و ،والبيئيـةاالجتماعيـة االقتصـادية و األبعادنمية املستدامة يف توصيف وظائف دولة التّ إىلاملستدامة تستند 
ـــــــــبإعمــــــــــال،اشـــــــــداحلكـــــــــم الرّ  اتمعــــــــــي إصـــــــــالحيف مســــــــــار ،األركـــــــــاناملتكاملــــــــــة املة املنظومـــــــــة املؤسســــــــــية الّش ـم  احلكــــــــ ام  ـ نظـــــــــ

اليـة مـن مـدخل السياسـات امل،اتمعيـة كافـةاألنشـطةتوجـه قواعدها القانونية اليت تضـبط و إنفاذيف ري و التصوّ إطارهاالعام، يف وضع 
تســتهدف لسياســي و ئيــة، تعكــس منــوذج احلكــم االبيبــة مــن العوامــل االقتصــادية واالجتماعيــة و ة مركّ االقتصــادية العامــة، باعتبارهــا توليفــو 

ضــبط مــدلول أنّ االقتصــادية األدبيــاتنت لــذلك تضــمّ و ،نميــةاحملــرك الفعلــي لعمليــة التّ منــاخ االســتثمار كونــهأواألعمــالخلــق منــاخ 
ن تلــك أل، و 1"يف تعريــف االســتثمارأوالنميـة فاجتهــد نــت تريــد تعريــف التّ كإذا"، نميــةظــى بالســبق علــى ضــبط مـدلول التّ االسـتثمار حي

إا،نمية املستدامةاشد يف مسار التّ ظام اجلبائي الرّ النّ ألداءاملدلول الوظيفي التوليفة ترتابط و  :ل دافعا لبحث اجلوانب التاليةتشكّ ف
.اشد يف خلق مناخ بيئة األعمالظام اجلبائي الرّ الدور الوظيفي للنّ √
.نمية املستدامةالتّ أنشطةاشد يف محاية و ضمان ظام اجلبائي الرّ مسامهة النّ √

.األعمالاشد في خلق مناخ بيئة ظام الجبائي الرّ ور الوظيفي للنّ الدّ : األولالمطلب 
ـــســعى التّ ماشــد ضــمن دائـــرة احلكــم، و بــائي الرّ ظـــام اجلري للنّ التصــوّ اإلطــارمــن مــدخل  األداءأعبـــاءه محــل نّــاملة املســتدامة فإنميــة الّش

ـاخل، و ...الثقافيـةواالجتماعيـة و املاليـةظيفي على املستويات االقتصادية و الو  وظـائف الرتمجـة بأبعـادر ذو دالالت هامـة بالتـايل يعـد مؤّش
اتمعيالفعلي لدور الدولة يف جتسيداإلنفاذامليدانية و  ملشروع  مـن مقاربـات األعمـالأنشـطةعلـى منظومـة آثـارهحتليـل يم و ميكـن تقيـا

اخل، ومن مقاربـة االرتبـاط ...االستهالك واالدخارو اإلنتاجاالستثمار يف جماالت التمويل و شجيع على حفيز والتّ التّ آلياتمثل ،عديدة
ذات العالقـة مبنظومـة األطـرافضـمن ،دور الدولـةأداءمراقبة الية العمومية الوظيفية يف ضبط و املنظيمي واهليكلي للمصاحل اجلبائية و التّ 

األداءكـان فـإذا، األعمـالاحلاضـنة ملنـاخ املرافقـة و األساسـيةت املنشآلبيئة اهليكلية و مية على افقات العمو من خالل النّ ، األعمالمناخ 
طلعـــات املنطقيـــة هـــي جـــودة ن التّ املرافـــق العامـــة، فـــإعـــام للخـــدمات و مويـــل اليف التّ أساســـياشـــد كمصـــدر ظـــام اجلبـــائي الرّ لـــوظيفي للنّ ا

الغايــاتارتبــاط تلــك و ،افعــي الضــرائبدأمــوالالشــفافية يف جتســيد و اإلفصــاحطــر ضــمن أبــاملفهوم الواســع للجــودة، و اخلــدمات العامــة
تنافسـية منـاخ احلمايـة لضـمان أسـسفتصـبح" املسـاءلةتطبيق القانون واملراقبة واحملاسبة و "باملواطنة والسيادة املرتكزة على قواسم ومعامل 

مـايل، اقتصــادي، فسـاد(الفسـاد املختلفــة علـى املـال العـام أشـكالمـن كـل األعمـالحتمـي بيئــة و ،وللكسـب اجلـاد والشـريفاألعمـال
الســامية و تلـك الغايــات النبيلـة أنّ ال شـك و ،نميـة املســتدامةي لــدور دولـة التّ مبـا يـرتجم البعــد غـري االقتصـاد) سياســياجتمـاعي، بيئـي و 

:منهاعلى عديد اجلوانب و بائيظام اجلالوظيفي للنّ األداءتدفع لفحص 

1 Paul Samuelson, economics, op-cit, p729.
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.املستدامةاألعمالمناخ بيئة إجياداشد يف اجلبائي الرّ ظاممكانة النّ √
.األعمالناخ مبذات العالقةاألطرافلمصاحل اجلبائية بني إلزامية متايز الدور الوظيفي ل√
نميـة املسـتدامة هـي حالـة التّ أن1بعض الدارسـنييرى : المستدامةاألعمالبيئة مناخ إيجاداشد في ظام الجبائي الرّ مكانة النّ :والأ

ـــة  ـــة ضـــمن عقـــد اجتمـــاعي حـــديث د فيحتـــدّ مشـــل، و أأوســـع و جمتمعي نميـــة التّ ألبعـــادمســـاير أوالدول
اتمعيـةتلـك اأداءيف أساسـنينميـة املسـتدامة الـيت تشـارك فـاعلني لنمـوذج دولـة التّ امربزً و ،املستدامة ام  ـ اتمـع كالقطـاع اخلـاص و ،مله
اتمــــع أنّ املــــدين، و  ـة  عالـقــ بط  ـ نظــــريي املــــربر حلــــق الدولــــة ال يعــــد حتــــديث للفكــــر التّ ،اشــــدظــــام اجلبــــائي الرّ بالدولــــة مــــن خــــالل النّ ضـــ

دا و " اإنفاقًــــو اإيــــرادً "حلاكميــــة املــــال العــــاملكــــن يؤســــس ، و 2اتمــــع للجبايــــةإخضــــاعيف  ا ـي ـالل ســـ ـن خـــ ـة مـــ لدوـلــ دخل ا ـ ات ـتــ توي ـ ملســـ
احملافظــة يف محايــة البيئـة و و ،ل واحلمايـةالعمــالطاقـات االجتماعيــة يف التعلـيم والصـحة و يف تعزيــز و ،يف توزيـع الــدخل والثـروة3االقتصـادية

اتمعيـة اسـتغالليف فـرص و يف تكـافؤ الومسـعى حتقيـق العدالـة االجتماعيـة و ،اجلبائياإلنصافيف عليها و  ارد  بـني اجليـل بإنصـافاملـو
التمويـل  و االسـتثمارالتـدافع الـدويل علـى جـذب نّ النبيلـة فـإالسـامية و األهـدافلكـل تلـك الالحقـة، و األجيالضمان حقوق و ،احلايل

اتمعي اإلصالحجوهر شكل ساحة تنافس و ،نميةلعملية التّ أساسينيكمحركني دي و تصا باملنظومة املؤسسـية ابتداءً لدور الدولة االق
ومنتجــات ،األمــوالحلركــات رؤوس و جاذبيــة لالســتثمار أكثــرجعلهــا ، و األعمــالافــذة يف بيئــة املــال و اجلبــائي النّ ظــام جوهرهــا قواعــد النّ و 

بــاألداءتــرتبط األعمــالمنــاخ يف بيئــة و األساســيةكــل تلــك الكليــات وضــوابط االســتهالك وقنــوات االدخــار، و اإلنتــاجعوامــل مويــل و التّ 
معاجلــة الفقــر املســتهدفو ،االقتصــادي املسـتداممو شــبه اجلبائيـة املرتبطــة بــالنّ ضـمن القواعــد اجلبائيــة و ،ي الراشــدظــام اجلبــائالـوظيفي للنّ 

،احلكـمإصـالحتعكس البعد الوظيفي للمالية العامة ضمن سياسات أنْ اليت جيب و ،البيئية وتعزيز سبل محايتهااألضراركبح وتبعاته و 
:منهااملؤشراتالوظيفي بعديد األداءكن قياس ذلك حيث مي

املسـتدامة يف ظـل احلكـم نميـةري لـدور دولـة التّ التصـوّ اإلطـارضـمن :علـى قواعـد القـانون الجبـائيعمالاألمؤشر اعتماد قانون )أ
املرونــة يف ، مــع الســرعة و متداخلــة ضــمن مصــفوفة صــنع القــراردة و ه يســتوجب متطلبــات متعــدّ نّــإالعملــي فاإلنفــاذمــن مــدخل و ،اشــدالرّ 

املنظمــات الوطنيــة االستشــرافالقطــاع اخلــاص، (نمــوي يف احلقــل التّ األساســينيبقيــة الفــاعلني إشــراك
الوطنيـــــــــــــة بأبعادهـــــــــــــابتحـــــــــــــول قـــــــــــــانوين عميـــــــــــــق يف املنظومـــــــــــــة املؤسســـــــــــــية إاللـــــــــــــن يـــــــــــــتم ذلـــــــــــــك الـــــــــــــدور و ،)اخل...والدوليـــــــــــــة 

اا الدولية، و  لح ـط مص ـث  القـانوين اإلطـارمـن حيـث مـدونتها القانونيـة الـيت جتسـد و ،زيـةومـن حيـث خصائصـها التميّ األساسـيةمن حي
علــى ،واملعــريف والعلمــيالتكنولــوجيالتقــين و لإلبــداعاحملفــز و األمــوالركــة رؤوس وحل،ملالئــم ملبــادئ حريــة االســتثمارا

ــــــــة و ،يــــــــع املســــــــتوياتمج ــــــــت يظهــــــــر ومــــــــن جهــــــــة مقابل ــــــــث االلتزامــــــــات املركــــــــز القــــــــانوين لديف نفــــــــس الوق ــــــــة القواعــــــــد مــــــــن حي ول

كتاب النمو االقتصادي والتنمیة المستدامة في الدول العربیة، األبعاد االقتصادیة، بیروت : مجموعة من الباحثین بالمركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات1
.19، ص 2013

.19، ص1950النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، : احمد یونس البطریق، حامد عبد المجید دراز2
3Marc Leroy: essai de sociologie de reforme fiscal, op.cit, p75.
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ـــو  ـــة العالقـــاتر ال متـــدرج بتـــدرج تطـــوّ مـــن حيـــث الواجبـــات يف تـــوازن فّع ـــة املســـتدامة الفاعلـــة يف جمـــال التّ األطـــرافالتشـــاركية لبقي نمي
واالسـتهالك اإلنتـاجالتمويـل و االسـتثمار و (غـري مباشـرة علـى عمليـات أور بطريقـة مباشـرة تـؤثّ أخـرىاحتكاك بقوانني تفاعل و إطاريف 

غـة االجنليزيـة باللّ و "droit des affaires"غـة الفرنسـية عرف باللّ الذي، و 1األعمالقانون إجياداستحداث و إىلأدىا ممّ ،)االدخارو 
"Law of business"، يف املنافسـة الشـفافيةو اإلفصـاحتطبيـق القـانون و إىلوالـذي يسـتند ،ف أيضا بالقانون اجلبـائي لألعمـالرّ عو

، مهمـا  ادينياالقتصـاألعـوانالبيئية لكل ل املسؤولية املدنية واجلزائية واالجتماعية و اخلاصة، وحتمّ أوالعامة الكاألممحاية و ،واملناقصات
هــي مجلــة القواعــد و ،والدقــة والوضــوحاملرونــةبالبســاطة والعصــرنة و نشــاطها مــع االلتــزام ومهمــا كــان موضــوعها و ،كــان شــكلها القــانوين

واملالية واالجتماعيـة االقتصاديةيف املناحي، كونه ترمجة لدور الدولةاألعماللقانون كأساسظام اجلبائي الراشد  ة من قواعد النّ املستمدّ 
ظـام وجلـدارة النّ األعمـالاملؤشـرات العاكسـة ملنـاخ أهـماألعمـالعلـى االسـتقرار السياسـي، لـذلك كـان قـانون دلـيال و ،والبيئيـةاإلداريةو 

مثـل ،اعتمـاده قاعـدة معطيـات لعديـد املؤشـراتو األعمـالمنـاخ الدول على املسرح العاملي يف إجيـادمعيار لرتتيباالقتصادي ككل، و 
أصـبحيالـذو ،األعمـالمؤشر منـاخ أو، 4األعمالأداءمؤشر و 3مؤشر خطر البلدومؤشر التنافسية العاملي و 2االقتصاديةمؤشر احلرية

ذلــك كمــا أن،)صــندوق النقــد الــدويلكالبنــك الــدويل و (مــن قبــل املؤسســات الدوليــة مكونــات التقــارير الســنوية الــيت تنشــر مــن أهــم
بفكرة املخاطرمرتبطا البيئية و ة والسياسية و االجتماعياالقتصادية و باألبعادمقرتنا نمويةالتّ الدراسات و األدبياتيف تناولهمتّ املدلول قد

كما جتدر اخل...التمويليةيف اختاذ القرارات االستثمارية و مركزيتهنة للخطر اجلبائي و واملتضمّ ظام اجلبائي الوظيفية النّ بعاداأليتقاطع مع و 
يعــرب عــن جممــل "بأنــهاالســتثمارتعريــف منــاخ قــد متّ و ،األعمــالاســتخدام مصــطلح منــاخ االســتثمار للداللــة علــى منــاخ إىلاإلشــارة

متداخلـة ة و م فيهـا االسـتثمار، ومكونـات هـذه البيئـة متغـريّ لبيئـة الـيت يـتة لنـتماعيـة املكو االجالقانونيـة واالقتصـادية والسياسـية و األوضاع 
ـغلبجمموعات تدرج يف أأوا لضبط تلك العوامل يف مؤشرات هو ما كان دافعً ، و 5"حد كبريإىل عز و ها البعد اجلبـائي كمحّف أو،مشـّج

إدارةام بــاملزج بــني الســلوك القــانوين واجلبـــائي و ا يقتضــي االلتــز ممّــ،أبعــادهاختــاذ القــرار االقتصــادي بكــل كخطــر علــى عمليــة التســيري و 
التقـارير الدوليـة خاصـة يف،مـن منـاخ االسـتثمارأكثـرواسع التناول الـدويل هو مدلول حديث و األعمالمصطلح مناخ إنّ .6األعمال

احلريـة أواألعمـالأي سـهولة ،"Doing business"ليزيـةالـدويل الـذي يسـتعمل العبـارة االجنالبنـكمنهـا و ،إليهـااإلشـارةاليت سبق 

التجاریة وقانون المنافسة وقانون حمایة المستھلك قانون مستحدث یتضمن قواعد القانون التجاري وقانون المؤسسة وقانون ممارسة األنشطة: قانون أعمال1
الخ، ینقسم قانون األعمال إلى القانون الخاص باألعمال ویقصد بھ جملة القواعد ...والقانون الجبائي والقانون المحاسبي والقانون الدستوري والجنائي واإلداري

جملة األعمال المتعلقة : مقر، التمویل، المنافسة، حمایة المستھلك، والقانون العام لألعمالالتأسیس، الشركاء، ال: المنظمة للعملیات الناجمة عن المؤسسة مثل
.)...جبائي، إداري(بنشاط المؤسسة 

بت یقیس مدى تجانس السیاسات المتبعة لدى الدول ومؤسساتھا المختلفة لدعم الحریة االقتصادیة، رت2000تم العمل بھ منذ سنة : مؤشر الحریة االقتصادیة2
.؟!!!دولة183من مجموع 132في المركز 2011الجزائر وفقا لھذا المعیار سنة 

Aمؤشر فرنسي یصدر عن الوكالة الفرنسیة لتامین القروض، یعتمد تنقیط األوضاع األمنیة ومناخ األعمال بالتصنیف : مؤشر خطر البلد3 et B.
.یره الرسمیة لمؤشر مناخ األعمالیستخدم من قبل البنك الدولي في تقار: مؤشر أداء األعمال4
.59، الكویت، ص 2003تقریر مناخ االستثمار في البلدان العربیة لسنة : المؤسسة العربیة لضمان االستثمار5

6 Maurice Cozian: les grands principes de la fiscalité de l'entreprise post face de l'ouvrage, L.I.T.E.C droit 2éme édition, paris
1986, p44.
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ـهبأنّـف املنـاخ فقد عرّ ،أعمالب من كلمة مناخ و ، وكون املصطلح مركّ 1األجنيبلالستثماراملثلى  يتـدخل يفأيـندة تلـك الظـاهرة املعّق
ــأ، 2نفســية، بــل حــىت ثقافيــة و إداريــةواقتصــادية وماليــة وقانونيــة و سياســية عناصــرها اعتبــارات  ملفهــوم الواســع افهــو األعمــالا مصــطلح ّم

ت منشــآو تــوطنيأوتوريــدات ، ســواء يف شــكل عقــود و "اخل...وجيــةالتكنولاملاليــة، الفالحيــة و و ة، اخلدميــةالصــناعيو التجاريــة"للجوانــب 
ــو  تلتــزم و ،قانونيــةمــدوناتخاصــة هلــا حريــة النشــاط ضــمن أوســواء كانــت عامــة ،املؤسســاتا للمعيــار العضــوي بقــانون قــد اعتــرب وفًق

األعمــالأداءيف للقــانون اجلبــائيوفقــا للمعيــار الــوظيفي للمؤسســات و ، 3ائيقواعــد القــانون اجلبــو االســتهالكبواجبــات قواعــد قــانون 
مؤشـر منـاخ و األعمـالاالحتكـام هـو اخلضـوع لقـانون فأسـاسدوليـة، أووطنية أكانتظر عن تبعية املؤسسة قواعد املنافسة بغض النّ و 

تضــــــــــــــمينه لول معــــــــــــــريف متّ ر كمــــــــــــــدكــــــــــــــل ذلــــــــــــــك تطــــــــــــــوّ و ، تقــــــــــــــارير اهليئــــــــــــــاتتضــــــــــــــمينه يف مؤشــــــــــــــرات و الــــــــــــــذي متّ األعمــــــــــــــال
لألبعـــاداإلشـــارةن تتضـــمّ ـــافإتلـــك املؤشـــرات إىلمـــا يشـــار فحيث،رات منـــاخ االســـتثمارتقـــارير اهليئـــات الراصـــدة لتطـــوّ يف مؤشـــرات و 

:من تلك املؤشرات جندظام اجلبائي و الوظيفية للنّ 
اسـتخالص نظـري و ر التّ تطـوّ إىلاسـتندت الفكريـة هلـذا املـدلول الّتنمـوياخللفيةنّ إ:مؤشرات اإلطار الشامل للتنمية المستدامة)1-أ

حمـــل توصـــيات اهليئـــات أصـــبحو ،والبشـــرياهليكـــل االجتمـــاعي ة واملاليـــة و كيز علـــى تكامـــل األبعـــاد االقتصـــاديبـــالرتّ ،التجـــارب الدوليـــة
نميـــــة رات يف مفهـــــوم التّ ؤكـــــد التطـــــوّ هـــــو بـــــذلك يو ، "الدميقراطيـــــة التشـــــاركية العادلـــــة واملطـــــردةنميـــــة الرتكيـــــز علـــــى التّ قـــــد متّ ، و 4الدوليـــــة

ااو  اس مـن االقتصاديةاجلوانب املالية و أساسنمية اليت تقوم على نموي ليصبح من مؤشرات قياس التّ ل ذلك املدلول التّ قد حتوّ ، و 5"سي
ظــام القــانوين والقضــائي، الصــحة اشــد، النّ اجليــد الرّ احلكــم (مشلــت جمــاالت، وتكاملــت تلــك املؤشــرات و 6مــن املــدخل الكلــيمــن جهــة

احلضـــــرية الريفيـــــة و نميـــــةالتّ إســـــرتاتيجيةالثقافيـــــة، الطـــــرق والنقـــــل واملواصـــــالت، القضـــــايا البيئيـــــة و ، الطاقـــــةالصـــــرفوالســـــكان، امليـــــاه و 
ر يف تلــك متابعــة التطــوّ تــتمّ أنْ ينبغــي و ،)اخل...اصــة للدولــةاخلمهيــةاألاســرتاتيجيات القضــايا ذات اســرتاتيجيات تنميــة القطــاع اخلــاص

تلـك أنّ معلـوم ، و 7)املـديناتمـع، القطـاع اخلـاص و احلكومـة(نميـة علـى مسـتوى فواعـل التّ و ت ليس على املستوى اإلمجـايل، بـل ااال
للمـال العـام ذياألداءتقييم و املشاركةقابة واحملاسبة و عملية الرّ لربط ووصل تظهر مركزية وظائفه كأداةو ئيظام اجلبااملؤشرات تربط بالنّ 

.نموي برمتهاملنهج التّ اتمعي لنظام احلكم و املصدر اجلبائي ليكون مناط التقييم
االقتصـادي لإلصـالحاأساسـيً ا اجلبـائي مرتكـزً اإلصـالحل شـكّ ي:األعمـالالجبائي تعكـس وضـوح منـاخ اإلصالحمؤشرات )2-أ
نوافــذ أهــمل ر يف االسـتقرار السياســي الــذي يشـكّ ؤثّ تــو رتـأثّ تمؤشـرات االســتقرار اجلبــائي نظــام احلكــم فدور الدولـة و إلصــالحبعيـة بالتّ و 

Grim Norreddine: Algérie l'internationale transition casbah, édition,Alger, 2009, p16.1

.43، ص1999قانون االستثمار في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، : كمال علیوش قربوع2
3Chatillon Stéphane: droit des affaires international, édition Vuibert, aout 1999, paris, p6.

1996comprehensiveاإلطار الشامل للتنمیة عام : البنك الدولي4 development Framework (CDF).
.91التنمیة في عالم متغیر، مرجع سبق ذكره، ص: إبراھیم العیسوي5
.132، ص 2008االقتصادي، جامعة أسیوط، مصر، أساسیات التنمیة  والتخطیط : عبد الھادي عبد القادر سویقي6
.أساسیات التنمیة  والتخطیط االقتصادي، مرجع سبق ذكره، بتصرف: عبد الھادي عبد القادر سویقي7
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وعلـى ،األعمـاليف بيئـة املـال و األعمـالأرقـامو األربـاحعلى و ،رفع ضمانات حقوق على امللكيةإمكانياتملا يوفر من األعمالمناخ 
رتاف نميـــة يف االعـــالـــذي يـــربز مـــن جوانـــب عديـــدة القـــدرة االســـتيعابية ملنظومـــة دولـــة التّ ،اجلبـــائياإلنصـــافمســـعى العدالـــة الضـــريبية و 

يف النــزاع اجلبــائي ) إنصــافمراقبــة وحماســبة و (األعمــالللفــاعلني يف بيئــة املــال و انونيــة محايتهــا مــن خــالل ضــبط املراكــز القو ،بــاحلقوق
افقـات اجلبائيـة للرتقيـة و النّ إنفـاذيف و ،راتـهلـيت يعكسـها مؤشـر الضـغط اجلبـائي وتطوّ اجلبائية ااألعباءل توزيع حتمّ و  ارد  املـو ير  ـو تمعيـة تط
اتمعيـةفادة مـن تلـك تعظـيم االسـتوخلق الثروة و ،لإلبداعو  ارد  جممـل مؤشـرات االسـتقرار اجلبـائي والعدالـة الضـريبية وتنافسـية يف و ،املـو

كــل تلــك فــإنّ ، ووفقــا للقواعــد القانونيــة املؤسســية،يف املنازعــات يف الوقــت املناســبالفصــل والتحكــيم و ،غط اجلبــائيمعــدالت الّضــ
جمموعــة احلــوافز "احلــوافز الــيت تضــم اموعــة املتكاملــة مــن الــدوافع و أســاسل لكوــا تشــكّ األعمــالمنــاخ إضــاءةإىلاملؤشــرات تــؤدي 

سـية، قاعـدة بيانـات قـل قـدر مـن املخـاطر السياأاملتوافقـةالسياسات االقتصـادية الضريبية، جمموعة السياسات املالية املتناسقة، جمموعة 
اشــد ظــام اجلبــائي الرّ الــوظيفي للنّ األداءمــو املســتدام تــربز اجلبــائي يف مســعى حتقيــق النّ اإلصــالحمؤشــرات إنّ .1"األعمــالملنــاخ املــال و 

الوظيفي يف بعـدها أدائهالرضاء عن فدرجة تقبله و ،السياسي للحكوماتالربنامجنفاذإآلياتعكس وت،السياساتنع صإطارضمن 
ـــة احملفـــزة و اآلخـــر ر علـــى دور احلكومـــة ويـــؤثّ ،واالســـتثماراألعمـــالاملشـــجعة ملنـــاخ رســـم السياســـة اجلبائي

ر ت واخلوصصــة والتحــرّ نع سياســات التثبّــالــيت ترمجــت يف صــقــل و هــي الــيت حتكــم أاألفضــلاحلكومــة "وظائفهــا مبــا يــوازن بــني مقولــة و 
أنّ شـعارها و ،اصتتطـوّ فهـا و وظائو الكفـؤة الـيت تتـدرج أدوارهـاالة و واحلكومة الفعّ 

ظـام لـرتابط دور الدولـة بالنّ تأكيـدهـذا املسـعى هـو ، و 2"ا ينبغيممّ أكثرتفعل ألاأوا ينبغي قل ممّ تفعل أألاإمااحلكومات قد ختفق 
هـــو مؤشــر مهــم لتوضـــيح حالــة اســتقرار االقتصـــاد الكلــي كمـــدخل و ،لكليهمــا) مرتفـــع/مــنخفض(مبصــفوفة جتســـيده كمــا متّ ،اجلبــائي
ا العــبء الضــرييب، ممّــلصــرف و تقلبــات ســعر االكلــي يؤشــر عنــه االقتصــاديف االســتقرارحالــة انعــدام نّ أل،مــو االقتصــادية النّ الســتدام
يف يأخــذأنة العامــة ينبغــي أي تقيــيم للماليــنّ االعتبــارات العمليــة تقضــي بــألــذلك ف"، األعمــالحتــديات منــاخ بــرز عوائــق و يشــكل أ

مــا أو،اجلبــائي لبلــد مــاالتعــرف علــى تقــدير حســن ألداء، أيْ 3"العــام علــى ذلــك النمــواإلنفــاقتــأثريحســبانه معــدل منــو االقتصــاد و 
اهـود اجلبـائي ـر  مى مبؤش ـ واملتغــريات ،مـن جهـةاإلمجـايلالنـاتج الـوطين عالقـة منتظمـة بـني نسـبة الضـرائب إىلهـذا املؤشـر يضـمّ ، و يس

عـن مرونـة الـدخل اجلبـائي أخـرىمـن جهـةتعـربّ ، و أخـرىمـن جهـة تـؤثر عليهـاأود القـدرة اجلبائيـةاالقتصادية القابلة للقياس الـيت حتـدّ 
خـاللارات، حيث العالقة املوجودة بني املداخيل اجلبائية اليت حتدث فعليّ ن من تقدير تلك التطوّ متكّ ، و اإلمجايلبالنسبة للناتج الوطين 

علـى  العالقــة بـني خمتلــف أخــرىتـؤثر مــن جهـة و ،ظـام اجلبــائيللنّ اإلمجاليـةتشـكل املرونــة اإلمجــايلالنــاتج الـوطين نســبة تغـريّ و ،فـرتة مـا
النـاتج ) غـري املباشـرةاملباشـرة و األعمـالالرسوم على رقـم ضرائب الدخل والثروة و (ظام اجلبائي ل النّ هيكناصر البيئية اجلبائية لبلد ما و الع

.، بتصرف15، ص2000االستثمار الدولي والتنسیق الضریبي، مؤسسة شباب الجامعة، : فرید النجار1
.1955نظریة النمو االقتصادي، لندن،: آرثر لویس2
.، بتصرف)16-15(، ص ص2008استراتیجیات النمو المطرد والتنمیة الشاملة، صادر عن لجنة النمو والتنمیة، البنك الدولي، : تقریر النمو3



المكانة الوظيفية للنظام الجبائي الراشد في منظومة دولة التنمية الشاملة المستدامة……الفصل الثاني

-92-

إجيـادظـام اجلبـائي الراشـد يف مكانة قواعـد النّ ثر و املؤشرات تربز أو كل تلك املعايري، و 1األعمالظام اجلبائي يف بيئة املال و النّ عمالعن إ
.األعمالاملوجهة ملناخ ابطة و ة احلديثة الضّ يمنظومة املؤسسللاألعمالقانون 

كإطــاراألعمــالقواعــد قــانون إلنفــاذ:التنميــة المســتدامةأهــدافيحفــز االســتثمارات نحــو النظــام الجبــائي الراشــد يوجــه و )ب
موي على مستوى االقتصاد نتكامل الدّ يستوجب اعتماده على تناسق و ،األعمالمؤسسي يف مناخ 

تعظيم االستفادة من االتفاقيات و بإنفاذعد الدويل باملستوى االندماجي يف العلى و ،)(الوطين
إجيادالغذائي و األمنحتقيق تكاملة حنو جماالت تقليص الفقر و املو ة املتوجيه تلك املنظومة الشّ و ،واجلهوية والدوليةاإلقليميةالت التكتّ 

إرســاءالتعليميــة والتقنيــة و املهــاراتكســب الصــحي و مني االجتمــاعي و التــأتعزيــز ا و والتخفــيض مــن حــدّ تقلــيص البطالــةفــرص العمــل و 
الـــة عدو بإنصـــافو ،تماعيــة يف احملافظـــة علــى البيئـــة ومحايتهــاقواعــد املســـؤولية االج

ظـام اجلبـائي الوظيفيـة لقواعـد النّ إلبعـادو ،امـلتتكأنْ جيـب األعمـالقواعـد قـانون أنّ املقبلـة، أيْ األجيـالاجتماعية بـني اجليـل احلـايل و 
ـالتّ أهـدافو ه االسـتثمارات حنـاشد يف توجيالرّ  ر النظـري يواجـه بصـعوبات عديـدة يظهرهـا ذلـك التصـوّ أنّ ، غـري املة املسـتدامةنميـة الّش

ـــو ،راتاملتـــوازن يف جـــذب االســـتثماغـــرينـــافس الشـــديد و التّ رأســـهاعلـــى و ،األعمـــالمنـــاخ  يف و لالســـتثماراتزة يف ترتيـــب العوامـــل احملّف
يرتــب االســتقرار السياســي التكميليــةو األساســيةهــذه الشــروط رأسعلــى و ،لالســتثماراتول املســتقطبة انعــدامها بــني الــدّ أووجودهــا 

كـــذلك جـــودة اخلـــدمات و ،تأهيلهـــادرجـــة و ه، تـــوافر املـــوارد البشـــريةمنـــوّ حجـــم الســـوق احمللـــي و (عوامـــل منهـــا االقتصـــادي، مث جمموعـــةو 
ـــــةالعموميـــــة للهياكـــــل  ـــــموقـــــع جو ،اتصـــــاالتمواصـــــالت و مـــــن طـــــرقاألساســـــيةالقاعدي األعـــــوانأوطبيعـــــة املؤسســـــات ز و غـــــرايف ممّي

ـد معـايغم من تعـدّ على الرّ ، و 2)اخل...االقتصاديني األمهيـةاالخـتالف حـول تلـك أواحلـوافز اجلبائيـةأمهيـةزة و ري الرتتيـب يف العوامـل احملّف
نــــافس بــــني التّ أنغــــري "، األعمــــاليف جاذبيــــة منــــاخ يف التفــــاوض الــــدويل و اأساســــيً تشــــكل مــــدخالأــــاإال، 3يف عديــــد الدراســــات
عنــه ســوى القليــل مــن ال ينشــأســياق حنــو اهلاويـة و إىليفضــي إمنــاالضــرائب خفــض تكــاليف وحــدة العمـل و أســاساالقتصـاديات علــى 

ـو األداءلشـرط إخضـاعها، مما يقتضـي 4"ب عليه عواقب اجتماعية قد تبلغ حد الكارثةترتتّ ، بينما اإلمنائيةاملكاسب  فافية يف مـنحالّش
ـالتّ أهدافيوجه حنو يضبط و أنْ الرّ آلياتإنشاءاحلوافز و  بـاحلوافز األمـرتعلـق سـواء ،املة املسـتدامةنمية الّش

مــن %10كــل مــن ميلــك حصــة ال تقــل عــن "عــرف بكونــه الــذي األجنــيباملســتثمر أو،اخلــاصأواملمنوحــة للمســتثمر احمللــي العــام 
األجنـيبلتصـنيف االسـتثمار األعمـالحـدود تلـك النسـبة يف بيئـة املـال و االختالف حـول ، رغم5"قوة التصويتأو،املالرأسإمجايل

ثین، المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، إدارة البحوث والدراسات، النظام الجبائي والتنمیة االقتصادیة في المغرب، ترجمة مجموعة من الباح: مصطفى الكثیري1
.، بتصرف175-170، ص ص1988عمان، األردن، 

2Michelet (C.A): la séduction des nations ou comment attirer les investissements, édition économico, paris, 1999, pp 72-
82.

.Lim, 1983وفي دراسات sboh, toye, 1987وحظیت بأھمیة أقل في دراسات Wolf 1996وHillis, 1973اعتبرت ھامة في دراسات كل من 3
.09، ص2004مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة ، تقریر االستثمار العالمي لعام : االونكتاد4
.2004لسنة OCEDمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة5
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يف أمـاو ،جتعلـه غـري مباشـر%10قـل مـن النسـبة أالسويد فإنّ و أملانياهو احلال يف الواليات املتحدة و ، كماغري مباشرأومباشر إىل
يكـــون للسياســـات املاليـــة أنْ ه مـــن املمكـــن نّـــت التجربـــة علـــى أقـــد دلّـــو "،%25اســـرتاليا فالنســـبة هـــي أمـــاو %20فرنســـا فالنســـبة 

ثــر مضــاعف قــوي بصــفة خاصــة، السياســة أا يكــون هلــذه ممّــ،رص العمــلخلــق فــبكثــري حلفــز االســتثمار اخلــاص و أقــوىتــأثريالتوســعية 
ـيتأنْ يف حتسني امليزانية املالية يـرجح لاملتمثّ فاهلدف املشروع  ـو ،ق مـن خـالل زيـادة الطلـب الكلـيحّق 1"ع القاعـدة الضـريبيةمـن مث توّس

من كوا مال عام فهي نفقات جبائية تدرج ضمن اجلبائية و احلوافزفاالمتيازات و  نطالقا  علـى زيـادة الطلـب احمللـيالعـام اإلنفـاقآثارا
العموميـة يف كـل بلـد، للماليـة األوليـةاألوضـاعف علـى القطـاع العـام تتوقّـاسـتثمارات تقوية الطلب احمللي عن طريـق زيـادة إمكانيةنّ وأ
رئيسـية لتحديـد توزيـع أدواتالضـرائب العـام و اإلنفـاقل يشـكّ و العامـةاإليراداتالعام يف اإلنفاقزيادة آثارعلى أيضاف لكنها تتوقّ و 

ــالتّ أهــدافاالســتثمار حنــو أداءلضــبط ، و 2القــوة الشــرائية يف اقتصــاد مــا االســتثماريةاليــة احلــوافز املة املســتدامة جيــب تعزيــز فعّ نميــة الّش
حـىت ال ،اشـدالرّ ظـام اجلبـائيالنّ إعمـالار باالرتكـاز علـى احلكـم الراشـد و السياسـات العامـة الجتـذاب االسـتثمأدواتأهـملكوا من 

نقــل كخلــق الوظــائف و (نميــة املســتدامة تّ البأهــدافتــرتبط تلــك احلــوافز توزيــع املــال العــام و إســاءةتكــون تلــك احلــوافز مصــيدة للفســاد ب
يف أحكامهانمية املستدامة و التّ الرتكيز على مشول مسات ولقد متّ .)والزراعة والسياحةاألعمالخدمات وتعزيز الصادرات و التكنولوجيا

خمــاطر زيــادة مشــاركة أنّ قــد لــوحظ، و 20133ايــة )اتفاقــا3240(ليصــل عــددها ،عديــد اتفاقيــات االســتثمار الدوليــة العامليــة
سـلبية آثـاريـتمخض عنهـا أنْ النقـل ميكـن وامليـاه و الكهربـاءاألساسيةاهلياكل التعليمالصحة و (اص يف القطاعات احلساسة القطاع اخل

م مبنظومــة قواعــد كفــاءات فنيــة تــتحكّ و الــة هــو مــا يقتضــي بــدوره مؤسســات فعّ و ،رقابــة قويــة مطبقــةهنــاك تــدابري للحوكمــة و مــا مل تكــن 
ن منظومــــة ظــــام اجلبــــائي الراشــــد ضــــمدور النّ لتأكيــــد، و 4)األساســــيةاالحتياجــــات حتفيــــز االســــتثمار حنــــواشــــدة يف ضــــبط و مؤسســــية ر 

ا اســرتاتيجيً اإطــارً البيئــة مــم املتحــدة للتجــارة و ح مــؤمتر األفقــد اقــرت ،نميــة املســتدامةالتّ أهــدافحنــو لالســتثمارالسياســات العامــة املوجهــة
:ره بالشكل التايلستدامة تصوّ نمية املالتّ أهدافاخلاص يف لالستثمار

1Unctad: world investment report 2013, p09.
2Unctad: world investment report 2014, p19.

.37، ص2014،تقریر االستثمار العالمي عرض عام، األمم المتحدة، نیویورك: "االنكتاد"مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والبیئة 3
..بتصرف45نفس المرجع، ص4
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:التنمية المستدامةأهدافالخاص في لالستثماراالستراتيجي اإلطار: )2-2(الشكل

.Source: Unctad world investment report, 2014 ,p30

ّ و  يف نمية املسـتدامة و التّ أهدافلتحفيز االستثمار حنو ،اتساق السياسات العامةضمانوجيه و التّ آلياتوضع أمهيةأعاله الشكل يبني
يعـة سـيادية متثـل مكانـة بكوـا ذات طب،وجيـهذلـك التّ آلثـارياحملدد الرئيسـوجيه و التّ أداةل اشد ميثّ اجلبائي الرّ ظام قواعد النّ أناعتقادنا
يف املبحـث إليهـاقنـا تـدفقات االسـتثمار لعينـة الـدول الـيت تطرّ إحصائياتظام اجلبائي نتفحص ر ملكانة النّ مبقارنة ذلك التصوّ و ،القيادة
.2014رير االستثمار العاملي لسنة حسب ما يكشف عنه تقاألول

:)2013-2008(خالل)تركياو البرازيلالجزائر،كوريا ج، الهند،(لبلدان االقتصادار حسب المنطقة و تدفقات االستثم:)3-2(الجدول
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.207ص، 2014تاد كنو اال- من إعداد الباحث باالعتماد على تقرير االستثمار العالمي :المصدر

القیادة

مبادئ التوجیھوضع  

تكثیف العمال

ضمان اتساق السیاسات العامة األثر 

حدودھا المثلي وتقلیل المخاطر

التوجیھ 

المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة

التعبئة

االستثمار في أھداف التنمیة المستدامة
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لغ بــــاين الشــــديد يف مبـــــاالتّ و ،)2013-2008(اخلارجــــة خــــالل الفــــرتة االســــتثمارات الداخلــــة و قاتتــــدفّ أعــــالهيعكــــس اجلــــدول و 
ــاألرقــامتلــك نــة و االســتثمارات بــني دول العيّ  ظــام اجلبــائيمــن ضــمنها قواعــد النّ و ،األعمــاليف منــاخ لالســتثماراتزة ترمجــة للعوامــل احملّف

لســنة %13.8و2008مــن تــدفقات االســتثمار يف كوريــا اجلنوبيــة لســنة %23نســبة إالل متثّــفاالســتثمارات الداخلــة للجزائــر مل
يف األعمــالتســتعجل ترشــيد منــاخ فاألرقــاماالســتثمارات اخلارجــة أمــا، رتكيــالــنفس الفــرتة مقارنــة ب%13.1و11.4%، 2012

د حصــة اجلزائــر، فمؤشــر رصــلة ضــآبقيــة املؤشــرات تــدين و نتفقــد تضــمّ أعــالهاملؤشــر إىلباإلضــافةظــام اجلبــائي،اجلزائــر مبــا فيهــا النّ 
القيمـة بكان ذات املؤشـر، يف حنيرصيد تدفق خارج$ مليون173يظهر القيمة 2013-1990املباشر لفرتة األجنيباالستثمار 

ة  الصناعة عرب احلدود فهي شـبه منعدمـة بالنسـبة للجزائـر يف ذات الفـرت مؤشر قيمة املبيعات و أما،لكوريا اجلنوبية$مليون135235
أمــا مؤشــر، و $مليــون2971للربازيــل و $ مليــون3326لرتكيــا و $ مليــون1619للهنــد و $ مليــون3765كوريــا بالقيمــة كانــت ب
تلـــك إنّ ، كوريـــة اجلنوبيـــةتســـجيل الشـــركات الأي شـــركة جزائريـــة يف الوقـــت الـــذي متّ لشـــركة يف العـــامل، فلـــم يســـجّ أفضـــل مئـــةقائمـــة 

ّ قواعـــد احلوكمـــة و إرســـاءإعـــادةإىلاملؤشـــرات تبعـــث  يف بيئـــة املـــال اشـــدالرّ ظـــام اجلبـــائيبـــاجلزائر انطالقـــا مـــن النّ األعمـــالشـــيد ملنـــاخ الرت
.األعمالو 

أهـدافتشـجيع االسـتثمار حنـو مثلما يعتمـد توجيـه وحتفيـز و :التنمية المستدامةأهدافتمويل آلياتالراشد و النظام الجبائي )ج
لألنشـطةفقـات اجلبائيـة املشـجعة ضـمن النّ اإلنفـاقو مـن حيـث الوعـاء ،اشـدظـام اجلبـائي الرّ الـوظيفي للنّ األداءعلـى ،نمية املسـتدامةالتّ 

نميــة املســتدامة التّ بأبعــاداإلحاطــةب كمــا تتطلّــاالســتثمار العــام، و أوالبيئــة التحتيــة علــى التجهيــز و اإلنفــاقمــن خــالل أو،االســتثمارية
يرتبط بالتمويل يعتمد و )أجنيبأوحملي خاصعام و (أصنافهاالستثمار بكل نّ فإ،األهدافحنو تلك االستثماراالعتماد على توجيه 

لـة يف ثّ مم،ب تعزيـز قـدرات التمويـل مهمـا كانـت مصـادرها احملليـةنمية املستدامة تتطلّـالتّ أبعادأنّ ، ذلك األجنيبأواخلاص أوالعمومي 
ــاملــدخرات العموميــة و  املــرتبط بطريقــة غــري مباشــرة بقواعــد و األعمــالمــدخرات قطــاع العامــة و اإليــرادات،ا ذات املصــدر اجلبــائيأساًس

ظــام اجلبــائي خصوصــا هــو كــذلك يــرتبط بقواعــد النّ و ،)غــري املوزعــة واالحتياطــات ومــدخرات القطــاع العــائلياألربــاح(ظــام اجلبــائي النّ 
التمويــل ذو إىلإضــافةمــرتبط بنظــام املاليــة العامــة الوظيفيــة أيضــاهــو التمويــل بــالعجز املــوازي و أواالســتهالك و اإلنفــاقالضــرائب علــى 

خماطر التمويل اخلارجي ليسـت حمـددة أنّ مع ، و 1"االقرتاض اخلارجيبشقيه املباشر وغري املباشر و األجنيباالستثمار "املصدر اخلارجي 
املهــم الــذي ينبغــي وضــعه يف األمــرو )مثــال علــى ذلــكاملديونيــةأزمــات(التكلفــة باهظــةمت جتاوزهــا قــد تكــون العواقــب إذابدقــة لكــن 

املطـرد مل تكـن تسـاندها مـدخرات حمليـة مرتفعـة لكـن احلكومـات غالبـا مـا املرتفـع و الة من مسار االسـتثمار حأيةنه ال يوجد أاألذهان
هو يـرتجم بصـورة و ،االستثمار العامأمامنتيجة لذلك تسد الطريق و ،شيدغري الرّ االقرتاضحتتاط من و اإليراداتيف لديها عجزيكون

الســتثمار حــىت يتســىن، و هالك يف املســتقبلاري علــى االســتجزئيــة عمليــة سياســية يف ضــبط التمويــل العمــومي بتفضــيل االســتهالك اجلــ

.راسةنفصل في تلك المصادر في الجزء الالحق من ھذه الد1
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هامـة آثـارنميـة املسـتدامة لـه التّ أهـدافاالسـتثمار يف إنّ . 1احلكوميـة كافيـة هلـذه املهمـةاإليـراداتتكـون أنْ القطاع العام البقاء ينبغـي 
تريليــون دوالر ) 7إىل5(تبلــغ االحتياجــات العامليــة مــن االســتثمارات مــا بــني و ،اميــة علــى الســواءالنّ ى املــوارد يف البلــدان املتقدمــة و علــ

لصـرف وا،الطرق واملوانئ والسكك احلديديـة وحمطـات الكهربـاء وامليـاه(األساسيةاهلياكل ألغراضهي موجهة بشكل رئيسي و ، سنويا
.2)املناختغريّ تأثريالغذائي والصحة والتعليم و األمنالصحي و 

ظــام اجلبــائي قواعــد النّ عمــالإتســتوجب ،نميــة املســتدامةالتّ بأهــدافاالســتثمار يف القطاعــات املرتبطــة إىلتوجيههــا و األمــوالتعبئــة إنّ 
التنميـــة املســـتدامة مبـــا لـــه مـــن بأبعـــادذات العالقـــة األطــرافعلـــى تـــأثريهيف أساســـيكـــز تالراشــد كمر 
التمويليــة األوعيــةال يف كشــف الفّعــاألثــراملاليــة ذات علــى تقــدمي املعلومــاتو ،شــفافية األداءعلــىأثريالّتــوالتوجيــه و الضــبط إمكانيــات

اتمعيةإظهارو  ية  تمويل ات ال قدر ل .ا
وظــائف أولأنّ مــن املتعــارف عليــه :نميــة المســتدامةاشــد فــي تعزيــز قــدرات تمويــل التّ ظــام الجبــائي الرّ الــوظيفي للنّ األداء)1-ج
العموميـة لتعزيـز متويـل اإليـراداتأفضـلحتقيـق حتقيـق الوعـاء اجلبـائي املسـتدام و مـن خـالل ،ظام اجلبائي الراشد هي الوظيفة التمويليةالنّ 

اســـتيعاب القـــدرات التمويليـــة ام هـــو القـــدرة علـــى كشـــف املـــدخرات و ظـــالوظيفيـــة لـــذات النّ مـــن األبعـــادو ،نميـــة املســـتدامةلبـــات التّ متط
لتعزيـز قـدرات التمويـل ،)جمتمعيـة غـري تقليديـةأوخاصـة مـوارد عموميـة و (عرب ختصيص االدخـار ،موارد مالية مستدامةإلجياداتمعية 

احلقيقيــة األنشــطةضــمن دائــرة وتوجيهــه حنــو املســالك املاليــة و ،األعمــاليف منــاخ أصــنافهبكــل لالدخــارجاذبيــة أكثــرعوامــل إرســاءو 
جـات تعلـى اسـتيعاب منك كـان التنـافس علـى جـذب االدخـار و لـذلو ،نمية املسـتدامةالتّ أهدافلتمويل أساسيةاملالية كروافد ألسواق

مـن ،ظام اجلبـائي بنمـوذج احلكـمترمجة عالقة النّ إىل، دفع عديد الدول األعمالحمل تسابق دويل يف مناخ اإلسالميةصرفية الصناعة امل
كما ،اإلسالميةقواعد تشريعية الستيعاب منتجات املالية بإجيادظام اجلبائي تعديالت على املنظومة املؤسسية لقواعد النّ إدخالخالل 

تلـــك املصـــادر التمويليـــة غـــري التقليديـــة الـــيت عرفـــت تســـابق دويل لتحســـني منـــاخ إنّ .غـــريهموبريطانيـــا و الســـنغال، و 3حـــدث يف فرنســـا
سـنويا%20و%16هـا الـذي يسـجل معـدالت تـرتاوح بـني السياسـية لالسـتفادة مـن منوّ أنظمتهـاتغـريات علـى إدخـالو ،األعمال

احملاســبية يف قواعــد للمعاجلــة اجلبائيــة و إجيــادلــذلك مت و ،4اخل...استصــناع تنــوع صــناعتها املصــرفية مــن صــكوك ومراحبــة وســلم و علــىو 
ويف ،االدخاريــةاألوعيــةظــام اجلبــائي الراشــد يف كشــف العالقــة الوظيفيــة للنّ إن.ســواءالناميــة علــى حــد املتقدمــة و عديــد بلــدان العــامل

.يف الشكل التايلنمية املستدامة ميكن تصورها بات التّ حنو تعزيز متويل متطلّ توجيهها 

.، بتصرف43- 42استراتیجیات النمو المطرد والتنمیة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص،تقریر النمو: لجنة النمو والتنمیة1
.13االنتكاد، مرجع سبق ذكره، ص2

3Jean Arthus: Rapport d'information N° 329 sur la finance islamique, sénat, session ordinaire de 2007-2008 au nom de la
commission des finances du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la  nation.

منتج ، 350قدرت بأكثر من إذا كانت المالیة التقلیدیة ال تقدم إال منتج مالي واحد ممثال في القرض الربوي  فإن المالیة اإلسالمیة تقدم أالف المنتجات المالیة4
.سنفصل في ھذا الجانب في الفصول الالحقة من ھذه الدراسة
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:الجهاز المالي نحو أهداف التنمية المستدامةاستيعاب مدخراتللنظام الجبائي الراشد في كشف و الوظيفياألداء)3-2(الشكل 

الطالبإعدادمن : المصدر

كيز علـــى قطـــاع جـــوهري بـــالرتّ ،األعمـــالائي الراشـــد يف جمـــال بيئـــة املـــال و ظـــام اجلبـــالـــوظيفي للنّ األداءعالقـــة أعـــالهط يعكـــس املخطّـــو 
نميـة ويـل التّ لتعزيـز متأساسـيةادر ل مصـفهـي تشـكّ ،املماثلـةة األمـوال منظومـممـثال بالقطـاع البنكـي واملـايل و ،األعماليف مناخ أساسيو 

كشـف املـدخرات و األمـوالحركـة رؤوس مويـل و التّ يف جاذبيـة االسـتثمار و الصـراع العـاملي ميـدان التنـافس و أضـحتو ،املة املسـتدامةالشّ 
اشـد كانـت حمـل جتـاذب بـائي الرّ ظـام اجلبالنّ األعمـالعالقـة ذلـك القطـاع احلسـاس يف منـاخ ف. غريهـاالتقليديـة و أشـكاهلاو أصـنافهابكل 

ـــو األمـــوالظم اجلبائيـــة علـــى حركـــة رؤوس ثـــر الـــنّ ، لبحـــث أ1عقـــد املـــؤمترات الدوليـــةإىلنقـــاش دويل ارتقـــى و  ـــوظيفي األداءدفقات و الّت ال
ـــالتّ أهـــدافلتوجيههـــا حنـــو  طـــاع البنـــوكعلـــى قالرقابيـــةآلياتـــهتغييـــب اشـــد و ظـــام اجلبـــائي الرّ يف غيـــاب النّ ألنـــه،املة املســـتدامةنميـــة الّش

إىلى أدا ممّـ،"اجلنات الضريبية"ت نشوء حمميات الفساد اليت مسيّ و ،االقتصاديتشكل بؤر الفساد املايل و إىلت أداملؤسسات املالية و 
عــدم جاذبيــة منــاخ أويف صــميم مؤشــرات جاذبيــة وانــبكــل تلــك اجلو ،نميــةمقومــات متويــل التّ إهــدارتعــاظم خطــر التهريــب اجلبــائي و 

.األعمال
ظــام الــوظيفي للنّ األداءنّ إ:األعمــالذات العالقــة بمنــاخ األطــرافتمــايز الــدور الــوظيفي للمصــالح الجبائيــة بــين إلزاميــة:ثانيــا

املصــاحل "هليكــل اجلبــائي رتجم مــن خــالل ايــاألداءمهمــا كــان االخــتالف حــول حــدود ذلــك ،األعمــالمنــاخ إجيــاداشــد يف اجلبــائي الرّ 
ســع عمليــة تتّ أنعلــى إنفاقــهويف ختصيصــه و ،املــال العــامماليــة العامــة الوظيفيــة يف حتصــيلللبتجســيد الــدور العملــي،املتمــايز" اجلبائيــة

أهــمل الــيت تشــكّ األساســيةضــمن شــبكة اهلياكــل القاعديــة بأدائهــافــة املكلّ األساســيةاملرافــق و ،ايز لضــمان جــودة اخلــدمات العامــةالتمــ
ــدولــة التّ خاصــية مــن خصــائصاألســاسذلــك التمــايز هــو يف أنّ و ،األعمــالبنيــات مؤشــر جاذبيــة منــاخ  نّ ، ألاملة املســتدامةنميــة الّش

، ممـا يقتضـي متـايز هياكلهـا املؤسسـية 2الكفـاءةالقـدرة و أسـاستـؤدي دورهـا علـى أنْ نميـة املسـتدامة البـد التّ بعمليـةالدولة اليت تضطلع 

.4-2میة، مرجع سبق ذكره، ص تعبئة الموارد المالیة من أجل التن: األمم المتحدة1
.460مرجع سبق ذكره، ص، "اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة"دور الدولة في الحیاة االقتصادیة، بحوث أوراق الملتقى الدولي : صالح صالحي2

أداةوالبنوك
التنمويالبرنامج

المستدامةالتنمیةلتمویل

المستدامةالتنمیةلتحقیق

الجبائيالنظامعالقة
الماليبالجھازالراشد

رفيصوالم

دولیةأومحلیة

إلفصاح المدخلمنا
العامالتمویلقدراتلكشف

قانون

األموالرؤوس لنظام ا
البنكیةوالرقابةلمحاسبة

والمدخراتاألموالرؤوس



المكانة الوظيفية للنظام الجبائي الراشد في منظومة دولة التنمية الشاملة المستدامة……الفصل الثاني

-98-

الكفـاءة و ة القـدرة يبموجـب خاصـف، "منظومتها املؤسسية إنفاذالذي توجده من خالل األعمالباجلدارة اليت تساهم يف جاذبية مناخ 
األعمــالهــو مــن مرتكـزات مؤشــرات منــاخ ، و 1"تــنخفض درجــات الفسـاد االقتصــادياهلــدر والتبـذير و نميــة يقــلّ ز ــا دولـة التّ يّــالـيت تتم

نميـة التّ أهـدافاملرتمجـة لسياسـات املاليـة العموميـة حنـو ) امليزانيـة العامـةمصـاحل املصاحل اجلبائية و (مقتضيات متايز نّ من هذا املدخل فإو 
اإلنفاقالتخصيص و العامة و لإليراداتالتأسيسمن حيث " متياز املال العامإ"القواعد املؤسسية السيادية إىلاملة املستدامة تستند الشّ 

.البشريةاجلوانب املادية و إىلاألعمالذات العالقة مبناخ األطرافمايز بني توجيه ذلك التّ و االستثماريالعام بشقيه اجلاري و 
الغايـة البشـريةالـوظيفي للمـوارد األداءل يشـكّ ":إنفاقـاو تأسيسـا"مسـؤولية المـال العـام إليهـاالموارد البشرية المسند أداءتمايز )أ
أـات املسـتدامة الـيت مت تعريفهـا املنشـآاملصـاحل واهلياكـل و أنّ ذلـك ،التنميـة الشـاملة املسـتدامةأهـدافالوسيلة يف نفس الوقت اجتاه و  ب

مـن حيـث  أيضـابل ،احلجم فحسبال من حيث القطاع و ،عديدةأشكاالت تتخذ املنشآأنّ ال سيما و ،موضوع عام وواسع النطاق
اراكيفية  اتمعتعترب مجيع املنشآو ،التشغيليةأهدافهاو مركزها القانوينو ،وتنظيمهاإد من  فهي ترسـم،ت جزء 

تمايزفيعود للموارد البشرية إمنا،االبتكارو اإلبداعت كمصدر للنمو املستدام والعمالة و تلك املنشآأمهية، و 2تتخذ شكلهاتعمل فيها و 
ءـا وفعاليتهـا و فـع مـنالرّ الوظيفيـة و املوارد البشرية هو الذي يؤشر على عصـرنة مصـاحل املاليـة  ا التنميـة املسـتدامة أهـدافنّ بالتـايل فـإكف

األصـولالـذي يـدرجها ضـمن خلـق األعمـالمؤشـرات منـاخ أهـمهـي و ،ومقصـدهااألهـداففهي جوهر تلـك ،رتبط باملوارد البشريةت
الرتشيد على حد سـواء فيكـون كعوامل للتغيري اجتاه احلوكمة و ،)التدريبو التأهيلو اقتصاد املعرفةوابتكار وتنمية بشرية و إبداع(املعنوية 

كأســلوب"األداءليــة جتويــد منضــبط بآإنفاقــهيف و ،ويف حتصــيله ويف ختصيصــه،املــال العــامتأســيسالــوظيفي للمــوارد البشــرية يف األداء
إدارةإنّ ، 3"اإلدارةأهـدافكفـاءة يف حتقيـق و ،فاعليـةأكثـراملوارد البشرية و األعمالتكون كل نْ يسعى أل،اإلدارةرائد يف جمال إداري

ـــ،العموميـــةاإلداريـــةيف خمتلـــف املســـتويات األداءحتســـني إىل املصـــاحل (ات الســـيادية ذاإلداراتا خصوًص
و ،لتحقيــق جــودة اخلــدمات العامــةأدائهــاالــيت ينبغــي جتويــد ،)امليزانيــة العامــةمصــاحل اجلبائيــة و 
تلـك العالقـة أنّ ، و يهـااحملافظـة علو ،األساسـيةت اهليكليـة املشـاركة يف ترقيـة املنشـآسـامهة و املممـا يرفـع ذاتيـة االسـتجابة و ،بـائيالنظام اجل

كل تلك الرتابطـات ، و 4الوظيفي للنظام اجلبائي يف بناء الدول على حنو فعالاألداءظهر جودة اخلدمات العمومية تجلبائي و ااألداءبني 
التنميــة املســتدامة أهــدافف مــع متطلبــات التكيّــو ،التــدريبإتقــانعلــى حســن التعلــيم والــتعلم و تنطــويأساســيةترتكــز علــى مقومــات 

حسـن املتابعـة آليـاتعلـى و ،اتهـديناملبـدعني و مكافـأةوعلى محاية حقوق العاملني و ،وعلى التوصيف الوظيفي للمهام واملسؤوليات
ختصيصـــه الســهر علــى و ،هلــا محايــة املــال العــامأســندالــيت ســيادية القطاعــات الالــوظيفي للمــوارد البشــرية يف األداءن متــايزأل،قابــةالرّ و 

.461مرجع سبق ذكره، ص ، "الدور الجدید للدولةاقتصادیات الخوصصة و"دور الدولة في الحیاة االقتصادیة، بحوث أوراق الملتقى الدولي : صالح صالحي1
2 G.Batraet al: investment climate around the world, voices of the firms from the world business, environment survey,
Washington, World Bank, 2003, p27.

.5، ص1999الطبعة األولى، السعودیة، أساسیات إدارة الجودة الشاملة، ترجمة جریر،: رتشارد ویلیامس3
.2تعبئة الموارد المحلیة من أجل التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص: األمم المتحدة4
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ضــمان أمــا،تلــك املهــام هــي ســالح ذو حــدينو ) املصــلحةأصــحابواملســتثمرين و القطــاع اخلــاص(ذات الصــلة األطــرافمــع جمتمعيــا
بـدرب الالحـقاتمـع برمتـه عـن تـأخريو إبعـادمـا أو ،التنميـة الشـاملة املسـتدامةأبعادباجتاهجتسيده و األعمالالتقدم حنو جاذبية مناخ 

ييــب الشــفافية تغو ،املــال العــام وتبديــد قــدرات التمويــلإهــدارمــن مــدخل رداءة اخلــدمات العامــة وانتشــار الفســاد و ،التنميــة املســتدامة
ويـرفض الرشـوة ،يـربز اسـتقرار الشـرعيةرمز للحكم الراشد "احلكومي )اجلبائي(فاملوظف ،1املستدامةمنظومة احلوكمة للتنمية اجلبائية و 

األساسيةضمن دوائر الرتشيد ،قة باملوارد البشريةترشيد متعلّ آلياتهو ما يتطلب ، و 2"...يقوم بواجبه حتت كل الظروفو ،اإلكراميةو 
مصــاحل اجلبايــة (العامــة األمــوالو ،3للمنظومــة اجلبائيــة

إــا) امليزانيــةمصــاحلو  أواملهنــة أخالقيــاتالتنميــة الشــاملة املســتدامة جيــب متــايزه مبنظومــة أهــدافمؤشــر هــام وخطــري يف االجتــاه حنــو ف
مشلــت النظريــة التجريبيــة اإلدارةأخالقيــاتنظريــات (لعديــد النظريــات ، 4الدراســةلت جمــال للبحــث و الــيت شــكّ و ،األعمــالأخالقيــات

معـــايري حماســـبية يف بيئـــة املـــال إجيـــادلـــذلك مت و ،)اخل...ونظريـــة احلقـــوق والواجبـــات ونظريـــة العدالـــةاملنفعـــةوالعقالنيـــة ونظريـــة احلـــدس و 
مدونــةإجيــادإىلباإلضــافةيف القطــاع العــام بــاألداءمعــايري العقــد ، و 5األعمــالســهم يف منــاخ األأســاسعلــى فعــةالدّ كاملعيــار األعمــالو 

وليــة لتجـارب الدّ اأثبتــتقـد و رات دوليــة بقصـد معاجلتـه ومكافحتــهقــا ملؤشـمــداخل لدراسـة الفسـاد وفأيضـاشــكلت املهنـة و أخالقيـات
فيـــذ تنرســـم وختطـــيط و إليهـــا، وجـــوب متـــايز املـــوارد البشـــرية الـــيت يعهـــد 6التنميـــة املســـتدامة يف اجلزائـــرملســـاررافية الدراســـات االستشـــو 

وطنيــة للتفكــري اموعــة الأنأنْ و ،السياســات العموميــة بالقــدرة والكفــاءة
االسـتناد ستدامة من خالل اكتسـاب اخلـربة واملصـداقية و عقبات التنمية املؤثر يف حتليل مشاكل و مال و فعّ أساسيتشكل مورد رئيسي و 

.مستدامةجل تنمية شاملة و التطوير املؤسسي من أالتنظيم و إعادةع الفارق يف الباحثني يف اجلامعات فبهم يصنعات جممو إىل
لوظــائف النظــام اجلبــائي الراشــد يتطلــب الــدور التمــايزي):ميزانيــةجبائيــة و (العموميــة الماليــة مصــالح تمــايز التنظــيم الهيكلــي ل)ب

العامــــــــة األمــــــــوالرصــــــــد حركــــــــة اجلبائيــــــــة ومصــــــــاحل امليزانيــــــــة العامــــــــة لتتبــــــــع و ال للمصــــــــاحل تنظــــــــيم هيكلــــــــي حــــــــديث وفّعــــــــإعمــــــــال
كيفيـات إظهـارعـن اسـتخدام املـال العـام و اإلفصـاحإىلالـيت متثـل مرتكـز القبـول االجتمـاعي و ،الشفافية اجلبائيـةإطاريف تأسيسهامن 

الـيت و األعمـالالتنمية الشاملة املستدامة مبا يوفر احلصول على املعلومة التنظيمية يف منـاخ بأهدافعالقته و اإلنفاقذلك أوجهو إنفاقه
فهـــم يقـــيس) 2.5+إىل2.5-(وفقـــا ملؤشـــرات احلوكمـــة العامليـــة علـــى ســـلم متـــدرج مـــن،7حـــدد هلـــا مؤشـــر يقـــيس اجلـــودة التنظيميـــة

بــدء و األعمـالأنشـطةسـهولة ممارسـة (تشـمل جوانـب و ذها وتنفـحلكومـة علـى صـياغة سياسـات ســليمة ذات العالقـة لقـدرة ااألطـراف

1Stign claessens, corporate, governance and development Washington, DC 33,USA, 2005,p25.
.72، ص2004لحكم الصالح في البالد العربیة ، بیروت، لبنان، الحكم الصالح، ندوة ا: بان منغستون، مدیر المعھد السویدي2
.156، مرجع سبق ذكره، ص 2009- 1991ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء و التحصیل للفترة : عجالنالعیاشي3

4 Joseph juran: la qualité dans les services traduit de l'américain par opéra traduction, AFNOR gestion, paris, 1987, p12.
5 IFRS 02, share based payment, www.ifrs.com
6 Programme de partage des connaissances, Mise en place de la vision nationale de l'Algérie 2030,op-cit, p261.

.06، واشنطن، ص 2013البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة، ممارسة أنشطة األعمال، مطبوعة مشتركة سنة 7

www.ifrs.com
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محايــة املســتثمرين و حصــول علــى االئتمــان للل علــى الكهربــاء، تســجيل العقــاراتالنشــاط التجــاري، اســتخراج تــراخيص البنــاء، احلصــو 
أناملالحظ على تلك اجلوانب اليت تضمنها هذا املؤشـر و ،)اإلفالسالعقود، تسوية حاالت إنفاذدفع الضرائب، التجارة عرب احلدود، 

تحمـل وت، مباشـرةغـريأوكل تلـك اجلوانـب بطريقـة مباشـرة أداءاملصاحل اجلبائية و 
كــز علــى متــايز الــدور الــوظيفي للمصــاحل املاليــة العموميــة يف ر كــذلك يو ،اخلــدمات ودعمهــاأســعارنفقــات عموميــة مــن خــالل ختفــيض 

اجلبــائي وحماربــة اإلنصــافقابــة و الضــبط والرّ أعمــالنأمــن جهــة ثانيــة و األعمــالاملتعامــل الوحيــد يف منــاخ أوالشــباك املوحــد إحــداث
األبعــادهلــذه املكانــة املفصــلية ذات و ات الــدور الــوظيفي لتلــك املصــاحل مــن مقتضــياألعمــالمبنــاخ اإلخــاللالغــش والتهــرب اجلبــائي و 

التنميـــة الشـــاملة أبعـــاديف اجتـــاه األعمـــالمنـــاخ أدواتمـــن أساســـيةأداةتكـــون تـــرتجم مبـــادئ احلوكمـــة والرتشـــيد و أنمـــافإاملتعاكســـة
التنميـة أنشـطةظيفي يف التنمية املستدامة مما يقتضـي رصـد حـدود ذلـك الـدور الـو إعاقةواهلدر و الفساد إدارةتشكل أن ماإاملستدامة و 
ــمصــاحل امليزانيــة العموميــة انطالبــالرتكيز علــى املصــاحل اجلبائيــة و الــوظيفي للمصــاحل املاليــة العموميــة األداءجتويــد املســتدامة و  ا مــن متــايز ًق

جتويــد املرفــق ة خصوصــا يفذات العالقــاألطــرافتشــابكها مــع بقيــة مهــامهم و التســاع و األعمــالالوظيفيــة يف منــاخ مكانتهــا اهليكليــة و 
:تعكس اجلوانب التاليةأنْ مقتضيات الرتشيد جيب نّ لني يف جمال التنمية املستدامة فإلكل الفاعاألساسيةاملرافق العام و 

ذلـك الـدور ألداءاحلديثـة توفرها على الوسائل الكفيلة و لإنفاذهو بالقانونمصاحل املالية العمومية على االلتزام قدرة املصاحل اجلبائية و √
.التنموي املستداموالتنظيماإلداري

دا√ ا تف ـ املصــاحل (أعماهلــاأداءالتنســيق يف ســتوى الــداخلي مــن خــالل التجــانس و علــى املإقليميــةو اتفاقيــةعالقــات تشــاركية و مــناسـ
).اخل...املاليةاملؤسسات ومصاحل العدالة ومصاحل قطاع البنوك و األمنمصاحل احمللية و اإلداريةاملصاحل اجلبائية و 

مــن التطبيقــات دة مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة و ســتفاواال،تكــوينقيــة دوليــة مــن خــالل عالقــة توأمــة و اتفاعالقــات تبادليــة و إبــرام√
.التنمية املستدامةأهدافتعلق باملال العام و املاألداءالتكنولوجية يف جمال و اإلبداعيةو اإلداريةلألساليب

ــــــاأداءتســــــيري املعلومــــــات بكــــــل شــــــفافية عــــــن و باإلفصــــــاحالتزامهــــــا √ ا مكون ـا و ــــــق و ،دورهـــــ بشــــــكل دوري ســــــنويا األهــــــدافحتقي
.األعمالذات العالقة مبناخ لألطرافمما يساهم يف توفري املعلومة ،األقلعلى 

علـى كــل منافـذ الفســاد بعــادهإاملتميــز يف حفـظ وختصــيص املـال العـام و أدائهـمو ،صــناع القـرارو طريهــا بالكفـاءاتإظهـار مسـتوى تأ√
كل تلك اجلوانب تـرتجم يف مؤشـرات و ،سسايت لدولة التنمية املستدامةالفعالية للهيكل املؤ كفل املكانة املتميزة بالكفاءة و ومبا ي،اهلدرو 

.ترتيبية دولياو مكانيةهلا أبعاد زمنية و 
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.نمية المستدامةالتّ أنشطةضمان اشد في حماية و ظام الجبائي الرّ لنّ مساهمة ا: المطلب الثاني

ـــدول،األعمــاليف منــاخ إنفــاذهيعكــس أنْ جيــب ،نميــة املســتدامةجمســدة لــدور دولــة التّ كآليــةاشــد  ظــام اجلبــائي الرّ النّ  ة ـــ

أضـحتالدوليـة الـيت األعمـالاستيعاب التغريات يف بيئة اخلاص و القطاعظمة للعالقات بني القطاع العام و القواعد النا

وعلـى منـوذج احلكـم والدولـة ،االجتماعيـةاحليـاة االقتصـادية و مؤشرة على كل جوانـبحبكم العوملة متداخلة ومرتابطة و 

يرا لبلـوغ تلـك اخلطــط و إنفـاذيف مســتلزمات  ـا امة التنميـة الشـاملة املســتدأهــدافمس

أووطـــين (القطـــاع اخلـــاصبـــني القطـــاع العـــام و الصـــالت يـــل الـــروابط و باالرتكـــاز علـــى حكـــم القـــانون والتشـــاركية وتفع

هنـاك أنالدوليـة التقـاريرأثبتـتكـل تلـك املرتكـزات الشـراكة الدوليـة و ن والتبـادل و على توازن عالقات التعاو و ،)أجنيب

للمحاسبة على احلقـوق ة القابلوالدميقراطية و السياسية املفتوحةاألنظمة

اتمعيــة و  ـة و لفردي علــى املكانــة املبــدأمــن حيــث االتفــاقكــان إذاو ، 1االقتصــاديةلألنظمــةالعــادل النــاجح و األداءبــني ا

صـــناع القـــرار يف يشـــغل اهتمــام اخلـــرباء و أهـــدافهااملميــزة للنظـــام اجلبـــائي الراشــد يف مســـار دولـــة التنميـــة املســتدامة حنـــو 

اإلسـالميارتباطها بنظام احلكم قد عرب عنها الفكـر ن تلك املكانة و فإاألعمالالتنافس يف مناخ ة و العوملآثارمواجهة 

باملــال واملــال بــاخلراج واخلــراج اجلنــد امللــك باجلنــد و أنّ "إىلتوصــل والتمــايز يف الفكــر االقتصــادي، و حــائزا مرتبــة الســبق 

ـدرا ناعـة الدو متـأيت"تلك العبارة على ترمجة معاصرة على النحو التـايلتفسر ، و 2"العمارة بالعدلبالعمارة و  ـن ق ـة م ل

ية مـن القاعـدة الضـريبتتـأتىقواهـا الذاتيـة مـن قواهـا الذاتيـة و تتـأتىصـاحلها 

قوــــا االقتصــــادية و تتــــأتىالقاعــــدة الضــــريبية و  ـن  ــــة املؤسســــات و مــــن دولــــة القــــانون و تتــــأتىقوــــا االقتصــــادية مـــ العدال

1 Report on the observance standards and codes (ROSC) corporate governance country assessment,
www.cad/ocde.ma.pdf.

.264المقدمة، ضبط وشرح وتقدیم محمد االسكندراني، دار الكتاب العربي،بیروت، لبنان، ص : ابن خلدون2

www.cad/ocde.ma.pdf
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العواملجل أنو ،تفسريهاالتنمية و أزمةنوعية احلكم هي املتغري الرئيسي الذي ميكن يف ضوئه فهم إنّ ، 1"االجتماعية

، هــذا منــط ممارســة الســلطةنظــام احلــاكم و الســليب يف عمليــة التنميــة هــي وثيقــة االرتبــاط بطبيعــة الالتــأثريذات األخــرى

أوجنـاح أنّ التجارب التنموية على الصـعيد العـاملي مـن يف ضوء ما تؤكده اخلربات و إليهظر هذا الطرح ميكن النّ و التأثري

ــاتوجههــا حنــو هــذا املــنهج يــرتبط ارتباطًــإمهــالحــىت أواإلنســانيةفشــل أي دولــة يف تعزيــز التنميــة  جــودة بطبيعــة و اوثيًق

الـيت وجــد و "ال ضـرائب مــن دون متثيـل سياســي" طبيعــة احلكـم مرتبطــة بالنظـام اجلبــائي حسـب املقولــة أنّ ، و 2حكمهـا

احلكــم السياســي أنإذ ،3"ال حاجـة للتمثيــل السياسـي حيــث ال تفــرض الضـرائب"اليــوم لتكــونمـن يطالــب بعكسـها

اجلنــات بإجيــادنفقــات و إيــراداتاجلبــائيالنظــام بإفســادمــن خــالل املــال الفاســد الـذي يعــوض إليــهتوصــل إمنــاالفاسـد 

العامـة السياسـية  املسـؤوليةتصـبح مـدخالت وخمرجـات و األنشـطةفـتحطم أشـكالهالفسـاد مبختلـف مالذاتالضريبية و 

أا طم هو منبع الفساد الذي ال يعيق التنمية فحسب بل حيعامة و متاجرة باملال الفاسد كمدخل لتسلق الوظائف الك

اــ ـة ذ لدولـ اء ا ـ لك يف طبــائع امللــك بــدائع الســ"يف كتابــه األزرقعبــد اهللا بــن أبــوالعالمــة أشــار إليــهأنا كمــا ســبق و بنـ

إىلجتـارة السـلطان تـؤدي نّ وأ،والتجـارةاإلمـارةالفساد هو عندما حيـدث نـوع مـن االخـتالط بـني "بقوله "م1427

."نفاذ الدولةفساد العمران و إىلبآخرهتؤدي أاضرر الرعية وفساد اجلباية و 

فـإذا،أنشـطتهايف ضـمان ولـة التنميـة الشـاملة املسـتدامة و دإرسـاءتؤكد تلك املقولة املكانـة املميـزة للنظـام اجلبـائي يف و 

أي تعميـق فهـم دولـة القواعـد يف ،"األمـنإالهـل الدولـة "اتمعي مـن مقاربـة لألمناحلكم مساويا كان فهم الدولة و 

اإلسـالمياملنظـور أنبـل ،مـا يـرتبط بـهمبنظور األمن القومي و السياسي االقتصادي واالجتماعي والبيئي و األمنحفظ 

ربي من الریع إلى اإلنتاج، الطریق الصعب نحو عقد اجتماعي عربي جدید، النمو االقتصادي والتنمیة المستدامة في الدول العربیة، المركز الع: عمر الرزاز1
.244، ص2013یاسات، بیروت، لألبحاث و دراسة الس

.101، مرجع سبق ذكره، ص 2002برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  للعام : األمم المتحدة2
.182مرجع سابق، ص : عمر الرزاز3
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ْليَـ ":جعله منـاط التعبـد يف قولـه تعـاىلو األمسىو األرفعكان يف تصور األمن ْيـتِ فـَ ا اْلبـَ ـَذ وا َربَّ َه بُـُد ـْم * ْع ُه ي َأْطَعَم الـَِّذ

وْفٍ  ْن َخ ْم ِم ُه نـَ آَم وٍع َو ْن ُج 1"ِم

هـــو شـــكرا و دحا أومــدافتكـــاك االســـتقالل لــن جتـــواملســتعمرالثــورة علـــىميجـــد م السياســـي الــذي يفـــاخر و احلكــإنّ 

املؤسســيةاملنظومــة أســستكانــإذاو ،املســتعمرأعمــالمــن مؤسســات و األمــنحفــظ محايــة و أســاليب و يســتورد وســائل 

علــى قــوانني املســتعمر الــيت ال اإلبقــاءإقــرارالوطنيــة مت بناؤهــا علــى نفــس قواعــد املنظومــة االســتعمارية كحالــة اجلزائــر يف

د ا مع سي رض  ا تع باجلزائر رغم األعمالالنافذة يف مناخ ، و 2يف جمال املنظومة املؤسسية السيادية الناظمة للمال العامات

أصــبحتتلــك املقاربــة الــيت إن،4لالســتثمارعــدم تشــجيعها البريوقراطيــة و بــاجلمود و وصــفها و ،3ن صــنعوهاانتقادهــا ممّــ

اااألعمـــالمنـــاخ أنشـــطةلوحـــة قيـــادة يف  ملؤشـــر ـا  ا يف حتليـــل اديً ا اقتصـــبعـــدً أعطـــتاملتضـــمنة يف التقـــارير الدوليـــة و وفقــ

للحقــــائق االقتصــــادية مالئمــــةأكثــــرجيــــاد قواعــــد قانونيــــة األعمــــال بإيف منــــاخ األنشــــطةعلــــى أثــــرهالقــــانون اجلبــــائي و 

توزيـع و اإلنتـاجسـتطيع دراسـة احلياة االقتصـادية فلـن نإلطارعامل أولل فالقواعد القانونية تشكِّ "البيئية واالجتماعية و 

بعــد القــانوين بالبعــد االقتصــادي واالجتمــاعي حقيقــة امتــزاج الو ،5"حمظــورة للقــانونأراضــيتتوقــف عنــد حــدود و الثــروة، 

نظـام اجلبـائي مشـتق كـون الاقتصاد قانوين  أواقتصاديبناء تيار قانوين إىلأدىمما ،السياسي جمسدة القانون اجلبائيو 

.5-4سورة قریش اآلیات 1
الستعمار بشرط عدم تعارضھا مع السیادة الوطنیة، ففي مجال تضمنت المنظومة القانونیة الجزائریة في المالیة العمومیة اإلبقاء على القوانین المورثة على ا2

، وبعد تلك التواریخ أصبحت 1983والمیزانیة إلى . 1977وفي مجال المحاسبة العامة بقیت ساریة فعلیا إلى غایة 1976الجبایة بقیت ساریة فعلیا إلى غایة 
.ائي والمحاسبي والمیزانیة ساریة بشكل مستتر غیر مباشرة في إطار االستفادة في الجانب الجب

ین في مناخ األعمال انتقد المدیر العام السابق  لصندوق النقد الدولي اإلطار القانوني الفرنسي ووصفھ بالجمود واإلفراط في التنظیم وبكونھ عائق للمستثمر3
.بقولھ

Les français ont accumules au fil des  ans des règles de toute sortes toutes inspires es préoccupations légitimes de
protection des plus faibles de protection de l'environnement de régimes particulier a tell ou telle profession a telle
industrie et toute cela fait que l'investisseur (………) préfère aller ailleurs
4Charuin robert et ghesmi Ammar, l'Algérie en mutation les investissements juridiques des passages à l'économie du
marché, le harmattan 2001, p245.
5 Pirou geatan: traite d'économie politique, vol 01, introduction à l'étude de l'économie, p292.



المكانة الوظيفية للنظام الجبائي الراشد في منظومة دولة التنمية الشاملة المستدامة……الفصل الثاني

-104-

ين الـذي حيكـم يف بعـض احلـاالت القـانو اإلطـار"نـهاحلكـم الراشـد بـل أالتنميـة و أبعـادمساير ملتطلبـات اقتصادي هام و 

:إىلالتنمية املستدامة نتطرق أنشطةضمان و ائي الراشد يف محايةمسامهة النظام اجلبإلظهار، و 1"ارات االقتصاديةاخلي

.التنمية املستدامةألنشطةالراشد يف مدونة الكليات األساسيةمسامهة النظام اجلبائي√

.و مسامهة النظام اجلبائي الراشد يف املدونة اجلزئية ألنشطة التنمية املستدامة√

: التنمية المستدامةألنشطةاألساسيةمساهمة النظم الجبائي الراشد في مدونة الكليات :والأ

،)والبيئيــةواالجتماعيــةاالقتصــادية(بكــل أبعادهـا،االسـتيعاب الــواعي ملتطلبــات عمليــة التنميـة الشــاملة واملســتدامةإنّ 

هـــا علـــى كـــل تمينوت،تمعيـــةيعتـــرب املـــدخل األساســـي العدالـــة االجتماعيـــة ويف ظـــل حتقـــق اإلنصـــاف و 

،الدوليـــةاالقتصـــاديةوالتحـــوالت ،ر الـــدويل يف إطـــار مســـايرة العوملـــةوإدماجهـــا يف املســـا، احملليـــة والوطنيـــةت املســـتويا

للعمليــة بعضــها معيــقملــا تفرضــه مــن حتــديات وصــعوباتواالســتعداد،وتســهيالتابتكــاراتمبــا متنحــه مــن لالســتفادة

كمصدر أساسي لتمويل املستند على اإليرادات اجلبائية، ا على اإلنفاق العموميوباخلصوص املعتمدة أساسً ،التنموية

يف ظـل العـامليقتصـاداالمن مجيع الفـرص الـيت يتيحهـاستفادةاال، يتطلب قتصادياالمو النّ استدامةبلوغ نّ إ، التنمية

:ليس هدفا يف حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق مجلة أهداف متكاملة مثلقتصادياالوألن النمو العوملة

رتقـــاء بـــاألمميســـاهم يف اال، و كـــافح الفقـــروي،معـــدل تشـــغيل يقلـــص البطالـــةســـتهدافا√

؛وتبعاتهخروج من نفق الفقر ستمرارية التطور والتحسن وللامهارات، تضمن كتساب تقنيات و ا وتكوينا و وتعليما

1Baudin louis: traite d'économie politique, tome 01, dallas, paris, p 337.
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يف احلصـول علـى الفـرص املتسـاوية يف الكسـب االجتماعيـةوجود سياسات داعمة مرتكزة على اإلنصاف والعدالـة √

؛ا وحتمل تبعات وتكاليف استغالهلاتوزيع منافعهوالثروة 

اسـية ويف تنميـة رأس املـال يف البنيـة األساالسـتثمار، خاصة ضرورة االستثماربلوغ مستويات مرتفعة من استهداف√

؛1،كعامل أساسي لنمو اإلنتاجيةاقتصاد املعرفةو ة والتعليم واكتساب التكنولوجيا يف كل من الصحو ،البشري

، يسـتوجب مسـبقا احملـرك الفعلـي لعمليـة التنميـةباعتبارمهـاواالسـتثمار،تفعيل العالقة العضوية الرتابطية بني التمويل √

قواعــد التــزاميقتضــى احلقيقــي، وكــل ذلــكاالســتثمار، مبــا يواكــب متطلبــات لالدخــارإرســاء منظومــة حمفــزة ومشــجعة 

اتمعيـــة و لتعزيـــز وتفعيـــل آثـــاساســـيةكمقاربـــة أ،احلوكمـــة ـة  تمويليــ ات ال ـدر لقــ ا جيعـــل النمـــو مبـــ،االســـتثمارحمفـــزات ر ا

النظــام ألداءقــد نــتج عــن هــذا املنظــور اجلديــد و ،لتنميــة الشــاملة املســتدامةمســار اومتكــامال مــعامســتدامً االقتصــادي

مالية على اقتصادية و تأثرياتانعكاسات و لهأصبحأنْ "األعمالالتنمية املستدامة يف مناخ أنظمةاشد على اجلبائي الرّ 

مســـتوى التضــــخماالســــتهالك و ضـــبط واالســــتثمار، و حجــــم االدخـــاراالقتصــــاد الكلـــي، كالــــدخل الـــوطين و متغـــريات 

.2"العام

استقرار االقتصاد (األعمالاملتضمنة يف مؤشرات مناخ نمية املستدامة و نشطة التالناظمة ألاألساسيةتلك الكليات إنّ 

أساسـها، منظومـة احلـوافز املؤسسـية و املوارد البشـريةو األموالرؤوس اخلام، توافر اهلياكل القاعدية و الناتج الوطين الكلي

، فاجلاذبيــة األعمــالعلــى مســتوى مؤشــرات منــاخ التحليــل بــرؤى خمتلفــةو للنقــاشالــيت شــكلت جمــال املنظومــة اجلبائيــة و 

تلـك احلقـوق ئيـة، و إلغـاء أو ختفـيض احلقـوق اجلباءه الشركات متعددة اجلنسية هـيورامنو األجنيبلالستثماربالنسبة 

.، بتصرف24-18تقریر النمو واستراتیجیات النمو المطرد والتنمیة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص 1
.)40-37(، مرجع سبق ذكره، ص ص2009-1999ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : العیاشي عجالن2
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اتمعيـةمتويـل البنيـة القاعديـة األساسـيةأسـاسآخـرمن جانـب هي ات  ـ اجي احل تداعياتـه ولـذلك كـان هـذا اجلـدال و ،و

بني متطلبات االسـتثمار اخلـاص األعمالتوازن الفوائد يف مناخ إشكاليةإىلاليت تطرقت 1)حمل تقارير اهليئات الدولية

اتمعـــي و األداءمتطلبـــات و  ئي  ـا اجلـبـ ام  ـ نظــ املتداخلـــة فمـــن جهـــة تعتـــرب النفقـــات األبعـــادتلـــك العالقـــة ذات إلظهـــارلل

لكـن تعتـرب توسـع للوعـاء اجلبـائي ، و )لدولـة التنميـة املسـتدامةاآلنيةلقدرة التمويلية ابتضحية (لالستثمار احملفزةاجلبائية

اإلنتـاجتنويـع وتوسـيع و األمـوالحركـة رؤوس ة املسـتدامة مـن خـالل االسـتثمار والتمويـل و التنميـأنشـطةمستقبال بتطور 

التنميــــة إســــرتاتيجيةحيتــــل مكانــــة مفضــــلة يف أنفالنظــــام اجلبــــائي جيــــب االقتصــــادي املســــتدام،التنويــــعواالســــتهالك و 

اخلاصـة حـوافز االسـتثمارقـدرات التمويـل و (لألمـةذلـك االرتبـاط بـني املقـدرة اجلبائيـة، و االجتماعيـة للبلـداالقتصادية و 

القــيم املضــافة مــن رب عنهــا بالنــاتج الــداخلي اخلــام و ، معــ2االقتصــاديةاإلنتاجيــةو )االســتريادوالتصــدير و اإلنتــاجوالعامــة و 

التنميـــة ألنشـــطةضـــامنالنظـــام اجلبـــائي الراشـــد بوصـــفه نّ ألو تعـــددةاســتغالل مـــوارد جديـــدة تلـــيب متطلبـــات جمتمعيـــة م

تمعيــةاسياســات الك يف منــاذج يظهــر ذلــأنْ و ،األبعــادتلــك وظائفــهتســاير أنْ املختلفــة فيجــب أبعادهــااملســتدامة يف 

إىلاهلادفــة ،3أفريقـاجـل تنميـة جنــد مبـادرة الشـراكة اجلديـدة مـن أبـرز املبـادرات الدوليـة يف هـذا االجتـاهمـن أو الدوليـة،و 

ـــة املســـت اإلدارةيـــل تفعية طبقـــا ملرتكـــزات احلكـــم الراشـــد و املنظومـــة املؤسســـتقلـــيص الفقـــر واســـتفتاء دامة و حتقيـــق التنمي

التنميـة أنشـطةأولوياتبالسعي لتحديد األعمالمناخ إطاردويل يف الو قليمياإلندماج االاالستفادة من االقتصادية و 

ظــام جبــائي راشــد تتطلــب ناألنشــطةكــل تلــك و )اخل...التعلــيماملعلومــات وامليــاه والصــحة و الطاقــة والنقــل وتكنولوجيــا (

الوطين بل على مستوى ليس على املستوى األنشطةتلك إدماجحماوالت و األموالزيادة تدفقات رؤوس لتهيئة املوارد و 

1Banque mondiale: rapport sur le développement dans le monde, un bon climat d'investissement équilibre les intérêts
prives et l'intérêt collectif, 2005, pp 2-6.

.، بتصرف143النظام الجبائي و التنمیة االقتصادیة في المغرب، مرجع سبق ذكره، ص : مصطفى الكثیري2
لغة ك التسمیة في إطار التبعیة اللغویة لالستعمار في مصطلح النیباد وتم تداولھا وقبولھا على كل المستویات كاختصار لألحرف األولى من الاختصرت تل3

NEPAD: new)االنجلیزیة  partnership for Africa'sdevelopment)والفرنسیة(nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique)
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لألنشــطةاألعمــالجاذبيــة بيئــة و األعمــالطبقــا للمؤشــرات الدوليــة ملنــاخ والــدويل، و اإلفريقــياجلهــوي اإلقليمــيالبعــد 

املكلفـة اإلداراتعصـرنة مات العموميـة و جـودة اخلـدو تعزيز قدرات التمويـل املستدامة وما تتطلبه من حتفيز االستثمار و 

اعــة او األمــراضالعــام الــذي مييــزه انتشــار الفقــر و إطارهــايف اإلفريقيــةباملقارنــة للخصوصــية بالســلع واخلــدمات العامــة و 

ولكــل تلــك املعطيــات كــان األعــمانتشــار الفســاد املــرتبط بــاحلكم االســتبدادي يف الغالــب و األميــةالتــدهور الصــحي و و 

وظائف النظام اجلبائي يف علىبالرتكيز ،)2013إىل2001(منذ انطالقها سنة النيبادتقييم نتائج مبادرة حتليل و 

ًــمً و عــدأا التنميــة املســتدامة وجــودً أنشــطةدرات متويــل تعزيــز قــ لــذلك الغــرض نــتفحص و ،ا بامتيــازا يعتــرب مــدخال تنموي

غـــــري مباشـــــرة أومباشـــــرة أجنبيـــــةاســـــتثمارات (الـــــذي يتنـــــاول مســـــامهات التمويـــــل اخلـــــارجيأدنـــــاهمعطيـــــات اجلـــــدول 

:التايلذلك من خالل معطيات اجلدولو ،)اجلبائيةالتحصيالت وكذا عوائد املهاجرين و ،واملساعدات املالية الدولية
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:)2013-2001(للفترة في إفريقيا الجباية يراداتاإلمساهمة التمويل الخارجي و )4-2(م لجدول رقا
)$الوحدة مليار(

السنوات
2001200220032004200520062007200820092010201120122013البيان

12014.618.217.430.536.851.557.852.643.142.749.756.6املباشراألجنيباالستثمار 
23.30.70.47.16.522.514.424.80.4217.520.126.2استثمارات مالية

316.821.427.43035.844.639.545.247.84851.356.157.1اليةإعانامت
412.112.815.419.533.737.744.949.745.452.556.960.464املهاجرينحتويالت 

-- -- 154.5137.7174.1219.1279.4339.9371.5485.4384.4465.7513.7اجلبائيةاإليرادات
445.648.860.673.9106.3141.5150.3127.9145164.4158.3186.3203.9+3+2+1جمموع 

14.213.61520.227.437.342.532.624.3433238.545إفريقيامشال 
7.99.610.713.734.545.140.941.9475156.959.461.9إفريقياغرب 
2.848.85.46.96.49.87.81014.915.11414.7إفريقياوسط 
7.78.410.912.914.618.321.323.723.522.324.428.229.6إفريقياشرق 
11.611.512.719.120.231.331.816.934.828.124.638.645.3إفريقياجنوب 

Source : investissements étrangers aide transferts des migrants et recettes fiscales en Afrique www.africaeconomicoulook.org    15/01/2014

www.africaeconomicoulook.org
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نسب إالميثل مل، )حتويالت مهاجرينوقروض مديونية و إعاناتغلبه أ(التمويل اخلارجي أنَّ أعالهدول ضح من معطيات اجليتّ و 
مما يعين ،الفرتةيف متوسط 2013سنة إىل2001اجلبائية منذ بداية مبادرة النيباد سنة باإليراداتمقارنة )%29(ضئيلة جدا

التحصيل أنّ إىلباإلضافةمن تلك املبادرةالتنمية املستدامة املستهدفة أنشطةمتويل لنظام اجلبائي الراشد يف تعزيز و اأسسغياب 
إطارمما يبني ارتباط النشاط االقتصادي بالسوق الدولية يف ،اإلفريقيةيف غالب البلدان األوليةاجلبائي ناتج من التصدير اخلام للموارد 

اإلفريقيعلى خصائص احلكم مؤشر أخرىهو من جهة و ،إفريقياغلب اقتصاديات السياسية للمستعمر يف أقتصادية و التبعية اال
الفقر ازديادو البيئيةاالجتماعية و ات العاجلة للجوانب االقتصادية و املتطلب(التنمية املستدامة أبعادمتعدد الفجوات على خمتلف 

اتمعية و سياسية تسلطية مبددةأنظمة يف مقابل ) ارتفاع البطالةو األميةانتشار وارتفاع التدهور الصحي و  ارد  لمو ألنشطةمعيقة ل
يف كثري من تمن املنظمات الدولية أصبحاليت كانت مشروطة اإلصالحعمليات التحول و فإنّ أخرىمن جهة التنمية املستدامة، و 

اا كما يوضحيتحقق ذلك الرتشيد يف أ، ومل1للقدرات اجلبائيةإهدارالنمو و تعطيلالنتشار الفساد و ميداناألحيان لد لب ب غ
التمويل اخلارجي نت حصتها منشرقها كاو إفريقيابلدان وسط أنّ يف جذب التمويل اخلارجي حيث إفريقيااجلدول متايز مناطق 

ارجي اية سنة إمجايلمن %10قل من أضعيفة و  اخل يل  تمو االرتفاع يف احلصيلة اجلبائيةأنبينت أخرىويف دراسات ،2013ال
التنمية أهدافاجلبائية باجتاه األنظمةضرورة ترشيد إىلهو ما يدفع و ،2اهلاتف احملمولألنشطةيعود للمسامهات اجلبائيةإمنا

يرتكز على مبادئ أنْ تسيري الشؤون العمومية البد أنّ بإفريقيااجلبائيةإليراداتااخلارجي و د بينت معطيات التمويل قو .للمستدامة
يكون احلكم الراشد فكرة أنْ من املغالطة ألنه،للحكم الراشدإفريقيمنوذج إطارالتنسيق يف القانون والشفافية واملشاركة و إنفاذ

مناهج الدولة مع القيم دون مصاحلة مؤسسات و األجانباألنشطةستوردة يتم فرضها على املؤسسات و م
واقعية أسسترتكز على أنْ التنمية املستدامة جيب ألنشطةمسامهة النظام اجلبائي يف املدونة الكلية إنّ ، 3التطلعات الداخلية الوطنيةو 

اتمع و و ،تنفذ فيهاليتاألعماليف مناخ  ئص  وضوح خصا أوجناح يتوقف، فعلى هذه اهليئات من طرف اهليئة السياسيةحضارته ب
.4فشل النظام اجلبائي التنمية

الــوظيفي للنظــام اجلبــائي الراشــد األداء:التنميــة المســتدامةألنشــطةئيــة الجبــائي الراشــد فــي المدونــة الجز مســاهمة النظــام:ثانيــا
بكوا أوما يعرف جبباية املؤسسة أوشمل املستوى اجلزئي ي لمؤسسة  ية ل اجلبائ ئة  مما جيعل مـن ،املستدامةالتنميةأنشطةركائز أهمالبي
ةائي علــــــــى مســــــــتوى املؤسســــــــاألثــــــــر اجلبــــــــإظهــــــــاريســــــــتوجب ) األعمــــــــاليف منــــــــاخ تنافســــــــيتهاو تأهيلهــــــــاشــــــــكلها وموضــــــــوعها و (

1Gbewopo, Attila: corruption, fiscalité et croissance économique dans les pays en développement, thèse doctorale,
science économiques, université d'auvergne, France, 2007 p 163.
2Mike pister: une fiscalité orientée vers l'investissement et le développement (aperçu de quelques enjeux de politique
fiscale en Afrique, document de travail, la table ronde d'experts NEPAD, 11-12 novembre 2009.
3Michael baratton et Donald Rothschild: gouverner l'Afrique vers un partage des rôles, Lynne Publisher Colorado, 1992,
p390.

.80السیاسة الضریبیة وإستراتیجیة التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص : عبد السالم أدیب4
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العمليـــة ، سياســـة التكـــاليف التمويـــلإســـرتاتيجية، التـــدفقات املاليـــة، االســـتثمار، االدخـــار، توســـع املؤسســـة(يف جوانبهـــا املختلفـــة مثـــل
تلـك اجلوانـب قـد سـبق للباحـث تناوهلـا أنّ حيـث ، و )اخل...اختيـار موقـع املؤسسـةو ةاملبـادالت اخلارجيـو التسويقإسرتاتيجية، اإلنتاجية

مـدخل ألمهيـةو 1علـى البيئـة اجلزائريـةالتحصيل بـالرتكيز النظام اجلبائي يف جمال الوعاء و ة ترشيد بعلى مستوى مرحلة املاجستري من مقار 
يف جوانـب ،األعمـالبالتـايل علـى منـاخ و ،واملؤسسـاتألفـراداعلـى التـأثريمن خالل ،النظام اجلبائي الراشد على املستوى اجلزئيأداء

ختيــارات الــيت متنحهــا االبــدائل و ارتباطهــا بالتنافســية والتكــاليف اجلبائيــةو ،وعالقتــه باالختيــارات اجلبائيــة واحملاســبيةلالســتثماراحلافزيــة
فـة اجلبائيـة علـى وجـب االهتمـام بالوظيممـا أ،3صـناع القـرار علـى حـد سـواءو اليت شغلت فكر العديـد مـن البـاحثنيو ،2اجلبائيةاألنظمة

تقـارير يف مؤشرات و ،احملاسبية واجلبائية املوسعةاملعلومةللتحكم يف تعظيم استغالل و األعمالملسايرة تغريات مناخ و ،مستوى املؤسسة
طـابع رمسـي اختـذتالـيت أمريكـاالـدويل خصوصـا يف األعمـاليف منـاخ إجباريةالوظيفة اجلبائية على مستوى املؤسسة ف،األعمالمناخ 
الوظيفـة اجلبائيـة علـى عينـة مشـكلة مـن أمهيـة إنشـاءصـوص خب2005حتقيق مكتـب املراجعـة العـاملي سـنة أكدقد ، و 20024منذ 

نســبة االهتمــام بالوظيفــة اجلبائيــة قــد حــاز علــى أنّ ) أخــرىقطاعــات واخلــدمات والبنــوك و الصــناعة(مؤسســة لقطاعــات خمتلفــة 166
بالغـة لضـرائب تعطـي أمهيـة(IFRS)معـايري التقـارير املاليـة الدوليـة و (IAS)معايري احملاسبة الدوليـة أنّ من تلك العينة، كما 42%

مرتكــزات أهــممــن اكوــ،املؤسســات االقتصــاديةقــارير املاليــة الدوليــة للشــركات و عــن الوظيفــة اجلبائيــة يف التاإلفصــاحأمهيــةو ،الــدخل
ذات العالقــة لألطــرافاألربــاحضــبط توزيــع إىلباإلضــافةالقــيم املضــافةو األربــاحو األعمــالأرقــاملتحديــد كأســاسالعمــل احملاســيب  

يف حتديــد املســتدامة علــى مســتوى بيئــة املؤسســة التنميــةألنشــطةهــو الضــامن أخــرىالنظــام اجلبــائي الراشــد مــن جهــة إن،باملؤسســة
أنْ الـذي جيـب و ،5بالتـايل التسـيري اجلبـائي للمؤسسـةمن خالل احملاسبة اخلضراء واجلباية اخلضراء، و ،بيئةمحاية الاملسؤولية االجتماعية و 

ه الواسـع هـو تلـك انـالـذي يف معاحلكـم الراشـد و نطـاقيف ،االجتماعيـةو االقتصـادية للسياسـة املاليـة و ،الرتشـيد الكلـييدرج يف مسعى 
ارـاو يف تسـيريها،املزيـد مـن الشـفافية والصـرامةإدخـالجـل من أالتطوعية للمؤسسةاإلدارية و العملية  املؤسسـة أنّ ذلـك ، 6مراقبتهـاو إد

يف األخـرىاملؤسسـات املاليـة و البنـوكتشـمل و ،ودائمـةالـيت تتفاعـل معهـا بطريقـة وثيقـةو ،املكونـة حمليطهـااألطـرافا على مفتوحً ا نظامً 
احملليـةاإلداريـةاملصـاحل العدالـة و و األمـنمصـاحل مصـاحل اجلبايـة و "الوثيقـة معهـا ااإلداراتو ،عملية متويلها

.42-40، مرجع سبق ذكره، ص ص 2009- 1991ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء و التحصیل للفترة : العیاشي عجالن1
2Maurice Cozia: les grands principes de la fiscalité de l’entreprise, op-cit, p23.

stratégieأو اإلستراتیجیة الجبائیةles gestions fiscalesھناك العدید من الدراسات التي عالجت موضوع األداء الجبائي من مدخل التسییر الجبائي 3
fiscale

تجارة اإلستراتیجیة من منظور التخطیط في كتابھما الضرائب والshekel Ford, wolfsonنظریات في التخطیط الجبائي وكذلك w.haffman-1961أمثال 
.1977، اختیارات اإلخضاع الجبائي، thomas Delahaye، و1972الجبایة واالستثمار في فرنسا، pierre Fonteneau، و1992الجبائي ، 

4 FASB: interpretation N° 48, accounting for uncertainty in income taxes, www.fasb.org, le 10/14/2010.
5Earnest Young, entreprise et contrôles fiscaux panorama des pratiques courantes et évolution, enquête réalisée en 08-19
avril 2005, p01.

.Gool ،2009إصدار فریق : میثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر6
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1"املنافســنيالتنافسـي كالزبـائن واملـوردين و تنشــط يف فضـائهاغريهـا مـن املؤسسـات الـيتشـرية الـيت تشـغلها مـن ســوق العمـل و املـوارد البو 

بكوا منظمة مع النظام االو ،بنياتهإحدىنظمة يتكامل مع النظام االقتصادي بوصفها هذا البعد الوظيفي للمؤسسة كمإن عي  ا تم ج
بكوــا شــكال مــن جتســيداتهالنظــام المــع اجتماعيــة و  ـي  اسـ لــذلك كلــه ،قــثبالنظــام الو ،سي

تنافسـية بضـمان اسـتدامة و ،واحـدآنجمموعـة مـن التـدابري العمليـة الكفيلـة يف هو عبارة عن فلسفة تسـيريية و ،سسةللمؤ فاحلكم الراشد
ـــة علـــى ذلـــكتقاســـم الصـــالحيات و ، و الفاعلـــة يف املؤسســـةاألطـــرافواجبـــات تعريـــف حقـــوق و بواســـطة،املؤسســـة 2املســـتويات املرتتب

اتمعيـــة الكفيلــة بتلبالتنميــة املســـتدامةأنشـــطةضــمان يف محايـــة و ،لنظــام اجلبـــائي الراشــدالـــوظيفي لاألداءيتكامــل مــع و  ات  ـ اجيـ احل ـة  ـيـ
التنميـــة أهـــدافاجتـــاه ،جمتمعيـــةإبـــداعاتاســتحداثات تكنولوجيـــة و و مـــن ابتكـــارات،املســـايرة لالقتصـــاد املعـــريفو ، ثةاملســـتحدالقائمــة و 

كل نشاط و ،والرتفيه والراحةاخلدماتو ،الطاقة والسكن والتعليمو ،األمنوالصناعة و الصحةالغذاء و "جماالت الشاملة املستدامة تغطي
اتمـــع جمتمعـــي ـة  دف خلدمــ ا ـ لبلـــوغ تلـــك و ،"املســـتدامالشـــامل و االزدهـــار التنمـــوي يف الرقـــي و اســـتمراريتها لدميومـــة و نماوضـــ،برمتـــههــ

كـــل الواجبـــات بـــنييف توزيـــع احلقـــوق و ،اإلنصـــافيرتكـــز علـــى مبـــادئ أنْ جيـــب ،ن احلكـــم الراشـــد للمؤسســـةاتمعيـــة فـــإاألهـــداف
عـن اإلفصـاحو الشـفافيةدأمبـاتمـع، و أعبـاءمسـؤولية املسـامهة يف حتميـل و أهـدافهااملسـؤولية يف حتقيـق مبـدأذات العالقـة، و األطراف
تتكامـل واألداء الـوظيفي للنظـام اجلبـائي الراشـد يف إجيـاد منـاخ األعمـال وضـمان أنشـطة التنميـة الشـاملة األهـدافكـل تلـك و ،أعماهلا

املستدامة، كما يثبته مسار االقتصاديات الضخمة يف العامل اليت تعتمد علـى نسـيج مكثـف مـن املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة تشـكل 
جتماعية، واليت تنشط ضمن منظومة مؤسساتية متناسقة ومتكاملة مرتكزة علـى حـوافز دعائم أساسية يف حتقيق التنمية االقتصادية واال

إمــا بتطــوير أنشــطتها أو ومواكبــة منــاخ األعمــال الــدويلليــة التنافســية اجلبائيــة، مبــا يتــيح لتلــك املؤسســات تصــدر األســواق احملليــة والدو 
بتأسيس أنشطة مستحدثة تعتمد على اإلبداع واقتصاد املعرفـة، وباالسـتغالل الرشـيد للمـوارد البشـرية الـيت حتسـن تطبيـق النظـام اجلبـائي 

حيويــة أكثــرواقعيــة و أكثــرو مالئمــةأحســنا نظامــا جبائيــأنّ ذلــك "،املالئــم واملــدعم ملنــاخ األعمــال وأنشــطة التنميــة الشــاملة املســتدامة
تعظـيم االسـتفادة مـن االنـدماج يف البعـد الـوطين، ويضـمن مـن جهـة أخـرى على مسـتوى 3"وسائل التنميةإحدىعدالة يشكل أكثرو 

.السياق الدويل

.، بتصرف14ذكره، صمرجع سبق : میثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر1
.16نفس المرجع، ص 2
.858، ص 1972تاریخ الضریبة، مطبعة فایار، المغرب، : جبلایر أرادان3
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.نمية المستدامةدولة التّ دور اشد في استيعاب األبعاد الدولية لظام الجبائي الرّ النّ دعائم : المبحث الثالث
ة املؤسســــية اشــــد يف املدونـــاملميــــزة لقواعـــد النظــــام اجلبـــائي الرّ وهريـــة و املكانــــة اجلإىلمـــن هــــذا الفصـــل األوليف املبحــــث اإلشـــارةمتـــت 

ــــــة و  ــــــة و اإلقليميــــــةالتكــــــتالت لالتفاقيــــــات الدولي ــــــة، و و اجلهوي ــــــة ظهــــــور قــــــانون أســــــفرقــــــد الدولي ــــــدويلاألعمــــــالعــــــن تلــــــك املكان ال
تنشـر يف األعمـالت لقيـاس بيئـة املـال و ضـبط مؤشـراإىلاألمـروصـل ، كمـا مت تداولـه علـى نطـاق واسـع و 1لألعمالالقانون اجلبائي أو

األعمــــــالمنتـــــديات ســـــنوية مــــــن قبـــــل املنظمـــــات الدوليــــــة و تقـــــارير 
حتمـي أمـرالدوليـة األبعـادمواكبـة النظـام اجلبـائي للتغـريات يف كـان مسـعى مسـايرة و إذاالدوليـة، و األعمـالمن ترتيب يف جاذبية مناخ 

اــاالعوملــة املاليــة واالقتصــادية تــأثريبفعــل  أدو االــااألمــم املتحــهيئــة"الفعليــة مثــلو الــدويل النقــد صــندوقكاملنظمــات الدوليــةو 2دة ووك
ئــل لشـــبكة االتصـــاالت االنتشـــار اهلاو "الشـــركات متعـــددة اجلنســيةكــذلكتجـــارة و املنظمـــة العامليــة للوكاالتــه التنمويـــة و و البنــك الـــدويلو 
املتعددة اآلثاراستيعاب تلك التغريات اهلائلة ذات نّ ، فإ3اخل...اخلارج)من وإىل(األموالاملسامهة يف سهولة حركة رؤوس املواصالتو 
أهـدافالدوليـة اجتـاه األبعادلتعزيز دور دولة التنمية املستدامة يف أساسيةاملتكافئ بل يتطلب مقومات احلتمي و باألمراملختلفة ليس و 

: إجيادباألمريتعلق التنمية الشاملة املستدامة و 
.النظام اجلبائي الراشد يف مسايرة التنافسية اجلبائية الدوليةدعائم√
.الدوليةلالتفاقياتالسلبية اخلارجية اآلثارالنظام اجلبائي الراشد يف معاجلة دعائم√

النظام الجبائي الراشد في مسايرة التنافسية الجبائية الدوليةدعائم: األولالمطلب 
األعمــــــالاملقارنــــــة بــــــني جاذبيــــــة منــــــاخ إىلالتنميــــــة املســــــتدامة ألنشــــــطةالتمويــــــل الــــــدويل قاربــــــة النظريــــــة خيضــــــع االســــــتثمار و مــــــن امل

االســتقرار السياســي"الطويــل جلوانــب ا الطاقــات االســتيعابية احلاليــة وعلــى املــدى املتوســط و الدوليــة مســتهدفاألعمــاليف بيئــة املــال و 
القـدرات لصـادرات والـوردات و تركيبة اواملوقع االسرتاتيجي و األوليةوفرة املواد و باملميزات التنافسية النسبية،األعمالواالقتصادي ومتايز 

ؤ كذلك املعطيات غري االقتصـادية املـ، أي حتليل املعطيات املالية واالقتصادية و 4"اخل...البشريةهيلية للموارد التأ
تســتوجب نظـام جبــائي الـيت الشـاملة املســتدامة، و ف جوانـب التنميــة لــاالرتبـاط باحلوكمــة املؤسسـية ملختو باألهــدافلـألداءالعـام، وفقــا 

مــــــــــــن جهــــــــــــة 5يتــــــــــــوفر علــــــــــــى قــــــــــــدرات اســــــــــــتيعابية ملســــــــــــايرة متطلبــــــــــــات التنافســــــــــــية اجلبائيــــــــــــة الدوليــــــــــــةاألعمــــــــــــالدويل ملنــــــــــــاخ 

لالطالع1
(Gest Guy, tixier: (Gilbert), droit fiscal international presses universitaires de France, 2eme édition, refondue, paris, 1990.
Berlaude (Alain), et autres: droit fiscal, édition Foucher, France 2009, Serlooten (Patrick): fiscal des affaires, 5eme édition
Dalloz, paris, 2006).
2Banque mondiale, rapport sur le développement dans le monde, op-cit, p02.
3ibid, p 10.
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القاعديـة كمؤشـر ال منـاص مـن األساسـيةت املنشـآو من جهة ثانية حيقق متويل عمومي فعال للنفقات العمومية اهلادفة جلودة اهلياكلو 
أي ،)اجلزئيـةالكليـة و (لك املتطلبات على مستويات متعددةتوفيق بني تصعوبة يف الاألمريزداد و األعماللبلوغ جاذبية مناخ هاستفاء

يف توجيه األنشطة ألغـراض جمتمعيـة أساسـية ، و 1يف بيئة األعمال الدوليةجباية املؤسسةان االقتصادية حماسبة و على تتبع تنافسية األعو 
ــــــــــــني آليــــــــــــاتعلــــــــــــى مســــــــــــتوى  ــــــــــــوازن املكاســــــــــــب ب ــــــــــــة األطــــــــــــرافضــــــــــــبط ت ــــــــــــة (الدولي ــــــــــــةتكــــــــــــتالت أوثنائي ــــــــــــةو إقليمي ) جهوي

بـني التضـحية املـال املعـريف و رأسالعاملـة و أليـديوالكفـاءات وااألمـوالرؤوس ية االقتصـادية املتعلقـة بالسـلع واخلـدمات و يف منافع احلرك
ن النظام اجلبـائي الراشـد املسـند بـاحلكم من هذا املدخل فإالوطنية، و لألنشطةاحلماية اجلبائية واجلمركية من جوانب التمويل و باآلليات

افيـة ماعيـة والبيئيـة ضـمن اخلصوصـية الثقاالقتصـادية واالجتاألهـدافحتقيـق إىليرتكـز أنالراشد لدولة التنمية الشاملة املستدامة جيب 
ليــــــــــــــل يف التقســــــــــــــتفادة مــــــــــــــن االتفاقيــــــــــــــات الدوليــــــــــــــة و الفعاليــــــــــــــة يف تعظــــــــــــــيم االاســــــــــــــية باالرتبــــــــــــــاط خباصــــــــــــــية الكفــــــــــــــاءة و السيو 

اإليــــراداتالــــتحكم يف "التســــيري اجلبــــائي الراشــــد بشــــقيه و ســــبة امــــن تكاليفهــــا املتعــــددة مــــن خــــالل ارتكــــازه علــــى املرونــــة اجلبائيــــة املن
هـــذا إلســـقاطة حملاســـبة جمتمعيــة علـــى النتـــائج و خاضـــعو األداءتشـــاركية يف و األهـــدافضـــمن لوحـــة قيـــادة واضــحة " العـــاماإلنفــاقيف و 

:العملية، نتفحص تلك املقومات يف اجلوانب التاليةالراشد باملقارنةاجلبائيور النظري ملقومات النظام التص
لتجاريـة العامليـة بفعـل العوملـة اظـل تشـابك العالقـات االقتصـادية واملاليـة و يف: ترشيد الجباية الدولية لتمويل التنمية المستدامة:والأ
اـــــاو  اا علــــــى مؤ و آلي ـ بكوـــــا وطنيــــــة احملاســــــبية و األنظمـــــةمـــــن الصــــــعب متيـــــز أصـــــبحاملختلفــــــة املســـــتويات املتعـــــددة و سســــ ـة  اجلبائيــــ

والتنسـيق اجلبـائي 2بفعل مسعى التوحيـد احملاسـيبالدولية نتجتاألعماليف بيئة املال و إليهاحيتكمدولية نظرا لوجود معيارية منطية أو
)جهويــةو إقليميـةتكـتالت أواألطــرافمتعـددة أوثنائيـة (متــايز مكانـة القـانون الــدويل املرتكـز علـى املصـادر االتفاقيــة إىلهـو مـا دفـع و 
باالرتبــاط بــاحلكم 3"متويــل التنميـة الشــاملة املســتدامة"جــل االهتمــام برتشـيده مــن أي الــدويل و بــروز مكانــة قواعــد النظـام اجلبــائبالتـايلو 

ترمجتهــا الــيت متّ الســتيعاب صــيغ التمويــل واالســتثمار الــدويل املتنوعــةع قدراتــه الراشــد وتوســي
الشــركات متعــددة أوالصـفقات الثنائيــة املتكافئــة أواملشــاركة و اإلدارةعقــود أوالوكـاالت الدوليــة الرتاخــيص للفــروع و (دانيا يف شــكل ميـ

جعلــت مــن األشــكالكــل تلــك و ) اخل...والدوليــةاإلقليميــةاإلســرتاتيجيةالتحالفــات أواالســتثمارية احلــرة يــة و املنــاطق التجار أواجلنســية 
يكـون أنولية تستوجب مرتكزات مسـتوعبة هلـا يف النظـام اجلبـائي للتنميـة املسـتدامة جيـب االستثمارات الدّ و األموالحركة تدفق رؤوس 

:كز علىللتعاون الدويل يف امليدان اجلبائي يرتأساسي
.التنمية الشاملة املستدامةأهدافالوظيفي يف اجتاه األداءتعزيز منهجية اجلبائية الدولية و األنظمةتنمية √

1Ean. Pierre legal: fiscalité et entreprise politiques et pratiques liberamicorum d'alloz, 2007, pp 428-431.
ومنظومة المعاییر الدولیة IFRSومنظومة معاییر التقاریر المالیة الدولیة IASتم إیجاد منظومة معاییر المحاسبة الدولیة على مستوى بیئة المحاسبة الدولیة2

www.IFRS.orgwww.IAS.org: المالیة الحكومیة، لالطالع أنظر
3Thierry Giordano (iddri): fiscalité internationale et financement du  développement durable Gouvernance mondiale pour
le débat N°: 18/2004, institut du  développement durable, paris, France, p6.

www.IFRS.org
www.IAS.org
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ختصيص املال و حصيلالتّ شريع والوعاء و اجلبائية على مستويات التّ الكفاءات املهنيةتبادل للخربات و اتفاقياتمعاهدات و إبرام√
.العام

واهلياكل اجلبائية اإلخضاعمعدالت بائي و اجلبائية يف جمال الضغط اجلاألنظمةاملرافقة اجلبائية الدولية لتعزيز تنافسيةآلياتإجياد√
التنمية أبعاديف أساسية، كمجاالت 1األدويةوالطاقة و األموالتقليل قيود التفاوض اجلبائي الدويل مبا حيقق ترشيد جباية رؤوس و 

األموالعلى حركة رؤوس ملستدامة مث استحداث ضرائبلتعزيز قدرات النظام اجلبائي الدويل يف متويل التنمية االشاملة املستدامة و 
التنمية أهداف، و 1970، يف بداية تسعينات القرن املاضي 2(la taxe Tobin)تدعى ضرائب توبن

طري تأهيل التأالتمويالت الدولية بالرتكيز على ية للدولة املضيفة لالستثمارات و املنح املالاملعونات الفنية و إىلباإلضافةاملستدامة 
.يةالوظيفمقتضياته نظرا ملكانتهيف العمل اجلبائي بكل مستوياته و البشري 

التنافســية اجلبائيــةاملــداخل اهلامــة جــدا الســتيعاب آثــاراجلبــائي مــن اإلصــالحيعتــرب :ترشــيد قواعــد المنافســة الجبائيــة الدوليــة:ثانيــا
بـائي جمـاالت احلـوافز اجلاإلصـالحيتعـدى مضـمون و ،واالسـتثمارات الدوليـة الوافـدةاألمـوالمؤشـر يف اجتـاه حركـة رؤوس كـأهمالدولية  

منظومـة العالقـات ملسـاواة يف املعـامالت اجلبائيـة و الـة واالعداجلبائي و اإلنصافمؤشرات إىلهيكل النظام اجلبائي و اإلعفاءاتاجلبائية و 
القدرات االستيعابية للنظام اجلبـائي الراشـد يف تضـمني منـاخ إىلأي األعمالذات العالقة مبناخ األطرافاجلبائية و القائمة بني املصاحل

أداةجعلهــا و الدوليــة ترشــيد التنافســية اجلبائيــةإنّ . تــذليل املخــاطر املرتبطــة بــذلكاالســتقرار السياســي واالقتصــادي و دعــائماألعمــال
ممــا يــؤثر علــى مــن التخفيضــات اجلبائيــةيــرتك ملزيــد أنْ غــري املباشــر ال جيــب املباشــر و األجنــيباالســتثمار و األمــواللســهولة حركــة رؤوس 

اا العامـة، ممـا األعمـاللقطـاع املـال و األساسـيةاملنشات القاعدية على البيئة التحتية و التأثريبالتايل و العامةاألموال ـدم ـودة خ ـى ج وعل
حـددها البنـك الـدويل يف إرشـادية، بـل تلـزم بقواعـد 3جـاركأفقـرعلـى منـوال الـدويلاألعمـالتـدهور ترتيبهـا يف مؤشـر منـاخ يـؤدي إىل
قـوق كـل دولـة االعرتاف حبلالستثمار الدويل و ضرورية الغري الشروطبول تدفق االستثمارات املشرتكة وجتنب القيود و تسهيل ق(جوانب 

أي ينــتج عنــه أنميكــن أوالقــومي األمــنكــان خيــالف إذااألجنــيبمنهــا رفــض االســتثمار و ،األجنــيبيف وضـع قواعــد لتنظــيم االســتثمار 
التنافسـية إنّ ، 4)اسـتثمارعوائـد حريـة حتويـل صـايف الـدخل و يف ضـماناملـة عادلـة يف تسـوية املنازعـات و معإطـاركل ذلك يف خماطر، و 

ضــمان إطــاريف 5)القطاعــاتسســات و ملؤ تنافســية ا(يــة تــريف علــى املنظومــة اجلزئيــة ترشــد مببــادئ جمتمعيــة دولأنْ اجلبائيــة الدوليــة جيــب 
ــــيت توكــــل نال االســــتعالم التنافســــي إعمــــالمصــــاحل النظــــام اجلبــــائي الراشــــد مــــن خــــالل إىلمــــو املســــتدام باالرتكــــاز علــــى التنافســــية ال

1Thierry Giordano, fiscalité internationale et financement du  développement durable Gouvernance mondiale pour le
débat N°: 18/2004 Op-cit, p23.
2 Anthony seely: the Tobin tax, earlier debates, library house of commons, 2012, p2.

.4، ص2004تم تداول ھذا المصطلح في تقریر التجارة واالستثمار الدولي لسنة 3
.، بتصرف32-31و التنسیق الضریبي، مرجع سبق ذكره، ص ص االستثمار الدولي: فرید النجار4
، 2011التنافسیة كآلیة من آلیات العولمة ودورھا في دعم جھود النمو والتنمیة في العالم، دار الجامعة، اإلسكندریة، مصر، : مصطفى أحمد حامد رضوان5

.18ص
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(le renseignement concurrentiel) الـدويل األعمـالاستشـراف تطـورات منـاخ وضعية املتابعة واملراقبـة والتحـري و يتيحالذي
الوظيفي للنظام اجلبائي الراشد كمرتكـز للتنافسـية اجلبائيـة الدوليـة األداءتضمينها يف واجتاهاته من خالل حتليل وتقييم تلك املعطيات و 

األعـوانتـدعيم قـدرات التنميـة املسـتدامة و أنشـطةعلـى مسـتوى أو، إنفاق عامو إيراداتاحلفاظ على املالية العمومية على مستوى ماإ
إىلاجلبائيــة الــيت تتعــرض اجلمركيــة و ئيــة واالجتماعيــة كبــدائل للحمايــة املعــايري الفنيــة والصــحية والبيالتوجيــه حنــوالوطنيــة يفاالقتصــاديني

نّ فـإأخـرىمـن جهـة لدوليـة و االتفاقيـات اإطـاريف أواإللغـاءبـالتخفيض آثارهـاتتحمـل امتصـاص ات التنافسية اجلبائية الدوليـة و ضغوط
أويف اختـــاذ القـــرار االســـتثماري األساســـية) املاليـــةاســـبة و احمل(ق املعلومـــة اجلبائيـــة ينـــاط بـــه خلـــأنْ الـــوظيفي للنظـــام اجلبـــائي جيـــب األداء

أنْ ومــات و ذات العالقــة، ممــا يســتوجب اجلــودة الشــاملة لتلــك املعلاألطــرافاالقتصــادي بشــكل عــام ضــمن خمرجاتــه لكــل أومــويلي التّ 
يف تعزيـز مزايـا اليقظـة التنافسـية اجلبائيـة أساسـيةمرتكـزاتكل تلـك اجلوانـب هـي و اإلفصاحتغطي جوانب االعرتاف والعرض والتقييم و 

زام بالقــانون بالتــايل جعــل التصــرحيات اجلبائيــة ترمجــة فعليــة لاللتــو ،اوخــربة واستشــرافً اتأهًبــا و قــدرات املــوارد البشــرية تكويًنــاملواكبــة لتعزيــز
ويف اختــاذ االختالفــاتيف معاجلــة يري الوقــت و فعاليــة الــتحكم يف تســا، أيمكانًــا و زمانًــاإلنصــافوالشــفافية واخلضــوع لقواعــد العدالــة و 

:من خالل2الدوليةمما يوفر مرتكزات تدعيمية يف مسايرة التنافسية اجلبائية1يف استغالل االبتكارات التكنولوجيةالقرارات و 
.اجلبائي التنافسي الدويلاالستعالم√
.ذات العالقةلألطرافالنظام اجلبائي الراشد خمرجاتودة الشاملة لكل مدخالت و اجل√
الدوليـة األعمـالاسـتباق الوقـائع املـؤثرة علـى منـاخ ين يف اختاذ القرارات اجلبائية ومن حيث التحكم يف الوقـت و الزمااملكاين و التمايز√

.لألعمالاستنادا للقانون اجلبائي الدويل 
ـــــة املواكبـــــة لتغـــــري √ ـــــة و املرونـــــة اجلبائي ـــــة الدولي املـــــربزة للقـــــدرات الكامنـــــة يف النظـــــام اجلبـــــائي الراشـــــد، واســـــتغالهلا ات التنافســـــية اجلبائي

اتمعيةاخلصإطاراالجتماعية يف بدائل املعيارية الفنية الصحية والبيئية و يف التقليل من سلطة احلماية بتعويض  بالكفـاءة املتسمةوصية 
.املطلوبةالفعالية و 

.التنمية الشاملة املستدامةأبعاديف اجتاه باألهدافالتسيري الوظيفي و األداءالتحكم يف البشري وتعزيز اقتصاد املعرفة و التأهيل√
األعمـاللتنمويـة النافـذة يف بيئـة املـال و ميـنح تتبـع النمـاذج ا: الجبائية الدوليةلحوكمةلأساسيالتعاون الجبائي الدولي مرتكز :ثالثا

مـن الدوليـة و األبعادضمن أوالنظام اجلبائي على مستوى املنظومة الداخلية احلكم السائد و تباطية بني منوذج العالقة االر حتديد الدولية 
مـن تلـك املـدارس التنمويـة مـن نظـم جبائيـة مطابقـة و حكم سياسـي و أمناطأيضارصد مدارس تنموية متعددة عكست هذا املدخل متّ 

ـــــــــــــــــــة االقتصـــــــــــــــــــادي مبصـــــــــــــــــــاحل الطبقـــــــــــــــــــة املســـــــــــــــــــيطرة احلاكمـــــــــــــــــــة،   ملدرســـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــدث باربطـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــلوك الدولي
كمــا هــو (ثـة رية مـن قبــل خنبـة فكريــة اجتماعيـة ملتزمــة باحلدالـة بالــدول التنمويـة الناجحــة املســمــدارس تنمويـة حديثــة ممثالنيوماركسـية، و 

.41، ص 2011المنافسة، التنافسیة والبدائل االستراتیجیة، دار جریر، عمان، األردن، : زغدار أحمد1
2Thierry Giordano, op-cit, pp 11-18.
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ئـــة كــذلك مت رصـــد منــوذج الدولــة الفاشــلة املوســومة بســيطرة املصــاحل الشخصــية للفو ،)الطــائراإلوزمعهــا منــوذج شــان كوريــا اجلنوبيــة و 
تلـــك النمـــاذج التنمويـــة املتضـــمنة ،1)راءوب الصـــحجنـــإفريقيـــادول (االقتصـــادي واالســـتقرار السياســـي و اإلنتـــاجاحلاكمـــة علـــى جدليـــة 

2الدوليــةاألعمــالتــرتبط بعالقــات متشــابكة يف منــاخ علــى مؤشــرات التنافســية الدوليــة و اجلبائيــة ترتــب ســنويانظمــةأللحلكــم و لطبيعــة ا

للتعــاون أساســيمنهــا كونــه مــدخل اأساســيً ا متعــددة يشــكل النظــام اجلبــائي جانًبــأســبابعوامــل ومعطيــات و إىلبينهــا يعــزي الفــارقو 
ا ة انطالقًـتنسـيق منظومـة الـنظم اجلبائيـعـاون املشـرتك هـو تبـادل اخلـربات و مـن التاألساسـياهلـدف أنّ و ،غهالتبادل الدويل مبختلف صـيو 

شـدة املنافسـة اجلبائيـة ممـا حيقـق تفـادي ،اجلهويأواإلقليميالتكامل االقتصادي إىلاهلادفة التعاقدات الدوليةمن قواعد االتفاقيات و 
:الدويل من خاللاجلبائيخدمات بلدان التعاونية ملنتجات و ويعزز بدائل احلمااإلغراقمن جباية يقلصالدولية و 

بالتــايل توحيــد النظــام و ،التكامــل االقتصــاديإىلاالقتصــادية الدوليــة اهلادفــة كمــدخل لتوحيــد السياســات املاليــة و التجــانس اجلبــائي  √
تكـــون متالئمـــة حيـــدها ومتاثلهـــا و غايـــة تو إىلالضـــريبية الوطنيـــة األنظمـــةتعـــديل لمســـار ك"ل االقتصـــادي اجلبـــائي الـــدويل لـــدول التكتـــ

لتجــانس اأساســيً ا بالتــايل يشــكل التجــانس اجلبــائي رافــدً ، و 3"االقتصــادية املشــرتكة للبلــدان املعنيــة بالتكامــل االقتصــادياألهــدافمــع 
يف جمــــاالتالدوليــــة األعمــــالتعزيــــز جاذبيــــة منــــاخ إىلأهــــدافهايوجــــه ال هــــام حلوكمــــة اجلبايــــة الدوليــــة و ممــــا يــــوفر جمــــ،احلكــــمأنظمــــة

.4احلمايةأواإلغراقجتنب جباية ية الدولية و التنافسية اجلبائأضرارالتقليل من ويفاآلجالاالستثمارات الدولية طويلة 
.التكامل االقتصادي الدويلإطاريف األعمالملناخ ةشفافيمنظومة بيانات متكاملة وذات مصداقية و إجياد√
وط ـا احلفـاظ علـى املـال العـام مؤسسـاته املنـاجلبـائي يف مجيـع ميادينـه و تعزيـز التعـاوناجلبائيـة لـدول االحتـاد و يوفر تكامـل الطاقـات √
مــن مســتوى مبــادئ فــعالرّ و بكــل أشــكالهمكافحــة الفســاداجلــةمعآليــاتحتديــد ، و التنميــة الشــاملة املســتدامةأهــدافتســخريه باجتــاه و 

واملبــادئ األســسشــرط لتنفيــذ يف النظــام اجلبــائي و حــد املبــادئ اهلامــة الواضــح هــو أوصــيف الــوظيفي اجليــد و الت"نّ ، ألاحلكــم الراشــد
كفئـة متـارس دورهـا اجحـة و خلـق إدارة ناملختلفـة و لـة للمؤسسـات احلكوميـةاهليكإعـادةعمليـة إجنـاححجر الزاوية يف الدستورية للدولة و 

الــيت عرفــت بالقــدرة التنافســية للدولــة و يــرتبط إمنــاالتعــاون الــدويل إدارةنّ أ، و 5"ا يف مكافحــة الفســادا رئيســيً تلعــب دورً و عاليــةبشــفافية
يف ضــوء االختالفــات السياســية واالجتماعيــة األعمــالاملشــاريع و إدامــةقــدرة الدولــة علــى خلــق البيئــة تنافســية قــادرة علــى "أــاعلــى 

كاالقتصـاد ،الدولـةباحرتامها لقواعد القانون الـدويل الـيت تشـمل مجيـع منـاحي احليـاة داخـل ، و 6"الثقافية اليت تعمل فيها تلك املشاريعو 

لمكافحة الفساد خالصة تنفیذیة، دور القطاع الخاص في مسار التنمیة المستدامة وترشید الحكم في األقطار العربیة، منشورات المنظمة العربیة: محمد مالكي1
.، بتصرف11، ص 2011

2Les agendas: en jeux de la politique fiscale dans les pays de l’OCDE, OCDE 2011, www.ocde.org.
سنة، ص 2د التجانس الضریبي في إطار تحقیق التكامل االقتصادي في منطقة المغرب العربي، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العد: محمد عباس محرزي3

03.
4Parlement européen: la coordination fiscale dans l'union européen dernière position, document de travail econ, 128 FR,
2002, www.europarl.eu.nt.

تخدام األموال العامة والوقایة من الفساد، مداخلة في وزیر الخدمة المدنیة والتعاون، ألمانیا، التوصیف الوظیفي ودوره في رفع كفاءة اس: كروسنھلموت جزوز5
.05، ص2005ورشة التعاون الدولي، المؤسسة األلمانیة للتعاون الفني في مكافحة الفساد، جویلیة 

.15، ص 2004لسنة : الكتاب السنوي للتنافسیة العالمیة6

www.ocde.org
www.europarl.eu.nt
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القـانون اجلبــائي الــدويل مرتكــز ، فــإنّ 1غريهــا مــن جمــاالت احليـاة املختلفــةإىلو اإلنسـانحقــوق والصـحة والتعلــيم و والتنميـة ومحايــة البيئــة 
:لكل تلك اجلوانب من مدخلأساسي

ــــذي يســــاهم يف تفعيــــل القــــدرات االســــتيعابية للتكامــــل √ ــــدويل يفو اإلقليمــــيالتنســــيق اجلبــــائي ال جــــذب رؤوس األمــــوال اجلهــــوي ال
توجيههــا شــيد املنافســة اجلبائيــة الدوليــة و يعمــل علــى تر وتنقــل اخلــربات والكفــاءات و اخلــدماتواالســتثمارات واملــدخرات وحركــة الســلع و 

الـــــــنظم اجلبائيـــــــةمنظومـــــــةخـــــــالل تنســـــــيقمـــــــن ،التنميـــــــة الشـــــــاملة املســـــــتدامةبأهـــــــداف
حتــد مــن نشــوء اجلنــات آليــاتوضــع يضــمنواجلهــوي، و اإلقليمــيالتكامــل االقتصــادي إىلالتعاقــدات الدوليــة اهلادفــة ات و يف االتفاقيــ

اشــد عمليــة جمتمعيــة بكــل الــوظيفي للنظــام اجلبــائي الرّ األداءفــع مــن تعظــيم االســتفادة مــن التعــاون اجلبــائي الــدويل يف الرّ ، إنّ 2الضــريبية
من كل الفـرص اهلادفـة االستفادةالسياسية بل تربز القدرات السياسية العامة لنظام احلكم يف املالية واالقتصادية واالجتماعية و أبعادها

األوريبكثـري مـن بلـدان االحتـاد والربيطـاين و 3يف النظـام اجلبـائي الفرنسـياإلسالميةاملالية إدخاللتعزيز التنمية الشاملة املستدامة، ولعل 
اتمعية ية و ئد لعقا ات ا تالف االخ دمـة دولـة خلاألعمـالتطويعهـا يف منـاخ شـيد املنافسـة اجلبائيـة الدوليـة و تر لكـن مقتضـيات تعزيـز و ،رغم 

الـوظيفي للنظـام اجلبـائي الراشـد مـن حتديـد هـدف ذلـك لـألداءلت الفارق والفيصل يف تطويع نظـام احلكـم برمتـه التنمية املستدامة شكّ 
العامـة اخلزينـةإيـراداتتعزيـز بكـل صـيغه مـع ضـمان و اإلسـالمييف التمويل األوسطالشرق و إفريقياتكون فرنسا بوابة مشال نْ أباألداء

اإلســالميطبقــوا املنظــور وهــم بــذلك،)غــريهمو األمريكيــةالواليــات املتحــدة و بريطانيــا(البلــدانمــع بقيــة يف تنافســية شــديدةو الفرنســية
غـري بالعمـارة ومـن طلـب اخلـراج بإالذلـك ال يـدرك نّ ، ألأبلـغ مـن نظـرك يف اسـتجالب اخلـراجعمـارة األرضليكن نظـرك يف للجباية و 
اجلبائيــة الدوليــة يف الــدول األنظمــةاســتغالل التعــاون الــدويل كمــدخل حلوكمــةأنّ الواقــع يؤكــد ، و 4هلــك العمــارةرب الــبالد وأعمــارة أخــ

التنميـــة أهـــدافبالتــايل ضـــمان ، و )اخلـــراج(تعزيـــز التمويــل العمـــومي، و )معـــاالعمــارة(اســـتهدف حتقيــق التنميـــة املســـتدامة املــذكورة قـــد 
الـيت تتيحهـا املاليـة األموالرؤوس ستدامة وتعزيز املدخرات و توسيع االستثمارات املمن خالل توسيع الوعاء اجلبائي و الشاملة املستدامة

إفريقيــايف بلــدان مشـال أننـاجتــرع اخليبـة مــن احلسـرة و إالا يف الوقــت الـذي ال منلــك املســتدام عامليًـبــالنمو املرتفـع و ، املوسـومة 5اإلسـالمية
الـيت امتلكـوا فيهـا خـربة مهنيـة وعلميـة اإلسـالميةجوانـب املاليـة إالنربم معاهدات تعاون يف امليـدان اجلبـائي مـع فرنسـا يف كـل اجلوانـب 

اتمعيةتوجيه استغالل ، ستكون غصة يف حلق كل من ختلف عن 2009تقنية منذ سنة و مالية و  ارد  ملو ا لك  فرص املواكبة أهدرو ،ت
اتمعية التنموية و  ات  قدر ل لك ا اب لت يع ال يعـاين مـن الصـعوبات و إلنفاذهـامناسـب أعمـالوجـود منـاخ ، رغمالشاملةاملستدامة و االست

1Consul des impôts(France): la concurrence fiscale et entreprise 22éme rapport au président de la république, 2004, pp196-
173.
2Marc Leroy: la fin des paradis fiscaux?, petites affiches, 12 juin 2012, N° 117, p 10.
3 Jean Arthus: rapport d'information sur La finance islamique, N° 329/2007, p05, sénat, république française.

، 1954نھج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب، شرح الشیخ محمد عبده، تحقیق العزیز سید، بیروت، مكتبة األندلس، الطبعة األولى، : محمد الشریف الرضى4
.18، ص 4ج

5Voir les:
- Bulletin officiel: des impôts N° 78 du 24 aout 2010: 4FE/S2/10 régime fiscal applicable, le sukuk d'investissement
- Bulletin officiel: des impôts N° 4FE/09 du 25/02/2009.
- Bulletin officiel: des impôts, le régime fiscal applicable, la murabaha, 25/02/2009.
- Bulletin officiel: des impôts N° 4FE/S3/10 , le contrat d'ijara, 24/08/2010.
- Bulletin officiel: des impôts N° 4FE/S4/10 , le contrat d'istisnaa, 24/08/2010.
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واللغويــة واالجتماعيــة جــة لالختالفــات السياســية واالقتصــادية ينتOCDEمنظمــة أواألوريبالحتــاد يف ااألعمــالالــيت تعرفهــا بيئــة 
رغـــم تلـــك الصـــعوبات،اســـتطاعتلتنافســـية اجلبائيـــة الدوليـــة و اجلبائيـــة اأنظمتهـــاواكبـــت تلـــك البيئـــة و مـــع ذلـــك اســـتوعبت و ،والبيئيـــة

املسـتوعبة للتنافسـية اجلبائيـة الدوليـة يف اإلصـالحاتفحـص إنّ ، لبيئـة اعملهـاكرافـد تنمـوي مسـتدام اإلسالمياالستفادة من التمويل 
ة اجلبائيـاإليـراداتيف مسايرة تلك اجلوانب املتناسقة بني مسـتويات احلفـاظ علـى اجلبائيةأنظمتها، يدرك مرتكزات OCDEمنظمة 

الشركات بني أرباحيعكس ذلك مؤشر معدل الضريبة على و ،املؤسسات والشركات يف بيئة األعمالأداءمستويات للخزينة العمومية و 
اموعة ان  لد :التايلكيفيات ترشيده ملسايرة التنافسية اجلبائية الدولية كما تربزه معطيات اجلدول و ،ب

:)2013-2000(للفترة OCDEالشركات في بلدان منظمة إخضاعمعدل :)5-2(الجدول 
)%الوحدة ب(

2013-2000نسبة التغير 200020012002200520092013البلد
3430303030304استراليا
40.240.240.23434346.2بلجيكا
44.642.138.636.636.136.18.5كندا
37.836.435.435.435.4352.8فرنسا
5238.939.940.238.938.913.1المانيا
3736363433334ايطاليا
40.940.940.939.539.539.51.4اليابان
30.830.829.729.729.727.53.3كوريا
3535353535350اسبانيا
3333333033303تركيا

3030303030300بريطانيا
39.439.339.339.439.339.30.1أ.م.الو

OCDE33.632.531.330.729.828.74.9معدل المتوسط
base des données fiscales de l'OCDEعلى معطيات الطالب بناءً إعدادمن : المصدر

اســتطاعت جعــل منظمتهــا اجلبائيــة (OCDE)التنميــة االقتصــادية و منظمــة التعــاونأعضــاءبلــدان أنّ أعــالهتوضــح معطيــات اجلــدول 
ممـا إليهـاالشـركات خـالل الفـرتة املشـار أربـاحتغـريات علـى معـدل الضـريبة علـى إدخـالمتكنـت مـن و ،بة للتنافسية اجلبائية الدوليـةمواك

نها موعة من تبادل حصة  مليـار 1300املباشر جتـاوز األجنيبلالستثمارمن اكتساب تدفقات و ،من التجارة العاملية%60مك
2014ايــــة $مليــــار1600بلــــوغ حجــــم و ، 2013ســــنة $مليــــار 1450توقــــع جتــــاوز حــــدود و 2012خــــالل ســــنة $

يف اجلزائــر للفــرتة للشــركات العاديــة األنشــطةأربــاحمبعــدل الضــريبة علــى مبقارنــة تلــك املعطيــات، و 20151ســنة $مليــار 1800و
املباشـر مل األجنـيبجاذبيـة االسـتثمار نّ إرغـم ذلـك فـ، و (OCDE)املعـدل املتوسـط لبلـدان جنده مل يتجاوز)1998-2014(

:أدناهتكن ذات قيمة كما يربزه اجلدول 

1CNUCED: rapport sur l'investissement dans le monde,2013 p IX.
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:)2014-1998(بالجزائر للفترة المباشراألجنبيالشركات وتدفقات االستثمار أرباحمعدل الضريبة على :)6-2(الجدول 
200520062007200820092014-1998السنواتالبيان 

%23%25%25%25%25%30%38%بالالمعدل
/1.081.81.62.72.8/$ممليار .أ.مبلغ إ

متــدين باملقارنــة باملعــدل يف بيئــة األعمــال اجلزائريــة الشــركات ألربــاحاجلبــائي اإلخضــاعمعــدل أنّ ه بــالرغم مــن نّــأأعــالهيبــني اجلــدول و 
ـط موعـــة  توســ ذلـــك مل يســـاهم يف تـــدفقات أنّ إال،عالقـــات كثيفـــة جـــدااجلزائـــر مبعـــامالت و البلـــدان الـــيت تـــرتبط مـــع(OCDE)امل

مؤشـرات التنافسـية أهـمكمـا تؤكـده املراتـب الدوليـة يف اجلزائريـة  مما يوحي بضعف التنافسـية اجلبائيـة،للجزائراملباشر األجنيباالستثمار 
اا  ـالل مؤشــــــــر ـن خـــــــ ـة مـــــــ لدوليـــــــ ـة ا احلجــــــــم الســــــــاعي الجنــــــــاز الواجبــــــــات اجلبائيــــــــةعــــــــدد الــــــــدفعات املتغــــــــرية يف الســــــــنة و (اجلبائيـــــــ

قارنة مع دول املغرب العربباملأدناهكما يبينه اجلدول )شبه اجلبايةمركب من اجلباية و (الكلي اإلخضاعكذلك معدل و ،لسنةيف ا
:)2012-2011(الترتيب الدولي للجاذبية الجبائية لبلدان المغرب العربي للفترة :)7-2(الجدول

السنةالبلد
183الترتيب العالمي من 

دولة
الدفعات الجبائية مؤشر 

السنوية
عدد الساعات النجاز 

اإلجمالي الجبائي السنوي
الشاملاإلخضاعمعدل 

2011168116161496الجزائر
201216496162172

20111249314599المغرب
201210859102141

2011581541155تونس
2012611744158

Source: rapport de pwc, paying taxes 2011-2012

ـــر تعتـــرب أنّ أعـــالهيوضـــح اجلـــدول و  ـــاورة بيـــة جبائيـــة مقارنـــة بالـــدّ األقـــل جاذاجلزائ ا كمـــا يؤكـــد ترتيبهـــا الـــدويل ،)املغـــرب وتـــونس(ول 
ترشــيد النظــام اجلبــائي للجزائــر ممــا يســتوجب،أعــالهيف املؤشــرات الثالثــة املــذكورة دولــة)183مــن 161(جــدااملتــأخرةيف املراتــب 

.األعمالالستيعاب التنافسية اجلبائية الدولية يف مناخ تعزيز مقوماتهو 
.وليةلالتفاقيات الجبائية الدّ لبيةالسّ الخارجيةاآلثاراشد في معالجة الرّ ظام الجبائي النّ دعائم: المطلب الثاني

الدوليـة مـن مقاربـة األعمـالة املـال و علـى بيئـأثرهـالالحتادات اجلمركية و األساسيةا لتحليل النظريات ا بالغً الفكر اجلبائي اهتمامً أعطى
ة التضــحيأساســهاتلــك االحتــادات مــن مقاربــات عديــدة إبــرامتعمــق ذلــك االهتمــام يف البحــث عــن متطلبــات ، و 1اإلقليميــةالتكــتالت 

لشـديدة علـى يف مواجهـة التنافسـية اجلبائيـة ااألساسـيةاخلـدمات محايـة للسـلع و بائيـة عمومـا لضـماناجلبالتخفيف من القيود اجلمركية و 
بـني متطلبـات ، و 2القطـاع اخلـاصو باألسـواقوجد جتاذب فكري شديد بـني مقتضـيات احلريـة االقتصـادية املرتبطـة الساحة الدولية، مما أ

دمــج مســعى التعــاون الــدويل علــى مســتوياته إىلاألمــرايل تطــور بالتــو ،ظيفــة االقتصــادية لدولــة التنميــةالو إطــاراحلمايــة االقتصــادية يف 

.23التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة، مرجع سبق ذكره، ص: سامي عفیف حاتم1
2 Allen winters: regionalism versus multilateralism, op-cit, p03.
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قواعـد النظـام اجلبـائي أخـرىهـو مـا دفـع مـرة و ،1باملنهج التنموي النافـذبنموذج احلكم السائد و ) األطرافمتعددة أوالثنائية (املختلفة 
الوظيفي لتعظيم االستفادة مـن األداءبل شغلت احليز اهلام يف ،توجيه مسار التفاوض الدويليف ضبط و أساسيةمكانة تبوأإىلالدويل 
الوظيفي للنظـام اجلبـائي الراشـد األداءعلى مستوى هذا و .واحدآناخلارجية يف آثارهامكافحة معاجلة و إىلو ،التفاقيات الدوليةتلك ا

يقوم أنْ من جهة معاكسة لذلك االجتاه جيب و ،التنمية الشاملة املستدامةألهدافمن كونه يستوعب التنافسية اجلبائية الدولية املعززة 
ية، التنميــة الشــاملة املســتدامة مثــل التهــرب اجلبــائي، اجلنــات الضــريبألهــدافاخلارجيــة املعيقــة لآلثــاراملكافحــة للمعاجلــة و بــدور وظيفــي 

األمـــناقتصـــاد اجلرميــة املنظمــة خاصـــة املســتهدفة خلخلــة أواألســوداالقتصــاد القـــذرةاألمــوالغســيل التلــوث البيئــي، الوبــاء الصـــحي
لــألداءالتصــوري اإلطــارمــن هــذا وكــل مــا يتعلــق بــاجلرائم املاليــة واالقتصــادية الدوليــة، و ،الــدويلاإلرهــابالقــومي علــى شــاكلة متويــل 

سياسـية، "مركبـة بأهـدافدوليـة عظمـى أحجـامتنافسـية كـربى و أشـكاليأخـذاالتفاقيـات إبـرامأصـبحالوظيفي للنظام اجلبـائي الـدويل 
يعـد لالتفاقيـات الثنائيـة وزن مل القـومي لكـل تلـك اجلوانـب، و األمـنمشول إطاريف " أمنيةكرية و عسو بيئيةاقتصادية ومالية واجتماعية و 

إفريقيــاوتركيـا و إفريقيــاوفرنسـا و ، 3إفريقيــا، والصـني و 2إفريقيــاو أمريكـااتفاقيـات كــربى مثـل إبــرامعلـى الســاحة الدوليـة طغىر فيهـا بــل يـذك
وليني مـع وجـود اتفاقيـات تلك االتفاقيات الدولية الكـربى مـن قبـل الفـاعلني الـدّ إبرامإن تزامن حىت و اخل، و ...4إفريقياو األوريباالحتاد و 

اط ا من توازن املصاحل اجلبائية و ثنائية فإنّ  اخلارجيـة لتلـك لآلثـارمنافـذ ، ممـا يشـكلاألقـوىوظيفي سيكون لصاحل الطرف أداءما ين
الواجبـة اآلثـارمـن تلـك و ،االتفاقيات والتعاون الدويلتلكيكافحها النظام اجلبائي الراشد ضمن منظوريعاجلها و أنْ االتفاقيات جيب 

:املعاجلة جند
لألثرالتنظري إىلاجلبائي املايل و اجته الفكر : المعالجة الجبائية لتمايز االرتباطات التبعية على الشراكة الجبائية الدولية:أوال

نظريات إليه، كما تطرقت باألقوىاالرتباط أوما يعرف بنظريات التبعية إىلتوصل و ،يف بعده الدويلالتارخيي على املسار التنموي
االرتباط ثر التبعية و أالكتشاف و اإلسالمي سبق الفكر أخرىذلك التنظري يف امليدان اجلبائي الدويل يؤكد مرة إسقاطاملركز واحمليط، و 

إىلرائدة علمية إشارة، يف 5"املغلوب مولع دائما بتقليد الغالبإن"فقد توصل ابن خلدون ،ا على خصوصيات دولة التنمية
بثالث ثوابت ن جباية العامل الثالث تتسم بأتأكدقد بناء دولته و أسسيف و ،للمستعمر يف منظومته املؤسسيةاحملاكاةسيطرة نظرية 
األهدافاملالية على بقية األهدافأولويةو الستعمارياجلبائي ااإلرثعدم القدرة على التملص من (جبائية تتمثل يفسوسيولوجية

ظهر قد أو 6)الطبقات احملكومةقوة جديدة بني الطبقات احلاكمة و اجلبائي االستعماري على تكوين عالقات اإلرثيعمل ، األخرى

1 Marianne hmarchand: the political economy of new regionalism the third world, quarterly, London 2005, p 209.
على جدول األعمال إفریقیا، أھمیة جغرافیة واستراتیجیة - االستراتیجیة األمریكیة في غرب إفریقیا، وثیقة األمن القومي األمریكي: عمرو عبد الكریم2

www.almoslim.net، الموقع   20/09/2002األمریكي منذ 
، 2005اتفاقیة لتجنب التھرب الضریبي، القاھرة سنة 29دولة افریقیة،و41التقریر االستراتیجي اإلفریقي، الصین توقع اتفاقیة تجاریة مع : محمد أبو العنین3

.330ص 
.الخ...رتغالبالب2007بمصر، واتفاقیة لشبونة سنة 2000، واتفاقیة القاھرة سنة 1995اتفاقیة برشلونة : من أھم االتفاقیات4
.المقدمة، مرجع سبق ذكره:ابن خلدون5

6Neaosyvathen P, le rôle de l'impôt dans les pays en voie de développement L.G.D, 1974, pp 118-119.

www.almoslim.net
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اتمع و ال شيء يوضح"أمهية العامشوميرت ئص  حضارته مثل السياسة اجلبائية املتبعة خصا
أنكثري من املهتمني أوعزقد ، و 1"فشل دور النظام اجلبائي يف التنميةأومن طرف اهليئات السياسية فعلى هذه اهليئات يتوقف جناح 

يعمل به، ما كإرثعليها الدولة املستقلة  أبقتهي امتداد للمنظومة املؤسسية االستعمارية اليت إمنا،الدوليةلالتفاقياتالسلبيةاآلثار
،نافسية اجلبائية الدوليةتعمقت تلك االرتباطات بفعل التأنْ ما لبثت من نشوء دولتها و األوىل

2التبعية اجلبائية على تعظيم االستفادة من التعاون اجلبائي الدويلالتنمية مما عمق فجوة االرتباط و حاجة تلك البلدان لتلبية متطلبات و 

من قبل الدول الفاعلة على تأكيدهكما مت ،يف جاذبية االستثمار الدويلالدويل و األعمالالذي ميثل مكانة هامة جدا يف مناخ 
بفرنسا األعمالالتنافسية اجلبائية يف مناخ أمهيةحتقيقا على األمريكيةالتجارة غرفة الصناعة و أجرتحيث ،ي الدويلاملسرح اجلبائ

،مقارنة بسهولة قانون العملاألعمالنتائج هامة حول مكانة التنافسية اجلبائية يف مناخ إىلتوصل ذلك التحقيق ، و 2012سنة 
الشكلمنظومة القواعد التجارية كما مت جتسيده يف براءات االخرتاع والتوكيل االستثماري و إجراءاتو االجتماعيةاألعباءختفيض و 

:التايل
:األمريكياألعمالمكانة القانون الجبائي الدولي في مناخ : )4-2(الشكل 

تبسیط قوانین العمل و استقرارھا27%

وضوح القواعد الجبائیة22%

تخفیض االعباء االجتماعیة21%

تبسیط اجراءات براءات االختراع20%

تبسیط القواعد التجاریة10%

Source: chambre de commerce et d'industrie paris 2012.

