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الملخص
،تأثرت اإلدارة اجلبائية باعتبارها طرف هام يف القطاع املـايل باإلصالحات االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر
ويف هذا الصدد وجـدت نفسها مطالبة بوضع إسرتاتيجية حديثة لعصرنة هياكلها وخدماهتا حىت تتماشى مع
متطلبات املرحلة االقتصادية الراهنة وكذا تطبيقا لتعليمات وتوجهات احلكومة الرامية إىل عصرنة وحتسني أداء
 ونسعى من خالل الدراسة إىل إبراز أهم برامج عصرنة اإلدارة اجلبائية،اخلدمة العمومية يف خمتلف القطاعات
.وآفاق إصالح اخلدمات املقدمة من االدارة اجلبائية
وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل أن برامج عصرنة اخلدمات واهلياكل اجلبائية أضحت ضرورة
حتمية وهدفا حبد ذاته بإمكان اإلدارة اجلبائية من خالله حتسني صورة اخلدمات املقدمة ومن مث حتسني العالقة
. ولكن جل هذه الربامج الزالت تفتقد للواقعية والتطبيق على أرض الواقع، مع املكلفني بالضريبة
Keywords

Abstract

As an important player in the financial sector, the tax administration has been
influenced by the economic reforms that Algeria has experienced.
In this regard, it has found itself demanding to develop a modern strategy to
modernize its structures and services in order to conform to the requirements of the
current economic stage as well as to implement the instructions and directions of the
government aimed at modernizing and improving the performance of public service in
various sectors. Through the study, we seek to highlight the most important programs for
modernizing tax administration and the prospects for reforming services provided by the
tax administration.
Through this study, we have concluded that modernization of tax services and
structures has become an inevitable necessity and an end in itself in which the tax
administration can improve the image of services provided and thus improve the
relationship with taxpayers, but most of these programs still lack realism and application
on the ground.
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 .1مقدمة:
برزت أمهية قطاع الضرائب يف اجلزائر وازدادت يف اآلونة األخرية مع تدين مداخيل الدولة من قطاع احملروقات،
وبالتايل عدم كفاية ايرادات الدولة لتغطية مجيع نفقاهتا ،وهو األمر الذي دفع بالسلطات العمومية إلعادة النظر يف قطاع
اجلباية وتوجيه اجلهود حنو عصرنته وإعادة هيكلة مصاحله من اجل زيادة معدالت التحصيل اجلبائي وإعادة خلق الثقة
بني املكلفني بالضرائب واإلدارة اجلبائية.
كما نشري اىل ان التطور امللحوظ الذي شهدته تكنولوجيا االعالم واالتصال واستخداماهتا الالحمدودة على كافة
امليادين واألصعدة يف اجلزائر ساهم هو اآلخر يف تبين قطاع الضرائب يف اجلزائر سياسة عصرنة اإلدارة اجلبائية من خالل
حماولة رقمنة بعض اهلياكل واخلدمات متاشيا مع متطلبات مرحلة حتديث الدولة إلداراهتا وخدماهتا العمومية.
 1. 1إشكالية الدراسة:

وعليه تتمحور إشكالية املوضوع حول حماولة تقييم جتارب اإلدارة اجلبائية اجلزائرية يف عصرنة القطاع األهم يف
اجلزائر ،ولذلك ميكن أن نطرح اإلشكالية التالية:

 إلى أي مدى نجحت تجربة اإلدارة الجبائية الجزائرية في مجال عصرنة هياكلها وخدماتها العمومية ؟ 2. 1أسئلة الدراسة:
يتم طرح أسئلة الدراسة كمايلي:
 اىل ماذا هتدف برامج العصرنة املطبقة من اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر ؟ هل استطاعت هذه الربامج أن حتسن من صورة اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر؟ 3. 1فرضيات الدراسة:

يتم عرض فرضيات الدراسة التالية:
 هتدف الربامج املطبقة من اإلدارة اجلبائية يف جمال عصرنة خدماهتا اىل تعزيز مكانة هذه اإلدارة وحتسني صورهتاأمام املواطنني.
ال مبكن اجلزم على جناح هذه الربامج يف حتسني العالقة إدارة -مواطن ،ألهنا غري معممة كليا  ،وجتسيدها يتطلباملزيد من اجلهود والوسائل.

 4. 1منهج الدراسة:
منهج الدراسة املتبع وصفي حتليلي  ،ألهنا تقدم تعريف ألهم الربامج املتخذة من اإلدارة اجلبائية لعصرنة خدماهتا
وهياكلها ،وحماولة تقييمها .
.7.0نموذج الدراسة:
تتضمن الدراسة ثالثة أقسام هي:
 عموميات حول اخلدمات العمومية وإصالحها؛ جتربة اإلدارة اجلبائية اجلزائرية يف إعادة هيكلة مصاحلها؛75
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 مشاريع عصرنة اخلدمات اجلبائية. .2عموميات حول الخدمات العمومية وإصالحها:

تنبثق أمهية اجلهاز اإلداري من واقع كونه يقوم بتنفيذ خطط وسياسات احلكومة ،فهو ممثلها الرئيسي يف أداء
اخلدمة العمومية من خالل املرافق اليت تنشأ هلذا الغرض ،كما هو حال املوظفني املنوط هبم ترمجة الربامج واملخططات

