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 ملخص :
حيث  تعددت و تنوعت املصادر املالية اخلاصة بتمويل ميزانية البلدية يف اجلزائر يف خمتلف القوانني،

و  تتمثل أهم مصادر متويل ميزانية البلدية املوارد اجلباية و الرسوم و مداخل ممتلكات البلدية و اإلعانات
صادر ير ، امليةئصادر بباامل إىل قسمني مهاالقروض و عموما تنقسم مصادر متويلها اهلبات املختلفة و 

 ية.ئبااجل
و اليت تتمثل يف جمموع الضرائب ية ئمشلت دراستنا يف هذا البحث بشكل عام حول املصادر اجلبا

الرسوم اليت تفرض على املواطنني و الشركات التجارية و الصناعية املهنية اليت تنشط ضمن حدود إقليم و 
املشرع اجلبائي خمتلف  و قد صنف نعترب اجلباية احمللية مصدرا أساسيا لتمويل ميزانية البلدية، إذ البلدية،

ب العائدة كليا لفائدة البلدية مباشرة و أخرى ير مباشرة، كما فصلنا بني الضرائالرسوم إىل ضرائب الضرائب و 
 تلك العائدة مداخلها إىل اجلماعات احمللية )البلدية و الوالية و الصندوق املشرتك للجماعات احمللية(.و 

الرسم على تتمثل يف  إليهااليت تستفيد منها البلديات، و اليت تطرقنا  الضرائب و الرسوم املباشرة
 .و رسم رفع القمامات املنزليةرسم العقاري  األمالكو الضريبة على و الضريبة اجلزافية الوحيدة  النشاط املهين

 الرسم على القيمة املضافة املشرتكة بني البلديات واهليئات األخرى، الضرائب و الرسوم ير املباشرة
سمى برسم الذبح و اليت حتصله البلديات مبناسبة و الذي كان ي )رسم الذبح( الرسم الصحي على اللحومو 

فقد مت إلغاء  ،2015 ذبح احليوانات و مل نتطرق إىل بعض الضرائب ير املباشرة لدراستنا للقوانني احلالية سنة
 بعضها.

  كلمات مفتاحية:
 اجلباية احمللية. -

 ميزانية البلدية. -



Résume : 

Les ressources financiers objet d’approvisionner les budgets 

communaux ce sont multiplier et ce constituent de divers ressource 

tel que les différentes lois de la fiscalité et les taxes en premier lieu, 

s’ajoute en ceci le dont, les aides et les diverses contributions. 

A ce sujet il est à signaler que ces divers ressources se 

constitues en deux titres, il s’agit donc des ressources fiscales et des 

ressources parafiscales.   

Les ressources fiscales c’est d’ensembles des impôts et taxes 

que doit payer les citoyens, les entreprises productives et les 

entreprises à caractères commerciale, et activent dans le périmètre 

communal. 

Ce fiscal est donc un élément  essentiel au recouvrement du 

budget communal. 

On distingue donc deux types d’impôt direct et indirect et un 

parti à l’APC. Et une part à l’autre collectivité locale. 

Par les différents impôts directs qu’on a abordé il ya la taxe 

sur activité (T.A.P), impôt forfaitaire unique (I.F.U), impôt sur les 

biens (T.P),  taxe foncière (T.F), et impôt sur les déchets ménagers 

(T.A). 

Impôt indirectes taxe sur la valeur ajouté (T.V.A). 

Les mots clé : 

- Impôt fiscal  

- Budget communal  



 قائمة األشكال و الجداول

 ائمة األشكال والجداولق

 قائمة الجداول: -1

 رقم الجدول العنوان الصفحة

 01 (TAPمعدل الرسم على النشاط المهني) 20

 02 معدل الرسم على النشاط المهني لنقل المحروقات 20

 03 ال السكنيالقيمة اإليجارية لإلستعم 31

 04 للمحالت التجارية القيمة اإليجارية 31

 05 ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات عمرانية 32

 06 ملحقات الملكيات الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير 32

 07 األراضي الموجودة في قطاعات عمرانية 37

38 
المدى  األراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في

 المتوسط و قطاع التعمير المستقبلي
08 

38 
المحاجر و مواقع استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق 

 و مناجم الملح و السبخات.
09 

 10 األراضي الفالحية 39

 11 معدل الضريبة على األمالك 45

 12 تعريفة الرسم على الذبح. 83

106 
اشرة التي تدخل في اإليرادات المحلية من الضرائب المب

 ميزانية بلدية صيادة
13 

 14 عدد الملفات الجبائية 107

 15 عدد العمال 110

117 
اإليرادات المحلية من الضرائب غير المباشرة التي تدخل في 

 ميزانية بلدية صيادة.
16 

 17 ميزانية بلدية صيادة. 120

 



 قائمة األشكال و الجداول

 قائمة األشكال:  -2

 

 رقم الشكل العنوان الصفحة

 01 التنظيمي لبلدية صيادة الهيكل 94

106 
المنحنى البياني لإليرادات المحلية من الضرائب المباشرة التي 

 تذخل في إيرادات ميزانية بلدية صيادة
02 

 03 المنحنى البياني لعدد الملفات الجبائية 107

 04 (TAPالمنحنى البياني لمذاخيل الرسم على النشاط المهني) 108

 05 لعدد العمال المنحنى البياني 111

 06 (IRG)منحنى البياني لمداخيل أجور و مرتبات العمال  111

 07 (IFUالمنحنى البياني لمداخيل الضريبة الجزافية الوحيدة ) 112

 08 (T.Pالمنحنى البياني لمداخيل الرسم على التلوث البيئي ) 114

 09 (T.Fالمنحنى البياني لمداخيل للرسم العقاري) 115

 10 (T.A) منحنى البياني لمداخيل الرسم على رفع القمامات المنزليةال 116

117 
المنحنى البياني لإليرادات المحلية من الضرائب غير المباشرة التي 

 تذخل في إيرادات ميزانية بلدية صيادة
11 

120 
المنحنى البياني لإليرادات األخرى التي تدخل في ميزانية بلدية 

 صيادة.
12 

 

 

 

 

 

 



 قائمة األشكال و الجداول

 ة المختصراتقائم -3

 

 الكلمة المختصرة المقصود بها

 د الدكتور

 ص الصفحة

 ق.م قانون المالية

 ق.م.ت قانون المالية التكميلي

 ق.ض.م.ر.م قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

 ق.ض.غ.م قانون الضرائب غير المباشرة

 

 

 

 



 مقدمة

 

 الفهرس

 I ...................................................................................................................................شكر

 II .....................................................................................................................................إهداء.

 III ..................................................................................................................................امللخص

 III ..................................................................................................................كلمات مفتاحية 

 IV ......................................................................................................................قائمة اجلداول

 V .......................................................................................................................شكالاألقائمة 

 VI .................................................................................................................قائمة املختصارات

  الفهرس

 أ  ......................................................................................................................املقدمة العامة

 الفصل األول: الضرائب المباشرة التي تدخل في ميزانية البلدية

 09 ................................................................................................................... مقدمة الفصل:

 10 .......................................................................ت حول اجلباية احملليةاملبحث األول: عموميا

 10 .......................................................................................املطلب األول: مفهوم اجلباية احمللية

 12 .......................................................................................... املطلب الثاين: أنواع الضرائب.

 15 .............................................................................. املطلب الثالث: مبادئ اجلباية وأهدافها.

 18 .....................................................................................املبحث الثاين: الرسوم على األنشطة

 18 .............................................................. (T.A.Pاملطلب األول: الرسم على النشاط املهين)

 24 ................................................................. (I.F.Uاملطلب الثاين: الضريبة اجلزافية الوحيدة)



 مقدمة

 29 ................................................................................ املبحث الثالث: الرسوم على السكان.

 29 ................................................................................ (T.Fاملطلب األول: الرسم العقاري )

 41 ............................................................. (T.A: رسم رفع القمامات املنزلية )املطلب الثاين

 42 ...................................................................... (I.P) املطلب الثالث: الضريبة على األمالك

 48 ................................................................................................................. خالصة الفصل

 الفصل الثاني: الضرائب غير مباشرة التي تدخل في ميزانية البلدية

.....................................................................................................................مقدمة الفصل  
50 

 51 ......................................... (T.V.Aاملبحث األول:مفاهيم حول الرسم على القيمة املضافة)

 51 ..............املطلب األول:تعريف الرسم على القيمة املضافة والعمليات واألشخاص اخلاضعني له

 55 ........................................................................املطلب الثاين:قواعد تأسيس الرسم ومعدالته

 57 ...................................................املطلب الثالث:اإلعفاءات و االستثناءات واسرتباع الرسم

 64 ..االلتزامات و العقوبات اليت تقع على عاتق املكلفني بالرسم على القيمة املضافة :املبحث الثاين

 64 ................................................ املطلب األول:التزامات املكلفني بالرسم على القيمة املضافة.

 71 ... ........................................................................ املطلب الثاين:كيفيات التصريح و الدفع.

 املطلب الثالث:العقوبات و املنازعات اخلاصة بتحصيل الرسم على القيمة املضافة وكيفية توزيع

 .................................................................................................................. حصيلته.

76 

 81 ...................................................................................... املبحث الثالث: الرسم على الذبح.

 81  ............................................................... املطلب األول: الرسم على الذبح ووعاءه الضرييب

 83 ............................................................طلب الثاين: التزامات اخلاضعني لرسم على الذبحامل



 مقدمة

 84  ....................................املطلب الثالث: كيفيات حتصيل الرسم على الذبح وختصيص حصيلته

 88 ............................................................................................................خالصة الفصل الثاين

 2014-2010دراسة حالة بلدية صيادة للفترة من  :الفصل الثالث

 90 ......................................................................................................................الفصل مقدمة

....................................املبحث األول: اهليئات املشرفة على التحصيالت اجلبائية اليت تعود للبلدي  91 

 91 ..................................................................املطلب األول: مفتيشية الضرائب و قباضة الضرائب

 .............................................................................................. ين: اخلزينة العمومية:املطلب الثا
 92 

..................................................................................املطلب الثالث: البلدية وخمططها التنظيمي  92 

 95 ............................................................................................لثاين:حمتوى ميزانية البلديةاملبحث ا

 95 ...............................................................................املطلب األول: ماهية ميزانية البلدية و أقسامها

 98 ...................................................................طلب الثاين: املصادقة على ميزانية البلدية و ضبطهاامل

 100 .....................................................................................املطلب الثالث: مكونات ميزانية البلدية

 105 ..............................2014-2010لفرتة من  لثالث: حتليل اإليرادات احمللية لبلدية صيادةاملبحث ا

 105 املطلب األول:حتليل اإليرادات احمللية من الضرائب املباشرة اليت تدخل يف إيرادات ميزانية بلدية صيادة

 117 ...ملباشرة اليت تدخل يف إيرادات ميزانية بلدية صيادةاملطلب الثاين: حتليل اإليرادات احمللية من الضرائب ير ا

 119 .........................................املطلب الثالث: حتليل اإليرادات األخرى اليت تدخل يف ميزانية بلدية صيادة 

 123 ....................................................................................................................خالصة الفصل

 125 ..............................................................................................................................خامتة

  قائمة املصادر و املرابع

  املالحق



 مقدمة

 أ 

 

 مقدمة:

على النظام املركزي و الالمركزي، و تتمثل اإلدارة املركزية يف السلطة احلاكمة أما تعتمد الدولة اجلزائرية 

اإلدارة الالمركزية قد تتمثل يف اخلاليا األساسية يف اجملتمع أال و هي اجلماعات احمللية، فتوابد و سرورة هذه 

واليت حضت منذ االستقالل بأمهية وأولوية األخرة مرتبط ارتباطا وثيقا بتوافر املوارد املالية الذاتية و اخلاربية، 

من طرف السلطات العليا و ذلك نتيجة األوضاع الصعبة اليت عرفتها يداة االستقالل من تدهور يف التسير، 

و ما نتج عنها من انعكاسات على التأطر و اإلدارة، باإلضافة إىل النقص الفادح، يف املوارد املالية على 

 البلديات بسبب زيادة وثقل األعباء امللقاة على عاتقها.اخلصوص و زيادة نفقات 

هذا ما ألزم الدولة بعد االستقالل حبل هذه املشاكل، و جتسد ذلك من خالل التغرات اجلذرية اليت 

م اليت متر مبوببها تكريس أوىل قوانني  1969و  1967عرفتها البالد خاصة بعد صدور تشريعات سنيت 

لبلديات و الواليات و اإلصالح اجلبائي، هلذا أدخلت تعديالت على املنظومة املنظمة من أبل إصالح ا

اجلبائية بغية توسيع الوعاء الضرييب حبيث مشل مكامن مل يسبق استغالهلا واهتدت إىل تطوير مفهوم اجلماعات 

 احمللية بشكل خاص.

ا،ي، الذي يتجسد أساسا اجلماعات احمللية وحدات مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل امل

يف صالحياهتا يف إعداد ميزانية سنوية تكون مستقلة عن ميزانية الدولة، و اليت متكنها من نفقاهتا بنفسها 

 باعتمادها على مواردها الذاتية و اليت متثل اجلباية من ضرائب و رسوم.

 وارد خاصة يف متويل ميزانية من إمجا،ي امل % 90تعترب اجلباية أهم هذه املوارد حبيث تشكل يف الغالب 

نصت على طبعة اإليرادات  1967بوان  18الصادر يف  24-67من األمر  259البلديات، فاملادة رقم 

 اليت جيب أن توضع حتت تصرف البلدية لتأدية وظائفها املتمثلة يف الضرائب احمللية و العائدة دون سواها.



 مقدمة

 ب 

 

ل يف إعداد ميزانية البلدية ملا هلا من دور يف القضاء على العجز مبا أن اجلباية احمللية متثل موردا هاما يدخ

 املا،ي للبلديات.