األعمـالمـن عوامـل اجلاذبيـة لالسـتثمار يف منـاخ %43نسـبةشـبه اجلبائيـة تشـكلاملنظومة اجلبائية و أنّ يتضح من الشكل السابق و
نظـام ترشـد الأنالضـعيفة يف قـدرات التفـاوض اجلبـائي الـدويل مما يدفع بالبلـدان التابعـة و ،أمريكاى الدول الكربى على غرار فرنسا و لد

.للتقليل من تلك الفجوةالتعاوين الدويل اجلبائي يف بعده االتفاقي و 
التجــــانس اجلبــــائي :معالجــــة االزدواج الضــــريبي الــــدولي ومكافحــــة الجنــــات الضــــريبية:ثانيــــا

الــيت االتفاقيــات اجلبائيــة الدوليــة و يف،اخلطــرية علــى دور دولــة التنميــة املســتدامةاخلارجيــة الضــارة و اآلثــارمعاجلــة إىل،يف بعــدها الــدويل
مســـار تعـــاوين دويلإطـــاريف ،البيئيـــةالسياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة و مســـتحدثة أيضـــا، ارتبطـــت ة اجلوانـــب أبعـــادا مركبـــأخـــذت

.80السیاسة الضریبیة و استراتیجیة التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص: عبد السالم أدیب1
حتى في مسعى التكتالت تمثل بلدان المترھلة واالستبدادیة الحكم نموذجا واضحا لعالقة التبعیة االستعماریة في أبعادھا االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بل2

ضمن اتفاقیات وبناء سیاسیة اإلقلیمیة الحدیثة أظھرت عودة قویة وبشكل علني في صراع المصالح والتنافس على البعد الجغرافي في االستعمار الماضي
.واندماجات حالیة الصورة المجسدة لذلك تحتلھا بلدان إفریقیا حالیا
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العــابر للقــارات جتــاوز و مظــاهر الفســاد املــايل الــدويلكأحــدجــرائم دوليــة بــالتهرب اجلبــائي الــدويل  خارجيــة و آثــارملواجهــة ،1مســتحدث
األمــرازداد و وجتــارة الســالحاإلرهابيــةاجلماعــات ريــب البشــر واالجتــار بــاجلنس واملخــدرات واملرتزقــة و إىل

السياســـــــية األنظمـــــــةشـــــــبكات التواصـــــــل االجتمـــــــاعي هلـــــــدم ات العوملـــــــة مـــــــن وســـــــائل االتصـــــــاالت و بفعـــــــل تطويـــــــع منتجـــــــخطـــــــورة
ـــــإلو ،رمتهـــــاب ـــــك الوضـــــعية اخلطـــــرية ف ـــــب باملعاجلـــــة و النظـــــام انّ تل ـــــائي الراشـــــد مطال ـــــات اجلجلب ـــــةاملكافحـــــة للجن أساســـــا، الناجتـــــة 2بائي

مـن 3املكافحـةاجلـة و بالتـايل يسـتلزم إعمـال دور املعة التنافسـية اجلبائيـة الدوليـة، و انعـدام اليقظـت االتفاقيـات اجلبائيـة الدوليـة و من فجـوا
:خالل

.4الرقابة  اجلبائية على الشركات متعددة اجلنسيةترشيد √
تفعيــل اليقظــة ، و 5مراقبــة الســرية املصــرفيةستشــراف التهــرب اجلبــائي الــدويل و الــدويل ضــمن لوحــة القيــادة التفعيــل الــتحكم اجلبــائي √

.بائية الدوليةالتنافسية اجل
لــوال تواجــد إذالتمــايز اجلبــائي الــدويل حملاربــة نشــوء اجلنــات اجلبائيــةن ل مــبضــبط تــوازن املصــاحل اجلبائيــة ويقلــة ترشــيد اجلبايــة الدوليــ√

6باية عالية ملا وجدت جنات جبائيةاجلبائية اليت متارس جاألنظمة
"Sans en fers fiscaux il n'y aurait pas de paradis fiscaux

الردع ومن حيث املكافحة و ،صادية الدولية من حيث املعاجلةاالقتيف تتبع حركات اجلرائم املالية و تفعيل دور القضاء اجلبائي الدويل √
اجلبـائي اإلنصـافالفنيـة يف مسـعى بـادل اخلـربات اجلبائيـة التقنيـة و تإىلو ،ص االتفاقيـات اجلبائيـة الدوليـةمقتضـيات نصـو إىلباالستناد 

.سبل حتقيقه على املستوى الدويلو 
ميثــل : اعتمــاد إســتراتجية شــاملة للجبايــة الدوليــة بــالتركيز علــى االســتعالم الجبــائي فــي مكافحــة الجــرائم الجبائيــة الدوليــة:ثالثــا

التنميــة الشــاملة املســتدامة بأبعــاداالســتعالم اجلبــائي الــدويل أســاس اليقظــة التنافســية اجلبائيــة الدوليــة يف إظهــار آثارهــا اخلارجيــة الضــارة 
مـن خـالل اسـتغالل ، 7شـاملة للجبايـة الدوليـةإسـرتاتيجيةاالتفاقيات اجلبائية الدولية جمال حيوي هام العتماد قات و وتوفر شبكة العال

رصـدعلـى و ،القـذرة عـرب احلـدوداألموالالا على حتركات استشراف مآت ومجعها وحتليلها و االستعالم اجلبائي الدويل يف توفري املعطيا
ـــــــــــــــدويل بكـــــــــــــــل املـــــــــــــــايل و اإلجـــــــــــــــرامحتركـــــــــــــــات شـــــــــــــــبكات  ـــــــــــــــاره مأصـــــــــــــــنافهاالقتصـــــــــــــــادي ال القـــــــــــــــومي لألمـــــــــــــــنوض قـــــــــــــــباعتب

الـوظيفي للنظـام األداءنـه يشـكل حتـديات صـعبة علـى فإاإلطـارمـن هـذا و ،قات التنمية الشاملة املسـتدامةكرب معو وبالتايل من أ، العام

وصول إلى شراكة وتعاون المتفحص ألغلب االتفاقیات الدولیة متعددة األطراف أو الثنائیة فإنھا تركز على الجوانب األمنیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة لل1
.لجبائیة والمعاییر الفنیة للصحة والبیئة والحمایة االجتماعیة والشفافیة المجتمعیةمن مدخل القواعد ا

2Marc Leroy: mondialisation et fiscalité, la globalisation fiscale éd harmattan, paris 2006, op-cit, p30.
3Effraye Owens: combattre les pratiques fiscales dommageables, l'observateur de l'OCDE, N° 215, janvier 1999.
4T. lambert: paradis fiscaux, la filière européenne, manière de voir N° 102, le krach du libéralisme 2009, p 26.
5 Jacques fontanelle: globalisation économique et sécurité internationale, introduction à la géoéconomique, OPU, Alger
2005, p 11.
6Serlooten Patrick: droit fiscal des affaires, tome 3,p 865.

دولة تعقد مؤتمرات 70)2013(، مقرھا ھولندا، تضم في عضویتھا حالیا 1988توجد جمعیات غیر حكومیة مثل الجمعیة الضریبیة الدولیة تأسست سنة 7
.فسیة الجبایة الدولیةسنویا لمعالجة االثار الخارجیة لتنا
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الرتبـاط اقتصـاد اجلرميـة املنظمـة بتطبيقـات ،املكافحـةواحلمايـة و يف جمـال املعاجلـة و ،ائيـة الدوليـةاجلبائي الراشد يف مسار االتفاقيـات اجلب
الفعاليـة يف محايـة القـدراتالبشري املتميـز خبصـائص الكفـاءة و الرأمسالميثل مرتكز و ،التكنولوجياإلبداع

األساســييعتمـد بناؤهـا اإلسـرتاتيجيةتلـك إطـالقنّ فـإعلـى هـذا املســتوى الـوظيفيليـة و الشـاملة للجبايـة الدو فشـل تلـك اإلسـرتاتيجية
االزدواج الضـرييب يف مـن منـع الغايـة أنّ حبيـث ،واحـدآناالقتصـادي يف واج الضـرييب مـن مدخلـه القـانوين و اتفاقيات تفـادي االزدعلى 
ورؤوس األمـوال اخلـدمات السـلع و ركيـةالوجهـة حلدولـة و املنشأدولة نياالتفاقيات اجلبائية الدولية بلعالقات و لة باملثل طبقا لاملعامإطار

:رشد من خاللتأنجيب ، واليتالتكنولوجيو داعياإلبوالكفاءات وحتويل التطور
اتمعيـة الالبيئـة والسـاحلدود مبا فيها معايري الصـحة و التقنية املتعلقة باحلركية عربئية دولية لكل املعايري الفنية و بطاقة جباتأسيس√ مة 
.)تلك العملية برمتهاالنفايات الضارة منكيفية التخلص من خملفاتإىلاستهالك بل و توزيع و وإنتاج و استثمار(

.التهرب اجلبائي الدويلو الغشمن حيث وطنية الغري الشركات و األعواناعتماد بطاقة جبائية دولية لكل √
هــدر لتقلــيصالتواصــل الــدويلباســتغالل شــبكات االتصــال و القــذرةاألمــوالتكــوين بنــك معطيــات لعمليــات رصــد حتركــات رؤوس √

اتمعية ات  قدر ل ق مجة للتنمية ما يرتتب عليه من عوائاهلادف خللخلة النظم السياسية و الدويلاإلرهابمتويل مصادرعلىالقضاءو ،ا
.الشاملة املستدامة

األبعـاداالسـتعالم اجلبـائي لكفـاءات مهنيـة جبائيـة ذات تكـوين دويل يف معاجلـة إسناد√
اــــــاالت ميكــــــن معاجلتهــــــا باســــــتخدامو ،ويض األنظمــــــة السياســــــيةقــــــيف تاســــــتغالل املرتزقــــــةالبشــــــر و  ـك  ـل تلـــــ اجلبــــــائي اإلنفــــــاقكـــــ

جتـارة دوليـة أصـبحتاهلجرة السرية الدولية اليت واليت فشلت يف معاجلةاالتفاقيات الدولية بحسيف املصدر قبل املكافحة يف املصب 
يل قـدر حسـب دراســة للبنـك الــدويل االسـتعالم اجلبــائي الـدويل يف حماربـة التهــرب اجلبـائي الــدو أمهيــةأنو ،ة مـن كــل متابعـة جبائيـةقـمار 
حجـم التهـرب إظهـارقـد مت يف نفـس الدراسـة و ،1$مليـار500إىل350مـا بـني 2009خالل سنة (CNUCED)منظمة و 

:حسب املعطيات التالية)2013-2007(للفرتةOCDEاجلبائي الدويل يف بعض بلدان منظمة 
OCDE)إ.و.ن.ممنظمةبلدان إحصائيات بعض:)8-2(الجدول  :)2013-2007(للتهرب الجبائي للفترة (

€تقديرات التهرب بمليون 20072008200920102013البلد

436.43.943.143.54433.626بلجيكا
43.743.542.542.944.2158.736فرنسا
--43.2434342.942.9ايطاليا
37.337.130.932.331.672.709اسبانيا
--24.124.224.625.725تركيا

35.835.834.234.935.574.032بريطانيا

1Bernard gastagede: lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale internationale: la nouvelle donne, revue française de
finances publiques, N° 110, 2010, p03.
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Source; statistique fiscaux des pays de l’OCDE, l'estimation fraude fiscale, richard Murphy, février 2015.

حيـث تشـري التهـرب اجلبـائي الـدويل قـد بلـغ مسـتويات عليـا يف بلـدان متطـورة مثـل فرنسـاأنّ تظهـر أعـالهكانت معطيات اجلدول إذاو 
خسـائر 2010خـالل سـنة األمريكـيقـدر جملـس الشـيوخ حيـث،€مليار72مبلغ اسبانياو €مليار 158مبلغ ات إىلتقدير ال

، خبسـارة 20132خـالل سـنة األوريباالحتـاد إليـهنفـس التقـدير توصـل ، و 1سـنويا$مليـار1000بقيمـة اجلبائية الدولية اإليرادات
ال شـــك ســـيكون اإلفريقيـــة البلـــدانالناميـــة و حقيقـــة التهـــرب اجلبـــائي الـــدويل يف البلـــدان كشـــف، فـــإنّ 3أوريبلكـــل مـــواطن 2000€

اتمعيـة و مما يدفع فعال إىل ترشيد النظام اجلبائي لكشـف ،متخذ قرارمذهال لكل باحث ومتابع و  ارد  املـو ار  ـد إه ـة  يق اإلفصـاح عـن حق
.النامجة عن فجوات االتفاقيات الدوليةعوائق التنمية الشاملة املستدامة

1 Jeffrey Owens: améliorer la transparence fiscale : état des lieux des travaux menés par l’OCDE, revue française de
finances publiques N° 110/2010.
2Projet de rapport portant sur la lutte contre la fraude: l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, parlement européen,
commission des affaires économiques et monétaires, 29 janvier 2013, p03.
3 Ibid, p08.
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: خالصة الفصل
ـناشد يف مسايرة دور دولـة التّ ظام اجلبائي الرّ الوظيفي للنّ األداءظري ملكانة صور النّ عاجل هذا الفصل التّ  املة املسـتدامة بتوصـيف ميـة الّش

التنميــة املســتدامة يف ظــل أنشـطةو األعمــالعلــى مسـتوى منــاخ و ،وليــةوالدّ الوطنيـة بأبعادهــااملنظومـة املؤسســية ضــمنمكانتـه الســيادية 
ظـــــــــــــام اجلبـــــــــــــائي الراشـــــــــــــد لـــــــــــــذلك حـــــــــــــاول اســـــــــــــتقراء مرتكـــــــــــــزات النّ و ،وليـــــــــــــةنافســـــــــــــية اجلبائيـــــــــــــة الدّ لـــــــــــــى التّ العوملـــــــــــــة املـــــــــــــؤثرة ع

ـــأداءيف  الضـــارة هآلثـــار مكافحـــا ومعاجلـــا و ،التنميـــة الشـــاملة املســـتدامةأبعـــادو أهـــدافا للبعـــد الـــدويل باجتـــاه دور مـــزدوج االجتـــاه داعًم
ـا ممّـ،كنولوجيـة خلـرق السـيادة اجلبائيـةالتّ قنية واملعلوماتيـة و ورة التّ ة اليت واكبت الثّ وليلالتفاقيات اجلبائية الدّ  ري لرتشـيد تصـوُّ إلطـارسأّس

ــــــدولــــــة التّ دور اشــــــد يف جتســــــيد ظــــــام اجلبــــــائي الرّ الــــــوظيفي للنّ األداءززلدوليــــــة مبــــــا يعــــــاجلبايــــــة ا باالرتكــــــاز ،املة املســــــتدامةنميــــــة الّش
اا، ومبـويف استيعاب عوائقها و ،املة املستدامةنمية الشّ بات التّ اقتصاد املعرفة يف مسار متطلَّ إنفاذو البشرياملال رأسعلى  ا يـدفع حتدي

.اشد يف معاجلة تلك العوائقظام اجلبائي الرّ بالبحث يف الفصل املوايل عن حدود النّ 



لثثاالفصل ال
تدعيم  النظام الجبائي الراشد في  قدرات

التمويل وضمان االستثمار المستدام

.قدرات النظام الجبائي الراشد في تدعيم التمويل المستدام: المبحث األول√
القدرات الخارجية  الداعمة  لألداء  التمويلي المستدام النظام :المبحث الثاني√

ترشيد تخصيص الموارد  ،التمويل الدولي، ادراج المالية (الجبائي الراشد  
)االسالمية

قدرات النظام الجبائي الراشد في تحفيز االستثمار : المبحث الثالث√
.المستدام

ثمارات العامة والمبتكرة لتدعيم االستثمار قدرات االست: المبحث الرابع√
.المستدام
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:تمهيد
، ومـوازين القـوى السـائدة والسياسـيةتعكـس الرتكيبـة االقتصـادية واالجتماعيـةمـرآةظام اجلبائي يف منظومة أي بلد كـان، ل النّ ميثّ 

ملـــواطن اشــد يعكـــس العالقــة احليويــة بــني اظــام اجلبــائي الرّ النّ البلــد خــالل فــرتة مــا مـــن تارخيــه، و لـــذلك اتمعيــةبــني خمتلــف املكونــات 
قابة مبختلف أشكاهلا للحفاظ على املال اليت تساهم يف حتسني احلصيلةقة املواطنة الفاعلة واملسئولةوالدولة، أي عال اجلبائية بتفعيل الّر

ومـن حيـث التخصـيص للنظـام اجلبـائي الراشـدفع من قرات التمويل املستدامللرّ العامةلإليراداتالتحصيل ، من حيث التأسيس و العام
يعكـس حركيــة م اجلبـائي الراشـد أنْ ممـا يرتقــي بالنظـا،رتقيـة وتـدعيم االسـتثمار املسـتداملالعموميــةنظـام امليزانيـة بفقـات العامـة تنفيـذ النّ و 
أنال شـك و ،التمويل املستدامز على نظام االستثمار املستدام و باالرتكا،ذات العالقةاألطرافطبيعة التّ و 
ا بذلك علـى صـفته  ظام اجلبائي الراشد يكون بدوره حمل تطور مستدام، حمافظً بالتايل فالنّ األنظمة متغرية ومتطورة باستمرار، و ل تلك ك

ـــة و عاكســـة لطبيعـــة الدكمـــرآة ـــنظـــام احلكـــمول ـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة و ، مبـــا جيّس ضـــمن دائـــرة إدارة احلكـــم، ورســـم البيئيـــة د احلركي
للضـبط والتوجيـه نظـاماملستدامة، ليس لكونه جوهرهـا وأساسـها فحسـب، بـل بارتكـازه علـى خصوصـياته الذاتيـة كالسياسات التنموية

اتمعية العامة ملختلف أبعاد التّ والرّ  بة  اه محركـان للـدفع اجتـات ىف تعزيـز التمويـل واالسـتثمار كلـه مـن قـدر امة، ملاملة املستدانمية الشّ قا
:التاليةاملباحثحه يف نمية املستدامة كما نوضّ التّ 
.لمستداماشد في تدعيم التمويل اظام الجبائي الرّ النّ قدرات:األولالمبحث √
اشــد مــويليالتّ القــدرات الخارجيــة الداعمــة لــألداء:المبحــث الثــاني√ ترشــيد تخصــيص المــوارد (المســتدام الّنظــام الجبــائي الّر

)دراج المالية االسالميةالتمويل الدولي، إ
.اشد في تحفيز االستثمار المستدامظام الجبائي الرّ قدرات النّ : حث الثالثالمب√
.قدرات االستثمارات العامة والمبتكرة لتدعيم االستثمار المستدام: المبحث الرابع√
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.النظام الجبائي الراشد في تدعيم التمويل المستدامقدرات:المبحث األول
ظــام الــوظيفي للنّ األداءخمرجــات أهموكــنميــة املســتدامة نظــام التّ دعــائم مــن أساســيةكدعامــة ،التمويــلإىلق هــذا املبحــث يتطــرّ 

نميـة بـات التّ توفري املوارد املالية، لتلبيـة متطلّ ، مبا يسمح هلا من فرض اجلباية و بوصفه التعبري املايل لعالقة الدولة باملواطن،اجلبائي الراشد
نقـص إىلتنسـب أنأكثـر تعقيـدا مـن ،نميـة املسـتدامةقضـية متطلبـات التّ أنّ نموية الدولية التجارب التّ دتأكّ قد ، و املة املستدامةالشّ 
دية العوامــل االقتصــاو الدولــةالسياســية املرتبطــة بنظــام احلكــم و فهــي مشــكلة مركبــة تتــداخل فيهــا العوامــل ،املــوارد املاليــةقلــة التمويــل و أو

ســــلوكية املرتبطــــة بــــاملوقع والســــكاناالجتماعيــــةبالعوامــــل يم االســـتفادة منهــــا، و قـــة باســــتغالل املــــوارد وتعظــــاملتعلّ 
أوىل نقـص يعزى التقصري حنـو االسـتدامة إأنْ بذلك ال ميكن اخل، و ...والتقنيةالتكنولوجيةاإلمكانياتوباملنظومة القانونية واملؤسسية و 

نميــة فطيــة الريعيــة املــوارد بالــدول النّ تلــكةوفــر نّ ألق علــى مشــجبه تلــك املــربراتلّــكعامــل وحيــد تع،  لــة املــوارد املاليــةق
ز قــدرات متويــل التنميــة يــتعز يفاشــد ظــام اجلبــائي الرّ الــوظيفي ملخرجــات النّ بــاألداءضــمان التمويــل املســتدام يــرتبط أنّ غــري ،املســتدامة

:اجلوانب التاليةملتظمنة يف باالستناد للقدرات ا، الشاملة املستدامة
.املايل املستداماألداءضمان يف ،الذاتية للنظام اجلبائي الراشدالقدرات√
.قدرات النظام اجلبائي الراشد يف تعزيز مصادر متويل التنمية الشاملة املستدامة√
.ل املستداموالتمويجتويد التغذية العكسية لإلنفاق العام للرفع من الطاقة اجلبائيةقدرات √

المالي المستداماألداءالذاتية للنظام الجبائي الراشد و ضمان القدرات: المطلب األول
اع القـــرار صـــنّ و ،مفكـــري علـــم املاليـــة العامـــةإمجـــاعالـــيت حـــازت علـــى ،األساســـيةالوظـــائف أوىلاملـــايل للنظـــام اجلبـــائي األداءل ميثّـــ

ـــــــات نمـــــــوي التّ  ـــــــى حـــــــد ســـــــواء، رغـــــــم وجـــــــود تباين ـــــــة ،اختالفـــــــاتو عل ـــــــألداءيف تقـــــــدير احلـــــــدود املالي ـــــــوظيفي للنّ ل ـــــــائيال ظـــــــام اجلب
التنظيميـة و املؤسسـية واهليكليـة تـهظـام اجلبـائي ومنظومذاتيـة النّ ا مـن ا هلـمب،التحكم يف الوظيفة املاليةإليهايف تفسري العوامل اليت يعزى و 

العامـةاإليـراداتهيكـل ، و النـاتج الـوطيناملتـوازن يف تركيبـةقيقـي املتكامـل و احلاإلنتـاجيق باهليكـل مرتبطة بعوامل خارجية عنه، تتعلّ أو
األجــلســس هلــا مــن خــالل دراســة منــاذج النمــو يف مت التأ،ظــام اجلبــائيتلــك االختالفــات حــول حــدود الوظيفــة املاليــة للنّ أنّ ال شــك و 

بنظام وجود وعدماترتبطدود تلك احلأننموية الدولية لتّ التجارب اأكدتقد ، و على املستوى النظريمناذج النمو الداخليو ،الطويل
الرتكيبــة املؤسســية لالقتصــاد السياســي يف مســعى ظــام اجلبــائي يف صــلب السياســات املاليــة العامــة، و النّ إعمــالدور الدولــة يف ، و احلكــم

ااالت التاليةوهو ماضمانات الشفافية اجلبائية و ،اجلبائياالفصاح اول  :نتن
.السياسات العامة املستدامةضبط وتوجيهيف ،اشدظام اجلبائي الرّ النّ قدرات√
.الرتشيد الشامل واملتكامل للمالية العامة الوظيفية√
ظام اجلبائي الراشد يف صنع املالية العامة الوظيفيةدعائم النّ √
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ملستدام مبجال مو االقتصادي االنّ حظي:السياسات العامة المستدامةضبط وتوجيهاشد في ظام الجبائي الرّ النّ قدرات: أوال
املة املستدامة من البعد االقتصادينمية الشّ ملنهج التّ أساسيكمدخل ،التجارب العلميةالدراسات و واسع من التفكري والبحث و 

ضمن دائرة االقتصاد ةالعدالة االقتصاديإطاراألساسيةاحلاجات إلشباع، )البشرياملادي و (املال رأسبكفاءة عالقتهو 
ّ ،السياسي لعملية التّ  لألمملأللفيةاإلمنائيةاألهدافت عنها كما عرب

بأنه1كما ثبت يف الفكر االقتصادي،دولةدور الاحلكم و أنظمةعالقتها املباشرة بقضايا صياغة السياسات التنموية ضمن ، و املتحدة
نّ فإاالشرتاكيةو السجال العام حول الشيوعية إىلأوالصناعة مشاكل عالقة الدولة بالتجارة و أومشاكل الضرائب إىلل تتحوّ عندما"

ية ال يمن  تصاد االق ات  ار األخالقيةيف مثل هذه القضايا البد من العناية باالعتبارات و األحوالحال من بأياالعتب
أو،نمية االقتصادية للبشر، غرضه الرئيسي تعزيز فرص التّ "السياسية اليت تقع خارج نطاق االقتصاد السياسي كعلمماعية، و واالجت
ية تتمثل مصادر القوة السياسو اقتصاديةألهدافاستخدامها يعىن مبصادر القوة السياسية و 'نه بأسياالقتصاد السيا"تعريفكما متّ 

ااو ،تمع تكوين لف  مبخت ية  لشرع ميكنأنه إال،إىلظر بينما ميكن النّ ، ا
ل تقليديا يف السياسة توزيع الدخول تتمثّ و ديمو االقتصااسات املتاحة لتحقيق النّ السيأدواتأنالدخول، و توزيعاستخدامها لزيادة و 

،، و ول بواسطة الضرائبالعام املماإلنفاقمبعىن ،املالية
نواتج االقتصاد عرب الزمنأوالرفع املستمر ملخرجات "هأنّ نمية الدوليةكما جاء يف تعريف الوكالة الكندية للتّ ،2"ملثل هذه املراقبة

االستفادة من الفرصو من املشاركةن هذا النمو الطبقة الفقرية ميكّ أنجيب و ،ية واالجتماعيةاجلوانب االقتصادى فيه دمجالذي يراعو 
زا هاما يف النقاش العلمي وعلى مستوى بدائل غل حيّ ال زالت تشنمية كانت و د املالية لتمويل التّ عملية تعبئة املوار إنّ . 3"ةاالقتصادي

اتساع م اجلبائي املرتكز على البساطة و ظافالنّ "توصيات املؤمترات الدولية ة الدولية و نمويلتجارب التّ ضمن اختبارات او ،صناع القرار
دات حمدّ أهمظام الضرييب من النّ يعدّ ، و 4"نمية املستدامةحتقيق التّ أريدما إذامويل املستدام مصادر التّ أهميعدّ ،القاعدة اجلبائية

مثل ما تعكسه ،األخرىاإليراداتمن األكربل النسبة الضريبية متثّ فاإليراداتلة االقتصادي يف أي دو أو الظلم االجتماعي و ،العدالة
:التايلكما يوضحه اجلدول اإليراداتإمجايلربية من اإليرادات العامة يف الدول العوضعية هيكل 

.9، ص2010، الكویت، 35االقتصاد السیاسي لعدم المساواة، المعھد العربي للتخطیط، العدد: علي عبد القادر علي1
1881تصاد السیاسي الذي نشر عام مجال ومنھجیة االق: العبارة تنسب الى جون نغیل كینز أب جون مایثارد كینز من كتابھ.

2 Collier (P): "international political economy: some African application", journal of African economies, vol 17
(supplement1), 2008, p29.
3 Agence canadienne de développement international, favoriser une croissance économique durable, www.acdc.cadi.ge
visité le: 28/03/2013.

.3تعبئة الموارد المالیة المحلیة من أجل التنمیة، مؤتمر المتابعة الدولي لتمویل التنمیة لألمم المتحدة، سبق ذكره، ص: فیتو تانزي4

www.acdc.cadi.ge
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(%)النسبة ب)2013- 2000(العامة في الدول العربية للفترةاإليراداتهيكل :)1- 3(الجدول 
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013السنوا/البيان

اإليرادات
البرتولية

61.359.257.262.165.571.973.471.476.162.368.374.574.875.5

اإليرادات
الضريبية

2628.229.925.123.919.317.917.616.021.618.916.115.617.1

غري اإليرادات
الضريبية

10.410.110.29.36.865.74.64.26.46.45.34.85.6

0.70.811.21.20.412.41.78.15.13.74.15.6أخرىإيرادات

1.61.71.82.32.52.4242.11.21.30.40.60.3املنح

إمجايل
اإليرادات

100100100100100100100100100100100100100100

.2014و2011، 2005لعربي الموحدالباحث بناءا على تقارير صندوق النقد الدولي التقرير االقتصادي اإعدادمن : المصدر

قـارب ربـع قـرن مـن اإليرادات الضريبية متثل نسبة هامة، وكربى بعد اإليرادات البرتولية يف الـدول العربيـة، ملـا يويوضح اجلدول أعاله أنّ 

عكـس مــا هـو ممكــن حتقيقــه بالنظـام اجلبــائي، الراشـد مــن تعزيــز تلـك القــدرات اجلبائيـة  وجعلهــا مســتدامة، كمـا متثــل نسـبة مرتفعــة مــن 
ج احمللــي اإلمجــايل، يف معظــم الــدول املتقدمــة، حيــث مثلــت اإليــرادات الضــريبية، كنســبة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل خــالل الفــرتة النــات

%89كمـا أن نسـبة ،1)%40إىل %26نسـب تراوحـت بـني ، يف كل مـن فرنسـا وأملانيـا والواليـات املتحـدة2012إىل 2004

مــن النــاتج %21مصــدرها الضــرائب، ومتثــل نســبة متوســطة 2012االحتــاد األورويب لســنة مــن متوســط اإليــرادات اإلمجاليــة ببلــدان 
، وانطالقــا مــن أنّ 3باإلضـافة إىل ذلــك متثــل اإليـرادات الضــريبية، اجلــزء األكــرب مـن متويــل امليزانيــة العامـة للدولــة،2اإلمجـايل لــنفس الســنة

هــم  مــن أد معاملــه ومضــمونه وتركيبتــه، ونســق تطــويره الرتباطــه بالدولــة، وهــو 
. وضائفها  للتكفل  بتوفري املوارد املالية، ، واليت جيب أن تطبق وتنفذ من خالل السياسيات العامة املستدامة

1 OCDE : tableaux compétitifs statistiques fiscales et datables 2013.
www.uppsso.eurostat.ec.gova.taa:Eurostat data2

، الموقع 9، ص2014حالة األنظمة الضریبیة، مصر، تونس، شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة، بیروت، لبنان، : ھبة خلیل وعبد الجلیل بدوي3
www.annd.org

www.uppsso.eurostat.ec.gova.taa
www.annd.org
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ــا الدولــة الســتهداف أدواتهامــة مــن أداةيفيــة املاليــة العامــة الوظتعــدّ :المتكامــل للماليــة العامــة الوظيفيــةالترشــيد الشــامل و :ثاني
اجلبائيـة هـي مـال اإليـراداتأنّ مـن مـدخل ،اشـدظـام اجلبـائي الرّ التمـويلي املسـتدام للنّ األداءدعامة كربى لضمان ، و االستدامة الشاملة
نظـام امليزانيـة إعمـالالل نفقات عامة مـن خـال،يف مصبهايصها، وإنفاذهاتشمل بالرتشيد الكامل يف ختصأنجيب ،عام يف مصدرها

ّ ملقتضــياتالعامــة كضــرورة حتميــة  تأســيس مــن حيــث ،تكامــل وظيفــة الرتشــيد للمــال العــامنّ شــيد للمــال العــامالرت
فها بوصـــتكتمـــل بـــنفس منظومـــة الرتشـــيد لنظـــام امليزانيـــة العامـــةأنجيـــب ،ظـــام اجلبـــائي الراشـــدبالنّ منوطالعامة اإليراداتحتصيل و 
آخـرمبعـىن و مـا معـا لتحقيـق السياسـة املاليـةيوجههمايل يقابل بـني النفقـات العامـة واإليـرادات العامـة، وحيـدد العالقـة بينهمـا، و تنظيم "

تتـأثر مبتغـريات االقتصـاد ،اقتصادية متكاملـةأهدافتحقيق برنامج لو، 1"فهي مبثابة البيان املايل لالقتصاد العام
مــة الــيت تتطلــب دميو و .2اتمــعأهــدافيف حتقيــق آثارهــاامليزانيــة رهنــا لقــدرة وأفضــليةمــن مث يصــبح تقيــيم ، و ؤثر فيــهالــوطين والعــاملي وتــ

اإليــرادات العامــة مــن حيــث ،الرتشــيد الشــامل للمــال العــامإطــاريف إالال ميكــن بلــوغ ذلــك اهلــدف و ،التمويــل للمتطلبــات العموميــة
:ضمن املداخل التاليةالنفقات العامةو 
بـذلك فهـي ، و عـادلو مبعـىن سـاوى" وازن"موازنـة مشـتق مـن مفهـوم امليزانيـة و إنّ :لنظـام الميزانيـة العامـةالتصـوري اإلطـارمدخل )أ

ور الـوظيفي ضـمن الـدّ لالعـوان االقتصـادية مـع ضـمان تعزيـز تنافسـيتهم نفـس الفـرصيف ضـمان إتاحـةلإلنصاف اجلبائيمرتمجة أداة
.للمالية العامةالشامل واملتكامل املفهوم الوظيفيطاردامة ويف إنمية املستدولة التّ ل

اتمعية :المدخل القانوني)ب فقة  ملوا يت با ية حظ يع تشر يقة  ـ،لتكون قانون نافـذ لسـنة مقبلـة،"من خالل تصويت الربملان"وث د جتّس
اإليـرادات والنفقـات اخلاصـة بالتسـيري تقدر للسـنة املدنيـة جممـوع ، "البيئيةعية و ، واالجتمااالقتصادية

خص ابالرأمسال و النفقات ، ومنها نفقات التجهيز العمومي و االستثمارو  .3"تر
لــدان كــل باملنظومــة القانونيــة املؤسســية الســيادية يفإىلاملاليــة العموميــة الوظيفيــة مســندة :المســاءلةمــدخل آليــات المحاســبة و ) ج

قانون ، وتصدر امليزانية و 4اعضوياتكون قانونأنْ إىليف اجلزائر ارتقت ، و )اهليئات التشريعية(مبوافقة جمتمعية إالإقرارهاال ميكن و العامل
مــن خالهلـــا يـــتمّ ، كمــا 5احلســابات اخلاصــة للخزينـــةن امليزانيــة العامــة للدولـــة وامليزانيــات امللحقـــة و تتضـــمّ ،املاليــة يف وثيقــة ماليـــة ســنوية

يف التوازنـات العامـة املسـطرةد يف إطارهـاليـة هـي القـوانني الـيت حتـدّ قـوانني املاإنّ . "إجراءاتـهتعديل اهليكل اجلبائي و أوإلغاءأوتأسيس
6"غهــا وختصيصـــهامبل، و املاليـــة للدولــةدة الســنوات والســـنوية، طبيعــة املــوارد واألعبــاءنميــة االقتصــادية واالجتماعيـــة املتعــدّ خمططــات التّ 

األداء القواعــد القانونيــة للماليــة الوظيفيــة مــن حيــث إقــرارإىلضــمانات التمويــل املســتدام تســتند وبــذلك ف

یة للتنمیة دور موازنة األداء والبرامج في دعم قرارات إدارة المالیة العامة، ندوة األسالیب الحدیثة في اإلدارة المالیة العامة، المنظمة العرب: عطیة صالح سلطان1
.65، ص2004اإلداریة، دمشق، سوریا، 

.276، ص2000لیة العامة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الوجیز في الما: سوزي عدلي ناشد2
.15/08/1990، صادر بتاریخ 35الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، رقم : المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90القانون رقم 3
.من الدستور الجزائري، مرجع سبق ذكره123المادة 4
.صنادیق خاصة للتمویل العمومي، سنفصل في ذلك الحقاتشكل روافد للتمویل المستدام بكونھا 5
.10/07/1982: ، الصادرة بتاریخ28المتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة رقم : 17- 84من القانون رقم 1المادة 6
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احملاســبة اجتــاه حتقيــق العدالــة و مؤسســي قــانوين للمســاءلةإطــارهــي، و احلفــاظ علــى التــوازن املــايلواألهــداف ولــيس مــن حيــث البنــود و 
.املة املستدامةنمية الشّ التّ ألهدافاالجتماعية كبعد ضامن 

ــمــدخل :تــرابط المخرجــات الماليــة للنظــام الجبــائي الراشــد بنظــام الميزانيــة العموميــةمــدخل)د مويــل املســتدام د ضــمان التّ جيّس
ظـام احملاسـيب املرتكـزة علـى النّ اجلبائيـة األنظمـةبـني الـرتابطو ،املة املستدامةنمية الشّ ملتطلبات التّ ،اشدظام اجلبائي الرّ للنّ الوظيفيلألداء

ذلـك ، و ل جـوهر نظـام امليزانيـة العامـةالـذي يشـكّ ،احلصـيلة اجلبائيـة لتكـون مـدخالت لنظـام احملاسـبة العموميـة"املايل يف ترابط خمرجاته 
شـــيد الشـــامل إطـــار الرتّ محايتـــه يف دامته و ، وضـــمان اســـتالدعامـــة املفصـــلية يف احلفـــاظ علـــى املـــال العـــاماألساســـي و الـــرتابط هـــو املـــدخل 

مـــو ، لثبـــوت عالقـــات متبادلـــة بـــني احلكـــم الراشـــد والنّ داعمـــة لضـــمان التمويـــل املســـتدامســـند و و ،املتكامـــل للماليـــة العامـــة الوظيفيـــةو 
ال و السياسـياإلداري و صـالحاإلكبـري علـى دفـع عجلـة تـأثرياملـال العـام لـه فإصالح املالية العامة وإدارة، 1نمية البشريةالتّ االقتصادي و 

عـن طريـق ،مسـامهة القطـاع اخلـاص يف دعـم االقتصـاد الـوطيناليـة، و إىل زيـادة فعّ التـأثريبـل يتعـدى هـذا ،احلكومـةأداءر فقط على يؤثّ 
ملتكاملــة او شــادة الشــاملةأو تغييــب الرّ غيــاب أنّ أيضــاقــد ثبــت ، و 2عة لالســتثمارمشــجّ األمــوال و جاذبــة لــرؤوس اســتثماريةخلــق بيئــة 

ام احلكـم املرتكـز نظـاسـتبداد أواملقاومـة ضـد عنـف أنواعثقافة التهرب اجلبائي كنوع من إىلتأدّ ،للمالية الوظيفية من منظور تارخيي
3اجلماعيـــةيــات الفرديــة و جتمــاعي وانتهـــاك احلرّ االســتبعاد اال، و االجتمـــاعي، والفســـاد السياســي واالقتصــادي و احملســوبيةعلــى احملابــاة و 

ّ ذلك فولــ ــمقتضــيات الرت النظــام امليــزاين العــام بــاجلزائر ممكــن ، و ظــام اجلبــائياملتكامــل للماليــة العامــة الوظيفيــة بشــقيها النّ امل و شــيد الّش
:التاليةعائمالدّ انطالقا من 

.دعامة املنظومة القانونية الدستورية اليت جعلتها يف مكانة القانون العضوي السيادي√
اتمعاحلكومة يف وابرنامجإنفاذدعامة√ .تلبية احلاجات العامةقدم و قي والتّ تطلعاته يف الرّ وجتسيد قع 
ظـام فـرض الضـريبة يرتكـز علـى النّ أنظمـةضـمن اشـد و ظـام اجلبـائي الرّ فالنّ ،املايل علـى كـل املسـتوياتأنظمة الضبط احملاسيب و دعائم√

التقنيـة ة عـن جمموعـة القواعـد القانونيـة و هـي عبـار الـيت و ، "حملاسـبة العموميـة ، الذي تتكامـل خمرجاتـه كمـدخالت لنظـام ا4احملاسيب املايل
اا املاليةفيذ ميزانيات اهليئات ااملطبقة على تن ان عملي ية، وبي عموم اـا و ل ام تز احملددة الل تها و اقب باا ومر عرض حسا اآلمـرين مسـؤوليات و

حتديــد املســـؤولية قيـــيم والعــرض واإلفصــاح واملراقبـــة، و بط واحملاســبة والتّ لّضــ، وذلــك الــرتابط يف حلقـــة ا5"احملاســبني العمـــومينيبالصــرف و 
ّ ل منصّ تشكّ  ـلضمان التمويل املستدام ملتطلبـات التّ ، و شيدات حقيقية للرت أنّ ـذا اخلصـوص فالباحـث تصـور ، و املة املسـتدامةنميـة الّش

شـــامل يف تعزيـــز التمويـــل املســـتدامو ،أداة تـــرابط متكامـــلميثـــل ةالعموميـــونظـــام امليـــزاينظـــام اجلبـــائيأساســـي للنّ قـــانون املاليـــة كمـــدخل 
ضــمن منظــور ختطــيط واألداءضــبط ميزانيــة الــربامجيكــون لوحــة قيــادة يف أنْ يرتقــي و 

1 Alkire, S: human development definitions, critiques and related concepts, human development reports (research
paper), 2010m p2.
2 UNDP united nation’s development program: human development report, 2010, p15.

.، بتصرف42النظام الجبائي التونسي ودوره في قیام العدالة االجتماعیة، المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة و االجتماعیة، ص: عبد الجلیل بدوي3
.2010، و تم إنفاذه في بیئة المال و األعمال الجزائریة بدایة من جانفي 25/11/2007: المؤرخ في11- 07لنظام المحاسبي المالي تم إقراره طبقا للقانون ا4
.08، ص2003المحاسبة العمومیة، دار الھدى، الطبعة الثانیة، الجزائر، : محمد مسعي5
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، واالقتصـادية واالجتماعيـة سـرتاتيجيات التمويليـةرسـم االؤ و للتنبّـامعلوماتيـال نظام، ليشكّ اتمعية باستغالل ذلك التكاملاألهداف
ّ بعـده الـوظيفي الإطـارر قـانون املاليـة يف املة املستدامة مـن خـالل تصـوّ نمية الشّ متطلبات التّ تعزيزو  املتكامـل حسـب شـيدي الشـامل و رت

:التايلالشكل 
.مة الوظيفيةتصور قانون المالية كلوحة قيادة قانونية في ترشيد المالية العا: )1-3(الشكل

.قوانين المالية السنويةإصدارمنهجية و 17/84القانونالباحث باالعتماد على إعدادمن : المصدر

ظـام املتكاملة للنّ املة و ورة الشّ الدّ أي،التنفيذإىل التخصيص و التحصيل التأسيس و منطلقات ترشيد املال العام من أعالكل الشّ حيوضّ 
أيضــــا الوضــــع االقتصــــادي تعكــــس نمويــــة، و وظائفهــــا التّ قيــــادة تــــربز حتكــــم الدولــــة يف حتقيــــقضــــمن لوحــــة ،اشــــدامليــــزاين الرّ اجلبــــائي و 

لقواعــداســتنادا،امليــزاين بــاجلزائربــائي و قيها اجلشــبمويــل املســتدام مــن خــالل املاليــة العامــة الوظيفيــة ضــمان التّ مــن ميكــنو ،1لسياســيوا
 ّ اتمعية االرّ فافية و شيد باالحتكام للقانون واحملاسبة واملساءلة، والشّ الرت بة  إنفاقـه لفاعلة للحفـاظ علـى املـال العـام، وترشـيد ختصيصـه و قا

.بعدالة اجتماعية

1 Le budget de l'état: nouvelles règles, nouvelles pratiques, les études de la documentation française, Paris, 2006, p10.
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يف صناعة املالية اساسيً أا اشد مرتكزً ظام اجلبائي الرّ النّ يعدّ :دعائم النظام الجبائي الراشد في صنع المالية العامة الوظيفية:ثالثا
اسّ العامة  ية،  يف لوظ اتمعي املستدامالربنامج التّ إنفاذدور الدولة يف و دة لنظام احلكما وي  التمويلي األداءالذي يعتمد على نم

يف و )اخل...تمع املدينااحلكومة والقطاع اخلاص و (نمية املشاركة لكل فواعل التّ و ، يف ظل االلتزام بالقانوناشدظام اجلبائي الرّ للنّ 
حتديد من ،ظام اجلبائي يستطيع صانع السياسة العامةعن مرتكزات السياسات العامة، فمن خالل النّ إطار الشفافية واإلفصاح
اشد  ظام اجلبائي الرّ بنية النّ إرساء هيكل و ضمناجلبائيةاإلعفاءاتمن يستحق األكرب، و يتحمل العبء اجلبائي 

ظام اجلبائي حتديد املسامهات املستهدفة للنّ ، فمن خمرجات تلك الصناعة ضبط و يف صناعة املالية العامة الوظيفيةأساسيةكدعامة 
اقة الطّ إظهاريف على بيئة املال واألعمالاجلبائية اليت تؤثر اإلجراءاتوجممل بائية اليت متول خزينة الدولة، يف احلصيلة اجل،اشدالرّ 

ظام النّ قدراتمن خالل العامة للخزينة العموميةاإليراداتيف استدامة اإلمجايل، و ئية احلقيقية اليت تساهم يف الناتج الوطين اجلبا
:اجلوانب التاليةيفاشد يف صنع املالية العامة الوظيفية اجلبائي الرّ 

اجلبائيــة الضـريبية هــي جــوهر راســات الدّ األحبـاث و تــرب تع": لصـنع الماليــة العامــة الوظيفيــةكأســاسهيكـل النظــام الجبــائي الراشــد  ) أ
عن العالقة الكائنة ، فاالقتطاع اجلبائي الذي هو تعبري 1"ر بتطورهاتطوّ أساسها و قد بين على األخريمفهوم هذا أنّ إذْ ،ظام اجلبائيالنّ 

التارخييـة ملمارسـة الدميقراطيـة وعالقتهـا اجلـذور عكـس، ويالتزام جبائي يستوجب وسائل تقنية قانونيةأااملواطن من حيث بني الدولة و 
ــذلــك باالهتمــام بالضــريبة، ايل تعكــس نظــام احلكــم يف املاليــة العامــة كبيـــان بالتّــو ،2للمؤسســـة الدميقراطيــةأساســياكانــت مصــدرا اّأ

اتمعية امة  لع ات ا اس لسي قي عن ا ي اا املالية، و حق تطلب وين تلـك املنظومـة املتكاملـة للماليـة سـبقا يف تـداإلسـالميل الفكـر قد سـجّ وم
األحكـام السـلطانية كذلك يف كتاب و 3ضرب اجلزيةوظيف و قتطاع اجلبائي من خالل التّ ضمن كتاب اخلراج الذي فصل يف اال،العامة

بــائي علــى الضــريبة يشــمل اهليكــل اجلإىلباإلضــافة، 4ى للســلطاناملضــروب الــذي يــؤدّ إخــراجالــذي فصــل يف قــدر ،الواليــات الدينيــةو 
الـذي يعـرف ،ظـام اجلبـائيهيكـل النّ أول بنية اليت تشكّ ، و 5الغرامةمن العام والقرض واإلتاوة و سم والثّ األخرى كالرّ االقتطاعات اجلبائية 

الرسـوم ب و نظـيم التقـين للضـرائولة خالل فـرتة مـا، وقـد يقصـد بـه التّ ظام اجلبائي يف الدّ سوم اليت يتكون منها النّ الرّ ه جمموع الضرائب و أنّ 
ـــلفـــرض ،الواضـــحةجـــراءات اجلبائيـــة احملـــددة و اإلو  تـــرتبط بالبـــدائل املثلـــى وكفـــاءة و ،تنســـيقاآثارهـــا تنظيمـــا و متابعـــة ريبة وحتصـــيلها و الّض

إىل احلصـيلة املثلـى بشـكل متجـانس ومتناسـق ولـة الوصـول الضـريبية حـىت يتسـىن للدّ أوعيتهـانـوع يف للتّ رائب، و الّضـلتشكيلة واسعة مـن 
ف يتوقّ و ،6الفعّ إدماجها بشكل كفء و مبا يعمل على ، و االجتماعيةواالقتصادية و ،الت وعب التحوّ يستو 

اتمـع، و علـى معرفـة كاملـة األمثـليف اختيار اهليكـل اجلبـائي ،املالية العامة الوظيفيةولة يف صنع جناح الدّ  ات  لوجي يو ـد أوضـاعه كافـة بإي
ـحتقيقهاإىلاليت تسعى ، واألهدافالسياسيةواالجتماعية و االقتصادية 7ياسـة اجلبائيـةسـس العلميـة لرسـم السّ ق باأل، وعلى تفهـم متعّم

.86، مرجع سبق ذكره، ص 2009- 1999ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : عجالن العیاشي1
2 DUVERGER (Maurice): éléments de fiscalité, call Thémis pve, 1ére édition, 1976, p75.

.28، ص1985كتاب الخراج، المطبعة السلفیة، القاھرة، مصر، : أبو یوسف یعقوب بن ابراھیم3
.بتصرف)232- 16(األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، ص ص : أبي الحسن علي الماوردي4
.8ینھا وبین الضریبة، انظر عجالن العیاشي، مرجع سابق ، ص لتفصیل تلك االقتطاعات ولفرق ب5
.53، ص 1989علم االقتصاد، الدار الجامعیة، االسكندریة، مصر، : كامل بكري أحمد مندور6
.، بتصرف25، ص2003مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة اإلسكندریة، مصر، : حامد دراز7
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فكــري فيهــا  مــن التّ اجلبايــاتإحــداثولــة يف الــيت تســتخدمها الدّ ،القــوانني اجلبائيــةاإلجــراءات اجلبائيــة و فاهليكــل اجلبــائي يشــمل منظومــة 
دالا ونظــم فرضــها وتأسيســهائكمشــروع، واختيــار وعا ـ ـا ومعـ اخلزينــة العموميــةإىلف ــا مــن قبــل املكلّــحتصــيلهاأو،تســديدهإىلهـ

ات مواكبــــة التغــــريّ املرونــــة يف اإلجــــراءات و البســــاطة يف و حصــــيلعلــــى العدالــــة اجلبائيــــة يف الفــــرض والتّ اشــــد يســــند اهليكــــل اجلبــــائي الرّ و 
ـــصـــيلة والتمويـــل واإلفصـــاح عـــن املســـامهات و اليـــة يف احلواالجتماعيـــة والفعّ ،االقتصـــادية ، واالحتكـــام للمحاســـبة ل العـــبء اجلبـــائيحتّم

اتمعيــةو  وق  ـ احلـق ـد  ـن حتدـي يح عـ ـر تصـ قــد عــرف الفكــر اجلبــائي عديــد التصــنيفات ، و قابــة اجلبائيــةالرّ واإلنصــاف اجلبــائي يف املنازعــات و ال
تلـك التصـنيفات أهـممـن ، و مويل املستدامالستهداف التّ إعماهلاالوظيفية يف دة لصانع املالية العامة متنح بدائل متعدّ ،للهيكل اجلبائي

:جند ما يلي
.دةاملتعدّ وعية و أو الضرائب النّ اإلمجاليةيشمل الضرائب و : طريقة فرض الضريبةصنيف القائم على معيار التّ √
.األموالالضرائب على األشخاص و صنيف القائم على معيار الضرائب على التّ √
.الضرائب غري املباشرةويشمل الضرائب املباشرة و : ريبةصنيف القائم على معيار طبيعة الضالتّ √
الضـــرائب علـــى و ،رأس املـــالالضـــرائب علـــى خل و ويشـــمل الضـــرائب علـــى الـــدّ : صـــنيف القـــائم علـــى املعيـــار االقتصـــادي للضـــريبةالتّ √

.والضرائب على التجارة اخلارجية،االستهالك واإلنفاق
:تشمللة و امليزانية املموّ نيف القائم على طبيعة التص√

.الضرائب العائدة مليزانية الدولة-
.الضرائب العائدة مليزانية اجلماعات احمللية-

ـــة البرتوليـــة، او : ختصـــيص مصـــدر الوعـــاءالقـــائم علـــىصـــنيفالتّ √ ـــة العاديـــة، اجلباي ـــة، اجلبايشـــمل اجلباي ـــة احمللي ـــة يـــة البيئيـــةجلباي اجلباي
.اجلمركية

بوجـــود اختالفـــات يف اعتبـــار ، و الســـابقةلألصـــنافغم مـــن الصـــعوبات الفنيـــة الـــيت تثـــار عنـــد تصـــنيف مكونـــات اهليكـــل اجلبـــائي بـــالرّ و 
نـة م املكوّ سـو الرّ ائي نظرا للتداخل والتشابك الكبري يف صور الضـرائب و مكونات اهليكل اجلبأولتحديد بنية اأساسً صنيفات السابقة التّ 

، ويف تعزيـــز حصـــيلتها وكـــل ذلـــك يـــرتبط مبعـــايري العدالـــة والوضـــوح يف صـــناعة املاليـــة العامـــة الوظيفيـــةأثرهـــاوإعمـــال،للهيكـــل اجلبـــائي
توزيعهــايف طــرق، و اليــة وفـرة احلصــيلة اجلبائيـةيف فعّ ، و اهـود اجلبــائيات الطاقـة اجلبائيــة و مواكبــة تغــريّ املرونـة يف ســديد، و واملالئمـة يف التّ 

تيـبكّ ملستدام، وتشمويل االعمومية لضمان التّ لية و اهليئات احملو بني ميزانية الدولة صـنيف العـاملي يف التّ و ل من جهة أخرى مؤشرات للرتّ
:يوضحه اجلدول أدناهنافسية اجلبائية الدولية كما سلم التّ 
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.2013الدولية لسنةترتيبها على سلم التنافسيةو ،مكونات الهيكل الجبائي لمجموعة من دول العالم: )2-3(الجدول 
الترتيبالهيكل الجبائيالدولة

معدل الرسم على القيمة المضافة.معدل الضرائب على دخلالشركاتوارباحمعدل ضرائب رأسمال
01%22%35-2%26فنلندا

02%35-0%35أ.م.الو

30%19.6%48-10%33.33فرنسا

42%19%40-18%29إفريقياجنوب 

50%50-10%30-20%40-30الهند

65%41-7%27.5-15%34البرازيل

66%18%38-16%20تركيا

86%17-7%35-0%19-25الجزائر

78%20%41.5-0%-38المغرب

2015world economic forum-taxi.comتقرير التنافسية الدولية و اعتمادا على البيانات الضريبية الطالبإعدادمن : المصدر

 ّ متباينــة يف معــدالت اإلخضــاع للضــرائب املباشــرة وغــري ،ول حمــل املقارنــةتركيبــة اهليكــل اجلبــائي يف جمموعــة الــدّ اجلــدول أعــاله أنّ يبــني
ءلة، وال يكفــي أنْ نافســية الدوليــة يــرتبط باجلوانــب املؤسســية يف االلتــزام بالقــانون واملســاترتيبهــا علــى ســلم التّ املباشــرة، ومــع ذلــك فــإنّ 

ّ تكون املعدّ  .املةتيب يف غياب املنظومة املؤسسية الشّ الت منخفضة لتحسني الرت
اجلبائي اإلصالحات عمليّ أثبتت: يجود المجهود الجبائي الحقيقيع الطاقة الجبائية الفعلية و يوسّ اشدظام الجبائي الرّ النّ ) ب

إال ، آلخراجلبائي من جمتمع اإلصالحرات مربّ و بات مماثلة رغم اختالف دواعيتنطلق من مقار اأّ ،على مستوى التجارب الدولية
كشف و اجلبائية املعلنةاألوعيةأي توسيع الوعاء اجلبائي ليشمل حصر ،صوب البحث عن الطاقة اجلبائية احلقيقيةتّتجها جيب أنْ ّ أ

ّ بقواعد الأيضااليت ترتبط الطّ  للمشاركة إال بقانون و فال جباية ،شيد اجلبائي من االحتكام للقانونرت
واالحتكام ألنظمة حماسبية فرض الضريبةأنظمةا يعين جتويد ممّ ،العامة حسب املقدرة التكليفية الفعليةاألعباءل 

إظهاريف كأساساجلبائي  اإلفصاح احملاسيب و على باالعتماد و، يةحتديد الطاقة اجلبائية الفعل، وهلا الفاعلية يف ضبط و جبائية حقيقيةو 
ابتداء من الضريبية للعدالةاستناداحقوق اخلزينة العامة، و فالطاقة اجلبائية املميزة خبصائص الضمانات القانونية يف محاية حقوق املكلّ 

شيد اجلبائي ويتوقف توسيعها على درجة القبولوهي مناط وأس،1"شاط االقتصادي الذي تفرض عليه الضريبةالنّ أوالوحدة  اس الرتّ
اتمعية لزيادة التّ القوّ بإنفاذمرتبطا إجباريايوازن بني كونه م و ئيالأنْ الذي جيب ،الرضا بقواعد القانون اجلبائيو  مويل للحاجيات ة 

األعباءل جبائية يف حتمّ و حماسبيةبأنظمةااللتزام اعده و بات القبول والرّ ، وبني متطلّ اتمعية
اإلداري، ونظام نظام التصريح كنظام الربح احلقيقي و ماهلا يف بيئة املال واألعمالإعفرض الضريبة اليت متّ أنظمةالعامة، من خالل 
ظم دت يف النّ اليت تعدّ لضريبة أو احلدث املنشئ هلا، و إثبات واقعة اقواعد قانونية يف إرساءمع ،نظام التقدير اجلزائيالتصريح املراقب و 

ا بتصنيف أساسً وكل تلك الوقائع ترتبط "داول التّ أواالستهالك أواإلنفاقأواإلنتاجأوفقد اعتمد على حتقيق الدخل ،اجلبائية
اإليراداتحتصيل أوتسديد مالئمة طرق ، وببساطة و معدالاكتمل بتجويد حتديد سعر الضريبة و تضرائب اهليكل اجلبائي، و 

1 David.H, human: public finance: a contemporary application of theory to policy 3rd Ed, the Dryden press, Chicago, USA,
1990, p360.
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نقل، من صناعة وفالحة وطاقة و اتمعيةألنشطةايف حتفيزاشدالنظام اجلبائي الرّ أداءجتويد إلزاميةب على ذلك يرتتّ ، و 1"العامة
اا احمللية والدوليةجتاو دةخدمات متعدّ و  توي مبس ظام ر يكل النّ أثّ تتواإلسرتاتيجيةاألساسيةاتمعية األنشطةكل تلك و اخل...رة 

إظهارظام التصرحيي يف اعتماد النّ فافية املالية العامة الوظيفية، و مما يقتضي ش،د يف سعيه لكشف الطاقة اجلبائية الفعليةاشاجلبائي الرّ 
تائج عن النّ اهنة واملستقبلية و والرّ املالية العامة الوظيفية السابقةأنشطةالعام عن ، واإلفصاحفني باجلبايةاملقدرة التكليفية الفعلية للمكلّ 

واإلفصاح عنها وإتاحةوإظهار عمليات املوازنة العامة،الية العامة اليت توضح األدوار واملسؤولياتوفقا ملعايري شفافية امل2املرتتبة عنها
يكشف الطاقة اجلبائية الفعلية ر اجلبائي الذيالتحضّ إىلوعي مدين يؤدي ، مبا يكفل رقابة جمتمعية و ذات العالقةلألطرافاملعلومات 

لعمليات خضع ظام اجلبائي اجلزائري الذي ر على هيكل النّ ذلك التصوّ اهود اجلبائي احلقيقي، وإلسقاطجيود ا، و والكامنة ذاتيً 
ريبة يف الضه مكوناتأهمترتكز ،توجا جبائيامن)43(ثالثة وأربعني من أكثرهيكل جبائي يشمل أنتجت،متواصلإصالح شامل و 

سم على النشاط املهينواإلتاوة البرتولية والرّ ،سم على القيمة املضافةأرباح الشركات والرّ الضريبة على و ،اإلمجايلخل على الدّ 
املنقضية رغم الفرتة الزمنية اخل، و ...ل والطابع سجيطهريي ورسوم التسم العقاري والتّ والرّ ،سم على االستهالكعريفة اجلمركية والرّ والتّ 
اإلمجايلالرفع من املسامهات اجلبائية يف الناتج أي،الطاقة اجلبائية الفعليةفع منالرّ إىلاهلادفة ،اإلصالحات اجلبائيةإدخالبعد

ظام التمويلي للنّ األداءاالعتماد على الضرائب غري املباشرة يف أنّ إال،عكسية على القاعدة اجلبائيةأن يكون هلا آثاردون ،الوطين
:كما يوضحه اجلدول التايل2014-1959بائي كان هو امليزة السائدة طيلة الفرتة اجل

2014-1959مقارنة تطور هيكل الجباية العادية للفترة ):3-3(الجدول 
2014* 2010* 2001 1980 1970 1959 البيان/السنوات
24% 25% 24% 23% 26% 19% الضرائب علىى الدخل
73% 72% 73% 74% 71% 76% ضرائب على االنفاقال

3% 3% 4% 3% 3% 5% الضرائب على راس المال

.2004المجلس االقتصادي واالجتماعيمن * بناءً من اعداد الطالب: المصدر
.174، ص2002ديسمبر ، منشور2001تقرير التنمية البشرية سنة *
.2014-2000الخاصة بالحسابات االقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012، نشرية رقم لوطني لإلحصاءالديوان ا*

ر رئيسية يف احلصيلة االستهالك كمصاداإلنفاق و ظام اجلبائي اجلزائري على مويلي للنّ ح اجلدول أعاله اعتماد األداء التّ يوضّ و 
يرتكز على الفئة ›الضغط الضرييب‹اجلهد الضرييب أنّ ر تلك الوضعيةؤشّ ت،اديةمن تركيبة هيكل اجلباية الع¾تقاربمويليةالتّ 

وقد املال ورأسروةخل والثّ وحيايب الدّ ،األمثل للطاقة اجلبائيةالوعاء،اإلنفاق واالستهالكمن خذكون االقتطاع يتّ ،األفقراالجتماعية 
القتصادي وحجم االقتصاد درجة االنفتاح اخل الفردي، و متوسط الدّ ‹مل ، واليت تش3دة للطاقة اجلبائيةلك للعوامل احملدّ يرجع ذ
نمويةاملؤشرات التّ عة كبرية منوجممو اإليراداتأداءوجود ارتباط بني دراسات أوضحتقد و . ›الضريبيةاإلدارةكفاءة و ،النقدي

.30- 16، مرجع سبق ذكره، ص ص 2009- 1999عجالن العیاشي، ترشید النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصیل للفترة : لمزید من التفصیل انظر1
www.IFM.org: ، على الموقع2012كیف یشجع الصندوق زیادة شفافیة المالیة العامة، نوفمبر :صندوق النقد الدولي2
، 36محددات الطاقة الضریبیة في الدول النامیة، دراسات إستراتیجیة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، العدد: مصطفى حسین المتوكل3

.10- 9، ص2000

www.IFM.org
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ضخم مو الدميغرايف وارتفاع التّ خل الفردي والنّ فتاح والدّ وزيادة االن،حصة الزراعة يف الناتج احملليتشمل ارتفاع،املؤسسيةو اهليكلية و 
ما كان مرتفعا  كلّ و ، دير نسبة اجلهد اجلبائيتقىلإلت توصّ ، و1القانونيةة املؤسسية السياسية و غياب احلوكمو ،العاموعالقته بالدين

باية البرتولية نسبة تبعدت البلدان اليت تساهم اجلاستلك الدراسة رغم أنّ م يف الطاقة اجلبائية الفعلية، و حكعلى غياب التّ كلما دلّ 
:ملقارنتها بوضع اجلزائرأدناهم اجلدول يقدّ طالبالأنإالكحال اجلزائر ،الضريبيةاإليراداتمن جمموع 30%

ازيل، الهند لسنة البر ، تركيا،الجنوبيةكوريا(العادية في الناتج الوطني لبلدانوالجبايةالجهد الجبائي مقارنة: )4-3(الجدول 
2011(

الجهد الجبائي المقدر 
%ب

%الناتج الداخلي اإلجماليةنسبة الضرائب  البلد

52.8 26.8 كوريا الجنوبية 
89.5 32.5 تركيا
50.4 18.8 ماليزيا
98.0 34.2 البرازيل
52.4 16.4 الهند

27 10.66 *الجزائر
.2011شؤون المالية العامة مارس إدارةاإليرادات،ثيقة تعبئة وق النقد الدولي، و صند*:باالعتماد علىالباحث إعدادمن :المصدر

.23ة واالتصال بالمديرية العامة للضرائب آفاق النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص وميمدير العالقات العم: ابراهيم بن علي* 

الـداخلي بـاجلزائر هـي مسـامهات ضـعيفة مقارنـة مبجموعـة اإلمجـايلالنـاتج مسـامهات اجلبايـة العاديـة يفأنأعالهضح من اجلدول يتّ و 
الــيت اجلنوبيــةعــدا كوريــا، 2011قــد الــدويل لســنة حســب صــندوق النّ خل املتوســط يف نفــس الشــرحية العليــا مــن فئــة الــدّ دان مصــّنفةبلــ

أداءهـو مؤشـر خطــري علـى عــدم ، و ة اجلبائيـة الفعليــةيــرتبط بالطاقـالاجلهـد اجلبـائي أنّ واملالحــظ ، رتفـعخل املفت ضـمن شــرحية الـدّ صـنّ 
ا وهلــحكمبعــا لعوامـل خارجيـة صــعبة الـتّ ة تمتغـريّ بـإيراداتنميـة الرتباطــه مويـل املســتدام ملتطلبـات التّ ظـام اجلبـائي اجلزائــري لوظيفـة التّ النّ 

.مويلخطرية على ضمان استدامة التّ أثار
املة المستدامةنمية الشّ اشد في تعزيز مصادر تمويل التّ رّ ظام الجبائي القدرات النّ : المطلب الثاني

خـــذي القـــرار االســـتثماري علـــى خمتلـــف املســـتويات فهـــو احملـــرك متّ ، و نمويـــةاع السياســـات التّ مويـــل اهلـــاجس املـــؤرق لصـــنّ ل التّ يشـــكّ 
ــلعمليــة التّ األساســي اتمعــي العــاماملة املســتدامة بكــل نميــة الّش وى  ت ـ ملسـ ا ـى  ـا عـل ادهـ بع يــرتبط و ،األعمــالذلك علــى مســتوى بيئــة كــو ،أ
القـوة أوقديـة مويل باملعىن املايل هو القـدرة النّ فالتّ ،على دميومتهامويل و ستدامة على وجود مصادر التّ نموية املتّ الربامج التنفيذختطيط و 

ـــ الالزمـــة لبحـــث األمـــوالتكـــوين رؤوس اســـتغالهلا يفالـــيت ميكـــن اســـتخدامها و ويف الوقـــت املناســـب،ئية املتاحـــة باملبـــالغ املطلوبـــةراالّش
ــــ ــــو دة، مشــــاريع جدي ــــذلك رّت ــــيت علــــى األوىلالوظيفــــة أواألولب يف مــــدونات نظــــم احملاســــبة بالصــــنف ل ــــأساســــهاال ب الوظيفــــة ترّك

أواإلنتاجيــةالقــدرةأي،احلقيقــيأواملــال املــادي رأسعلــى أيضــامويــل التّ يعــربّ و ،شــغيليةللوظــائف العملياتيــة التّ االســتثمارية الالزمــة
أمــــوال لـــرتاكم رؤوس األساســـيةاخلـــدمات األمـــوال والســـلع و امـــتالك دات الـــيت متكـــن مـــن اقتنـــاء و لـــة يف املوجـــو املتمثّ اإلنتاجيـــةالطاقـــة 

www.IFM.org: ، متاح على الرابط77، ص2011تعبئة اإلیرادات في البلدان النامیة، مارس : خبراء صندوق النقد الدولي1
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ـأبعـاد التّ جل االجتاه حنـو حتقيـق ومن أ،مستقبلية اجلبـائي ظـامدخل املكـونتني للنّ م اسـتعمال أدايت التّـه يتحـتّ نّـفإ،املة املسـتدامةنميـة الّش
القطــاع اخلــاص حتــول مــوارد أنولــة هكــذا فبواســطة الضــريبة جيــب علــى الدّ و ،ســرية النمــومني ملتــأ)فقــات العموميــةالنّ (ظــام امليــزاين النّ و 

فهـونميـة ظـام اجلبـائي يقـوم بوظيفـة مزدوجـة يف بلـد تكـون فيـه الدولـة هـي احملـرك احلقيقـي للتّ فالنّ ،كفيلـة بـالنموألهدافللقطاع العام 
إشـكاليةنميـة تطـرح مـن التّ أنمبـا و ،أخرى يقـوم بوظيفـة حفـز اقتصـاديمن جهة و ،جهة يقوم بوظيفة تعبئة املوارد واألموال املتوفرةمن 

أنْ اشــد جيــب ظــام اجلبــائي الرّ النّ نّ ومــن هــذا املــدخل فــإ،1اســتخدام اجلبايــةإىلجــوء يوجــد متويــل مالئــم دون اللّ أنفــال ميكــن ،مويــلالتّ 
األوعيــةتنويــع لتوســيع القاعــدة اجلبائيــة و ،صــاديةاالقتلألنشــطةشــجيعي التّ حفيــزي و وبــني البعــد التّ ،أداة متويليــةبــني كونــه مويالئــيتــوازن 
يف تقريرهــــا حــــول نميــــة التابعــــة للبنــــك الــــدويلالتّ استخلصــــت اللجنــــة الدوليــــة للنمــــو و دوقــــ،مــــو املســــتداممبــــا يضــــمن النّ ،اديةاالقتصــــ

االقتصـادي املســتدام ضـمن اسـرتاتيجيات تعزيــز النمـو إدراجهــاميكـن سياســات مسـاعدة ،صـائيةالتنميــة غـري االقو اتيجيات النمـو اسـرت 
لكـي ،املـال البشـريرأساملهـارات الـيت حيتاجهـا رتكز على تـراكم البنيـة التحتيـة و ت، و قة بالرتاكمعليها جمموعة السياسات املتعلّ أطلقت

ااولة على حتصيل تعمل الدّ أنْ من ضمنها ، و ينمو االقتصاد باملعدل املطلوب اد ير يكون نْ وأ،قتصادير على النمو االبشكل ال يؤثّ إ
اجلبــائي ظـاممــن خـالل اعتمـاد النّ إاللـن يتسـىن ذلـك ، و 2املـال املــاديرأساالسـتثمار يف أمهيـةاملـال البشـري يــوازن رأساالسـتثمار يف 

ــارتكــازه علــعلــى البســاطة يف هيكلــه وإجراءاتــه و  إىلالعــام مبــا يــؤدي إنفاقهــاائيــة حــول مصــادر إيــرادات الدولــة وأوجــهفافية اجلبى الّش
ــاإلفصــاح ــالرّ ل ســندا لزيــادة الــوعي املــدين و يشــكّ لــك كــل ذو ،ال العــام يف مصــدره ومصــبهامل عــن املــالّش ر اجلبــائي الــذي فــع مــن التحّض

ــ ظــام اجلبــائي دعامــة جعــل النّ إىلبالتــايل يــؤدي ذلــك و ،ئيــة احلقيقيــةاألوعيــة اجلبافتنكشــف ،ع مــن القاعــدة اجلبائيــة بشــكل تلقــائييوّس
مصـادر إىل مصـادر متويـل داخليـة و نمـوي فت يف الفكـر التّ املة املستدامة، تلـك املصـادر الـيت صـنّ نمية الشّ مثلى ضمن مصادر متويل التّ 

نوضــحه يف اجلوانــب نحاول أنْ ســاألساســيةة الوظيفــة ظــام اجلبــائي املكانــفيهــا النّ يتبــوأكــل تلــك املصــادر و ، 3دوليــةأومتويــل خارجيــة 
:التالية

.املة املستدامةنمية الشّ اشد يف تعزيز املصادر الداخلية لتمويل التّ ظام اجلبائي الرّ قدرات النّ √
.املة املستدامةنمية الشّ اشد  يف تعزيزاملصادر اخلارجية لتمويل التّ ظام اجلبائي الرّ قدرات النّ √
ــنميـةلمصـادر الداخليــة لتمويـل التّ فـي تعزيـز ااشــد ظـام الجبـائي الرّ النّ قـدرات:والأ مصــادر أنّ ميكـن القـول : املة المسـتدامةالّش

ـــمرتكـــز عمليـــة متويـــل التّ أســـاس و "مويـــل الداخليـــة هـــي التّ  علـــى هـــذا اجلانـــب قائمـــةإدارةإىلأســـندتمـــا إذا،املة املســـتدامةنميـــة الّش
نميـة، مجيـع مصـادر املـوارد احلقيقيـة املتـوفرة اخليـة لتمويـل التّ يقصـد باملصـادر الدّ و ، "نميـة املسـتدامةالتّ ملتـاح لدولـةااألساسي واجلوهري و 
إنّ . "اخل...اإلبداعيـةالبتكاريـة وتشمل املـوارد البشـرية واملاليـة والطبيعيـة وا،ةأو غري مستغلّ ة سواء كانت مستغلّ ،داخل االقتصاد احمللي

فـائض التجـارة مويل التضـخمي و وفائض املشاريع والتّ ،االدخار العائلياالدخار احلكومي و "ل يف نمية تتمثّ التّ املصادر الداخلية لتمويل 

.، بتصرف10-9النظام الجبائي والتنمیة االقتصادیة، مرجع سبق ذكره، ص ص : مصطفى كثیري1
2 Gabrielle wacherman, le développement durable, ellipse, édition paris, 2008, p24, 25.

.195التخطیط والتنمیة االقتصادیة، دار المیسرة، عمان، األردن، ص : احمد عار ف العساف ومحمود حسین الوادي3
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نظــام ولــة و علــى عــاتق الدّ اال ا وفّعــاســتخدامها اســتخداما رشــيدً نميــة و بئــة املــوارد املاليــة احملليــة مــن أجــل التّ تقــع مســؤولية تع، و 1"اخلارجيــة
يتجلـى ، و 2االجتماعيـةة عـن تنميتـه االقتصـادية و ل املسـؤولية الرئيسـيكل بلد يتحمّ أنّ ا على ات الدولية، ردً ا لتوصيات اهليئوفقً ،احلكم

يرتكـز علـى دعـائم أنْ الـذي جيـب األساسـيافد مويل احمللية بكونه الرّ ظام اجلبائي يف تعزيز مصادر التّ بالنّ املنوطمن خالل ذلك املهام 
:تلك الدعائم ميكن تشخيصها من خالل ما يليو ،اخليةاجلبائية لكل املصادر الدّ ية مويلالقدرة التّ أداءيف أساسية

مويليــة تّ مــن خـالل املكانــة الوظيفيــة ال:جــل التنميــة المســتدامةإلعمــال نظــام الحكــم الراشــد مـن أالدعامـة القانونيــة المؤسســية )أ
دة مســات كــل نظــام جبــائي يف واقعــه العملــي تكــون حمــدّ "نّ إفــ،الدولــةاملســتندة بالقواعــد القانونيــة العليــا يفو ،اشــدظــام اجلبــائي الرّ للنّ 

حتديـد عـن اختـاذ القـرارات االسـتثمارية و املسـئولنياألشـخاصطبيعـة و ،كنظام ملكية وسـائل اإلنتـاج،ويةبواسطة عدد من العناصر البني
أداة حتقيـق العدالـة االجتماعيـة واإلنصـاف د اشـي الرّ ظـام اجلبـائانـب جتعـل مـن النّ كل تلـك اجلو ، و 3"االستهالكاإلنتاج و حجم األجور و 
واإلفصــاح يف كشــف ،ائي الراشــد مرتكــزة علــى العدالــة واإلنصــاف والشــفافيةظــام اجلبــكانــت قواعــد النّ إذاإالال يــتم ذلــك و ،اجلبــائي

.مويلية يف كل املصادر الداخليةالتّ القدرات املالية و 
املـــدخل نمويــةللفواعـــل التّ اتمعيــةل املشــاركة متثّـــ: اشــدظـــام الجبــائي الرّ هيكــل النّ دعامــة المشــاركة المجتمعيـــة فــي اقتـــراح)ب
اتمعـي و ،فـع الطـوعي مـن الطاقـة اجلبائيـةرّ الو ،وافقي لتوسيع القاعـدة اجلبائيـةالتّ  ا  ـ رض ل دخل ا ـ ـن م ئي م ـا اجلب ـد  اجله ـل  ظـام يكـل النّ تقلي

الـيت "االسـتهالكو االدخـار خل و واإلنفـاق والـدّ التوزيـعاإلنتـاج و "يـات االقتصـادية الكلّ بـني األساسـيةبقبول العالقات و ،اشداجلبائي الرّ 
هلـذا البـد مـن و ،"اتمـعأهـدافحتديـد إطـار احـرتام القـانون و قابـة يف الرّ وجيـه و كأداة جمتمعية للضـبط والتّ ظام اجلبائي الراشد  ترتبط بالنّ 

ّ يف جمتمريإجباالضريبة هي اقتطاع أنبعني االعتبار األخذ أنواعيف اهذا ما جيعل هناك تباينذي ج اقتصادي خاص به، و ،ع معني
املــراد حتقيقهـا عــن األهـدافتباينـا يف و ،األمهيـة النســبية لكـل ضــريبةتباينـا مــن حيـث آخــر و إىلالضـرائب املعتمـدة مــن نظـام اقتصـادي 

يت تلـك الـو ،داولاإلنفاق والتّـمنافذ خل و سوم اليت تضبط مصادر الدّ على الضرائب والرّ ظام اجلبائيكز النّ بذلك يرت، و 4"طريق الضريبة
مويل الذايت التّ اشد يف دعمظام اجلبائي الرّ اجلبائية للنّ اإلجراءاتاجلماعي، كما تساهم أوالفردي 5ه االستهالكجّ و تع االدخار و تشجّ 

أومــن خــالل حمابــاة و ،لألصــول واملوجــوداتاالهــتالك مــن خــالل بــدائل طــرقأو،بــالرتخيص اجلبــائيأومــن خــالل الشــراء باإلعفــاء
خفيـف مـن ضـرائب رة للتّ ملـربّ ااألعباءمنح و العجز لسنوات الحقةنمية كرتحيل ليكون حمرك للتّ ،زةاملال بفرض ضرائب حمفّ رأستعظيم 

إىلمبـا يـؤدي ،نيـات االقتصـادية الكليـةر البجتعـل مـن اهليكـل اجلبـائي يتطـور بتطـوّ أنْ كل تلك البدائل جيب و ،ركاتخل وأرباح الشّ الدّ 
األعمـالفـائض قطـاع أو،القطاع اخلاص على مستوى االدخـار العـائليأوسواء يف القطاع العام ،فائض االدخار ذو املصدر اجلبائي
مـن الكفـاءة اجلبائيـة بشـرية هلـا خـربات ب قـدرات و وكـل ذلـك يتطلّـ. نميـة املسـتدامةلتمويـل التّ اصـدرً جيعل من فجوة التجارة اخلارجية م

.13، ص2007یة، جامعة باتنة، المصادر الداخلیة لتمویل التنمیة، دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصاد: عمار زیتوني1
.تعبئة الموارد المالیة من أجل التنمیة، مؤتمر المتابعة الدولي لتمویل التنمیة، مرجع سبق ذكره: األمم المتحدة2

3 Beltram (p) : les systèmes fiscaux, édition P.U.E, 1975, p14.
.153لیة، مرجع سبق ذكره، صالمدخل إلى السیاسات االقتصادیة الك: عبد المجید قدي4
، ص 2006، رسالة دكتوراه غیر منشورة جامعة الجزائر 2002- 1992النظام الضریبي الجزائري وتحدیات اإلصالح االقتصادي في الفترة : حمید بوزیدة5

32 -41.
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اإلنفــاق حســب ضــرائب خل و ضــرائب الــدّ بـني اشــد الــذي يــوازن ويــالءمري للهيكـل اجلبــائي الرّ تصــوّ إطــارمبــا يرســم ،نمويــةاليـة التّ الفعّ و 
اتمعيـــةمويـــل املســـتدام واإلنصـــاف اجلبـــائي و دات التّ حمـــدّ  ـة  عدالــ ل بأنظمـــة فـــرض الضـــريبة وضـــمانات االعـــرتاضدة حمـــدّ آليـــاتوفـــق ،ا

االسـتجابة للمنازعـات عدالـةعـن و انات الطّ متـنح ضـمو ،قابة اجلبائية الفاعلـةم يف الرّ عن على عدم عدالتها ضمن لوحة قيادة تتحكّ الطّ و 
وفقـا للطاقـة التكليفيـة احلقيقيـة للمكلفـني ،حميـل العـادل للتكـاليف اجلبائيـةمبـا يسـتهدف التّ ،بالتوقيت املناسب للفصل فيهـااجلبائية و 

اتمع اجلبائيريبالضّ  اخل  .بة د
ـنهج التّ ملسـايرة مـ: التكيف مع متطلبات منهج التنميـة المسـتدامةدعامة النجاعة و )ج ظـام اجلبـائي ن النّ املة املسـتدامة، فـإنميـة الّش
رتكـز علـى تبسـيط يـة تجبائإسـرتاتيجيةب علـى ذلـك رسـم برتتّ الة لتوجيه االقتصاد و وأداة فعّ ،ا للخزينة العموميةا هامً موردً اشد يعتربالرّ 
وبالتــايل تقلــيص الضــغط اجلبــائي ،ةحتســني املردوديــة اجلبائيــة علــى توزيــع عــادل للعــبء اجلبــائي بــني املكلفــني باجلبايــو ،ظــام اجلبــائيالنّ 
حيقـق أو املرونـة قـد ال البحـث عـن الشـفافية أنإذ"قـد تتعـارض فيمـا بينهـا ألـا،مـن الصـعب حتقيقهـا كليـةاألهـداف تلـك أنرغم و 

ّ إدارةب املثلـى تتطلّـاألهـدافكل تلـك نّ ، وأ1"ظام اجلبائيعادلة النّ بساطة و  االقتصـادية واملاليـة واالجتماعيـة ات عصـرية مواكبـة للتغـري
واملميـــزة خبصـــائص الكفـــاءة،ز علـــى املـــوارد البشـــرية املؤهلـــة واملكونـــةالـــيت ترتكـــ،العصـــريةلـــإلدارةاخلارجيـــة بـــاملفهوم الواســـع الداخليـــة و 
ــولــة التّ بــل هــي خاصــية مــن خصــائص د،دعائمــههــم مرتكزاتــه و ذلــك هــو منــاط العمــل اجلبــائي وأأنّ ال شــكّ و ،والفاعليــة املة نميــة الّش
مصــاحل مصــاحل اجلبايــة ومصــاحل اخلزينــة و "نظيمــي ملصــاحل املاليــة الوظيفيــة العصــرية يــدرج اهليكــل التّ لــإلدارةيف البعــد الثــاين و ،املســتدامة
وتعظــيم االســتفادة مــن ،محايتــهمرتبطــة بعالقــات وظيفيــة متجانســة ومتناســقة يف تعزيــز املــال العــام و تكــون أنْ فيجــب ،"عامــةامليزانيــة ال

اتمعيــة مــن  ارد  ـو ــأبعــاد التّ باجتــاه ،العــامخصــيص واإلنفــاقالتّ إىلحصــيل التأســيس والتّ اـمل وكــل مــا كانــت تلــك ،املة املســتدامةنميــة الّش
توزيــع إىلذلــك ىوأدّ ،اشــدإىل ارتفــاع مردوديــة وجناعــة اهليكــل اجلبــائي الرّ أدىكــل مــا ،كــاليفواضــحة التّ فة و ااملنظومــة بســيطة وشــفّ 

إىل حتقيــق ممــا يــؤدي ،عــادله اجلبائيــة احلقيقيــة بشــكل منصــف و كــل حســب طاقتــ،بالضــريبةفــني املكلّ األعــوان االقتصــاديني و مشــاركة 
.بشكل راشدالرفع من الطاقة اجلبائية العبء اجلبائي و 

متــنح :نميــةذات العالقــة بالمصـادر الداخليــة لتمويـل التّ واألطـرافالوظيفيــة بـين المصــالح الجبائيــةدعامـة ترشــيد العالقـات)د
جلبـــائي مـــن خـــالل اهليكـــل ا،نميـــةمويـــل التّ اخليـــة لتام علـــى خمتلـــف املصـــادر الدّ هـــتـــأثريذات ،املاليـــة العامـــة الوظيفيـــة دعـــائم ارتباطيـــة

2احلكــوميباإلنفــاقالعامــة اإليــراداتكــان االدخــار احلكــومي يرتكــز علــى دعامــة عالقــة فــإذا،نفيذيــةووســائله التّ ،اإلجرائيــةه ناتــمدوّ و 

ّ نّ فإ ـشـيد اتلك الدعامة تسـتوجب الرت املـدخل أيْ ، خصـيص واإلنفـاقإىل التّ حصـيل التّ أسـيس و التّ مـن ،املتكامـل للمـال العـامامل و لّش
األنظمــةتــرابط وأساســها تكامــل و ،امليزانيــة علــى خمتلــف املســتوياتاملصــاحل و ،الوظيفيــة بــني املصــاحل اجلبائيــةلعالقــة امليــداين يف ترشــيد ا

صـدير مـن منظومـة احملاسـبة املاليـة علـى التّ واالسـترياد و ،بء اجلبائي على القطاع العـائلي وقطـاع املـال واألعمـالاليت حتول الع،احملاسبية
بـاإليرادات تعزيز املال العـام ممـثال إىلايل بالتّ و ،ولةزينة العمومية مليزانية الدّ منظومة احملاسبة العمومية للخإىل،يبةفني بالضر مستوى املكلّ 

1 Guy Gilbert : la théorie économique de l’impôt optimal, revue française de finances publiques N° 55, paris, L.G.D.J, 1996,
p94.
2 Bernard veny: fiscalité épargné et développement, paris, 1969, p8.
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علـى االسـتهالك واالدخـار وعلـى و ،خلظام اجلبـائي علـى الـدّ تعكس منظومة أثر النّ إمناتلك العالقات و ،اجلبائية من خمتلف مصادرها
ظام اجلبائي إىل بساطة النّ بالتايل و ،اجلبائية كمصدر للموارد العامةالنتيجة إىلعلى حتويل النتيجة احملاسبية أيمالاألعنتائج األرباح و 

خصــيص وفقــا ملنظومــة مرتابطــة ومتداخلــة حماســبيا حصــيل والتّ التّ ترشــيد عالقــات وإىل،مــن حيــث احلصــيلة واملردوديــة اجلبائيــة1اليتــهفعّ و 
ــطــرق فنيــة تتو ،يــة ســياديةنونجبائيــا ضــمن عالقــات قاو  ال ميكــن إذاملعرفيــة املعاصــرةكنولوجيــة و نظيميــة والتّ رات التّ ب مســايرة للتطــوّ طّل

اتمعيــة العامــة لكــل إال،الوظيفيــةيــؤدي دور الدعامــة أنْ اشــد ظــام اجلبــائي الرّ للنّ  ية  ـؤول ملسـ ا ـالل  ـن خـ ذات العالقــة مبصــادر األطــرافـم
وعلـى  "وقطـاع املـال واألعمـال و ،واخلزينـة العامـة والقطـاع اخلـاص العـائلي،امليزانيـةحل مصاائية و املصاحل اجلب"نمية التّ متويل 

.احملليةكل املستويات الدولية والوطنية واجلهوية و 
ـلمصـادر الخارجيــة لتمويـل التّ فـي تعزيزااشــد ظــام الجبـائي الرّ النّ قـدرات:ثانيـا ــب التّ لّـتتط: املة المســتدامةنميــة الّش املة نميـة الّش

اللجـوءالقصـور يـتم ونتيجـة لـذلك الـنقص و ،نميـةملصـادر احملليـة لتمويـل التّ ر ااملستدامة قدرات متويل تفوق املـوارد املاليـة احملليـة الـيت تـوفّ 
جـل الـدول سـواء مـن أبـني األمـوالحركـات رؤوس ه كافـة انتقـاالت و بأنّـ"الـذي يعـرف و ،مويل الـدويلأو التّ مويل للمصادر اخلارجية للتّ 

قـــةنميـــة املســـتدامة متعلّ التّ أبعـــادن وأل2"اخل...ودائـــع،ســـندات،أســـهمعينيـــة عقـــارات مشـــورعات أو،نقديـــةأصـــولامـــتالك أوعائـــد 
اتمعيــة املتعــدّ  ات  ـ اجيـ احل ّ أنْ بــات متويــل تلــك احلاجيــات تقتضــي متطلّ نّ فــإ،دةدة واملتجــدّ ب د عــدّ مــويلي متالرأمســايل والتّ اكم يكــون الــرت

يقصـد و ،من فجويت املوارد والتجارة اخلارجيةستدامة تعايننمية املاعية لبلوغ التّ البلدان السّ واقع احلاله يف نّ غري أ،د وفقا لذلكومتجدّ 
نظـورة يمـة املقـدرة للـواردات املكذلك الفروقات بـني القو ،بني حجم االستثمارات املطلوبة وحجم االدخار احمللي املتوفرالفروقات"ما 

بــل يشــمل كــذلك تبــادل اخلــربات ،يلمويــل الــدو علــى املفهــوم املــايل للتّ األمــرال يقتصــر ، و 3"القيمــة املقــدرة للصــادراتوغــري املنظــورة و 
ـــا و  ـــداف التّ الســـتهأساســـيةكمتطلبـــات ،اقتصـــاد املعرفـــةوالكفـــاءات واحلصـــول علـــى نقـــل التكنولوجي ـــو ،املة املســـتدامةنميـــة الّش ل تتمّث

األجنــيب بشـقيه املباشـر وغــري سـتثمار املديونيـة اخلارجيـة واال"القـروض اخلارجيــةاملاليـة و نميــة يف املسـاعداترجيـة لتمويـل التّ املصـادر اخلا
إجيـادضـمن مدونـة االتفاقيـات الدوليـة يف ،اشـدظـام اجلبـائي الرّ باملكانـة الوظيفيـة للنّ مويل الدويل تـرتبطاألشكال للتّ كل تلك و ،املباشر
اشــد للمصــادر اخلارجيــة لتمويــل ظــام اجلبــائي الرّ لتوضــيح دعــائم النّ و "الدوليــةاألمــوالحركــة رؤوس و ،ل وجاذبيــة االســتثماراألعمــامنــاخ 

:نمية نتفحص اجلوانب التاليةالتّ 
ـدعائم االتفاقيات الجبائية الدولية ضمن المنظومة المؤسسية لدولة التّ )أ اقيـات ة االتفل منظومـتشـكّ و :املة المسـتدامةنميـة الّش

الـــوظيفي األداءيتـــيح ايً مؤسســـاقانونًيـــااجلهويـــة ســـندً اإلقليميـــة و الت ضـــمن التكـــتّ أو،األطـــرافدة متعـــدّ أو،الثنائيـــةاجلبائيـــة الدوليـــة و 
د املنافسـة تلك املنظومة املؤسسية ترتكز علـى ترشـيد قواعـو ،نمية املستدامةلبعد الدويل للتّ يف ا،اشدظام اجلبائي الرّ مويلي املستدام للنّ التّ 

: اجلبائية الدولية من خالل

1 Guy Gilbert: théorie économique de l’impôt optimal, op-cit, p96.
.13، ص2004التمویل الدولي، مؤسسة الوراق، عمان ، األردن، : فلیح حسین خلف2
.، بتصرف48-47النظام الضریبي وأھداف المجتمع، مدخل تحلیلي معاصر، مرجع سبق ذكره، ص ص : سعید عبد العزیز عثمان3
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لتحقيقــي األجنبيــةاالســتثمارات و ،األمــوال والكفــاءاتتوجيــه حركــة رؤوس و ،ويل يف ضــبط ومراقبــةســتعالم اجلبــائي الــدّ اســتغالل اال√
.املستدامةاملةالشّ نمية التّ أهداف

ا يضــمن مبــ،اخلــارجمــن وإىلاألمــوالق حركــة رؤوس ئيســية يف تــدفّ ر أداة،منظومــة اجلبايــة اجلمركيــةجعــل احلــوافز اجلبائيــة واجلمركيــة و √
اجلــة ملع1(Tobin tax)تــوبنتــدعى بضــرائب،مويــل الــدويليف هــذا الصــدد مت اقــرتاح ضــرائب علــى التّ و ،نميــةبــات التّ متويــل متطلّ 

األورويبدول االحتـــاد األمـــرقـــد شــغل ذلـــك و ،ةالوطنيـــزيــادة اســـتقاللية السياســـة املاليــة و ،بــات املاليـــة الدوليـــة واحلــد مـــن املضـــاربةالتقلّ 
.2نمية املستدامةجل متويل التّ مويل الدويل من أمنظومة جبائية لضبط ومراقبة حركات التّ وإجياد،مويلتّ ئب على البفرض ضرا

االســتفادة مــن قــدرات ذلــك باســتخدام املاليــة الوظيفيــة الدوليــة يف و :الوظيفيــة فــي العالقــات الجبائيــة الدوليــةالماليــةإعمــال)ب
منظمــة عمــري وصــندوق النقــد الــدويل و لإلنشــاء والتّ كالبنــك الــدويل ،مويليــة الدوليــة ذات الصــبغة العامليــةمويــل الــيت توفرهــا اهليئــات التّ التّ 

منظمــة نميــة و ريب للتّ نميــة والبنــك العــاإلفريقــي للتّ كالبنــك ،النــوعياإلقليمــي واجلهــوي و اهليئــات املاليــة ذات الطــابع أو،التجــارة العامليــة
والـــربامج والتكنولوجيـــا ،لواســـع الـــذي يشـــمل نقـــل االستشـــارة واخلـــربة والتـــدريبمويـــل مبعنـــاه ااخل، وذلـــك التّ ...البلــدان املصـــدرة للـــنفط

كـام يف ظـل االحتمويـلايل ضـمان تعزيـز التّ بالتّـو ،ظام اجلبائيلتعزيز قدرات النّ ،ةقنيالتّ واحلصول على الوسائل املادية و ،واقتصاد املعرفة
اشـد ظـام اجلبـائي الرّ ن مكانـة النّ ، وأّ مويـل الـدويلز مصادر التّ ا يعزّ عاون املايل الدويل مبعن برامج التّ واإلفصاح،للقواعد القانونية الدولية

اجلبائيـة اإليـراداتبنيـة فكلمـا كانـت ،اجلبائية من عدمهااإليراداتيف توليد ،نمية تؤثر على قدرة االقتصاد الوطينيف مصادر متويل التّ 
مســاير و ،م فيــهمــتحكّ تمويــل املســتدام للاانً اشــد تشــكل ضــمظــام اجلبــائي الرّ الطاقــة اجلبائيــة للنّ نّ فــإ،اإلنتــاجي احمللــينابعــة مــن اهليكــل 

إــا ت،ائيــة مرتبطــة باملصــادر اخلارجيــةاجلباإليــراداتمــا كانــت بنيــة كلّ و ،نميــة املســتدامة احملليــةتّ ملتطلبــات ال بــات كــون تابعــة ورهينــة لتقلّ ف
النسـبية للمـوارد ذات املصـدر اخلـارجي يف املاليـة األمهيةتزايد نّ مويل املستدام، ألصعوبات ضمان التّ بالتايل تفاقم من و ،تلك املصادر

اافمــوارد ميزانيــة البلــدان املتقدمــة،فل خاصــية للتخلّــالعموميــة تشــكّ  ادي ـ تصـ اق ـه  تجـ ا تن ـ بط مبـ ـرت فــة يزانيــة الــدول املتخلّ مــا مــوارد موأ،تـ
تلـك املقاربــة علـى وضــعية إســقاط لنظريـة التبعيـة وخصــائص جبايـة البلـدان التابعــة وإلسـقاطاألمـرهــي يف حقيقـة ، و 3فتخضـع للخـارج

:أدناهحسب اجلدول 2014-2000ئرية للفرتة انتفحص بنية اجلباية اجلز ،مويل يف اجلزائرمصادر التّ 

1 Mahbub elhaq: the Tobin tax, coping with financial volatility, Oxford University, presses new York, 1996, pp 14-18.
2 Keen Michael and rund de mooj: rethinking the taxation of the financial sector, IFM, 2012, pp 44-48.

.166النظام الجبائي و التمیة االقتصادیة في المغرب، مرجع سبق ذكره، ص: مصطفى الكثیري3
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.2014-2000الجبائية الجزائرية خالل الفترة اإليراداتقتصاد وبنية هيكل اال):5-3(الجدول 

السنة
الجبائيةاإليراداتبنية الصادراتاإلجماليالناتج 

PIBجباية عاديةجباية بتروليةخارج المحروقاتالمحروقاتج خارج المحروقات.م.باإلجمالي
%القيمة مليار دج%ار دجالقيمة ملي%%%القيمة مليار دجالقيمة مليار دج

20004123.52507.260.897.182.821169.676.38361.823.62
20024537.73060.667.4596.103.9942.966.2248133.78
20046112379362.0697.562.441485.872.11574.727.89
20068514.84632.654.4197.842.16271479.2768.422.8
200811090.1609254.9397.552.454003.680.65960.619.35
201012049786965.397.352.65282068.81127831.19
201216208.78590.65397.12.9151943.81944.5756.2
2014172059875.657.496.73.31577.7741.22248.358.8

.2014-2000سنوات ات ووزارة الماليةلسياسات و التقدير مديرية معطيات :*احث باالعتماد علىالبإعدادمن : المصدر
.2014-2000الخاصة بالحسابات االقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012نشرية رقم : الديوان الوطني لإلحصاء*

بنيــة النــاتج الــوطين نّ مــن مث فــإو ،بــات الدوليــةضــعة للتقلّ باحملروقــات اخلااملــرتبطح معطيــات اجلــدول هيكــل االقتصــاد اجلزائــري توّضــ
ّ ،خاضعة للتبعية الدوليةاألخرىالصادرات هي و  اإليـراداتقد انعكـس ذلـك علـى بنيـة و ،األسواق واألسعار الدوليةات من حيث تغري

ا جيعـل ممّـ،لتبعيـة اخلارجيـةيعمـق ااممّـ،2014لترتاجع بالنصف يف سـنة 2008سنة %80.65لت نسبة كبرية بلغت مثّ حيث ،اجلبائية
ّ الرتباطهــا مويــل املســتدام غــري مؤكــدةمــن ضــمانات التّ  ظــام ن ترشــيد النّ ومــن خــالل تلــك الوضــعية فــإ،حكم فيهــاات يصــعب الــتّ مبتغــري

.املة املستدامةنمية الشّ التّ أبعاديصبح حتمية ملسايرة اجلبائي 
.مويل المستداموالتّ فع من الطاقة الجبائيةلإلنفاق العام للرّ غذية العكسية تجويد التّ قدرات : المطلب الثالث

"احلصيلة اجلبائية"مويلية يستند لقدرته اجلبائية يف جتويد خمرجاته التّ أنْ جيب ،اشدظام اجلبائي الرّ املدلول الواسع لتمايز ذاتية النّ إنّ 
ظام الوظيفي التمويلي للنّ لألداءمويل املستدام كهدف التّ أنّ ذلك ،فع من الطاقة اجلبائية الفعليةالرّ وسيع و كتغذية عكسية يف التّ 

اشد ظام اجلبائي الرّ ت معاجلتها طبقا هليكل النّ مدخالت متَّ اعتماده كي متّ الذّ ،بائييتوقف على حصر الوعاء اجلال ،اشداجلبائي الرّ 
حصيل  التّ آلياتحتسني و ،ة على توسيع الوعاء اجلبائيصيلتلك احلإنفاقآثارمنا ميتد ذلك ليشمل وإ،أفضل حصيلة جبائيةلبلوغ 

ّ و مويل املستدام، ئي يف تعزيز التّ ظام اجلباالنّ قدراتفع من غذية العكسية للرّ كمخرجات هلا القدرة على التّ  شيد ذلك يقتضي الرت
املة لكل مراحل العمل شّ ل اجلودة المدخمنإدارة احلكم ضمن دائرة ،ظام اجلبائيالوظيفي للنّ األداءاملتكامل ملنظومة امل و الشّ 

مبا ،األموال العامةإنفاقالناجتة من،غذية العكسيةإىل التّ العامة اإليراداتتأسيسمن إنفاذهووسائل ،اجلبائي وهيكله وإجراءاته
صناع ، و 1اء املالية العامةشكل اهتمام خرب ،اشدظام اجلبائي الرّ النّ لقدراتصور التّ ف،التوسيع من الطاقة اجلبائيةفع و يستهدف الرّ 

أو،للعدالة اجلبائيةللوصول،صاعديةالتّ أوظام اجلبائي استخدام الضرائب النسبية يتجاوز هيكل النّ أنْ نموي من مقاربات القرار التّ 
رتكاز باال،ظام اجلبائيالنّ اليةملقومات فعّ افقً و ،اإلنفاقضرائب أو،خلالدّ ضرائبأوغري املباشرة أو،كيز على الضرائب املباشرةالرتّ 

.، بتصرف82فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص : ناصر مراد1
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بساطة مع كذلك الو ،أشكال التبذيرجتنب مجيع و ،خدام العقالين للموارد املتاحةذلك من خالل االستو ،الية االقتصاديةعلى الفعّ 
املعاملة العدالة يففافية اجلبائية و والشّ ،ريات على مستوى االقتصاد الكليغاليت تواكب التّ ،املرونةحصيل و تقليص تكاليف التّ 

اتمع،الضريبية ات  يع فئ مث ما لبث ،نموية الدوليةاالقتصادي يف التجارب التّ اإلصالحرات من مربّ األهدافكانت تلك ، وقد1جلم
وشبكة ،والصحةيمالتعلالطرق واملوصالت واملرافق العامة والتحسني احلضري و "األساسيةالعام على البنية اهليكلية اإلنفاقأصبحنْ وأ

وانتقال ،األموالحركة رؤوس و ،األعمال وحتسني اجلاذبية لالستثماراخل، مدرج يف مؤشرات مناخ ...اقتصاد املعرفةاملعلومات و 
يرتقي أنْ بالتايل جيب و ،نافسية اجلبائية الدوليةهة التّ اشد يف مواجظام اجلبائي الرّ ا للنّ مدعمً امرتكزً أصبحبل ،اخلرباتالكفاءات و 

يكون أنْ العام اإلنفاقالتكاملية بنظام امليزانية العمومية املنوط به مولية و يف عالقته الشّ ،اشدالرّ ظام اجلبائي الوظيفي للنّ األداءر تصوّ 
مبا يفوق خم،اجلبائية بشكل مستداممردوديتهاحتسني و ،غذية العكسية لتنويع االقتصاد وتوسيع القاعدة اجلبائيةتّ رافدا بال
يظهر قصورللمال العام ذي املصدر اجلبائي ه تبديد نّ فإ،األهدافالعمومي تلك اإلنفاقمل يستهدف وإذا،ليت سبقتهاالدورة ا
:التاليةيف اجلوانبلإلنفاقغذية العكسية جتويد التّ قدرات

.غذية العكسية لإلنفاق العامالقدرات املؤسسية القانونية لتجويد التّ √
.غذية العكسية لإلنفاق العاممية الوظيفية كمرتكز لرتشيد التّ قدرات امليزانية العمو √
.بامليزانية العامة"الصناديق اخلاصة"خصيص اخلاص قدرات حسابات التّ √
منظومة العام يفاإلنفاقاشد ملكانة ر الرّ التصوّ إن:العاملإلنفاقالمؤسسية القانونية لتجويد التغذية العكسية القدرات:والأ

حتقيق االستقرار "الوظيفة االستقراريةوزيعية، العدالة االجتماعية و التّ الوظيفة خصيصية و الدولة يشمل الوظيفة التّ ر دو احلكم و 
أافقة العامة من مفهوم النّ ،ترتبط تلك الوظائف باملالية العمومية الوظيفيةو ، 2"االقتصادي أو عيين من عام مايل نقديإنفاقهي "ب

مي ائيأنّ أي، 3"حقيقيةحاجة عامة إشباعجل أ يل عمو ام هو متو لع اق ا نف ظام اجلبائي ا بالنّ من املدخل القانوين يرتبط وجوبً و ،اإل
فقات زيادة  النّ أو،نتيجته ختفيض املوارد العموميةأوقانون مضمونه أيْ ال يقبل "للدستور اجلزائري الذي ينص فباالستناد ،اشدالرّ 

فقات العمومية من النّ آخريف فصل توفري مبالغ ماليةأو،الدولةإيراداتيادة يف بتدابري تستهدف الزّ كان مرفقا إذاإال،العمومية
قانون امليزانية يصدران يف وثيقة واحدة، كربنامج قانون املالية و فإنّ دخل العمليمن املو ،4"إنفاقهااملبالغ املقرتح األقلتساوي على 

ن غطية العكسية كما سبق وأتجويد التّ يكون دعامة لأنْ ميكن و ،باألهدافاألداءة لضبط ل لوحة قيادمايل سنوي للدولة يشكّ 
.السابق1-3وضحناه بالشكل 

في بحث أثر ھیكل النظام الجبائي على الحصیلة الجبائیة (good)وجوود (mus grave)ومسجریف (hinricks)لدراسات كل من ھنریكس یشار في ذلك1
.وعلى مساھمات الطاقة الجبائیة في الناتج الوطني اإلجمالي

، أبحاث الملتقى 2012- 2000ي المستدام للتنمیة في الجزائر للفترة تحلیل وتقییم فعالیة الحسابات الخاصة في تعزیز قدرات التمویل العموم: عجالن العیاشي2
، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة سطیف، 2014-2001تقییم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتھا على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي : الدولي

.438، ص 2013ربي في سنة منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في الفضاء االورومغا
.503المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص : صالح صالحي3
.، مرجع سبق ذكره2008من الدستور الجزائري لسنة : 14المادة 4
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يف أساســيةر املاليـة العامــة دعامـة تـوفّ : العــاملإلنفـاقالميزانيــة العموميـة الوظيفيــة كمرتكـز لترشــيد التغذيـة العكســية قـدرات:ثانيـا
رجسـيد الفعلـي خلصـائص دو التّ ، و داشـد هـو احلكـم اجليّـرّ فـاحلكم ال،األداء للـربامج احلكوميـةط بـاجلودة يف تـرتبو ،اإلنفاق العـامترشيد 

السلع العامة د يف جودة اخلدمات و األعمال يتجسّ وعية يف مناخ تلك اخلصائص النّ وإنفاذ،زة بالكفاءة والفاعليةاملميّ ة املستدامة نميالتّ 
اتمعــي الواســع الــذي ا  ـ ــ،العــاماإلنفــاقالتحديــد الــدقيق حلجــم "خيضــع ملعــايري اجلــودة مبفهومهـ األوليــة بالتوقيــت املناســبملبــدأا وفًق

ـإلدارة جمتمعيـة قويـة، و توافقيـة مرتكـزة إدارة تشـاركية و يف ظـل و ،واملبلغ املناسـب ومـن املرفـق الكـفء فافية الـيت كـذلك ختضـع ملعـايري الّش
أهــداف احلكومــة وأن يكــون حيقــق نْ اإلنفــاق العــام وختصيصــه وإنفــاذه ومآالتــه وأأوجــهعلــى آلنيــةوا،يح املعلومــات املاليــة املوثوقــةتتــ

كـل تلـك املعـايري ينـتج عنهـا ، و 1"مني االسـتقامة املاليـةزين املناسـبة لتـأاملـوام مـع الضـوابط و يـتِّ مطابقا للقوانني واألنظمة ذات الصلة وأنْ 
اتمعيـة مـن اإلنفـاقحتديـد إعـداد امليزانيـة و أساليبتقييم العام من خالل حتليل و ى املالقابة علالرّ أخرى للمراجعة و دعائم  اف  ـد األه

اتمعية املادية والبشر استغاألداء و ا ملعايري العام وفقً  ارد  ملو ا إطـار موازنـة الـربامج واحملاسـبة علـى األداء لتعظـيم جـودة اخلـدمات ية يف الل 
.نمية املستدامةبات التّ مويل املستدام ملتطلّ ، مبا يضمن التّ 2ص عجز امليزانيةتقلياليف و كحكم يف التّ التّ العامة و 

األدوات أهــممويليـة العموميـة ل املكانــة التّ متثّـ: بالميزانيــة العامـة"الصــناديق الخاصـة"خصـيص الخـاص حســابات التّ قـدرات:ثالثـا
ــنالتّ أبعــاد، يف اجتــاه 3ولــةالسياســية للدّ االقتصــادية واالجتماعيــة و  ــاملة املســتدامة و ميــة الّش اشــد د يف ذات الوقــت ميثــاق احلكــم الرّ جتّس

اتمعيــة وأداة احملاســبة واملســـاءلة العموميــةاملصــادقة التّ "لكوــا نتــاج  اركة  ـ ملشـ ا ية و يع ـر كأســـاسمعلومــايت عــام يــدرج  وكشــف مــايل و ،شـ
ـــلإلفصـــاح و  ســـمت مـــن هـــذا املـــدخل اتّ جمـــال تطبيـــق قـــانون املاليـــة و و ،يـــةكوـــا حاضـــنة نظـــام احملاســـبة العمومإىلباإلضـــافة"فافية الّش

تشمل املصـادر اجلبائيـة وغـري العامة بامليزانية اإليراداتمكونات نّ وأل،مويل املستدامخبصائص نوعية تشكل دعامة لضمان وجتويد التّ 
القيـد املـزدوج املبــين مبـدأأبرزهـامـن و ،مالعـاوفقـا ملبـادئ حماسـبية نالـت القبـول ،آخـرفقـات العموميـة يف جانـب النّ اجلبائيـة يف جانـب و 

بإعمـال ميزانيـة الـربامج واألداء،اشدظام اجلبائي الرّ ية العكسية للنّ غذا جيعل منه دعامة لتجويد التّ ممّ ،على فرض التوازن احملاسيباأساسً 
(le budget de performance)الــيت تتحقــق مــن ذلــك جــاتاملخر وبــني املنتجــات و ،العــاماإلنفــاقيت تــربط بــني مــدخالت الــ

كانـت وإذا4نظـام احملاسـبة العموميـةإطـاراشـد يف خضـعت للتسـيري الرّ إذاخطـيط والتنبـؤ،أداة للتّ ايل ترتقي لتكـون بالتّ ، و العاماإلنفاق
حضــري واملســاءلة التّ و ،برنــامج تنمــوي جمتمعــي اقتصــادي واجتمــاعيســي امليزانيــة يف بعــدها السيا
أــااحلســابات اخلاصــة الــيت عرفــت نّ فــإ،واملراقبــة بكــل أصــنافها،راجعــة يف قــانون ضــبط امليزانيــةاملواحملاســبة يف املصــادقة و  حســابات "ب

ام قـانون ألحكـعمليـات النّ و ،اإليـراداتد فيها عمليات مفتوحة يف كتابات اخلزينة العمومية تقيّ 

، 2008، لسنة 3، العدد 2إدارة الحكم، أخبار وأفكار، المجلد إصالح إدارة المالیة العام في الشرق األوسط وشمال إفریقیا، البنك الدولي، مجلة : روبرت بیشل1
www.worldnabk.ord/arabic2/pdfعلى الموقع

لشاملة، اإلدارة المركزیة للبحوث المالیة موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء ودورھا في تطویر العمل اإلداري وتطبیق نظم الجودة ا: نرمین طلعت غالي2
.04،ص 2007والتنمیة اإلداریة، المجلد األول، مصر، 

3 Maurice baslé : le budget  de l’état, 6 éme éditons, édition la découverte, paris, 2000, p3.
4 Mohammed Abbas mahrezi : l’impact de la gestion des finances publiques sur la bonne gouvernance financière, la revue
de l’institut d’économie douanière et fiscale , Algérie 2012, pp45-49.

www.worldnabk.ord/arabic2/pdf
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أّ دعامة للتمويل املستدامد مبا جيعل منهاترشّ أنْ جيب 1لكن خارج امليزانية العامة للدولةو ،املالية اصة و فـا يففـت انتشـارا مكثّ ا عر خ
كـــذلك بـــرامج و ،واع املخططـــات للـــربامج احلكوميـــةنـــإقـــرار قـــانون التخطـــيط وأتـــزامن ذلـــك مـــع  و ،خمتلـــف قطاعـــات االقتصـــاد الـــوطين

ن تكـون ، وأ3الدوليـةاإلفصـاحمعـايري و ،ملبـادئ شـفافية املاليـة العامـةختضعأنتلك الصناديق اخلاصة جيب إن، 2االقتصادياشاإلنع
، علـى غـرار صـندوق ضـبط 4مويـل املسـتدام خاصـة صـناديق الثـروة السـياديةمبا يضـمن دميومـة التّ أدائهاحمل مساءلة جمتمعية عن جتويد 

105، 2014غايــــة إىلبلــــغ عــــدد تلــــك الصــــناديق يف اجلزائــــر إذ،غــــريهمنميــــة و ين للتجهيــــز مــــن أجــــل التّ الــــوطالصــــندوقاإليــــرادات و 

إطــار عمليــة أن يكشــف عــن مصــادرها و الــيت جيــب ،العموميــةاألمــوالضــخامة ، ومــع ضــخامة هــذا العــدد و 5صــندوقا
 ّ اشـد يف ظـام اجلبـائي الرّ بـال شـك تشـكل دعامـة مثلـى مـن مقومـات النّ ـافإما حتقق ذلك وإذا،شيد الشامل واملتكامل للمال العامالرت

.مويل املستدام باجلزائرضمان التّ 

.، مرجع سبق ذكره84-17من القانون : 49و48المواد 1
، مرجع سبق 2012- 2000المستدام للتنمیة في الجزائر للفترة تحلیل وتقییم فعالیة الحسابات الخاصة في تعزیز قدرات التمویل العمومي : عجالن العیاشي2

.443ذكره، ص 
.2012النظم المالیة للصناعات االستخراجیة، التعمیم والتطبیق، إدارة الشؤون المالیة، : صندوق النقد الدولي3
.2010قضایا صناع السیاسات، : اقتصادیات صنادیق الثروة السیادیة: صندوق النقد الدولي4
.445مرجع سابق، ص : عجالن العیاشي5
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اشدظام الجبائي الرّ نّ لمويلي المستدام لالتّ داءالداعمة  لألالخارجية القدرات:الثانيالمبحث
)                                            ادراج المالية االسالميةالدولي،التمويل،ترشيد تخصيص الموارد(

مــويلي، مــن خــاللي التّ الــوظيفلــألداءزة املعــزّ و ،اشــدظــام اجلبــائي الرّ لنّ الداعمــة ألداء اخلارجيــة االقــدراتإىلنتطــرق يف هــذا املبحــث
عواملها املتشابكة بعوامل مناخ نافسية اجلبائية الدولية و بالتّ املشمولة صادية الدولية و يف العالقات املالية واالقتوالتحمواكبة التّ مسايرة و 
أو›القـذرةاألمـوالغسـيل أو،احملليـة للخـارجاألمـوالهروب ‹فع من املوارد املالية مثلقة للرّ اخلارجية املعيآثارهاللتقليل من ،األعمال

أوحتـدي التجـارة االلكرتونيـة ومنيات تكنولوجن حتدّ موأ،احلمايةآلياتضعف اإلغراق و من تبعات 
األداء ب عليهـا مـن سـرعة مـا يرتتّـاملصـاحل املاليـة الوظيفيـة و عصـرنةو ،جمـال االسـتعالم اجلبـائي الـدويلمن عـدم املواكبـة يف اسـتغالهلا يف 

الســيادة اجلبائيــة بفعــل مــن خــالل اختــزال أو،امن اجلبائيــة ضــمن اقتصـاد املعرفــةاملكــإىلالوصــول و ،اجلبــائيحصــيلوتقليـل تكــاليف التّ 
فــع مــن جــودة ا لتعزيــز املــوارد املاليــة ومســامها يف الرّ ويل رافــدا مــدعمعــاون اجلبــائي الــدّ يكــون ذلــك جبعــل التّ و ،

مويلي االبتكار التّ اإلبداع و عاون الدويل يف جمال ام اجلبائي يف االستفادة من التّ ظحتسني القدرة االستيعابية للنّ و ،وختصيص املوارد العامة
:نتفحصببتلك اجلوانولإلحاطة،اإلسالمية الدوليةعلى غرار الصناعة املالية ،املستحدث

.مويل املستداملتعزيز التّ املنظومة املؤسسقدرات ترشيد√
.ظم اجلبائية الدوليةالدولية بإدراج املالية االسالمية بالنّ تجارب الالستفادة من اقدرات√

.مويل المستدامقدرات ترشيد المنظومة المؤسسية في تخصيص الموارد المجتمعية لتعزيز التّ :المطلب األول
تســند بــدعائم خارجيــة تــرتبط باملكانــة الوظيفيــة أنْ ب اشــد يف تعبئــة املــوارد املاليــة احملليــة جيــظــام اجلبــائي الرّ ات الذاتيــة للنّ القــدر إنّ 

ظـام النّ أنّ تنـاالقتصـاد السياسـي بيّ وليـة و نمويـة الدّ فالتجـارب التّ ،يـةاتاحلكـم لتعزيـز قدرتـه الذّ إدارةضمن دائـرة ،اشدظام اجلبائي الرّ للنّ 
ــ النســبية الــيت األمهيــةرتتــأثّ بــل ،ظــام الضــرييبكونــات النّ فقــط مرتتــأثّ فلــم ،ظم السياســية الســائدةتشــكل بــالنّ و رتــأثّ ائد قــد اجلبــائي الّس

ر صــانع وّ تصـقــدراتف علـى، تتوقّــات خارجيـةظـام اجلبــائي يـرتبط بقــدر مــويلي للنّ التّ فـاألداء، 1ظـام اجلبــائينــات النّ ع ــا كـل مكوّ تتمتّـ
مـويلي التّ األداءدة جلـودة ة على حتويل املعضالت احملدّ يف القدر و ،ظم اجلبائالنّ للسياسات و نمويالقرار التّ 

اتمعيـة املرتبطـة ملهنية اجلبائية وانتشار الفساد املايل واالقتصادي، بنهب و ضعف الكفاءات انقص اخلربات اجلبائية و "مثل  ارد  ملو ا هدر 
:ا يتطلب تدعيمها من خاللممّ ،بائية الدوليةن االتفاقيات اجلبعدها الدويل ضمأو،ل املنظومة املؤسسية يف بعدها الوطينبرتهّ 
.املة املستدامةنمية الشّ √
.بادل الدويلمويل الدويل و توسيع التّ ضامن الوطين و التّ قدرات ضمان التّ √

.337اقتصادیات الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص : سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي1
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ــوارد المجتمعيــة لتعزيــز مصــادر تمويــل التّ قــدرات االنصــاف الجبــائي فــي تخصــيص المــ: أوال يعــد إذ: املة المســتدامةنميــة الّش
يف "الدولــة، القطــاع اخلــاص و "نميــة املســتدامة بط القــومي لفواعــل التّ الــرّ املواطنــة و اجلبــائي املــرتجم الفعلــي لعالقــة اإلنصــاف

ظام اجلبائي وأبـرز دعائمـه أركان بناء النّ أهمكانت العدالة اجلبائية من إذاف،مصبهأوكان يف مصدره سواء،تعزيز املال العامانمحاية و 
مــن قبــل نظــام احلكــم  إنفــاذهاشــد تتوقــف علــى ظــام اجلبــائي الرّ مــويلي للنّ التّ لــألداءعامــة اخلارجيــة املســندة الدّ نّ فــإ،

ـــة لتحقيـــق كـــأداة ـــائيجمتمعي ـــة االجتمو ،اإلنصـــاف اجلب ـــالعدال للمـــوارد األمثـــلخصـــيص ـــدف التّ و ،فـــني بالضـــريبةة بـــني كـــل املكلّ اعي
يف حتمــل و األجيــال واجلهــات، يف االســتفادة مــن تلـك املــوارد بــني ،نمــوينيبــني الفــاعلني التّ مــن خــالل ضــمان تكــافؤ الفـرص،اتمعيـة

اتمعية التّ  يف  امجـة اشـد ملعاجلـة فجـوة املـوارد املاليـة النّ اجلبائي الرّ ظام من خالل النّ ،نظام احلكمإليهيسعى اهدفً وجعله ، بإنصافكال
مــن فــوائض يــةمتأتّ عائــدات وإيــراداترغــم وجــود،جــارة اخلارجيــةفجــوة التّ القصــور النــاجم عــنمعاجلــة و ،عــن ضــعف االدخــار احمللــي
ائيــة العاديــة مبواصــفات اجلبإليــراداتلكــدعائم يــديرها نظــام احلكــمأنْ الــيت جيــب و ،"اخل...املعــادنالــنفط و "املــوارد االســتخراجية مثــل 

دخالا املن خــالل مـــدخل االلتــزام بالقــانون واالنضــباط بقواعــده يف املراقبـــة واحملاســبة و مــ،الفاعليــةالكفــاءة و  ـ ـن ـمـ اح عـ ـ فصـ اإل لة و اء ـ سـ
،أفضـل حصـيلة مـن املـوارد العاديـةي ظـام اجلبـائمـويلي للنّ التّ األداءيبلـغ أنْ ، فـال ميكـن 1دويلالـا ملؤشـر أداء املـوارد العـاموفقً ،

ّ من استغالل املوارد يةاملتأتّ و  من مقاربة تعزيز مصـادر و ،يف كل مراحلهافافيةشيد والشّ األولية يف غياب الرت
ــمتويــل التّ  ن أفإنــه جيــب،"اخل...املعــادنلبــرتول، و ا"اخلــام األوليــةاملة املســتدامة يف البلــدان الــيت تعتمــد علــى صــادرات املــوارد نميــة الّش
: ا يلياملة املستدامة وفقا ملنمية الشّ لتّ ن تكون من مصادر متويل اوأ،اإليراداتمقتضيات لرتشيد تلك تشمل 

فــرض نظــام احملاســبة املاليــة وأنظمــةمـن مــدخل تطبيــق : األعمــال العــامحصــيلة العائــدات البتروليــة كفــائض لقطــاع ترشــيد فــائض )أ
ظــام وفقــا ملتطلبــات النّ ،نمويــة مبســك حماســبة قانونيــةاالقتصــادية النّ األعــوانمــن خــالل التــزام ،ايــة البرتوليــةاجلب

كـذلك االقتطاعـات و ،مضـافةفـوائض قـيم و أربـاحما يرتتب عنهـا مـن و ،إىل النتيجة اجلبائيةللوصول األنشطةاجلبائي املطبق على هذه 
.ا لنظام اجلباية البرتوليةية وفقاجلبائ

ظـام النّ بنيـة وهيكـلإنّ : البترولية لتعزيز االدخار العامالجبائية اإليراداتترشيد)ب
سـاحي األتـاوة، رسـم سـم املكفالـة حتـدد قيمتهـا إداريـا، الرّ نقيـب عـن الـنفط الـيت هـي عبـارة عـن  رخصـة التّ ‹املتكون مـن البرتويلاجلبائي 

سـم علـى الرّ : سم على األرباح االستثنائية، باإلضافة إىل ضرائب ورسوم أخرى منهـاكميلية على النتائج، الرّ الدخل البرتويل، الضريبة التّ 
ق خــاص ق بالغــازات االحتباسـية، حــســم اخلـاص باحلصــول علـى قــروض تتعلّـسـم اخلــاص بامليـاه املســتعملة يف احلفـر، الرّ حـرق الغــاز، الرّ 

:يف اجلزائراوفقا ملعادلة اجلباية ›بتحويل احلقوق وااللتزامات
F=0.85(ca-cs-R) +R+IDPالضرائب على النتائج + اإلتاوة=اجلباية الكلية 

صادرعن كمعیار للشفافیة والمساءلة في قطاع النفط والغاز والتعدین الصادر عن معھد رصد الموارد والعائدات الدولي الIRGمؤشر إدارة الموارد العام1
revenue watchwww.newyork.usaمؤسسة 
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التكريــــــر لنقـــــل و أعبــــــاء االتكــــــاليف اهليكليـــــة مبــــــا فيهـــــا Cs، األعمـــــالرقــــــم Ca، اإلتـــــاوةR، اجلبايـــــة البرتوليــــــةإىلFحيـــــث يشــــــري 
ق ظام اجلبائي مبا فيه نظام اجلباية البرتولية مقدما علـى جزئيـة التفاصـيل الـيت تتطـرّ ترشيد النّ أسبقيةن إ،الضريبة البرتولية املباشرةIDPو

.رتوليةالبتكامل اجلباية العامة مع اجلباية باية العادية واجلباية البرتولية، ليكون اجلاإليرادات اجلبائية و ثنائية إىل
نميـةتعزيـز مصـادر متويـل التّ مـن أجـل:اردهـا الماليـةمو مختلـف قطاعاتهـا و الوظيفي لـدور الدولـة علـى لألداءالشاملة الجودة)ج

ّ إخضاع كل مواردهاجيب األداءولـة متكاملـة مهـام الدّ مما جيعـل،املساءلةو احملاسبة وجيه و قابة والتّ أدوات الضبط والرّ شيد من ملعايري الرت
ترتيــب الــدول علــى الــذي يهــتم بتقيــيم و (RGI)املــوارد العــامإدارةنافســية الدوليــة يف مثــل مؤشــر بــات هــي مــن معــايري التّ تلــك املتطلّ بــل

البيئــة وضــوابط مراقبــة اجلــودة و ،الوقائيــةإعــداد التقــارير واإلجــراءاتممارســات القــانوين و هــي الوضــع املؤسســي و ،مكونــاتأربعــةأســاس
.1قنية لتعزيز التمويلعلى بناء القدرات التّ ليساعد ،احملفزة

مؤشــر إدارة املــوارديرتكــز عليهــا املكونــات الــيت نّ إ:اشــدالجبــائي الرّ االلتــزام بالمعــايير الدوليــة فــي إدارة المــوارد يفعــل األداء )د
ســهولة ‹لدوليــة يف جوانــباجلبائيــة انافســيةلتّ بــات ااألعمــال ومتطلّ منــاخ وتتكامــل مــع ،ظــام اجلبــائي وآليــات ترشــيدهلنّ تتطــابق وجمــال ا

املراقبـة الـيت تفصـح عـن حقيقـة مـع وجـود ضـمانات الفحـص و ،اهليئات احلكوميةرة، والكشف عن املعلومات من القوانني واملنافسة احل
األربعـةنات لمكو قييم لالتّ من خالل عالمات ›جلة الفسادمعااه احلكم الراشد و يف اجتأدائهاعن وعن فاعليتها و ،ولةاإلدارية للدّ البيئة 

خــالل ســنة دولــة 58املــوارد يف جمموعــة تضــم إدارةترتيــب الــدول علــى مؤشــر ولتوضــيح ،)20،40،20،20(موزعــة علــى التــوايل 
:التايلص اجلدول ، نتفحّ 2013
.ب إفريقيا، ماليزيامقارنة بكل من الهند، البرازيل، جنو 2009الموارد لسنة إدارةترتيب الجزائر وفقا لمعيار ): 6-3(الجدول 

المورد الخاضع للتقييمالبلد
العالمات 
المجتمعية

الترتيبالبيئة المحفزةضوابط مراقبة الجودةممارسة إعداد التقاريرالوضع المؤسسي

80817896665/58الموارد الهيدروكربونيةالبرازيل

706072836112/58//      //الهند

566931757221/58ارد المعدنيةالمو جنوب إفريقيا

463945396034/58الموارد الهيدروكربونيةماليزيا

385741282645/58//         //الجزائر

9www.revenuewatch.orgص 2013الموارد العام لسنة إدارةمؤشر : المصدر

 ّ القصـور إىلتلك املكانة للجزائـر أسبابرجع التقرير وقد أ،45/58دول املقارنةالللجزائر ضمن رةاملتأخّ املكانة أعالهاجلدوليبني
ـــو ،املـــوارد العامـــةإدارةيف جتويـــد اإلداري إىل الشـــركات متتـــد تلـــك األساســـياتو ،زاهـــة واالنفتـــاح وحريـــة املعلومـــاتفافية والنّ لغيـــاب الّش

20/58و 22/58ر ئــقــد كــان ترتيــب اجلزاو ،حويــل للعائــداتملــوارد وعمليــات التّ وإىل صــندوق ضــبط ا،نطراكســو اململوكــة للدولــة

، الموقع 2013لعام revenue Watch Institute, new Yorkالصادر عن معھد رصد العائدات : تقریر مؤشر الموارد العام1
www.revenuewatch.org

www.revenuewatch.org
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ومبـا جيـود ،ظـام اجلبـائياألداء الـوظيفي للنّ مبا يدعم ،امل للمنظومة املؤسسيةشيد الشّ ضرورة الرتّ إىلتلك النتائج تدفع إن.على التوايل
.املة املستدامةنمية الشّ يل التّ خيصص املال العام لضمان تعزيز متو و 

نميـة املسـتدامة  وظـائف دولـة التّ أداءمرتكـزات إنّ :بـادل الـدوليتوسـع التّ الـدولي و مويل التّ ضامن الوطني و ضمان التّ قدرات:ثانيا
ــلإلأســيسالتّ هــو ،كدولــة قواعــد اتمعــي الّش اف  ـ ســتدامة بإعمــال نميــة احملليــة املالتّ مســتوى ‹تاملتكامــل علــى كــل املســتوياامل و نصـ
مسـتوى البعـد الـدويل يف محايـة يـة و يف تـدعيم املـوارد املال،ضـامن الـوطيننظـام التّ بإرسـاءة وطنيـا نميـة املتكاملـمستوى التّ و ،اجلباية احمللية

كــل تلــك و ›األمــوال القــذرة وغســيلهاودخــول أللخــارج األمــوالهــروب و ، اإلغــراق وتبعــات االتفاقيــات الدوليــةمــن ،التجاريــةاألســواق
إطـاريف ،"املـواطننيو الـدول والقطـاع اخلـاص و "نمـويني شـريك مـع بقيـة الفـاعلني التّ ز و ولة كمحفّ االت ترتبط بدور الدّ ا
ّ نمية فللتّ عوامل مشجعةل ضمانات و للمصاحل العمومية تشكّ دةيّ اجلالية واإلدارةرتض تسيريا مبنيا على الفعّ يف بـات تيهي الـيت تضـع الرت

األداء مبــا يـــدعم ،مؤسســاتهضــامن الــوطين لكــل اجلهــات وإرســاءإطــار ضــمان التّ يف 1نميــة االقتصــاديةاملاليــة الــيت تشــجع التّ التقنيــة و 
ــات التّ ضــمان متويــل متطلبــظــام اجلبــائي و مــويلي للنّ التّ  زة املعــزّ ،وافــد اخلارجيــةالرّ اإلشــارة لتلــك الــدعائم و ميكــن املة املســتدامة، و نميــة الّش
: اشد يف ما يليظام اجلبائي الرّ قومات النّ مل
اتمعية تشكّ إنّ : نمية المستدامةلتحقيق التّ كأداةترشيد الجباية المحلية  قدرات)أ اركة  ملش عامة الدّ و ،ضامن الوطينللتّ اأساسً ل ا

يف ضــعف الاجلبــائي متمـثّ ظـاممـن حتــديات النّ ل حتــدي فاجلبايـة احملليــة تشـكّ "مــو غـري املتــوازن اخلارجيــة لنمـاذج النّ اآلثـاراملثلـى لتعــديل 
اليــة نظــام احلكــم يف حتويــل هــذا فعّ ءة و تــربز كفــا، و 2"اجلبايــة احملليــة خصوصــاالوظيفــة املاليــة احملليــة عمومــا و مــن مثــة تــدهور و ،مواردهــا

األداءروافــد تــدعيم إىلاإلشــارةميكــن مويليــة يف اجلزائــرص املنظومــة املؤسســية التّ بــتفحّ مويــل املســتدام، و زة للتّ دعامــة معــزّ إىلحــدي التّ 
:3تدابري دعم متويل املؤسسات من خالل ما يليبإجراءات و اجلبائي 

توســيعهيف جمــال اســتحداث النشــاط و ،توســطةاملن قبــل البنــوك للمؤسســات الصــغرية و ختفــيض نســبة الفائــدة للقــروض املمنوحــة مــ√
يف جمـال ، و )%1والواليـات األخـرى ،%1.5اهلضـاب العليـا ات اجلنـوب و وواليـ،%0.25اجلزائـر، وهـران، عنابـة، (املنـاطق حسب

4.خفيض لواليات اجلنوب واهلضاب العليايص نفس التّ ختصمتّ أهيلالتّ 

5دجمليار 100يقدر بأويلمن خمصص بتداءإ،متويل على املدى الطويل تضعه اخلزينة يف متناول البنوك لفائدة املؤسساتإقرار√

ــللضــمان املــايل املمنــوح مــن قبــل األقصــىتوى رفــع املســ√ مليــون 250إىل50املتوســطة مــن مان للمؤسســات الصــغرية و صــندوق الّض
.6دج
.املتوسطةم يف رأس مال املؤسسات الصغرية و تساهلى مستوى الوالياتصناديق لالستثمار عإنشاء√

.105، ص 2010، لسنة 61المتضمن المصادقة على المخطط الوطني للتھیئة اإلقلیم، الجریدة الرسمیة رقم : 02-10القانون رقم 1
.212، مرجع سبق ذكره، ص 2000- 1992تحدیات النظام الضریبي الجزائري و تحدیات اإلصالح االقتصادي في الالفترة : حمید بوزیدة2
ministre.gov.dz-www.premier، على الموقع 6، ص2010لتدابیر المتخذة لفائدة التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي دیسمبرا: مصالح الوزیر األول3
.18/09/2006المؤرخ في : 319- 06المرسوم التنفیذي رقم 4
.2008تم ذلك بموجب قانون المالیة لسنة 5
.، مرجع سبق ذكره2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 6

www.premier
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1.اخلاصلعام و سيع نشاطه لتمويل القطاع اتو إنشاء الصندوق الوطين لالستثمار و √

.دعم اخلزينة لتكاليف الكهرباء للنشاطات االقتصادية خارج قطاع الفالحة يف واليات اجلنوب√
ل رافدا من خارج تشكّ لواملتكامل بني اجلهات وبشكل مستدام،شيد الشاملبضوابط الرتّ جيب أن تسندالتدابري اإلجراءات و تلك إنّ 
.نمية احمللية املستدامةبات التّ مويل املستدام ملتطلّ ة يف ضمان التّ يدعم اجلباية احمللي،ظام اجلبائيالنّ 
ــيــة النّ ملعاجلــة فجــوة املــوارد احمللّ :االتفاقيــات الدوليــةي ظــل بــادل التجــاري فــالتّ ي و مويــل الــدولالتّ ترشــيدقــدرات)ب ة امجــة عــن قّل
تعبئــة الفــائض أو،نميــةقــل للتّ ل يف قبــول معــدل أحتمــاالت تتمثّــثــة اه توجــد ثالنّــفإ،مويــل املســتدامحملليــة لضــمان التّ خرات املاليــة اداملــ

االســتثمارات مويــل اخلــارجي مثــل القــروض واملســاعدات و إىل التّ و اللجــوء أ،خمتلــف قطاعــات االقتصــاد الــوطيناالقتصــادي الكــامن يف
اــاالت التّ ، و 2لســد فجــوة املــوارد احملليــةاألجنبيــة ـك  مــن خــالل إرســاء ،ســية يف بعــدها الــدويلاملؤسمويليــة تــرتبط بتجويــد املنظومــةتلـ
مني احلمايـة بسـد منافـذ هـروب وتـأ،مويـل اجلبـائيزا للتّ ا معـزّ ة رافـدً التجارية الدوليـمويلية و االتفاقيات التّ جلعل ،معايري ترشيديةضوابط و 

ــ›اميــة إىل اخلــارجقات رأس املــال اخلــاص أو العــام مــن الــدول النّ كــل تــدفّ ‹رأس املــال  أو كانــت ،ت قصــرية أو طويلــة األجــلســواء كان
ار مباشر يف اخلارج يعدّ و يف شكل استثمأ،عقاراتو استثمارات يف أصول مالية أجنبية أ

داء فـــع مـــن األيـــق للرّ ب اجلبـــائي املعهـــرّ ساســـها التوأ،غســـيل األمـــوال ذات املصـــادر اجلرميـــة، أيْ 3س املـــال الســـاخنالـــدول مبـــا فيهـــا رأ
: الذي يستلزم قدرات إسناد خارجية مثلاشد، ظام اجلبائي الرّ مويلي للنّ تّ ال
ز اجلاذبيـــة حلركـــة اجلبـــائي حلـــوافظـــام ، بفعـــل تـــدعيم النّ 4نميـــة املســـتدامةتعبئـــة متويـــل التّ و ،جاريـــة لتخصـــيص املـــواردتـــأمني األســـواق التّ √

معظمهـــا أنو 2002عفها ثـــالث مـــرات عمـــا كانـــت عليـــه ســـنة اتضـــإىلاإلحصـــائياتالـــيت تشـــري،األجنبيـــةاألمـــوالتـــدفقات رؤوس 
.5إفريقياجنوب و ،اشئة الرئيسة من قبل الربازيل واهلندنّ االقتصاديات الاستقطبتها

احلقـوق تـاوات و سـوم واإلوحتديـد كافـة الرّ ،6عمال التجارة اخلارجيةأأداءالوثائق املطلوبة يف باإلجراءات و شامل ط و وضع دليل مبسّ √
ـــائي املتضـــمّ أو،ارجاخلـــســـديد مـــن الواجبـــة التّ  عالقـــات التجـــارة و ،األعمـــالإلطـــارنة للخطـــوط العريضـــة مـــن ضـــمن بيئـــة اهليكـــل اجلب
ـــة إنفاذهـــاكيفيـــات و ،إظهـــار قواعـــد االتفاقيـــات الدوليـــة وجمـــاالت تطبيقهـــامبـــا فيهـــا ،اخلارجيـــة ـــةاألعمـــاليف بيئ مـــن ، ابتـــداء7اجلزائري

اإلجـــراءات املاليــــة يف االســـتالم،قـــل و وثـــائق النّ إىل،اجلمــــارك اجلزائريـــةأمـــامبـــات التصـــريح لّ إىل متطل يف الســـجل التجـــاري التســـجي‹
املصـاحل و كيفيـات تسـديدهاو ،عليهـااملفروضـة سـوم هـا ومعـدل الرّ وعاؤ هيكلهـا مـن حيـث والتـأمني وحتديـد بنيتهـا و ،صدير واالستريادالتّ 

ــعــن كــل جزئيــة مــن تلــاملســئولةد املصــاحل لوحــة قيــادة حتــدّ مــع وضــع ›عنهــااملســئولة أعمــالإلجــراءاتاملتكاملــة و ،املةك املنظومــة الّش
.اشدظام اجلبائي الرّ مويلي للنّ التّ األداءمويل املستدام من خارج زة للتّ كدعامة معزّ ،جارة اخلارجيةالتّ 

.مرجع سبق ذكره،2014قانون المالیة لسنة 1
.19، ص1985الدیون والتنمیة، القروض الخارجیة وأثرھا على البالد العربیة، دار المستقبل العربي، القاھرة، : رمزي زكي2
.12، ص2001ار الجامعیة، مصر، العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة، الد: عمر صقر3
.10سبق ذكره، ص تعزیز النمو واستراتیجیة النمو المطرد والتنمیة الشاملة، مرجع: لجنة النمو والتنمیة: البنك الدولي4
.3مؤتمر المتابعة الدولي لتمویل التنمیة، مرجع سبق ذكره، ص: األمم المتحدة5

6 Algex: les procédures du commerce extérieure, publié 2008.P64.
7 Délégation de l’union européenne en Algérie: rapport sur la coopération UE-Algérie, édition 2014 , P 27.
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ومــات تبــادل املعلخاصــة نظــام ظم اجلبائيــة، و والــنّ يف جمــال السياســاتاملســاعدات الفنيــةالدوليــة لتشــملبائيــة اجلعاهــدات املتوســيع√
جلبــائي لتعزيــز االســتعالم اجلبـــائي ال اــاســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يف ايف و ،يــة للمــوارد البشــرية واجلبائيــةهــارات الفنّ االرتقــاء باملو 

.الدويل
تســبب يف الــيتو ،ة لالتفاقيــات اجلبائيــة الدوليـةاجم عــن الــدوافع اخلفيـالنّـاإلغــراقترشـيد قواعــد فـرض رســوم احلمايــة اجلبائيـة ملعاجلــة √

األداءتقلـيص إىلاليت تـؤدي 1القطاعاتأوالربامج وناتاألجنبية واملنح العينية ومعكاملعونات ،الطاقة اجلبائية احلقيقيةتقليص إخفاء
.لدوليةن مدخل املالية العمومية ااشد مظام اجلبائي الرّ الوظيفي للنّ 

آثــار االتفاقيــات متكاملــة للحمايــة يف مواجهــة بإجيــاد منظومــة متناســقة و يكــون ،اشــدظــام اجلبــائي الرّ تــدعيم املقومــات اخلارجيــة للنّ إنّ 
فـــع مـــن حقــــوق التعـــويض وإرســـاء كيفيــــات املراقبـــة واملتابعـــة لكــــل ، والرّ 2اإلغــــراقرســـوم مواجهـــة بإنفــــاذمويليـــة الدوليـــة التّ و ،التجاريـــة
قابـة اجلبائيـة الفاعلـة علـى رسـاء قواعـد للرّ وكذلك إ،ائية الدوليةاالتفاقيات اجلبإطاريف ،خمرجات احلقوق اجلبائية اجلمركيةو ،تمدخال
سعار املطبقة باملقارنة مع ولية لتصحيح األصلة النشاط يف بيئة املال واألعمال اجلزائرية أو الدّ املتّ حويل بني خمتلف املؤسساتالتّ أسعار
نظمــة ومــع املنظمــات املاليــة الدوليــة ومنتــديات األ، ذات العالقــةطــراف األواصــل مــع، بالتّ 3نافســية اجلبائيــة الدوليــةالناجتــة عــن التّ تلــك
.اشدظام اجلبائي الرّ اتية للنّ ات الذائية الدولية لتدعيم القدر اجلب

.الدوليةفي المنظومة الجبائية الميةاإلسالمالية إدراجتجارب الدولية باالستفادة من القدرات: المطلب الثاني
مويليـة نافسـية التّ والتّ ياديـةباملكانـة الرّ حتضـىمبتكرات متويلية غري تقليديـة ،اإلسالميةو الصناعة املالية أويل الدّ اإلسالميمويل ل التّ ميثّ 

4الناميـــةو م يف البلـــدان املتقدمـــة أبإدخـــال تغـــريات جوهريـــة علـــى أنظمـــة احلكـــ،الدوليـــة يف إدراجهـــا ضـــمن هياكـــل األنظمـــة اجلبائيـــة

تدام املرتكـز علـى قـدراتمويـل املسـة يف جمـال التّ ز يعـود ذلـك خلصائصـها املميّـو ،مويـل املبتكـرة واملسـتدامةلتّ هـم مصـادر اها مـن أواعتبار 
ـبات التّ مويلية ملواجهة متطلّ درات التّ دة يف تعزيز القمتجدّ و دةمتعدّ  يـدعم اإلسـالميمويـل مـن ذلـك فالتّ كثـر وأ،املة املسـتدامةنميـة الّش
تــايل بالو ،خالت توسـع مـن القاعـدة اجلبائيـةكمـد،اإلسـالميةع منتجــات املاليـة مـن مقاربـة تنـوّ ،اشـدظـام اجلبـائي الرّ ات الذاتيـة للنّ القـدر 

ات مـن القـدر اإلسـالميمويـل خـر يعـد التّ اإلمجـايل، ومـن جانـب آاتج الـوطين تزيـد مـن الطاقـة اجلبائيـة يف النّـترفع من احلصيلة اجلبائية و 
وبشـكل تنافسـي وعي االجتمـاعي الطّـة وكفاءة هامة جدا وحتضى بـالقبول ذات فاعلي،مويلي اجلبائيالتّ ظام النّ الداعمة ألداءاخلارجية 

اخلرييـة الـيت األوقـافمؤسسـة كـذلك و ،مويـل املسـتدامتضمن التّ األنشطة و ز متويلية حتفّ عنها من مؤسسات مالية و مثل الزكاة وما ينشأ
ـــتشـــكّ  مويليـــة مثـــلعديـــد املؤسســـات التّ إىلأيضـــاباإلضـــافةاجلبائيـــة ألنظمـــةلاملـــايل لـــألداءم مويـــل املســـتدام املـــدعّ ة حقيقيـــة للتّ ل منّص

عظــيم ولت،قليــديمويــل التّ لنظـام التّ 5ايل فهـي منظومــة متويليــة بديلــةالتّــوب،مني التكــافليأمؤسسـات التّــو ،اإلســالميةصـناديق االســتثمار 

.13السیاسات الدولیة في المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص: یونس أحمد البطریق1
المؤرخ 89- 10، رقم المرسوم 2005جویلیة لسنة 22المؤرخة في )05-05،222- 05،221- 220(للمراسیم التنفیذیة تم تأسسھا بالمنظومة القانونیة الجزائریة 2

.2010مارس 10في 
ع سبق مدیر العالقات العمومیة واالتصال بالمدیریة العامة للضرائب، آفاق النظام الجبائي الجزائري في سیاق إرساء نظام جبائي فعال، مرج: إبراھیم بن علي3

.23ذكره، ص 
.إلخ...، و مالیزیا وتركیا وإیران وبریطانیا والسنغال وجنوب إفریقیا2007تم ذلك في النظام الجبائي الفرنسي منذ 4
.402،412المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص ص : صالح صالحي5
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وإدراجهــا ،زائريــةمويــل املســتدام بالبيئــة اجلعــزز التّ ضــمن املنظومــة اجلبائيــة الدوليــة لتإدراجهــاجــارب الدوليــة يف مــن التّ االســتفادة منهــا و 
ـــائيلـــألداء التّ ات معـــززة كقـــدر ،القانونيـــة اجلزائريـــةضـــمن املنظومـــة املؤسســـية و  مويـــل املســـتدامكـــدعائم خارجيـــة لتعزيـــز التّ و ،مـــويلي اجلب

: لتفحص ذلك نتناولاملة املستدامة باجلزائر و ية الشّ نمملتطلبات التّ 
.مو االقتصادي املستدامدعائم القبول االجتماعي ومتايز النّ √
.ظام اجلبائيوأمة اجلبائية الفرنسة يف إدراج املالية اإلسالمية بالنّ قدرات االستفادة من اتفاقية التّ √
.مويل اإلسالمي باجلزائرللقدرات املستقبلية للتّ دعائم الدراسات  االستشرافية √

بـات طلّ مويـل املسـتدام ملتكرافـد معـزز للتّ اإلسـالميمويـل التّ إنّ : مو االقتصادي المستدامدعائم القبول االجتماعي وتمايز النّ :أوال
علـى األنشطة و ويل التقليدي وتبعاته على متكاليف التّ و ،جتماعي كبديل حقيقي يرفع احلرجائم القبول االبدعحيضى،نمية باجلزائرالتّ 

ـــبــا الــذي يشــكّ دي يــرفض الرّ أساســي عقائـــمــن مــدخل ،االقتصــادينياألعــوان يف خرات احلقيقيـــة و يف الكشــف عــن املــدّ اكبــريً ال عائًق
ــاإلســالميةمــويلي للماليــة التّ األداءنّ آخــر فــإمــن جانــب و ،نميــةصــادر متويــل التّ تعزيــز ماســتغالهلا  ل الت منــو تــرتاوح بــني معــدّ ق الــيت حتّق

ــوبشــكل مســتدام تشــكّ ،ســنويا%20إىل15% مــن املــدخل حبــي و زا قويــا لبيئــة املــال واألعمــال اجلزائريــة مــن املــدخل الرّ ل داعمــا وحمّف
:اليت تضم صيغ متنوعة منهااإلسالميةع منتجات الصريفة بتنوّ ،االقتصادي

.خالل عقد املراحبةمويل من التّ √.مويل من خالل عقد املشاركةالتّ √
.اإلجارةمويل من خالل عقد التّ √.من خالل عقد السلممويل التّ √
مويل من خالل عقد االستصناعالتّ √

مليـار دوالر 1600حـوايل اإلسـالميةبلـغ حجـم الصـناعة املاليـة إذ،مويليـة الدوليـةنافسـية التّ املنتجات هلا مكانة هامة يف التّ إّن تلك 
ـع ايـة سـنة أنيتوقـع و 2013سـنة  ـل م ن ع أويتوقّــ،2020مليـار دوالر سـنة 6000ىل وإ،مليـار دوالر2000إىل2015تص
:أدناهكل ميكن جتسيد ذلك بالشّ سنويا و %20أحيانانمو  مبعدل يفوق تهي و .2024آفاقمليار دوالر يف 8000تبلغ 

.2020ل توقعاتها خالاإلسالمية و تطور حجم الصناعة المالية : )2-3(شكل ال

.3، ص2015، لسنة 24، مجلة العلوم االقتصادية العدد2022آفاقبالجزائر في اإلسالميةاكبر منظمة لتوطين المالية إقامةمشروعصالح صالحي، : المصدر

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2020
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أنّ ا ال شــك فيــه ممّـ: جبــائيظــام الوأمــة الجبائيــة الفرنســة فــي إدراج الماليـة اإلســالمية بالنّ قــدرات االســتفادة مــن اتفاقيـة التّ : ثانيـا
اجلبائيـة املنظومـة املؤسسـية القانونيـة واحملاسـبية و يفاإلسـالميةاملاليـة إدخالالقانونية اليت تعرتض الصعوبات والعوائق احملاسبية واجلبائية و 

ســتوى جهــاز املاليــة العامــة لــى معأو،)البنــوكليــة و وخاصــة قطــاع املؤسســات املا(علــى مســتوى منظومــة املــال واألعمــال إنْ ،اجلزائريــة
أساسـية السـتيعاب اجلبائية دعائم احملاسبية و يف منظومتها القانونية و اإلسالميةاملالية أدرجتجربة الفرنسية اليت ستجد يف التّ ،وظيفيةال

ملنظومـة متطابقة مع ازائريةاجلسس الفنية للمنظومة ري واألأن اخللفية الفكرية واإلطار التصوّ توفري حلول هلا انطالقا من و ،تلك العوائق
:يف عديد اجلوانبالفرنسية

نظــام احملاســيب و ظــام املــايلللنّ ›ةانســخ مشــ‹مرتابطــة متماثلــة و ›املاليــة والبنكيــة لقطــاع املــال واألعمــال‹ظم احملاســبية نظومــة الــنّ م√
.الفرنسيميينأوالتّ املخطط البنكي

اا و هياكله وتأهيله و ،ومنظومة تكوينهشريالبريأطاهليكلي والتّ اإلطارمناذج تشابه √ مسؤولي لسل  تس ية و ار اااإلد اص تص .اخ
.متطلبات العالقات الدوليةأو من خالل مقتضيات و بعية سواء بدافع التّ ،مستمرةإدارية متواصلة و د روابط ثقافية وجو √
1املديريــة العامــة للضــرائب بــاجلزائرو ،ليــة العموميــة الفرنســيةامــة للماريــة العيبــني املدوأمــةالتّ وجــود اتفاقيــات جبائيــة دوليــة بلغــت حــد √

بـني توأمـةكذلك و 2005منذ سنة (CNPF)املركز اجلبائي الفرنسي و ،درسة الوطنية للضرائب بالقليعةبني املتوأمةاتفاقية إىلامتدت 
.2006ا منذ فرنسيف كل من اجلزائر و الكربى املؤسسات مديرية

بصـيغها املبتكـرة مثـل الضـريبة علـى الـدخل اإلسـالميةاملاليـة إخضـاعة فرنسـية مماثلـة يف بنيـة اهليكـل اجلبـائي يف وجود منظومة جبائيـ√
حقــوق و TAPاملهـين سـم علـى النشــاطالرّ ، و TVAسـم علــى القيمـة املضـافةوالرّ ، IBSالشــركات أربـاحالضــريبة علـى و IRGاإلمجـايل

يف اإلسـالمياجلبـائي للقـرض اإلطار القـانوين واحملاسـيب و إىلباإلضافة، 2حماسبيتهاضاع و اإلخأنظمةكذلك اخل، و ...جيل والطابعسالتّ 
.3الفرنسيةواألعمالبيئة املال 

باعتبـار التجاريـة يف جمـاالت القطاعـات املاليـة واالقتصـادية واالسـتثمارية و ،سـافرنوليـة بـني اجلزائـر و التفاقيـات الدّ اكثافة املعاهدات و √
ا ممّـ،للبيئـة اجلزائريـةاإلسـالميمويـل ل مـن نقـل التجربـة الـيت تـدخلها الشـركات الفرنسـية املمولـة بالتّ يسـهّ ،للجزائـراألولريكفرنسا الشّ 

.الواقعيةمن املقاربة العلمية و اوملحقئية اجلزائرية تابعاجيعل من املنظومة احملاسبية واجلبا
البوابـة ائـد و وبـأن تكـون الرّ ،اإلسـالمية وتوطينهـا بفرنسـااملاليـة إدخـالفرنسـية مـن الـيت وضـعتها املاليـة العامـة الاألهـدافأهمحتقيق √

.اإلفريقية وخاصة الفرنكوفونية منهاالرئيسية للدول 

االتصال بالمدیریة العامة للضرائب، آفاق النظام الجبائي الجزائري في سیاق إرساء نظام جبائي فعال، مرجع سبق مدیر العالقات العمومیة و: إبراھیم بن علي1
.25ذكره، ص 

2 Direction générale des finances publiques: bulletin official des impôts, Instruction du :
- 25/02/2009 : régime applicable aux opérations des murabaha.
- 23/07/2010 : régime applicable aux opérations d’ijara et sukuk.
- 24/08/2010 : régime applicable aux suku d’investissements.
- 24/08/2010 : régime applicable des opérations d’istisnaa.