إىل واقع ملموس ،خصوصا يف ظل مساعي الدول حنو تطوير وحتسني أداء اخلدمات العمومية.
 0.2تعريف الخدمة العمومية:

ارتبط مفهوم اخلدمة العمومية بنشأة الدولة كسلطة ذات سيادة وزيادة درجة تدخلها يف إشباع احلاجات
العامة للمجتمع ،من خالل ممارسة وظائف وأنشطة يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية بغرض زيادة رفاهية

اجملتمع وبالتايل حتقيق التنمية االقتصادية ،وسنحاول التطرق إىل بعض التعاريف للخدمات العمومية:
عرف اخلدمة العمومية كأصل عام بأهنا احلاجات الضرورية حلفظ اإلنسان وتأمني رفاهيته واليت جيب توفريها
تُ ّ
لغالبية الشعب ،وااللتزام يف منهج توفريها على أن تكون مصلحة الغالبية من اجملتمع هي احملرك األساسي لكل سياسة
يف شؤون اخلدمات هبدف رفع مستوى املعيشة للمواطنني (.العريب و رقاد)0202 ،
وبالتايل فإن أساس ومربر قيام احلكام بتقدمي اخلدمات العمومية عن طريق إنشاء املرافق العامة باختالف أنواعها هو
مدى حاجة املواطنني خلدمات هذه املرافق ،واليت تليب حاجاهتم العامة اليت ال ميكنهم توفريها ألنفسهم دون تدخل
من احلكام .
كما ميكن تعريف اخلدمة العمومية على أهنا اخلدمة املدنية اليت جتمع بني اإلدارة العامة احلكومية واملواطنني على
مستوى تلبية الرغبات و إشباع احلاجات املختلفة لألفراد من طرف اجلهات اإلدارية واملنظمات العامة( .عشور،
)0202
حسب هاذين التعريفني فإن وجود الدولة أو السلطة احلاكمة ضروري لتحقيق اخلدمة العمومية لغرض تلبية
حاجة ذات منفعة عامة ،وهذا يعين أن اخلدمة العمومية ترتبط ارتباطا وثيقا باملنفعة العامة ،األمر الذي سيستدعي
متاشي اخلدمة مع التطور احلاجات العامة.
 2.2أهداف اإلصالح اإلداري للخدمة العمومية:
يعرف اإلصالح اإلداري على أنه إجراء ميكن من خالله اجلمع بني املوارد املتاحة من أجل بناء عملية العصرنة
اإلدارية ،اليت غالبا ما تكون حمدودة ونادرة وباهضة الثمن ،بأفضل السبل لتحقيق أهداف حمددة مسبقا بأقل ما ميكن
من اجملهودات والوقت واملال ،أي حتقيق ما يسمى بالكفاية االنتاجية ( .الشيخ سامل ،رمضان ،و الدهان)0221 ،
كما ينظر لإلصالح اإلداري على أنه األخذ باألصول العلمية والوسائل الفنية للنهوض مبستوى الكفاية يف
األجهزة اإلدارية للدولة( .بوضياف ،)0292 ،ويهدف اإلصالح اإلداري إىل( :حممد مدحت)0202 ،
 تبين توجهات اإلدارة اإلسرتاتيجية يف خمتلف جماالت العمل من خالل تنمية قدرات منظمات اجلهاز اإلداري علىالتعامل مع البيئة الداخلية واخلارجية؛
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 تبين األمناط واملداخل احلديثة يف البناء التنظيمي وإعادة تصميم اهلياكل التنظيمية ملنظمات اجلهاز اإلداري لتحقيقاملرونة واالستجابة ملتطلبات التغيري والتطور؛
 االبتعاد عن مركزية اختاذ القرار وتنمية مهارات التفويض لدى القيادات اإلدارية ومتكني اإلدارات الوسطى والتنفيذيةلتحمل مسؤولية تنفيذ العمليات واألعمال اإلدارية؛
 اعتماد مشولية تقومي األداء للمنظمات من خالل األهداف احملددة هلا مع الرتكيز على املسؤولية االجتماعية لتلكاملنظمات؛
 التوسع يف االعتماد على التقنيات احلديثة وصوال إىل املنظومات االلكرتونية متهيدا لبناء مشاريع احلكومة االلكرتونيةوتعزيز نشاط البحث والتطور يف هذه اجملاالت مبا يوسع من آفاق املسامهة يف تطوير التكنولوجيا املتقدمة.
 2.2مشاكل إدارة الخدمات العمومية :واملتمثلة فيما يلي(:رفاع)0229 ،