 إشكالية البحث:

 من خالل ما تقدم تتبلور إشكالية حبثنا هذا و اليت نقوم بصيايتها كاآليت:

 ما هي أنواع اجلباية اليت تدخل يف إيرادات ميزانية البلدية؟

 : سللة الفرعية التاليةمن خالل هذه اإلشكالية نقوم بطرح األ

 ما هي أنواع الضرائب املباشرة اليت تدخل يف ميزانية البلدية؟. .1

 ما هي أنواع الضرائب ير املباشرة اليت تدخل ميزانية البلدية ؟. .2

 كيف يتم حتصيل الضرائب و الرسوم و حتويلها لفائدة البلديات ؟. .3

 خل اجلباية ؟.هل تعتمد البلديات يف ايرادهتا بنسبة اكرب على املدا .4

 : الفرضيات

  ميزانية البلدية تعتمد على الضرائب و الرسوم املباشرة بصفة ثابتة مما جيعل للبلدية مصدر دخل دائم. -1

ال تعتمد البلدية على الضرائب و الرسوم ير املباشرة كوهنا متغرة و هذا ميكن أن يشكل مصدر  -2

 خطر على ميزانيتها اليت ستنقلب من سنة ألخرى.

 اف الدراسة :أهد

 تتجلى أهداف يف حماولة بيان مفهوم اجلباية احمللية و خمتلف أنواعها و دورها يف ميزانية البلدية.



 مقدمة

 ج 

 

و منه نشر  إبراز أهم العراقيل اليت توابه مصلحة الضرائب يف حتصيلها اجلبائي و الذي يعود إىل البلديات،

الن هذه الضرائب تتمثل يف مجلة من اإليرادات  الوعي الضرييب لدى املكلف بالضريبة و املوظف اجلزائري

حتديد ، و الذاتية مليزانية البلديات و اليت تعود ألبل تلبية حابيات السكان الذين بينهم املكلفون بالضريبة

 بعض التوصيات.

 أن تكون نتائج البحث أساس ألحباث أخرى يقوم هبا أشخاص أو بهات معينة.

 أهمية البحث :

 ة تكمن يف حتليل املوضوع و قيمته العلمية و العملية.للبحث أمهية كبر 

اجلزائر من ابل حتصيل الضرائب  إبراز أهم اآلليات اليت تقوم هبا مصلحة الضرائب يفاألهمية العملية :

 توضيح خمتلف الوسائل اليت تعزز دورها يف متويل البلديات.و 

الضرائب  قة باجلباية احمللية و التعرف على أنواعتتمثل يف حماولة إثراء الدراسات املتعلاألهمية العلمية :

دراستها و حتليلها كوهنا متثل املداخل اجلباية للبلدية ،حبيث أن هذه املداخل تعكس مستوى التفاوت فيما و 

دور و  البلديات املختلفة من الناحية املالية اليت تساهم يف حتديد املزايا املختلفة لكل بلدية و حتديد  األولويات

 بلديات يف رفع مستوى بعض اخلدمات و حتقيق أهدافها و مهامها.ال



 مقدمة

 د 

 

 دوافع االختيار :

الشعور بأمهية املوضوع و االهتمام به كريبة ذاتية من بهة و من بهة أخرى حماولة توضيح التزامات املكلفني 

 بالضريبة و مدى إقناعهم بضرورة دفعها.

 لعمومية يف حتصيل اجلبائي الذي يعود للبلدية.معرفة العالقة بني مصلحة الضرائب و اخلزينة ا

 منهجية الدراسة :

في مت اعتماده يف اإلطار املفاهيمي ملعرفة اجلباية احمللية و صفاملنهج الو  في التحليلي،صاملنهج الو 

و ذلك  ،أما املنهج التحليلي فاعتمدنا عليه يف حتليل املداخل اجلباية و املداخل األخرى للبلدية ميزانية البلدية،

الضرائب و الرسوم ير املباشرة من خالل استقراء ما باءت به قوانني املالية و الضرائب و الرسوم املباشرة و 

 قانون البلدية.و 

 :أماكن و أدوات البحث

فقد مت استخدام املقابلة كأداة ميدانية مع موظفي مصلحة الضرائب و مع مسؤو،ي اخلزينة العمومية و 

التحصيل اجلبائي حيث مت الرمسية و املتعلقة بامليزانية و االستعانة بالوثائق  إىلباإلضافة مع حماسب البلدية 

  استغالل هذه الوثائق الرمسية كمصدر من مصادر املعلومات.

 الدراسات السابقة:

دراسة الطالبة بسمة عوملى حول موضوع دور اجلباية احمللية يف متويل التنمية احمللية يف اجلزائر، كانت  .1
و اليت ذكرت يف حبثها املشاكل اليت توابه  2004-2003دراسة حالتها على مستوى بلديات تبسة سنة 



 مقدمة

 ه 

 

البلديات يف توفر مواردها املالية و خاصة اجلبائية منها اليت متثل النسبة اهلامة و األساسية يف موازنة اإلدارة 
 احمللية.
انية البلديات، لبلديات بن عمار، سيدي كذلك قام طالب بلجيال،ي امحد بدراسة اشكالية عجز ميز  .2

، حبيث توصل يف حبثه اىل بعض احللول ملعاجلة مشكلة 2010-2009علي مالل، قرطوفة بوالية تيارت سنة 
 العجز املوازين لبلديات اجلزائرية بتطوير إيراداهتا عن طريق التوزيع العادل بني املستويني املركزي واحمللي للدولة.

 مصادر الدراسة :

اعتمدنا يف دراستنا على مجع البيانات و املعلومات و املفاهيم حول اجلباية احمللية على بعض املرابع 

لتحديد 2015باللغة العربية و أطروحات و رسائل  املابستر باإلضافة إىل االستعانة بالقوانني اجلباية لسنة

الضرييب و نسب حتصيلها و اعتمدنا على خمتلف الضرائب و الرسوم اليت تدخل يف ميزانية البلدية و وعاءها 

 و استعملنا قانون البلدية للتعرف عليها و على ميزانيتها و إيراداهتا خاصة. االنرتنت،

 املشرف الذي زودنا هبا. ذاألستاباإلضافة إىل نصائح و إرشادات 

 صعوبة الدراسة :

بر إلكمال الدراسة ضيق الوقت حيث أن هذه الدراسة هلا بانب ميداين يتطلب بهد و وقت ك

 امليدانية من ابل احلصول على املعلومات الكافية لكل رسم و ضريبة تدخل يف ميزانية البلدية.

مصلحة الضرائب و اخلزينة العمومية و البلدية، و يتطلب هذا صربا كبرا  كما أن دراستنا مرتبطة بعدة هيئات،

بانب  إىللك العراقيل البروقراطية اليت وبهناها لكي نتحصل على ما نريد من معلومات من كل هيئات و كذ

 و الوثائق املتعلقة بالضرائب. ،نقص يف املعلومات فلم تكون كافية إلبراز اجلانب التطبيقي من الدراسة



 مقدمة

 و 

 

بدأت دراسة املوضوع و مجع البيانات و املعلومات اليت ختص كل من اجلباية و البلدية منذ  حدود زمنية :

اىل 20145قمنا بفرز هذه املعلومات و اخذ ما يهمنا يف الدراسة منذ شهر مارس  حبيث ،2014أكتوبر 

 .2015ياية ماي

متت الدراسة امليدانية ببلدية صيــادة إال انه استلزمتا مجع املعلومات باللجوء إىل هيئات اهرى  حدود مكانية :

 ير البلدية ،اإلدارة اجلباية و اخلزينة العمومية. 

 :خطة البحث

نا بتجزئة املوضوع إىل ثالثة فصول لدراسته و حتليله و خصصنا بانبني بانب نظري و األخر قم 
 تطبيقي.

اجلانب النظري: حيتوي على فصلني ففي الفصل األول تطرقنا إىل دراسة أنواع الضرائب املباشرة اليت تدخل يف 
باية احمللية و البحث الثاين الرسوم ميزانية البلدية و ذلك يف ثالثة مباحث، املبحث األول عموميات حول اجل

على األنشطة و املبحث الثالث الرسوم على السكان، أما الفصل الثاين درسنا أنواع الضرائب ير املباشرة يف 
ثالثة مباحث املبحث األول مفاهيم حول الرسم على القيمة املضافة، املبحث الثاين االلتزامات للعقوبات اليت 

 ني بالرسم على القيمة املضافة، و املبحث الثالث الرسم على الذبح.تقع على عاتق املكلف

اجلانب التطبيقي: حيتوي على فصل واحد و الذي تضمن دراسة حالة على مستوى بلدية صيادة و قسمناه 
إىل ثالثة مباحث املبحث األول اهليئات املشرفة على التحصيل اجلنائي الذي يعود للبلدية، البحث الثاين 

ميزانية البلدية و املبحث الثالث حتليل اإليرادات احمللية اليت تدخل يف ميزانية بلدية صيادة من الفرتة حمتوى 
2010-2014       .
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 مقدمة الفصل:

يعترب النظام الضرييب اجلزائري بني ضرائب الدولة و ضرائب اجلماعات احمللية إن جند من حيث التقسيم 

يسمى باجلماعات احمللية يف إطار الالمركزية مها الوالية و البلدية فلوالها ملا اإلداري إىل بانب الدولة يوبد ما 

 متكنت من ممارسة مهامها على مستوى إقليمها.

ستوى احمللي و لتأدية هذه املهام البد املفاعتبارها قاعدة الالمركزية أوكلت هلا وظائف و مهام متعددة على 

 احلصول على إيرادات من أبل تغطيتها.

فإنه يتم اصة البلدية ترب اجلباية احمللية من أهم مصادر التمويل حبيث تشكل القسم األكرب من إيراداهتا، ختع

 .و توزيعهاالرتكيز يف هذا على حرية تعبئة املوارد اجلبائية احمللية 

ة تنقسم اإليرادات اجلبائية إىل إيرادات مباشرة و ير مباشرة و يف هذا الفصل سوف نتطرق إىل دراس

الضرائب املباشرة املفروضة مباشرة على األشخاص أو املمتلكات و املتحصل عنها مبوبب وثيقة حمضرة مسبقا من 

 رؤوس األموال( .،النسيب ) كاألبور  رض عادة على املواد املتميزة بالثباثو تف ،طرف إدارة الضرائب

 الرسوم على ،الرسوم على األنشطة، ليةاحملعموميات حول اجلباية  حيث تناولنا هذا الفصل ثالثة مباحث

 .السكان
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 المبحث األول: عموميات حول الجباية المحلية.

التطور السريع الذي شهده العامل واتساع نطاق املعامالت التجارية واملالية أبرب خمتلف دول العامل على 

املوارد جند املوارد اجلبائية اليت إجياد وسائل وموارد بديدة لتمويل مشاريعها ونفقاهتا العامة، ومن بني أهم هذه 

 تلجأ إليها الدولة لتغطية متطلباهتا االقتصادية.

من هنا يظهر لنا الدور الذي تلعبه اجلباية احمللية باعتبارها أهم مورد ميول البلديات الجناز مشاريعها وتقوية 

يرادات العامة للبلدية من أبل تغطية نشاطها االقتصادي واعتبارا هلذه األدوار اهلامة اليت تلعبها يف تدعيم اإل

 العجز املا،ي وإشباع احلابيات املتزايدة للمواطنني.

 أصبحت اجلباية موضوع اهتمام ربال الفكر املا،ي سعيا منهم إلجياد حلول إجيابية وفعالة لألزمات.

 عليه قمنا يف هذا املبحث بدراسة مفاهيم عامة حول اجلباية احمللية. 

 فهوم الجباية المحليةالمطلب األول: م

 مفهوم الجباية المحلية: -1

البلدية  بشقيهاوهي اجلماعات احمللية اليت تعترب أال نعين باجلباية احمللية باهليئة الالمركزية يف الدولة اجلزائرية 

دية على واطن وهي متثل احملرك القاعدي للتنمية االقتصاامل إىل والوالية كخلية أساسية يف اجملتمع كوهنا اقرب هيئة

  .1املستوى احمللي

النظام اجلبائي احمللي هو جمموعة من الضرائب والرسوم املختلفة لفائدة اجلماعات احمللية وهيئاهتا بطريقة 

مباشرة، و ير مبشرة، أي تلك اليت يربع حق استخدامها للجماعات احمللية بواسطة إدارهتا اجلبائية مباشرة ضمن 

 ية عموما من الضرائب والرسوم ون اجلباولة لفائدهتا من طرف الدولة، وتتكأدائها، أو تلك احملبامللزمني 

 
                                                           

 . 221، ص:1972عبد املنعم فوزي، املالية العامة و السياسة املالية، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، بروت  -  1
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 .1واإلتاوات مبقابل امتياز فردي

 تعريف الضريبة: -1-1

كرون يف تعريفهم للضريبة نتيجة لتطور مفهوم الضريبة ففبخصوص تعريف الضريبة، فقد اختلف الفقهاء وامل

عليها تباينت فيما بينها، نظرا لتغر طبيعة ومربرات الضريبة  أطلقت اليت اختلف من وقت ألخر، فالتعريفات اليت

 ر نظام السياسة والظروف االقتصادية السائدة يف كل جمتمع.غيمع ت

رنسي باستون بيز، والذي اعتربها أداء نقدي تفرضه السلطة على األفراد توزيعا ففنجد تعريف الفقيه ال

 .2كليفيةقانونيا ودستوريا طبقا لقدراهتم الت

فقد عرفها بأهنا حصيلة مالية من املكلفني من خالل  Pierre Beltrame)أما تعريف بيار بلرتام )

ائيا بدون مقابل حمدد، من ابل حتقيق يل ذمة مالية هنتحو بض عن طريق السلطة بتقسهامية واليت صفتهم اإل

 .3أهداف ثابتة عن طريق السلطة العامة

التا،ي: الضريبة تعرف كديد مفهوم معاصر للضريبة ن حتشأاالجتاهات ب يففمهما يكن من أمر التباين 

 األعباءاملكلف، ويقوم بدفعه بال مقابل وفقا ملقدرته على الدفع مسامهة منه يف  يتحملهاقتطاع نقدي بربي هنائي 

 .4تدخل السلطة لتحقيق أهداف معينةالعامة وت

 

 

 

                                                           
، رسالة 2003-1997لية و دورها يف متويل ميزانيات اجلماعات احمللية ، دراسة حالة بلديات والية املدية للفرتة من برابح حممد، اجلباية احمل - 1

 . 39، ص:2005-2004مابستر يف العلوم اإلقتصادية، بامعة اجلزائر 
 .26، ص: 1972سكندرية كتب املصري احلديث للطباعة والنشر، اإلاملة، يم الضريبونس امحد البطريق، مقدمة يف النظي - 2

3- Pierre Beltrame " fiscalité en finance " édition hachette, livre, p12 
 .55، ص: 2007رة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل يا امحد عزم "مبادئ املالية العامة" دار امليسمد حسني الوادي، زكر حم - 4
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 تعريف الرسم: -1-2

 إليه خدمة معينة ى الدولة أو اهليئات احمللية يدفعه الشخص يف كل مرة تؤد ددهالرسم هو مبلغ نقدي حت

 .1تعود عليه بنفع خاص، وتنطوي يف نفس الوقت على منفعة عامة يالبا

 ة:و ااإلتتعريف  -1-3

مالك امة، فهو مبلغ من املال يساهم به نتيجة تقدمي عمل عام، له مصلحة ع تأخذ الدولة مببدأ اإلتاوة

 بربا، أي انه يعود مبنفعة خاصة إىل فئة معينة من املواطنني. العقارات

 .المطلب الثاني: أنواع الضرائب

 واع خمتلفة باختالف الزاوية اليت ينظر إليها ومن بينها:نتنقسم الضرائب إىل أ

اختذ الكثر من الكتاب معيار حتمل العبء لتقسيم الضرائب  :2من حيث تحمل العبء الضريبي -1

 مباشرة. مباشرة وير

 :وهي الضرائب اليت تفرض على قيمة ما حيققه املكلف أو ما ميتلكه من عناصر رأس  الضرائب المباشرة

 املال ويتحملها املمول نفسه وال يستطيع نقل عبئ الضريبة إىل يره.