3 Ibrahim zeyyad: le cadre juridique français, thèse doctorale, université de Strasbourg, France, 2013.
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توقعـات االستشـرافية الّ ات و دراسـمتـنح ال: مويـل اإلسـالمي بـالجزائردعائم الدراسـات  االستشـرافية للقـدرات المسـتقبلية للتّ :ثالثا
ظـام اجلبــائي ات الذاتيــة للنّ فع مــن القـدر ل املسـتدام ســواء بـالرّ مويـمبـا يــدعم التّ ،اجلزائريــةاألعمـال بيئــة باإلسـالميمويــل للتّ فـرص عظيمـة

ـاإلسالميصيغ االستثمار بإدخال،اجلزائري املسـتدامةنميـة مصـادر متويـل التّ مـن ز كـدعائم خارجيـة تعـزّ أو،ع الطاقـة اجلبائيـةاليت توّس
:االستشرافية جندهذه الدراساتمن، و اإلنتاجيةالقطاعاتت مدخراتتدفقايف جذب 

2022آفــاقبــاجلزائر يف اإلســالميمويــل يبلــغ حجــم التّ أنع تلــك الدراســة حيــث تتوقّــ:1صــالح صــالحياألســتاذدراســة )1-ج

كأسـاساشـد  مـا مت االلتـزام بـاحلكم الرّ إذا،حقيـق يف ظـل البيئـة اجلزائريـةاهلام جدا ممكـن التّ قم الضخم و وهذا الرّ ،›مليار دوالر150‹
ــللتّ  يليــة الدوليــة خاصــة مــع االحتــاد األوريب مو ثري العالقــات التّ ومــن جانــب تــأ،مــن جانــب القبــول االجتمــاعي،دامةاملة املســتنميــة الّش

نميـــة والتّ يمقلـــئـــة اإلة تلبيـــة متطلّ مـــن جانـــب تـــدهور العائـــدات البرتوليـــة يف مقابـــل ضـــرور و ،عمومـــا وفرنســـا خصوصـــا
،اشـدظـام اجلبـائي الرّ مـويلي للنّ داء التّ عات هلا آثارها املباشـرة وغـري املباشـرة علـى األوهذه التوقّ ،2030فاق االقتصادية واالجتماعية بآ

ا شـكل ممّـ،ةلـنفس الفـرت ›مليـار دوالر30‹يف حـدود يـرادات اجلبائيـة سـتكوناإلفـإنّ ،%20ل اقتطاع ضرييب يف حـدود ع معدّ فيتوقّ 
.مويل املستدام باجلزائربلية للتّ فعال دعامة مستق

ـــدولي)2-ج ـــك ال نيـــات املتـــوفرة لنجـــاح املاليـــة اكمأن الفـــرص املتاحـــة واإل،:2دراســـة البن
كدعامــة اإلســالميمويــل بــرية للتّ كإمكانيــاتيتــيح اممّــ،مــن عــدد الســكان%50ســالمية بــاجلزائر حتضــى بقبــول اجتمــاعي يتجــاوز اإل
.مويل املستدامللتّ 
الكــفء لضــمان ال و مــويلي الفّعــاألداء التّ يف ظــام اجلبــائي اجلزائــريحاليــة و مســتقبلية للنّ ات خارجيــة ل قــدر عائم تشــكّ كــل تلــك الــدو 

.باجلزائراملة املستدامةنمية الشّ مويل املستدام لتعزيز التّ التّ 

، مجلة العلوم 2024ملیار دوالر في آفاق 150بعنوان مشروع إقامة اكبر منطقة لتوطین الصناعة المالیة اإلسالمیة في الجزائر بحجم : دراسة صالح صالحي1
.2014، سنة 14االقتصادیة، جامعة سطیف، العدد 

.16نفس المرجع، ص2
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.اشد في تحفيز االستثمار المستدامظام الجبائي الرّ رات النّ قد: المبحث الثالث
ــأدائــهاشــد يف ظــام اجلبــائي الرّ النّ قــدراتإىلق هــذا املبحــث يتطــرّ  نميــة أنشــطة التّ ضــمان األعمــال، و وجيهي خللــق منــاخ الــوظيفي الّت

مــويلي املســتدامالتّ األداءات وظيفــة قــدر تتكامــل مــع و وجيهيــة تــرتابط عية والتّ شــجيالتّ حفيزيــة و ات التّ القــدر تلــك نّ أال شــك املســتدامة، و 
ــباجتــاه تعزيــز التّ أساســينياالســتثمار كمحــركنيمويــل و كامليــة بــني التّ رتباطيــة التّ فالعالقــة اال املة املســتدامة يقعــان ضــمن دائــرة نميــة الّش

البيئية لنظام احلكـم و قتصادية واملالية واالجتماعيةاالالسياسات العامة يدرجان يف جوهر صنع، و اشدظام اجلبائي الرّ الوظيفي للنّ األداء
ال فّعــأساســي و حركــي كعنصــر متغــريّ ري ملكانــة االســتثمارل التصــوّ نميــة املســتدامة ومــن هــذا املــدخســتهدف حتقيــق التّ اشــد الــذي يالرّ 

انميـة املسـتدامة يف وظيفـة دولـة التّ اشـد ويــرتجم دور و إدارة احلكـم الرّ دائرة يـرتبط بـ الت  ا ـ القتصـادية واالجتماعيـة والسياســيةتمعيـة اـا
ـ،االستثمار املسـتداماشد و ظام اجلبائي الرّ باط بني النّ ذلك االرتو  غـري ئي بعالقـات االسـتثمار املباشـرة و نسـيق اجلبـاد مـن خـالل التّ يتجّس

األمـوالقـة حبركـة رؤوس قتصـادية املتعلّ علـى مسـتوى الكليـات االاألساسية، كالدخل واالستهالك واالدخـار و ات البنيوية املباشرة باملتغريّ 
الحـــة، وامليـــاه والســـياحة والثقافـــةواالتصـــال واإلعـــالم والفلصـــناعة والطاقـــة والنقـــل والتوزيـــع األعمـــال يف جمـــاالت امـــات ومشـــاريع منظ

فـع مـن قـدرات الرّ تدام و مـو االقتصـادي املسـهداف النّ است، و شغيلنها من مستويات العمالة والتّ ندرج ضمما ياخل، و ...والصحة والتعليم
اا احملليـة والوطنيـة و نميـة املالرقـي بالتّ اإلنفاق العام و تعزيز اإلمجايل، و الناتج احمللي  توي ـ مس ـى  امة عل تد ـ كـل دوليـة، و الاإلقليميـة و اجلهويـة س

ااالت  لك  :حبثها يفستثمار املستدام، و ميكن االيف ضماناشد ظام اجلبائي الرّ لنّ املشمولة بالقدرات الذاتية لت
.فقات اجلبائية لتحفيز االستثمارذ النّ افقدرات القواعد املؤسسية يف إن√
.قدرات بنية اهليكل اجلبائي و إجراءاته يف تشجيع االستثمار املستدام√
.›عدم االزدواج اجلبائي يف ضمان االستثمار املستدام‹تفاقيات اجلبائية الدولية قدرات اال√

.فقات الجبائية لتحفيز االستثمارلقواعد المؤسسية في إنفاذ النّ قدرات ا: المطلب األول
ســـديد وأوقاتـــه صـــريح اجلبـــائي والتّ قواعـــد التّ حـــريض علـــى االســـتثمار تتســـع لتشـــمل حضـــري و التّ قـــدرات القواعـــد املؤسســـية يف التّ إنّ 

تعزيـز جاذبيـة االسـتثماري، و ختـاذ القـرار ت العالقـة بااألطـراف ذاح معلومـات كافيـة لكـل ، الـيت تتـياجلبائيةاألنظمة احملاسبية و و وهياكله 
ــــاخ  األمــــوال والســــلع واخلــــدمات، وانتقــــال اخلــــربات والكفــــاءات واالبتكــــارات ســــهولة حركــــة تــــدفقات رؤوس و رعةســــيف األعمــــالمن

اتفاقيـــات عـــدم االزدواج دوليـــة، و التفاقيـــات االســـتثمارية الاإبـــرامو نافســـية اجلبائيـــة الدوليـــةالتّ إطـــاراملعـــارف العلميـــة يف التكنولوجيـــة، و 
منظمــة التجــارة و دوق الّنقــد الــدويل، البنــك العــامليصــن(العوملــة االقتصــادية مــن منظمــات دوليــة بــأدواتحتمــا رةاملتــأثّ ،الضــرييب الــدويل

ر علــى ك يــؤثّ كــل ذلــو مناطقــهوأشــكاله و ة يف اســتهداف جمــاالت االســتثماردة اجلنســيكــذلك بتحركــات الشــركات املتعــدّ ، و )الدوليــة
اـاالت االسـتثمارية الوطنيـة نمية املستدامة الوطنية و يات التّ على مستو ، و احملليةاألعوان االقتصادينيتنافسية  ـى  )اجلزئيـة والقطاعيـة(عل

مــن ،حريضــية لالســتثمارالتّ حفيزيــة و لآلليــات اجلبائيــة التّ دعــائم إرســاءا يقتضــي حبــث ممّــ،)دوليــةأوو عامــة أ/وةخاصــ(ســواء كانــت 
: خالل اجلوانب التالية

. قدرات القواعد املؤسسية للمنظومة اجلبائية يف استقرار نظام االستثمار√
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.رأطري اجلبائي هليئات ترقية و تشجيع االستثماقدرات التّ √
األســاليبىإحــدحــريض الضــرييب ل التّ يشــكّ : قــدرات القواعــد المؤسســية للمنظومــة الجبائيــة فــي اســتقرار نظــام االســتثمار: أوال

الضــمانات ذات نميــة االقتصــادية، وذلــك مــن خــالل املزايــا الضــريبية والتســهيالت و ، مــن أجــل حتقيــق التّ املســتعملة مــن طــرف الدولــة
حـريض الضـرييب سياسـة التّ إىلمعظـم الـدول ، لـذا تلجـأتشـجيعهحـث املؤسسـة مببـادرة االسـتثمار و الـيت تعمـل علـى،حفيـزيالطابع التّ 

اعـد حفيـز يف قو ، برتمجـة ذلـك التّ 1نمويـة املنتهجـةاملسطرة ضمن السياسـة التّ األهدافتوجيه نشاطها وفق لى املؤسسة، و أثري عالتّ قصد 
حفـــز االســـتثمار جيمـــع يف فاإلعفـــاء مـــن الضـــرائب لتوجيـــه و تشـــجيع االســـتثمار، ظـــام اجلبـــائي ومنظومـــة قـــوانني ترقيـــة و مشـــرتكة بـــني النّ 

يـتالءم ويتطـابق مبـا األعمـالم عالقات منـاخ ينظّ األعمال الذي يضبط و قانون إطاريف ، و 2صادياهلدف االقتايل و مضمونه اهلدف امل
قــــة تعلّ اتفاقيــــة تســــوية املنازعــــات املكــــذلك، و 3تنفيــــذهااألجنبيــــة و حكيميــــة قواعــــد االتفاقيــــات الدوليــــة اخلاصــــة باعتمــــاد القــــرارات التّ و 

الـــة الدوليـــة لضـــمان الوكإحـــداثباملوافقـــة للقواعـــد االتفاقيـــة املنظمـــة، و ،خـــرىاألاألجنبيـــةرعايـــا الـــدول ول و باالســـتثمارات بـــني الـــدّ 
كربى لقواعد أمهيةيظهر ، و التفاقيات الدوليةتلك القواعد املطابقة لإىلبفحص قانون االستثمار اجلزائري جنده يستند االستثمارات، و 

ّ ،قـانون اجلمـاركسـجيل و وقـانون التّ نون الضـرائب قـاإىلباإلضـافة،ق بقـوانني املاليـةالقانون املتعلّ  اجلبائيـة القـدرات القانونيـة نّ أممـا يبـني
: يف بناء منظومة قوانني االستثمار باجلزائر كما هو ثابت من خالل اجلوانب التاليةاألساسيةالدعامة تعدّ 

أمـوال عامــة يف فقــات اجلبائيـة هـي النّ نّ إ:قـانون االسـتثمار المسـتدامإلنفــاذأساسـيفقـات الجبائيــة مـدخل النّ بقواعـد االلتـزام) أ
اتمــع بكــل عدالــة وإنصــاف، و تكــون هلــا احلمايــة أنْ البــد ،املصــباملصــدر و  ـة  ـل خدمـ أجـ ـن  ية مـ ـ اسـ مــدخل إالال يضــمن ذلــك األس
جعل االستثمارعمليةيفأساسيةكوا ، و 4مو املستدامتعزيز النّ نويع االقتصادي و ، وللتّ نمية املستدامةلتمويل التّ كأساساشد  احلكم الرّ 

ق علــى االســتثمارات الوطنيــة يطبّــظــام الــذيالنّ األمــرحيــدد هــذا "ه ظــام بنّصــاملشــرع اجلزائــري ميــنح قواعــد قــانون االســتثمار مكانــة النّ 
و أ/از وإطـار مـنح االمتيــكـذلك االسـتثمارات الـيت تنجــز  يف ، و اخلــدماتاطات االقتصــادية املنتجـة للسـلع و املنجـزة يف النشـواألجنبيـة،

أواإلنتــاجتوســيع قــدرات أواســتحداث نشــاطات جديــدة إطــارتنــدرج يف أصــولاقتنــاء يف ظــام اجلبــائي قواعــد النّ بالتزامــا، 5"الرخصــة
إطـاريف ،استعادة النشاطاتأوعينية أومال مؤسسة يف شكل مسامهات نقدية رأساملسامهة يف أو،اهليكلةإعادةأوأهيلالتّ إعادة

ص مــن عــدم اليقــني لــى مرتكــزات تقلّـالـذي يبحــث عاألعمــال،متطلبــات منــاخ أخـرىمــن جهــة يبلــ، كمـا ي6كليــةأوة خوصصـة جزئيــ
ظـام االقتصـادي والنّ ي ظـام السياسـسـتقرار النّ منهـا ا،متداخلةأنظمة متكاملة و جبملة يرتبطاليت غالبا ما ، و املخاطر املرتبط باالستثمارو 
للمعلومــات احملاســبية إتاحتــهســاطته و ، وبظــام اجلبــائيالنّ وإنصــافاألســعارنظــام القضــائي و ظــام الــة النّ عداليــة و ، وفعّ ظــام القــانوينالنّ و 

.117فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص : ناصر مراد1
.45، مرجع سبق ذكره، ص 2000-1992النظام الضریبي الجزائري وتحدیات اإلصالح االقتصادي في الفترة : حمید بوزیدة2
.، نیویورك10/07/1998: خالمصادق علیھا بمؤتمر األمم المتحدة بتاری: اتفاقیة األمم المتحدة3
كمة في حوكمة النفقات الجبائیة لتمویل التنمیة المستدامة وتحقیق العمل المستدام ، حالة الجزائر، مداخلة بالملتقى الدولي، إستراتیجیة الحو: عجالن العیاشي4

.1، ص 2011القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة جامعة المسیلة ، أكتوبر 
5 Art (11) : ordonnance N° 06/008 du 20aout 2001, relative au développement de l’investissement modifiant et
complétant 2015, p02.
6Art N° 02,ibid.
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يازات جبائيـة هلا امت، 1جماالت استثمارية جمتمعيةأشكال و ترشيد متخذي القرارات االستثمارية حنو اليت تساعد على توجيه و ،اجلبائيةو 
ـــتفضـــيلية مـــن ـــة مثـــل ضـــمانات متـــس املعـــايري اجلبائيـــة النّ الـــيت هـــي عبـــارة عـــن ختفيضـــات و اجلبائيـــةفقـــات لنّ ل الدولـــة لخـــالل حتّم مطي

أوباإلعفـاءالشـراء أومواعيد الدفع تأجيلأو،الكلي املؤقتأواجلزئي، واإلعفاءالرسومات اجلبائية يف معدالت الضرائب و خفيضالتّ 
قـــد ، و رب العمــلأمينــات االجتماعيـــة للعامــل و بالتّ قــة شـــبه اجلبائيــة املتعلّ اإلعفــاءات اجلمركيــة و أو،ســوم علــى املشـــرتياتباســرتجاع الرّ 

فقــات لكــون هــذه النّ ، و الســبق للفصــل يف تســوية املنازعــات اجلبائيــةأولويــاتمــنح قابــة اجلبائيــة، و خاصــة يف جمــال الرّ تشــمل ضــمانات 
.يف منظومة االستثمار اجلزائريةامهاامرتكز 

فقـات اجلبائيـة يف مسـرية منظومـة ص مكانـة النّ بـتفحّ : فقات الجبائيـةالنّ بقواعدلمنظومة االستثمارية س القانوني لسّ أالتارتباط)ب
نمويــة املنـاهج التّ فرغـم اخـتال، و ضـح ارتكـاز قواعـد منظومـة االســتثمار، يتّ 2)2014-1963(االسـتثمار اجلزائريـة للفـرتة املمتـدة مــن

ضـمانات مؤسسـية حلريـة كاألجنـيب و أوجوهريـة لتحفيـز االسـتثمار احمللـي أساسية و كآليةفقات اجلبائيةعلى النّ ، و على القواعد اجلبائية
غلـب القواعـد القانونيـة للمنظومـة كانـت ألذلك، و 3ال سيما املساواة اجلبائيةو ،القانونأماماملساواة ، واإلقامة و نقلحرية التّ االستثمار و 

باالسـتثمار اخلـاص ق األمـرملؤسسـية السـيادية سـواء تعلّـؤكـد ارتكازهـا علـى املنظومـة اا يممّـ،االستثمارية تصدر مـن خـالل قـوانني املاليـة
يف اسـتغالل املـوارد أو،والئيةمة بلدية و املرافق العالإلقليم وأعمالهيئة العمرانية ق بالتّ باالستثمار العمومي املتعلّ أواألجنيب،أوالوطين 

ت بقيــت مســتمدة مــن املنظومــة منظومــة قواعــد االســتثمار يف جمــال احملروقــاأنرغــم ملعدنيــةافطيــة و النّ املــوارد االســتخراجيةالســياحية و 
اـاالت لالسـتثمارلكـن بعـد ذلـك متّ ،1971سـنة التـأميمإجراءغاية إىل،ماريةاالستع ـك  تح تل ـ ـكيـز ، مـع الرتّ 4ف واعـد علـى قاأساًس

إعفـاءات إىل املستثمر يف شكلوافز املمنوحة من طرف الدولة من سلسلة احلشجيع، والتّ حفيز التّ وجيه و القانون اجلبائي يف الضبط والتّ 
محايــة و نــة قــة بالنشــاطات املقنّ ظيمــات املتعلّ نالتّ شــريع و ، مــع مراعــاة التّ تنجــز االســتثمارات يف حريــة تامــةأنميكــن مــن ، 5مؤقتــةدائمــة و 

ـول ــاالتّ ت املنصــوص عليهــا يف القــوانني و ناالضــماو ،مارات بقــوة القــانون مــن احلمايــةتنفيــذ هــذه االســتث، و البيئــة عمـ امل ات  ـ يمـ هــو و ،6نظ
ــ املســاواة يف املعاملــة اجلبائيــة امــة لالســتثمار و مــنح احلريــة التّ حفيــز يفالتّ ، الــيت تكتفــي بالضــبط و د مرتكــزات دولــة القواعــدمســعى جيّس

ي، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، سنة المؤسسات المالیة العربیة وتمویل التنمیة واالستثمار في الوطن العربي، صندوق النقد الدول: إبراھیم مالكوم وآخرون1
.، بتصرف20،21، ص 2005

: تشمل المنظومة االستثماریة الجزائریة في مسیرتھا القوانین التالیة2
.26/07/1963المتعلق باالستثمار والمؤرخ في 63/277القانون رقم - 
.08الجریدة الرسمیة رقم 15/09/1966المتعلق بقانون االستثمار المؤرخ في 66/284األمر رقم - 
.34الجریدة الرسمیة رقم 21/08/1983المتعلق بقانون االستثمار الخاص الوطني المؤرخ في 32/11القانون رقم - 
.28الجریدة الرسمیة رقم 12/07/1988المتعلق بتوجیھ االستثمارات الخاصة المؤرخ في 88/25القانون رقم - 
.27/08/1986لتنقیب واالكتشاف واالستغالل ونقل المحروقات باألنابیب المؤرخ في المتعلق با86/12القانون رقم - 
05/10/1993المتعلق بترقیة االستثمار المؤرخ في 93/12المتعلق بالنقد والقرض المرسوم التنفیذي رقم 90/10القانون رقم - 
.20/08/2007المتعلق بتطویر االستثمار المؤرخ في 01/03األمر رقم - 
.15/07/2006المتعلق بتطوري االستثمار المؤرخ في 01/03المعدل والمتمم لألمر 06/08األمر رقم - 
.168، مرجع سبق ذكره، ص2000-1992النظام الضریبي الجزائري وتحدیات اإلصالح االقتصادي في الفترة حمید بوزیدة، 3
:حث عن المحروقات واستغاللھا و نقلھا باألنابیب المعدل والمتممالمتعلق بأعمال التنقیب والب86/28تم ذلك بموجب القانون 4
.2001المتضمن قانون المناجم المؤرخ في جویلیة 01/10القانون - 
.المعدل و المتمم18/04/2005المتعلق بالمحروقات المؤرخ في 05/07القانون - 

5Saad oudi: les incitations fiscales et la promotion des investissements en Algérie et les annales de l’IEDF, 1994, p 36.
6Art (04) ordonnance N°01/03 correspondant relative au développement de l’investissement.
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الـيت جعلـت مـن احملروقـات القواعـد املؤسسـية الدسـتوريةارإطـقديـة يف احلرية النّ أيضا حرية التجارة وحرية العمل، و اليت تتيح ،واجلمركية
بـات مبـا يواكـب متطلّ ،ضـوابط دولـة القواعـدسـعيا مؤسسـا بـني حريـة االسـتثمار و يف ذلـك ، و 1ملكية الدولـةأواملناجم ملكية عمومية و 

:التايلباجلزائر حسب اجلدول2012-2000الذي تربز معطياته للفرتة مكونات مؤشر احلرية االقتصادية
.2012-2000ي الجزائر خالل الفترة تطور مكونات مؤشر الحرية االقتصادية ف: )7-3(الجدول 

%الوحدة ب النسبة 
مؤشر 
السنة

جباية حرةتجارة حرةاعمال حرةالمجموع
اإلنفاق

الحكومي
الحرية 
النقدية

حرية 
االستثمار

الحرية 
المالية

حقوق 
الملكية

التحرر من 
الفساد

حرية العمل

200056.870.039.664.763.374.050.050.050.050.0/

200157.370.059.664.663.378.250.050.030.050.0/

200261.070.060.065.071.282.870.050.030.050.0/

200357.770.050.465.274.978.970.030.030.050.0/

200458.170.055.074.162.481.170.030.030.050.0/
200553.270.054.473.961.880.150.030.030.026.055.9
200655.774.861.073.974.478.850.030.030.027.057.4
200755.473.766.073.874.280.750.020.030.028.057.6
200856.273.668.877.074.680.240.030.030.031.057.0
200956.672.568.677.274.178.650.030.030.030.055.5
201056.971.270.783.573.477.245.030.030.032.056.4
201152.469.472.883.562.475.420.030.030.028.052.9
201251.066.372.882.947.976.320.030.030.029.054.4

Source: index of economic freedom, wall street journal and the heritage foundation, Washington,
www.heriatge.org/ index/

 ّ ــتبــني م ارتفــاع مؤشــر احلريــة حمدوديــة مكوناتــه رغــضــعف و ،2012-2000زائر خــالل الفــرتة احلريــة االقتصــادية بــاجلرمعطيــات مؤّش
ر حرية االستثمار الـيت تعكـس ر طيلة الفرتة كانت حمدودة خاصة مؤشّ لكن جمموع املؤشّ ،العام مقارنة ببقية املؤشراتاجلبائية واإلنفاق
علــى تقييــد ممارســة جمــاالت واســعة مــن اإلبقــاءمــا يؤكــد ذلــك، و الدولــة املقاولــة علــى حســاب دولــة القواعــدأومــراألوااســتمرار دولــة 

ـأنكمـا ،محايـة االقتصـاد الـوطيناألشـخاص و محايـة األمـن العـام و جمـاالت تقلـق أـابدعوى ،برتخيصإالاألنشطة ر الفسـاد بـني مؤّش
.قييمارتفاعا مذهال طيلة الفرتة حمل التّ 

اســتحداث هياكــل ئــة اجلزائريــة متّ مدونــة االســتثمار بالبيإلنفــاذ: قــدرات التــأطير الجبــائي لهيئــات ترقيــة وتشــجيع االســتثمار: ثانيــا
املاليـة العامـة علـى تأطريهـا بالكفـاءات اجلبائيـة وإطـاراتكيـز الرتّ ، ومتّ حفيـز لالسـتثمارعم والتّ بأداء وظيفة الدّ كلفت ،هيئات تنظيميةو 

، ويف اجلبائيــةلإلطــاراتتسـيريها إسـناديف أو،االســتثماريةســواء مـن خــالل توصــيف املناصـب يف جمالســها،ةالوظيفيـ
ّ ذلــك تــوخّ  مــن تلــك اهليئــات الــيت عرفهــا، و ظــام االســتثماريالنّ ظــام اجلبــائي و للتــداخل بــني النّ يــد الفهــم اجلو ابط والتكامــل،ي لعالقــة الــرت

:اجلزائرية جندبيئة املال واألعمالنظام االستثمار يف

.، مرجع سبق ذكره2008من الدستور الجزائري لسنة 18- 17المادة 1

www.heriatge.org/index/
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اك وضــعها حتــت وصــاية رئــيس احلكومــة يف شــكل شـــبّ وكالـــة متّ :(A.P.S.S.I)متابعتهــا وكالــة ترقيــة االســتثمارات ودعمهــا و )أ
إدارةو ،1مصــاحل الســجل التجــاريضــرائب ومجــارك و و مصــاحل اجلبايــة "لــة يفجتمــع اهليئــات ذات العالقــة الفعليــة باالســتثمار ممثّ ،وحيــد
تســهيل و ،إىل مســاعدة و ــدف "شــغيلالتّ لدولــة وأعــوان اجلماعــات احملليــة، ومديريــة البيئــة و اأمــالك

قدو لالقتصاد الوطينأمهيةحتدد املشاريع اليت تكتسي ، و 2مبنح االمتيازات املرتبطة باالستثمارات،اإلجراءات املطلوبة من تلك املصاحل
زين عـن كـل متثيـل وزارة املاليـة بعضـوين مميّـ، وأصـبحANDI3تعديل تسمية تلـك الوكالـة لتصـحيح الوكالـة الوطنيـة لتطـوير االسـتثمارمتّ 

.ذات العالقة باالستثماراألطراف
اـااالسـتثمارإسـرتاجتيةف بـاقرتاح يكلّـ:المجلس الـوطني لالسـتثمار)ب لوي أو طـورات مسـايرة التّ ثمار و حفيزيـة لالسـتدابري التّ والتّـ،4و

املنـاطق الـيت و اإلقلـيميئـة أهـدافيفصل علـى ضـوء ، و كل تعديل للمزايا املوجودة، ومزايا جديدةلتأسسيدرس كل اقرتاح ، و اجلارية
الـوطين لرتقيـة القـروض الضـرورية لتغطيـة الربنـامج م يّ االتفاقيـات الدوليـة لالسـتثمار ويقـيدرسو ، ظام االستثنائيأن تستفيد من النّ ميكن 

إنشـاء وتطـوير علـى حيـثّ ، و ترقيتـهاملخصـص لـدعم االسـتثمار و اقتطاعهـا مـن الصـندوق فقات الـيت ميكـن قائمة النّ يضبط ، و االستثمار
.5يتبع على ذلكمالية مالئمة لتمويل االستثمار، و مؤسسات وأدوات

ــ:الشــباك الوحيــد)ج ــوى اهلياكــل الالمركزيــة للوكالــة و ى مســتعلــ، و 6ة الوطنيــة لتطــوير االســتثمارينشــأ ضــمن الوكال ل قــانون تــوفري يؤّه
شــكليات اإلجــراءات و تبســيط اإلدارات واهليئــات املعنيــة لتحقيــق و باالتصــال مــع ،الضــرورية لتحقيــق االســتثماراتاإلداريــةاخلــدمات 

الــذي ،البلـدي،دولـةلـني للضــرائب واجلمـارك والبيئـة وأمــالك الممثّ و يضـمّ ،جنـاز املشــاريعتأسـيس املؤسسـات وإ
.7ضبط مهام كل ممثلإقامة الشباك الوحيد مع حتديد و يتبع مكان 

ة مـن طـرف الشـباب املنشـأ،8متابعـة املؤسسـات الصـغريةتعمـل هـذه الوكالـة علـى دعـم و :تشغيل الشبابالوكالة الوطنية لدعم و )د
م عن طريق الصندوق الوطين لدعم من كل االمتيازات املمنوحة هلو من القروضترافقهم لالستفادة، و يف اطار حتفيزهم على االستثمار

.ليات فاعلة يف جمال ترقية االستثمارلتطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآاهامال مرتكز تشكّ ، و تشغيل الشبابو 
ـــة )ه ـــامين البطال ـــوطني لت ـــ:CNACالصـــندوق ال ـــة الكهـــول احملـــهيئـــة مســـتحدثة تتكّف طـــار خوصصـــة الني علـــى البطالـــة يف ال بفئ

حتفيـزهم علـى نشاء مؤسسات و فرص عمل من خالل إمني، وتأجياد هذه اهليئة لتحفيزهم على االستثمارإاملؤسسات االقتصادية، ومتّ 
.االستثمار لتقليص البطالة

.05/10/1993المتعلق بترقیة االستثمار مؤرخ في 93/612م من المرسوم التشریعي رق11الى 7المواد 1
.1994صالحیات وسیر وكالة ترقیة االستثمارات ودعمھا ومتابعتھا لسنة 94/319من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 2
.24/09/2003ر المؤرخ في المتضمن صالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثما282- 01من المرسوم التنفیذي رقم 07- 06المواد 3
.09/10/2006المتعلق بصالحیات المجلس الوطني لالستثمار وتشكیلھ وتنظیمھ وسیره المؤرخ في 355- 06المرسوم التنفیذي رقم 4
.، مرجع سابق06/355من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 5
.2015، المعدل والمتمم الى غایة 20/08/2001المتعلق بتطویر االستثمار المؤرخ في01/03من االمر 23المادة 6
.، مرجع سبق ذكره06/355من المرسوم 22المادة 7
.08/09/19963المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب المؤرخ في 96/296المرسوم رقم 8
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ـمنلـقنظرا لـدورها الفّعـال يف خ،وكالة لدعم املؤسسات متناهية الصغر:روكالة القرض المصغّ )و يف دعـم االسـتثمار غل و اصـب الّش
.على املستوى األدىن

.قدرات بنية الهيكل الجبائي و إجراءاته في تشجيع االستثمار المستدام: المطلب الثاني
بــائيقــة بــااللتزام بالقــانون يف االخضــاع اجلجراءاتــه املتعلّ لتحفيــز االســتثمار املســتدام، يف إقــدراتاشــد علــى يكــل اجلبــائي الرّ يرتكــز اهل

، داء املسـتحقات اجلبائيـة، وتوقيـت آفصـاح عنهـاواإلصـريح مواعيـد التّ ، و وعيـة اجلبائيـةد ويضبط حقيقـة األوبالقانون احملاسيب الذي حيدّ 
وط ا فحص ومراقبة و اهل، و عدد التصرحيات الواجبة طبقا للقانونو  ن امل ية  اجلبائ اكل  قـد متّ سـديدات و ، وقبض التّ صرحياتقبول تلك التّ ي
ـ، الذي ينظّ 1اد قانون االجراءات اجلبائيةجيإ ـد ـا إلكليات األساسـية الـيت جيـب اتباعهـا والتّ م اإلجـراءات والّش عمـال اهليكـل اجلبـائيقي

جراءات ، لكونه احلاضن لتطبيقه ولذلك كان قانون اإلاءات يكون سابقا لقانون املوضوعالفقه القانوين عرف أن قانون اإلجر ورغم أنّ 
لكـن يف املدونـة اجلبائيـة الـيت هلـا متـايز خـاص فقـد  ،جراءات اجلزائية سابقا لقانون العقوبـات، وقانون اإلقا عن القانون املديناملدنية ساب

ىل غايـة سـنة حيتوي على اإلجراءات وقانون املوضوع يف نفس املنت ولذلك تأخر إجياد قانون اإلجراءات اجلبائية إكان قانون الضرائب
ل قواعـد قـانون اإلجــراءات ، وتشـكّ قــانون املوضـوعق بـني اإلجـراءات اجلمركيـة و نون اجلمـارك إىل يومنـا هــذا ال يفـرّ زال قـاال يـ، و 2002

صرحيات اجلبائيـة د التّ الذي حيدّ فصاح اجلبائيمن حيث اإلاشد من حيث االلتزام بالقانون و ساسية لقواعد احلكم الرّ عات أاجلبائية تقطّ 
ـــرادات العامـــةل مصـــدر اإلمـــات ماليـــة تشـــكّ علو ، لتكـــون منتجـــة مل2مضـــومنهاو  طـــراف ذات العالقـــة، وبنـــاء نظـــام معلومـــايت لكـــل األي

طـار حتفيـز االسـتثمار فقـات اجلبائيـة املمنوحـة يف إط النّ كـذلك لضـب، و تقـديره بنـاء علـى ذلـكنبؤ باإلنفـاق العـام و حكم والتّ وأساسها التّ 
يعتمـد علـى زائـري نظـام تصـرحييظـام اجلبـائي اجلاسـتنادا لكـون النّ 3ة اجلبائيـةقابـالر مساءلة جمتمعية عامة بتفعيـلبكل إنصاف وعدالة و 

لزاميــة الع علــى حقيقــة الوعــاء اجلبــائي وإاالطــ، ويف املقابــل مــنح مبــدأ حــق الرقابــة و تــهصــدق نيّ ف بالضــريبة و مبــدأ صــحة تصــريح املكّلــ
د إىل حقيقـــة األعبــاء اجلبائيـــة الــيت جيـــب أن يتحملهــا ويســـدّ ئيــة للوصــول جبا، وأنظمــة حماســـبية و تطبيــق اهليكــل اجلبـــائي مــن معـــدالت

اشـد املسـند بآليـات الرّ ليات احلكمامتداد وتطابق آلبة اجلبائية الفاعلةقاالرّ نّ إمبالغها املطلوبة كإ
ـفصـاح اجلبـائي قابة واملسـاءلة واحملاسـبة يف إطـار اإلالرّ  ليـات حتفيزيـة فقـات اجلبائيـة الـيت متـنح كآبـة النّ منهـا مراقفافية اجلبائيـة و وحتقيـق الّش

:حو التايلشبه جبائية على النّ كونات اهليكل اجلبائي من ضرائب ورسوم وإتاوة وحقوق مجركية و ق مباملتعلّ و ،لالستثمار
.ئيسية العائدة مليزانية الدولة لتحفيز االستثمارقدرات الضرائب الرّ √
.سوم واحلقوق اجلمركية لتحفيز االستثمارالرّ قدرات√
فقات اجلبائية املمنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالنّ قدرات√

.2015جراءات الجبائیة المعدل والمتمم إلى غایة جویلیة ، والمتضمن قانون اإل2002المتضمن قانون المالیة لسنة 01/21القانون رقم 1
إجراءات یتشكل قانون اإلجراءات الجبائیة من أربعة أجزاء تتضمن إجراءات التسدید الجزافي وإجراءات الرقابة على الضریبة وإجراءات المنازعات و2

.التحصیل
.إلدارة الجبائیة التصریحات واألعمال المستعملة لتحدید كل ضریبة أو حق أو رسم أو إتاوةتمنح الرقابة على التصریحات، تراقب ا: ج.إ.من ق18المادة 3
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حفيزيـة لالسـتثمار علـى اسـتعمال ليـة التّ ترتكـز هـذه اآل: ولـة لتحفيـز االسـتثمارميزانيـة الدّ ئيسية العائدة لالضرائب الرّ قدرات:أوال
اجلبـائي اجلزائـري اليت تعود حصيلتها يف بيئة اهليكل، و )ركاترباح الشّ خل االمجايل، والضرائب على أالضريبة على الدّ (خل ضرائب الدّ 

ها ظـام االسـتثنائي بعـد معاينـة مباشـرة االسـتغالل الـيت تعـدّ و النّ ظـام العـام أجيع االسـتثمار حسـب النّ تشيف حتفيز و ،1ولةىل ميزانية الدّ إ
جراءات يف مسـار اهليكـل اجلبـائي اجلزائـري حفيزية من خالل عديد اإليازات التّ منح االمتقد متّ ، و 2طلب من املستثمراملصاحل اجلبائية ب

:منها
مان ترقية العمـال واإلطـارات اجلزائريـة، عادة االستثمار بشرط ضيف حالة إ:ريبة على األرباح الصناعية والتجاريةاإلعفاء من الضّ )أ

مليـون دينـار جزائـري يف مـدة ثـالث سـنوات 05متلـك خمطـط مـايل مبلغـه مخسـة تحدثة جديـدة أو موسـعة و وأن تكون املؤسسات مس
نّ ، إ3منصـب عامـل دائـم للجزائـريني100ن خيلق أسم باألولوية، أو يف منطقة ذات أولوية و مية االقتصادية يف قطاع يتّ نيشارك يف التّ 

مــر إىل غايـة صــدور األ58/1111حيــث يســتمر تطبيـق القــانون الفرنســي ،ءاتجـرافطيــة مل تكـن مشــمولة بتلــك اإلت النّ االسـتثمارا
اإلعفــاء الكامــل مــن الضـــريبة علــى األربــاح الصـــناعية ، ومتّ 12/04/19714ميم احملروقــات بتـــاريخ ق بتــأاملتعلّــ71/24و71/22

سـعينات مث خـالل فـرتة التّ 19825ثمار لسـنة سنوات اعتبارا من البدء يف االستغالل بناءا على قانون االست05جارية ملدة مخس التّ و 
.6سنوات05ىل مخس الضرائب ملدة ترتاوح بني سنتني إعفاء من تلكمنح اإل

ة واملتوســـطة يف منـــاطق اهلضـــاب لفائـــدة املؤسســـات للصـــناعات الصـــغري %15ربـــاح الشـــركات بنســـبة ختفـــيض الضـــريبة علـــى أمتّ )ب
مســال اخلطــرســنوات علــى أربــاح شــركات رأ05عفــاء املؤقــت ملــدة مخــس مــنح اإل، وكــذلك متّ 7ذا كانــت متواجــدة بــاجلنوب، إ20%

ليزي، تندوف أدرار إ"بواليات اجلنوب %50ىل خل اإلمجايل إركات والضريبة على الدّ ، وعلى أرباح الشّ تقليص الضريبةو "ميناتأالتّ "
.8"متنراستو 

ـربـخل اإلمجـايل أو الضـريبة علـى أتقليص الضـريبة علـى الـدّ )ج ت الـيت تسـتحدث مناصـب ركات حسـب احلالـة لفائـدة املؤسسـااح الّش
مخــس 05ىل ســنوات إ03عفــاء مــن متديــد اإل، ومتّ 20079مــن جــانفي ســنوات ابتــداء04ربــع شــغل جديــدة وحتــافظ عليهــا ملــدة أ
ائــدة املقــاولني جــراءات لفشــاط، ونفــس اإلمنصــب شــغل عنــد انطــالق النّ 100كثــر مــن ســتحدث أســنوات لفائــدة املؤسســات الــيت ت

.10تشغيل الشباب ملدة سنتنيلشباب املستفيدين من صندوق دعم و ا

.بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الساري المفعول بالنظام الجبائي الجزائري196إلى 01المواد من 1
.2015إلى غایة عدل المتعلق بقانون االستثمار المتمم و الم03- 01من األمر 02- 11المادة 2
.15/06/1966المؤرخ في 66/284والمعدل بموجب القانون 27/07/1963المتعلق باالستثمار المؤرخ في 277- 63القانون رقم 3
.19، ص 2006الكامل في القانون الجزائري لالستثمار، دار الخلدونیة، : عجة الجیاللي4
.72، ص 1987قتصادي واالجتماعي، الجزائر، الدلیل اال: المؤسسة الوطنیة للنشر واالشھار5
.المتعلق بترقیة االستثمار12- 93من المرسوم التشریعي رقم 18المادة 6
.2004من قانون المالیة لسنة 08المادة 7
.2005بموجب قانون المالیة لسنة 8
.2007قانون المالیة لسنة 9

.2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 10
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ـــاإلعفـــاء مـــن الضـــريبة علـــى الـــدّ )د نـــازل عـــن األســـهم ، وفـــائض قيمـــة التّ علـــى املنتجـــاتركات و خل اإلمجـــايل والضـــريبة علـــى أربـــاح الّش
اةو  ـ ملشـ ا ات  ند ـ لسـ ضــح مــن ، ويتّ 20141مــن جــانفي ســنوات ابتــداء05ة ، الــيت يــتم حتقيقهــا يف إطــار عمليــة الــدخول للبورصــة ملــدا

وحسـب نظمـةحفيـزات االسـتثمارية حسـب األكيـز عليهـا يف مـنح املزايـا والتّ الرتّ ربـاح متّ خل واألالضرائب علـى الـدّ اإلجراءات أعاله أنّ 
تزامنـا مـع ذلـك و دةيع االسـتثمار املتعـدّ تشـجلرتقيـة و لـة رية املخوّ امل عليهـا مـن اهليئـات االسـتثوفق لقـرارات االسـتفادة املتحّصـاملناطق و 

ّ رباحخل واألعرفت معدالت الضريبة على الدّ  يدة دف تقليصها و تغري مجـايل خـالل خل اإلطها فشـرائح الضـريبة علـى الـدّ سـيتبات عد
120.000ىلدج إ30.000مبوجبهـا رفـع الشـرحية الـدنيا املعفـاة مـن ، متّ 2مـرات04ربـع مت تعديلها أ2015ىل إ1993الفرتة 

ىل دج إ1920.000تقلـــــيص الشـــــرحية العليـــــا مـــــن شـــــرائح، و 04ربعـــــة شـــــرائح إىل أ06تقلـــــيص عـــــدد الشـــــرائح مـــــن ســـــتة دج، و 
ــ%30ىل إ%50ختفــيض معــدل الشــرحية مــن ، و دج1440.000 ريهــا خــالل الفــرتة يتغربــاح الشــركات فقــد متّ ا الضــريبة علــى أ، أّم

إىل %38ىل لت إ، مث عــدّ 1994ىل غايــة إا%42ىل ضــت إ، مث خفّ 1991ســنة%55حــو التــايل علـى النّ 2015ىل إ1991
مبوجــــب %23ىل لت إ، مث عــــدّ للتجــــارة%25ولإلنتــــاج %19لتصــــبح مبعــــدلني 2009ىل غايــــة إ%30ىل ، مث إ1998غايــــة

ّ ، ليتمّ 2015قانون املالية لسنة  كميلـي قـانون املاليـة التّ مبوجـب، و شـركات البنـاءللتجارة و %23نتاج ولإل%19ىل معديلاجع إالرت
.3جمع اجلبائيعضاء يف التّ وكذلك إعفاء الشركات األ2015لسنة 
ارتكــز عليهــا يف حتفيــز ســوماهليكــل اجلبــائي اجلزائــري عديــد الرّ يضــمّ : الحقــوق الجمركيــة لتحفيــز االســتثمارالرســوم و قــدرات: ثانيــا

:ها، ومنو بعدهأصالح اجلبائي اإلسواء قبل ،االستثمار
ثمارية مـن خـالل تقنيـة الشـراء باإلعفـاء، أو مـن حفيز لالنطالق يف املشاريع االسـتالتّ سسالت أشكّ :على القيمة المضافةسمالرّ )أ

ـواق الدوليةإعفاء الصادرات لتدعيمها باألس سـم علـى القيمـة ذا كانـت بعـض املنتجـات معفـاة مـن الرّ راء برتخـيص إ، أو مـن خـالل الّش
سـم الت هـذا الرّ التقلـيص يف معـدّ قد متّ اخل، و ...سم مثل أكياس احلليب والدقيقب مدخالت أخرى خاضعة للرّ ، ولكنها تتطلّ املضافة

الــدويل ب االســتثمارجلــذل قــدرات، ممــا يشــكّ 5طبيــق يف البيئــة الدوليــةالواســع التّ ، و 4ظــام اجلبــائي اجلزائــريالواســع التطبيــق يف هيكــل النّ 
ــظمــة اجلبائيــة الدوليــة كناألومســايرة -1992خــالل الفــرتة ختفــيض معدالتــه ، وقــد متّ 6)2-3(ليــه يف اجلــدول رقــم ت اإلشــارة إمــا ّمت
لتشـــجيع قيـــام واعتمــد كقـــدرات متويليـــة ذاتيـــة، %17و%7مهـــا إىل معـــدلني فقـــط و %13و%20و%40بــاجلزائر مـــن 2015

.7عضائهبني أإعفاء العمليات اليت تتمّ بركات، جمع اجلبائي للشّ التّ 

.2014المالیة لسنة قانون 1
من قانون المالیة 02والمادة 2003من قانون المالیة لسنة 14والمادة 1999من قانون المالیة 10والمادة 1994من قانون المالیة لسنة 09بموجب المادة 2

.2010لسنة 
.مكرر من قانون الضرائب المباشرة131المادة 3
. على رقم األعمالمن قانون الرسم: 13إلى 1المواد من 4
.دولة في العالم188یطبق الرسم على القیمة المضافة في أكثر من 5
.راجع المبحث األول من ھذا الفصل6
.، من الرسم على رقم األعمال1مكرر138مكرر، 138، 138المواد 7
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تأسس شركات يف إطار ترقية وأ، 2البورصةاشطة بالنّ شركات السس يف تأ1اإلعفاء منها أو ختفيضهاحيث متّ :لتسجيلرسوم ا)ب
قة بعمليات حتويل سجيل املتعلّ سنوات من حقوق التّ 05عفاء ملدة واإل‰2س املال بنسبة خمفضة يادة يف رأاالستثمار، أو الزّ 

لقة ااإلشهار القانوين رسوم ذا ، وكنتاجامللكية العقارية املخصصة لإل تع .امل
.طار ترقية االستثمارسم العقاري للعقارات املبنية وغري املبنية يف إلرّ عفاء من ااإل)ج
سنوات 10و ملدة زمنية ترتاوح بني ثالث سنوات و، أيف عمليات اجلملة%20ا بنسبة مّ إ:سم المهنياإلعفاء من الرّ )د

.جمع اجلبائيعضاء التّ كذلك الشركات أو ،ظام االستثنائييف النّ 
.اليت تدخل يف اجناز االستثمار، و جهيزاتاء التّ شر سوية عند بالتّ خيصالرتّ :الحقوق الجمركيةسوم و اإلعفاء من الرّ )ه
ف علـى االمـر يتوقّـ، ولبلـوغ ضـمان االسـتثمار املسـتدام فـإنّ جراءاته بنظـام احلـوافز االسـتثماريةبائي وإا سبق ترابط اهليكل اجلضح ممّ يتّ و 
، ويف نفـــــــــــس الوقـــــــــــت ظـــــــــــام االســـــــــــتثماريمتمـــــــــــايز مـــــــــــن مـــــــــــدخالت النّ ، كمـــــــــــدخل هـــــــــــام و اشـــــــــــدظـــــــــــام اجلبـــــــــــائي الرّ عمـــــــــــال النّ إ

مويليـة وضـمان آليـات املنافسـة بـني األعـوان دات التّ يـرافـع مـن اإل، من خالل الرّ غذية العكسية لضمان استدامة االستثمارليات التّ من آ
.املة املستدامةنمية الشّ بعاد التّ حلرية االستثمارية اجتاه أاالقتصاديني، وتعزيز ا

اشـد يف ظـام اجلبـائي الرّ بـات النّ طلّ مـن متو : الممنوحـة مـن طـرف الوكالـة الوطنيـة لتطـوير االسـتثمارةالجبائيـفقـات قـدرات النّ : ثالثـا
فقات اجلبائية حسـب نـوع الضـريبةات الكافية عن النّ ن يفصح ويوفر املعلوم، أحفيزي لالستثمار املستدامالتّ و وجيهيداءه الوظيفي التّ أ
ـــ، وأنْ حســـب النشـــاطو  ـــلفـــكامـــة يف إظهـــار مقـــدار التّ فافية التّ يـــوفر الّش ـــرادات العامـــة والّن ـــة لالســـتثمار مبقارنـــة اإلي اتج الـــوطين ة اجلبائي

نســـباف ذات العالقـــة عـــن حجـــم و ، والـــيت تفــرد تقريـــرا مفصـــال لكـــل األطــر 3كمـــا هـــو معمـــول بــه يف كثـــري مـــن دول العـــامل،مجــايلاإل
الــداخلي اخلــام كمــا يوضــح اجلــدول و كنســبة مــن النــاتج، كنســبة مــن اإليــرادات العامــة أفقــات اجلبائيــة الداعمــة لالســتثمارجمــاالت النّ و 

:التايل
.2012ة من الناتج الداخلي الخام لعينة من البلدان لسنادات العامة و ير نسبة النفقات الجبائية من اإل: )8-3(الجدول 

Source : le system fiscal morcoin, développement économique et sociale, 2014, p22

فقات اجلبائيـة املمنوحـة مـن طـرف الوكالـة نتفحص النّ ،ظام اجلبائي اجلزائرييط التبادل مع النّ ل حمنظمة اجلبائية اليت متثّ ومبقارنة تلك األ
:التايلية لتطوير االستثمار حسب اجلدولالوطن

.09/12/1976المتضمن قانون التسجیل المؤرخ في 105- 26األمر رقم 1
.2010ن المالیة لسنة بموجب قانو2
توسیع اإلفصاح تصدر كل من فرنسا وتركیا وفنلندا والمغرب وتونس، تقریرا سنویا بعنوان النفقات الجبائیة كوثائق مرفقة بقوانین المالیة للمساھمة في 3

.والشفافیة حول المالیة العمومیة

تركيااسبانيافنلندافرنساالمغربالبلد
%11%66%28%29%18.5من االيرادات العامة%

PIB3.9%11%12.7%20%2.43%من %
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مـن النـاتج الضريبة وكنسبة من اإليرادات العامـة و حسب نوع(ANDI)تكلفة المزايا الجبائية الممنوحة من خالل : )9-3(الجدول 
.2012-2008الخام للفترة الداخلي 
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.2012-2008، إحصائيات للضرائبيرية العامة مركب من معطيات المد: المصدر
.11،12،13،14مدير العالقات العمومية و االتصال بالمديرية العامة للضرائب، آفاق النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص : ابراهيم بن علي* 

دون خـالل الوكالـة الوطنيـة لتطـوير االسـتثمارا مقتصرة على االمتيازات املمنوحة مـن ، أعالهما يالحظ على معطيات اجلدول أو 
اخلي اخلـام مطابقـة مبصـادر بنـك اجلزائـراتج الـدّ النّـ، و يـرادات العموميـةذلك بعـض االختالفـات يف جتـاميع اإلك، و خرىباقي اهليئات األ

مبقارنــة ،فقــات اجلبائيــةيــة النّ املعطيــات تؤكــد حمدود، ومــع ذلــك فقــد الــدويلصــندوق النّ و قــد العــريبوليــة كصــندوق النّ و املؤسســات الدّ أ
ا هـو ممنـوح يف بلـدان املغـرب وتركيـا ممّـقـلهـي أ2012املزايـا املمنوحـة سـنة نّ ظـام اجلبـائي اجلزائـري، حيـث أب للنّ تنافسية احمليط األقر 

ا جيعل مـن ضـمان ، ممّ ا هو عليه باجلزائرا ممّ ن ضعفو عشريا أحدى عشر ضعف، وال تقارن بفرنسا وإسبانيا اليت تتجاوز إضعافبأربع أ
.تهظام اجلبائي برمّ االستثمار املستدام حتديا كبريا يتطلب ترشيد النّ 

حفيـز مـن قـدرات التّ : في ضمان تنافسية بيئة األعمال الجزائريـةيةاجبالمحاسبية و المنظومة العلى قدرات االعتماد على : رابعا
ية تــنظم ىل مدونــة حماســبوان وإظهــار أمهيــة األنشــطة املســتدامة، االرتكــاز إتنافســية األعــحتســني، و عمــالتعزيــز منــاخ األاالســتثماري يف 

، عمـالقـام األر شاط بقصد الوصول إىل كشـوف ماليـة سـنوية ألان االقتصاديني خالل دورات النّ و عواجلبائية لألالعمليات املاليةب ترتّ و 
:تائج متتازالنّ و 
، وذات مصـــداقية وليـــةالدّ واملكانيـــة و منيـــةكقابليـــة املقارنـــة الزّ :الدوليـــةالمطلوبـــة فـــي بيئـــة األعمـــالنوعيـــة الئصخصـــاقـــدرات ال)أ
ـاخلصـوم الفعليـةاللة يف إظهار األصول احلقيقية و ، والدّ موثوقية قابلة للفهمو  نْ وأاملراجعـة لكـل البيانـات املاليـةن قابليـة الفحـص و ، ومتّك
اف للمعلومة احملاسبية واجلبائيـة مايت شفّ مبا يتيح جهاز معلو ،اسبية الدوليةمدلوهلا مع املعايري احملت
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بائية الدولية باعتبار حماسـبة وجبايـة املؤسسـة ليات مواجهة املنافسة اجلمويل وتعزيز آاف ذات العالقة، جلدب االستثمار والتّ طر لكل األ
ــحتقيــق التّ ، و د لتعزيــز نظــام االســتثمار املســتداماشــظــام اجلبــائي الرّ نفــاذ قواعــد النّ ل املنطلــق األساســي إلتشــكّ  1املة املســتدامةنميــة الّش

ّــفالنّ  بكــل أصــنافه يعــد دعامــة مثلــى لتحفيــز االســتثمار ، و نظــام االســتثماراشــد و ظــام اجلبــائي الرّ ربــاط حيــوي بــني النّ لظــام احملاســيب ميث
2010وتطبيقــه بدايــة ســنة 3جيــاد النظــام احملاســيب املــايلإيعــدّ ، و 2ساســي للحصــول علــى االمتيــازات اجلبائيــة، فهــو شــرط أشــكالهوأ

ــقــدرات ــلتواكــب معــايري احملاســبة الدوليــة،عمــال اجلزائريــةزة يف بيئــة املــال واألممّي حماســيب ميكــن مــن تعزيــز جيــاد نظــامايل تســمح بإ، وبالّت
سـبية إىل ميكـن ضـبط االنتقـال مـن النتيجـة احملا، و صـةعلـى احلـوافز اجلبائيـة بصـفة خا، و عوان بصفة عامـةقابة اجلبائية على أنشطة األالرّ 

عــادة اســتثمار فــوائض قــيم ، وطــرق االهتالكــات ومــن إاملالحــق حــول تســيري املخزونــاتوضــيحات و النتيجــة اجلبائيــة ومــن تقــدمي كــل التّ 
مويـــل لـــى غـــرار عقـــد التّ مويـــل األخـــرى عالتّ آليـــات حتديـــد ، كمـــا ميكـــن مـــن ضـــبط و غريهـــا، وكـــذلك حتديـــد األعبـــاء املقبولـــة و 4التنـــازل

ل كشـــف امليزانيـــة وكشـــف ىل مخـــس كشـــوف متثّـــايل قـــد قلـــص مـــن الكشـــوفات املاليـــة إظـــام احملاســـيب املـــالنّ نّ غم مـــن أرّ بـــال، و 5جيـــارياإل
كذلك ساير املعايري احملاسبية الدولية يفو ،ىل كشف املالحق، باإلضافة إموالدفقات اخلزينة وكشف حركة رؤوس األوكشف ت،النتيجة

ل ليشـكّ عمال اجلزائرية من البيئـة الدوليـةمارسة احملاسبية يف بيئة املال واألطار تقريب املإيف،وعية للكشوفات املاليةتوفري اخلصائص النّ 
ــنشــطة التّ أداة لتوجيــه األعــوان االقتصــاديني، حنــو أ مــد علــى أســاليب تتعالــيت ركات العــابرة للقــاراتنميــة املســتدامة يف ظــل منافســة الّش

، وتلــك الوضــعية تــدفع بــأنْ التــداولوزيــع و أو الشــراكات األفقيــة أو العموديــة لإلنتــاج والتّ و املســامهات حــالف االســرتاتيجي أأمنــاط التّ و 
لوضــع ، 6دارة اجلبائيــة اجلزائريــةلــإلاكبــريً ل انشــغاال، والــذي يشــكّ نشــاء جتمــع الشــركاتإلظــام اجلبــائي موجهــاداء الــوظيفي للنّ يكــون األ

ــنظــام جبــائ معــايري واجبــة التنفيــذ لالســتفادة مــن االمتيــازات ، ولوضــع قواعــد و ركات لتخفــيض العــبء اجلبــائيي خــاص بتجمعــات الّش
املؤهلـة لتكـوين جتمـع كـون الشـركات ،الـذي يعتمـد علـى تكامـل القـانون التجـاريبائية املمنوحـة لتجمعـات الشـركات، ذلـك النظـاماجل

ربـــع ســـنوات ار نظـــام امليزانيــة املوحـــدة ملــدة أظـــام احملاســيب يف اختيـــعلــى النّ ، و ســـهمأتكــون علـــى شــكل شـــركات ذاتجبــائي البـــد أنْ 
صـــول مبنيـــةنـــازل عـــن عناصـــر أاجتـــة عـــن التّ يم النّ فـــوائض القـــ، واإلعفـــاء مـــن األربـــاح املوزعـــة و ح الشـــركاتبة علـــى أربـــا للخضـــوع للضـــري

.7سجيلحقوق التّ و سم على القيمة املضافة، شاط املهين والرّ سم على النّ وكذلك الرّ 
يف بـــروز املؤسســـات ظـــام احملاســـيب يســـاهم النّ إنّ :قـــدرات اإلفصـــاح عـــن طبيعـــة األعـــوان و منظومتهـــا المحاســـبية و الجبائيـــة)ب

، بشـمول تلـك 8املـواطنل أمهيـة خاصـة لالقتصـاد و ق على االستثمارات اليت متثّـطبّ ظام العام املو النّ الصغرية واملتوسطة األنظمة اخلاصة أ

1Thierry Giordano: Fiscalité internationale et financement du développement durable, op-cit, p11.
2Guide fiscal de l’investisseur, direction des relations publiques de la communication, direction générale des impôts,
coéditions du sahel, 2010, p p 41-79.

.26/11/2001في المتضمن النظام المحاسبي المالي، المؤرخ 07/11القانون رقم 3
.من قانون الضرائب المباشرة2الفقرة 173المادة 4
المتعلق بعقد اإلیجار التمویلي في إطار 2008من قانون المالیة لسنة 11و10، 04المعدلة بالمواد 2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة 20و5، 2المواد 5

.ترقیة االستثمار
6 A. raouya, la fiscalité levier économique pour l’émergence des  groupes sociétés, la lettre de la DGI N° 39 mars 2009, p2.

المالیتین األخیرتین تم إدخال تعدیالت فیما یخص الخضوع للرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المھني وكذا شرط تحقیق نتائج ایجابیة أثناء السنتین7
.2012، 2008انین المالیة لسنة بموجب قو

8 Voir: fiscalité et procédures aménagées pour l’émergence des P.M.E, la lettre des DGI N°44.
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اتمعيــة الفالحيــة و تّ ال ـطة  نشـ لأل ات  ، وكــل مــا يســاهم يف ترقيــة الصــحةعلــيم و قــل والطاقــة والتّ ، والصــناعية وخــدمات النّ 1الثقافيــةحفيــز
اتمعيــة املتعــدّ تطــوير تلبيــةو  ات  ـ اجـي وســع يف تّ مــن الىل مزيــدإواقــع احلــال يشــري نَّ دة يف إطــار االســتثمار املســتدام، غــري أدة، واملتجــدّ احل
، ولــتفحص ذلــك ، واألنشــطة االســتثمارية ذات األظــام احلقيقــينشــطة التجاريــة علــى حســاب النّ م اجلــزايف اجتــاه األظــاالنّ 

: التايلندرج اجلدول 
:(%)2011شاط لسنة حسب قطاع النّ فين حسب نظام اإلخضاع و توزيع المكلّ : )10-3(الجدول 

autresأخرى exonéréمعفى forfaitزافي جréelالحقيقي قطاع النشاط/ قطاع االخضاع 

60.622.92.613.9البناء
8.7641.725.7التجارة
15.652.44.327.7الصناعة
1756.12.325.6الخدمات

12.759.72.225.1%الخاضعين لكل نظامنسبة 
Source : résultatsdéfinitifs du premier recensement économique O.N.S juillet 2012, p14.

 ّ ّ ا يشـكّ ظـام اجلـزايف ممّـوسـع يف النّ التّ عمال النظام احلقيقي باجلدول أعاله الرتاجع اخلطري عن إيبني شـيد مـن خـالل ل إخـالل مبعـايري الرت
.فتح جماال واسعا للفساد اجلبائيا يقديرية ألعوان اجلباية ممّ وسع يف السلطات التّ قابة و التّ االبتعاد عن احملاسبة و الرّ 

.جبائي لتحفيز االستثمار المستدامولية لعدم االزدواج الليات االتفاقيات الجبائية الدّ آ:المطلب الثالث
ويلاشد يف بعده الدظام اجلبائي الرّ داء الوظيفي للنّ ا أساسيا لأل، حتديّ غري املباشرل جذب االستثمار األجنيب بشقيه املباشر و ميثّ 

ولية هي قواعد مؤسسية كون قواعد االتفاقيات الدّ ،جراءاتمن حيث اهليكل واإلصالح اجلبائيا لإلل مدخال جوهريً لذلك يشكّ و 
خل والضرائب ا مثل الضرائب على الدّ ة دوليً افذسوم النّ الرّ ويل بإدخال الضرائب و جانس الدّ نسيق والتّ ظام اجلبائي يف التّ ماج النّ الند

ظام اجلبائي وغريها، والنّ فط النّ كاملعادن و االستخراجية، واإلتاوة اجلبائية على املوارد و سم على القيمة املضافةالرّ ، و شركاتباح العلى أر 
:التاليةدخل املا من ساسيً ا أ، مرتكزً نافسية اجلبائية الدوليةثري التّ جيعل من مقومات استيعاب تأاشد جيب أنْ الرّ 
.ولية  يف عدم االزدواح اجلبائيالدّ قدرات االتفاقيات اجلبائية√
.ولية يف جذب االستثمار األجنيبقدرات االتفاقيات االستثمارية الدّ √

االستقرار قدراتوليةاجلبائية الدّ تعكس االتفاقيات: عدم االزدواح الجبائيمعالجة في وليةقدرات االتفاقيات الجبائية الدّ : أوال
ايل تشجيع االستثمار األجنيب ، وبالتّ دولة الوجهةاملطبقة يف دول املنشأة و سوم لرّ او ،الضرائبحتدبد هيكلاجلبائي من خالل ضبط و 

طورات يف التّ ، ورغم أنّ 2هرب اجلبائي الدويلالتّ مبختلف أشكاله وجماالته، ومن جهة أخرى هي صمام أمان للتحكم يف الغش و 
ومل يعد ،ولية الكربىالدّ ت إىل قيام االحتادات اجلهوية و اليت أدّ بائية الدوليةنافسية اجلشكال التّ األنظمة اجلبائية الدولية، مرتبطة بأ

ات ليس يف املعدّ التكنولوجيقين و وتنقل الكفاءات واخلربات واإلبداع التّ ثريها القوي يف جذب االستثماراتنائية تاقيات الثّ الالتف

1Voir: Fiscalité un instrument pour la promotion de la culture, la lettre de la DGI N° 41, juillet 2009.
2Guide fiscal de l’investisseur, po-cit, p75.
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الكفاءات اجلبائية فع من قدرات اإلطارات و ، مبا فيها الرّ املعرفيةلعلمية و ، بل يشمل مجيع اجلوانب املادية وااملنتجات املادية فحسبو 
جنبية يف ظل قصور القدرات احمللية على االستثمار املستدام، واملرتبط باالستثمارات األل قدراتولية حىت تفعّ ت الدّ وراطلتساير التّ 

صالح اجلبائي اجلزائري من إلا، ورغم أن دةاملتجدّ دة و تعدّ املاالبداعاتر لعجزها عن مسايرة االبتكارات و ضمان استدامة االستثما
قد صندوق النّ قيات معسها االتفاعلى توجيهات االتفاقيات الدولية، وعلى رأقد اعتمد ،1991بداية تسعينات القرن املاضي 

ن يواكب ذلك مويل جيب أار والتّ نظمة االستثمأمع تغريّ تغريّ ظام اجلبائي املطبيعة النّ نّ ، إال أصالحات اجلبائيةالدويل يف إرساء اإل
لعدم االزدواج اجلبائي يف لفحص هذا اجلانب نقارن عدد االتفاقيات اجلبائية الدوليةو بتحديث االتفاقيات اجلبائية الدوليةاملسعى 

: من خالل اجلدول التايل2013خالل سنة (OCDE)نميةالتّ عاون االقتصادي و بعض بلدان منظمة التّ 
.2013لسنة (OCDE)التنمية بلدان منظمة التعاون االقتصادي و شبكة االتفاقيات الجبائية بين بعض : )11-03(جدول ال

فرنسااسبانياكوريا الجنوبيةالبلد
ألمان
يا

المكسيكتركيا

313131302326عدد االتفاقيات
Source : OCDE (2015), modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, volume I et II, p23.

حنـاء العـاملنميـة فقـط دون بقيـة أالتّ عـاون االقتصـادي و بـني أعضـاء منظمـة التّ عـاله يظهـر االتفاقيـات اجلبائيـة الدوليـةوإذا كان اجلدول أ
تـاريخ نفاذهـا يف و منيـة بـني تـاريخ توقيعهـالفـوارق الزّ ز خبصـائص ايّـتتمظـام اجلبـائي اجلزائـري االتفاقيات اجلبائية الدولية يف رصـيد النّ نّ فإ
ّ ذلك ك، و عمالئة املال واألبي :التايلاجلدول يفصنف امتدادها الدويل كما هو مبني
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.2014قائمة االتفاقيات الجبائية الدولية لعدم االزدواج الجبائي التي وقعتها الجزائر إلى غاية ): 12-03(الجدول 
ـــدة تاريخ السرياناريخ التوقيعتالبلد رقـــم الجري

الرسمية
الوضـــــــــــــــــــــــعية 

الحالية
رقـــم الجريــــدة تاريخ السريانتاريخ التوقيعالبلد

الرسمية
الوضــــــــــــــــعية 

الحالية ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 09/02/198511/06/198525/1985تونس
المفعول

ســــــــــــــــــــــــــارية 11/06/200024/08/200350/2003البحرين
المفعول ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 19/06/198826/09/198941/1994ليبيا

المفعول
25/01/2001الهند

ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 25/01/199013/10/199044/1990المغرب
المفعول

ســــــــــــــــــــــــــارية 17/02/200125/03/200323/2003مصر
المفعول UMA23/07/199022/12/199006/1991 مطبقــــــــــــــــــــــة و

مســــــــــــــــــــــتبدلة 
باتفاقية ثنائية

اإلمــــــــــــــارات 
العربيــــــــــــــــــــــــة 

المتحدة

ســــــــــــــــــــــــــارية 24/04/200107/04/200326/2003
المفعول ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 03/02/199120/07/199135/1993ايطاليا

المفعول
كوريـــــــــــــــــــــــــــا 

الجنوبية
ســــــــــــــــــــــــــارية 24/11/200124/06/200644/2006

المفعول ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 15/12/1991432/200282/2002بلجيكا
المفعول

29/01/200226/02/200516/2005اليمن
ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 28/06/199415/07/199537/1995رومانيا

المفعول
ســــــــــــــــــــــــــارية 26/03/200222/05/200635/2006لبنان

المفعول ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 02/08/199402/10/199465/1994تركيا
المفعول

26/05/2002إثيوبيا
ســــــــــــــــــــــــــارية 07/10/200223/06/200545/2005اسبانيا27/04/199513/10/199761/1997اندونيسيا

المفعول 14/12/200219/04/200427/2004أوكرانيا14/09/199729/03/200119/2001سوريا
2003جوان السودان16/09/199717/12/200097/2000االردن

ـــــــــــــــــــــــــوب  جن
افريقيا

ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 28/04/199807/05/200026/2000
المفعول

ســــــــــــــــــــــــــارية 17/06/200328/05/200538/2005النمسا
المفعول 10/03/200603/04/200621/2006روسيا26/05/1998نيجيريا

ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 25/10/199829/12/200401/2005بلغاريا
المفعول

31/05/200605/011/200866/2008الكويت
03/06/2006سويسرا31/01/1999مالي
ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 22/02/199916/11/200068/2000كندا

المفعول
06/11/200606/07/200740/2007الصين

ســــــــــــــــــــــــــــــــارية 17/10/199907/04/200224/2002فرنسا
المفعول

12/11/200714/06/200833/2008المانيا
03/07/2008قطر06/12/1999الفيتنام
12/08/2008ايران31/01/2000بولونيا

09/04/200008/02/200310/2003سلطنة عمان
Source: guide fiscal de l’investisseur 2014, p 77.

ظام اجلبائي اجلزائري حمدودة من حيث العدد شبكة العالقات اجلبائية الدولية للنّ ويالحظ من معطيات اجلدول أعاله أنّ 
اتفاقية 22اتفاقية غري سارية املفعول، أي أن االتفاقيات السارية يف حدود 16اتفاقية موقعة جند 38الفعلي حيث من جمموع 

بلدان معظم نمويني على املسرح الدويل، كالواليات املتحدة األمريكية واهلند والربازيل و إضافة فقط
العربية اململكة احلليج العريب الذي ميتلك رؤوس أموال ضخمة، وصناديق سيادية استثمارية دولية على غرار  قطر والبحرين، الكويت و 

.ق االستثمار األجنيب على االقتصاد اجلزائريفّ ر عدم تدالسعودية، تربّ 
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ق االستثمار تربز الوضعية أعاله تفسريا لعدم تدفّ : ولية في جذب االستثمار األجنبيقدرات االتفاقيات االستثمارية الدّ : ثانيا
تصادي والدبلوماسي للجزائرن االققات رؤوس األموال، وال تساير الوز عدم قدرته على جذب تدفّ األجنيب على االقتصاد اجلزائري، و 

اجليواسرتاتيجي والدبلوماسي للجزائر، وتستفيد من االستقرار املوقعا يدفع إىل إعادة وضع قواعد جبائية اتفاقية راشدة، تواكبممّ 
جذب االستثمار يفظام اجلبائيوجيهي للنّ ولية آلية لرتشيد األداء الوظيفي التّ السياسي واالقتصادي جبعل االتفاقيات اجلبائية الدّ 

حبجم و دفقات املالية واخلربات والكفاءات، واالبداعات لضمان االستثمار املستدام، والتّ 
: االستثمارات يف اجلدول التايل

.2014االتفاقيات االستثمارية الدولية التي ابرمتها الجزائر الى غاية : )13-03(الجدول 
مدة الصالحيةتاريخ السريان/  تاريخ التوقيعالبلدمدة الصالحيةتاريخ السريان/ تاريخ التوقيعالبلد

-06/01/2008موريطانيا23/07/2001-24/09/2001جنوب افريقيا
05/05/11/2008

سنوات10

سنوات23/07/200110-12/12/1998موزمبيق07/10/2000–13/03/1996المانيا

سنوات03/03/200710-14/01/2002نيجيرياسنوات13/11/200110-04/10/2000االرجتنين

ممددة22/08/2000-16/03/1998النيجر/10/10/2004-17/06/2003النمسا

سنوات07/10/199510-07/01/1995هولندا/08/02/2003-11/06/2000البحرين

سنوات28/05/200510-15/09/2004بولونياسنة07/04/200015-15/10/1998بلغاريا 

ممددة2005-28/05-15/09/2004البرتغالسنوات25/11/200010-20/10/1996الصين

القنصـــــــــــــلية الفدراليــــــــــــــة 
السويسرية

ممددة23/06/1997-24/10/1996قطرسنة30/11/2004-23/06/200515

سنوات23/07/200110-20/02/2000جمهورية التشيكسنة23/07/200120-12/09/1999كوريا

سنوات22/10/199410-28/06/1994رومانياسنوات11/10/199810-29/03/1997مصر

ـــــــــــــــــة  االمـــــــــــــــــارات العربي
المتحدة

ممددة25/03/1996-23/12/1994اسبانياسنة24/04/2001-22/06/200220

سنوات30/12/200310-25/01/1999الدانمارك/17/10/1990-22/06/1990أ.م.الو

ممددة05/04/1997-01/08/1996االردنسنوات17/03/200310-24/05/2000اثيوبيا

سنوات30/09/201310-13/02/2012السويدسنة11/12/200620-13/01/2005فنلندا

ممددة03/04/2006-10/03/2006روسياممددة02/01/1994-13/02/1993فرنسا

سنوات30/09/201310-13/02/2012سربياسنوات22/06/200210-21/03/2000اندونيسيا

ممددة07/03/2003-24/10/2001السودانسنوات26/02/200510-19/02/2003ايران

ممددة14/11/2006-16/02/2006تونس2015ممددة 05/10/1991-18/05/1991ايطاليا

Source: guide d’investissement en algerie 2014, p56-57.

ّ يو  نــوع الــدويل خاصــة مــع القــوى ، ومــن حيــث التّ وليــة مــن حيــث الكــماجلــدول أعــاله حمدوديــة اتفاقيــات االســتثمارات الدّ بــني
والربازيـل والصـني وجنـوب إفريقيـاقـين علـى غـرار كوريـا اجلنوبيـة واهلنـدالدولية الفاعلة يف األسواق الدولية، ويف االإبـداع التكنولـوجي والتّ 

الســــتفادة مــــن املكانــــة اجليوسياســــية واالقتصــــادية للجزائــــر، بــــأن تكــــون وجهــــة اســــتثمارية متســــقطبة ابا البعــــد ا يقتضــــي ترشــــيد هــــذممّــــ
.لالستثمارات الدولية
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.المبتكرة لتدعيم االستثمار المستداماالستثمارات العامة و قدرات:المبحث الرابع
وجيهي كمـدخالت أساسـية مـويلي والتّـ، وأداءه الـوظيفي التّ جلبـائيظـام اضحت املالية العامة الوظيفية تبحث عن ترابط خمرجات النّ أ
ـهـداف التّ ، مبـا يواكـب أتوجيـه املـال العـامقدراته االسـتيعابية يف ضـبط و لزيادة ،غذية العكسيةطار عملية التّ يف إ املة املسـتدامةنميـة الّش

دةاملتجـدّ دة و فقـات العامـة املتعـدّ تواكـب النّ نْ ، الـيت جيـب أعامـةيـرادات الل يف حصـيلة اإلاشد متثّـاجلبائي الرّ ظام ذا كانت خمرجات النّ وإ
ظـام الوظيفيـة للنّ تتكامـل العالقـةتثمار املسـتدام، و مـة لالسـمدعّ ، هـي قـدرات خارجيـة عـن األداء اجلبـائيجهيـزاتنفاق على التّ اإلفإنّ 

ــبــات منــاخ األعمــال و يف االســتفادة مــن متطلّ جوهريــة اجلبــائي لتشــمل قــدرات لــى يرتكــز عنْ ، مبــا يقتضــي أات جاذبيــة االســتثمارر مؤّش
ـمـة دورً االسـتثمارات العاؤديتـزهـا لالسـتثمار، و يوجههـا وحيفّ ، وأنْ موال العامـةقدرات استيعابية لكل مصادر األ ا يف تنميـة البنيـة ا هاًم

إلجيابيـة لالسـتثمارات اإلنتاجيـة واخلدميــة بـذلك تسـاهم يف ترقيـة احلركيـة اهـي، و تطـوير القاعـدة اهليكليـة لالقتصـاد الـوطين، و ساسـيةاأل
سع تلـك القـدرات اخلارجيـة و تتّ ، 1نشطة الداخليةكاملي بني الفروع واألي القطاعي التّ مو االقتصادرفع معدالت النّ اخلاصة والعامة، و 
مويـــل املبتكـــر الـــذي تـــوفره التّ إىل ام، و مويـــل املســـتداخصـــيص اخلـــلتشـــمل أنشـــطة التّ 

:مويلية نتطرق إىلألمهية تلك القدرات التّ االستثمارات اإلسالمية و 
.حفيزي لالستثمار املستدامقدرات االستثمارات العامة يف تعزيز األداء التّ √
.قدرات ترشيد الصناديق اخلاصة بنظام امليزانية العمومية يف ضمان االستثمار املستدام√
.الصكوك اإلسالمية كدعائم مبتكرة يف حتفيز االستثمار املستدامقدرات √

.حفيزي لالستثمار المستدامقدرات االستثمارات العامة في تعزيز األداء التّ : المطلب األول
زة ليات احملفّ اآلو عائملدّ اكائز و ، من أهم الّر اخلدمات العموميةلع و ، والسّ اهلياكل القاعديةحتية و ارات العامة يف البنية التّ تعترب االستثم

ستثمار العمـوميجهيز واالفاق على التّ نجنيب على حد سواء، فاإلعة لالستثمار اخلاص الوطين أو األ، واملشجّ على االستثمار املستدام
و االسـتثمار اخلـاص أت العامـة الكليـة يف بيئـة املـال واألعمـال الـيت ال يرغـب فيهـا يـراداواإل،اشـدظـام اجلبـائي الرّ نفاذ ملخرجـات النّ هو إ
ـــاء، وامليـــاه والطاقـــة و االتصـــاالت و ، مثـــل الطـــرق واملواصـــالت و بهـــا كمـــدخل مـــتالزم لوجـــودهيتطلّ  وكـــل املرافـــق الصـــحةعلـــيم و التّ الكهرب

ـــ2اخلـــدمات العامـــةو  احلصـــول علـــى االبتكـــارات ل الكفـــاءات و ، احلاضـــنة للمنـــاخ االســـتثماري واجلاذبيـــة لتـــدفقات رؤوس األمـــوال، وتنّق
ــداف التّ هـــقتصـــاد املعرفـــة مبـــا يســـتهدف تعزيـــز أا، و بــداعاتواال ن املاليـــة العامـــة صـــوري فـــإاملة املســـتدامة ومـــن هـــذا املـــدخل التّ نميـــة الّش

اـــا النّ  مبكون ـة  يفـيـ لوظ لاشـــد يف وضـــعية املمـــوّ كامـــل الرّ لتّ ىل عالقـــة اترتقـــي إ، جيـــب أنْ ظـــام امليـــزاين العمـــوميالنّ ، و اشـــدلرّ ظـــام اجلبـــائي اا
نفـاق العـام علـى حبـث آثـار االسـتثمارات العامـة أو اإلمرجعيـة فكريـة يف،3مـومناذج النّ نمية و نظريات التّ ر توفّ ، و يف آن واحداملستثمرو 
حفيـــز االســــتثماري في يف جمـــال التّ داءه الـــوظييكـــون أظـــام اجلبـــائي األمثـــل الـــذي جيـــب أنْ مـــو االقتصـــادي املســـتدام، وعالقتـــه بالنّ النّ 

، مرجع سبق 2014- 2001تقییم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتھا على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة : دیباجة الملتقى الدولي1
.ذكره

ونموذج المعدل األمثل للضریبة (Römer 1986)و(barro 1990)من أبرزھا نظریات النمو غیر المتوازن، البیرت ھیرشمان ونماذج النمو لكل من بارو 2
.وزیادة النفقات العمومیة 

.راجع الفصل األول من ھذه الدراسة3
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، كــدعائم غـري اجلبائيــةاجية اجلبائيــة و ا لسـتوعبً م،مـويلي العمــوميالتّ و 
م االســتفادة مــن العائــدات اجلبائيــة البرتوليــةيعظّــنْ الراشــد يف البيئــة اجلزائريــة جيــب أاجلبــائي ظــام النّ ئز لتعزيــز االســتثمار املســتدام، و ركــاو 

مـن %98كثـر مـن ل أ، ومتثّـمن العائدات اجلبائيـة%70تتجاوز يف بعض السنوات ذْ ، إالعامةيرادات اإلعالية يفبة اليت تساهم بنس
ــنّ ، وهــو مــا دفــع إ1الصــادرات ــ،نمــوي اجلزائــريهج التّ ىل ختصــيص بــرامج اســتثمارية عموميــة طبعــت مســار ال ل منهــا الــربامج املمتــدة متّث

ّ تتطلّ االستثمارية العمومية الربامج همأ2014-2001خالل الفرتة  :شيد من املداخل التاليةب فحصها مبنظور الرت
.مويلي يف تعزيز مناخ األعمال باجلزائرقدرات االستثمارات العامة كدعائم لألداء التّ √
.اشدمويلي للهيكل اجلبائي الرّ فع من األداء التّ قدرات االستثمارات العمومية يف الرّ √
.فع من الطاقة اجلبائيةالعامة على الرّ قدرات االستثمارات √
.قدرات االستثمارات العامة على تنويع مصادر الوعاء اجلبائي املستدام√

الـيت مويليـة العموميـةإن القـدرات التّ : مويلي في تعزيز مناخ األعمـال بـالجزائرقدرات االستثمارات العامة كدعائم لألداء التّ : أوال
)مليــار دج27636()مليــار دوالر376(قــد جتــاوزت مبلــغ إمجــايل ، 2014-2001ميــة للفــرتة رصــدها لالســتثمارات العمو متّ 

إمجايل مـن هـذه ختصيص مبلغاشد يف مناخ االعمال إذ متّ ظام اجلبائي الرّ ل دعامة كربى لألداء الوظيفي للنّ وهو ختصيص ضخم يشكّ 
وعلــى حتســني اخلــدمات العامــة يف جمــاالت العدالــة يــار دوالر، مل115.64اســية يتجــاوز ساالســتثمارات العموميــة علــى املنشــآت األ

اإلفصـــاح (اشـــد، والتزمـــت بضـــوابطه يف إطـــار احلكـــم الرّ مليـــار دوالر، وبالتـــايل إذا مـــا متّ 27جـــارة والعمـــل مببلـــغ يفـــوق واملاليـــة، والتّ 
ـ إـا تشـكّ )قابـة واحملاسـبة واملسـاءلةفافية والرّ والّش املعـززة ملنـاخ األعمـال خـالل فـرتة متواصـلة ر املسـتدام ة هامـة لضـمان االسـتثمال آليـ، ف

:ميكن إظهار أثر تلك القدرات على مناخ األعمال حسب الربامج التالية
توزيعهـا و )مليـار دج552(مليـار دوالر 7بنفقـات قيمتهـا ختصيصـها متّ :2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي للفترة) أ

يـــــة نميـــــة احمللّ ، التّ %12.4الصـــــيد البحـــــري الفالحـــــة و %2.6دعـــــم االصـــــالحات (:اليـــــةالتّ بنســــب متفاوتـــــة للمجـــــاالت القطاعيـــــة
.2)%17.2، املوارد البشرية %40.1شغال الكربى ، األ21.7%

فــتمّ ،)مليــار دج3800(مليــار دوالر 55القــدرات االســتثمارية العامــة بلغــت: 2009-2005مــو للفتــرة برنــامج دعــم النّ )ب
، تطــوير %40.5ساســية ت األ، تطــوير املنشــآ%45.5حتســني الظــروف املعيشــية للســكان (ساســية مثــل عــات األتوزيعــه علــى القطا

3)%8نميــة االقتصــادية التّ دعــم، %1.1االتصــال ، تطــوير التكنولوجيــات اجلديــدة واإلعــالم و %4.8حتــديثها اخلــدمات العموميــة و 

كميلــي الربنـامج التّ و )مليـار دج377(كميلـي لفائــدة واليـات اجلنـوب التّ منهـا الربنـامج،قـد تـزامن ذلـك الربنـامج مـع بــرامج تكميليـةو 
الــــربامج و )مليـــار دج800(كميلــــي للقضـــاء علــــى الســـكن اهلــــش الربنـــامج التّ ، و )مليــــار دج693(لفائـــدة واليـــات اهلضــــاب العليـــا 

.06، ص2013مع الجزائر، جانفي 2012مناورات المادة الرابعة لعام : صندوق النقد الدولي1
.35،36، ص 2001برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي أفریل 2
.9،10،11، ص 2005، افریل 2009- 2005برنامج التكمیلي لدعم النمو ال3
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ر دوالر تضـــــاف مليـــــا28ي حـــــوايل ، أ)مليـــــار دج2070(كميليـــــة تبلـــــغ هـــــذه الـــــربامج التّ ، و )مليـــــار دج200(كميليـــــة احملليـــــة التّ 
.1)مليار دج6273(مليار دوالر 85مليار دوالر لتصبح مساوية 55املقدر ب ، و ولص األللمخصّ 

21214()مليـار دوالر286(العامـة االسـتثماراتبلغـت قـدرات:2014-2010مو للفترة البرنامج التكميلي لدعم النّ )ج

، حتســــني اخلدمــــة العموميــــة %31.5ساســــية األ، املنشــــآت%49.5نميــــة البشــــرية التّ (اليــــة عــــت علــــى القطاعــــات التوزّ ،)مليـــار دج
ا ر حجمهنظرا لتطوّ .2)%1.2تكنولوجيا االتصال البحث العلمي و ،%12، معاجلة البطالة %7.7نمية االقتصادية التّ ، 8.16%

:التايلخالل الفرتة كما يظهره البيان 
.2014-2001ت العمومية خالل الفترة تطور حجم االستثمارا:)3-3(الشكل 

رقام البرامج االستثماريةأ: المصدر

اــاالقــد وزّ و  ـى  ـت عـل تــوفري وحتســني اخلــدمات العموميــة و ،تنميــة بشــريةساســية الــيت يشــملها منــاخ األعمــال مــن بنيــة أساســية و ت األعـ
صـت ساسـية الـيت خصّ وزيع اإلمجايل على خمتلف القطاعـات األالوطين اخلام، ويرصد التّ الناتج حتسني ، و جيةكنولو شبكات االتصال التّ 

، والسـكن علـيم العـايلالتّ (نميـة البشـرية للتّ ص فقـد خّصـ،2014-2001خـالل الفـرتة ،هلا تلك املبالغ االستثمارية العمومية الكـربى
هيئـة احلضـريةالتّ الصـرف الصـحي و (ليـة حملنميـة اص للتّ خّصـ، و )جمليـار د 1057.22مبلـغ ،اخل...ن، والطاقة والتضـامملياهوالصحة وا
واليات اجلنوب واهلضاب العليا، والفالحة (نمية اجلهوية ص للتّ خصّ ، و )مليار دج4131كن اهلش مبلغ القضاء على السّ والكهرباء و 

العمــل مبلــغ ، والتجــارة و العدالــةو مصــاحل املاليــةلتحســني اخلــدمات العموميــة و (ص خّصــ، و )مليــار دج2323الصــيد البحــري مبلــغ و 
، واملــوانئ الطــرقوالبيئــة واألشــغال العموميــة و قلــيم، ويئــة اإلساســيةلألشــغال الكــربى واملنشــآت األ(ص خّصــ، و )مليـار دج1948.2

مبلــغ االتصــالكنولوجيــا اجلديــدة و البحــث يف التّ لتطــوير(ص خّصــ، و )مليــار دج8361.6النقــل مبلــغ واملطــارات والســكك احلدديــة و 

فترة تأثیر البرامج االستثماریة العامة على النمو االقتصادي واالندماج القطاعي بین النظریة الكینزیة وإستراتیجیة النمو غیر المتوازن للصالح صالحي،1
.، بتصرف16، مرجع سبق ذكره، ص 2014- 2001

.، مصالح الوزیر االول2010، أكتوبر 2014- 2009التكمیلي البرنامج2
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، كمـا يظهـره الشـكل1)مليـار دج19818.2املتوسـطة مبلـغ نمية االقتصادية وتدعيم املؤسسات الصـغرية و للتّ (و ،)مليار دج300
:التايل

.2014-2001توزيع حجم االستثمارات العمومية على المجاالت األساسية للفترة : )4-3(شكل ال

2014-2001الباحث بناء على معطيات البرامج التنموية للفترة من إعداد: المصدر

فـع الرّ و تها يف توسـيع الطاقـة اجلبائيـةتكون مسامهنْ مطالبة بأاملة املستدامةنمية الشّ بعاد التّ تلك القطاعات االساسية يف أنّ أوال شكّ 
داءهـا وحتسـني أتنوعهـاب عنهـا ازديـاد األنشـطة و شـك قـد ترتّـبـدونالـيت،مارية الضـخمةبائية مبواكبة تلك املبالغ االسـتثمن القدرة اجل

حفيـزي وجيهي والتّ ، وعلـى األداء التّـالطاقـة اجلبائيـةمـويلي للهيكـل اجلبـائي و ، واليت تظهر آثارها على األداء التّ اشدمن منظور احلكم الرّ 
.املة املستدامةنمية الشّ نشطة التّ أل

ثـر االسـتثمارات العموميـة رصـد أإنّ : اشـدمـويلي للهيكـل الجبـائي الرّ فع من األداء التّ الرّ قدرات االستثمارات العمومية في:ثانيا
اكــب للحصــيلة اجلبائيــة املرتبطــة مــو املو يظهــر مــن خــالل النّ ،مــويليداء الــوظيفي التّ فــع مــن األ، علــى الرّ 2014-2001لفــرتة خــالل ا

عهــاوســع يف القاعــدة الضــريبية وتنوّ ة بالتّ املرتبطــع مردوديــة اهليكــل اجلبــائي نــوّ تاحلصــيلة اجلبائيــة و ار االســتثمارات العامــة يف حتســني ثــبآ
ض إليه يف اجلدول التايلالفرت رها خالل تطوّ و  :ة، وهو ما نتعّر

.2014- 2001للفترة من إعداد الباحث بتتبع توزیع االستثمارات العمومیة في البرامج التنمویة الثالثة إلنعاش االقتصاد وتدعیم النمو والبرنامج التكمیلي 1
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.2014-2001جبائي الجزائري للفترة تطور االداء التمويلي للهيكل ال: )14-3(الجدول 
التسجيل و مباشرة.ضية جباية بترولالهيكل الجبائي%/ الفترة

الطابع
مساهمات غير المعامالت .ض

مباشرة
ايرادات 
جمركية

وعالمجم
1169.682.316.2172.20.590.41531.2القيمة00

01
964.599.217.0184.30.4104.31369.7بمليار دجالقيمة 
-20.015.38-17.5320.534.947.03-%السنوي

10.55
02

942.9113.719.0219.10.7128.51423.9بمليار دجة القيم
2.2414.6211.7618.8875.0023.203.95-%السنوي

03
1285.0125.519.3235.60.7143.41809.5بمليار دجالقيمة 
36.2810.381.527.5300.011.5927.08%السنوي

04
1485.8145.219.6272.20.7137.02060.5بمليار دجالقيمة 
4.4613.87-15.3615.941.5215.5300.00%السنوي

05
2267.8168.419.6312.40.8143.42912.4بمليار دجالقيمة 
52.6315.980.0014.7714.284.6741.34%السنوي

06
2714.0240.323.5334.41.0113.43426.6بمليار دجالقيمة 
20.9217.65-19.6842.7019.907.0425.0%السنوي

07
2711.8259.528.1347.20.9132.73480.2بمليار دجالقيمة 
10.017.021.56-0.0817.9919.573.83%السنوي

08
4003.6331.833.9429.81.2163.94964.2بمليار دجالقيمة 
47.6327.8620.6423.7933.3323.5142.64%السنوي

09
2327.7462.836.0473.01.1142.83473.4بمليار دجالقيمة 
-8.335.43-41.8639.486.1910.19-%السنوي

30.03
10

2820.0559.639.8493.91.3183.64098بمليار دجالقيمة 
21.1520.8710.554.4518.186.2517.98%السنوي

11
3829.7686.448.0557.71.5222.25345.5بمليار دجالقيمة 
35.8022.7020.6012.9215.3821.0230.44%السنوي

12
2255223**360871843.06292بمليار دجالقيمة 
2.29-10.4112.7833.331.26-5.784.60-%السنوي

13
1985253**359375248.06621.5بمليار دجالقيمة 
12.00.57-25.0-0.414.7311.625.25-%السنوي

14
1905362**3581831517091.5-بمليار دجالقيمة 
4.042.07-0.3310.506.257.100.00-%السنوي

.2014-2001والسنوات للفترةالمديرية العامة للسياسات إحصائياتعلى عداد البطالب بناءً من إ: المصدر
.2014-2000الخاصة بالحسابات االقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012الوطني لإلحصاء، نشرية رقم الديوان * 

ظـام اجلبـائي حيـث ارتفعـت مـويلي للنّ داء التّ زة لألل آليات معزّ خمة تشكّ ستثمارات العمومية الضّ االنّ اجلدول أعاله أتظهر معطيات و 
ات يرادبشــكل عـــام لكــن ذلـــك خيفــي ارتباطهـــا الكبــري بـــاإل2014ىل ســـنة إ2000نة ارنـــة ســقيــرادات اجلبائيـــة مــن بدايـــة فــرتة املاإل

ن مل تواكـب حجـم االسـتثمارات العموميـة حىت وإ،حسن يف تطور اإليرادات اجلبائية العاديةلتّ رغم ا،اخنفاضااجلبائية البرتولية ارتفاعا و 
.رسوم االستهالكضرائب غري املباشرة و ئي لصاحل الكذلك استمرار اختالل اهليكل اجلبا، و الضخمة للفرتة
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نْ نتظــر هــو أوقــع املالتّ نّ فــإواجلبــائي مــن املــدخل االقتصــادي : فــع مــن الطاقــة الجبائيــةقــدرات االســتثمارات العامــة علــى الرّ : ثالثــا
ـــعلـــى تنـــوّ 2014-2001تـــنعكس االســـتثمارات العموميـــة ذات املبـــالغ الضـــخمة طيلـــة الفـــرتة  ع األوعيـــة ع االقتصـــاد الـــوطين، وتوّس

لقـائيالتّ فـع الـذايت و ايل يـؤدي ذلـك إىل الرّ بالتـ، و ربـاحخل واأل، من حيث أرقام األعمال والـدّ عوان االقتصادينين أداء األاجلبائية لتحسّ 
يف )وصـا العاديـةيـة خصاحلصيلة اجلبائيـة الكلّ (اشد ظام اجلبائي الرّ مويلي للنّ داء التّ فع من مسامهات األعنها يف الرّ عربّ م،للطاقة اجلبائية

:، ولفحص ذلك اجلانب ندرج اجلدول التايلمجايل احمللياتج اإلالنّ 
.2014-2001ناتج االجمالي ومساهمة الطاقة الجبائية فيه للفترة تغير معدل النمو الحقيقي لل: )15-3(الجدول 
20012003200520072009201120132014البيان/السنوات

42365059712692879940142311573216188ي مليار دجالناتج المحلي االجمال

3.36.95.131.42.73.94.25لما قبله%معدل النمو 

373838.33937393628.9%اجمالي االيرادات العامة 

9.51010.8811101112%العاديةااليرادات

27.52627.53024272316.9%جباية بترولية 

5.3-4.6-1.7-1-7-3.555%رصيد الموازنة

.2013و2011، 2005، 2001على معطيات تقارير بنك الجزائر للفترة بناءتمّ :المصدر
.2014-2000الخاصة بالحسابات االقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012نشرية رقم الديوان الوطني لإلحصاء، 

ّ و  رتوليــة اإليــرادات اجلبائيــة الجــدا، وأنّ االســتثمارات العموميــة علــى الطاقــة اجلبائيــة العاديــة ضــعيفةثرياملعطيــات أعــاله أن تــأتبــني
هـي مرتبطـة بالعوامـل اخلارجيـة ، و 2014سـنة %23اجـع إىل للرتّ مـن النـاتج الـوطين اإلمجـايل%30بلغـت نسـبةل نسبة هامة تشكّ 

املـدخل مـن رغـم كونـهايل سـيزداد عجـز املوازنـة بالتّـ، و عدم التحكم يف تلك املصـادردة بعواملية مهدّ ا جيعل من الطاقة اجلبائية الكلّ ممّ 
مــويلي ذو املصـدر اجلبــائي ا يعــين اتسـاع دائــرة اخلطـر التّ ســعار البـرتول، ممّـبـات ألكونـه مرتبطــا بتقلّ ،يغطيـه صــندوق ضـبط املــواردمسـيالرّ 

.إهدار قدرات االستثمار العموميةوتضييع و 
مشلـت رصد مبـالغ اسـتثمارية عموميـة ضـخمةنّ إ: االستثمارات العامة على تنويع مصادر الوعاء الجبائي المستدامقدرات : رابعا

ــالقتصــادياشــاط ع النّ يــدفع بتنــوّ نْ نميــة اجلهويــة كفــيال بــأنميــة احملليــة والتّ نميــة البشــرية والتّ جمــاالت التّ  دة عــة ومتعــدّ د أنشــطة متنوّ ، وتوّل
، ولفحـص هـذا اجلانـب اهلـام  )اخل...دماتاخلـشـييد و بنـاء والتّ ، الفالحة، الصـناعة، الالطاقة(نمية املستدامة التّ بعاد دة وشاملة ألومتجدّ 

:التايلع الوعاء اجلبائي نستعرض معطيات اجلدول توسّ ع و اشد ولتنوّ ظام اجلبائي الرّ كقاعدة أساسية للنّ 
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)%(2014- 2000للفترةالقيمة المضافة في الجزائر ةاالقتصادية في تركيبنشطةاألمساهمات : )16-3(الجدول 
200020022004200620082010201220142015النشاط/السنة

9.010.010.28.07.09.08.69.89.7الفالحة
41.935.740.748.447.937.032.927.526.2المحروقات
7.58.16.85.65.05.54.94.74.7الصناعة

8.79.98.98.49.211.13.910.310.8ناء و اشغال عموميةب
21.924.222.921.220.623.33742.225.1الخدمات السوقية

11.012.010.68.410.314.111.115.415.5الخدمات غير السوقية
100100100100100100100100100المجموع

.2014-2000الخاصة بالحسابات االقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012نشرية رقم صاء الديوان الوطني لالح: المصدر

ــ ــع و إىل إرســاء قاعــدة اقتصــادية ذات تنــوّ ثمارات العموميــة الضــخمة مل تــؤدِ االســتنّ أعــالهد املعطيــات يف اجلــدول أوتؤّك ع يف توّس
، وهـو يتطـابق ركحمـترابط القطاعات املختلفة مع قطـاع الطاقـة كقطـاع و ، وتكامل )الفالحة والصناعة(نمية املستدامة الفعلية نشطة التّ أ

مـن حيـث وليةمصادر الدّ لبقاء على تبعية الطاقة اجلبائية لايل اإل، وبالتّ 16-3نشطة اليت سبق استعراضها باجلدول ونتائج إحصاء األ
إىل ضـــرورة تصـــحيح وترشـــيد قـــدراتفع وكـــل ذلـــك يـــد، جـــارة اخلارجيـــةالتّ ترياد املـــرتبط بقطـــاع احملروقـــات و مـــن حيـــث االســـصـــدير و التّ 

.اشدالرّ ظام اجلبائيمويلي للنّ األداء التّ مدعمة لنظام، لتكوناالستثمارات العمومية

.ناديق الخاصة بنظام الميزانية العمومية في ضمان االستثمار المستدامقدرات ترشيد الصّ : المطلب الثاني
ــ لميزانيــة العامــة يرتكــز علــى قواعــد وجتويــد ختصيصــها إرســاء نظــام ل،يــةســتثمارات العمومب عمليــة تعظــيم االســتفادة مــن االتتطّل

اـــا املاليـــة الرّ القـــدرة علـــى مواجهـــةو ،لقواعـــد احملاســـبة العموميـــةواخلضـــوعاللتـــزام بالقـــانونمـــن حيـــث ااشـــد م الرّ احلكـــ مكون ـل  بكــ ـة  قاـبـ
ـنالتّ أبعـادختصيصـه خلدمـة م وترشـيده و جل محايـة املـال العـامن أ،القضائيةشريعية والسياسية و تّ الو  ة فنظـام امليزانيـ.املة املسـتدامةميـة الّش

نـات هـذا ص مكوّ تشـخيو ا يقتضـي فحـص ممّـ،ترشـيد املاليـة العامـة الوظيفيـةإطـاراشـد يف ظام اجلبائي الرّ العمومية هو امتداد طبيعي للنّ 
إىلطـــرق بـــاجلزائر مـــن خـــالل التّ 2014-2001مة خـــالل الفـــرتة معرفـــة قدراتـــه االســـتيعابية لالســـتثمارات العموميـــة الضـــخظـــام و النّ 

: اجلوانب التالية
ااوالقواعد املطبقة عليها و الصناديق اخلاصة(اخلاصة،ابات القانوين للحساإلطار√ يذ عملي نف لى ت .)ع
.2014-2001تثمارات العمومية خاللثر الصناديق اخلاصة مبنظومة املالية للدوائر الوزارية املكلفة بتنفيذ االسمكانة وأتشخيص√

.ترشيد الصناديق اخلاصة لضمان االستثمار العام املستدامقدرات√
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اعتمـاد نظـام إنّ : )الصناديق الخاصة والقواعد المطبقة عليها وعلى تنفيذ عملياتهـا(اإلطار القانوني للحسابات الخاصة، : أوال
ـن كوــا ، بـالرّ 19651تبنيهـا بنظـام امليزانيــة اجلزائريـة منـذ ســنة والـيت متّ ،ص اخلــاصخصـياملاليـة العامـة بـاجلزائر علــى حسـابات التّ  غم م

ّ تحيــث ،)ق بقــوانني املاليــةاملتعّلــ17-84القــانون رقــم (مث جــاء قــانون القــوانني شــريعية لنظــام امليزانيــة الفرنســية،امتــداد للقواعــد التّ  بــني
ـــ نميـــة اإلقتصـــادية املســـطرة يف خمططـــات التّ ،وازنـــات العامـــةحتـــدد قـــوانني املاليـــة يف إطـــار التّ "ه يف املـــادة األوىلطبيعـــة قـــوانني املاليـــة بنّص

م اإلطــار ومــن جهــة أخــرى يقــدّ ،"ولــة ومبلغهــا وختصيصــهادة الســنوات والســنوية، طبيعــة املــوارد واألعبــاء املاليــة للدّ واالجتماعيــة املتعــدّ 
ل امليزانية العامة تتشكّ (من خالل حتديده هليكل امليزانية العامة" الصناديق اخلاصة"خلاصة العامة للدولة وللحسابات االقانوين للميزانية

نظيميـة املعمـول شـريعية والتّ مبوجـب قـانون املاليـة واملوزعـة وفـق األحكـام التّ ،دة سنويافقات النهائية للدولة احملدّ للدولة من اإليرادات والنّ 
قـان بكـل ل يف امليزانيـة العامـة للدولـة وحمـورين ثـانويني يتعلّ واملتمثّ ،ظام امليزاين العمومي باجلزائرالنّ ، وقد أبرز هذا القانون مرتكزات2"ا

ختصـيص أي ال ميكن "واحلسابات اخلاصة للخزينة يف إطار ضبط قانون املالية السنوي للنفقات العمومية بنصه ،من امليزانيات امللحقة
ّــرد الدولــة لتغطيــة نفقــات امليزانيــة العامــة للدّ تســتعمل مــواإيــراد لتغطيــة نفقــة خاصــة ه ميكــن أن يــنص قــانون املاليــة ولــة بــال متييــز غــري أن

-امليزانيـــات امللحقـــة:ات حســـب احلـــاالت األشـــكال التاليـــةفقـــات، وتكتســـي هـــذه العمليـــصـــراحة ختصـــيص املـــوارد لتغطيـــة بعـــض النّ 
ضــمن امليزانيــة العامــة الــيت تســري علــى األمــوال املخصصــة للمســامهات أو احلســابات اخلاصــة للخزينــة أو اإلجــراءات احلســابية اخلاصــة 

خصـــيص عتمـــاد حســـابات التّ افعـــة الإرســـاء منظومـــة القواعـــد الدّ الـــيت تعتـــرب ســـنة،1988مـــن ســـنة وابتـــداءً . 3"إســتعادة اإلعتمـــادات
سـت كرّ ،كميليـةزائريـة عـرب قـوانني املاليـة العاديـة أو التّ إن املمارسة امليزانية اجل.4ري األموال العمومية وتوجيه اإلنفاق العامياخلاص يف تس

شــــــــريعي لقــــــــانون املاليــــــــةاحنيــــــــازا فادحــــــــا حملــــــــور احلســــــــابات اخلاصــــــــة مــــــــن خــــــــالل ختصــــــــيص الفصــــــــل الثالــــــــث مــــــــن اجلانــــــــب التّ 
ـــــ(Les comptes Spéciaux)احلســـــابات اخلاصـــــةبعنـــــوان خصـــــيص اخلـــــاصالتّ عتمـــــادات حســـــاباتي علـــــى ا، وبرتكيـــــز كّل

(Les Comptes d'affectation spéciaux)، ّلـة بواسـطة املـوارد اخلاصـة لعمليـات املموّ خصـيص اخلـاص لوتـدرج يف حسـابات الت
ضمن ،لة يف امليزانية العامة للدولةخصيص اخلاص حبصة مسجّ موارد حساب التّ ن تتمّ على أثر إصدار حكم يف قانون املالية، وميكن أ

سـتثنائية للدولـة متويل املهـام اال"ا باملهام االستثنائية للدولة، ووثيقاإن احلسابات اخلاصة مرتبطة ارتباط.5"نة يف قانون املاليةاحلدود املبيّ 
إال أن اإلفـــراط يف ، 6هـــي الوســـيلة املثلـــى لتحقيـــق هـــذه املهـــام،اصـــة للخزينـــة بـــدورهار وســـائل اســـتثنائية واحلســـابات اخليســـتوجب تـــوفّ 

.2013وإىل غاية سنة 2001قد ترافق والربامج االستثمارية العمومية منذ سنة ،خصيص اخلاصااللتجاء حلسابات التّ 
قـة بقـوانني املاليـة عـدم إجـازة ن القـوانني املتعلّ نت قواعـد قـانو تضـمّ : أصناف الحسابات الخاصة للخزينة والقواعد المطبقة عليهـا) أ

خصـيص حسـابات التّ -احلسـابات التجاريـة(:اليـةإال مبوجـب قـانون املاليـة وحصـرها يف األصـناف التّ ،فتح احلسـابات اخلاصـة للخزينـة

.1966مالیة لسنة المتضمن قانون ال320- 65التقنین المؤقت بموجب االمر رقم 1
.المعدل والمتمم17- 84من القانون ) 6(المادة 2
.المعدل والمتمم84- 17من القانون 8المادة 3
.84- 17المعدل والمتمم للقانون 05- 88المتعلق بالتخطیط وأنواع المخططات للبرامج الحكومیة وكذلك القانون 12/01/1988المؤرخ في 02- 88القانون 4
.المعدل والمتمم84-17من القانون 56المادة 5

6 Kouevi (A): Les comptes spéciaux du trésor-LGD, Paris, 2000, P4.
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حســابات املســامهة -تحمــنح إســتثناء لــوزير املاليــة بفــمــع،)ســوية مــع احلكومــات األجنبيــةات التّ حســاب-حســابات القــروض-اخلــاص
:د مبا يليقة على مجيع أصناف احلسابات اخلاصة للخزينة توجب التقيّ القواعد املطبّ إنّ .1"والسندات مبجرد تعليمة صادرة عنه

.إال مبوجب قانون املاليةخصيص اخلاص ال يتمّ فتح حسابات التّ إنّ √
اا ضمن املأن يكون تقريرها والرتّ √  يذ عملي نف .قة على عمليات امليزانية العامة للدولةبادئ املطبّ خيص ا وت
.2خصيص اخلاص بنقل الرصيد الباقي من كل سنة إىل سنة أخرىإستثناء حسابات التّ √ 
اإلطــار املؤسســي والقــانوين للحســابات اخلاصــة نّ إ: قواعــد المحاســبة العموميــة كإطــار لتنفيــذ عمليــات لحســابات الخاصــة)ب

احيــة اإلجرائيــة أو العملياتيــة وتــرك كــل ذلــك ق إىل أمهيــة تنفيــذ عمليــات هــذه احلســابات مــن النّ القــوانني مل يتطــرّ كيز علــى قــانون وبــالرتّ 
ومل يعـــرف ،ســـنوات علـــى صـــدور قـــانون القـــواننيأكثـــر مـــن ســـتيذي صـــدر الحقـــا بعـــد مضـــالـــ،3لقواعـــد قـــانون احملاســـبة العموميـــة

.ة االجتماعية احلاليةحوالت املالية واالقتصاديتعديالت أو مسايرة للتّ 
ثمارات العموميـة خــالل تشـخيص مكانـة وأثـر الصــناديق الخاصـة بمنظومـة الماليـة للـدوائر الوزاريــة المكلفـة بتنفيـذ االسـت: ثانيـا

:ميكن تناول ذلك من خاللو: 2001-2014
لسياســة اإلقتصــادية هــي مجلــة اإنّ :2015خصــيص الخــاص فــي منظومــة ماليــة الــدوائر الوزاريــة إلــى غايــة مكانــة حســابات التّ )أ

ستخدام خمتلف الوسائل إىل حتقيق األهداف اإلقتصادية يف األجـل ، واهلادفة باخذة من طرف السلطات العموميةالقرارات املرتابطة املتّ 
:ف على أمرينذلك يتوقّ ولتحقيق تلك األهداف بكفاءة فإنّ ،4القصري أو األجل الطويل

.5نسيق بني اإليراد العام واإلنفاق احلكوميالتّ حيث يتمّ :ولةوازن المالي للدّ تحقيق التّ √
رات على التسيري العمـومي لألمـوال العامـة بـاجلزائروبإسقاط هذه املؤشّ :زيادة حجم المدخرات المحلية لزيادة حجم اإلستثمار√

اإلنعــاش االقتصــادي (نمويــة الــربامج التّ عتمــادا مــع اواســعً اخصــيص اخلــاص عرفــت انتشــارً ســتفحال اللجــوء حلســابات التّ ظــاهرة افــإنّ 
طـــات الوزاريـــة خـــارج آليـــة امليزانيـــات املخصصـــة هلـــا وانتشـــار السياســـات القطاعيـــة واملخطّ ،)والربنـــامج التكميلـــي،مـــووبرنـــامج دعـــم النّ 

سياســـتها خصـــيص اخلـــاص لتجســـيدكـــل ذلـــك يظهـــر مـــن خـــالل العـــدد الضـــخم حلســـابات التّ ،جهيـــزســـيري والتّ واملرتبطـــة بكـــل مـــن التّ 
:كما يظهر اجلدول التايل،لتطبيق امليزانية العامة للدولة،القطاعية خارج قواعد احملاسبة العمومية

.، بتصرف بسیط من الباحث84-17من القانون 48المادة 1
.من نفس القانون السابق) 51- 50(المادتین 2
.مومیةالمتعلق بالمحاسبة الع15/08/1990المؤرخ في 21- 90القانون رقم 3

4 Jaque Muller: économie Manuel d'application-Duond, Paris, 2002, p188.
.42، ص 2005حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، سنة - السیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التوازن االقتصادي: دراوسي مسعود5
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.30/06/2013حسابات التخصيص الخاص في الدوائر الوزارية وأهم الصناديق الخاصة بها إلى غاية : )17-03(الجدول 
عـــــــــــــدد الحســـــــــــــابات الدائرة الوزارية

ق الصــــــــنادي(الخاصــــــــة 
)الخاصة

الــــــــــــــــــــــــــدائرة سنة تأسيسهأهم الصناديق الخاصة
الوزارية

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
الحســـــــــابات 
الخاصـــــــــــــــــــة 

الصـــــــــــناديق (
)الخاصة

أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الصـــــــــــــــناديق 

الخاصة

سنة تأسيسه

ـــــــرادات 11وزارة المالية صـــــــندوق ضـــــــبط اإلي
103-302

وزارة 27/06/2000
المجاهدين

0131/12/1988

ـــة والجماعـــات  وزارة الداخلي
المحلية

ق التضــامن للجماعــات صــندو 07
302-020المحلية 

الصــــــــــــــندوق 01وزارة السكن30/12/1982
الــــــــــــــــــــــــوطني 
للســــــــــــــــــــــكن 

050-
302

23/12/1987

وزارة الفالحيـــــــــــة والتنميـــــــــــة 
الريفية

صــــــــندوق تنميــــــــة اإلســــــــتثمار 07
302-067الفالحي 

وزارة العمـــــــل 11/10/1992
والتضــــــــــــــمان 

االجتماعي

الصــــــــــــــندوق 03
الــــــــــــــــــــــــوطني 
لضـــــــــــــــــــــــمان 

االجتماعي

30/12/2009

وزارة 2009صندوق التظاهرات الثقافية06وزارة الثقافة
التضـــــــــــــــــــامن 
ــــــــــــــــــــــــوطني  ال

والعائلة

0128/12/2003

ــــيم 0223/12/1987وزارة اإلتصال وزارة التعل
العالي

البحـــــــــــــــــــــــث 01
العلمــــــــــــــــــــــــي 

082-
302

30/12/1998

صــــــــــندوق الطريــــــــــق الســــــــــيار 01وزارة االشغال العمومية
100-302

الطاقــــــة وزارة23/11/1999
والمناجم

03101-
302

23/12/1999

-081صندوق تهيئة اإلقلـيم 03وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة
302

وزارة 23/12/1999
الخارجية

0131/12/1996

صـــندوق تعويضـــات مصـــاريف 03وزارة التجارة
النقل

0123/12/1999وزارة الصحة30/12/1982

وزارة 0131/12/1988وزارة الدفاع الوطني
الصــــــــــــــــــــناعة 
والمؤسسات

ـــــــــــــــــــــــــــــــة 04 ترقي
الصـــــــــــادرات 

102-
302

23/12/1999

وزارة 0225/07/2005الشباب والرياضة
التكـــــــــــــــــــــوين 

المهني

التكـــــــــــــــــــــوين 02
المهنــــــــــــــــــــــــي 

المستمر

31/12/1997

المـــــــــــــــــــــــوارد 0130/12/2008البريد
المائية

0223/12/202

الســـــــــــــــــــياحة 0124/08/2008النقل
والصــــــــــــــــناعة 

التقليدية

0231/12/1988

حساب خاص69المجموع

.من إعداد الباحث بناء على معطيات: المصدر
Fiches d'évaluation des comptés d'affectation spéciale.Direction générale de la comptabilité, Ministère des finances, 2010.

باإلضـافة إىل خمصصـات امليزانيـة ،لوزارية هلا على األقل حساب ختصيص خاصكل الدوائر اأنّ ،ضح من معطيات اجلدول السابقويتّ 
، وبعـض الـوزارات 1لكون احلساب اخلاص ميكن الـوزير مـن جتسـيد مهامـه القطاعيـة،الةالوضع هكذا تصبح غري فعّ ذا ظلّ إاليت العامة

وزارة ، مـن أمههـا صـندوق ضـبط املـواد و خـاصحساب11الية بخصيص اخلاص حدود كربى مثل وزارة املا عدد حسابات التّ بلغ
ية ـا اخل لد ومل يقتصـر األمـر علـى الـدوائر الوزاريـةالوزاريـة الـيت هلـا حسـاب خـاص واحـد، الـدوائر ،حسـابات خاصـة وقليلـة جـدا07ا

صناديق ) 07(غت سبعة وقد بل،)هاتالوزارات، واجليبني الواليات و (مثل صناديق،وصل املستويات احملليةبل امتد الوضع عموديا و 
صـندوق تسـيري عمليـات االسـتثمار العمـومي و نمية االقتصادية للهضاب العليا،من أمهها صندوق تنمية اجلنوب، وصندوق التّ ،خاصة
نـت بيّ ،املديريـة العامـة للمحاسـبة-،2010مو االقتصادي سنة ل بربنامج دعم النّ املسجّ 

عتمــادات امليزانيــة مــن جممــوع ا%180بلغــت نســبة،خصــيص اخلــاص بالــدوائر الوزاريــةعتمــادات املخصصــة حلســابات التّ نســبة االأن
.2العامة للدولة

ز علــى مقاربــة إظهــار املــوارد يكبــالرتّ : )2015-2000(تحليــل وتقيــيم مــوارد ونفقــات عينيــة مــن الصــناديق الخاصــة للفتــرة )ب
مـــن خـــالل االقتصـــاديوكـــذلك علـــى جمـــاالت اإلنفـــاق املســـتهدفة وعالقتهـــا مبؤشـــرات اإلســـتقرار ،الصـــناديقرادات هـــذهيـــالعامـــة يف إ

1Bouara (M.T), l'évalution de la loi de finances en droit Algérien, les pages bleues nationales, 2007, p 485.
8.ص، 2010سنةدار بلقیس، الجزائر، .خصیص الخاص في الجزائرنظام حسابات الت:أمزال فاتح2
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ـــ وحتقيـــق أهـــداف ،مـــو االقتصـــاديامـــي إىل زيـــادة النّ اليـــة سياســـة اإلنفـــاق احلكـــومي الرّ وأثرهـــا علـــى فعّ ،ناديقمصـــادر متويـــل هـــذه الّص
الصــناديق كمــا يظهــر اجلــدول د هــذه ليــه مبربــع كالــدور حلالــة اجلزائــر ولتعــدّ املصــطلح ع،السياســية االقتصــادية ضــمن مربعهــا الســحري

: نة من هذه الصناديق اخلاصة لتحليلها وتقيمها ومن أمههاوقع اختيارنا على عيّ السابق
:صندوق ضبط الموارد302-103الحساب )1-ب
بتـاريخ 2000كميلـي لسـنةالتّ ب قـانون املاليـة س صندوق ضـبط اإليـرادات مبوجـتأسّ :اإلطار القانوني لهذا الصندوق)1-1-ب

قــانون املاليــة و 2002لســنة كميلــي ل يف قــانون املاليــة التّ مجلــة القواعــد القانونيــة املنظمــة هلــذا الصــندوق تتمثّــإنّ .27/06/2000
.خيضع هذا الصندوق لوصاية وزارة املالية2006قانون املالية لسنة و ،2004لسنة 

:ومنها ما يلي: ات هذا الصندوقطبيعة إيراد)2-1-ب
.دة يف قوانني املاليةقة للجباية البرتولية عن أسعارها احملدّ فائض القيمة احملقّ √
.تسبيقات بنك اجلزائر يف تسري أصول املديونية اخلارجية√
.كل املقبوضات األخرى اليت تدخل يف وظيفة هذا الصندوق√
: منها ما يليو : فقات لهذا الصندوقطبيعة النّ )3-1-ب
.مليار دج740متويل عجز اخلزينة العمومية املقدرة بـ √ 
ادولةيون العمومية الداخلية واخلارجية احملدّ ختفيض الدّ √  .دة و
.عويضات األساسية للديون العموميةكل التّ √ 
:خالل اجلدول التايلن رصد ذلك منوميك:2015-2002ر الوضعية المالية لصندوق ضبط الموارد للفترة تطوّ )4-1-ب

)2015-2002(الوضعية المالية لصندوق ضبط الموارد للفترة : 18-3الجدول 
الوحدة مليون دج

01/01الرصيد في السنة

إيرادات السنة
ية اإليرادات الكل

للسنة
الرصيد في آخر السنةالنفقات هيبات 

الخزينة
فائض الجباية البترولية

2002557.100,8026.503,8603.604,6328.073,4275.531,2
2004*320.891,80623.498,9944.390,7222.702,9721.687,8
20061.842.686,101.798.000,53.640.668,7709.641,32.931.045,3
20083.215.531,102.288.159,15.503.6901.223.617,44.680.072,8
20104.680.747,301.318.0005.634.00005.107.500.

20125.314.5000/5.397.150/5.563.500

20145.293.4000///5.284.800

20155.284.8000///4.229.200
Source: Fiche d'évaluation des comptes d'affectation spéciale M.F.DGC.ISC, année 2010
* D.G.PP- www.dgpp.dzconsulté le 05/ 07/ 2015.

www.dgpp.dz
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 ّ $37و2000مـن سـنة $17(معطيات صندوق ضبط املوارد ترتبط بفائض اجلبايـة البرتوليـة عـن سـعرها احملـدد بقـانون املاليـة تبني

من ذلك العجز هو رمسي وليس حقيقي، و أّن ا يعين ، ممّ أضعافبيغطي عجز امليزانيةمن هذا الصندوق فائض الو ،)2008من سنة 
.بات االجتماعية احلقيقيةمنظومة احملاسبة لرتشيدها اجتاه املتطلّ فافية و الشّ ب اإلفصاح و تلك املوارد تتطلّ جهة أخرى فإنّ 

ــة لعيّ )ج ــالوضــعية المالي ــاة االقتصــاديةل أهــم مجــاالت تــدخل الدولــةخصــيص الخــاص تمثّــة مــن حســابات التّ ن إنّ :فــي الحي
ـ لـة يف صـناديق تابعـة لــدائرة وزاريـة وختضـع لتســري وزيـر القطـاع املعــين يف خصـيص اخلــاص واملمثّ نـة مــن حسـابات التّ ص معطيـات عيّ تفّح

دى تناسـقها وجتانسـها لتحقيـق أهـداف السياسـة االقتصـادية أو عـدم يكشـف لنـا مـ،ولـة يف احليـاة االقتصـاديةأهـم جمـاالت تـدخل الدّ 
ولتحليـل وتقـيم سيري العمومي لألموال العامةمويل وفجوة العجز يف التّ تساع فجوة التّ ابل واالبتعاد عنها وزيادة ،حتقيق تلك األهداف

:ذلك ندرج اجلدول التايل
30/09/2013الخاصة في عدة دوائر وزارية إلى غاية الوضعية المالية لعينة من الصناديق:)19-3(الجدول 

: من إعداد الباحث بناء على معطيات: المصدر
Fiche d'évaluation des comptes d'affectation spéciale, op, Cit, P 20-158.

مجمل اإليراداتاسم الصندوق الوطنيرقم الحسابالدائرة الوزارية
بمليار دج

مجمل النفقات
بمليار دج

بمليار الفارق
دج

نسبة عدم 
االنفاق

وزارة الفالحة
067-302

)1995-2010(
%90283.1522.289760.999.4لتنمية االستثمار الفالحي

وزارة الثقافة
014-302

%2245.5158.22087.3392.9تنمية الصناعة السينمائية)1995-2010(

وزارة االتصال
093-302

)1998-2010(
%3900390100ترقية الصحافة المكتوبة

وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة
065-302

)1998-2000(
%23931.21204.422726.894.9حماية البيئة من التلوث

081-302
)2001-2010(

%451.20451.2100تهيئة اإلقليم

%21124.464.621059.899.6ترقية الصادرات302-084وزارة التجارة
%5700710570071100ترقية السكن302-050وزارة السكن
%109007083381735مرافقة القرض المصغر302-117وزارة التشغيل

وزارة التضامن
069-302

)1995-2010(
%12658.4282.312376.197.7التضامن الوطني

302-082وزارة التعليم العالي
)1996-2010(

%27118.4405523063.485تنمية البحث العلمي

وزارة الطاقة
101-

302)2000-2010(
%3568.240.53527.798.8استعمال الطاقة

وزارة المؤسسات
106-302

%5211.905211.9100ترقية الشراكة)2001-2010(

%13470.940.213430.799.7ترقية االستثمار124-302
%32320.956.732264.299.8ترقية التكوين المتواصل302-090التكوين المهني
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حكم يف ب عـدم الـتّ قـد رتّـ،لفـتح الصـناديق اخلاصـة بكـل دائـرة وزاريـةااللتجاء املفـرطأنّ ما يالحظ على معطيات اجلدول السابقإنّ 
ـــة فقـــات الـــيت بلـــغ العجـــز عـــن إنفـــاق احتياطامـــن حيـــث اإليـــرادات أو مـــن حيـــث النّ ،تســـري مـــواد هـــذه الصـــناديق ـــا مســـتويات رهيب

ـل ــاالت التّ فــإذا كانــت صــعوبات احلصــول علــى التّ ،ولقطاعــات حساســة هــي جــوهر أهــداف السياســة االقتصــادية ل شــغيل تشــكّ موـي
ـ،،ا للسياسة االقتصاديةحتديً  اّم لغ  ـا املب ـه  عكس ت ـا  ـو م دة بأغلـب وه

يف الوقـت الـذي تتعـاظم فيـه ،%35ر بنسـبة عجـز عـن إنفـاق اإليـرادات تقـدر بــ ومنها صندوق مرافقة القرض املصـغّ ،اديقهذه الصن
ق اخلــاص ن الصــندو إ.ســيريي وغيــاب الرؤيــة اإلســرتاتيجية حلــل معضــلة البطالــةالبطالــة يف فئــة الشــباب خاصــة، ومــا ضــاعف العجــز التّ 

، واألمـر يشـمل كـل اجلوانـب %99.8والـذي بلـغ فيـه العجـز عـن اإلنفـاق مسـتويات عليـا ،شـغيللتّ املـرتبط باكوين املهين املستمربالتّ 
دة كانـت وأنّ ،كرتقية االستثمار والصادرات اليت تنعكس مباشرة على عـدم تـوازن القطـاع اخلـارجي،اجلوهرية األخرى

.ضخم وارتفاع األسعارعرضة للتّ 
:2015إلى 2001ميزاني للفترة وازن الوضعية التّ )د

إىل 2007زن املــايل بــاجلزائر للفــرتة مــنلوضــعية التــوا،1وملقاربــة الدراســة االستشــرافية الســابقة بالوضــعية املعلــن عنهــا بالتقــارير الســنوية
:وملعرفة مدى تطابقها أو عدمه ندرج اجلدول التايل،2011
.)2015- 2007(وضعية الميزانية العامة للفترة :)20-3(الجدول 

الوحدة مليار دج
السنة
الفئة

200720092011201320142015*

3680.836765703.42729.53529.78858.1نفقات الميزانية
3108.54246.35731.42896.42850.74684.6ميزانيةإيرادات ال

4173.4-676-166.9-- 28-579.3570.3الرصيد

Source: Banque d'Algérie, Rapport annelle 2011, P 73.
*  D.G.PP- www.dgpp.dzconsulté le 05/ 07/ 2015.

مسيـة ويف الرّ مـن خـالل املعطيـات2015ىل غايـة سـنة وإ2007عجز امليزانية متواصل منذ سنة أنّ ح معطيات اجلدول أعالهوتوضّ 
تجميـد لقـرب مـا تكـون ل، والـيت بلغـت مسـتويات قياسـية أ

اتمعيــةخرات، يف الوقــت الــذي تتعــاظم فيــه منهــا إىل زيــادة املــدّ  ات  ـ اجـ ،مــو وارتفــاع البطالــةوخاصــة يف جمــاالت تــدهور معــدل النّ ،احل
منظومـة األعمـال ح أنّ واتضـصـدير،صاحل االسترياد على حساب التّ ضخم واستمرار اختالل توازن ميزان املدفوعات لوازدياد معدل التّ 

ـ ا خيـل بتحقيـق أهـداف السياسـة االقتصـادية ومـن األهـداف ممّـ،772%جـاري املضـاربايت بنسـبة تتجـاوز ز علـى القطـاع التّ باجلزائر ترتّك
ــنميــة اويقــوض أســس االســتثمار العمــومي احملـرك الفعلــي لتحقيــق التّ ،املنشـودة مــن اإلنفــاق العــام نّ ولكــذا وضــعية فــإ. املة املســتدامةلّش

1Banque d'Algérie, Rappour annelle 2011, P 73.
2Office national des statistiques. Les premier recensement economiquie-resultats definitifs de la premiere phase. alger,
juillet 2012.

www.dgpp.dz
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 ّ ويف رسـم اآلليـات للحفـاظ علـى هـذه ،العموميـةمقاربة احلوكمة والرت
اتمعية ارد  ملو .ا

مت يف ظـــل الـــربامج االقتصـــادية العموميـــة تضـــخّ : قـــدرات ترشـــيد الصـــناديق الخاصـــة لضـــمان االســـتثمار العـــام المســـتدام: ثالثـــا
اص أهـم حساب ختصيص خ) 70(ليصل عددها إىل أكثر من ،)الصناديق اخلاصة(خصيص اخلاص القطاعات الوزارية حبسابات التّ 

:شيد هيمميّ 
ــة)أ تعــود . 1ل جمــاال جمهــوالال ميكــن حتديــده بدقــة وتشــكّ وأمــرٌ مفهومهــا غــري واضــح املعــامل:الحســابات الخاصــة للخزينــة العمومي

شــريعية عليهــا غــري جمديــة قابــة التّ عــل الرّ ا جيممّــ،يف إطــار إعــداد قــوانني املاليــة الســنوية،نفيذيــةصــالحيات فتحهــا وتســريها إىل الســلطة التّ 
.واليت ال ترفق مع مشروع قانون املالية،فصيلة هلذه احلساباتلع على الوثائق التّ لكوا ال تطّ 

ع حركة ل صعوبات يف تتبّ ا يشكّ ممّ ،اخلاص خباصية نقل الرصيد الباقي للسنة املواليةز يتميّ :تخصيصتنفيذ عمليات حسابات الّ )ب
سـة قامـت وحسـب درا،وتداخلها مع عمليات تنفيذ امليزانية العامـة للدولـة للقطـاع املعـين،سابات املرتبطة بفرتة انتهاء املشاريعهذه احل

خصـــيص اخلـــاص بالـــدوائر صـــة حلســـابات التّ عتمـــادات املخصّ نســـبة االنـــت أنّ ، بيّ )املديريـــة العامـــة للمحاســـبة(
وهـو مـا جعـل الصـورة معكوسـة حبيـث أصـبحت احلسـابات ،عتمادات امليزانيـة العامـة للدولـةمن جمموع ا%180الوزارية بلغت نسبة

من كوا ملحق ثانوي بامليزانية العامة،اخلاصة آليات لتنفيذ امليزانية العامة للدولة وهذه املكانة العكسية هلا أثارها الوخيمة على ،بدال 
اتمعيـة مبخالفـة القواعـد القانونيـة مـن ،اآلليات مبنأى علـى جمـاالت الفسـاد املـايلوعلى جعل هذه،قابةمستويات الرّ  ات  ـدر لق ـدد ل املب

.نفيذيةاجلزائري بيد السلطة التّ ظام امليزايندت النّ حبكم الواقع بطغيان هذه احلسابات اليت قيّ ،االستثناء إىل األصل
وتدخالت جملـس احملاسـبة ،أو رقابة املفتشية العامة للمالية،سابات هي رقابة إداريةقابة على هذه احلالرّ فإنّ :احية العمليةمن النّ )ج

عــاد العمــل بــه وإنْ ،2009إىل غايــة 1984وعــدم العمــل بقــانون ضــبط امليزانيــة منــذ ســنة ،قابــة الربملانيــةالقليلــة جــدا يف غيــاب الرّ 
.شريعيةداث انقضت من وجهة اهليئة التّ ق بأحلكونه يتعلّ ،ب لالهتماماذلكنه غري ج،2012و2009خالل 

.قدرات الصكوك اإلسالمية كدعائم مبتكرة في تحفيز االستثمار المستدام: المطلب الثالث
ضـحت صــناعة دوليـة للخـدمات املاليــة ، وأقليـديكـائز املبتكــرة يف االسـتثمار احلقيقـي غــري التّ ســالمية مـن الّر صـكوك االسـتثمار اإلتعـدّ 

اـا و اجلبائيـة الدّ نافسـية رفعت مـن التّ ، و ستثمارية الدوليةنافسية االذات التّ  تج ـى من ـة عل جماالولي
يتها ىل خصوصــدة، وإعــة واملتجــدّ ويل آلثارهــا املاليــة واالقتصــادية واالجتماعيــة اإلجيابيــة يف أســواق املــال وقطاعــات االســتثمار املتنوّ الــدّ 
ــءة عاليــةافــخرات بكب املــدّ اتيــة يف جــذالذّ  ، ورغــم قصــر جتربــة نفاذهــا يف منــاخ قليديــةســواق املاليــة التّ ديدة مــن األ، رغــم املنافســة الّش
مـــن صـــريفة إســـالمية وصـــكوك إســـالميةا مبختلـــف فروعهـــاســـنويً %20ىل إ%15فهـــي تنمـــو مبعـــدل يـــرتاوح بـــني "ويل عمـــال الـــدّ األ

ىل معــايري مــو املســتدام كــون املاليــة اإلســالمية ترتكــز إن النّ رجــع حتقيــق تلــك املعــدالت مــأقــد ، و 2"مني تكــافليوصــناديق إســتثمارية وتــأ

1Kouevi (A), les comptes spéciaux du trésor LGD, Paris, 2000, p1.
.، مرجع سبق ذكره2024ملیار دوالر في افاق 150مشروع إقامة أكبر منطقة لتوظیف الصناعة المالیة اإلسالمیة بحجم : صالح صالحي2
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احة الدولية، لتواجد ىل قبول اجتماعي واسع على الس، وإ1وسنةقرائنمن اإلسالميةريعة ىل االلتزام مبعايري الشّ ، وإاجلودة املالية الدولية
مــن تأخــذ وليــةاملؤسســات املاليــة الدّ جعلــت ،ىل حاضــنة دوليــة واســعةعــامل، أي إلدولــة يف ا76كثــر مــن ســتة وســبعون املســلمني يف أ

ســـالمية كمنتجـــات مبتكـــرة، وقـــد أصـــبحت الصـــناعة املاليـــة اإل2املاليـــةي للمنظومـــة االســـتثمارية البنكيـــة و املاليـــة االســـالمية كبـــديل عـــامل
ظـام وآليـات داعمـة للنّ لتوافرها على مزايا وخصائص أضحت ركائزيةيف جماالت االستثمار العاملو سواق املال الدوليةل بديال يف أتشكّ 

و وثيقـة أال املقبـوض وثـائق اعـرتاف باملـ"ـا لصـكوك عرفـت يف الفكـر املـايل علـى أاحفيـزي لالسـتثمار، و مـويلي والتّ اجلبائي يف أدائه التّ 
وثـائق "ـافتهـا بأ، فقـد عرّ سـالميةة للمؤسسات املاليـة اإلاجعاملر ا الصكوك االسالمية وطبقا هليئة احملاسبة و ، أمّ 3"و حنوهحق يف ملك أ

ّ افع أو خــدمات، أو موجــودات نـل حصصـا شــائعة يف ملكيــة أعيــان أو ملقيمــة متثّــمتسـاوية ا نشــاط اســتثماري خــاصوأمشــروع معـني
خل احملاســيب فهــي مــن املــدو ، 4"جلــه، وبــدء اســتخدامها فيمــا أصــدرت مــن أقفــل بــاب االكتتــابوذلــك بعــد حتصــيل قيمــة الصــكوك و 

ـ"السـتثمارلية استثمارية يف خمتلف قطاعـات اصول ماموجودات، أو أ ل تشـكّ ، و قليديـةتـدعم املوجـودات التّ " غريهـالع واخلـدمات و الّس
قـــد ســـبقت املبـــادئ احملاســـبية مـــويلي واالســـتثماري، و اشـــد يف األداء التّ لتمايزهـــا خبصـــائص نوعيـــة، تتوافـــق وقواعـــد احلكـــم الرّ بـــديال هلـــا

ضـح ذلـك مـن كـون حاملهـا يتّ ، و 5كل القانوينسبقية الواقع االقتصادي على الشّ يري الدولية يف بيئة املال واألعمال، خاصة مبدأ ألمعال
ـــشـــارك يف الـــرّ ة يف املوجـــودات ومتســـاوية القيمـــة وتقـــوم علـــى أســـاس التّ لكيـــة حصـــص شـــائعلــه م ل نتيجـــة األداء بح واخلســـارة علـــى حتّم

ة يف بيئــة املــال واألعمــالالعدالــ، الــذي يرســي أســاس اإلنصــاف و "الغــنم بــالغرم"ملــك، ووفقــا ملبــدأســبة التّ قــا لنوف،اجلبــائياحملاســيب و 
أا آسالميةجسيد حماذر الغرر احملرم يف الشريعة اإلشفافية كربى بتن من تنافسية األعوان بإفصاح تام و وحيسّ  لية لتوسـيع قـدرات ، كما 

قـي بكفـاءة ىل الرّ ا يـدفع إ، ممّـم شـرعابـا احملـرّ سـالمية خاليـة مـن الرّ ، كـون الصـكوك اإلط مـن الـدائنمتخذي القرار االستثماري دون ضغ
ّ ال ظـام ليات مدعمـة للنّ ل آ، وهو ما يشكّ االستثماريةطرافابط بني األرت

:اجلوانب التاليةيفاشد اجلبائي الرّ 
.اشدداء للهيكل اجلبائي الرّ تدعم قدرات األالصكوك االسالمية قدرات خارجية√
.ظام اجلبائيحفيز للنّ وجيه والتّ لتّ لتوسيع جماالت االصكوك االسالمية قدرات هامة√

اإلســالمية االســتثمارية الصــكوكتعــدّ : اشــدداء للهيكــل الجبــائي الرّ ات خارجيــة تــدعم قــدرات األالصــكوك االســالمية قــدر : أوال
ّــمــن تنوّ ا انطالقًــ،اشــدداء الــوظيفي للهيكــل اجلبــائي الرّ مــة لقــدرات األليــات مدعآ ــب عنــه تنــوّ عهــا الــذي يرتت ع القاعــدة اجلبائيــة ع وتوّس

:حو التايلعمال على النّ فع من خمرجات املال واألوالرّ 
ــ)أ الصــكوك االســتثمارية تضــمّ : الهيكــل الجبــائيفــع مــن مخرجــاتلــى الرّ ع تركيبــة الصــكوك االســتثمارية اإلســالمية يــؤدي إوّ تن

مقابـل منتـوج واحـد يف يفمنتـوج اسـتثماري 350كثـر مـن ية عديدة تبلغ يف مدونة الفقه اإلسـالمي أسالمتجات مالية إسالمية مناإل

1Mahmoud elgamel: finance islamique, aspects légaux économiques, éd de Boeck, paris, 2010, pp27, 28.
2Djaafar saidane: la finance islamique à l’heure de la mondialisation, édition revue banque France, 2009, pp 17, 18.

.457، ص 1990العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، لسان: ابن منظور3
.288، ص 2007، المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، البحرین، 17المعیار الشرعي رقم 4
2001بعد IFRSریر المالیة الدولیة إلى المعاییر التقاIASیعتبر ھذا المبدأ من أرقى درجات تطور الفكر المحاسبي في االنتقال من المعاییر المحاسبیة الدولیة 5
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ا نوًعـ14ربعـة عشـر ثـر مـن أعـة للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية أكجنـة هيئـة احملاسـبة واملرات مدوّ ، وقد ضـمّ 1قليدية هو القرضاملالية التّ 
يف صكوك املشاركة اليت تدار على أسـاس ل يتمثّ ،وليةعمال الدّ يف بيئة املال واألانافذ وأكثر انتشارً ما هو ، و من الصكوك االستثمارية

:2ساس الوكالة باالستثمار، أو أساس املضاربةكة وأا الشر 
ّ ،املضـاربةسسال مشروعات أو أنشطة تدار على أمتثّ ، ا وثائق مشاركة:صكوك المضاربة√ مضـارب مـن يتعـني

اراالشركاء أو غريهم إل 3.د

م مالية متسـاوية القيمـة هي قيَ ا يف تطبيقات املالية اإلسالمية يف بيئة املال واألعمال الدولية، و ر انتشارً كثوهي األ:جارةصكوك اإل√
تــدفع اىل قليديـة و مـويلي يف املاليـة التّ جيـار التّ ، اسـتطاعت أن تنـافس عقـود اإلجـارةد اإللكيـة يف موجـودات مرتبطـة بعقـو ل حصـص ممتثّـ

اا ار ه  ن .حتسي
يصــبح املصــنوع يف تصــنيع ســلعة و ،اصــدارها الســتخدام حصــيلة االكتتــاب فيهــم إوثــائق متســاوية القيمــة يــتّ :صــناعصــكوك االست√
ق عقـد استصـناع مـوازي مـع صـانع آخـرطريـو عن أيف تصنيع األصل مباشرةً تستخدم حصيلة الصكوك، وقد 4ملة الصكوككا حلمملو 

.5ا ملالكي الصكوكثمني باعتباره رحبً قل لالستفادة من فرق التّ يقوم بتصنيع األصل بتكلفة أ
6.ة الصكوكلمحلمملوكةً تصبح ، و مويل شراء سلعة املراحبةصدارها لتَ إوثائق متساوية القيمة يتمّ :صكوك المرابحة√

ـ،لمس مال السَّ صيل رأصدراها لتحإوثائق متساوية القيمة يتمّ :لمصكوك السَّ √ هـو و 7لم مملوكـة حلملـة الصـكوكوتصـبح سـلعة السَّ
ــ،دحمــدَّ ألجــلرتي املشــد العالقــة بــني البــائع و توطِّــمــن الوثــائق املاليــة الــيت املكتتبــون فيهــا هــم لم هــو البــائع و كــون مصــدر صــكوك السَّ

.لعة املشرتون للسِّ 
رعية و قد)ب شكيلة من الصناعة املالية التّ هذهنّ إ:الجبائية لإلفصاح عن األوعية المستدامةرات االلتزام بالقواعد الّش
فافية اجلبائيةز الشّ م اإلفصاح اجلبائي ويعزِّ ا يدعِّ ، ممّ االنضباط املايلرعي و نفيذ الشّ تاز بالتّ وعية جبائية مبتكرة متأسالمية تعترب اإل
ذلك يؤدي إىل واألعمال فإنّ كونات اهليكل اجلبائي من ضرائب ورسوم نافذة يف بيئة املالع مىل توسيع القاعدة اجلبائية لتنوُّ تؤدي إو 
القيمة املضافة، سم علىالرَّ خل واألرباح و على الدَّ من خالل حصيلة الضرائب ،ظام اجلبائيداء الوظيفي للنّ فع من قدرات األالرَّ 

رها مبعدالت عالية تقارب تطوُّ ها و لوضوح القاعدة اجلبائية ومنوِّ اليت ترتفع تلقائيا ،الطابعسجيل و شاط املهين ورسوم التّ ى النّ سم علوالرَّ 
:التايليضاح ذلك نستعرض اجلدول سنويا بشكل مستدام، وإل25%

، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الصكوك االستخدامات و أھم القضایا الفقھیة المتعلقة بھااإلصدار، اإلسالمیة، الخصائص، ماھیة الصكوك : حسین حامد حسان1
.11، 10، ص ص 2010السامیة صیغتھا وتطبیقاتھا، اإلمارات العربیة المتحدة، 

.312، ص 2007المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة االسالمیة، البحرین، : ة والمرجعة للمؤسسات المالیة االسالمیةھیئة المحاسب2
.312نفس المرجع السابق، ص 3
.315نفس المرجع السابق، ص 4
.نفس المرجع السابق5
.315نفس المرجع السابق، ص 6
.314المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة االسالمیة، مرجع سبق ذكره، ص : یة االسالمیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال7
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.2012-2001تطور إجمالي الصكوك االستثمارية االسالمية العالمية للفترة : )21-3(الجدول 
حجم الصكوك المصدرة بمليار دوالرالسنواتحجم الصكوك المصدرة بمليار دوالرالسنوات
20011.17200748.92
20021.37200818.75
20036.41200925.57
20048.14201047.08
200512.18201192.40
200629.992012131.20

Source: international Islamicfinancial market, sukuk market, overview & structural trends, kingdom of Bahrain, 2012, p07.

هـا دعـائم هامـة ا جيعـل منممّـ،2012و2001سالمية بـني ر اهلائل للصكوك االستثمارية اإلوُّ عاله التطد بيانات اجلدول أتؤكِّ 
دراجهـا ، وإقليديـة املشـمولة يف اهليكـل اجلبـائيوعيـة اجلبائيـة التّ ة إضـافية لأل، فهـي أوعيـمسـتدامفع من قدرات األداء اجلبائي بشـكلللرّ 

، واكتسـبت خـربة درجتهـا مبنظومتهـا اجلبائيـة، مع الدول اليت أولية خاصةب االستفادة من االتفاقيات اجلبائية الدّ يف البيئة اجلزائرية يتطلّ 
ـظـام اجلية، و جبائية وفنِّ  والضـريبة (IRG)دخل لـىل ضـرائب اع الصـكوك إبـائي الفرنسـي الـذي خيِض

1لزاميــةىل مســامهة دنيـا إوإ،(TVA)ســم علـى القيمــة املضـافة الرّ و (TAP)شــاط املهـين ســم علـى النّ الرّ و (IBS)ربــاح الشـركات علـى أ

.اجلبائي اجلزائريظام حصيلتها يف النهاية ستكون رافعة للطاقة اجلبائية بالنّ نّ وبالتايل فإ
ٍ سـالمية مِ املاليـة اإلتعـدُّ : ظـام الجبـائيحفيـز للنّ وجيـه والتّ الصكوك االسالمية قدرات هامة لتوسيع مجـاالت التّ : ثانيا نصـة انطـالق

اا ،فعليــة لالســتثمارات املبتكــرة علــى الســاحة الدوليــة ـدر ، وذلــك باالســتنادب املــدخراتذجــالفائقــة علــى خلــق فــرص االســتثمار و لقـ
طلـــع إلنفاذهـــا يف بيئـــة املـــال واألعمـــال ســـواءٌ ول االجتمـــاعي، والتّ ضـــا والقبـــلعوامـــل عديـــدة أبرزهـــا الرّ 

ءا و  ا بت عن كف ية، ملا ث :لة، ومن هذا املدخمردوديتها االستثمارية العالياإلسالم
ظام داء الوظيفي للنّ ز األا يعزِّ ممّ :طراف ذات العالقةز االستثماري لألداعمة لألداء الجبائي في مجال التوجيه والتحفيقدرات )أ

ا ا حقيقيًــرافــدً ،ظــام اجلبــائي الفرنســيســالمية بالنّ ل جتربــة إدراج املاليــة اإلوتوســيع جماالتــه، ومتثـِّـاجلبــائي يف ضــمان االســتثمار املســتدام
اـاالت االقتصـادية واملاليـة يف خمتبادليـةالتّ عاونيـة و واالتفاقيـات التّ لالرتباطات االتفاقية اجلبائية،للمقارنة بالبيئة اجلزائرية  ـف  والتجاريـة ل

بـات وين العلمي واملهين ملتطلّ كبضرورة التّ ، و 2باجلوانب املؤسسية يف البيئة اجلزائريةحديات اليت متسُّ مع مراعاة معاجلة التّ ،االستثماريةو 
وائــق املرتبطــة بضــوابط املاليــة اإلســالمية أو عوائــق البيئــة ســواء الع،العوائــق املختلفــةي املخــاطر و حماســبية وجبايــة املاليــة اإلســالمية لتفــاد

لصــريفة اإلســالمية ضــمن تشــجيع منتجــات ا، الــيت جيــب أن تكــون مرتكــزات أساســية يف ضــبط وتوجيــه و 3اجلبائيــةالقانونيــة واحملاســبية و 
يت عرفتهــا الصــكوك االســـتثمارية طــورات الــلتواكـــب التّ ،ة اجلزائريــةبالبيئــأمينيــةالتّ و فية واملاليــة طــار القــانوين للمجــاالت املصـــر حتســني اإل

الــيت متّ ثمارحفيــز االســتثماري لصــيغ االســتالتّ وجيــه و ، مــن خــالل توســيع األداء اجلبــائي يف جمــال التّ ســالمية لتعظــيم االســتفادة منهــااإل

1Bulettin official des impots N° 78, du 24/08/2010, op-cit.
.11، 10ذكره، ص ص مرجع سبق ،2024ملیار دوالر في افاق 150مشروع إقامة أكبر منطقة لتوظیف الصناعة المالیة اإلسالمیة بحجم : صالح صالحي2

3Yahia zahir : la finance islamique et les défis de développement, dossiers de recherches en économie et gestion, dossier
spécial, juin 2013, p.
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ات جبائيــة دوليــة املــرتبط بــه باتفاقيــظــام اجلبــائي اجلزائــري و نونيــة للنّ يــة القال اخللفالــذي يشــكِّ ،نفاذهــا ضــمن اهليكــل اجلبــائي الفرنســيإ
.2014و2013املديرية العامة للضرائب باجلزائر لسنيت امة للمالية العمومية الفرنسية و بني املديرية الع،مةوأبلغت مرحلة التّ 

بائي على قدرات سالمية للهيكل اجلع منتجات املالية اإلإخضا نت عملياتبيَّ :قدرات تنويع األنشطة وتوسيع الوعاء الجبائي)ب
ظـــام حفيـــزي للنّ داء التّ د األبـــة تســـاهم يف توســـيع وتنويـــع القاعــدة اجلبائيـــة ومتـــدِّ ، وخلـــق أوعيــة مركَّ نشـــطة االســـتثماريةتوســيع جمـــاالت األ
حفيـــزي داء الـــوظيفي التّ إلجـــراءات العمليـــة يف األمـــا تظهـــر ادة كمتجـــدِّ ، و دةبـــة متعـــدِّ تنشـــيط جمـــاالت اســـتثمارية مركَّ اجلبـــائي يف ترقيـــة و 

:تصناع املوازي حسب الشكل التايلاالسصناع و االست، من خالل عمليات اإلخضاع لصيغ املراحبة صكوك االستثمار و لالستثمار
االجراءات العملية لصيغة المرابحة ):5-3(الشكل 

Source : la direction générale desFinancespubliques, bulletin officiel des impôts, N 22 du 25/  2/  2009, 4FE/ 09, MURABAHA.

 ِّ ــــــيبــــــني ــــــائي، أدَّ دراجكل أن إالّش ــــــة مكلَّ ت إصــــــيغة املراحبــــــة باهليكــــــل اجلب ــــــز ثالث ــــــه الوظيفيــــــة يف حتفي ــــــائيني ىل توســــــيع قدرات فــــــني جب
ـجري أمويل التّ مويل النقدي والتّ ال التّ عم، وإِ مع ترابط القطاع املايل باالقتصاد احلقيقي التـايل توسـيع بو ،ع مـن دائـرة االسـتثماري مبـا يوسِّ

ـــأد األنشـــطة، ن الطاقـــة اجلبائيـــة بتعـــدُّ فـــع مـــب عنـــه الرَّ هـــو مـــا يرتتَّـــالقاعـــدة اجلبائيـــة، و  خضـــاع اجلبـــائي لصـــيغة ا اإلجـــراءات العمليـــة لإلّم
:االستصناع املوازي فيمكن عرضها بالشكل التايل

اإلجراءات العملية بصيغة االستصناع واالستصناع الموازي: )6-3(الشكل 

Source : Ibrahim Zeyyad CERIC: le cadre juridique Français Thése DOCTORALE, des opérations de crédit ISLAMIQUE, université DE STRASBOURG-
France- 2013- P 450

 ِّ بـــون ، فعمليـــات االستصـــناع بـــني الزَّ بـــائي لصـــيغة االستصـــناع قـــدرات مزدوجـــة يف توســـيع االســـتثماراتخضـــاع اجلعمليـــة اإلتبـــني
ــل وعــاءً فع تشــكِّ جــال الــدّ أو آ/مويــل وشــراء تعاقــدي لتقســيطات التّ ل هــي عمليــاتاملمــوِّ والصــانع أو بــني الصــانع و  ــاجبائًي مــا، أاأولًي

، وتعامل علـى أسـاس مويل طوال الفرتةمن الناحية اجلبائية تلك الفوائد املستحقة عن التّ فيعدُّ ،جيلأبالتّ اتج من دفعات تتمّ خل النّ الدّ 

البائع الممول بنك أو مؤسسة مالیة )المشتري ( الزبون 
نقل الملكیة

دفع نقدي لسعر البیع

نقل الملكیة

+ سعر الشراء ( جل من سعر البیع الدفع المؤ 
)دفع بسیط+ الزیادة بسبب الدفع المؤجل 

العائد المرتبط بالمتغیرxالعالوات

البنك اإلسالميالمقترض

تسبیق رؤوس األموال لتمویل بناء أصل أو 
..)تثبیت- مركب-هیكل(مجموعة أصول 

(x)العائد

و نتائج التسلیم 

..)نقل, تنظیم, إنتاج(مشروع
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جـراءات العمليـة للصـكوك ، أمـا اإل1للقاعـدة اجلبائيـة يتضـح باهليكـل اجلبـائيامً مـدعِّ اضافيً إل وعاءً ايل تشكِّ ، وبالتّ موال منقولةرؤوس أ
:التايلاالستثمارية بكل صيغها فيمكن استعراضها بالشكل 

اإلجراءات العملية لصكوك االستثمار: )7-3(الشكل 

Source : direction générale des finances publique, bulletin officiel desimpôts, 4FE/  09, N 22 du 25/ 2/ 2009, MURABAHA et auxSukuk.