 إنغالق وعدم تأقلم اجلهاز املعين مع الظروف املستجدة؛ تدخل اجلهاز السياسي يف التسيري مع عدم وجود معايري قياس وتقييم أداء اخلدمات العامة بشكل موضوعي؛ الرتاجع التدرجيي لفعالية القيم املعمول هبا منذ القدم على مستوى إدارة اخلدمات العامة من مساواة واستمرارية. .2تجربة اإلدارة الجبائية الجزائرية في إعادة هيكلة مصالحها:
سعت اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر باعتبارها طرف هام وفعال يف االقتصاد الوطين إىل حتسني خدماهتا العمومية من
أجل الوصول إىل أعلى مستويات حتصيل ممكنة ويف هذا الصدد قامت بوضع إسرتاتيجية جادة لعصرنة هياكلها.
قصد حتقيق هذه الغاية ،مت إنشاء هياكل جديدة على مستوى املصاحل اخلارجية تتمثل يف مديرية كربيات
الشركات ،مراكز الضرائب واملراكز اجلوارية للضرائب ،هدفها جتميع املفتشيات والقباضات حسب طبيعة املكفني
بالضريبة ،وتتكفل هذه اهلياكل مبهـام جديدة تتمـثل يف التسيري والرقابة والبحث يف املنازعات املتعلقة بالفئات
اجلبائية اليت ختضع هلا ،وذلك على أمل أن تساهم عملية إعادة هيكلة املصاحل اجلبائية يف استكمال إصالح القانون
اجلبائي الذي ُشرع فيه يف بداية عام  ،0220و هي السنة اليت ميزهتا باخلصوص تأسيس ضرائب ذات طابع دويل
(الضريبة على أرباح الشركات ،الضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم على القيمة املضافة) ،و توحيد املصاحل و
امللفات اجلبائية و كذ ا تبسيط و توحيد اإلجراءات املتعلقة بالتصريح ودفع الضرائب والرسوم (إنشاء التصريح اجلبائي
ج .)12
 0.2مديرية كبريات المؤسسات :DGE

يندرج مسار مديرية كربيات املؤسسات املنشأة مبوجب املادة  20من قانون املالية لسنة  ،0220يف إطار

الربنامج الشامل لتحديث اإلدارة اجلبائية سواء من الناحية التنظيمية أو العملية( .قانون رقم )0220 ،00-20
أساسا امللفات اجلبائية
تقوم مديرية كربيات املؤسسات ،اليت مت فتحها للجمهور بتاريخ  20جانفي  ،0222بتسيري ً
املتعلقة باملؤسسات التابعة للقانون اجلزائري و خلاضعة للضريبة على أرباح الشركات واليت يفوق رقم أعماهلا  022مليون
دينار جزائري ،الشركات البرتولية وكذا الشركات األجنبية اليت ليس هلا إقامة مهنية يف اجلزائر ،وتتكفل هذه املديرية بتقوية
02
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الضمانات للمكلفني بالضريبة املعرتف هبا ،توسيع طرق الطعن ،حتديث وتبسيط اإلجراءات ،ووضع جهاز متكامل
للتسيري املعلومايت للضريبة وكذا حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمؤسسات بواسطة احملادث اجلبائي الوحيد( .اهلياكل
اجلديدة للمديرية العامة للضرائب ،املديرية العامة للضرائب)0202 ،
وتتمثل أهم املهام املوكلة هلا يف( :اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب ،املوقع االلكرتوين للمديرية العامة
للضرائب (اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب ،املديرية العامة للضرائب)0202 ،
وتسري امللف اجلبائي للمكلفني بالضريبة التابعني لمجال اختصاصها؛
 مسكّ
 إصدار اجلداول وقوائم التحصيالت وشهادات اإللغاء أو التخفيض وتنفذ عمليات التسجيل والطابعوتعاينها وتصادق عليها؛
 مراقبة امللفات حسب كل وثيقة؛ ملفات تعويض قروض الرسوم؛ اجلداول وسندات اإليرادات وحتصيل الضرائب والرسوم واألتاوى؛ مراقبة حساب التسيري مراقبة مسبقة وتصفيه؛ التموين بالطوابع ومسك حماسبتها؛ إعداد و إجناز برامج التدخالت واملراقبة لدى املكلفني بالضريبة وتقييم نتائجها؛ متابعة املنازعات اإلدارية والقضائية؛ معاجلة طلبات التخفيض اإلداري؛ إعداد اإلجراءات املتعلقة باالعتمادات والتصفية ،واألمر بصرف نفقات التسيري والتجهيز مهما كانتطبيعتها وتسهر على تنفيذها وحتيينها؛
 ضمان تسيري املستخدمني وتقيّيم االحتياجات من الوسائل املادية والبشرية والتقنية وتعد التقديراتمليزانية املطابقة لذلك؛
 توظيف وتعيّني املستخدمني الذين مل تقرر طريقة أخرى لتعيينهم؛ -ضمان مهمة استقبال وإعالم املكلفني بالضريبة؛