هلذا ففي أكثر الثبات النسيب للحصيلة وانتظامها، وعدم تأثرها باملتغرات االقتصادية و  مزايا الضرائب المباشرة:

 مالئمة لالعتماد عليها كمصدر أساسي لإليرادات العامة.

هناك عالقة مباشرة بني الدولة وبني ممو،ي الضرائب املباشرة فهي على بينة من ظروفهم وحتديد مواعيد الدفع 

 املالئمة هلم.

                                                           
 .21، ص: 1987م األعمال، اجلزائر قلى ر مجال حممد، املبادئ األساسية للرسوم ع - 1
 .09،10ص: ،2009، الطبعة األوىل الشركة اجلزائرية بوداود، حماضرات يف بباية املؤسسات، ، أ.حممد محو،د.منور أوسرير - 2
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ماعية املناسبة إعفاء ير تبت اإلففيها تتقرر اإلعفاءا قرب للعدالة مما تتمتع به من مسايرة لظروف املمولنيألهي ا

 .القادرين عليها

الضرائب املباشرة ليست هلا صفة العمومية بالنسبة جلميع أفراد اجملتمع مبعىن أهنا ختص  عيوب الضرائب المباشرة:

 إلداري للدولة.امعروفني لدى اجلهاز أفراد معينني 

يف وقت معني من السنة إىل التهرب من قد يؤدي إحساس املمول بتحمله عبئا ماليا يدفعه مرة واحدة 

 الدفع الضريبة.

 حتصيل هذه الضريبة يتطلب بهاز إداري واسع، مما قد يزيد يف أعباء حتصيلها.

 وهي كل ضريبة يدفعها املكلف ويستطيع نقل عبئ الضريبة إىل شخص آخر المباشرة الضرائب غير :

 يكون مبثابة وسيط.

ل ضمن كل مثن السلعة فال يستطيع الفصل بني خر املمول بدفعها ألهنا تدال يشع مزايا الضرائب غير مباشرة:

 بطابع العمومية فال يعفى منها احد.قيمة الضريبة ومثن السلعة، وتتميز 

 يد للقوانني او نشوب خالف بني مموليها ومصلحة الضرائب.قتتميز هذه الضريبة بسرعة حتصيلها دون تع

 مسيا.و نة للخزينة العامة وليس ممورد مباشرة ومستمر على مدار الس

ها، فجميع املمولني يقفون على دافيععدم العدالة وعدم مراعاة الظروف املالية ل ب غير المباشرة:ئعيوب الضرا

 ها دون اعتبار لظروفهم.عدم مساواة يف دفع

لتمويل اخلزينة العامة السلع الضرورية هي أكثر مالئمة لزيادة حصيلتها وقد تنظم الدولة يف حاالت احلابة امللحة 

رض ضرائب على السلع، مما يكون له اثر على امليل احلدي الستهالك الطبقة الفقرة اليت ال تستطيع االستغناء فل

 عن هذه السلعة.
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 :1 من حيث المادة الخاضعة للضريبة  -2

 تنقسم إىل ضرائب رؤوس األموال وضرائب على األموال

 :الضرائب على رؤوس األموال 

رائب على رؤوس األموال منذ القدم زمن الرومان واليونان، وكانت تصيب الشخص بعينه ويطلق عرفت الض

عليها أيضا بضريبة األفراد وكانت تفرض على األشخاص مقابل احلماية اليت توفرها الدولة هلم ومتتاز هذه 

 تها وحتديد سعرها.ياببالضرائب بوفرهتا وبسهولة 

 الفقراء. دم عدالتها ألهنا تصيب مجيع املواطنني بال استثناء سواء األينياء أوأما االنتقادات املوبهة إليها ع

 :الضرائب على األموال 

تها ألهنا تصيب حجم األموال اليت ميلكها دالا ميلكه الشخص ومتتاز بعمتصيب الضرائب على األموال 

ون الضرائب عليها كثرة، ويعيب البعض املكلف فاألموال القليلة تكون الضريبة عليها قليلة، واألموال الوفرة تك

 عليها صعوبة حصر أموال الشخص الحتساب الضريبة وإمكانية التهرب الضرييب.

  :2 من حيث تحديد الوعاء الضريبي -3

 تنقسم ضريبة واحدة وضرائب متعددة

 :ىل إويقصد بنظام الضريبة الواحدة أن يقصر األمر على فرض ضريبة واحدة رئيسية و  الضريبة الواحدة

 قليلة األمهية.اللضرائب األخرى ابوارها بعض 

 ملتعددة إخضاع املمولني ألنواع خمتلفة من الضرائب.ا: ويقصد بنظام الضرائب الضرائب المتعددة 

 ريبة نسبية وضريبة تصاعدية.ضوتنقسم إىل  من حيث السعر: -4

                                                           

.54،55ص: ،2009 األوىلعمان الطبعة  دار الصفراء للنشر والتوزيع، نطاق احلاج حممد،املالية العامة، - 1 
 .53،54، ص: 2006مصطفى حسني، املالية العامة، دار املطبوعات اجلامعية، عنابة الطبعة اخلامسة حسني  -2
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 يب.ويقصد هبا حتديد نسبة مئوية مع تغر حجم الوعاء الضري لضريبة النسبية:ا 

 :ويقصد بالضريبة التصاعدية تغر النسبة املئوية مع تغر حجم الوعاء الضرييب. الضريبة التصاعدية 

 .المطلب الثالث: مبادئ الجباية وأهدافها

 لقواعد األساسية للضريبة:ا -1

 .1للضريبة أربع قواعد رئيسية هي

 :على اجلميع وعلى قدر الطاقة  مبعىن فرض الضريبة على مجيع الدخول بدون استثناء، وفرضها العدالة

 التكلفية للمكلف.

 :يقصد به حتديد الضرائب املستحقة بدربة من الدقة دون التحيز وال تقف قاعدة اليقني عند  اليقين

هذا احلد فحسب، بل متتد أيضا إىل صياية التشريع الضرييب بدربة من السهولة، حبيث ميكن تنفيذه دون 

 تعسف.

 ا على املكلف بدفعات منتظمة يف طهقصد هبا تسهيل سداد الضريبة وتقسييمالئمة في التحصيل: ال

 حالة عدم إمكانية السداد مرة واحدة.

 :وهذه القاعدة من األمهية مبكان حيث جيب االقتصاد يف نفقات  اإلقتصاد في نفقات الجباية

 بباية الضريبة يف هذه القاعدة مصحة للطرفني.

 

 

 أهداف الضريبة:  -2

                                                           
 .08،09د.منور أوسرير،أ.حممد محو،مربع سابق،ص: - 1
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 هداف نذكر منها:للضريبة عدة أ

 ف التقليدي للضريبة إذ تستعملها الدولة لتمويل خزينتها، وبالتا،ي ا: يعترب أهدالهدف المالي 

تسديد خمتلف النفقات اليت تقع على عاتقها، حيث أن أمهية الضرائب يف متويل اخلزينة العمومية يف اجلزائر 

 تل الصدارة بالريم من اهتمام الدولة بالضريبة.ة بعد اجلباية البرتولية اليت حتيتأيت يف املرتبة الثان

 :إن الدولة تعتمد على الضريبة يف حتقيق االستقرار االقتصادي فهي أداة يعاجل  الهدف االقتصادي

لتضخم يرفع معدل الضريبة اهبا التضخم واالنكماش، وبالتا،ي الوصول إىل االستقرار االقتصادي، ففي حالة 

تلة النقدية الزائدة، ويف حالة االنكماش خيفض معدل الضريبة ويزيد من ويوسع جمال فرضها بعرض الك

 اإلعفاءات بغرض زيادة االدخار وبالتا،ي توسيع االستثمار.

  :طاعات الضريبية ألبل التقليل من تقاالبتماعي بفرض خمتلف اال ميكن اهلدفالهدف االجتماعي

دت األنظمة اجلبائية إىل حتسني طرق فرض ع، وهلذا عمني خمتلف طبقات اجملتمالفوارق االبتماعية املوبودة ب

الضرائب اليت تعمل يف طياهتا العدالة االبتماعية فمثال الضرائب التصاعدية تراعي مصاحل الدخول املنخفضة 

وهذا ما حيقق العدالة االبتماعية أما الضرائب النسبية تراعي مصاحل الدخول املرتفعة وهذا ما يعمق من 

 بتماعية.الفروقات اال

فنجد أن األنظمة اجلبائية احلديثة تلجأ إىل الضرائب التصاعدية خاصة إذا تعلق األمر بالدخول لتكون أكثر 

 مالئمة وأكثر عدالة.

 :إن فرض الضرائب بطريقة تصاعدية يقلل من الفوارق بني الدخول وكذلك حيدد  الهدف السياسي

ي األفراد إىل الدولة، كما تستعمل الضريبة حلماية خالت من أيدداحلد األقصى للدخول وبذلك حيول امل

االقتصاد الوطين من املنافسة األبنبية وذلك بفرض ضرائب والرسوم اجلمركية على السلع املستوردة، كما أن 

 فها السياسي اجتاه الدول األخرى، إذ تعمل على فرض رسوم مجركية متنوعة قالدولة تستطيع أن تعرب عن مو 
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 .1الدول املخالفة هلا سياسيا وتقوم بالعكس مع سلع الدول املوافقة هلم سياسيا وعالية على سلع

                                                           
 .21،22،ص:2005خالص رضا، النظام اجلبائي اجلزائري احلديث،اجلزء األول،دار اهلومة للطباعة و النشر و التوزيع،الطبعة األوىل - 1
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 على األنشطةالمبحث الثاني: الرسوم 

الرسوم على النشاطات هي من الرسوم اليت قدمها املشرع اجلزائري يف قانون الضرائب املباشرة والرسوم 

لدخل الصايف اإلمجا،ي للمكلفني هبا يف هذا البحث املماثلة، وهي عبارة عن رسوم سنوية ووحيدة وتطبق على ا

 الوحيدة. اجلزافيةى النشاط املهين والضريبة لتوبهنا إىل دراسة الرسم ع

 (T.A.P)المطلب األول: الرسم على النشاط المهني

 الرسم:  إصدار -1

ناعي كان النظام اجلبائي اجلزائري يعمل بالرسم على النشاط الص  1996قبل قانون املالية لسنة 

( لكن هاذين األخرين استحدثا وأصبح TANC( والرسم على النشاط ير التجاري )TAICوالتجاري )

 .1(TAPلرسم على النشاط املهين )ارسم واحد وهو 

 مجال التطبيق: -2

  اإليرادات اإلمجالية اليت حيققها املكلفون بالضريبة الذين لديهم يف اجلزائر حمال مهنيا دائما وميارسون

ضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلمجا،ي، يف صنف األرباح التجارية، ما عدا مداخيل األشخاص نشاطا خت

 .2الطبيعيني الناجتة عن استغالل األشخاص املعنويني أو الشركات اليت ختضع كذلك للرسم على النشاط املهين

 رباحه للضريبة على حيققه يف اجلزائر املكلفون بالضريبة الذين ميارسون نشاطا ختضع أ رقم أعمال

 الدخل اإلمجا،ي، يف صنف األرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات.

ها اليت تدخل يف ر يقصد برقم األعمال، مبلغ اإليرادات احملققة على مجيع عمليات البيع أو اخلدمات أو ي

 العمليات اليت تنجزها وحدات من  يطار النشاطات الصناعية والتجارية وير جتارية، ير انه تستثىنإ
                                                           

 .1996من قانون املالية لسنة  21املادة  - 1
من ق.م.  15و 1995من ق.م. لسنة  17، املعدلة للمادتني 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة والصادرة يف  217املادة  - 2

 .105، ص: 1998لسنة 
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 املؤسسة فيما بينها، من جمال تطبيق الرسم.نفس 

 يتكون رقم األعمال من مبلغ مقبوضات السنة بالنسبة لوحدات مؤسسات األشغال العمومية والبناء ،

باستثناء املالية. جيب تسوية احلقوق املستحقة على جمموع األشغال على األكثر عند تاريخ االستالم املؤقت. 

 الديون لدى اإلدارات العمومية واجلماعات احمللية.