ــ ظــام داء الــوظيفي للنّ ا يف تــدعيم األمــة جــدً ليــة هال آتشــكِّ ميةســالالصــكوك االســتثمارية اإلضــح أنّ كل أعــاله يوّ ومــن خــالل الّش
ــ، املرتكــز علــى أســس الرّ اشــداجلبــائي الرّ  املؤسســية الــيت تســتطيع جــذبفافية اجلبائيــة املتكاملــة، و قابــة الفاعلــة واحملاســبية الصــحيحة والّش

اتمعيـــة األالقــدرات التَّ  ـة  شـــاركي مويـــل التَّ ز علـــى التَّ مـــو املســـتدام املرتكــالنُّ و قتصــادي، ذات القبـــول االجتمـــاعي واملـــردود االصــليةمويلـيـ
.املة املستدامةنمية الشّ االستثمار املستدام لتعزيز التّ احلقيقي، و 

1Direction générale des finances publiques N°78, 4FE/S4/10, p5.
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:خالصة الفصل
كـذلك للقــدرات مويـل واالسـتثمار، وحفيـزي للتّ مـويلي والتّ اشـد، يف األداء التّ ظـام اجلبـائي الرَّ حبـث هـذا الفصـل يف املقومـات الذاتيـة للنّ 

ـاعمة من مقاربات الرتَّ الدَّ  امل، واملتكامـل للقـدرات املتاحـة باملاليـة العامـة الوظيفيـة بـاملفهوم الواسـع الـذي يسـتوجب االسـتفادة شيد الشَّ
ــقِــل مويليــة واالســتثمارية للماليــة اإلســالمية  لتشــكِّ مــويلي الــدويل واالبتكــارات التَّ التَّ ســيري امليــزاين، و مــن قــدرات التَّ  دة وشــاملةوى موّح

.املة املستدامةنمية الشّ ومتكاملة من أجل تعزيز التّ 
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الحماية االجتماعية وحماية البيئة

مرتكزات النظام الجبائي الراشد في تعزيز الحماية : المبحث األول√
.االجتماعية وضمان العمل المستدام

لحماية االجتماعية المرتكزات الداعمة لتعزيز ا:المبحث الثاني√
."التحويالت االجتماعية، مؤسسة الزكاة واألوقاف"

مرتكزات النظام الجبائي الراشد في حماية البيئة : المبحث الثالث√
.والمحافظة عليها

المرتكزات الخارجية الداعمة لألداء الجبائي البيئي : المبحث الرابع√
.)النفقات العمومية، التعاون الدولي والوقف اإلسالمي(في حماية البيئة 
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:تمهيد
ـالبيئية لتحقيق التّ األبعاد االجتماعية، و اشد الستهدافظام اجلبائي الرَّ يبحث هذا الفصل يف مرتكزات النّ  املة املسـتدامة نمية الّش

ــ،رســاء مرتكــزات العدالــة االجتماعيــةكمــدخل أساســي إلِ ،مــن مقاربــة اإلنصــاف اجلبــائي اتمــع لرّ د االــيت جتسِّ ـني  ـة بـ اعيـ تم االج ـة  بطـ ا
تقاسـم طين باملسـاواة يف توزيـع الثـروة و ضـامن الـو ز التّ وتعزِّ ،ل األعباء االجتماعيةلة اليت تساهم يف حتمُّ لة، من خالل املواطنة الفاعِ و الدّ و 

اتمعيـة و عـن نظـام توزيـع الثـَّ، و أجهزا عـن اسـتخدام املـال العـامن من مساءلة احلكومة و ء، مبا ميكِّ األعبا به شـاملـوارد اجلبائيـة و عـن روة 
اتمعية، و عن ضمان حق األجيال يف و ،لة للحماية االجتماعيةاجلبائية املموّ  ارد  ملو ظـام يف محاية البيئة من مقاربة املرتكزات الذاتيـة للنّ ا

: جلوانب التاليةافظة عليها من خالل تفصيل ذلك بايف محاية البيئة واحمل، و اشد يف تعزيز احلماية االجتماعيةاجلبائي الرّ 
.اشد في تعزيز الحماية االجتماعية وضمان العمل المستدامظام الجبائي الرّ مرتكزات النّ : مبحث األولال√
."كاة واألوقافحويالت االجتماعية، مؤسسة الزّ التّ "اعمة لتعزيز الحماية االجتماعية المرتكزات الدّ :المبحث الثاني√
.حماية البيئة والمحافظة عليهااشد في ظام الجبائي الرّ مرتكزات النّ : المبحث الثالث√
عـاون الـدولي فقـات العموميـة، التّ النّ (فـي حمايـة البيئـة اعمة لـألداء الجبـائي البيئـيالمرتكزات الخارجية الدّ : المبحث الرابع√

.)والوقف اإلسالمي
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.وضمان العمل المستداماشد في تعزيز الحماية االجتماعية ظام الجبائي الرّ مرتكزات النّ : األولالمبحث 
يف إنفـــاذ اإلنصـــاف اجلبـــائي كمـــدخل اجلبائيـــة و شـــبه اجلبائيـــةاشـــد الذاتيـــة، ظـــام اجلبـــائي الرّ ق هـــذا املبحـــث إىل قـــدرات النّ يتطـــرّ 

مللكيـة ورأس ا،العمـل"دة روة مـن مصـادرهم املتعـدِّ خل والثّـلتجسيد العدالة االجتماعية يف إتاحة الفرص املتساوية، من حيث حتقيق الدّ 
املسـؤولية االجتماعيـة لألعـوان "واالبتكارنظيم واإلبداع املال والتّ 

اشـد، بإعمــال الرّ بقـا ملبـادئ احلكـم دة طِ كليفيـة اجلبائيـة احملــدَّ القـدرة التّ االقتصـاديني يف بيئـة املـال واألعمـال، ويف توزيـع منافعهــا حسـبَ 
ــ ــبط واإلفصــاح احملاســيب واجلبــائي واالجتمــاعي، وتعــزِّ أنظمــة حماســبية وقانونيــة تتــيح قــدرات الّض اتمعيــة علــى كــل ز الشَّ ـة و اجلبائيـ ية  فاف

اا احمللّ  توي ـأبعـاد التّ اشـد كـأهمِ ظـام اجلبـائي الرّ عد االجتماعي ملخرجات النّ ولية، يف إظهار البُ ية والدّ مس إرسـاء و ملة املسـتدامة، انميـة الّش
ا خصوًصـملرتكـزاتسـع تلـك اتتّ احلماية االجتماعية لألجيال احلالية ومحاية حقوق األجيال القادمة، وأنْ 

ـاعمـة لتعزيـز التّ ا للسياسـة املاليـة الدّ ائيـة، لتكـون مرتكـزً الفقراء وكل جهات الوطن خصوصا النَّ  ، يف القضـاء علـى املة املسـتدامةنميـة الّش
دهور األمــين وعــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي، وارتفــاع البطالــة وضــعف التّــ: دة األبعــادوتداعياتــه متعــدِّ ،الفقــر ومعاجلــة أســبابه

ىلقضـاء علـنمية هـي ااملهمة األوىل للتّ ، ذلك أنَّ "...عف احلماية االجتماعيةضُ حي و دهور الصِّ انتشار األمراض والتّ رائية، و القدرة الشّ 
دته شرٌط مسبق يف دائـرة إدارة احلكـم أساسـياشـد مرتكـزٌ ظـام اجلبـائي الرّ وألن النّ ، 1نمية املسـتدامةلتحقيق التّ الفقر، والّتخفيف من حِ

ــاشــد، وتعزيــز التّ الرّ  اجلبــائي ظــامتلــك املكانــة الوظيفيــة تقتضــي االســتناد إىل مرتكــزات ذاتيــة مــن داخــل النّ املة املســتدامة فــإنَّ نميــة الّش
:له فيما يلياملرتكزات شبه اجلبائية املرتبطة به كما نفصِّ و ق يكله وإجراءاته اجلبائية اشد، تتعلَّ الرّ 
.اشد يف تعزيز احلماية االجتماعية وضمان العمل املستداماهليكل اجلبائي الرّ مرتكزات√
.لةاممرتكزات بنية شبه اجلبائية يف جتسيد احلماية االجتماعية الشَّ √

.اشد في تعزيز الحماية االجتماعية وضمان العمل المستدامالهيكل الجبائي الرّ مرتكزات: المطلب األول
ـــيف مفاهيمـــه األساســـية وفروضـــه ومبا(اشـــد ظـــام اجلبـــائي الرّ ري للنّ مـــدخل اإلطـــار التصـــوّ يعـــدُّ  وقواعـــدها املة دئـــه اجلبائيـــة، ومدونتـــه الّش

اجلبائي وإنفاذه يف بيئة املال واألعمال ومكانته يف صنع املالية العامة الوظيفية، فإذا كانت اخللفية ، املرآة العاكسة لإلنصاف)اإلجرائية
كن أساسـي مـن أركـان سها يف االرتكاز على املبادئ اليت يقوم عليها، وأساسها مبدأ العدالة كـُر ن تلمُّ اشد ميكِ ظام اجلبائي الرّ الفكرية للنّ 

اشــد، ومــع يتكامــل مــع مبــادئ احلكــم الرّ )ظــام اجلبــائيالنّ (نــاء ذلــك البِ تــه، فــإنّ ظــام اجلبــائي برمَّ ســية للنّ نــاء األساووحــدة البِ ،الضــريبة
ــبــات حتقيـــق التّ متطلَّ  ـــ،املســـتدامة، ليكـــون وســيلة لتحقيـــق العدالـــة االجتماعيــةاملةنميـــة الّش اشــد لـــيس ملبـــدأ العدالـــة للحكـــم الرّ ادً وجمسِ

ــفحســبْ  ــيشــمُ ع مبــدأ الوضــوح ل، وإمنــا يوّس نمــوي م إليهــا كــل الفــاعلني يف احلقــل التّ فافية اجلبائيــة، الــيت حيــتكِ ل اإلفصــاح اجلبــائي والّش
واألعمــال، الــيت جيــب أن ى األمــر إىل األعــوان االقتصــاديني واالجتمــاعيني يف بيئــة املــال

كـــاليف اجلبائيـــة، ويف ســـديد للتّ يف التّ مـــةاملالءملقاربـــة االجتماعيـــة، مـــن خـــالل إنفـــاذ مبـــدأ اشـــد مـــن اظـــام اجلبـــائي الرّ النّ ل مرتكـــزتشـــمُ 
ـخل والثّ االرتكاز على نظام حماسيب دقيق يضبط الدّ  فافة يف الكشـف عـن روة وأرقام األعمال، وينضبط بالقواعد اجلبائية الواضـحة والّش

1World Bank: world development report, 1992, p47.
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فـع مـن اإليـرادات لرَّ لحصـيل األمثـل أو التّ ،كـاليفدأ آخـر هـو مبـدأ االقتصـاد يف التّ ليتكامـل مـع مبـ،النتيجة احملاسـبية والنتيجـة اجلبائيـة
وتعظـيم ،مـو االقتصـاديتعزيـز النّ و األداء الـوظيفي للهيكـل اجلبـائيتـوازن وتناسـق يف ظلنظيم اإلداري اجلبائي، العامة، ومن فاعلية التّ 

ا حـوالت االجتماعيـة ومتغريِّ كبـة التّ عـد االجتمـاعي، وموا بات البُ اإليرادات مع توازن ملتطلَّ 
بإعمال اإلنصـاف اجلبـائي ليكـون ،ستيعاب البعد االجتماعيظام اجلبائي البالقبول حيظَ ملْ إذا

دة احلاليــة واملســتقبلية، الــيت تــرتابط عــالج الفقــر وأبعــاده املتعــدِّ كفــل بيف التّ ة الرئيســية لتحقيــق العدالــة االجتماعيــا مــن املرتكــزاتمرتكــزً 
الــيت ميكــن فحــص هــو احلمايــة االجتماعيــة وضــمان العمــال املســتدام، و ومتكــامالامرتابطًــافتطلــب مرتكــزً ،وتتــداخل يف كــل جوانبهــا

اا بالتطرُّ  تكز :ق للجوانب التاليةمر
.املة واملستدامةاشد يف تعزيز احلماية االجتماعية الشّ ئي الرّ بنية اهليكل اجلبامرتكزات√
.نظيمات املهنية للمشاركة يف اختاذ القرار اجلبائيمرتكزات اإلجراءات اجلبائية يف تعزيز مكانة التّ √
.فع من األداء االجتماعيظام احملاسيب يف اإلفصاح عن األعباء االجتماعية و الرَّ مرتكزات النّ √

جمـال األداء االجتمـاعي هـوإنّ : ة االجتماعيـة الشـاملة والمسـتدامةبنية الهيكل الجبائي الراشد في تعزيز الحمايتكزاتمر : أوال
إال ،اشـدمرتكـز نظـام احلكـم الرّ ويتبـوأظـام اجلبـائياشد، بـل ال ميكـن أن ينفـذ النّ ظام اجلبائي الرّ أساسي من جماالت األداء الوظيفي للنّ 

اتمعي، وتضمَّ ي بالقإذا نال وحظِ  ـل مرتكـزات لتعزيـز التّ ن قدرات ذاتيـة يف بنيتـه وإجراءاتـه، فشـكَّ بول  املة املسـتدامة، ولتلـك نميـة الّش
ـ،اشدظام اجلبائي الرّ ها االجتماعي، جيب إظهار قدرات النِّ بات ترشيد أدائانة الوظيفية ومتطلّ املك املة يف تعزيز احلمايـة االجتماعيـة الّش

:الل احملاور التاليةواملستدامة من خ
ــخل واألقــدرات ضــرائب الــدّ ) أ ــة الّش ــز الحمايــة االجتماعي ــاح علــى تعزي املراجعــة الفكريــة لبحــث قــدرات بنيــة اهليكــل إنّ :املةرب

صــادرهم جتــد ســندها بكــون الضــريبة دت ممهمــا تعــدَّ ،خل والثــروةمــن خــالل إنفــاذ ضــرائب الــدّ اشــد يف األداء االجتمــاعياجلبــائي الرّ 
أن جيـبوة يف حتقيـق العدالـة االجتماعيـة خل والثـر ف ا، وأن أبعاد قدرات ضرائب الـدّ ة لعقد اجتماعي بني الدولة واملواطن املكلَّ ترمج

الـيت "نمـوي ت بعـض نظريـات الفكـر التّ جربـة العمليـة دحَضـاالسـتثماري، فالتّ حفيـز ات األداء املـايل والتّ ر دتساير بنفس االجتاه والقوة قـ
ســــــاقطنظريــــــة التّ ، مثــــــل 1"وعــــــدم االلتفــــــات إىل القضــــــاء علــــــى الفقــــــرولــــــة الرتّكيــــــز علــــــى الّنمــــــو االقتصــــــاديى الدّ أنــــــه علــــــتفيــــــد 

trick le down،ــقليــل مــن الفقــر ومنافعــه ستب ضــروري للتّ مــو االقتصــادي متطلَّــأن النّ عتــربتَ الــيت اتمــعتســاقط الحًق قي  ـا ـى ـب ا عـل
مـو، ومـع وجـود أيـدي عاملـة فقـرية ايل زيـادة االسـتثمار والنّ م املسـاواة هـي منطلـق لزيـادة ادخـار األغنيـاء، وبالتّـالزيادة يف عدعليه فإنّ و 

خل واألربــاح وقليلــة علــى الــدّ ،الــذي جيــب أن حيظــى بفــرض ضـرائب منخفضــةذلــك كلــه مــن حـوافز االســتثمار فـة رخيصــة، فــإنّ وبتكلُ 
مــو علـــى نميــة االجتماعيــة، أي إســقاط النّ ولــة أن تســتثمر يف التّ مرحلــة الحقــة علــى الدّ مــو املســتدام، ويفشــغيل والنّ لزيــادة ضــمان التّ 

ا ال باعتبارها جـزءً ،شغيل وحماربة الفقر، وتعزيز احلماية االجتماعيةخل والتّ ل للدّ وزيع العادِ ، وأثبتت تلك التجارب أن التّ 2معاجلة الفقر

1Isabel Ortiz: Social policy in national development strategies, policy notes, New York, 2007, p44.
.، بتصرف230جدید، مرجع سبق ذكره، ص من الریع إلى اإلنتاج، الطریق الصعبة نحو عقد اجتماعي عربي: عمر الرزاز2
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صــادي جيــب أن يكــون اجتماعيــا ليكــون مســتداما، وال جيــب أن يكــون يف مو االقتالنّ فــ، 1مــو طويلــة األمــدمــن اســرتاتيجيات النّ يتجــزأْ 
ـانًـمـا رأيـت غِ "نبيه لذلك االختالل االجتماعي شد والتّ  ا فاحًش

، إذا رات يف تقليص الفـوارق االجتماعيـةق اإلنصاف اجلبائي، وهلا قدروة من أدوات حتقيخل والثّ وضرائب الدّ 2"مضيعْ جبانبه حقً إال و 
ّ ارتكازها ما متّ  .املشيد الشّ على مبادئ الرت
اإلعفـاء : خل للفئـات التاليـةسـع ذلـك اإلعفـاء مـن ضـرائب الـدّ ويتّ :إعفاء الفئات الضعيفة والبطالة والعـاجزة صـحيامرتكزات )ب
قني الــذين ، إعفــاء األشــخاص املعــوّ 3)دج120.000(األدىن لإلخضــاع الضــرييب تســاوي احلــدْ ائم للــدخل واألربــاح الــيت تقــل أوالــدّ 

ــ قــة باحلليــب قــة مــن النشــاطات املتعلّ ابعــة هلــم، وإعفــاء املــداخيل احملقَّ دج، وكــذلك اهلياكــل التّ 20.000هم عــن تقــل أجــورهم أو معاُش
ـإعفـاء و ،4خرتعـني بعنــوان األعمـال العلميـة واألدبيـةفني وامله لالسـتهالك، وأتعـاب وحقـوق املـؤلِّ الطبيعـي املوجَّـ ال املتعاقـدون الــذين العّم

يـوع العموميـة املمنوحـة لضـحايا حـوادث عويضات املؤقتة واملنح والرُّ والتّ ظام العام عن هذا املبلغ سابقاتقاعدهم التابع للنّ معاشاتْ تقلّ 
ولــة أو ويضــات واملــنح املدفوعــة حتــت أي شــكل كــان إمــا مــن طــرف الدّ عمــنح البطالــة والتّ إعفــاء العمــل، أو لــذوي حقــوقهم، وكــذلك 

اا العمومية، تطبيقً  دى هيئ ميـة املدفوعـة كتعويضـات عـن الضـرر يوع العمو الرُّ وإعفاء . أمنيقة باملساعدة والتّ ا للقوانني واملراسيم املتعلّ إح
ــلًيــا كب للضــحية عجــزً قضــائي مــن أجــل تعــويض ضــرر جســماين يســبِّ كــمْ مبقتضــى حُ  ا ألزمــه اللجــوء إىل مســاعدة الغــري قصــد ا أو دائًم

ســريح مــن تعويضــات التّ مــن جــراء حــرب التحريــر الوطنيــةممارســة أشــغال احليــاة العاديــة، 
يل الشـبابامية إىل تشغالربامج الرّ األخرى، املدفوعة يف إطار واملكافئاتقضائي األجور كمْ عويضات اإلجبارية مبوجب حُ العمل، والتّ 
ــ نشــاط األشــخاص األجانــب بــاجلزائر يف إطــار مســاعدة تطوعيــة منصــوص عليهــا يف إعفــاء نظــيم دة عــن طريــق التّ روط احملــدّ ضــمن الشُّ

5ن اجلمـاركر مـن قـانو مكـرّ 196مبوجـب املـادة مـوين الـيت أحـدث نظامهـا اجلمركـي اتفاق دويل، وكـذا العـاملون يف املخـازن املركزيـة للتّ 

نقــل أو املهمــة، وتعويضــات عويضــات املمنوحــة مقابــل مصــاريف التّ التّ : خل مثــلعويضــات مــن وعــاء ضــريبة الــدّ بعــض املــنح والتّ اســتثناءْ 
يـد واملـنح العائليـة ومـنح األمومـةشريع االجتمـاعي، مثـل األجـر الوحاملنطقة اجلغرافية، واملنح ذات الطابع العائلي املنصوص عليها يف التّ 

.ق فقط باإلطعام واملسكن املمنوحة لألجراء والعاملني يف املناطق الواجب ترقيتهاواملزايا العينية اليت تتعلَّ 
ائم شمل ذلك اإلعفاء عديد الفئـات، مثـل اإلعفـاء الـدّ ويَ : اإلعفاء وفقا لألنشطة المهنية والمناطق الجغرافية النائيةمرتكزات)ج

مـور واإلعفـاء املؤقـت ملـدة ناجتـة عـن زراعـة احلبـوب واخلضـر اجلافـة والتّ ممارسة نشاط مسرحي، واملداخيل الّ رق بل فِ قة من قِ لألرباح احملقّ 
اجتــة عــن األنشــطة الزراعيــة، وأنشــطة تربيــة املاشــية املمارســة يف األراضــي املستصــلحة حــديثا، أو املمارســة يف ســنوات للمــداخيل النّ 10

شاط، وكما تستفيد الشركات األجنبيـة الـيت متلـك حقـوق امللكيـة الفكريـة فيمـا خيـص اسـتعمال ة النّ من تاريخ بدايابتداءً املناطق اجلبلية 

1Jeffry D: sachs (dir) investing in development: a partial plan to achieve the millennium development goods, London,
staling ua, earth scan, door,p41.

.اإلمام علي رضي هللا عنھ2
.من قانون الضرائب المباشرة104المادة 3
.من قانون الضرائب المباشرة13المعدلة للمادة 2015من قانون المالیة لسنة 04المادة 4

5Guide pratique du contribuable, direction générale des impôts, ministère des finances, 2014, p35.
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مـن مبلـغ الضـريبة، إذا كانـت %10علـى مبـالغ اإلتـاوة املدفوعـة هلـا وكـذلك ختفـيض قـدره %80برامج معلوماتية، من ختفيض قـدره 
مــن مبلــغ الضــريبة علــى الــدخل %50مشوهلــا بتخفــيض قــدره متّ نائيــة فقــدْ وأمــا املنــاطق ال،ق بوعــاء مشــرتك بــني مــداخيل الــزوجنيتتعلَّــ

إليـــزي أو حتقيـــق و اإلقامـــة يف واليـــات تنـــدوف، أدرار متنراســـتســـنوات، بشـــرط05أو الضـــريبة علـــى أربـــاح الشـــركات ملـــدة ،اإلمجــايل
.ارس يف تلك الوالياتمداخيل من نشاط ممُ 

ـوهـي عديـدة، ومنهـا: ن ضـرائب ورسـوممقية مكونات الهيكل الجبائيبمرتكزات)د س علـى األربـاح الصـافية الضـرائب الـيت تؤّس
احلماية االجتماعية، كمـا و تعزيز عامة لتعزيز محاية الصحة ، كد1ملستوردي، وموزعي اجلملة لألدوية املستوردة لغرض بيعها على حاهلا

ن يتضـمّ ،%7ص املقـدر بل املخصَّـاع نشـاط األطبـاء للمعـدَّ سـم علـى القيمـة املضـافة، وكـذا إخضـأن إعفاء منتجـات األدويـة مـن الرّ 
له الفقـراء واألغنيـاء علـى قدرات للحماية الصحية وحتسني املعيشة، رغم أن أثر الرَّ 

ت الفقـر ترتفـع مـع كـل نسـبة زيـادة يف السواء، كونه من ضـرائب ورسـوم االسـتهالك النهـائي، وقـد أظهـرت بعـض الدراسـات أن معـدال
ا، بــل علــى الطبقــات املتوســطة الــيت تســقط يف تلــك الزيــادة ال تــؤثر يف الطبقــات األكثــر فقــرً ســم علــى القيمــة املضــافة، وأنّ معــدل الرّ 

امل، وقـد اسـتخدم يف اجلزائـر يف معظم بلدان العـ، إال أّن أثرها املايل مدعِّمتائج حمل خالف آثارها املختلفةنت تلك النّ كا، وإنْ 2الفقر
نفقــات احلـرس البلــدي الــذي أنـيط بــه محايــة لتســديد مــن حصـيلتها%40ما لألمــن واحلمايـة احملليــة مــن خـالل ختصــيص ليكـون مــدعِّ 

اـال االجتمـاعي والتّ يعدواملعزولة، و األمن يف املناطق النائية  اد  بع أهم أ ـامن  باشـرةغـري املسـوم والضـرائب باإلضـافة إىل الرّ نمـوي عموًم
ـاليت حتمل يف أسعار السلع الضارة بالصحة، على غرار ضرائب ورسوم التبغ والكحول، والقمار والرّ  لع واخلـدمات هون الـيت حتـارب الّس

صــــة ســــم علــــى القيمــــة املضــــافة بالنســــبة للكراســــي املتحركــــة واملركبــــات املماثلــــة املخصَّ اإلعفــــاء مــــن الرّ الضــــارة اجتماعيــــا، وباملقابــــل متّ 
عبئــة  اخلاصــة، الــيت تســتعمل إلنتــاج األدويــة أو ، وكــذلك كــل عمليــات شــراء املــواد األوليــة واملكونــات، ومــواد التّ 3ألشــخاص العــاجزينل

.4بغ لصندوق االستعجاالت ونشاطات العالج الطيبسم اإلضايف على منتجات التّ توضيبها مع ختصيص حصة من ناتج الرّ 
ـ: نظيمـات المهنيـة للمشـاركة فـي اتخـاذ القـرار الجبـائيانـة التّ تعزيـز مكالجبائية و مرتكزات: ثانيا ن قواعـد اإلجـراءات اجلبائيـة متّك

ل األداء ويف تفصـي،5سـومفـرض الضـرائب والرّ حكـيم والفصـل يف منازعـاتاشـد، يف التّ ظـام اجلبـائي الرّ من توسيع األداء االجتمـاعي للنّ 
ـني ــازاع بــني املصــاحل اجلبائيــة واملكلَّ ة حمــل النِّــاملبــالغ اجلبائيــ، ذلــك أنّ املــايل واالقتصــادي أيضــا فيهــاهــي أمــوال عموميــة رهــن الفصــلـف

ـومبشاركة فاعلني اجتماعيني، وعلى خمتلف مستويات الطّ  عـن يف ان الطّ عن اجلبائي احمللـي األدىن والـوالئي والـوطين، مـن خـالل تركيبـة جلِ
:سوم املختلفة ومنهاالضرائب والرّ 

.2010من قانون المالیة لسنة 33المادة 1
2N.salti and J.chaaban: The poverty and Equity implications of African in the value added tax, a micro economic, UNDP,
may 2009.

.2001من قانون المالیة لسنة 21المادة 3
.2002من قانون المالیة لسنة 31المادة 4
.من قانون اإلجراءات الجبائیة الجزائري82إلى 80المواد 5
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عن يف قـرارات املـدير الــوالئي الـيت تنظـر يف الطلبـات املقدمـة بـالطّ جنــة احملليـةهـذه اللّ :سـومعـن فـي الضـرائب والرّ للطّ لجنـة الـدائرة )أ
دج تشـمل الـدائرة أو 5000.000كوى االبتدائيـة، إذا كانـت احلصـص اجلبائيـة املطعـون فيهـا أقـل مـن للضرائب بعد الفصل يف الشّ 

ــ الــس الّش يس  ـ ام ورئـ ـ لعـ ـني ا تعيــنهموعضــوان لكــل بلديــة يــتمّ ةف بالضــريبوابــه ملكــان ممارســة نشــاط املكلَّــالبلــدي، أو أحــد نُ عيباألمـ
.1االحتادات املهنية

عــــــن نشـــــأ لـــــدى كــــــل مديريـــــة للضـــــرائب للطّ وهــــــي جلنـــــة أعلـــــى مـــــن ســــــابقتها، وتَ :عــــــن فـــــي الضـــــرائبجنـــــة الوالئيـــــة للطّ اللّ )ب
ـدج 20.000.000ق األمــر حبصـص جبائيــة مبلغهـا بــني يف قـرارات املـدير الــوالئي للضـرائب، عنــدما يتعلّـ الــس يعيِّ ها قــاضٍ يرتأُس ـه  ن

ل أمـالك الدولـةوممثـِّ،2لـني عـن غرفـة التجـارة والصـناعةالقضائي املختص إقليميا، وممثِّ 
ـا املتنـازلون عـن تلـك بنيـة، وغـري املبنيـة الـيت مل يـرضَ يـيم اجلبـائي للعقـارات املقباإلضافة إىل املصـاحل اجلبائيـة، بغـرض إجـراء مصـاحل للتّ 

.العقارات
ل وهـــــي جلنـــــة عليـــــا علـــــى مســـــتوى املديريـــــة العامـــــة للضـــــرائب، تتشـــــكّ : ســـــومالرّ فـــــي الضـــــرائب و جنـــــة المركزيـــــة للطعـــــناللّ )ج

اخل، للفصل يف حصص جبائية ملبلـغ أكـرب ...الفالحني وأرباب العملاحتادكالتجارة واملالية، وهيئات مهنية  و لني لوزارات العدل من ممثِّ 
.مليون دج20من

إـا متثـِّتلك القـدرات املؤسسـية الـيت تتيحهـا قواعـد اهليكـل اجلبـائي وإجراءاتـه، إذا مـا متّ إنّ  يدها ف ـ مـة لـألداء مدعِّ مرتكـزاتل ترش
ظـام اجلبـائي ت النّ مرتكـزاخل، إذ جيـب إعمـالتماعيـة، خصوصـا ضـرائب الـدّ اشـد يف حتقيـق العدالـة االجظـام اجلبـائي الرّ االجتماعي للنّ 

دخــل العمــل جيــب أن أنّ خل، إذْ دّ خل، وحســب فئــات الــلتعزيــز األداء االجتمــاعي، مــن خــالل املعاملــة الضــريبية حســب مصــدر الــدّ 
ـبضرائب أخف وأقل، مراعـاة للجوانـب االجتماعيـة املتعلّ حيظى البطالـة، خبـالف مصـادر النشـاط والعجـز و ن ونقـص قـة بالتقـدم يف الّس

اا التّ رة، والـيت جيـب أن ختضـع لضـرائب أكـرب ألنّ ل مصـادر نسـبية مسـتدامة ومتطـوِّ ة، الـيت متثّـدخل امللكي ـدر ، ولبحـث 3مويليـة أكـربق
وجيـين  Marx Lorenzخل وحمو الفوارق االجتماعية، عرف الفكر اجلبائي دراسات كل من مـاركس لـورنز قياس العدالة يف توزيع الدّ 

ل منحــىن لــورنز ومعامــل جيــيناســتخدام الضــريبة لتحقيــق العدالــة وتقلــيص الفــوارق االجتماعيــة، مــن خــالب، Gini Qardo4كــواردو 
ـن يعتمـدان علـى تقسـيم الـدّ ذياللّ  ـاا أو تنازليًـب إمـا تصـاعديً تـَّكان إىل فئـات تراكميـة وتر خل والّس ه كمـا يـربز ا خلـط املسـاواة املطلقـة  وفًق

:التايلكل الشّ 

1Art 81 Bis (1): code des procédures fiscales.
2 Art 81 Bis(2): ibid.
3Maxime Bernier: Principe d’égalité et de sacrifice, collection fiscale, institut économique de Montréal, novembre 2004,
p48.

.ح عدم المساواة في الدخلالذي یوض1905اقتصادي أمریكي اشتھر بمنحنى لورنز : 1962-1880ماركس اوتر لورنز 4
.إحصائي أمریكي اشتھر بمعامل جیني لقیاس التفاوت في توزیع الدخل والثروة في المجتمع: 1965-1880جیني كواردو
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SOURCE/ Jean hairault: Inégalité de patrimoine et progressivité de l’impôt, université de Paris, avril 2004, p20.

ٍ ال توزيعً ه ميثِّ ة، فإنّ ما ابتعد عن خط املساواكلّ ،كل أعاله أن منحىن لورنزونالحظ من الشّ  خل والعكـس صـحيحا للـدّ نسـبيً غري عـادل
وهـو A+Bإىل املسـاحة Aل نسـبة املسـاحة الـذي ميثـِّ،(Gini)م الضرائب لتصحيح الوضع، من خالل حساب معامل جيـين وتتقدّ 

.1فهو يعين الالعدالةG=1، حيث إذا كان 0و 1حمصور بني 
هامــة وهــي مرتكــزات : فــع مــن األداء االجتمــاعيالرّ اإلفصــاح عــن األعبــاء االجتماعيــة و ي ظــام المحاســبي فــمرتكــزات النّ :ثالثــا

مــويلي بالكشــف عــن الوعــاء األداء التّ : أبعــاده الثالثــةيف ء الــوظيفي للّنظــام اجلبــائي الرّاشــدترشــيدية حلمايــة املــال العــام، ولضــمان األدا
ولــألداء االجتمــاعي، مــن لضــبط ومراقبــة اإلعفــاءات اجلبائيــةحفيــزي لالســتثمار تّ احلقيقــي، طبقــا للقــانون احملاســيب واجلبــائي، ولــألداء ال

ة للمبـادئ احملاســبيةحقيقـة األعبـاء االجتماعيـة املطابقـظهـر تُ تيجـة اجلبائيـة، والـيت جيـب أنْ حملاسـبية إىل النّ تيجـة ااالنتقـال مـن النّ خـالل 
.د االجتماعيابط ترشيد األداء اجلبائي يف البعوهي من ضو ،2راداإليق كاليف ومبدأ حتقُ مثل مبدأ مقابلة اإليرادات بالتّ 

ات الـيت حتمـي م احملاسـيب كـأبرز املرتكـز ل النظـاّ يشـكِّ :مرتكز حماية حقـوق المكلـف بالضـريبة و دليـل لصـدق إفصـاحه الجبـائي)أ
ـــدّ حقـــوق املكلَّـــ ـــائي، وتســـاهم يف تعزيـــز ف بالضـــريبة ومتنحـــه ال ـــة إفصـــاحه اجلب ـــة املـــال موقفـــه التناّ ليل علـــى موثوقي ـــائي يف بيئ فســـي اجلب

زيــه يف تعزيــز املــال العــام ويف تعظــيم حصــيلته، ذلــك أن االلتــزام والنّ ،اشــدواألعمــال، وأكثــر مــن ذلــك متنحــه ذهنيــة املســاهم اجلبــائي الرّ 
وق اخلزينة العامة، وهو من جهة ف، وضمان حقهو معيار ذو داللة كربى يف محاية حقوق املكلَّ ظام احلقيقيظام احملاسيب طبقا للنّ بالنّ 
يكشـف عـن مصـادر تلـك األعبـاء قـة، و احملقَّ خل واألربـاحوالـدّ ،م الصدق واملوثوقية يف اإلفصاح اجلبائي عن حقيقة أرقام األعماليدعِّ 

ـة كوــا أوعيــة جبائيــة ملكلَّ ال توســيعً االجتماعيــة املقبولــة جبائيــا، والــيت تشــكِّ  اجلبائـي ـدة  اعـ لق د االلتــزام باحملاســبة كــذا جنــفــني آخــرين، وهل
ـم اجلبـائي الرّ ت النظـاّ رز مرتكـزابح احلقيقـي، هـو مـن أبـتباع نظـام الـرّ املالية وا د اشـد يف تعظـيم وجتويـد األداء علـى خمتلـف وظائفـه، وجيّس

قيقـة املسـامهات اجلبائيــة يف ويـربز ح،أبـرز مقومـات احلمايـة املاليــة واالسـتثمارية واالجتماعيـة للوعـاء اجلبــائي، ويرفـع مـن الطاقـة اجلبائيــة
األعباء االجتماعية العامـة لكـل الفئـات االجتماعيـة ويـدعم ضـمانات وأدلـة اإلثبـات عنـد كـل مراقبـة جبائيـة، أو منازعـة حـول احلقـوق 

.وخمرجات الّنظام احملاسيب املايلأو بني األطراف ذات العالقة بنشاط،مع املصاحل اجلبائية

1Jean Olivier, op-cit, pp 20-24.
.233، ص 2000اإلطار القانوني للنظام المحاسبي المالي، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، : مرسي برھان2
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ر أدلـة قضـائية مـن خـالل الـدفاتر يـوفِّ :زاع القضائي وتجويد نظـام المعلومـات لألطـراف ذات العالقـةنّ مرتكز الموثوقية في ال)ب
ل أداء عمل اجلهـاز ل ويسهِّ ا يفعِّ والفصل يف احلقوق طبقا آلليات علمية وتقنية ومادية، ممّ ،احملاسبية والكشوفات املالية إلرساء العدالة
ـذلـك فـااللتزام بنظـام الـرّ القضائي على خمتلف درجاتـه، وأكثـر مـن ن مـن إنتـاج املعلومـة احملاسـبية واجلبائيـة ذات الداللـة بح احلقيقـي ميكِّ

واجلبائية الوطنية من خالل حتسني ،نافسية لألعوان االقتصاديني وللبيئة احملاسبيةاملؤشرة يف جاذبية مناخ األعمال، وحتسني القدرات التّ 
صـرحيات اجلبائيـةواجلبـائي الـذي يكـون أسـاس التّ ،فافية اجلبائية واإلفصاح احملاسـيبة، اليت جتسد الشّ صرحيات احملاسبية واجلبائيجودة التّ 

ق بنشـاط املؤسسـة كـاليف أو األعبـاء، الـيت جيـب أن تكـون مقبولـة جبائيـا وأن تتعلَّـللكشف عن حقيقـة أرقـام األعمـال وعـن طبيعـة التّ 
ظــام مــات االجتماعيــة للنّ ائيــا باملنظومــة احملاســبية واجلبائيــة اجلزائريــة، هــي امتــداد للمقوّ لســنة حتقيقهــا، فالكشــف عــن األعبــاء املقبولــة جب

ّ اشــد، ممّــاجلبــائي الرّ  اجلبــائي يفواإلنصــافقابــة واحملاســبة شــيد واالحتكــام للقــانون واإلفصــاح واملســاءلة والرَّ ا يقتضــي االلتــزام بقواعــد الرت
.اتساع األعباء املقبولة جبائيا

: 1نـــة األعبـــاء املقبولـــة جبائيـــا العناصـــر التاليـــةنت مدوَّ تضـــمّ :المدعومـــةات الفئـــلضـــبط األعبـــاء االجتماعيـــة و تحديـــد مرتكـــز )ج
األجـــور : واخلـــدمات الــيت تتعلـــق بتحقيـــق اإليــرادات، ومصـــاريف املســـتخدمنيموينـــاتاالســتهالكات الســـنوية مـــن البضــائع واملـــواد والتّ 

ســم علــى قــة بالرّ ســوم املتعلِّ ب واملكافــآت الــيت تقــدمها املؤسســة للغــري مــع تربيرهــا، والضــرائب والرّ وكــل األتعــا،
أمني ومصـــاريف اإلجيـــار واملصـــاريف املاليـــة، باإلضـــافة إىل القبــــول ســـم العقـــاري وحقـــوق الطـــابع، ومصــــاريف التّـــوالرّ ،شـــاط املهـــينالنّ 

مـن رقـم األعمـال أو مبلـغ أقصـاه %10تدعيم األنديـة الرياضـية يف حـدود د مثل مصاريفمبصاريف خمتلفة أخرى، ضمن نطاق حمدَّ 
األمر يئـات البحـث العلمـيدج، وإذا تعلَّ 200.000ربعات يف حدود دج ومبالغ اإلعانات والتّ 30.000.000 إـاق  تكـون يف ف

ف اهلــدايا واإلعالنــات ير ، ومصــادود ســقف مائــة مليــون دجأو األربــاح اخلاضــعة للضــريبة أو يف حــ،خلمــن مبلــغ الــدّ %10حــدود 
بح اجلبــائي للســنة املنصــرمة، أو يف حــدود مبلــغ مــن الــرِّ %1دج للوحــدة الواحــدة، ومصــاريف االســتقبال يف حــدود 500اإلشــهارية 

، لألصــول الــيت ســامهت يف حتقيــق أرقــام األعمــال والنتيجــة، وكــذلك 2صــات اإلصــالحاتباإلضــافة إىل قبــول خمصَّ ،دج375.000
.ؤونات وترحيل العجز إىل غاية السنة الرابعة لسنة تسجيلهخصم امل

الت اإلخضـاع وحتديـد معـدَّ مـن مـدخل اإلفصـاح اجلبـائييكون :و دعم الشفافية الجبائية و المجتمعيةمرتكز الوعي الجبائي)د
خل دة للدّ تالف صنف العملية املولِّ ختتلف باخ،خل اإلمجايل حتسب وفقا ملعدالتجند الضريبة على الدّ إذ، 3أو االقتطاع من املصدر

جنبيـة ليسـت هلـا منشـآت بـاجلزائردمات، سواء للمقيمني أو ملؤسسات أق على املبالغ املدفوعة مقابل خيطبَّ %24د املعدل وقد حدّ 
علـى %15ل عـدَّ ق مويطبَّـخـارج اجلزائـر ين هلـم مقـٌر جبـائيٌ كمسـتفيد،أو مداخيل مدفوعة من قبل مدينني بالضـريبة مقيمـني بـاجلزائر

والفنــانني الــذين هلــم مــوطن جبــائي خــارج اجلزائــر، أمــا املــداخيل املوزعــة فتخضــع ،املبــالغ املدفوعــة يف شــكل أتعــاب أو حقــوق املــؤلفني
أي إيـرادات سـندات نـت ال تتـوفر علـى اإلفصـاح اجلبـائي، وإذا كا%10يون والودائـع والكفـاالت يطبـق ، وإيـرادات الـدّ %10ملعدل 

1Guide pratique du contribuable, op.cit, p 13.
.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: 174المادة 2

3Guide pratique du contribuable, op-cit, p 55.
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وإذا ،%1دج يطبـق 2.000.000د الـيت تقـل أو تسـاوي مبلـغ وأقسـاط الفوائـ، %50الصناديق 
مـا سـبق خبصـوص ز عتتميّـ1معدالت االقتطاع من املصدر للضريبة على أربـاح الشـركاتيف حني جند. %10جتاوز ذلك املبلغ يطبق 

ـ، وهـو نفـس املعـدَّ %20ل خيضـع ل لة يف إطـار عقـد إدارة األعمـااإليرادات احملصّ  الناجتـة ،فـوائض القيمـةو ل ل الـذي ختضـع لـه حواِص
قــل البحـــري، يف إطـــار املعاملـــة ملـــداخيل املؤسســات األجنبيـــة العاملـــة يف النّ %10نـــازل يف إطـــار عمليــة الـــدخول يف البورصـــة وعــن التّ 

.%15ن قبل شركتها الفرعية يف اجلزائر ملعدل م،واألرباح احملولة إىل شركة أجنبية غري مقيمة%10املماثلة ملعدل 
ظــام اجلبــائي بــاجلزائر، مــن مقاربــة حجــم العمالــة وكتلــة وإلظهــار املســامهات اجلبائيــة حســب الفئــات االجتماعيــة يف األداء الــوظيفي للنّ 

:التايلندرج اجلدول 2014إىل 2000األجور واملسامهات اجلبائية خالل الفرتة 
.2014-2000مساهماتها الجبائية للفترة األجور و كتلة يرات في حجم العمالة و غالتّ : )1-4(الجدول 

تطور الضرائب على األجورتطور تعويضات األجراءحجم العمالة المشغلة
%التطور )مليار دج(القيمة %التطور)مليار دج(القيمة %التطور)ألف عامل(العدد 

20006.240--884.6--34.3--

20026.8906.091048.98.0651.615.43

20047.79916.471278.612.3674.925.04
20068.8699.951500.29.9895.014.73
20089.1466.422138.424.19151.923.83
20109.7362.782917.623.60239.332.65
201210.1974.733530.221.4291.922.4
201410.2390.414165.618.7347.319.5

-2000، التقـارير السـنوية لبنـك الجزائـر2014-2000للفتـرة بنـاءا علـى معطيـات المديريـة العامـة للسياسـات والتوقعـاتمـن إعـداد الباحـث: المصـدر
.2014-2000الخاصة بالحسابات االقتصادية للفترة 760/2015و 609/2012، نشرية الديوان الوطني لإلحصاء رقم 2014

خـالل سـنة 15.43لـت نسـبة تقـدر با يف احلصيلة اجلبائية، وقد مثَّ ر سنويً فئة األجور تساهم بشكل متطوِّ أنتظهر املعطيات أعاله
للزيادات اهلامة يف كتلة أجور الوظيف العمومي واستمر ذلك االرتفاع2010خالل سنة 32.6، لرتتفع إىل نسبة تقدر ب2002

ِّ 2014ســـنة ، إىل غايـــة توســـطمـــن اإليـــرادات العاديـــة يف امل%25ل نســـبة تقـــارب ليمثِّـــ فئـــة العمـــال تســـاهم يف األداء أنّ ، ممـــا يبـــني
يشـمل حتسـني لظـام اجلبـائي بـاجلزائر ا يقتضـي ترشـيد أداء النّ االقتطاع مـن املصـدر، ممّـمن خالل ،الظام اجلبائي بشكل فعَّ مويلي للنّ التّ 

.الجتماعية، وضمان العمل املستداموجتويد احلماية ا

1 Guide pratique du contribuable, op-cit, p 64.
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.بنية شبه الجباية في تجسيد الحماية االجتماعية الشاملةمرتكزات: ثانيالمطلب ال
ــــــوظيفي للنّ إنّ  ــــــائي الرّ األداء ال ــــــ،اشــــــد جيــــــب أن يكــــــون شــــــامالظــــــام اجلب ــــــة التّ وفّع ــــــدور دول ــــــة اال يف املســــــامهة الرئيســــــية ل نمي

ـــــ،تـــــهخفيـــــف مـــــن حدَّ يف حماربـــــة الفقـــــر والتّ  الفقـــــر هـــــو اجلـــــوع واالفتقـــــار إىل املــــــأوى ن أنّ تضـــــمَّ امل للفقـــــر يوإذا كـــــان املفهـــــوم الّش
كلم  علـيم، وعـدم القـدرة علـى الـتّ هو األمي الـذي لـيس لـه القـدرة علـى الـذهاب للتّ ريوالفقوليس للمريض القدرة على املعاجلة واملرض، 

ظيفة، كما طفال لعدم توفر املياه النّ الفقر هو موت األ،الفقر هو عدم امتالك العمل واخلوف من املستقبل والعيش ليومهو كما ينبغي، 
يساهم يف زيادة قـدرة الرّاشد، جيب أن ظام اجلبائي املفهوم الواسع لقدرة األداء الوظيفي للنّ فإنّ ،1مثيل واحلريةل العجز واالفتقار للتّ ميثِّ 
الفاعلــة للحــد مــن تصــرفات القيــود يــة، فضــال عــن وضــع القواعــد و عليمخفيــف مــن الفقــر، مثــل املؤسســات الصــحية والتّ ولــة علــى التّ الدّ 
فـع مـن قـدرات األداء الـوظيفي االجتمـاعي الرّ ، إنّ 2ور والقـدرةومكافحـة الفسـاد للوصـول إىل أفضـل تـوازن بـني الـدّ ،حكيميـةولة التّ الدّ 
ـــــائيللنّ  ـــــة نظـــــام شـــــبه ،ظـــــام اجلب ـــــائي الراشـــــد وبني ـــــة اهليكـــــل اجلب ـــــدعم قـــــدرات بني اجلبايـــــةتقتضـــــي أن تشـــــمل بنيـــــة شـــــبه اجلبايـــــة، لت

Para-fiscalité : ّواحملصــلة لفائــدة شــخص اعتبــاري ،ســوم واألتــاوى الــواردة مبوجــب أحكــام قــانون املاليــةيتضــمن كــل احلقــوق والر
:املة نتطرق إىلنظام شبه اجلباية يف تعزيز احلماية االجتماعية الشّ ، ولبحث مرتكزات3ولة والواليات والبلديةغري الدّ 

.قانوين واملؤسسي لنظام شبه اجلباية باملنظومة اجلزائريةاإلسناد ال√
.اشد وهيكل شبه اجلباية يف إعمال املالية العامة الوظيفيةالقدرات الرتابطية بني بنية اهليكل اجلبائي الرّ √

ناد القــانوين واملؤسســي ق هــذا العنصــر إىل اإلســيتطــرّ : اإلســناد القــانوني والمؤسســي لنظــام شــبه الجبايــة بالمنظومــة الجزائريــة:أوال
ــلبُ اشــد يف اظــام اجلبــائي الرّ إلنفــاذ نظــام شــبه اجلبايــة، وعالقتــه بــاألداء الــوظيفي للنّ  مــن خــالل إظهــار امل واملســتدامعــد االجتمــاعي الّش

:اليةاجلوانب التّ 
ــة)أ عليــا يف املنظومــة الســيادية قواعــد شــبه اجلبايــة مكانــة احتلــت: القواعــد المؤسســية لنظــام شــبه الجبايــة فــي المنظومــة الجزائري

احلـق "ومـن مـدخل العدالـة االجتماعيـة ،كـوينعلـيم والتّ ولة يف ضـمان التّ الوظائف األساسية لدور الدّ اجلزائرية، وارتقت لتكون من أبرزْ 
ـعليم مضمون، التّ يف التّ  عليميـة لـة للمنظومـة التّ و جبـاري، تنظـيم الدّ علـيم األساسـي إدها القـانون، التّ دِّ روط الـيت حيـعلـيم جمـاين حسـب الّش

عايـة الصـحية وهـ، كمـا أن الرِّ 4"كـوين املهـينعليم والتّ ساوي يف االلتحاق بالتّ ولة على التّ وتسهر الدّ 
5"واملعديـة ومكافحتهـاولـة بالوقايـة مـن األمـراض الوبائيـةل الدّ الرعاية الصحية حق للمـواطنني، تتكفَّـ"ولة واليت تقع يف صميم أعباء الدّ 

لكـل املـواطنني احلـق يف العمـل، يضـمن القـانون يف أثنـاء العمـل احلـق يف احلمايـة واألمـن "باإلضافة إىل ضمان احلق يف العمـل واحلمايـة 
مســؤولية ، وأسـندت القواعــد املؤسســية لتجعــل مـن محايــة األســر 6"د القــانون كيفيــات ممارســتهظافـة، احلــق يف الراحــة مضــمون، وحيـدِّ والنّ 

1United nations development (UNDP): poverty report, 1998, New York.
.4تقریر عن التنمیة في العالم، الدولة في عالم متغیر، مرجع سبق ذكره، ص : البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر2
.275، ص 2003الجبایة، شبھ الجبایة، الجمارك، أمالك الدولة، ط : د بن عیسىیسع3
.ره، مرجع سبق ذك2008من الدستور الجزائري لسنة 53المادة 4
.54نفس المرجع، المادة 5
.، مرجع سبق ذكره2008من الدستور الجزائري لسنة 55المادة 6
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اتمع برمتـه  لة و لدو ظـروف معيشـة "1""ا
، فالقواعــد القانونيــة الدســتورية 2"

، وملكافحة ضمان الشروط الصحيةالتعليم والتكوين و "قدرات ترشيدية كربى يف إرساء احلماية االجتماعية الشاملة واملستدامة تتضمن 
اتمع، وهي منطلقات متنح اإلطار التأس"توفري األمن واحلماية والعمل والتشغيل وحلماية األسرةاألمراض ول لة و لدو ات ا اجب سـي يمن و

باية، وتشكل منصات حملاربة الفقر بأبعاده الشاملة، من خالل إجياد إطار مؤسسي إلنفاذ األداء الـوظيفي للنظـام لرتشيد نظام شبه اجل
"الـوطين"اجلبائي وشبه اجلبائي، ضمن السياسة االجتماعية للدولة املعززة لنهج التنمية الشاملة املستدامة، ليس على املستوى الداخلي 

فحسـب، بـل أن القواعـد املؤسسـية
البطالـة، التأمينـات االجتماعيـة للبحـارين و األمـراض املهنيـة، التـأمني علـى املـرض األمومة، التعويض عن حـوادث العمـلاملتعلقة حبماية 

مــة املؤسســية لنظــام شــبه اجلبايــة يف البيئــة اجلزائريــة يتكامــل ويــرتابط مــع األداء الــوظيفي ، ولتجســيد وإنفــاذ تلــك املنظو 3وحــوادث املــوانئ
: للنظام اجلبائي نتفحص اآلليات اإلنفاذية لنظام شبه اجلباية من خالل ما يلي

ايــة االجتماعيــة مــن املــدخل التنظيمــي مت إجيــاد هيئــات احلم:هيئــات الحمايــة االجتماعيــة المخولــة إلرســاء نظــام شــبه الجبايــة)ب
:وعت تبعا لذلك على النحو التايلنتوقد 

الضــمان االجتمــاعي كآليــة لتوحيــد عمــل الدولــة يف أداء اخلــدمات االجتماعيــة، املســامهة يف رفــع مســتوى املعيشــة للعامــل ولعائلتــه√
مشـــتملة وموســـعة إىل حقـــوق الـــرتويحيف شـــكل خـــدمات مكملـــة ألجرتـــه يف جمـــاالت الصـــحة والســـكن والثقافـــة و يـــة شخصـــيتهوتنم

التعويض عن العجز وراتب التقاعد، وليكون جمال اخلدمات االجتماعية شامال ومتسعا لكـل الفئـات االجتماعيـة، فقـد مشلـت هيئـات 
:4الضمان االجتماعي الصناديق التالية

.أ.ت.و.دوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء صالصن* 
.أ.غ.أ.الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء ص* 
؛الصندوق الوطين للتقاعد* 
.5الصندوق الوطين للتامني على البطالة* 
.6يف قطاعات البناء واألشغال العمومية والريالصندوق الوطين للعطل املدفوعة األجر والبطالة النامجة عن سوء األحوال اجلوية * 
.7رهابندوق الوطين لتعويض ضحايا اإلالص* 

.58نفس المرجع، المادة 1
.59نفس المرجع ، المادة 2
.وقعت الجزائر كل تلك االتفاقیات الدولیة و اعتبرت كأساس لنظام الضمان االجتماعي3
المتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان االجتماعي والتنظیم اإلداري والمالي المعدل، الجریدة الرسمیة : 92/07من المرسوم التنفیذي رقم1المادة 4

.1992لسنة 2رقم 
یدة ، یتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتامین على البطالة، المعدل والمتمم، الجر1994جویلیة 6مؤرخ في : 188- 94المرسوم التنفیذي رقم 5

.1994لسنة 44الرسمیة رقم 
.1997لسنة 8الجریدة الرسمیة رقم : 97/95المرسوم التنفیذي رقم 6
صندوق التعویض، الجریدة الرسمیة رقم ..... ، یحدد كیفیات تعویض ضحایا أعمال اإلرھاب وشروطھ11/04/1994مؤرخ في : 91- 94المرسوم التنفیذي رقم 7

.1994لسنة 22
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مـن أجـل توسـيع ،ن هيكـل شـبه اجلبايـة حتفيـزات هامـةتضمَّ :حفيز شبه الجبائي لتعزيز الحماية االجتماعية ومحاربة البطالةالتّ )ج
ــــ%50ختفـــيض بنســـبة مــــنحْ كفـــل بالفئـــات العـــاجزة والضــــعيفة والبطالـــة، فقـــد متّ التّ  مان مـــن حصــــة االشـــرتاكات االجتماعيـــة يف الّض

شـاط االجتمـاعياإلعاقـة مـن مديريـة النّ يكـون مثبـتَ ، شـرط أنْ 1فـهأو يوظِّ امعوقًـاشخصً لي لصاحب العمل، عندما يشمَ االجتماع
.ولة فارق حصة االشرتاكل الدّ وتتحمَّ 

.2%7إىل %24باب من تيبات اخلاصة بدعم وتشغيل الشَّ رتّ ختفيض احلصة املستحقة بصدد االشرتاك يف إطار ال√
متويــل مبوجــب القــانون األساســي شــبهعاضــديات االجتماعيــة ملختلــف الفئــات االجتماعيــة العاملــة، مــع إنشــاء تشــجيع تأســيس التَّ √

.3مان االجتماعيكحد أقصى من أساس اشرتاك الضّ %1.5مبعدل 
.اخل...1994مبوجب قانون املالية لسنة ،جارية والصناعيةوالتِّ منح إتاوات لصاحل الغرفة الفالحية √

ال ميكـن إحـداث : رابطية بين بنية الهيكل الجبائي وبنية نظام شبه الجبايـة فـي إنفـاذ الماليـة العامـة الوظيفيـةالتّ المرتكزات:ثانيا
ي هليكـل الّنظـام اجلبـائي ويســتندان باإلطـار املؤسســوهــو بـذلك يـرتابط،إال بـنص القـانونرسـم أو إتـاوة بنظـام شــبه اجلبايـةأي حـق أو

يف إطـار سـوم واإلتـاوات واحلقـوق واالقتطاعـات االجتماعيـةتأسـيس عديـد الرُّ ، ولذلك متَّ 4من قوانني املاليةران ضِ لنفس املصدر ويصدُ 
ّ تعزيز املرتكزات :ةالياجلوانب التّ الوظيفية، ويظهر ذلك من خاللابطية للمالية العامةالرت

ــ: ســوم واإلتــاوات والحقــوقاشــتراك فــي بنيــة الهيكــل الجبــائي وشــبه الجبــائي فــي بعــض الرُّ مرتكــزات )أ ل ذلــك االشــرتاك وقــد ِمش
، وختفــيض نســبة %5ســم علــى األربــاح الصــافية علــى جتــارة اجلملــة لألدويــة املســتوردة مبعــدل ســوم واحلقــوق، مثــل تأســيس رَ عديــد الرُّ 

كـوين تَّ المـن كتلـة األجـور علـى املؤسسـات لفائـدة %3وإحداث رسم مقداره ،صاحل صندوق السكنسم على الوقود لمن الرَّ 50%
%0.5قافـة ورسـم بنســبة قــال لصـاحل ترقيـة الكتابــة والثَّ علــى عمليـات اهلـاتف النَّ %0.5اهلـا، وإحــداث رسـم بنسـبة املهـين لصـاحل عمَّ 

ــ مــن جممــل اإلتــاوة %0.5قليديــة، وفــرض إتــاوة بنســبة حل الصــناعات التَّ صــنيف لصــاياحية عاليــة التَّ علــى رقــم أعمــال املؤسســات السِّ
الغـرف (لصاحل متويل الطاقات املتجددة، تأسس رسم شبه جبـائي مـن وعـاء رقـم أعمـال عديـد األنشـطة لصـاحل هيئـات مهنيـة البرتولية

.)اخل...يد البحريجارية والفالحية والصَّ ناعية والتِّ الصِّ 
اعمة لقـدرات األداء وابط الدَّ وهي من الرَّ : 5مان االجتماعيمات بين إدارة المصالح الجبائية وأجهزة الضَّ إرساء تبادل المعلو )ب

قابـة زة لقواعـد صـارمة للرَّ يف الكشف عن الوعاء احلقيقي للقاعدة اجلبائيـة وشـبه اجلبائيـة، معـزِّ ،اشدظام اجلبائي الرَّ األداء االجتماعي للنِّ 
املصاحل اجلبائية واملصاحل شبه اجلبائيـة، ويف الكشـف عـن حقيقـة كتلـة األجـور كأعبـاء اجتماعيـة، وعـن حقيقـة نسيقية بني كاملية والتَّ التَّ 
.شغيل حملاربة البطالةوظيف والتَّ التَّ 

.1997لسنة 75المتعلق بتخفیض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان االجتماعي، الجریدة الرسمیة رقم : 425- 97ن المرسوم التنفیذي رقم م1المادة 1
.1998المتضمن قانون المالیة لسنة : 31/12/1997المؤرخ في 02- 97من القانون رقم 73المادة 2
.1987لسنة 33علق بالتعاضدیات االجتماعیة، الجریدة الرسمیة رقم المت01/08/87المؤرخ في : 18- 87القانون رقم 3
.المتضمن قوانین المالیة المعدل والمتمم: 84-17من القانون رقم15المادة 4
.2002لسنة 87، الجریدة الرسمیة رقم 2003من قانون المالیة لسنة 27المادة 5
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ـا و ل ذلـك عـامال مشـرتكً وميثـِّ: 1شـبه الجبائيـةللمـوارد الجبائيـة و كأسـاسعن حقيقة االقتطاعات االجتماعية  اإلفصاح)ج ا يف هاًم
دة حمــدَّ افة و إرســاء قواعــد واضــحة وشــفَّ مــن خــالل ،االجتمــاعيحفيــزي و األداء املــايل والتَّ شــبه اجلبائيــة لتــدعيم املــوارد اجلبائيــة و ضــبط

االقتطاعـات ، ورغـم أنَّ حتفيـز االسـتثمار املسـتدامقـدرات أهـمل اليت تشـكنسبة توزيع االشرتاكات يف الضمان االجتماعي، و للحقوق
من خالل توزيع شبه اجلبائيةفافية اجلبائية و ا لإلفصاح والشَّ ل منفذً ، إال أن هيكل توزيعها يشكِّ خلكثر من ثلثي الدَّ ل أشبه اجلبائية متثِّ 

:حو التايلعباء االشرتاك على النَّ أ
.ل ا املستخدممان االجتماعي يتكفَّ من أساس االشرتاك يف الضَّ 25%√
.ل ا العاملتماعي يتكفَّ مان االجمن أساس االشرتاك يف الضَّ 9%√
.مان االجتماعي حصة صندوق اخلدمات االجتماعيةمن أساس االشرتاك يف الضَّ 0.5%√

:التايلوميكن إظهار توزيع نسبة االشرتاكات االجتماعية حسب اجلدول 
توزيع نسبة االشتراكات االجتماعية بالجزائر : 2-4الجدول 

حصة العاملحصة المستخدمالفرع
دوق الخدمات حصة صن

االجتماعية
المجموع

14%1.50%%12.5التامينات االجتماعية

1.25%00%1.25%حوادث العمل و االمراض المهنية

16%6.50%9.5%التقاعد

1.75%0.50%1.25%التامين على البطالة

1.5%0.5%0.5%0.5%التقاعد المسبق

34.5%0.5%9%25%المجموع

.2015من قانون المالية التكميلي 57المعدل و المتمم بالمادة 2000من قانون المالية لسنة 2لمادة ا: المصدر

ــــ ــــر اجلــــدول مكوِّ ويظِه ـك يكــــل اجلبايــــة بكونــــه نــــات بنيــــة نظــــام شــــبه اجلبايــــة، وجمــــاالت احلمايــــة االجتماعيــــة الشَّ ـة ذلـــ عالقـــ املة، و
.ماعيمة ألدائه االجتومن القدرات املدعِّ ،من مدخالته

.2000من قانون المالیة لسنة 2المادة 1
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."كاة واألوقافالزَّ ، مؤسسةحويالت االجتماعيةالتَّ "زيز الحماية االجتماعية اعمة لتعالدَّ المرتكزات: الثانيالمبحث
ـل سـندً نميـة يشـكِّ ور االجتمـاعي لدولـة التَّ الـدَّ الفكرية االقتصـادية، أنّ باآلراءدة ولية املؤيَّ جارب الدّ التّ أثبتتْ  الـوظيفي ا لـألداء ا هاًم

اتمعــي، ويدعِّ ظــام اجلبــائي يفللنِّ  ال  ـ االجتماعيــة، وتلــك يــق أهدافــه اليتــه لتحقوترفــع مــن فعَّ ،ز مــن أدائــهخارجيــة تعــزِّ مــه مبرتكــزات ـا
ختلـف ظـام اجلبـائي وكـل اإليـرادات العامـة مباليت هي عبارة عـن إنفـاذ ملخرجـات النّ حويالت االجتماعيةها التَّ املرتكزات اخلارجية جتسد

اــاالت االجتماعيــة املتعــدِّ ل الدَّ تــه، مــن خــالل تكفُّــقلــيص مــن حدَّ مصــادرها، بإنفاقهــا يف حماربــة الفقــر والتَّ  ـة ب دة، مثــل دة واملتجــدِّ ولـ
فظـة علـى دريب املهـين واحملاكوين والتَّـعليم والتَّ شغيل والضمان االجتماعي واحلماية الصحية واألمنية، وتعزيز فرص التَّ ضمان العمل والتَّ 

ــقافــة وتطويرهــا، وكــل مــا يســتهدف التَّ الثَّ  مرتبطــة بــدور دولــة ،املة واملســتدامة وإرســاء تلــك احلقــوق كواجبــات أساســيةنميــة البشــرية الشَّ
ام مــن خــالل توجيــه وختصــيص اإلنفــاق العــ2، والتزامهــا باالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة1نة يف منظومتهــا املؤسســية الوطنيــةنميــة ومتضــمِّ التَّ 

اــاالت األساســية ـك  باإلضــافة إىل قــدرات غــري ،ظــام اجلبــائي يف حتســني وجتويــد منــاخ األعمــالاملرتبطــة جبملــة األداء الــوظيفي للنِّ ،لتـل
ا يقتضـي اإلسـالمية، ممـَّواألوقـاف)مؤسسـة الزكـاة(اعمـة مـن صـندوق الزكـاةقـدرات الدَّ تقليدية جمتمعية أصلية يف البيئة اجلزائريـة مثـل ال

اتمعي من خالل ماواملعزِّ ،ظام اجلبائيات اخلارجية عن هيكل النِّ ث مضمون تلك املرتكز حب ئه  :يليزة ألدا
.)شغيل واحلماية االجتماعيةالتَّ (فقات العموميةبالنَّ اعمة لألداء اجلبائي املرتكزات الدّ √
.ماية االجتماعية املستدامةمرتكز √

.)شغيل والحماية االجتماعيةالتّ (فقات العموميةبالنّ داء الجبائي اعمة لألت الدّ االمرتكز : المطلب األول
وظيــف ومحايــة العمــل شــغيل والتّ دعــم التّ (حــويالت االجتماعيــة أو ختصــيص اإلنفــاق العــام للمجــاالت االجتماعيــة، مثــل تــؤدي التّ 

ـا وتعزيز قدراته املعرفية والثّ ا وأمنيً ال صحيً والعمَّ  اتمعيـة العموميـةلع واخلـدمات العموميـة لتلبيـة املتطلَّ قافية واإلبداعية، وتـوفري السِّ ات  ـ )ب
جتماعيــةقيــد بالعدالــة االوالتَّ ،ت بــالتزام اإلنصــاف اجلبــائياشــد، إذا مــا متَّــاألداء اجلبــائي الرَّ فــع مــن مرتكــزاتا يف الرَّ فــاعال وأساســيً ادورً 

السياســـة وأن تكـــون تلـــك املرتكـــزات أســـاسائيـــة،يفيـــة القريبـــة والنَّ كـــل مناطقـــه احلضـــرية والرِّ وتعـــمُّ ،
عطـاء السياسـة، بإنمـوي املسـتدامفـاه االجتمـاعي ضـمن إعمـال دور الدولـة التَّ حملاربـة الفقـر واحلـد مـن تبعاتـه، ولتحقيـق الرَّ اإلسرتاتيجية

دة للسياســـة االقتصـــادية، والـــيت أشـــار إليهـــا كالـــدور
Kaldor َّالت حتقيــق معــدالت منــو عاليــة وختفــيض معــدَّ يفلــة واملتمثِّ ،ع الســحري للسياســة االقتصــاديةيف منوذجــه الــذي يــدعى بــاملرب

دارة احلكـــماشـــد يف دائـــرة إظـــام اجلبـــائي الرَّ النّ وملكانـــة ،3ضـــخم وحتقيـــق االســـتقرار يف ميـــزان املـــدفوعاتدالت التَّ البطالـــة، وختفـــيض معـــ
خمرجات منظومة املالية امل ملدخالت و اف من خالل جتويد األداء الشَّ هدفية املسامهة الكربى يف حتقيق األتكامله باملالية العامة الوظيو 

ـــدّ تد و ، والـــيت حتـــدِّ العامـــة ـــة التَّ ضـــبط ال ـــوظيفي لدول ـــور ال ـــة بوصـــفها تنظيًم ـــانمي ـــة املتطلَّ مكلَّـــاجمتمعًي بـــات االجتماعيـــةف بضـــمان تغطي
قتصـاد بـات املبـادرة احلـرة واع ملبادئ ومتطلَّ تتسِّ دولة القواعدنَّ ، وألوقاتالعمومية على خمتلف املستويات ويف كل األكفل باألعباءالتَّ و 

.، مرجع سبق ذكره2008من الدستور الجزائري لسنة 59إلى 54من المواد1
.1986من فھرس حقوق اإلنسان، إعالن الحق في التنمیة، األمم المتحدة، 4، 3، 2المواد 2

3Thomas, Jean Paul: Les politiques économiques au XXème siècle, Paris armant colin, 1994.
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حويالت االجتماعيةنفاذها للتّ ، فإن إااال االجتماعي خصوصً ، و انموي عمومً بني عدَّ من كوا فاعال،السوق
بهـا فقـات هـي نفقـات يتطلَّ تلـك النّ نَّ ، ذلـك أظهـور قطـاع خـاص فاعـلو اقتصـاد السـوقهو تدعيم وتكامـل لقيـام احلريـة االقتصـادية و 

اق ضـروري لقيـام اقتصـاد السـوق كاإلنفـاق علـى البنيـة نفـ، أو إالدبلوماسيةالعدالة و ن و مفاع واألة بالدِّ قفقات املتعلِّ مثل النّ ولةوجود الدّ 
لـه تـأثري كل أصنافهنفاق العام ب، فاإل1الصحةعليم و ، مثل اإلنفاق على التَّ قأو إنفاق مكمل القتصاد السو اهلياكل القاعديةحتية و التَّ 
ّ حينمــا يــؤطَّ ،ي املســتداممــو االقتصــادجيـايب علــى حتقيــق النُّ إ ــر بقواعــد الرت فــع مــن الطاقــة و فيــؤدي إىل الرَّ املشــيد الّش

منـو نتاجيـة الـيت تعكـس مباشـرة علـىملال الثابت عن طريـق املشـاريع اإلس افاق االستثماري يساهم يف تكوين رأن، فاإل
هــذا مــا ، و نتــاجذي يســاهم يف تطــوير عائــد عناصــر اإلنتاجيــة العمــل الــيهــدف إىل رفــع إجتمــاعيحــويلي االنفــاق التَّ اتج الــوطين واإلالنّــ

نمية هدف لعملية التَّ يلية االجتماعية تساهم يف بناء رأس املال البشري كأساس و حو فقات التَّ النّ نَّ إ.2ينعكس على زيادة الناتج الوطين
، وإتاحـة تقليل الفوارق االجتماعيـةو ثريها على حتقيق العدالةخصيصات يف تأة تلك التَّ اءالية وكف، و يرتبط ذلك بفعَّ املة املستدامةالشَّ 

يف األجـــل الطويـــل، هـــو مـــا أثبتتـــه 3مـــو االقتصـــادياعمـــة الســـتدامة النّ احلمايـــة االجتماعيـــة الدّ الفـــرص املتســـاوية يف اإلنتـــاج والعمـــل و 
، وعلــى 4البحــث العلمــيعلــيم و حتيــة والتّ االجتمــاعي علــى البنيــة التّ نفــاقيب لإلنــت األثــر اإلجيــااحلديثــة الــيت بيَّ مــو منــاذج النّ نظريــات و 

ا بالقـدرة االسـتيعابية ارتباطهـ، و جيابيـة، مـع مراعـاة حمـددات تلـك اآلثـار اإلعلى حتقيـق االسـتقرار االقتصـاديشغيل وتقليص البطالة و التَّ 
ــمبــ، و مويــلمبصــادر التّ الوطنيــة و  ــدى التزامهــا بالّش اتمعيــة العامــة احملاســبة قابــة واملســاءلة و وخضــوعها للرّ مــوال العامــة،ة األفافية وحاكمي

فقـات التحويليـة اجلوانـب يف مسـار النّ تلـك ىل فحـص ظام اجلبائي، وهو ما يـدفع إومكملة لألداء الوظيفي للنِّ داعمةمرتكزاتل لتشكِّ 
:ىلرق إطباملنظومة اجلزائرية من خالل التَّ 

.املةاحلماية االجتماعية الشَّ يل و شغحويلية يف دعم التَّ لتَّ فقات اات النَّ مرتكز √
.االجتماعيةبات احلماية ات الصناديق اخلاصة يف ضمان تغطية متطلَّ مرتكز √

ـــشـــغيل و حويليـــة فـــي دعـــم التَّ فقـــات التَّ ات النَّ مرتكـــز :أوال حويليـــة فقـــات التَّ ارتبطـــت خمصصـــات النَّ : املةالحمايـــة االجتماعيـــة الشَّ
عايـة الرِّ شـغيل و ات االجتماعية يف جمال التَّ لتغطية املتطلب،عائدات اجلباية البرتوليةفطية و ر اإليرادات العامة النّ بتطوُّ ، عية باجلزائراالجتما
نمويـة مج التَّ اخل، عـرب الـربا...أمني االجتمـاعي، ومحاية الطفولـة والتَّـدريب املهينالتَّ كوين و عليم وإتاحة فرص التَّ ، وتوفري جمانية التَّ الصحية

:منهانموية و املخططات التَّ نمية و ضمن عرب مراحل التَّ ا بفوائض اجلباية البرتولية دخلي ارتباطً وسع يف دور الدولة التَّ اليت طبعت بالتَّ 
اجتماعيـة كارثيـةكـة تِر عن احلقبة االسـتعمارية ثت اجلزائر ورِ : ركة االستدماريةالمعالجة آلثار التّ حويالت االجتماعية التّ مرتكزات )أ

ــو أرامــل وأيتــام وأمــراض فتاكــة، و وأميــة منتشــرة بشــكل رهيــبقعدفقــر مــوذات أعبــاء ثقيلــة مــن  فــة رف بدائيــة وأنشــطة ضــعيفة ومتخلِّ حِ
ــ تركيــز جهودهــا حللحلــة تلــك ولــة و ل الدّ ا جعــل مــن حتميــة تــدخُّ ممّــاخل،...، ومهجــرين والجئــني يف بلــدان أخــرىمــةمهدَّ ة و مســاكن هشَّ

.، بتصرف182- 181مدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، دراسة تحلیلیة وتقییمیة، مرجع سبق ذكره، ص ص ال: عبد المجید قدي1
اآلثار االقتصادیة لسیاسة اإلنفاق الحكومي، دراسة تطبیقیة قیاسیة لنماذج التنمیة االقتصادیة، مكتبة حسن العصریة للطباعة : ولید عبد الحمید عایب2

.138، ص 2010ن، والنشر، بیروت، لبنا
3Santiago Herrera: Public expenditure and Growth policy, research working paper N° 4372, world Bank, 2007, p 2.
4François Adam: Finance publique 2eme édition, Dalloz, paris, 2000, p 425.
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د كمفهــوم متجــدِّ االجتماعيــة  نميــة االقتصــادية و الل خمططــات التَّ االجتماعيــة مــن خــلهــا مرتكــز السياســات االقتصــادية و جع، و القضــايا
:2طاتمن تلك املخطَّ ، و 1نميةملسارات التَّ 

الفــوارق طــار القضــاء علــى يف إتنميــة املنــاطق احملرومــةط ذلــك املخطـَّاســتهدف :1969-1967ول للفتــرة ط الثالثــي األالمخطَّــ√
.3مليار دج11اجلهوية بتخصيص مبلغ 

وفـك العزلـة عـن املنـاطق يـف حيـاء الرِّ وإلتأمني فـرص العمـطمن أهداف ذلك املخطّ :1973-1970ول باعي األط الرُّ المخطّ √
.مليار دج30تخصيصكثر عدالة للمداخيل ب، وحتقيق توزيع أبات البالددريب مع متطلَّ تكييف وسائل التّ ، و الفئات الفقريةائية و النّ 
مـــن ضـــمن !!كـــراهر مـــن االســتغاللية واإل جمتمــع متحـــرِّ بنـــاء و اســـتهدف ترقيــة الفـــردو :1977-1974بـــاعي الثـــاني ط الرُّ المخطّــ√

.مليار دج100رت ب صات قدِّ خمصَّ 
حيــاة مــن أجــلاســتهدف حتســني املعيشــةو ط مــن أجــل حيــاة أفضــل،ف مبخطّــرِ ُعــ:1984-1980ول ط الخماســي األالمخطّــ√

.مليار دج250ر ب ص يقدَّ من ضمن خمصّ ،املراكز اجلامعية، وإنشاء عديد اجلامعات و أفضل يف التّ 
مليار 550صات قدرهاقل مبخصَّ النَّ كن و ، والسَّ نمية الفالحيةاستهدف حتسني التَّ :1989-1985المخطط الخماسي الثاني √

.هداف، ولذلك مل تكتمل تلك األ1986فطية سنة زمة النّ ه اصطدم باألدج، لكنَّ 
غـري :1998-1989الفتـرة فطيـة والمأسـاة الوطنيـة خـاللاعمة للحماية االجتماعية بفعل األزمة النّ تزعزع المرتكزات الدّ )ب
ــنّ ايــار أأنّ  خاصــة بعــد سلســلة ،جتماعيــةت االحــويالقلــيص مــن التَّ التَّ و وجهــاتىل مراجعــة تلــك التَّ أدى إ1986فط ســنة ســعار ال
اعيــة خــالل مرحلــة زمــة االجتمم األاملي، وتفــاقُ البنــك العــقــد الــدويل و صــندوق النّ : وليــةت بإشــراف املؤسســات الدّ صــالحات الــيت متَّــاإل
يون تفـاع عـبء الـدُّ وتزايد عجـز املوازنـة، وار مو االقتصاديتدهور معدل النُّ ضخم و ، والتَّ ىل ارتفاع سنوي للبطالةت إسعينات اليت أدَّ التِّ 
داء االجتمـاعيبـائي لتـدعيم األصـالح اجل، ووضـع قواعـد لإلعمشـكال الـدّ درجيي ملختلـف أقليص واإللغاء التّـا أدى إىل التّ ، ممّ جيةر ااخل

بلـغ ، و 4رجـو فع من احلصيلة الضـريبية وختفـيض حجـم اإلنفـاق اجلـاري خاصـة األ، للرَّ هرب الضرييبحماربة التَّ جة و وحتفيز املؤسسات املنتِ 
.1998سنة %30ل البطالة معدَّ 
بفعـل االرتفـاع اهلـام :2014-2001للفتـرة روف المعيشـية ن الظـُّتحسـيتعزيز الحمايـة االجتماعيـة و عي إلى مرتكزات السَّ )ج
ك حتقيـق احتيـاطي كذل، و %3ل اتج احمللي اخلام مبعدَّ اليت سامهت يف ارتفاع النَّ ، و 2000من سنة ابتداءً عائدات اجلبائية البرتوليةيف 

نعــــاش اإليف برنــــامج لــــةنمويــــة املمثَّ طــــات التَّ ىل املخطَّ جــــوع إالرُّ ، متَّ مليــــار دوالر لــــنفس الســــنة119جنــــيب بلــــغ هــــام مــــن الصــــرف األ

، 1996رق في ظل التحوالت العالمیة، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، المغرب العربي في مفترق الط: يبراھیماإلعبد الحمید 1
.231ص 

.55، ص 1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1980- 1968التجربة الجزائریة في التخطیط والتنمیة :عبد اللطیف بن اشنھو2
.، بتصرف149، ص 1982یل االقتصادي واالجتماعي، الجزائر، الدل: المؤسسة الوطنیة للنشر واإلشھار3

4Mustafa mekideche: L’Algérie entre économie détente et économie émergente, essai sur la conduite des reformes
économiques et perspectives (1986-1999), édition dahlab, 2001, p 67.
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-2010مـــو االقتصـــادي برنـــامج توطيـــد النُّ و ،2009-2005مـــو كميلـــي لـــدعم النُّ الربنـــامج التَّ ، و 2004-2001االقتصـــادي 
.روف املعيشيةك الربامج لتعزيز احلماية االجتماعية وحتسني الظُّ سعي تل، و 2014

رئيسـية هـي هـدافستهدف هذا الربنامج حتقيـق ثالثـة أا: 2004-2001نعاش االقتصادي األهداف االجتماعية لبرنامج اإل)د
وي وإعــادة تنشــيط الفضــاءات زن اجلهــواالبطالــة ودعــم التَّــاحلــد مــن، و خلــق مناصــب عمــلوى املعيشــة و حتســني مســتو احلــد مــن الفقــر

خصيصـات مـن خـالل التّ ،تـةائمـة واملؤقَّ موزعـة علـى مناصـب العمـل الدَّ ،منصب شـغل850.000توقع هذا الربنامج خلق يفية، و الرِّ 
ىل لبطالـة إ، وهـو مـا أدى إىل تقلـيص نسـبة االفالحـةشـغال العموميـة و األحتيـة و ، على غرار البنيـة التَّ غلاهلامة للقطاعات املستوعبة للشُّ 

.2005سنة 15.3%
حـويالت االجتماعيـةوسـع يف التَّ التَّ متَّ :2009-2005مـو االقتصـادي نة في برنـامج دعـم النّ هداف االجتماعية المتضمَّ األ)ه

ـمن خـالل التّ  مـن قيمـة %45.5ي بنسـبة ، أمليـار دج1908.5كان مببلـغ ىل حتسـني ظـروف معيشـة السُّ
.2010سنة %10ىل ل البطالة إا قلص معدَّ ، ممّ الربنامج

ــ:2014-2010مــو االقتصــادي هــداف االجتماعيــة فــي برنــامج توطيــد النّ األ)و ــركَّ مليــار دوالر286خم ز هــذا الربنــامج الضَّ
ـي ـاالرُّ نمية البشـرية و على دعم التَّ  حداث مـع حتديـد هـدف اسـت،مليـار دج10122بقيمـة %47.7مـن خـالل ختصـيص نسـبة ،ق

%8.39علـيم العــايل نســبة التّ ص للرتبيــة و قتصــاد املعرفـة حيــث خصِّـتطـوير امنصـب شــغل يف خمتلـف القطاعــات، و ماليــني03ثالثـة 

ئة ويئة اإل، %4.2لألمن و ،%2.8للصحة و  .%13.29النقل و %17للسكن و ، %2.45قليم وللبي
:تلك الربامج العمومية ميكن توضيحه باجلدول التايلل البطالة يف ظل تقليص معدَّ شغيل، و كفل بالتّ فحص التّ إنَّ 

.2014-2001نموية للفترة طات التَّ ل البطالة ضمن المخطَّ شغيل و تقليص معدَّ ر التَّ تطوُّ : 3-4الجدول
/السنوات
20012002200320042005200620072008200920102011201220132014البيان

االستثمار 
العمومي

257.39452.93532.58639.05806.84992.2814421973192621214

حجم العمالة 
النشطة ب 

دجالمليون
9.0759.3059.5409.78010.02710.26710.51410.80110.54410.81210.99711.32911.56911.802

حجم العمالة 
المشغلة بالمليون

دج 
5.1995.4625.7415.9766.2226.5176.7717.0029.4729.7359.97710.22410.47810.738

%معدل البطالة
27.30

25.7023.7017.7015.3012.3011.8011.3010.201009.2709.7509.43209.015

.2014-2000لفترة الخاصة بالحسابات االقتصادية ل760/2015و 609/2012نشرية رقم مركب من معطيات الديوان الوطني لإلحصاء،: المصدر
.76، 74صص 2011، و 181-180، ص 2008نك الجزائر لسنة تقارير ب* 
www.IMF.org/pdf، متاح على الموقع 2012، العمالة ومعدل البطالة في الجزائر، فيفري 22/12تقرير صندوق النقد الدولي رقم * 

www.IMF.org/pdf
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ىل إ2001ســنة %27.30ل البطالــة مــن حــويالت االجتماعيــة قــد ســامهت يف ختفــيض معــدّ التّ نّ أالهعــوتظهــر معطيــات اجلــدول أ
)مشــغل553900(نصـف مليــون جتــاوز مخسـة ماليــني و لة مـن خــالل تلــك الـربامجحجــم العمالـة املشــغَّ نَّ وأ،2014سـنة 09%

تقطب منهــــا قطــــاع مؤقتــــة اســــمــــل دائمــــة و مبناصــــب ع)مشــــغل3716000ل ، شــــغَّ 2014-2001(مــــو برنــــامج توطيــــد النُّ نّ وأ
.%37ن نسبة عما يزيد الصحةعليم و والتَّ ،دارات العموميةاخلدمات العامة واإل

ســاة الوطنيــة خــالل تســعينات القــرن املاضــيرت املأأثَّــ: 2014-2001تــرة خــرى خــالل الفِ كفــل بالجوانــب االجتماعيــة األالتَّ )ز
ظــروف ا نـتج عنـه ونيـة ممّـارتفـاع حجـم املدي، و وليـةاخلضـوع لسياســات املؤسسـات الدّ فطيـة و لنّ منهـا األزمـة امـع عوامـل عديـدةاحتالفهـو 

اتمــع، فــأدَّ رت علــى فئــاثّــأمــةمعيشــية متأزِّ  ئح  ـن شــرا ـعة مـ اسـ 1ريــافســكان األ%68فقــري مــنهم 6.360.000ىل وجــود ت إت و

حني اب، مسـرَّ رهـن، ضـحايا إ، املـرض، وفيـات األطفـال مفقـودو ميـةد األبعـاد، األلدية تعاين مظاهر الفقـر متعـدِّ ب177متواجدين يف و 
اخل، وكـل تلـك ...طري الطـيبأبشـبكات الكهربـاء والغـاز، نقـص التَّـبطميـاه الشـرب، عـدم الـرَّ مرتبط باملأساة الوطنيـة، انعـداممن العمل

معاجلـة ملفـات املفقـودين كفـل بعـائالت و التّ ، ومتّ 2010حـويالت االجتماعيـة سـنة نـت التَّ قـد مكَّ ، و ر الفقـرنة يف مؤشِّ املظاهر متضمّ 
متّ ، و ملــف10400ســاة الوطنيــة وملفــات تســريح العمــل املــرتبط باملأملــف13332رهــاب هم باإلملــف، ومــن تــورط أبنــاؤ 6478

ـــالــرّ  ســـنويا200.000كـــوين املهـــين بلـــوغ عــدد خرجيـــي التّ متّ و ،%86بشــبكة الصـــرف الصـــحي و %93روب بنســـبة بط بامليـــاه الشَّ
2015ىل إ2000حة حيث ارتفعت من سـنة االرتقاء بنفقات الصّ متّ و ،20142طبيب خمتص سنة 10.000استهداف بلوغ و 

ــ، ممّــمــرة10.86ضــعف ةحــدى عشــر ، أي زيــادة تقــارب إ3مليــار دج381ىل مليــار دج إ35.1مــن مبلــغ  ر ا أدى إىل حتســني مؤشِّ
ــنفــاق علــى الرِّ نصــيب الفــرد مــن اإل ــعايــة الصــحية وفًق دوالر ســنة 330ىل إ2000دوالر ســنة 184مــن ،رات البنــك الــدويلا ملؤشِّ

عليم يف ضمان التّ وموسعة لتشمل حمو األمية، و فقد كانت ضخمة ،كوينالتّ عليم و ت االجتماعية يف قطاع التّ حويالا التّ مّ أ،20104
علـــيم قطـــاع التَّ منتســـيب بنـــاء ، وكـــذا كـــل أوازم املدرســـية ســـنوياســـر املعـــوزة لشـــراء اللـــمـــن خـــالل مـــنح اإلعانـــات املاليـــة لألائيـــةاملنـــاطق النّ 

ا مَّـأ،5املتوسـطاالبتـدائي و عليمطعام على مستوى التَّ قل املدرسي واإل، و توفري النَّ اخلدمات االجتماعيةمدرس و يستفيدون من منحة التَّ 
كفل باألطفال احملرومني من األسر ، والتَّ دج3000مببلغ عانة شهريةختصيص إ، فقد متَّ قنيشخاص املعوَّ ضامن الوطين لأليف جمال التَّ 

ل ىل تغيـري معـدَّ ت تلك اجلهود إوقد أدَّ 6دج1600/ دج 1300ر ب مبنحة شهرية تقدَّ ،سنة19ىل غاية سن والطفولة املسعفة إ
ـــمعـــدَّ  رتيـــب نـــة وتمكا، غـــري أنّ %17.1ىل إ%22.98مـــن 2010-2000خـــالل الفـــرتة ،ر الفقـــر البشـــريل اجلزائـــر علـــى مؤشِّ

ّ مـر تـدهورً ليـزداد األ7اعامليًـ72حيـث رتبـت باملرتبـة ،اجلزائر ال يعكس تلك اجلهـود بـت خـالل حيـث رتِّ ،تيـب بعـد تلـك السـنةا يف الرت

1PUND (2001): La Corte de pauvreté en Algérie, p14.
www.premierministre.gov.dz، على الرابط 2010اكتوبر21ملحق بیان السیاسة العامة، : مصالح الوزیر األول2
.2015و2000مقارنة بین المیزانیة التقدیریة في كل من قانون المالیة لسنة 3
www.data.albankdawli.org، متاح على الرابط 2012مؤشرات التنمیة األساسیة لسنة : البنك الدولي4
.، بتصرف297- 286، ص 2008تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة ، الجزائر سنة : اآللیة اإلفریقیة للتقییم من قبل النظراء5
.، بتصرف342نفس المرجع، ص 6
.2012تقریر التنمیة البشریة لعام 7

www.premierministre.gov.dz
www.data.albankdawli.org
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34الربازيـل يف املرتبـة و 20فرنسـا يف املرتبـة و 15، يف حني كان ترتيـب كوريـا اجلنوبيـة دولة184صل من أ96بالرتبة 2012سنة 

.1341اهلند و 123فريقيا وجنوب إ92يف املرتبة تركياو 
ــهفقــات العموميــة الضــخمة للفــرتة مل يقابلــن النَّ ، تظهــر أ2014-2000مؤشــرات مربــع كالــدور لالقتصــاد اجلزائــري للفــرتة نّ إ ن حتسُّ

ــــلتَّ بــــدليل حمدوديــــة ا،مطــــابق ــــغــــري يف بعــــض املؤشِّ مــــو ل النّ معــــدَّ يف، و 2014رات أرات، وتراجــــع خطــــري يف مؤشِّ
4.5-%إىل%6.19ميــزان املــدفوعات لــنفس الفــرتة ، و %2.1إىل2014تراجــع ســنة %2.7كــان 2001االقتصــادي لســنة 

ـتلـك او ،%9.1ىل إ%27.3ل البطالة من معدَّ و %5.7إىل %4.2ضخم ل التَّ معدّ و  يد املـال ليـات ترشـرات تـدفع فعـال إىل آملؤشِّ
ن سياسـة سعار البرتول، ولكن لتخفيض معدل اهلدر والفساد لقدرات داعمة لألداء اجلبـائي، إذ ال يعقـل أالعام ليس فقط الخنفاض أ

ل اجلزئيـة العموميـة لالقتصـاد الـوطين مَّـعم الـذي تتحن الـدَّ ، وأعشـوائي، وهو دعـم مفـرط و امليار دج سنويً 300ف الدولة عم تكلِّ الدّ 
ّ بكل قطاعاته .2مليار دج1500ر سنويا مببلغ ، يقدَّ ...املياهالكهرباء و عليم العايل و بية والتّ ، الرت

و حســـابات ل الصـــناديق اخلاصـــة، أمتثِّـــ: بـــات الحمايـــة االجتماعيـــةالصـــناديق الخاصـــة فـــي ضـــمان تغطيـــة متطلَّ مرتكـــزات:ثانيـــا
ولـة مـن خـالل شـاط االجتمـاعي للدّ نّ الغطيـة االجتماعيـة و ، ولضمان التّ جر اجلبائيلألظام امليزاين قدرات داعمةخصيص اخلاص بالنِّ التّ 

لها االت  ّ (متوي عويضـات للحركـة والتّ عانـات اإلبكة االجتماعيـة و توسـيع الشَّـة و الوطين لصاحل الفئات الضعيفة، واهلشَّ ضامنالتّ بية و الرت
ـــ)عايـــة الصـــحيةتـــدعيم الرِّ اجلهويـــة، و  اجتماعيـــة اقتصـــادية و ان االجتمـــاعي كحـــق مـــن حقـــوق اإلنســـان وضـــرورةملتوطيـــد احلـــق يف الضَّ
خفيـف ، وانعـدام األمـن االجتمـاعي والتَّ االستبعاد االجتماعيقدم، وأداة مهمة للقضاء على الفقر وانعدام املساواة و والتَّ نميةلتحقيق التَّ 

ظم ة الـنُّ فافييقتضي ش،شخاصاألفالضمان االجتماعي استثمار يف ،زياملساواة االجتماعية دون متي، وتعزيز تكافؤ الفرص و تهمن وطأ
ففــي ،احلمايــة االجتماعيــة، وأداء آليــات الضــمان االجتمــاعي و داء اجلبــائي، كأســاس لــرتابط األ3االســتدامة الضــريبيةاإلداريــة واملاليــة و 

ان منظمـة منهـا بلـد، و مان االجتمـاعيمسـامهات الضَّـو ظـام اجلبـائيامل بـني قـدرات النِّ الشَّـبط املتكامـل و الـرَّ ن املتقدمة يتمّ معظم البلدا
2011، و لـــت الضـــرائب املباشـــرةعـــاون االقتصـــادي الـــيت مثَّ التَّ نميـــة و لتَّ ا

يف كوريـــا %23.3و،يف ايطاليـــا%26و،يف فرنســـا%31.8نســـبة ، و يف بلجيكـــا(Pib,32.8%)مجـــايل اتج اإلكنســـبة مـــن الّنـــ
، متَّ حـويالت االجتماعيـةخصيصات بامليزانية العامـة السـنوية للتّ ضافة للتّ اجلزائر فباإلامّ ، أ4ملكسيكيف ا%8.9يف تركيا و%22.2و
عــة علــى عــدة قطاعــات وزاريــة ميكــن مــن ، موزَّ 5و حســاب ختصــيص خــاصصــندوقا خاصــا أ19كثــر مــن تســعة عشــر اســتحداث أمتَّ 

دامة رســاء ضــمانات اســت، وإدائأل مقومــات داعمــة لتجويــد ، أن تشــكِّ اشــدخــالل االلتــزام بــاحلكم الرَّ 
:املة من خاللاحلماية االجتماعية الشّ 

.2014تقریر التنمیة البشریة لعام 1
، ملف یحمل من موقع المجلس الشعبي الوطني على الموقع 2011، المنشور بتاریخ أكتوبر 2011جانفي 05للتحقیق في أحداث : تقریر اللجنة البرلمانیة2

www.apn.dz 31إلى 12، ص ص.
.من توصیة األرضیات الوطنیة للحمایة االجتماعیة: 5إلى 3المواد من 3
2012مایو 20مكتب منظمة العمل الدولیة، جنیف، سویسرا، 4
.مع كل قانون مالیة، فإن ضبط عددھا وأموالھا بدقة یواجھ صعوبة مھما كانلكثرة التغیرات المدخلة على ھذه الحسابات من دمج أو إلغاء أو إعادة الفتح 5

www.apn.dz
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التوسـع نّ حيـث أ: ضـامن الـوطنيالتَّ قة بالحمايـة االجتماعيـة و المتعلِّ شبه الجبائية للصناديق الخاصةترشيد الموارد الجبائية و )أ
مــدونتها وتطوُّ فصــاح عــن ب ضــرورة إرســاء قواعــد اإل، يتطلَّــاموع مــن ختصــيص املــال العــيف اللجــوء هلــذا النّــ

فافيةر الشّ يوفِّ ، و طورات احلديثةف مع التَّ خضوعها لنظام حماسبة عمومية مكيَّ بشكل دوري، و 
اا لتكــون داعمــة للماليــة العامــة ة، و د قواعــد واضــحة للمســاءل، وحيــدِّ موال امليزانيــة العامــةبــأ ـدر ـن قـ ادة مـ تف ـ االسـ يم  ـ عظـ ت ية  ـؤول مسـ ـل  حتمـ

اتمعي العامالرُّ حضر و طور والتّ ، وإرساء مقومات التّ الوظيفية يف حماربة الفقر .قي 
ناديق فصـاح عـن وضـعية الصـكن اإلميُ : 30/06/2013غاية قة بالحماية االجتماعية إلىالمتعلِّ وضعية الحسابات الخاصة )ب

، مــن خــالل إظهــار معطيــات الوضــعية 1قــة باحلمايــة االجتماعيــة ضــمن الــدوائر الوزاريــةخصــيص اخلاصــة املتعلِّ و حســابات التّ ، أاخلاصــة
:التايلكما يوضحه اجلدول ،30/06/2013ىل غاية فقات واألرصدة إاملالية باإليرادات والنّ 

.30/06/20133لى غاية لحماية االجتماعية إقة باة المتعلِّ وضعية الصناديق الخاص: )4-4(الجدول 
.مليون دج: الوحدة

%النسبةالرصيدالنفقاتاإليراداتالصندوق الخاص
صندوق تضامن الجماعات 

%296384.3242.329614299ةالمحلي

صندوق بعنوان األمالك 
99.99%445.9406.93.9المخصصة للثورة الزراعية

%5039.43058.81980.639تعويض ضحايا االرهاب
%12658.4282.312376.197التضامن الوطني

%2834.102834.1100ترقية الصحة الحيوانية
%55039.2055039.2100االستعجاالت الطبية

ترقية التمهين و التكوين 
%32320.956.732264.299.7المتواصل

%91612.889033.22579.628ضحايا استكمال الهوية الوطنية
%109007083381735دعم القرض المصغر

%14.7014.7100الجزائر عاصمة للثقافة العربية
%825008250100مربي المواشي و صغار الفالحين

%5954.805954.8100مكافحة السرطان
92%5881.7426.85454.9دعم األندية المحترفة

الصندوق الوطني للضمان 
%10128.1010128.1100االجتماعي

86%2697381.52315.5تلمسان عاصمة للثقافة العربية
%000100حماية المراة المطلقة
85%279842.240644.2239198تنمية الهضاب العليا

99.8%5097.510.15087.4تعويض مصاريف النقل بالجنوب
37%34105.4328311274.4دعم تشغيل الشباب

.2014تقرير مجلس المحاسبة لسنةعلىطالب بناءً الإعدادمن : المصدر

30/06/2013وضعیة مجمل حسابات التخصیص الخاص للفترة إلى غایة 1
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مكَّ مل تت،تظهر املعطيات أدناه أن الصناديق اخلاصة حتوي قدرات مالية ضخمة
ل عليــه كمــا تــدُّ ،بــات االجتماعيــةســع فيــه املتطلَّ الســنوات الســابقة عديــدة يف الوقــت الــذي تتَّ ، و صــيد املتبقــيســبة العاليــة جــدا مــن الرَّ النِّ 

جتميـد و ا يؤكـد تفـاقم الفجـوة بـني االحتياجـات االجتماعيـةمؤشر الفقر البشري ممـَّ، و نمية البشريةرات ترتيب اجلزائر على مؤشر التَّ مؤشِّ 
.عجيل برتشيد هذه املنظومة املاليةىل التّ ا يدعو إ، ممّ 

.تدامةالمستعزيز الحماية االجتماعية كاة واألوقاف في تدعيم األداء المجتمعي و مؤسسة الزّ مرتكزات:المطلب الثاني
اة{: لقوله تعاىل،على كل مسلماتعبديً اتعد فريضة الزكاة فرضً  آُتوا الزََّك ة َو وا الصَّالَ َأِقيُم من أركان بناء هي ركن ركني و . 1}َو

ام الصالةقيإِ و ا رسول اهللا حممدً ال اله إال اهللا وأنّ شهادة أنّ : اإلسالم على مخسينَ بُ "م سلَّ يب صلى اهللا عليه و ، كما قال النَّ سالماإل
وهي من العقائد اإل،2رواه البخاري ومسلم"ليه سبيالاستطاع إالبيت ملنْ وم رمضان وحجُّ صو كاة يتاء الّز إو 

دة يف كل عة ومتجدِّ كاة واسعة الوعاء ومتنوِّ ، وفريضة الزَّ 3سالم دين الدولةاإلبأنَّ د إىل منظومة مؤسسية تقرُّ ، والذي يستنِ اجلزائري
عروض التجارة : جاريةم، وزكاة الثروة التِّ الغناإلبل والبعري و : لنقود والذهب والفضة والثروة احليوانيةزكاة ا"شمل تَ ، و مكانزمان و 

وراق األ: ل املستحدثةوامواألالركاز،وزكاة املعادن و مار واملنتجات احليوانية والعسل والثروة املعدنية والبحرية،روع والثِّ الزُّ : والثروة الزراعية
كاة ترب نظام الّز يع، و 4"...الت الصناعيةاألدوات واآلواملهن احلرة، وإيرادات العقاراتوالسندات، وأرباح كسب العمل واألسهماملالية

، من شيدد الرتَّ ائدة يف قواعالرَّ ميزية الفعالة و ذات اخلصائص التَّ نظمةحصيل، وجماالت اإلنفاق من األل وميعاد التّ من حيث املعدَّ 
هلا معدَّ ذلك أنَّ . وتوسيع وظائفها األدائية،5نظمة اجلبائية، وسامهت يف تطوير األالعدالة االجتماعيةفافية و والشّ خضاعحيث اإل
يها دقات للفقراء واملساكني والعاملني علإمنا الصّ ": ن الكرمي، قال تعاىل، قد ضبطت أصنافها بنص القرآختصيصهاإنفاذها و وجماالتِ 

لومو  لفة ق ملؤ . 6"اهللا عليم حكيمبيل فريضة من اهللا و قاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السَّ الرِّ يفو ا
ا ارتقــت إليــه البشــرية يف تضــمني حقــوق جمــاال ممّــوســعَ أمــم واحلضــارات بــلْ رقــى األأ

ل مرتكــزات كــربى لــيس حملاربــة الفقــر بــل ة تشــكِّ اكــنات الدوليــة، فمنظومــة مصــاريف الّز يف املــدوَّ بعــاد الفقــرإنســان وضــبط جمــاالت و اإل
ــبعــاد التّ و أرية مجعــاء مــن خــالل مشوهلــا واتســاعها لكــل جوانــب احلمايــة االجتماعيــةشــالبإلســعاد املة املســتدامة وفقــا لرتتيــب نميــة الّش

:ل مدعم باملرتكزات التاليةم شامِ منظ
.حتديد أصناف نفقات الزكاةضبط و مرتكزات √
.فاوت االجتماعيالتّ مرتكزات تدعيم معاجلة الفقر و √
.كافل االجتماعيمرتكزات مؤسسة األوقاف يف استدامة التّ √

من سورة البقرة110اآلیة 1
.64فتح الباري بشرح صحیح البخاري، مرجع سبق ذكره، ص : ابن حجر العسقالني2
.ائري، مرجع سبق ذكرهمن الدستور الجز2المادة 3
السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة االجتماعیة بین النظام المالي االسالمي والنظام المالي المعاصر، دراسة مقارنة، دار الفكر دور: الجملمصطفىھشام 4

.25و24، ص 2007الجامعي، 
.4ق ذكره، ص الجبایة، شبھ الجبایة، الجمارك، أمالك الدولة، مرجع سب: د بن عیسىیسع5
من سورة التوبة60، 59اآلیات 6
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اليت فقات االجتماعية ق ألصناف النّ خباصية الضبط املسبَ كاةلّز تنفرد منظومة ا: كاةتحديد أصناف نفقات الزّ مرتكزات ضبط و : أوال
:تضم

اتمـعة و رحية الفئـات الضـعيفة واهلشَّـضم هذه الشّ تو :الفقراء)أ ـن  ـة م الواسـع دة والضـابطة للمفهـوم سـع لكـل املعـايري احملـدَّ ، وتتَّ احملروم
.احلاليةولية رات الدّ املسكني باملؤشِّ للفقري و 

م الفئـات حاال من سـابقه يف سـلَّ يسرُ لذي هو أاىل املسكنييق لفرز الفئات االجتماعية من األفقر إهو تصنيف دقو :المساكين)ب
.احلاجة االجتماعيةكليفية و ر على إعمال ضوابط العدالة والقدرة التَّ ا يؤشِّ ، ممّ االجتماعية

ِّ :ن عليهـاالعـاملو )ج كفـل بــه لتـؤدي األعمـال املطلوبــة ؤسسـة وظيفيــة هلـا قـدرات ذاتيــة يف إرسـاء عملهـا والتَّ مؤسسـة الزكـاة منَّ أوتبــني
إذ،يف التَّ ليــه منظومــة اجلبايــة اجلزائريــةإترتــقِ ملداء الــوظيفي نهــا، وهــو ســبق يف األم

قــرار حقــوق العــاملني إفــإنّ رىحصــيلة اإليــرادات العامــة العاديــة، أو مــن جهــة أخــ2009حــويالت االجتماعيــة ســنة جتــاوزت قيمــة التَّ 
ــأهــو مــن عليهـا ــشــيد الــذي يرتقــي علــى مرات الرتَّ فضــل مؤشِّ وحــي املعنــوي يف نه اجلانــب الرُّ منــه يتضــمَّ مشــلْ ، لكونــه أداءر العمــل بــاألؤشِّ

ّ ا جيعله أ، ممّ سواءالعامل عليها على حدٍ و دافع الزكاة .شيد الوظيفيكمل من معايري الرت
للزكــاة عــد االجتمـاعي ليكـون البُ ،احلكومـاتلألفـراد واجلمعيــات و وليــةليشـمل اإلعانـات الدّ صــنفســع هـذا اليتّ و :المؤلفـة قلـوبهم)د

عظم ا يف احلمايـة االجتماعيـة بـأا وعامليًـا دوليًـ، ليكون هلـا بعـدً و اجلغرافيةرق أو اجلنس، أو الدين أعلى أساس العِ صنيفيرتقي على التّ 
ظمــة تــدعي أنكمــا جيــري يف،غــراض املشــبوهةاألذالل و عيــة واإلبقــة باحملبــة وبــالقلوب وبــالود واإلخــاء، ال علــى أســاس التّ لِّ املتع،صــورها

ط مبـا فيهـا مصـر وسبقية بلدان الشرق األو ،رائيل من جهةولية األمريكية لكل من إسن اإلعانات الدّ ن تقارِ يكفي أحضر، و قدم والتّ التّ 
.نساين واالجتماعي للزكاةعد اإلف مسو البُ واألردن لتعرِ 

بــــل أمشــــل وأكمــــل ،نميــــة البشــــريةة للتّ يساســــوباخليــــارات األمن االجتمــــاعيكفــــل بــــاألف إىل التّ يهــــدِ وهــــو جمــــال: قــــابالرِّ يفــــ)ه
ـــممّـــ مـــن قيـــود الســـجناء وتـــوفري األ، وفـــكِّ حـــرريـــراد مـــايل للمســـاعدة علـــى التّ ، فـــرض إ1ية املســـتدامةنميـــة البشـــر لت إليـــه نظريـــة التَّ ا توصَّ

ـحـرر العادلـةات التّ حركـو ، واملساعدة على اسـرتداد احلقـوقاالجتماعي االسـتعباد كسـلوكِ س االضـطهاد و ، حـىت ال يسـتبد الظلـم ويتأسَّ
.املضطهدينراء و يف الفق

اـا سـواء ، وأنون الذين وقعوا يف شراك املديونيـةم املديّ اإلمجاع الفقهي على أوهي فئة متَّ :نالغارمو )و بع ا بت كانـت دوافـع تلـك ألزمـو
إنفـاذ اخل، أ...واج أو العـالج أو امللـبس أو املسـكندانة من أجل الزّ ، كاالستشخصيةاالستدانة خاصة و 

.2عمال اخلري الواسعةعليم والعالج وأطوع والصلح والتّ أعمال التّ 
االنّ أكد الفقهاء أ: في سبيل اهللا)ز ا  كـاة يف ر للزَّ خـ، وهـو سـبق آ3فاعالـدِّ ، واملرابطني علـى محايـة األمـن و ق بتجهيز اجليشيتعلَّ هذ

اتمعيـة الدّ ا من مقاربة كـربى تـدرج حفـظ انطالقً ،منرصد ميزانية حلفظ األ ـة  احلماي ـة و اعي تم االج ـة  نمي اس للت ـ أس اع ك ـدف ـن وال ائمـة األم

. یمكن مقارنة ھذا الجانب بأبحاث اماراتاسن بخصوص نظریة الخیارات األساسیة1
.، بتصرف17،18،19، ص ص 1978أحكام الزكاة على ضوء المذاھب األربعة، اإلصدار األول، دار السالم، : عبد هللا ناصح علوان2
.142، ص 1991زكاة عبادة مالیة وأداة اقتصادیة، دار المعارف، ال: أحمد إسماعیل یحي3
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العامـــة الصــناعي والصـــحي وحفــظ االســـتثمارات، ومحايــة املمتلكـــات الغـــذائي و ى ذلــك حلفـــظ األمــن االقتصـــادي و ، ويتعـــدّ املســتدامةو 
.ةواخلاص

وقــال رســول اهللا صــلى اهللا و غــريه، يف طلــب العلــم أو العمــل أهــو املســافر املنقطــع عــن بلــدهو عنــد مجهــور العلمــاءو : ابــن الســبيل)ح
فــرادخصــص ليشــمل ضــمان حريــة تنقــل األالتّ ســع هــذايتَّ ، و "، فهــو يف ســبيل اهللا حــىت يرجــعمــن خــرج يف طلــب العلــم": ســلمعليــه و 

ـل ألـا حـق متَّ كاةصارف الّز متويلها من مو  ـة ب نح أو م ـة  إعان ا  ـ على أ ليس  ا جيعـل ممّـ،صـناف السـابقةإقـراره مـن رب العـاملني لكـل األ، 
.املة واملستدامةواالستثماري واحلماية االجتماعية الشّ مويليداء التّ ة للقدرات الفاعلة يف األكاة منصّز من ال
ة يف ضمان احلماية تساهم مؤسسة الزكاة بقدرات داعم: ماية االجتماعية المستدامةكاة في ضمان الحت مؤسسة الزّ مرتكزا:ثانيا

ـــا هادورً ؤديتــاالجتماعيــة، و  حتقيـــق و فري املنــاخ االســـتثماري املالئــمالسياســـي الــذي يســاهم يف تـــو قــايف، و ًم
اتمعي ار  تقر :املستويات التاليةنافسية االقتصادية علىز التَّ الذي يعزِّ ،االس

.قافية املستدامةالثَّ نمية االجتماعية و ملسامهة يف التّ ا√
.القضاء على املشكالت املرتبطة به، و ثارهآاحتواءاحلد من انتشار الفقر و √
.احلد من الصراع الطبقي السليب، و الدخولفجوة التفاوت يف توزيع الثروات و تقليص √
.احملدودة الدّ ، و لفئات احملرومةمني االحتياجات الكفائية لتأ√
.1ضمان االستقرار االجتماعي، و √

ع تنــوُّ و القــدراتهلــذه اآلليــات و لقبــول االجتمــاعي الواســعكــاة او صــندوق الّز يف إنشــاء مؤسســة الزكــاة أ2جــارب الدوليــةثبتــت التَّ لقــد أ
عانـة الطالـب وإ، وإصـالح بيـوت الفقـراء واأليتـامشـغيلالتّ مهـني و مدرس والتّ بية والتّ ية، مثل املستوصفات الطِّ تماعجماالت تغطيتها االج

ترفـــع مـــن حصـــيلتها نْ واســـتطاعت أاالســـتثمار للقضـــاء علـــى البطالـــة،نشـــاء صـــناديقوتكـــرمي العـــامل الفقـــري، ورعايـــة اإلعاقـــة وإالفقـــري
.باستمرار

مجــايل خل الـوطين اإلمـن الـدَّ %14ىل إ%10كنسـبة بــني 2012حصــيلتها املفرتضـة بـاجلزائر لسـنة نَّ بـأالدراسـات أكـدتأنّ رغـمَ 
ن تبقــى ، وال يعقــل أاشــدظــام اجلبــائي الرَّ داء االجتمــاعي للنِّ هــذه القــدرات جيــب أن تــدعم األلــذلك فــإنَّ ، و 3مليــار دوالر28تتجــاوز 

ان احلمايـة االجتماعيـة طر املؤسسية خارج نطاق املالية العامـة الوظيفيـة لضـم، واألتلك القدرات الضخمة ضمن االهتمامات اهلامشية
.املستدامةاملة و الشَّ 

تطویر الدور التمویلي واالستثماري واالقتصادي لمؤسسة الزكاة في االقتصادیات الحدیثة، مشروع مقترح لتطویر صندوق الزكاة الجزائري، : صالح صالحي1
.17- 16ص ، 2012لسنة 12مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، العدد 

.الخ...تم ذلك في عدید البلدان مثل الجزائر، مصر، األردن، قطر، لبنان، والكویت2
.صالح صالحي، نفس المرجع السابق3
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ّــ: وقــافمؤسســة األمرتكــزات: ثالثــا ر ابتكــانظــام الوقــف ، و 1باملنفعــةصــرف التّ ه حــبس العــني علــى ملــك الواقــف و يعــرف الوقــف بأن
ف من العطاء والنفع العام و ضروبا من اخلري و الرب واإلحسان جتلـى يف بنـاء اليت أسست ألصنازت به احلضارة اإلسالمية مؤسسي متيَّ 

املصانع و خزنات املياه ويف حفر اآلبار و مد قنوات الري لألراضي الفالحية، و يف إنشاء دور العلم وإقامة املستشفيات و املصحات 
مرتكـزاتبق يف إرسـاء السَّـفقـد نـال نظـام الوقـف ، 2...النـاسو بناء املساجد و مؤسسات التعليم و جمالس العلم ونشر أحباثها لعامـة

ــالتَّ  ن نظــام الوقــف قــدرات تضــمَّ قــد و ، 1972القــادة ســنة قبــل أن يصــبح هــذا األمــر حمــل انشــغال اخلــرباء و املة واملســتدامةنميــة الّش
و صـدقة جاريـة أ: نقطـع عملـه إال مـن ثـالثإذا مـات ابـن آدم ا": سـلم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه و معنويةحتفيزية إلنفاذه مادية و 

ــ، و 3"يــدعو لـهصــاحلٌ و ولــدٌ ، أنتفــع بــهيُ علـمٌ  هــو حتويــل جلــزء مــن "عريـف االقتصــادي للوقــف التّ العلمــاء الصــدقة اجلاريــة بــالوقف، و ر فسَّ
الفئــات ، و حتياجــات اجلهــاتعوائــد لتلبيــة امنافعهــا مــن ســلع وخــدمات و صُ ختصَّــىل مــوارد تكافليــة دائمــةروات اخلاصــة إخول والثَّــالــدُّ 

قتصــاد ســاس االأالــذي يعــدُّ كــافلي اخلــرييمنــو القطــاع التَّ ا يســاهم يف زيــادة القــدرات اإلنتاجيــة الالزمــة لتكــوين و ، ممَّــاملتعــددة املســتفيدة
قاعــــدة اهلياكـــــلعايــــة االجتماعيــــة، توســــيععلـــــيم، الصــــحة، الرِّ التّ "جماالتــــه ع الوقــــف و ولتنــــوُّ ،4"ســــالمياالجتمــــاعي يف االقتصــــاد اإل

مـة يف جمـال اعبرز القـدرات الدّ من أهو، و ه حظي بدور كبري يف معظم بلدان العامل يطلق عليه بالقطاع الثالثنَّ فإلذا "اخل...ساسيةاأل
حتقيـق يفو تمـعخفيض من الفقر واحتواء آثاره وتأ، ويف التَّ الثقافيةنمية االجتماعية و التّ 

ـمقتضـينّ ، ولذلك كله فـإ5املسامهة يف ضمان االستقرار االجتماعيو الرتابط األسري والتكافل العائلي املة ات احلمايـة االجتماعيـة الّش
حقيـق ساسـي لتأتعزيز احلماية االجتماعيـة كمـدخل ل،يئة اجلزائريةكاة واألوقاف يف البومنظومة الّز قة بني منظومة اجلباية الرّاشدةاملتناسو 
.ةاملستداماملة و نمية الشّ التّ 

.83، ص 1986، 3المجتمع المتكافل في اإلسالم، دار السالم للنشر والتوزیع، القاھرة، ط: عبد العزیز الخیاط1
،1996توراه، جامعة محمد الخامس، المغرب،، رسالة دك1994إلى 1748ویة من لولة العة بالمغرب في عھد الدّ یثقافللحیاة ادور الوقف في ا: لسعید بوركبةا2

.22ص 
.رواه اإلمام مسلم3
.638المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص : صالح صالحي4
.657نفس المرجع، ص 5
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.المحافظة عليهااشد في حماية البيئة و لجبائي الرّ ظام االنّ مرتكزات: المبحث الثالث
ــأيفاشــد ظــام اجلبــائي الرّ والــدعائم األساســية الــيت يســتند إليهــا النّ ظهــار املرتكــزاتق هــذا املبحــث إىل إيتطــرَّ  امل دائــه الــوظيفي الّش

ـالتّ و اشـدداخل االرتباط بني احلكم الرّ س مجوهري يعكِ ، كبعد أساسي و للبعد البيئي ميـة نيـرتجم دور دولـة التّ املة املسـتدامة، و نميـة الّش
تمعيـة استغالل املوارد انصاف يفدهور الصحي وإرساء قواعد اإللوث البيئي والتَّ ، مبحاربة التَّ احملافظة عليهااملستدامة يف محاية البيئة و 

صوري طار التَّ ، وإذا كانت اخللفية الفكرية لإليادية للدولةدوات السِّ مج عالج خماطر الكوارث البيئية والطبيعية يف األود،صنافهابكل أ
ام اجلبــائي ظــصــوري للنِّ طــار التّ إظهــار مكونــات اإليس هلــا يف الفصــل األول مــن هــذه الدراســة، فــإنَّ ســأالتَّ ، قــد متَّ ظــام اجلبــائي البيئــيللنِّ 

مـــن حيـــث املبـــادئ البيئيـــةاملؤسســـي للجبايـــة طـــرق إىل اإلطـــار املفـــاهيمي و ب التَّ ه يف محايـــة البيئـــة تتطلَّـــضـــبط وحتديـــد دعائمـــ، و البيئـــي
ــة الضــابطة للوعــاء اجلبــائي البيئــي الواســعالقواعــد القانونيــو  مــن ظــام اجلبــائي البيئــي بــاجلزائرىل بنيــة هيكــل النّ زة وإ، وذو اخلصــائص املمّي

بـائي البيئـي حلمايـة البيئـة كمرتكـزاتحفيـز اجليف التّ "حملاسـبة اخلضـراء"عمال نظام احملاسـبة البيئيـة سوم ومن حيث إحيث الضرائب والرُّ 
:ما نتناوله يف اجلوانب التاليةهوو ظام اجلبائي البيئيلنِّ ل، ذاتية

.احملافظة عليهاالبيئة و اشد يف محايةالبيئي الرّ ظام اجلبائي اتية للنّ الذّ املرتكزات√
.يف حتديد املسؤولية االجتماعية للملوث الدافع"احملاسبة اخلضراء"اللتزام باحملاسبة البيئية دعائم ا√

.المحافظة عليهافي حماية البيئة و البيئيظام الجبائي اتية للنِّ الذّ المرتكزات: األولالمطلب 
طراف ومعاجلاته وخمرجاته لألاشد يف مدخالتهقواعد احلكم الرّ مستوعب لمفهوم شامل وواسع و كاشدظام اجلبائي البيئي الرّ النّ إنَّ 

ســوم عــن مفهــوم الرّ جلبائيــة، خيتلــفا، ويف إجراءاتــه احملاســبية البيئيــة و ه وهيكلــهزة يف وعائــنظــام لــه خصوصــيات مميّــهــو،ذات العالقــة
نميــة ســنة التَّ حــدة املعــين بالبيئــة و ، بعــد مــؤمتر األمــم املتَّ نمويــةالتَّ األدبيــات االقتصــادية و يفتــداوهلا ســوم البيئيــة الــيت متَّ و الرّ ، أيكولوجيــةاإل

كامـل مـع مبـادئ احلكــم التَّ ىل ، يرتقـي إز بنظـام جبـائي بيئـين تتميَّـ، جيـب أاملسـتدامةاملة و نميـة الشَّـمرتكـزات التَّ نَّ أل، وذلـك 1992
ه  واالنضـــباط بـــ، مـــن خـــالل اإلفصـــاح اجلبـــائي البيئـــي اجلبايـــة اخلضـــراءلمحاســـبة اخلضـــراء و لم أساســـيةدعـــائِ اشـــد ويســـاهم يف إرســـاء الرَّ 

ــساســي لتحكمــدخل أ ظــام يســاهم يف عــالج حــاالت ن مفهــوم النِّ املة املســتدامة، وألنميــة الشَّــطة التَّ نشــفافية اجلبائيــة البيئيــة ألقيــق الشَّ
ي، الطاقـــة ا(ختلفـــة املوعــاء اجلبـــائي البيئــي بـــاجلزائر يف القطاعــاتلت اتشــتُّ 
املنازعـات يف حصـيل واملراقبـة و بالتّ فة املكلَّ تهت هيكله اجلبائي وهيئإىل تشتُّ يؤديا، ممّ )والغابات والسياحةقل، الصناعة والفالحة،والنّ 

:حاطة بتلك اجلوانب نتناول ما يلي، ولإليةة اجلزائر ، واحملاسبية واجلبائية والقضائياملنظومة القانونية
.احملافظة عليهااشد مدخل أساسي حلماية البيئة و ظام اجلبائي البيئي الرّ صوري للنّ طار التّ اإلفصاح عن اإلمرتكزات√
.مفهومه، أصنافه، طرق تقديره‹مرتكزات الوعاء اجلبائي البيئي √
.ئي باجلزائرظام اجلبائي البيمرتكزات هيكل النّ √
.مرتكزات هيكل العقوبات اجلزائية البيئية√
.حصيل اجلبائي البيئيمرتكزات التّ √
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: المحافظـة عليهـااشـد مـدخل أساسـي لحمايـة البيئـة و ظـام الجبـائي البيئـي الرّ صـوري للنّ طـار التّ اإلفصاح عن اإلمرتكزات: والأ
تــه املؤسســية الــيت تضــبط ن، ومدوَّ مبادئــهكــز علــى اإلفصــاح والوضــوح يف مفاهيمــه و يرتراشــد، أنْ ظــام اجلبــائي الّ ء البيئــي للنّ دايقتضــي األ

ـــلضـــرائب املكوِّ او ســـومهيكـــل الرّ ه و د وعـــاءوحتـــدِّ  دالا، ومواعيـــد فرِض ـ ـه ومعــ ـة ـلـ والفصـــل يف مراقبتهـــالـــة بتحصـــيلها و ها واجلهـــات املخوَّ ـنـ
اا، و  ازع :حو التايلل فيه على النَّ هو ما نفصِّ من

لعالقــة هــم املفــاهيم ذات انتطــرَّ :1اشــدظــام الجبــائي البيئــي الرّ ساســية المرتبطــة بالنّ والمبــادئ األالمفــاهيم)أ
:حو التايلعلى النّ د حتدَّ اجلزائرية ولية و ومبادئه باملنظومة الدّ ظام اجلبائي البيئيبالنّ 

:ىل ما يليق إبائي البيئي نتطرَّ ظام اجلة بالنّ ذات العالقاملفاهيممن مجلةو : المفاهيم)1-أ
س فيــه البيئــة هــي اإلطــار الــذي ميــارِ : منهــاالــيت حاولــت ســياقة مفهــوم البيئــة و املفــاهيمعــاريف و دت التّ تعــدَّ : مفهــوم البيئــة)1-1-أ

ر يــؤثِّ ر اإلنســان و يتـأثَّ بــة، و املـاء واهلــواء والرتُّ مثــل،للحيـاةمــن العناصـر املتكاملــة الالزمــةن جمموعـةهـذا اإلطــار يتضــمَّ و ،اإلنسـان نشــاطه
أا"حدة للبيئة فعرفهابرنامج األمم املتَّ ما، أ2فيها َّ االجتماعيـةتعين جمموعة املـوارد الطبيعيـة و ب جـل إشـباع مـن أاملتاحـة يف وقـت معـني

مكونـات فيزيائيـة وكيميائيـة ا يضـمنه مـن مبـ،فيـه اإلنسـان مـع غـريه مـن الكائنـات احليـة، أو هي اإلطـار الـذي حيـىياحلاجات األساسية
مــن املــوارد الطبيعيــة الالحيويــةن البيئــة تتكــوَّ و حيصــل منهــا علــى مقومــات حياتــه، وبيولوجيــة، واجتماعيــة وثقافيــة واقتصــادية وسياســية و 

بــني هــذه املــوارد وأشــكال التفاعــلمبــا يف ذلــك الــرتاث الثقــايف،احليــوانواحليويــة كــاهلواء واجلــو واملــاء واألرض وبــاطن األرض، والنبــات و 
."املعامل الطبيعيةوكذا األماكن واملناظر و 

، اهلـواءاملـاء"ىل أي مـن األوسـاط البيئيـة ه إضـافة أو إدخـال أي مـادة غـري مألوفـة إلوث علـى أنّـيعرف التّ :لوثمفهوم التّ )2-1-أ
 ّ غيـري ا مـا يصـاحب هـذا التّ غالبًـو ،تلـك األوسـاطوخـواصدوث تغيـري يف نوعيـةتؤدي تلـك املـادة عنـد وصـوهلا لرتكيـز مـا إىل حـو "بةالرت

.3أو غري مباشرة على كل ما هو موجود يف الوسط البيئي،نتائج ضارة مباشرة
كـل و جكـل مـادة أو منتـو ، وبصـفة أعـمْ حويـل أو االسـتعمالاجتـة عـن عمليـات اإلنتـاج أو التّ كل البقايا النّ هيو :فاياتالنّ )3-1-أ

د الّنفايـات4خلص منه أو بإزالتـهخلص منه أو يلزم بالتّ أو قصد التّ ،خلص منهائز بالتّ منقول يقوم املالك أو احل فايـات النّ منهـاو ، وتتعـّد
اها والنّ املنزليــــة و  ـ ـا شـــ فايــــات والنّ بيــــةالطّ و فايــــات اخلطــــرة، ونفايــــات نشــــاطات العالجيــــة والنّ فايــــات اخلاصــــة،فايــــات الضــــخمة، والنّ مـــ
.اخل...اهلامدة

أو بتــدخل العنصـــر ،)الكــوارث الطبيعيــة(وازن البيئــي نتيجـــة لعوامــل طبيعيــة ذاتيــة قــد خيتــل التّــ:وازن البيئــيل التّــاخــتال)4-1-أ
نــــه يــــتم علــــى حســــاب جمتمــــع إفمــــاذا حتقــــق يف جمتمــــعإاالقتصــــاديفــــاهالرَّ نّ ، إ)1982-بيجــــورثــــر آ(كمــــا قــــال بــــذلك البشــــري  

عجالن العیاشي، تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة، حالة الجزائر، الملتقى الدولي تقییم اثار برامج : من مداخلة الباحثتم االقتباس1
.، مرجع سبق ذكره2014- 2001االستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و االستثمار و النمو االقتصادي 

، 2007، شكر رجب، الدار الجامعیة اإلسكندریة، قضایا معاصرةسیاسات نظم"اقتصادیات الضرائب :، شكري رجب العشماويعثمانسعید عبد العزیز2
.414ص

.8صمرجع سبق ذكره،طعمة، دور السیاسة الضریبیة في مكافحة تلوث البیئة،محمد علي محمد3
.ییر النفایاتسمتعلق بت12/12/2001المؤرخ في 01/19من القانون 3المادة 4
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ـــ(فقـــد يكـــون ،ط االقتصـــادي املمـــارسشـــاحســـب النّ لـــوثالتّ د أصـــناف، وتتعـــدَّ 1..).خـــرآ اأو نوويًـــاكيمائيًـــأواأو إحيائيًـــابيولوجًي
.و اجلوول يف الرب أو البحر أوالدّ للحدوداعابرً و أاحمليً لوث، وقد يكون التّ )اخل...اإشعاعيً 

يف و ولة يف تلك احلمايةىل تفعيل دور الدّ وإi،ئةىل محاية البيظرة إر النّ م اجلباية البيئية بتطوُّ ر مفهو تطوَّ : مفهوم الجباية البيئية)5-1-أ
ــعلــى ألــذلك عرفــت ، و ث بتكاليفهــاحتميــل امللــوِّ  ــ، والــيت متتــاز عموًم بكوــا اقتطاًع بــدون اجباريًــإاا 

احلكومــات عملهاتسـتدوات الـيتهـي األـا كمـا عرفـت أيضـا علـى أ. 2ىل محايـة البيئــةج ضـمن وعـاء يهـدف مـن خاللـه إ، ينـدرِ مقابـل
ــللحــد مــن إنتــاج امللوِّ  أــر بعــد ذلــك املفهــوم لــيالمس هيكلهــا اجلبــائيتطــوَّ ، و 3لوكيات املضــرة بــاحمليطثــات البيئيــة والسُّ ـى  ـت علـ اوعرفـ

4جـراءات ضـريبية حتفيزيـة، وإتـاوات أو إارسـومً و ضـرائبن ، وهذه اإلجراءات تتضـمَّ ثري على البيئةاليت هلا تأجراءات اجلبائيةجمموعة اإل

ــمث منتجــات، خــدمات(اءهــا ســم وعجــراءات اجلبائيــة الــيت يتَّ ا آخــر بعــض أصــناف الوعــاء، وعرَّ المســت تعريًف
.5ثري سليب على البيئةبكونه ذو تأ)بعاثاتجتهيزات وان

ا واملبـادئ املتضـمنة رة دوليًـوتشمل املبـادئ املقـرَّ : اشديئي الرّ ظام الجبائي البصوري للنّ طار التّ التي يستند عليها اإلالمبادئ)2-أ
:شريعية اجلزائريةنة التّ يف املدوَّ 

يقـــع البشـــر يف صـــميم ‹[:6ن مجلـــة مبـــادئ عامـــة منهـــاتضـــمَّ و :›نميـــةإعـــالن ريـــو بشـــأن البيئـــة والتّ ‹وليـــة المبـــادئ الدّ )1-2-أ
نميـة جيـب إعمـال احلـق يف التّ ‹، ›منتجـة يف وئـام مـع الطبيعـةهلـم أن حييـوا حيـاة صـحية و ، وحيـقنمية املستدامةقة بالتّ االهتمامات املتعلِّ 

ـــبشـــ،علـــى حنـــو يكفـــل الوفـــاء تســـعى الســـلطات و ينبغـــي أنْ ‹.›املقبلـــةألجيـــال احلاليـــة و البيئيـــة لف باالحتياجـــات اإلنســـانية و كل منِص
ــالوطنيــة إىل تشــجيع اســتيعاب التّ  هج القاضــي بــأن يكــون يف احلســبان الــنّ األدوات االقتصــادية آخــذةً ، واســتخداماكــاليف البيئيــة داخلًي

ـــ،لـــوثعـــن التّ املســـئول املراعـــاة الواجبـــة للصـــاحل العـــام، ودون اإلخـــالل إبـــالءمـــع ،لـــوثل مـــن حيـــث املبـــدأ تكلفـــة التّ هـــو الـــذي يتحمَّ
.]›ولينياالستثمار الدّ جارة و بالتّ 

.7›نوع البيولوجيب إحلاق ضرر معترب بالتّ ينبغي على كل نشاط جتنُّ ‹:نوع البيولوجيمبدأ المحافظة على التّ )1-2-أ
الـيت ، و بـاطن األرضرر بـاملوارد الطبيعيـة كاملـاء واهلـواء واألرض، و لّضـب إحلـاق اجتنُّـ‹: مبـدأ عـدم تـدهور المـوارد الطبيعيـة)2-2-أ

. ›نمية املستدامةبصفة منعزلة يف حتقيق التّ ؤخذجيب أن أال تُ نمية، و أ من مسار التّ جزء ال يتجزَّ تعترب يف كل احلاالت 
ــ‹:مبــدأ االســتبدال)3-2-أ لــو  شــاط األخــري حــىت و ، وخيتــار هــذا النّ ا عليهــار بالبيئــة بــآخر يكــون أقــل خطــرً هــو اســتبدال عمــل مِض

.›ما دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع احلماية،فته مرتفعةكانت تكلُ 

1 OCDE.    interdépendance économique et écologique, op-cit, p10.
2 OCDE: environmental taxes and green tax reform, op-cit, p 17-18.
3 Ibid.
4 Conseil français des impôts: N° rapport sur la fiscalité et l'environnement , op-cit, p2.
5 Ibid, p12.

.4، 3، 2، ص، مرجع سبق ذكره1992دة المعني بالبیئة و التنمیة ریو دي جانیرو تقریر مؤتمر األمم المتح6
.یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة19/07/2003المؤرخ في 03/10من قانون 3المادة 7
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طــات والــربامج اد املخطَّ نميــة املســتدامة عنــد إعــدالتَّ قــة حبمايــة البيئــة و تيبــات املتعلِّ اه دمــج الرتّ جيــب مبقتضــ‹:مبــدأ اإلدمــاج)4-2-أ
.›تطبيقهاالقطاعية و 

قنيــات يكــون ذلــك باســتعمال أحســن التِّ و ‹:تصــحيح األضــرار البيئيــة باألولويــة عنــد المصــدرشــاط الوقــائي و مبــدأ النَّ )5-2-أ
.1›صرفالتّ ل مصاحل الغري قبا بالبيئة مراعاةكبريً اق نشاطه ضررً يلحيلزم كل شخص ميكن أنْ ولة، و وبتكلفة اقتصادية مقبرةاملتوفِّ 

دابري الفعليـة تـأخري اختـاذ التّـا يفقنيـة احلاليـة سـببً التّ و ا للمعـارف العلميـةقنيـات نظـرً التّ ر أال يكـون عـدم تـوفّ ‹:مبدأ الحيطـة)6-2-أ
.›يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولةاجلسيمة املضرة بالبيئة، و ألضرار ناسبة للوقاية من خطر اوامل
ب يف إحلـاق الضـرر بالبيئـة يتسبَّ أو ميكن أنْ ،ب نشاطهل مبقتضاه كل شخص يتسبَّ الذي يتحمَّ و ‹:افعث الدّ مبدأ الملوِّ )7-2-أ

.›التها األصليةبيئتها إىل ح، وإعادة األماكن و قليص منهالتّ لوث و ت كل تدابري الوقاية من التّ نفقا
املشـاركة يف اإلجـراءات املسـبقة عنـد ، و يكـون علـى علـم حبالـة البيئـةاحلـق يف أنْ لكـل شـخص‹:مبدأ اإلعالم والمشاركة)8-2-أ

.›اختاذ القرارات اليت قد تضر بالبيئة
القواعـد القانونيـة و ولية حول البيئةلدّ ىل قواعد االتفاقيات اإويستند: بالجزائريللنظام الجبائي البيئياإلطار القانوني المؤسس)ب

:الوطنية
وهـي أسـاس منظومـة القـانون : ولية المتعلقة بااللتزام بحمايـة البيئـة والمحافظـة عليهـاقواعد المعاهدات واالتفاقيات الدّ )1-ب
ـــميـــة االقتصـــادية البنمبـــا يضـــمن تكامـــل التّ ،ر اإلجـــراءات واجلـــزاءات وبقيـــة األنشـــطة االقتصـــاديةطِّ ويل للبيئـــة الـــذي يـــؤ الـــدّ  س يئـــة، ويؤسِّ

اتفاقيـة اإلطـار ([كـاليف البيئيـة، ومـن هـذه االتفاقيـات ويل للتّ أثري الـدّ كاليف البيئية حبكم مستوى التّ جل متويل التّ للقواعد اجلبائية من أ
ــن التز ويتضــمَّ ‹، ›غــريات املناخيــةحــول التّ  لــه مــن تكــاليف ماليــة تتحمَّ االحتبــاس احلــراري مبــال تكــاليف ختفــيض الغــاز ذيامــات بتحمُّ
االتفاقيــة اخلاصــة باحلفــاظ علــى مــوارد الصــيد البحــري وتســيريها مــن قبــل ســفن ‹،›وليــة حــول قــانون البحــاراالتفاقيــة الدّ ‹،›اقتصــادية

وليــة حــول الدّ االتفاقيــة‹،›وليــة حــول محايــة اســتعمال جمــاري امليــاه العــابرة للحــدود والبحــريات الدوليــةاالتفاقيــة الدّ ‹،›أعــايل البحــار
›وليـــة حـــول محايـــة املنـــاظر الطبيعيـــة واألنظمـــة البيئيـــة املهـــددةاالتفاقيـــة الدّ ‹،›لـــوث اجلـــوي العـــابر للحـــدود ذي املســـافات البعيـــدة التّ 

.])اخل...›صحرولية حول مقاومة التّ االتفاقية الدّ ‹
شــريعات اخلاصــة وقــوانني املاليــة والتّ نة يف الدســتوراملتضــمّ هــي مجلــة القواعــد القانونيــة و : عــد القانونيــة الوطنيــة الجزائريــةالقوا)2-ب

اموعــة الوطنيــة(منهــا القواعــد القانونيــة لضــبط امللكيــة واملســؤولية عنهــابالبيئــة، و  ـك  ـي ملـ ـة هـ امـ لع ـة ا لكيـ ع وتشــمل املنــاجم واملقــالِ ،امل
قـل كمـا تشـمل النّ ،ق األمالك الوطنية البحرية واملياه والغابـاتوالثروات املعدنية الطبيعية واحلية يف خمتلف مناط،واملوارد الطبيعية للطاقة

ــأعــنمســئولةولــة الدّ (و، ...)قــل البحــري واجلــويوالنّ بالســكك  احلديديــة كــل مــواطن يف حبمايــةلمــن األشــخاص واملمتلكــات وتتكفَّ
. 2)اخلارج

.، مرجع سبق ذكره03/10من قانون 3المادة 1
.مرجع سابق2008من الدستور الجزائري لسنة24و 17المواد 2
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نميـة املسـتدامة للسـياحة ومحايـة والتّ فايـات ومراقبتهـا وإزالتهـا،النّ ومنها تسيري ،ق بالبيئة ومحايتهاتتعلَّ 1رسانة قانونية واسعةكما تشمل تِ 
ومحايــة املنــاطق اجلبليــة والطاقــة يف إطــار يعيــة وتعــويض الضــحايا،مني علــى الكــوارث الطبأوإلزاميــة الّتــ،نميــة املســتدامةالبيئــة يف إطــار التّ 

باتيـة واحملروقـات اتل النّ لبـذور واملشـاومحايـة ،نميـة املسـتدامةيف إطار التّ والوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث ،نمية املستدامةالتّ 
.واملناجم ومحاية املساحات اخلضراءواحملافظة عليها،ضدة باالنقراوبعض األنواع احليوانية املهدَّ واملياه

.طرق تقديرهصنافه،مفهومه، أ‹الوعاء الجبائي البيئيمرتكزات :ثانيا
ـالوعاء اجلبائي البيئي له خصوصـية خاصـةنّ إ:الجبائي البيئيمفهوم الوعاء )أ مـن ،سـاس واقعـة الضـرر البيئـيس علـى أ، بكونـه يؤّس

يت تفــرض عليهــا ق باختيــار املــادة الــالوعــاء يتعلَّــنَّ أبــات احلمايــة أيْ ، ومتطلَّ ثرهــا البيئــيلــوث وأتبــاط الواضــح بــني واقعــة التّ خــالل االر 
الوعــاء نّ ، وبــذلك فــإ›و الضــرر البيئــيلــوث أكلفــة احلمايــة مبقابــل حجــم التّ ت‹وتقــدير ذلــك الوعــاء ،هلــانشــأواحلــدث املالضــريبة البيئيــة

املنتجـــات الطاقويـــةيعيـــة و كـــذلك تســيري املـــوارد الطب، و غـــري املباشــرة علـــى البيئـــةلــوث وآثارهـــا املباشـــرة و ســـع ليشـــمل مصـــادر التّ لبيئــي يتَّ ا
اا الصــناعية و و  ـد املخلفــات الكيميائيــةاملقــدرة ســواء يف املــاء أو الرتبــة أو اهلــواء و و أاملقاســة ،االنبعاثــات امللوثــةمعــدات النقــل ذاتمعـ

نّ إ.2خمتلــف املــوارد الطبيعيــة، ســواء للشـرب أو ميــاه الصــرف الصــحي، والغابــات و صــنافهافايــات والضوضــاء وتســيري امليــاه بأوتسـيري النّ 
د هـذا املسـتوى عنـدما يتحدّ ، و لوث املسموح به اجتماعيامثل من التّ ى املستوى األزء الذي يتعدَّ ق باجللَّ حتديد الوعاء اجلبائي البيئي يتع

ق الوعــاء اجلبــائي البيئــي يتعلَّــنّ ، ومــن هــذا املــدخل فــإ3كلفــة احلديــة لتخفــيض الضــررلــوث مــع التّ كلفــة احلديــة لتخفــيض التّ تتعــادل التّ 
امجـة عـن رار الصـحية النّ ضـاملـوارد البشـرية، األ(دة ، املتعـدِّ مادة اإلخذ من فهو يتَّ ،باملفهوم الواسع للضرر بالبيئة

دة رار بـاملوارد الطبيعيـة املتجـدِّ ضـ، كمـا يشـمل اإل)امجة عن تصرف مـا مهمـا كـان مصـدرهو الكوارث النّ العمل، اإلنتاج أو االستهالك أ
ُ ضرار دة ويشمل أيضا األدِّ و غري املتجأ اـا أو ضـجيجها أو عوائـدها االيت حتـدث تلوثًـبتكاريةدثها املوارد الصناعية اإلاليت حت بعاث ـن ان م
ى ســبق لــذلك يتجلّــ، و و يف اهلــواءعلــى األرض أو يف باطنهــا أعلــى الكائنــات احليــة، ســواءٌ البيئــةو قات موادهــا الضــارة بالصــحةتــدفّ وأ

ـَن (:تعـاىلاهللا، فقـد قـالهـو املـاء باحليـاة كلهـا، و هـم عناصـرهبـني أوازننبيه هلذا الوعاء الواسع الذيسالمي يف التّ الفكر اإل َعْلنَـا ِم َج َو

.، وتشمل ھذه المنظومة القوانین التالیةمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا12/12/2001المؤرخ في 01/19رقمالقانون1
.المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة17/02/2003المؤرخ في 03/11رقم القانون 
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة19/07/2003المؤرخ في 03/10رقموالقانون 

.المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایا25/10/2003المؤرخ في 03/16والقانون رقم 
.ي إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة المناطق الجبلیة ف23/07/2004المؤرخ في 04/03رقموالقانون

.جددة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بالطاقات المت14/08/2004المؤرخ في 04/09والقانون رقم 
.المتعلق بالوقایة من األخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة25/12/2004المؤرخ في04/20لقانون رقم او

.المتعلق بحمایة البذور والمشاتل النباتیة في إطار التنمیة المستدامة06/02/2005المؤرخ في 05/03والقانون رقم 
.المتعلق بالمحروقات28/04/2005المؤرخ في 05/07والقانون رقم 
.المتعلق بالمیاه04/08/2005المؤرخ في 05/12والقانون رقم 
.المتعلق بحمایة بعض األنواع الحیوانیة المھددة باالنقراض والمحافظة علیھا15/11/2006المؤرخ في 06/15والقانون رقم 
.المتعلق بالمناجم في إطار التنمیة المستدامة01/05/2007المؤرخ في 07/02والقانون رقم 
.المتعلق بحمایة المساحات الخضراء وتنمیتھا المستدامة13/05/2007المؤرخ في 07/05والقانون رقم 

2 Chambre de commerce et de l’industrie, de Paris, un rapport sur la fiscalité environnementale se limiteur à encourager
l’écologie et l’invitation, septembre 1991, P33.

، مصر، 49القانونیة واالقتصادیة، جامعة المنصورة، العدد تقویم الضریبة كأداء لسیاسة حمایة البیئة، حالة مصر، مجلة البحوث: عمرو محمد السید الشناوي3
.421، ص2011أفریل 
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ــيٍّ  ٍء َح ــيْ ــلَّ َش ــاِء ُك أمحــداإلمــامرواه "اس شــركاء يف ثــالث املــاء والكــأل والنــارالّنــ: "قولــهمســلّ ســول صــلى اهللا عليــه و ، وورد عــن الرّ 1)الَم
اتمعية من حفظ للصحة واحليـاة االجتماعيـة و البيئهم مقومات سع لتشمل أتتّ وتلك اجلوانب  مـا يـنجم عنهـا مـن، و مصـادر الطاقـةة 

ار ال تكاليف اإلوحتمُّ مسؤولية االستفادة من مصادرها .ضر
لبيئـي مـن لـوث بالضـرر ايف مسعى ربط مصـدر التّ ،قد ساير الفكر اجلبائي اتساع الوعاء البيئيو :صناف الوعاء الجبائي البيئيأ)ب

:صناف التاليةتصنيفه لألخالل 
نبعاثـات الفعليـة سـواء يف اهلـواء أو ا مـع حجـم االخضـاع الضـرييب تناسـبيً ر اإلحيـث يقـدَّ : ثـةالضرائب على االنبعاثات الملوِّ )1-ب

.2رضاملاء أو األ
اـا ، أر الوعـاء حسـب هـذا الصـنف بقـدر الضـرر علـى الصـحةيقـدَّ و : الضرائب علـى المنتجـات)2-ب نفاي ـا أوملوثاو 

.3ثارها اخلارجيةخلص منها أو تصحيح آمبا يؤدي إىل التّ 
وألرفـــع الضـــرر البيئـــي،يتحـــدد الوعـــاء مبقابـــل االســـتفادة مـــن قيمـــة اخلـــدمات املـــؤداةو : تـــاوات علـــى الخـــدمات المـــؤداةاإل)3-ب

.4و من مجع نفاياتهالتخلص منه أ
و دة أخذ من استغالل املوارد املتجـدِّ تاوات اليت تتّ واإلسوم والضرائبوهي كل الرّ : الضرائب على استغالل الموارد الطبيعية)2-ب
لـوث البيئـي أو ، إمـا بتعـويض التّ و ضرائبفيتم فرض إتاوات أو رسوم أ، وعاءً )اخل...البرتولالغابات، املياه، واملعادن، و (دة ري املتجدِّ غ

ن تكون مـن مكونـات الوعـاء ، يفرتض أالبرتولية يف نظام اجلباية البرتولية اجلزائريةتاوة اإل، ولذلك فإنّ 5جيال القادمةإلثبات حقوق األ
لكوا  ئي  ئي البي توضـحه اإلحصـائيات ابالنفـاذ كمـادً ، كونـه مهـدَّ جيـال القادمـةق حبـق علـى مـوارد طبيعيـة جيـب أن حيفـظ لألتتعلَّـاجلبا

:التالية
. 2013-2002طات النفطية في الجزائر للفترة االحتياتطور حجم اإلنتاج النفطي و : )5-4(الجدول

200220032004200520062007200820092010201120122013السنوات

االحتياط النفطي 
)مليار ب(

11.3111.811.3512.2712.212.212.212.212.212.212.212.2

نتاج النفطياإل
)لف بباأل(

729.9942.4
1311.