 نشر املعلومات واآلراء اجتاه املكلفني بالضريبة التابعني ملديرية كربيات املؤسسات ،معتذكريهم حبقوقهم وواجباهتم يف جمال اجلباية؛
 التعاون والتنسيق مع اهليكل املركزي املكلف باإلعالم يف جمال إسرتاتيجية االتصال واالستقبال واإلعالم وكذاتنفيذها.
 2.2م ـ ــراكز الضرائب :CDI
يعترب مـركز الضرائب مصلحة عملية جديدة تابعة للمديرية العامة للضرائب ختتص حصريا بتسيري امللفات اجلبائية
وحتصيل الضرائب املستحقة من طرف املكلفني بالضريبة متوسطي احلجم.
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يطمح مركز الضرائب املنشأ هبدف تقدمي خدمة نوعية ،إىل تطوير شراكة جديدة جتمعه باملكلفني بالضريبة تقوم
أساسا على التواجد ،االستماع،االستجابة ،ومعاجلة سريعة لكل الطلبات اليت يقدمها املكلف بالضريبة .ميثل مركز
الضرائب بالنسبة للمكلف بالضريبة احملاور اجلبائي الوحيد املكلف بالتسيري العرضي مللفه.
شكل إفتتاح مركز الضرائب النموذجي لرويبة يف  ،0222أول مرحلة رئيسية يتم ختطيها يف إطار هذا املشروع
الطموح ،اهلدف الرئيسي من افتتاح هذا املركز هو السماح لإلدارة اجلبائية بتقييم فعالية التنظيم واألساليب وكذا األدوات
احملددة لعمل املركز.
على الرغم من جتربته القصرية ،سجل املركز النموذجي لرويبة تطورا واعدا من حيث األداء املايل ،معاجلة القضايا
النزاعية ،الرقابة  ،و االستقبال.
مع هذه العودة اإلجيابية للغاية للخربة ،قامت املديرية العامة للضرائب يف أواخر سنة  0200بوضع حيز
العمل ستة مراكز للضرائب يف كل من واليات مستغامن ،سيدي بلعباس ،معسـكر قاملة ،أم البواقي وســوق أهـ ـراس.
(اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب ،املديرية العامة للضرائب)0202 ،
هذا وقد بلغ عدد مراكز الضرئب يف اجلزائر مع هناية سنة  0209ما يقدر ب  21مركز ضرائب موزعة على
مستوى الرتاب الوطين 02 ،منها تعمل بصفة عادية وهنائية و  20مراكز يف مرحلة االستقبال والباقي يف طور االجناز
النهائي.
 2.2الم ـ ــراكز الجـواري للضـرائب :CPI
ميثل إطالق املركز اجلواري للضرائب مرحلة االنتهاء من برنامج عصرنة هياكل اإلدارة اجلبائية وإجراءات تسيريها،
الذي مت االنطالق فيه سنة  0222من خالل افتتاح مديرية كربيات املؤسسات ووضع حيز العمل بعد ذلك ملـراكز
الضرائب.
و يعترب املركز اجلواري للضرائب مصلحة عملية جديدة للمديرية العامة للضرائب،خمصصة حصريا لتسيري امللفات
اجلبائية وحتصيل الضرائب املستحقة من فئة واسعة ممثلة أساسا يف املكلفني بالضريبة التابعني لنظام الضريبة
اجلزافية الوحيدة.
هذا و يهدف إنشاء املركز اجلواري للضرائب الذي حيل حمل اهلياكل املتواجدة حاليا (املفتشيات والقباضات)
إىل ضمان تقدمي أحسن خدمة نوعية للمكلفني بالضريبة وذلك من خالل تبسيط وتنسيق وعصرنة اإلجراءات.
(اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب ،املديرية العامة للضرائب)0202 ،
وقد بلغ عدد املراكز اجلوارية للضرائب مع هناية سنة  0209مايقدر ب  012مركز جواري للضرائب موزعة
على مستوى الرتاب الوطين 29 ،منها تعمل بصفة عادية وهناية ،و  09مركز يف مرحلة االستقبال ،والباقي يف طور
االجناز النهائي.
.4برامج عصرنة الخدمات الجبائية:
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تبنت اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر عدة برامج لعصرنة خدماهتا العمومية وذلك يف إطار عصرنة مجيع اإلدارات
العمومية من اجل حتسني وتقوية العالقة بني املواطن واإلدارة اجلزائرية ،وتتمثل أهم هذه الربامج يف ( :العصرنة)0202 ،
 0.4نظام اإلعالم في اإلدارة الجبائية:

يعترب إدراج التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال على مستوى االدارة اجلبائية مرحلة هامة يف مواصلة برنامج

التحديث ،وهي تتطلب تكييف التشريع اجلبائي من أجل التوجه حنو التقنيات غري املادية و تأطري الدخول االلكرتوين
للنظام املركزي.
 0. 0.4تعريف المشروع:
يف مرحلة أوىل مت توظيف واالستعانة مبكتب استشارة أجنيب ،قصد مساعدة املديرية العامة للضرائب يف إطالق
هذا املشروع ،من خالل إعداد دفرت شروط يستجيب لالحتياجات اخلاصة واملتطلبات التقنية املرتبطة ،من جهة ،باملهام
احلرفية للمديرية العامة للضرائب ،ومن جهة أخرى إعداد مشروع العقد.
بناء على هذا املسعى ،جنم عن املساعي اإلدارية والتقنية اليت قامت هبا املديرية العامة للضرائب ،يف األخري،
توظيف متعامل إسباين (إندراسيستماس)  Indra-sistemasقصد اقتناء ووضع نظام معلومايت جبائي ،وعليه فإن النظام
املعلومايت املقرتح من طرف هذا املتعامل يرتكز على حل معلومايت من نوع ( ،)ERP-SAPيتشكل من عدة وحدات
مدجمة تستجيب يف غالب احلاالت ملتطلبات املهام احلرفية إلدارة جبائية ،مع برجمة العناصر اآلتية:
 ضبط وحتديد احلل املعلومايت؛ التكفل بالتطورات املعلوماتية اخلاصة باحتياجات املهام احلرفية للمديرية العامة للضرائب. 2. 0.4تنظيم المشروع:

مت تنظيم املشروع حاليا ،يف سبع ورشات هي :