 :1ومكان فرضها األشخاص الخاضعون للضريبة -3

 يؤسس الرسم كما يأيت:

باسم املستفيدين من اإليرادات اخلاضعة للضريبة، حسب مكان ممارسة املهنة أو باسم املؤسسة الرئيسية عند 

 .ءاضاالقت

لفرعية أو وحدة امال احملقق من طرف كل مؤسسة فرعية من مؤسساهتا باسم كل مؤسسة على أساس رقم األع

 من وحداهتا يف كل بلدية من بلديات مكان وبودها.

يؤسس الرسم يف الشركات، مهما كان شكلها على يرار جمموعات الشركات باملسامهة باسم الشركة أو 

 اجملموعة.

اخيل املهنية اإلمجالية أو رقم األعمال داإلمجا،ي للم إن أساس فرض ضريبة الرسم على النشاط املهين هو املبلغ

 لفني اخلاضعني هلذا الرسم احملقق.كبدون الرسم على القيمة املضافة عندما تعلق األمر بامل

 

 

 :1حساب الرسم -4

                                                           
 .109، ص: 2015يف من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة  223املادة  - 1
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يتشكل األساس اخلاضع للرسم على النشاط املهين من املبلغ اإلمجا،ي للمداخيل املهنية اإلمجالية أو رقم 

 هبذا الرسم احملقق خالل السنة األعمال

 (T.A.Pمعدل الرسم على النشاط املهين ) (:01جدول رقم)

الرسم على النشاط 
 املهين

احلصة العائدة 
 للوالية

احلصة 
 العائدة للوالية

الصندوق املشرتك 
 للجماعات احمللية

 اجملموع

المعدل 

 العام

0.59% 1.30% 0.11% 2% 

 .2015و الرسوم املماثلة سنة  قانون الضرائب املباشرة المصدر:

فيما خيص رقم األعمال الناتج عن نشاط لنقل  %3ير أن معدل الرسم على النشاط املهين يرفع إىل  

 احملروقات بواسطة األنابيب، يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط املهين كما يأيت:

 وقات:( لنقل احملر T.A.Pمعدل الرسم على النشاط املهين ) (:02جدول رقم)

 اجملموع الصندوق املشرتك للجماعات احمللية احلصة العائدة للبلدية احلصة العائدة للوالية
0.88 % 1.96 % 0.16 % 3 % 

 .2015قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة سنة  المصدر:

والية للبلديات أما الباقي يعود لل تعود %65سبة كبرة نمن خالل هذه النسب نالحظ أن هناك 

 والصندوق املشرتك للجماعات احمللية.

                                                                                                                                                                                
من ق.م. لسنة  8و 2001من ق.م. لسنة  6املعدلة للمادتني  2015انون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف قمن  222املادة  - 1

 .109، ص: 2008
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يتعني على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم، أن يكتتب سنويا لدى مفتش الضرائب املباشرة التابع 

ملكان فرض الضريبة، تصرحيا مببلغ رقم اإلعمال احملقق أو اإليرادات املهنية اإلمجالية، حسب احلالة، يف الفرتة 

 اخلاضعة للضريبة.

 :1لتخفيضاتا -5

 :%30يستفيد من تخفيض قدره 

 .مبلغ عمليات البيع باجلملة 

  مبلغ عمليات البيع بالتجزئة، واملتعلقة مبواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن

 من احلقوق ير املباشرة. 50%

 ليا.عمليات البيع احملققة من طرف املنتجني والتجار باجلملة املتعلقة باألدوية املنتجة حم 

 :%50يستفيد من تخفيض قدره 

  50مبلغ عمليات البيع باجلملة اخلاصة باملواد اليت يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من% 

 من احلقوق ير املباشرة.

  مبلغ عمليات البيع بالتجزئة اخلاصة باألدوية، بشرط أن تكون مصنفة ضمن املواد

 .1996بانفي  15املؤرخ يف  31-90 اإلسرتاتيجية كما ينص عليها املرسوم التنفيذي

                                                           
من ق.م.  21، 1997لسنة من ق.م.  23معدلة للمواد  2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  219املادة  - 1

 .107، ص: 2010من ق.م. لسنة  8ومتممة للمادة  2005من ق.م. لسنة  12، 2000من ق.م. لسنة  12، 1999لسنة 
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 :%75يستفيد من تخفيض قدره  %30و %10يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين 

مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين املمتاز والعادي والغازوال، ومينح جتار التجزئة الذين لديهم صفة عضو 

من رقم  %30حرير الوطين وأرامل الشهداء، ختفيضا بنسبة بش التحرير الوطين أو املنظمة املدنية جلبه الت

 األعمال اخلاضع للضريبة.

 ير انه ال يستفيد من هذا التخفيض املطبق سوى على السنتني األوليتني من املشروع يف مباشرة النشاط، 

 املكلفون بالضريبة اخلاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح احلقيقي.

 :1اإلعفاءات -6

 من رقم األعمال املعتمد كقاعدة للرسم:ال دخل ض

باملكلفني بالضريبة  دج( إذا تعلق األمر80.000رقم األعمال الذي ال يتجاوز مثانون ألف دينار بزائري )

الذين تتعلق نشاطاهتم ببيع البضائع املواد واللوازم والسلع املأخوذة أو املستهلكة يف عني املكان، ومخسون ألف 

 ق األمر باملكلفني بالضريبة الناشطني يف قطاع اخلدمات.دج( إذا تعل50.000)

لالستفادة من هذا االمتياز، ينبغي على األشخاص الطبيعيني أن ميارسوا بأنفسهم دون مساعدة أي شخص 

 آخر.

اصة باملواد ذات االستهالك الواسع املدعمة من قبل ميزانية الدولة أو اليت تستفيد من اخلمبلغ عمليات البيع، 

 عويض.الت

مبلغ عمليات البيع أو النقل أو السمسرة املتعلقة باملواد والسلع املوبهة للتصدير مبا يف ذلك كافة عمليات 

 املعاجلة قصد إنتاج املواد لبرتولية املوبهة مباشرة للتصدير.

                                                           
من ق.م.  13، 1997من ق.م. لسنة  25، واملعدلة للمواد 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  220املادة  - 1

 .107، ص: 2001ة نمن ق.م. لس 5، 2000لسنة 
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 31-96رقم مبلغ عمليات البيع بالتجزئة واخلاصة باملواد اإلسرتاتيجية املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي 

املتضمن كيفيات حتديد أسعار بعض املواد واخلدمات اإلسرتاتيجية، عندما ال  1996بانفي  15املؤرخ يف 

 .1%10يفوق حدود الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة نسبة 

 جياري املا،ي.اجلزء املتعلق بتسديد القرض يف إطار عقد االعتماد اإل

 التابعة لنفس اجملموعة. األعضاءو ركات شالعمليات املنجزة بني ال

 .املبلغ احملقق بالعملة الصعبة يف النشاطات السياحية، الفندقية، احلمامات، اإلطعام املصنف واألسفار

 :2التصريحات -7

جيب أن يربز التصريح بوضوح، بزء رقم األعمال الذي قد يستفيد من التخفيض عند تطبيق أحكام املادة 

219. 

، جيب عدم التصريح جبدول مبا يف هدناأسب شروط البيع باجلملة كما هو حمدد فيما خيص العمليات املنجزة ح

 ذلك سند اإلعالم اآل،ي املتضمن املعلومات التالية عن كل زبون:

 .رقم التعريف اجلبائي 

 .رقم املادة اخلاضعة للضريبة 

  .االسم واللقب )األلقاب( أو العنوان التجاري 

  .العنوان الصحيح للزبون 

  يات البيع املنجز خالل السنة املدنية.مبلغ عمل 

  .رقم التسجيل يف السجل التجاري 

                                                           
 .108، نفس ملربع السابق، ص: 220املادة  - 1
من ق.م.  12، 2002من ق.م. لسنة  8و 3، املعدلة للمواد 2015من قانون الرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  224املادة  - 2

 .109، ص: 2009من ق.م. لسنة  18، 2007من ق.م. لسنة  19ن 2005لسنة 
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  .مبلغ الرسم على القيمة املضافة املفتور 

 :نعترب البيع باجلملة 

  عمليات التسليم املتضمنة أشياء ال يستعملها األشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو الستخدامها

 اجلملة أو بالتجزئة.سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أجنزت ب

 .عمليات سليم منتوبات موبهة إلعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات املسلمة 

يتعني على املكلفني بالضريبة تقدمي تصريح عن كل مؤسسة فرعية أو وحدة يتولون استغالهلا يف كل بلدية 

 من بلديات مكان إقامتها.

لضرورية لتدقيق التصريح عند كل طلب اة واإلثباتات يتعني على املكلفني بالضريبة تقدمي وثائق احملاسبي

 من مفتش الضرائب املباشرة.

خل اإلمجا،ي دا للضريبة على الهرباحأبعيني واملماثلني، الذين ميارسون مهنة ختضع طبالنسبة لألشخاص ال

د املؤسسة رباح املهن ير التجارية، ويف حالة تعدد املؤسسات، يصرح بالرسم ويؤسس يف مكان وبو أيف فئة 

 .الرئيسية

 :1(I.F.U) المطلب الثاني: الضريبة الجزافية الوحيدة

 إصدار الضريبة: .1

لتحل حمل الضريبة على الدخل اإلمجا،ي والضريبة على أرباح  2007تأسست ضريبة بزافية وحيدة سنة 

الرسم على القيمة الشركات، وتغطى زيادة على الضريبة على الدخل اإلمجا،ي أو الضريبة على أرباح الشركات، 

 ى النشاط املهين.لاملضافة والرسم ع

 
                                                           

 .2007من ق.م. لسنة  2املادة  - 1
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 :1مجال تطبيق الضريبة .2

خيضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة األشخاص الطبيعيون أو املعنويون والشركات والتعاونيات اليت متارس 

مليون نشاطا صناعيا أو جتاريا أو مهنة ير جتارية، الذي ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي ثالثني 

 (.دج30.000.000دينار)

يبقى نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة مطبقا من أبل تأسيس الضريبة املستحقة بعنوان السنة األوىل اليت مت 

 خالهلا جتاوز سقف رقم األعمال املنصوص عليه بالنسبة هلذا النظام.

 ا هلذه التجاوزات.عيتم تأسيس هذه الضريبة تب

نشطة أو ينجزون مشاريع، واملؤهلون لالستفادة أة الوحيدة املستثمرون الني ميارسون كما خيضع للضريبة اجلزافي

ل الشباب" او "الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر" أو"الصندوق يمن دعم "الصندوق الوطين لدعم تشغ

 الوطين للتامني على البطالة"

 تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة: .3

ا إىل املستغل اخلاضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة مبوبب رسالة موصى دارة اجلبائية تبليغترسل اإل

 عليها مع إشعار باالستالم تنب فيه بالنسبة لكل سنة من فرتة السنتني العناصر لتحديد رقم األعمال.

موافقته أو  ( يوما، اعتبارا من تاريخ استالم التبليغ، إلبداء إما30يتوفر املعىن باألمر على أبل مدته ثالثون )

لتقدمي مالحظاته مع تبيان أرقام األعمال اليت ميكن قبوهلا. ويف حالة املوافقة أو عدم الرد يف األبل احملدد، 

 يعتمد التقدير الذي مت تبليغه كأساس لفرض الضريبة.

                                                           
من ق.م. لسنة  14، 2008من ق.م. لسنة  12و 9مكرر من قانون الضرائب املباشر والرسوم املماثلة، معدلة للمواد  282املادة  - 1

 .134، ص: 2015من ق.م. لسنة  13، 2011من ق.م. لسنة  3، 2011من ق.م. سنة  16، 2010
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مة هلا من طرف قرتاحات املضادة املقدة اإلإذا رفض املعين باألمر التقدير املبلغ له وإذا رفضت اإلدارة اجلبائي

س فرض الضريبة عليه أن يطلب ختفيض الضريبة عن طريق أساملعين باألمر ميكن هلذا األخر بعد تقدير 

 من قانون اإلبراءات اجلبائية. 76إىل  70يف املواد من  نزاعية يقدمها ضمن الشروط املنصوص عليها شكوى

من رقم األعمال  %30جلزافية، يتجاوز نسبة عندما يتبني أن رقم األعمال اخلاص بسنة من سنيت الفرتة ا

املعتمدة من دون أن يتجاوز احلدود املقررة على أساس رقم األعمال احملق فعال، ميكن لإلدارة اجلبائية يف هذه 

 نظر يف األسس املعتمدة.لاحلالة إعادة ا

( من طرف 02ة سنتني )جلزافية الوحيدة املستحقة على كل مستغل يف كل سنة مدنية فرت احيدد مبلغ الضريبة 

ميكن أن تتغر مبالغ الضريبة من سنة ألخرى خالل ، كما مصلحة الضرائب اليت تبع هلا مكان ممارسة النشاط

 هذه الفرتة.

عندما يقوم مكلف بالضريبة يف آن واحد ويف نفس املنطقة أو يف مناطق خمتلفة باستغالل عدة مؤسسات أو 

ن أخرى ملمارسة نشاط ما، تعترب كل واحدة منها مبثابة مؤسسة مستغلة دكاكني أو متابر أو ورشات أو أماك

بصورة مغايرة وتكون يف كل احلاالت خاضعة للضريبة بصفة منفصلة مادام رقم األعمال الكلي احملقق بعنوان 

 جمموع األنشطة املمارسة.