4
135214261398135612211190116212031203

3345125241410812عدد االكتشافات

www.oapecbd.oapecorg.org:8085/apexقطار العربية المصدرة للبترول موقع منظمة األ: المصدر

و بقـيم الت ثابتـة أو تصـاعدية أا أن تكـون مبعـدَّ ، إمّ يئيد طرق تقدير الوعاء اجلبائي البعدَّ وتت: لبيئيطرق تقدير الوعاء الجبائي ا)ج
:شكال التاليةحسب األوذلك،دةحمدّ 

.30، اآلیةاألنبیاءسورة 1
2 Caroline London: Environnement et Instrument économique et Fiscaux, op-cit, p 23.
3 OCDE: La reforme fiscale écologique, axée sur la réduction de pauvreté, 2005, p35.
4 Benoît jadot: Fiscalité de l'environnement, bruylant, Bruxelles, 1974, p 105.
5 OCDE: op-cit, p35.

www.oapecbd.oapecorg.org:8085/apex
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يعتمــد علــى الـــوعي اجلبــائي البيئـــي للعــون االقتصــادي مـــن خــالل شـــعوره :رخيصلوث مــن خـــالل طلــب التّـــصــريح بـــالتّ التّ )1-ج
ـبـداء نيَّ خيص املسـبق بإإىل الرتّ فو خملأعمالهأو أية عن نشاطه باملسؤولية االجتماع ل تكـاليف تـه يف حتمُّ

.هنا يكون هذا الوعاء محاية للبيئة قبل وقوع الضرر، و دة لذلكمن خالل التزامه باملعايري احملدّ ،الضرر قبل وقوعه
خضــر مــن خــالل ع االقتصــاد األبكــل اإلجــراءات الــيت تشــجِّ ق يتعلّــو : لــوثقلــيص التّ حفيــز الجبــائي مــن خــالل دعــم تالتّ )2-ج

.احملافظة عليهافقات اجلبائية وإعماهلا يف محاية البيئة و االستفادة من النّ 
ل الضـبط مـن خـالكلني السـابقنيدارية على الشّ ق بالرقابة اإلعلّ توت:حفيز الجبائيو التّ صريح أالضبط اإلداري لمخالفة التّ )3-ج
عويض عــن لزامــه بــالتّ راءات احلمايــة البيئيــة علـى نشــاط أو خملفــات العــون االقتصــادي وإجــد مــن خــالل مطابقــة إالـذي يتحــدَّ ، و دارياإل

). عويضالضرر موجب التّ (ا القواعد املدنية عمومً ، و اساسً الل االلتزام بالقواعد اجلبائية أمن خ،ذلك الضرر
اـا بنيـة اء نامجًـيف هـذه احلالـة يكـون الوعـاو : لمسـؤولية الجزائيـةتحميـل ادع القضـائي و الـرّ )4-ج مكون ـة  و ـى البيئ اء عل ـد االعت ـن  ع
ــاإل الــيت اجلــزر بالقواعــد اجلبائيــة اجلزائيــةدع و إخضــاع هــذا الوعــاء إىل إجــراءات الــرّ ، فيــتمُّ ل املســؤولية االجتماعيــةضــرار دون شــعور يتحمَّ

ــتلــزم املتســبِّ  أي تطبيــق قواعــد قــانون ،صــرفاتلــه املســؤولية اجلزائيــة عــن تلــك التّ حتمُّ عويض عــن ذلــك و يئــة، وبــالتّ ل األضــرار بالبب بتحمُّ
.1صرفاتالعقوبات على هذه التّ 

دة كاهلــدم أو ذات اآلثــار البيئيــة املتعــدِّ ق بــاحلقوق شــبه اجلبائيــة املرتبطــة باملخــاطر الطبيعيــةيتعّلــو : الوعــاء شــبه الجبــائي البيئــي)5-ج
داول الـيت تكـون حمـال للتّـغـري املبنيـة أمني على العقارات املبنيـة و بيئة اجلزائرية التّ برزها يف الاخل، ومن أ...و الفيضانات أو الزالزلاحلرائق أ

ة عـن امجـكاليف البيئية النّ حداثه لتغطية التّ إشبه جبائي، متّ اخذ طابعً اري يتَّ جبتأمني إفهو،القسمةوباإلجيار أو البيع أو اهلبة أسواءٌ 
.›والية غردايةضاناتبومرداس، في، زلزالضانات باب الوادفي‹البشرية الطبيعة و الكوارث

Laهيكـل اجلبايـة البيئيـة إنَّ :ظام الجبائي البيئي بـالجزائرهيكل النّ مرتكزات : ثالثا fiscalité écologique مـن اانطالقـو بـاجلزائر
:يشمل على ما يلي1992سنة 

: و الخطيرةنشطة الملوثة أالضرائب على األ)أ
اخلطـرية علـى البيئـة علـى النشـاطات امللوثـة و سم ق هذا الرّ بَّ يط: 2(TAPD)ثة أو الخطيرة على البيئة سم على األنشطة الملوِّ الرّ √

ــدج9000تقــدم طلــب تــرخيص أمــام مديريــة البيئــة بالواليــة تســدد ل أكثــر مــن عــاملني، و سســات الــيت تشــغِّ مــن قبــل املؤ  ل مــن قــا أوأّم
ــدج20000إذا كــان الطلــب أمــام رئــيس البلديــة و دج،2000د عــاملني تســدِّ  إذا كــان دج ،و 3000د قــل مــن عــاملني تســدِّ ا أ، وأّم

ــــدج90000الطلــــب أمــــام وايل الواليــــة  دج، وإذا كــــان الطلــــب أمــــام وزيــــر البيئــــة 13000قــــل مــــن عــــاملني تســــدد ا إذا كــــان أ، وأّم

.، بتصرف167إلى 159، ص 2007اإلدارة البیئیة، الحمایة اإلداریة للبیئة، دار البازوري للنشر، األردن، عمان، : عارف صالح مخلف1
والمرسوم التنفیذي 2002لقانون المالیة لسنة 202وكذلك المادة 2000من قانون المالیة لسنة 54وتم تعدیلھ بالمادة 1992ن المالیة لسنة من قانو117المادة 2

.20/10/2009المؤرخ في 336/09رقم 
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شـــاط حســـب أمهيـــة النّ 10ىل إ1د مبلـــغ الرســـم وفقـــا ملعامـــل مضـــاعف مـــن دَّ حيـــو ،دج24000قـــل مـــن عـــاملني ، وأدج120000
.1اجتة عن ذلك  النشاطكمية ونوعية الفضالت النّ و 

: فايات الصلبةسوم المرتبطة بالنّ الرّ )ب
ــات المنزليــةســم علــى النّ الرّ )1-ب ــ:فاي ســم بــاحملالت الرّ ق وعــاء هــذايتعلَّــإذ،ســم لصــاحل ميزانيــة اجلماعــات احملليــةس هــذا الرّ يؤّس
ــــجاريــــة التّ  دج إىل 1000انطالقــــا مــــن القــــيم . حــــدّ ، و االســــتعماالت املهنيــــةو كنيةوالّس

.2%100ل من طرف املصاحل اجلبائية لصاحل البلدية بنسبة دج حيصَّ 130000
حيـث يعتمـد :العيـادات الطبيـةفـي المستشـفيات و ة بأنشـطة العـالجفايـات المرتبطـرسم تحفيزي على عـدم تخـزين النّ )2-ب
لصـاحل البلـديات %25ع يـوزَّ ل و ، وحيّصـفايـاتدج علـى كـل طـن مـن هـذه النّ 24000د نة، ويسـدّ فايات املخزَّ ه على حجم النّ ؤ وعا

.3لوثحماربة التّ لفائدة الصندوق الوطين للبيئة و %75و
د قيمـة هـذا حـدّ ؤه على  احلجم، وقد يعتمد وعا:الخاصة أو الخطيرةفايات الصناعيةرسم تحفيزي على عدم تخزين النّ )3-ب
.4سم السابقع بنفس نسب الرّ يوزّ ، حيصل و فاياتدج على كل طن من النّ 10500سم بـ الرّ 
دج لكـل  10.5ب مبلـغ ه يعتمد الوزن حيث رتّـؤ وعاو : سم على األكياس البالستيكية المستوردة أو المصنوعة محلياالرّ )4-ب

.5%100ل لصاحل الصندوق الوطين للبيئة بنسبة حيصّ ، و امكيلوغر 
دج 10ب مبلـغ ه علـى احلجـم حيـث رتّـؤ يعتمـد وعـا: طـر المطاطيـة الجديـدة مسـتوردة أو المنتجـة محليـاسم علـى األالرّ )5-ب
قــــايفاث الثّ لــــرتّ ق الـــوطين لو للصــــند%10ع صــــة للســـيارات اخلفيفــــة يـــوزّ طـــر املخصّ دج لأل5و،قيلــــةصــــة للســـيارات الثّ طـــر املخصّ لأل
. 6لفائدة الصندوق الوطين للبيئة%50لفائدة البلديات و %40و
: سوم المرتبطة باالنبعاثات الجوية الملوثةالرّ )ج
د بتطبيـــق املعامـــل ســـم يتحـــدّ وعـــاء هـــذا الرّ :(Tcpa)لـــوث الجـــوي ذي المصـــدر الصـــناعي كميلـــي علـــى التّ ســـم التّ الرّ )1-ج

ــوف،املضــاعف للكميــات املنبعثــة كحــد %10دة مــن القيمــة حســب نســبة االنبعــاث احملــدَّ 5إىل 1ا لســلم تــدرجيي للمعــامالت مــن ًق
ــى للمؤسســات املصــنفة، كحــد أقصــ%100إىل ،أدىن ع وفــق النســب يــوزَّ ، و دةســم عــن طريــق قابضــة الضــرائب املتعــدِّ ل هــذا الرّ حيّص

.7لفائدة البلدية%25للصندوق الوطين للبيئة، %75: اليةالتّ 

.، المتضمن قائمة األنشطة الملوثة03/11/1998المؤرخ في 339/98المرسوم التنفیذي رقم 1
. 2015من قانون المالیة التكمیلي من سنة 21، والمادة 2002، المعدلة بقانون المالیة سنة مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة263المادة 2
.2008قانون المالیة لسنة 46، معدلة ومتممة بموجب المادة 2002من قانون المالیة 204المادة 3
.2008قانون المالیة لسنة 46، معدلة ومتممة بموجب المادة 2002من قانون المالیة 203المادة 4

2004قانون المالیة لسنة 5
.2008لقانون المالیة لسنة 46، معدل بالمادة 21/04/2007المؤرخ في07/117المرسوم 2006من قانون المالیة لسنة 60المادة 6
.2008قانون المالیة لسنة 46ة بموجب المادة ، معدلة ومتمم2002لسنةمن قانون المالیة 205المادة 7
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للــرت دج0.3رصــاص وبــدون املمتــازو العــادي نــزين دج علــى كــل لــرت ب0.1د هــذا الرســم بقيمــة حيــدّ : ســم علــى الوقــودالرّ )2-ج
.1الطريق السريعةالصندوق الوطين للطرق و %50،للصندوق الوطين للبيئة%50ع يوزَّ ،)نفطال(يقتطع من املصدر ،للغازويل

بـاجلزائرل عليهـا و احملصَّـاملسـتوردة أاملماثلـة هلـاسـم علـى املنتجـات البرتوليـة و الرّ ق هـذايطبَّـ: سوم على المنتجـات البتروليـةالرّ )3-ج
اخلــايل مــن و العــاديو منتجــات البنــزين املمتــازدج عــن كــل هكتــولرت مــن 1بتطبيــق هــذايف مصــنع حتــت املراقبــة اجلمركيــة، و ال ســيما و 

سـم علـى القيمـة حصـيل املطبقـة علـى الرّ التّ صـفية و أسـيس والتّ قواعد إجـراءات التّ خيضع لغاز البرتول جلميع الوقود،و لازواالغو صاصالرّ 
.ولةل ناجته بالكامل لفائدة ميزانية الدّ حيصّ ، و املضافة

:ثةدفقات السائلة الملوِّ سوم المرتبطة بالتّ الرّ )د
) املصـدر الصـناعي(لـوث اجلـوي سـم علـى التّ تطبيقـه بـنفس معـايري الرّ متَّ و : كميلي على المياه المستعملة الصـناعيةسم التّ الرّ )1-د

.2لفائدة البلدية%50للصندوق الوطين للبيئة %50ع حيث يوزّ ،وزيعما عدا نسب التّ 
ــيــوت و ســم علــى الزّ الرّ )2-د ــدج للطــن الواحــد و 12500ســم ب د هــذا الرّ حــدّ :حوم المســتوردة أو المصــنعة محليــاالّش ص ختصَّ

.3لفائدة البلدية%50،للصندوق الوطين للبيئة%50مداخيله 
هلا يـرتاوح أو للصناعة أو الفالحة معدَّ ،ربخذ وعاؤه من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشّ يتَّ :إتاوة المحافظة على جودة المياه)3-د

.4سيري املتكامل للموارد املائيةل لصاحل الصندوق الوطين للتّ حتصَّ %4إىل %1بني 
:روات املعدنية مثلالثّ ، و احلقوق على املوارد الطبيعيةسوم و د هذه الرُّ وتتعدَّ : الحقوق على المنتجات والموارد الطبيعيةسوم و رّ ال)ه
د حسب تنظيم اجلماعات احمللية وعادة مـا دّ وحت: المحميات الطبيعيةرسوم المنتزهات والحدائق العامة واألماكن األثرية و )1-ه

.باية احملليةيرادات اجلتدرج يف إ
)الغـاز الصـخري(قليديـة س ضمن منظومة اجلباية البرتوليـة علـى اسـتغالل احملروقـات العاديـة أو غـري التّ وتؤسّ : تاوة البتروليةاإل)2-ه

ا لفائـدة الوكالـة الوطنيـة لتثمـني تـاوة شـهريً حقـل، تـدفع اإل31صـل موقـع مـن أ17بعـدد 2014ابعـة سـنة الذي طرح يف املناقصـة الرّ 
ـــســـاس املعـــدَّ م علـــى أ، وتقـــيَّ هـــة للســـوقســـاس كميـــة البـــرتول املنتجـــة املوجَّ علـــى أوارد احملروقـــاتمـــ هري للســـعر القاعـــدي يف مينـــاء ل الّش

:التايل، كما يوضحه اجلدول نتاجحسب أقساط اإل، وحتسب وفقا لسلم تصاعديحنالشّ 
)برميل يوميا(نتاج السلم التصاعدي لنسبة اإلتاوة حسب أقساط اإل: )6-4(الجدول 

دجبأالمنطقة/ الكمية المستخرجة
%12.5%11%8%20.0005.5الى غاية  

%17%16%13%50.00010.5الى 20.001

%20%17%14.5%100.00012الى 50.001

%23%20%18%100.00015.5اكبر من 

.07-05من قانون المحروقات 85المادة : المصدر

.2007من قانون المالیة لسنة 55، ومعدل بموجب المادة 2002من قانون المالیة لسنة 38المادة 1
.27/09/2007الموافق 07/300وتم تعدیلھ بمرسوم 2003المالیة لسنة 2
2008قانون المالیة لسنة 46معدلة ومتممة بموجب المادة ،21/04/2007في خالمؤر07/118المرسوم 2006من قانون المالیة لسنة 61المادة 3
2005لسنة 05/12عدلت بموجب قانون المیاه و1996قانون المیاه لسنة 4
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و الــدينار اجلزائـــري املقابـــلد بالـــدوالر األمريكـــي أ، يســدَّ يضـــا مـــدرج ضــمن اجلبايـــة البرتوليـــةســم أوهـــذا الرّ : ســـاحيســم المالرّ )3-ه
ــو  ــليف الــيت ختصــم يف حســاب اجلباكــاال يعتــرب مــن التّ ، و ل لصــاحل احلزينــة العموميــةحيصَّ ســاس املســاحة أحســابه علــى يــتمّ ،وليــةرت بة الي
ــ، و عاقديــة للمســحالتّ  ــ،2د بالــدينار اجلزائــري لكــل كلــمدّ اريخ احملــللّت راحــل االســتغالل يبتــدئ مــن ق مبنــاطق البحــث ومبوفــق جــدول يتعّل

.1دج80000ينتهي يف املنطقة د عند مراحل االستغالل بالقيمة دج، و 4000املنطقة أ ب 
ــو : سـم علــى حــرق الغـازالرّ )4-ه املـرت املكعــب حلـرق الغــاز وملــدة ســاسعلـى أس لصـاحل الوكالــة الوطنيـة لتثمــني املـوارد الطاقويــةيؤسَّ

.يوما برخصة مشرتكة مع وزارة البيئة90
.ل لصاحل اخلزينة العمومية، حيصَّ 3دج لكل م80د هذا الرسم ب حدّ : شغال البتروليةي األرسم المياه المستعملة ف)5-ه
ــةإ)6-ه ــاوة تثمــين المــوارد الطاقوي ــو :ت تــدفع لصــاحل الوكالــة ،تــاوة البرتوليــةمــن قيمــة اإل%0.5ر بص يقــدَّ هــي عبــارة عــن خمصَّ

.ا لسعر ميناء الشحنوفقً ،ساس كمية املخزونات املنتجةدة على أاقات املتجدِّ ، والطّ الوطنية لتثمني موارد احملروقات
ــ:ســم علــى منتجــات التبــغالرّ )7-ه دج لكــل علبــة موجهــة لالســتهالك يف 6ســاس ، وحيســب علــى أضــايفســم اإلق األمــر بالرّ ويتعّل
.›احلنجرةسرطان الصدر و ‹شطة الطبية ، واألنص مداخيله لفائدة صندوق االستعماالتختصّ ،زائراجل

:منهاو رى بيئية مدرجة ضمن الجباية المحليةرسوم أخ)و
روقـات بـنفس طريقـة الضـريبة حملواريبة االسـتخراج للمنـاجم واملعـادنضـل تشـمو : ›الضريبة علـى المنـاجم‹ضريبة االستخراج )1-و

.للبلديات%20و،لصاحل الوطنية العامة للمناجم%80ساس ع ناجتها على أيوزَّ %33ل لكن مبعدَّ ، و ركاترباح الشّ أعلى 
د وفقــا جلــدول حيــدَّ و ســم حبــق اســتغالل املســاحة املنجميــةق هــذا الرَّ ويتعلَّــ:ســم علــى رخــص اســتغالل المســاحة المنجميــةالرّ )2-و

.احملليةموال املشرتكة للجماعات واألساوي بني الوكالة الوطنية للمناجمع حاصله بالتّ يوزّ ، و تنظيمي يفرض على حائز تلك الرخص
ـــذبح الرّ )3-و ـــى ال ـــ: ›المســـلخ‹ســـم عل ـــذبائحدج لل5ســـم مببلـــغ س هـــذا الرّ يؤّس لصـــاحل %35ع بنســـبة يـــوزّ ، و كلـــغ مـــن وزن ال

.محاية الصحة احليوانيةلصاحل الصندوق الوطين لرتقية و %65و،البلديات
.تدرج ضمن اجلباية احمللية، و عمريالتّ ا لقانون البناء و س طبقً رسوم تؤسّ هيو :عميروم تراخيص للبناء والتّ رس)4-و

شــريعات اجلزائريــة بــت التّ فقــد رتّ ،إضــافة إىل احلقــوق اجلبائيــة املشــار إليهــا ســابقا:هيكــل العقوبــات الجزائيــة البيئيــةمرتكــزات :رابعــا
: تشمل ما يليحتديدها يف عقوبات مالية و متّ جزائية بيئيةاأحكامً 

ــــــة المتعلّ )أ ــــــة البيئي ــــــات الجزائي ــــــات ومراقبتهــــــا و بتســــــيير النّ قــــــة العقوب ــــــاءً تأومتّ :إزالتهــــــافاي ــــــة بن ــــــات املالي ــــــك العقوب ســــــيس تل
:لييد قيمتها حسب املخالفة وفقا ملاحتدّ ، و 2البيئيةضبط للمخالفات كجهاز رقابة ومحاية و على حماضر شرطة البيئة

ـــــــ√ اهافايـــــــات املنزليـــــــة و ي الـــــــذي يرمـــــــي النّ خص الطبيعـــــــالّش ـ ـا شــــــ دج 500العقوبـــــــة مـــــــن تكـــــــون : أو يـــــــرفض نظـــــــام مجعهـــــــا،مــــــ
.تضاعف يف حالة العودةدج، و 5000إىل 

.بالمحروقاتالمتعلق، 01- 13والمتمم بالقانونالمعدل 05/07من القانون 84المادة 1
.المتعلق بتسییر النفایات12/12/2001لمؤرخ في ا01/19من القانون 66إلى 53المواد من 2
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دج 10000العقوبـة مـن تكـون :فايـاتيرمـي أو يـرفض نظـام مجـع النّ ، و لنشـاط االقتصـاديمارس املخص الطبيعي أو املعنويالشّ √ 
.تضاعف يف حالة العودةدج، و 50000إىل 
.وتضاعف يف حالة العودة،دج50000ىل دج إ10000العقوبة من تكون :فايات اهلامدة يف الطريق العموميالنّ عرمي أو إيدا √ 
.تضاعف يف حالة العودة، و دج100000دج إىل 50000العقوبة من تكون : فايات اخلاصة اخلطرةرمي النّ √ 
تضــاعف يف دج و 500000دج إىل 100000العقوبــة مــن تكــون :ى يف امليــاه أو املســطحات أو تطمــرترمــفايــات إذا كانــت النّ √ 

.حالة العودة
ــة البيئيــة المتعلِّ )ب ــات الجزائي ــة فــي إطــار التَّ العقوب حســب ،1وبــات ماليــة ردعيــةن عقوتتضــمَّ :نميــة المســتدامةقــة بحمايــة البيئ

:التاليةاملخالفات 
.تضاعف يف حالة العودةو دج،50000دج إىل 5000العقوبة من تكون :البيولوجينوعخمالفة محاية التّ √ 
.تضاعف يف حالة العودةو ،دج100000دج إىل 1000العقوبة من تكون :√ 
.ضاعف يف حالة العودةوت،دج150000دج إىل 50000العقوبة تكون :اجلوخمالفة نصوص محاية اهلواء و √ 
.العودةتضاعف يف حالة ، و دج1000000دج إىل 100000العقوبة من تكون :األوساط املاليةاملاء و فة نصوص محايةخمال√ 
:كما يلي2ميكن إيضاحهاو : قة بحمايةالعقوبات الجزائية البيئية المتعلِّ )ج
.لة العودةدج و تضاعف يف حا10000دج إىل 5000العقوبة تكون :بليغ عن اكتشاف موارد مائيةعدم التّ √ 
ـــاء الضـــار بصـــيانة الوديـــان و √  دج100000دج إىل 5000العقوبـــة تكـــون :مـــن نفـــس القـــانون12البحـــريات مبفهـــوم املـــادة البن

.تضاعف يف حالة العودةو 
ــــــ√  دج إىل 20000العقوبــــــة مــــــن تكــــــون :وعيــــــةالنّ ب و ر عــــــدم ضــــــمان مطابقــــــة املــــــاء املعــــــد لالســــــتهالك البشــــــري مــــــع معــــــايري الّش

.ضاعف يف حالة العودةتو دج1000000
.نمية املستدامة باجلزائربات املالية لتحقيق التّ ر آليات مالية هامة تدعم املتطلَّ أن اجلباية البيئية باجلزائر توفّ ضح من خالل هذاويتّ 

ن تكون منا أاء فإمّ د مصادر الوع، بتعدّ يرادات اجلبائية البيئيةحصيل لإلد طرق التّ تتعدّ :حصيل الجبائي البيئيالتّ مرتكزات:خامسا
ل هـذه الوضـعية يف اجلزائـر تشـكِّ ، و حصيل اجلبائيـةتقوم بذلك مصاحل التّ نْ ا أ، وإمّ خالل االقتطاع من املصدر حسب اهليئات املختلفة

دمـاج إحصـيل املرتبطـة حبـاالت تأسـيس أو إلغـاء، أو إحلـاق أو اسـتحداث أو، ومصـاحل التّ د مصـادر الوعـاءا للرتشـيد لتعـدّ ا حقيقيًـدافعً 
على مستوى الفصـل يف و حصيلا أدى إىل صعوبات يف ضبط الوعاء، ويف حتسني التّ ، ممّ 2015ىل إ1974املصاحل البيئية منذ سنة 

فـة بالبيئـة يف الـوزاراتاملكلَّ اهليئـاتفـة بالبيئـة مـن جهـة، و اهليئـة املكلَّ ظام اجلبائي البيئي لتـداخل الصـالحيات بـني قة بالنّ املنازعات املتعلّ 
ــليــات التّ د آقابــة، وتعقُّــت الوعــاء اجلبــائي البيئــي وضــعف الرّ ، ولتشــتُّ املصــاحل اجلبائيــة مــن جهــة ثالثــةاألخــرى و  احلصــيلة قِ حصــيل مل ترت

.المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة03/10من القانون 90الى 81المواد من 1
.60/2005المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة رقم 12- 05من القانون المتعلق بالمیاه 176الى 166المواد 2
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الت و مــــن خـــالل التقلــــيص يف معــــدّ أ،مـــن خــــالل التحفيـــز اجلبــــائي البيئـــيســــواء ،يف عديــــد البلـــداناجلبائيـــة يف اجلزائــــر إ
فنلنـدا سـنة مثـل %20ىل إ›co2‹نبعاثـات انـت مـن تقلـيص متكَّ بعـض البلـدان نّ وليـة أالدّ تئياحصـاري اإلشـتإذْ ،ثةلوِّ االنبعاثات امل

ـ%10ىل إالربازيـل و %18ملانيـا أو ،%18سـرتاليا أ،%24اليابان و ،%22كندا و ، 2012 تركيـا و ،ابقةخـالل العشـر سـنوات الّس
2012ىل إ2000ورويب خـالل الفـرتة ا مسامهة اجلبايـة البيئيـة يف بعـض بلـدان االحتـاد األمّ أ،عامليا17ا حتتل املرتبة أرغم 20%

:حه اجلدول التايلكما يوضّ 
)%(.وروبيةول األالي لبعض الدّ جمائب البيئية في الناتج المحلي اإلر نسبة مساهمة الضّ : )47-(الجدول

2000200420082012الدولة

2.32.422.6بلجيكا

2.42.52.32.5مانياال

2.62.11.82فرنسا

3.22.82.63ايطاليا

www.eurostat.ec.europa.eucommission 2013, p 239.UnionEuropeantaxation tends in theeuro statSource:

يــرادات اجلبائيــة ، واملرتمجــة يف نســبتها يف اإلمجــايلئيــة البيئيــة يف النــاتج احمللــي اإليــرادات اجلباة اإلإىل أمهيــعــالهوتشــري معطيــات اجلــدول أ
.1يطاليانسا وإلنفس الفرتة لكل من فر %6.5ىل إ%4.4نسبة بني لتمثيلها، الكلية

ــأ وإذا كـــان ، 2العامــةيــراداتمــن اإل0.2ىل إ0.1احنصــرت بــني ،2012-2002مســامهة اجلبايــة البيئيــة للفـــرتة نّ إيف اجلزائــر فــاّم
خـرى مـن أانواًعـأنّ أكمـا ،رسـم14منها رسـوم الطاقـة ب وسع ، وألوعية أكربظام اجلبائي األورويب يشمل ضرائب ورسوم أهيكل النّ 

مراض املهنيــة الــيت تصــيب قــة بــاألمثــل الضــرائب علــى بيئــة العمــل واملتعلِّ ،دخاهلــا يف الضــرائب البيئيــة اجلزائريــةإيــة مل يــتمْ الضــرائب البيئ
ىل إاجلبــائي البيئــي بــاجلزائر تفتقــر ظــاموضــعية النّ نّ إجــور، لهــا رب العمــل وفقــا لكتلــة األيتحمَّ ،‰4د معــدهلا ب الــيت حيــدَّ و ،العامــل

ـــساأقـــة املتعلِّ شـــيدقواعـــد الرتّ  ـــجـــراءات العمليـــة يف ضـــبط الوعـــاء وحتســـني حتصـــيل اإلت القواعـــد القانونيـــة واإلا بتشـــتُّ ًس ديـــد حترادات و ي
.احملافظة عليهااملسؤولية يف محاية البيئة و 

1 Anna-Maria Anton steurer, euro stat statistics in focus, environmental protection expenditure and revenues in the EU,
01/04/2014, www.epp.eurostat.eu.europa.eu

.2014باالعتماد على إحصائیات مدیریة التنبؤات وزارة المالیة . ب الباحث، النسبة من حسا2014مدیریة السیاسات والتنبؤات وزارة المالیة 2

www.eurostat.ec.europa.eu
www.epp.eurostat.eu.europa.eu
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.ث الدافعفي تحديد المسؤولية االجتماعية للملوِّ دعائم االلتزام بالمحاسبة البيئية: المطلب الثاني
، إن علــى مســتوى بيئــة املــال 1فظــة عليهــااحملا، يف محايــة البيئــة و نفــاذ النظــام اجلبــائي البيئــي الراشــدإلارئيســيً حملاســبة البيئيــة مــدخالل امتثِّــ

علـــى مســـتوى ضـــبط ومراقبـــة اإليـــرادات اجلبائيـــة البيئيـــة وتفعيـــل األداء و، أعمـــال يف ضـــبط املســـؤولية االجتماعيـــة للملـــوث الـــدافعواأل
مــن حيـــث اشــدالبيئــي الرّ ظــام اجلبـــائي صــوري للنّ طــار التّ م احملاســبة البيئيــة يتكامــل مـــع اإلصــوري لنظـــاطــار التّ اإلنّ الــوظيفي البيئــي، أل
فصــاح قابــة واإلا جيعــل منهــا دعــائم للضــبط والرّ ، ممّــداء الــوظيفي، ومــن حيــث تفعيــل األمــن حيــث مدونــة احلســاباتاملفــاهيم واملبــادئ و 

ّ افعث الدّ احملاسيب يف حتديد املسؤولية االجتماعية للملوِّ  :دناهأمثلما هو مبني
.املفاهيم واملبادئ) ءاخلضرااسبةاحمل(البيئية لمحاسبة ي لصور اإلطار التّ √
.›افعث الدّ امللوِّ ‹دعائم تكامل احملاسبة البيئية واجلباية البيئية يف ترشيد نشاط املؤسسة االقتصادية √

بيئيــةلمحاســبة اللصــوري اإلطــار التّ ســع ويتَّ : المبــادئالمفــاهيم و )ءالخضــراالمحاســبة(البيئيــة لمحاســبة ي لصــور اإلطــار التّ :أوال
: عمالافذة يف بيئة املال واألملالية النّ نة احلسابات انة احلسابات البيئية املدرجة ضمن مدوَّ مدوَّ شمل املفاهيم واملبادئ األساسية، و لي
كلفـة االجتماعيـة ، التّ ذات الصـلة منهـا احملاسـبة اخلضـراء، احملاسـبة عـن االسـتدامةة مفـاهيم دبيات احملاسبية عدّ عرفت األ: المفاهيم)أ
ذات العالقـة من املفـاهيميز عليها و كالرتّ ل اليت متّ يعت تلك املفاهيم حبسب املداختنوّ ، و للمؤسسةسؤولية االجتماعية احلكم الرّاشدامل

:باحملاسبة البيئية جند
جمموعة يشملالذيعاريف ذات الصلة بأومن التّ : )المحاسبة عن االستدامة(مفهوم المحاسبة الخضراء )1-أ

فـت علـى ، كمـا عرّ 2عـداد تقـارير دوريـة بـذلك، وإاملوارد الطبيعيـة خـالل دورة حماسـبيةاملبادئ احملاسبية حلصر وتقييم العمليات البيئية، و 
دةري املتجـدِّ غـدة و دام املـوارد الطبيعيـة املتجـدِّ اتج عـن اسـتخغري املباشـر النّـ، و ىل حتديد الضرر البيئي املباشر

و أمبقابلــة قــيم العــالج املهنيــةاعيــة و االجتمكــاليف املباشــرة لألضــرار الصــحية و خــالل حتديــد التّ نشــطة، مــن قــارير احملاســبية لألضــمن التّ 
، أو على الزراعيةلوث البيئي مبقابلة الفاقد يف احملاصيلبة على التّ ر باخلسارة املرتتّ كاليف غري املباشرة اليت تقدّ و من خالل التّ ، أاحلماية

دت وقــد تعــدَّ 3التلــوثو مــن خــالل بيــع حقــوق ، أتــدين قيمــة العمــل العاديــة، كالعطــل املرضــية و داء العمــلصــحة اإلنســان أو علــى أ
ــســاليب القيــاس احملاســيب وفأ شــاط، وإمجــاال نقــول أن احملاســبة اخلضــراء هــي القواعــد ومســتوى بيئــة النّ ر الفكــر احملاســيبا لدرجــة تطــوُّ ًق

االجتماعيـة قريـر عـن اآلثـار البيئيـة و والتّ لخـيصسـجيل والضـبط والتّ نة يف نظام احملاسبة املاليـة واهلادفـة إىل التّ ضمّ ساليب احملاسبية املتواأل
.4االستدامةام للمحاسبة البيئية و ث باملنظور العللملوِّ 

عجالن العیاشي، االلتزام بالمحاسبة الخضراء والجبایة البیئیة كمدخل لحوكمة سلوك المؤسسة للمساھمة في تحقیق التنمیة : تم االقتباس من مداخلة الباحث1
أفریل 17،18لمؤسسة االقتصادیة الجزائریة، المؤتمر الدولي للحكامة ودور المقاولة في التنمیة المستدامة، أیام المستدامة، دراسة تحلیلیة وتقییمیة لمنظومة ا

.، جامعة ابن زھر، أغادیر، المملكة المغربیة2014
.2، ص 1995دراسات في المحاسبة البیئیة، مجلة كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، السعودیة، : أحمد فرغلي، محمد حسن2

3 Bartelmus, p : Environmental statistics and accounting environmental, accounting are view of the current debate, dec
1993, p 22.

.63صمرجع سبق ذكره، المحاسبة والمراجعة عن االستدامة،: أمین السید احمد لطفي4
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ــوارددراج كلفــة املــإافعث الــدّ لــوّ ملايقصــد بتطبيــق مبــدأ:ث الــدافعالملــوّ )2-أ اخلــدمات املعروضــة يف لع و البيئيــة ضــمن تكــاليف الّس
فيكـون ،نتـاج ال ينبغـي هـدره، ضـمن عوامـل اإلاهلـواء هـو اسـتعمال للمـوارد البيئيـةوثـة للرتبـة أو املـاء أفايـات امللوّ إلغـاء النّ ألنّ ‹السوق

نفــاذ نظــام احملاســبة أخــرى إلل دعامــة يف البيئيــة تشــكِّ كــالحماســبة التّ نّ أأي، 1›ا يف تــدهور البيئــة ومبجانيــة اســتخدم املــوارد البيئيــةســببً 
أو غـري طـورة الـيت يسـببها بصـورة مباشـرةن يتحمـل املسـؤولية علـى درجـة اخلالذي جيـب أافعث الدّ البيئية كنظام رقايب على مدلول امللوّ 

ّــمباشــرة علــى دعــائم معــايري اجلــودة ســبة البيئيــة ترتكــزالتــايل فاحملابو ،2ىل هــذا الضــررتــؤدي إاظروفًــه خيلــقيف إحــداث ضــرر للبيئــة أو أن
د ســاس حيــدِّ ، كقــيم حماســبية وكأغريهــان تظهــر تكاليفهــواملعــايري الصــحية الــيت جيــب أالبيئيــة

مـدخل لتحديـد املسـؤولية لوتشـكِّ ،كـاليفكـون احملاسـبة البيئيـة حتـدد القـيم املاليـة كت›املسـؤولية االجتماعيـة‹ث املسؤولية اجلزائية للملوِّ 
.3افعث الدّ و اجلزائية للملوِّ املدنية أ

أا إ):كلفة االفتراضيةالتّ (كلفة المستدامة التّ )3-أ فت ب َّ ألنفاذ احملاسبة اخلضراء يف تسجيل وضبط اوعر يقـوم أنْ مـوال الـيت يتعـني
اــا املكوّ أجــل إرجــاع الكائنــات احليــة و مــن امللــوّ  يف الوضــع الــذي  ،نــة للمحــيط احليــويبيئ

لـوثالتّ بات مصاريف ث، منها إكلفة املستدامةدت الطرق احملاسبية املقرتحة يف ضبط التّ قد تعدّ ، و 4كانت عليه يف بداية الفرتة احملاسبية
مبنظومـة املصـاريف صاريف الـيت قـد تلحـق املزالته كافع ونفقات إث الدّ وّ ، كأصول يف ميزانية امللات احلد منهدراج قيمة معدّ من خالل إ

.5فايات كمنتجات يف القوائم املاليةتدوير النّ لويث و ، وحقوق التّ املختلفة
ئيـــة معــايري اجلـــودة البي‹ن املعلومــات البيئيـــة واملتضـــمّ ،هـــو الكشــف والبيـــان املرفــق بـــالقوائم املاليــة:البيئــياإلفصــاح المحاســـبي)4-أ

ـو ت العالقةاطراف ذلأل› االجتماعيةوالصحية و  ـزم ـا املؤسسـةالـيت تل،وليـةا للمعـايري احملاسـبية الدّ املقيمـة طبًق يف بيئـة املـال واألعمـال ت
.خضرمار يف االقتصاد األاالستثمويل و لتكون أساس جاذبية مناخ األعمال للتّ الدولية

ـقرير احملهي التّ : المسؤولية االجتماعية)5-أ حاملصـطلن ذلـك رت مـتطـوَّ ، وقـد نشـأت مفـاهيم عديـدة و ركاتاسيب عـن اسـتدامة الّش
يد ا مؤسسات القاليت جيب أمعايري مسؤولية الشركات اخلضراء، و 6املراجعة البيئية أو االجتماعيةأمهها احملاسبة و لعلَّ  تق طاع العـام ن ي

شـوةالرّ و اد عالقـة مبكافحـة الفسـعليمـات الـيت هلـا التّ ا االلتـزام بـالقوانني و مبـا فيهـكاليف البيئيـة يف صـنع القـرارالتّ لدمج،و اخلاصالعام أ
.7حقوق اإلنسانلتزام مبعايري احلفظ على الصحة والسالمة االجتماعية ومحاية البيئة و االو 

1 Ean Philipe barde : Economie et Politique de l’environnement, 2eme édition, Paris, 1992, p 210.
2 Henis smets: Le principe pollueur payeur un principe économique érige en principe droit de l’environnement, R.G.D.I.P,
tome 97 année 1993 N°2, p355.
3 Gertrude pieratli: Droit économie, écologie et développement durable : des relations nécessairement complémentaire
mais inévitablement ombiduées R.J.E, 3/2000,  p432.

.65ص،مرجع سابق:مین السید احمد لطفيأ4
.عار المنتجات و الخدماتھناك العدید من الطرق و األسالیب المحاسبیة في ضبط التكالیف البیئیة وإدراجھا محاسبیا ضمن أس5

academv.org-www.ao: من الموقع
6 Christian brodhag: Développement durable – responsabilité sociétale des entreprises, congrès international avec
exposition d'innovations le mangement durable en action, 4-6 septembre 2004, université de Genève.
7 Commission de l'aménagement régional de l'environnement du tourisme et des transports et de la commission du
commerce international pour que l'entreprise soit le moteur du développement durable 2003, page 50.

www.ao
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لــة يف آن واحــددابري العمليــة الكفيعبــارة عــن فلســفة تســيريية أو جمموعــة مــن التّــهنّــعــرف علــى أ:اشــد للمؤسســةالحكــم الرّ )6-أ
املسـؤوليات و تتقاسـم الصـالحيات جبـات األطـراف الفاعلـة يف املؤسسـةواسـية املؤسسـة بواسـطة تعريـف حقـوق و تنافبضمان استدامة و 

.1احملافظة عليهامبا فيها مسؤولية محاية البيئة و ،بة على ذلكاملرتتّ 
ضـمن املبـادئ مبـادئ اجلبايـة البيئيـة اهلادفـة اسـبة البيئيـة مـع تـرتابط مبـادئ احمل: )المحاسـبة الخضـراء(المحاسبة البيئيـة مبادئ)ب

ــبــات التّ متطلّ ، و اشــديــة لنظــام احلكــم الرّ الكلّ  يتناســب مــع مبــا ينســجم و ،احلســابات االقتصــاديةاملة املســتدامة يف بنــاء منظومــةنميــة الّش
ناد الفكـري لتلـك املبـادئ سـواإل،تصـادية العامـةعلى مستوى احلسـابات االقوأ،مستوى حسابات املؤسسةعلىسواءٌ ،مشكلة البيئة

ملراقبـة وجيـه واالتّ البيئة كمعايري إرشادية للضـبط و ر مبادئ حماسبةيف تصوّ ، gray.R(2(أعمال ومنها ،حباث العلمية املتعددةعود لألي
ـ، ومـن أهـم تلـك املبـادئ املتضـمّ دراج البعد البيئي وحتقيق االستدامةلتعديل سلوك املؤسسة يف إ للمعـايريطـار الّتصـوري ا يف اإلنة أساًس

ومبـدأ التكلفـة التارخييـة،واحلـذرةمبـدأ احليطـ،كـاليفمبـدأ مقابلـة اإليـرادات بالتّ (جنـد وليـةقـارير املاليـة الدّ ومعـايري التّ ،وليـةاحملاسبية الدّ 
لتكــون اإلطــار املرجعــي ملبــادئ مســتحدثة بــادئســع تلــك املوتتّ .)اخل..ومبــدأ املوضــوعية،ومبــدأ اإلفصــاح التــام،مبــدأ األمهيــة النســبية

ايل علـى حتقيـقوبالتّـاملؤسسـة نشـاطحتليل إجراءات محايـة البيئـة علـىدراسة و :احملافظة عليها يف جماالتومواكبة جلوانب محاية البيئة و 
ــاإلســهام يف ت، و بــات محايــة البيئــةاملنســجمة مــع متطلّ املناســبة للمؤسســة و تقــدمي املشــورةو أهــدافها  وجهــات ه اإلنتــاج مبــا تقتضــيه التّ وجي

لومــات حــول تكــاليف محايــة البيئــة إعطــاء املعو ،دراســة االســتثمارات البيئيــة الــيت حتــد مــن األخطــار البيئيــةواللــوائح البيئيــة عليمــات و والتّ 
حتليــل وإعطــاء النصــائح، و وحتليــل اجلــدوى البيئيــة للمشــاريع ،اخلســائرايــة البيئــة علــى حســاب األربــاح و تــأثري محونفقــات االســتثمار، و 

اعة وسـائل صـنقـل و طورات البيئية كمؤسسـات اخلـدمات والنّ املشكالت دراسة آفاق املستقبل لبعض فروع االقتصاد الوطين يف ضوء التّ 
مؤسســــة أو ط اإلنتــــاجي للمنــــع األضــــرار البيئيــــة للنشــــاو نفيــــذالتّ لــــوث أثنــــاءقابــــة علــــى التّ الرّ أمني و وأدوات محايــــة البيئــــة والتجــــارة، والتّــــ

اإلفصـاح عـن و دالطبيعية غري القابلة للتجدض استخدام املوارد توجيه البحث يف ختفياحملافظة على املوارد الطبيعية و كذلك إصالحها، و 
ــــأمببــــدتزامهــــا وكــــذلك ال،3مــــدى التــــزام املؤسســــة باملتطلبــــات القانونيــــة اإلنصــــاف يف إتاحــــة الفــــرص أومبــــدفافية يف أداء األعمــــال الّش

املســـاءلة عـــن األعمـــال ونتـــائج تلـــك أملبـــدواخلضـــوع ،املســـؤولية االجتماعيـــةأمببـــدواالســـت
.األعمال

1 CARE.FORUM, Des Chefs D’entreprise (GOAL08), Algerie.2009.P66
2 Rachel Carson (1908-1964), silent spring , come mutative, Edition with an introduction by vice president algore , Boston:
Houghton Mifflin company 1962-1994
-gray R (1992) accounting and environmentism an exploration of the challenge of gently accounting for accountability
transparency and sustainability accounting, organizations' and society, vol17 N° 05, pp. 399-425
- Gray Rawen D and Adams C 51996- accounting and accountability changes and challenges in corporate social and
environmental reporting London prentice hall
Gray R m and Spence C 52007- social and environmental reporting and the business case London: association of chartered
certified accountants

بحوث –التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة –نظام المحاسبة الخضراء في إطار التنمیة المستدامة :بي عبد الحلیمبالرقي تیجاني وغر3
.35ص ،الجزء األول،الجزائر،جامعة سطیف–كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر 2008افریل 08-07وأوراق الملتقى الدولي 
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االلتــزام نّ إ: ›افعث الــدّ الملــوّ ‹تكامــل المحاســبة البيئيــة والجبايــة البيئيــة فــي ترشــيد نشــاط المؤسســة االقتصــادية دعــائم :ثانيــا
املؤسســة ويف حتديــد املســؤولية االجتماعيــة مــن أجــل حتقيــق ال يف ترشــيد نشــاطلــه دور فّعــواجلبايــة البيئيــة›اخلضــراء‹لبيئيــة باحملاســبة ا

:عائم التاليةنمية املستدامة من خالل الدّ التّ 
متّ :ام للمؤسسـة االقتصـاديةشـاط المسـتدكاملية بين االلتـزام بالمحاسـبة البيئيـة والجبايـة البيئيـة والنّ داخلية والتّ العالقات التّ )أ

والوظـائف األربـاح (بـني املصـاحل االقتصـادية صـراعمصـاحل البيئـة يـرتجم يف، و وصـف املشـكالت البيئيـة كمواجهـة بـني مصـاحل األعمـال
لــوث املائيــة مــن التّ علــى صــحة األنــواع احليــة الربيــة ومحايــة املــوارداحملافظــة(وبــني القــيم البيئيــة ،)وحقــوق املســامهني،نميــة االقتصــاديةالتّ و 

احملاســيب عــن االلتــزام باإلفصــاح ‹: ذلــك يكــون مــن خــاللوحــلّ ،)أي احملافظــة علــى الصــحة العامــة علــى املــدى املســتدام،الصــناعي
ـمسـؤولية أكيـد علـىلتّ ارتباطـات املراجعـة واو ركات بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية أعمال الشّ استدامة ا رً بـدو ركات يسـاهمالّش

ـهامً  لمجتمـعركة وآثارهـا املسـتدامة علـى أنشـطتها لا يف استدامة وضمان القبول االجتماعي، عن طريق توصيل الفوائد الـيت ختلقهـا الّش
ٍ ركات ال ميكن أنْ الشّ نّ مشاركة  أصحاب املصاحل، ألو  ـ)خـدماتمنتجـات و (جعـل أنشـطة ةعن بيئتها االجتماعيتعمل مبعزل ركة الّش

ـــار الب ـــادة مسعـــة وقيمـــة عالمتهـــا التّ يئيـــة و ذات اآلث ـــة تـــؤدي إىل زي ـــووبالتـــايل اكتســـاب ميـــزة تنافســـية،جاريـــةاالجتماعي ـــادة الّش فافية زي
ــضــمان شــرعية أنشــو قل عمليــات الرّ املســاءلة احملاســبية داخــل الشــركة يســهِّ و  ركة وعــرض املــوارد طة الّش
وجمموعات محايـة البيئيـة ومؤسسـات حقـوق اإلنسـان )وسائل اإلعالم أو العاملنياحلكومة و (حل الرئيسية حاب املصاالقبول العام ألصو 
ـتقرير االستدامة حيإنَّ .قرير عن االستدامةأو معايري للتّ قواعد، باالعتماد على إرشادات و أعماهلاركة وأنشطتها و قة يف الشّ توفري الثّ و  ز فِّ

كمـا ،حماسبة االستدامة هلا طبيعة إسـرتاتيجية واضـحةوطوير املستدمي للشركةطبيق مقاييس، إلدراك التّ تالعاملني على مجع املعلومات و 
ـــا تـــوفِّ  ـــات الـــيت ميكـــن اســـتخدامها إلعـــداد و ر املعلومـــأ ـــ،ركةتطبيـــق إســـرتاتيجية الّش رات األداء الرئيســـية وأساســـها ودعـــم تكـــوين مؤشِّ

.›رات ضبط املسؤولية االجتماعيةمؤشِّ 

نشاط املؤسسة يف بيئة املال واألعمـال دماج وهي منظومة مؤسسية تساهم يف إ: نضباط بالقواعد القانونية والمواثيق الدوليةاال)ب
.خضراد األولية يف االقتصجارة الدّ التّ ، و االستثمارمويل و على مستوى التّ تدعم تنافسيتها اجلبائيةولية، و الدّ 
الـة إجيـاد وسـيلة فعّ ‹نـذكرةدومن تلك األهداف املتعـدِّ : المجتمعية للمؤسسةتماعية و ضمانات تحقيق األهداف والمزايا االج)ج

سـيري املسـتدام  للبيئـةقواعـد التّ حتديد املبادئ األساسـية و اخلدمات،لع و البيئية مباشرة يف أسعار السّ األضرار و لدمج تكاليف اخلدمات
األضــرار لــوث و م، الوقايــة مــن كــل أشــكال التّ ضــمان إطــار معيشــي ســليالعمــل علــى ة مســتدامة بتحســني شــروط املعيشــة و ترقيــة تنميــ

اــا وإصــالوذلــك بضــمان احلفــاظ علــى مكوِّ ، الالحقــة بالبيئــة رة، ترقيــة االســتعمال االيكولــوجي العقــالين للمــوارد األوســاط املتضــرِّ حن
اتمعيـة للمؤسسـة االقتصـادية العـرتاف باملسـؤولية البيئيـة و امـن املزايـا، و ›كنولوجيات األكثـر نقـاءً كذلك استعمال التّ ، و رةالطبيعة املتوفِّ 

. االستهالكية على املستوى الدويل، أو من قبل اهليئات واجلمعيات احملاسبية والبيئية واإلنتاجية و على املستوى احمللي
قيـيم التّ ‹يف جمـاالت خمتلفـة تشـتمل اسـتخدام احملاسـبة اخلضـراء يـتمُّ : وجيه والرقابة علـى األنشـطة المسـتدامةضبط مجاالت التّ )د
ومــات املرتبطــة مبجــال احملاســبة املعل، و قــارير الصــادرة عنهــاالتّ يف جمــال احملاســبة املاليــة و بيئــةاإلفصــاح عــن املعلومــات املاليــة املرتبطــة بالو 
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دفقات املرتبطـة باملصـادر الطبيعيـة التّـخـزين و لتّ ، احملاسـبة عـن ا)كلفـة الكليـةحماسـبة التّ (رات البيئيـة اخلارجيـةتقدير املؤشِّ ، و دارية للبيئةاإل
ـــة، تتـــوىل احملاســـبة عـــن املـــوارد الطبيو بقـــيم ماليـــة تـــدفقات و عيـــة تـــوفري املعلومـــات حـــول خمـــزون فيزيائيـــة يف جمـــال حماســـبة املـــوارد الطبيعي

.›...)املعادنبات واملاء الّنظيف و طبيعية كالغاطات املصادر الالقيمة احملتملة الحتيا(احملتملة القيمة ، و االستخدامات الفعلية
اشـــد نفـــاذ ميثـــاق احلكـــم الرّ كـــاليف دعامـــة إلبة التّ ل حماســـمتثِّـــ:نفـــاذ ميثـــاق الحكـــم الراشـــد للمؤسســـة االقتصـــادية الجزائريـــةإ)ه

ألطــراف الفاعلــةد املســؤولية بــني اوحتديــاشــد للمؤسســة،م الرّ إلزامهــا باملعــايري األساســية للحكــجــلْ ، كأولويــة مــن أللمؤسســة اجلزائريــة
ام املتو اخلةالدّ  ـا(سـة مـع األطـراف الفاعلـة اخلارجيـةعالقـات املؤس، و )جملـس اإلدارة،اجلمعية العامـة للمسـامهني(بادلة عالق لطات لّس

ـ، بـائن املـالك احلقيقيـني للمؤسسـةلزّ ا،ون دائـمجل تعاالعمومية كشريك، البنوك واهليئات املالية، ثقة وشفافية املوردين من أ ال أول العّم
ت املاليـــة طوعيـــة، املعلومـــااخلطـــوات التّ االلتزامـــات القانونيـــة و ،ونشـــر املعلومـــاتوعيـــةالتّ أخـــالق وواجبـــات ائن للمؤسســـة، املنافســـنيزبــ

).،انتقال ملكية املؤسسة
ه يسـتلزم ، ولبلـوغ نتائجـه املرجـوة فإنّـبيئيـةاحملاسـبة الصـوري وبرتابطـه و تبط بإطـاره التّ اشـد تـر ظـام اجلبـائي الرّ اتيـة للنّ عائم الذّ الـدّ نَّ ضح أويتّ 
.هل أداءدعائم خارجية تسانده وتكمِّ ، باإلضافة إىلمؤهال لذلكا و كفؤً ا  ا بشريً طارً إ
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عــاون عموميــة، التّ فقــات الالنّ (فــي حمايــة البيئــةداء الجبــائي البيئــية لــألاعمــالمرتكــزات الخارجيــة الدّ : المبحــث الرابــع
.)والوقف اإلسالميولي الدّ 

هـم خمرجـات أمـن نميـة املسـتدامة، و مـن أهـداف دولـة التّ احملافظة عليها بشكل مسـتدام هـدف اسـرتاتيجي رئيسـيمحاية البيئة و إنّ 
ــالتّ اشــد يف اســتهداف تعزيـزظـام اجلبــائي البيئــي الرّ النّ  ر اخلارجيــة ثــايســتوعب اآلب أنْ داء الــوظيفي البيئـي جيــاألاملة املســتدامة و نميــة الّش
لوث وتفادي وقوع الكوارث البيئية، وأساسها التّ ظة عليهامحاية البيئة واحملاف"كاليف البيئية لتحقيق منفعة مزدوجة ح التّ يصحِّ ، و نميةللتّ 

ور د الـدّ وإلسـنا"وتزعـزع منظومـة احلمايـة االجتماعيـة،راض الفتاكـةدهور الصـحي وتفشـي األمـع التّـوتوسُّ البيئي وارتفاع معدالت الفقر
، فـإنّ ضـرار البيئيـةدخالت اإلصـالحية لأل، والتّـالوقايـةت اليت مل يفلح فيهـا االحتيـاط و ظام اجلبائي البيئي وتدعيمه يف احلاالالوقائي للنّ 

ــ،ظــام اجلبــائي البيئــي مبنظومــة دعــائم خارجيــةلنّ نميــة تســند أداء ادولــة التّ  فظــة عليهــارة احملاضــرو و نميــةوازن بــني مشــروعية التّ لضــمان الّت
ــمحايــةو  ســيري العقــالين واحملافظــة واإلصــالح فاع والوقايــة والتّ الــذي يشــمل الــدّ وازن البيئــي مــن خــالل املفهــوم الواســع للحمايــة البيئيــةالّت

لبيئـة واملعيـار فـة بالمصـاحل املكلَّ نظيمي لالتّ و الية التنظيم والتخطيط اهليكليفعّ (على املعيار املؤسسي 1باالرتكازعادة احلالوالرتميم، وإ
ــ2)شــريعيالتّ القــانوين و  ــيفح و الــذي يوضِّ ّ مبــاداء البيئــياــال الواســع املضــمون لــألح عــنِص ابط يف األداء بــني فيــه حتديــد عالقــات الــرت

:ىل ما يليق إاخلارجية نتطرَّ بحث تلك املرتكزاتل، و وليةالدّ املقومات الوطنية و 
.افظة عليهاة واحملمحاية البيئفقات العامة يف النّ مرتكزات√
.زة حلماية البيئة واحملافظة عليهاويل والوقف اإلسالمي املعزِّ مويل الدّ مرتكزات التّ √

.افظة عليهاات العامة في حماية البيئة والمحفقالنّ مرتكزات:المطلب األول
ــهاتنمويًــااحملافظــة عليهــا مؤشــرً صــة حلمايــة البيئــة و العامــة املخصّ فقــاتالنّ تعــدُّ  ــااًم ــجيسِّ مويل لــألداء الــوظيفي للماليــة د البعــد الّش

سـاليب املعتمـدة ويتطـابق واألاملة املسـتدامة،نمية الشّ خمرجاته لتوطيد التّ اشد يف إنفاذ مدخالته و ظام اجلبائي الرّ ة على النّ املرتكز العامة و 
ف أيضــا عــرَ وهــذا األســلوب يُ "مســبباتهلــوث و التّ "البيئــيو الضــرر الــيت تعتمــد إمــا أســلوب اتقــاء وقــوع اخلطــر أو ،ا يف محايــة البيئــةدولًيــ

صــالح الضــرر خــالل النظــام اجلبــائي البيئــي يف إطــار اإلصــالح اجلبــائي الشــامل أو مــن خــالل أســلوب إينفــذ مــنباألســلوب الوقــائي و 
مل تنفـــع خـــالف و ل املذا مل ميتثَّـــنائيـــة، إعقابيـــة علـــى املســـؤولية اجلاجلزريـــة الدعيـــة و افع، باآلليـــات الرّ ث الـــدّ حتميـــل تكاليفـــه للملـــوِّ البيئـــي و 

و مـن خـالل ختصـيص مبـالغ ماليـة عموميـة ، أ3"لـوثقـة مبكافحـة التَّ و الكليـة املتعلِّ البيئيـة اجلزئيـة أةحفيزات اجلبائيـالتّ "فقات اجلبائية النّ 
نشـاء صـناديق ايـة البيئـة، أو مـن خـالل إطـات محجلزائـر ضـمن خمطَّ اا هـو معمـول بـه يف دول االحتـاد األورويب و ضمن امليزانية العامـة كمـ

ل مـن املصـادر اجلبائيـة، ومـن حتـويالت اخلزينـة العموميـة أو بطريقـة غـري مباشـرة ضـمن قطاعـات متـوَّ خاصة حلماية البيئة بطريقـة مباشـرة
:حو التايلفصل ذلك على النّ ن، و ه يستوجب حبثهنَّ أخرى، وألمهية ختصيص اإلنفاق العام يف محاية البيئة فإ

، 88، ص 2007االلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، غیر منشورة، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، : ىوناس یحی1
.بتصرف

.2003- 46یة ، الجریدة الرسم19/07/2003المتعلق بحمایة البیئة  في اطار التنمیة المستدامة، المؤرخ في 10- 03من القانون 3-2المواد 2
3Chikhaoui Leila: Le Financement de la protection de l’environnement, thèse de doctorat de droit, université de paris,
1996, p8.
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.حفيز البيئي حلماية البيئةفقات اجلبائية ضمن التّ دعائم النّ √
.ص حلماية البيئة واحملافظة عليهادعائم اإلنفاق العام املخصّ √
دعائم الصناديق اخلاصة حبماية البيئة واحملافظة عليها√

داء عائم علــى قــدرات ومرتكـزات داعمــة لــألدّ وتنطــوي تلــك الـ: حفيــز البيئــي لحمايـة البيئــةفقــات الجبائيــة ضــمن التّ دعـائم النّ :أوال
وحتســني إطــار ،واحملافظــة عليهــابــات محايــة البيئــةالبيئيــة ملتطلَّ نفــاذ املاليــة العامــة الوظيفيــة ضــمن السياســات مــن خــالل إاجلبــائي البيئــي

:شكال خمتلفةونوعية احلياة املعيشية بأ
ــ) أ ومعاجلــة ،2فايــاتســيري للنّ التّ و 1نميــةحفيــزات يف عقــود التّ الل التّ ن خــمــ: "المؤسســات االقتصــادية"راكة مــع القطــاع الخــاص الّش

نظيــف الســدود تالبيئــة كمشــاريع محايــة الغابــات و نشــاء هياكــل داعمــة للحفــاظ علــى ، وإ3ســيري احلضــري للعمــرانالتّ امليــاه وتطهريهــا و 
األار والسّ  ّ احل، أو ف إىل طبـة وكـل اسـتثمار مـادي يهـدِ دروغرافيـة واملنـاطق الرّ قـايف والفـين والسـياحي واألحـواض اهليث الثّ او محاية الرت

.ز سبل محايتهيعزِّ نوع اإلحيائي والبشري، و محاية التّ 
ــ) ب يعـــة احملافظــة علــى الطبومجعيـــات محايــة البيئــة و : منظمــات المجتمــع المــدنيراكة مــع الجمعيــات والهيئــات المجتمعيـــة و الّش
اتمــع املــؤطَ مكوِّ ، وعــادات وأعــراف و قليديــةقاليــد والصــناعات التّ صــالة والتّ األو  ات  ـ ســرتاتيجية تشــاركية ، ويف إطــار إ4رة بقواعــد قانونيــةـن

تعزيــز نميــة وجــذب االســتثمارات و يف خدمــة التّ غــري الطبيعيــة، واالســتفادة مــن الكنــوز البيئيــة الطبيعيــة و ز محايــة البيئــةنميــة تعــزّ جلعــل التّ 
ّ مكـــنيق بـــدعائم التّ ، وكـــل ذلـــك يتعلَّـــمويـــلالتّ  اتمعيـــةشـــيد يف االســـتفادة اإلجيوالرت ارد  ـو املــ ـن  ـة مــ طـــار نميـــة والبيئـــة يف إلتكامـــل التّ ابيــ

.االستدامة
حضر اجلبائي التّ بات تعزيز احلماية وإرساء ثقافة الوعي البيئي و وعلى متطلَّ واالطالع على وضعية البيئة: عالمإرساء الحق في اإل) ج

ّ ب االرتكاز على تطلَّ الذي ي5البيئي الختصاصـات ذات توسـيع اونشـر األحبـاث العلميـة وتكـوين املختصـني و علـيمالتّ بيـة و منظومات الرت
ّ الذي يـدعِّ ،بداعالصلة باالبتكار واإل ـابط بـني التّ م الـرت يكشـف املسـؤولية االجتماعيـة علـى كـل مـن ز اإلفصـاح البيئـي و نميـة والبيئـة وحيفِّ
اـا، أو يتهاون يف محايتها و يلحق الضرر بالبيئة مكون بكل  تها  اتيجية سـرت ، ويكـون بـذلك اإلترقي
نمـويني يف احلفـاظ علـى عالقـة املسـاءلة علـى املسـؤولية االجتماعيـة لكـل الفـاعلني التّ وجيه للمراقبة واحملاسبة و وعية والتّ اليت تساهم يف التّ 

اتمعيـة املاديـة و ترسي دعائم تعظيم االسـتفادةمستدامةشاملة و وين تنمية لتك،البيئةنمية و كامل بني التّ بط والتّ االرتّ  ارد  املـو ـن  البشـريةم
ق نسـيمـن خـالل التّ ،وليـةالوطنيـة والدّ احملليـة و طـوير علـى كـل املسـتوياتالتّ بكفاءة وفاعلية وتساهم يف تعزيز قواعد وإجراءات احلمايـة و 

مستوعب و الياتسع لكل تلك الفعّ كون موضوع محاية البيئة متَّ اجلامعاتو اخلرباءواهليئات و وأمة بني اجلمعيات بادل والتّ وعالقات التّ 
.لكل املستويات

.، المتعلق بتھیئة اإلقلیم والتنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره20-01من القانون 59المادة 1
.12/12/2001، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا المؤرخ في 19-01من القانون 52المادة 2
.قانون الصفقات المعدل والمتمم عدید المرات3
.، المحددة للمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر والمصادقة علیھ177-91من المرسوم التنفیذي 1المادة 4
.، مرجع سبق ذكره10- 03من القانون رقم 6المادة 5
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ـــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــي االتحـــــــــــــــــــــــــــاد األالنّ )د ـــــــــــــــــــــــــــيفقـــــــــــــــــــــــــــات الجبائي ـــــــــــــــــــــــــــة: وروب ـــــــــــــــــــــــــــة البيئ ـــــــــــــــــــــــــــرامج العمـــــــــــــــــــــــــــل حلماي ب
les programmes d’action pourl’environnement(PAE)، ىل إ1972الــيت مشلــت بــرامج علــى فــرتات خمتلفــة مــن و

ــالنّ ، والقبــول االجتمــاعي و نميــةالتّ كامليــة والرتابطيــة بــني البيئــة و ى التوعيــة بالعالقــات التّ كيــز علــفيهــا الرتّ ، متَّ 20121 حلالــة املةظــرة الّش
ّ و املــاءئيــة حلالــة اهلــواء و املعــايري البيحبــث ، و ورويبالبيئــة يف دول االحتــاد األ ، والعمــل علــى تغيــري واملخــاطر البيئيــةوتســيري النفايــاتبــةالرت

يـات من خالل إرسـاء آليـات حتديـد اخلطـر البيئـي وضـبط وحتديـد وسـائل وفنِّ االستدامةيف املواءمة بني السوق و والسلوكياتهنيات الذّ 
اتمــع فايــات، ســواء عتســيري النّ  وى  ت ـ مسـ ـى  خاصــة نشــطة االقتصــاديةعــوان االقتصــاديني واألو مــن خــالل األ، أ"ملنــتجااملســتهلك و "لـ

ضــبط االمتيــازات اجلبائيــة البيئيــة الــيت تســاهم يف احلــد مــن قــد متَّ والصــحة والزراعــة والســياحة، و لصــناعة والطاقــة والّنقــل واملواصــالتا
PAE)السـادسبرنـامج العمـل البيئـييعـدُّ و ،وليـةوتسـاعد الشـركات األوروبيـة علـى املنافسـة الدّ لـوث البيئـيالتّ  مـن 2(2002-2012
تفعيــل املعاهــدات قابــة وحماربــة الغــش البيئــي و فتــيش والرّ مــن خــالل التّ ســني االمتيــازات اجلبائيــة البيئيــةهــم تلــك الــربامج برتكيــزه علــى حتأ

مبــا طــراف، ملشــاركة كــل األاخلــدماتبيئــي يف املنتجــات و وإلــزام اســتخدام العالمــة البيئيــة وتفعيــل اإلعــالم القــة برصــد املعــايري البيئيــةاملتعلِّ 
ص مـن مبتكـرة تقلِّـجيـاد بـدائل ف بيئـة عاليـة اجلـودة حتمـي صـحة اإلنسـان وإاسـتهداو داوللوث القابلة للتّـفيها إجياد سوق تراخيص التّ 

.2050سنة %50و2010سنة %20ىل فايات الضارة إالنّ 
ــ: مــة الجزائريــةفقــات الجبائيــة البيئيــة بالمنظو النّ ) ه نمويــة طــات التّ مهلــت البعــد البيئــي يف املخطَّ وأنمــويزت اجلزائــر علــى البعــد التّ ركَّ

الشـروط غذيـة واألميـة وانعـدام الطاقـة و خلف وسـوء التّ املشاكل البيئية ترتبط أساسـا بـالتَّ أنَّ ، حيث كانت ترى 1984-1970للفرتة 
ول الرأمساليـة حمـاوالت عرقلتـه مـن الـدّ االسـتعماري و رثرت ذلـك بـاإلسـتوكهومل، وبـرَّ ر مته اجلزائر يف مـؤمتهو الطرح الذي قدّ ، و الصحية

عــرب إســرتاتيجية وطنيــة حفيــزات اجلبائيــة البيئيــة يف املنظومــة اجلزائريــةنفــاذ التّ إمتّ حيــث،ظــرة بعــد ذلــكت تلــك النّ وتغــريَّ ،ول الناميــةللــدّ 
ي املسـتدام، كسـبيل مو االقتصـادضمان العمل على حتقيق النّ ، و االجتماعيةو القتصاديةنمية ادماج البيئة يف برامج التّ للبيئة تستهدف إ
:لفرتات خمتلفة ومنها طات على مستويات خمتلفة و الل خمطَّ ، من خ3محاية الصحة العموميةلتقليص الفقر و 

األورويب يف جعـل املرحلـة سـاير منهجيـة االحتـاد لقـد:)PNAE:2000-1996(جـل البيئـة ط الوطني لألعمـال مـن أالمخطَّ √
شــــــــخيص ، وقــــــــد أطلــــــــق عليهــــــــا مرحلــــــــة احلصــــــــيلة والتّ 4لــــــــوثضــــــــرار التّ وعيــــــــة مبخــــــــاطر وأوالتّ د الوعــــــــاء البيئــــــــييــــــــوىل منــــــــه لتحداأل
.ية للبيئةر اإلسرتاتيجية الوطنمرحلة ثانية بناء تصوُّ مثَّ 
انطــالق الــربامج ط و وقــد تــزامن هــذا املخطَّــ:2011-2001نميــة المســتدامة التّ ط الــوطني لألعمــال مــن أجــل البيئــة و المخطَّــ√

ــ، و االســتثمارية العموميــة علــى مســتويات طــات ذلك مجلــة خمطّ ، وكــ5صــة للبيئــةفقــات العامــة املخصّ النّ ل فيــه مــن خــالل بالتــايل سنفصِّ

1Agence Européenne pour l’environnement (EEA) : Rapport en support à l’examen du programme d’action pour
l’environnement, office des pub.
2European commission: environment policy review, 2009, office for official publications of the European communities,
2010, p p (10-16).

.، بتصرف114- 104، مرجع سبق ذكره، ص 2002تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر لسنة : وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة3
.48، 26، مرجع سبق ذكره، ص 2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر لسنة : وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة4
، 77/2001، الجریدة الرسمیة عدد12/12/2001المتعلق بتھیئة اإلقلیم والتنمیة المستدامة، المؤرخ في 20- 01القانون 5
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ـــط األزرق حلماملخطّـــ: خطــــيط اجلهـــويالتّ ،نميـــة املســـتدامةالتّ ط البلـــدي حلمايـــة البيئــــة و املخطّــــ(خمتلفـــة منهـــا ط املخطّــــ،1احلايــــة الّس
طــات اخلاصــة بتســيري ملخطّ ا،فايــاتط الــوطين لتســيري النّ املخطّــ،2نميــة املســتدامةالتّ ط يئــة اإلقلــيم و خمطّــ،عمــريالتّ هيئــة و وجيهي للتّ التّــ

افــــة تلــــك ورغــــم كث، )اخل...نميــــة الريفيـــةنــــوع البيولــــوجي والتّ والتّ صــــحر وتغــــري املنـــاخطـــات اخلاصــــة بالتّ املخطّ ، الوقايــــة منهــــاالكـــوارث و 
دارة ليســــت اإلعلــــى أنّ من السياســــة البيئيــــة كانــــت ضــــئيلة وضــــعيفة األثــــر، وتــــدلّ حفيــــزات اجلبائيــــة البيئيــــة ضــــالتّ نّ إال أطــــاتاملخطّ 

:فقات اجلبائية ما يلي، وأبرز تلك النّ 3طبيق الفعلي للسياسة اجلبائيةمستعجلة للتّ 
ــيســتفيد كــل شــخص يقــوم بأ√ ســم علــى عفــاء مــن الرّ ، وكــذلك اإلربــاحمــن ختفــيض الضــريبة علــى األة البيئــةنشــطة تنــدرج ضــمن ترقي

.4القيمة املضافة السترياد جتهيزات محاية البيئة
تثمـــــــني، أو حفــــــظ أو هيــــــلالــــــيت جتـــــــرى عليهــــــا عمليــــــات صــــــيانة أو تـــــــرميم أو تأقافيــــــةمـــــــالك الثّ اســــــتفادة املــــــالك اخلــــــواص لأل√
.5%5مها الدولة بنسبة و غري مباشرة تقدِّ أعانات مباشرةإمن
%7يف حـدود البلديـةنيـة اجلماعـات احملليـة الوالئيـة و اشـطة يف العمـل املـدين مبسـامهات ماليـة مـن ميزاتدعيم اجلمعيـات واهليئـات النّ √

.مجايل اجلباية احملليةمن إ
داء اجلبـائي عائم املسـاندة لـألام أبـرز الـدّ ل اإلنفـاق العـيشـكِّ : المحافظة عليهـاص لحماية البيئة و اق العام المخصّ نفدعائم اإل:ثانيا

ق ، تتعلَّـــ6ورو ســـنويامليـــار أ60تتجـــاوزفقـــات العموميـــةصـــات كـــربى للنّ ورويب ترصـــد خمصّ ، فـــدول االحتـــاد األالبيئـــي يف محايـــة البيئـــة
اــــاالت األ ــــاه الصــــرف الصــــحي، واملنــــاخ واهلــــواء والفايــــاكتســــيري النّ ،ساســــية حلمايــــة البيئــــةب بــــة وامليــــاه ضــــجيج والرتّ ت احلضــــرية ومي

:حو التايلخصيصات العمومية على النّ عائم من خالل التّ ا يف اجلزائر فيمكن رصد تلك الدّ مّ اخل، أ...اجلوفية
صـات العموميـة حلمايـة البيئـة خـالل الفـرتة مشلـت املخصّ : 2000-1980فقات العمومية لحمايـة البيئـة للفتـرة صات النّ مخصّ )أ

ـــطهـــري وتنقيـــة امليـــاه وإصـــالح األراضـــي وجتديـــد الغابـــات و ، جمـــاالت التّ 1980-2000 ب، وكـــذلك تســـيري الّنفايـــات احلضـــريةهو الّس
مــــن النّــــاتج اإلمجــــايل احمللــــي%1.18، نســــبة 2000-1980صــــات للفــــرتة مجــــايل املخصّ لــــت إ، ومثَّ وبئــــة الصــــحيةومكافحــــة األ

اخصيصــات احملـدودة والضــعيفة ، وتشـري تلــك التّ 20007-1990خـالل العشــرية املواليــة %0.84ىل ســبة إواخنفضـت تلــك النّ  جــًد
ضـرار البيئيـة خاصـة ا أدى إىل تعـاظم األممّـ،واملأسـاة الوطنيـةفطيـةزمـة النّ تلك الفرتة اليت واكبت عوامل األمهال محاية البيئة خاللإىل إ

.طنيةساة الو يمة من آثار املأضرار جسالطبيعة

.المتعلق بالتھیئة والتعمیر29-30القانون 
.11- 10حمایة البیئة ، المھام الجدیدة للجماعات المحلیة، مركز التوثیق واالعالم، الجزائر، ص ص : انظر تقریر وزارة الداخلیة1

.13، ص 1997ملف الجزائر غدا، : المجلس االقتصادي واالجتماعي
.، مرجع سابق02- 01القانون رقم 2

3Ahmed reddaf: Politique et Droit de l’environnement en Algérie, these de doctorat en droit, université du Maine, 1991,
p236.

.مرجع سبق ذكره،10-03من القانون 76المادة 4
.44/1998، الجریدة الرسمیة رقم 15/07/98، المتعلق بحمایة التراث الثقافي المؤرخ في 04-98من القانون رقم 82المادة 5

6Anna-Maria Anton steurer: euro stat in focus, op-cit.
.، بتصرف29تنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة، المخطط الوطني لألعمال من اجل البیئة وال7
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ج تقــدمي املســاعدات اســتهدف هــذا الربنــام:2004-2001نعــاش االقتصــادي حمايــة البيئــة ضــمن برنــامج دعــم اإلنفقــات)ب
ســــيج دمــــاج للمتضــــررين يف النّ وإتاحــــة الفــــرص الالزمــــة إلعــــادة اإل،ولــــةواحملتــــاجني إىل رعايــــة الدّ شــــخاص احملــــرومنياالجتماعيــــة لأل

خلـدمات العامـة يف ميـادين الصـحة يف شـكل حتسـني اقديـةحويالت االجتماعيـة النّ ل التّ ة من خالتثمني الطاقات البشريو ،االجتماعي
ـــامج تبلـــغ النّ ، و 1الســـكنبيـــة و والرتّ  ـــة هلـــذا الربن نفقـــات البيئـــة تتقامسهـــا نّ ، وأل)مليـــار دج525(مليـــار دوالر7فقـــات العموميـــة الكلي

ــنميــة املســتدامةالتّ ساســياتوهلــا ارتباطــات بأ،ومتداخلــة2دةقطاعــات متعــدِّ  وإيصــال تســيري الصــرف الصــحيرب و مثــل تــوفري ميــاه الّش
ـشق الطرقاتو الكهرباء والغاز تغطيـة  فقـد متّ ،ائيـةالنّ و مـان االجتمـاعي للفئـات الضـعيفةكان وتعزيـز شـبكات األ، وحتسـني معيشـة الّس

ميـة احملليـة بقيمـة نالتّ مليـار دج للفـرتة، و %90.2صـيص كيـز علـى قطاعـات تنميـة املـوارد البشـرية بتخكل تلك اجلوانب من خالل الرتّ 
كــل و ،3مليــار دج65.4الصــيد البحــري بقيمــة مليــار دج، باإلضــافة إىل الفالحــة و 210شــغال الكــربى بقيمــة واألمليــار دج114

حتسـني البيئـة و يئـة احلضـريةالسـكن والعمـران والّتهمن خالل فك العزلة أو إجيـاد مناصـب شـغل أو فقات حتسن اجلوانب البيئيةتلك النّ 
.اخل...روة السمكيةهيل الثّ ، وتأيفيزوح الرّ واحلد من النّ يفيةالرّ 
ــ: 2009-2005كميلــي لــدعم النمــو مرتكــزات حمايــة البيئــة فــي البرنــامج التّ )ج مليــار دوالر 55ص هــذا الربنــامج مبلــغخصَّ
639واليــات اهلضــاب العليــا مليــار دج، و 337اجلنــوب مببلــغ تدعيمــه بــربامج جهويــة لفائــدة واليــات متّ ، و 4)مليــار دج420.27(

ـمليار دج، والربنامج التّ  مليـار دج، أي 200كميليـة احملليـة ب الـربامج التّ مليـار دج، و 800كن غـري املالئـم كميلي للقضاء على الّس
وتطــوير ق بتحسـني ظـروف معيشـة السـكانة حمـاور تتعلّــتوزيعهـا علـى عـدّ ، متّ 5مليــار دج6273ن القيمـة الفعليـة هلـذا الربنـامج هـي أ

ساسـية للبيئـة فقـات باجلوانـب األلـت فيـه النّ يـا، مثّ كنولوجالتّ نميـة االقتصـادية وتطـوير اخلـدمات العموميـة و املنشآت األساسية، ودعـم التّ 
ساســـيةتطـــوير املنشـــآت األفقـــات الـــيت عرفـــت هـــي النّ و %40.5ي بنســـبة ، أمليـــار دج202.2صـــل مليـــار دج مـــن 1703مبلـــغ 

:التايلوميكن توضيحها يف اجلدول 

.7، ص 2001، لسنة 287، الجریدة الرسمیة للمداوالت، المجلس الشعبي الوطني، رقم 2001تقدیم مشروع المالیة لسنة : وزیر المالیة1
المحدد لصالحیات وزارة الصناعة، الجریدة 28/09/1991، المؤرخ في 96/319ومنھا وزارة البیئة وتھیئة اإلقلیم، الصناعة وإعادة الھیكلة، المرسوم 2

.57/91الرسمیة 
.37/96، الجریدة الرسمیة 96/214الطاقة والمناجم، مرسوم 

.الخ...قانون البلدیة والوالیة 
.60/2005المتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة 05/12قانون رقم : وزارة الري والموارد المائیة

.50/1993المتعلق بتنظیم انبعاث الضجیج، الجریدة الرسمیة رقم 93/184فیذي رقم وزارة النقل، مرسوم تن
.90/29المعدل بالقانون 05/1987المتعلق بالتھیئة العمرانیة، الجریدة الرسمیة 87/08السكن والعمران قانون رقم 
.05/95یة المعدل والمتمم المتعلق بالصحة، الجریدة الرسم85/05وزارة الصحة، القانون رقم 

زائر، خالل تم تفصیل النفقات السنویة ولكل القطاعات انظر، المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، تقریر حول الوظیفة االقتصادیة واالجتماعیة للج3
.87، الدورة العامة، ص 2001السداسي الثاني لسنة 

www.premierministre.gov.dz: 2009- 2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو 4
.41تأثیر البرامج االستثماریة العامة على النمو االقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص : صالح صالحي5

www.premierministre.gov.dz
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.نعاشرتبطة بالبيئة ضمن برنامج دعم اإلالقطاعات الم:)8-4(الجدول 
%النسبة مليار دج/ المبالغ القطاعات

60035.2الماء و السدود و التحويالت

39323قليمتهيئة اإل

1106الشغل

60035.2االشغال العمومية

1703100المجموع

.4مو، مرجع سبق ذكره، ص كميلي لدعم النّ بناء على معطيات البرنامج التّ طالبعداد المن إ: المصدر

حمــور حتســني ظــروف معيشــية للســكان ختصــيص مبــالغ هامــة ضــمن باإلضــافة إىل هــذه القطاعــات ذات الصــلة املباشــرة بالبيئــة، فقــد متّ 
قافـة الثّ مليـار دج85مليـار دج، الصـحة العموميـة127تزويد السكان باملـاء مليار دج، للجوانب البيئية مثل 1908.2املقدر بو 

ات يئــة اإل65ربــاء للبيــوت مليــار دج، إيصــال الغــاز والكه16 ـ دج، عملـي ار  ـ 200نميــة بــرامج بلديــة للتّ مليــار دج26.4قلــيم ملـي

ي ، أمليــار دج869.4صــلة بالبيئــة تقــدر ب صــات ذات الي جممــوع املخصَّ مليــار دج، أ250اهلضــاب مليــار دج، تنميــة اجلنــوب و 
ومحاية عمليات صحرحماربة التّ صات حلماية األراضي وتوسيع الغابات و مية االقتصادية خمصَّ ننت حمور دعم التّ تضمَّ و %45.5بنسبة 

.احملافظة عليهاو زة حلماية البيئةزّ كلها دعائم معمليار دج، و 300تنميتها مببلغ و هوبمحاية السّ تربية املواشي وتطوريها و 
ا ســبقه وهـو برنـامج أضـخم ممّـ: 2014-2010مـو االقتصــادي صـة للبيئـة ضــمن برنـامج دعـم النّ فقـات العموميـة المخصّ النّ )د

مليــار دج، وقــد  9680ن البــاقي مــن الربنــامج الســابق بقيمــةمتضــمِّ مليــار دج21214، أي 1مليــار دوالر286ص لــه مبلــغ خّصــ
كيز علـى السـكن والكهربـاء والغـاز وامليـاه وتنميـة املنـاطق النائيـة بـاجلنوب لبيئة متضـمنة يف كـل حمـاوره، بـالرتّ صة لفقات املخصّ كانت النّ 

مليـــار دج9903ظـــروف معيشـــة الســـكان لـــت نفقـــات حتســـني علـــيم العـــايل، واملـــوانئ واملطـــارات مثّ واهلضـــاب العليـــا، والطرقـــات والتّ 
50هيئـة العمرانيـة مليـار دج، وقطـاع التّ 2000مليـار دج، قطـاع امليـاه 1000قل نّ مليار دج، األشغال العمومية وال619والصحة 

مليـار دج، وهـي دعـائم 15022بلغـت مليار دج، أي جمموع القطاعات ذات الصـلة املباشـرة حبمايـة البيئـة 50مليار دج، الفالحة 
إــا تشــكِّ ،اشــدإنفاقهــا ضــمن ضــوابط احلكــم الرّ ساســية إذا مــا متَّ أ ئم إضــافية يف حتســني األداء البيئــي، ومحايــة البيئــة واحملافظــة ل دعــاف

. عليها
ســية يف منظومــة امليزانيــة العامــة مبوجــب قــوانني هــي دعــائم مؤسّ و : بحمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــادعــائم الصــناديق الخاصــة:ثالثــا

ظـام اجلبـائي البيئـي حبماية البيئـة، تعتمـد علـى إيـرادات النّ ةق
متويـل املاليـة ظـام اجلبـائي البيئـي و خمرجات النّ ، فهي دعائم مشرتكة منف اهليئات املوجهة حلماية البيئةخمتل، و عانات امليزانية العموميةوإ

رتبــاط غــري مباشــر حبمايــة البيئــة صــناديق ذات امايــة البيئــة و ىل الصــناديق اخلاصــة املرتبطــة مباشــرة حب، ميكــن تصــنيفها إالعامــة الوظيفيــة
:منهاو 

برنامج دعم النمو التكمیلي1
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سة خصيص اخلاص بنظام امليزانية العمومية املؤسّ هي كل حسابات التّ و : الصناديق الخاصة المرتبطة بطريقة مباشرة بحماية البيئة)أ
:ل يفالية لغرض محاية البيئة مباشرة وتتمثّ مبوجب قوانني امل

.لوثزالة التّ للبيئة وإينالصندوق الوط√
√ ّ .اث الثقايفالصندوق الوطين للرت
.املناطق الشاطئيةاحل و الصندوق الوطين حلماية السّ √
بقــانون )065302(خصــيص اخلــاصنشــئ هــذا الصــندوق مبوجــب حســاب التّ أ:لــوثالصــندوق الــوطني للبيئــة وإزالــة التّ )1-أ

ســوم مــن نــاتج الرّ %50،ثــة واخلطــرية علــى البيئــةشــاطات امللوِّ املطبقــة علــى النّ ســومالرّ نــاتج(يراداتــه يفل إ، تتمثّــ19921املاليــة لســنة 
فايــات ســم علــى عــدم ختــزين النّ مــن نــاتج الرّ %75،خــزين للنفايــات اخلطــريةســم علــى عــدم التّ مــن نــاتج الرّ %75؛علــى احملروقــات

10رسـم ،سـوم علـى امليـاه امللوثـة الصـناعيةمـن نـاتج الرّ %50،لـوث ذو املصـدر الصـناعيسم علـى التّ من ناتج الرّ %75،الصحية

يـوت سـم علـى الزّ مـن نـاتج الرّ %50،سم على العجالت املطاطيـة اجلديـدةمن ناتج الرّ %50،كياس البالستيكيةدج للكغ على األ
عويضــات وليــة التّ الدّ ات والوصــايا الوطنيــة و يئــاهل،نظــيم البيئــيالتّ شــريع و قــة بالتّ ى املخالفــات املتعلّ نــاتج الغرامــات املفروضــة علــ، املســتعملة

خصيصـات التّ ،لـوثاملوجهة لتمويل عمليات مكافحة التّ القروض املمنوحة و ،الرب واجلولوث العارضة يف البحر و حوادث التّ اجتة عن النّ 
.)و مصادرهاكل املسامهات ذات الصلة أ،اخلاصة مبيزانية الدولة

لوث يف املصدرمتويل عمليات مراقبة التّ ،ت القائمة المتالك تكنولوجيا نظيفةساعدة حتويل املنشآم(يف ل فقات فتتمثَّ ا جانب النّ مّ أ
متويل ،ةيجنبراسات الوطنية واألسطة مكاتب الدّ و بوا، أعليم العايلحباث العلمية املنجزة من قبل مؤسسات التّ راسات واألمتويل الدّ 

اجلمعيات حسيس باملسائل البيئية و متويل عمليات اإلعالم والتّ ،الناتج عن احلوادثلوث ستعجايل يف حالة التّ دخل االعمليات التّ 
ملنعقدة بواسطة مقاولني الوث و متويل عمليات إزالة التّ ،ظيفةمتويل مشاريع االستثمار املدجمة للتكنولوجليا النّ ،ذات املنفعة العامة

.)و خواصعموميني أ
:التايلكما هو موضح يف اجلدول 30/09/2013إىل 2000وق للفرتة قد عرفت الوضعية املالية هلذا الصندو 

من 59، المادة 2009، المعدل والمتمم إلى غایة 65/1991یة رقم ، الجریدة الرسم1992المتضمن قانون المالیة لسنة 91/25من القانون رقم 189المادة 1
.2009قانون المالیة لسنة 
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.)30/06/2013-1995(وضعیة الصندوق الوطني لحمایة البیئة للفترة :)9-4(الجدول
ملیون د ج-الوحدة

ا
نة

لس

19
95

19
97
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99

20
01

20
03

20
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20
07

20
09

30/
09/

20
10

*لى غایةإ
30/09/

2013

الرصید 
%الباقي

30.5186351.11038.54718.66874994716438.91837523934.25اإلیرادات

011.821.662201.5957.4194.5104.6281204.45النفقات

%30.5174.2329.5976.34517.15916.99752.716334.318347.122729.894.9الرصید

source: fiches d’évaluation des comptes d’affectation spéciale ; mf /DGC/ Inspection des services
comptables, document établi le 05decembre 2010 ,p8
cour des comptes, situation par ordonnateur des comptes d’affection spéciale arrêtée au 31/07/2013,
*projet de la loi financière 2014.

 ّ يف تعزيـز األداء اجلبـائي البيئـي ل دعامـة هامـة فعـال يشـكِّ وهـو،%84.6يتجـاوز جيايب هلـذا الصـندوقصيد اإلالرّ هذا اجلدول أنَّ وبني
أخرى ر ه يؤشِّ لكن ـالـيت بقيـت  استيعاب هذا احلجم من األموالشادة يفعلى غياب أسس الرّ من جهة ّ ـة هلـا دجممَّ ة رغـم احلاجـة امللّح
ـق الفجـوة يف التكفـل حبممـاضـخم فعـل التّ لفقـدان القيمـة النقديـة هلـذه األمـوال بعرضـةً جيعلـهويف الوقـت ذاتـه، محاية البيئةيف  مايـة يعّم

.البيئة
بقـانون املاليـة 302-123خصيص اخلاص رقم حساب التّ دوق مبوجبنشئ هذا الصنأ: راث الثقافيالصندوق الوطني للتّ )2-أ

ب محايـــة ، حلمايـــة العناصـــر الصـــناعية أو اإلنشـــائية الـــيت هلـــا بعـــد حضـــاري أو تـــارخيي أو ثقـــايف وطـــين، أو عـــاملي تتطلَّـــ20011لســـنة 
ســوم علــى العجــالت مــن نــاتج الرّ %10نســبة (ن إيراداتــه كــل املــداخيل املتأتيــة مــن اســتغالل املعــامل الثقافيــة والرتاثيــة خاصــة، وتتضــمَّ 

ّ نظـيم والتّ نـاتج العقوبـات املرتتبـة علـى املخالفـات للتّ ،روة الثقافيـةسوم املفروضة على القيمة املضـافة للثّـالرّ ،املطاطية اث شـريع حلمايـة الـرت
اهليئـــات الوطنيــــة ،ولـــة واجلماعـــات احملليـــةمســــامهات الدّ ،كـــل املســـامهات اخلاصـــة مــــن األفـــراد أو اهليئـــات الطبيعيـــة واملعنويـــة،قـــايفالثّ 

.)وليةوالدّ 
ــ ــأّم ّ (ص إىل ا نفقاتــه فتخّص ثمــني لألمــالك الثّ أهيــل، أو التّ مــيم أو الصــيانة أو التّ متويــل مصــاريف وأشــغال الرت

نشــطة ، متويــل أحلفـاظ واحلمايــة لألمــالك العقاريــةراســات واألحبـاث واخلــربات الــيت تســبق عمليــات امتويــل الدّ ،ميلكهـا أصــحاب احلقــوق
ّ عاية والتّ الدّ  .)قايف واحملافظة عليهاث الثّ وعية وترقية احلس املدين حبماية الرت

:يوضحها اجلدول التايل30/09/2013اىل 2006ن الوضعية املالية هلذا الصندوق للفرتة إ

.2011من قانون المالیة لسنة 74، المعدل والمتمم بموجب المادة 31/12/2005المؤرخ في 2006المتعلق بقانون المالیة لسنة 05/16القانون رقم 1
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)30/09/2013لى غاية الفترة إ2006(للفترة قافيالثّ راثالتّ وضعية الصندوق الوطني لحماية : )10-4(الجدول
مليون د ج-الوحدة

*200620072008200930/09/2010السنة
%الباقي30/09/2013

0.082.9503.41035.91087.81558.46اإلیرادات
000000النفقات
%0.082.9503.41035.91087.81558.46100الرصید

source : fiches d’evaluation des comptes d’affectation spéciale ; mf/DGC/Inspection des services
comptables ,document établi le 05decembre 2010 ,p8
cour des comptes, situation par ordonnateur des comptes d’affection speciale arrétée au 31/07/2013,

*projet de la loi finaciere 2014.
ميـق الفجـوة املزدوجـة يف تعـريض األمـوال لإلمهـال تعا جيعلها عرضة للتآكل و ، ممّ دة طيلة الفرتةموال جممَّ هي أويالحظ أن تلك األموال

.عدم االستفادة منهاو 
ــة الســاحل و )3-أ ــاطق الشــاالصــندوق الــوطني لحماي -113خصــيص رقــم نشــئ هــذا الصــندوق مبوجــب حســاب التّ أ: طئيةالمن

ـــة لســـنة 302 ـــه النّ ، بغـــرض إ20031بقـــانون املالي ـــاطات امللوّ شـــعـــادة توجي ـــة مـــن الشـــريط الّس صـــة باملنـــاطق احلي إىل أمـــاكن خمصّ ث
املخالفــاتنــاتج العقوبــات و ،يومنــا هــذاىليــدها إدة مبوجــب قــوانني املاليــة مل يــتم حتدوعيــة احملــدّ ســوم النّ الرّ (يراداتــه يفل إالداخليــة وتتمثّــ

اهليئـات ،تسـريب مـواد كيميائيـة يف البحـرلـوث املفـاجئ و امجة عـن التّ ضات النّ عويالتّ ،2املناطق الشاطئيةقة بقانون محاية الساحل و املتعلّ 
.)خرىكل املسامهات األ×صات من ميزانية الدولةاملخصّ والوصايا و 

ـعمليـات املتعلّ ل المتويـ(ل يفا نفقاته فتتمثّ مّ أ ـاحل و قـة حبمايـة الّس املوضـوع قـة بـذات راسـات املتعلّ الدّ متويـل األحبـاث و ،اطئيةاملنـاطق الّش
.)دخالت االستعجالية يف حالة وقوع تلوث حبري مفاجئقة بالتّ فقات املتعلّ متويل النّ 

:التايلحسب اجلدول 30/09/2013ىل إ2003وكانت وضعيته خالل الفرتة 
30/09/2013لى غاية إ2003(للفترة اطئيةاحل و المناطق الشّ السّ وضعية الصندوق الوطني لحماية:)11-4(الجدول

)مليون د ج- الوحدة
%الرصید الباقي30/09/2013*الى غایة200320042005200620072008200930/09/2010السنة

808080580580.6580.7619.1549.3565.2اإلیرادات
00000037.95.90النفقات
%808080580580.6580.7581.2543.4565.2100الرصید

source : fiches d’évaluation des comptes d’affectation spéciale ; mf/DGC/Inspection des services comptables,
document établi le 05decembre 2010, p8
cour des comptes, situation par ordonnateur des comptes d’affection spéciale arrêtée au 31/07/2013, *projet de la loi

financière 2014.

.24/12/2002، المؤرخ في 2003متعلق بقانون المالیة لسنة ال11-02من القانون رقم 125المادة 1
.10/2002المتعلق بحمایة الساحل، الجریدة الرسمیة 02/02من القانون رقم 35المادة 2



مرتكزات النظام الجبائي الراشد في تعزيز الحماية االجتماعية وحماية البيئة .………الرابعالفصل 

-243-

ت إجــراءات احملاســبة وهــذه الصــناديق هــي اســتمرار لتشــتّ : مايــة البيئــة القطاعيــة غيــر المباشــرةالصــناديق الخاصــة المرتبطــة بح)ب
مـن هـذه الصـناديق اخلاصـة القطاعيـة ذات العالقـة غـري املباشـرة حبمايـة البيئـة ع املسـؤولية علـى عديـد القطاعـات، و تـوزّ ، و الوعاء البيئـيو 

: جند ما يلي
س هــذا يســتأمتّ : الصــندوق الــوطني للميــاه الصــالحة للشــربو مــل للمــوارد المائيــة ســيير المتكاللتّ الصــندوق الــوطني)1-ب

مـة لتسـيري املـوارد نظّ امل، 2نظيمـات السـابقةالتّ حمـل القـرارات و ، ليحـلَّ 3021-086خصيص اخلاص رقـم الصندوق مبوجب حساب التّ 
ــ، والــذي تأ302-079مــا الصــندوق الــوطين للميــاه الشــروب رقــم املائيــة، وأ ىل غايــة م إومتِّــلعــدِّ و 1995نون املاليــة لســنة س بقــاّس
%50، 3تاوات املستحقة علـى مـنح تـراخيص اسـتعمال املـوارد املائيـةمن ناتج اإل%50(ق بيرادات اليت تتعلّ من حيث اإل2011

اوة املســتحقة تــمــن نــاتج اإل%50،)3م/دج25(اخلــدمايت للميــاه والســياحي و تــاوة املســتحقة عــن االســتعمال الصــناعيمــن نــاتج اإل
اهليئـــات ، اجلماعـــات احملليـــةولـــة و إعانـــات ميزانيـــة الدّ ،)3م/دج80(جمـــال احملروقـــات الـــيت تســـتخدم يف اآلبـــار البرتوليـــة و علـــى امليـــاه

.)املختلفة
قابـة متويـل عمليـات الرّ (حـواض اهليدروغرافيـةاخلاصـة بتسـيري املـوارد املائيـة واألوعيـة ق بتمويـل العمليـات العموميـة النّ ا عن نفقاته فتتعلّـمّ أ

.)اية نوعيتهاروب والفالحة والصناعة ومحأحباث ودراسات اقتصاد املياه الشّ متويل ،للمصادر املائية
عـديالتعـرف هـذا الصـندوق عديـد التّ قـد و : االمتيـازراضـي عـن طريـقيفيـة واستصـالح األنمية الرّ ص بالتّ الخاالصندوق)2-ب

نميـة التّ و ضـبط ، والصـندوق الـوطين لل4الوقايـة النباتيـةترقيـة الصـحة احليوانيـة و اـال مثـل صـندوقنشـاء صـناديق مشـرتكة يف نفـسإما بإ
عــت وقــد تنوَّ ،7نتــاج الفالحــي، والصــندوق الــوطين لضــبط اإل6عــويتنميــة االقتصــاد الرَّ ، والصــندوق الــوطين حملاربــة التصــحر و 5الفالحيــة

عانـات إ،النباتيـةنـاتج مراقبـة املـوارد واملصـادر احليوانيـة و ،رصـدة احلسـابات املغلقـةأ،منتجات شبه جبائيـة(يرادات تلك الصناديق بنيإ
.)ىل يومنا هذاإ2005س منذ سنة مل تؤسّ (رسوم نوعية تؤسس مبوجب قوانني املالية ،اهليئات املختلفة،امليزانية العمومية

متويـل عمليـات حماربـة االجنـراف ،الغطـاء الرعـويباتيـة و روة احليوانيـة والنّ الثّـيـة تنمقـة حبمايـة و متويل اهليئـات املتعلّ (فقات فتتمثل يفا النّ مّ أ
ّ ،باتيـــةروة احليوانيـــة والنّ قـــة حبمايـــة الثّـــحبـــاث املتعلّ متويـــل األ،صـــحرالتّ و  يفيـــة بتنميـــة املنـــاطق الرِّ قيـــة ذات الصـــلة كـــل العمليـــات الفاعلـــة للرت

.)احملرومة
ذين الصــندوقني س هــيسـتأومتّ : دةالصــندوق الــوطني للطاقــات المتجــدّ الطاقـة و فــيحكمالخــاص للــتّ الصـندوق الــوطني)3-ب

-131خصـيص اخلـاص رقـم حسـاب التّ ، و 2000مبوجب قـانون املاليـة لسـنة 3028-101خصيص اخلاصة مبوجب حسابات التّ 
ـــــــــــة لســـــــــــنة 302 ـــــــــــدّ ل اهلـــــــــــدف مـــــــــــن إويتمثَّـــــــــــ.2010مبوجـــــــــــب قـــــــــــانون املالي ـــــــــــتّ عامتني املـــــــــــاليتني نشـــــــــــاء هـــــــــــاتني ال حكم يف ال

.2011، المعدل والمتمم بقانون المالیة لسنة 23/12/2000، المؤرخ في 2001المتعلق بقانون المالیة لسنة 2000-06القانون 1
2Ord N° : 95-27, du 30/12/1995,

Et decret N° : 96-206 du 05/06/1996.
Et instruction N° : 27- DGC/DRG du 25/08/1996.

.2011من قانون المالیة لسنة 73المادة 3
.2013لمالیة لسنة من قانون ا58، والمغلق بموجب المادة 2002من قانون المالیة لسنة 225المعدل والمغلق بموجب المادة 4
.2013لقانون المالیة لسنة 58، والمغلق بموجب المادة 2005من قانون المالیة التكمیلي لسنة 28معدل بموجب المادة 5
.2001من قانون المالیة التكمیلي لسنة 08مفتوح بموجب المادة 6
.2008المالیة التكمیلي لسنةمن قانون 29مفتوح بموجب المادة 7
.2000، المتعلق بقانون المالیة لسنة 23/12/1999المؤرخ في 11-99القانون رقم 8
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مسعى وكذا االستهالك العائلي يف،قل واخلدماتهائي يف قطاعات الصناعة والنّ حويل واالستهالك النّ نتاج والتّ من حيث اإليف الطاقة
ات الطاقــو 1دةترقيــة الطاقــات املتجــدّ هم يف حتســني الفاعليــة الطاقويــة و املشــاريع الــيت تســاو ازات اجلبائيــة واجلمركيــة لألنشــطةمــنح االمتيــ

ـــ، وأراســـات يف جمـــال الفاعليـــة الطاقويـــةالدّ ، والبحـــث و ثـــار الطاقـــة علـــى البيئـــةقلـــيص مـــن آدة والتّ ديلـــة والطاقـــات املتجـــدِّ الب ندوق ا صـــّم
مسـية ل عليها من حتويل اإلشـعاعات الشّ لغازية احملصَّ و احلرارية ادة فيشمل كل أشكال الطاقات الكهربائية أو احلركية أالطاقات املتجدِّ 

ــ،اجتــة مــن أعمــال البحــث العلمــياخل، والنّ ...كتلــة احليويــةفايــات العضــوية والطاقــة املائيــة والالنّ ، و احلــرارة اجلوفيــةالريــاح و وقــوة ا مــوارد أّم
غرامــات خمالفــة نــاتج ،ات الطاقويــةســوم علــى املعــدّ نــاتج الرّ ،ســوم علــى االســتهالك الــوطين للطاقــةنــاتج الرّ (ول فتشــمل الصــندوق األ

.)اهليئات األخرى، عانات اخلزينة العموميةإ،لوث البيئي املفاجئالتّ لطاقوي و شريع االتّ 
ـــــات املتجـــــدِّ أ ـــــى مـــــا صـــــندوق الطاق ـــــات وتتمثَّـــــ%0.5دة فيعتمـــــد عل ـــــة وخمتلـــــف املســـــامهات واإلعان فقـــــاتل النّ مـــــن اإلتـــــاوة البرتولي

ترقيـة الطاقـة متويـل عمليـات احملافظـة و (الطاقـة فيشـملحكم يفق الوطين للـتّ ما نفقات الصندو دة، أالبحث وتطوير الطاقات املتجدِّ يف 
.)لة للطاقةاملؤسسات املالية املموِّ و متويل ضمانات ديون البنوك،االستهالك للطاقةمتويل عمليات املراقبة للناتج واالستثمار و ،الوطنية

:التايليوضحها اجلدول غري مباشرة الوضعية املالية هلذه الصناديق القطاعية املرتبطة حبماية البيئة بطريقة نَّ إ
الوحدة بمليار دج2013-09-30للفترة .رتبطة بحماية البيئةية الصناديق الخاصة القطاعية الموضع:)21-4(الجدول 
رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 

الحساب
ســـــــــــــــــــــــــــــــنة الصندوق الوطني الخاص ب

سالتأس
30/09/2013الوضعية من سنة التأسس إلى غاية القطاع

%نسبة الباقيالرصيدالنفقاتاإليرادات

%23947.65515.61843276.9المياه1996المياه الصالحة للشرب079302

%851.51014.5283773.6%المياه1996التسيير المتكامل للمياه086302

%902825228976099.4الفالحة1995الضبط و التنمية الفالحية067302

%3841.71007.7283473.6الفالحة1995الحيوانية و النباتيةترقية الصحة071302

محاربــة التصــحر و تنميــة االقتصــاد 109302
الرعوي

%286192002859999.9الفالحة2002

%23934111641277053الفالحة2005ضبط االنتاج الفالحي120302

الطاقــــــــــــــــــــــــة و 2000للتحكم في الطاقة101302
المناجم

4410940582352779.9%

الطاقــــــــــــــــــــــــة و 2010للطاقات المتجددة131302
المناجم

190701907100%

خصيص الخاص للخزينة ملحـق مشـروع ، وضعية مجمل حسابات التّ 2014مشروع ميزانية الدولة لسنة :المحاسبةمجلس على معطياتبناءطالبعداد الإمن : المصدر
.القانون

 ّ ـأرصـدة ماليـة مل تـتمكَّ الصـناديق اخلاصـة القطاعيـة حلمايـة البيئـة تظهـرنّ أاألرقـام أعـالهوتبني نفاقهـا لضـعف طاقتهـا لطات مـن إن الّس
اا على إاالستيعابية قدر ا يعين تضاعف الفجوة بني عدم اإلبقـاء ممّ ،ور فيه البيئةهدعائم املالية يف الوقت الذي تتلدّ نفاذ تلك ا، وعدم 

ـــفظـــة عاحملابـــات احلمايـــة و مبتطلّ  اّم ـدة  رصــ األ ـك  ـة تـلـ يمــ ـل ق آكــ ت ـني  ـة، وـبـ ـى البيـئـ ن مل تـــتمكَّ مليـــار دج220.4ملقـــدرة إمجاليـــا بادة و ـلـ

.، المتعلق بالتحكم في الطاقة09- 99ممن القانون رقم 33المادة 1
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ــنّ ، أي أمليــار دج59.8ر ب جــزء بســيط يقــدَّ مــن إنفــاق إال الســلطات  ىل ن ســنوات عديــدة ســابقة بعضــها يرجــع إمــو د منهــاامَّ
ّ داء اجلبائي، وهي دعائم مساندة لألمليار دج160.6يقدر ب 1996 .املتكاملامل و شيد الشّ البيئي تستوجب الرت

.المحافظة عليهازة لحماية البيئة و ولي والوقف اإلسالمي المعزِّ مويل الدّ مرتكزات التّ : المطلب الثاني
ي علــى القواعــد اجلبــائظــامداء اجلبــائي البيئــي مــن خــالل ارتكــاز املنظومــة املؤسســية القانونيــة للنّ عائم املســاندة لــألمجلــة الــدّ تظهــر

لكوا من متطلَّ وليةالقانونية الدّ  اخلطر البيئي يتجاوز مبدأ ، وألنّ احملافظة عليهاولية حلماية البيئة و تفاقيات الدّ بات االلتزام بقواعد اال، و
بـادل التّ عـاون و سـواء مـن عالقـات التّ وليـة الـيت تنشـأعائم الدّ جعل مـن الـدّ ا ممّ ،السيادة اجلبائيةأدبيضا يتجاوز مفهو أةالسيادة اجلغرافي

نمــوي والبيئــي ور التّ ويل، أي الــدّ عيــات احملليــة علــى الصــعيد الــدّ اجلمت واملؤسســات و و مــن خــالل دعــائم اهليئــا، أويلعلــى املســتوى الــدّ 
فكـري العـاملي يالمـس التّ لي، و فكري احملنمية يتجاوز أيضا التّ موضوع البيئة والتّ ، ذلك أنّ ويلاهليئات احمللية على الصعيد الدّ للجماعات و 

هــو مــا جيعــل مــن املنظومــة اجلبائيــة ، و و احملليــةمبــا ينفــذ يف البيئــة الوطنيــة أثرون ويتــأيف شــكل دعــائم مبتكــرة مــن فــاعلني دوليــني يــؤثرون
ومـن دعـائم ،األخضـريف أشـكال مبتكـرة يف إطـار مسـعى االقتصـاداحملافظـة عليهـان دعـائم دوليـة يف محايـة البيئـة و مـةستفيدومالبيئية 

.وقاف خصوصا يف البيئة اجلزائريةومؤسسة األليدي يف املالية اإلسالميةقثمار غري التّ االستمويل و التّ 
:ىل ما يليق إ، نتطرّ احملافظة عليهااء اجلبائي البيئي يف محاية البيئة و دتلك اجلوانب اهلامة يف تدعيم األلفحصو 

.االستثمار البيئيمويل و ولية من خالل التّ عائم الدّ دّ ال√
.دعائم اهليئات احمللية على الصعيد الدويل√
.احملافظة عليها باجلزائرالمي حلماية البيئة و سدعائم الوقف اإل√
زة إىل إجيــاد دعــائم دوليــة معــزّ نميــةالتّ وليــة للبيئــة و دفعــت املــؤمترات الدّ : االســتثمار البيئــيمويــل و وليــة مــن خــالل التّ عائم الدّ دّ الــ:والأ

نـه االقتصـاد والـذي عـرف بأ،تصـاد األخضـرقتداولـه مبسـمى االمتّ وقـديف إطـار مسـعى مبتكـر لالقتصـاد البيئـي، داء اجلبائي البيئـيلأل
نـــدرة املـــوارد ورة ملحوظـــة مـــن املخـــاطر البيئيـــة و ل بصـــيف حـــني يقلِّـــ،املســـاواة االجتماعيـــةالـــذي ينـــتج عنـــه حتســـن يف رفاهيـــة اإلنســـان و 

هلادفـــة إىل تعزيـــز احلمايـــة االســـتثمار يف املشـــاريع البيئيـــة امويـــل و مويـــل واالســـتثمار البيئـــي أو بـــاألحرى التّ مـــن خـــالل التّ ،1االيكولوجيـــة
.تقليص الفقراالجتماعية و 

عم املــايل للمؤسســاتوتقلــيص اإلعانــات واملــنح والــدّ ظــام اجلبــائي البيئــيل تــدعيم النّ تشــمو : مجــاال دعــائم االســتثمار المســتدام)أ
ثارهـا علـى البيئـة مـن طـرف اسات الوطنيـة وآنسيق بني خمتلف السيليات التّ ثة للبيئة، وقد كان هذا االجتاه جماال لبحث آاألنشطة امللوِّ و 

نميـة حـدة للتّ مـم املتّ نسـيق مـع برنـامج األوليـة بالتّ ة الدّ وضع نظـام للمعاهـدات املاليـليات متّ ، ومن خالل تلك اآل2قد الدويلصندوق النّ 
(PNUD)، ّعمليـات قـروض و وليـة يف هيئـات و عائم الدّ و الـدّ ل تلـك املسـاعدات أ، وتتمثّـرسـاء نظـام جبـائي بيئـيول علـى إحلـث الـد

وليــة يف جمــال احلمايــة بيئيــة الدّ نفــاذ املعــايري الجــارة مــع إ، وتشــجيع االســتثمار األخضــر والتّ ظيفــةكنولوجيــا النّ مماثلــة يف تســهيل نقــل التّ 

.2، ص 2011تقریر نحو اقتصاد اخضر، مسارات للتنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، سنة (PUND)برنامج األمم المتحدة للبیئة 1
2FMI : La politique macroéconomique peut être mise au service de l’environnement mondial, bulletin de FMI 1991, p p
263-266.
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سـيس جامعــة، ومـن أبرزهــا تأ1عانـاتزائــر الـيت اسـتفادت مــن بعـض تلــك اإلول اجلمـن بـني تلــك الـدّ ، و جتماعيــةاالالصـحية والغذائيـة و 
رســاء دعــائم تعــاون دويل يف مســارات االنتقــال لالقتصــاد البيئــي املســتدام املســاير ، مــن أجــل إ2نميــة املســتدامةحــدة للتّ مــم املتّ ومعهــد األ
ـملـنهج التّ  منــاط و إعـادة توجيـه األأ،االسـتثمار البيئــي املسـتدام"طــالق املشـاريع اخلضـراء خـالل إحـداث أو إاملة املســتدامة مـن نميـة الّش

كيــز علــى علــى أنشــطة خضــراء جديــدة والرتّ ، بنــاءً تصــادية جديــدةكيز علــى إجيــاد فــرص اجتماعيــة واقنتــاج واالســتهالك بــالرتّ احلاليــة لإل
ســبل قــل و علــى حتويــل األنشــطة القائمــة إىل أنشــطة خضــراء وتشــجيع النّ و ، توزيعهــادة و نتــاج الطاقــة املتجــدِّ اخلــدمات البيئيــة إلالســلع و 
.3"راعة املستدامةالزّ املستدام و العيش

يعكس هذا اجلانب وضع شبكة البنوك الدولية لتغطية املوارد املاليـة لفـرتات امتـدت و : نمية المستدامةولي للتّ مويل الدّ التّ دعائم)ب
ئـــي وحتـــديث خطـــيط البيحتيـــة للبيئـــة والتّ دعـــم البنيـــة التّ ، و الت ذات الصـــلة بتحســـني اجلـــودة البيئيـــةللمجـــاو ،2015ىل إ2001مـــن 

تلك الشـبكة تغطـي خمتلـف منـاطق العـاملو ،فات الصلبة وإعادة تدويرهاق حبماية البيئة ومعاجلة املخلَّ ، وكل ما يتعلَّ قلقطاع النّ الطرق و 
لبنــك ا، وبنــك التّ كامــل االقتصــاديمريكــي للتّ نميــة والبنــك األومنهــا البنــك األســياوي للتّ 

قطـاع األسواق اخلضـراء و لتعزيز االستثمار املستدام يف مويلية عائم التّ جعل تلك الدّ متّ ، و 4وليةنمية الدّ مجعية التّ نمية و عمري والتّ ويل للتّ الدّ 
فـرزت ريـادة دوليـة لـبعض دول عائم الـيت أتلـك القـدرات والـدّ ، إنّ 20105مريكـي سـنة دوالر أمليار 211دة بلغت الطاقات املتجدِّ 

ا جعـل اجلزائـر تسـتفيد ممّـ،رسـاء منطلقـات االقتصـاد البيئـيالعامل مث
.20206االجتماعية ة و نمية االقتصاديوضع خمطط التّ من تلك اخلربة يف

سـات املدنيـةاملؤسّ تعتـرب دعـائم اهليئـات واجلماعـات و : ولي فـي تعزيـز حمايـة البيئـةدعائم الهيئات المحليـة علـى الصـعيد الـدّ :ثانيا
نميـة ف التّ هـدامـن أجـل حتقيـق أاتسـامهيً ب مسـعىالذي يتطلّـدامةنمية املستبرز دعائم تعزيز منهج التّ من أفكري الدويلاحمللية ذات التّ 

الـيت ماسـيةو ليطلـق عليـه مصـطلح الشـبه دبو مـاأ،ويللطات احملليـة علـى الصـعيد الـدّ السور الفاعل للهيئات و من خالل الدّ ،7املشرتكة
:ويل يف جماالتعاون الدّ التّ بادل و ت غري احلكومية لتعزيز التّ ويل من خالل اجلمعياعاون الدّ رست دعائم التّ أ

le)مة بني املدن واملؤسساتوأوتنظيم املدن والتّ عمري هيئة والتّ التّ √ jumelage)8و ما يعرف بالدبلوماسية املقابلةأ.
.9احملافظة عليهاولية يف محاية البيئة و جارب الدّ تّ الدل اخلربات والكفاءات و تبا√

.FMIإلى محاور ذات تعاون دولي بموافقة الھیئات الدولیة منھا (PNUD)ارتكز المخطط العملي الوطني للبیئة 1
.2015لسنة 04م انظر الجریدة الرسمیة رق، 2015نشاء جامعة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة بالجزائر سنة تم التوقیع على اتفاقیة إ2
. استعراض اإلنتاجیة وأنشطة التنمیة المستدامة في منطقة االسكوا(ESCAW )اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا 3

التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، المبادئ والفرص والتحدیات في المنطقة العربیة، منشورات األمم المتحدة، االقتصاد األخضر في سیاق : العدد األول
www.escaw.comبتصرف، 21،22، ص 2011، افریل USAنیویورك، 

.، بتصرف 115، 110، ص 2004رس تقریر الخطة اإلستراتیجیة التفاقیة بازل، ما: األمم المتحدة4
.تقریر نحو اقتصاد اخضر، مرجع سبق ذكره: برنامج االمم المتحدة للبیئة5

6 Programme de partage des connaissances, op-cit, p p 310-311.
7 Commission des communautés européennes : les autorités locales : les acteurs en faveur du développement
Communication de la commission au conseil au parlement européen Bruxelles, le 08/10/2008, p4, www.parlement.eu  -
8 Tulard marie josé: la coopération décentralisée collection politique locale, L.G.D.J, paris , 2006, p 97.
9 Commission nationale de la coopération décentralisée (C.N.C.D), guide de la coopération décentralisée : échanges et
partenariats internationaux de la collectivité territoriale 2 eme édition, janvier, Paris, 2006, p33.

www.escaw.com
www.parlement.eu
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.1دةدِّ محايتها وفقا لربامج متعيل لوبيات احملافظة على البيئة و تشكدريب و كوين والتّ تبادل التّ √
لـى حتميـل املسـؤولية الصـحي ع، وخمـابر البحـث العلمـي و دة اجلنسـيةولية الشركات متعدِّ عوان الدّ مات وضغط حلمل األتشكيل منظّ √

.2البيئية يف خمتلف بقاع العاملاالجتماعية و 
.الوسائلنيات و قنظيمات والتّ خالل املنظمة العاملية للجباية وتبادل التّ عاون اجلبائي البيئي من تعزيز التّ √
والعلمية اليت ت والّندوات واملنشورات اإلعالمية املؤمتراو حسيسية عرب الوسائل والوسائط املعلوماتية احلديثةالتّ وعوية و شاطات التّ النّ √

.3ضرار بالبيئة
ةقافعليم والثّ للميادين البحث والتّ صص ه للجمعيات غري احلكومية ختجَّ يت تو الو املوارد املعونات و √
.4بداعية حلماية البيئة وتعزيز احلفاظ عليهابرامج تكنولوجية وإدريب على التّ و 

ة السبق يف محاية ا مكانسالمي دعامة غري تقليدية هلالوقف اإليعدُّ : المحافظة عليهادعائم الوقف اإلسالمي لحماية البيئة و :ثالثا
دامـة اسـتغال، ويف إالضـعيفةة و يف توزيع منافع احلمايـة علـى خمتلـف الفئـات الفقـري و ،البيئة واحملافظة عليها

قـــف يف العـــامل جتـــارب مؤسســـة الو ثبتـــتوقـــد أ،را وتنميـــةول تطـــوُّ عائم الوضـــعية يف أرقـــى الـــدّ ال متاثلهـــا الـــدّ بعـــاد كـــربى ماديـــة ومعنويـــةأ
وعلـى مشـول أو الّتعمري أو الزراعـة، باإلجيار أو االستثمارترقيتها

ـعلـى غـرار مؤسسـة أ، وذات أبعـاد إنسـانية عامليـةجمتمعية عديـدةة و حياتيأداء تلك املؤسسة جلوانب  بـاجلزائر 5نيريفوقـاف احلـرمني الّش
ىل فقــراء مكــة واملدينــةإذ تعــود إىل مــا قبــل الفــرتة العثمانيــة وتــؤول معظــم دخــول أمواهلــا إ،املؤسســات الوقفيــةهــمالــيت تعــد مــن أقــدم وأ

ـ2058مالكها الوقفيـة حـوايل وبلغت أ داء األراعـة وغريهـا، وتنـوعوالزّ الت الّتجاريـة واخلدميـة والفنـادقمشلـت املنـازل واحملـاوقفيًـامرفًق
كـوين علـيم والتّ والتّ شـجارالفقر واملسامهة يف اهلياكل القاعدية األساسية كشق الطرق وتوفري امليـاه وغـرس األالوقفي على جماالت حماربة 

أا شـاملة لكـل 6وقاف العسكريةقدرات العسكرية من خالل مؤسسة األبلغ تدعيم ال، و هدةوالزراعة وإىل محاية األقليات املضط أي   ،
ــمبــا هلــا مــن مرتكــزاتاتمعيــةوانــبلكــل اجل ميكــن تعظــيم االســتفادة منهــا بالبيئــة اجلزائريــةو امل واملتكامــل،داعمــة لــألداء البيئــي الّش

:للمرتكزات التالية

:وضعت في ھذا المجال منھابرامج عدیدة 1
MEDA en direction du basin medetiraneenبرنامج موجھ لبلدان البحر األبیض المتوسط یسمى 

(CARDS)وبرامج خاصة ببلدان منطقة البلقان
:انظر(ACP)وبرامج موجھة لدول أخرى یدعى 

Texte élaboré par le CIEDEL formation de l’observatoire de la coopération décentralisée union européen, une croissance
du rôle spécifique des pouvoirs locaux, 2005, p415.
2(C.N.C.D) guide de la coopération, op-cit, p 56.
3Ibid, p 38.
4 Tulard marie josé : la coopération décentralisée collection politique locale, op-cit, p 106.

.، بتصرف60المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص : صالح صالحي5
.662مرجع سابق، ص 6
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وقــــاف حبمايــــة قانونيــــة ســــيادية إذ حتظــــى األ:ك الوقفيــــة مــــدخل لحمايــــة البيئــــة والمحافظــــة عليهــــامــــالالحمايــــة القانونيــــة لأل)أ
ايل فمطلـب احلمايـة مؤسـس دسـتوريً ابالتّـ، و 1)...حيمي القانون ختصيصـها، و الك الوقفية وأاألم...(
قانونيـة مسـاندة حلمايـة البيئـة ل دعامـةا يشـكِّ ، ممّـ2مـالك الوقفيـةشـريعات الـيت تسـتوجب اسـتغالل واسـتثمار األالتّ يتكامل مع منظومة و 
ـاألوقـافمنظومـة ، و األوقـافمن خالل اسـتحداث مؤسسـة إنفاذهاجب احملافظة عليها تستو و  اتمعـي الّش اء  األد ات  امل واملسـتدام  ذ

.ةماملة املستدانمية الشّ التّ كمؤسسة فاعلة لتحقيق
اا لفـــوائض قـــيم عاليـــة و ع أصـــوهلامـــن خـــالل تنـــوُّ :اســـتثمار حقيقـــي مســـتدامتمويـــل و دعـــائم األصـــول الوقفيـــة تمثـــلّ )ب ـ تســ اك
اال االجتماعي األساسي و خالل متايزها خبصائص املوقع املهممن ّ ، و د اجلوانب املالية واالقتصـادية واالجتماعيـةلقيمي املتعدِّ اكم االرت
ّ تتطلَّ اليتاملة املستدامةنمية الشّ البيئية جيعلها من دعائم تعزيز منهج التّ و  .امل واملستدامشيد الشّ ب الرت

.من دستور الجزائر، مرجع سبق ذكره52المادة 1
:وتضم نصوص قانونیة عدیدة منھا2

.20/04/1991المتعلق باألوقاف المؤرخ في: 91-10القانون رقم 
.24/2001، الجریدة الرسمیة 22/05/2001، المعدل والمتمم لقانون األوقاف المؤرخ في 07/01القانون رقم 
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:لفصلخالصة ا
ــساســية للتّ اشــد، أو املرتبطــة بأدائـه أو املســاندة لــه يف جمــاالت األبعـاد األئي الرّ ظـام اجلبــاهـم املرتكــزات الكامنــة يف النّ أ املة نميــة الّش

ــمــاعي داء االجتاألمرتكــزاتمــن خــالل فحــص املســتدامة افظــة لبيئــي يف محايــة البيئــة واحملداء اواألاملة لتعزيــز احلمايــة االجتماعيــة الّش
بعـاد ليكـون اشد يستوجب تعزيـز تلـك األحلكم الرّ دارة اأداة أساسية يف دائرة إاشد ظام اجلبائي الرّ نفاذ النّ إعليها من مدخل يفرتض أنّ 

ــمــن مرتكــزات تعزيــز التّ امرتكـزً  ثهــاا لبحل دافًعــذلــك عوائــق وعقبــات تشــكِّ دون نّ يف البيئــة اجلزائريــة، وال شــك أاملة املســتدامةنميــة الّش
.ضمن الفصل املوايل
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معوقـات وتحديات التنمية الشاملة المستدامة

مقومات ترشيد التشريع الجبائي وتجويد الهياكل : المبحث األول√
.والموارد البشرية الجبائية لمعالجة منافذ الغش والتهرب الجبائي

مقومات النظام الجبائي الراشد في إرساء اإلنصاف : المبحث الثاني√
.الجبائي ومكافحة الفوارق االجتماعية

مقومات النظام الجبائي الراشد في معالجة ومكافحة : المبحث الثالث√
.التلوث البيئي واألخطار الصحية
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:تمهيد
ـداء دوره الـوظيفي يف تعزيـز التّ يات أقـات وحتـدِّ مكافحـة معوِّ يف معاجلـة و ،اشدظام اجلبائي الرّ تشخيص مقومات النّ إنّ  املة نميـة الّش

ـقـات الـيت متثـِّاملستدامة، تلك املعوِّ  وتعكـس غيـاب أو تغييـب االلتـزامنميـةة علـى خلـل يف وظـائف دولـة التّ رات ذات داللـة قطعيـل مؤّش
وإجراءاتــه أو يف ظــام اجلبــائيل عوائــق داخليــة هليكــل النّ بالتــايل متثِّــســية اجلبائيــة، و منظومتهــا املؤسَّ اشــد يفاالنضــباط بقواعــد احلكــم الرّ و 

يرا و فختلُّ رهــا و تأخُّ  ـا مسـ ـدم  ا، وعـ ـ اا للتطــوُّ هـ يع ـت ظــام ة للنِّ يات خارجيــل حتــدِّ هــي بــذلك متثِّــ، و وليــةرات املرتبطــة بالعالقــات اجلبائيــة الدّ اسـ
ا يـنجم عنـه مـواالقتصـادي واإلداري، و كأحد مظاهر الفسـاد املـايل هرب اجلبائيالتّ ا يؤدي إىل انتشار وتفاقم ظاهرة الغش و ، ممّ اجلبائي

تقلـيص فـرص املسـاواة يف ، و ضـامن الـوطينالتّ عزع منظومة احلماية االجتماعية و قصاء االجتماعي من خالل تز ر واإلمن زيادة حلدة الفق
اتمعيةا ارد  ملو ا من  ادة  تف لـوث ، فيؤدي ذلك إىل اسـتفحال التّ اختالل قواعد العدالة االجتماعيةو نصاف اجلبائي، لغياب أسس اإلالس

اجلوانــب اهلامــة تســتدعي معاجلــة ومكافحــة تلــكو غيــاب الضــمان االجتمــاعياكــة و األمــراض الفتّ انتشــار البيئــي واألخطــار الصــحية و 
:من خالل املباحث التاليةظام اجلبائي اجلزائرياإلسقاط على النّ نبيِّنه بوهو ما ،اشداجلبائي الرّ ظاممات النّ تفعيل مقوِّ 

هـرب لمعالجة منافذ الغـش والتّ وارد البشرية الجبائيةالهياكل والمالجبائي وتجويد شريع ترشيد التّ مقومات : المبحث األول√
.الجبائي

.اشد في إرساء اإلنصاف الجبائي ومكافحة الفوارق االجتماعيةبائي الرّ ظام الجمات النّ مقوّ : المبحث الثاني√
.لوث البيئي واألخطار الصحيةاشد في معالجة ومكافحة التّ ظام الجبائي الرّ مقومات النّ : المبحث الثالث√
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بائيــة لمعالجــة منافــذ الغــش شــريع الجبــائي وتجويــد الهياكــل والمــوارد البشــرية الجمقومــات ترشــيد التّ : المبحــث األول
.هرب الجبائيوالتّ 

هـي أقـرب مـا تكـون إىل احلقيقــة ا مـن فرضـية أو مسـلمةهـرب اجلبـائي انطالقًــلتَّ اشـد يف معاجلـة اظـام اجلبـائي الرّ مـات النّ مقوِّ تظهـر
ــ ّ نَّ هــي أ، و ويلالح اجلبــائي علــى املســتوى الــوطين أو الــدّ صــدا جتــارب اإلأكَّ ي عمليــة ريــة تواؤميــة، أعمليــة تطوُّ اجلبــائيشــيدعمليــة الرت

ـمـات النِّ مبـا فيهـا حتسـني مقوِّ مسـتدامرة بشـكل مرحلـي تـدرجي شـامل و متطـوِّ معاجلـة احتياجاتـه و ا حلالـة االقتصـادظـام اجلبـائي ذاتـه وفًق
اتمـع مبـا يوافـق تطلُّ ،اشـدجتسـيد منظومـة احلكـم الرّ ورة االقتصـادية و مبواكبة الدّ  ات  ـ مقاربـة العـالج اجلـذري لكفـاءة نمعهـا مـفيتـواءمع

ــ، وبــدعم ومســاندة اســتخدام األجراءاتــهوإفاعليــة اهليكــل اجلبــائيو  ــولــة يف ايادية للدّ دوات الّس ، وإذا مــا قابــة اجلبائيــةالرّ وجيــه و بط والتّ لّض
ـاكـب حتقيـق التّ املصـب مبـا يو فـاظ علـى املـال العـام يف املصـدر و دع القصـوى يف احلالـرّ حالـة ىل ب األمر ميكـن اللجـوء إتطلَّ  املة نميـة الّش

ّ و املســـتدامة،  ـوحى ـــا االســـتخ،شـــيد اجلبـــائي عمليـــة ثوريـــة راديكاليـــةلـــن تكـــون عمليـــة الرت ا ـيـ ـ دام املفـــرط ملصـــطلح مكافحـــة الغـــش كمــ
ة تسـتخدمها حضر اجلبائي املـدين إىل كونـه وسـيلخيرجه من التّ ا ممّ ،كفاحظام اجلبائي وسيلة حرب و ل من النّ الذي جيعهرب اجلبائيالتّ و 

ـ، وأنميـة املسـتدامةنظمة الفاسدة يف تنميـة حكمهـا علـى حسـاب حتقيـق التّ األ بنـاء جـدران االنفصـام بـني و دة هلـدر املـايل العـامداة جمّس
اتمعتطلُّ  ات  :اليةهو ما يدفع لتشخيص تلك املقوِّ وغايات احلكم الفاسد املستبد، و ع
.هرب اجلبائيالتّ و ملعاجلة منافذ الغشظام اجلبائيسية للنّ ظومة املؤسّ املنمات ترشيد مقوِّ √
.هرب اجلبائيالتّ قابة واملنازعات اجلبائية لعالج ومكافحة الغش و مات حتسني وتطوير الطاقة اجلبائية وترشيد الرّ مقوِّ √

.هرب الجبائيفذ الغش والتّ ظام الجبائي لمعالجة مناسية للنّ مات ترشيد المنظومة المؤسّ مقوِّ : المطلب األول
اخليـــةهـــرب اجلبــائي بســـد املنافـــذ الدّ التّ يف معاجلــة الغـــش و اشـــدظــام اجلبـــائي الرّ اتيـــة للنّ مـــات الذّ تشــخيص املقوّ تقتضــي عمليـــة فحـــص و 

تـه بقواعـد احلكـم جراءا، لتحصـني اهليكـل اجلبـائي وإ1مويلي املسـتدامدائه الوظيفي التّ وحتصني املرتكزات األساسية اليت يستند إليها يف أ
سـتباقية ملعاجلـة ، فهـي عمليـة اتكشف عن اخللـل قبـل وقوعـه، وتظهر و مويليداء التّ رات األلوحة قيادة حتوي خمتلف مؤشِّ اشد ضمن الرّ 

تـــزام لاالاشـــد يف عـــد احلكــم الرّ وقوااشــدظـــام اجلبـــائي الرّ باعــد بـــني قواعــد النّ و التّ قـــارب أا مـــن التّ ، انطالقًــهــرب اجلبـــائيالتّ بــوادر الغـــش و 
أو انعـدام ذلـك، ويف جتويـد شـفافبية واجلبائيـة بشـكل بسـيط و ظم احملاسـفاذ الـنّ ، ويف إنحوالتمواكبته للتّ شريع و استقرار التّ بالقانون و 

اجلبائيــةر الطاقــة جيــايب للحصــيلة اجلبائيــة مــع مواكبــة تطــوُّ طــور اإل، ويف التّ و عكــس ذلــكافــق اجلبائيــة ووســائلها البشــرية واملاديــة أداء املر أ
دون الطاقة احلقيقيـة يف كاليف اجلبائيةفني بالتّ حتميل جزء من املكلَّ فع من الضغط اجلبائي و يز على الرّ كو بالرتّ واتساع الوعاء اجلبائي، أ

يهلنّ عماهلا كتشخيص ملقومات النَّ اتمع، إ ـمـن خـالل تظام اجلبائي اجلزائـري عـرب مسـريّ ص وجـود فّح
:رات التاليةم وجود املؤشِّ و عدأ

.هرب اجلبائيالتّ ار االقتصادي وجاذبية مناخ األعمال وسد منافذ الغش و ساس لالستقر شريعي اجلبائي كأاالستقرار التّ √
.وليةنافسية اجلبائية الدّ مبا يواكب تطور التّ بائية بالوسائل املادية والبشريةاحل اجلعصرنة املصجتويد و √

.تم تفصیل تلك المرتكزات بالفصل الثالث من ھذه الدراسة1
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املة نمية الشّ بعاد التّ حتقيق أحنوبات إنفاذه يف بيئة املال واألعمال و متطلّ جراءاتهرتباطا وثيقا باهليكل اجلبائي وإمات اتلك املقوِّ رتبط ت
حــدي الــذي يواجــه حتقيــق ســاس التّ ياتــه هــي أ، وحتدِّ نميــة املســتدامةقــات التّ جــوهري مــن معوِّ قاتــه هــي جــزء أساســي و ، فمعوِّ املســتدامة

مـن يبـدو، وهـو مـا داري بـاجلزائرلفسـاد املـايل واالقتصـادي واإلحـد مظـاهر اهـرب اجلبـائي كأكيز علـى الغـش والتّ ، بـالرتّ نمية املستدامةالتّ 
:اليةخالل اجلوانب التّ 

ــائي منفــذ مؤسســي للغــش و تّ انعــدام اســتقرار ال: والأ ــائيالتّ شــريع الجب واحلريــاتبعيــة واملركــز واحملــيطلتّ ر نظريــات اتــوفِّ : هــرب الجب
، وتنعـدم بشـكل أكثـر مـن خـالل شريع اجلبـائينة عدم استقرار التّ هرب اجلبائي ضمن مدوَّ التّ سية للغش و ا للمنافذ املؤسَّ رً مربّ 1ساسيةاأل

فقــد ،2)مــو االقتصــاديالنّ الفســاد، اجلبايــة و (تعــد خفيــة بــني مثلــث عــدم املطابقــة البحــث عــن عالقــة ملْ و صــالح اجلبــائيعمليــات اإل
ـرتات اإلفـنّ أمنهـا اجلزائـراميـة و ول النّ نت جتارب اإلصالح االقتصادي يف معظم الـدُّ بيَّ  ظـام اجلبـائيل النّ صـالح اجلبـائي هـي فـرتات ترّه
ا ممّـمـو املسـتدامظـام اجلبـائي يف ضـمان النّ قصـور وظـائف النّ هـرب اجلبـائي، و أدى إىل اسـتفحال ظـاهرة الغـش والتّ ممّا منظومتهاختاللو 
نـت تلغـي بعضـها الـبعض دون حتليـل صالحات املتتابعة يف كثري من احلـاالت كااجلبائية يف حلقة متواصلة من اإلاألنظمةدخل عديد أ
، ودون معــايري ثابتــة ومرجعيــة يف يف االنتهــاء منهــاأواإلصــالحاتتلــك إدراجدون اعتبــار للمــدة الزمنيــة املثلــى يف ، و تقيــيم موضــوعيو 

جلبائيـة الوطنيـة أو يف جتانسـها داخـل املنظومـة ا، ولعـدم تناسـقها و نظمـة اجلبائيـةظام اجلبـائي لتـداخل األلوظيفي للنّ داء اضبط حدود األ
هـرب اجلبـائي التّ جماال إلظهار منافـذ الغـش و )2015-1962(شريع اجلبائي اجلزائري خالل الفرتة ل التّ ثِّ ميويل، و الدّ بعدها اإلقليمي و 

مـن خـالل شـواهد كثـرية كمـا يـربزوليـةنافسـية اجلبائيـة الدّ خره عن مواكبة التّ ناقضه وتداخله وتأشريعي، وتن خالل عدم االستمرار التّ م
:منها

ـزامنية والمواءمة مع الظرف السّ تشريع جبائي فاقد للتّ ) أ خـرباء اجلبايـةأثبـتَ : ائدياسي والقـانوني واالقتصـادي واالجتمـاعي الّس
ده القـانون و كيـان مـا حـدَّ أةمرتبطة باالنتماء إىل جمموعيةرورة اجتماعا على ضواجبا مؤسسً ربعتَ القبول الفردي لالقتطاع اجلبائي يُ نّ أ

اـا بشـكل مباشـر عـن إقدرة املسامهة اجلبائية ألمـة مـا تعـربِّ "نّ ، كما أ3مةعبري االقتصادي لوحدة الفرد واألل الضريبة التّ حيث متثِّ  اجي نت
اتمـع مـات األمـة و زامنيـة يف إظهـار مقوِّ رجـة مـن التّ علـى تلـك الدّ مـر ، وإذا كـان األ4"وبتهصـعدونتثبـت ذلـكنْ ، وميكن أاالقتصادية

نميـة مـن عـرب مراحـل التّ شريع اجلبائي اجلزائريهم فرتات التّ يف اجلزائر خيالف ذلك كما توضحه أمر األ، فإنّ شريع اجلبائيمن خالل التّ 
1962-2015:

ـريع  بذور الغش الجبائي من تش)1-أ بقـاء علـى اإلإنّ :1975-1962ولـةير الحسـن لشـؤون الدّ مـدخل عـدم المسـاس بالّس
رة خِّ الـيت كانـت متـأ5نظيميـةالتّ شـريعية و صـوص التّ والنّ شريع اجلبائي االسـتعماري مـن خـالل متديـد العمـل مبختلـف القـواننيتناقضات التّ 

ااعن ما هو مطبَّ  نسا ذ بفر بقاء على تلك اإلأنّ فضال على ،1949ئي املوحد منذ سنة اجلباهالنظامصالحات أدخلت إ، حيثق 

.amarta.senوpaul.baranوe.furtadoو dos Santos: أبحاث كل من أنظر 1
2 Ghewopo.attila : corruption , fiscalité et croissance économique dans les pays en développement, op-cit, p p 221à 223.
3Pierre beltrane: la fiscalité en France Hachette 8éme édition, 2001,  p p 271-272.
4Maurice lauré: traite de la politique fiscale P.U.E, paris, 1956, p14.

.31/12/1962، المتضمن تمدید العمل إلى غایة تاریخ الحق بالتشریع المعمول بھ إلى غایة 31/12/1963، المؤرخ في 157- 62القانون رقم 5
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اتمــعيف االنفصــال بــني تطلُّ معــان املنظومــة هــو إ ات  ـ كــون رفضــه خــرى يف القبــول بــها يــؤدي إىل فجــوة أ، ممّــظــام اجلبــائيهــداف النّ وأعـ
.اتشريعيً ازيً او ماجلبائي متديدً هرب اايل تكون منافذ الغش والتّ ، وبالتّ ؟!!ومة مشروعة قبل االستقاللاخمالفته كانت مقو 
شـريع لـت منظومـة التّ متثَّ :19911-1976فاقد الفاعليـةعقد وقليل المردودية و جبائي الجزائري الموصف بالتّ شريع الالتّ ) 2-أ

سـجيل اشـرة وقـانون التّ ب غـري املبقانون الضـرائسم على رقم األعمال، و سوم املماثلة وقانون الرّ يف القوانني الضرائب املباشرة والرّ اجلبائي
شــريع اجلبــائي جــراءات اجلبائيــة اســتخدم التّ ، مــع عــدم وجــود لقــانون اإل1979ىل غايــة ر صــدور قــانون اجلمــارك إوتــأخّ ابعقــانون الطّــو 

لقطــاع اخلــاص غــش جبــائي حيــارب علــى أســاس شــبهة تكــديس اعتبــار ثــروات امتَّ لقــد، 1986-1976لتكــريس احلكــم االشــرتاكي 
ّــ ــالث بقــى علــى ، وأ%100خل خيضــع لتطبيــق ضــريبة الــدّ ،دج2500جــر املرتفــع علــى مبلــغ األ، وأنّ ودينشــخاص حمــدُ دي أروة يف أي

شـريع قـد وصـف التّ ، و 1963سـارية قبـل جـانفي قـة و ج واخلـدمات الـيت كانـت مطبَّ نتا سوم على اإلشريعية يف جمال الرّ التّ ليات نفس اآل
بالنسـبة %70ل ىل معـدَّ ، إذ وصـلت إفـاع الضـغط ومسـتويات اإليف تلك الفرتة مبحدودية املنطـق وارتاجلبائي 

ضـــعف املردوديـــةســـيري و ائي إىل صـــعوبة التّ خضـــاع اجلبـــد نظـــام اإل، وأفضـــى تعقُّـــشـــخاص املعنـــوينيلأل%60شـــخاص الطبيعيـــني و لأل
د هــرب مــن تعقُّــمنــا التّ ، وإعلــى االســتثماراشــجيعً يكــن اهلــدف مــن منــع االســتثمار تىل درجــة ملْ ســة إواخــتالالت علــى مســتوى املؤسّ 

احلكـــم لتأســـس جلنـــة ، فتـــداعى1986ســـنة بالعوائـــد البرتوليـــة متَّ شـــريع املتخفــيفشـــل ذلـــك التّ نَّ ، واألخطـــر مـــن كـــل ذلـــك أ2ظــامالنّ 
الـــزمن يف صـــاحل ، أي أنّ 1991ال بعـــد إليـــه توصـــلت إق مـــا يطبَّـــ، ومل19893ال ســـنة ومل تظهـــر نتائجهـــا إ1987صـــالح ســـنة اإل

.!!هرب اجلبائيالتّ الغش و 
شــريع املنــاقض ملــا نــه التّ إ: 1999-1992ســاة الوطنيــةق فــي مرحلــة المأومطّبــ)وروبيــةول األالــدّ (تشــريع مســاير للخــارج ) 3-أ

ملي وتوابعهمـــا ويل، والبنـــك العـــاقـــد الـــدّ ليـــة خاصـــة صـــندوق النّ و ثري املنظمـــات الدّ ، وبتـــأ
ميكن )املتهرب اجلبائي السابقالغاش و (روةلثّ لاصبح مكدسً ولية، حيث أع اجلبائي حسب الشروط الدّ شرييف توجيه التّ الظاهرة واخلفية

وأساســها وليــةســوم الدّ الرّ لضــرائب و شــريع ااد الســوق، وقــد أدخــل هــذا التّ والفاعــل يف اقتصــيكــون مــن ضــمن ركــائز القطــاع اخلــاصنْ أ
مـة اهـذه الفـرتة الـيت اعتـربت فـرتة إقمل تسـلمْ ، و سـم علـى القيمـة املضـافةالرّ ات و رباح الشـركخل اإلمجايل والضريبة على أضريبة على الدّ ال

عديالت اء اجلبائي من تداخل التّ توسيع الوع، ويقوم على ختفيض العبء اجلبائي و وليةنظمة اجلبائية الدّ نظام جبائي حديث مشابه لأل
مجايل وعاءً خل اإلالضريبة على الدّ خذ من حقوقضامن الوطين اليت تتَّ مسامهة التّ ن بالنسبة إىل أ، كما هو الشّ اتتميمالتّ و واإللغاءات

ل االنتشـار الرهيـب للغـش مل تسـجِّ تلـك املرحلـةنّ ومـن املـدخل امليـداين فـإ،19965سـنة سوم على الرسـوم كمـا متّ رّ بتأسيس الو ،4هلا
ــدفــو رهــابإىل ترهيــب أعــوان اإلدارة اجلبائيــة وانتشــار اإلمــر اوز األبــل جتــســبْ هــرب اجلبــائي فحالتّ و  ا لــذلك ع الــبعض مــنهم حياتــه مثًن
.ساة الوطنيةيت املأهريب لتلك الفرتة اليت مسِّ ا باملفهوم الواسع حملاربة اإلرهاب والتّ اليً من غكم كان الثّ و 

.2012، مطبعة الساحل، كتاب خمسون سنة من االنجاز: وزارة المالیة 1
، المدیر العام للضرائب، عصرنة النظام الجبائي الجزائري، السیاسة الجبائیة و نجاعة المؤسسة االقتصادیة ، أشغال الیومین البرلمانیین : عبد الرحمنراویة 2

.26، ص 2009جوان 9لجنة المالیة و المیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني، 
3 Rapport final de comité nationale de reforme fiscal CNRF, janvier 1983, p p 66-68.

.1993قانون المالیة لسنة 4
.1996قانون المالیة التكمیلي لسنة 5
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ــة عوائــق وتعقيــدات اإل) 4-أ ــائيتشــريع إزال مــن اهــذه الفــرتة مزيــدً شــريع اجلبــائي خــاللف التّ عــرَ : 2008-1999صــالح الجب
حداث الضــريبة اســتو ســومالرّ و وعي وبعــض الضــرائبظــام الّنــ، ومنهــا اإللغــاء الكامــل للنّ عقيــداتالتّ إلزالــة العوائــق و غــرياتالتّ عــديالت و التّ 

ـو ،2!!2010ق سـنة طبَّـ، لي20071سـنة متامـه وإ2001ظـام احملاسـيب سـنة صـالح النّ اجلزافية الوحيدة، واالنطـالق يف إ د هـو مـا يؤكِّ
ـــ، و جتمـــاعيرف االقتصـــادي واالشـــريع مـــع الظّـــيـــة التّ عـــدم تزامن الغـــش هـــرب و يســـت مســـتعجلة علـــى معاجلـــة التّ د مقولـــة احلكومـــة لجيسِّ

.اجلبائي
ودد لغشاشــني ـا تشـريع التّـلـة بأشـريعية اجلبائيـة هلـذه املرحتّ ميكـن وصـف الفـرتة ال: 2015-2009بينودد للمتهـرِّ تشـريع التّـ) 5-أ

َّ فبعـد ،2015ولـة لسـنة مـن ميزانيـة الدّ %52كثر من أي أ،مليار دج3700كثر من الذين ميتلكون أالكبار زيـف خرافـة مـا تبـني
مـن بـونيتهرَّ القتصـادينيمعظـم املتعـاملني انَّ نـت أالـيت بيَّ و ، 3هـرب اجلبـائي الـذي كشـفته البطاقـة الوطنيـة للغشاشـنيالتّ مكافحة الغش و 

رغـم حماولـة ، و 4هـرب اجلبـائيىل التّ شريع اجلبائي وشبه اجلبـائي يـدفع إاملوازية كون التّ دفع الضرائب نتيجة احلجم الكبري للسوقاجلباية و 
نتعليــق القــانو متّ ســتعمال الشــيك الــيت بــاءت بالفشــل و ا، عــن طريــق إلزاميــة الفــوترة و 2011خــالل ســنة هريــب قلــيص مــن حــدة التّ التّ 
للمهربني كان تشريعيا بامتياز، ومن خالل تأسـس برنـامج االمتثـال اجلبـائي ودد التّ نّ إال أ2015مر خالل سنة إعادة األرغم حماولة و 

، املهـم هريـب اجلبـائي الـذي سـلكهو طريـق التّ أسـلوب الغـش أظر عـني بغض النّ كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته، ألدارياإل
سم على القيمة املضـافة الرّ شاط املهين و سم على النّ الرّ لونزهاء يتحمَّ ، يف حني كان النُّ %75ل ر مبعدّ يف حيرّ خضاع جزاحمل إيكون نْ أ

ديئــة الــيت تطــرد العملـــة ات العملــة الرّ ،%35علــى شــرحية لــه ب خل اإلمجــايل يف أودون حســاب قســط الــدّ ،%19املضــافة 
.االجتماعي بكل املقاييسزامنية للظرف القانوين والسياسي واالقتصادي و للتّ ر دال على تشريع جبائي فاقدا مؤشّ إاجليدة، و 

هـرب اجلبـائي عـرب التّ ئي اجلزائـري مـن ضـبط مـدلول الغـش و ن املشـرع اجلبـامل يـتمكّ : التهـرب الجبـائيجبائي تابع للغش و تشريع)ب
اا للمالية العامة و بائي يف إرساء تصوُّ جلظام ااستخدامها للنّ ره بنفوذ األنظمة السياسية و ، لتأثُّ شريعيةمسريته التّ  ـر ، اللسياسة املالية عموًم

يكـون يف فـرتة الحقـة مـن الفـاعلني قـي القطـاع نْ ، أمكافحتـهت حماربته و يف مرحلة ما ومتّ اجبائيً اوربً اشً رب غِ ما اعتنّ ة أال غرابة البتَّ و 
وتـرتبط وليـةالغش اجلبـائي كظـاهرة عامليـة ختـرتق السـيادة اجلبائيـة الدّ نّ غم أ، ور شريع اجلبائيطار التّ يف إباالمتياز اجلبائيحيظى اخلاص 

ّـــعـــرف بألـــذلك ، و صـــوراتالتّ طـــور يف املفـــاهيم و غري والتّ بـــالتّ  و خلص منهـــا أفـــني بالضـــريبة قصـــد الـــتّ كلَّ ه املخالفـــة املعتمـــدة مـــن قبـــل املن
ـن علـى وعـي كـاأريح سـواء عـدي املباشـر والّصـهو التّ "و ، أ6هائالتقليص من وعا جمموعـة علـى القـانون اجلبـائي متمـثال يف اأو دونـه، أّم

حتديـد ن من ضبط و بائي اجلزائري مل يتمكَّ املشرع اجلنّ فإ،7"مادية لتجنب الضريبةوليفات القانونية واحملاسبية أو أساليب وطرقمن التّ 
قبــل بيـــان "...ال ســـيماو "لــذلك يســـتعمل عبــارة و اعليهـــاه تــابع لـــه ولــيس مســبقً ، لتســـليمه املســبق بأنّـــحتديــد مفهــوم الغـــش اجلبــائيو 

.25/11/2007، المتضمن النظام المحاسبي المالي المؤرخ في 11-07القانون 1
.2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 2
.2009قانون المالیة لسنة 3
.ئیس فرقة الجزائریة للتجارة و الصناعة، القانون الجبائي الواقع و اآلفاق، مطبوعة السیاسة الجبائیة و نجاعة المؤسسة االقتصادیةر: إبراھیم بن جابر4
.40/2015، الجریدة الرسمیة 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 43المادة 5

6 Lamech et Bertram : sciences techniques fiscales P.U.F.T, Thémis, paris, 1984, p 78.
7 Habib ayadi : droit fiscal C.E.R.P, Tunisie, cartage, 1989, p 28.
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، وذلــك إقــرار منــه بالقصــور يف ضــبط أســاليب الغــش هــرب اجلبــائيالتّ ل يف صــميم الغــش و ، وتــدخُّ عمــال الــيت تعتربهــا طــرف احتياليــةاأل
شـريع اجلبـائي هـو تّ والغـريّ هـو املتاجلبـائي هـرب ال يكـون الغـش والتّ لـيس احلصـر حـىته ذكرهـا علـى سـبيل املثـال و ، وأنّـهريب اجلبـائيالتّ و 

، وكــون الغــش اجلبــائي عهــاص عليهــا قبــل وقو نّ اجلــرائم تقتضــي حتديــدها والــو ،اتصــول قــانون العقوبــلقواعــد وأةجوهريــابع يف خمالفــة التّــ
لغش األناحملاربة واملكافحة، إالطلح معىن ملصحيث ال ، ياغتكون ضمن نفس الصّ نْ جرائم اقتصادية كان يفرتض أاجلبائي هرب لتّ او 

مر وهو أ،1"...قانونبأمن إالو تدبري ال جرمية وال عقوبة أ"لقاعدة ايل ختضعبالتّ ، و ركاناألمكتملة هرب اجلبائي جرائم اقتصاديةوالتّ 
، ةالضــريبســاس بــائي درجــة االعــرتاض اجلمــاعي علــى إقــرار أهــرب اجلذ بلــغ الغــش والتّ ، إشــريع اجلبــائي اجلزائــري خمالفــة خطــريةخالفــه التّ 

ىل ، وهـي املـادة الـيت حتيـل إمن قانون الضرائب املباشرة304ه يستوجب تطبيق املادة نّ ، فإخالال حبسن سري االقتصاد الوطينل إوشكَّ 
ا جيعـل تلـك العقوبـات عدميـة ممّـ، 2001لغاؤهـا سـنة إمتّ 418املـادة نّ أيف األمـر من قانون العقوبـات، والغريـب 418تطبيق املادة 

ــ ــوىل مــن قــانون العقوبــاتحتكــام لــنص املــادة األريان باالالّس ــم ســهوً ا أئي أمهــل ذلــك ســهوً املشــرع اجلبــانّ د أ، وهــو مــا يؤكِّ ؟ !!اد ا متعّم
.هرب اجلبائيالتّ بعية للغش و لغايات أخرى يف إطار التّ 

مـات ذا كانـت مقوِّ إ:صـيلحالتّ نات األنظمة الجبائية من حيث الوعـاء والهيكـل و تشريع فاقد لإلفصاح الجبائي لتداخل مكوّ )ج
 ّ ـــة واملدة، وقواعـــد واضـــحة يف احملاســـبة والرّ االنضـــباط مبعـــايري حمـــدَّ شـــيد اجلبـــائي تقتضـــي الرت لة ـــاالت الوعـــاء اجلبـــائي وحتصـــيل قاب اء ـ ســ

تلــك اآلليــة بســهولة وبيســر ال تتــيح يــةاجلزائر شــريعية اجلبائيــةاملنظومــة التّ نّ إمويــل املســتدام، فــهــا يف اجتــاه التّ يف إنفاذاإليــرادات العامــة، و 
أا من التّ ،شفافيةو  عـام والفسـاد املـايل واالقتصـادي ل الهـدر املـاهرب اجلبـائي و التّ الذي جيعل انتشار الغش اجلبائي و عقيد الصعب بل 
لكوافيكون األصل يف إننْ من أطبيق ب للتّ قر اإلداري أو  نظومة  امل لك  :هامن أبرزِ و ة على ثنائية غري واضحة ومتناقضة بمركّ اذ ت

ف ىل االسـتخدام املكثـَّجـوع إأضـحى الرّ : الجباية البتروليـةالجبائية بين الجباية العادية و فافيةداخل المربك للشّ ثنائية التّ )1-ج
ا إذا مـــالبرتوليـــة، و مسيـــة اجلزائريـــة مؤشـــر دال علـــى اخنفـــاض اجلبايـــةوســـاط الرّ هـــرب اجلبـــائي يف األالتّ اجلبـــائي و ملصـــطلح مكافحـــة الغـــش

أو جتويـد مراقبته ال ميكن لالقتصاد و الذي يفوق الطاقة االستيعابيةنفاق العمومي الواسع، و ارتفعت مرة أخرى فال حديث إال على اإل
2ول جهـاز املاليـة السـابقئداري كمـا عـرب عنـه مسـالقتصادي واملايل واإلانتشار الفساد ة حقيقية الثاره العكسية بل كثري ما كان منصّ آ

ـــل اجلبـــائي بـــني اجلبايـــة العاديـــة و نـــات اهليكـــمكوِّ تـــداخلنّ إ د حماســـبية حقيقيـــة حملاربـــة الغـــش رســـاء قواعـــن مـــن إاجلبايـــة البرتوليـــة ال متكِّ
.مها حمل األخرى بصفة مزمنةاحدإصور الفكري املبين على إحالل ا من التّ انطالقً هرب اجلبائيالتّ و 

ه نّـولـة فإس للجباية احمللية و للجبايـة العائـدة للدّ سَّ إذا كان الّتشريع أ: لفةغياب معايير الفصل بين تصنيف الجبايات المخت)2-ج
نفـس الغيـاب يف الفصـل الحـظ يُ ، و 3واليـة لثالـث مـرة يف مسـريتهاليـة رغـم تغيـري قـانون البلديـة و لّ مل يعتمد معايري فعليـة لقيـام اجلبايـة احمل

نــات مــن رســوم وضــرائب وحقــوق حيــث هنــاك تــداخل يف املكوّ ،و اجلبايــة اجلمركيــةّليــة أليــة واجلبايــة البيئيــة أو اجلبايــة احملبــني اجلبايــة احمل
ـــس و  ـــد و التّ وإتـــاوات، ويف طـــرق التأّس ، ويف غيـــاب قواعـــد الضـــبط دون حتديـــد واضـــح للمســـؤولية اجلبائيـــةحصـــيل بشـــكل صـــعب ومعقَّ

.المعدل و المتمم156- 66من قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب االمر رقم 1المادة 1
2 Mourad ben achenhou : dette extérieure corruption et responsabilité politique, Alger, imprimerie dahleb, 1989, p 102.

.7، ص37، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 2011جوان سنة 22، المؤرخ في 11/10أنظر القانون رقم 3
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مسي نائيات االقتصاد الرّ ى من استمرارية الثّ ائي الذي يتغذّ هرب اجلبالتّ إىل استفحال الغش اجلبائي و ذلك يؤدينّ واحملاسبة واملساءلة فإ
.اخل...اجلمركيةو ، وثنائية اجلباية العادية واجلباية البرتولية وثنائية اجلباية احملّلية واجلباية العمومية والبيئية مسيغري الرّ و 

شـريع وصـيف للتهـذا التّ : ة بصـفة مسـتدامةظر فاقد للفاعلية مقـوض للهيكـل واإلجـراءات الجبائيـتشريع جبائي قاصر النّ )3-ج
ّ ، فقد أثباتهري العناء إلىل كثاجلبائي اجلزائري ال حيتاج إ زوا اسـتفحال الغـش عة على الفرتات اليت سبقتهم بل أو قطاع اجلبايوطلقه مسري

ــانتشــار و اجلبــائي و  ــوق املوازيــة لــذلك التّ منــو الّس قــوانني بائيــة فــإنّ جــراءات اجلجلبــائي واإلقــويض للهيكــل امــا التّ ، وأ1ابقشــريع اجلبــائي الّس
اإلجـــراءات و االســـتحداثات يف جمـــاالتكمـــيالت، أالتّ و عـــديالت أو اإللغـــاءات أال ختلـــو مـــن عديـــد التّ كميليـــةاألساســـية والتّ املاليـــة 

كثـر لذي حيـوي أيكل اجلبائي اىل عدد قليل من اهلطرق إمور ميكن التّ الئل على تلك األمن الدَّ ، و تاواةسوم والضرائب واحلقوق واإلالرّ و 
:مهها ما يليمن أاخل لعلَّ ...حقمنتوج ضرييب بني ضريبة ورسم وإتاوة و 43من 
خل لــدّ ضــريبة علــى اصــالحها باللــذلك كــان إو ،وــا ضــرائب نوعيــةعــة للضــغط اجلبــائي كافالرّ وصــفها باملعقــدة و خل متّ ضــرائب الــدّ √

تثمرات الفالحيــة، ربــاح املســجاريـة، أح األنشــطة غــري التّ ربـا جاريــة، أالتربــاح املهـن الصــناعية و أ(اليــة التّ اإلمجـايل إذا حتققــت مــن املصـادر
ات خــالل ربـع مـرّ يــريه أتغعـاء لتخضــع جلـدول تصـاعدي للشـرائح متّ ســاس جتميـع الو جري امللكيـات املبنيــة وغـري املبنيـة علـى أمـداخيل تـأ

الت مبعــدّ و ،سـيبل النّ املعــدّ ر مــن الضـريبة ل احملـرّ لصــاحل املعـدّ صـاعدية التّ اليــة مجعــن الضـريبة اإلاجـع الرتّ متّ ، و 2)2015-1992الفـرتة 
أو يســـــاوي إذا كـــــان رقـــــم األعمـــــال يقـــــلُّ هـــــالغاءإومتّ ،مـــــوال املنقولـــــةورؤوس األجيـــــارات واإلة نشـــــطة املهـــــن احلـــــرّ أخمتلفـــــة لكـــــل مـــــن
.3خضاعها للضريبة اجلزافية الوحيدةدج وإ30.000.000

مل االسـتثمار و عـادة ل املخفـض إلو املعـدّ الا العاديـة أيف معـدَّ غـريات فت هـذه الضـريبة عديـد التّ عرَ :ركاترباح الشّ أريبة على الضّ √
ــ عمــال ذا كانــت أرقــام أإ%5ل جزافيــة مبعــدّ : الت التاليــةباملعــدّ 2015ضــحت خــالل دة علــى األشــخاص املعنويــة بــل أتعــد موحَّ

إذا كانــت %19، عمــالســات خدميــة لــنفس رقــم األذا كانــت مؤسّ إ%12دج و 30.000.000قــل مــن نتاجيــة أســات اإلاملؤسّ 
ذا كانـت جتاريـة إ%26السـياحة و سـات البنـاء و ق مبؤسّ ذا كانت تتعلَّ إ%23و ،دج30.000.000عماهلا يتجاوز رقم أإنتاجية و 

.شريعهولة يف هذا التّ السّ ين هي البساطة و ، فأ4اخل...
اليــة عــرب مســرية الت التّ عمــال عرفــت املعــدّ ة املماثلــة الــيت تفــرض علــى رقــم األهــذه الضــريبة املباشــر :شــاط المهنــيســم علــى النّ الرّ √
يـز نشـاطات نقـل احملروقــات متمـع%2ل ليكـون عـدّ نشـطة العاديـة مثّ لأل%6نشـطة احلـرة و لأل%6.05،شـريع اجلبـائي اجلزائـريالتّ 

دون %1بيـــب نشـــطة نقـــل احملروقـــات عـــرب األناأل%3: التاليـــةالت باملعـــدّ 2015حى خـــالل ســـنة وأضـــ، %3نابيـــب ب عـــرب األ
عماهلـا يتجـاوز رقـم أسـات الـيت ال ملغـى بالنسـبة للمؤسّ لنشـاطات البنـاء واألشـغال العموميـة، و %1.75تـاج، ختفيضات ألنشطة اإلن

.5دج30.000.000

.26المدیر العام للضرائب، عصرنة النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص : راویة عبد الرحمن1
2 Guide pratique de contribuable, direction générale des impôts, ministère des finances, 2010, p 7.