 الورشة األوىل :ورشـة االندماج الوظيفي وتتشكل من سبعة ()0جمموعات عمل ترتبط مهامها باملسارات احلرفيةالكلية املنصوص عليها يف دفرت الشروط.
 الورشة الثانية :ورشـة ترحيل واستـرجاع املعطيات؛ الورشة الثالثة :ورشة الواجهـات؛ الورشة الرابعة :ورشة اهلندسة واهلندسة التقنية؛ الورشة اخلامسة :ورشة اإلرادات /توزيع؛ الورشة السادسة :ورشة التكوين؛ الورشة السابعة:خلية التخطيط ،نوعية املخاطر والتسيري الوثائقي. 2. 0.4أهداف مشروع تشغيل المنظومة المعلوماتية الجبائية :
يرمي املخطط التنظيمي ملصاحل املديرية العامة للضرائب إىل حتكم أفضل يف فئة املكلفني بالضريبة فيما خيص
األنشطة واألمالك اليت يتوفر عليها هؤالء.
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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غري أن هذا التنظيم اجلديد يتطلب من اآلن فصاعدا ،اللجوء إىل اإلجراءات احلديثة ملعاجلة معلوماتية لكل املعطيات
املرتبطة بفرض الضريبة على املكلفني هبا وحتصيل خمتلف أنواع الضرائب والرسوم.
وهذا يتطلب أيضا التكفل بالعمليات املرتبطة فيما بينها واملتعلقة بالرقابة اجلبائية واالجتهاد يف معاجلة القضايا النزاعية
وتقدمي اجلداول اإلحصائية املوجزة وهذا من أجل إعداد مؤشرات التسيري والنجاعة بصفة عاجلة وآلية.
ال ميكن جتسيد هذه األهداف إال من خالل إدراج التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال وخاصة تطبيق منظومة
معلوماتية ناجعة.
لقد اجتازت املديرية العامة للضرائب املراحل األولية هلذا املسعى من خالل االستثمار يف قطاع التكنولوجيا
اجلديدة لإلعالم واالتصال ،أي أن الشروط املبينة أدناه قد توفرت:
 تكوين األعوان اجلبائيني يف كيفية استعمال اإلعالم اآليل واحلبكات املعلوماتية القاعدية)Excel؛
 جتهيز كل املصاحل بعتاد اإلعالم اآليل املناسب؛ -وضع منظومة شبكية من نوع الربيد اإللكرتوين واألنرتانت؛

( MS Office, Word,

 إدخال األنرتنت يف املصاحل اجلبائية.هذا وتتعدد النتائج املنتظرة من هذه املنظومة املعلوماتية ،وميكن تلخيصها كما يلي:
 التخفيف من حجم املهام املنفذة من طرف األعوان؛ نزع الصفة املادية عن كل العمليات اجلبائية ابتداء من استقبال املكلف بالضريبة وتأسيس الوعاء والتحصيل وكذاتسيري امللف اجلبائي ،ولوج كل األعوان إىل املنظومة املعلوماتية من خالل التأهيالت املراقبة؛
 التبادل السريع للمعلومات املتعلقة بالبيانات ما بني املصاحل ومع املصاحل األخرى املؤسساتية، تقدمي معطيات موجزة ذات مصداقية من أجل إجناز دراسات إستشرافية و التحليل واختاذ القرار؛ مركزة قاعدة املعطيات بالنسبة ملختلف فئات املكلفني بالضريبة تسمح بالولوج اآليل للمحققني يف احملاسبة إىلالبطاقيات عند قيامهم باملهام املسندة إليهم؛
 التحكم األفضل يف املوارد اجلبائية؛ حماربة االقتصاد املوازي و غري القانوين؛ مكافحة كل مظاهر الغش مهما كان نوعها؛ التقليص يف معاجلة الشكاوى النزاعية للمكلفني بالضريبة؛ التخفيض يف الكلفة الناجتة عن طلب املطبوعات؛ تسهيل عملية ولوج املكلفني بالضريبة إىل حساهبم اجلبائي من خالل شهادات الولوج املراقبة؛ إدراج إجراءات التصريح عن بعد؛ إدراج إجراءات الدفع عن بعد.04
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 2.4آلية الترقيم الجبائي عن بعد-النموذج العملي:
يف إطار تبسيط اإلجراءات اإلدارية والتسهيالت املمنوحة للمتعاملني االقتصاديني مع اإلدارة اجلباية ،وضعت
املديرية العامة للضرائب حتت تصرفهم آلية الرتقيم اجلبائي عن بعد وذلك ابتداء من تاريخ  29ماي ( .0202التعليمة
الداخلية رقم )0202 ،0002
هذا و متنح هذه اآلل ية املكلفني بالضرائب احملصني مسبقا على مستوى املصاحل املسرية ،إمكانية طلب منحهم رقم
التعريف اجلبائي( )NIFعن بعد ،على املوقع االلكرتوين  ،https://nifenligne.mfdgi.gov.dzاملخصص هلذه العملية،
طبقا اإلجراءات التالية:
 1. 2.4من جانب المكلفين بالضريبة :وذلك من خالل( :التعليمة الداخلية رقم )0202 ،122
 يلج املكلف بالضريبة موقع املديرية العامة للضرائب عن طريق املوقع سابق الذكر؛ ميأل املكلف بالضريبة استمارة طلب الرتقيم اجلبائي عن بعد ،ومع هناية كتابة البيانات وتثبيتها يظهر له إشعاربالوصول حامال الرقم طلبه ،ميكن طباعتها؛
 يتابع املكلف بالضريبة املسار اإلجرائي لطلب ترقيمه اجلبائي ،على نفس املوقع املشار إليه سابقا ،حيث يبلغ برفضطلبه أو يبلغ له رقم التعريف اجلبائي املمنوح له ويدعى لطبع شهادة الرتقيم اجلبائي من خالل هذا املوقع ،وكذا استمارة
اإلشعار بالوصول اليت حتتوي املعلومات املتعلقة بتعريفه؛
 يتقدم املكلف بالضريبة إىل املصاحل املسرية املختصة إقليميا مرفقا بالوثيقتني (شهادة الرتقيم اجلبائي واإلشعار بالوصول)يف نسختني إلمضائهما من طرف رئيس املصلحة ،بعد التحقق من صحة املعلومات.
 2. 2.4من جانب اإلدارة :وذلك من خالل( :التعليمة الداخلية رقم )0202 ،122