ن للمكلف بالضريبة دج( يف احلالة املخالفة، ميك30.000.000ال يتجاوز سقف ثالثني مليون دينار )

 ريبة حسب النظام احلقيقي.ضاملعين اختيار اخلضوع لل

 

 

 

 :معدالت الضريبة .4
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 حيدد معدل الضريبة اجلزافية الوحيدة، كما يأيت:

 بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع. % 5 - 

 بالنسبة لألنشطة األخرى. % 12 -

 :1توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة .5

 ريبة اجلزافية الوحيدة كما يأيت:يوزع ناتج الض

  49ميزانية الدولة % 

  0.5يرف التجارة والصناعة % 

  0.01الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية % 

  0.24يرف الصناعة التقليدية واملهن % 

  40.24البلديات % 

  5الوالية % 

  5الصندوق املشرتك للجماعات احمللية % 

 :2اإلعفاءات .6

 ة الوحيدة:تعفى من الضريبة اجلزافي

 املؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص املعوقني املعتمدة وكذا املصاحل امللحقة هبا. -

 مبالغ اإليرادات احملققة من قبل الفرق املسرحية. -

                                                           
من  19، 2008من ق.م. لسنة  11، معدلة للمواد 2015 يفلصادرة ان الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة من قانو  5مكرر  282املادة  - 1

 .136، ص: 2015من ق.م. لسنة  13، 2009من ق.م. لسنة  12، 2009ق.م. لسنة 
 14، 2008من ق.م. لسنة  13 ادتني، معدلة للم2015من قانون الضرائب املباشرة والرسم املماثلة الصادرة يف  6مكرر  282املادة  - 2
 .136، ص: 2015ن ق.م. لسنة م
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ين يف دفرت الشروط اليت ميارسون نشاطا حرفيا فنيا واملقيداحلرفيون التقليديون وكذا األشخاص الذين  -

 تنظيم.حتدد بنوده عن طريق ال

تستفيد األنشطة اليت ميارسها الشباب ذوو املشاريع االستثمارية أو األنشطة أو املشاريع، املؤهلون لالستفادة 

من دعم "الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب" أو "الوكالة الوطنية لدعم القرض املصغر" أو"الصندوق 

( سنوات ابتداء من 03زافية الوحيدة ملدة ثالث )مني عن البطالة" من إعفاء كامل من الضريبة اجلأالوطين للت

 تاريخ استغالهلا.

( سنوات ابتداء من تاريخ االستغالل، عندما توابد هذه األنشطة يف مناطق 06متدد هذه املدة إىل ست )

 يراد ترقيتها حتدد قائمتها عن طريق التنظيم.

ة ير د( مستخدمني على األقل، مل03ثالثة) (، عندما يتعهد املستثمرون بتوظيف02متدد هذه املدة بسنتني )

 .ةحمدود

لتزامات املرتبطة بعدد الوظائف احملدثة، سحب االعتماد واسرتداد احلقوق والرسوم االحرتام إيرتتب على عدم 

 اليت كان من املفروض تسديدها.

بلغ املنصوص عليه من امل %50ير أن املستثمرين يبقون مدينني بدفع احلد األدىن للضربة املوافق لنسبة 

 مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 365مبوبب املادة 
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 .حث الثالث: الرسوم على السكانالمب

قمنا يف هذا املبحث بدراسة شاملة للضرائب املباشرة والرسوم املماثلة احملصلة لفائدة البلديات دون 

نية املوبودة ي خيص امللكيات املبنية وير املبعلى العقار الذ ي رسوم سنوية تصرحييه وتتمثل يف الرسمهسواها و 

يف الرتاب الوطين، وكذلك الرسم على القمامات املنزلية اليت خيضع هلا السكان، الضريبة على األمالك سواء 

 عقارية أو منقولة كانت.

 :1(T.Fالمطلب األول: الرسم العقاري )

 الرسم: اصدار .1

، واملتضمن القانون 1967بوان  02املؤرخ يف  83-67وبب األمر رقم مت تأسيس الرسم العقاري مب

 18املؤرخ يف  25-91، والذي عدل مبوبب القانون رقم 1967املعدل واملكمل لقانون املالية لسنة 

 ، وهذا تعويضا جملوعة من الرسوم ختص العقار.1992املتضمن لقانون املالية لسنة  1991ديسمرب 

 ضريبة سنوية تصرحييه ختص العقارات املبنية أو ير املبنية املوبودة يف الرتاب الوطين.يعترب الرسم العقاري 

 :2الملكيات المبنية .2

 ختضع للرسم العقاري على األمالك املبنية التالية:

 ملنتوبات.ااملخصصة إليواء األشخاص واملواد أو لتخزين  _ املنشآت

اجلوية واملوانئ وحمطات السكك احلديدية وحمطات يط املطارات آت التجارية الكائنة يف حماملنش -

 الطرقات، مبا فيها ملحقاهتا املتكونة من مستودعات وورشات للصيانة.

                                                           
، 2004/2005برابح حممد، اجلباية احمللية ودورها يف متويل ميزانيات اجلماعات احمللية، رسالة مابستر يف العلوم االقتصادية بامعة اجلزائر  - 1

 .37ص: 
 .114، ص: 2015صادرة يف من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ال 249املادة  - 2
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أرضيات البنايات جبميع أنواعها والقطع األرضية اليت تشكل ملحقا مباشرا هلا وال ميكن االستغناء  -

 عنها.

ائع ضأو صناعي كالورشات وأماكن إيداع الب ل جتارياستعمير املزروعة واملستخدمة إل األراضي _

 ويرها من األماكن من نفس النوع، سواء كان يشغلها املالك أو يستغلها آخرون جمانا أو مبقابل.

 :1أساس فرض الضريبة 2-1

جيارية اجلبائية لكل مرت مربع للملكية املبنية، يف املساحة ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة اإل

 ريبة.اخلاضعة للض

 سنويا، مراعاة لقدم امللكية املبنية. %2حيدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق معدل ختفيض يساوي  -

 . % 40ير انه ال ميكن أن يتجاوز هذا التخفيض حدا أقصى قدره  -

 وهذا على منط واحد . % 50ـ حيدد بالنسبة للمصانع معدل التخفيض ب -

جيارية اجلبائية احملددة حسب املرت املربع، بنية تبعا للقيمة اإلألمالك املايؤسس الرسم العقاري على  -

 وحسب املنطقة واملناطق الفرعية.

 حيدد تصنيف البلديات حسب املناطق واملناطق الفرعية عن طريق التنظيم. -

 :العقارات أو أجزاء العقارات ذات االستعمال السكني 

 لى النحو التا،ي:جيارية اجلبائية لكل مرت مربع عحتدد القيمة اإل

 

 : القيمة اإلجيارية اجلبائية لالستعمال السكين (03جدول رقم) 

                                                           
من  9معدلة للمادة  261اىل  257، واملواد 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  261اىل  254املواد من  - 1

 .116،117، ص: 2002ق.م. لسنة 
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 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة  1المنطقة 

 دج445أ: 

 دج408ب: 

 دج371ج: 

 دج408أ:

 دج371ب:

 دج334ج:

 دج371أ:

 دج334ب: 

 دج297ج:

 دج334أ:

 دج297ب: 

 دج260ج:

 2015وم املماثلة سنة قانون الضرائب املباشرة و الرس:المصدر

 حتدد مساحة امللكيات املبنية الفردية باحلوابز اخلاربية هلذه امللكيات.

تتشكل هذه املساحة من جمموع خمتلف املساحات األرضية اخلاربة عن البناء بالنسبة للعقارات اجلماعية، 

ملساحة املفيدة مساحة تتشكل املساحة اخلاضعة للضريبة من املساحة املفيدة، ويدرج على األخص ضمن ا

روقة اخلاربية، ويضاف إىل ذلك عند االقتضاء، احلصة املتعلقة روقة الداخلية والشرفات واألاحلجرات واأل

 باألبزاء املشرتكة على عاتق امللكية املشرتكة.

 :المحالت التجارية والصناعية 

 مربع، كما يلي: جيارية اجلبائية للمحالت التجارية والصناعية لكل مرتحتدد القيمة اإل

 القيمة اإلجيارية اجلبائية للمحالت التجارية (:04جدول رقم)

 4املنطقة  3املنطقة  2املنطقة  1املنطقة 

 دج891أ:

 دج816ب: 

 دج742ج:

 دج816أ: 

 دج742ب: 

 دج669ج: 

 دج742أ: 

 دج669ب: 

 د594ج: 

 دج669أ:

 دج594ب: 

 دج519ج: 

 2015م املماثلة سنة :قانون الضرائب املباشرة و الرسو المصدر
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من نفس الشروط اخلاصة ضاضعة للضريبة، بالنسبة للمحالت التجارية اخل احةيتم حتديد املس

 بالعقارات ذات االستعمال السكين.

 ما بالنسبة للمحالت الصناعية فتحدد املساحة اخلاضعة للضريبة باملساحة اليت متتد على رقعتها.أ

 ة:األراضي الملحقة بالملكيات المبني 

حتدد القيمة االجيارية اجلبائية لألراضي اليت تشكل ملحقات للملكيات املبنية لكل مرت مربع من 

 املساحة كما يلي:

 ات امللكيات املبنية املوبودة يف قطاعات عمرانية: امللحق(05جدول رقم ) 

 4املنطقة  3املنطقة  2املنطقة  1املنطقة 

22 18 13 07 

  2015باشرة والرسوم املماثلة سنة املصدر: قانون الضرائب امل

 قابلة للتعمر املوبودة يف قطاعاتملحقات امللكيات  (:06جدول)

 4املنطقة  3املنطقة  2املنطقة  1املنطقة 

16 13 10 06 

 2015املصدر:قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة سنة 

 .256إن املناطق واملناطق الفرعية، يف املادة 

راضي اخلاضعة للضريبة اليت تشكل ملحقات امللكيات املبنية بالفارق بني املساحة العقارية ألحة احتدد مسا

 ملساحة اليت متتد على رقعتها املباين أو البنايات اليت شيدت عليها.اللملكية و 
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 :1حساب الرسم -2-2

 حيسب الرسم بتطبيق املعدلني املبنيني أدناه على أساس اخلاضع للضريبة: -

 .%3ىن الكلمة عم أمتمللكيات املبنية با -

ير أن بالنسبة مللكيات املبنية ذات االستعمال السكين اململوكة من طرف األشخاص الطبيعيني والواقعة 

ء بصفة شخصية وعائلية أو عن طريق الكراء، ختضع ايف املناطق احملددة عن طريق التنظيم وير مشغولة سو 

 .%10ملعدل مضاعف قدره 

ف األمالك املشار إليها يف الفقرة السابقة وموقعها وكذلك شروط وكيفيات تطبيق هذا يوضح صن

 اإلبراء عن طريق التنظيم.

 األراضي اليت تشكل ملحقات للملكيات املبنية: -

 2م500عندما تقل مساحتها أو تساوي  % 5

 2م1.000وتقل أو تساوي  2م500عندما تفوق مساحتها  % 7

 2م1.000ا عندما تفوق مساحته % 10

 التخفيضات: -2-3

 الرسم العقاري: علىميكن للمكلفني بالضريبة أن يستفيدوا من التخفيض 

يف حالة إبطال أو تغير ختصيص العقار بقرار من السلطة اإلدارية ألسباب مرتبطة بأمن األشخاص واألموال 

 وبتطبيق قواعد لتعمر.

 وذلك نتيجة حلادثة ير عادية. يف حالة فقدان االستعمال الكلي أو اجلزئي للعقار

 مبىن ولو طوعيا وهذا ابتداء من تاريخ اهلدم. إنقاضىن املشيد على بيف حالة هدم كل أو بزء من امل
                                                           

 .118، ص:2015من قانون الضرائب والرسوم املماثلة الصادرة يف  261املادة  - 1
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 :1االعفاءات الدائمة -2-4

 :تعفى من الرسم العقاري املفروض على امللكيات املبنية

العقارات التابعة للدولة والواليات  ،خالدخصصة ملرفق عام أو ذوي منفعة عامة و ال تدر امللكيات امل

والبلديات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري اليت متارس نشاطا يف ميدان التعليم 

 بتماعية ويف ميدان الثقافة والرياضة.والبحث العلمي واحلماية الصحية واإل

 :تعفى كذلك من الرسم العقاري على امللكيات املبنية

 لبنايات املخصصة للقيام بشعائر دينية.ا 

 .األمالك العمومية التابعة للوقف واملتكونة من ملكيات مبنية 

  العقارات التابعة للدولة األبنبية واملخصصة لإلقامة الرمسية لبعثاهتم الدبلوماسية والقنصلية املعتمدة

املعتمدة باجلزائر وذلك مع مراعاة قاعدة  لدى احلكومة اجلزائرية، وكذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية

 املعاملة باملثل.

 .جتهيزات املستثمرات الفالحية السيما مثل احلضائر واملرابط واملطامر 

                                                           
 .114، ص: 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  251، 250 دتنياملا - 1
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 :1االعفاءات المؤقتة -2-5

 تعفى من الرسم العقاري على املمتلكات املبنية:

بطل ألى وشك االهنيار واليت و اليت هي عأهنا ير صحيحة أبزاء العقارات املصرح بأو أالعقارات  -

 ختصيصها.

امللكيات املبنية اليت تشكل امللكية الوحيدة أو السكن الرئيسي ملالكيها، شريطة توفر الشرطني  -

 اآلتيني:

  دج.800أال يتجاوز املبلغ السنوي للضريبة 

  أال يتجاوز الدخل الشهري للخاضعني للضريبة املعنيني، مرتني األبر األدىن الوطين

 ون.املضم

 دج.100ير أن األشخاص املعفيني يدفعون مسامهة سنوية قدرها 

( سنوات ابتداء من أول بانفي من 07ات وإضافات البنايات ملدة سبعة )البناي البنايات اجلديدة، وإعادة

 السنة اليت تلي سنة اجنازها أو اشتغاهلا.

( 03ناءات منجزة يف ابل أقصاه ثالث )ثبات مدة االجناز أو الشغل، تعترب البإإذا مل يتمكن املالك من 

 سنوات ابتداء من تاريخ منح رخصة البناء األوىل.

ارسها الشباب ذوو املشاريع املؤهلون لالستفادة من ميات وإضافات البنايات املستعملة يف النشاطات اليت يالبنا

ملصغر" أو "الصندوق إعانة "الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطين لدعم القرض ا

 ( سنوات ابتداء من تاريخ اجنازها.03مني على البطالة"، ملدة )أالوطين للت

                                                           
من ق.م.  6، 1997من ق.م. لسنة  27، 26، معدلة للمواد 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  252املادة  - 1

 .115، ص: 2014من ق.م. لسنة  10، 2011لسنة 
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( سنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات مقامة يف مناطق جيب 06حتدد مدة اإلعفاء بست )

 ترقيتها.