.30/12/2014المؤرخ في 2015من قانون المالیة لسنة 13المادة 3
.40/2015، الجریدة الرسمیة 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 2المادة 4
.40/2015، الجریدة الرسمیة 2015التكمیلي لسنة من قانون المالیة3المادة 5
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و االســتحداثات لغــاءات أو اإلعــديالت أاءاتــه مــن التّ جر نــات اهليكــل اجلبــائي وإمل تســلم بقيــة مكوِّ و نــات اهليكــل اجلبــائي بقيــت مكوّ √
االرتباط بالثنائية الستشراف و ،روة دون تقييمالضريبة على الثّ و تاواة واإلطهرييوالتّ سم العقاري، الرّ املضافةسم على القيمةلرّ لكل من ا

ة العاديـة يـن اجلبات اجلباية البرتوليـة فـإذا اخنفض، وإالعاديةمل اجلباية سنت اجلباية البرتولية حتَّ قات و سعار احملرو املتناقضة إذا ارتفعت أ
هـرب اجلبـائي والفسـاد املـايل التّ للغش و اساسيً أا جيعل منه مدخالممّ ،داء بصفة مستدامةزامنية واملرتبك األد التّ قاشريع الفهي مسرح التّ 

.داريواإل
تعـدُّ : ب الجبائي ومحاربة كل أشكال الفسـاد االقتصـادي والمـاليهر عصرنة الهياكل الجبائية لمعالجة الغش والتّ تجويد و : ثانيا

 ّ ساسـي يف كن األالـّر )اهلياكـلالوسـائل و (املـوارد املاديـة ة على مستويات املوارد البشرية و املتكامل للمصاحل اجلبائيامل و شيد الشّ عملية الرت
عــدم االهتمــام نّ نــت جتــارب اإلصــالح اجلبــائي أ، وقــد بيَّ ريدا، وأســباب الفســاد املــايل واالقتصــادي واإلمعاجلــة منافــذ الغــش اجلبــائي

داري القـائم علــى نقـائص وضـعف اجلهـاز اإلوأنّ ،1ســوئهاىل أل أحسـن الضـرائب إقـد حيـوِّ بائيــةاملاديـة للمصـاحل اجلباجلوانـب البشـرية و 
علـى مـدى ال قيـدً متثـِّمـور الـيت، وهـي األداريعـالوة علـى الفسـاد اإلالغش الضرييبرب و هرجة الكبرية من التّ س الدّ العمل اجلبائي يعكِ 

هيـــل املـــوارد حســـني يف تكـــوين وتأوضـــمان التّ داريـــة اجلبائيـــةوأساســـها اســـتقرار اهليكلـــة اإل، 2هـــدافهاجنـــاح عمليـــة اإلصـــالح يف حتقيـــق أ
نّ ، ومـن هـذا املـدخل فـإشـكالهف ألفاعلة يف مواجهة الفسـاد مبختلـوعية اجلبائية اىل التّ والوصول إالبشرية لبلوغ جودة اخلدمات العامة 

لهــا مبعاجلــة وحماربــة الفســـاد شــادة إلظهـــار مــدى تكفُّ قيــيم مــن منظــور الرّ التّ حليــل و بائيــة اجلزائريــة تقتضـــي التّ مســرية هيكلــة املصــاحل اجل
.هرب اجلبائي من خالل حتديث اهلياكل اجلبائية وتطوير الكفاءات للموارد البشريةاالقتصادي والتّ 

لــة الجــودة، مؤسســة جبائيــة مشــوهة خــدمات عامـة مؤجَّ (غييــرهيكلــة دائمــة التّ )2015-1963(الجبائيـة الجزائريــة اإلدارة) أ
ّ وصــيف الــذي يطلقــه التّ نّ إ: )بالفســاد المســتدام فيــه بالكامــلايكــون مبالًغــنْ ال ميكــن أو اإلدارة اجلبائيــة اجلمســري

ـــلكنَّـــو  ـــائياز اإليم ذايت مـــن داخـــل اجلهـــه تقي ـــســـم فضـــال علـــى ذالـــذي اتَّ 3داري اجلب عـــادة اهليكلـــة زة باهليكلـــة وإلـــك باخلصـــائص املمّي
ــ، ممّــداء العمــل اجلبــائيفقــات العموميــة أللــذي يضــاعف مــن النّ نظيمــي ااملســتدامة، مــع االرتبــاك التّ  ظــام داء املــايل للنّ ق فجــوة األا يعمِّ

:اليةالئل التّ ده الدّ االقتصادي كما تؤكِّ ملايل و د اإلداري واستثراء الفسا، ويساهم يف ااجلبائي
ثـه االسـتعمار الفرنسـي صـعوبات ر القصـور الفكـري الـذي ورَّ قـد يـربّ :)1989-1962(شـتت الهيكلـي التّ نظيمـي و يه التّ التّ )1-أ

دارة سنة بعد ذلك إلجيـاد إةعشر لكن استمرار الوضع مدة سبع،نظيم اهليكلي اجلبائي يف بداية االستقاللرساء قواعد التّ منطقية يف إ
مـة للماليـة الـيت املديريـة العا(1962نظيمـي ينطلـق مـن سـنة نظيمي الـذي جعـل اهليكـل التّ يه التّ ال بالتّ ر إنظيم اجلبائي ال يربَّ مستقلة للتّ 

ت اهليكلي شتبعد ذلك التّ بدأ ، ليدارة املصاحل اخلارجية للضرائبقابة وإشريع اجلبائي، والثاين بالرّ ن من قسمني أحدمها خاص بالتّ تتكوّ 
:اليةز باخلصائص التّ حيث متيَّ ،)1989ىل إ1962على خمتلف املستويات وطيلة الفرتة املمتدة من 

.49النظم الضریبیة مدخل تحلیلي مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص : سعید عبد العزیز عثمان1
.، بتصرف540اقتصادیات الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص : سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي2
.29مرجع سبق ذكره، ص عصرنة النظام الجبائي الجزائري،ائب، المدیر العام للضر: عبد الرحمن راویة3
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ــالهيكلــة وإعــادة)1-1-أ ل ذلــك يف ومتثَّــ:"الجهويــة والمحليــة والقاعديــة"المصــالح األدنــى ا مــعالهيكلــة غيــر المرتبطــة تنظيًم
بإحلـاق اجلبائيـةقابـة اجلبائية عن الرّ فيها جتزئة املنازعاتمديريات فرعية متّ ، مكونة من ثالث1نظيم العقاريتّ الإنشاء مديرية الضرائب و 

بعـد مثّ نظيم ومديرية لألمالك العقاريةالتّ باملديرية الفرعية للمستخدمني و قابة اجلبائيةحلاق الرّ شريع اجلبائي وإيرية الفرعية للتّ وىل باملداأل
بتوسـيع املـديريات، و 3عـادة هيكلـة مصـاحل الضـرائبوإ2ولـةمـالك الدّ مج بني مصاحل اجلباية ومصاحل أاء الدّ إكاملة يتمُّ مخس سنوات

مــالك اجــع عــن تلــك اهليكلــة للعــودة إىل دمــج مديريــة الضــرائب مبديريــة أالرتّ ، لكــن متّ 4عــالمســات واإلليشــمل مــديريات فرعيــة للمؤسَّ 
يكــون أداة حملاربــة الغــش نظيمــي ال ميكــن أنْ خــبط واالرتبــاك التّ هــذا التّ ، إنّ 6قابــةالرّ يع و شــر ة اجلبائيــة بــني التّ كلــيمــع جتزئــة اهل،5ولــةالدّ 

ّ نظيمية و الصلة على املستويات التّ داري كونه منقطع املدخل الفعلي للفساد اجلبائي واإلبل هو،هرب الضرييبالتّ اجلبائي و  .ابطيةالرت
اجلزائــر"قلــيم كامــل هــي مــديريات جهويــة حبجـم إل مــن ثــالثكَّ تتشـو : اســقة علــى المســتوى الجهــويالهيكلــة غيــر المتن)2-1-أ

اجلهوية للضـرائب غـري املباشـرة املديريةيرية اجلهوية للضرائب املباشرة و ربع مديريات تضم املدل من أ، وكل منها تتشكَّ "وهران وقسنطينة
تلـك اهلياكـل منفصـلة ضـح أنَّ اجلهويـة للضـرائب املختلفـة، ويتَّ املديريـةسـجيل والطـابع و تّ ، واملديريـة اجلهويـة للعمـالسم على رقم األوالرّ 
حتـارب الفسـاد اجلبـائي واملــايل واإلداري إذا  ومـع املصـاحل اجلبائيـة الوالئيـة والقاعديـة، فكيـف هلـا أنْ نسـيق مـع اإلدارة املركزيـةابط والتّ الـرتّ 

.لياتهماته وتفتقر إىل آكانت تفتقد مقوِّ 
نـت الـيت كاقسـام ومنطويـة حتـت تنسـيق املصـاحل اخلارجيـة لـوزارة املاليـة مفتشـيات أأة إىل أربـعجمـزَّ : الهيكلة الجبائية الوالئية)3-1-أ

زة عــادة يف مقــر ع املركــابالّطــســجيل و مفتشــية التّ ، و مفتشــية الوعــاء للضــرائب غــري املباشــرةعــاء للضــرائب املباشــرة و فتشــية الوِ ىل مة إأجمــزَّ 
هـرب اجلبـائي واملتـزامن يرقـى إىل معاجلـة الغـش اجلبـائي والتّ نظيمـي ال ميكـن أنْ ذلـك الوضـع التّ ، إنَّ قباضات الضـرائب املختلفـةو واليةال
ــصــال مــع حتســن اجلبايــة البرتوليــةأ مــع ، و 1986زمــة البرتوليــة ســنة ا جعــل أثرهــا يســاهم يف إمهالــه وعــدم االلتفــات إليــه إال بعــد األ، ّمم

.1990ال خالل دث تنظيم جديد إحيمهال عامل الوقت فلمْ ة إا خباصومً االحتفاظ د
ــأ فــي ظــل الفســادصــالح المجــزّ اإل)2-أ -1990(مــاذج الهيكليــة الجــاهزة زامنيــة والمواءمــة واســتيراد النّ ب مــع عــدم التّ المرّك

ــــنظــــيم اإلملعاجلــــة نقــــائص وعيــــوب التّ :)2015 طــــار جتســــيد توصــــيات ويف إ)نســــيقدم التّ جــــزؤ وعــــشــــتت والتّ التّ (ابق داري اجلبــــائي الّس
ل يف املسـتوى املركـزي للمديريـة ربع مستويات يتمثـَّإحداث تنظيم هيكلي على أمتّ ،ويللدّ كيف مع احمليط اولية للتّ سات املالية الدّ املؤسّ 

وى الــوالئي املديريــة الوالئيــة علــى املســتو ،مــديريات جهويــةبتســع8يف املســتوى اجلهــوي، واملديريــة العامــة للجمــارك و 7العامــة للضــرائب
اهليكلــة الســابقة قــد كانــت اذإ، و 9ضــة الضــرائب املختلفــةابَّ دة وقتشــية العامــة للضــرائب املتعــدّ وعلــى املســتوى القاعــدي املف،للضــرائب

.، المحدد لمھام تلك المدیریة1963ماي 15، والقرار المؤرخ في 1963أفریل 19المؤرخ في : 127-63المرسوم 1
.1968ماي 23المتعلق بإنھاء الدمج بین الضرائب و أمالك الدولة، المؤرخ في : 179-68المرسوم رقم 2
.1969مارس 25المؤرخ في : 35- 69لمرسوم ا3
.15/11/1971، المؤرخ في 259-71المرسوم 4
.1982جویلیة 17المؤرخ في : 238-82المرسوم 5
.06/08/1985، المؤرخ في 202- 85المرسوم 6
.23/06/1990المتضمن تنظیم المدیریة العامة للضرائب، المؤرخ في : 190-90المرسوم 7
.، المتعلق بتنظیم المدیریات الجھویة30/04/1991، و القرار المؤرخ في 23/02/1991المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة ، المؤرخ في : 60-90المرسوم 8
.1994، مرجع سابق، و لم یكتمل إال سنة 60- 95المرسوم التنفیذي رقم 9
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أا االستمرار املشوّ  فت ب ـو ،دارة الفرنسـية مـع الفـارق يف عـدم وجـود الكفـاءاتاإله لآلليات اجلبائية املوروثة عـنوص عي لتطبيـق يف الّس
تقيـيم اهليكـل اجلبـائي عـرف مـرحلتني نّ ، فـإ1يـرادات البرتوليـةاإلمويـل عنـد تراجـع ا للحاجـة القصـوى للتّ الت مرتفعة يف اجلزائـر نظـرً معدّ 

:حو التايلنظيم اهليكلي اجلبائي على النّ و ارتباك التّ من أني مع عدم االهتمام بعامل الزّ متداخلت
مل : )1999-1990(يـــدة فـــي إطـــار اإلصـــالح مـــع اســـتمرار الهياكـــل القديمـــة المطلـــوب إصـــالحها الهيكلـــة الجد)1-2-أ

إال بعـــــــد أربـــــــع ســـــــنوات كاملـــــــة مـــــــن عمـــــــر رســـــــاء اهليكلـــــــة اجلديـــــــدة علـــــــى املســـــــتوى احمللـــــــين اإلصـــــــالحات اجلبائيـــــــة مـــــــن إتـــــــتمكّ 
اجلديـدة ع اسـتمرارية عـدم اسـتقرار اهليكلـة دة مـاالنتهاء من تنصيب مفتشيات الضرائب املتعـدّ حيث متّ ،)1994-1990(صالحاتاإل

للمديريـة العامـة للمحاسـبة 2003حتويلهـا خـالل متّ الـيت 1995قباضـات تسـيري البلـديات سـنة إجياد قباضات الضرائب و حيث متّ 
فــروع هلــا علــى املراجعــة اجلبائيــة مــعإحــداث تغيــري بإضــافة مديريــة األحبــاث و ، وعلــى املســتوى املركــزي متّ !!!عــون 4000مــع تعــداد 

دخال هيكلة جبائية جديدة علـى أسـاس روع يف إا مع الشّ رب اجلبائي تزامنً هالتّ جل حماربة الغش اجلبائي و من أيةمستوى املصاحل اجلهو 
.2001تكون عملية بداية من نْ أ
ســـيريصــور التّ بــدعوى ق: )2015-2001(نفيـــذ جيــل التّ حـــول إلــى مؤسســة جبائيـــة مــع تأاســتيراد هيكلــة أفقيــة للتّ )2-2-أ

اســترياد عــادة اهليكلــة متّ د ــائي إلولوضــع حــ،)املنازعــاتقابــة و حصــيل والرّ الوعــاء والتّ (الوظيفيــة و فقيــة اجلبــائي املعتمــد علــى اهلياكــل األ
شـــاركة واإلدارة اجلبائيـــة مؤسّ )حمفظـــةفاملكلَّـــوأبـــونالزّ (ســـيري هيكلـــة نوعيـــة تعتمـــد علـــى قاعـــدة التّ 

يتجــاوز رقــم نلألعــوان الــذيســات الكــربىة يف مديريــة املؤسّ لــمــويلي ممثَّ داء التّ خصــص حســب الفئــة أو حســب قــدرة األف، والتّ املكلَّــ
مراكـــز و ،30.000.000عمـــال بـــني ســـات الصـــغرى واملتوســـطة بـــرقم أومركـــز الضـــرائب للمؤسّ دج،100.000.000عمـــاهلم أ

ره يف وع مــن اهليكلــة ميكــن تصــوّ هــذا الّنــنّ صــة للجبايــة العقاريــة والفالحيــة، إيات املتخصِّ تشــاظ باملففــني مــع االحتفــلبقيــة املكلَّ جواريــة 
:ايلكل التّ الشّ 

.2001الهيكل الجبائي الجزائري المستحدث بعد : 1-5: الشكل

.189، ص عجالن العياشي، ترشيد النظام الجبائي في مجال الوعاء و التحصيل، مرجع سبق ذكره: المصدر

1Zouhir bourani: fiscalité et emploie, le cas algérien, thèse pour le doctorat, Grenoble France 1979, p p 15-18.

المدیریة العامة للضرائب

IGSFامة للمصالح الجبائیة المفتشیة العDIDمدیریة اإلعالم و التوثیق 

مدیریة المؤسسات الكبرى 
DGE

CIDمراكز الضرائب 
مركز70

CIPمراكز جواریة 
مركز250

مفتشیات متخصصة 
للعقار، الفالحة و العادن
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:ما يلي20092االنتهاء منها سنة ، و 20011دخال هذه اهليكلة سنة لطات اجلبائية على إأهم املالحظات حول تأكيد السّ من و 
ـأ√ تطبيقهــا قبـل ذلــك يف دولـة مــايل وباالســتناد إىل الــيت متّ قــد الـدويل، و ء الفرنســيني بصـندوق النّ اخلــرباأفكـار ا هيكلــة مسـتوردة مــن ّ

ا ،%70سات الكـربى ب يرادات اجلبائية لدولة مايل تساهم فيها املؤسّ اإلن أنّ د اخلرباء الفرنسيو رات حيث أكّ ملربِّ نفس ا
مــن %20-10الل إمتثِّــهــي الو ،%30-20ســات املتوســطة بنســبة بــني تســاهم فيهــا املؤسّ ، و فــنيمــن املكلَّ %13ال ل إال تشــكِّ 

تطبيـق ولذلك اقرتحوا3فنيمن املكلَّ %90ىل إ80لون من م يشكِّ ّ رغم أ،%5فراد نسبة رى واألسات الصغفني وتساهم املؤسّ املكلَّ 
راسـة نفـس الدّ جنـد نْ ، وال غرابـة أحسـب الفئـةنظـيمنظـيم، حسـب الوظيفـة إىل التّ نظيم حسب الضريبة إىل التّ من التّ ، ومتدرجةيكلهه

.ا نتائج اخلربة اجلزائرية احملضةّ دعاء بأ، مع اإل4ئرليها يف اجلزامع تعديل بسيط يف اإلحصائيات يستند إ
2006سـنة السـات الكـربى إتبـدأ مديريـة املؤسّ ملْ ، 2001ا عـن سـنة عوضً منية الطويلة يف اعتماد اهليكلة اجلديدة الزّ خريات أالتّ √

، %15بنسـبة أقـل مـنمركـز70صـل مـن أا عشـر مركـزً أحـد، إال يف يـتم االنطـالق الفعلـيملْ 2012ىل غاية ا مراكز الضرائب فإأمّ 
اأ سـنوات  7خري يتجـاوز بتـأ%0.02ا بنسـبة مركـزً 250صـل ن أ، م72014املراكز اجلوارية فلم يتم استالم سوى ّم

.2009إاحيث كان مقررً ،كاملة
سـيري األفقـي حمـل االنتقـاد، أي التّ )مراكـز الضـرائبتشيات الضرائب و مديرية الضرائب ومف(نائية اهليكلية بقاء على تكريس الثّ اإلمتَّ √

.)حسب الفئة(مرتبكة للهيكلة املستوردةة ضعيفة و حالل اهليكلة اجلديدة مع انطالقافع إلوالدّ 
دج 30.000.000عمــال ظــام اجلــزايف ليشــمل رقــم أتعمــيم النّ اجــع عنهــا بالرتّ متّ ، و عمــالاد معــايري هالميــة مرتبطــة بــرقم األاعتمــ√

.هيل للهيكلة اجلديدةأأطري والتّ التّ كوين و التّ ا هدر مصاريفممّ ،املتوسطةسات الصغرية و للمؤسّ ع ليشملويتوسَّ 
دارة يف إبعـاد اإلهـو بـذلك يسـاهم، و 5تهاقليم الوالية برمَّ راكز الضرائب ليكون على مستوى إملاإلقليمي ختصاصالالتوسيع يف امتّ √

ىل مؤسســةومل تــرق إإن تلــك اهليكلــة مل تعــرف الفاعليــةدارة مــن املــواطن، لكــل ذلــك فــ، عكــس مبــدأ تقريــب اإلفلَّــاملكاجلبائيــة علــى
.عادة اهليكلةبل ال تزال مؤجلة إىل إ،جبائية فاعلة

ذا سـتدامة إنميـة ملـن تكـون التّ : لمعالجة ومحاربة كـل أشـكال الفسـادرية باإلدارة الجبائيةمقومات ترشيد أداء الموارد البش)ب
اـا وأساسـها ترشـيد أداء املـوارد النميـة املسـتدامة إال بوجـود مقوِّ يكـون حتقيـق التّ ال، و مل تكن تنمية بشـرية هـا مـن قـدرات متكينشـرية و بم

اا ، وعلــى ضــوء اشــدظــام اجلبــائي الرّ داء الــوظيفي للنّ اســتدامة ذلــك األداء، واملــوارد البشــرية بــاإلدارة اجلبائيــة هــي أســاس ضــمان األ ـدر قـ
ـــكوين والتّ ، فـــالتّ داءقـــات وحتـــديات ذلـــك األف معاجلـــة ومكافحـــة معوِّ تتوقَّـــ اتمعـــي للعامـــل اجلبـــائيتوصـــيف الـــدّ دريب و أهيـــل والّت ور 

1M.drif : chef de projet, (D.G.E), la lettre de DGI N° 10/2002, p4.
2Ministère des finances , le parachèvement de la reforme fiscal , le programme 2005-2009, mars 2006, p14.
3Anton op de beke: présente du fonds monétaire internationale (FMI) au mali , club des investisseurs français au mali,
réformes des administrations fiscales dans les pays francophones en Afrique, subsaharienne FMI, 2011,

.www.FMI.org.2013/pdf
Leلالطالع قارن بین 4 parachèvement de la reforme fiscale, le programme (2005-2009), ministère des finances , Alger, mars

2006,p23.
Anton op de beke , op-cit , p22

.2014قانون المالیة لسنة 5

www.FMI.org.2013/pdf
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ّ تو  فـع مـن الـوعي خالقيـات املهنـة للرّ نـة أهيـب ضـمن مدوَّ غيب والرتّ دعيمه بقواعد منهجية العمل وحتصينه من االحنرافات والفساد، بالرت
داء مــات ترشــيد األمقوِّ ل أبــرزْ ، فتشــكِّ مصــبهفــاظ علــى املــال العــام يف مصــدره و يف احلداء وظيفتــهطــة بــأى املرتباملهــبا

أهيـــل كـــوين والتّ انعـــدام التّ ، وبعكـــس ذلـــك أيْ اشـــدســـاس جتســـيد احلكـــم الرّ اشـــد الصـــاحل هـــو أوظف اجلبـــائي الرّ فـــامل،للمـــوارد البشـــرية
، وتلـك املقاربـات ميكـن داريهـرب اجلبـائي وبقيـة أصـناف الفسـاد اإلللتّ تكون خيانة األمانة ومنفـذ للغـش ومـدخالواالنضباط واملراقبة

:ايلحو التّ دارة اجلبائية اجلزائرية على النّ سرية املوارد البشرية باإلتوقع نتائجها من خالل فحص مرصد آثارها و 
اشـد يف داء الرّ مـات األمن تشـخيص مقوِّ :)2015-1963(ئية الجزائرية دارة الجبار الموارد البشرية باإلتشخيص تطوّ )1-ب

نتاج مقومــات ترشــيد األداء ملعاجلــة ومكافحــة وعيــة ميكــن اســتمطابقتــه باملقومــات النّ ، و دارة اجلبائيــةطــور الكمــي للمــوارد البشــرية بــاإللتّ ا
وضـحه معطيـات اجلـدولم بـذلك كمـا تدارة اجلبائية كافيـة للقيـاباإلمسرية املوارد البشرية ، خاصة وأنَّ يات العمل اجلبائيحتدِّ قات و معوِّ 

:التايل
.)2015-1964(تطور الموارد البشرية باإلدارة الجبائية الجزائرية : )1-5(: الجدول

*19641974198419932003200520112015السنة
4084710511584175842300819284201521690عدد الموظفين

.115، ص 2012وزارة المالية ، كتاب خمسون سنة من االنجاز ، : صدرالم
.2015المديرية العامة للضرائب 

 ِّ بــني االخنفــاض ، و 2015ىل إ1964طــور الكمــي يف عــدد املــوظفني خــالل العشــريات املمتــدة مــن عــاله التّ معطيــات اجلــدول أتبــني
للمصــاحل البلديــة الصــحية ســيري املــايل بة نتيجــة إعــادة هيكلــة التّ للمديريــة العامــة للمحاســعــون 4000عمليــة حتويــل 2005خــالل 

هـا مبـا يواكـب املهـام ر تطوُّ وعيـة و مـات النّ ا من حيث املقوِّ ، أمّ 20041ت يف نوفمرب اليت متَّ ، و سيريقباضة للتّ 609ل الذي كان موكال
ِّ مؤشرات التّ نّ اجلبائية فإدارة اجلوهرية لإل :ما يليحليل تبني

يـة كانـت تعـاين مـن انطالقـة املـوارد البشـرية اجلبائنّ أ، أيْ 2اتج عـن سـد الفـراغ بعـد رحيـل االسـتعمارطري النّـأعداد وضـعف التّـقلة التّ √
.سيسأة يف بداية التّ سواء نتيجة للظروف القاهر وعي على حدٍ النّ اجلانب الكمي و 

رين بشـكل واسـع مـع لكـنهم كـانوا غـري مـؤطّ ، و غيـريعلى التّ متفتحنيمانينات موظفني ذوي رغبة حسنة و ثّ البعينات و عرفت فرتة السّ √
.3كوينالتّ هادة و جود نسبة عالية منعدمة الشّ و 

علـيم العـايل مـع تـدعيم ذلـك مـن حـاملي شـهادات التّ 1000قـد الـدويل توظيـف باشـرتاط مـن صـندوق النّ سـعينات و عرفت فـرتة التّ √
قدميـةبـدعوى األكـانوا حمـل تضـييق مـن سـابقيهم و ،1992شرع فيهـا بدايـة مـن صالحات اجلبائية اليت أشهر على اإل6بتكوين ملدة 

.اريخالتّ هادات اجلامعية بذلك العدد قبل ذلكصحاب الشّ إذا مل تعرف اإلدارة اجلبائية دخول أ،يةوكوم أقلّ 
ـــهيـــل علـــى النّ أن مســـتوى التّ كـــا2005خـــالل ســـنة √ 4320، اجلـــامعيني %1موظـــف بنســـبة 155درج مـــا بعـــد الّتـــ:ايلحـــو الّت

سـنة مـن 42ي بعـد أ، %271موظـف بنسـبة 5233قل من ذلك ، أ%50موظف بنسبة 9540انوي الثّ %22موظف بنسبة 

.85كتاب خمسون سنة من االنجاز، مرجع سبق ذكره، ص : وزارة المالیة1
.83ص . ، كتاب وزارة المالیة ، مرجع سبق ذكره1987-1984مدیر سابق للدراسات و التشریع الجبائي : سعدودي أحمد2
.88، مرجع سابق، ص 1997- 1991مدیر عام سابق للضرائب : دیب سید احمد3
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ويلهم للمديريــة حتــعــون الــذين متّ 4000نّ البشــرية ذات مــؤهالت غــري جامعيــة، إضــافة إىل أمــن املــوارد%77نّ العمــل اجلبــائي، فــإ
.ون اخلربة يف ميدان احملاسبة العموميةدمن غلبهمالعامة للمحاسبة أ

غلــبهم أنّ أ، مــع%352ي بنســبة ، أ21890صــل مــن أ7707عــدد "جــامعي"طري أمل يتجــاوز مســتوى التّــ2012خــالل ســنة √
.أهيالتاألقل خرىقابة مسندة إىل الفئات األاسبة والرّ احملا جيعل وظائف العملياتية و ، ممّ سيريلون وظائف التّ يشغَ منهم %80بنسبة 

مــات ظهــار مقوِّ ر املعطيـات الســابقة نظــرة عميقــة إلتــوفِّ : يات الفســادتحــدِّ قــات و جبائيــة ومعوِّ مــات تطــوير الكفــاءات المقوِّ )2-ب
ة طاقـ%70ي نسـبة سـنة، أ45قـل مـن موظـف أ15534ن كيبـة العمريـة للمـوظفني أد يف الرتّ حيـث جنـ،تطوير الكفـاءات اجلبائيـة

:لتقييم الكفاءات وتثمينها من خاللكوين و شبابية قابلة للتّ 
كـوين املتنـامي يف كـوين املسـتمر بالنسـبة للمـوارد البشـرية وتوسـيع التّ التّ كـوين األساسـي اإللزامـي للمـوظفني اجلـدد و االستفادة من التّ √

.3عاون الدويلإطار التّ 
حــــوالت العلميــــة ، مبــــا يواكــــب التّ 5طنيــــة للضــــرائباملدرســــة الو ، و 4كــــوين اجلبــــائي باملعهــــد الــــوطين للماليـــةطــــرق التّ حتـــديث بــــرامج و √
.التكنولوجية لبيئة املال واألعمالو 

ـــادات املائـــر و وأمـــة باســـتغالل عضـــوية اجلز وليـــة وتوســـيع عالقـــات التّ تعظـــيم االســـتفادة مـــن االتفاقيـــات الدّ √ ة ســـريّ ترأســـها لنـــادي القي
.باإلدارة الفرنسيةبعيةدولة للخروج من عالقة التّ 30لإلدارات اجلبائية الذي يضم 

.خصص و يف إطار ربط اجلامعة باحمليطصات باجلامعة اجلزائرية يف ذات التّ فتح ختصّ √
.األداءجاعة و تدعيمه بعقود النّ تفعيل قانون أخالقيات املهنة و √
، والــيت الفســادىل منافــذ نبيــه إقهقــر تقتضــي اإلظهــار والتّ قــات التّ عقبــات ومعوّ فــإنّ طــويرمــات التّ ر بعــض مقوّ جلانــب يــربِّ ذا كــان هــذا اوإ

:منهابائي و تغييب الوعي اجلراء الفساد و ، ملا هلا من آثار خطرية يف استشدارة اجلبائيةويل اإلتضمنت تصرفات وتصرحيات مسؤ 
حيـث كـان حيمـل،حسيسي لدافعي الضرائب خالل مرحلة الستينات حـول دور الضـريبة يف تطـوير الـبالدتّ الشعار الاستخدام سوء √

.ال هلامعرقِ كون ينْ للضريبة بدال من أف متقبالملكلَّ يكون انْ أ، وكان اهلدف منه6"البد منهال شرً الضرائب متثّ "العبارة 
ــصــطلح التّ مبوصــف املــوارد البشــرية√ طري أ، والــيت تؤشــر علــى نوعيــة التّــجــددالتّ ادرة و ا مــا تعرقــل املبــحــرر مــن عــدم الكياســة الــيت غالًب

ـــ،20127ة اجلبـــائي خـــالل ســـن اجلبـــائي ال ميلكـــون شـــهادة %70كثـــر مـــن نســـبة دة كـــون أواملؤّك

1Ministère des finances, le parachèvement de la reforme fiscal , op-cit, p32
.33آفاق النظام الجبائي في سیاق إرساء نظام جبائي فعال، مرجع سبق ذكره، ص : اھیم بن عليإبر2
.31المدیر العام للضرائب، عصرنة النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص راویة عبد الرحمن، 3
متربص في التخصص 150خالل فترة السبعینیات یكون سنویا 1964في ھو التعدیل لمدرسة التطبیق االقتصادي و المالي المؤسس : المعھد الوطني للمالیة4

، ثم بعد ذلك حول إلى معھد وطني للمالیة تحت وصایة وزارة التعلیم العالي، یكون في 1987
.الدولة و التأمینتخصصات الضرائب ، الجمارك، المحاسبة العمومیة ، أمالك

.24/10/1994، المؤرخ في 339- 94أسست بالمرسوم التنفیذي 5
.120كتاب خمسون سنة من االنجاز، مرجع سبق ذكره، ص : وزارة المالیة 6
.32المدیر العام للضرائب، عصرنة النظام الجبائي الجزائري،مرجع سبق ذكره، ص : راویة عبد الرحمن7
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مـع ،20161فـاذ إودد للغشاشـني مـع عـدم النّ التّـىل حالـةهرب اجلبائي الذي أوصـل إفكيف ميكن حماربة الغش والتّ ،جامعية
.2مسيمن موارد اخلزينة يف االقتصاد غري الرّ %52كثر من أكيد الرّ التّ 
دراج هيكلـه يرفـع دون جتسـيد واقعـي رغـم إاومهيً اشعارً فني بالضريبة الذي ظلَّ حاور مع املكلَّ التّ شاور و واصل والتّ الق وعدم التّ االنغ√
.3!!!بون حمفظة الزّ 

.20034يف تقييم العمل اجلبائي سنة دخاهلا إرات اجلبائية والعقد باألداء رغمَ عدم العمل باملؤشِّ √
اــا إة املخالفــات املرتكبــة مــن األعــوانحقيقــفصــاح علــىعــدم اإل√ بعــدد 2012جــوان -2003ال يف حــدود وثيقــة للفــرتة وعقوب

ت معــاقبتهم عــدد املــوظفني الــذين متَّــنّ فتشــية العامــة للمصـاحل اجلبائيــة بــأمــا ورد بتقريــر امل، و 5عقوبــة جزائيــة89داريــة و عقوبـة إ239
.6حويل على العدالةىل التّ نت عقوبات خمتلفة من اإلنذار إ، تضمَّ 2011سنة اموظفً 199تب بلغ مبختلف الرّ 

هـرب قابـة والمنازعـات الجبائيـة لعـالج الغـش والتّ مقومـات تحسـين وتطـوير الطاقـة الجبائيـة وترشـيد الرّ : المطلب الثـاني
.الجبائي
ـيف حتقيـق التّ اشـد داء اجلبائي الرّ يرتكز األ ـاقـة اجلبائيـة احلتطـوير الطّ علـى ضـمان حتسـني و املة املسـتدامةنميـة الّش ر عليهـا قيقيـة الـيت يؤشَّ

مهمــا  نــوع املسـتدام يف الوعــاء اجلبــائيوســع والتّ مـن خــالل التّ ،"احلصــيلة اجلبائيــة الكليــة"طــور املســتدام للمردوديــة اجلبائيـة التّ حسـن و بالتّ 
ــصــناف املشــمولة بــه، مــع االلتــزام بــالتّ ويات واألاملســت فــنيكــاليف اجلبائيــة بــني املكلَّ لتّ ل اوزيع العــادل يف حتمُّ

اتمعيــةقابــة اجلبائيــة لكشــف حالرّ برتشــيدوبتخفيــف للضــغط اجلبــائي و  ـة  اجلبائيـ ـة  األوعيـ ـة  يقـ نصــاف اجلبــائي يف مــع إرســاء قواعــد اإلق
اــا و مــات بإظهـار معوِّ ، ولفحـص تلــك املقوِّ العدالــة علــى املنازعـات اجلبائيــة اجلزائيــةنفــاذ قواعـدازعـات اجلبائيــة بإاملن اا باملحتــدِّ ق نظومــة ي

:ما يليجيب معرفةاجلبائية اجلزائرية 
.عالج منافذ الفساد اجلبائير احلصيلة اجلبائية و تطوُّ و ت حتسني مامقوِّ √
.اجلبائية اجلزائية ملعاجلة الفساد اجلبائيكفل باملنازعات التّ قابة اجلبائية و ترشيد الرّ √

نميــة املســتدامة درجــة حيــوز االهتمــام بتمويــل التّ : عــالج منافــذ الفســاد الجبــائيئيــة و مقومــات تحســين تطــور الحصــيلة الجبا: أوال
اشـدرّ ظـام اجلبـائي المـويلي للنّ لتّ داء امـات األا علـى مقوّ لة اجلبائية سـنويً ر احلصيتطوّ ر حتسن و نمية املستدامة، ويؤشّ على حتقيق التّ بقالسّ 

فـع مـن قـدرات املـوارد البشـرية يف إنفـاذ أنظمـة جبائيـة الرّ شـريعية واهليكليـة، و تلـك املقومـات متكاملـة ومرتابطـة اجلوانـب التّ بأنّ وال شكَّ 
يف و يـراداتم يف جانـب اإلدف تعزيـز املـال العـاحضـر اجلبـائي الـذي يسـتهطـار التّ يف إاءمة للظرف االقتصادي واالجتماعيمواكبة ومو 

هرب اجلبائي، وكل  أشكال الفسـاد اجلبـائي وأسـبابه مـن عـدم ا يضمن جتويد اخلدمات العامة، وسد منافذ الغش والتّ فقات العامة مبالنّ 

.، مرجع سبق ذكره2015المالیة التكمیلي لسنة من قانون 43المادة 1
.04/08/2015تصریحات الوزیر األول في لقاء إعالمي یوم 2
.30مرجع سابق، ص : راویة عبد الرحمن3

4Direction générale des impôts , dispositif d’évaluation des performances des services extérieurs.
5Ministère des finances, le parachèvement de la reforme fiscale, op-cit, p29.
6La direction générale des impôts, inspection générale des services fiscaux bulletin des impôts N° 16 ET 17 du 06/06/2012.
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ا يرتبط باملالية مو سباب الفساد اجلبائيالعالج املسبق لكل أإنّ غط اجلبائي وهدر املال العام وتبديده، ، وارتفاع الضّ نصاف اجلبائياإل
قصوى للمال العام مهما كان مصـدره، سـواء مـن اإليـرادات العاديـة أو ب درجات احلماية الية شاملة تتطلّ العامة الوظيفية كمنظومة كلّ 

ِّ مســرية نّ إيــرادات اجلبايــة البرتوليــة، غــري أ ن رة كــامتطــوِّ ة و ة اجلبائيــة مبفهــوم مؤسســة منتجــبلــوغ املؤسســنَّ أاملاليــة العامــة يف اجلزائــر تبــني
ــ، بــل األخطــر مــن ذلــك أيــرادات العامــة الكليــة فحســبيعيــة الــيت مل تــؤثر علــى ترشــيد اإلرّ ثري املؤسســة الضــحية تــأ زبــون (ضــت ا قوّ ّ

نشـطة املختلفـةسـات بقطاعـات األمات حتسني إنتاجيـة املؤسّ مقوِّ ، ذلك أنّ خر هيكلة جزائريةدف يف آحسب املسعى املسته)حمفظة
يـتم طـور املسـتمر للحصـيلة اجلبائيـة لتّ احسـني و ايل التّ ، وبالتّـفـع مـن الطاقـة اجلبائيـةالرّ مات توسيع الوعاء اجلبائي و ز مقوّ بر ل أواليت تشكِّ 

ختلفــة فضــال عــن املســتعماالت االو قطاعــاتالعلــى املاليــة ىل مؤسســات لتخصــيص املــوارد لهــا إحتويها بارتفــاع اجلبايــة البرتوليــة و تــدمري 
ــخصـيالتّ هــذانّ فـإذلـك ياســي يـة مراجعــة علـى املسـتوى السّ سـاس عمله يـتم علــى أ، ولكنَّـكلفــةالتّ ا ملقتضـيات املكسـب و ص ال يـتم وفًق

هــدار املــالخصــيص عــرب امليزانيــة العامــة وإالتّ بــواب منفــذ للفســاد االقتصــادي واإلداري لنظــام احلكــم مــن أواالقتصــادي واإلداري، أيْ 
:منهاو الئلده عديد الدّ العام كما تؤكِّ 

ّ و : مـات ترشــيد ثنائيــة الجبايـة العاديــة والجبايــة البتروليـة لعــالج ومكافحــة الفســاد المـالي واإلداريمقوّ ) أ ط بــني ابتــربز مسـرية الــرت
بصـور خمتلفـة ال للجباية العادية عند ارتفاع اجلباية البرتوليـةرر واإلمه، عالقة ثنائية الضّ اجلباية العادية يف اجلزائروضعية اجلباية البرتولية و 

منافـذ الفسـاد  بقـاء علـى ، لسـد منافـذ العجـز واإلاجلباية البرتوليـةاللية للجباية العادية عند اخنفاضمباشرة وغري مباشرة والعالقة االستغ
:التايلسم البياين حه اجلدول والرّ كما يوضّ 
.2015-1963التحصيالت الجبائية للفترة : )2-5(الجدول 
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-1- العادیة الجبایة
-2- البترولیة الجبایة
2 على 1 نسبة
ب% 1 تطور
ب% 2 تطور

-1- العادیة الجبایة 1,9 4,3 18,8 58.4 169.5 440.3 1549 3230

-2- البترولیة الجبایة 0,24 1,6 17,3 21,4 222 964 1529 1723

2 على 1 نسبة 790 286 108 272 76 45 101 187

ب% 1 تطور / 126 337 210 190 160 252 108

ب% 2 تطور / 7 98 23 933 334 58 12.6

1963 1971 1978 1986 1994 2001 2011 2015

.90و 82، ص صعلى معطيات كتاب خمسون سنة من االنجاز، وزارة الماليةعداد الطالب بناءً من إ: المصدر
.تقديرية2015قانون المالية لسنة 
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 ِّ ـ، والتّ يـرادات العاديـةطـور يف اإلحسن والتّ كل البياين أعاله التّ الشّ و معطيات اجلدولتبني ائيـة البرتوليـةيـرادات اجلبديدة يف اإلقلبـات الّش
ور يف اإليـرادات طـالتّ حسـن و ا مـا كانـت ثنائيـة إلربـاك التّ كثـريً ستدام، بلْ طور املالتّ حسن و مات ضمان التّ ية مل تستند مبقوِّ نائتلك الثّ نّ وأ

:العادية من خالل
الـيت ال تتواجـد وال خـرىعـات األارتكـازه علـى منطـق إقصـاء القطايعي على مراكز االهتمـام األاع الرّ هيمنة القط√

.يعي ذاتهال يف كنف القطاع الرّ تعيش إ
ـا علـى قـوة أداء ف قوّ صادية اليت تتوقّـيناميكية االقتجعله يتواجد يف قلب الدّ و يعي على مفاصل االقتصادفطي الرّ هيمنة القطاع النّ √

.جلبائيةليس على توسيع الطاقة ايعي، و القطاع الرّ 
ــإتبــاع مقاربــة √ ــ، وقــد أدّ يعــيداء القطــاع الرّ ا علــى  أتنمويــة ترتكــز أساًس تفشــيها علــى نطــاق يعيــة و لوكيات الرّ ى ذلــك إىل مــيالد الّس

.طورالتّ ا بالبريوقراطية وقتل املبادرة و ارتباطً تلف أشكاله وصورهلت إىل مداخل للفساد مبخ، وسرعان ما حتوَّ 1واسع
سـعار نظـام دعـم األولـة و ة تنمويـة تعتمـد ميزانيـة الدّ هـا منظومـحملّ ليحـلّ )اجلبايـة مؤسسـة(مـات املؤسسـة املنتجـة مبـا فيهـاتغييب مقوِّ √

.تطويرهاض ملقومات حتسينها و إلهدار احلصيلة اجلبائية ومقوِّ كشكلومسح القروض
.فقات العامةالنّ فع من الطاقة اجلبائية بفعل هدر ثرها يف الرّ وأالوطين الطاقة االستيعابية لالقتصاد ماتتغييب مقوِّ √
الفسـاد شـكالخمتلـف أهرب اجلبـائي و ىل تفشي الغش والتّ إىالعام، أدّ ة على استخدام املالاملساءلقابة واحملاسبة و ضعف أجهزة الرّ √

.تبديد املال العامفقات العامة و يف هدر النّ 
اجلبايـة العاديـة مـن اخـتالق ثنائيـات ال تسـلمْ مل: نظمـة الجبايـة العاديـة لسـد منافـذ الفسـاد الجبـائيمات عالج ثنائيات أمقوّ )ب
، أو بـني هياكـل اجلبايـة العاديـة واجلبايـة اجلمركيـة أو اجلبايـة احملليـة يـةاجلباية احمللّ ولة و دة يف تصنيفها إىل جباية الدّ كز على معايري حمدّ ترت
مـات عـالج منافـذ الفسـاد اجلبـائيتقـويض مقوّ لعـادي، و اجلبـائي اقرب مـا تكـون لتجزئـة الوعـاءصنيفات هي أ، وتلك التّ اجلباية البيئيةو 

وتظهـر كثـري حصـيلالوعـاء والتّ قابة عن الرّ فافية اجلبائية، وحتديد املسؤولية يف احملاسبة و من خالل صعوبات اإلفصاح اجلبائي والتزام الشّ 
قــات حتســني معوِّ يف مكافحتــه كونــه مــن فكــريعالجــه قبــل التّ ه و للفســاد اجلبــائي جيــب ســدُّ ف مــدخالصــنيذلــك التّ نّ الئل علــى أالــدّ 

:رها من خالل ما يليتطوُّ احلصيلة اجلبائية و 
، ختفي حقائق ك2015-1967ر احلصيلة العادية للفرتة جيابية لتطوُّ رات اإلاملؤشِّ √
.الفساد اجلبائيال بنسب ضئيلة جدا الستثراء روات إخول واألرباح والثّ الدّ 
.وىلاألا يف العشريات األربعخصوصً ،2من اجلباية العادية%73مجالية للفرتة بنسبة امهة الضرائب غري املباشرة بصفة إلت مسمثَّ √
.من الضرائب املباشرة%70ل نسبة جور اليت متثِّ القتطاع من املصدر خاصة ضرائب األاالعتماد على ا√
مـات و تغييـب مقوِّ حـوط مـن تـدهور احلصـيلة لغيـاب أقابة والتّ ضرائب االستهالك واإلنفاق ضعف الرّ ماد على د استمرارية االعتتؤكِّ √
 ّ بائيـــة الدوليـــة كمـــا نظمـــة اجلرغـــم عديـــد اإلصـــالحات يف مواكبـــة األظـــام اجلبـــائي العـــادينّ خر ال، وتعكـــس يف نفـــس الوقـــت تـــأشـــيدالرت

:التايليوضحه اجلدول 
ل آثار التنظیم الریعي لالقتصاد على التنافسیة الخارجیة لالقتصاد الجزائري، حدود القدرة التنافسیة لالقتصاد قائم على الریع، محاولة تحلی: لطرش الطاھر1

.11، ص2013، جوان 20األكادیمیة للدراسات االجتماعیة و السیاسیة، العدد 
.، بتصرف82و 81كتاب خمسون سنة من اإلنجاز، مرجع سبق ذكره، ص ص : وزارة المالیة2



مقومات النظام الجبائي الراشد في معالجة ومكافحة معوقات وتحديات التنمية الشاملة المستدامة : الخامسالفصل 

-267 -

لــبعض بلــدان منظمــة التعــاون للفتــرة الضــرائب المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي الهيكــل الجبــائي العــاديمســاهمة : )03-5(الجــدول 
.، خارج الضمان االجتماعي1965-2012

نيوزيلنداالمكسيككوريا الجنوبيةايطالياالبلد
%م.غ.ض%م.ض%م.غ.ض%م.ض%م.غ.ض%م.ض%م.غ.ض%م.ضالسنوات

19653862////72.127.9
19754554.234.465.6//75.824.2
198561.138.936.663.426.873.276.923.1
199560.139.950.549.536.367.766.738.3
200562.537.552.547.5326867.932.1
201255.144.951.648.436.563.560.539.5

Source: statistiques des recettes publiques des pays members de l’OCDE ( 1965-2012), p 13.

ِّ و  حقـق منهـا وإنفـاذ الـيت ميكـن التّ منـا ترتكـز علـى الضـرائب املباشـرةرهـا إمـات حتسـن احلصـيلة وتطوّ مقوّ أنّ عـالهاجلـدول أمعطيـات تبني
 ّ ـ، أمسـاءلةشيد مـن حماسـبة ومراقبـة و معايري الرت ّ شـرة فهـو تقـويض ملقوِّ ا االعتمـاد علـى الضـرائب غـري املباّم تغطيـة النتشـار شـيد و مـات الرت

.اجلبائيالفساد
ظــام اجلبــائي علــى نّ د بنــاء التمــيع: كفــل بالمنازعــات الجبائيــة الجزائيــة لمعالجــة الفســاد الجبــائيالتّ قابــة الجبائيــة و ترشــيد الرّ :ثانيــا

ئـرصـرحيي كمـا هـو معمـول بـه يف اجلزاظام اجلبائي التّ ساسية للنّ حول ما صرح به من املبادئ األفة املكلَّ مبدأ حسن نيّ صريح و مبدأ التّ 
حقيــق اجلبــائي يف و التّ صــرحيات أقابــة علــى التّ الرّ (شــكاهلا قابــة واالطــالع مبختلــف ألــك تســتند اإلدارة اجلبائيــة ملبــدأ حــق الرّ يف مقابــل ذو 
ــحقيــق و التّ ، أصــرحياتالتّ  ــاملعمَّ يــة اإلدارة واهليئــات العمومو االطــالع لــدى، أحقيقــاتت والتّ أو املعاينــااملةق يف الوضــعية اجلبائيــة الّش
ـمـام مصـاحل اجلبايـة يـدفع أنْ أفني آخرين بالضريبة، أو لدى الغري دون ، أو لدى اهليئات املالية واملكلَّ املؤسساتو  مـن و 1)ر املهـينبالّس
ق، نــواتج املعاينــةقابــة علــى الوثــائالرّ (اليــة نــواع التّ قابــة اجلبائيــة يف بيئــة املــال واألعمــال اجلزائريــة تأخــذ األلرّ انّ العمليــة امليدانيــة فــإقاربــة امل
ــحقيــقالتّ حقيــق يف احملاســبة و ق املصــوب، التّ حقيــقييمــات العقاريــة، التّ قابــة علــى التّ الرّ  ــاملةق يفاملعمَّ باإلضــافة إىل الوضــعية اجلبائيــة الّش
وجـود عمليـات تفـرتضر عناصـر مـع تـوفُّ ، و تقوم باالستغالل يف اجلزائرسات املرتبطة بعقد شراكة و للمؤسّ 2حويلسعار التّ قابة على أالرّ 

مي وثـائق تسـمح هلـا سـة تقـديطلبوا من هـذه املؤسّ نْ أبحقيق املصوَّ و التّ ميكن للمحققني يف إطار احملاسبة أ"رباح حتويل غري مباشر لأل
االقتضـــاء عنـــدو ،و يف دول أخـــرىيف اجلزائـــر أاشـــطة ســـواءٌ صـــلة النّ ســـات املتّ قـــة بـــني خمتلـــف املؤسّ حويـــل املطبَّ ســـعار التّ بتربيـــر سياســـة أ

جلبائيـة للقيـام مبهـام حريـات انشـاء قسـم التّ إ، كمـا متّ 3"مجاليـةنافسـية اإلجتـة عـن مبـدأ التّ اقة باملقارنـة مـع تلـك النّ سعار املطبَّ تصحيح األ
ت الـيت ابالنسـبة للملفَّـمـة علـى اجلانـب االقتصـادي واملـايلهرب اجلبائي ال سيما اليت هلا انعكاسات هاالتّ مكافحة كل أشكال الغش و 

بإنشـاء البطاقـة الوطنيـة ملـرتكيب أعمـال الغـش هـرب اجلبـائيالتّ وباإلضافة إىل تقوية إجـراءات الرقابـة ومكافحـة الغـش و ،4مهية كربىا أهل
ـــة واملاليـــة و والتّ شـــريعاتمـــرتكيب املخالفـــات اخلطـــرية للتّ و  ـــة والبنكي ـــةالتّ نظيمـــات اجلبائيـــة واجلمركي وين يـــداع القـــان، وعـــدم القيـــام باإلجاري

.راءات الجبائیة الجزائريمن قانون اإلج69إلى 18المواد من 1
.2013و 2012إجراء تم تأسیسھ بموجب قانون المالیة لسنتي 2
.20مدیر العالقات العمومیة و االتصال، آفاق النظام الجبائي الجزائري في سیاق إرساء نظام جبائي فعال، مرجع سبق ذكره، ص : إبراھیم بن علي3
.2009، و المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2008في المؤرخ 21- 08من األمر رقم 445المادة 4
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، الـيت تعـرف علـى 3كمحـور رئيسـي للصـحيفة اجلبائيـة2عريـف اجلبـائيباسـتغالل رقـم التّ 1اجلبـائيلـبسجـراء التّ سابات الشركة وتبـين إحل
مالكهـم قصـد عية اجلبائيـة للمكلَّ قة بالوضن جمموع العمليات املتعلِّ مركزي يتضمّ ا ملف وحيد و أّ 

كوسـيلة عصـرية ملكافحـة اتو املنازعـقابـة أأو الرّ حصـيل تّ الو ق األمـر مبجـال الوعـاء أتة سـواء تعلّـمنسجمة وغـري مشـتّ ا بطريقةاستغالهل
قابــة شــكال ووســائل ترشــيد الرّ زنامــة مــن أ، وكــذا مكافحــة اجلرميــة االقتصــادية واملاليــة بكــل أشــكاهلا، وتلــك الرّ هــرب اجلبــائينيالتّ الغــش و 

:دارة اجلبائية كما نوضحه فيما يليا عرب مسرية اإلفحص نتائجهاجلبائية تدفع بت
َّ : ر الموارد البشريةتطوّ ات و ر عدد الملفّ ائية من خالل مؤشّ قابة الجبمات ترشيد الرّ مقوّ )أ تقرير اللجنة لإلصالح اجلبائي لقد بني

ــبــني احلجـم احلقيقـي لارهيبًـا، فارقًــ1989-1963يف تقييمـه للفـرتة املمتــدة مـن  د األعـوان بــاملوارد البشـرية فــتمّ عــدجلبائيـة و ات الملّف
ـنـات مبقابلـة عـدد األإحصـاء بعـض العيِّ  1100فوجـد مبصـاحل مفتشـية الضـرائب سـيدي أحممـد بـاجلزائر العاصــمة ،اتعـوان بعـدد امللّف

ـ500يـة جبايـة بوالمقابل موظـف واحـد، و اجبائيً املفً  ـمل350بواليـة الـوادي للعـون الواحـد و املًف حسـب دراسـة و 4للعـون الواحـداًف
َّ ة مـن طـرف و معدَّ  ـ100العـاملي، بينمـا كـان املؤشـر5ملـف300كـل عـون جبـائي يقابلـهنَّ أزارة املاليـة لـنفس الفـرتة، تبـني لكـل املًف

ا للهيكلة فقً و ميكن فحص ذلك املؤشر و ، 6ظروف العملو الكفاءة ون بنفس الفرتة يف كل من فرنسا وبلجيكا مع الفارق يف اخلربة و ع
البشـري كمـا توضـحه معطيـات طري أات مع التّ ناسب يف عدد امللفّ م التّ يف عد2015-2006و 2004-1992للهيكلة اجلبائية 

:التايلاجلدول 
).2015-1992(لكل عون للفترةالجبائيةمؤشر عدد الملفات: )04-5(الجدول 

عدد الملفاتالضرائب و الرسوم
199220042014السنوات

237.00010967361505826بة على الدخل اإلجمالي لغير األجراءالضري

4974.0007798.00010239000الضريبة على الدخل اإلجمالي لألجراء

356065894176364الضرائب على أرباح الشركات

164.000476391561391الرسم على القيمة المضافة

400.00011103501235860الرسم على النشاط المهني

591.00030247904971248العقاريالرسم

63695601357216118689689المجموع

175842304221690عدد الموظفين

362589862)الملفات لكل موظفعدد (النسبة 

استغالل معطيات تطور الموارد البشرية في الجداول السابقةبمن إعداد الباحث : المصدر

.2006من قانون المالیة لسنة 41أحدث بموجب المادة 1
.، نفس المرجع42تأسست بموجب المادة 2
.104كتاب خمسون سنة من االنجاز ، مرجع سبق ذكره، ص : وزارة المالیة3

4Rapport final du C.N..R.F, janvier 1999, op-cit, p 67.
5Rapport final du C.N..R.F, janvier 1999, op-cit, p 84.
6A.baghdadi : la fiscalité d’endettement et le plan d’ajustement structurel, p32.
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 ّ 2004إىل 1992ارتفعت خـالل فـرتة اإلصـالحات مـن ات لكل عون، إذْ م يف مؤشر عدد امللفّ حكاله عدم التّ عاملعطيات أوتبني

قابية للمـوارد صالحات يف حتسني القدرة االستيعابية الرّ ايل خالفت هدف إلكل عون، وبالتّ الفً م589ىل لكل عون إاملفً 362من 
هي اليت سامهت يف رفع عدد و ،سيري العقاري بسيطةملفات التّ لو اعتربنا أنّ برية حىت و كأضعاف  رات العاملية بجتاوزت املؤشّ و ،البشرية

ملف لكل عون، وهو بـذلك جتـاوز 1000يكون العدد الفعلي يف حدود ظام اجلزايف ميكن أنْ وسع يف النّ ات لكل عون، ومع التّ امللفّ 
.قابة اجلبائيةمات الرّ ملقوِّ اساسيً أامً ل مقوِّ ايل تشكّ ، وبالتّ هيلأئل املادية والتّ باين الكبري يف الوسامع التّ أضعاف، ةبعشر ةوليللمعايري الدّ 

ــ)2-أ ــمؤشِّ ــر عــدد الملّف ــة الجديــدة ات لكــل عــون وفًق ــة المؤسســات الكبــرى(ا للهيكلــة الجبائي نَّ إ: 2015-2006)مديري
حكم يف الـتّ قابـة و ا وسـائل عصـرية لتفعيـل الرّ بكوـ،ج هلـااملروَّ تقييم اهليكلة اجلديدةكدأابق ضمن اهليكلة اجلديدةر السّ تفحص املؤشِّ 

:سات الكربى واملثبتة من خالل ما يليتائج الزهيدة جدا ملديرية املؤسّ النّ سيري حسب الوظيفة سيري اجلبائي من خالل التّ التّ 
:التايلهارها يف معطيات اجلدول ميكن إظقابةالرّ ات واحلصيلة و عدد امللفّ نّ ، فإ20061ىل إ2002منر خأرغم التّ √

.2013-2006للفترة )الجباية العادية(التحصيل الجبائي بمديرية المؤسسات الكبرى التسيير و : )05-5(: الجدول
*20062007200820092010201120122013السنوات

9541326152517311901192221132155عدد الملفات

265264.7324.37447.92512546.06614.3706.64- 2-ة حصيلة الجباية العادي

33.6432.938.239.135.2645.4145%الى الجباية الكلية2نسبة 

3030303030303030عدد الموظفين

3245515864657172عدد الملفات لكل عون

.6، مرجع سبق ذكره، ص مديرية العالقات العمومية .* 100ع سبق ذكره، صوزارة المالية كتاب خمسون سنة من االنجاز، مرج: المصدر

 ّ ظام احلقيقـي ابعني للنّ فني بالضريبة التّ مجايل فئة املكلَّ من إ%0.3قل من ل أ، إذ متثّ فنيمهية الكربى لفئة املكلَّ األعالهاملعطيات أوتبني
ورغــم أمهيــة 2113فــني مل يتجــاوز عــدد املكلَّ إذْ ، 2014ة هــو العــدد الــذي مل يــتم بلوغــه خــالل ســن، و 2006حســب تقريــر ســنة 

أخري يف تنفيذ برنـامج عصـرنة اإلدارة اجلديـدة قص الفادح يف عدد األعوان والتّ النّ ، فإنّ و البرتوليةهذه الفئة يف وعاء اإليرادات العادية أ
ــ70أفضــى إىل ،كوينالتّ ســكلة و مــع نقــص الرّ  دقيقات الّتــنّ ، وأســات الكــربىل عــون مبديريــة املؤسّ مهيــة كــربى وطنيــة مقابــل كــأا ذاملًف

الغهـا علـى رت مبىل تصـحيحات قـدِّ لت إوتوّصـ2011و 2010سنيت %7ىل إ60.2ات يف حدود من امللفّ ضئيالادً مشلت عد
 ّ ع ضـعف مـ،مليـون دج60الـيت جتـاوزت 2009لسـنة قابة قل من حصيلة الرّ أهي ، و مليون دج18.1ىل مليون دج إ3.5تيب الرت
ــ، وأ2املنــاجم، خاصــة يف قطــاع الطاقــة و يف مراقبــة املــادة اخلاضــعة للضــرائبكــوين التّ  نهــا معطيــات القدميــة فتبيّ قابــة يف اهليكلــةا بقيــة الرّ ّم

:التايلاجلدول 

.2002من قانون المالیة لسنة 32أنشأت بموجب المادة 1
.29مجلس المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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مليار دج: الوحدة.2013- 2011شكالها للفترة حصيلة الرقابة الجبائية بمختلف أ:06- 5الجدول 
201120122013لسنةا/ نوع الرقابة

134.131.336.2التحقيق في المحاسبة

21.41.21.9التحقيق المصوب

31.60.991.5التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة

337.232.639.7+2+1نواتج المعاينة

26.224.126.9الرقابة على الوثائق

4.34.14.6الرقابة على التقييمات
67.76171.3المجموع االجمالي

.36مرجع سبق ذكره، ص آفاق النظام الجبائي الجزائري، ، مدير العالقات العمومية و االتصال بالمديرية العام للضرائب: ابراهيم بن علي .* : المصدر

ّ و  ــنّ ، رغــم أائيهــرب اجلبــالتّ لــيت كانــت مشــمولة يف منافــذ الغــش و تلــك النتــائج القيمــة اهلامــة للحصــيلة اتبــني ل ات املراقبــة ميثِّــعــدد امللّف
ىل نقص ويرجع ذلك إ،%0.45قل من نسبة السنة اليت سبقتها حيث كانت متثل ل ا، وهي أات املتكفَّ من جمموع امللفّ 0.28%

تبلــغ نْ ا حـال دون أممّـعونــا علـى املسـتوى الــوطين60ال يتجـاوز ذْ ، إجعـةااملر ى مســتوى املصـاحل اجلهويـة للبحــث و قني علـعـدد املـدقّ 
.ات اجلبائيةمن حجم امللفّ %1قابة للملفات املربجمة نسبة الرّ 

:التايلكانت حسب اجلدول 2013-2007فرتة قابة اجلبائية للنتائج الرّ نّ إ: نشطةر األمع تطوّ قابةر تراجع الرّ مؤشّ )3-أ
.2013-2007تها للفترة لالملفات الجبائية المراقبة و حصي: 07-5الجدول

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 منتوجات الرقابة/السنة
/ / 27291 30029 30365 32795 30894 الملفات المراقبة

26.9 24.1 26.2 32.2 28.2 30.0 33.1 قيمة الرقابة
Source: lettre du DGI N°64/2012

.2013-2007تها للفترة لالملفات الجبائية المراقبة و حصي: 02-05الشكل 
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Source: lettre du DGI N°64/2012

 ّ ــو تبــني ــز الرّ معطيــات اجلــدول أعــاله ترّك احلصــيلة يف حــني كــان يفــرتض ات و قابــة اجلبائيــة علــى اجلبايــة العاديــة مــع تراجــع يف عــدد امللّف
.االحقً يظهر روات كماتراكم الثّ د األنشطة و تعدّ هرب اجلبائي و العكس الستفحال التّ 

ــ)4-أ ــتطــوّ هــرب الجبــائي بمقابــل ر كشــف اســتفحال ظــاهرة الغــش والتّ مؤّش ّــ: رواترات المــداخيل والّث حقيــق يف ل طريقــة التّ متث
ــ ــالوضــعية اجلبائيــة الّش ــ،هــرب اجلبــائيالتّ ا يف كشــف اســتفحال ظــاهرة الغــش و ســيً ساأااملة مقوًم ربــاح لــدى روات واألنتيجــة تضــخم الّث
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ـ، و فع مـن الطاقـة اجلبائيـةو الرّ سب ذلك يف اتساع الوعاء اجلبائي أمع عدم تنا،اتتفاع عدد امللفّ فني بار املكلَّ  ديد هلـذا يف الضـعف الّش
:التايلذة كما يظهره اجلدول ات املنفّ لفّ عدد املات املربجمة و ائية بني عدد امللفّ قابة اجلبوع من الرّ النّ 

.2011-2008الجبائية الشاملة للفترة التحقيق المعمق في الوضعية : 08-5الجدول 
2008200920102011السنوات

547679340125376770456035-1-عدد الملفات اإلجمالي 

364362310450-2-عدد الملفات المبرمجة   

353358297204- 3-عدد الملفات المنفذة  

%0.01%0.08%0.11%10.07الى 2نسبة 

%0.04%0.07%0.1%10.06الى 3نسبة 

.38-25-23مدير العالقات العمومية و االتصال بالمديرية العام للضرائب، آفاق النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص ص : ابراهيم بن علي : المصدر

.30مجلس المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص * 

ّ تائج ذا كانت تلك النّ وإ اجلهـات الوصـية ، فـإنّ قابـةوع مـن الرّ هـرب اجلبـائي مقارنـة بضـعف هـذا النّـالتّ ش و احلجم الكبري لظاهرة الغتبني
ّ هي نفسها دليل لال،خارجيةتربز ذلك بعدة أسباب داخلية و  :منهانظومة املالية العامة الوظيفية و امل ملشيد الشّ ستعجال بالرت

ـيعتـرب التّ : الفسـاد الجبـائيواتسـاع منافـذكفـل باإلنصـاف الجبـائي التّ نقـائصالمنازعات الجبائية )ب عـون الطّ ات و كايكفـل بالّش
علــى إظهـار منافــذ الغــش اجلبــائي وكــل اكونــه مؤشــرً نجلبائيــة، فضــال عـداء االجتمــاعي للمصــاحل االــة علـى األبائيـة مــن املؤشــرات الدّ اجل
ــشــكاأ كفــل باملنازعــات ســنرتك جانــب التّ لــذلك، و عمــال اجلزائريــةرهــا يف بيئــة املــال واألا لطبيعــة األنشــطة وتطوُّ ل الفســاد اجلبــائي طبًق
ــمــع الرتّ ،عــون للمبحــث املــوايلالطّ و  اشــد يف معاجلــة اجلبــائي الرّ ظــام مــات النّ ضــات مقوّ ظهــار مقوّ ى املنازعــات اجلبائيــة اجلزائيــة إلكيــز عل

:شكال الفساد اجلبائي من خالل ما يليخمتلف أ
)املنازعـات اجلبائيـة اجلزائيـة(دعيـة املنازعـات الرّ معطيـاتإنّ :هـرب الجبـائيالتّ استفحال الغش و ازعات الجبائية بالمنارتفاع )1-ب

ِّ 2011-2005للفرتة  :التايلنه اجلدول هرب اجلبائي كما يبيّ ر استفحال ظاهرة الغش والتّ دعية و تؤشّ يف املنازعات الرّ اارتفاعً تبني
.2013-2005للفترة )هرب الجبائيوالتّ الغش(ر حجم المنازعات الجبائية الجزائية تطوّ : 09-5الجدول 

200520062007200820092010201120122013السنوات

95510849689971181125414561487845حجم المنازعات الجبائية
Source: rapport sur l’activité contentieuse des directions des impôts de wilaya, op-cit, 2008, 2010, 2011 et 2013.

ّ و  ــتبــني يت ال الــهــرب اجلبــائي، و مصــاحل القضــاء ضــمن دعــاوي الغــش والتّ ىللــت إالــيت حوّ ابقة العــدد الضــخم للمنازعــاتاملعطيــات الّس
ســنة %39.12رت نســبتها ب قــدِّ صــريح اجلبــائي ســويات خــارج التّ قــة بالتّ ا مــن حجــم املنازعــات املتعلّ ال نســبة ضــئيلة جــدً ل إتشــكِّ 

قـــة مـــن املنازعـــات املتعلِّ %2ىل إ1ل يـــرتاوح بـــني ، باإلضـــافة إىل معـــدّ 2011ســـنة %57.6، و 2010ســـنة %53، و 2007
:شكال الفساد اجلبائي كما تظهره املعطيات التاليةطبيعة وأدعيةنت تلك املنازعات الرّ كما بيّ قابة اجلبائيبالرّ 



مقومات النظام الجبائي الراشد في معالجة ومكافحة معوقات وتحديات التنمية الشاملة المستدامة : الخامسالفصل 

-272 -

.2013-2007الجزائية للفترة ف المنازعات الجبائيةأصنا: 10-5الجدول 
2007200820092010201120122013السنوات

55.4%%53.1%45.2%54.3%54.9%64.2%48التهرب الجبائي

20.1%24.3%%27.3%27.5%23.7%20.7%30عدم االلتزام بالتسديد

24.5%22.6%%25.8%18.2%21.4%15.1%22مخالفة حقوق الضمان
Source : direction générale des impôts, rapport sur l’activité
1-rapport N° 154/2008, op-cit, p26. ( 30 juin 2008).
2- rapport annuel sur l’ activité contentieuse 2010, du mai 2011, op-cit, p 59.
3- rapport N° 946/2011 et situation chiffrée des contentieux fiscale 2013., op-cit, p 44.

 ّ ل ميثّـــ57.6ىل إ39.1زئيـــة البســـيطة مـــن املنازعـــات هـــرب اجلبـــائي ضـــمن اجلعـــاله املســـتويات القصـــوى للتّ معطيـــات اجلـــدول أوتبـــني
:التايلط وميكن جتسيد ذلك من خالل املخطّ %64.2ىل إ%45.2هرب اجلبائي نسبة التّ 

.خالل المنازعات الردعيةمن2013-2007التهرب الجبائي للفترة ام وأصناف الغش و حجأ:3-5الشكل 
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.عداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول السابقمن إ: المصدر

ّ تلك املؤشّ إنّ  ّ ،اشـدظـام اجلبـائي الرّ نمـوي للنّ التّ مـويلي و حديات الكبـرية أمـام األداء التّ قات والتّ املعوِّ رات تبني ـتسـتوجب الرت مل اشـيد الّش
.شكال الفساد اجلبائيص لردع خمتلف أضاء اجلبائي املتخصّ جياد الفوى اإلدارة اجلبائية، وعلى مستوى العدالة اجلزائرية يف إعلى مست

ّ : هـرب الجبـائيالتّ دعية األنشطة المشبوهة باستفحال الغش و المنازعات الرّ )2-ب مـن معطيـات تقـارير املنازعـات اجلبائيـة يتبـني
املختلفــة الــيت تشــمل االســترياد وجتــارة اجلملــة واألشــغال نشــطةد يف األهــرب اجلبــائي يتمــدَّ الغــش والتّ أنّ عــالهأذكورة الوطنيــة للفــرتة املــ

ات اجلبائيــة اجلزائيــة يف كمــا تؤكــده عينــة مــن املنازعــ،حويــل بنســب متباينــةالتّ دة واخلــدمات وأنشــطة اإلنتــاج و جــارة املتعــدِّ العموميــة والتّ 
:التايلاجلدول 
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)2013-2007(نشطة للفرةنافذ الغش الجبائي عبر قطاعات األتوزع م: 11-5ل الجدو 

Source: ibid, 2008, p 26, 2010, p 59 , 2011, p45.

 ّ :التايلده الشكل كما جيسِّ 2011-2007نشطة املختلفة للفرتة ات األأصناف الغش اجلبائي يف قطاعدعاله متدّ املعطيات أتبني
.2013-2007نشطة للفترة مستويات الغش والتهرب الجبائي في قطاعات األ: 4-5الشكل 
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.عالهحث باالعتماد على معطيات الجدول أعداد البامن : المصدر

ـد كوـظـام اجلبـائي الرّ مات النّ ل مقوّ هذه الوضعية هي يف متناو نّ إ بط يكلـه وإجراءاتـه ومنظومتـه املؤسسـية ذات اش ـرت ـة ت اخلي ـق د ا عوائ
ّ يعــدّ ،هئــداتــأثري كبــري علــى أ ثبــات حــدوثها مــن خــالل تنســيق مــات عالجهــا بشــكل مســبق ومكافحتهــا عنــد إئي مــن مقوِّ شــيد اجلبــاالرت

كمــا ،هريـب عـرب احلـدودخاصـة يف سـد التّ ،دع خمتلـف صـور املسـاس باالقتصـاد الــوطيناجلمركــي لـر ظـام اجلبـائي و نّ اجلهـود بـني هياكـل ال
ّ 1812رة ب ، واملقــدَّ 2011هريــب املثبتــة خــالل ســنة لتّ نتــه قضــايا ابيّ  947، %52ل منهــا نســبة احلــدود الغربيــة متثّــنّ أقضــية تبــني

مليــار دج ســنة 5.9يف مقابــل 2011دج ســنة مليــار11.3قضــية بلغــت حصــيلتها 400،%22احلــدود الشــرقية بنســبة قضــية و 
ـــار دج ســـنة 3.8و 2010 ـــ، أ2009ملي ســـنة خمالفـــة مجركيـــة و 30525فقـــد بلغـــت 2011لة ســـنة ا عـــدد املنازعـــات املســـجّ ّم
ل متثّـ2011مليـار دج لسـنة 307.6قة عليها بلغت جمموع الغرامات املطبّ ،خمالفة24209، 2009وسنة 28387، 2010

ىل جانـب هـذا إ،%43مليـار دج بنسـبة 63.6خمالفـة تشـريع الصـرف و ،%45.9مليار دج بنسبة 66.7هريب التّ منها خمالفات 
ــهيــب مــن التّ احلجــم الرّ  تــدهور يف وزة مــن طــرف مصــاحل اجلمــارك فســاد وتلــف و لع احملجــهريــب اجلمركــي فقــد لــوحظ ســوء يف تســيري الّس

20072010201120122013السنوات/ االنشطة 
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

13%1078%148%7613.4%13110.4%12420االستيراد
26%29157%428%11320%40832.5%14223تجارة الجملة
8.6%3.452%50%478.3%897.1%498تجارة متعددة
4%924%134%519%1199.5%437اشغال عمومية

3.5%321%48%192.6%453.6%254االنتاج و التحويل
9.6%258%39%335.8%483.8%254تقديم الخدمات

16.3%2198%310%12121.4%18915.1%14323المجوهرات
18.3%19110%287%11019.4%22517.9%6911انشطة اخرى

100%100598%1444%566100%1254100%620100المجموع
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ا ، ممّـحمالت ملـك للغـريعض مصاحل اجلمارك لكراء مساحات و ت بت جلأع وسيارامع طول مدة مكوث تلك احملجوزات سل، و قيمتها
علــى احلــدود كانــت عرضــة للســرقة علــى مســتوى ايتهــا لســنوات عديــدة يف املــوانئ، و مــن الكــايف حلمأدى إىل ارتفــاع مصــاريف تــوفر األ

.1ينة العموميةعرف على مرتكبيها من تسبب يف ضياع موارد مالية لصاحل اخلز مجيع مكاتب اجلمارك دون التّ 

.، بتصرف37- 36ة، مرجع سبق ذكره، ص ص مجلس المحاسب1
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ظام الجبائي في معالجـة ومكافحـة الفـوارق واآلفـات االجتماعيـة المرتبطـة بالفسـاد مات ودعائم النّ مقوّ : المبحث الثاني
.مةوالجريمة المنظّ 

جـود أو ف ذلـك علـى و يتوقّـ، و حكـمو نظـام و الظلم االجتماعي واالقتصـادي يف أي دولـة أدات العدالة أظام اجلبائي أهم حمدّ النّ لميثّ 
االســتغالل والقهــر مظــاهر وأشــكال الظلــم و ، و ة الفــوارق االجتماعيــةنفاذهــا يف معاجلــمــات اإلنصــاف اجلبــائي وعلــى إعــدم وجــود مقوّ 

اتمعيةو  ارد  ملو ا فع  من منا ان  شـكاله ومداخلـه روة ليسد بذلك منافذ الفساد بكل أالثّ خل و املساواة يف توزيع عوائد الدّ من عدم ، و احلرم
ــبعــادإل لفضــيلة ل االــيت متثّــرســاء قواعــد العدالــة االجتماعيــةولــة يف إز دور الدّ ، ويعــزّ ماســك االجتمــاعيالتّ لم و آثــاره اخلطــرية علــى الّس

دالـة لـوغ العلكـن ب،قبل وجود الدّ ظام اجلبائي و جودها قبل وجود النّ ع اجلميع لو اليت يتطلّ ، و األساسية األ
مـات خارجيـة داعمـة مـن منظومـة مر مقوّ ب األمات اإلنصاف اجلبائي بل يتطلَّ لة صعبة، وال يقتصر وجودها على مقوِّ االجتماعية مسأ

اــا و ولــة و الدّ  اتمــع برمتــههيئ ـن  اتمــع وألت اجتماعيــة مــدمّ فــاواجلرميــة املنظمــة املرتبطــة بــه هــي آيات الفســادكــون حتــدّ ،مـ يم  ـ لقـ هــم رة 
ولــة والفــرد اله يهــدم العقــد االجتمــاعي الــذي يرســي العالقــة بــني الدّ شــكالفســاد بكــل أد إليهــا أنّ يســتنو ،

ولــة مــن مــدخل اإلنصــاف اجلبــائي ســع الــذي يلــزم الدّ ســاس للعدالــة االجتماعيــة مبفهومهــا الوا، مــن خــالل العالقــة اجلبائيــة كأاتمــعو 
ـالتّ متـع بـاحلق يففراد من التّ يف متكني األدخل اإلجيايب بالتّ  املـوارد كـافؤ الفـرص يف اسـتغالل املنـافع و وبت،العـالجكن و علـيم والعمـل والّس

ــروة والــدّ وبعدالــة توزيــع الثّــاتمعيــة  ب يتطّلــهــو مــاو ،ضــامن االجتمــاعياملســامهة يف التّ ل األعبــاء العامــة و خل مقابــل إقــرار واجــب حتّم
اا و وتشخيص معوّ ماتإظهار تلك املقوّ  اا من خالل ما يليحتدِّ ق :ي

.الثروةيف معاجلة الفوارق االجتماعية وإعادة توزيع الدخل و نصاف اجلبائي مقومات اإل√
.اجلرمية املنظمةامجة عن الفساد و االجتماعية النّ فاتاشد يف مكافحة اآلظام اجلبائي الرّ نّ اعمة للمات اخلارجية الدّ املقوّ √

.روةالثّ خل و معالجة الفوارق االجتماعية وإعادة توزيع الدّ نصاف الجبائي فيمات اإلمقوّ : ولالمطلب األ
ف اجلبـائي نصـامـات اإلتـه إىل مقوّ خفيـف مـن حدّ والتّ يات الفقـرجتمـاعي يف معاجلـة حتـدّ داء دوره االاشـد يف أظام اجلبـائي الرّ يستند النّ 
ـمـن ا، و ظام اجلبائيفض االجتماعي للنّ الرّ و ر على وجودها أو انعدامها القبول أاليت يؤشّ  لّش
فـوذشـكال النّ راء بـال سـبب وانتشـار أ، كـالثّ بقـيالطّ فـاوت االجتمـاعي و اعي مـن مـدخل التّ حديات املرتبطـة بالفسـاد االجتمـالتّ العوائق و 

منـافع املـوارد ماعيـة وعـدم املسـاواة  يف الفـرص والكسـب واخلـدمات العامـة و جتاالستغالل للفوارق االلم و االجتماعي مع االرتباط بالظّ 
اخل، وتلــك ...اجلهــة والفئــةين و الــدّ طغيــان االســتبعاد االجتمــاعي علــى أســاس الفــوارق االجتماعيــة كــاجلنس واللــون واللغــة و و ،اتمعيــة

 ّ ، فيؤدي ذلك وساط احلكم الفاسدألمين أو القضائي املرتبط بأذي أو انفيشريعي أو التّ فوذ التّ لنّ تغلغل الفساد واستغالل ااملداخل تبني
ــ اتمعــي وتغييــب مبــادئ إلم االجتمــاعي والتّ إىل تــدهور الّس ـك  اسـ مــات اإلنصــاف ا يقتضــي إرســاء مقوّ ، ممّــنفــاذ العدالــة االجتماعيــةم

ــلتحقيــق التّ شــكال الفســاد االجتمــاعي املعيــق اجلبــائي كأســاس ملعاجلــة كــل أ ر ظهــاإمــن هــذا املــدخل حنــاول املة واملســتدامة، و نميــة الّش
:ظام اجلبائي اجلزائري ملعاجلة كل منافذ الفساد االجتماعي من خاللنصاف اجلبائي بالنّ مات اإلمقوّ 
.أساسي لرصد وعالج منافذ الفساد االجتماعيحضر اجلبائي مدخل التّ الوعي اجلبائي و √
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.جتماعية يف احلصيلة اجلبائية مدخل لتعزيز العدالة االجتماعيةكيز على مسامهات الفئات االمؤشرات الرتّ √
املعاجلـة اصـدة و مـات الرّ أوىل املقوِّ احملافظـة عليـه الوعي اجلبائي بأمهية املال العام و يعدُّ : حضر الجبائيالتّ الوعي الجبائي و مدخل : والأ

ــتشــجيع الكســب امل(ه فثقافــة احملافظــة علــى املــال العــام يف مصــدر ،ملنافــذ الفســاد االجتمــاعي ســاس لتوســيع الوعــاء ريف كأشــروع والّش
إنفــاذ (ثقافــة احملافظــة علــى املــال العــام يف مصــبه ، و )غــري اجلبائيــة العامــةيــؤدي إىل احملافظــة علــى مصــادر اإليــرادات اجلبائيــة و اجلبــائي

اتمعية هي أا وفقً وجه ختصيصهفقات العامة يف أالنّ  ات  اج لالحتي اساس الرّ ا  بة  ـقا قابـة اجلبائيـة مبفهومهـا املة الـيت تـدعم الرّ تمعيـة الّش
ـــىل ضـــمان حتقيـــق التّ ئي يـــرتبط بتطـــوُّ ر الـــوعي اجلبـــاتطـــوُّ نّ ، إ)الواســـع املة نميـــة الّش

ـرسـاء التّ ، وبذلك يرتقي إىل إ)ولة، القطاع اخلاص و الدّ (املستدامة احلكـم يفشـاركية ة التّ د العالقـحضـر اجلبـائي الـذي جيسِّ
رة وِّ مـة ويف األنظمـة اجلبائيـة املتطـول املتقدِّ هلـا يف الـدّ اعمإمتّ تلك هـي املـداخل الـيت، و كجوهر لعالقة املواطنةنميةيف حتقيق التّ ، و ولةالدّ و 

فــني يف ملكلَّ اركة امــن خــالل مشــاحلفــاظ علــى املــال العــامساســي يفم األحضــر اجلبــائي املقــوِّ لــى جعــل التّ فقــد عملــت كوريــا اجلنوبيــة ع
حضـر اجلبـائي التّ نَّ ذلـك أ1حضـر اجلبـائيبلـوغ درجـة التّ تقلـيص منافـذ الفسـاد االجتمـاعي و ىلا أدى إ، ممّ ع خمرجاتهتتبُّ و رساء قواعدهإ

:اليةيرتبط باجلوانب التّ 
مـن سـس العدالـة االجتماعيـةحضـر اجلبـائي إىل إرسـاء أقافة اجلبائيـة والتّ الثّ ي تؤدّ : داة لالستقرار االجتماعياإلنصاف الجبائي كأ)أ

:اليةطار الصياغات التّ تناوله يف إمتّ فقد، رهاوُّ د األنظمة االقتصادية ودرجة تطد مفاهيمه بتعدُّ خالل اإلنصاف، ورغم تعدُّ 
ــــائي و نُ :نصــــافياســــي لإلاالقتصــــاد السّ )1-أ ــــة يف معاجلــــة صــــور ومظــــاهر وألعدالــــة اظــــر إىل اإلنصــــاف اجلب ــــم شــــكال الظّ اجلبائي ل

حقيـــق املســـاواة للجميـــع أمـــام داء اجلبـــائي فتوزيعيـــة لـــألروة واحلرمـــان منهـــا، أي العدالـــة التّ لثّـــاخل و ى خلـــل يف توزيـــع الـــدّ االجتمــاعي علـــ
لتزاماساسي تساوية للجميع مرتكزها األن فرص مضما، و كاليف العامةالتّ ل األعباء و مه األساسي املساواة يف حتمُّ القانون والقضاء مقوِّ 

ـالسـلطة التّ  املعــايري قرار االجتمــاعي باالرتكــاز علـى األعــراف و شــريع اجلبــائي الـذي يســتهدف االسـتن التّ شــريعية بالعدالـة اجلبائيــة عــن َس
اتمالثّ  ية  .بيةيكاليف الضر ل التّ حتمُّ خل و ارتفاعات الدّ بني عية اليت تواءم قاف
ظــام اجلبــائي عدالــة قبــل وجــود النّ تــه جيــزم بوجــود الاتمــع برمَّ نّ ومقتضــى هــذا املفهــوم أ: )عــادة الصــياغةإ(صــاف نالعدالــة كإ)2-أ
رج يف مفهـوم العدالـة هنـا هـو اإلنصـاف الـذي ينـدَ ، ولـذلك فـإنّ صـول احليـاة االجتماعيـةفهـي األصـل األول مـن أولة يف حد ذاتـهالدّ و 

ظـام لي للنّ نصـاف الـداخاإل، أيْ ىل اخلـارجاخل إولـة مـن مسـتويات الـدّ ساسـية لنظـام احلكـم والدّ اجلمعيات واملؤسسات داخل البنيـة األ
ز على العدالـة نصاف يركِّ مفهوم العدالة كإنّ فإعليه، و طراف ذات العالقةلكل األساس العدالة االجتماعية يف خمرجاتهيكون أاجلبائي
احضـر اجلبـائيني منطقيًـان هذا املفهوم يف ثقافة الـوعي والتّ ذا كوإ،2وليةو الدّ لة العاملية أالعداو الوطنية مث مث العدالة األهلية أوالاحمللية أ

ج مسـتوياته مـن احمللـي إىل الـوطين ن خـالل تـدرُّ شكال الفساد االجتماعي مـقابة على كل أ، وتعزيز الرّ يف احلفاظ على املال العامامربرً و 
ـساس العدالـة اجلبائيـة يف مسـعى حتقيـق التّ واجلباية احمللية أا جيعل من فاعلية اىل الدويل، ممّ مث إ املة املسـتدامة علـى نميـة الّش

.يةاحمللِّ ا

1Programme de partage des connaissances , op-cit, p 342.
.139- 138، ص 2009االقتصاد السیاسي لإلنصاف ، ترجمة نادر إدریس التل، دار الكتاب الحدیث، عمان ، األردن، : ادوارد أزاتاك2
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م اإلنصـاف علـى ، فقد قـدِّ الوطنيةولية و سات الدّ مية يف منظور املؤسّ نجماالته يف التّ د مفهوم اإلنصاف و تعدّ : نميةنصاف والتّ اإل)3-أ
ـيف النّ ، و لألضرورة منح الفرص املتساويةه نّ أ فاإلنصـاف هـو واتجديد يف النّـجـاة مـن احلرمـان الّش

اتمــع ســات والسّ نميــة طويلــة األمــد كثقافــة يف املؤسّ أســاس التّ  اء  ـ عضـ أ ـة  لكافـ ات و ـ اسـ ــلبية للّتنميــةي وختفــيض عــدد وملعاجلــة اآلثــار الّس
ــانعــفــوذ السياســي، و ة منافــذ النّ الفقــراء ومعاجلــ ر هــذا تطــوَّ قــدو 1االجتماعيــةروة كأســباب للفــوارق االقتصــادية و دام العدالــة يف توزيــع الّث
، ولـذلك حصني املسبق لكل منافـذ الفسـادىل التّ ياسات واالسرتاتيجيات طويلة األجل ليكون أوسع وأمشل من املعاجلة إاملفهوم يف السّ 

ـاملسـاواة االجتماعيـة وإال يعـيننصافاإلعرف أنّ  طهـري، ظافـة، املـاء والتّ ل علـى سـكن يسـتجيب لوسـائل النّ ا هـو املسـاواة يف احلصـو ّمن
ّ ،قل والصحةشغيل، اخلدمات العمومية، النّ من، التّ اقة واألالطّ  .2يفيةنمية الرّ ساسية للتّ روط األالشّ ،بية الرت

جعل مـن وسد منافذ الفساد، إذْ يادة يف تعزيز السلم االجتماعيالرّ بق و سّ للفكر اإلسالمي ال: سالماإلنصاف الجبائي في اإل)4-أ
اتمــع مــن كــل أكــاة ومصــاريفها احمللِّيــةعــل مــن الّز صــالح اإلنســان صــالح عملــه وجُ  يل  ـ حتصـ يم و ـدع اس تـ ـ ، فمفهــوم شــكال الفســادأسـ

اس ليــذيقهم يــدي الّنــوالبحــر مبــا كســبت أيف الــربَّ ظهــر الفســاد ":، قــال تعــاىلانســنالفســاد االجتمــاعي يف اإلســالم ارتكــز أوال علــى اإل
البيئيـةألبعـاد االقتصـادية واالجتماعيـة و لمالاهذا املفهوم للفسـاد شـبعض املفسرين أنّ عدّ ، وقد 3"هم يرجعونبعض الذي عملوا لعلَّ 

ذا صـلحت إيف اجلسـد مضـغةٌ إنّ ال و أ":بوية إظهار منافذ الفساد ومصادره فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمنت السرية النّ وتضمَّ 
سـوء اخللـق يفسـد العمـل كمـا نّ وإ": سـلم ، وقال صـلى اهللا عليـه و 4"هي القلب، أال و ذا فسدت فسد اجلسد كلهوإهصلح اجلسد كلُّ 

َّ ،5"يفســد اخلــل العســل ــكــاة ويف بقيــة احلقــوق علــى أمــوال األصــاف والعدالــة يف الّز نيــة اإلأمهِّ وهــو املــدخل الــذي بــني اء لتعــود علــى غني
ّ تعدّ سالمي فقرائهم، فمفهوم اإلنصاف اجلبائي يف الفكر اإل ا يؤدي إىل سقوط ، ممّ جمون احلكامف و ى ذلك لريتبط مبحاربة البذخ والرت

ذلـك اإلفسـاد إىل مفسـدة اجتماعيـة تـذهب اآلمـال عـن ل شـاط االقتصـادي فيتحـوَّ سـباب حتطـم النّ تلـك األ، ألنّ تـهولة برمّ الدّ احلكم و 
ــ ــ6شــاطالنّ عي و الّس ّــ، كمــا فّس ــنصــاف اجلبــائيه اخــتالط بــني التجــارة واإلمــارة، فيــؤدي إىل تغييــب اإلر الفســاد علــى أن ــ، وبالّت ل ايل تعّط
نفــاذ آخره إىل خــراب العمــران و ــا تــؤول بــاجلبايــة، وأفســاد عيــة و جتــارة الســلطان تــؤدي إىل ضــرر الرّ ال خفــاء أنّ ،ولــةنميــة وزوال الدّ التّ 
الذي يؤدي إىل ترسيخ ثقافة العنف والقهر زة للفساد االجتماعي املرتبط بنظام االستبدادخاصية مميِّ شخيص ذلك التّ أصبح و ،7ولةالدّ 

ولـة، وتصـبح والدّ سباب القوية لـزوال احلكـمظام الضرييب عند فقدانه اإلنصاف اجلبائي باألن النّ فيقرت ،نميةتعطيل التّ خلف و املكرس للتّ 
ّــ نصــاف ظــام الضــرييب الفاقــد لإلكــدليل ملقــت ورفــض النّ الضــرائبنــاك أصــعب علــى اإلنســان مــن شــيئني مهــا املــوت و ه لــيس هثقافــة أن
قافــة ، وقــد اشــتملت الثّ 8تــهفيــؤدي إد االجتمــاعي ليتجــاوز احلــدا يف تعميــق الفســايكــون ســببً و ،اجلبــائي

.107- 160، ص ص 2007اإلنصاف و التنمیة، نشر مشترك مع مركز طھران للترجمة و النشر ، تقریر عن التنمیة في العالم،: البنك الدولي1
.98، ص 61، الجریدة الرسمیة 29/07/2014، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھیئة اإلقلیم ، المؤرخ في 02- 10القانون 2
من سورة الروم41اآلیة 3
168، ص 2001امع البیان عن تأویل آیات القرآن، المجلد األول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ج: أبي جعفر محمد بن جریر الطبري.
.129، ص 2007ریاض الصالحین، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بیروت، لبنان، : محي الدین أبي زكریا النووي4
.209، ص 2003ادس، الجزء األول، دار المنار، القاھرة، صحیح مسلم، المجلد الس: محي الدین أبي زكریا النووي5
.265المقدمة، مرجع سبق ذكره، ص : ابن خلدون6
.بدائع السلك في طبائع الملك، مرجع سبق ذكره: أبو عبد هللا ابن األزرق7
.91بعیة، رغایة ، الجزائر، ص طبائع االستبداد و مصارع االستعباد، المؤسسة الوطنیة للفنون المط: بن عبد الرحمن الكواكبي8
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اتمـع برمّ ر مـن ضــعف الـوعي املـدين بأخطــار االسـتبداد و ذّ حتــدةدراسـات متعـدِّ والفكـر اإلسـالمي علــى  ـى  اد عل ـ فسـ ل نتيجـة غيــاب تــها
.1نميةالتّ طور و ورى وثقافة محاية املال العام كأساس للتّ أسس اإلنصاف والشّ 

م يـدعّ :يفافية الجبائية في كشف منافذ الفساد االجتمـاعتحقيق الشّ فع من اإلفصاح الجبائي و الجبائي منصة الرَّ حضرالتّ )ب
ائـدة أنّ نت جتارب األنظمـة اجلبائيـة العصـرية والرّ ، فقد بيَّ فصاح اجلبائيا من إرساء ثقافة اإلانطالقً نصافمات اإلحضر اجلبائي مقوّ التّ 
صــريح مــن خــالل التّ اهلياكــل العامــةاخلــدمات و ز فتعــزّ ،كشــف عــن الطاقــة اجلبائيــة احلقيقيــةســاس الحضــر اجلبــائي هــو أالتّ 
اتمعي بألقائي والشّ التّ  اتمـع ويُ ية املسامهة يف جودة اخلدمات العامة، ومن خيالف مهِّ عور  ات  ـ لعقوب ـة  رض يكون ع لك  نظـر إليـه علـى ذ
ل صريح الذايت مـن جممـنسبة التّ نّ ئر أصرحيات اجلبائية يف اجلزاااللتزام بالتّ األداء و 2نت مؤشراتا، يف حني بيَّ ه من املفسدين اجتماعيً نّ أ

ـــ، كمـــا بيَّ 3ل متوســطكمعـــدَّ 2012-2003للفـــرتة %30فـــني بالضـــريبة ال يتجـــاوز ل املكلَّ جممــ لغ مبـــانَّ رات أنـــت أيضـــا تلـــك املؤشِّ
فـع للرّ معاجلـة هـذا اجلانـب و مـات مـن مقوِّ ية لنفس الفرتةاجلبائية الكلِّ نيو مبالغ الدُّ من%28ال نسبة ل إلقائية ال تشكِّ سديدات التّ التّ 

:وعية باحلقوق و الواجبات اجلبائية باالستناد إىلشر الواسع و التّ ميكن النّ اجلبائية فافيةالشّ بائي و اإلفصاح اجلمن 
قافـة تلـك الوثـائق إرسـاء الثّ تسـتهدف : قابـةفين بالضريبة الخاضعين للرّ ميثاق المكلَّ و ف بالضريبةطبيقي للمكلَّ ليل التّ الدّ )1-ب

بـائي لتـدعيم نة باهليكـل اجلسـوم املتضـمَّ الرّ على الضرائب و قة جممل القواعد املطبَّ ، و 4بالضريبةف ظهار حقوق املكلَّ اجلبائية من خالل إ
.5ف بالضريبةظهار حقوق وواجبات املكلَّ قافة اجلبائية وإالثَّ 
ليكـون )القطـاع اخلـاص(نميـة بـرز الفـاعلني يف التّ وهو وثيقة تسـتهدف أيضـا أ: اشد للمؤسسة في الجزائرالحكم الرّ ميثاق)2-ب

اــا وحقوقهــا املرتبطــة باإل،القتصــاديةجــل تعزيــز حقــوق وواجبــات املؤسســة امــن أاشــدمشــموال بقواعــد احلكــم الرّ  ام تز ا ال ـ يهـ ا ف ـ نصــاف مبـ
.6اجلبائي

اشـــد يعتمـــد إنفـــاذه علـــى املـــوارد ظـــام اجلبـــائي الرّ ســـي للنّ ساإذا كـــان اإلنصـــاف اجلبـــائي كمرتكـــز أ: المهنـــةخالقيـــاتقـــانون أ)3-ب
اهلـــدف يـــرتبط بالقواعـــد ذلـــكنّ ، فـــإذات جـــودة للمتعـــاملني معهـــان تلـــك املؤسســـة للخـــدمات اجلبائيـــةتكـــو نْ رية، ومـــن أجـــل أالبشـــ

ــات مهنــة العمــل اجلبــائي املتوقِّ خالقيــالضــابطة أل حــىت تكــون املصــاحل اجلبائيــة أداة و عــدم رشــادة العــون اجلبــائيا علــى رشــادة أفــة أساًس
ل إىل إدارة للفساد ومنافـذ لآلفـات االجتماعيـة مـن قبيـل ، ويف غياب ذلك تتحوَّ حضر اجلبائيفع من التّ رّ اللتحقيق اإلنصاف اجلبائي و 

.7صنافهامة بشىت أنواعها وأللجرمية املنظَّ ومدخالاالختالس شوة و الرّ 

.52، ص 2004الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة و اإلسالمیة، دار المعارض، الجزائر، : محمد الغزالي1
2 Direction générale des impôts, indicateurs de gestion et contient des performances, 2003, p p 25 et 64.

.2012- 2003حث بناءا على إحصائیات مؤشرات التسییر ، المدیریة العامة للضرائب للفترة النسبة من حساب البا3
4 Direction générale des impôts : guide pratique des contribuables, op-cit, 2014.
5 Direction générale des impôts : charte du contribuable vérifie.

.سة الجزائریة، مرجع سبق ذكرهمیثاق الحكم الراشد للمؤس6
7 Direction générale des impôts: guide guide pratique des contribuables, op-cit.
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نصـاف اجلبـائيمـات اإلبرز مقوِّ من أإنّ : يةركيز على مساهمات الفئات االجتماعية في الحصيلة الجبائية الكلّ رات التّ مؤشّ : ثانيا
ـــاآلفـــات االجتماعيـــة واإلمكافحـــة يف معاجلـــة الفـــوارق االجتماعيـــة و  فصـــاح الّت

ــاســبية احملباالســتناد لألنظمــة  نـــافس طــار التّ ذات تــأثري اجتمــاعي تــرتبط بطــرق الكســب وأنشــطته يف إمهنيــةائدة كثقافــة واجلبائيــة الّس
القـــيم كـــل و ،صـــب واخلـــداعل والنّ االحتيـــاالجتماعيـــة، فتســـود قـــيمم القـــيم ايف غيـــاب تلـــك املنظومـــة ينـــتج اخـــتالل ســـلّ االجتمـــاعي، و 

همــــيش واإلبعــــاد للكفــــاءات يــــة مــــن آليــــات التّ مــــة املتغذِّ واجلرميــــة املنظّ طــــة بالفســــاد االقتصــــادي واالجتمــــاعي يــــا املرتباملرفوضــــة اجتماع
ـخـشـوة واالقليـد والرّ زويـر والتّ هـا التّ ت العقـل واملنطـق ليحـل حملّ امللغيـة ملخرجـاو نشـطة اجلـادة، ات ولألواإلبداع واالسـتحواذ رقة تالس والّس

د خــــوة ذات الفســــاولــــة الرّ تلــــك هــــي مســــات الدّ ، و 1ولــــةالدّ علــــى املــــال العــــام
ّ الذي من بني أباالجتماعي املركّ  :نصاف من حيثات اإلممقوّ سبابه انعدام لوحة قيادة واضحة تبني

.ومحايتها وترقيتهانشطة االجتماعيةاألعتشجيع تنوّ √
.وسعاحلصيلة على الفئات االجتماعية األكز اجلبائي يف جممل الرتّ √
ــةاألفــي تشــجيع تنويــعالعدالــة مــات اإلنصــاف و مقوِّ ) أ نصــاف اجلبــائي يف معاجلــة مــات اإلترتكــز مقوِّ : قيتهــاوتر نشــطة االجتماعي

ع االقتصـادي مـع تفضـيالت جبائيـة نـو التّ الفروقات االجتما
املسـتثار بكـل اهتمـام كمـا اعيـا، و اط الريعـي هـو السـائد اجتمذا كـان النشـحضر اجلبـائي أمـا إ، وتلك مثار التّ االبتكارألنشطة اإلبداع و 

داء االقتصـــاد الـــوطين فضـــال عـــن ظهـــور نـــوع مـــن علـــى أفقـــد أدى إىل شـــيوع نـــوع مـــن الصـــالبة، يف حالـــة قطـــاع احملروقـــات يف اجلزائـــر
عبة صـول علـى العملـة الصـصـدير واحلا للتّ ل مصـدرً القطاع ال يشـكِّ فيصبح ذلك ،خرىضت له القطاعات األاالجتماعي تعرَّ االستعباد
يناميكيـــة القطاعـــات االقتصـــادية م يف دكثـــر مـــن ذلـــك يـــتحكّ اســـي ملـــوارد امليزانيـــة العامـــة، وأسل أيضـــا املصـــدر األ، بـــل يشـــكِّ فحســـب

ــهــا أف أداؤ ، ويتوقَّــخــرى خــارج احملروقــاتاأل ، فتختــل املــوازين االجتماعيــة ويكــون القطــاع 2يعــيداء القطــاع الرّ ا علــى ســلوك وقــوة أساًس
يعيــة هــو دور املؤسســة الرّ يصــبحو ،3وزيــع واالســتثمارالتّ ولــة للقيــام بعمليــات اإلنتــاج و عليهــا الدّ ليــة االعــام هــو اآل

عـات ف آمـال وتطلُّ معـايري األداء وتتوقـَّفيـه مـدخل خطـري تنقلـب هو، و ساسيةا لتخصيص املوارد األولية األولة وفقً ر الدّ دو م يف املتحكِّ 
يـا علـى مـدى االسـتفادة كلِّ ااحملقـق معتمـدً مـويكـون النّ يعـي لتصـل إىل أنْ االرتباط باالقتصاد الرّ نشطة على درجة اتمع بل ونتائج األ

ظـام السياسـي املسـتقر وتر املضـمر يف النّ يرادات اجلبائيـة زر التّـتكون اإلنْ فيؤدي ذلك إىل أ،يعياملصدر الرّ ذي4نفاق العموميمن اإل
فتسـعى ـا تضـغط علـى زمـرة احلكـم يعيـة فإ، فـإذا مـا تراجعـت اإليـرادات الرّ يع االقتصادي بشكل خفياسم الرّ املرتكز على تقو اظاهريً 
الوعيـد هديـد و شـوة والتّ حـالف القـائم علـى وسـائل الفسـاد والرّ تّ جـل احلفـاظ علـى الضحية باخلـدمات العموميـة واالجتماعيـة مـن أإىل التّ 

دون ، و يعيــةفصـاح علـى مــدخالت املؤسسـة الرّ إقشــف دون شــكاله مـن مـدخل التّ د بكـل أا يوسـع يف منافـذ الفســا، ممّــومـنح الصـفقات

.، بتصرف106- 103، ص 2000الجریمة في عصر العولمة، دار النشر ، النسر الذھبي للطباعة، : محمد فھیم درویش1
د القائم على الریع، محاولة تحلیلي التنظیم الریعي لالقتصاد على التنافسیة الخارجیة لالقتصاد الجزائري، مرجع حدود القدرة التنافسیة لالقتصا: لطرش الطاھر2

.6- 5، ص ص 2013سبق ذكره 
.20التجربة الجزائریة في التنمیة و التخطیط ، مرجع سبق ذكره، ص : عبد اللطیف ابن أشنھو3
.2014- 2001في الفترة )صفقات المشاریع العمومیة(ھور األثریاء الجدد في الجزائر تزامنا و البرامج التنمویة یطابق ذلك منظومة النشاط االجتماعیة، وظ4
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ــوليــة األا و شــفافية اجتماعيــة ملــدخال خــرى وفًق
ِّ هو املؤشو ،)دارة املواردمؤشر إ( ّ ر الذي يبني :التايلنه اجلدولولة كما يتضمّ ملوكة للدّ يعية املدارة الشركات الرّ ب العاملي يف إتيالرت

.2013دارة الشركات المملوكة للدولة وفقا لمؤشر ادارة الموارد إرتيب ت: 12-5الجدول
الترتيبالشركةالدولةالترتيبالشركةالدولة
Armco26المملكة العربية السعوديةStatuel1النرويج

27النفطالعراقPetro bras3البرازيل

30قطر للبترولقطرOnjs4الهند

Boaco41البحرينPETRONAS20ماليزيا

Turkmangaz45تركمانستانsonatrac22الجزائر

2013www.revenuewatch.orge,xatch institutRevenueمن اعداد الباحث باالعتماد على تقارير مؤشر ادارة الموارد لعام : المصدر

 ّ ــترتيــب الــدّ نّ معطيــات اجلــدول أعــاله أوتبــني ــول وفًق فافية يف مــدخالت وخمرجــات إدارة ا هلــذا املعيــار تعتمــد علــى مــدى اإلفصــاح والّش
،ر أي مـا قبـل الضـعيفهـو تقيـيم مبالحظـة مقصِّـدولـة، و 45مـن أصـل 22اجلزائر يف املرتبـة كانت، و ولةالدّ املوارد من قبل املؤسسة و 

ّ ويدلّ  ـ، و تيب على شبهات الفساد االجتمـاعي حـول هـذه املؤسسـةل ذلك الرت 2وسـوناطراك1ياتـه يف قضـايا سـوناطراكدت جتلّ قـد تأّك

ة الـــيت ر تلـــك الوضـــعيتمـــاعي فتكـــرّ مـــات اإلنصـــاف اجلبـــائي يـــؤدي إىل اســـتدامة الفســـاد االجغيـــاب مقوِّ ، إنّ الـــيت أحيلـــت إىل القضـــاء
%31مــن ســكان العـامل يســيطر علــى %1ن أوليـةنــت اإلحصــائيات الدّ بيّ يف العـامل،البلـدان املماثلــة هلــامنــة يف اجلزائــر و أصـبحت مز 

27أكثـر مـن قشـف نعـم للعدالـة الضـريبية يفحضر اجلبائي يف محلة عاملية حتـت عنـوان ال للتّ يقف التّ ت إىل أنْ وأدّ ،من ثروات العامل

.1دولة أوروبية
فئــاتتفتقــد: الواســعةالوســطى و ركــز الجبــائي فــي مجمــل الحصــيلة علــى الفئــات االجتماعيــة التّ )ب
ـــائي بـــدليل تـــدهور األلإل ـــة برفـــع عكســـها االحتجاجـــات االجتماعيـــة يف أغلـــبْ وضـــاع املعيشـــية الـــيت تنصـــاف اجلب القطاعـــات للمطالب
ــنقــص امليــاه والســكن وارتفــاع البطالــة يف أزمــة مــة يف ظــل اســتدامة أالعموميــة املقدّ حتســني مســتوى  اخلــدمات ، و جــوراأل باب وســاط الّش

ــماملــتعلِّ  ــإدى ا أ، ّمم نــت بعــض بيَّ ، فقــداإلقصــاء االجتمــاعي كظــواهر خطــرية وظــاهرة للعيــانرات الفقــر و ىل تبــاين اجتمــاعي وبــروز مؤشِّ
خطـر هـو تزايـد روات الوطنية، واألمر األمن الثّ %50كثر من لطة تسيطر على أفوذ والسّ تمع مرتبطة بالنّ من ا%20نَّ راسات أالدّ 

إذ، بـاين االجتمـاعيخـرى ذلـك التّ ، وأكـدت دراسـات أ2بقـة املتوسـطةكـل وتراجـع الطّ ى إىل تآا أدّ ، ممّـخـرىباين مـن سـنة إىل أهذا التّ 
ــشــخص مــن1400هنــاك نَّ أ الشــرحية األوســع تعــين ، يف حــني أنّ 3مليــار دوالر15كثــر مــن يطرون و ميلكــون أكان يســتعــداد الّس

ال مخــــس مــــرات علــــى التــــوايل إ2014ىل إ1990مــــن الفــــرتة ، والــــذي مل يتغــــريّ دىن املضــــمونوتطالــــب بضــــمان األجــــر الــــوطين األ
)2014ىل إ2010دج مــــــن 15000دج و 10.000مث ،1998دج يف 4500، مث 1994دج يف 4000دج، مث 1000(

غـري غـري مواكـب ملسـتوى املعيشـة تّ ذلـك النّ ، رغم أجورفع من احلد األدىن لألمل دف الرّ ر من قانون العمكرّ 87لغاء املادة ر إليتقرَّ 

www.JAFJ.ord، 23/07/2013الحركة العالمیة للعدالة الضریبیة، النضال الجدید إلنھاء عدم المساواة ، 1
2 Omar benderra et Ghazi aidousi : Algérie économie prédation et état policier , http// :www.algerie-tpp.org/pdf , 2012.

.104، ص 2008تأثیر الفساد السیاسي على التنمیة المستدامة ، حالة الجزائر، رسالة ماجیستیر، غیر منشورة، جامعة باتنة، : عبدو مصطفى 3

www.revenuewatch.org
www.JAFJ.ord
www.algerie-tpp.org/pdf
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ضـعفحصيلة على الفئات االجتماعية األوسع واألديد يف جمملمركز اجلبائي الشّ يف املقابل التّ ضخم، و التّ التمعدّ وارتفاع األسعار و 
سـعار سم على القيمـة املضـافة علـى األالرّ ل جور املقتطعة من املصدر مع حتمُّ خل اإلمجايل لفئة األرات الضريبة على الدّ الل مؤشِّ من خ

َّ االستهالك : فيما يليمثلما هو مبني
ــفحــص) 1-ب ــهــإنّ :)Indice De Concentration(ركيــز الجبــائي فــي مجمــل حصــيلة الجبايــة العاديــة ر التّ مؤشِّ ر ذا املؤشِّ

ل مـن جهـة ويـدلِّ ،يـة للجبايـة العاديـةسـوم بشـكل واسـع يف احلصـيلة الكلِّ ظام اجلبائي على مرودية بعض الضرائب والرّ يعكس اعتماد النّ 
ـــ خل وضـــرائب ورســـوم اإلنفـــاق واالســـتهالك مـــن حيـــث ضـــرائب الـــدّ اعيـــة األكـــرب حتمـــال للعـــبء اجلبـــائيرحية االجتمأخـــرى علـــى الّش

من ضمن ضرائب ورسوم املنظومة اجلبائية اليت تتجاوز ،سم على القيمة املضافةخل اإلمجايل والرّ ر للضريبة على الدّ ملؤشِّ وباختبار هذا ا
اتمعئاكمقاربة ملدى اإلنصاف اجلبائي بني ف)اخمتلفً اجبائيً امنتوج43( .ت 

اهلــدف األول إلدخــال هــذه رغــم أنّ :تمــعت المجئــاخل اإلجمــالي بــاختالف دخــول فالت الضــريبة علــى الــدّ د معــدّ تعــدّ )2-ب
بتحكمهــا يف دخــل إمجــايل ،إلمجــايل وعصــرنة املصــاحل اجلبائيــةخل اظــام اجلبــائي اجلزائــري هــو حتقيــق العدالــة يف توزيــع الــدّ الضــريبة يف النّ 

املبنيـة وغــري دخـل إجيـار العقـارات ،جاريــةأربـاح املهـن غـري التّ ،جاريـة والصـناعيةاألربــاح التّ ،املرتبـات واألجـور(ف لكـل نشـاطات املكلَّـ
ـواخلضوع لضـريبة واحـدة متدرِّ ،)خل الفالحيالدّ ،نداتعوائد األسهم والسّ املبنية، ـجـة حسـب الّش مـن قـانون 104ا للمـادة رائح وفًق

ـــا تتكـــوَّ وهـــي حالًيـــ،الضـــرائب املباشـــرة مـــن و ،)%0(ل الضـــريبة دج معـــدّ 120.000ســـنوي مبلغـــه الدخل الـــ(:رائح التاليـــةن مـــن الّش
بتجــــاوز و ،)%30(لدج معــــدّ 1.440.000دج اىل360.001وبــــني،)%20(ل دج معــــدّ 360.000إىل دج 120.001

غلـب أجعلـت علـى هـذه الضـريبةع اجلبـائياملشـرِّ هـا الـيت أدخلةدغـريات املتعـدِّ التّ غـري أنّ ،) %35(ليطبق معـدّ 1.440.001مبلغ 
ــإىممــا أدة،خمتلفــتالخل ختضــع ملعــدّ الــدّ وعيــةأ اتمــعئــال عــبء هــذه الضــريبة بــني فىل تغييــب اإلنصــاف اجلبــائي يف حتّم فنجــد ،ت 

أيْ )%5(د ضـــــــــريبة جزافيــــــــة وحيـــــــــدة بنســـــــــبةه يســــــــدّ نّـــــــــإدج ف10.000.000ق رقـــــــــم أعمــــــــال قـــــــــدره جزئـــــــــة إذا حقَّــــــــتــــــــاجر التّ 
أربــع أيْ )دج2000.000(د مبلــغ ه يســدّ نّــإفخل إذا حتقــق مــن نشــاط حماســب أو حمــامنفــس الــدّ غــري أنّ ،)دج500.000(مبلــغ

ــأضــعاف مــا يســدّ  ــ، اجرده الّت ده أضــعاف مــا يســدِّ ةمــا يقــارب ســبعأيْ )دج3368000(دب فهــو يســدّ ف كمرتَّــقــه موظَّــحقَّ ا إنْ أّم
ظــام توســيع النّ واألخطــر مــن ذلــك متّ جــارة هــي املســيطرة يف احليــاة االقتصــادية واالجتماعيــة بــاجلزائرولــذلك كانــت أنشــطة التّ ،جرالتــاّ 

.قدير الذايتا فتح جماال واسعا للتّ ممّ 2015دج سنة 30.000.000ه األقصى ليصل إىل فع من حدِّ الرّ اجلزايف و 
ــ) 3-ب ــ،) %7و%17(لني مهــاســم علــى القيمــة املضــافة مبعــدّ ومــن أبرزهــا الرّ :رســوم االســتهالكعــبء ل تحمُّ ل عــبء هــذا ويتحّم
ّـا جيعل مـن عـبء هـذا الرّ ممّ ،هائي ضمن أسعار االستهالكسم املستهلك النِّ الرّ  ا هـو عـبء عـام بغـض سـم ال يـرتبط باملقـدرة املاليـة وإمن
.ل عبئهظر عن الفئة االجتماعية اليت تتحمَّ النّ 
ـــ:ةفئـــة الوظيفـــة العموميـــاســـتهداف)4-ب ســـم علـــى القيمـــة املضـــافةخل اإلمجـــايل والرّ ل عـــبء الضـــريبة علـــى الـــدّ مـــن خـــالل حتمُّ
)IRG/SوTVA(،ولتفصـيل ذلـك ّ ـتسـاهم بــه فئـة الوظيفــة العموميـة ضـمن احلصــيلة الكلّ مـانبــني كيــزر الرتّ يـة للجبايـة بــتفحص مؤّش
)concentrationla( مرودية على)IRG/S.TVA ( ِّية للجبايةضمن احلصيلة الكل.
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:)2013-1993(مؤشر التركيز في حصيلة الجباية الكلية للفترة 13-5: الجدول
199319972003200520062008201020122013السنة

IRG/S17.2912.111.412.4612.7115.8218.2720.120.8(الضريبة على األجور

2.464.93.433.64.33.73.73.53.6بقية ضرائب الدخل األخرى

TVA(29.630.131.234.533.830.336.635.436.2(مجمل الرسم على القيمة المضافة

2013من إعداد الباحث بناء على إحصائيات المديرية العامة للتقديرات والتنبؤات وزارة المالية :المصدر

وصـلت ، فقـد )...فقـطسـم علـى القيمـة املضـافةخل والرّ ضريبة الـدّ (ديد الواقع على فئة اإلجراء من ح اجلدول أعاله العبء الشّ ويوضِّ 
االقتطاع من املصدر (هلة ز على االقتطاعات السّ املصاحل اجلبائية تركِّ د أنَّ ا يؤكِّ ممّ ،يةمن احلصيلة الكلِّ ) %57.90(إىل 2013سنة 
للفئة األقل ل األعباء العموميةاإلنصاف يف حتمُّ مببدأل إخالالللغاية يشكِّ خطريٌ وهو أمرٌ ،)ى رسوم االستهالك ضمن املشرتياتوعل

ُ اجبائيـامنتوجـ)43(مـن أكثـر مـن ةمكونـمنظومـة جبائيـة يف ظـلوال ميكن ،من الوسطى اجتماعيا علـى اخطـريً احيـدث اسـتقطابً أن 
اتمعئاهذه الفئة دون غريها من ف ـللوعي املـدين والتّ اعائقً ل يشكِّ ه نّ إ،ت  حضـر اجلبـائي لعـدم الّش

.ىل ممارسة حق املواطنة بشكل واضحإو ،فافيةلإلفصاح والشّ ظام اجلبائي اهلادفةمع مبادئ النّ وهو تناقض،
الجريمـــة االجتماعيـــة و اشـــد فـــي مكافحـــة اآلفـــات ظـــام الجبـــائي الرّ اعمـــة للنّ مـــات الخارجيـــة الدّ المقوِّ : المطلـــب الثـــاني

.المنظمة
هــــة ملمارســــة األنشــــطة ضــــابطة وموجَّ تدامة، وضــــع قواعــــد جمتمعيــــة نميــــة املســــداء دور دولــــة التّ مــــات الكفــــاءة والفاعليــــة ألقتضــــي مقوِّ ت

اتمعية األمنية والدّ مساالقتصادية واالجتماعية و  ية  احلما ئم  بدعا ذ العدالـة نفـاباالرتكـاز إىل إ،اشـدر قواعـد احلكـم الرّ طـافاعية يف إندة 
اشـد اجلبائي الرّ ة لتعزيز األداء مات دعائم أساسي، وبذلك تضمن تلك املقوّ اقانونيً و تماعًياملك املشروع اجاالجتماعية يف الكسب والتّ 

ــقيــق التّ يف حت ــنميــة الّش إــا تتحــوَّ املة املســتدامة، أّم ية ف اد بد ـت اسـ ـة و ادـي نفر ـر ا امـ أو ـة  ـت دوـل ا كاـن إذ ســتغالل نفــاذ الوظيفــة القمعيــة بال إىل إا 
نميـة وتسـلك مسـلك فويـت فـرص التّ ويف تبديـد املـال العـام وت،والقضـائي واألمـين يف الكسـب غـري املشـروعنفيـذيشـريعي والتّ فوذ التّ النّ 

ــيقــوِّ نميــة و ق التّ مــو االقتصــادي واالجتمــاعي ويعــوِّ ، فيــؤدي إىل عرقلــة النّ صــنافهالفســاد بكــل أشــكاله وأ ياســية للحكــم رعية السّ ض الّش
فـاوت الطبقـي التّ ستقرار االقتصادي والسياسي، ويتجاوز انتهاك حقوق اإلنسان وإرساءعدم االة الفقر و ويعمل على زيادة حدَّ ته،برمَّ 

ـــا ا وسياســـيً تـــداول اجتماعًيـــ، والـــيت تُ ىل مرحلـــة اجلـــرائم املســـتحدثةإ نميـــة عى التّ ض ملســـالواســـع كمقـــوِّ امل و مبســـمى اإلرهـــاب مبدلولـــه الّش
يات الفسـاد ومـا اشـد يف مكافحـة حتـدِّ لرّ ظـام اجلبـائي ااعمـة للنّ مـات اخلارجيـة الدّ ص املقوِّ تفحُّ نَّ املة املستدامة، ومن هذه املقاربة فإالشّ 

:اليةالتّ رق إىل اجلوانبطيرتبط به تقتضي التّ 
.طرق تقديرهاجرائم اقتصاديات الفساد و √
.داء اجلبائي يف مكافحة الفساداملنظومة اجلزائرية املساندة لألاملؤسسية يفعائم القانونية و الدّ √
.نمية اجلزائريةمناذج قضايا الفساد عرب مراحل التّ √

ه االقتصــادي واالجتمــاعي يف جمتمــع مــا أدى إىل عرقلــة منــوِّ الفســاد إذا مــا انتشــر : طــرق تقــديرهئم اقتصــاديات الفســاد و جــرا: أوال
مـة مـن خـالل الوسـاطة واحملسـوبية يف اسـتغالل الوظيفـة العاقد حيدث الفسـاد مـن خـالل، و 1جيين على مستقبلهوبالتايل يفقد حاضره و 

.15، ص 2011االقتصادیة و االجتماعیة ، مطبعة الباروزي، عمان، األردن، آثارهو المالي و اإلداريالفساد : فتليھشام الشمري و اثارة ال1
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،اميـةول النّ حلكـم خاصـة يف الـدّ ولـة ونظـام اعـم بـدور الدّ الرتباطـه يف غالبـه األ،1ولة بشكل مباشردّ موال الالوظائف العامة، أو سرقة أ
لعـام دون بقيـة القطاعــات ر ضـيق حبصـر الفســاد يف القطـاع اتصـوُّ هــو، و 2"لغينـا الفسـادفقـد أولــةنـا إذا ألغينـا الدّ نّ إ"ىل القـول ا أدى إممّـ
الفســاد االقتصــاديشــكالد أتتعــدّ .ذاتــهظــام اجلبــائي يف حــدِّ مــات النّ علــى مقوّ هــو جتــنِّ و ""خــرىاأل

اخلي أو البــاطين أو حتــت املســترت أو غــري الظــاهر أو الــدّ (كمــا يســمى ، و ياتهدت مســمَّ مهمــا تعــدّ االقتصــاد اخلفــي غــري املشــروعلتشــمل
تـدور حـول ياتهـا مسـمّ كلّ و ،)و املغمـورالظـل أو املقابـل أو البـاب اخللفـي أغـري املسـجل أو و ري أو الثاين ألسّ و ااألرض أو األسود أ

ُ ال صـــاد الـــذي معـــىن واحـــد هـــو االقت ـــةمجـــايل للدّ اتج الكلـــي أو اإلســـب ضـــمن النّـــحي واإلجـــرام ضـــبط مـــدلول الفســـاد لصـــعوبات، 3ول
سـع لتشـملجـرائم مسـتحدثة تتّ ئم معروفـة و املشـروع إىل جـراغـريو اخلفـي االقتصـادي جـرام اإلشكاله، ميكن تصنيفاالقتصادي بكل أ

عضــاء البشــريةاالجتــار بالبشــر وبيــع األيــال، اخــتالس املــال العــام و عارة، االحتســلحة، الــدّ االجتــار باألهــرب اجلبــائيتّ الو جــاريالغــش التّ 
ق نتطــرَّ ل تلـك املفـاهيم ميكـن أنْ د وتــداخ، ولتعـدّ إخل...جـارة االلكرتونيـةيات التّ االحتيـال االلكــرتوين وحتـدّ ألمـوال و املخـدرات، غسـيل ا

:ىل ما يليمنها إ
نّ وأل،كر ال احلصـراجلبـائي علـى سـبيل الـذّ ميكن تقـدمي بعـض املفـاهيم ذات الصـلة بالفسـاد :الماليمفاهيم الفساد االقتصادي و )أ

:منهاو االجتماعية ألساليب حسب الظروف االقتصادية و ااملفاهيم و متغريِّ الفساد اجلبائي
وهناك نوعان ،4"مسية من أجل حتقيق املصلحة اخلاصةيئ للوظيفة العامة أو الرّ االستغالل السّ ويقصد به :لفساد المالي العاما)1-أ

مــة لألبنــاء فالفســاد الصــغري هــو وضــع اليــد علــى املــال العــام واحلصــول علــى مواقــع متقدِّ ،)الفســاد الصــغري والفســاد الكبــري(مـن الفســاد
ا الفساد الكبري فهو مرتبط بالصفقات الكربى يف عامل أمّ ،عمال العام واخلاصاألويف القطاع ،اجلهاز الوظيفيواألصهار واألقارب يف

.5دة اجلنسياتولية متعدِّ املقاوالت وجتارة السالح واحلصول على توكيالت جتارية للشركات الدّ 
د املــوازيظهــر بأشــكال وصــور خمتلفــة مثــل االقتصــايو ،د مــن الصــعب حتديــدههــو موضــوع واســع ومعقَّــو :قتصــاديالفســاد اال) 2-أ

..."هـــرب الضـــرييبات الضـــريبية، التّ تبيـــيض األمـــوال القـــذرة، اجلنّـــ
.ما يتقّبله الغينللخدمات العامة واخلاصة املرتبطة بأسباب الفقر والغىن يف آن واحد أي يقبل عنه الفقري ك6والعمولة

"من املدخل القانوين هي :الجريمة االقتصادية) 3-أ
يتفـاوت حبسـب درجـة خطـورة العمـل أو االمتنـاع عـن العمـل ،ويكون لـه أثـر سـليب علـى االقتصـاد الـوطين اإلمجـايل،ولة االقتصاديةالدّ 

.7"ملذكورين أعالها

.14، ص 2006و التنمیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، اإلصالحاالقتصاد السیاسي، الفساد، : منیر الحمش1
2 Boris Begovic : corruption, concepts types, causes and cones quinces, center of international private enterprise,
Washington, D.C, 2005, p 2.

.7، ص 2008، مصر، اإلسكندریةاالقتصاد الخفي، دار الوفاء، : شیرین عبد الحمید نبیھة3
, 02/08/2011plic/ant:corruptionwww.worldbank.org/pu4

.142، ص مرجع سبق ذكرهعجالن العیاشي وولھي بوعالم، التھرب الجبائي كأحد مظاھر الفساد االقتصادي، 5
.160سة حالة الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص حدود التنمیة المستدامة في االستجابة لتحدیات الحاضر و المستقبل، درا: محي الدین حمداني6
.08، ص1999دیة، دراسة قانونیة وتحلیلیة، منشورات الحلبي، بیروت امازون كرم، الجریمة االقتصملحم7

www.worldbank.org/pu
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والـيت تـتمّ ،)اقانونيً (ا ا وشرعيً مشروعة اجتماعيً غريج عنها معامالت مالية بني األفرادنتُ هو األنشطة اليت تَ :االقتصاد األسود) 4-أ
ــأعــني بعيــد عــنمــأمنيف  ــالّس هــرب مــن دفــع الضــريبة أو بغــرض البعــد عــن أعــنيوذلــك بغــرض التّ ،لطات الضــريبيةلطات وخاصــة الّس

.1ا لعدم مشروعيتهاالقانون نظرً 
كمـا سـبقت ل أو االقتصـاد املـوازيمسـي أو اقتصـاد الظّـرّ الغـري االقتصـاد "هلـذا املفهـوم ومنهـا املقاصـددتتعـدّ :االقتصاد الخفي)5-أ

دخالاقابـــة احلكاملفـــاهيم تـــرتبط بعـــدم خضـــوعها للرّ تلـــكوكـــل ،هاإلشـــارة إليـــ ـ دخل مــ ـ ـة وال ـتـ وال تعـــرتف ،يـــةيف احلســـابات الوطنومـيـ
بل يشملُ ،فقطاورمسيً الطة واالقتصاد اخلفي ال يشمل األنشطة غري املشروعة اجتماعيً شريعات والقوانني املنظمة الصادرة عن السّ بالتّ 

ا ولـذلك يتسـاوى االقتصـاد اخلفـي مـع االقتصـاد األسـود إذا  كانـت مشـروعة اجتماعيًـنْ إحـىت و ،أيضا أشـكال الـدّ 
جتـارة اجلـنس، السـرقةزويـرصـب واالحتيـال، التّ خـدرات، النّ املجتـارة األسـلحة"مثـل اورمسيًـاشاط املمارس غري مشروع اجتماعيًـكان النّ 

ــ، ..."شــوةالرّ  ــا إذا تعلَّــأّم العمــل يف البيــوت : "ا مثــلهــا مشــروعة اجتماعًيــلطات ولكنّ صــة مــن الّس
ـرح ـــا والـــدّ املرش غـــريوالـــوِ  فـــإنّ ) V.Tanzi-1982(حســـب اخلبـــري و ،مســـيرّ ال، فيســـمى باالقتصـــاد غـــري اخل...روس اخلصوصـــيةصــ

ــالكشــف عنهــا للســلطات الضــريبيةخول الــيت ال يــتمّ االقتصــاد اخلفــي ينصــرف إىل كافــة الــدّ  ــب النّ تتطّلــا ، وغالًب خــارج ائلة أيْ قــود الّس
قديــة املوازيــة أو خــارج ؤيــة يف حالــة االقتصــاد اجلزائــري الــذي بلغــت فيــه الكتلــة النّ بتلــك الرّ قبــول الوميكــن ،2"مسيــةورة االقتصــادية الرّ الــدّ 

.2015ولة سنة من ميزانية الدّ %52عها بأكثر من توقُّ مسي نسبة متّ 
هـرب واملـرتبط بـالغش والتّ ي املسـتحدثاالقتصـادمن الفسادوحدثة أتوهي من اجلرام املس:أو تبييض األموالغسيل جرائم)6-أ

ــاتمعيــة مشــكِّ املــدمرة للقــدراتروات القــذرةالّثــب رؤوس األمــوال و يف تســرّ متمــثال اجلبــائي، HOT(اخنة لة مــا يعــرف بــاألموال الّس

MONEY(،اا السّ مل بفعل حترُّ اأحدثت هزات عنيفة يف كثري من بلدان الع ّ ةريعك ااوعدم تبني ار ـ ت مـن مصـادر متويـل بحصـأ3مس
.نمية املستدامةض للتّ ولة واملقوِّ ر للحكم والدّ ويل املدمّ رهاب الدّ اإل
ـوالثّ :ات الضـريبيةالجنّـجـرائم )7-أ ت لــول وعطَّ أهـدرت قـدرات األمـم والـدّ الـيت4ةاملاليـاملؤسســات وداء يف قطـاع البنـوك و قـوب الّس

لكوــا منطلوقلَّ ،املــوارد اجلبائيــة ام  ـ لعـ ال ا ـ املـ ـت  رميــون (فقــد حــدد اخلبــري األمريكــي،ليرباليــة واقتصــاد الفســادقــة مــن محايــة آليــات الصـ
زويـرمـن االختالسـات والتّ %30من أمـوال اجلرميـة و %05وهرب اجلبائي، التّ %65ل من ات الضريبية تتشكَّ موارد اجلنّ أنّ ) بايكر

نّ إ.(Guy.Houchon)املفســدين لقــدرات املــال العــام كمــا يقــول كيبيــة اإلحصــائية قــد ال تثــري إحســاسَ هــذه الرتّ ورغــم أنَّ ،الفســادو 
ر اخلـرباء أنّ يقدِّ أخرى ويف دراسات خمتلفة . ا لعدم دقة اإلحصائيات فيما خيص اإلنقاص اجلبائيحسً املختص يف علم اإلجرام ال يبد

مـن %10بليـون أورو كـأموا100ا علـــى أوروبـا الليرباليـة حنـو ات الضـريبة تُفـوت سـنويً اجلنّ 
عــــاون ر منظمـــة التّ وتقـــدِّ .%3تعـــدى تعجـــز يف مواردهـــا املاليـــة ال ســـجل نســـبة تالـــذي كانـــت يف نفـــس الوقـــت،ريبيةاإلرادات الّضـــ

بليــون 500ب قريــر تســتقطكيلــومرت مربــع حســب التّ 110ى وهــي جزيــرة مســاحتها ال تتعــدّ ،جزيــرة سريســينميــة أنّ االقتصــادي والتّ 

.14، ص2008التھرب الضریبي واالقتصاد األسود، بدار الجامعیة الجدیدة، مصر : عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي1
2V.Tanzi 1982 « The underground economy and evasion in the united states, estimations and implication P.P 241-249.

.8ص ،44-43العددان 2008مجلة بحوث اقتصادیة عربیة لسنة ، ثر عملیات غسیل األموال في القطاعین المالي واإلنتاجيأ: بدیعة األشھب3
LE SECRET BANCRIRE.SUISSE-MAURICE AUBERT-JEAN-PHILIPPE KERNEN-HERBERT.SCHONLE BERNE.1982:لالطالع أكثر على السریة المصرفیة انظر4
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ات اجلنّــجنــد أنّ قريـروأنّ ،ألــف شـركة32دوالر مـن أصــول لنحـو 
بليـون دوالر يف 740ا، بربيطانيً ابليون دوالرً 1300ريةا للحسابات املصرفية السّ ا نظرً بليون يف سويسر 1500(الضريبية تستقطب

تأكيـدها يف تقريـر ملكتـب احملاسـبة متّ ونفـس األرقـام بليـون يف هـونج كـونج150يف أمريكا الوسطى والكارييب، 670ورغ، و لوكسمب
ّ ،احلكومي األمريكي ضـع لرقابـة البنـك اليت ال خت) Off-Shor(ظام املصريف الومهي للبنوك غري املقيمة ا من النّ هامً جزءً أنّ حيث بني

الضـغوط القضـائية األمريكيـة قـارير أنّ التّ تلـك وكشـفت ،يات غسـيل األمـوالت سندات الصناديق القذرة وعملّ ستخدماواليت ،املركزي
)U.B.S(م البنك رية املصرفية احملصنة يف سويسرا مبوجب اتفاق قضائي قدَّ السويسري على جتاوز نظام السّ ) U.B.S(أجربت بنك 

15اب سري قيمتهـا ألف حس52عميل أمريكي من جممل 300معلومات عن 

.1اخلزينة األمريكية
ــجــرائم)8-أ ــيقصــد بروافــد:ات الضــريبيةروافــد الجّن ختــذت اقافيــة الــيت ياضــية والثّ ماعيــة والرّ جتات الضــريبية تلــك األنشــطة االاجلّن

ــم مــن خالهلــا عصــب الفســاد املــايل ليــتحكّ او ،شــكل شــركات رهــان ومســابقات ق واإلداري وحيّق
اتمعيةاثروات طائلة دون  ية  األخالق يم  لق ار ل :وافدرّ ومن أبرز هذه ال، عتب

ل فهـي تشـكّ ،على مشاعر حمليـة وإقليميـة ودوليـةست صناعات وشركات ما فوق وطنية ورأمسالية ضخمة تنظيمات كرة القدم اليت أسّ 
ـعوملة لكل شيء بغرض حتقيـق األربـاح الطائلـة مـن الرّ املشة و أمسالية املتوحِّ ع بالرّ متشبّ قتصادي ومايلاع واجهة روافد لقطا  رية هانـات الّس

طــرف تشــجيع التّ "اخل ...ق البطــلجــل املتفــوّ ، القــوة، الرّ العنــف"ارهــا قائمــة يف املقابــل علــى قــيم وحتطــيم األخــالق الفاضــلة املثلــى باعتب
اإلشهار حتويل الالعبني واملدربني و غرايف، بل ووصلت إىل اإلجتار بالبشر يف صوره القامتة لتحصل املاليري من خاللالعرقي والديين واجل

.ياضي والسياحي وغريهالرّ 
جتلــى ذلــك يف كمــا ،ري للفســاد االقتصــاديطــار تصــوُّ نتيجــة للصــعوبات يف وضــع إ:طــرق تقــدير حجــم الفســاد االقتصــادي)ب

رغم احملاوالت العديدة اليت قام ،دة لتقدير حجم الفساد االقتصاديجياد طرق حمدَّ يف إصعوبةً شدُّ األمر أفإنّ صعوبة ضبط مفاهيمه، 
:مهها ما يلياالقتصادي من مداخل خمتلفة أزت على تقدير حجم الفساداليت تركّ ، و 2ا بعض الباحثني

ظـام اجلبـائي ء املالية العامة تلك الفروق إىل العوائق اليت أحالـت النّ ربارجع خكثريا ما يُ و : نفاقخل واإلمدخل الفروق بين الدّ )1-ب
عـادة مـا تسـتخدم يف هـذا احلـال خل فيلجـأ إىل اسـتدراكه مـن حيـث اإلنفـاق، و ، مـن حيـث الـدّ ه يف ضبط الوعاء اجلبـائيداء دورِ عن أ

شـف مسـتوى الفسـاد االقتصـادي كمـا هـو معمـول بـه يف كخل و املة كأسلوب يف إعادة توزيع الـدّ بائية يف جممل الوضعية الشّ قابة اجلالرّ 
.ظام اجلبائي اجلزائريالنّ 
ِّ وهـــذا املـــ:المراجعـــات الضـــريبيةحقيقـــات و مـــدخل التّ )2-ب اشـــد خاصـــة يف يضـــا انعـــدام االلتـــزام بقواعـــد احلكـــم الرّ أدخل يبـــني

ســاليب ، فتســتخدم اإلدارة اجلبائيــة بعــض أصــرحييةلتّ نظمــة اجلبائيــة اروات وأرقــام األعمــال يف األخل والثّــفصــاح عــن الــدّ االنضــباط باإل

1Guide des Paradis Fiscaux, dans de monde, www.paradisifiscale.org

2 park (1979) و frey et bruno ( 1982) : bureau of economic analysis internal tax revenue, USA, 1982, economic jornal , vol
490, pp 222-230.

www.paradisifiscale.org
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تشـمل رشـادة املـوارد نْ بـه، ويفـرتض يف إجنـاح هـذا املـدخل أحٌ ، وبني ما هو مصـرَّ عمالقام األر قابة يف املطابقة بني حقيقة األرباح وألرّ ا
ل بـذلك وتتحـوَّ بنياجلبايـة مـع املهـرِّ ئ مفتشـوفجـوة الفسـاد حينمـا يتـواطسلوب مـدخال لتوسـيعا ما كان هذا األ، فكثريً البشرية اجلبائية

خل، ويــؤدي إىل تقليــل إيــرادات الضــرائب ه دور احلكومــة يف توزيــع الــدّ وِّ دارة فســاد يشــاهليكلــة اجلبائيــة مــن أداة يف حماربــة الفســاد إىل إ
، وعنـدما صـيص الوعـاء الضـرييبالضرائب الفاسدون مـع دافعـي الضـرائب لتخحيدث ذلك عندما يتواطئ مفتشوإلنفاق العام و زيادة او 

نـت ، كمـا بيّ 1خـرى كثـريةه الفساد ختصـيص املـوارد بطـرق أيشوّ كما ،فيهافراد ليس هلم حقٌ ل مسئولون فاسدون املنافع العامة إىل أحيوّ 
ـــ.م.بـــالو1993-1980جريـــت خـــالل الفـــرتة دراســـات أُ  نّ أنـــت ، بيَّ ف بالضـــريبةمكلَّـــ50.000نـــة مـــن ويد علـــى عيِّ أ مقارنـــة بالّس

15ىل إ8وحـت بـني اأ و تر .م.يف الـو%60ىل وصـلت إح بـه بلـغ مسـتويات خطـريةخل احلقيقـي واملصـرَّ وى الفروقـات بـني الـدّ مست

.بائيهرب اجلهم مداخل تقدير الغش والتّ هذا املدخل من أئة اجلزائرية يعدُّ يف البي، و 2يف السويد%
مؤسسـات الضـمان (شـبه اجلبـائي ظام اجلبـائي و القتصادي منوط بالنّ افساد قايب على الهذا املدخل الرّ و :مدخل سوق العمل)3-ب

مشـمولة يف نشـطة غـري ل حجم العمالة غري املصرّ من خال،يف الكشف عن مداخيل العمل)االجتماعي
فقـر وتغييـب يات الكـذا حتـدِّ لفسـاد االقتصـادي، و قـات األداء اجلبـائي مـن حيـث معاجلـة وحماربـة ال أكـرب معوِّ ائرة االقتصادية، وتشكّ الدّ 

الوعــاء اجلبــائي رغــم حتقيــق دخــول وقيــام قلــيص يف ه الطاقــة اجلبائيــة مــن خــالل التّ مسيــة تشــوّ العمالــة غــري الرّ نّ أالعدالــة االجتماعيــة، إذْ 
ها من ضياع حقـوق تأمينـات عليبما يرتتّ الضمان االجتماعي، و ومن جهة أخرى تعميق تقويض احلماية االجتماعية و ،أنشطة خفية 

ـقتصـاديسـوداء يف الفسـاد االال بؤرً تايل تشكِّ بالاألفراد واألسر، و  مسيـة يف الت العمالـة غـري الرّ معـدّ نّ وليـة أراسـات الدّ د بعـض الدّ وتؤكِّ
اجلزائــري أو مــا مياثلــه يف االقتصــاد هــذا الوضــع يوجــد ، و 3%39.5ىل إ35.5يطاليــا قــد تراوحــت بــني يف ا2005-1977الفــرتة 
à)على ذلك من انتشار ظاهرة العمل بالقطعةدلُّ ، وال أاحيانً يفوقه أ tache) خاصة يف أعمال البناء واألشغال العمومية، فأصبح

ـــنْ مـــن املمكـــن أ ا يف البنـــاء أو ، وال جنـــد عـــامال يـــدويً الطـــبجنـــد عدي
.!الكهرباءت املياه و تصليحا

االقتصـــاد (قــدم املـــداخل الــيت اســتخدمت يف تقــدير حجــم الفســاد االقتصــادي هــذا املــدخل مــن أويعــدّ :قــديالمــدخل النّ )4-ب
(cash)قود السـائلة بـالنّ معامالت االقتصـاد اخلفـي أغلبهـا تـتمّ نّ ضه أففي ذات الوقت بسبب افرتا،كثرها عرضة لالنتقادوأ)اخلفي

سـن قـوانني ذا مـا متّ فـس الوقـت ميكـن اكتشـاف ذلـك احلجـم إيف نبني من اجلباية، و معامالت املتهرِّ كثر استعماال يفوسيلة األكوا ال
راســات، فبيَّنـت وجــود حجـم مــوازِ ىل عديـفع املصـرفية، وقــد خضـع هــذا املــدخل إلتعامــل بوسـائل الــدّ ملزمـة ل يف %30يقــدر ب د الّد

حجـم نّ أ1989-1980أ خـالل الفـرتة .م.الـوجريـت علـى، بينما وضحت دراسات أخـرى أُ 19934-1977اسرتاليا يف الفرتة 
يف كـل مـن السـويد والنـرويج لـنفس %16-%6.5يف حني كانت بـني ،%30-%8ر ب سلوب يقدّ ا هلذا األاالقتصاد اخلفي وفقً 

عالمي، مدیر إدارة الشؤون المالیة بصندوق النقد الدولي، تعقیب على موضوع مكافحة الفساد الدولي منشورات البنك الدولي، الفساد واالقتصاد ال: تانزيفیتو1
.220، ص 2000ترجمة ونشر مركز األھرام، القاھرة، 

2 Greenfield (1993) : invisible out lowed and untaxed America’s underground economy preager, 1995, p41.
www.IDFI.org/pdftaly,I: institute ofDoxa isfol3

4 Guttmann: the subterranean economy financial analysis, journal , nov, dec, 1994,  pp 26-340.

www.IDFI.org/pdf
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ــالنّ راســات إىل أنّ ت تلــك الدّ هــقــد نبّ ، و الفــرتة قــود كتلــة النّ هــرب اجلبــائي و القــة املباشــرة بــني حجــم التّ ليهــا ال تعكــس العل إتــائج املتوصَّ
مالم أإمّ ،السائلة إلمكانية وجود فجوات أخرى إلخفائها ا يل مع تسج عدم  ب ال ، و 1ا 

مسيـــة مـــن ورة االقتصـــادية الرّ ىل الـــدّ القتصـــاد اخلفـــي إيف حمـــاوالت إدراج اباملنظومـــة اجلزائريــة كيـــز عليـــه الرتّ هـــذا املـــدخل متّ نّ ة أغرابــة البتّـــ
عمليــة الفــوترة وفــقتكــوننْ دج وأ100.000نح حــق اخلصــم علــى رســوم املشــرتيات إذا جتــاوز مبلغهــا باشــرتاط مــ،املــدخل اجلبــائي

ــ، و دج500.000لــغ ذا جتــاوز املبيتبعــه إجــراء ثــاِن يقضــي حبضــر نقــل األمــوال أو تــداوهلا نقــدا إ، مث 2دة عــن طريــق البنــكمســدّ و  د دّ ُح
اا بنهايـــة الفصـــل األول مـــن ســـنة  ـري ـل ســ ســـباب االحـــتالل االجتمـــاعي يف بدايـــة ســـنة ذلـــك اإلجـــراء كـــان مـــن أنّ ، إال أ2011أجــ

ّ ض للفشــل و تعــرَّ ، و 2011 ــتعليقــه مت ــرمسًي جــراء تثبيــت ذلــك اإليف مرحلــة الحقــة متّ ، و 3اخلزينــة العموميــة تكــاليف باهضــةلا بعــد حتّم
و راء األمــالك العقاريــة ألــزام عمليــات شــإمتّ خــرى يف مرحلــة أ، متّ 4ســوم نقــداالرّ ذي ال ميكــن بعــده تســديد الضــرائب و د الــاحلــبفــرض 

ـــدّ املنقولـــة وعمليـــات  ـــدّ 1000.000مبلـــغذا جتـــاوزيون إتســـديد ال ـــدّ حويـــل و و التّ ك أالصـــ(فع الكتابيـــة دج بوســـائل ال فع بطاقـــات ال
قـــانون مكافحـــة تبيـــيض األمـــوال و متويـــل مـــواد لتطبيـــق ال ختضـــع، وأ2015بدايـــة مـــن جويليـــة )مـــرة والســـند ألالســـفتجواالقتطـــاع و 

ّ جــراء متّ ، وحملدوديــة نتــائج ذلــك اإل5رهــاباإل د للغشاشــني بســن تشــريعســلك التــودّ ســلوك مواإلجبــار و زام لــاجــع مــرة أخــرى عــن اإلالرت
لــزام إجيــل لــذلك اإلكانــت طبيعتــه مــع مــنح تأ، ومهمــاان حجــم املبلــغ اخلفــيمهمــا كــ%7ل جــزايف ىل معــدَّ خضــوعهم إ

20166.
كمـا سـبت : الدعائم القانونية والمؤسسية المسـاندة لـألداء الجبـائي فـي مكافحـة الفسـاد االقتصـادي والجريمـة المنظمـة: ثانيا

ــبط بــاألمــات خارجيــة تــرتم مبقوّ عّ دداء اجلبــائي يتــاأل، فــإنّ 7راســةليــه يف بدايــة هــذه الدّ اإلشـارة إ ولــة يف يادية لنظــام احلكــم والدّ دوات الّس
:من خالل)دويلوطين و (مستوياته يات الفساد االقتصادي مبختلف أشكاله وأصنافه و مواجهة حتدِّ 

.القضائية الوطنيةاملنظومة القانونية و √
.اجلرمية املنظمةولية ملكافحة الفساد و االتفاقيات الدّ √
داء اجلبـائي يف اعمـة لـأليد القـوانني اجلزائيـة الدّ احتوت املنظومة اجلزائرية ملكافحة الفساد عد: ئية الوطنيةالمنظومة القانونية والقضا)أ

:منهاو حماربة الفساد 
تعتـــرب علـــى وجـــه "دليســـية بـــالنص ختصـــيص املمارســـات التّ ن هـــذا القـــانون حصـــر و حيـــث تضـــمَّ : جـــراءات الجبائيـــةقـــانون اإل) 1-أ

لبضــائع دون فــاتورة خاصــة بالبضــائع ح بــه، اجنــاز عمليــات شــراء وبيــع اممارســة نشــاط غــري مصــرَّ : يلــياخلصــوص ممارســات تدليســية مــا
أو خزـا أ ازا  ي يكن مكان ح مهما  ذلك  ق بعمليـات حقيقيـة نقـل وثيقـة ال تتعلَّـسـندات تسـليم أو أيْ م فـواتري و تسـلّ ،"و اسـتيداعهاو

1 Tanzi.v : underground economy and tax evasion in the united states, op-cit.
.30/12/2008، مؤرخ في 2009من قانون المالیة لسنة 48المادة 2
.، مرجع سبق ذكره2011جانفي 5راجع تقریر اللجنة البرلمانیة حول أحداث 3
.14/2014، الجریدة الرسمیة 20/12/2012من القرار المؤرخ في 2و 1المادة 4
.2015- 33، الجریدة الرسمیة 06/2015، المؤرخ في 153- 15المرسوم التنفیذي رقم 5
.، مرجع سبق ذكره2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 43المادة 6
.راجع المكانة الوظیفیة للنظام الجبائي، الفصل الثاني من ھذه الدراسة7
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اورة ـدف ا مبقتضـى القـانون التّ احملاسبية الـيت يكـون مسـكها إجباريًـا، يف الوثائق تقيدات حسابية خاطئة أو ومهية عمدً  ـ ـل من ري، ك ا ـ ج
.1ف بالضريبة متابع لدفعهاإىل تنظيم إعارة من طرف مكلَّ 

جاريـة الـيت نزاهة املمارسـات التّ مبادئ شفافية و نون إىل حتديد قواعد و حيث يهدف هذا القا:جاريةقانون ممارسة األنشطة التّ ) 2-أ
عــدمذ مشلــت تلــك القواعــد عقوبــات ردعيــة علــىايــة املســتهلك وإعالمــه، إكــذا محو بــني املســتهلكنياألعــوان االقتصــاديني و تقــوم بــني

حتديـد مـن قيمـة البضـاعة و %80ول طلـب هلـا بفـرض ، وعن انعـدام الفـوترة عنـد أشروطهااإلفصاح عن األسعار وعن طبيعة العقود و 
جاريــة إتــالف الوثــائق التّ "فــة و فــواتري مزيَّ ري ومهيــة أفــع أو اســتالم فــوارق خمفيــة للقيمــة، حتريــر فــواتدليســية مثــل دجاريــة التّ املمارســات التّ 

ذلـك مـع ، و 2"زيهـةة غـري النّ يـجار وكـل املمارسـات التّ ،جاريـةروط احلقيقية للمحـالت التّ إخفاؤها أو تزوريها قصد إخفاء الشّ واحملاسبية و 
بــت عقوبــات جزائيــة علــى رتّ ، الــيت 4قمــع الغــشقــة حبمايــة املســتهلك و جتــاه كانــت القواعــد املتعلِّ يف نفــس اال، و 3شــريع اجلبــائيتطبيــق التّ 

.)صالحيتهالوسم ومصدره و (انعدام بيان املنتوج تيال و اخلدع واالح
شـريع التّ عريفـة و تنفيـذها مـن خـالل التّ و 5قلـيم اجلمركـي وتطبيـق القـوانني واألنظمـة اجلمركيـةد اإلوهو قانون حيـدِّ : قانون الجمارك)3-أ

ق باجلبايــة اجلمركيــة كــل مــا يتعلَّــيْ ، أنظيميــة علــى البضــائع املســتوردة أو ذات املنشــأ اجلزائــريالتّ نيــة و دابري القانو تطبيــق الّتــ، و اجلمــركيني
ث قواعـد داحـنسيق ما بني القطاعات وإالتّ طر، من حيث وضع تدابري وقائية وحتسني أ6هريبع هذا القانون ليشمل مكافحة التّ توسّ و 

هريــب اجلمركــي كظــاهرة إجراميــة عــابرة للســيادة اجلبائيــة ويل، الســتفحال التّ عــاون الــدّ ليــات التّ قواعــد خاصــة يف جمــال املتابعــة والقمــع وآ
ـــوإ،هريـــب حســـب مفهومـــه احلقيقـــيالتّ فقـــط يفل هريـــب ال تتمثَّـــجرميـــة التّ ، وأنّ 7وليـــةاحلـــدود الدّ و  االشـــرتاك يف و ا يشـــملها املشـــاركةّمن

اتمع برمَّ صـــوبالتـــايل أالغـــشعمليـــات ـ ـة ـبـ اســ ـة م حت جرميــ تصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية والبيئيـــة االقتـــه ويف مجيـــع جماالتـــه املاليـــة و ب
.قافيةالثّ و 
ة مـن ولـهريـب مـن جـرائم الفسـاد االقتصـادي املـاس بسـيادة الدّ وألن التّ :لـى الخـارجقواعد قانون حركة رؤوس األموال مـن وإ)4-أ

دة ثــار املتعــدّ ذات اآل8ىل اخلــارجمــوال مــن وإحركــة رؤوس األق بالصــرف و نظــيم املتعلِّــتّ الشــريع و قديــة مبخالفــة التّ حــدة النّ خــالل هــدم الو 
.نت تلك القواعد عقوبات ردعية جزائية للمتهربنيذلك تضمّ ول،االقتصادية واالجتماعيةية و املال

ي يهـــدف إىل حتديـــد وتنظـــيم كافـــة اآلليـــات واإلجـــراءات السياســـية القـــانون الـــذوهـــو: مكافحتـــهقـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد و )5-أ
اتمــع الــدّ جــراءات التّ ، وآليــات وإ9العالجيــةواألمنيــة والقانونيــة والقضــائية والوقائيــة و االجتماعيــةو  ـع  اون مـ ـ ويل يف الوقايــة مــن الفســاد عـ
ـزاهـة واملسـؤولية و يف تعزيـز النّ ، و مكافحتهو  قنيـة املسـاعدة التّ ويل و عـاون الـدّ تسـهيل دعـم التّ ، و اخلـاصلعـام و فافية يف تسـيري القطـاعني االّش

.یةمن قانون اإلیرادات الجبائ36المادة 1
.المتعلق بممارسة األنشطة التجاریة المعدل و المتمم08-04القانن 2
.من قانون االجراءات الجبائیة، مرجع السابق26و 25و 24و 33المواد 3
.2009-15، المتعلق بحمایة المستھلك، الجریدة الرسمیة 25/02/2009المؤرخ في 03-09القانون 4
.26/12/2006المؤرخ في 06- 05ل و المتمم باالمر المعد07-79القانون رقم 5
.2007المتضمن قانون المالیة لسنة 06/24المعدل و المتمم بالقانون رقم 08/06قانون رقم 6
.359، ص 2009الجمارك و التھریب نصا و تطبیقا، دار الھدى، الجزائر : نبیل صقر7
.19/02/2003و التنظیم لحركة رؤوس األموال من و إلى الخارج المؤرخ في المتعلق بقمع مخالفة التشریع10- 03االمر رقم 8
.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، وزارة العدل ، الطبعة األولى04-06القانون رقم 9
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حـاول أن بـة خـارج احلـدود، فهـذا القـانوناملهرّ و مـوال املنهوبـة األ، مبـا فيهـا اسـرتداد املوجـودات و مكافحتـهل الوقايـة مـن الفسـاد و جمن أ
داء اجلبـائي يف عائم املسـاندة لـألمبـا جيعـل منـه مـن الـدّ رة فيهـا،لكافـة العقوبـات املقـرّ ، و كامـل لكافـة جـرائم الفسـاديكون تقنني شامل و 

.من إدارة راشدةق برشادة و إذا طبّ شكاله االقتصادي بكل أصنافه وأمكافحة الفساد
ــن هــذا القــانونحيــث تضــمّ : قــانون الضــمان االجتمــاعي)6-أ إدارة اجلبايــة به اجلبــائي قواعــد قانونيــة تــنظم تبــادل املعلومــات بــني الّش

دارة اجلبائيــة ديق الضــمان االجتمــاعي بتبليــغ اإلصــنااربــة العمــل غــري املصــرح بــه، مــع إلــزام هيئــات و لضــمان االجتمــاعي يف حمجهــزة اوأ
.1ضبطهابكل املخالفات اليت متّ 

ك القواعـد عقوبـات جزائيـة نت تلـتضـمّ :شـوة واسـتغالل النفـوذقة على االختالس والغدر والرّ قواعد قانون العقوبات المطبّ )7-أ
ر الـذي يرتكـب مـن املوظـف العمـومي أو القاضـي أو الغـد، كـاالختالس و 2جرام ضد الشـيء العمـوميئية على أصناف اإلجناجنحية و 

و لــف والضــياع، أو التّ 
األداء أو يـأمر بتحصـيل جيـاوز مـا هـو مسـتحقو مـالـم أنـه غـري مسـتحق األداء، أمر بتحصـيل مـا يعأأو يتلقـى أو يطالـب أو يـيطلب 

يـة صـورة كانـت وألي سـبب كـان وبغـري تصـريح مـن و مينح على أا ويقوم بتحصيلها، أو يضع جداوهلضرائب مباشرة أو غري مباشرة، أ
صـناف هـا بعقوبـات ردعيـة ملكافحـة هـذه األو يتجـاوز عـن شـيء منيـة، أسوم العمومو الرّ القانون إعفاءات من التكاليف أو الضرائب أ

.المة العموميةمن اجلرائم ضد السّ 
ــقواعـد هــذا القــانون هادفـة إ: مكافحتهمــاقـانون الوقايــة مــن تبيــيض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب و )8-أ رعية ىل تــدعيم ضــمانات الّش

ــ، و 3قتصـادينيعــوان االسـة الشــريفة مـن األاملنافالقانونيـة والنزاهــة و  جراميـة منظمــة روات العـابرة للحــدود، مـن مصــادر إالثّــ: ع ليشـملتوّس
.اجلنات الضريبيةا املؤسسات املالية والبنكية وحتويالت األموال و خصوصً 

ات فقو تنفيذ النّ فقات العمومية هي أهم مسار حركة رؤوس األموال العامة أكون الصّ : فقات العموميةقواعد ردع جرائم الصّ )9-أ
اال جرائم التّ  ا  رف هذ قد ع ية، ف عموم ل سـوء القاعديـة و نشـاء اهلياكـل ب تعطيـل إرتّـ، و الكسب غري املشروعواذ و االستحبديد واهلدر و ا

عديالت لقانون الصفقات خاصة خالل فرتة اجناز التّ غريات و ا استوجب خضوعه لقواعد قانونية عرفت عديد التّ اخلدمات العمومية، ممّ 
ــاالســتثمارات  الفســاد مــن مــدخل هــذه اآلليــة يف إنفــاذ األمــوال رى قــد استشــ، و 2014-2001الثــة للفــرتة ا لرباجمهــا الثّ العموميــة وفًق

اال مدعَّ ، و )و حمليةكلية أو قطاعية أ(خمتلفة على مستويات العامة، و  ا  ان هذ لك ك وبـات وقـانون الوقايـة مـن قا بقواعد قانون العمً لذ
.دستوريةنواع الرّ همع خضوع،مكافحتهالفساد و 

املتشـابكة يف العالقـات االقتصـادية رات املتسـارعة و ت التطـوُّ دّ أ: وليهـرب الجبـائي الـدّ القانونيـة االتفاقيـة لمكافحـة التّ عائمالدّ )ب
و بالســيادة اجلبائيــة أو املســتحدثة الــيت ال تتقيــدلفســاد االقتصــادي واجلرميــة املنظمــة القدميــة، أوليــة إىل اســتفحال خمتلــف أشــكال االدّ 

.2002- 36، الجریدة الرسمیة 2002المتضمن قانون المالیة لسنة 02/11من القانون رقم 29و 28المواد 1
.من قانون العقوبات الجزائري143الى 119المواد 2
.2015- 08، الجریدة الرسمیة 15/02/2015، المؤرخ في 06-15و القانون 01-05القانون رقم 3
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ــا دفــع إىل إباحلــدود اجلغرافيــة ســاء قواعــد اتفاقيــة دوليــة ثنائيــة أو متعــددة األطــراف، تــوفر آليــات املعاجلــة ر ، وأصــبح ذلــك انشــغاال دولًي
:منهاواملكافحة الداعمة ملقومات األداء اجلبائي و 

حتديـد هامـة سـواء يف ضـبط االمتيـازات واحلـوافز االسـتثمارية و ن تلك االتفاقيات قواعـدتتضمّ و : الجبائية الدوليةاالتفاقيات)1-ب
وليـــة بضـــوابط القواعـــد اجلبائيـــة كأســـاس ملنـــاخ مويليـــة الدّ التّ مبـــا يضـــبط العالقـــات االســـتثمارية و و يف منـــع االزدواج الضـــرييب ، أشـــروطها

بائيـة سـواء عـامالت اجلويل الـذي يضـبط التّ ىل نشوء القانون اجلبائي الـدّ ت تلك القواعد إدّ ولية، وأنافسية اجلبائية الدّ لتعزيز التّ األعمال و 
قليمية الضريبة أ إمبد، و 1ولةقليمي للدّ اللتزام اجلبائي وفق االختصاص اإلىل قاعدة اتطبيقها إكما متّ ،جنبيةعلى العناصر الوطنية أو األ

ر حلـول االتفاقيـة الختصاصـات تلـك املبـادئ تـوفِّ ، و 3خل املقيمني يف اإلقلـيمعاملية فرض الضريبة على د، ومبدأ2جانبخل األدعلى
.وليةالقاضي اجلبائي يف ردع اجلرائم اجلبائية الدّ 

قوانينهــا اجلزائيــة بقواعــد )تضــمني(ويل بتعــديل ســاس االلتــزام الــدّ ر تلــك االتفاقيــة أتــوفِّ و : وليــة لمكافحــة الفســادالدّ االتفاقيــة)2-ب
ــســاء منظومــة دوليــة رادعــة تشــكِّ وليــة تقتضــي إر كــون اجلــرائم الدّ ،4ويلدعيــة علــى املســتوى الــدّ جــراءات الرّ قــة ومســايرة لإلمطاب ال منطلًق

ار يف املخــدرات، واالجتــار يف غســيل األمــوال، االجتــ"شــكاهلا مــة مبختلــف أدعيــة للجرميــة املنظّ الرّ ويل يف املعاجلــة االســتباقية و عــاون الــدّ للتّ 
سـرب واعـرتاض مـن خـالل التّ "اخل...ويل، اجلـرائم االلكرتونيـةرهـاب الـدّ بـات اإلمتطلّ ح و العضـاء البشـرية، االجتـار يف السـالبشر ويف األ

ومــة اجلزائريــة مــن قــد جتســد ذلــك يف املنظويل، و املــايل الــدّ املراســالت أو تســجيل أصــوات والتقــاط الصــور أو تبــادل االســتعالم اجلبــائي و 
.6باتف مع تلك املتطلّ جراءات اجلزائية ليتكيّ ، وتعديل قانون اإل5مكافحة الفسادحدة للوقاية و مم املتّ األخالل املصادقة على اتفاقية 

ـاطـارً اآلليـة إهـذه ر توفِّ و : العالمية للجماركمةاتفاقيات المنظّ )3-ب صـادي بكـل للفسـاد االقتويلجـدا يف مواجهـة البعـد الـدّ اهاًم
دة األو املتعــــأنائيــــة املشــــرتكة وليــــة الثّ صــــنافه مــــن خــــالل تبــــادل املعلومــــات الدّ أشــــكاله و أ ــــّد لع طــــراف للمعلومــــات والبيانــــات حلركــــة الّس
.اخلدماتو 

قابيـــة علـــى األمـــوال العامـــة عديـــدتشـــمل املنظومـــة الرّ :حمايتـــه فـــي المنظومـــة الجزائريـــةقابيـــة علـــى المـــال العـــام و الهيئـــات الرّ )ج
:منها اهليئات و 

ا ، بيّ 7املرافــق العموميـةولــة واجلماعــات اإلقليميـة و وال الدّ مـة البعديـة علــى أقابــدسـتورية للرّ هيئــة:مجلـس المحاســبة)1-ج
.نمويةولة عرب املراحل التّ ارتباط نظام احلكم ودور الدّ )و تغييبغياب أ(داء غري املطابق لوظائفهااأل
ليات اليت ستقالل على نفس اآلبداية االسيسها يفأتموال العامة متّ هيئة رقابية إدارية أفقية على األ: ة العامة للماليةالمفتشي)2-ج

أو يف مرحلـة "يـراداتاإل"مـوال العموميـة يف مراحـل مجعهـا قابـة علـى األالوظيفية من خالل الرّ غريات اهليكلية و ، عرفت عديد التّ 1سبقته

1 Melot. Nicolas : essai la compétence fiscale étatique 1ere partie, J.D.I, N° 03, 2004, p 758.
2 Ibid, p p 760-761.

.من قانون الضرائب المباشرة الجزائري137دة الما3
4 Melot. Nicolas , op-cit, p 667.