 يتحقق رئيس املصلحة من مطابقة املعلومات اليت حتتويها استمارة األشعار بالوصول وشاهدة الرتقيم اجلبائي مقارنةمع ملفه اجلبائي ومن مث يقوم باإلمضاء عليها؛
 حيتفظ رئيس املصلحة بنسخة من استمارة األشعار بالوصول وشهادة الرتقيم اجلبائي مع ملف املعين باألمر؛ تتوىل املديرية العامة للضرائب/مكتب اإلعالم والوثائق اجلبائية إشهار رقم التعريف اجلبائي على املوقع اإللكرتوينالسابق.

 2.4خدمة إنشاء مؤسسة الكترونيا (:)créer mon enterprise
تتشارك املديرية العامة للضرائب يف إمتام هذه اخلدمة مع املركز الوطين للسجل التجاري ،وكالة الضمان
االجتماعي ،والغرفة الوطنية للموثقني.
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وتسمح هذه اخلدمة على االنرتنت بإمتام مجيع اإلجراءات الالزمة إلنشاء مؤسسة بطريقة إلكرتونية عن طريق
املوثق الذي بدوره يقوم بإرسال ما يلزم من معلومات ووثائق لإلدارات املعنية بإنشاء املؤسسات ،املتمثلة يف املركز الوطين
للسجل التجاري ،الضرائب والضمان االجتماعي.
وتتم عملية انشاء مؤسسة عرب األنرتنت وفق اخلطوات التالية( :العصرنة)0202 ،
 جيب إنشاء حساب مستخدم يف املوقع االلكرتوين  www.jecreemonentreprise.dzالذي يسمح للمتعاملنيبالتحصل على مساحة خمصصة على موقع " إنشاء املؤسسات التجارية " ،ومتابعة ملفهم؛
 إدخال املعلومات واليت ختص إنشاء مؤسسة عن طريق ملء استمارة إلكرتونية واحدة؛ ميكن اختيار عرب املوقع " إنشاء مؤسسة " موثق من قائمة املوثقني املتفقني؛ التقرب من املوثق الذي سيدرس امللف املتعلق بإنشاء مؤسسة ،من الضروري انتقال املعنيني باألمر إىل املوثق املختارحمملني بالوثائق الورقية املطلوبة يف امللف ؛
 املوثق ه و الذي يتكفل برقمنة امللف (مصادقة امللف) ،والدفع عن بعد لبعض املستحقات ( اتفاقية املربمة بني غرفةاملوثقني و م و س ت) و استكمال املعلومات الناقصة يف االستمارة اإللكرتونية املوحدة عرب االنرتنت؛
 عند االنتهاء من رقمنة امللف واملصادقة عليه بعد التحقق من صحة كل املعلومات من قبل املوثق ،يقوم هذا األخريبإرسال كل هذه املعلومات عرب املوقع" إنشاء مؤسسة " إىل املركز الوطين للسجل التجاري وطلب إنشاء السجل
التجاري يتلقاه تلقائيا موظف املركز الوطين للسجل التجاري ،يقوم مبعاجلة الطلب ويتم ختصيص رقم السجل التجاري
هلذا امللف؛
 طلب إعالن عن الوجود بالنسبة للضرائب يتلقاه تلقائيا موظف الضرائب ،يقوم مبعاجلة الطلب ويتم ختصيص رقمالتعريف الضرييب؛
 يتم تقدمي طلب العضوية يف الضمان االجتماعي للغري األجراء تلقائيا إىل املوظف حيث يقوم هذا األخري مبعاجلةالطلب ويتم ختصيص رقم االنتماء إىل الضمان االجتماعي؛
 ويف هناية العملية يكون للمعنيني باألمر يف الفضاء اخلاص هبم على موقع " إنشاء املؤسسة " ثالثة أرقام ،وهي األرقاماخلاصة بالسجل التجاري ،بالضرائب وبالضمان االجتماعي.
 2.2نظام املعلوماتية للمديرية العامة للضرائب :
يتم التكفل بتنفيذ وتعميم نظام المعلوماتية الجديد للمديرية العامة للضرائب "جبايتك" من طرف الشركة

االسبانية (اندرا-سيستيماس) ،وهو مجمع متخصص في وضع األنظمة المعلوماتية.