فات البنايات املستعملة يف إطار ( سنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضا10متدد مدة اإلعفاء إىل عشر )

األنشطة املمارسة من طرف الشباب ذوي املشاريع املؤهلني لالستفادة من إعانة "الصندوق الوطين لدعم 

تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطين للتأمني على البطالة" أو "الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر"، 

 اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب". مقامة يف مناطق تستفيد من إعانة "الصندوق

( سنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات املستعملة يف إطار 06متدد مدة اإلعفاء إىل ست )

األنشطة املمارسة من طرف الشباب ذوي املشاريع املؤهلني لالستفادة من إعانة "الصندوق الوطين لدعم 

 على البطالة" أو "الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر"، تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطين للتأمني

 مقامة يف مناطق تستفيد من إعانة "الصندوق اخلاص لتطوير اهلضاب العليا".

 .بتماعي التابع للقطاع العام املخصص للكراءالسكن اإل -

 :1الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية  -3

 الملكيات الخاضعة للضريبة: -3-1

املعفية صراحة من الضريبة،  كع أنواعها باستثناء تليعقاري سنوي على امللكيات ير املبنية جبميؤسس رسم 

 اخلصوص على:بوتستحق 

 .األراضي الكائنة يف القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمر 

 .احملابر ومواقع استخراج الرمل واملنابم يف اهلواء الطلق 

 منابم امللح والسبخات 
                                                           

.119، ص: 2015د من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة الصادرة يف-261املادة  - 1  



 الضرائب المباشرة التي تدخل في ميزانية البلدية                                               الفصل األول 

37 

 

 حية.األراضي الفال 

 :1ساس فرض الضريبةأ -3-2

ينتج األساس الضرييب من حاصل القيمة اإلجيارية اجلبائية للملكيات ير املبنية املعرب عنها باملرت املربع أو 

 .اهلكتار الواحد، حسب احلالة تبعا للمساحة اخلاضعة للضريبة

 األراضي الموجودة في قطاعات عمرانية: 

 ة يف قطاعات عمرانيةاألراضي املوبود (:07بدول رقم) 

 المناطق تعيين االراضي

 ...أراضي معدة للبناء 

  أراضي أخرى مستعملة كأراضي للنزهة وحدائق للرتفيه ومالعب ال تشكل

 ملحقات للملكيات املبنية.

1 2 3 4 

150 
 

27 

120 
 

22 

90 
 

16 

5 
 

09 

 2015قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة سنة  :المصدر

                                                           

 2002من ق.م.لسنة 10، 9،معدلة للمادتني2015و من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة الصادرة يف-261املادة  -
.119،120،ص: 1  
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 ضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في المدى المتوسط وقطاع التعمير المستقبلي:رااأل 

 األراضي املوبودة يف قطاعات معدة للتعمر يف املدى املتوسط وقطاع التعمر املستقبلي: (08جدول رقم )

 2015قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة سنة  املصدر:

 ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات جرالمحا 

 ستخراج الرمل واملنابم يف اهلواء الطلق ومنابم امللح والسبخاتاحملابر ومواقع ا (:09جدول رقم)

 4املنطقة 3املنطقة 2املنطقة 1املنطقة

55 44 33 17 

 2015قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة سنة  املصدر:

 المنـاطق تعيين االراضي

1 2 3 4 

 أراضي معدة للبناء...

لنزهة وحدائق للرتفيه ومالعب ال تشكل أراضي أخرى مستعملة كأراض ل -

 ملحقات للملكيات املبنية...

55 
 

22 

44 
 

17 

33 
 

13 

17 
 

07 
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 :األراضي الفالحية 

 قيمة االجيارية جلبائية حسب اهلكتار وحسب املنطقة كما يلي:لحتدد ا

  األراضي الفالحية :(10رقم)جدول 

 اليابسة املسقية املناطق

 أ

 ب

 ج

 د

 دج7.500

 دج5.625

 دج2.981

 دج1.250

 دج937

 دج497

 دج375

 2015قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة سنة  :المصدر

 :1حساب الرسم -3-3

 حيسب الرسم بعد أن يطبق على أساس الضريبة بالنسبة:

بالنسبة لألراضي العمرانية،  ةلكيات ير املبنية املتوابدة يف املناطق ير عمرانيبالنسبة للم % 5 - 

 حتدد نسبة الرسم كما يلي:

 أو تساويها. 2م500عندما تكون مساحة األراضي اقل من  % 5 -

 2م1.000وتقل أو تساوي  2م500عندما تفوق مساحة األراضي  % 7 -

 2م1.000عندما تفوق مساحة األراضي  % 10 -

 بالنسبة لألراضي الفالحية. % 3 -
                                                           

من  10، 1998من ق.م. لسنة  16،  تنياد، معدلة للم2015اثلة الصادرة يف من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املم ز-261املادة    -1
 .121، ص: 2002ق.م. لسنة 
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عليها بنايات خالل مدة أ إال انه بالنسبة لألراضي الواقعة يف املناطق العمرانية أو الوابب تعمرها واليت مل تنش

ابتداء من أول يناير  %100( سنوات، فرتفع احلقوق املستحقة بصدد الرسم العقاري بنسبة 05مخسة )

2002. 

 بة والتصريحات:المدينون بالضري -3-4

ة على املساحة اخلاضعة هلا والقائمة عند تاريخ أول لمايستحق الرسم العقاري لسنة ك لضريبة:االمدينون ب

 بنية عند هذا التاريخ.املنية أو ير صاحب حق امللكية املبيناير من السنة، من 

عن طريق إجيار للبناء، يؤسس  عندما يكون العقار مثقال حبق االنتفاع، أو مؤبرا عن طريق إجيار حركي، أو

 الرسم العقاري باسم املستفيد حبق االنتفاع أو املستأبر باحلكر أو مستأبر للبناء.

فيما خيص اهليئات العقارية املتعلقة بامللكية املشرتكة، يؤسس الرسم العقاري باسم كل واحد من أعضاء اهليئة، 

 بتماعية.بالنسبة للحصة اليت تعود لكل عضو يف العقارات اإل

مالك اخلاضعة يؤسس الرسم العقاري على امللكيات املبنية وامللكيات ير املبنية يف البلدية اليت توبد هبا األ

 للضريبة.

 و التخصيص:أذا التغيرات في الهيكل كالتصريحات الخاصة بالبنايات الجديدة و 

لكيات املبنية وير املبنية، من املالك و ختصيص املأيتم التصريح بالبنايات اجلديدة، وكذا التغرات يف هيكل 

 قليميا، خالل شهرين بعد اجنازها النهائي.إإىل مصاحل الضرائب املباشرة املختصة 

دارة وىل من تطبيق الرسم العقاري وتقدم هلم اإلجيب على املكلفني بالضريبة اكتتاب تصريح خالل السنة األ

 قليميا.إصة منوذبا منه، لرسلوه إىل مصاحل الضريبة املخت

ه للتصرحيات املنصوص عليها ميلف بالضريبة عند عدم تقددج كل مك5.000ضع لعقوبة مالية ب خي

 عاله وهذا بغض النظر عن العقوبات الواردة يف هذا القانون.أملذكورتني ا
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 (T.A): رسم رفع القمامات المنزلية نيالمطلب الثا

 :1الرسم إصدار -1

املتضمن لقانون املالية لسنة  1980-12-31املؤرخ يف  12-80رقم  مرسو رسم التطهر أسس مبوبب امل

، كما يؤسس هذا الرسم لفائدة البلديات اليت تشغل فيها مصلحة رفع القمامات ملنزلية رسم سنوي 1981

لرفع القمامات املنزلية وذلك على كل امللكيات املبنية، يؤسس سنويا رسم خاص برفع القمامات املنزلية باسم 

 ع.فالك أو املنتامل

 ستأبر الذي ميكن أن يكلف مع املالك بدفع الرسم سنوا بصفة تضامنية.مليتحمل الرسم ا

 :2تحديد مبلغ الرسم كما يلي -2

 دج على كل حمل ذي استعمال سكين. 1000دج و 500ما بني  -

دج عل كل حمل ذي استعمال مهين أو جتاري أو حريف أو ما  10.000دج و 1000ما بني  -

 اهبه.ش

 دج على كل ارض مهياة للتخيم واملقطورات. 20.000دج و 5000ما بني  -

دج على كل حمل ذي استعمال صناعي أو جتاري أو حريف أو  100.000دج و 10.000ما بني  -

 ما شاهبه، ينتج كمية من النفايات تفوق األصناف املذكورة أعاله.

س اجمللس الشعيب لبلدي، بناء على مداولة اجمللس حتدد الرسوم املطبقة يف كل بلدية بقرار من رئي -

 رأي السلطة الوطنية. الشعيب البلدي وبعد استطالع

                                                           

.  1981الصادر يف من قانون املالية 1980-12-31املؤزخ يف  12-80املرسوم رقم - 1  
 .124، ص: 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  263املادة  - 2
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( 03أقصاه ثالث )بل أبلدية يف للشعبية اابغرض النظر عن كل حكم خمالف، تكلف اجملالس  -

ع القمامات فبرسم ر ، بعملية التصفية والتحصيل واملنازعات املتعلقة 2002ول يناير سنة أابتدءا من سنوات، 

 املنزلية.

 ريق التنظيم. طتطبيق أحكام هذه املادة عن  اتحتدد كيفي

رفع القمامات  مبلغ الرسم املطبق علىمن  %15يتم تعويض البلديات اليت متارس عملية الفرز يف حدود 

 عاجلة.ة املأسرتباع ملنشاملنزلية بالنسبة لكل منزل يقوم بتسليم قمامات التسميد أو القابلة لإل

 وبب قرار وزاري مشرتك.مبحتدد كيفيات تطبيق هذه األحكام 

 :1اإلعفاءات  -4

تعفى من الرسم على رفع القمامات املنزلية امللكيات املبنية اليت ال تستفيد من خدمات رفع القمامات 

 املنزلية.

 (I.Pالمطلب الثالث: الضريبة على األمالك)

 :2الرسم إصدار -1

املتضمن قانون املالية  1993-12-31املؤرخ يف  12-93رسوم رقم من امل 26قرارها من املادة إمت 

والرسم على   (BIC) و التجارية ألرباح الصناعيةاالضريبة على بفلقد كانت ممثلة يف األول  1994لسنة 

(وبعد صدور قانون املالية TCR)( والضريبة التكميلية على الدخل TAICالنشاط الصناعي والتجاري )

ق على األشخاص ريبة الشرعية يف هذا اجملال وتطبهي الض  م أصبحت الضريبة على األمالك1993سنة 

 واألمالك.

                                                           
 .124، ص: 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  265ملادة ا - 1
 .1994يف  ةمن قانون املالية الصادر  1993-12-31املؤرخ يف  12-93من املرسوم رقم  26املادة  - 2
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   :1مجال التطبيق -2

  األشخاص الطبيعيون الذي يوبد مقرهم اجلبائي باجلزائر، بالنسبة ألمالكهم املوبودة باجلزائر او

 خارج اجلزائر.

 زائر، بالنسبة ألمالكهم املوبودة باجلزائر.األشخاص الطبيعيون الذين ليس هلم مقر ببائي باجل 

 .تقدر شروط اخلضوع للضريبة يف أول يناير  من كل سنة 

 :2وعاء الضريبة -3

الك يناير من كل سنة، جملموع األم ة الصافية، يف أولميتشكل وعاء الضريبة على األمالك من القي

 كورون أعاله.واحلقوق والقيم اخلاضعة للضريبة اليت ميتلكها األشخاص املذ 

ختضع املرأة املتزوبة للضريبة بصفة منفردة على جمموع األمالك واحلقوق والقيم اليت تتشكل منها 

 أمالكها.

 :3تخضع إلجراءات التصريح عناصر األمالك التالية -3-1

 .األمالك العقارية املبنية وير املبنية 

 .احلقوق العينية العقارية 

 4األموال املنقولة مثل: 

  ياز أويل(. 3سم 2200)بنزين( و 3سم2000ات اخلاصة اليت تفوق اسطوانتها السيار( 

                                                           
 .129، ص:2015من قانون الضرائب املباشرة الرسوم املماثلة الصادرة يف  274املادة  - 1
 .129، ص: 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املاثلة الصادرة يف  275ادة امل - 2
 .129، ص:  2006 من ق.م. لسنة 15معدلة   2015من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة الصادرة يف  1-276املادة  - 3
 .130، ص: نفس املادة السابقة 1-276املادة  - 4
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  3سم 250الدربات النارية ذات سعة حمرك يفوق. 