.19/04/2004المؤرخ في 128- 04بموجب المرسوم 5
.الفقرة الخامسة مكرر من قانون االجراءات الجزائیة50تعدیل المادة 6

.من دستور الجزائر ، مرجع سبق ذكره170المادة 7
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اا للتّ توسـيعمتّ ،نفاقهـاإ ـالحي شـاطات اخلرييــة مـوال املوجهــة لـدعم النّ ، وكـذا األ2قيــيم االقتصـادي للمؤسسـات العموميــة االقتصـاديةص
وبـالرغم مـن تلـك "تكون ممّ نْ ارية أوائر الوز ل الدّ لزام كيعية، مع إثر الكوارث الطباهليئات واإلعانات املقدمة إ"نسانية واإل

ــ50مل يتجــاوز 1980-1962ا خــالل الفـرتة طريهــتأنّ املهـام فــإ ــ160مل يتجـاوز 2015ىل غايــة ، وإامفتًش ا بســبب قــانون مفتًش
.3!!!ضعف االمتيازات أساسي غري مطابق بني حجم املهام واألجور و 

إبـداء قابـة و رّ مهـام الاسـند هلـة يف شـكل مؤسسـة اقتصـادية عموميـة أُ هيئـة رقابيـ:نميـةجل التّ جهيز من أالصندوق الوطني للتّ )3-ج
ـ20145-2001نمويـة املنجزة يف إطار الـربامج التّ 4أي على املشاريع الكربىالرّ  يالـرّ ،قـل، النّ شـغال العموميـةا جمـاالت األ، خصوًص

2006بدايــة نشــاطه الفعلــي ســنة .مليــار دج3540بنفقــات فاقــت عليميــة، ومعظمهــا مشــاريع كــربى و ت التّ يئــة اإلقلــيم واملنشــآ

ة الصـندوق الـوطين لالسـتثمارات توسـيع صـالحياته مـن خـالل مرافقـمتّ ،جانـبري مع االستعانة باملستشـارين واخلـرباء األخب20بتعداد 
قـايب رغـم  داء دوره الرّ ، يعـاين مـن غمـوض كبـري يف أ2019-2014للفـرتة الـوالئيعلـى املسـتوى الـوطين و عنـه اهليئات املالية املنبثقـة و 

ــ، مل يواكــب الفضــائح الكـــربى يف جمالــه الرّ ســاتكونــه مؤسســة أقــرب إىل مكتـــب درا ، رغــم صـــالحياته !!يارقــايب كقضــية الطريـــق الّس
ل سـوء حتفظـه دج، مل يسـجّ مليـار5340موال العمومية املرصـودة قابية قبل املشروع وأثناء فرتة اجنازه، وبعد االنتهاء رغم حجم األالرّ 

.6جراء خربة رقابية؟ بعد إ!!!مليار دج 10على مبلغ 
اا للمشاركة ،7مكافحتهااإلرهاب و متويل هدفها الوقاية من تبييض األموال و :خلية معالجة المعلومات المالية)4-ج تد صالحي مت

على املوارد البشرية اجلبائيـة ويرتكـز علـى طريها، يعتمد تأولية يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنويل مع املنظمات الدّ عاون الدّ يف التّ 
20ال يتجـاوز تعـدادها ذْ عـاين مـن نقـص التـأطري إويل، تاملايل الـدّ ل اجلهاز البنكي واملايل وحتويالت األموال واالستعالم اجلبائي و أعما

3235معلومـــة منهـــا 5848حيصـــي 2012ىل غايـــة وإ2005العملـــي منـــذ انطالقهـــا ســـنة ، ســـجلها 2015ىل غايـــة إ!!فـــردا 

ــــوفيــــق بـــني املهــــام والتّــــأطريىل صــــعوبة التّ ، باإلضــــافة إ8ايً ســـر اتقريــــرً 2613بالشــــبهة و اتصـــرحيً  يف تــــداخل ا يف اهليكلــــة و ، تعـــاين نقًص
.مع اللجنة املصرفية لبنك اجلزائرالصالحيات مع السلطات القضائية و 

ـــة و "صـــة قطـــاب القضـــائية المتخصّ األ)5-ج ـــة تقضـــائيةً اقطابًـــع اجلزائـــري أاســـتحدث املشـــرِّ :"الجزائيـــةالمدني ر اجلـــرائم طـــوّ ملواكب
ــ،وليــةعاوي الدّ الــدّ و  ســوية التّ وليــة واإلفــالس و جــارة الدّ قــة بالتّ املنازعــات املتعلّ عاوي و قطــاب اخلاصــة بالــدّ ق املــدين اســتحدث األففــي الّش

.10اجلرمية املنظمةويل و جلرائم الفساد الدّ اخاصً اقضائيً اوجد تنظيمً ق اجلزائي فأما الشّ ، أ9القضائية

14، المتضمن بیان الجھاز الحكومي المؤقت للدولة الجزائریة والحكومة الفرنسیة، جریدة رسمیة رقم 1962سبتمبر 7، المؤرخ في 155-62المرسوم رقم 1
.1962لسنة 

.1992، المؤرخ في 79- 92المرسوم التنفیذي رقم 2
.16كتاب خمسون سنة من االنجاز، مرجع سبق ذكره، ص : وزارة المالیة3
.2004من قانون المالیة لسنة 70لمادة بموجب ا4
.05/08/2004، المؤرخ في 04- 162المرسوم التنفیذي 5
.كتاب خمسون سنة من اإلنجاز،مرجع سبق ذكره: وزارة المالیة6
.07/04/2002، المؤرخ في 127- 02أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 7
.174وزارة المالیة، مرجع سابق، ص 8
.المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة09- 06من قانون رقم 32ة الماد9

.المعدل و المتمم لقانون اإلجراءات الجزائیة 14- 04من القانون 329- 40-77المواد 10
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هريـب علـى جـل حماربـة التّ اسـتحداث هـذه اهليئـات مـن أمتّ :المحليـةهريـب ولجانـه الجهويـة و طني لمكافحـة التّ يوان الو الدّ )6-ج
ة يف املــدير الــوالئي للضــرائب مــن أجــل تــدعيم لــدارة اجلبائيــة ممثّ كيز علــى عضــوية اإلبــالرتّ ،1احملليــةاملســتويات الوطنيــة واجلهويــة و خمتلــف

.هرب اجلبائيالتّ حماربة الغش و 
ومل تنشـر مـا ليهـاة بعدم وضوح الصالحيات املنسوبة إسيس هذه اهليئاتسم تأ:مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله)7-ج

.2عمالقامت به من أ
تأسيســهما ملــنح اهليئتــان متّ و ،مكافحتــهقابــة عــن الفســاد و نيــة للرّ تــزامن تأسيســه واهليئــة الوط:يوان المركــزي لقمــع الفســادالــدّ )8-ج
تأسـيس اهليئـات أخر الكبـري يفيالحـظ التّـ، و 3ات االجتماعيـة ال سـيما الفسـادفالفاعلية للسماح هلا مبكافحة اآللعدالة ما يكفي منا

ق بالفســاد عمليــات حبــث تتعّلــ، مــع عــدم الوضــوح يف أداء أعماهلــا إذا كلفــت بــإجراء حتقيقــات و 2011إىل 2006أعــاله مــن ســنة 
.4االجتماعي للبالدمو االقتصادي و تعيق النّ فساد تنخر جسد االقتصاد الوطين و فة الم اإلقرار بأن آيابة العامة، رغمر من النّ بأ

ظـام اجلبـائي يعـد أوىل وظائفـه فـإن االسـتحواذ مـويلي للنّ داء التّ إذا كـان األ:نمية الجزائريـةنماذج قضايا الفساد عبر مراحل التّ : ثالثا
راد االسـتبداد لـو كـان رجـال وأ"لـذلك قيـل، و شـكال الفسـادكـم الفاسـد واملـدخل الرئيسـي لكـل أأوىل مهـام احلتبديـده يعـدُّ على املـال و 

الـةطبابنـيت ال، وابـين الفقـر و يل الـذلخـاوعمـي الضـر و خـيت املسـكنةأنا الشر وأيب الظلم وأمي اإلساءة وأخي القـدر وأ: نتساب لقالاال
ــ، أوطــين اخلــرابوعشــرييت اجلهالــة و  ة يف الــدول اكمــخــب احلا معظــم النّ ت عليهــســسّ خل تأتلــك املــدا، و 5"ل املــالفاملــاا ديــين وشــريف ّم

ول كامتـداد ت الـدّ قاعـدة ونشـأداريـة اجلديـدة هـي الظم اإلبحت النّ صأ، حىتفريقيا خالل فرتة ما بعد الكولونياليةا يف إامية خصوصً النّ 
احملسـوبية الـيت م وقد أدت الرعاية و شوة منطا رئيسيا للحكحت الرّ صب، كما أصالت القرابةعية والروابط العرفية و رابطة الرّ ألسرة احلكم و 

زيــف كمــا ســامهت يف النّ ،العرفيــةينيــة و الدّ هلــا الفســاد لألقــارب واألنســاب واألصــدقاء احلميمــني إىل االنقســامات اإلقليميــة والقبليــة و ميوِّ 
:من خالل ما يلينموية للجزائررب املسرية التّ عاذج الفساد منفإنّ من هذا املدخل املرتبط بفضائح الفساد املايل ، و 6املايل املتواصل

نت تلــك الفضــيحة االجتماعيــة ســرقة أمــوال تضــمّ :)1965-1962حريــر الــوطني اختفــاء خزينــة جبهــة التّ (اإلثــراء بــال ســبب )أ
اتمـع يف، 7سرييمليون فرنك سو 43رت ب ىل اخلارج بقيمة قدِّ اجلبهة وحتويلها إ ان  ذي ك ل قت ا لو مـوال نتيجـة حباجـة إىل تلـك األا

.املشاكل االجتماعية الصعبة املوروثة عن فرتة االستعمار
ثرياء اجلـدد اعتبار تلك الفرتة بداية ظهور األميكن : 1979-1965الفساد االجتماعي الوجه الخفي لالشتراكية االجتماعية )ب
ىل اليف االســـتثمارات اهلادفـــة إىل جانـــب ارتفـــاع تكـــ، فـــإ8تماعيـــةداري مـــن مـــدخل املصـــاهرة االجرتبطني بعالقـــة وطيـــدة باجلهـــاز اإلاملـــ
يف خمتلــف القطاعــات %60اىل %50االســتثمارات الــيت تراوحــت مــا بــني نّ خر عــن مواعيــد اجنازهــا بســنوات فــإأصــنيع بفعــل الّتــالتّ 

.المتعلق بتنظیم الدیوان الوطني لمكافحة التھریب و سیره286- 06من المرسوم التنفیذي رقم 20إلى 01المواد من 1
.، المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد12/12/2009المؤرخة في 03التعلیمة الرئاسیة رقم 2
.2014الجریدة الرسمیة 3
.176وزارة المالیة ، مرجع سابق، ص4
91طبائع االستبداد و مصارع االستعباد، مرجع سبق ذكره، ص : عبد الرحمن الكواكبي5
.18، ص 2004مھا، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، آفة الشعوب نظ: محمد العربي فالح6
.68، ص 2009معضلة الفساد في الجزائر، دار جیطلي، الجزائر، : عنترة بن مرزوق وعبدو مصطفى7

8 Maemar boudersa : faillite des politicards algériens , Alger , édition rocher boir, 1994, p 137.
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مليـــار دوالر خـــالل الفـــرتة 8بلـــغ الفســـاد حـــوايلاســـتنزاف خطـــري للمـــوارد املاليـــة، وذلـــك علـــى حســـاب املصـــلحة الوطنيـــة و ىل إتأدَّ 
1967-19781.

يهـرب سـائق نْ احليـاة الفضـلى أبرز فضـائحأ:1989-1979االستحواذ على المال العام من أجل حياة أفضل عبر الّنفوذ و )ج
.3الرمليار دو 26ها مل تكن الوحيدة فقد رافقتها فضيحة اختالس بقيمة ، لكنّ 2دجمليار 200قطع غيار بقيمة مواد غذائية و 

لتلــك الوضــعية هـواكـادميني قــد نبّ املختصــني األإنّ :1999-1989المأسـاة الوطنيــة واألزمــة البتروليــة بيئـة الفســاد المفضــلة )د
البعيدة من قبـل اقبة و ظرة الثّ كيد تلك النّ تأمتّ ،و 4تكاليف العوملة القصريةأوهام و ووصفوها ب1997لسنة حتليل قانون املالية خالل من 

ريضـة مبمارسـة احملابـاة، مريضـة ماجلزائـر دولـنّ إ":ول عـن نظـام احلكـم بقولـهألقبل املسـؤول ا
ال حسـيب مريضـة االمتيازات اليت ال رقيب عليها و مريضة ب،ظلماتالتّ عون و عدم جدوى الطّ فوذ والسلطة، و عسف بالنّ التّ سوبية، و باحمل

ــوح املدنيــة وأبعــدت القــدرات و ضــعفت الــرّ ال نــاه وال وازع، هــذه األمــراض أتبــذير املــوارد العامــة، بــب صــحاب رت أنفَّــالكفــاءات و رتهّج
ِّ ذا كــان ذلــك توصــيف رئــيس الدّ ، وإ5"بــت اخلدمــة العموميــةغيَّ ولــة، و هت مفهــوم الدّ وَّ الضــمري وشــ أن اهليكلــة اإلداريــة ولــة الــذي يبــني

ن نشــاطات وهكـذا فـإ"هـب العـامنـت مسـتويات الفسـاد والنّ االجتماعيـة الوطنيـة بيَّ و يةاهليئـات االقتصـادنّ أضـحت إدارة الفسـاد، فـإ
ســات غــري ن املمار عــكيـد الّتأعـوان القطــاع العمــومي متّ مســتوى بعــض أهة بعيـوب، فعلــىاخلاصــة مشــوَّ منهـا و االقتصـاد اجلزائــري العامــة

ــــسســــة وســــرقة األمــــوال العامــــة، وإتكــــاب خمالفــــات يف تســــيري املؤ ار القانونيــــة مثــــل اخــــتالس األمــــوال و  فــــة ملصــــاحل فقات املخالبــــرام الّص
.6"موال العموميةنّ اخل، إىل درجة أ...املؤسسة

نّ قابيــة علــى املــال العــام إال أد اهليئــات الرّ رغــم تعــدُّ :2015-1999د الفســاد دة لــم تفلــح فــي كــبح تعــدُّ هيئــات رقابيــة متعــدِّ )و
مث قضـية "ول حكومي سـاميالتزلبيحة الكربى حسب مسئ"برزها قضية اخلليفة بنك ، ومن أدتالفضائح الكربى هلدر املال العام تعدّ 

ــاــالس القضــائية ، وتــداولت احملــاكم و انيــةالثّ الطريــق الســيار وقضــية طونيــك وقضــية ســونطراك األوىل و  ــوأاأرقاًم هلــدر املــال العــام احجاًم
ــ اــت أمسَّ ـم  ّ ت االجتماعيــة كنهــب أاالهـ اع فضــائح االســتيالء علــى اتســنــاء املســاكن للفقــراء و هــة لبفيــه العقاريــة املوجَّ مــوال دواويــن الرت

الفضـائح االجتماعيـة تـؤثِّر علـى األداء اجلبـائي ن تلـكالعقار وعلى املشاريع الفالحية، وصفقات األدوية وجتارة املخدرات، وال شك أ
.لدعائمهوالعوائق ملقوِّماته و حديات كرب التّ ل أتشكِّ و 

.845-842، ص ص 2006الفساد والحكم الصالح في البالد العربیة، دراسة حالة الجزائر، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، : يیمبراھاإلعبد الحمید 1
2 Tayeb said amer : l’Algérie face à son avenir, Alger, édition elhekma, 2000, p 26.

.827مرجع سابق، ص : عبد الحمید اإلبراھیمي3
، كتاب صادر عن دار 1997أوھام وتكالیف االنفتاح اللیبرالي و العولمة العصریة ، قراءة في برنامج الحكومة الجزائریة، قانون المالیة : ح صالحيصال4

.1998الخلدونیة للنشر، 
.28/04/1999خطاب لألمة و إطارات الدولة، یوم لعزیز بوتفلیقة،عبد ا: یس الجمھوریة الجزائریةئر5
.32، ص 2004القطاع غیر الرسمي، حقائق وأوھام ، الجزائر،: االقتصادي واالجتماعيمجلسال6
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.لوث البيئي ومكافحة الكوارث واألخطار البيئيةفي معالجة التّ ظام الجبائي البيئيمات النّ مقوّ : المبحث الثالث
ــعــاد حتقيــق التّ البيئــي يف مســايرة البعــد البيئــي كــأهم أبظــام اجلبــائي مــات النّ ظهــار مقوّ فحــص وإإنّ  نّ وال شــك أاملة املســتدامة، نميــة الّش
داء اجلبـائي ب ترشـيد األية، فتتطلّـخطـار صـحأالبيئـي، ومـا يـرتبط بـه مـن لـوث ور الوظيفي حتـول دونـه عقبـات وعوائـق التّ داء ذلك الدّ أ

، لكــن احلمايــةعاجلــة املســبقة مــن مــدخل الوقايــة واالحتيــاط واحلــذر و جراءاتــه للمالبيئــي، وإمــات اهليكــل اجلبــائيالبيئــي مــن خــالل مقوِّ 
داعمــة ملكافحــة الكــوارث البيئيــة مــات خارجيــة ب وجــود مقوِّ طّلــت تتيال حتــدِّ مــة متثِّــاجلرميــة املنظّ اد االقتصــادي مبختلــف أشــكاله و الفســ

:ىل ما يليق إلذلك نتطرَّ واألضرار الصحية و 
.ةخطار الصحيلوث البيئي واألجراءاته يف معاجلة عوائق التّ وإاشد الرّ مات اهليكل اجلبائي البيئي مقوّ √
.خطار الصحيةلوث البيئي واألالتّ بالفساد و اعمة ملكافحة الكوارث البيئية املرتبطةمات اخلارجية الدّ املقوِّ √

ـــي: المطلـــب األول خطـــار فـــي معالجـــة عوائـــق التلـــوث البيئـــي واألجراءاتـــه الراشـــد وإمقومـــات الهيكـــل الجبـــائي البيئ
.الصحية

شريع اجلبـائي تنطلق من قواعد التّ نْ لوث البيئي واألخطار الصحية جيب أة املسبقة لعوائق التّ مات اهليكل اجلبائي البيئي للمعاجلمقوِّ نّ إ
ــ ور نــة ومؤهَّ مبــوارد بشــرية مكوَّ ، ويف وجــود هيكلــة إداريــة ذات جــودة يف األداء وبوســائل ماديــة عصــرية و املتكامــلامل و البيئــي الّش لــة للــّد

1اليـة املطلـوبتنيالفعّ جية منضـبطة تعـاجل مظـاهر القصـور واإلنفـاق بالكفـاءة و بائية وفق منهمنائي املستدام الذي تضطلع به اإلدارة اجلاإل

ّ رســاء مقوِّ ب إممــا يتطلَّــ،خطــار الصــحيةلــوث البيئــي واألمــن خــالل مــدخل التّ ،ســودلســد منافــذ الفســاد االقتصــادي األ شــيد مــات الرت
:الية

.خطار الصحيةلوث البيئي واألانتشار التّ ي اجلبائي البيئي أساسشريعالتّ عدم االستقرار√
.شكالهدخل لتسرب الفساد البيئي مبختلف أنظيمية البيئية متفكيك اهليكلة التّ إضعاف و √
ائي شــريعي اجلبــن القصــور التّ إ: خطــار الصــحيةلــوث البيئــي واألانتشــار التّ شــريعي الجبــائي البيئــي أســاسالتّ عــدم االســتقرار: والأ
حصـيلع ليشمل منظومة اجلباية البيئية من حيث الوعاء ومـن حيـث التّ توسّ م و قد عماجلباية البرتولية،ة و عمال ثنائيات اجلباية العاديبإ

مـن اليـة اجلبايـة البيئيـةفعّ يات الفسـاد البيئـي و املواءمة بني حتدِّ خر وعدم املواكبة و أالتيف املنازعات فضال عنالفصلقابة و ومن حيث الرّ 
.لوث و نشطة املشمولة بالتّ افع واألث الدّ شريعية يف حتديد امللوِّ املعايري التّ حيث نظام احملاسبة البيئية ومن حيث الضوابط و 

.20الحكمانیة ، قضایا وتطبیقات ، مرجع سبق ذكره، ص : زھیر عبد الكریم الكائد1
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جتســيد اجلبايــة نّ إ: ظــام الجبــائي البيئــيفاعليــة النّ عقبــات عــدمتة ثنائياتهــا المشــتّ التــأخر فــي إدراج القواعــد الجبائيــة البيئيــة و ) أ
ـبيئية كأداة اقتصادية ومالية إلدارة املوارد البيئيـة مل يـتم إال اسـتحداث ترتيبـات جبائيـة مـن حيـث متّ ،نوات القليلـة املنصـرمةال خـالل الّس

ّ واإلشريعت التّ تشتّ ثنائيات تناقض اهليكل اجلبائي و ، مع1ما بعدهاو 2000خالل قوانني املالية لسنة  :يف ما يليجراءات كما نبني
ترشـيد مـن  تفعيـل و مـن العقبـات الكـربى الـيت حتـدُّ : نظمـة الجبائيـةالجبائيـة البيئيـة فـي ثنائيـات األالحقـوقسـوم و ت الرّ شتّ ت) 1-أ

دة بـني أنظمـة اجلبايـة البرتوليـة واجلبايـة نـات اهليكـل اجلبـائي البيئـي وفـق ثنائيـات متعـدِّ تشـتت مكوّ لوث البيئـي تنـاثر و مات عالج التّ مقوِّ 
ناتـه مثـل اإلتـاوة هـم مكوِّ ل أتشـكِّ برتوليـة و سوم البيئيـة متنـاثرة يف هيكـل اجلبايـة ال، فالرّ أنظمة اجلباية البيئية واجلباية اجلمركيةاحمللية، وبني 

قــل اخل، كمــا أ...املســتعملة يف احلفــررســوم امليــاهم علــى املنــاجم ورســوم حــرق الغــاز و ســالرّ ســم املســاحي و الرّ و 
سـوم على مسـتوى املنظومـة الصـحية يف الرّ و اخل،...بحالذّ فايات واملناجم و سوم على النّ تة يف اجلباية احمللية يف الرّ مشتّ ة والطاقة و والصناع

شـتت يـؤدي التّ ذلـك الضـعف و نّ ا جيعل من الصعب حصر وتصنيف اهليكل اجلبائي البيئي، وبالتـايل فـإغريها، ممّ و ... على االستهالك
ااالتقابة و انعدام معايري احملاسبة والرّ لوث واألخطار الصحية و انتشار التّ البيئي و إىل تسرب الفساد  لك  لى ت لة ع ملساء .ا

يات الفســاد علــى حتــدّ لّ ال أد: الصــحيةجــد العشــوائيات الســكانية وفــاَقَم األخطــار البيئيــة و و شــريعي أنســيق التّ قصــور التّ ) 2-أ
عمـــري وكفشـــل عـــارم التّ طـــات البنـــاء و انتشـــار العشـــوائيات الســـكانية، كتحـــدي ملخطّ اســـتدامة االقتصـــادي لـــألداء البيئـــي مـــن ظهـــور و 

افعة الستدامة الفقـر ومنبـت كـل ن ذلك الوضع هو املنصة الرّ ، بل إتهخفيض من حدّ التّ بيئة والصحة ومعاجلة الفقر و ملنظومات محاية ال
واالجتماعية وعلى البعد البيئي واألخطر من ذلك هـو على مستوى احلماية الصحيةأصناف وأشكال الفساد على مستوى األنشطة و 

.فقات العموميةدة للنّ كن والعمل أزمة استدامة مبدّ جعل أزمة اخلدمات العمومية والسّ 
شـريع اجلبـائي البيئـي وانعدامـه يف أحيـان أخــرى ضـعف التّ إنّ : اسـتدامة أزمـة تنظــيم المـدنسـيير الحضـري و د مشـكلة التّ تعقُّـ) 3-أ

مشـــكلة االزدحــام حـــىت يف القـــرى رقـــات وحــلفايـــات وشــبكات الصـــرف الصـــحي وشــق الطّ ري للنّ ســـيري احلضــد مشــاكل التّ ب تعقُّـــرتـَّـ
فلـم تفلـ،مكـانيْ لفكـري القاصـر لـه نفـس النتـائج يف أصـور االتّ نّ صغرية ذلك أال

لكوــا أرتّ مل تفلــح سياســات الســوية، و التّ عرضــة للرتاجــع و  ـل  نات الفســاد ويف احلصــول علــى الســكن صــبحت ســجل جتــاري مــن مــدوَّ حـي
بالتــايل االنتشــار العــارم ، و االجتماعيــةت إىل انتشــار األســواق الفوضــوية وإىل انعــدام املرافــق الصــحية و دَّ فقــات العامــة، وأالنّ واإلعانــات و 

مواجهـــة تـــداعيات الفســـاد البيئـــي حضـــر القاصـــر يفيـــة مشـــوهة بالتّ ا جعـــل املدينـــة قر ممّـــ،نواعهـــاللمخالفـــات الصـــلبة وبكـــل أللتلـــوث و 
.خطار الصحيةواأل
ال ميكـن يف ظـل تفـرق : خطـار الصـحيةلـوث البيئـي واألع مصـادر التّ ليـات المراقبـة الجبائيـة البيئيـة فـي مقابـل توسُّـآتشـتت) ب

ـة و(قواعـد الوعـاء اجلبـائي البيئــي علـى مسـتويات القطاعــات املختلفـة  قــل وامليـاه والـري، الصــحة الطاقـة، النّ يئـة اإلقلــيم، الصـناعة و البيئ
ـــتكـــون فعّ نْ أ)اخل...الســكانو  زه رب نـــك الصــالحيات املرتبطـــة باهليكلــة غـــري املســتقرة كمـــا الــة يف ضـــبط الوعــاء اجلبـــائي البيئــي مـــع تفكُّ

ــا، و  ســوم اجلبائيــة البيئيــة ســيس الرّ ضــبط الوعــاء وتأملصــاحل البيئــة مهــامســند حصــيل حيــث أالتّ د املتــدخلني يف التأســيس و مــع تعــدُّ الحًق

.192، ص 2011االقتصاد البیئي، دار الخلدونیة ، الجزائر، : منور أوسریر، محمد حمو1
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د تعدُّ التايل فتح فجوة الفساد البيئي و ب، و نسيقق فجوة عدم التّ هو ما عمَّ ، و الفصل يف املنازعاتحصيل و سند ملصاحل اجلباية مهام التّ وأ
.ظام اجلبائي البيئيعف مردودية النّ املخاطر الصحية وض

ساسـية يف أوىل املقومـات األإنّ : شكالهدخل لتسرب الفساد البيئي بمختلف أنظيمية البيئية مك الهيكلة التّ يتفكإضعاف و : ثانيا
اليــة يف الفعّ بــاملوارد البشــرية ذات الكفــاءة و مســندةيــة ذات جــودة يف اخلــدمات العامــة، و داريــة بيئكلــة إرســاء هيلــوث البيئــي إمعاجلــة التّ 

ـك وعـدمي االسـتقرار يشـكِّل أبـرز العقبـات يف ألواقـع التّ املعاجلة املسبقة لكل منافذ الفساد البيئي لكن ا داء نظيمـي اهليكلـي البيئـي املفّك
:ظهار تلك العقبات من خالل ما يلي، و ميكن إور املنوط بهالدّ 

صــور ضــعاف اهليكلــة البيئيــة قصــور التّ نقصــد بإ: تفكيــك الهيكلــة البيئيــة علــى مختلــف المســتويات بشــكل مســتدامإضــعاف و ) أ
نمية االقتصادية على حسـاب ذلـك، ويؤكـد هـذا الطّـرح التـأخر يف لزوم احملافظة عليه يف مقابل تفضيل التّ ، و مهية البعد البيئيالفكري أل

:كما يلي)2015-1974(نمويةتفككها خالل املسرية التّ د هيئات إدارية لتسيري القطاع البيئي وعدم استقرارها و جياإ
دة للهيكل البيئي املركـزي بالتأسـيس أو اإللغـاء أو غريات املتعدِّ تربهن التّ : المستوى المركزيعدم استقرار الهيكل البيئي على) 1-أ

ـلإلدمـاج مـع انعـدام الوضـوح و و العـودة اإلدماج أو االستقالل أ عـدم خلـف و التّ ، باإلضـافة إىل التـأخر و فافية يف االختصـاص البيئـيالّش
طــات مهــال البعــد البيئــي ضــمن خمطّ لفســاد البيئــي واألضــرار الصــحية علــى اســتمرار إلــوث البيئــي، وكــل أشــكال ااملواكبــة الســتفحال التّ 

ذو إداري هي عبارة عن جهاز ، و 1نشاء اللجنة الوطنية للبيئة، بإ1974غاية ىلر إنشاء هيكل إداري مركزي للبيئة إخّ نمية، فقد تأالتّ 
ا ايــة الســنة املواليــة إ، ليــتمّ 2ال بعــد ســنة مــن ذلــكوزاري مشــرتك مل يــتم توضــيح مهامــه إطــابع  ـ اؤهـ بعــد ســنتني يف لتــدمج19773لغ

ااي واستصالح األوزارة الرّ  يد صالحي اضي دون حتد ، مث  1979شجري سنةالتّ ولة للغابات و خرى لكتابة الدّ رة أحلاقها مإهكذا متّ ، و ر
، 1988-1984وزارة الـري خـالل الفـرتة ، مث الرتاجـع مـرة اخـرى باحلاقهـا اىل 1980كتابة الدولـة للغابـات و استصـالح االراضـي 

ل مث لتحـوّ ،1994-1992حلاقهـا بـوزارة الرتبيـة الوطنيـة بإمثّ ،1992-1988التكنولوجيـا خـالل الفـرتة إحلاقها بوزارة البحث و مثّ 
ية ويئة اإلقليم ملدة ، مثّ 1996-1994اخلية خالل الفرتة ىل وزارة الدّ إ عموم ل ال ا األشغ ارة  ،)2000ديسـمرب-جويلية(شهر أ7وز

ــــوزارة خ ــــة اإلق2001اصــــة ســــنة لتســــتقل ب ـة ويئ ارة البيئـــ ـي وز ــــيم مــــن ، هـــ لتعــــود مــــرة أخــــرى إىل وزارة البيئــــة 2012إىل 2001ل
كاتـب وزيـرًا و 15(اهليكلة البيئيـة املركزيـة اسـتهلكت نّ أيْ ، أ2015قليدية، مث تسند إىل وزارة الري والبيئة خالل سنة الصناعات التّ و 

، و 7عدل متوسط سنتني و مب)دولة فكيك نابع مـن قصـور تنظيمـي التّ ذلك اإلضعاف و نّ ر ذو داللة على أهو مؤشّ أشهر لكل مسريّ
نظـيم اهليكلـي للبيئـة تفكيـك التّ عمـد واإلصـرار علـى إضـعاف و خـذ طـابع التّ نميـة املسـتدامة، وألتّ ت اجمـاالوضعف تصوري رهيـب ألهـم 

.كلي مدخل تبديد املال العاممع ارتفاع نفقات عدم االستقرار اهلي
: )رقابة والمسـاءلة والمحاسـبة أمـام منافـذ للفسـاد وبكـل أشـكالهتغييب الّ (تقاطع الهيكلة البيئية على المستوى الوزاري ) 2-أ

اعيـــة مبهـــام شـــبه قطفقـــد محلـــت،وائر الوزاريـــةنظيمـــي املركـــزي للهيكلـــة البيئيـــة رافقـــت تقاطعـــات هيكليـــة علـــى مســـتوى الـــدّ خـــبط التّ التّ 

.1974لسنة 59، المتضمن إلجراءات اللجنة الوطنیة للبیئة، الجریدة الرسمیة1974جویلیة 12، مؤرخ في 156- 74مرسوم رقم 1
.، یتضمن تنظیم و تسییر اللجنة الوطنیة للبیئة09/04/1975قرار مؤرخ في 2
.1977- 64، ینھي مھام اللجنة الوطنیة للبیئة ، الجریدة الرسمیة 15/08/1977، مؤرخ في119- 77مرسوم 3
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باختـــاذ تـــدابري مكافحـــة املخـــاطر فـــتالســـكان كلّ ألضـــرار الصـــحية مثـــل وزارة الصـــحة و الـــوث البيئـــي و قـــات التّ ساســـية يف معاجلـــة معوِّ وأ
ّ اإلقافــة و لــوث الوبــائي علــى صــحة الســكان ووزارة الثّ التّ و  فــة ثريــة ووزارة الفالحــة مكلَّ اث الثقــايف واملعــامل األعــالم كلفــت مبهــام محايــة الــرت

"مـن الصـناعياأل"عـادة اهليكلـة ،  ووزارة الصـناعة وإصحرمكافحة التّ هوب و محاية السّ باتية و النّ الثروة احليوانية و ماكن الغابية و ية األحبما
فقــات خــرى اتســاع حجــم النّ شــتت يف املســؤولية صــاحبه مــن جهــة أذلــك التّ نّ إ. اخل...قــل ووزارة الطاقــة كلفــت حبمايــة البيئــة وزارة النّ 

فقـات مـع جتـزؤ املسـؤولية، ازديـاد النّ "بعـاد جلبـائي البيئـي ذو فجـوة ثالثيـة األداء اقـات األا جعل من معوّ ممّ ،بعنوان محاية البيئةالعمومية 
.غياب املسؤوليةلوث البيئي واألخطار الصحية و مع تفاقم منافذ التّ "نسيقعدم التّ 

عجــز مــات مــع تفــاقم الفســاد البيئــي و مقوِّ مغيبــة الالصــالحيات و ا ومحــدودةيــة غيــر المتناســبة مركزيًــالهيكلــة البيئيــة المحلّ )ب
ال و 19671فلـم يتطـرق قـانون البلديـة لعـام ،مهيـة البيئـةمـام القصـور اهليكلـي احمللـي يف أا أقد يكون ذلك الوصـف قاصـرً : شريعاتالتّ 

لواليـة والبلديـة  عـديالت علـى قـانون االتّ نّ فـإ،19813ىل غايـة ق علـى اإلطـالق حلمايـة البيئـة وإ، مل يتطـرَّ 19692قانون الوالية لعـام 
الواليــة لســنة لــى نفــس احلــال يف قــانون البلديــة و مــر عواســتمر األالقطــاع الســياحي وامليــاه، ق بالنظافــة والغابــات و تتعلّــكانــت حمتشــمة، و 

مـــع عــدم انتظــام صـــدور ضــرية،فايــات احلتســـيري النّ هيئــة العمرانيــة و قواعــد التّ يــة البيئـــة مــن خــالل امليـــاه و ســس حلما، الــذي أ19904
:حو التايلاجلهوية فكانت على النّ ا اهلياكل احمللية األساسية و مّ أ،شريعات اخلاصة بذلكالتّ 
داري البيئـي إلى غايـة ظهـور الجهـاز اإل)المفتشية الوالئية للبيئة(اغير مترابطة مركزيً محلية غير مستقرة و هيكلة إدارية)1-ب

تــداخل يف قـد رافــق ذلــك حصــيل للمصــاحل اجلبائيــة و ســناد صـالحيات التّ فــة حبصــر الوعـاء مــع إمكلَّ : 5يئــةالمحلـي بعنــوان مفتشــية الب
انتشار علىالنظافة و عن لوث البيئي و فكان ذلك مدعاة حقيقية لغياب املسؤولية عن التّ ،نشاء شرطة بيئيةصالحيات رئيس البلدية بإ

.6شكالهوسع منافذ الفساد البيئي مبختلف أتسيري احلضري و التّ ازدياد سوءلوث البيئي و تفاقم التّ العشوائيات بشكل واسع، و 
وهـو امتـداد للتقاطعـات اهليكليـة البيئيـة : تغييـب المسـؤولية البيئيـةالبيئي المحلي وتقـويم الصـالحيات و قاطع الهيكليالتّ )2-ب

يئيـة، ومصـاحل الصـحة داريـة الباجلماعات احملليـة واملصـاحل اإلى احمللي بني ء الصالحيات على املستو جتزّ جانس و قت عدم التّ الوزارية فعمَّ 
ن قـانون الصـحة قواعـد عامـة فايـات الصـلبة فتضـمَّ تسـيري النّ يف مكافحة األمراض املنتقلة عـن طريـق امليـاه، ومقاومـة نـاقالت األمـراض و 

، يف 7ث احملـيطمكافحـة تلــوُّ ظافـة وحماربــة األمـراض الوبائيــة و غـري ملزمـة بتطبيــق النّ 
ــ ــالّت دة غيــاب املســؤولية وقواعــد احملاســبة يف اللجــان متعــدِّ اة الوطنيــة مــع تــداخل الصــالحيات و ســرب خاصــة خــالل فــرتة املأزود مبيــاه الّش

.لعالج املسائل البيئيةاألعضاء و 

.67- 60، الجریدة الرسمیة 18/01/1967المؤرخ في 24- 67قانون البلدیة الصادر بموجب االمر 1
.69- 50المتضمن قانون الوالیة ، الجریدة الرسمیة 23/05/1969المؤرخ في 38- 69امر 2
.تھا، یحدد صالحیات البلدیة و الوالیة و اختصاصا26/12/1981، المؤرخ في 378- 81المرسوم 3
.90- 15، المتعلق بالوالیة و البلدیة ، الجریدة الرسمیة 08- 90و 09-90قانون 4
.1996- 07و المتضمن إنشاء المفتشیة الوالئیة للبیئة، الجریدة الرسمیة 96المؤرخ في جانفي 60- 96مرسوم تنفیذي رقم 5

6Mohamed kahloula : la relative autonomie des APC en matière de protection de l’environnement, volume N°01/1998,
p13.

.85- 81المتعلق بالصحة ، الجریدة الرسمیة 05- 85من القانون 32الى 29المواد 7
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للهيكـل البيئـي لتشـمل املسـتويات احملليـة تـدت سياسـة عـدم االسـتقرارام: لى مديريات البيئـةاكل البيئية إللهيترقية المجزء)3-ب
ىل اللجـوء إ، يف نفـس الوقـت متّ 1ىل مديريـة والئيـة للبيئـة مـع انعـدام اهليكلـة احملليـة علـى مسـتوى الواليـةتغيري مفتشية البيئة لرتتقي إفتمّ 

ـزرق، خمطّـط األطات مثل املخطَّ جتميع هيكل بيئي جهوي يف صنع املخطَّ  يئيـة شـتت يف اهليكلـة البالتّ جـزء و اخل، ذلـك التّ ...هوبط الّس
ل يف ا يشـكِّ بها تنفيذ الوعـاء اجلبـائي البيئـي ممّـيف الوسائل اليت يتطلّ ضعف املوارد البشرية و على خمتلف املستويات صاحبه أيضا قصور و 

مات واضحة من خـالل مقوّ نّ بيئي واألضرار الصحية يف حني ألوث الىل تفاقم التّ ظام اجلبائي البيئي أدت إقات مرتبطة بالنّ هاية معوّ النّ 
 ّ ذا ، وإكـويندائمـة التّ تظمة مزودة مبوارد بشـرية مؤهلـة و منتقراره مع هيكلة عصرية متسلسلة و اسشريع اجلبائي البيئي و امل للتّ شيد الشّ الرت
.شكاله لفساد البيئي مبختلف أيف مكافحة امات اخلارجية ىل املقوّ يلتجئ إكرب من ذلكيات أمر حتدّ ب األتطلَّ 

. الجريمة المنظمةوارث البيئية المرتبطة بالفساد و اعمة لمكافحة الكمات الخارجية الدّ المقوِّ : المطلب الثاني
تسـتوجب يات جراءاته بفعل خماطر بيئية كـربى الـيت غالبـا مـا تـرتبط بتحـدّ ظام اجلبائي البيئي وإمات املعاجلة املرتبطة بالنّ قد ال تفلح مقوِّ 

:اجلرمية املنظمة يف اجلوانب التاليةاملرتبطة مبنافذ الفساد البيئي و تلك ، و مات خارجية ملكافحة كل املخاطر البيئيةمقوِّ 
.سيري احلضريالتّ الصحة العمومية و ظام العام و قة بالنّ املخاطر املتعلِّ √
.رائم املستحدثةاجلى وتلك املرتبطة بالفساد و قة بالكوارث الكرب املخاطر املتعلِّ √
ظــام اجلبــائي البيئــي املخــاطر املاســة يات النّ مــن حتــدِّ : ســيير الحضــريالتّ ظــام العــام والصــحة العموميــة و قــة بالنّ لمخــاطر المتعلِّ ا: والأ

قابة الرّ لضبط و يف ااملكافحةدع و ليات الرّ ستخدام آاات العامة، ال ميكن معها إال جتويد اخلدمق بالصحة العمومية و تتعلَّ ظام العام، و بالنّ 
:حه فيما يليثاره اخلطرية كما نوضّ يات البعد البيئي آلبرز حتدِّ أتلك اجلوانب من ، و املساءلةو 
لكوــ:ظــام العــامقــة بالنّ يات متعلّ تحــدّ ) أ د أشــكال الفســاد فــأكثر مــا تــرتبط باجلرميــة املنظمــة دة بتعــدّ ا جــرائم بيئيــة ذات منافــذ متعــدِّ و
ــاملهــام املوكلــة أب واإلرهــاب، وتلــك خريــالتّ و  مني تنميــة الوســائل الطبيعيــة فاع واألمــن وأعمــال إدارة الدولــة مــن أجــل تــأا هليئــات الــدّ ساًس

.2للرتاب الوطين
كــاليف الصــحية التّ تكــاليف تــدهور اإلطــار املعيشــي و نّ راســات أنــت بعــض الدّ بيّ : مخــاطر ماســة بالصــحة العموميــةو ياتتحــدّ )ب

مــراض الــيت تنتقــل ، مــن خــالل انتشــار عديــد األ2000نة لســ3خل الــوطين اإلمجــايلمــن الــدّ %1.46ل نســبة للســكان يف اجلزائــر متثّــ
ســـاكن خـــالل الفـــرتة 100.000الت متباينـــة لكـــل اخل، مبعـــدّ ...لتهـــاب الكبـــداه مثـــل محـــى التفوييـــد، الكـــولريا، إعـــدواها عـــرب امليـــ

يقــــارب 2015داد ســــكان اجلزائــــر خــــالل ذا كــــان تعــــ، وإ4مــــراضيف جــــل األ%9.7ىل إ%9.9تراوحــــت بــــني 1963-2000
مراض ا للصحة العمومية على غرار أا كبريً ل حتديً مراض تشكِّ نسمة مع تزايد منافذ األخطار البيئية فإن بعض األ40.000.000

.ئة دون تنظیم إقلیمي محليمثل دار البیئة، مرصد البیإداریة والئیةاتد ھیئاجتم إیلم یتم ھیكلة مدیریة البیئة على مستوى إقلیم الوالیة بل1996منذ سنة1
.9المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھیئة اإلقلیم، مرجع سبق ذكره، ص 02-10القانون 2
.207، ص 2000تقریر حول البیئة في الجزائر سنة : وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة3
.، بدون ترقیم2001لبیئة وثیقة اعالمیة المدیریة الفرعیة للعالقات بین الصحة و ا: وزارة الصحة و السكان4
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برزهـا ى للفسـاد أفضـائح كـرب حـديات الصـحية قـد رافقتهـا اخل، وتلـك التّ ...يبـوالدولية عابرة احلدود مثل أمراض االيـدز، واألنفلـونزا، اإل
.1تصوغها لنهب املال العامن يكون ذلك املرض بتلك اهلالة اليت متّ دون أيطانيا مببالغ كربى، فضيحة لقاحات األنفلونزا مع خمابر بر 

ااالتّ ل االلتجـاء إىل املـدن و يشـكّ : 2أطيرسيير الحضري مع وسائل سـيئة التّـيات التّ تحدّ )ج توي ـ مس ـت  ـا كان ية مهم حلضـر ا ات  ـ جمع
اقم ا فـ، ممّـ3صـقاع الريفيـةا مـن األارتفـاع عـدد املـدن الصـغرية انطالقًـا لتضـاعف اهلجـرة احلضـرية و نظرً ،داء البيئيا على األا مستدامً حتديً 

ــمــن خــالل الــتّ ســواءٌ ،الصــعوبات يف تســيريهااملشــاكل البيئيــة و  د للصــحة كــرب مهــدِّ قــل الــيت أضــحت أري ووســائل النّ حكم يف حركــة الّس
رواح فضــال عــن زهــاق تلــك األا هــي املتســبب يف إالًبــساســية غ، مــع خــدمات رديئــة يف املنشــآت األ4بارتفــاع حــوادث املــرورالعموميــة 

ــ، أ5الــذي يعــرف مســتويات عاليــة جــدً وث اجلــوي املصــاحب لتلــك الوســائل، و لــالتّ  ا ّم
ظافــة العموميــة يف معظــم التّ زمــة النّ ا آخــر فــاقم أيً دّ لت حتــــا شــكَّ فايــات الصــلبة فإالنّ 

كلـغ 0.65ىل إ0.5فايـات بـني تـاج الفـرد الواحـد للنّ تقـدير املعـدل اليـومي إلنفقـد متّ ،زالتهـاق األمر جبمعها أو تفريغها أو إسواء تعلّ 
ب اجلزائـر ا علـى ترتيـل مؤشـرً ليشـكِّ 2013فإ2000يعود لسنة ل ذا كان ذلك املعدّ ، وإ6للفرد يف اليوم

وقــد أدى ذلــك الوضــع إىل نقــص فــادح يف إجيــاد املفــارغ العموميــة، ،7يف العــاملقــل نظافــةً اجلزائــر العاصــمة يف املراتــب األوىل للمــدن األ
جهـزة مل تتجـاوز الردم مببالغ خياليـة ألرق و احلاسترياد مركبات الفرز و ها فضائح برز وإىل سوء اختبار مواقعها وفضائح تسيريها كان من أ

ظــام ل حتــديات لــيس علــى مســتوى النّ ذلــك الوضــع يشــكِّ نّ ، إ2015ر لســنة ا هــو مقــرَّ علــى املســتوى الــوطين ممّــ%50نســبة تركيبهــا 
مــات داعمــة علــى غــرار هيئــات دواويــن تــه ممــا يســتدعي مقوِّ اتمــع برمّ ن علــى مســتوى منظومــة نظــام احلكــم و لكــاجلبــائي فحســب، و 

ل دعــائم خارجيــة يف مكافحــة منافــذ طــار منظومــة قانونيــة راشــدة لتشــكِّ فايــات وامليــاه والنقــل والطاقــة واألمــن يف إســيري احلضــري للنّ التّ 
.الفساد البيئي

عــدم كيــز الســكاين و ل عوامــل الرتّ ثّــمت: الجــرائم المســتحدثةقــة بــالكوارث الكبــرى وتلــك المرتبطــة بالفســاد و المخــاطر المتعلِّ : ثانيــا
مـن "الغـاز الصـخري، البـرتول الصـخري"قليديـة غـري التّ قليديـة و نشطة احملروقـات التّ نظيم احلضري للمناطق الصناعية واملستشفيات وأالتّ 
لوقايـة مـن أخطارهـا، مـع قنيـات وتطـوير اإلبـداعات لتسـيريها واحكم يف التّ ب الـتّ احملـيط تتطلّـادر املخاطر الكـربى علـى البيئـة و برز مصأ
خطـار مـات العـالج ومكافحـة هـذه األمن مقوِّ عات خماطرها، و تعداد املستدام لتوقّ سضرارها باالل السريع ملكافحة أرساء دعائم للتدخّ إ

:فع من الوعي البيئي من خالل ما يليالرّ 

.وزارة الصحة و السكان، مصدر سبق ذكره1
.21، مرجع سبق ذكره، ص 02-10قانون 2
.نفس المرجع3
.قتیال ، مرتبة رابعا عالمیا11معدل الوفیات الیومي الوطني 4
.مقلقة، بیان إعالمي على الموقع اإللكتروني للوزارةالتلوث الناجم عن حركة المرور نسب: وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة5
.تقریر حول مستقبل البیئة في الجزائر: وزارة تھیئة اإلقلیم و البیئة6
.....، على الرابط2012بیان إعالن االتحاد الدولي إلدارة المدن، الجزائر في المراتب العشرة األولى للمدن االكثر قذارة في العالم ، جویلیة 7
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طــة تتعــاظم خمــاطر الكــوارث الكــربى املرتب:تغييبــه مــدخل لعــدم االســتقرار االجتمــاعيالبيئــي حــق للفــرد والمجتمــع و اإلعــالم) أ
ا بكـــل الوســـائل املســـموعة واســـعة اجتماعًيـــوعيـــة الســـريعة والقليديـــة مـــن خـــالل انعـــدام التّ غـــري التّ قليديـــة و نشـــطة اقتصـــاد احملروقـــات التّ بأ

:مكافحتهاعة وآليات معاجلتها و خطارها املتوقّ ق بأاملرئية لتوضيح كل ما يتعلّ واملكتوبة و 
مــات مقوّ تويات علــى الــوعي البيئــي الشــامل واملســتدام بأخطــار الكــوارث الكــربى و دريب ملختلــف املســالّتــعلــيم و التّ كــوين و غيــاب التّ √

.عالجها ومكافحتها
امع اجلهوي واجلمعيات البيئية لتعزيز رصد منافذ الفساد البيئيانعدام فعّ √ ية  .ال
ب خمــاطر املــايل يرتّــفســاد االقتصــادي و ن البــة اجلزائريــة أجر نــت التّ بيّ : لفســادالمرتبطــة باقــة بــالكوارث الكبــرى و المتعلّ المخــاطر) ب

:برزهاتداء على منظومة الطبيعة كان من أعلى املالية العمومية بفعل االع
.2001ضانات باب الواد باجلزائر العاصمة سنة في√
.1كميليبقانون املالية التّ ولة كاملةاليت تطلب ختصيص ميزانية الدّ 2008سنة غرق مدينة غرداية √
ّ نميـة ممّـطـات التّ جتـاوز خمطّ سيري البيئي و كل ذلك القصور يف التّ و  قيعيـة تلجـأ إىل اسـتحداث آليـة لتسـيري الكـوارث ا جعـل مـن احللـول الرت
ــقتــة باســتمرار يف غيــاب املســاءلة واحملاســبة و الطــوارئ املؤ و  ــفافية الّش ضــرار بالبيئــة كشــكل مــن اإلل مســؤوليات هــدر املــال العــام و يف حتّم
.شكال الفساد العامأ

.2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 1
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:خالصة الفصل 
 ّ ـة يكلــه وإجرااشــد ميلــك مقوِّ ظــام اجلبــائي الرّ النّ نّ مــن خــالل مباحــث هــذا الفصــل ألقــد تبــني بطـ ـة مرت اخلـي ات د ـ ميكــن ترشــيدها ءاتــهمـ

ه ملواكبة خمتلـف منافـذ الفسـاد وأشـكاله املختلفـة يف إطـار حتسينبائي و شريع اجلاستقرار التّ هملعاجلة معوِّقات أدائ
ــاشــد ورصــد و ظــام اجلبــائي الرّ اليــة النّ فعّ مواءمــة بــني كفــاءة و  دائمــة وارد البشــرية اجلبائيــة املؤهلــة و قــات مــن خــالل املــر تلــك املعوّ ع تطــوّ تتّب

اتمعــي و ، الصــاحب للتطــوّ دريبالّتــكــوين و التّ  جلبائيــة هــي مؤسســة مدنيــة ال ميكــن أن املؤسســة انّ ، ذلــك أحضــر اجلبــائي واملــدينالتّ ر 
للغشاشــني وددبرزهــا التّــظــام اجلبــائي طيلــة مســريته لتصــل إىل نتــائج ضــعيفة أاحملاربــة الــيت طبعــت تشــريعات النّ حتمــل مهــام املكافحــة و 

ا اد و ـ تص لالق ين  فسد امل بني و تهر امل ّ زم فـإبـنفس احلـ، ويف نفـس االجتـاه و البيئـةتمـع و و اجلزريـة ولـة واآلليـات الّردعيـة و شـيد لوظـائف الدّ ن الرت
مــا يــرتبط بــه مــن اجلــرائم و ،جلبــائي يف حماربــة خمتلــف منافــذ وأشــكال الفســاد القــدمي واملســتحدثداء امــات خارجيــة داعمــة لــألل مقوّ متثّــ

ــاإلفصــاح و نســيق واملشــاركة و ب تفعيــل قواعــد التّ تلــك املقومــات تتطلّــ، و اشــدبــائي الرّ داء اجليات لــألل حتــدّ املنظمــة الــيت تشــكِّ  فافية الّش
اانائية للهيكلة مبختلف صورها و ناقضات الثّ معاجلة التّ و  توي .مس
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:تمهيد
ــالتّ أبعــادبــات م متطلَّ يــوائظــام اجلبــائي الــذي يواكــب و النّ ترشــيد آليــاتر نســتهدف يف هــذا الفصــل تصــوُّ  تدامة املة املســنميــة الّش

ــبــاجلزائر ذلــك  تماعيــة املرتبطــة مبنظومــة االقتصــادية واالجاــاالت السياســية و كامــل ملختلــف املتاملتنــامي و اإلصــالحة ف مرحلــتعــرِ اّأ
يف جمـال و ، 20301فاقبآاإلقليمط الوطين لتهيئة يادية ضمن املخطّ ا السّ ادو ويف استخدام أ،دوارها الوظيفيةأأداءِ يف ولةالدّ احلكم و 

نميـــة ليـــات ترشـــيد نظـــام جبايـــة التّ نفـــاذ آونســـتند يف إ،  20302ؤيـــة الوطنيـــة للجزائـــر رُّ لاالجتماعيـــة ضـــمن اياســـات االقتصـــادية و السّ 
ـــة املكتســـبة، و مكوِّ و االقتصـــادي و مكانيـــات املتاحـــة لالســـتقرار السياســـياإلإىلاملســـتدامة  غبـــة يف جتويـــد الرّ نـــات املـــوارد البشـــرية واملادي

مـن مـدخل العالقـة شـبه قـة وليـة احملقّ الدّ يـة و تفادة مـن املكانـة اجليوسياسـية اإلقليماالسـاشـد و صالح لتوائم مبـادئ احلكـم الرّ خمرجات اإل
اتمــع و االجتمــاعي الــذي حيقِّ قــدم االقتصــادي و الوثيقــة بــني مســتوى التّ  ـه  ل اســتدامته يف ظــل عالقــة االرتبــاط قدرتــه علــى حتقيــق معــدَّ ـق

دئ العـدل واإلنصـاف االلتـزام مببـاال مـن خـالل اليت ال تعطي مثارها الكاملة إو ،ا بالكيفية اليت يستغلّ 
ــشــادة واالرّ م القــانون و االعتمــاد علــى حكــيف احلقــوق والواجبــات، و  ؤون احلكــم دارة املرفــق اجلبــائي ضــمن شــفافية تســيري شــفافية يف إلّش

نميــة التّ اشــد و حــديات للحكــم الرّ تّ نميــة املســتدامة ملعاجلــة ومكافحــة الاعمــة مــن خــارج نظــام جبايــة التّ ليــات الدّ لآلرولــة، مــع تصــوُّ الدّ و 
:اليةذلك من خالل املباحث التّ و ،املة املستدامة برمتهاالشّ 
.نمية المستدامةامل لمنظومة جباية التّ رشيد الشّ ليات التّ آ: المبحث األول√
.نمية المستدامةامل لنظام جباية التّ داء الوظيفي الشّ آليات ترشيد األ: المبحث الثاني√
.نمية المستدامةعوائق نظام جباية التّ يات و تحدِّ : المبحث الثالث√

.2010-61، الجریدة الرسمیة 29/07/2010المؤرخ في 02- 10، المصادق علیھ بالقانون 2030ز المخطط الوطني لتھیئة اإلقلیم اتستند ھذه التصورات إلنج1
2Programme de partage des connaissances, mise en place de la vision national de l'Algérie 2030, op-cit.
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نمية المستدامةرشيد الشامل لمنظومة جباية التّ ليات التّ آ: المبحث األول
ومن مرتكـزات وقـدرات ،نموية املستدامةولة التّ اشد ضمن دائرة إدارة احلكم والدّ اجلبائي الرّ ظامنا نتائج املكانة الوظيفية للنّ تدفع

ّ ر آتصوُّ ىل تقدمي اشد إظام اجلبائي الرّ مات النّ ومقوِّ  نمية املاملة ملنظومة جباية التّ شيد الشّ ليات الرت
:اليةاجلوهرية التّ و 

ّ الليات آ√ .احلقيقيةية ة اجلبائية الكلِّ قاشريع اجلبائي املستهدف الطمل للتّ اشيد الشّ رت
.مةاتنمية املستدعصرنة هيكلة جباية الّ آليات جتويد و √
.نمية املستدامةليات تنمية املوارد البشرية جلباية التّ آ√

.ة الحقيقيةيشريع الجبائي المستهدف الطاقة الجبائية الكلّ امل للتّ شيد الشّ ر تّ الليات آ: ألولالمطلب ا
تقـرتح حلـوالقـائص و ص النّ تشـخِّ تكفـل دميومتهـا، و جيابيـات و م اإلا من اخلربة املكتسبة اليت تدعِّ هامً ا شريعية اجلبائية قدرً تتيح املسرية التّ 

ضـارب التّ ضـاد و نـاقض والتّ ز علـى معاجلـة ثنائيـات التّ كّ ننـا سـنر يف اإلمكانيـات املتاحـة فإجيابية مشمولةً ذا كانت اجلوانب اإلوإملعاجلتها، 
اتمع و ر طيعية املسيالرّ ةولمات الدّ ملقوّ تسسّ أاليتجلباية العاديةوايعيةالرّ جلباية البرتولية ابني شريعيالتّ  لى  نة ع يم مله ا مسامهاته، فـالة و

ـــزام بالقـــانون و  ـــترشـــتـــدعو لقـــيم االلت ـــة البرتوليـــة فتكـــون دافًعـــفافية إيد األداء واإلفصـــاح والّش ا لسلســـلة ال عنـــد اخنفـــاض حصـــيلة اجلباي
ب حتميلــه جيــوليــةبفعــل العوامــل اخلارجيــة الدّ يعيــةمــا فقــد مــن اجلبايــة الرّ نّ ، مــن منطلــق أ1ابع ردعــيتشــريعات جبائيــة عاديــة ذات طــ

امن الفضـائي ضـولـة بصـفتها الضـامن للتّ ي لدور الدّ صور املستقبلخمالف للتّ شريعي بشكل مزمن و ور التّ صهذا التّ للجباية العادية، وطبع
، والبــد للجهــاز 2حنــو اقتصــاد الســوقوتضــمن االنتقــال االقتصــادي،القطاعــات الرئيســيةل يف بعــضتــدخّ تنميــة االقتصــادية و وتوجــه التّ 

:اليةيف اجلوانب التّ لةاملمثَّ نائية اهليكلية ناقضات الثّ ور ملعاجلة التّ ذلك الدّ مشريعي أْن يوائالتّ 
اتمعيةشريعي اجلبائي بني خمتلف أصناف اجلبايات وتوسيعه ليشمل داخل التّ معاجلة التّ √ تكرة و املب اف  ألصن .ا
.املتوحيد قواعد الوعاء اجلبائي الشّ √
.نائيةاألتاوات الثّ سوم و الرّ تنمية املستدامة من الضرائب و نة نظام جباية الّ تطهري مدوَّ √
.نمية املستدامةحصيل وإجراءاته ملنظومة جباية التّ لية توحيد قواعد التّ آ√

: المجتمعيــةشــريعي الجبــائي بــين مختلــف أصــناف الجبايــات وتوســيعه ليشــمل األصــناف المبتكــرة و اخل التّ دمعالجــة الّتــ: أوال
حـو نـة للمنظومـة اجلبائيـة اجلزائريـة علـى النّ صناف اجلبايـات املكوِّ شريع اجلبائي بشكل متداخل ومتناقض بني أق تكريس ثنائيات التّ تعمّ 

:التايل

، 220، 259، 257، 254، 253، 248،252دلیال على ذلك ، حیث تم تعدیل المواد 2015تمثل اإلجراءات الجبائیة المتضمنة بقانون المالیة التكمیلي لسنة 1
.بالرفع من ضعفین إلى ثالثة أضعاف في قیمة الرسوم و الحقوق9الى 1، مكرر من 261

.29طني لتھیئة اإلقلیم ، مرجع سبق ذكره، ص ، المتعلق بالمخطط الو02- 10القانون رقم 2
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البرتوليــة بــني القــانون اجلبــائي اجلبايــة تشــريعقواعــدتإلصــالح تشــتُّ :الجبايــة البتروليــةتشــريع الجبايــة العاديــة و ثنائيــات معالجــة ) أ
بايـة العاديـة ثنائيـات اجلو شـريعات تشريعات اجلباية البيئية يف عديد القوانني والتّ داخل يفويل، والتّ انون احملروقات يف بعده الوطين والدّ قو 

يــة مــع تشــريع اجلبايــة البيئيــة، تشــريع اجلبايــة ، وتشــريع اجلبايــة احمللّ 1يــةتشــريع اجلبايــة احمللِّ ولــة مــع املتداخلــة يف أصــناف تشــريع جبايــة الدّ 
.2ولةجباية الدّ اجلمركية مع 

شـريعية تشـمل املنظومـة التّ :توحيد مخرجاتها في قانون الماليةشريعية الجبائية من مدخل م المنظومة التّ خُّ تضد و معالجة تعدُّ ) ب
عمـال قـانون األسـم علـى رقـم قانون الرّ سوم املماثلة وقانون الضرائب غري املباشرة و قانون الضرائب املباشرة والرّ (ة قوانني منهااجلبائية عدَّ 

، )اخل...ةقــانون اإلجــراءات اجلبائيــهريــب، و قــانون التّ ارك و قــوانني محايــة البيئــة، قــانون اجلمــانون الطــابع وقــانون احملروقــات و ســجيل قــالتّ 
اــا ن خمر و لكـو  مل يــتم انون ضــبط امليزانيـة الــذي يف غيــاب مســايرة قـكميلـي، و واحـد هــو قــانون املاليـة الســنوي أو التّ يف قــانوندةموحَّـج
ا ، ويعـــرف تـــأخرً 2012-2009جـــوع إىل إعـــداده ســـنواتالرّ حيـــث متّ ،2009إىل غايـــة 1984طيلـــة الفـــرتة املمتـــدة مـــن عـــداده إ

ه ،ورغـم أنّـ!!قابـةالرّ وجيـه و اليتـه يف الضـبط والتّ دم فعّ قـا، فتت2015مل يـتم ضـبطها إال يف سـنة 2012ميزانيـة سـنة نوات حيـث أنّ بالسّ 
ـــجيـــب إ ساســـية شـــريع مـــن مـــدخل املعاجلـــة األل آليـــة هامـــة لتوحيـــد التّ الـــذي ميثِّـــ، 3روع يف حتضـــري قـــانون املاليـــة الســـنويعـــداده قبـــل الّش
حكــيم مــع ياغة مــا قبــل التّ ، صــمويليــةوازنــات املاليــة والتّ التّ و صــادي الكلــي، طــار االقتاإل"يف يــتمّ عــداد املوازنــة ص املــذكورة، كــون إللنقــائ

.4"عرض امليزانيةو ، جهيزيزانية التّ اخليارات املنتهجة يف جمال موضبط، الوزارات
ــ: شــريعية لمختلــف أنــواع الجبايــاتوتبســيط القواعــد التّ تخفيــف )ج عــديل لغــاء والتّ واإلأســيس عقيــد بفعــل التّ داخل والتّ ملعاجلــة الّت
ـر اقـرتاح التّ تلـك الوضـعية تـدفع لتصـوُّ نّ تميم يف كل قانون مالية سنوي أو تكميلـي، فـإالتّ و  املتكامـل مـن مـدخل امل و شـريع اجلبـائي الّش

ـفيرتتـب علـى ذلـك اسـتقالل هيئـة التّ ،االنضـباط بقـانون املاليـة املوحـد ظـام اجلبــائي ر للنّ كجهـاز تصـوّ "املتكامـل امل و شـريع اجلبـائي الّش
رســاء يف إالســهولةشــريع اجلبــائي يــؤدي إىل الّتبســيط و فتوحيــد التّ "نــواع اجلبايــاتنفيذيــة ملختلــف أجهــزة التّ نبــؤ عــن األالتّ واالستشــراف و 

ن هيئـة واحـدة صـادر عـ، و شـاملتدامة لتكـون يف تشـريع عـام موحـد و نميـة املسـالقواعد املوحدة الـيت تعـاجل تناقضـات ثنائيـات جبايـة التّ 
لة مــن الكفــاءات ياديــة املشــكَّ الرّ ضــمن قــانون جبــائي عــام لتلــك اهليئــة القياديــةتقنيــة لكــل أنــواع اجلبايــات و صــات علميــة و ذات ختصُّ 

ــو  نميــة بــات التّ يستشــرف مســارها املســتدام مــع متطلّ يواكــب السياســة اجلبائيــة، و ر تشــريعياملة تضــمن هيئــة تصــوّ اخلــربات اجلبائيــة الّش
امل واملتكامل واملسـتدام الشّ شريع اجلبائي يكلية من مدخل التّ الثنائيات اهلشريعية و ختالالت التّ ح االيصحِّ ، ويصلح و املة املستدامةالشّ 

:تقليدية مثلصناف مبتكرة وغريتشجيع أب و جلذليات تشريعية الذي يدرج آ
نميـة بـات التّ تواكـب متطلَّ دويل، و تنافسـياجتمـاعي و المية الـيت حتظـى بقبـول سـشريعية جلباية وحماسبة منتجـات املاليـة اإلالقواعد التّ √
.املة املستدامةشّ ال

.القواعد التشریعیة للجبایة البترولیة متضمنة في كل من  قوانین الضرائب و قانون المحروقات في إطار التنمیة المستدامة1
.لجبایة المحلیة أو الجبایة المحلیة و الجبایة البیئیةتداخل یھدم منطلقات التبسیط و التحقیق و الوضوح في ضبط معاییر تشریعیة للفصل بین الجبایة العادیة و ا2
.المتعلق بقوانین المالیة17- 84من القانون رقم 68المادة 3
كیفیة إعداد : المدیر العام لمدیریة التقدیرات والسیاسات ومدیر السیاسات الجبائیة بوزارة المالیة على التوالي: فرحان سیدي محمد، محرزي محمد عباس4

.39سات وإشكالیة التحكم و التقدیرات ، لجنة المالیة المیزانیة ، مرجع سبق ذكره، ص السیا
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امــا املتنوعــو )البــرتول الصـــخريالغــاز الصــخري و (قليديــة اقــات غـــري التّ شــريع جلبايــة الطّ قواعــد التّ √ تج باالعتمــاد علـــى ،ة املتاحــةمن
املتكامـل مـع القطاعـات الوطنيـة األساسـية نـوع الصـناعي املـرتابط و والتّ كنولوجيبداع التّ املعرفة واإلتصاد مبين على العلم و ىل اقحول إالتّ 

.واإلسرتاتيجية
ة للضريبة وبني خمتلـف لية تقليل تكاليف البحث عن املادة اجلبائية اخلاضعر هذه اآلتوفِّ : املتوحيد قواعد الوعاء الجبائي الشّ : ثانيا

مـن جهـة يسـدّ اقـة اجلبائيـة الكليـة احلقيقيـة، و ر علـى الطاجلبائي احلقيقي الـذي يؤشِّـب على ذلك ضبط الوعاء فيرتتَّ ،صناف اجلباياتأ
كيـز علـى الوعــاء دون الرتّ ،وعيـة اجلبائيـةأخـرى منافـذ الفسـاد اجلبـائي بكـل أشـكاله ويسـاهم يف إظهـار املسـامهات املسـتدامة ملختلـف األ

ىل إاللجـوءـاوت تلـك األسـعار يـتمّ و ،حىت إذا مـا اخنفضـتخـرىألوعيـة األيعي يف فرتة ارتفاع أسعار احملروقات مع إمهـال ااجلبائي الرّ 
، دات اجلبايـة البرتوليـةئـقرب مـا تكـون انتقاميـة لـتقلص عاضبط الوعاء العادي أجراءات متسُّ سلسلة من اإلقيعية الظرفية يفاحللول الرتّ 

ــرغــم أ ّ ّ جيــاد منظومتهــا اجلبائيــة املســبقة مبــا فيهــا الفصــل قليديــة وإغــري التّ توســيعه للمحروقــات ائم و شــيد الــدّ ا كوعــاء نافــذ يقتضــي الرت
التكنولوجيــا و حول إىل االقتصــاد املبــين علــى العلــم واملعرفــةمكانيــة هنــا تــرتبط بــالتّ الواضــح مــع قواعــد اجلبايــة البيئيــة وجتديــد وعائهــا، واإل

ـحول إلتّ با2030ؤية الوطنية جزائر ط الرّ املسايرة لتوصيات اليت تضمنها خمطّ  ساسـي ، فهـو املـدخل األ1س علـى العلـمىل اقتصـاد مؤسَّ
اتمع التّ  لوغ  اتمع الذي ميلـك املعرفـة للتّ نموي الذي يعرف على ألب لك  طويـع، التّ طـوير وإدارة وتشـغيل أدوات اإلنتـاج واإلبـداع و نه ذ

ـ، و 2السيطرة على التقنيات احلديثةو  السـيطرة علـى مـا ى امـتالك ناحيـة العلـوم احلديثـة، و ة علـاملقـدر باب باملعرفـة و يعمل علـى تسـليح الّش
يتـيح الفـرص وحيسـن اختيـار العـاملني ويقـوم مبكـافئتهم حسـب معيـار األداء والكفـاءة و ،نتـاجرة لإلتفرزه هذه العلـوم مـن تقنيـات متطـوِّ 

.املنافسةدرة و املباللرّ 
ّــ:ثالثــا ــة المســتدامة مــن الضــرائب و ة نظــام جبايــة التّ تطهيــر مدون ــاوات الثّ ســوم واإلالرّ نمي شــريع اجلبــائي احلــايل لتضــارب التّ : نائيــةت

ـنـة جبائيـة مشلـت أكثـر مـن ثالثـة وأربعـنيعنـه مدوَّ تداخلـه نتجـتْ و  ـد التّ مـنهم متعـدّ اكبـريً اعـددً ا و جبائيًـامنتوًج ا للجبايـات صـنيف وفًق
ر مراقبــة تطــوُّ البرتوليـة واحملليــة والبيئيــة واجلمركيــة، وهــو مــا جيعـل مــن الصــعوبة حماســبة و : اليــةســاس اجلبايــات التّ ل أتــاوة تشــكِّ ة فاإلاملختلفـ

و عيفة أمردوديــة ضــواجلبائيــة ذمــن تلــك املنتجــاتا كبــريًاعــددً نّ أســم بتلــك اخلاصــية، و احلقــوق تتَّ و ســومكثــري مــن الرّ تلــك اجلبايــات، و 
سـوم ذات الوعـاء الرّ كيز على عدد قليل مـن الضـرائب و ىل الرتّ ولية اليت تّتجه إعمال الدّ واألحوالت يف بيئة املال ال يواكب التّ ، و معدومة

ــنّ ، ولــذلك فــإحصــيلســهلة التّ الواسـع و  ــشــريعا للتّ تطهـري تلــك املنظومــة وفًق جبايــة رســاء منتجــات ملتكامـل مــدخل أساســي إلاامل و الّش
.نمية املستدامة باجلزائرالتّ 

حصـيل مـن مـدخل امللـف جيـب ترشـيد مصـاحل التّ : نمية المستدامةجراءاته لمنظومة جباية التّ حصيل وإالتّ يد قواعد لية توحآ: رابعا
ر تطـوُّ حكم يف حتسُّـن و حقيقيـة يف الـتّ ية املستدامة لوحة قيـادة فعليـة و نمحصيل يف منظومة جباية التّ املخاطب الواحد ليكون التّ املوحَّد و 

:ةالياحلصيلة اجلبائية من اجلوانب التّ 

1Programme de partage des connaissances, Mise en place de la vision national de l'Algérie 2030, op-cit,  p p 20-28.
2David landes: the wealth and poverty of nations.
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جراءاتــه يف حصــيل وختفيــف إتوحيــد التّ نّ إ:عمــال الجزائريــةحصــيل وتخفيــف إجراءاتــه فــي تحســين منــاخ األاليــة توحيــد التّ فعّ ) أ
رسـاء نظـام معلومـايت إقنيـة يف التّ تاحـة يف االسـتفادة مـن الوسـائل اإلعالميـة و مكانيـات املنمية املسـتدامة مـن خـالل اإلمنظومة جباية التّ 

ظـام دات النّ يعـاجل تعقُّـحكم يف احلصـيلة و يف الـتّ يساهم يف ربح الوقت و طراف ذات العالقة، و االستعالم اجلبائي لكل األل جبائي يسهِّ 
ــالــيت يعكســها ترتيــب اجلزائــر يف املراتــب املتدنِّ احلــايل  ــ،ايــة عاملًي ويل كونــه عمــال الــدّ اللــة يف منــاخ األو الدّ ر دفــع الضــرائب ذحســب مؤشِّ

رباح كما حكم يف عامل الوقت وعلى نسبة الضرائب من األا و على التّ على عدد املدفوعات سنويً دفع الضرائب ،و ر على سهولة يؤشِّ 
:التايلنه اجلدول يبيِّ 

.2014-2006خالل الفترة ترتيب الجزائر حسب مؤشر دفع الضرائب: 1-6الجدول 
200620072008200920102011201220132014البيان

العالمي حسب مؤشر الترتيب 
175178184184184184184184187سهولة دفع الضرائب

613334343429292927عدد مدفوعات الضرائب سنويا

الترتيب حسب عدد 
المدفوعات

/931111411696///

وقت التعامل مع السلطات 
504451451451451451451451451)ساعات(الضريبية 

///152156161161161/الترتيب حسب الوقت اإلجمالي
إجمالي الضرائب كنسبة من 

%72.7%71.9%72.0%72.0%72.0%72.0%74.2%72.6%76.4األرباح التجارية

الترتيب حسب إجمالي 
الضرائب

/160167168169172///

Source: the world bank, international finance corporation, paying taxes the global picture reports (2007-2008-2009-
2010-2011-2012-2013-2014-2015).

ــو  ّ د معطيــات اجلــدول أتؤكِّ ــشــيد اعــاله ضــرورة الرت بــت اجلزائــر يف مــؤخرة ترتيــب دول جراءاتــه الــيت رتَّ حصــيل اجلبــائي وإامل لقواعــد التّ لّش
ربزُ يُـو ،طـوير احلصـيلةل املـدخل األساسـي يف حتسـني وتر الذي ميثـِّهذا املؤش،لفرتة عشرية كاملة من حيث سهولة دفع الضرائبالعامل

ات تكلفـة كـربى السـاعل الوقـت املهـدر بحيث يشـكِّ ،قييمالتّ ت خالل السنوات حملصالحات اليت متَّ من جهة أخرى عدم فاعلية اإل
.حول إىل مؤسسة جبائية فاعلةالتّ أو بون حمفظةالزّ صالحاتترتجم إال ميكن أنْ 

ذا كـان توحيـد التحصـيل إ:الجبائيـةوعيـةهم األحسب الفئة وتبرز أسيير يل التّ ن من تفعحصيل الجبائي تمكِّ وحيد التّ لية تآ) ب
ل لوحـة نـه يتوسـع ليشـكّ األعمـال فإهلامـة ملنـاخ عـادة ترتيـب اجلزائـر يف املؤشـرات التحسـني منـاخ األعمـال، وإجراءاته مـدخالوتسهيل إ

ـــترتيباجلبائيـــة و د األوعيـــةســـيري باهليكلـــة اجلديـــدة حســـب الفئـــة ليحـــدِّ ل التّ قيـــادة يف تفعيـــ اـــا بإظهـــار أهـــم الّش تطلب ـا وم ركاء اجلبـــائيني هــ
ـوم أمتطلَّ و  تهم كــ ام تد ـ اســ ات  ـ مبـــا خيـــدم قـــةروة احملقَّ ربـــاح والثّــولـــة باألمقارنـــة مســـامهنميـــة املســتدامة، و ســاس متويـــل التّ بـ

مــن الطاقــة فــع الرّ و ،توســيع الوعــاء اجلبــائيامة و ب معاجلــة حقيقيــة الســتدمــر الــذي يتطلَّــهــو األبــون حمفظــة، و و الزّ أة االقتصــادية املؤسســ
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ــنــت معطيــات الف ذلــك املســعى فقــد بيَّ اجلبائيــة، لكــن الواقــع خيــ ــكلفــة اجلبائيــة و ل التّ حتمُّ كمتعامــل )متعامــل ســوفيتاللل(روة توزيــع الّث
:التايلكل حه الشَّ الوعاء اجلبائي كما يوضّ ، تغليب حقوق اخلزينة على استدام توسيع 2008-1999جبائي هام خالل الفرتة 

.2008-1999عة لمؤسسة سوفيتال نسبة المساهمات الجبائية واألرباح المعاد استثمارها والموزَّ : 1-6الشكل 

Source: yesaad rabrab, la fiscalité un instrument de régulation de l’économie, commission des finances et budget, 2009, p 82.

ــ ــويوضِّ ســتدامته مــن اتدام جيــب احلفــاظ عليــه وترقيتــه و بــون مــورد جبــائي مســبــون حمفظــة جيــب تطويرهــا لتكــون الزّ قاعــدة الزّ نّ كل أح الّش
مـن يون اجلبائيـةجـل تقلـيص الـدّ م هـذه اآلليـة حمدوديـة اإلجـراءات الـيت اختـذت مـن أا يـدعِّ إلعـادة االسـتثمار، وممّـمويـل خالل تعزيز التّ 

ـيون بتخفيـف اإلجدولة الدّ عادة خالل إ ظـام احلقيقـي، طبقـا للنّ االلتـزام مبسـك احملاسـبةا لشـروط اخلضـوع للقـانون العـام، و جـراءات وفًق
مجيـع العقوبـات اجلبائيـة يف إلغـاءسـنوات لالسـتفادة مـن ا علـى مـدة ثـالثه شـهريً تـجدولإعـادةمـع فع الـدّ لتأجيـلتقدمي طلـب رمسـي و 

:التايلنه معطيات اجلدولئيسية كما تبيِّ حالة دفع احلقوق الرّ 
.بالمليار دجالمبلغ 01/02/2014إلى01/01/2011الجدولة الجبائية للفترة إعادةوضعية : 2-6الجدول 

التحصيل المحققالديون الجبائية المعاد جدولتهاعدد الطلبات

المرفوضةالمقبولةالواردة
الحقوق 
االساسية

%المجموعالمجموعغرامات التحصيلغرامة الوعاء

1958914521518645.311.113.469.89.313%

ال، االتصال بالمديرية العامة للضرائب، آفاق النظام الجبائي الجزائري في سياق إرساء نظام جبائي فعّ مدير العالقات العمومية و : إبراهيم بن علي: المصدر
.30، ص2014

 ِّ ا مـن العقوبـات وعـاءً العاليـة جـدً وإىل املبالغ املرتتبة على النسبةا،فً مكلّ 19589ا للمدانني جبائيً عاله العدد الكبري اجلدول أويبني
مـن %54ل نسـبةة ا تشكِّ يحضاملبالغ اليت وضعت للتّ أنّ ، أيْ 45.3البالغة ية سسااحلقوق األدج مقارنة بمليار24.5حتصيال و 

.جراءدها خارج هذا اإللها وسدَّ خرى عدم إنصاف يف حق من حتمَّ هو من جهة أو ،فقط%13أجل حتصيل
ــكلفــة التّ تنّ إ:حصــيلكلفــة التّ تتقليــل لحصــيل توحيــد وعصــرنة مصــالح التّ ) ج ا باملعــايري حصــيل اجلبــائي بــاجلزائر تعتــرب مرتفعــة قياًس
ــ37.8يف املتوســط أيْ %0.378ب تكلفــة بنســبة دج يتطلَّــ100حتصــيل نّ ، حيــث أوليــةالدّ  غيــاب ته و تشــتُّ حصــيل و د التّ دج لتعقُّ

املعـدل العـاملي هـو نّ حـني أيف دج، 100دج لكـل 45حصـيل اجلهويـة لتجـاوز كلفـة يف مصـاحل التّ وترتفـع هـذه التّ ،ديثةالوسائل احل
أي %0.08يطاليــــا دج، وبإ100دج مقابــــل حتصـــيل 5كلفـــة بتأيْ %0.05أ .م.الــــو" يف كــــل مـــن%0.16ىل إ0.05بـــني 

التسدیدات الجبائیة 
)

IBS+TAP+TVA+DD+I
RG+ AUTRES(

األرباح المستثمرة

األرباح الموزعة
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ا وطنًيــةكـز ر مخصـائص املويف ظـل اهليكلـة اجلديــدة ذات ، 1"دج 100دج مقابــل 16أيْ %0.16بفرنسـا دج و 100مقابـل دج 8
يري اآليل سـتّ اليف اسـتعمال أخر تّـاليف ظـل حصيل تبقى مرتفعةً تكلفة التّ نّ فإ،ملراكز الضرائبااملمركزة والئيً الكربى و ملديرية املؤسسات
ــ، و 2017 لعــادي فضــال عــن الوعــاء اجلبــائي لوعــاء اجلبــائي ابالنســبة لحــداث الواليــات املنتدبــة اجلديــدة روع يف إيف ظــل الّش

ب وسـائل تقنيـة للقيـاس وخمـابر للمعـايري مـع تكـوين وختصـص للمـوارد البشـرية الـذي يتطلَّـخصوصـا الوعـاء البيئـي ، و خرىصناف األلأل
نّ ، حيث أقليميحصيل يقابلها مركزية اإلنفاق على العاصمة دون إنصاف إارتفاع تكلفة التّ نّ خرى فإأمن جهة مطابق هلذه املهام، و 

قتضـي إرسـاء حصـيل تليـة التّ ترشـيد آإنّ ، 2الـوطنواليـات دج لبقيـة 1مقابـل جلزائـر لواليـة ادج 49تخصيص بدج يكون 50نفاق إ
كلفــة ز بالتّ املتميِّــفقــات و ز لتغطيــة النّ كــاة ذات اهلــدف االجتمــاعي العــام املعــزِّ مــوال مؤسســة الّز نظيميــة لتحصــيل أالتّ املنظومــة احملاســبية و 

ـــزام الشـــرعي، و املنخفضـــة يف التّ  ـــائي و حصـــاالجتمـــاعي كـــداعم مقلـــص الرتفـــاع تكلفـــة التّ قبـــل التّ حصـــيل لاللت تقلـــيص احلصـــيلة يل اجلب
.اجلبائية

.نمية المستدامةاملة لجباية التّ ليات تجويد الهيكلة الشّ آ: المطلب الثاني
ف يسـتفيد شـفائي سـهل و ىل نظـام معلومـايت جبـااملة املستدامة آلية جوهرية تستند إنمية الشّ ظومة التّ بات مننظيم اهليكلي ملتطلَّ التّ يعدُّ 

عمــال ز جاذبيــة منــاخ األف ذات العالقــة بــاملرفق اجلبــائي وليعــزِّ طــراليقــدم خدمــة ذات جــودة لكــل األ،قــينتّ الكنولــوجي و طــور التّ مــن التّ 
ــو  خــذ الــيت تأليميــة قور الــوظيفي للربجمــة اإلمســتقبلها املنظــور أو الطويــل، وليواكــب الــدّ وليــة للجزائــر يفنافســية اجلبائيــة الدّ ن مــن التّ حيسِّ

َّ يكــون عليــه، لــذا يتنْ عامــل مــع اإلقلــيم مثــل مــا هــو عليــه، ولــيس مثــل مــا يأمــل أغرافيــة اجلزائــر يف التّ ع جتنــوُّ خبصوصــيات و  تســيريه عــني
ـقاته و ا من معوِّ انطالقً  ـمـن التّ ، و 3ب عليـه مواجهتهـاصعوباته اليت يتوجَّ والـيت ،جزائـراشـد للظـام اجلبـائي الرّ يات النّ ابق لتحـدِّ شـخيص الّس

و املســـتقبلية باســـتحداث هيئـــات ذات قلـــيم احلاليـــة أط يئـــة اإلهـــداف خمطّـــنظـــيم اهليكلـــي الـــذي ال يواكـــب أالتّ نـــت عـــدم اســـتقراربيَّ 
ـــكنمـــاذج الواليـــات املنتدبـــة، و 4ســـتورة يف الدّ نمضـــتمواصـــفات غـــري م مراكــــز مديريـــة الضـــرائب الكـــربى و (للفئـــة ايف ظــــل اهليكلـــة وفًق

نـه ابيـة إال أجيدرجـة نتـائج إصـالحات املقت اإلحقَّ◌ً نْ وإ(ا ل على اإلدارة اجلبائية بأو األولمت من طرف املسؤ اليت قيّ ، و )لضرائبا
ـدافـه إهظـام اجلبـائي أق مسـار عصـرنة النّ ن حيقِّ ال ميكن أظام اجلبائي و د النّ زال عوائق تعقُّ ما ت ة اجلبائيـةدار ا بتحـديث اإلذا مل يكـن مرفًق

كانيــات املتاحــة منميــة املســتدامة فــإن اإلمــام جبايــة التّ ا أحــىت ال تكــون تلــك العوائــق حــاجزً ، و 5)همــة تطبيقيــةعلــى عاتقهــا مالــيت تقــع 
:اليةذات جودة ميكن تدعيمها باملقرتحات التّ إلجياد هيكلة عصرية و 

يعها مل منظومة جباية التّ إعادة تنظيم اهليكلة احلالية و √ .نمية املستدامةتوس
.سيري اجلبائيبرامج املعلوماتية يف التّ آلية االستفادة من نظم و √
.تضمني اختاذ القرار للمسري اجلبائي احملليآلية الالمركزية اجلبائية و √

1Ministre des finances le parachèvement de reforme fiscale, op-cit, p18.
.، غیر منشورة2008عبد اللطیف بن أشنھو، وزیر المالیة السابق، مركزیة النفقات العمومیة وغیاب التوازن الجھوي، مداخلة بالجامعة الصیفیة للطلبة سنة 2
.109مخطط تھیئة اإلقلیم، مرجع سبق ذكره، ص 3
.2011، و غیر متضمنة بقانون البلدیة و الوالیة لسنة 2015لھیئات االداریة غیر منصوص علیھا بالدستور ساري المفعول الى غایة ھذه ا4
.28المدیر العام للضرائب، مرجع سبق ذكره، ص : عبد الرحمن راویة5
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اعتمادهــا يف اهليكلــة ن املعــايري الــيت متّ إ:نميــة المســتدامةعــادة تنظــيم الهيكلــة الحاليــة وتوســيعها لمجمــل منظومــة جبايــة التّ إ:والأ
ايري غـري مسـتدامة هـي معـ" املفتشـيات اخلاصـةمراكز الضـرائب واملراكـز اجلواريـة للضـرائب و مديرية املؤسسات الكربى و "حسب الفئات 

ّ متّ ، و غامضةوغري موضوعية قاصرة و  :فيما يليحهو موضَّ اجع عنها بطريقة غري مباشرة كما الرت
ـ:حسب الفئةئيةات الجبامعايير تسيير الملفّ )أ عمـال أرقم سـاس فئـة جبائيـة هلـا للملفـات بـعلـى أبناؤهـامتّ الـيت ا هلـذه اهليكلـة وفًق

ملفـات جبائيـةتسـريّ ا مراكز الضرائب فهـي علـى ثالثـة أنـواع، و مّ أ،من طرف مديرية املؤسسات الكربىتسريَّ مليون دج 100يتجاوز 
ســيري تســاهم يف اســتقرار التّ نْ ، وهــي معــايري غــري مســتدامة وال ميكــن أ1مليــون دج100ىل مليــون دج إ10رقــام أعمــال مــن مــن فئــة أ

جيعــل هــذه اهليكلــة ا وضــوعية ممّــاملعــايري ضــمن املكــون يوال ميكــن أنْ ، قصــانو النّ يــادة أا بالزّ ســنويً عمــال متغــريّ قــم األر نّ علــى اعتبــار أ
، 3دارة عـن مهامهـابـت صـعوبات إبعـاد اإلرتَّ ، و 2دارة مـن املـواطنمبـدأ تقريـب اإلا وخالفـت سـيري اجلبـائي فئويًـممركـزة التّ و ،اخرة زمانيًـمتـأ

أنشـطة املاليـة اإلسـالمية ال ملفـات امة، فلـم تشـمل امللفـات البيئيـة و نمية املسـتدتسيري خمتلف ملفات جباية التّ وغري مؤهلة الستيعاب و 
اتمعي والتّ  بول  لق ات ا وقاف يف كاة واألام فضال عن ملفات مؤسسة الّز بشكل مستدو ،د باستمرارنافسي العاملي وذات املردود املتزايذ

.املة املستدامةنمية الشّ وعية التّ اجة القصوى لكل أظل احل
.جانسالتّ نسيق و ر على روابط التّ نمية املستدامة وال تتوفَّ يف جباية التّ اسيً ساأال بعدً اجلباية البيئية اليت تشكِّ ال تشمل تسيري)ب
.جلباية احملليةيات احتدِّ يق ا جيعلها تساهم يف تعمممّ ختالف الالمركزية اجلبائيةنظيم اجلبائي و سيري والتّ زية التّ ق مركتعمّ )ج
.دارة من املواطنبات قرب اإلمتطلّ يات املنتدبة اجلديدة، و استحداث الواليئة اإلقليم و ال تواكب مقتضيات إعادة)د

لكـرتوين بالنسـبة فع اإلالـدّ صـريح و سـيس لنظـام التّ رغـم التأ:بـرامج المعلوماتيـة فـي التسـيير الجبـائيو مـن نظـم لية االسـتفادة آ: ثانيا
ــللمكلَّ  عني ــال اختصــاص مديريــة ملؤسســات فــني بالضــريبة الّت ب ال بتــاريخ املشــروع مل يــدخل التجربــة إنّ ، إال أ20084ســنة الكــربى ا

نّ إال أ2009شـــغال يف املشـــروع ســـنة انطـــالق األاملؤسســـات، رغـــم البنـــوك و غلـــبهم مـــن قطـــاع أف مكلَّـــ28و ب 2013جويليــة 
اللجوءجتويدها متّ مات اجلبائية و لكرتوين يف تبسيط اخلدظام املعلومايت اإلكيز على النّ عوض الرتّ و ،20175ع بنهاية نتهاء منها متوقّ اال

مــة مــع املديريــةجربــة مــن التوأاخلدمــة باســترياد التّ نوعيــة جعيــة نشــاء مر قم األخضــر وإعــن طريــق الــرّ مــور بســيطة كاملكاملــاتإىل أاللجــوء
لكرتوين للحالة املدنية الـذي جل اإلالسّ جتربة ا من لية املقرتحة يف هذا اخلصوص ممكنة وبسيطة انطالقً اآلإنّ .العامة للضرائب الفرنسية

ــو " د، وفــاة، زواج، طــالق، حتويــلمــيال"د معطياتــهرغــم تعــدُّ ليــة رغــم الصــعوبات احمليطــة بــه، و دارة احملجنحــت فيــه اإل جل الــذي هــو الّس
ق ذلـك تحقَّـويتغالل الّنظـام املعلومـايت اجلبـائيباسـحصـيل اجلبـائين مردوديـة التّ د األداء وحيسِّـجيـوِّ يساهم يف حتسني اخلدمـة العموميـة و 

،2013سنة مع اية هاالنتهاء منعات توقُّ الذي كانت 6لكرتونيةجتسيد برنامج احلكومة اإلنمية املستدامة و بتطبيق هيكلة جباية التّ 

1Ministère des finances , le parachèvement de reforme fiscale, op-cit, p 23.
.االختصاص اإلقلیمي لمدیریة المؤسسات الكبرى ، اإلقلیم الوطني بكاملھ2
.2014االختصاص اإلقلیمي لمركز الضرائب، إقلیم الوالیة بالكامل، قانون المالیة لسنة 3
www.jibayatie.dzعلى الموقع 2008عن قانون المالیة التكمیلي لسنة 23بموجب المادة 4
.مدیر العالقات العمومیة و االتصال بالمدیریة العامة للضرائب آفاق النظام الجبائي الجزائري، مرجع سبق ذكره: ابراھیم بن علي5
.09، ص 2008، دیسمبر 2013الوزارة االولى، برنامج الجزائر االلكترونیة 6

www.jibayatie.dz
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،زة مع تنمية الكفاءات البشريةري تطبيقات قطاعية مميَّ تسيندجمة و عالم م، ووضع نظم إساسية املعلوماتيةباستكمال البنية األ،2013
ربـع سـنوات بتـأخر ألأيْ 2017ايـة ىل ؤسسـات الكـربى إمديرية امل"حل اجلبائية العادية املصاهميف ألكن ذلك الربنامج بقي مؤجل 

ــمكانيــات متاحــة مــن خــالل جتربــة اللتقلــيص تلــك الفجــوة فــإن اإلو " االســتفادة منــه يف لكــرتوين للحالــة املدنيــة ونقــل جتربتــه و جل اإلّس
ـبالتّـنميـة املسـتدامة و نظومة جباية التّ رساء نظام معلومايت جبائي ملكن والسكان وإحصاء السّ إ مل كـل خاللـه توسـعته ليشـن مـنايل مكَّ

.قليدية واملبتكرةالتّ " صنافهااجلباية الكلية مبختلف أ"ستدامة نمية املات العالقة جبباية التّ املصاحل ذ
ــة و آ: ثالثــا ــة الجبائي ــة الالمركزي ــهــذه اآل: ر الجبــائي المحلــيتضــمين اتخــاذ القــرار للمســيِّ لي ؤيــة الوطنيــة يف د توصــيات الرّ ليــة جتّس

ســيري ترســي دعــائم االســتقرار يف التّ و اجلبــائي دريب علــى اختــاذ القــرار التّــقلــيم، وتؤســس للمشــاركة و ط يئــة اإلتواكــب خمطّــو 2030
ــاجلبــائي احمللــي، و  ةممســتدات بديلــة و تكــوين قيــادالكــن بإجيــاد و يض بــالقرار و لــيس مــن بــاب التقــو ن مــن جناعــة الالمركزيــة اجلبائيــةمتكِّ

لـة يف اإللغـاء اجلبائية املتمثِّ نظمة احملاسبية و ة وإعادة اهليكلة املتجاوزة لألختالالت اهليكلخرى تعاجل امن جهة ألتسيري العمل اجلبائي، و 
، فمــن ع لبيئــة الفســادوســع القليــل املردوديــة املشــجِّ ظــام اجلــزايف دائــم التّ ظــام احملاســيب املــايل مــن خــالل النّ عطيــل اجلزئــي للعمــل بالنّ و التّ أ

يبة اجلزافية للشركات واملهن احلـرة، ولقطـاع البنـاء وخمتلـف بتوسيع نظام الضر 2015الية لسنة املنها قانونشريعات اليت تضمّ خالل التّ 
%12الشــراء و عمليــات البيــع و للمؤسســات الصــغرية املنتجــة و %5باعتمــاد معــدلني و ،دج30.000.000ىل حــدود األنشــطة إ

سـتدامة نمية املاالبتعاد على منظومة جباية التّ املدروسة أسست ملنافذ الفساد و شريعات املتسرِّعة وغري ، هذه التّ 1املهن احلرةت و للخدما
اجلبائيـة الـيت ال تقـل عـن مسـةالرّ بضـمان حصـيلة جبائيـة عـن طريـق بسـيط و ا كانـت املنـافع تـرتبط بالتّ ذضـرارها، فـإباملقارنة بني منافعها وأ

ا قبـــل اإلصـــالحات ســـنة و )و العجـــزشـــاط أعـــدم النّ (املكلـــف ، مهمـــا كانـــت وضـــعية2دج10.000 ـــائي كـــان ســـائًد هـــي منتـــوج جب
:ضراره فهيسنة أما أ25ليعاد الّرجوع إليه بعد آنذاك لبية وصفه بكل الصفات السّ متّ ، و 1992

.دج30.000.000ىل دج إ80.000قدير الشخصي بني منافذ لتفشي الفساد الضرييب لفتح جمال التّ √
.قابة واملساءلةالرّ و ظام احملاسيب كأساس للضبطتغييب النّ √
.2015ىل غاية إ2009ظام منذ دريب على ذلك النّ التّ كوين و هدر تكاليف التّ √
ا جنـاز ممّـقـة بتكـاليف التـأخر يف اإلسيري حسب الفئة الختصاص مراكز الضرائب واملراكـز احلواريـة للضـرائب املتعلِّ خالل مبعايري التّ اإل√

.اجلبائيةو فقات العمومية ضاعف من فجوة هدر النّ 
.عمالتقدير هذا احلجم الضخم من رقم األجتاوز القدرات االستيعابية للمفتشني يف √
ــ√ ســيري اجلبــائي مــن خــالل صــالح تلــك املنافــذ جيــب مراجعــة صــالحيات التّ ،وإلضــرار بالعدالــة اجلبائيةفافية واإلفصــاح واإلتغييــب الّش

خالقـي لضوابط وقواعد حماسبة ورقابة مع تنمية الـوعي األااجلبائي احمللي وفقً لمسريّ توسيع صالحيات اختاذ القرار لائية و الالمركزية اجلب
.نمية املستدامةطار منظومة جباية التّ ليات احملاسبة واملساءلة يف إه بآضبطو 

.78/2014، الجریدة الرسمیة 2015من قانون المالیة لسنة 13المادة 1
.، نفس المرجع16المادة 2
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.نمية المستدامةليات تنمية الموارد البشرية لجباية التّ آ: المطلب الثالث
مكانيـات البشـرية كفـل بتـدعيم اإلالتّ يعـدّ ويضـه، و و تقستدامة أنمية املنفاذ نظام جباية التّ املدخل الرئيسي إلبشرية اجلبائية املوارد التعدُّ 

:اليةالتّ لاملداخهام، من اسرتاتيجي جدّ و احقيقيً انمية املستدامة حمورً التّ بات نظام جبايةلتواكب متطلَّ 
.كوين املتنامي مبختلف الصيغجتويد االنتقاء والتّ √
.نمية املستدامةنبؤ لكل منظومة جباية التّ هيئات عليا لالستشراف والتّ إجياد جمالس و √

الضـــوابط املهنيـــة ســـيريية  و التّ كوينيـــة و عطيـــات التّ حتســـني وجتديـــد املإنَّ : كـــوين المتنـــامي بمختلـــف الصـــيغالتّ نتقـــاء و تجويـــد اال:أوال
طـار شاور مع كل األطـراف ذات العالقـة، ليكـون اإلطار التّ ببيئة املال واألعمال يف إاصل واالتصال االلتزام بالتو خالقية االجيابية، و واأل

فافية العملياتية طار الشّ ف باجلباية يف إضمانات املكلَّ احرتام حقوق و تسمح له بشاركية كذهنية مهنية قافة اجلبائية التّ بالثّ ااجلبائي مزودً 
ــهنيــة الرّ الذّ تكوينــه علــىقبــل ف باملــال العــام الــذي طــار مــدين مكلَّــهو إطــار اجلبــائياإلنّ أذْ ، إنظمــة الفســادمــا تــرتبط بأادعيــة الــيت غالًب

مــالك أعــوان اجلبايــة، أ"وان املاليــة العموميــة الوظيفيــة عــســع ذلــك املفهــوم ليشــمل كــل أيتّ بعنايــة تامــة مــن كــل اجلوانــب و حيــاطَ نْ جيــب أ
حضـــر اجلبـــائي وااللتـــزام بأخالقيـــات املهنـــة واألخالقيـــات التّ كـــوين املـــدين و التّ : تاليـــةالداخلمـــن املـــ" اجلمـــاركولـــة، اخلزينـــة، امليزانيـــة و الدّ 

كــوين اجليــد والكفــاءة قنــاع بالقــانون املســند للتّ احلــوار وقــوة احلجــة واإلجتســيدها يف تقنيــات االتصــال و اإلســالمية للمجتمــع اجلزائــري، و 
قـــيم هـــي املـــدخل الرئيســـي للتضـــمني تلـــك ال، و ينيـــة للحفـــاظ علـــى املـــال العـــامالدّ االنضـــباط حبســـن املعاملـــة املدنيـــة و اليـــة العاليـــة و الفعّ و 
.1ل لتطبيق براجمه املسيطرةال يتم االعتماد فيه على عنصر بشري مؤهَّ ال جدوى من إصالح و نمية املستدامةمكني من جبائية التّ التّ و 
ــو تطويرهــا مبــا يواكــب الظــروفهــذه اآلليــات املقرتحــة ميكــن تكييفهــا و نّ إ ا لإلمكانيــات املتاحــة املعطيــات علــى خمتلــف املســتويات وفًق

ـامل واهليكلـة البيئية من مدخل التّ نمية املستدامة بأبعادها األساسية االقتصادية واالجتماعية و نفاذ منظومة جباية التّ إل شريع اجلبائي الّش
.اليةالفعّ العصرية واملوارد البشرية ذات الكفاءة و 

عــداد السياســات تتــيح كيفيــة إ: المســتدامةنميــة نبــؤ لكــل منظومــة جبايــة التّ هيئــات عليــا لالستشــراف والتّ و مجــالس يجــادإ: ثانيــا
م السياسـات اجلبائيـة لكـل منظومـة رسـر و اد هيئات للتصـوّ جيقدير يف إعداد قانون املالية آليات ترشيدية هامة من خالل إالتّ حكم و التّ و 
ــنميــة بايــة التّ ج اجلبايــة اجلبايــة البرتوليــة و (املختصــني واخلــرباء يف شــملتوســع تنْ ، وأملســتدامةاملة االّش

تعزيـز جملـس نميـة املسـتدامة مـعنبـؤي جلبايـة التّ صـوري والتّ مـن أجـل مواكبـة اإلطـار التّ )سـالميةخـرباء املاليـة اإلاجلمركيـة و اجلبايـةالبيئيـة و 
ـو نبـؤ، حليل والتّ التّ ناعة القرار و اخلربات يف جمال صت و لكفاءانمية املستدامة بامنظومة جباية التّ  إلطـارات صـانعة القـرار عي لتكـوين االّس

املاليـة العامـة كفـل جبوانـب املاديـة واملعنويـة لكـل مصـاحلحتسـني التّ و .نات املالية العامـة الوظيفيـةوافقي لكل مكوِّ تّ الفاف و شاركي والشّ التّ 
.الوظيفية

.134، ص 2008اصالح العدالة في الجزائر، االنجاز و التحدي ، دار القصبة، : الطیب بلعیز1
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.شامل لنظام جباية التنمية المستدامةداء الوظيفي الاألليات ترشيدآ:المبحث الثاني
داء الوظيفي للنظام اجلبائي الراشد الذي يصـحح العالقـة ات الرتشيد الشامل و املتكامل لألليهذا املبحث القرتاح آنسعى فني

الــوظيفي األداءالتــذمر النــاتج عــن االخــتالل يف و االمتعــاضوضــعية املواطنــة الفاعلــة، ذلــك إىلاجلبائيــة مــن وضــعية التــوتر و االمتعــاض 
ؤشــراته االرتفــاع يف املســامهات اجلبائيــة مــع تغييــب و مــن مالجتمــاعي والبيئــيالتــوجيهي و ااألداءداء املــايل وتغييــب األبــالرتكيز علــى 

بائيـــــة وإىل اإلضــــرابات واالضـــــطرابات اجلاالحتجاجــــاتإىلتراجــــع اخلـــــدمات العموميــــة فيــــتم اللجـــــوء ، وتـــــدين و العدالــــة االجتماعيــــة
ى 

أســـاساعيـــة كونـــه داء النظـــام اجلبـــائي معمـــق للفـــوارق االقتصـــادية واالجتممقدراتـــه و املهيكلـــة لنشـــاطاته وتطلعاتـــه والـــيت جعلـــت مـــن أ
قتصــادي و االجتمــاعي، فأضــحت الدولــة تصــنع القطــاع اخلــاص و سياســات التمــايز اال

طـارإداء الـوظيفي الشـامل لنظـام جبايـة التنميـة املسـتدامة، و يفيات ترشيد كليـة مـن مـدخل ترشـيد األلوهذا الوضع يتطلب آ"املفيد"
معاجلة ذلك ميكن "بشرية و مادية ومالية جمتمعية"مكانيات املتاحة من موارد متعددة و متجددة إلاباستغاللالدولة التنموية الفاعلة و 

:الوضع من خالل اآلليات التالية
.داء الوظيفي للمالية العامة آليات ترشيد ال√
.قيق التنمية املستدامةذات العالقة لتحاألطرافترشيد اجلباية احمللية و آليات√
.حوكمة الرقابة اجلبائية و رقابة املالية العامة الوظيفية لعالج معوقات التنمية املستدامة√

.الوظيفي للمالية العامةاألداءليات ترشيد آ: األولالمطلب
الــوظيفي للماليــة العموميــة لــألداءالرتشــيد الشــامل آليــاتالتصــوري القــرتاح اإلطــارن للحفــاظ علــى اإلمكانيــات املتاحــة وتطوريهــا فــإ

:ن يتسع للجوانب التاليةدامة جيب أاملست
.تيعابية للمالية العامة املستدامةاملتكامل مع القدرات االسالشامل و الوظيفياألداءترشيد آليات√
.ةتنويع و جتويد الوعاء اجلبائي الشامل املستدام للرفع من الطاقة اجلبائية احلقيقية الكليآليات√

توسـيع إىلعي السـنإ: الوظيفي الشامل والمتكامل مع القدرات االستيعابية للمالية العامة المسـتدامةاألداءترشيد آليات: أوال
ق بـني مكانيات املتاحة لتوجيه النظـام اجلبـائي يف اجتـاه التوفيـلصناعة املالية العامة الوظيفية يرتبط بال شك باإلساس القاعدة اجلبائية كأ

اإلنتـاجداة فعالـة لتحفيـز االسـتثمار و أمهية وجعل النظام اجلبـائيالوظيفة التوزيعية ما تستحقه من أعطاء وظائفه، وباخلصوص إخمتلف
:ساسا باملداخل التالية، و تستلزم حتقيق تلك األهداف آليات ترشيدية تتعلق أ1و التشغيل و املبادالت

وهذا املدخل مت االستناد : الكامل للنظام الجبائي الراشد في صناع المالية العامة المستدامة بالجزائرالوظيفي الترشيد مدخل) أ
عداد السياسات املالية العمومية باجلزائر مبوجب حتضري قانون املالية السنوي بوصفه سياسـة اقتصـادية تتمثـل يف جمموعـة إىل كيفية إيه ف

.88السیاسة الضریبیة و إستراتیجیة التنمیة ، مرجع سبق ذكره، ص: عبد السالم أدیب1
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ـة ــدف مــن القـــرارات املتناســقة الـــيت تتخــذها ا اســـتقرار الكاملـــةهـــداف النمــو االقتصـــادي، العمالــة توجيـــه االقتصـــاد لتحقيــق أحلكوـمـ
أيالعمــومي، واإلنفــاقاجلبايـة أدايتمــن خـالل اســتخدام السياســة االقتصــادية الظرفيـة، أدواتسـعار والتــوازن اخلـارجي، عــن طريـق األ

اخليارات أي"اخل...اإلقليميئة االجتماعية العمالية الصناعية و "السياسات اهليكلية إىلباإلضافةالسياسة امليزانية و السياسة اجلبائية
ط مـن خلـيأساسـا1االقتصادية على املدى الطويل

اتمعـات السياسـات تسـتمدامج و يـة تثبـت بـان الـرب احلقـائق العلم(التيـار الكالسـيكي لكـن فكري مشوه بني التيار الكنزي و  ـع  ـن واق م
جتمــاعي و بالفاعليــة التمويليــة ى بــالقبول االئها بنــاء الــنظم اجلبائيــة الــيت حتظــ، فيــتم علــى ضــو 2)معايشــة تلــك املشــكالتبعــد معاينــة و 

يف تنسـيق أساسـيةأداةاالسـتهالك الـوطين، فتكـون و اإلنتـاجاالقتصادية يف حتفيز االستثمار املنتج و خلق مناصب الشـغل و تشـجيع و 
.3"و االبتكار و احلزم يف السياسات االجتماعيةباإلبداعالدولية األسواقالدولة التنموية الفاعلة و اخرتاق "حمركات التنمية املستدامة 

إن تصـور : علـى التسـيير الريعـيةالمرتكـز تقليص السياسات الظرفيـة الترقيعيـة و ولوية الترتيبية للنشاط المستدام مدخل األ)ب
لفهــم أساســااحلقــائق الرئيســية الــيت تعتــرب أن"إدراكداء الشــامل للنظــام اجلبــائي للتنميــة املســتدامة يف اجلزائــر يســتوجب آليــات ترشــيد األ

الكلمتـني علـى مجيـع مراحـل ذ تنطبـق إ،التخلـف و البتـروليف كلمتـني مهـا إجيازهاالوضع االقتصادي و االجتماعي يف اجلزائر، ميكن 
اتمع اجلزائري عمقـت عالقـة التـوتر وظيفي للنظـام اجلبـائي اجلزائـري و داء ال، تلك اخلاصية اليت كرست وسامهت يف تناقض األ4"تطور 

اتمعية الشاملة اإلفصاحب و التشرذم بني نظام اجلباية العادية و نظام اجلباية البرتولية بفعل غيا ية  لشفاف ام ا عد ن ا
ممثلــة الــيت توحــد بــني املنظــومتني األساســيةاألداةيف تســيري املــوارد البرتوليــة و بالتــايل انعــدام االســتقرار االقتصــادي املنشــود رغــم وجــود 

لـى املسـتويني اخلـارجي و الـداخلي مـن مبؤشـرات االقتصـاد الكلـي الرئيسـية عأساسـاو اليت تؤطر قوانينهـا املاليـة "باملالية العامة الوظيفية 
خـالل منحــىن ســعر برميــل البــرتول و عائــدات اجلبايــة البرتوليــة و عائــدات اجلبايــة العاديــة و عجــز املوازنــة و ســعر صــرف الــدينار مقابــل 

عـادةإشـامل مـن خـالل الرتشـيد الآليـاتيف رسـم إليهـااملتاحـة الـيت تسـتند اإلمكانيـات، و بالتـايل تعـد مـن 5"اخل...األمريكـيالدوالر 
تصــادي القــومي يف املــدى املتوســط االقاألمــناالقتصــادية و االجتماعيــة و السياســية الــيت حتقــق بأبعادهــااتمعيــة األولويــاتصــياغة 

، اليت ترتبت بفعـل التسـيري الريعـي و املعيـق للعمـل اجلـاد 6الح الدائم لالختالالت اهليكليةو من خالل النمو املستدام و اإلصالطويلو 
مــن خــالل تركيــزه علــى حتويــل املــوارد أصــنافهبكــل الفســادألســاليبو املكــرس الدوليــة األداءو الكســب الشــريف و املخــالف ملعــايري 

كنتيجـــة حتميـــة النعـــدام التنظـــيم القادمـــةاألجيـــالحقـــوق إهـــداربالتـــايل الفســـاد و و للتآكـــلآيلـــةنقديـــة أرصـــدةإىلاتمعيـــة الناضـــبة 
.الدخلوة و النشاط املستدام يف خلق الثر ألسبقيةالرتتيب و 

.40مرجع سبق ذكره، ص : رحان سیدي محمد و محرزي محمد عباسف1
.47و العولمة القصریة، مرجع سبق ذكره، ص يأوھام وتكالیف االنفتاح اللیبرال: صالح صالحي2
.و ما بعدھا65، ص 2013محركات التحول في التنمیة سنة : تقریر التنمیة البشریة 3
لفة االجتماعیة للعائدات النفطیة في الجزائر، مداخلة بالمؤتمر األول حول السیاسات االستخدامیة للموارد الطاقویة بعض المالحظات على التك: عمار عماري4

.1، ص 2015القطریة و تامین االحتیاجات الدولیة ، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة سطیف، ةبین متطلبات التنمی
. مرجع سبق ذكره: محرزي محمد عباسفرحان سیدي محمد،5
للفترة تأثیر البرامج االستثماریة العامة على النمو االقتصادي و االندماج القطاعي بین النظریة الكینزیة و إستراتیجیة النمو غیر المتوازن : صالح صالحي6

.37، مرجع سبق ذكره، ص 2001-2014
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منحـــت : القـــدرات االســـتيعابية لالقتصـــاد الـــوطنيبا و ســـوالعدالـــة االجتماعيـــة تناهـــداف باألاألداءمـــدخل اعتمـــاد ميزانيـــة )ج
ساســيني علــى ي بــاجلزائر و مســايرة الفــاعلني األقــالع االقتصــادا حقيقيــة لإلرتوليــة و العاديــة فرصــيــرادات العامــة الكليــة بشــقيها الباإل

عشـرين يف تصـنيفهم االقتصـادي ضـمن جمموعـة ال)غـريهمازيـل، جنـوب إفريقيـا، تركيـا اهلنـد و الرب ،كوريـا اجلنوبيـة(مثل الساحة الدولية، 
اتمـع "التخلف، البترول"املسرية التنموية اجلزائرية ن خاصة اقتصاد متطور عامليا، غري أ ـى  ـة عل يمن مله ا ـة  يعي لر ـة ا لدول تشكل ا قت ل عم ت

اتمعيـة حيـث ال ياإلفصـاحو املغيبة لقواعد الدولة التنموية و قواعد احلكم الراشـد بتغييـب  ية  ـفاف لش عمـل مبعـايري الرتشـيد إال حـني و ا
ؤويل احلكـم االعـرتاف مـن مسـو اإلقرارو اإلحساسدوليا فيتم رهأسعابرتاجع ظهور طالئع التخلف املزمن و بداية تراجع الريع البرتويل

ذا كســبنا م الحقيقــة وشــرحنا لهــم مســعانا وإيتمثــل فــي ســكاننا اذ قلنــا لهــ"1ن احلليــف األساســي هلــذه املعركــة القادمــةو الدولــة بــا
متــه نــة الدولــة داخــل االقتصــاد مطلقــة و ، ذلــك ان مكا2"ثقــتهم

إيراداتاملساءلة يف حالة ارتفاع الشفافية و و اإلفصاحسس مر لتغييب أ، و ميتد األ3انطالقا من طبيعة عالقته بالدولة و حوهلاليتهيكو 
ذلـــك هـــو الســـبيل الوحيـــد "اجلبائيـــة تصـــبح احلقيقـــة و الشـــفافية مقنعـــة لنظـــام احلكـــم وبـــأن اإليـــراداتاخنفضـــت إذااجلبايـــة البرتوليـــة و 

ال يـؤدي ميكن مـن احلفـاظ علـى املكتسـبات و ، و هو بال شك ال4!!!"يف مسعى التجديد الوطينالكتساب ثقة اجلميع و استمالتهم
ارـان أساسـاعـن املسـببات احلقيقيـة الناجتـة تـأخرهاستدامتها كون ذلك السعي مصاب بفقدان الفاعلية لتقادمه و إىل ـن  املاليـةأداءم

الــوظيفي التمــويلي حــىت ملنظومــة اجلبايــة األداءاملتعمــد يف تعطيــل بــاإلخاللو بشــكل مــزمن، يــة باجلبايــة البرتوليــة الريعيــة و العامــة الوظيف
يف املنظومـة اجلبائيـة البرتوليـة و يف "، مـن خـالل عـدم االسـتقرار التشـريعي 5البرتولية اليت تبتعد عن املعـايري الدوليـة لتصـميم الـنظم املاليـة

االســتثنائية اإلربــاحيف هيكلهــا اجلبــائي مثــل الضــريبة علــى و 6"2013إىل2005عــدل ثــالث مــرات متتاليــة مــن إذقــانون احملروقــات 
عــدم أنخطــر مــن ذلــك األو األداءالعموميــة مبزيــد مــن ضــعف املاليــة أعبــاءالدوليــة وفاقمــت احملــاكمأمــاماالحتجــاج إىلأدىالــذي 

املاليـة الوظيفيـة قـد تسـبب يف جتـاوز القـدرات االسـتيعابية لالقتصـاد الـوطين مـن التسـيري الريعـي غـري الرشـيد وغـري ألداءالرتشيد الشـامل 
للقضـاء يفأحيلـتو الثانية الـيت األوىلناطراكو فضيحة سأبرزهامن د و اجلرمية املنظمة عرب الوطن و فضائح الفساأنتجاملستدام الذي 

اا و حماوالت ظل تغييب املسؤولية السياسية و  بع من ت نصل  عاقة التنمية املستدامة لعدم وجـود قـوانني مسـتقرة و معـايري على إأثارهاالت
االقتصـــاد أداء، املـــرتبط باالعتمـــاد املطلــق علـــى املنطـــق الريعـــي يف 7انتشـــار الفســـادإىلواضــحة و غيـــاب املعارضـــة اجلـــادة فيقـــود ذلــك 

:امة كما تؤكده معطيات اجلدول التايلمن موارد امليزانية الع%70االستخدام غري الرشيد للموارد غري املتجددة اليت تشكل ب

المستدامةتراجع الریع و لیس معركة تضییع التنمیةمعركة 1
العدد "الشروق"، تصریح صحفي في مختلف وسائل اإلعالم 29/08/2015: عبد المالك سالل، ندوة الحكومة و الوالة یوم: الوزیر األول للحكومة الجزائریة2

.30/08/2015یوم 253471
.، بتصرف144، ص 2004، 03لعدد نشأة الدولة و االقتصاد في الجزائر ، مقاربة للتحلیل، مجلة الباحث، ا: بادیس بن عیشة 3
.عبد المالك سالل، مرجع سابق: الوزیر األول للحكومة الجزائریة4
.27، ص 2012النظم المالیة العامة للصناعات اإلستخراجیة ، التصمیم والتطبیق، : صندوق النقد الدولي5
.2013لسنة 01- 13و القانون 29/07/2006المؤرخ في 10-06و القانون 07-05بموجب القانون 2005تم خالل 6

7Mourad ben achenhou : dette extérieur, corruption et responsabilité politique, op-cit, p 104.
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.%ب جماليلي اإلالناتج المحبالتركيز النسبي على اإليرادات البترولية فياختالل هيكل الموازنة : 03-06الجدول 
200320072009201020112012201320142015السنوات

38393736393732.529.727.3إجمالي اإليرادات

1081110101111.211.414الجباية العادية

26302424272521.318.313.3الجباية البترولية

5.8-5.1-4.9-4.3-1.7-1-7-55رصيد الميزانية

الجباية البترولية ضمن إجمالي 
70707070707065.561.648.7اإليرادات

السياســــــات و التنبــــــؤات ةمديريــــــ.* 33، ص، مرجــــــع ســــــبق ذكــــــره13/2013صــــــالح صــــــالحي، مجلــــــة العلــــــوم االقتصــــــادية و علــــــوم التســــــيير، العــــــدد : باالعتمــــــاد علــــــى: المصــــــدر
.2015قانون المالية ، 2012،2013،2014

%التطور النسبي لإليرادات العامة ضمن الناتج المحلي اإلجمالي و إجمالي اإليرادات  الوحدة : 02-06شكل ال

نفس المصدر أعاله : المصدر
الوظيفي للمالية العمومية من خـالل تركيـز التسـيري الريعـي علـى املسـامهات املرتفعـة األداءعلى تغييب التكامل يف أعالهتدل املعطيات 

و احمللـي انطالقـا مـن تصـور فكـري اإلمجـايلالكليـة بنسـب عاليـة طيلـة مراحـل التنميـة و كـذلك يف النـاتج اإليراداتللجباة البرتولية يف 
أهـمو اإلمجايلمن الناتج احمللي ¼ من الصادرات و نسبة %98تتجاوز ريعي يعترب احملروقات نعمة من اهللا، ميكن اعتمادها بنسبة 

ـــزام أوالكســـب املبـــدع و التعمـــد الواضـــح يف عـــدم قـــول احلقيقـــة ومـــيش النشـــاط اجلـــاد و إقصـــاءامليزانيـــة العامـــة مبقابـــل مـــورد يف  االلت
اجلبايـة إيـراداتقانون املالية يتعمـد يف تقـدير ريأطتو ليس حقيقي كون إداريبالشفافية لدرجة ان عجز املوازنة هو عجز تسيري ريعي 

ي ابتعـاد أ2009-2001دوالر 112يف وقـت يتجـاوز ،بعد ذلكدوالر للربميل 2007،37إىل غاية دوالر19البرتولية على 
الرتتيب وهي التبعية اليت تدعم)على اقل تقدير%81إىل%63(الدولة الريعية عن الرتشيد و احلقيقة و الشفافية بنسبة ترتاوح من

الصــناديق املاليــة للمــوارد و 45مــن 22املــوارد يف الشــركات اململوكــة للدولــة إدارةمؤشــر ، و 1يف مؤشــر امليزانيــة احلكوميــةاملتــدينالعــاملي
اإلنفـاقالسـحب ليسـت واضـحة و قـراراتأنـإجراءاتالضـعيف و األداءمبالحظـات 23من 20يرادات اإلالطبيعية صندوق ضبط

.من ھذه الرسالة01- 02راجع الجدول 1
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حـىت )%81إىل%63(، مما جيعل من نيل ثقة السكان تتوقف على التقيد بالشفافية و احلقيقة بنسبة ال تقل عن1ال تتقيد بالقواعد
.يكون سندا للتنمية املستدامة

يسـتمد تصـور هـذه : المستدام للرفع من الطاقـة الجبائيـة الكليـة الحقيقيـةو تجديد الوعاء الجبائي الشامل و آليات تنويع : ثانيا
يف الــدفع لتحقيــق التنميــة الشــاملة املســتدام كمحــرك أساســيبــني التمويــل و االســتثمار األساســيةليــات مــن مقاربــة عالقــة الــرتابط اآل

علــى النظــام اجلبــائي و دوره الرائــد ووزنــه النســيب الكبــري يف جمــال النمــو باإلســقاطاملســتدامة، و مكانتهمــا يف منظومــة احلكــم والدولــة 
و على )يف تعزيز احلصيلة اجلبائية و يف جماالت ختصيصها(، على املستويني الكلي 2اإلنفاقالطويل  املدى و مصادر الدخل و منافذ 

إىلذلـك نسـتند إىلباإلضافة)خرىدميومتها من جهة أة االقتصادية ويف حتفيز و تشجيع و ضمان تنافسية املؤسس(املستوى اجلزئي 
، يف التحــول إىل اقتصــاد مؤســس علــى املعرفــة و التنــوع الصــناعي مــن 2030حتقيــق توصــيات خمطــط الرؤيــة الوطنيــة اجلزائــر إمكانيــة

:خالل االلتزام بثالثة اسرتاتيجيات ممثلة يف
.مجايلرؤية وطنية حول اإلصالح اإلإجيادوجوب √
.دعائم بنية احلوكمةتأسيسادةإع√
ادمـة يرتكـز علـى سـنة ق20غايـة عشـرين إىليف السـنة و %7مـن ابتـداءً اإلنتاجعوامل إمجايلتشكيل بنية مالئمة لنمو دائم يف √

لصحة و يئة األصالح التنوع الصناعي وإ يم و ا تعل اع ال .3راضيقط
تشـمل السياسـات االقتصـادية اهليكليـة : آلية إطار اإلصالح الشامل للسياسات الهيكلية بما يوسـع الوعـاء الجبـائي المسـتدام) أ

به ائيـــة خليـــارات اقتصـــادية جـــل الطويـــلقـــدم االقتصـــادي و االجتمــاعي يف األاملخطــط الشـــامل الـــذي يســتهدف حتقيـــق الت ـ ـفة شـ بصــ
ـة و يئـة الطويـل ختـص السياسـات الصـناعية و لغ كربى مـن املـال العـام علـى املـدىتتطلب ختصيص و استخدام مباأساسية اعي تم االج
و صــناعة املاليــة إعــدادالشــمول و التكامــل يف إطــارو هــذه املقاربــة تتطلــب الــتحكم يف التقــديرات يف 4و الســكان و التعلــيماإلقلــيم

مل يســتطع التنبــؤ ملــدة ســنة و توظيفهــا زمانيــا و األمــةمبــوارد العامــة لعــالج الطــابع اهليكلــي احملــدود يف بنــاء قــرارات االستشــراف و التوقــع 
لفصـــل بـــني واحـــدة بـــدليل ثنائيـــة قـــانون املاليـــة الســـنوي و التكميلـــي، و ثنائيـــة اختـــاذ القـــرار اذ علـــى املســـتوى املؤسســـايت مت تبـــين مبـــدأ ا

املؤسسـات الرمسيـة الظـاهرة ية الختاذ القـرار خـارج اهلياكـل و السلطات القانونية و التشريعية و التنفيذية، لكن عمليا متارس السلطة الفعل
اتمــع و تطلعاتــهإىلأدىممــا بــل داخــل الــدوائر الضــيقة،  ـة  نميـ ـن ت دال مـ ـ تها بـ ـالحي ـة و صـ لدولـ ـة ا نميـ هــي الصــفات الــيت طبعــت ، و 5ت

:التنمية مما تقتضي العالج على النحو التايلمراحل
واملتمثل يف توسيع القطاع العام ملؤسسة الدولة من خالل االستثمارات :تحرير األداء االقتصادي من تبعية التوجه السياسي)1-أ

العموميــة املرتكــزة علــى اجلبايــة البرتوليــة ومنــو املؤسســات اخلاصــة املرتبطــة بعالقــات املصــاحل الســلطوية وامللتفــة علــى النفقــات العموميــة 

.21، مرجع سبق ذكره، ص 2013مؤشر إدارة الموارد لعام 1
.63اتیجیة التنمیة ، مرجع سبق ذكره، ص السیاسة الضریبیة و إستر: عبد السالم أدیب2

3Programme de partage des connaissance ,Mise en place de la vision nationale de l’Algérie 2030, op-cit, p p 124-166.
.40مرجع سبق ذكره، ص: فرحان سید محمد و محمد عباس محرزي4
.142بادیس بن عیشة ، نشأة الدولة و االقتصاد في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص 5
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بـاملوازاة مت التخلـي و 1يـة لصـاحل النشـاطات التجاريـة املضـارباتيةبداعتغييـب القطاعـات اهليكليـة الصـناعية واإلو بتخصـيص املـوارد الريعيـة 
التوســع يف نظــام إىلللمراقبــة و املســاءلة عــن الوعــاء اجلبــائي احلقيقــي كــأداةاجلبــائي وفقــا ملســك احملاســبة القانونيــة  اإلخضــاععــن نظــام 

.ل جلباية التنمية املستدامة التقدير اجلزايف الذي ال ميكن كشف الوعاء الفعلي الذي يضمن استدامة التموي
املؤسســة اجلبائيــة إلجيــادســعي املصــاحل اجلبائيــة العاديــة إن: وضــع سياســة صــناعية مناســبة و تنويــع النســيج االقتصــاديآليــة)2-أ

ملؤسســة خاصــة معاجلــة ســة الفاعلــة يف ظــل دولــة القواعــد و املؤسأســسيرتكــز علــى وضــع أنالفاعلــة مــن منطلــق الزبــون حمفظــة، جيــب 
اجلبائيـة نح عديـد االمتيـازات االقتصـادية واملاليـة و ، يف مـ2قـانون لالسـتثمارأولمـن ابتـداءالدولة اليت تصـنع القطـاع اخلـاص أو، الدولة

املؤسســات العموميــة الــذين اختــاروا إطــاراتهــذا القطــاع تضــخم بفعــل فئــة أنمــن ذلــك األخطــرارتباطهــا بالصــفقات العموميــة و و 
يت جتمـع العالقـات التفصـيلية الـها السابق يف ظل االرتباط املتعدديري سقطاعات يدركون طرق تسيريها حبكم تيف اخلوض يف االستثمار 

اــا  أعو ـة و لدوـل اص با ـ اخلـ اع  ـ قطـ ل اتمــع أنابــة وال غر ، 3مســال مــن العالقــاتوضــعيات ريــع و هــي جتســيد مــادي لرأأــاا ـع  دولــة أنيطـل
الصناعة و )لرياضي(اتمعية كالفالحة و التنمية الريفية لدارس الطب و مؤسسة اجلماركاإلسرتاتيجيةتسند تسيري القطاعات األوامر

جعلـت مـن أنْ و مشل ذلك ،الفاعليةأوالعمومية دون اعتبار للكفاءة األشغالالتجارة و الطاقة و واالجتماع و )لدارس علم النفس(
ينظــر لعالقــات البيئــة )دارس الطــب(ينظــر لالقتصــاد اجلزائــري و)س الكيميــاءر اد(عمــل بــدون ختصــيص فتجــد أربــابزبــائن النظــام 

أربـــاب العمـــل، ويف ظـــل هكـــذا وضـــع يتعطـــل األداء التمـــويلي تتســـع تلـــك العالقـــات الزبونيـــة لتمثـــل الدولـــة دبلوماســـيا مـــن ، و التنميـــةو 
ل غـض الطـرف عـن التهـرب اجلبـائي و مـنح مزيـد ختفـيض الضـغط اجلبـائي مـن خـالإىلاالستثماري لصاحل النظام الريعـي الـذي يلجـا و 

الشــامل 4اإلصـالحالعمــومي تقلـص مـن فاعليــة اإلنفـاقمـن التحفيـزات بــدعوى تشـجيع االسـتثمار و خلــق طبقـة مـن املســتفيدين مـن 
.للسياسات اهليكلية و بالتايل جيب معاجلة تلك املعوقات من مدخل هيكلي مندرج على املدى الطويل

حتفيـز وتشـجيع األمـرمـن اجـل ضـمان النمـو االقتصـادي املسـتدام يتطلـب : من اقتصاديات الفسـاداألعمالتطهير مناخ آلية)ب
مــن اقتصــاديات األعمــالمــن تطهــري بيئــة ابتــداء، األجنــيبأواالســتثمار احلقيقــي يف خمتلــف قطاعــات النشــاط اخلــاص و العــام احمللــي 

إرســاءإعــادةمـن خــالل "ف الرشــوة واالخــتالس، و هـدر املــال العــام، سـوء اخلــدمات العموميــةالبريوقراطيــة، تكـالياإلجــراءات"الفسـاد 
احملاســيب و حتمــل باإلفصــاحيف مــنح االســتثمار و االلتــزام اإلداريــةاإلجــراءاتدعــائم احلكــم الراشــد بــااللتزام بتطبيــق القــانون وشــفافية 

:ةاجلزئية التالياآللياتاملسؤولية االجتماعية من خالل 
األداءإنّ : "زائــريالجاإلنتــاجخلــق القــيم المضــافة ، تــوفير مناصــب الشــغل، تنويــع "الحقيقــي مرافقــة االســتثمارآليــة)1-ب

ملضــافة و املــوفرة ملناصــب احملققــة للقــيم ااألنشــطةيتســع ملرافقــة االســتثمار احلقيقــي ملختلــف أنْ املتكامــل للنظــام اجلبــائي الراشــد جيــب 
مع االستفادة من  "استهلك جزائريجزائري و أنتج"للمنظومة احلقيقية اليت حتقق تأسيسااملقلصة لتبعية الواردات االستهالكية الشغل و 

Résultats définitives du périmer recensement، توزیع المكلفین حسب نظام اإلخضاع الضریبي و حسب قطاع النشاط)10- 03(راجع الجدول رقم 1
économique.

.المتعلق باالستثمار و فتح رأس المال الخاص66- 844، و االمر 63-227القانون رقم 2
3Djilali laibes : capital privé et patrons d’industrie en Algérie 1962-1982, C.R.E.A , 1984 , p 124.
4F.tahalite : pour en finir avec la rente, colloque banque mondiale, paris, http/www.algeria-watch.org  le 21/11/2003.



آليات ترشيد نظام جباية التنمية الشاملة المستدامة بالجزائر..………………الفصل السادس

-319-

تـرتابط و تتكامـل مـع عديـد القطاعـات أنْ 
"الغــاز الصــخري والبــرتول الصــخري "غــري التقليديــة والصــناعات البرتوليــة "...الصــناعة، الطاقــة، النقــل، الفالحــة"الدوليــةأوالوطنيــة 

ام و  تج إطـاراالسـتثمارية املتعـددة يف و املبتكـرات التمويليـة و اإلسـالميةالصـناعة املصـرفية املاليـة و التكنولوجية املستقبلية و اإلبداعيةمن
توســيع الوعــاء إىلذات العالقــة للوصــول  األطــرافالنشــر الواســع للمعلومــة التمويليــة و االســتثمارية لكــل ضــوابط التبســيط والشــفافية و 

التصـــور املتكامـــل املســـند مبعـــايري الرتشـــيد لبلـــوغ املســـامهة الكليـــة احلقيقيـــة للطاقـــة اجلبائيـــة يف النـــاتج إطـــارالشـــامل يف اجلبـــائي الكلـــي و 
.احمللي بالشكل املستداماإلمجايل

األنشـطةفـي خلـق داعاإلبـادرة و ضمانات حريـة المبـ(التوسيع و التكامل بين الجباية العادية و الجباية البترولية آلية)2-ب
يف اإلنصـــافضـــبط املنظومـــة املؤسســـية مبعـــايري العدالـــة و األمـــريتطلـــب : )تنويـــع المنتجـــات بمـــا يوســـع الوعـــاء الجبـــائي الشـــاملو 

متعــددة و متجــددة و بتــوفري أنشــطةبإجيــادضــمانات حريــة التســيري يف القطــاع العــام و اخلــاص بتشــجيع الكفــاءات التســيريية املبــادرة 
و التحويــل و التصــدير و االســتهالك، انطالقــا مــن تصــحيح التصــور الفكــري اإلنتــاجيف األساســية

الوعـاء اجلبـائي إسـرتاتيجيةإرسـاءالدولية، و بالتايل األسواقمن اجل التصدير و اخرتاق اإلنتاجإىلالواردات إحاللمن اجل اإلنتاج
اإلسـالميةالتمويل و االستثمار غـري التقليـدي الـذي تنتجـه املاليـة أنشطةالبرتولية و األنشطةالعادية و األنشطةاملتكامل من الشامل و 

اجلبايـة العاديـة حمـل اجلبايـة البرتوليـةإحـاللككل متكامل عوض االستمرار يف التصور القاصـر، األخضرالتمويل و االستثمار أنشطةو 
، و الـيت 1لواحقهـااخلليفـة بنـك و إمرباطوريـةاص الـومهي علـى غـرار بايـة البرتوليـة يف خلـق القطـاع اخلـدات اجلعائإهدارواليت تسببت يف 

مـن عشـرين أكثرأهدرتو البناء و كذلك فضيحة مؤسسة طونيك اليت اإلسكانمتويلها كان من املال العام و من قطاعات أنتبني 
القـانون بشـكل بإنفـاذو ذلـك يف غيـاب معـايري احلكـم الراشـد "بنـك الفالحـة و بنـك التنميـة الريفيـة"أمـوالأامليار دج و تبني ألف

األداءحــىت مــن اجــل ضــمان و األمــوالعــن اســرتداد تلــك اإلفصــاحتلــك الفضــائح و غريهــا و دون شــفاف علــى كــل املتســببني يف مثــل 
.من منافذ الفساداألعمالتطهري بيئة و جتسيد قواعد احلكم الرّاشد و إرساءذلك هو أساسنّ ظيفي جلباية التنمية املستدامة فإالو 
تسـتند هـذه :لرافع للطاقـة الجبائيـة الكليـة الحقيقيـةلاالبتكار الصناعي االقتصاد المؤسس على المعرفة و ىلإالتحول آلية)ج

لإلبـداعالتعليميـة و املعرفيـة و توجيههـا اإلمكانيـاتإىلاملتقاربـة بالبيئـة اجلزائريـة و ة مـن النمـاذج التنمويـة الناجحـة و االستفادإىلاآللية
ليـات اجلزئيـة ، وذلـك يتطلـب اآل"...التعليمية، التكنولوجية، الثقافيـة، الصـحية واملعلوماتيـة"واملنتجات املبتكرة األنشطةالتجديد يف و 

:التالية
املعرفـة إنتـاجالتمكـني مـن ارات يف ميـادين التعلـيم العـايل والتخصصـي والتـدريب و تعد االسـتثم: التمكين من اقتصاد المعرفة)1-ج

القـدرة علـى التمكـني ة، الناضـبة، وقـد بينـت املعطيـات الدوليـة أنّ حقيقية للمـوارد الريعيـبدائلجبائية متطورة ومستدامة التوسع و أوعية
:و الصناعي كما يبينه اجلدول التايلمة، و يف الرفع من معدالت النماحقيقية يف تعزيز التنمية املستدآلياتمن اقتصاد املعرفة تشكل 

.، و سمیت رسمیا حسب مسئول جھاز حكومي التزلبیحة الكبرى2003انظر كتاب مؤسسة الخبر، الصادر: سمیت بإمبراطوریة الفساد إعالمیا1

www.algeria-watch.org
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.2006-1987بط بالنمو الصناعي للفترة تصنيف الدول وفقا لمؤشر النشر المرت: 04-06: الجدول

نشر المقاالت في الدولةتصنيف الدولة
2006

مضاعف 
النمو

بلد متطور
22380X23كوريا الجنوبية

19290X18الهند

13000X52البرازيل

بلد مرشح للتطور
3710X28ايران

3850X10جنوب افريقيا

بلد متوسط
860X6المغرب

730X5الجزائر

Source: meek.V.L. teichler v, kearing , 2009.

ّ و  الـذي يسـاهم يف التنويـع الصـناعي التصنيف الدويل لدرجات التطوير هو التمكني مـن اقتصـاد املعرفـة و أساسأنّ أعالهاجلدول يبني
ف مــا ضــع31إىلالتحــول و 

ونفــس املالحظــات لكــل مــن اهلنــد عشــرون ضــعفثــة و صــناعي للنمــو املســتدام مبعامــل ثالحيقــق مضــاعف تنتجــه اجلزائــر مــن املعرفــة، و 
، 1اإلقلـيمهذه احلقائق مأنّ رغم ة الدولية بفعل اقتصاد املعرفة، و من الفاعلني على الساحأصبحان الربازيل الذيْ و 

.بدونهأواملسايرة مت تغييبها بقصد للمواكبة و آلياتلكن رسم 
املتكامل لنظام جباية الوظيفي الشامل و األداءإنّ : لتحقيقي التنمية المستدامةكأساساالعتماد على التنمية البشرية  آلية)2-ج

تلـك التنميـة املسـتدامةأبعـادمواكبـة إطاراالجتماعي واحلمائي للبيئة يف األداءالتمويلي والتحفيزي و األداءالتنمية املستدامة يوازن بني 
نميــة البشــرية يــرتبط التآفــاقالتحــول يف أنّ ولــذلك بينــت جتربــة العديــد مــن البلــدان ،مل تكــن بشــريةإنْ التنميــة الــيت ال تكــون مســتدامة 

:2للتنمية هيأساسيةبثالثة حمركات 
توسـيع الفـرص إىلتسـعى أنْ و اإلنسـانالسياسات اهليكلية اليت جتعل حمورها أولوياتالقوية يف املبادرة يف تصحيح "اإلمنائيةالدولة √
لـيس ملحقـا األخـرىاخلدمات العامة يف جماالت الصحة والتعليم و األفرادمني احلماية من االنتكاسات بتعزيز االستثمار يف قدرات وتأ

"...لعمليات التمويل هو جزء ال يتجزأ منها 
اتمعيــة ال يتوقــف عنــد فكــرة امليــة يف التمكــني املعــريف و العاألســواقاخــرتاق √ ات  ـ اجـي احل ـة  ىلإالــواردات بــل يتعــدى ذلــك إحــاللتلبـي

الـدويل، واالنـدماج الـدويل يف املسـايرة والتعـاون األعمـالمنـاخ كتساب اخلـربة يف جمـال املنافسـة و ة و ا التجارة اخلارجيأماماحلواجز إزالة
.التكتالت االقتصاديةو 

.9المخطط الوطني لتھیئة اإلقلیم ، مرجع سبق ذكره، ص 1
.، مرجع سبق ذكره2013تقریر التنمیة البشریة لسنة 2
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نجح دون االلتــــزام بتكــــافؤ الفــــرص تــــأنْ االســــرتاتيجيات التنمويــــة ال ميكــــن أنّ احلــــزم يف السياســــات االجتماعيــــة حيــــث االبتكــــار و √
الرتتيــب العــاملي علــى جــدول دليــل التنميــة نّ العامــة، بــاجلودة واملعــايري الدوليــة، ووفقــا لتلــك احملركــات فــإوتــأمني اخلــدمات اإلنصــافو 

:البشرية يبني املعطيات التالية
.2012-1990ترتيب بعض الدول على مؤشر دليل التنمية البشرية : 05-06الجدول

البلد
%دليل التنمية البشرية 

متوسط نصيب الفرد من الدخل 
دولة96الترتيب من الوطني

2012-1990الفترة الترتيبالمؤشر19902012

0.790.9063.6014.28كوريا الجنوبية

0.630.7036073.617ماليزيا

0.560.7235102.533تركيا

0.520.7134.4120.169الجزائر

0.590.7334.1141.750البرازيل

0.470.5524.6454.75الهند

.، بتصرف66، ص 2013تقرير التنمية البشرية لسنة : المصدر

اجلزائر حققت نتائج هامـة يف الرتتيـب علـى مؤشـر دليـل التنميـة البشـرية بـدليل ترتيبهـا متقدمـة أنأعالهيالحظ من معطيات اجلدول و 
قواعــد العدالــة إرســاءمــا متّ إذااملتاحــة يف حتقيــق التنميــة املســتدامة، اإلمكانيــاتهــو دليــل علــى دولــة، و 96مــن 12الـدول الناميــة يف

اإلنصــافاملتكامــل لوظــائف النظــام اجلبــائي الراشــد يف حتقيــق و الشــاملاألداءبإعمــالالتوزيعيــة يف نصــيب الفــرد مــن الــدخل الــوطين 
.األعمالما يرتتب عليه من حتسني جاذبية مناخ اجلبائي، و 

:2030فــاقبآاإلجمــالياتج المحلــي التنبــؤ بــالرفع المســتدام مــن الطاقــة الجبائيــة الحقيقيــة ضــمن نمــو النــالتقــدير و آليــة)د
، مــن خــالل 2030ســنويا ضــمن الرؤيــة الوطنيــة جلزائــر %7مــو املســتدام يف النــاتج الــداخلي الــوطين مبعــدل مواكبــة لنمــاذج معــدل النّ 

التنبؤ بالرفع املستدام من الطاقة اجلبائية الكليـة ايف يتطلب مواكبة التقدير و القطاعات فان ذلك املخطط االستشر التنوع االقتصادي يف
:التاليةاآللياتاحلقيقية من خالل 

ــة)1-د ، تبــني 2030الدراســات الــيت مت اعتمادهــا يف خمطــط الرؤيــة الوطنيــة جزائــر إن:2030بآفــاقمعــدل النمــو القطــاعي آلي
مـاإسنة قادمة من خالل مناذج التنبـؤ 20و بشكل مستدام خالل %7بة سنباإلمجايلو يف الناتج الداخلي حتقيق معدل منإمكانية
تلـك إدخـالبـدون أوضـعيفة أومتوسـطة أويف ظـل تغـريات سـعر البـرتول مرتفعـة ،األساسـيةت هيكلية على القطاعات تغريابإدخال

:للجدول التايلا غريات اهليكلية وفقً الت
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.(%)2030جدول النمو القطاعي التنبؤي : 06-06لجدول ا

القطاعات

مع تغيرات هيكليةبدون تغيرات هيكلية

في ظل نمو سعر 
%4.7البترول 

في ظل معدل 
متوسط لسعر 

%2.8البترول ب 

في ظل سعر بترول 
%0ضعيف ب 

في ظل نمو سعر 
%4.7البترول 

في ظل معدل 
متوسط لسعر 

%2.8البترول ب 

في ظل سعر بترول 
%0ضعيف ب 

8.38.89.38.58.99.2الفالحة

8.38.89.311.311.812.3الصناعة

8.38.89.37.88.78.6الخدمات

8.38.89.38.38.89.3خارج المحروقات

4.62.804.62.80المحروقات

الناتج االجمالي المحلي 
$بالمليار

777777

1.11.11.11.11.11.1....التزايد

–اإلجماليالناتج المحلي 
5.95.95.95.95.95.9- عدد السكان

Source ; mise en place de la vision nationale de l’Algérie 2030, p142.