ويعتمد نظام املعلوماتية للمديرية العامة للضرائب على تقنية معلوماتية من نوع ( ،)ERP/SAPترّكز على برنامج
يتكون من عدة وحدات وتستجيب تقريبا بشكل كلي الحتياجات وظائف اإلدارة اجلبائية ،وهي تقنية متطورة للخدمة
العمومية وهتدف السيما إىل مساعدة اإلدارة اجلبائية على رفع حتديات الفعالية واملردودية من خالل متكينها من تسيري
فعال.
حتصيل الضريبة بشكل ّ
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تقنية سهلة من شأهنا أن تسمح بتشغيل آيل ملنهج تسيري

اإليرادات اجلبائية ،مينح هذا الربنامج املدمج رؤية موحدة للملف اجلبائي للمكلف بالضريبة.
كما و هتدف هذه اخلصائص إىل رفع حتصيل الضرائب وحتسني التحضر اجلبائي من خالل حتسني اخلدمة
املقدمة للمك لف بالضريبة ،مينح برنامج التسيري هذا للمصاحل اجلبائية بكسب الفعالية اليت ترتجم فيما يلي ( :العصرنة،
)0202




مفصل للحسابات ؛
رؤية شاملة لوضعية املكلف بالضريبة وهذا من خالل بناء ّ
تعزيز التحضر اجلبائي بفضل خدمة التحصيل عرب االنرتنيت ؛
تقليص الديون غري املسددة وحتسني نسبة التحصيل والتقليل من عدم التحضر اجلبائي ؛

 إطار عقالين ورئيسي ووحيد للمعطيات من شأنه أن مينح معاجلة انتقائية متاشيا مع االحتياجات الفردية املعرب
عنها ؛
 تقليص مدة الرد على الطلبات حيث ميكن للمكلفني بالضريبة أن حيصلوا بسهولة على معلومات سريعة حول
وضعيات حساباهتم ،مبا فيها األرصدة املفتوحة والتزامات الدفع واآلجال والتسديدات املسبقة ؛




حتسني نسب الرد على اتصاالت مركز االتصال ألنه ميكن توجيه الطلبات ومعاجلتها بشكل سريع ؛
فعالية متزايدة بفضل معاجلة مجاعية للتصرحيات اجلبائية ؛
كشف سريع للمكلفني بالضريبة املخالفني وغري املصرحني ؛

 استعمال بفعالية أكثر للمواد يف عمليات التدقيق والتحقيقات.
وقد أدخلت املديرية العامة للضرائب نظام املعلوماتية حيز التنفيذ على مستوى مركز الضرائب للحراش يوم
 22ماي  ،0200كما ومت تعميم هذه العملية النموذجية عرب كافة مراكز الضرائب يف مع هناية سنة .0209
و قد وفرت هذه العملية للخاضعني للضرائب مايلي:
 التقدم إىل صندوق الضرائب حيث يتم تسجيل تصرحياهتم ضمن النظام اجلديد بغرض طبع قسيمة الدفع ،كماميكنهم تصفح البوابة االلكرتونية بأنفسهم ( )jibayatic.mfdgi.gov.dzو أخذ موعد و ملء استمارة انضمام
و استعادة كلمة السر على مستوى مركز الضرائب؛
 القيام بعملية تصريح جبائي عن بعد من املنزل و طبع إشعار بالدفع؛ السماح بتسهيل العالقات بني اإلدارة اجلبائية واخلاضعني للضريبة إذ يكمن تصفحها على مدار 02ساعة وطوالأيام األسبوع مع تفادي عناء التنقل و إعالم امللزمني بالضرائب برزنامتهم اجلبائية احملينة.
 السماح للخاضعني للضرائب بطباعة إشعارات بالدفع واستحداث وتعديل مناذج تصريح مع االطالع علىاستمارات التصريح املودعة وتصفح الديون اجلبائية العامة إىل جانب تصفح وتعديل املعلومات الشخصية إذا اقتضت
الضرورة ذلك  ،هذا فضال عن تصفح رزنامة االلتزامات اجلبائية.
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وقد مت توسيع النظام اجلديد ليشمل مراكز الضرائب للرويبة ومستغامن ومعسكر وعني الدفلى وسطيف وبرج
بوعريريج إىل جانب اإلدارة املركزية لوزارة املالية  ،0200وهو مسعى يندرج يف إطار تنفيذ برنامج احلكومة تطبيقا
لنموذج النمو االقتصادي اجلديد".
 4.4التكفل بالمكالمات ذات الطابع الجبائي الواردة من الرقم األخضر"  :"1221حيث تكفل اإلدارة اجلبائية
بكل املكاملات اهلاتفية املتضمنة انشغاالت املواطنني فيما خيص تسيري املصاحل اجلبائية واليت ترد على الرقم األخضر لوزارة
املالية( .شعباين ،زرقواد ،و سعيج.)0200 ،
 . 1الخاتمة:
إن هدف اإلدارة اجلبائية من إطالق اخلدمات الرقمية لفائدة املؤسسات هو تعزيز برنامج عصرنة املالية الذي
متت مباشرته منذ سنوات مما سيسمح بتعميم الفعالية والشفافية يف أداء اخلدمة اجلبائية واكتساب ثقة املكلفني بالضريبة
يف القطاع املايل احلساس والذي تعول عليه الدولة يف اآلونة األخرية إلعادة التوازن مليزانيتها يف ظل اهنيار أسعار البرتول.
كما أن خمتلف املشاريع اليت تبنتها اإلدارة اجلبائية يف السنوات األخرية واليت ترمي إىل عصرنة القطاع هدفها
الرئيسي هو حتسني حتصيل اجلباية وهو ما أسفر عن نتائج ملموسة حيث أن اإليرادات اجلبائية ارتفعت ب 2,0باملائة
يف  ، 0202لكنها تبقى غري كافية يف الوقت الراهن ،األمر الذي يتطلب بذل املزيد من اجلهود من اجل تعميم هذه
اإلجراءات.
ويف هذا اخلصوص نقدم التوصيات التالية:
 بذل املزيد من اجلهود فيما خيص العمليات التحسيسية لدفع املواطنني إىل االستخدام اليومي للدفع اإللكرتوين،يف ظل غياب الوعي والثقافة اإللكرتونية.
 اإلسراع يف إصدار قانون التجارة اإللكرتونية -الذي هو يف طور التحضري -والذي سيدعم بدوره جهودعصرنة اخلدمات العمومية.
 ضرورة العمل على ضمان التعبئة املثلى للموارد اجلبائية وتوسيع الوعاء الضرييب واملتابعة الصارمة لتحسني حتصيلخمتلف الضرائب والرسوم هبدف الوصول إىل حتسني تغطية النفقات العامة باجلباية العادية والتخفيف من التبعية للجباية
البرتولية.
 تعزيز نظام املراقبة ومكافحة الغش والتهرب اجلبائيني لتحسني التحصيل اجلبائي بتكريس املساواة أمام الضرائبوحتسني مناخ األعمال.
ضرورة تعميم رقمنة اإلدارات اجلبائية و مصاحل التجارة و تعميم فاتورات الدفع اإللكرتوين على خمتلفاملؤسسات ،واليت من شأهنا املسامهة يف حماربة ظاهرة التهريب الضرييب مستقبال ،الذي يضر باقتصاد البالد وحيد من
قدرة الدولة على تعبئة املوارد وتوفري اإليرادات الالزمة لتمويل اإلنفاق العمومي .
 -التسريع يف جتسيد خطة إصالح وتفعيل اجلباية احمللية ،واستغالل كل األوعية الضريبية غري املستغلة.
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 توفري الشروط املثلى لعمل أعوان اإلدارة اجلبائية وحتفيزهم على الرفع من مستويات التحصيل ،وفقا للمعايريالدولية والتجارب الناجحة عرب العامل.
 ضرورة االهتمام بالتجهيزات املادية وتطوير نظام املعلوميات ،فاالجتاه املتزايد حنو التجارة االلكرتونية يتطلبضرورة تفعيل اإلدارة اإللكرتونية ،حتقيقا للسرعة والدقة يف إجناز املهام وتنفيذ العمليات وذلك عرب التقليل من تعقيد
اإلجراءات اإلدارية داخل اإلدارة الضريبية.
 .6المراجع:

 )1امحد بوضياف .)0292( .الهيئات االستشارية في االدارة الجزائرية .اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب.

 )2التعليمة الداخلية رقم  .)0202( .0002الترقيم الجبائي عن بعد .اجلزائر :مديرية االعالم والوثائق اجلبائية (املديرية العامة
للضرائب).

 )3التعليمة الداخلية رقم  .)0202( .122الترقيم الجبائي عن بعد .اجلزائر :مديرية االعالم والوثائق اجلبائية(املديرية العامة
للضرائب).

 )4العصرنة .)0202( .تاريخ االطالع ،0202 -00 -02 :من املديرية العامة للضرائب:
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar

 )1اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب .)0202( .تاريخ االطالع ،0202 ,00 09 ،من املديرية العامة للضرتئب:
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar

 )0اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب .)0202( .تاريخ ااالطالع ،0202 ,00 02 ،من املديرية العامة للضرائب:
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/modernisation-voir-plus-ar/230-2014-05-20-08.13-32

 )7بوعمامة العريب ،و حليمة رقاد( .ديسمرب .)0202 .االتصال العمومي واالدارة االلكترونية رهانات ترشسد الخدمة
العمومية .جملة الدراسات والبحوث االجتماعية.

 )8شريفة رفاع .)0229( .نظرية االدارة العامة الحديثة ودورها في معالجة اشكالية ادماج مفهوم اداء الخدمة العمومية .جملة
الباحث ،العدد(.)2
 )9عبد الكرمي عشور .)0202( .دور االدارة االلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة االمريكية
والجزائر( .مذكرة ماجستري) .قسنطية (اجلزائر) :جامعة منتوري.

 )12فؤاد الشيخ سامل ،زياد رمضان ،و اميمة الدهان .)0221( .المفاهيم االدارية الحديثة .الطبعة  .21عمان األردن :مركز
الكتب االردنية.

 )11قانون رقم  .)0220( .00-20قانون المالية .اجلزائر :وزارة املالية.

 )12لطفي شعباين ،وسام زرقواد ،و عبد احلكيم سعيج .)0200( .دور االدارة االلكترونية في تعزيز عمل النظام الجبائي -
الجزائري .المؤتمر الدولي العلمي حول االدارة االكترونية بين الواقع والحتمية .عمان (االردن).

 )13حممد حممد مدحت .)0202( .الحكومة االلكترونية .القاهرة :اجملموعة العربية للتدريب والنشر.
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