 .اليخوت وسفن النزهة 

 .طائرات النزهة 

 .خيول السباق 

  دج.500.000التحف واللوحات الفنية قيمتها 

 :ال تخضع  إجباريا للتصريح عناصر األمالك التالية -3-2

 قوالت املخصصة للتأثيث.املن 

 .اجملوهرات واألحجار الكرمية والذهب واملعادن الثمينة 

 :املنقوالت املادية األخرى السيما منها 

 .الديون والودائع والكفاالت 

 .عقود التأمني يف حالة الوفاة 

 .الريوع املعمارية 
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 :1حساب الضريبة -4

 حتدد نسبة الضريبة على األمالك كما يايت:

 معدل الضريبة على األمالك (:11قم)جدول ر 

 %النسبة  قسط القيمة الصافية من األمالك اخلاضعة للضريبة )دج(

 %0 دج50.000.000يقل عن 

 %0,25 دج100.000.000اىل  50.000.00من -

 %0,50 دج200.000.000إىل  100.000.001من 

 %0,75 دج300.000.000إىل  200.000.001من 

 %1 دج400.000.000إىل  300.000.001من 

 %1,5 دج400.000.000يفوق 

 2015قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة سنة  :: المصدر

مالك املوبودة خارج اجلزائر، الذي دفعوا ضريبة معادلة للضريبة ميكن للمدينني بالضريبة، بالنظر لأل

 ر بالنسبة لنفس األمالك.خصم هذه الضريبة من تلك الواببة الدفع يف اجلزائ،على األمالك 

 :التزامات المدينين بالضريبة-5

مارس من السنة الرابعة كآخر  31حىت  ( سنوات04جيب على اخلاضعني للضريبة، أن يكتتبوا كل أربع )

 .2بل، تصرحيا بأمالكهم لدى مفتشية الضرائب اليت يتبعها مقر سكناهمأ

                                                           
 .132، ص: 2015انون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف من ق 281املادة  - 1
، ص: 1996منق.م. لسنة  25املعدلة للمادة  2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  10مكرر  281املادة  -  2

132. 
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لسنة  كحد أقصىمايو   31يف  ابقة للمرة األوىلجيب أن يكتتب التصريح املنصوص عليه يف املادة الس

، بالنسبة للمكلفني بالضريبة مهما تكن القيمة الصافية ألمالكهم باستثناء املكلفني بالضريبة الذين ال 1995

اخيل ناجتة عن األبور فقط، حيدد قانون املالية تاريخ اكتتاب املكلفني بالضريبة الذين ال ديتوفرون إال على م

 . 1يه للتصريحبر داخيل أال على ميتوفرون إ

يف حالة وفاة املدين بالضريبة، يؤخر تاريخ التصريح املنصوص عليه يف املادة السابقة إىل ستة أشهر ابتداء من 

 تاريخ الوفاة.

ن يعوان الدولة الذأميكن لألشخاص الذين ميلكون أمالكا باجلزائر دون أن يكون هلم مقر ببائي هبا، وكذا 

 60ئفهم، أو املكلفني مبهام يف بلد أبنيب، أن يستدعوا من قبل اإلدارة اجلبائية لتعيني، يف مدة ميارسون وظا

يوما ابتداء من تاريخ استالم الطلب املوبه إليهم، ممثال هلم يف اجلزائر مرخص باستالم املعلومات املتعلقة 

 بالوعاء والتحصيل واملنازعات الضريبة.

 :2بةاألمالك المعفاة من الضري -6

ط مهين لدى هيئات تأسيسية مقابل دفع عالوة دورية، واملقسطة اطار نشإالعمرية اليت تكونت يف  الريوع

هين ( سنة على األقل واليت يشرتط يف بدء االنتفاع هبا إهناء النشاط امل15بصفة منتظمة ملدة مخسة عشرة )

 ال تدخل يف تكوين أساس الضريبة. الذي مت بسببه دفع العالوات

 ال تدخل ضمن أمالك األشخاص املستفيدين. لريوع أو التعويضات احملصلة تعويضا لألضرار املاديةا

ري أو او جتأألمالك الضرورية لتأدية نشاط صناعي الضريبة،مثل ا ال تدخل األمالك املهنية يف تكوين أساس

 حريف أو فالحي أو نشاط آخر.
                                                           

م، ص: 1995من ق.م. لسنة  21املعدلة للمادة  2015الصادرة يف  من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 11مكرر  281املادة  - 1
132. 

 .130، ص: 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  281 - 278املواد من  - 2
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 :1العقوبات -7

لقائي، ال تطبق إبراءات تضريبة على األمالك يؤدي إىل إخضاع ضرييب عدم اكتتاب التصريح املتعلق بال

( يوما من تبليغ 30ال إذا مل يسوي اخلاضع للضريبة وضعيته يف ابل ثالثني )إاإلخضاع الضرييب التلقائي 

( يوما، يف حالة ما إذا نتجت األمالك اخلاضعة 60عذار األول، ير أن تاريخ التسوية ميدد إىل ستني )اإل

 للضريبة عن مراث.

 :2أحكام مختلفة -8

التحصيل ، العقوبات، ة على األمالك، باستثناء األحكام اخلاصة املتعلقة هبا، لقواعد املراقبةبختضع الضري

 واملنازعات والتقادم لنفس األحكام املطبقة يف ميدان الضرائب املباشرة والرسوم ملماثلة.

 :3توزيع الضريبة على األمالك -9

 لضريبة على األمالك كما يليع اتوز 

 60 % .إىل ميزانية الدولة 

 20 % .إىل ميزانية البلديات 

 20 %  بعنوان "الصندوق الوطين  302-050إىل حساب التخصيص اخلاص رقم

 للسكن".

                                                           
 .133، ص: 2015م قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادة يف  14مكرر  281املادة  - 1
 .133، ص: 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  15مكرر  281املادة  - 2
 .133، ص: 2015من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الصادرة يف  282املادة  - 3
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 خالصة الفصل:

ودائمة  اجلماعات احمللية هلا أمهية كبرة يف توفر اخلدمات العامة احمللية، وحتقيق تنمية حملية متوازنة

رة احمللية اا بشكل فعال إال يف ظل منح املزيد من املشاركة واحلرية لإلدهومتزايدة، هذه األخرة ال ميكن حتقيق

 )الالمركزية( واالستقاللية يف تدبر مواردها احمللية وخاصة اجلبائية منه.

اء دورها األساسي التنموي، أد نحمللية وسيلة من الوسائل املتميزة اليت متكن البلديات ماتعترب اجلباية 

 شرة تبقى مصدرا أساسيا ودائما ومستقرااالضرائب املباجلزائري،ف باعتبارها اخللية األساسية يف النظام اإلداري

هبا نفقاهتا العامة ألداء اخلدمات الالزمة الزدهار االقتصاد الوطين، وضمان  لإليرادات العامة اليت توابه

 حابياهتم وحتقيق استقرار ما،ي واستمراريته.الرفاهية للمواطنني وتلبية 
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 مقدمة الفصل:

اختارت الدولة اجلزائرية يف اسرتاتيجيتها التنموية سياسة الالمركزية اإلدارية حيث يتضح ذلك من خالل 

 ختلي السلطة املركزية عن عدد من االختصاصات للجماعات احمللية )اإلدارة احمللية(.

خالل هذه الدراسة املتواضعة على إظهار أمهية اجلباية احمللية يف التنمية  على إثر ذلك فإننا هندف من

 احمللية مبعرفة أهم املوارد احمللية املوبودة مبيزانية البلدية املتنوعة ملقابلتها بالنفقات املختلفة.

ا املا،ي، ومن تربع البلديات يف توفرها للموارد املالية إىل مصادر خمتلفة لتمويل ميزانيتها وتغطية عجزه

أمهها مداخيل ممتلكاهتا و اإلعانات اليت تقدم هلا من طرف الدولة وموارد أخرى ،كما أهنا تعتمد على املوارد 

 الناجتة من اجلباية احمللية.

ائية على الضرائب املباشرة فقط ملوابهة نفقاهتا ولتغطية بال ميكن ألي بلدية أن تعتمد يف إيراداهتا اجل

اليت توبهنا إىل دراستها  اك ضرائب أخرى معتمد عليها يف اجلزائر وهي الضرائب ير املباشرةعيوهبا وبدت هن

مفاهيم حول الرسم على القيمة املضافة،املبحث  يف هذا الفصل و قسمناه إىل ثالثة مباحث املبحث األول

(، املبحث T.V.Aملضافة )العقوبات اليت تقع على عاتق املكلفني بالرسم على القيمة ا و االلتزامات الثاين 

 .الرسم على. الذبح الثالث 
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 (T.V.Aمفاهيم حول الرسم على القيمة المضافة) المبحث األول:

مجيع الضرائب مهما كان تقسيمها متشاهبة من حيث األهداف و النتائج وتستمد معظم الضرائب 

ث إىل تعريف الرسم و العمليات تسميتها من الوعاء الضرييب اليت تفرض عليه، تطرقنا يف هذا املبح

واألشخاص الذين خيضعون للرسم على القيمة املضافة، املعدالت اليت تفرض عليهم وكذا االعفاءات من 

 الرسم.

 المطلب األول:تعريف الرسم على القيمة المضافة والعمليات واألشخاص الخاضعين له.

 :1إصدار الرسم -1

يف الرسم الوحيد اإلمجا،ي على اإلنتاج الذي كان سائدا يف  ميثل الرسم على رقم األعمال و املتمثل

اليندرج  وال يطبق مع اإلصالحات اإلقتصادية املدربة يف السنوات األخرة، هذا كون أن الرسم  1991

الوحيد اإلمجا،ي على اإلنتاج ال يظهر بصفة واضحة على املستوى اإلقتصادي بالنسبة للمتعاملني وبالنسبة 

سوم على النفقات اليت جيب أن يتحملها املستهلك النهائي، هلذا تظهر ضرورة استبدال هذا لتكاليف الر 

اليت تفرض على  TVA"  بضريبة حديثة تعرف "بالرسم على القيمة املضافة" TUGPS"و" TUGPالرسم"

تطبيق على القيمة املضافة وليس القيمة الكلية للسلعة أو اخلدمة بل على اإلضافات املتتالية يف قيمتها و 

جتاري، حريف أو خاص وعمليات االستراد باستثناء جتارة التجزئة واملساحات  العمليات ذات طابع صناعي،

جتار اجلملة أو فروع  الكربى وميكن لألشخاص الذين خيضعون هلذه الضريبة سواء كانوا طبيعيني أو معنويني،

 من مبلغ الرسم املوبود على فواتر املبيعات.الشركات ختفيض مبلغ الرسم الوارد على فواتر املشرتيات 

 

 

                                                           
 .1991سبتمرب  25الصادرة يف  44، اجلريدة الرمسية رقم 1991من قانون املالية لسنة  65املادة  - 1
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 :TVAالعمليات و األشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة  -2

 العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة: 2-1

 . 1العمليات الخاضعة وجوبا 2-1-1

 العمليات الخاصة بالمنقوالت: 2-1-1-1

 ا املنتجون.املبيعات و التسليمات اليت يقوم هب -

 العمليات املنجزة وفق شروط البيع باجلملة اليت يقوم هبا املستوردون. -

 العمليات اليت يقوم هبا جتار اجلملة. -

املتابرة يف األشياء املستعملة من ير األدوات املكونة كليا أو بزئيا من البالتني أو الذهب أو الفضة  -

 أو أحجار كرمية.

رس يف املساحات الكربى ونشاطات التجارة املتعددة وكذا جتار التجزئة عمليات البيع اليت متا -

 باستثناء العمليات اليت يقوم هبا املكلفون بالضريبة اخلاضعون للنظام اجلزايف.

عمليات البيع اخلاصة بالكحول واخلمور واملشروبات األخرى املشاهبة لرسم املرور املنصوص عليه يف  -

 ائب ير املباشرة.من قانون الضر  02املادة 

 العمليات الخاصة بالعقارات: -2-1-1-2

 .األشغال العقارية 

 .عمليات جتزئة األراضي ألبل البناء وبيعها اليت يقوم هبا مالك قطع أرضية 

 .بيع العقارات أو احملالت التجارية اليت ميارس األشخاص إعادة بيعها 

 عقارية أو حمالت جتارية. العمليات اليت يقوم هبا الوسطاء لشراء أو بيع أمالك 
                                                           

 .07، ص: 2015 الصادرة يف عمالمن قانون الرسوم على األ 2املادة  - 1
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  عمليات بناء أو بيع العمارات املنجزة يف إطار نشاط الرتقية العقارية وكذا بناء سكنات

 ابتماعية.

 التسليمات ألنفسهم الخاصة ب: -2-1-1-3

 .عملية تثبيت القيم املنقولة اليت يقوم هبا اخلاضعون للرسم 

 م اخلاصة أو حابيات مستثمراهتم على أن األمالك اخلاضعون للرسم ألنفسهم لتلبية حابياهت

 تستعمل هذه األمالك إلجناز العمليات اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة.

 أداء الخدمات: 2-1-1-4

 .عمليات نقل األشخاص و السلع 

 .مبيعات املواد الغذائية أو املشروبات اليت تستهدف يف عني املكان 

 .األشغال التصنيعية 

 اء اخلدمات وأشغال الدراسات والبحث واألشغال العقارية.عمليات اإلجيار وأد 

 .احلفالت الدينية واأللعاب والتسليات مبختلف أنواعها 

 .العمليات املتعلقة باهلاتف والتيلكس اليت تؤديها إدارة الربيد و املواصالت 

 ات العمليات احملققة يف إطار ممارسة مهنة حرة اليت يقوم هبا األشخاص الطبيعيون والشرك

 باستثناء العمليات ذات الطابع الطيب والشبه طيب.

 .العمليات املنجزة مابني الوحدات و احملالت من نفس املؤسسة 
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 :1العمليات الخاضعة للرسم اختياريا 2-1-2

 مينح االختيار لألشخاص الطبيعيني و االعتبار يني الذين يقع نشاطهم خارج جمال تطبيق الرسم، أن

ى تصريح منهم الكتساب صفة املكلفني بالرسم على القيمة املضافة، على أن يزودوا بسلع خيتاروا بناءا عل

وخدمات للتصدير، للشركات البرتولية،و للمكلفني بالرسم اآلخرين و ملؤسسات تتمتع بنظام املشرتيات 

 باإلعفاء.

الرسوم على رقم  ميكن طلب االختيار يف أي وقت من السنة وجيب أن ينتهي االختيار إىل علم مفتشية

األعمال اليت يتبع هلا مكان فرض الضريبة ويصبح نافذا اعتبارا من اليوم األول من الشهر الذي يلي الشهر 

 الذي يكتتب فيه أالختيار ميكن أن يشمل االختيار كل العمليات أو بزءا منها.

ديسمرب من  31وم ما مل حيصل تنازل أو توقف عن النشاط يغطي االختيار وبوبا فرتة تنتهي يف ي

السنة الثالثة اليت تلي السنة اليت بدأ فيها سريان االختيار وحيدد االختيار ضمنيا، ما مل حيمل نقص صريح 

 يقدم يف ظرف ثالثة أشهر قبل انقضاء كل فرتة.