مـن ابتـداءسـنويا %7التنموية ميكن حتقيقها من خالل معدل منـو داخلـي بنسـبة 2030اجلزائر أنأعالهتوضح املعطيات باجلدول و 
ضــعيفة للمحروقــات أســعارالكليــة حــىت يف حالــة األساســيةذلــك املعــدل يعتمــد علــى القــيم املضــافة يف القطاعــات نوأ2010ســنة 

ت يف قطاعـــات الفالحـــة والصــــناعة مضــــافة خـــارج احملروقـــااالقتصـــاد املعـــريف و التنـــوع الصــــناعي ميكـــن مـــن حتقيـــق قـــيمإىلفـــالتحول 
)%10.7إىل%26.7(من لمحروقات مرتاجعة ليف ظل توقع مسامهات %89.3إىل%73.3اخلدمات مبعدالت ترتاوح بني و 

واكبـة لتلـك مو 20301آفـاقيف سـاكن 44645000عدد سكان مليار دوالر و 6559.7بقيمة إمجايلناتج حملي إىلللوصول 
.املستدامةاإلضافةة اجلبائية احلقيقية ميكن من حتقيق اقن الرفع املستدام من الطالرؤية االستشرافية فإ

انطالقـا مـن املسـامهة احلاليـة و أعـالهباالسـتناد للمعطيـات : معدل الرفع المستدام من الطاقة الجبائيـة الكليـة الحقيقيـةآلية)2-د
احمللـي اإلمجـايل، و يف ظـل معـدل منـو النـاتج 2%23.74بنسـبة متوسـطة 2014-2001للفـرتة اإلمجـايلللطاقة اجلبائية يف الناتج 

، 4%18.4مبعدل 2014-2000يف ظل تدين النسبة املتوسطة لتطور الضغط اجلبائي للفرتة ، و 3%15.2للفرتة نفسها مبتوسط 
، 2030فـع املسـتدام يف اجلبائية اليت تستوجب معدل الرّ ميكن من الرفع من الطاقة ملماثلة و وهو معدل ضعيف مقارنة باالقتصاديات ا
تقـدر بانطالقـا مـن املسـامهة العاليـة الـيتأيميكـن تقـديرها بالتناسـب %7احمللـي اإلمجـايلبنسبة مماثلـة للمعـدل املسـتدام يف النـاتج 

%8.2ادة بنسـبة متوسـطة زيـأي%31.9هـي %7بالتايل النسبة املواكبة ملعـدل و %5.2من يف ناتج حملي إمجايل 23.74%

1Programme de partage des connaissances, mise en place de la vision nationale de l’Algérie, op-cit , p p 140-144.
ي، مرجع سبق ذكره،  تم حسابھا من طرف الباحث بناءا على معطیات المدیریة العامة للضرائب، وإبراھیم بن علي، مدیر العالقات واالتصال، آفاق النظام الجبائ2

.30ص 
.21، ص 5صالح صالحي، تأثیر البرامج االستثماریة العامة على النمو ، مرجع سبق ذكره، جدول رقم : المتوسطة للفترة باالعتماد على تم حساب النسبة3
.باالعتماد على إحصائیات مدیریة السیاسات و التنبؤات و الدیوان الوطني لالقتصاد4
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قابة و اجلاألوعيةميكن حتقيقها انطالقا من بتصور أنهو  توسـيع الوعـاء اجلبـائي للماليـة اجلبائيـة و اإلجـراءاتتبسيط بائية احلالية بتفعيل الّر
معطيــاتاالستشــراف يف ميكــن توضــيح البيئــي و كــذلك ضــبط الوعــاء عامليــا، و %25إىل15مــن الــيت حتقــق معــدالت منــواإلســالمية

:باجلدول التايل
.2030معدل نمو الطاقة الجبائية الكلية الحقيقية التنبؤي : 07-06الجدول 

**الفارق المتوقع**2030الطاقة الجبائية المستدامة %*2014-2000الطاقة الجبائية المتوسطة %البيان

23.7431.98.16اإلجماليضمن الناتج المحلي 

40553.5القطاعيةضمن القيم المضافة 

132الشاملةاألوعيةالرقابة الجبائية على 

0.0110.9الوعاء البيئي

03.563.55المالية االسالمية

*.mise en place de la vision nationale de l’Algérie 2030, p p 139-141 ;الباحث بناءا على إعدادمن : المصدر

2011الرقابة الجبائية لسنة تقرير مجلس المحاسبة حول *

.مديرية التقديرات و التنبؤ* 
.لمعدل النمو السنوي للمالية اإلسالمية حث باالستناد للمعطيات السابقة و توقعات البا**
ّ و  يتجــاوز ميكــن حتقيقــه بــل ، 2030بآفــاقتقــدير النمــو املســتدام يف الطاقــة اجلبائيــة الكليــة احلقيقيــة أنأعــالهمعطيــات اجلــدول تبــني

:يف منظومة جباية التنمية املستدامة من خاللاإلمجايلمواكبة املعدل املتوسط للناتج احمللي 
.من جممل القطاعات%55إىل%40التنويع االقتصادي املرتكز على املعرفة و االبتكار يرفع من مسامهات القيمة املضافة من √
%3إىلالرفع منها الشامل و لى الوعاء الكلي قابة اجلبائية عتفعيل الرّ √

%1حدود إىلاألخضراالستثمار ضبط ومراقبة الوعاء البيئي و √

.مبا ميكن من رفع الطاقة%3.55باإلسالميستثمار االواالستفادة من التمويل و اإلسالميةمنظومة املالية إقامة√
.ذات العالقة لتحقيق التنمية المحلية المستدامةاألطرافترشيد الجباية المحلية و آليات: المطلب الثاني

ب  ترشــــيد منظومــــة جبايــــة التنميــــة احملليــــة املســــتدامة  وضــــع آليــــات األداء الــــوظيفي الشــــامل ملتطلبــــات اخــــتالل متوقــــع الســــكان يتطلّــــ
مــن الســكان يف اهلضــاب %28مــن الــرتاب الــوطين و%4مــن الســكان يتجمعــون يف الشــمال علــى مســاحة %63(والنشــاطات 

أوتلـــك االخـــتالالت إنّ . 1)مــن الســـكان%9إالمـــن الـــرتاب الـــوطين %87ال يتواجــد يف يف حـــني%9العليــا علـــى مســـاحة 
املشـكل يف كيفيـة املوارد البشرية موجودة  واملـوارد املاليـة جمنـدة وقـدرات التنميـة قائمـة وسـيكون (املتاحة اإلمكانياتتقابلها التحديات

نّ بــأاملتـأخرواالعـرتاف اإلقـرارانـت فك،2015نظرتـه ســنة أمـا2010هـذه رؤيـة نظــام احلكـم سـنة 2)رض الواقـع علـى أسـتعماهلاا

5ص مرجع سبق ذكره،:المخطط الوطني لتھیئة اإلقلیم1
61ص ،المرجعنفس2
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املناقض ليس ملبادئ احلكـم الراشـد فحسـب بـل ) البرتول-التخلف(بل يرتبط خباصة التسيري الريعي املشكل ليس يف كيفية االستعمال
بإعـادةيلتـزم الدولة شـريكنّ واليت ترتكز على أ2030اإلقليمللقواعد القانونية اليت سنتها مؤسساته مبا فيها رؤية االستحقاق لتهيئة 

املنتخبـني احملليـني سـند قـوي للـبالد (ملـدة مخـس سـنوات لتعـرتف   تـأخرتلكنهـا ،1لشـراكةالتشـاور واملشـاركة وااإلقليميةخلق العالقة 
اـــال أنوالبـــد  تح  ـ ترجـــع للمنتخبـــني احملليـــني الصـــالحيات نْ للتنميـــة لـــذلك حـــان الوقـــت ألللمســـامهة يف املســـار اجلديـــدأمـــامهميفــ
ميكـن املسـتدامةاحملليـةلتحقيـق التنميـةواألطـراف ذات العالقـة احملليـةاجلبائيـةآليـات ترشـيدنّ ا من هذه املعطيات فإانطالقً ،2)الكاملة

:تصور فيما يلي
.آلية ترشيد العالقة بني املسري احمللي واحملاسب العمومي يف إطار الرتشيد الشامل للمالية العامة الوظيفية√
.لإلطراف ذات العالقةةبتوسيع املسؤوليآلية احملافظة واحلماية للمال العام وجتويد اخلدمات العمومية √
ترشـيدنّ إ: آلية ترشيد العالقة بين المسير المحلي والمحاسب العمومي في إطار الترشيد الشامل للمالية العامة الوظيفية: والأ

قابيــة األخــرى املرافقــةالرّ و صــاحل التمويليــة املو ،)بلديــة أو والئيــة أو جهويــة(العالقــة بــني املصــاحل اإلداريــة احملليــة كهيئــات عموميــة قاعديــة 
ومصــاحل امليزانيــة واخلزينــة العموميــة وعلــى رأســها املصــاحل اجلبائيــة

احملليـة صـفة األمـر العموميـة اهليئـة مسـؤول أو لقـانون الـذي ميـنح رئـيس البلديـةله وطبقـا فإنّـ، املسـاءلةضبط جماالت احملاسبة و يفالزاوية
اموعـة احملليـة ال  رف ألمو لص أمـني اخلزينـةالقـابض البلـدي أو أمـني اخلزينـة البلديـة أوأنّ و بـإدارة األمـوال العامـةمح لـه ال يسـلكـن، با

نوط به احملافظة على اإليـرادات العامة احمللية واملا بتسيري األموال هو املخول قانونً و احملاسب العموميتصفون بصفةيينالذ، همالوالئية
:آلياتإرساءيستوجب مما،النفقات العموميةو 
مـن خـالل  اآلليـةوميكـن تفصـيل تلـك :آليـة الضـبط المؤسسـي لعالقـة الجبايـة المحليـة والتنميـة المحليـة والمبـادئ الترشـيدية) أ

:مايلي
وتلـك احملصـلة لصـاحل الدولـة، كرس املشرع اجلبـائي الثنائيـات اهليكليـة املتداخلـة بـني اجلبايـات احملصـلة لصـاحل:الجباية المحلية) 1-أ

جديـدة إداريـةللهيئـات تأسيسـهمـن ذلـك واألخطـرللتصـنيف مضـبوطةمعـايري أودون االلتزام مبفهوم حمدد وواضـح ماعات احملليةاجل
أــاالقـانون اجلبــائيأومنة يف الدســتور تضــغـري م ـة ب احمللـي ـة  اجلباي ـف  تعرـي ــ"ومت  ا كــل اإليـرادات اجلبائيــة الــيت تعـود للجماعــات احملليــة وفًق

اهلادفــــة إىل التــــأثري علــــى املؤشــــرات االقتصــــادية و يف إطــــار السياســــة اجلبائيــــة الكليــــة،ملبــــدأ إقليميــــة النشــــاط أو التخصــــيص اجلبــــائي
اا وأثرها املباشر على اإلنفاق احمللي، يئيةواالجتماعية والب تركيب امة و لع ية ا يزان امل ازن  تو وعلى االستثمار وعلى محاية واسـتقرار من خالل 

.3"مو االقتصاديالنّ 

107صمرجع سبق ذكره ،:المخطط الوطني لتھیئة اإلقلیم1
.مرجع سبق ذكرهالوزیر األول للحكومة الجزائریة عبد المالك سالل، 2

3Luisserven .Rodrigo. : Fiscal policy .stabilization .and Grouth-prudence .OR .abstinence; edited by
GUILLERMOE.PERRY-THE.WORLIDBANK. Washington.2008-p43
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املاليــة لدولــة تتمتــع بالشخصــية املعنويــة والذمــة هــي اجلماعــة اإلقليميــة القاعديــة ل:يتل يف البلديــة والــوتتمثّــ:الجماعــة المحليــة) 2-أ
تشــكل إطــار مشــاركة املــواطن يف و ،مكــان ملمارســة املواطنــةهــي القاعــدة اإلقليميــة الالمركزيــة و وأ1)حتــدث مبوجــب القــانوناملســتقلة و 

اشـد يف تعريـف اجلماعـة احملليـة املشـرع ينطلـق مـن مقاربـة احلكـم الرّ ضح مـن التعريـف القـانوين اجلديـد أنّ ويتّ ، 2)تسيري الشؤون العمومية
لكونـه يسـتند للوثيقـة و مشاركة املواطن يف تسري الشأن العام وهذا املدخل تسايره هذه الدراسةخالل مصطلحات ممارسة املواطنةمن 

4"البلديــة هــي اجلماعــة القاعديــة3)اجلماعــات اإلقليميــة للدولــة هــي البلديــة والواليــة( :القانونيــة العليــا يف الــبالد الــيت تــنص يف موادهــا

ا"و ـل  القــانون التأســيسونالحــظ عــدم ،5"مكــان مشــاركة املــواطنني يف تســيري الشــؤون العموميــةس املنتخــب قاعــدة الالمركزيــة و لــميثـ
.هي واليةهي دائرة والاليت الاإلداريةالدائرة أوللواليات املنتدبة 

أـافقـد عرفـت ،حبسـب املـداخل الـيت تناولتـهملصـطلحتعـدد تعريـف هـذا ا: التنمية المحليـة) 3-أ ـة ب احمللي ـة  نمي هـي العمليـة الـيت : (الت
ا والوحـدات احملليـة اقتصـاديً ،الرتقـاء مبسـتوى التجمعـات احملليـةلبواسـطتها ميكـن حتقيـق التعـاون الفعـال

وقد اعتـرب، 6"مة شاملة ومتكاملة يف منظو من منظور حتسني نوعية احلياة لسكان تلك التجمعات احمللية،اا وحضاريً ا وثقافيً واجتماعيً 
يف إطـار العوملـة املسـتندة إىل التنميـة مبثابة مثلث خطوط القـوى احلاليـةهيقتصادية واالجتماعية الدميقراطيةحتقيق التنمية احمللية االأن 

تشــكل دعــائم التنميــة تنمويــة حمليــةاومبــا يوجــد أقطابــ،طــار اجلمــاعي والكفــاءة اجلماعيــةواختــاذ القــرارات يف اإل، التضــامنية التشــاركية
.7يف إطار املنافسة الدميقراطية والتقييم االقتصادي واالجتماعي،الوطنية

ــ:الماليــة الوظيفيــةالمصــالح )4-أ ا للهيكلــة اإلداريــة املكلفــة بتطبيــق النظــام اجلبــائي وهــي املصــاحل اجلبائيــة اخلارجيــة لــوزارة املاليــة طبًق
وقابضـة الضـرائب املختلفـةمفتشـية الضـرائب املتعـددة:ومنهـاومراقبـة األمـوال العامـة إيـرادات ونفقـات عموميـةوتسـيري ،وحتصيالوعاءً 

كل هـذه املصـاحل هلـا مهـام أساسـية باعتبارهـا ،  8'العموميةوخزينة البلدية وخزينة املصاحل االستشفائية واخلزينة واملديرية الوالئية للضرائب
أو أمني اخلزينة البلـدي الضرائبأو من حيث كون قابض،التحصيل اجلبائي حسب االختصاص اإلقليميء و ا عن الوعاقانونً املسئولة

يف رســم دعامـة كـربىمنصـبهماوهـو مــا جيعـل مـنري املـال العـام واحملافظـة عليـهيتسـمــاو احمللـي،هـو احملاسـب العمـومي
تمايز الفاحملاسب العمومي حيظى بجلنة الصفقات العمومية احملليةاألساسية يفوملكانتهماخطط التنمية ومتويلها ووضع آليات حتقيقها 

ملنصــبه ولتكوينـــه اونظــرً واحملــافظ عليــه،محايــة املـــال العــام واألمــني عــنصـــاحب االستشــارة امللزمــةفهــو،النســيب علــى املســتوى احمللــي
االلتزامات القانونيـة واملاليـة املرتتبـة علـى احملاسـب العمـومي ، إنّ على املستوى احملليبالصرف رباملكانة الوظيفية لألمقارنة املبلدميومتهو 

ا مـن متاثـل قواعـد هـذه االلتزامـات وقواعـد احلكـم الراشـد، فاحملاسـب العمـومي ملـزم بـأداء انطالقًـ،ل دوافع االلتزام بـاحلكم الراشـدتشكِّ 

.7ص - 37المتعلق بالبلدیة ،الجریدة الرسمیة العدد : 2011جوان ،سنة 22المؤرخ في 10- 11من القانون رقم :المادة األولى 1
نفس المرجع السابقمن:02المادة 2
.2008من الدستور الجزائري ،لسنة : 14المادة 3
.2008من الدستور الجزائري ،لسنة : 15المادة 4
.من نفس المرجع: 16المادة 5
20،ص2001،اإلسكندریة ،مصر ةالجامعیالتمویل المحلي والتنمیة المحلیة،الدار:عبد المطلب عبد الحمید 6

7Stephan Trembley : Développement Local ;Economie Social, et Démocratie, presses de l’université du Québec, 2002, p5
إعادة ھیكلة المصالح الجبائیة الخارجیة لوزارة المالیة: ،المتضمن2003، المعدل ،والمتمم سنة 1998لسنة21- 90المرسوم التنفیذي : لإلطالع8
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) signe contradictoirement(ايوقع حمضر تسلم املهام حضـوريً ه أنْ اليمني القانونية أمام جهاز القضاء وجيب عند تنصيب
يم 

وكـل ذلـك جيـب تفصـيله يف حمضـر التنصـيب واسـتالم ،للعمليـات املاليـةاملختلفة وبيان بـواقي التحصـيل والبـواقي للـدفع وامليزانيـة العامـة 
ولكــل ذلــك فمهــام احملاســب العمــومي احمللــي كمســري ملاليــة اجلماعــات 1'ممــا يرتتــب عليــه اكتتــاب تــامني علــى مســؤوليته املاليــة،املهــام

مــر بالصــرف واملــنظم كونــه اآل،مــة ملهــام املنتخــب احمللــيعــد املنظاإلداريــة احملليــة، تنضــبط بقواعــد قانونيــة وإجرائيــة جبائيــة تتكامــل والقوا
.ألموال اجلماعة اإلدارية احمللية

:جتسيد تلك املبادئ يف الشكل التايلميكن : مبادئ ترشد العالقة بين المسير المحلي والمحاسب العمومي  ومجاالتها ) ب
والمصالح اإلدارية المحليةلمالية العموميةالعالقة بين المصالح اترشيدمبادئ : )03-06(الشكل رقم

.من إعداد الباحث: المصدر

إىلآليــةوتســند تلــك . لإلطــراف ذات العالقــةةالعــام وجتويــد اخلــدمات العموميــة بتوســيع املســؤوليآليــة احملافظــة واحلمايــة للمــال : ثانيــا
:الدعائم التالية

املنتخـب (مـر بالصـرف اآلاحملاسـبة العموميـة تعتـرب رابطـة قويـة للعالقـة اجلبائيـة بـني: تطبيق قانون المحاسبة العموميةبااللتزام آلية)أ
) إيـرادات ونفقـات(لرتشـيد األمـوال العامـة ) الوالئيـةقابض الضرائب أو أمني اخلزينة البلديـة أو(احملاسب العمومي و املسري املايل )احمللي

اليـةتشكل حجـر الزاويـة يف بنـاء عالقـات املصـاحل املفهي،وملعاجلة الفساد املايل واإلداري بتجفيف منابعه من مدخل االلتزام بالقانون
قـرارات اآلمـر بالصـرف (سيب عمومي يتطلب جتويد مداخالتـهنظام حما،كوا

اتمع احمللييف جتسيد أفكاره وبراجمه اليت انتخب من اجلها بتز  اد  فر ية أ ه واهلادفة لتحقيق منو اقتصادي دائم ومستمر مبـا حيولـ،كية غالب
كــل ذلــك حتــت منظــور ،حتمــي وحتــافظ علــى املــوارد البيئيــةو تمعيــة

لوصـول املوثوقية والبيانات األساسية اليت يتطلبها النظام احملاسيب العمومي ومعاجلاته بااللتزام طبقا ألحكامه الفنيـة والقانونيـة مـن اجـل ا

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة21- 90من القانون ): 51(و) 41(و) 34(المواد 1

آلیة لتحقیق التنمیة حكم القانون
المستدامة 

العاملتعزیز حمایة الما
لتمویل التنمیة

اإلنصاف الجبائي والعدالة 
االجتماعیة

الرقابة والمحاسبة 
والشفافیةوالمساءلة

حسن التكوین وتجوید 
العمل العام

اإلعالم و االتصال
والثقافة الجبائیة

والتحضر الوعي المدني
الجبائي

مبادئ حوكمة العالقة بین المصالح المالیة 
المحلیةإلداریةاحوالمصال
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ومتـنح األمـر بالصـرف اإلثباتـات القويـة املربهنـة علـى خدمتـه ،رجات هذا النظام اليت تليب حاجيات عديد اإلطـراف ذات العالقـةإىل خم
تقييم و مساءلة ومنها حتمية املساءلة االجتماعية عنـد مواعيـد االنتخابـات واملسـاءلة الدائمـة يف ضـمريه حـني للمجتمع العام عند أي

ن احملاسـبة العموميـة اآلليـة اهلامـة الـيت تفصـح عـئـذفتكون حينللمجتمع يف ميدان التنمية الشاملة املستدامة ؟يسال نفسه ماذا قدمت 
 ّ :من خالل اجلوانب التاليةواملبددين ألمواله العامةاملتقاعسنيماله وما عليه وتبني

:رقابة العامة الفاعلة على الفسادومية مدخل للااللتزام بالمحاسبة العم) 1-أ
دراسات متخصصة ملعاجلة الفساد احمللي املرتبط بعدم الكفاءة وعدم احلرص على محاية املـال العـام وخاصـة مـن قبـل اآلمـرين بالصـرف 

Essaid(لدى اجلماعات احمللية وقـد كتـب  Taib-مـذكرة حـول مشـاكل تسـيري البلـديات بعنـوان) املدرسـة الوطنيـة لـإلدارةأسـتاذ:
عوائـق حتقيـق التنميـة باعتبـار اآلمـر وهو ما يفتح أبـواب الفسـاد و ، 1نيغري مهتمو ن للتسيري ريمنتخبون غري حمض

األساســي لقيــادة قــاطرة التنميــة احملليــة اعتمــادا علــى حســن التكــوين والتأهيــل واإلعــداد لتحمــل املســؤوليات األول و ســؤولبالصــرف امل
ن عــدم التحضــري اجليــد وعــدم الشــعور باملســؤولية العامــة واعتبــار األمــر او ،حتقيــق التنميــة احملليــة املســتدامةاالجتماعيــة العامــة وأساســها 

الواقــع امليــداين للجماعــات الــذي كشــف عنــهدخل لتســلق الوظــائف العامــة هــو منبــع الفســاد وكأنــه عمليــة متــاجرة باملــال الفاســد كمــ
ـي ايــة التكــوين الــذي أقامتــه الــوزارة املكلفــة باجلماعــات احملليــة ســنة ،احملليــة ل األول آنــذاك أمــام املنتخبــني و صــرح املســؤ )2008(ففـ

مارســات الــيت أســاءت لصــورة اجلماعــات احملليــة عــن طريــق آليــات إن الدولــة عازمــة علــى وضــع حــد للم:ألهــم بلــديات الــوطن بقولــه
مـــن أصــــل هأنّـــلـــإلدارات احملليـــة ســــتعرف تشـــددا إذْ ن الرقابـــة علـــى النفقــــات العموميـــة أالســـري األجنـــع والشــــفاف للبلـــديات و تضـــمن 

هذا العجز تسبب فيه سوء من قيمة %65ما يقارب نّ أو ،مليار دج29وقد بلغ اا ماليً تعرف عجزً ) 1280(نّ إبلدية ف) 1541(
.2التسيري والتبذير وهدر و تبديد األموال العمومية

األمـر ال يتعلـق بالتـأثري اخلطـري نّ إ: التوعية القانونية والجبائية باألبعاد الخطيرة للفساد على السـلم والتماسـك االجتمـاعي) 2-أ
للفساد املايل على إهدار قـدرات حتقيـق التنميـة وتلبيـة احلاجيـات العموميـة للمجتمـع بـل يعمـق فجـوة العجـز التمـويلي ويرفـع التكـاليف 

فـــة للوصـــول إىل يتحـــول الفســـاد إىل ســـلوك اجتمـــاعي وثقاوأخطرهـــا أنْ ،لبيئيـــة لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامةاالقتصـــادية واالجتماعيـــة وا
اتمعية دون وجه حق ات  مكاني اإل غالل  ا يف مجيـع مناحيهـا ممّـويكـون مـدخال مـن مـدخالت العمليـات العموميـة،)املال الفاسد(است

وتصبح اإلمارة أفضل مناذج ممارسة التجارة ،يجيعل الفاسد
،قابـة اجلبائيـة العاديـة للنشـاطات ولألثريـاء اجلـددقابـة وأوهلـا الرّ تعطيـل الرّ ومعهـا ماذج تعددت هلدر املـال العـام والنّ ت مستعارة، بسجال

وقبــل ذلــك عــدم تفعيــل املســاءلة والتــدقيق احملاســيب العمــومي يف تســيري األمــوال العموميــة بتجــاوز القواعــد القانونيــة واحملاســبية العموميــة 
. بة على األنشطة التجارية وقطاع املال واألعمالقاوالرّ 

1Essaid.taib :note sur les problèmes de gestion de la commune .bulletin .no :05.CDRA.ENA.ALGER1990 p:07
، العدد لتسییر، مجلة العلوم االقتصادیة و علوم ا2011- 2008حوكمة الجبایة المحلیة كآلیة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة، حالة والیة المسیلة : العیاشي عجالن2

14/2014.



آليات ترشيد نظام جباية التنمية الشاملة المستدامة بالجزائر..………………الفصل السادس

-328-

ـــائي و تنشـــيط األطـــراف ذات العالقـــةآليـــة)ب ويتحقـــق ذلـــك بشـــرح ودراســـة : التنســـيق فـــي التطبيـــق الصـــحيح للقـــانون الجب
والتحصــيلمســتجدات قــانون املاليــة الســنوي أو التكميلــي يف جمــال الضــرائب والرســوم املســتحدثة للجماعــات احملليــة مــن حيــث الوعــاء 

وهو أمر بالغ األمهية يف ظل عدم التكوين املسبق ، االنتخابيةخالل فرتته حسابات التخصيص اخلاص و واالطالع على موارد ونفقات 
منهـا مهـام الـيتو تفعيل للهيكل التنظيمي للمصـاحل اجلبائيـةمن جهة، و من جهة أخرى لآلمر بالصرف على املهام املوكلة له بانتخابه

ق وهــو دور يتعّلــ،تواجــد بكــل مديريــة والئيــة للضــرائبقابــة اجلبائيــة املللرّ فرعيــةالاملديريــة مكتــب تنشــيط العالقــات العامــة بودور رئــيس
وعلــى رأسـها اآلمـرون بالصـرف لـدى املصـاحل اإلداريـة احملليـة واهليئــات ،بتنشـيط العالقـات العامـة والتوجيـه لكـل اإلطـراف ذات العالقـة

مــن دعــم اخلزينــة العموميــة يف تلبيــة احلاجــات و ،مــن النفقــات اجلبائيــةةاملســتثمرين والوحــدات االقتصــادية املســتفيدالســتثمار و لاملرافقــة 
:اتمعية ولتقييم ذلك نتطرق بالتحليل للجوانب التالية

إذ بـالرغم مـن ،الفعليـة)أو غـري السـكنيةالسكنية(ضبط وكشف احلظرية ويتجلى ذلك يف :سم العقاريالتحكم في وعاء الرّ )1-ب
نيـة وغـري املبنيـة وهـو األمـر املتـاح بالنسـبة للبلديـة باحملليـة لكـون وعائـه يتعلـق بامللكيـات املاتهذا الرسم مهم جـدا للجماعـاتأن إيراد

مليون سكن منجـز مـن طـرف الدولـة ) 03(مبا يفوق ) 2011–1999(الفرتة السكنات املبنية خاللخاصة يف ظل ارتفاع عدد 
اــا ظهــار وإلالســابقكمــا هــو موضــح يف اجلــدول ضــعيفةإال أن حصــيلة هــذا املــورد ،والفــرديأاحملليــة فضــال عــن القطــاع اخلــاص وهيئ

:التايلحسب اجلدول ) 2011اىل 2004(احلصيلة الفعلية و املمكنة هلذا املورد نتفحص معطيات وزارة السكن للفرتة
-) 2014-2004(خالل الفترة سنوياتزايد الحضيرة السكنية08-6الجدول رقم

)سكن(الوحدة 
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.2015، باإلضافة إلى إحصائيات وكالة عدل، 25/05/2015تاريخ االطالع:/www.mhu.gov.dz:إحصائيات وزارة السكن على الموقع:المصدر
ـنّ ري أغ،اجلباية احملليةتظهر التطور السنوي للحضرية السكنية اليت تشكل أهم أوعية اجلدول أعالهمعطياتنّ إ قابـةلرّ اا آلليـاته وطبًق

مبقارنـة احلصـيلة اجلبائيـة سـم العقـاري والتطهـرييحكم يف وعاء الرّ لتّ عدم ا: املؤشرات منهال العام يربز عديد ملااعلىةيواحملاسباجلبائية
فمـن غـري ،ضبط املبـالغ الفعليـة هلـذا املـوردا مبا ييستلزم حتديث البطاقة احمللية والوطنية للحظرية السكنية سنويً هلذا املورد، ولرتشيد ذلك

ســم العقــاري والتطهــريي مل حصــيلة الرّ نّ إومــع ذلــك فــ،)2010-2008(الفــرتة يف)ســكن1.692.694(يــتم توزيــع املعقــول أنْ 
،يعكس درجة اإلمهال يف حفظ املـال العـامللمسكن الواحد وهو مبلغكمسامهة جبائية) دج608(أي) مليون دج1030(تتجاوز 

يف حـني ، !املسـكن الواحـددج علـى 108إال ال حيصـل فهل مـن الرشـادة أنْ ،دج500سم التطهريي هو فقط قل مبلغ للرّ أكان افإذ
للســكن الواحــد  منــوذج  2م69والــيت ال تقــل كمؤشــر وطــين عــن ،ســم تعتمــد علــى املســاحةالقواعــد اجلبائيــة لتحديــد وعــاء هــذا الرّ ن أ

www.mhu.gov.dz/
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دىنك، وبتطبيـق السـعر املتوسـط األفضـال عـن السـكنات التطوريـة والفرديـة ذات املسـاحة األكـرب مـن ذلـ)-F3-ثالثـة غـرف (شـقة 
ــ القــانون يلــزم نّ ، إأكــرب مــن القيمــة احملصــلة رمسيــامــن هــذا الوعــاء  فهــي 3%معــدل دج للمــرت املربــع الواحــد و 425د با واحملــدوطنًي

فعـل ارتفـاع اإليـرادات اجلبائيـة بإمهالـهذلـك متّ غـري أنّ ، 1البطاقة السكنيةنيبتحيمصاحل مديرية السكن أن تبلغ املصاحل اجلبائية سنويا 
عقوبــة ســوم بثالثــة أضــعاف مــع التهديــد بتطبيــق فــع مــن تلــك الرّ الرّ فــتمّ ،وليــةرت بحــني تراجعــت اجلبايــة ال2015ســنة االنتبــاه إليــهمتّ و 

تصــور النظــام الريعــي الخنفــاض اجلبايــة تأكيــد مــزدوج بــأنّ دج عــن عــدم التصــريح، وهــو تأكيــد خلاصــية التخلــف، بــرتول و 50.000
ّ الضــغط اجلبــائي باجلبايــة العاديــةفــع مــنالرّ ات الردعيــة و يكــون بتأســيس اإلجــراءالبرتوليــة  مــن جهــة ثالثــة عــدم القــدرة علــى إرســاء ويبــني

.نظام جباية التنمية احمللية
:وذلك من خالل: لتحقيق التنمية المحلية المستدامةكأساسالمحلية  الجبائيةالتوعية بترشيدآليات )2-ب
.واملصاحل اإلدارية احملليةبائيةتنشيط العالقات بني املصاحل اجل√
.إقامة ورشات لشرح قوانني املالية لألطراف ذات العالقة√
.عاملني االقتصاديني واالجتماعينيبني املصاحل اجلبائية واملتةتنظيم لقاءات دورية متخصص√
.)لبلدياترؤساء ا(عقد باألداء بني املصاحل اجلبائية واملصاحل اإلدارية احمللية طريقة الاعتماد√
اتمــع احمللـــياســتخدام الســلطة السياســـية وممارســة الرّ √ ـى  ـة عـلـ مـــن و ،جــل حتقيـــق التنميــة االقتصــادية واالجتماعيـــة والبيئيــة أمــن ،قابـ

كافيـة المركزيـة ماليـة ومـوارد  و مبوجـب القـانونةنقل مسؤولية األنشطة العامة املالئمة إىل املسـتويات احملليـة املختلفـ-(ومن،2عناصرها
.مشاركة حقيقية للمواطنني يف صنع القرار احملليو للقيام بتلك األنشطة على املستوى احمللي

أدىن اجـانس يف أداء األعمـال يتطلـب حـدً التنسـيق والتّ :العالقـةالتنسيق والمشاركة في أداء العمل الجماعي لألطراف ذات)ج
الـذي يشـمل كـل ،ر اجلبـائيضـالرتشيد اجلبائي باالرتكاز على مزيد من الشفافية والتحجل ترقية أمن ،لإلملام باملنظومة املالية العمومية

:يف املستويات التاليةاملسؤولة اإلطارات املسرية و فباستهدا3للدولةاحملليةاملالية و داراتاإل
غـــرف التجـــارة والفالحـــة،أعضـــاء اجلمعيـــات املهنيـــة( شـــمل كـــل الفعاليـــات املهنيـــة ومنهـــا يو :مكونـــات المجتمـــع المـــدني)1-ج

مسـريو مؤسســة ،الدارسـني واالختصاصـيني اجلـامعيني،مكاتـب الدراسـات واخلـربات احملاسـبية واالستشــارات اجلبائيـة،التوثيـقمكاتـب 
.)اخل...واجلزائرية للمياه،سونلغاز

يــة واملصــاحل اإلداريــة احملليــة، وجعلهــا يف يشــكل هــذا اجلهــاز أمهيــة قصــوى يف ترشــيد العالقــة بــني املصــاحل اجلبائ:قطــاع اإلعــالم) 2-ج
وكشـــف منافـــذ ،لإلفصـــاح والشـــفافية والتوعيـــةأداةلـــهعخمتلــف وســـائله وجخدمــة حتقيـــق التنميـــة احملليـــة الشـــاملة املســـتدامة، باســـتغالل 

.التنمية املستدامةلتحقيق ،كافة املناحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية،يفالفساد حلماية املال العام وتعزيز قدراته 

1art (04) La loi de finance pour (2004).
1996.رصوفیا دیسمب:بیان إعالن االتحاد الدولي إلدارة المدن2

3Mohamed Abbas maherzi ;l’impact de la gestion des finances publiques, sur la banne gouvernance financière, op-cit.
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خليـــة ،جملـــس احملاســـبة(ومنهـــا ،هـــذا اجلانـــبيف ق أعماهلـــا تنســـعديـــدة ومتنوعـــة، جيـــب أنْ وهـــي هيئـــات :قابـــةهيئـــات الرّ ) 3-ج
.)اخل..، جمالس حماربة التهريبديوان حماربة الفساد،األموالبييضاالستعالم املايل ومكافحة ت

ومــن ،مــن خــالل محايــة ورقابــة املصــاحل اجلبائيــة واإلداريــة احملليــة،بالغــة يف آليــات الرتشــيدلــه أمهيــة هــو جهــاز : جهــاز العدالــة) 4-ج
مـن رجـال الضـبطية القضـائية وهيئـة ،لعمـل القضـائييف اة علـى املـال العـام لكـل املتـدخلنيلمحافظـخالل التنسيق والتنشيط والتوعية ل

.اخل...ووسطاء الصلح وغريهمواالستشارينيفاع و اخلرباء الدّ 
لتوســـيع التمويـــل مـــن منظـــور العدالـــة األفقيـــة : بـــين الجماعـــات المحليـــةلمشـــتركصـــندوق اللترشـــيد القـــدرات التمويليـــةآليـــة)د

صـــندوقهـــذا المـــواردومـــن ،20091اىل غايـــة 1988حـــداث تعـــديالت ســـنةأو 1982حيـــث مت تأسيســـه ســـنة ،للجماعـــات احملليـــة
الســــيارات ةحقــــوق قســــيم،)TAP(ســــم علــــى النشــــاط املهــــينوالرّ TVAأمههــــا الرســــم علــــى القيمــــة املضــــافة ،جبائيــــةحمصــــالت

وإلظهـار أمهيـة ) اخل...إعانـات التجهيـز واإلعانـات االسـتثنائيةامههـاوأمـا نفقاتـه ف،تأجري املناجم واملعادنمن حقوق إتاوة)%40(و
:التايلنتفحص اجلدول ،)2010-1995(هذه اآللية التمويلية للتنمية احمللية للفرتة 

مليون د ج-الوحدة)   2013-1995(وضعية الصندوق المشترك للجماعات المحلية للفترة ) 09-06(الجدول رقم 
199519971999200120032005200720092013السنة

44371464584843090379128309158496271552.9449875405386اإليرادات

347184181745867.36979010472494536122021.7232604221798النفقات

965346412562.7205892358563959149531.2217271183037الرصيد

Source :fiches d’évaluation des comptes d’affectation spéciale ; mf/DGC/Inspection des services comptables
,document établi le 05decembre 2010 ,p30
* cour de comptes situation par ordinateur des comptes d’affection spéciale arrêtée au 31/07/2013.
* projet de la loi financière 2014.

Y عديد املؤشرات منهايظهرن حتليل املعطيات أعاله مبنظور الرشادة:
مبــا حيقــق التوزيــع العــادل للخــريات ،متويليــة هامــة لتعزيــز قــدرات متويــل التنميــة احملليــة مــن خــالل هــذا الصــندوق اتهنــاك إمكانيــ-1

.عاير احملاسبة والشفافيةمبمت االلتزامإذا ،اتمعية 
مما جيعل من إمكانيات التمويل العمومي وحتقيق ،مثل صندوق ضبط املوارد ،لبقية الصناديق األخرىارافديشكل هذا الصندوق -2

.األجيالبني ن اعتمدت العدالة بني اجلهات و إ،أساسا لتحقيق التنمية املستدامةاالستثمار العام
وكالــة دعــم (بالتنســيق مــع اآلليــات االســتثمارية األخــرى ،اريــة احملليــة يف خلــق بيئــة تنمويــةاملصــاحل اإلدوجمهــوداتتيعــزز قــدرا-3

إجيــاد جتهيــزات واســتثمارات عموميــة و ،تفعيــل تســيري املنــاطق الصــناعيةو ،)صــندوق حماربــة البطالــةو تشــغيل الشــباب دعــم االســتثمار و 
.مو االقتصادي لالستدامة احملليةتدفع بالنّ 

1lois n°88-14 du 30 décembre 1988, et…instruction : (02-/68-07/96-19-99-11/2005.07-2009).
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.ية ورقابة المالية العامة الوظيفية لعالج معوقات جباية التنمية المستدامةحوكمة الرقابة والمنازعات الجبائ: المطلب الثالث
بائي يف مراحل التنمية السابقة التهرب اجلخلربة املكتسبة يف معاجلة الغش و اإىلحوكمة جباية منظومة التنمية املستدامة تستند إنّ 

أشـكالكـأبرزالتهـرب اجلبـائيني  تنامي ظاهرة السوق املوازية وتفـاقم الغـش و إىلأدتاليت األسباباالستفادة من رصد النقائص و إىلو 
:ااالت التاليةإىلاحلوكمة اليت تتسع آلياتلتصور الفساد االقتصادي و 

اتمعيةحوكمة الرّ √ ارد  ملو ا لف  ملخت مل  لشا ئي ا اجلبا لوعاء  لى ا ية ع اجلبائ بة  .قا
.تقليص حجم احلصيلة اجلبائية املعطلةاجلبائي و صافاإلنحوكمة املنازعات اجلبائية لتجسيد √
.حوكمة رقابة املالية العامة الوظيفية املساندة ملنظومة جباية التنمية املستدامة√

معاجلــة القصــور اآلليــةتســتهدف هــذه : حوكمــة الرقابــة الجبائيــة علــى الوعــاء الجبــائي الشــامل لمختلــف المــوارد المجتمعيــة: أوال
اتمعية، و حتديد الوعاء اجلبائي القايب يف الرّ  ارد  ملو ا لف  ملخت مل  :التاليةاآللياتحتصيل حقوق اخلزينة العمومية من خالل إجراءاتشا
رسـم اآلليـةتقتضـي هـذه :البشـري المؤهـليرالتـأطالبتروليـة باالرتكـاز علـى ة الشاملة علـى المـوارد العاديـة و قابتفعيل الرّ آلية) أ

ــلوحـة قيــادة ملنظومـة جبايــة التنميـة املســتدامة ترتكـز  الشــفافية اجلبائيــة إطـاراملســاءلة يف علـى وظــائف الضـبط واملراقبــة واحملاسـبة و اأساًس
باحلـد عمـالاألاملستحدثة لتعزيـز محايـة املـال العـام و الرفـع مـن جاذبيـة منـاخ الكلية ملخ

:ااالت التاليةإلصالحوفقا أشكالهمن منافذ الفساد مبختلف 
مـن املقرتحـات يف هـذا اجلانـب تـدعيم و : )التحفيـز الجبـائي(السـنوية واإلعفاءاتضبط الوعاء والتحصيل إجراءاتمتابعة) 1-أ

مبـا ميكـن مـن ضـبط الوعـاء ،)خمتلـف مصـادر الثـروةو التملـك للـدخل و (ق تؤسـس كصـحيفة سـواباجلبائية بالبطاقة العقارية الـيتالبطاقة
ثــار نتخابيــة ملعاجلــة آالبعــد أداء الوظيفــة العموميــة أو او ت مبــا فيهــا التصــريح بــالثروة قبــل احلقيقــي الشــامل، مــن خــالل مراقبــة التصــرحيا

.وامر و زبائنهاراء بال سبب من التسيري الريعي ومنظومة دولة األثالفساد املرتبط باإل
يف االستفادة منها، و 1توسيعهاتبسيطها و إىلحتتاج اآلليةهذه إنّ : غير المبنيةالمبنية و األمالكاالستعالم العقاري عن آلية) 2-أ

لكشف الوعـاء اجلبـائي العـادي بالتنسـيق مـع حصيلة اجلباية احمللية من جهة، و تطويرحصر الوعاء العقاري املبين وغري املبين لتحسني و 
الوطنيــــة واجلماعــــات احملليــــة، وتــــدعيم ذلــــك بالتــــدخالت امليدانيــــة واالســــتعانة مبكاتــــب اخلــــربة األمــــالكمصــــاحل اجلبايــــة العاديــــة وإدارة 

رغـــم الصـــفقات املبذولـــة، و ن املزمنـــة رغـــم اجلهـــودالســـكأزمـــةمعاجلـــة والثـــروة، و لألمـــالكاالستشـــارة اجلبائيـــة لتحديـــد القيمـــة احلقيقيـــة و 
.الع
ملعاجلـة عـدم االسـتقرار التشـريعي : ة الجبائيـةقابالرّ وي الخبرة في الميدان المحاسبي و على ذاالعتمادالتأطير و آلية تحسين) ب

قــايب واحملاســيب، و اجلبــائي يف ص التــأطري اســتفحال ظــاهرة الغــش و التهــرب اجلبــائي بفعــل نقــإىلأدىالــذي جتــاوز أو تعطيــل العمــل الّر
الضـرائب اجلبائية اهلامة املتعلقة بكل من حاصل الضرائب املباشـرة الـذي متثـل فيـه األوعيةاجلبائية خصوصا على والكفاءات احملاسبية و 

.قانونیا معمول بھا على مستوى مصالح الحفظ العقاري لكنھا في إطار التنازع القضائي فقط1
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العامــة جمســدة كــذلك يف اإليــراداتمــن %25و اإلمجــايلمــن الضــريبة علــى الــدخل %80املقتطعــة مــن املصــدر للســنة مــا يقــارب 
مــن ذلــك مناقضــة واألخطــربــل حتميــل العــبء للفئــة املتوســطة واألضــعف اجتماعيــا، مقااألمــوالئويــة النظــام الريعــي يف حمابــاة رؤوس ف

مـر نفـس االبشـكل عملـي و األضـعفري علـى الفئـة اإجبـتصـرحيي مـن املـدخل التصـوري و للنظام اجلبائي كونـه نظـاماألساسيةاملبادئ
علــى االســتهالك وحاصــل الضــرائب غــري املباشــرة وحاصــل اجلمــارك يســم الــداخلالرّ ســم علــى القيمــة املضــافة وحاصــلعلــى الرّ ينطبــق

دون اإلربـاحإذ تكتفـي وزارة املاليـة بتقييـد هـذه "حقـوق سـوناطراكأرباححصص احلواصل املختلفة للميزانية و الدولة، و أمالكحاصل و 
ّ ، و 1"التقيسلمعايري و جناز الديوان الوطين لإتأخرمصدرها يف ظل حتها و رقابة عن صأيةإجراء شيد مـن لتلك الوضعية اليت تتطلب الرت
:خالل

مهمـا األنشـطةلكـل : مسـك محاسـبة موحـدةااللتزام بالنظام الحقيقـي فـي ضـبط األوعيـة ومراقبتهـا مـن خـالل اإللـزام ب)1-ب
.2مع حتيني ذلك مبا يساير املعايري احملاسبية الدولية و معايري التقارير املالية الدولية للقطاع العام واخلاصتعددت و تنوعت

.ملختلف أصناف جباية التنمية املستدامةاملراقبةوذلك يف خمتلف جماالت احملاسبة و :المناسب للموارد البشريةتكوين ال)2-ب
بيئـي يف الضابطة للوعـاء اجلبـائي البـرتويل و لقد ساهم تشتت القواعد ال: البيئيالجبائي البترولي و ة على الوعاء تفعيل الرقابآلية) ج

:حو التايلالنّ إىلترشيد آلياتالتهرب اجلبائي مما يستجوب ضعف املراقبة اجلبائية، وبالتايل تفشي الغش و 
املوحـد لصـنع املاليـة العامـة باالرتكـاز علـى اإلطـارمـن خـالل : معالجة خاصية االزدواج التشريعي للوعاء الجبائي البترولـي) 1-ج

لـيس اإلعفـاءبايـة البرتوليـة يف جمـال الوعـاء والتحصـيل و اجلأحكامق بقوانني املالية خبصوصية املتعلّ 17-84معاجلة قواعد القانون رقم 
تشــتت قواعــد الوعــاء إىلأدىمــا هــو ، و 3جبائيــةأحكــاميتضــمن أنْ يف قــانون احملروقــات الــذي ميكنــه منــايف قــوانني املاليــة فحســب وإ

اليت منحهـا قـانون (ALNAFT)الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات كجهاز جبائي و حصيل بني مديرية املؤسسات الكربىالتّ و 
قابـة ال تسـمح بالرّ ن يصـبح هيكـل اجلبايـة البرتوليـة ذو خاصـيةوتصـفية الضـريبة علـى النتـائج، فـأدى ذلـك إىل أتأسـيساحملروقات حق 

ســم الرّ لتنقيــب الــيت هــي عبــارة عــن كفالــة تســدد لوكالــة الــنفط و رخصــة امثــلالتحصــيل و التأســيسالبســيطة بــل تعقــدت طــرق السلســة و 
ـواإلتـاوة، 4(ALNAFT)املساحي يدفع لصاحل اخلزينة العمومية عند التعاقـد مـع املؤسسـة  لم التصـاعدي تـدفع شـهريا حسـب الّس

ليـة علـى النتـائج هكـذا بالنسـبة للضـريبة التكميى الدخل البرتويل يدفع للخزينة، و سم علوالرّ ووكالة الضبط ، (ALNAFT)ملؤسسة 
ا جعــل تلــك القواعــد ال الــوطين للبيئــة، ممّــالصــندوقاملوزعــة بــني اخلزينــة و األخــرىســوم الضــرائب والرّ االســتثنائية و األربــاحســم علــى الرّ و 

إىلالعاملة يف قطـاع احملروقـات األجنبيةقابة على الشركات الغياب الكلي للرّ راقبة على املوارد القائمة و واملتوفري موارد مبتكرة إىلدف 
إامديرية املؤسسات الكربى أما، 015-13غاية صدور القانون  جـل التحقيـق يف التصـرحيات تتوفر على الوسـائل املالئمـة مـن أالف

.، بتصرف30إلى 11التقریر التقییمي لمجلس المحاسبة ، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
بمجرد (، لیتم التراجع عن ذلك 2015ل التوسع في النظام الجزافي بموجب قانون المالیة أدت التناقضات التشریعیة إلى التعطیل الجزئي للنظام المحاسبي من خال2

وھو إجراء %26إلى إلزامیة مساك محاسبات منفصلة لكل األنشطة وإال یخضعون لضریبة على أرباح الشركات تحت المعدل األقصى )انخفاض أسعار البترول
.تخبطي ردعي

.، مرجع سبق ذكره17- 84من القانون 13المادة 3
.، مرجع سبق ذكره07-05من القانون 84المادة 4
.من قانون الضرائب المباشرة141و المادة 01-13مكرر من القانون 97بموجب المادة 5
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ـ، وأ1!فقـط؟أعـوان)03(ثالثـة فهـل يعقـل أن تسـند رقابـة هـذه الـوارد اهلامـة ل،علـى مسـتوى مصـلحة اجلبايـة البرتوليـةإليهـااملقدمة  ا ّم
ي أ(ملزمـــان مبســـك حماســـبة حســـب الشـــكل التجـــاري و اإلدارةوكالـــة الـــنفط ووكالـــة الضـــبط فهمـــا ال خيضـــعان للقواعـــد املطبقـــة علـــى 

وكالـة الضـبط غـري عمليـة اىل غايـة أنّ ، رغـم )و مراقبتهـافية  الجباية البترولية أتصو تأسيسالبسيط تاجر عمومي له حق بالموجز 
يف الواقــع ال تــوحي الوســائل املوضــوعة الــة الــنفط فتبقــى قليلــة النجاعــة، و مــا وكوأ(محايــة البيئــة ا يــؤثر علــى نقــل احملروقــات و ، ممّــ2011

مـن %70إىل%66جمة رغم طبيعة املوارد اخلاضعة للضريبة حيث متثل مـن قابة املنسالرّ مواتية للتسيري و فاقبآحتت تصرف الوكالة 
سـوم املسـتحقة مـن الرّ والضـرائب و اإلتـاواتحتديـد يـتمّ و ،!جبميـع الرتـبأعـوان)05(علـى مخسـة إالال تتـوفر الوكالـة انية الدولة، و ميز 

يفتقـد إجـراءاتدليـل أوكتـب أسـاسعلى ووكالة النفط، و وافقة املديرية العامة للضرائب طرف شركة سوناطراك، يف خرق للقانون و مب
راقبـة للوعـاء اجلبـائي البـرتويل املالضبط و التدقيق و إجراءاتة على مسبقكأولويةقابة  تلك الوضعية تتطلب تفعيل الرّ ، و 2)قوة قانونيةألية

.فع من الضغطحتصيله قبل معاقبة اجلباية العادية بالرّ و 
ايتهـا محتدامة هو احملافظة على البيئة و منظومة جباية التنمية املسأساسإن: الشاملوعاء البيئي الواسع و لقابة على الية الرّ آ)2-ج
ممـا ميـةياإلقلملعاجلـة االخـتالالت 2030اليت تتطلـب سياسـات هيكليـة و مبـالغ ماليـة ضـخمة مواكبـة للمخططـات االستشـرافية يف و 

الرقـــايب علـــى الوعـــاء اجلبـــائي البيئـــي الشـــامل و املتكامـــل مـــن حيـــث الوعـــاء و التحصـــيل و مـــن حيـــث األداءيتطلـــب وضـــع مؤشـــرات 
.املناسب التأهيلو مراقبة لذوي اخلربة و املمارسة و إسنادو الوسائل و من حيث اإلجراءات

.المعطلةنصاف الجبائي و تقليص حجم الحصيلة الجبائيةمة المنازعات الجبائية لتجسيد اإلحوك: ثانيا
ق اجلبائيـة إىل تـراكم الـديون واحلقـو فـأدى،اجلبـائياإلنصـافاالبتعـاد عـن لية يف تصحيح العالقة اجلبائية املتوترة نتيجة اآلتساهم هذه 

:، ولعالج تلك الوضعية نستند إىل)أعباء  مرتاكمة على كاهل املكلفني وحصيلة جبائية معطلة(ذات الفجوة املزدوجة 

كتعبـري ،وهـذا املؤشـر يوضـح لنـا حجـم التظلمـات اجلبائيـة السـنوية :المسـتلمةالسـنويةلمنازعـات الجبائيـةباالتكفـلمؤشـر آلية) أ
وعن درجة اخلطأ يف تطبيق القانون من قبل املصاحل اجلبائية وعن املبالغ ،عن عدم تقبل املكلفني بالضريبة للعبء اجلبائي غري املنصف

ومي بتقلص حجم التمويـل العمـ،الفجوة التمويليةمن تضخيم وهو ما يزيد ،املالية املعطلة من حصة اإليرادات العامة بفعل التظلمات
ملا يرافق هـذا النـزاع مـن إقحـام املكلـف يف ،املايل واإلداريظل لنشوء الفساد وهو من جهة أخرى منطقة ،وبالتايل يعيق حتقيق التنمية

كانــت وفقــا ) 2011-2007(وضــعية التظلمــات اجلبائيــة للفــرتةنّ ، إدخلــه منطقــة الفســاد األصــغر املكثــفبيئــة احملســوبية والنفــوذ وت
:التايلللجدول 

.23المرجع نفسھ، ص 1
.23المرجع نفسھ، ص 2
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)شكوى(الوحدة ).          2013-2007(المنازعات أمام المصالح الجبائية للفترة حجم)10-06(الجدول رقم
20072008200920102011201230/06/2013السنة

98705878628309373423863128548856435عدد التظلمات

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

Rapport sur, l’activité contentieuse ; des directions des impôts de wilaya ,no 231/2013 du 05/10/2013:p 04 -
فـــني مـــن العـــدد الكلـــي للمكلّ %10تقـــارب نســـبة د مرتفعـــة جـــدا،بلغـــت حـــدو االحتجاجـــات اجلبائيـــةويوضـــح اجلـــدول أعـــاله أنّ 

وهـي تقابـل عـدد منازعـات يزيـد ،1)مليـاردج54.5(فقط قـد بلغـت2013النزاع يف السداسي األول لسنة املبالغ حمل نّ أبالضريبة و 
مـن احلقـوق املتنـازع عنهـا للشـكاية الواحـدة كشـرط ) %20(اليت يشري مؤشر تسديد نسبة و ،عن متوسط منازعات السنوات السابقة

مــن الطلبــات ) %0.4(نّ إ،)sursislégal de paiement(يف الشــكوىحتصــيل مبــالغ حمــل النــزاع لغايــة الفصــل لتأجيــل 
عـــن ) %0.8(ن نســـبة إو ،) مليـــار دج6.8(حتصـــيل مبلـــغ املـــذكورة يف اجلـــدول أعـــاله قـــد متّ 2007املقبولـــة علـــى شـــكايات ســـنة 

) مليـاردج1.7( كانـت حصـيلتها2009لسـنة )%0.9(ونسـبة ) مليـار1.14( كانت حصيلتها2008شكايات سنة 
مما يؤكد أنّ ،2)مليار دج18.4كانت حصتها 2013لسنة %1ودجمليار11.6كانت حصيلتها 2010لسنة) %1(ونسبة

ا يعمــق الفجــوة التمويليــة للمتطلبــات ممّــ،،ااإليــرادات حمــل االحتجــاج ضــخمة جــدً 

ــف لكونــه ميُ علــى املكّلــةدلنــزاع خطــرية ومتعــدّ ثــار هــذا اآا يعــين أنّ ممّــ،ملباشــرة الــتظلم القضــائي مــن املشــاركة يف الرتشــح للمناقصــات عَن
.عليم وغريهاالكشف اجلبائي املصفي يدرج ضمن ملفات التّ وميتد لتمدرس أبنائه باعتبار أنّ 

ّ الشـك أنّ :مدة الفصل في النزاع الجبائي أمام المصـالح الجبائيـة ولجـان الطعـنتقليص مؤشر آلية) ب درجـةهـذا املؤشـر يبـني
أشهر وعلى قدرة املصاحل اجلبائية وجلان الطعن يف إقرار اإلنصاف أربعةااللتزام باملدة القانونية للفصل يف النزاع اجلبائي واحملددة خالل 

بتــــــاريخ تبقيــــــة
:التايلحسب اجلدول 30/06/2013

الوحدة شكوى )   2013-2007(من الفترةوالمتبقية غير المفصول فيهاوىالشكا11-6مالجدول رق
20072008200920102011201230/06/2013السنة

32211179010874129071423518215الشكاياتعدد

Source : rapport annuel sur le contentieux fiscal DIW, op-cit.

ـــ،جتاوزهـــا لـــيس باألشـــهر فحســـبقـــد متّ وىاملـــدة القانونيـــة للفصـــل يف الشـــكأنّ أعـــاله يوضـــح اجلـــدول  ا بالســـنوات ومـــن املقاربـــة وإّمن
ومـن املـدخل ،تدفع بالشعور بعـدم العدالـة انطالقـا مـن عـدم احـرتام القـانونللفصل يف الشكوىطويلةالنتظار االمدة فإنّ االجتماعية 

1ministère des finances :direction Générale, desimpôts ,direction du contentieux :Rapport sur, l’activité contentieuse ; des
directions des impôts de wilaya ,no 231/2013 du 05/10/2013:p 04
2Ibid, p 04
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مســـتوى العـــام لألســـعار وارتفـــاع القيمـــة النقديـــة للحقـــوق املتنـــازع فيـــه تتآكـــل بفعـــل التضـــخم نّ إوالنقـــدي بوجـــه خـــاص فـــاالقتصـــادي 
حســب ذات )%72.5(كانــت بنســبة2013ســنةللسداســي األول مــنفض بــالرّ الفصــل فيهــا القضــايا الــيت متّ أنّ ىلباإلضــافة إ

الطعـون أمـام سـتطول أيضـا يف مـدة انتظـار الفصـلترتـب عنـه أنّ هـو مـاو ،جـاناللما ستضاف مللفات الطعن أمـاممّ ،املصدر
معـدل التكفـل نّ أو ، )طعن17383(بلغت ، 30/06/2013إىل غاية الطعون املتبقيةأنّ السنوات و وقد جتاوزت،جان املذكورةلال

ونفـس الوضـعية للسـنوات السـابقة ،1)%11.5(بنسـبة كانتفصل فيها بالتخفيض  الن الطعون اليت مت أو ،)9.4%(
ّ ،2006طعــون بـاآلالف تعــود لســنة العــددحيـث جنــد داريــة اإلغيــاب العالقــة بـني املصــاحل اجلبائيــة واملصــاحل وهــي معضــلة كبـرية تبــني

وعـدم التكفــل ميكــن غبـنهم واسـتبعادهم اجتماعيــااقتصـاديني الاواعتبـارهم أعوانًــ،فـنيوإنصــاف املتظلمـني مــن املكلّ احملليـة يف إحقـاق
.واليت هي من جهة أخرى مقدرات عمومية معطلة ومعرضة لتشكيل بؤر االرتشاء والفساد اإلداري واملايل،مبطالبهم

وآليـة،نميـة املسـتدامةيعتـرب مرفـق العدالـة مـن أهـم دعـائم التّ :لقضـاء اإلداريمؤشر الفصل فـي المنازعـات الجبائيـة أمـام اآلية) ج
اتمعالقوق ويصون احلشد الذي حيمي الحكم الرّ ل ات  اجب هليئات اإلداريـة وخاصة القضاء اإلداري املنوط به تطبيق القانون على اية،و

ظر للصــالحيات اجلبائيــة بوابــة اإلنصــاف والعدالــة االجتماعيــة بــالنّ ومتثــل املنازعــات،األفــراداملؤسســات اخلاصــة ومــع 
ويعـرب شـرط وجـوب الـتظلم ،النـزاعأطـرافيف مواجهة بقية ،تياز حقوق اخلزينة العموميةالقانونية الكربى للمصاحل اجلبائية املدعومة بام

علـى امللقـاة ة عـن مغـزى اإلنصـاف اجلبـائي وعـن املسـؤولية الكـربى يكأساس ملباشرة الدعوى اإلدارية اجلبائ،املسبق أمام املصاحل اجلبائية
،دخل امليداين نـتفحص بيانـات الـدعاوى اإلداريـة السـنويةنزاع ولتقييم هذا املؤشر من املالحني الفصل يف هذا اإلداري،عاتق القاضي 

ــو )قضــية4214(بلغــت ،30/06/2013ا إىل تــاريخغــري املفصــول فيهــا قضــائيً القضـايا ف نســبة القضــايا الــيت متّ د املعطيــات أنّ تؤكِّ
إحقــاق العدالــة وجتســيد اإلنصــاف تســاهم يف ال ميكــن أنْ و ،اضــعيفة ومتدنيــة جــدً وهــي نســبة ،)%31.4(تجــاوز تمل فيهــافصــلال

نفـس املعطيـات تؤكـد إمعـان املصـاحل نّ أخاصـة و فـني بالضـريبةبـاط االجتمـاعي للمكلّ التـذمر واإلحا للشـعور بل دافًعـاجلبائي، بل تشكِّ 
لصــاحل اإلدارييف القضــايا الــيت فصــل فيهــا القضــاءولــةقض أمــام جملــس الدّ عــن بــالنّ مــن خــالل الطّ ،اجلبائيــة يف إطالــة النــزاع القضــائي

عــض بيف هــذه املعطيــات أنّ الحــظواألمــر امل2007يعــود لســنة ) طعــن396(منهــا) طعــن بــالنقض3474(بلغــتوقــد،فــنياملكلّ 
متنراسـت املديـة (مثـل مـديريات الضـرائب يف كـل مـن واليـات )(100%قض بنسـبةعـن بـالنّ املصاحل اجلبائية الوالئية قـد أمعنـت يف الطّ 

).%90و%50(بنيباقي املديريات الوالئية األخرى يفوتراوحت ،)عنابةوبسكرة و 
الــيت حتملهــا ،ســم علــى القيمــة املضــافةاســرتجاع مبــالغ الرّ ويعكــس :مؤشــر اســترجاع مبــالغ الرســم علــى القيمــة المضــافةآليــة)د

ام ،لتفعيــل التمويــل الــذايت للمســتثمرين ا،هاما ـدر ـن قـ ـع مـ يرفـ ا  ـ مبـ
ومن جهة أخرى فهذا ،دة لصاحل حتقيق التنمية مبا حيقق مكاسب عدي،التمويلية ويقلص فرتة االجناز لصاحل مرحلة الدخول يف اإلنتاج

االقتصـاد الـدويل مـن خـالل الـتحكم يف تكـاليف املـدخالت اإلنتاجيـة يف االنـدماج علـىاالقتصـادينياألعـوان ةاملؤشر يـربز مـدى قـدر 

1ministère des finances :direction Générale, desimpôts ,direction du contentieux, op-cit, p 17
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ات دف تلبية حاجيات مثل املواد األولية وغريها املقيمة باألسعار الدولية ويظهر عالقة املصاحل اجلبائية يف مرافقة ومواكب، ار ثم االست ة 
:ولتقييم هذا اجلانب نتفحص املعطيات التالية،اتمع العام

طلب: الوحدة)  2013-2004(وضعية التكفل باسترجاع الرسم على القيمة المضافة للفترة12-6الجدول
20122013*20042005200620072008200920102011السنة/البيان

10388888149157215/310324198الطلبات

051131282530/35/8811845االستجابة

22%33%28%/16%%19%17%31%35%28%50%النسبة

rapport:المصدر من إعداد الباحث باالعتماد على annuel sur le contentieux fiscal DIW , op-cit, p67.

ّ ،ضعيف جـداالذايت للمؤسساتالتمويلاملهم يف تكفلاملعطيات أعاله أنّ وتظهر ذي املبلـغ الـأنّ وبـني
ا يعـين ممّـ)مليـون دج3131(من أصل مبلغ مطالب بـه يقـدر ب) مليون دج726.3(يقدر ب،2013إرجاعه للمستثمرين لسنة متّ 
يدها كوا ترتكز رغم أنّ ،بفعل تباطأ و بريوقراطية املصاحل اجلبائية،تمويليةالالعجزفجوةتوسيعا لهناكأنّ  لها وجتو تفعي ميكن  ية  عمل ل ا

ب عنهـا يرتتّ ،ايل ال ميكن تفويت فرص متويلية ذاتية للمستثمرينوبالتّ ،وميكن مراجعتها والتحقيق فيها،على مستندات ودفاتر حماسبية
.مويل هو طاقتها األساسية جيب ترشيدمهاكون االستثمار هو حمركها و التّ ،املستدامةتعطيل حتقيق التنمية احمللية 

املتاحــة تعــدد اإلمكانيــاتلقــد وفــرت : حوكمــة رقابــة الماليــة العامــة الوظيفيــة المســاندة لمنظومــة جبايــة التنميــة المســتدامة: ثالثــا
ممـا يقتضـي وضـع ،مع فقدان فاعليتها الرقابية الداعمة للمالية العامـة الوظيفيـة)القضائية، اجلبائية و اإلداريةالدستورية، (قابية اهليئات الرّ 

:منهاو أمههاوتفعيل نشاطها بالرتكيز على أداءهاحلكومة آليات
جــاوز القــانوين اشــد جيــب معاجلــة التّ احلكــم الرّ مســايرة معــايرياللتــزام بالقــانون و مــن مــدخل ا: تفعيــل دور مجلــس المحاســبةآليــة) أ

ســتورية هــو اهليئـة القضــائية الدّ ، و 1جملــس احملاسـبةأعمـالاملفتشـية العامــة للماليـة كهيئــة قياديـة ملراجعــة اإلداريــةاملتمثـل يف تكليــف اهليئـة 
ه نّـهلـذه اهليئـة لدرجـة أقابيـة حمدوديـة الوسـائل الرّ عف و الوقـائع تبـني ضـأنّ من ذلك األخطرو ، 2قابة البعدية على املالية العامةللرّ األعلى

60ب سـنويا ا رتّـعون، ممّ 250حساب عمومي يف ظل تعداد بشري يقدر ب ألفمخسة عشر 15000من ثركف مبراقبة أمكلّ 

تقريـر خـرآده وضـعية شـبه اجلمـود الـيت الزمتـه مـن هـو مـا تؤكِّـضـعف املراقبـة و إىل، وهـاذ يـؤدي 3ستون حساب عمومي للعـون الواحـد
ـأنْ إال، ان هـذا الوضـع ال ميكـن 1997سنة أعده قابـة تعزيـز الرّ م الرّاشـد، وبالفصـل بـني السـلطات و د طبقـا لاللتـزام مبعـايري احلكـيرّش

.على املالية العامة الوظيفية
ج تضــخم لعــاليــة و يف محايــة املاليــة العامــة الوظيفاألساســيةآلليــةاإــا:قابــة علــى حســابات التخصــيص الخــاصليــة تفعيــل الرّ آ)ب

مالية كما تبيّ بت جتاوزات قانونية و رتّ الوزارية، و منظومة حسابات التخصيص اخلاص بالدوائر

.168، كتاب وزارة المالیة خمسون سنة من االنجاز، ص 12/12/2009مؤرخة في 03التعلیمة الرئاسیة رقم 1
.من الدستور الجزائري، مرجع سبق ذكره170المادة 2

3Abderrahmane Saci : magistrat à la cour des comptes à l’amélioration de la gestion et du contrôle des finances publiques,
commission des finances et  du budget, op-cit, pp 47 et 49.
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خصوصا خالل فرتة ، 1من جموع اعتمادات امليزانية العامة للدولة%180شبه االعتمادات هلذه احلسابات قد جتاوزت أنللمحاسبة 
أصــلمــن "صــندوق خــاص"حســاب 36يتــوىل مخســة مســريين تســيري أنإىل، فــادى هــذا الوضــع 2014-2001خمططــات التنميــة

التمويل للمتطلبات العمومية من جهـة إىلتفاقم الفجوة التمويلية العمومية من خالل احلاجة إىلذلك التسيري أدى، و 2حساب79
إجـــراءات، مـــع أخـــرىماليـــة كـــربى مـــن جهـــة بأرصـــدةو تأسيســـهاو جتميـــد تلـــك احلســـابات منـــذ 

األمـوال، و امتـد ذلـك التجمـد ليطـال 1996جممدة منـذ سـنة األرصدةبعض أنلصعوبات التحكم فيها، و األرصدةاحملاسبية هلذه 
نسـمة فـان 8000لكـل 1قارنة املعـايري الدوليـة الـيت تبـني شـباك العمومية يف البنوك العمومية اليت بينت التحقيقات ضعف الشبكة مب

عن التسيري حيث مت جتاوز نسبة القـدرة األموالترتب عنها جتميد  أخرى، و من جهة 3نسمة25000يف اجلزائر شباك واحد لكل 
التصـحيح مـن مـدخل احلوكمـة الشـاملة رثيـة فـان األمـر يتطلـب املعاجلـة و ، لتلـك الوضـعية الكا4%22إىل%8على الوفاء احملددة ب 

جتميـد االسـتثمار العمـومي مـن جهـة و معـاودة أساسـهاللمال العام قبل اللجوء للتقشف و تسريع العوامل املعيقة للتنميـة املسـتدامة و 
.أخرىالرفع من الضغط اجلبائي العادي من جهة 

.452تحلیل و تقییم الحسابات الخاصة في تعزیز قدرات التمویل العمومي المستدام للتنمیة بالجزائر، مرجع سبق ذكره، ص : عجالن العیاشي1
.89جع سبق ذكره، ص مجلس المحاسبة، مر2
.47كتاب خمسون سنة من اإلنجاز، مرجع سبق ذكره، ص : وزارة المالیة3
.142نفس المرجع، ص 4
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.التنمية المستدامة بالجزائردات وتحديات نظام جباية محدّ : المبحث الثالث
طط يئة اإلي الرّ ظام اجلبائداء الوظيفي للنّ دات األطرق يف هذا املبحث إىل حمدِّ نت ملخ كب  ا ملو ا 2030الوطنيـة جزائـر ؤيـة الرّ قلـيم و اشد 

فاقــه يف يئــة اإلقلــيم وآصــادقة علــى خمطــط بــني تــاريخ امل)%25(ىل املعطيــات املرتتبــة بعــد اســتنفاذ ربــع املــدة الزمنيــةمــع االســتناد إ
سـنة القادمـة بالتنبيـه خمسـة عشـرلؤيـة الوطنيـة لمـن خمطـط الرّ )%15(كذلك انقضاء ما يقـارب مـن سـدس املـدة الزمنيـة ، و 2030

:ااالت التاليةاملستدامة واملرتبطة باجلوانب و مية نحديات املعيقة لنظام جباية التّ التّ دات و لتزام باحليطة واحلذر يف رصد وتوقع احملدّ لال
.الدولةمية املستدامة يف منظومة احلكم و نداء الوظيفي لنظام جباية التّ دات األحمدِّ √
اتمعيةاجلبائي يف استغالل املوارد و اإلنصافيات حتدِّ √ رص  لف فؤ ا .تكا
.اجلرمية املنظمةو أشكالهيات الفساد مبختلف حتدِّ √

.الدولةمية المستدامة في منظومة الحكم و نالوظيفي لنظام جباية التّ األداءدات محدِّ : األولالمطلب 
مقوِّ ســـتدامة علـــى املنظومـــة املؤسســـية و نميـــة املالـــوظيفي لنظـــام جبايـــة التّ األداءيرتكـــز 

نميـة املسـتدامة مـن تصـوره للمكانـة الوظيفيـة لنظـام جبايـة التّ و ، ضمن ممارسات نظام احلكـم)البيئيةحفيزية، االجتماعية و مويلية، التّ التّ (
:اليةخالل رصد حمدِّ 

.دات املنظومة املؤسسية الكلية جلباية التنمية املستدامةحمدِّ √
.الوظيفي جلباية التنمية املستدامةاألداءدات حمدِّ √

ـــة محـــدِّ : أوال ـــة التّ دات المنظومـــة المؤسســـية الكلي حـــدود نظـــام احلكـــم والدولـــة يف التحـــول اهليكلـــي إنّ : نميـــة المســـتدامةلجباي
مشـاركة دولـة قواعـد و إىلاألوامراملستقبلي بشكل عملي من منظومة دولة و 

نميــة ومــن امتــداد يري العمــومي عــرب مراحــل التّ ســرصــيده مــن التّ كــم و ا مبنظومــة احلجوهريــة مرتبطــة غالًبــو أساســيةدات جمتمعيــة تواجــه حمــدِّ 
:نمية املستدامة من خالل خمطَّ منظومة جباية التّ إىلصيد ثار ذلك الرّ آ
ا ال شـك ممّـ: نميـة المسـتدامةلتوافق على ضوابط المشروع المجتمعي كمدخل للقبول االجتماعي بنظام جباية التّ دات امحدّ ) أ

دات القبـول بقواعـد جبايـة حمـدّ نَّ مسايرة لالتفاقيات الدولية، وبالتـايل فـإالقواعد الدستورية و إىلا اجلبائية تؤسس استنادً املنظومةنّ فيه أ
اتمعـي، و وافق االجتماعي العـام حـول املشـروع التننمية املستدامة مرتبطة بالتّ التّ  وي  ـ حوالت وقعـات املرتبطـة بـالتّ التّ ات و قـدير حـدود التّ م

علـى عديـد املسـتويات املتشـابكة متداخلـةولية ضمن حدود مرتابطـة و الدّ و يةياسية، الوطنقافية والسّ الثّ تصادية واالجتماعية والبيئية و االق
:منهاو 

اتمعـــي و عـــن طبيعـــة املــنهج التّ اإلفصـــاححــدود القـــدرة علـــى √ وي  ـ نميـــة يف البيئـــة اجلزائريــة مبـــا فيهـــا نظـــام جبايـــة التّ إنفـــاذهآليـــاتنمــ
.املستدامة

.نمية املستدامةالبديلة لنظام جباية التّ ماذج التصورية املستقبلية و فافية السياسية لنظام احلكم يف القبول بطرح النّ حدود الشّ √
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نمــوي اع الفكــر التّ صــنَّ لقياديــة البديلــة مــن ذوي اخلــربة و فكــري ااالســتفادة مــن هيئــات التّ القــدرة علــى التواصــل االجتمــاعي و حــدود√
.املستقبلي املستدام

.نمية املنقضية اجلبائية غري املكتملة عرب مراحل التّ اإلصالحاتحدود القدرة على معاجلة املعوقات املوروثة من جتارب √
.وليةالصحي الدّ مبا فيها معايري األداء البيئي و مية املستدامة نمنظومة جباية التّ إرساءيف اإلقليميحدود التكامل واالندماج الدويل و √
ــــم واهليكلــــة و نظــــيالتّ بعيــــة املؤسســــية يف الّتشــــريع و التّ مــــايز عــــن االستنســــاخ و حــــدود التّ √ وزيــــع التّ و اإلنتــــاجعالقــــات ئي، و اجلبــــاريأطالّت
.ةاملستدامنمية الكلي ملواكبة استشراف التّ الستهالك على املستويني اجلزئي و او 

اااملرتبط باالستقرار االقتصادي واالجتماعي ملنظومة الدولة وهياكلها و شريعيحدود االستقرار التّ √ .السياديةأدو
تالحالإلصـــهنــاك صـــعوبات معيقــة : نميــة المســـتدامةنائيـــة لمنظومــة جبايـــة التّ ناقضـــات الهيكليــة الثّ معالجــة التّ داتمحــدّ ) ب

اـاولة و داء الدّ ملنظومة احلكم وأاألداءدات حمدِّ نائية تبلغ درجةناقضات اهليكلية الثّ املتنامية بقصد معاجلة التّ  ـأدو يف األساسـيةيادية الّس
: اليةجوانبها من املداخل التّ إىلميكن التنبيه ، و نمية املستدامةمنظومة جباية التّ 

بــني مــان حنــو حتقيــق االســتدامة و الزّ االقتصــاديني يف املكــان و األعــوانســلوك ولــة يف توجيــه نــاقض بــني متطلبــات تــدخل الدّ ثنائيــة التّ √
.ولةا يقلل من حدود تدخل الدّ ممّ ،املرتبط بشروط احلرية االقتصاديةولية و تعارض االجتاه الليربايل املدعوم باملنضمات الدّ 

بــات اخلــدمات تزايــد متطلَّ نميــة يف ظــل التّ ســرتاتيجيةإبــني فــع مــن معدالتــه و الرّ مــو االقتصــادي و كيــز علــى النّ حــدود املفاضــلة بــني الرتّ √
باعــد بــني فــرص اســتدامة التّ إىلا يــؤدي ممّـ،الطاقــةقــل و م والصــحة والنّ علــيوعيـة خــدمات التّ مــن حيــث الكــم علــى حســاب النّ العموميـة، 

.االجتماعيلم جل احلفاظ على السّ فقات العمومية وهدر املال العام من أدات تبديد النّ حمدِّ نمية و التّ 
اامعاجلـــة مـــو االقتصـــادي الســـلبية و حـــدود القـــدرة علـــى حتليـــل نتـــائج النّ √ ـب حـــول لـــة لعـــالج التّ تنمويـــة متكامإســـرتاتيجيةووضـــع أســ

.فقات العموميةطة املمارسة من القطاع احلقيقي املنتج اىل قطاع املضاربات الومهي امللتف حول النّ شناألالسكاين و 
اتمعيــة مبختلــف الّنــالكمــي و التآكــلحــدود القــدرة علــى عــالج√ ارد  ـو لمـ عي ل لــى نصــيب الفــرد يف الــدخل مثــل احملافظــة عأصــنافهاو

ملعاجلــة اإلنتــاجعــادة متوقــع مؤسســات يف إفــع منهــا، و الرّ الزراعيــة و األراضــييف الــوطين وتطــويره ويف امليــاه الصــاحلة للشــرب وتطويرهــا، و 
.الوطنيةاالختالالت اجلهوية و 

ــة التنميــة المســتدامةاألداءدات محــدّ : ثانيــا ترشــيد جبايــة آلليــاتمــن الصــعوبة مبكــان جتســيد التصــورات النظريــة : الــوظيفي لجباي
نـات اهليكـل صـناف اجلبايـات ضـمن لوحـة قيـادة متكاملـة مـن حيـث مكوِّ ال ملختلف أحصيل الفعّ التّ الشامل و نمية املستدامة للوعاء التّ 

نمــويني املكــان للفــاعلني التّ مــان و مواءمتهــا مــن حيــث الزّ نظمــة احملاســبية و ومــن حيــث األ،بــائياجلاإلخضــاعأنظمــةمــن حيــث اجلبــائي و 
:اليةلتفصيل ذلك نتطرق للجوانب التّ ، و )تمع املديناو ولة القطاع اخلاص الدّ (
ــائي الكلــي الشــاملمحــدّ ) أ خل ببلــوغ متوســط الــدّ رادة اجلزائــر ؤيــة الوطنيــة إن جتســيد إمــن توصــيات خمطــط الرّ : دات الهيكــل الجب

ام االلتــز أي،2030خل الفــردي ثــالث مــرات حبلــول يتضــاعف الــدّ نْ ، جيــب أ2050نميــة حبلــول عــام التّ عــاون و الفــردي ملنظمــة التّ 
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ات ن املســامهمــن أجــل ذلــك فــإ، و 1ســنة القادمــة20طيلــة الســنوات املتبقيــة مــن %7مجــايل بنســبة مبعــدل متوســط للنــاتج احمللــي اإل
يف قطــاع اخلـــدمات%50مــن قطــاع الصــناعة، %16.2مــن قطــاع الفالحــة %15.3تكــون نْ هــذا النــاتج جيــب أالقطاعيــة يف 

اإلمجـايلتيـب يف معـدل النـاتج الـوطين علـى الرتّ مسـامهة تلـك القطاعـات و نَّ ، علمـا أ20302من قطـاع احملروقـات يف عـام 18.5%
الـــــة اســـــتقرار يف االقتصـــــاد الكلـــــي ضـــــمن حو ، 2010خـــــالل ســـــنة %43.2، %40.2، %6.2، %10.5كالتـــــايل تكانـــــ

ـذلـك مشـروط بضـرورة االلتـزام باسـرتاتيجية التّ نَّ ع احتياط هام من العملة الصعبة فإجاري ماملعدالت املناسبة للميزان التّ و  املة نميـة الّش
الفكريــة يف تكامــل العمليــة و دية فضــال علــى الصــعوبات االقتصــااألوعيــةدات ضــبط الوعــاء الكلــي الشــامل تعيــق لكــن حمــدّ ،واملســتدامة

اتمعيةأوعية ارد  ملو مـن اإلسـالميةاملاليـة أوعيـةاملبتكرة األوعيةإقصاءدات باخللفية الفكرية يف قد ترتبط تلك احملدّ ا
مـــو املتزايـــد ة يف معـــدل النّ ذو امليـــزة العامليـــاألوعيـــةهـــذه إدراجونيـــة يف مقابـــل عـــدم املديإىلبـــل بالـــذهاب خلفيـــات فكريـــة مذهبيـــة تق

.املستدامو 
فـــرض أنظمـــةيف رصـــد نتـــائج الستشـــرايفاالقصـــور التقـــديري و إنّ : الضـــريبياإلخضـــاعألنظمـــةقـــدير التّ حـــدود االستشـــراف و ) ب

احملليـة، وعلـى امة علـى مسـتوى اجلبايـة نميـة املسـتددات معيقـة جلبايـة التّ الضريبة قد بلغ مستويات جد خطرية شكّ 
يل ضــمن نظــام املاليــة لــنفس الســنة أي التعــدو اإللغــاءبــدليل ،اجلمركيــةمســتوى اجلبايــة العاديــة وعلــى مســتوى اجلبايــة البيئيــة والبرتوليــة و 

.ظام احلقيقيقليص من النّ قديرية اجلزافية يف مقابل التّ توسيع السلطات التّ إىلكميلي باجلنوح التّ السنوي و 
طـــات االستشـــرافية علـــى القطاعـــات ضـــح ذلـــك يف تركيـــز املخطّ يتَّ : وعيـــةالمحاســـبية القطاعيـــة النّ األنظمـــةب دات تغييـــمحـــدّ ) ج

ـــامج التّ افعـــة للنّ الرَّ اإلســـرتاتيجية فـــع مـــن للرّ يف اســـتهداف حتـــدي االســـتجابة املتواصـــلة،3جديـــد الريفـــيمـــو كقطـــاع الفالحـــة ضـــمن برن
دات الفقر و األوسعالغذائي وما بعدها األمنمني تأالواردات الغذائية و  :تكمن يف ما يلياألخطردات احملدِّ أنَّ حتدياته غري حمّد

ب عنـه عـدم د تغييب نظام حماسيب خـاص بالقطـاع الفالحـي ترتـَّتعمُّ إنَّ : عدم وجود نظام محاسبي خاص للقطاع الفالحي) 1-ج
احملققـة، خول الـدُّ غم مـن الثـروات و املراقبـة و احملاسـبة يف هـذا القطـاع بـالرَّ آلياتالقطاع الفالحي ملنظومة جباية واضحة لغياب إخضاع

ة يف العامـة مــن مـدخل مســح الـديون الفالحيــاألمــوالإهـدارمــن ذلـك متّ األكثـراجلبائيـة الداعمــة غـري املســرتدة و فقــات بـالرغم مـن النّ و 
ّ ، بيّ 4اإلقلـيمكانـت مقوِّ فـإذا، اجلبائي حلماية املـال العـاماإلنصافتكريس واضح لغياب العدالة و  اجـع اخلطـري نـت الرت

هكتـار 250.000بفقـدان القطـاع الزراعـي للفـرد و 0.24إىلهكتـار للفـرد 1، من 2008-1980يف املساحة الفالحية ما بني 
بني %0.5إىل11.5ة املضافة من االستغالل املفرط يف ظل تراجع مسامهات القطاع يف القيمالفالحية لفائدة البناء و األراضيمن 

املطلـــوب هـــو أنـــتج جزائـــري وصـــدر نَّ الغـــذائي الـــوطين فـــإبـــاألمنارتفـــاع فـــاتورة الـــواردات الغذائيـــة بشـــكل ميـــس ، و 2000-2009

1Programme de partage de connaissance, Mise en place de la vision nationale, l’Algérie 2030, op-cit, p p 124 à 134.
2 Ibid, p p 135 à 138.

.2013- 2007البرنامج الوطني للتنمیة الزراعیة الریفیة 3
.، بتصرف19الى 13مخطط تھیئة اإلقلیم، مرجع سبق ذكره، ص ص 4
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نميــة الشــاملة الغــذائي يف منظــور التّ األمــنمــا دون ذلــك هــو تعميــق للتحــديات جزائــري، وعنــد ذلــك حيــق لــك أن تســتهلك جزائــري، و 
.تدامةاملس
واألعمــالهنــاك اتفــاق عــام يف بيئــة املــال : ليــةالماتطبيــق محاســبة المؤسســات البنكيــة و الضــعف فــي و التــأخردات محــدّ ) 2-ج
يف اســـتيعاب منتوجـــات املاليـــة و ،األنشـــطةتنويـــع يف خلـــق الثّـــروة و املـــايل ســـبية واخلصوصـــية للقطـــاع البنكـــي و النّ األمهيـــةوليـــة علـــى الدّ 

ظـام احملاسـيب املـايل النِّ إقرارفرغم ،اجلبائية البنكية باجلزائربة باملنظومة احملاسبية و مغيَّ األمهيةتلك أنّ على املستوى الدويل غري اإلسالمية
.األحيانغلب أعدم تطبيق يف ه يعرف ترهل و نّ ، فإ20101بداية من سنة 

دات جبايـة مـن دالئـل حمـدّ : قليديـةالمحاسبية والجبائية والبيئية لقطاع الطاقة التقليديـة وغيـر التّ فافية عدم الشّ تدامحدّ ) 3-ج
جبــائي وبيئــي هلــذا القطــاع االســرتاتيجي و انعــدام نظــام معلومــايت حماسـيب و هــ،نميــة املسـتدامة بــاجلزائرقطـاع الطاقــة يف منظومــة جبايــة التّ 

تشــنجات اجتماعيــة إىلدى ذلــك املســتقبلية فــأآثارهــا، و األنشــطةعــن حقيقــة صــاحاإلفعــدم احلســاس مــع تكــريس عــدم الشــفافية و و 
ايري احلكم الرّاشد سامهت يف االبتعاد عن معفض االجتماعي، و قت من الرّ عمَّ دات هلذه الصناعة اهلامة و لت حمدِّ خطرية شكَّ إعالميةو 

.عقيمةنقاشاتلنظام احلكم و 
ــ: نميــة المســتدامةلتــوزيعي لنظــام جبايــة التّ لي والتحفيــزي واالــوظيفي التمــوياألداءوفيــق بــين تحــديات التّ ) د ا مــن تغييــب انطالًق

الـوظيفي األداءبـات وفيـق بـني متطلَّ ه مـن الصـعوبة مبكـان التّ نّـ، فإذات العالقـةاألطـرافنظام االستعالم اجلبائي لكـل منظومة احملاسبة و 
:من خاللاإلسرتاتيجيةطات يواكب املخطَّ املستدامة لنمية لنظام جباية التّ املالكلي الشّ 

مـن أجـل تنميـة اإلصـالحمـن مقتضـيات إنَّ : الحوكمـةاليـة الّترشـيد و فعَّ رات التنميـة البشـرية و مؤشِّـو األعمـالتحسين بيئـة ) 1-د
الــيت حالــت دون أمهيــةألكثــراكواحــدة مــن العراقيــل ،شــاط االقتصــادياملؤسســات العموميــة املهيمنــة علــى النّ إصــالحالقطــاع اخلــاص و 

امليزانيـة العامـة بـدال مـن مـواردختصـيص بسـباأتكـون مـن أنْ إىلدى ذلك ، فأبة من السلطةالرتباطها باهليئات القريناعي و صالتنوع ال
.2اخلاصحدي بضرورة التزام القادة السياسيني بتنمية القطاع يرتبط ذلك التّ ، و االقتصاديالصناعي و للتنوعأداةتكون أنْ 
ل تراجع اجلباية البرتولية منفـذا إلجـراءات متسـرعة : جراءات المتسرعة تحت ضغط تراجع عائدات الجباية البتروليةاإل) 2-د شّك

اللجنــة الوالئيــة لرتقيــة "ســتثمار علــى املســتوى احمللــي جيع االســتثمار مــن إلغــاء هياكــل االتغيــريات خمالفــة ملعــايري الرتشــيد اجتــاه تشــوإىل 
شـديد يف احلـث علـى ل مبـدير االسـتثمار ووايل الواليـة مـع التّ ممثّـ،االنفـرادياإلداريهـا التسـيري ليحل حملَّ "(C.L.P.I.F)االستثمار

املؤسسـية ، خـارج نطـاق املعـايري والقواعـد القانونيـة و 3داء العمـومينافسة يف جذب االستثمار اخلـاص كأسـاس لرتقيـة األاعتبار املذلك و 
آلفـــاقاإلقليميـــةهانات طـــات االستشـــرافية الـــيت تســـتوعب الـــدّ املتضـــمنة املخطّ ل ـــا ســـابقا دون تقيـــيم حقيقـــي وشـــامل و مـــو ســـواء املع
أنْ الــذي جيــب ،لإلقلـيماشــد بـاحلكم الرّ 2030

.2009، بموجب قانون المالیة لسنة 2010، تم تأجیل تطبیقھ إلى جانفي 25/11/2007المتضمن المخطط المحاسبي المالي، المؤرخ في 11-07القانون 1
2Mise en place de la vision nationale, l’Algérie 2030, op-cit, p 164-165.

.الوزیر األول للحكومة الجزائریة، مرجع سبق ذكره3
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إفصــاحوجيــه الــذي يســمى باملســعى اجلديــد دون الالمركزيــة اجلبائيــة ضــمن هــذا التّ أســس، يف ظــل تغييــب 1الالمركزيــة علــى اخلصــوصو 
دات نظــام احلكــم و تلــك امل، و اارتباطــه باملخططــات املوضــوعة ســلفً وشــفافية عــن عالقتــه و  األداءالدولــة يف مســايرة عطيــات تــربهن حمــّد

التسـرع يف تغيـري عوامـل التمـويلي و األداءخالل القصـور االستشـرايف علـى مسـتوى من،نمية املستدامةالوظيفي الشامل لنظام جباية التّ 
عي ومــيش األداءتعميــق تعطيــل التحفيــزي االســتثماري، و األداء ا ـ تمـ إحلاقــهاهليكــل البيئــي املركــزي املســتقل و بإلغــاءالبيئــي األداءاالج

.أخرىإداريةيئات 
.الجبائي في استغالل الموارد و تكافؤ الفرص المجتمعيةاإلنصافتحديات : المطلب الثاني

اويـة مـن الزَّ بتأكيـدهحـديات حقـائق يف غايـة اخلطـورة والتَّ يمحديات الكربى لتهيئة اإلقلـالتَّ و هانات الوطنيةاملخطط االستشرايف بالرِّ يقرّ 
اهلضــــاب العليــــا، الســــاحل اجلبلــــي ،يةالريفيــــة احلضــــر املنــــاطق (اإلقليميــــةق كامنــــة بــــني الفئــــات االجتماعيــــة و هنــــاك فــــوار [االجتماعيــــة 

خــب التضـامن يف ظـل ظهـور اخـتالالت بـني النّ و اإلنصـافمشـاكل جمتمـع برمتـه، متـر حلوهلـا عـرب سياسـة تقـوم علـى أـا)]السـهوبو 
ــكان، و أغلبيــةالعوملــة بــني امجــة عــن االنفتــاح و النّ  طــابق بــني االجتمــاعي و علــى صــعيد التّ الّس

شكل ضمان التمويل يأساسيةحديات املنظورة لتطل حتديات ، تلك التّ 2متركزهم يف املدنحضاريني و إىلالسكان أغلبيةتطوره يتحول 
اتمعيـة و مـن املسـاواة اجلبائيـة يف االسـتفادةيات العدالـة االجتماعيـةمـع حتـدّ أيضـابرز جوانبها املتشـابك املستدام أ ارد  املـو غالل  ت ـ يف اس

:
.جباية التّ أوعيةاجلبائي يف تنويع اإلنصافحتديات √
.التشغيلاملتساوية يف التعليم والصحة والسكن و الفرصإتاحةحتديات يف √

حــديات يف تــربز تلــك التّ : فــي تخصــيص عائــداتهاميــة المســتدامة و نجبايــة التّ أوعيــةالجبــائي فــي تنويــع اإلنصــافيات تحــدّ : أوال
:تاليةاجلوانب ال

مــن الســكان يتجمعــون يف %63مــن ألكثــرموقــع احلضــري معطيــات التّ إن: اإلقليمــيمركــز الحضــري المعمــق لالخــتالل التّ )أ
ّ %4الشمال على مساحة  :نمية املستدامة سواء من حيثة التّ حديات للوعاء اجلبائي لنظام جبايخطر التّ أاب الوطين تشكل من الرت

.السكان السكن و بإحصاءحديات املرتبطة التّ √
.فئة ضريبية أوسعإىلاجلبائي يف الوصول األنصافحتديات √
من حيث عـدم مطابقـة ،االقتصاديةاآللياتمشوهلا يف االقتصاد املوازي بفعل اختالل و األنشطةيات التحصيل اجلبائي لتداخل حتدِّ √

.األساسيةالعرض للطلب يف كل اخلدمات 
.التسيري احلضريحتديات الوعاء البيئي و √

.118مخطط تھیئة االقلیم ، مرجع سبق ذكره، ص 1
.111نفس المرجع، ص 2
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مــن ذلــك راألخطــلتخلــف مــن مظــاهر اخلــدمات الســيئة وعــدم القــدرة علــى تســيري الّنفايــات و ااستشــراف مســببات الفقــر و إىلأدىممـا 
تعميــق حتــديات إىلدى واملســاحات اخلضــراء والغابيــة فــأاألوديــةعلــى حســاب جمــاري إنشــائهااملــدن و تأســيساالعتــداء علــى البيئــة يف 

صالحإإعادةإىلاألحيانغلب يف أأدتجماري املياه اليت ة احلكم على تسيري قنوات الصرف و الكوارث البيئية يف مقابل عجز منظوم
.1اإلقليمط يئة قل من مدة الشروع يف خمطَّ أتأسيسهااليت مل مير على ،ةاملدن اجلديد

ه مفهــوم خــاص نَّــأاإلقلــيملقــد تضــمَّ : مخرجــات جبايــة التنميــة المســتدامةإنفــاقفــي اإلنصــافعــدم تحــديات) ب
، وهــذا املفهــوم القاصــر 2الشــغلوالتعلــيم والســكن و حلصــول علــى خــدمات عامــة يف الصــحة اإمنــا، بكونــه ال يعــين املســاواة و لإلنصــاف

عـن ذلـك قـد عـربَّ ، و اإلقليميةالعمومي بشكل مزمن يف اجتاه تعميق االختالالت اإلنفاقتركيز إىلأدىاملخالف للعدالة االجتماعية و 
دج 1ومـا جاورهـاللعاصـمة و دج 49عامـة يـتم بتخصـيص دج من امليزانية ال50إنفاقأن، بالقول 3مسؤول جهاز املالية السابق

.حكم يف املالية العامة الوظيفيةيف التّ والتجهيز، و يف التسيريواإلنصافب للعدالة لبقية مناطق، وهو حتدي هيكلي مزمن مغيِّ 
السـكان الت يف موقـع ا بـاالختالارتباطً : حويالت االجتماعيةالتّ التكفل العادل بالتضامن الوطني و في اإلنصافتحدي عدم ) ج

:اليةحديات على املستويات التّ التّ تعمق إىلدى شاطات فأو النّ 
بات ا لذلك االختالل من حيث متطلَّ جتماعية وفقً حويالت االالواقعية يف متركز التّ فرضت املعطيات: حويالت االجتماعيةالتّ ) 1-ج

اته دور احلضــانة مراكــز العجــزة مــن مؤشــر الشــمال، و مــويلي مبنــاطق اجلمعــوي التّ و اإلعالمــيمــن حيــث احلضــور احلمايــة االجتماعيــة، و 
األمهـــاتمراكـــز الطفولـــة املســـعفة و إجيـــاديف األخالقـــيمشـــاريع الفســـاد سســـةمأمـــن ذلـــك متّ األخطـــر، و الراحـــةز االســـتجمام و كـــا مر 

اتمعـي أقـاليمانعـدامها يف بقيـة أواملطلقة باملقارنة بقلتهـا املرأةصناديق إنشاء، و العازبات من  ا ـ تض يم ال ـ بق اط  ـ االرتب ـق  نطل ـن م ـوطن م ال
.حديات الدخيلة من جذورها بشكل ذو ميزة نسبيةمعاجلة تلك التّ ، و األصيلة

ـل هذا اجلانب أيشكِّ : التضامن الوطني ) 2-ج توزيـع الـدخل إعـادةاأساًس
اتمعيـــة الناضـــبةســـيري الرّ التّ بـــإرثالثـــروة و  ارد  ـو لمــ ـي ل انتشـــار ا أدى إىل تعميـــق مســـببات الفقـــر و ممّـــ،تكاليفهـــا، ويف توزيـــع منافعهـــا و يعــ

ـالتّ (خريطته على مستوى االستفادة من الطاقة  ـ)مال تقابلهـا تغطيـة متدنيـة يف منـاطق منـابع الطاقـةغطية الكاملـة يف الّش كن بـرامج الّس
ـ،صمة حتديدايف العاالضخم يف الشمال و  زود بامليـاه مـن خمتلـف ، التّـالـوطنأحنـاءكن الريفـي يف بقيـة يف مقابل حصص ضـئيلة مـن الّس

تشـكيل إىلأدتلوسـائل يف املنـاطق الداخليـة تلـك الوضـعية وااإلمكانيـاتيف مقابـل عـدم تـوازن )مياه حتلية البحرالسدود و (املصادر 
ذ:ايلخريطة الفقر يف اجلزائر وفق اجلدول التّ 

بالمدن الجدیدة على غرار علي منجلي بقسنطینة، األقطاب السكنیة في عدید المناطق الوطنیة على تجاوزات خطیرة في مخطط 2015كشفت فیضانات أوت 1
.تھیئة اإلقلیم بدرجة صورھا اإلعالم على أن الحكومة عاجزة عن تسییر البالوعات

84.3مخطط تھیئة اإلقلیم ، مرجع سبق ذكره، ص 2
.بد اللطیف ابن اشنھو، وزیر المالیة األسبق، مرجع سبق ذكرهع3
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.خريطة انتشار الفقر في الجزائر: )13-6(الجدل 

%عدد بلديات الصنف الثاني%عدد بلديات الصنف االولالمنطقة
عدد بلديات الصنف 

%الثالث
غير 
معرف

مجموع البلديات

398.84710.735580.5441وسط شمال

2283412.322079.7276شمال غرب

136.33918.915474.8206شمال شرق

3532.72826.24441.1107هضاب ع وسط

2118.42421.16960.5114هضاب ع غرب

2912.43715.916671.21233هضاب ع شرق

713.7815.73670.651جنوب غرب

119.72723.97566.4113جنوب شرق

17711.524415.8111972.611541المجموع
Source : agence nationale d’aménagement de territoire, carte de la pauvreté en Algérie, agence nationale
d‘aménagement de territoire, Algérie, mai 2001, p 21.

باإلضـافةاملنطقـة الوسـطى مـن الـوطن بشـكل عـام و ا تتواجـد مبنطقـة اهلضـاب العليـا فقرً األكثرالبلديات أنّ أعالهيتضح من اجلدول و 
الغــري منصــوص اإلداريــةالــدائرة أومشــوهة مبســمى الواليــة املنتدبــة ةإداريــمنــاذج إىلااللتجــاء و ريااإلدذلــك االخــتالل يف التقســيم إىل

إىلنميــة املســتدامة و يف جبايــة التّ يســيالتأساإلطــارإىلبتــايل تفتقــد ، و )الواليــةالدســتور، قــانون البلديــة و (عليهــا يف املنظومــة املؤسســة
.حدياتق من تلك التّ ا يعمِّ ممّ ،البشرية يف هذا اجلانبضعف املوارد املادية و 

كـاة ن منظومـة الّز بـأاإلقـرارهناك حتـدي كبـري يف مرجعيـة املنظومـة املؤسسـية بـني : األوقافكاة و منظومة مؤسسة الزّ إنفاذتحديات ) د
والتهمـيش، اإلقصـاءبـني حـدود الشـرعية و األوقافوجوب محاية ، و احلماية االجتماعيةيف التشريع االقتصادي و األساسيةمن املصادر 

:من اجلوانب التاليةاألساسيةالتأهيلوانعدام التجربة و 
أنَّ إذْ اخلطــورة دات مســتقبلية يف غايــة التعقيــد و علــى حمــدّ كــاة جربــة البســيطة لصــندوق الّز نــت التّ بيَّ : كــاةدات مؤسســة الزّ محــدّ ) 1-د

بـالرغم مـن الـدور ،مـن حيـث حماسـبة الزكـاةبط املسؤوليات من حيث الوعاء و ضجيدد املهام ويأساسيقانون إىلكاة يفتقد صندوق الّز 
جلهــود واحملــاوالت العديــدة مــن اخلــرباء ل مصــاريف الزكــاة احملــددة ســلفا، ورغــم احتدياتــه مــن خــالاعــل والــداعم للقضــاء علــى الفقــر و الف
دات تـرتبط بـالتكوين واهليكلـة يات علـى حمـدِّ ذلك يؤشر علـى حتـدّ أنَّ إال،اطوما يرتببنك الزكاةمؤسسة الزكاة و إنشاءاملهتمني يف و 
.أخرىمن جهة األصليةافذة يف منظومة احلكم الرّ املبطن للعصب النّ باإلقصاءجهة، و التنظيم من و 
مشلـت اجلوانـب املاديــة إذْ نميـة املســتدامة ل هـذه املؤسســة منصـة حقيقيـة يف مســايرة جبايـة التّ متثّـ: األوقــافدات مؤسسـة محـدّ ) 2-د
و الـوطين فحسـب التضـامن لـيس احمللـي أهم يف تعزيـزارخيي املسـاغم من رصيدها التّ بالرّ مستدام، و حاجياته بشكل و لإلنسانالروحية و 

غييـــب مـــن منظومـــة املاليـــة العامـــة التّ أساســهادات هـــذه املؤسســـة متشـــابكة ومتداخلـــة و حمــدِّ أنَّ إالمبفهومهـــا الواســـع األمـــةبــل تضـــامن 
ّ آللياتالوظيفية بافتقادها  .ولةالدّ ألمالكأتيحمبا األقلالتطوير املماثلة على قية و الرت
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ـالفرص المتسـاوية فـي الّتعلـيم و إتاحةيات في تحدّ : ثانيا ميـة املسـتدامة نحـديات املعيقـة لنظـام جبايـة التّ مـن التّ : شـغيلكن والتّ الّس
فــة للمجتمــع متــس خــتالالت مكلِّ ، فــأدى إىل إعلــى الشــريط الســاحلياألنشــطةدم التــوازن نتيجــة متركــز الســكان و عــو اإلنصــافعــدم 
:ب التاليةالعدالة االجتماعية يف اجلوانبأسس

االسـتفادة متركز خلق الوظائف و إىلذلك االختالل ىأدّ : مال تالءما مع الكثافة السكانيةتجميع القدرات االقتصادية في الشّ ) أ
حكم يف التقــديرات باملاليــة العامــة مــن ذلــك عــدم القــدرة علــى الــتّ األخطــردمات العموميــة بــني منــاطق الــوطن، و غــري املتوازنــة مــن اخلــ

خـــالل ســـنة 32أصـــلوزارة مـــن 19تقـــدير اعتمـــادات إعـــادةفنـــتج عنـــه ،يف تقـــدير االعتمـــادات بامليزانيـــة العامـــة للدولـــةالوظيفيـــة 
تعميـق إىلأدىهـو مـا ، و 1مـن االعتمـادات املاليـة%60قـدير املسـتمد مـن االخـتالالت اهليكليـة يقـارب ضعف التّ أنّ أي، 2011
تضـخيم الفجـوة إىلفـرص التشـغيل وأدى تاحةحكم يف تسيري الوظائف وإعدم القدرة االستيعابية يف التّ إىلأدىا ممّ ،حدياتتلك التّ 

اغرة مـن خــالل مسـتوى االســتهالك حكم يف املناصـب الشــعــدم الـتّ ، و شـغيل خاصــة لـدى الفئـة املتعلمــة واملتدربـةبـني ارتفـاع طلبــات التّ 
:ايلنه معطيات اجلدول التات كما تبيّ عيف لالعتمادالض

.2011تفاقم العجز في القدرة االستيعابية لتسيير مناصب العمل لسنة : )14-6(الجدول
الفالحةالثقافةالشؤون الدينيةالتكوين المهنيالصحةالتعليم العاليالعدالةالتربيةالقطاع

62490751832/24992155657573511021519349المناصب المالية

المناصب 
4255610773207011834963093021313522222الشاغرة

11%16%53%%11%7/%21%7الفجوة

.46و 45، ص ص 2011مجلس المحاسبة، تقرير تسوية الميزانية لسنة : المصدر

 ّ البطالـــة مـــع عـــدم أزمـــةتعميـــق إىلحـــدود القـــدرة االســـتيعابية يف تســـيري املـــوارد البشـــرية بشـــكل يـــؤدي أعـــالهاملعطيـــات باجلـــدول تبـــني
مـن مناصــب العمـل نتيجـة تركيـز جممـل القــدرات %63الغـرب علـى تسـتحوذ منــاطق الشـرق و إذْ ،يف توزيـع تلـك املناصـباإلنصـاف

.2االقتصادية يف الشمال يف مقابل النسبة املتبقية للوسط
ــتكنولوجيــاشــبكة تمركــز الخــدمات العامــة للصــحة والتعلــيم و ) ب اإلنصــافيات مــن حتــدّ :اإلقليمــيا لالخــتالل المعلومــات وفًق

ــالتعلــيم يرتكــزانمتناســبة الــوفرة واجلــودة، فالصــحة و اجلبــائي عــدم احلصــول علــى خــدمات عامــة  يف خصصــات اهلامــة و مال يف التّ يف الّش
ـع مـــيش بقيـــة منـــاطق الـــوطن ،األمـــراضألخطـــرالعـــالج  غـــري )بائيـــةالســـرطانية والو األمـــراضاملستعصـــية مثـــل األمـــراضمصـــحات (ـمـ

هيــب يف تســيري االختصاصــات الطبيــة يف ظــل االســتبعاد ال تــزال جمــرد مشــاريع مقرتحــة مــع االخــتالل الرّ ، و اجلنــوبمتواجــدة بالوســط و 
ـإطاريف االختصاصيالطبيب أنتجالذي االجتماعي إىلةالكاشـفعـدم االسـتفادة مـن تسـيري بـرامج اخلدمـة املدنيـة و ،بابتشغيل الّش

.و اإليواءات العالج و عدم املساواة يف نفق

.142تقریر مجلس المحاسبة ، مرجع سبق ذكره، ص 1
.18مخطط تھیئة االقلیم، مرجع سبق ذكره، ص 2
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.و الجريمة المنظمةأشكالهتحديات الفساد بمختلف : المطلب الثالث
ارتباطـــه ومنافـــذه و أشـــكالهاستشـــراء الفســـاد مبختلـــف إىلنميـــة املســـتدامة بـــاجلزائر تعـــزي حـــديات املتوقعـــة ملنظومـــة جبايـــة التّ التّ إنّ 

:باجلرمية املنظمة يف اجلوانب التالية
.مبنظومة جباية التنمية املد مرتبطفسا√
.الدويلاإلرهابولية بتغذية التوترات السياسية و الصراعات الدمبنظومة احلكم و فساد يتعلق√

ايـة التنميـة املسـتدامة يات الفساد جلباالستشرايف لتحدِّ من املدخل : فساد مرتبط بمنظومة جباية التنمية المستدامة بحد ذاتها: أوال
:من املداخل التاليةالسابقةنمية املوروث عن مراحل التّ أشكالهاملراتب املتدنية للجزائر على سلم مدركات الفساد مبختلف و 
نميــة املســتدامة مــن منطلــق يــة التّ جبايت ال ميكــن معاجلتهــا مبنظومــة هــذا املــدخل يــرتبط بــاالختالالت الــو : التهــرب الجبــائيالغــش و )أ

شــريعية مـــن جوانـــب لقـــدرات التّ دات امبـــا فيهــا حمـــدّ وإجراءاتـــههياكلــه لوحــة قيـــادة شـــاملة ومتكاملــة للوعـــاء اجلبـــائي و إرســـاءصــعوبات 
.حكم املؤسسيالتّ قرار و االست

دات االجتماعيـة املرتبطـة مبحـدّ االخـتالالت االقتصـادية و تساهم : األعمالولية المرتبطة بمناخ يات التنافسية الجبائية الدّ تحدّ )ب
راتجتــارة املخــدّ (األســوداالقتصــاد املضــاربية و األنشــطةنميــة الســابقة يف انتشــار يعــي يف مراحــل التّ ســيري الرّ التّ 

:ات الفساد كما يوضحه اجلدول التايلمؤشر مدركية على املستمد من ترتيب اجلزائر يف املراتب املتدنِّ ، و )ي املزمنر داإلاالفساد 
.2012-2003درجة و رتبة الجزائر في مؤشر مدركات الفساد 15-6: الجدول 

2003200420052006200720082009201020112012السنة

2.62.72.83.133.22.82.92.93.4الدرجة

88/13397/14697/15984/16399/18092/180117/180105/178112/183105/174الرتبة الدولية

2012-research/cpi:2003-www.fransarency.org/policy: archive,Source

ملـال ـب ادرجة يف الفساد وغياب الشفافية واستفحال الرشـوة واالخـتالس و األعلىاجلزائر ترتب ضمن البلدان نّ من اجلدول يتَّضح أ
.الصفقات العمومية املشبوهة رغم ترسانة القواننيالعام، وسوء استغالل الوظيفة و 

طـرية حـديات اخلمـن التّ : الـدولياإلرهـابسياسية و الصراعات الدولية بتغذية التوترات الالمتعلق بمنظومة الحكم و الفساد : ثانيا
االســـتحواذ علـــى تنـــافس الـــدويل علـــى منـــاطق النفـــوذ و فال،اتمـــع برمتـــهعلـــى منظومـــة احلكـــم و آثـــارهللفســـاد صـــعوبات توقـــع منافـــذه و 

:من خالل اجلوانب التاليةقليميةوترات االجتماعية واإلالتّ إىلمقدرات الشعوب يؤسس 
وجيـه قيـادة التّ إسـناديف ا يف تسـيري املـوارد العموميـة و جمال خطري جـدً هو و :البقاء فيهاالسلطة و إلىالفساد السياسي في الوصول )أ
اتمع لتجاوز قواعد احلكم الراشدو  ات  تطلع بط ل لض :ا

.فساد العملية السياسية√
اتمع امل√ .دينفساد 
.األجنيبمويل التّ √

www.fransarency.org/policy
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.احلمالت االنتخابية√
لفة تمع التنمية املستدامةات االرتباطات التبعية الفكرية و خب البديلة ذالنّ √ ملخا ا ية  ثقاف .ال
اجلاريـة يف األحـداثأثبتـتحـديات الـيت تلـك التّ و : اإلرهابتمويل ة المرتبطة بالصراعات الدولية و يات الجريمة المنظمتحدّ )ب

ري خطورا الشديدةاإلقليمياحمليط  ا ، بـل علـى سـتدامة فحسـبنمية املليس على منظومة جباية التّ ،اجلو
اجلبائي بل تستفيد مـن التخطـيط العنيفة ال تكتفي بالتهرباإلرهابيةاحلركات أناألخطرمن التحديات ، و مستقبلهتارخيه وحضارته و 

ويل يف الّتجزئة و التنظري و  ةالتكنولوجيـت طـوراحدث التّ ، وباستغالل أاألمماالستحواذ على مقدرات الشعوب و يم و قستّ الاالستشرايف الّد
.االجتماعية، و اإلعالميف االتصال والسالح و اإلبداعيةو 
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:خالصة الفصل
 َّ ّ بـاجلزائر يرتكـز علـى آاملسـتدامةنميـة نظـام جبايـة التّ نّ ألنا مـن خـالل هـذا الفصـل يتبني ـليـات الرت امل للطاقـة اجلبائيـة شـيد الّش

، ويف معاجلـة االخـتالالتاملواكـب ملتطلبـات مـنهج التنميـة املسـتدامةو التأهيـلو بالرتكيز على املوارد البشرية مـن حيـث التكـوين ،الكلية
صــوري املتمثــل يف ور التّ كبــديل حقيقــي للقصــ،اجلبايــة البرتوليــةكامــل بــني اجلبايــة العاديــة و تصــور التّ بإعــادةالتشــريعية للهيكــل اجلبــائي 

ظومة حماسبة منإجيادنّ وجب تعزيز خمتلف مصادر التمويل فإبات االستدامة تستمتطلّ نّ ، وألاجلباية العادية حمل اجلباية البرتوليةإحالل
آليـةل فسية الدوليـة، تشـكِّ ناامليزة التّ ، و مبردودية النمو املستدامة و مية ذات اخلصائص املميزة بالقبول االجتماعيجباية الصريفة اإلسالو 

ب االجتماعي يف صناعة املالية العامة الوظيفيـة يتطلَّـالوظيفي الّتمويلي و األداءترشيد أنّ نمية املستدامة كما مهمة يف منظومة جباية التّ 
ر جزائــري دون صــدِّ و أنــتجتمعيــة مــن مقاربــة جديــدة توســيع الوعــاء اجلبــائي باســتغالل املــوارد ا، و األنشــطةجتديــد تنويــع و آليــاتأيضــا

يات دات وحتــدِّ الرّ الضــبط و أدواتب تفعيــل اســتهلك جزائــري الــذي يتطّلــالــواردات و إحــاللفكــري يف التّ 
.نمية املستدامةنظام التّ 
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:الخاتمة العامة
 ّ فه أداة سـيادية مـن نظـام احلكـم بوصـولـة و ر التصـور الفكـري لـدور الدّ طـوُّ بت،ظام اجلبـائير النّ الدراسة ارتباط تطوُّ يف ختام هذهلنا تبني

و مــــنّ داة اجلبائيــــة ضــــمن منــــاذج الاالهتمــــام بــــاألا دفــــع الفكــــر االقتصــــادي إىل البحــــث و ممّــــ،الدولــــةمــــن أهــــم وظــــائف أدوات احلكــــم و 
مل حيظ هنّ ئي على اهتمام الفكر االقتصادي فإحاز النظام اجلبانْ وإ،هم مدارسهلفكر االقتصادي يف أر اعرب مراحل تطوّ االقتصادي و 

امتــد ذلــك التبــاين الفكــري و ،مو االقتصــادي يف األجــل القصــري أو يف األجــل الطويــلاجلبــائي بــالنّ ظــاموافق حــول حــدود وعالقــة النّ بــالتّ 
داة األد لنــا صــحة الفرضــية األوىل بــأنّ كــبــذلك تأقتصــادية، و الانميــة يــة بالتّ داة اجلبائنميــة حــول عالقــة األيــات التّ ف نظر ليشــمل اخــتال

.ها التنمويةبإمجاع الفكر االقتصادي حول مكانتمل حتظَ اجلبائية 
التطبيـق يف السياســات مـن جانـبنظــري و تنميـة االقتصــادية بالبيئـة مـن جانـب المـع تطـور الفكـر االقتصــادي يف حبـث عالقـة التّ ولكـن 

ــ،احلكوميــة ية الــيت اســتنزفت املــوارد مبختلــف نميــة االقتصــادداة اجلبائيــة تصــحح اخــتالالت التّ األد أنّ وأداء دور الدولــة ووظائفهــا تأّك
احي االقتصـادية بتضـاؤل املـوارد املنـنميـة علـىمن اآلثار اخلارجيـة للتّ ب عنه من نتائج وخيمة ما ترتّ نافها رغم حمدوديتها يف البيئة، و صأ

نضوا عـدم املسـاواة يف االسـتفادة مـن منـافع و ،جتمـاعيتبعاد االحدتـه مـن االسـدايـق الفقـر وازديـتعمباحيـة االجتماعيـة على النّ و ،أو 
ــر بالفالحــة و املــوارد الزراعيــة والغابيــة و ضــرا، وباإلتلــك املــوارد مــن جهــة دون حتمــل الثــرواتبــاح و ي حنــو تعظــيم األر عاحليوانيــة بفعــل الّس

فـأدى إىل تـدهور احملـيط البيئـي ،بفعـل ذلـك االسـتغالل غـري الرشـيدطبقيـة بت عن الفـوارق االجتماعيـة والاملسؤولية االجتماعية اليت ترتّ 
ه عجـز نظـامويف مقابـل ذلـك كلـه وغـري ،ضـرار الصـحيةاألغيـري املنـاخي و الـذي سـاهم يف التّ لـوث البيئـياستفحال التّ واإلخالل بالبيئة و 

ادي مـو االقتصـخـرى حـول حـدود النّ تصـادي مـرة أتباين الفكـر االقحديات فولة يف مواجهة تلك التّ املرتبط بنموذج احلكم والدّ السوق 
لــة يف البعــدساســية ممثَّ بــات أبعادهــا األنميــة املســتدامة ومتطلَّ التّ فكــر بــني و ،يــد االحتياجــات اإلنســانيةتزامــن مقاربــة حمدوديــة املــوارد و 

نمويـة مت البحـث يف املكانـة التّ بالتـايل ، و منظومـة احلكـم الراشـدتماعي ضمن دائرة البعد السياسـي و االقتصادي البعد البيئي والبعد االج
ظــام النظــر إىل النّ البيئــة، ومتّ ات الدوليــة للتنميــة و طــار املــؤمتر اســع مــن اخلــرباء ومتخــذي القــرار السياســي يف إو لــألداة اجلبائيــة مــع إمجــاع 

مــاذج كمــا حتقــق يف النّ نمــويولــة التّ داء دور الدّ أفيــة األساســية يف منظومــة احلكــم و داة تنمويــة حتظــى باملكانــة الوظيه أجلبــائي البيئــي بأنّــا
ــ،)كوريــا اجلنوبيــة، اهلنــد، تركيــا، الربازيــل وجنــوب إفريقيــا(الصــاعدةوليــة الدّ  لك بــذمــاذج بالبيئــة اجلزائريــة، و ب مقارنــة تلــك النّ ا يتطلَّــّمم

.راسةانية يف هذه الدّ حتققت الفرضية الثّ 
ساسي للتنمية املستدامة من خالل مبادئـه الـيت ترتكـز علـى االلتـزام بالقـانون بـني الفـاعلني يف جمـال التنميـة اشد مدخل أاحلكم الرّ وألنّ 

املكاســب االجتماعيــة مبقابــل االلتــزام و األربــاحاإلفصــاح والشــفافية يف حتقيــق األعمــال و يفو ،"الدولــة، القطــاع اخلــاص و "
ط العدالــة االجتماعيــة يف الكســب واملســاواة يف الفــرص ويفطــار ضــوابيف حتمــل التّ املســامهةو ،بتحمــل املســؤولية

ا ارد  ـو املــ غالل  ت ـ ـــد املســـتند أاشـــظـــام اجلبـــائي الرّ للنّ ساســـيةوهـــذه املبـــادئ تتقـــارب وتتكامـــل مـــع املرتكـــزات األ،تمعيـــةاســ ا للقواعـــد ساًس
حجم فصاح عام عن الدخل والثروة و بالتصريح اجلبائي كإوااللتزام،ملنهج التنمية املستدامةتمع و اولة و ونية الدستورية الناظمة للدّ القان

العدالـة وإنفاذهـا يف بيئـة ركـننصـاف اجلبـائي مـن منطلـق قيـام القاعـدة اجلبائيـة علـى فافية اجلبائية اليت تلتـزم باإللشّ طر اأالنشاط ضمن 
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ب اجتماعي سـابق للنظـام اجلبـائي ولنظـام احلكـم والدولـة يف فالعدالة كفضيلة مطلاالجتماعية، عمال لتحقيق مسعى العدالة املال واأل
اـــا، و  ـد ذ يـــق التنميـــة ولـــة باســـتهداف حتقالدّ جلبـــائي الراشـــد أداة أساســـية ذو مكانـــة متميـــزة يف دائـــرة إدارة احلكـــم و ظـــام ابـــذلك فالنّ حــ

ىل منــو حتويلــه إمــو االقتصــادي و تعزيــز النّ اشــد يــوفر ضــمانات النظــام اجلبــائي الرّ نّ بالتــايل تتحقــق الفرضــية الثالثــة بــأو ،الشــاملة املســتدامة
.مستدام

بـالتنوع ويـل و علـى املـدى الطماليـة ضـخمة و املسـتدامة يف بعـدها االقتصـادي واملـايل تسـتوجب قـدرات نميـة الشـاملة بات التّ متطلّ نّ وأل
داء الــوظيفي نمويــة الفاعلــة حتسـني وحتــديث األتّ ولـة البـات تســتلزم مــن الدّ تلــك املتطلّ و ،دة واملتجــددةف جماالتــه املتعـدِّ االقتصـادي ملختلــ

طـار الداعمـة لـه يف إاتمعية وفقا لقدراتـه الذاتيـة أو القـدرات اخلارجيـة اعم للقدرات املالية اشد يف بعده التمويلي الدّ ظام اجلبائي الرّ للنّ 
ايل ســتثمار املســتدام جغرافيــا وزمانيــا، وبالتّــوجيهي لالالتّــشــجيعي و حفيــزي والتّ ويف أدائــه الــوظيفي التّ ،ملاليــة العامــة الوظيفيــة مــن جهــةا

ساســـي ك أرِّ اشــد األســاس اجلــوهري لـــرتابط وتكامــل وتفعيــل التّ ظــام اجلبـــائي الرّ لــوظيفي للنّ داء ايكــون األ
علـــى ااالســـتثمار مســـبقالـــيت اهتمـــت مبضـــمونوليـــةنمويـــة الدّ جـــارب التّ التّ تأكـــد لنـــا صـــحة، و نميـــة الشـــاملة املســـتدامةالســـتهداف التّ 

انات التمويـــل تعزيـــز قدراتــه مســـبق علـــى االنشــغالو ن االنشــغال بالتمويـــل أمضــمون التنميـــة، و 
يل واالقتصـادي الفسـاد املـاهم منافـذوأئي كأبرز أشكال الفساد االقتصاديعقبات وحتديات أساسها الغش والتهرب اجلبااجلبائي من 

ئي يف حتقيــق هيكــل النظــام اجلبــاالدولــة و تتوقــف علــى دورالتحــديات ك املعوقــات و تلــو ،ا يــرتبط بــه مــن اجلرميــة املنظمــةومــ،دارياإلو 
جيسـد عالقـة املواطنـة امـإفالنظـام اجلبـائي،فـاوت الطبقـياالسـتبعاد االجتمـاعي والتّ وارق االجتماعية و العدالة االجتماعية أو تعميق الف

، إذا نفاقـهلة اليت تسمح بتحمل الواجبات يف إطار مساءلة نظام احلكم والدولة عن املال العام ومحاية مصادره وطرق ختصيصه وإالفاع
ولــة يكــون عكــس ذلــك باســتخدامه مــن طــرف الدّ مــاوإ،عمــالاألاشــد يف بيئــة املــال و الرّ نفــاذ النظــام اجلبــائيمــا كانــت الدولــة بصــدد إ

احلكــم ات اســتمرار ذلــكبــوامــر االســتبدادية لتغطيــة متطلّ منظومــة دولــة األرادي و ل تغطيــة نفقــات احلكــم االنفــجــونظــام احلكــم مــن أ
لالنفصـام بـني تطلعـات داة يكـون بـذلك النظـام اجلبـائي أاعيـة فخروجـا عـن قواعـد العدالـة االجتمبتحميل تكاليفه للفئات األضعف، و 

م ضــمن خمتــف ظــاشــكال مقاومــة ذلــك النّ هــرب اجلبــائي كشــكل مــن أمــة احلكــم املســتبد فيستشــري الغــش والتّ بــات منظو متطلّ اتمــع، و 
اتمعيـة العامـة، و الل املوالقيم التّ فساد االقتصادي املتحدي لقواعد اإلنصاف اجلبائي و الأشكال بـات ملتطلَّ رد 

بــذلك لنــا كــد يــز مرتكــزات احلمايــة االجتماعيــة وضــمان العمــل املســتدام ومحايــة البيئــة واحملافظــة عليهــا، ويتأالعدالــة االجتماعيــة يف تعز 
.حتقيق الفرضية الرابعة يف هذه الدراسة

بط يكلـه باإلضـافة إيسـتند إىل مقوِّ نْ د وظائفه الكلية بشكل شـامل البـد أاشظام اجلبائي الرّ ليؤدي النّ و  ـرت ات ت ـ ات خارجيـة ىل مقومـم
اعي القبـول االجتمـفـإنّ ،)شـكال الفسـادالغش والتهـرب اجلبـائي وخمتلـف أ(تنمية الشاملة املستدامة حتديات الداعمة ليعاجل معوقات و 

في االجتماعي للنظام اجلبائي الراشـد يف تعزيـز اخلـدمات داء ذلك الدور املقابل للدور الوظيل املدخل األساسي ألاتمعي ميثِّ الفردي و 
الـيت حتقـق التنميـة غريهـاعلـيم والصـحة والنقـل واألمـن والعدالـة و ات التّ مههـا خـدم، وأشـباع الكامـلجتماعية العامة ذات اجلودة و اإلاال

باملقومـات االجتماعيـة اإلجيابيــة مرتبطـة بشـرية و مل تكــن مسـتدامة إنْ الـيت لـن تكـون ،شـاملة املســتدامةنميـة الاس لبلـوغ التّ سـالبشـرية كأ
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اليــة اإلســالمية االجتمــاعي ملنظومــة املمــويلي واالســتثماري و ظومــة اجلبائيــة اجلزائريــة تشــمل األداء التّ باملنويف مفهومهــا الواســع،الفاعلــة
اــا األو  تكز د يف تعزيــز احلمايــة اشــظــام اجلبــائي الرّ ء النّ دالتكــون مــن الــدعائم والروافــد اخلارجيــة أل"وقــافاألمؤسســة الزكــاة و "ساســية مر

اتالتّ االجتماعية و  من  رسـاء ل التنمويـة املختلفـة، ويسـاهم يف إصالحات اجلبائيـة غـري املنتهيـة عـرب املراحـاإلنقائص الذي يسدُّ معي ضا
ّ نميـــةمنظومـــة جبايــــة التّ  ـــاملســــتدامة ضـــمن الرت باالســــتفادة مــــن "البيئيـــةوالعاديــــة و البرتوليـــة "خــــرى امل ألصــــناف اجلبايـــات األشــــيد الّش

دم مسـايرة النتـائج عـنـت للفرضية األخـرية الـيت بيّ حتقيقهو بذلك و لدولية،تعظيم االندماج يف العالقات اجلبائية امكانيات الوطنية و اإل
املواكــب مةادالتنميــة املســتترشــيد نظــام جبايــة ليــاتا يســتوجب إرســاء آاملختلفــة ممّــنميــة ربامج التّ احملققــة مــن اإلصــالحات اجلبائيــة للــ

.2030فاق طات االستشرافية آلللمخطّ 
:نتنا هذه الدراسة من الوصول لالستنتاجات التاليةمكّ :النتائج

.م الراشد و النظام اجلبائي الراشدقارب والتوافق بني مبادئ احلكالتّ √
.ت التنمية الشاملة املستدامةمتطلبااشد و ظام اجلبائي الرّ وافق بني األداء الوظيفي الشامل للنّ التّ √
.نموية مبنظور الرشادةظام اجلبائي اجلزائري عرب مسريته التّ توصيف وضعية النّ √

:اشد فيظام الجبائي الرّ اشد والنّ بين مبادئ الحكم الرّ وافق والتّ قارب التّ : أوال
.اشد الرّ النظام اجلبائيسي يف كل من نظام احلكم الرّاشد و ساركن أااللتزام بالقانون √
.دائهما فافية وسيلة أساسية لتفعيل أالشّ و فصاح اإل√
.قاسم مشرتك لرتشيد أدائهمااحملاسبة ضمن االلتزام بالقانون املشاركة و √
.العدالة ركن ثابت يف مسعى احلكم و أداء النظام اجلبائي الراشد√
اتمعية املوحدةنسيق واألكامل والتّ التّ √ نظومة  امل اء ضمن  .د

:في.نمية الشاملة المستدامةبات التّ اشد ومتطلّ ظام الجبائي الرّ امل للنّ وافق بين األداء الوظيفي الشّ التّ : ثانيا
عــاد بفــق وأااشــد تتو ظــام اجلبــائي الرّ ساســية للنّ ث الــدافع وظــائف أوة و حتديــد امللــوِّ الثــر حفيــزي و توزيــع الــدخل و التّ مــويلي و األداء التّ √
.االقتصادية واالجتماعية و البيئيةالية و نمية املستدامة املالتّ 
.نمية املستدامةجل للتّ بائي يوافق املتطلبات الطويلة األظام اجلداء الوظيفي للنّ دميومة األاستمرارية و √
.مسعى للتنمية الشاملة املستدامةساسي بني نظام احلكم والدولة و ظام اجلبائي رابط أالنّ √
.املستدامةنمية الشاملة و حتديات التّ و اشد مبعوقاتظام اجلبائي الرّ حتديات النّ عوِّقات و ارتباط م√
.املستدامة سعى الّتنمية الشاملة و موعجزه عنالدولة ئي مؤشر على اختالل نظام احلكم و باهرب اجلالتّ الغش و √
.نمية الشاملة املستدامةلتحديات التّ دوات للمعاجلة املسبقة ولية أالدّ قظة اجلبائية بأبعادها الوطنية و اليالم اجلبائي و االستع√
.نمية الشاملة املستدامةحتقيق  التّ "حنو أو على"و الرتاجع نصاف اجلبائي يرتتب عنه السعي أوجود اإلو انعداموجود أ√
.شاملة املستدامةنمية التكاليف التّ توزيع منافع و ساسالواجبات اجلبائية أيف احلقوق و املساواة√
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.نمية الشاملة املستدامةات التّ ساسي يواكب متغريِّ ئي الراشد متغري أالنظام اجلبا√
.نمية الشاملة املستدامةشكال الفساد املعيق للتّ لفساد بالّنظام اجلبائي مدخل لكل أمنافذ ا√

.موية بمنظور الرشادةظام الجبائي الجزائري عبر مسيرته التنّ توصيف وضعية النّ : ثالثا
.نمية املستدامةملتطلبات التّ للرتشيد و املعاكسةالسلبية و توصيف النتائج ابية احملققة و جيتائج االلنّ وصيف اتّ اليشمل ذلك و 
:من حيثتوصيف النتائج اإليجابية)أ

.االتفاقيات الدوليةالقانوين ضمن قواعد الدستور و سيس أالتّ √
الضـريبةمجـايلالضـريبة علـى الـدخل اإل"تفريعاتـه مبكونـات عامليـة ة، و نظام اجلباية البرتوليـة ونظـام اجلبايـة العاديـنظمة جبائية كإجياد أ√

."إخل...سوم شبه اجلبائيةالرّ تاوة و األملضافة و الّتعريفة اجلمركية و سم على القيمة ارباح الشركات، الرّ على أ
.جبائيةموارد بشرية ذات خربة حماسبية و اكتساب√
."سبةقابة و احملاقواعد الرّ "نمية املستدامة التّ ساسية لنظام احلكم و ائية أجبتطبيق قواعد حماسبية و اكتساب رصيد يف√
.بعاداكتساب قاعدة أنظمة معلوماتية الكرتونية وتكنولوجية لالستعالم اجلبائي والتواصل على خمتلف األ√
مـــالك العقاريـــة والنظـــام ام األنظـــاجلبـــائي و النظـــام "هخمرجاتـــقـــانون املاليـــة و اكتســـاب خـــربة يف قواعـــد منظومـــة املاليـــة العامـــة الوظيفيـــة √

."واخلزينة العموميةنظام امليزانية العامةاجلمركي و 
.يزاتالتجهاكتساب وسائل مادية يف اهلياكل و √
:زامنيةعدم التّ والمخالفة القانون في التأخر و نمية المستدامةرشيد ومتطلبات التّ لبية والمعاكسة للتّ السّ تائج النّ )ب
يف تكــريس التبعيــة للمســتعمر مــن خــاللمعــان ، ميثــل اإل1976-1962ريــة خــالل الفــرتة د قواعــد قانونيــة جبائيــة جزائجيــاعــدم إ√

.عد مقاومة شرعيةقانون جبائي كان عدم القبول به يتطبيق
صـالح نـة الوطنيـة لإلتكـوين  اللجفـتم 1986سـنة بظهـور بـوادر األزمـة االقتصـاديةصـالح اجلبـائي أخر الـزمين يف اختـاذ قـرار اإلالتّ √

.!"سنوات06خر ستة أي بتأ"1991سنة تلك اإلصالحاتتطبيق ويتم ،1989لتقدم تقريرها سنة 1987سنة اجلبائي
، ممــدد إىل 2001-1992التســيري اجلبــائي األفقــي "اهليكلــة اجلبائيــة شــريع و ســيري اجلبــائي املتناقضــة يف التّ بقــاء علــى قواعــد التّ اإل√

لبقيـة اهليكلـة 2015-2001ومـن ديريـة املؤسسـات الكـربى مل2006إىل 2001، والتسيري وفق الفئة اجلبائية تـأخر مـن 2015
."يف املراكز اجلوارية للضرائب%95يف مراكز الضرائب و %70تاوز بنسب تأخر جت

والشـــروع يف 1977إىل 1963املخطــط احملاســيب الــوطين مــن جيــاد حيــث تــأخر إ،ظمــة احملاســبيةأخر يف اعتمــاد وتطبيــق األنالتّــ√
يــتقلص العمــل بـــه مث ،2010وليتأجــل إنفـــاذه إىل ســنة ،2007ليصــدر قــانون النظـــام احملاســيب املــايل ســنة 2001صــالحه ســنة إ

ضــعف تطبيقــه  يف قطــاع ، و "، الطاقــة، الســياحةموميــةالعواألشــغالالفالحــة "نعــدام احملاســابات القطاعيــة مــع ا2015جبائيــا ســنة 
.البنوك و املؤسسات املالية
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إىل 1984منـذ 17-84و عـدم تعـديل أو حتيـني قـانون القـوانني 1983إىل 1963تأخر وجـود نظـام للميزانيـة العموميـة مـن √
.يومنا هذا رغم كونه املؤطر لقوانني املالية

الت املاليــة واالقتصــادية حــو حتيينــه مبــا يوافــق التّ ، ومل يــتم حتديثــه و 1990ســنة املعتمــدة العموميــة احملاســبتــأخر وعــدم مســايرة قــانون√
كإطــار 2010قبــل ذلــك اعتمــاد النظــام احملاســيب املــايل ســنة ، و 2012، وقــانون الواليــة ســنة 2011رغــم تغيــري قــانون البلديــة ســنة 

الفـات شـكلت بـؤرة فعليـة للفسـاد ب خما رتّـممّـ،السـتثمارات العموميـة الضـخمةاألعمال للمؤسسات اليت تنجـز احماسيب يف بيئة املال و 
.2014و2010تبديد القدرات املالية مبؤشر تعديل قانون الصفقات العمومية ألكثر من أربع مرات متتالية يف املدة املمتدة بني و 

:فافية الجبائيةالشّ فصاح و مخالفة اإل)ج
.يا خيالف ذلكعمل"شهري، فصلي، سنوي"ري نظام تصرحيي تزامين ظام اجلبائي اجلزائنظريا النّ √
."يف اجلباية العادية%25كثر من ضرائب األجور تساهم بأ"اجلباية العادية يفمن املصدر كيز على االقتطاعالرتّ √
فـــع مـــن األالضـــرائب غـــري املباشـــرة يف نفـــاق واالســـتهالك و كيـــز علـــى ضـــرائب اإلالرتّ √ إىل%45بنســـبة تراوحـــت بـــني داء التمـــويلي الّر
.خالل مراحل التنميةيف املتوسط من احلصيلة اجلبائية70%
التوســع يف النظــام اجلــزايف احملاســيب واجلبــائي املبســط و لغــاء النظــامإ"لغائهــا دون تقيــيم بائيــة بإاجلداء األنظمــة احملاســبية و خمالفـة تقيــيم أ√

."1992بعد الغائه سنة 2015ة سنة مسالرّ الرجوع لنظامم احملاسبة و التقديري املغيب لنظا
ــبقواعــد الــوعي املــدين و اإلخــالل√ نــات القطــاع اخلــاص هم مــن مكوِّ اعتبــار ودد للغشاشــني واملتهــربني و التحضــر اجلبــائي مــن خــالل الّت

.التشجيع اجلبائييل يستفيدون من التحفيز و وبالتا
:العدالة الجبائيةنصاف و اإلخالل باإل)د
.موضوعه من حيث الوقت والزمنجراءاته و بتطبيق إقانون يف تاريخ تنفيذه و العدم احرتام √
."نميةمناذج الفساد املعلنة عرب مراحل التّ "اجلرمية املنظمة استفحال الغش والتهرب اجلبائي واقتصاد الفساد و √
املضاربة يف ة إىل التجارية و تنمويلوجهتها احتويل االستثمارات عن لتهريب املخدرات واملهلوسات واالختالسات، و االنتشار اخلطري√
.مالك العقارية واختالل منظومة الصفقات العمومية األ
ا√ ات  ـ اع قط ل ال ا ـ يطـ اد ل ـ فس ل يوع ا ـ ات االسـتحواذ علــى الرتبيــة، الصـحة مبؤشــر ة، الداخليـة، العدالــة، التعلـيم و املاليــ"ساسـية تمعيــة األش

ل الفاسـد يف الّتوظيـف والّتشـغيل والوصـول إىل السـلطة اسـتخدام املـاو جتماعي ارتباطا بالسلطة،مايز االثراء بال سبب التّ املال العام اإل
."البقاء فيهاو 

احلصـول من حيـث الكفـاءة و التخصص العلميالعلمية يف االرتقاء بالتكوين و املعايري√
لميــة واحملابــاة يف الرتقيــة واكتســاب عـايل باالســتحواذ علــى األحبــاث الععلــيم الالتّ و ريــاالبكالو شــهادة بخــالل اإل"علـى الشــهادات املطابقــة 
تصــني شــاركة املخموتغييــب منطــق القواعــد و األوامــرىل منطــق يــة املســتقبلية باالســتناد الواســع إعليماملنــاهج التّ اخلــربة ويف رســم الــربامج و 

."بصفة عامةبشكل مزمن و حاإلصالإصالحعادة وذوي اخلربة مبؤشرات إ
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خــالل الفــرتة الطويلــة "قابيــة و قطــاع العدالــةالرّ اجلبائيــة و "ولــة الدّ ســاد مــن جــراء ترهــل منظومــة احلكــم و الفأشــكالاستشــراء خمتلــف √
بيــــة و إصــــالح"لإلصــــالحات ت االحتجاجــــاو اإلضــــراباتكــــرد فعــــل علــــى اإلدارياإلصــــالحالعدالــــة، إصــــالحعلــــيم املســــتدام، التّ الرتّ

.ليمقتشراف لإلالتعمري واالسمبخالفة خمططات التهيئة و اجلامعات، بناء املدنتأسيسالواليات املنتدبة، إنشاء"االجتماعية
حتجاجــات اجلبائيــة مــن حيــث الكــم ومــن حيــث جتــاوز تــراكم اال"االجتماعيــة ضــعف التكفــل باإلنصــاف وحتقيــق العدالــة اجلبائيــة و √

."القضائيحيات الفصل بالطعن العادي و اإلداري و المن حيث صاملدة القانونية، و 
.داء الوظيفي للنظام الجبائي بمكوناته البترولية و العاديةمن حيث الترابط والتكامل بين األ)ه
ض تنـــاقالبرتوليـــة جبايـــة و فـــوائض ريعيـــة بإضـــعاف وإمهـــال اجلبايـــة العاديـــة لتـــداخل و √

.حالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتوليةيكلية و تصورية خمالفة من منطلق إثنائيات ه
ـــائي البـــرتويل األداءحتميـــل تقلـــص √ ّ ألداءاجلب ـــة بشـــكل عقـــايب ردعـــي مـــن حيـــث الرت ـــة العادي ومـــة قـــوانني اجـــع علـــى منظنظـــام اجلباي

.املزمنة"التخلف، برتول"ل تكريس خاصية الرفع من الضغط اجلبائي العادي من خالاالستثمار وهياكله و 
اتمعية على الغش و قابة الرّ إضعاف√ ية و .اجلبائي و التهرب اجلبائ
ريـة منحـت صـالحيات وضـع دااملفتشية العامـة كهيئـة إ"التأطري البشري شريع واهليكلة و قابة الدستورية من حيث التّ ليات الرّ تعطيل آ√

ـل لـــس احمل عمــ ل ـد ا اعـ يكلـــف قاضــي جملـــس احملاســـبة برقابـــة مـــل القاضـــي و يضــبط عاإلداري، "منهـــااألعلـــىاســـبة، اهليئــة الدســـتورية قو
.!!قاضي250حساب عمومي موكلة ل 15000تتجاوز طاقته االستيعابية البشرية 

إىلمن ميزانية الدولة %70رقابة على اجلباية البرتولية اليت تساهم ب بإسنادلعادية اجلبائية على اجلباية البرتولية و قابة االرّ إضعاف√
.!!2011فقط مبديرية املؤسسات الكربى سنة أعوانثالثة 

إىلحســاب مســندة 36حســاب خــاص منهــا 105جتــاوز قواعــد امليزانيــة العامــة بالتوســع يف احلســابات اخلاصــة مــن حيــث العــدد √
ملودعة ا عموميني فقط، و حماسبني) 5(مخسة  ا ية  املال لغ  املبا اوز حجم  .2010مليزانية الدولة لسنة %180جت

فجوــتشــتت مــوارد امليزانيــة العامــة و الوضــوح لإلطــار التصــوري حملاســبة احلســابات اخلاصــة ممــا أدى إىلإلفصــاح و عــدم ا√ قم  ـا ا بــني تفـ
.دة يق اخلاصة املتعدِّ العجز املعلن بشكل رمسي و 

.خصيص اخلاص مبوارد امليزانية جعل هذه احلسابات خمالفة ملبادئ امليزانية العامة عدم حتديد عالقة حسابات التّ √
مـن و قابـة قابيـة علـى املـال العـام فقـد أدى إىل تعـدد عـدم الرّ قابة على املالية العامة فرغم تعدد اهليئات الرّ عدم التنسيق بني هيئات الرّ √

اليـة قـارير السـنوية التّ مؤشرات ذلك عدم العمل بقانون ضبط امليزانية و مبتطلباته اليت تستوجب تقدميه مع قانون املاليـة للسـنة مرفقـا بالتّ 
وي لـــس احملاســـبةقريـــرالتّ ( ن ـ لســ ـر ا تقريــ ـة، ال لماليــ ـة ل امــ لع ية ا ـ تشــ لمف وي ل ن ـ لســ اـــالس احمللِّ ا ير  ار ـ تقــ قابـــة، تقـــارير قـــة بالرّ يـــة الشـــعبية املتعلِّ ، 

.)، تقرير بيان لسياسة العامة للحكومة، التقرير السنوي للجنة املركزية للصفقات العموميةاملؤسسات العمومية
تغييـب اإلجـراءات تغييب اإلفصاح التية عن معطيات امليزانية العامة و فافعدم الشّ √

. ءلة عن تلك التقديراتاحملاسبية ووسائل املسا
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تسوية قانون املالية لسـنة "ثالث سنوات بتأخرالعودة للعمل به و 2009إىل1984تعطيل العمل بقانون ضبط امليزانية من سنة √
."2015خالل 2012

جل لوطين للتجهيز من أمثل الصندوق امؤسسة يف شكل جتاري"النفقات العموميةو اجلبائية"هيئات رقابية للموارد العمومية إجياد√
ّ نمية ووكالة النفط، وهي مناذج جمسدة للتباعد و التّ  .شيد للمالية العامة الوظيفيةعدم التناسق مع معايري الرت
ميتــد ذلــك ، و االســتثماريةا هــذا رغــم مســامهاته االجتماعيــة و اىل يومنــعملــه بدايــة أساســي لصــندوق الزكــاة منــذانعــدام وجــود قــانون √
لتنســيق يف تعميــق لفجــوة عــدم الفكــري عــن االســتفادة مــن مواردهــا، و يف ظــل القصــور ااإلســالميةللماليــة و األوقــافمــة غييــب ملنظو التّ 
.و 

نميـة املسـتدامة بتخصـيص الفصـل السـادس لنظـام جبايـة التّ يات و يف فصول هذه األطروحة مـن توصـما ورد إىلباإلضافة:وصيات التّ 
:وصيات األساسية التاليةفإننا نؤكد على التّ 

.اشد ظام اجلبائي الرّ قواعد النّ تماعي الواسع بااللتزام بالقبول االجوافق و التّ √
ـــائي مـــدخالاإلنصـــافاعتمـــاد √ ـــة االجتماعيـــة يف حتمـــل إلرســـاءاأساســـيً اجلب ـــةاءاألعبـــالعدال املنـــافع ، ويف توزيـــع املكاســـب و اجلبائي
.اخلدمات العموميةو 

.املوارد البشرية يف قطاع املالية اتسيريترشيد √
.قطاع املالية العامة الوظيفية بشكل عام، و لموارد البشرية اجلبائية خصوصاترسيخها بالرتغيب لو األخالقيةترشيد القيم √
.نمية املستدامةنظام جباية التّ إنفاذالشريكة يف رافقة و التصور املالتفكري واالستشراف و و هيئات التشاورإجياد√
تصــاص يف املفكــرين مــن ذوي االخعمــال جمــتوســيع أ√

.عالمو مراكز البحث وفقهاء املالية اإلسالمية ورجال اإلاجلامعات 
قطــاع املنــاجم والطاقــة مبختلــف أصــنافها، قطــاع الفالحــة "ســرتاتيجية التقليديــة ئي احلقيقــي ليشــمل األنشــطة اإلتوســيع الوعــاء اجلبــا√

املتكامـل ضـمن اجلبـائي الشـامل و اإلخضـاعأنظمـةقطاعيـة و احملاسبة الأنظمةمن حيث ،العموميةاألشغالوالصيد البحري والسياحة و 
."املنظومة املوحدة جلباية التنمية املستدامة 

قتصـــاد البيئـــي املـــرتبط بـــالّتطور واالبتكـــار يف التنـــوع الصـــناعي ومعـــايري اجلـــودة األمنيـــة خـــدمات االتنويـــع الوعـــاء اجلبـــائي ملنتجـــات و √
.يةاحلماية االجتماعاالستهالكية و الصحية و و 

.مينية، وتقدمي اخلدمات املالية والتأستصناعواالاالستثماراإلسالمية يف جماالت الّتمويل و نشطة املاليةتوسيع الوعاء اجلبائي أل√
املراجعـــة يف جمـــاالت الّتكـــوين والتـــدريب والّتشـــغيل واحملاســـبة و اإلســـالميةاملاليـــة أنشـــطةالبديلـــة و لألنشـــطةديفـــة جيـــاد املنظومـــة الرّ إ√
.دقيقلتّ وا
الوالئيـة والوطنيـة واالسـتفادة مـن علـى املسـتويات احملليـة و اهلياكـل كـاة مـن حيـث التشـريع واحملاسـبة و رساء قواعد منظومة مؤسسـة الّز إ√
.نمية املستدامةكامل مع منظومة جباية التّ جارب الدولية يف إطار التّ التّ 
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التوعيــة التطــويريــه واملراقبــة واحلمايــة و وجالتّ مــن حيــث الضــبط و اإلســالميةاألوقــافترشــيد منظومــة √
.نمية املستدامةطار منظومة جباية التّ ا يف إبتوسيعه

.يف إطار التضامن الوطينواملوارد البشرية و لية املستدامة من حيث التشريع واهلياكلنمية احملترشيد منظومة جباية التّ √
يف االسـتعالم اجلبـائي الرتابطـي املتكامـل بـني منظومـة جبايـة اسـتخدام الوسـائل املعلوماتيـة ولوجيا احلديثـة يفاشد للتكناالستغالل الرّ √
اا و ت املالية العامة الوظيفية على خمجتويد اخلدماقابة و الرّ حصيل و التّ ، من حيث ضبط الوعاء و نمية املستدامةالتّ  توي مس لف  .ت
.نمية املستدامةخصصات على تكنولوجيا املعلومات ذات العالقة مبنظومة جباية التّ التّ ت و كوين الرديف للكفاءاالتّ √
اتمعـي للتّ ترشيد العمـل التّ √ وي  ـ ائي املسـتدام مـن خـالل اجلمعيـات والنـوادي احملليـة والوطنيـة والدوليـة للتوعيـة واحلفـاظ حضـر اجلبـوع

اتمعية و شكال الفسبائي وكل أعلى املال العام، ورصد وكشف منافذ الغش والتهرب اجل اركة  ملش ا دخل  من م مجة الفعليـة لعالقـة الرتّ اد 
.املواطنة الفاعلة

ااألاعالمي اجلبائي مع و التواصل اإلليات االتصالترشيد آ√ مكون بكل  امة  تد ملس ا ية  نم ية الت نظومة جبا عالقة مب ل ات ا اف ذ .طر
ماتــه مقوّ و همرتكزاتــ، مبــا يــدعم قدراتــه و رجــات نظــام جبايــة التنميــة املســتدامةخماالرتكــاز علــى الشــفافية واإلفصــاح عــن مــدخالت و √

.نمية املستدامةحتديات جباية التّ طبيق يف مواجهة التّ ولة من جوانب الّتنظري و الدّ الذاتية واخلارجية ملكانته األساسية يف منظومة احلكم و 
:فاق البحثآ

نـه يعـد أ"حالـة اجلزائـر"نميـة الشـاملة املسـتدامة ات ترشـيد النظـام اجلبـائي لتحقيـق التّ ليـينا من خالل موضوع هذه األطروحـة آترسخ لد
:االستشراف للجوانب التاليةأحباث مستقبلية يف الدراسة و نطلق م
.اجلباية البيئية يف املنظومة اجلزائريةآليات ترشيد احملاسبة و √
.باملنظومة اجلزائريةسالميةاإلاملالية أنشطةترشيد حماسبة و جباية آليات√
.ترشيد اجلباية البرتولية باملنظومة اجلزائريةآليات√
.اجلزائرياإلقليمآليات√
.ترشيد احملاسبة العمومية باجلزائرآليات√
.رقابة املالية العامة الوظيفية باجلزائرترشيد آليات√

ااالت و  لك  اا و وأبالتقومي األطروحةن تستفيد من هذه ميكن أاقاألفوت اج استنت لى  از ع تك االر أو ب يم  تدع اابال وصي .ت
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262).2015-1964(تطور الموارد البشرية باإلدارة الجبائية الجزائرية : )1-5(الجدول43

2015.265- 1963التحصيالت الجبائية للفترة : )2-5(الجدول44
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:ملخص
و باملقارنة مع الدول الصاعدة مثل  ، باإلسقاط على حالة اجلزائر تناولت هذه الدراسة آليات ترشيد النظام اجلبائي لتحقيق التنمية املستدامة

الدور حبدود ذلك،من أجل ذلك حبثت يف اهتمام الفكر االقتصادي عرب مراحلهو ، إفريقياكوريا اجلنوبية، الربازيل، اهلند، تركيا و جنوب 
فإن ضبط املكانة الوظيفية للنظام اجلبائي الراشد يف منظومة احلكم،مع التطور الفكري االقتصادي التنموي املستدام،  و للنظام اجلبائي

متطلبات ز جوهري ضمن دائرة إدارة احلكم، و لكونه مرتك،الدولة تشكل مدخل أساسي يف استهداف حتقيق التنمية الشاملة املستدامةو 
الرتكازه على اإلنصاف للتنمية املستدامة و ركمار، كمحستثواال+للتمويل التحفيزي ، و ية الشاملة املستدامة لألداء الوظيفي التمويليالتنم

، وضمان حقوق األجيال احلالية والقادمة من مقاربة القدرات واملرتكزات الداخلية كمدخل أساسي لتحقيق العدالة االجتماعية،اجلبائي
مكافحة معوقات ملقوماته الذاتية واخلارجية الداعمة يف معاجلة وولنظام اجلبائي الراشد يف مسايرة أبعاد التنمية الشاملة املستدامةاخلارجية لو 
.رتبطة بذلكاملاجلرمية املنظمةالفساد االقتصادي و خمتلف أشكال ، كتحديات الغش والتهرب اجلبائي، و حتديات التنمية الشاملة املستدامةو 

املخططات املواكب للدراسات و واإلمكانيات املتاحة لتصور نظام جبائي للتنمية املستدامةئر و تيح تتبع املراحل التنموية يف اجلزايهذا
.، وهو ما تضمنته هذه الدراسة يف مجلة تصور آليات ترشيد النظام اجلبائي لتحقيق التنمية املستدامة باجلزائر2030االستشرافية بآفاق 

التهرب اجلبائيمكافحة الغش و والنظام اجلبائي الراشد، التنمية الشاملة املستدامة، آليات الرتشيد ، مقومات معاجلة:المفتاحيةالكلمات
.باجلزائر، مكافحة الفساد االقتصادي و اجلرمية املنظمةاملستدامة الشاملة لتنمية ئى لبااجلنظام ال

Résumé :
Cette étude traite de la rationalisation du système fiscal pour parvenir à un
développement durable en Algérie avec un rapprochement aux expériences d’un
certain nombre de pays émergeants à l’instar de la Corée du Sud, le Brésil, l’Inde, la
Turquie  et l’Afrique du Sud.
Pour cela, nous avons cherché dans l’évolution de la  pensée économique l’intérêt
qu’elle accorde au  rôle des Systèmes fiscaux rationaux pour un aboutir à un
développement globale et durable.
Le système fiscal constitue un outil fonctionnel incontournable entre les mains des
pouvoirs publics (Etat),  pour mettre en place sa politique de développement.
L’adaptation de ce système aux objectifs liés à la réalisation du développement durable
global, est un pivot central pour orienter les décisions politiques sur le terrain aux
exigences requises pour aboutir à l’objectif visé (développement durable Global), le
système fiscal est l’affluent des ressources financières, c’est par sa rationalisation que
l’on pourrait aboutir à une justice sociale et parvenir à l’équité fiscale, et préserver
ainsi le droit des génération futurs, des retombées positives d’un tel dispositif, érigé sur
des piliers contribuant au développement recherché, infaillibles devant les défis
rencontrés à l’instar de la fraude et de l’évasion fiscale et tous les autres formes de
dérives économiques et crimes organisés rattachés à ces fléaux.
Cette recherche va nous permettre de suivre l’évolution du développement en Algérie
et la possibilité de concevoir un Système fiscal érigé pour atteindre le développement
durable global  parallèle aux plans et études visant les horizons 2030.
Tel est l’objectif de la présente étude et de ce qu’elle reprend comme mécanismes de
rationalisation du système fiscal pour atteindre un développement durable global.
Mots clés : système fiscal rationnel, développement durable global, mécanismes de
rationalisation de la gouvernance, Mécanisme de lutte contre la fraude et l’évasion
fiscale, système fiscal pour un développement durable en Algérie, lutte contre les
dérives économiques et le crime organisé.