 األشخاص الخاضعين للرسم: 2-2

 :2المنتجون 2-2-1

 أو ثانوية باستخراج أو صناعة املنتوبات  األشخاص الطبيعيني و االعتباريني الذين هلم صفة رئيسية

دوهنا بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولني يف التصنيع قصد إعطائها شكلها النهائي أو هويتع

العرض التجاري الذي تقدم فيه املستهلك لكي يستعملها أو يستهلكها وذلك سوءا التزمت عمليات التصنيع 

 ى أم ال.أو التحويل استخدام موارد أخر 

                                                           
 .8، 7، ص: 2015 الصادرة يف من قانون الرسم على االعمال 3املادة  -  1
 .08، ص: 2015 الصادرة يف من قنون الرسوم على رقم االعمال 4ادة امل - 2
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  األشخاص الطبيعيني و االعتباريني الذين حيلون فعال حمل الصانع للقيام مصانعهم أو حىت خاربها

بكل األعمال املتعلقة بصنع املتوبات أو توضيبها التجاري النهائي مثل التغليف و التعليب وإرسال أو إيداع 

 م هبذه العمليات أم ال.هذه املنتوبات وذلك سواءا مت بيعها حتت عالمة أو باسم من يقو 

  األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين يسندون للغر للقيام بالعمليات املشار اليها يف الفرتتني

 السابقتني.

 :1تجار الجملة -2-2-2

 تجار التجزئة التابعين لنظام الربح الحقيقي. 2-2-3

 الشركات الفرعية. 2-2-4

 تنجز وفقا لشروط تسليم البضاعة يف اجلزائر فيما خيص البيع و تعترب العملية قد متت باجلزائر،عندما

عندما تكون اخلدمة املؤداة أو احلق املتنازل عنه أو الشيء املؤبر أو الدراسات املنجزة قد استعملت أو 

 استغلت باجلزائر.

 المطلب الثاني:قواعد تأسيس الرسم ومعدالته

 سم على القيمة املضافة من نشاط آلخرخيتلف احلدث املنشأ للر :2الحدث المنشأ للرسم 1-1

 احلدث املنشأ هلا من التسليم القانوين أو املادي للبضاعة،إال أن املؤسسات اليت توزع املاء  :المبيعات

 الصاحل للشرب فتتكون من حتصيل الثمن كليا أو بزئيا.

                                                           
 .9، 8، ص: 2005من ق.م. لسنة  25عدلة للمادة امل 2015الصادرة يف من قانون الرسوم على رقم االعمال  5املادة  - 1
 1998من ق.م. لسنة  34و 1994من ق.م. لسنة  70عدلة للمواد امل 2015 الصادرة يف من قاون الرسوم على رقم االعمال 14املادة  - 2
 .16، ص:2006من ق.م. لسنة  6و
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ققة يف إطار األسواق يتكون احلدث املنشأ للرسم من حتصيل الثمن كليا أو بزئيا بالنسبة للمبيعات احمل

العمومية ويف يياب التحصيل يصبح الرسم على القيمة املضافة مستحق األداء بعد أبل سنة ابتداءا من تاريخ 

 التسليم القانوين أو املادي للبضاعة.

 قبض الثمن كليا أو بزئيا إال أنه فيما يتعلق باملؤسسات األبنبية وبالنسبة ملبلغ  :األشغال العقارية

الذي يبقى مستحقا عند انتهاء األشغال بعد الرسم املدفوع عند كل حتصيل يتكون احلدث املنشأ من الرسم 

 االستالم النهائي للمنشأة املنجزة.

  من إدخال البضاعة عند اجلمارك و امللزم هبذا الرسم هو املصرح لدى اجلمارك.الواردات 

  من املتوبات اخلاضعة للرسم تقدم للجمارك.الصادرات 

 اليت يقبض مثنها بزئيا أو كليا وفيما يتعلق باحلفالت وألعاب التسليات مبختلف أنواعها دمات الخ

 ميكن أن يتكون احلدث املنشأ للرسم إن تعذر القبض من تسليم التذكرة.

ميكن أن يرخص ملقاو،ي األشغال ومؤيدي اخلدمات بتربئة ذمتهم حسب اخلصوم ويف هذه احلالة يتكون 

 رسم من اخلصم ذاته.احلدث املنشأ لل

 تأسيس الرسم ومعدالته: 2-2

 :1تأسيس الرسم 2-1

يشمل رقم االعمال اخلاضع للرسم مثن البضائع أو األشغال أو اخلدمات مبا فيه كل املصاريف و داخل الوطن:

 احلقوق و الرسوم بإستثناء الرسم على القيمة املضافة ذاهتا.

من القيمة احملددة لدى اجلمارك مبا فيها احلقوق و الرسوم  يتكون األساس اخلاضع للرسمعند االستيراد:

 باستثناء الرسم على القيمة املضافة
                                                           

 .19، ص: 2015 الصادرة يفمن قانون الرسوم على رقم االعمال  15ادة ملا - 1
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يتكون األساس اخلاضع للرسم بالنسبة للمتوبات اخلاضعة للرسم من قيمة البضائع عند  عند التصدير:

 التصدير مبا فيها احلقوق و الرسوم باستثناء الرسم على القيمة املضافة.

 :1ت الرسم على القيمة المضافةمعدال 2-2

  %  17الرسوم على القيمة املضافة مبعدل عادي  نسبته  -

ويطبق هذا املعدل على املنتوبات و املوارد  % 7 ـحيدد املعدل املنخفض للرسم على القيمة املضافة ب -

 .واألشغال والعمليات واخلدمات

 لرسم:المطلب الثالث:اإلعفاءات و االستثناءات واسترجاع ا

 %7الذي حيتوي على العمليات اليت يطبق عليها املعدل املخفض  1للمزيد من املعلومات انظر امللحق رقم 

 من الرسم على القيمة املضافة.

 :2االستثناءات -1

 تستثىن من جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة

 عمليات البيع المتعلقة: 1-1

باستثناء اللحوم احلمراء اجملمدة ومساخل احليوانات اخلاضعة  املنتوبات اخلاضعة للرسم الصحي على اللحوم

 للرسم الصحي على اللحوم ولكن فيما خيص البيع األول.

 مصنوعات الذهب و الفضة و البالتني اخلاضعة لرسم الضمان باستثناء اجملوهرات الفاخرة.

                                                           
من ق.م. لسنة  74و 1995من ق.م. لسنة  84و 40عدلة للمواد امل 2015 الصادرة يف من قانون الرسوم على رقم االعمال 21املادة  - 1

 .19، ص: 2001 لسنة من ق.م 21و 2000من ق.م. لسنة  38و 1997
     01رقم الملحق 

من  47وملغاة مبوبب املادة  1996من ق.م. لسنة  71عدلة للمواد امل 2015 رة يفالصاد من قانون الرسوم على الرقم االعمال 8املادة  - 2
من ق.م.  30و 2014من ق.م. لسنة  15عدلة للمواد وم 2001 لسنة .م.قمن  21مبوبب املادة  ومعاد اصدارها 1997ق.م. لسنة 

 .106، ص 2015لسنة 
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. دج أو يساويه 30.000.000ا،ي عن العمليات اليت يقوم هبا األشخاص الذي يقل رقم أعماهلم االمج

ولتطبيق أحكام هذه الفقرة يكون رقم األعمال اإلمجا،ي اليت تعتمد عليه كل سنة هو ذلك الذي حيقق خالل 

السنة السابقة وإذ مل ميارس املعين نشاطه طيلة السنة كلها يقدر املبلغ السنوي لرقم أعماله تناسبيا مع رقم 

 األعمال احملقق طيلة فرتة االستغالل.

 العمليات املنجزة بني الشركات األعضاء التابعة لنفس اجملموعة.

 االعفاءات: -2

 : 1العمليات التي تتم داخل الوطن 2-1

 تعفى من الرسم على القيمة املضافة

  عمليات البيع اخلاصة باخلبز و الدقيق املستعمل يف صنع هذا اخلبز و احلبوب املستعملة يف صنع هذا

 اخلاصة بالسميد.الدقيق وكذا العمليات 

 .عمليات البيع املتعلقة باحلليب 

 .عمليات البيع اخلاصة باملتوبات الصيدالنية الواردة يف املدونة الوطنية لألدوية 

  العمليات احملققة يف إطار خدمات هدفها تنظيم مطاعم لتقدمي وببات باجملان أو بأسعار معتدلة

 ستغالل هذه املطاعم أي ربح.خمصصة للمحتابني و املتشردين بشرط أن ال حيقق ا

  العمليات اليت يكون هدفها الوحيد إقامة أماكن تذكارية لشهداء ثورة التحرير الوطين،أو لشرف بيش

 التحرير الوطين املربمة مع مجاعة عمومية أو جمموعة مؤسسة بصفة قانونية.

                                                           
 2001من ق.م.  21، و1995من ق.م. لسنة  41عدلة للمواد امل 2015 الصادرة يفمال عمن قانون الرسوم على رقم اال 9املادة  - 1
 .2008من ق.م. لسنة  17و 2005من ق.م. لسنة  26و 2003من ق.م. لسنة  40و 2001من ق.م. لسنة  11و
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  ير الوطين املقيمني يف السيارات السياحية اجلديدة املقتناة من طرف اجملاهدين ومعطويب حرب التحر

 واليات اجلنوب الكبر.

  املقاعد املتحركة و العربات املماثلة اخلاصة بالعابزين مبا فيها تلك اجملهزة مبحرك أو آليات أخرى

 والدرابات ذات حمرك إضايف املهيأة خصيصا للعابزين.

  بنشاطات البحث املواد واخلدمات وكذا األشغال اليت حددت قائمتها مبوبب التنظيم املتعلق

واالستغالل أو النقل عن طريق أنابيب احملروقات ومتييع الغاز وعزل البرتول املميع و املوبهة لتحويلها 

والستعماهلا بصورة حصرية لألنشطة املذكورة وكذا املواد و اخلدمات واألشغال املوبهة لبناء منشآت التكرير 

الشركات البرتولية املشرتكة معها ومقاولوها من الباطن  مؤسسة"سوناطراك" وكذا تلك املنجزة حلساهبا وكذا

 الذين يعملون يف هذا القطاع.

  العمليات احملققة من طرف بنك اجلزائر و املرتبطة مباشرة مبهمته يف اصدار النقود وكذا املهام اليت

 خيتص هبا حتدد هذه العمليات عند احلابة عن طريق التنظيم.

 ربعات للهالل األمحر اجلزائري واجلمعيات أو مصاحل اخلدمات ذات السلع املرسلة على سبيل الت

الطابع اإلنساين إذا كانت موبهة للتوزيع جمانا على املنكوبني أو احملتابني أو لفئة أخرى من األشخاص الذين 

 ة.يستحقون املساعدة أو املستعملة لغايات إنسانية وكذا التربعات املوبهة على أي شكل للمؤسسات العمومي

  التظاهرات الرياضية أو الثقافية والفنية بصفة عامة كل احلفالت املنظمة يف اطار احلركات الوطنية أو

 الدولية للتعاون.

 .عقود تأمني األشخاص كما حددها التشريع املتعلق بالتأمينات 

 .عمليات القروض البنكية املمنوحة للعائالت من أبل اقتناء أو بناء مساكن فردية 

 ادة التأمني.عمليات إع 
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 .عقود التأمني املتعلقة بأخطار الكوارث الطبيعية 

 .الفوائد التأخرية النامجة عن صفقات عمومية مرهونة لصاحل صندوق ضمان الصفقات العمومية 

 .العمليات املنجزة من طرف البنوك و املؤسسات املالية يف إطار عمليات القرض االجياري 

 ت إنتاج وطبع الكتب طبقا للمواصفات احملددة يف القرار املشرتك الورق املوبه بصورة حصرية لعمليا

 بني الوزير املكلف باملالية و الوزير املكلف بالثقافة.

 .عمليات اإلبداع واإلنتاج والنشر الوطين للمؤلفات 

 :1العمليات المعفاة عند االستيراد 2-2

ملعفى بيعها يف الداخل من الرسم تعفى من الرسم على القيمة املضافة عند استرادها املنتوبات ا

 املذكور، وذلك وفقا لنفس الشروط وبنفس التحفظات.

تعفى أيضا العمليات املتعلقة باالستراد بالنسبة للبضائع املوضوعة حتت أحد األنظمة املوقفة للحقوق 

كام اليت نص عليها اجلمركية)االستيداع والقبول املؤقت والعبور واملناقلة واإليداع وهذا دون االخالل باألح

 قانون اجلمارك(.

 2البضائع اليت تستفيد من قبول استثنائي مع االعفاء من احلقوق اجلمركية. 

 .الطائرات املخصصة ملؤسسات املالحة اجلوية 

  املواد واملتوبات اخلام أو املصنعة املعدة الستخدامها يف صناعة وإعداد وجتهيز وإصالح أو 

 لسفن ومدارس الطران ومراكز التدريب املعتمدة.التحويالت اليت ادخلت على ا

 .ترميمات السفن و الطائرات اجلزائرية وإصالحها والتحويالت اليت أدخلت عليها يف اخلارج 

                                                           
 .14، ص: 2015 الصادرة يف من قانون الرسوم على رقم االعمال 10املادة  - 1
من ق.م. لسنة  53و 1995من ق.م. لسنة  39عدلة للمواد امل 2015الصادرة يف  االعمال من قانون الرسوم على رقم 11املادة  - 2

 .14، ص: 2014من ق.م. لسنة  16، 2011من ق.م. لسنة  29و 2006من ق.م. لسنة  27و 2001من ق.م. لسنة  21و 2000
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 .الذهب لالستعمال النقدي 

 .البضائع املستوردة يف إطار املقايضة 

 :1العمليات التي تتم عند التصدير 2-3

 بالبضائع املصدرة ومينح هذا االعفاء شريطة أن:عمليات البيع و الصنع اليت تتعلق 

  يقيد البائع أو الصانع اإلرساليات من البضائع أو املنتوبات يف احملاسبة وإذا تعذر يف السجل،يقيد

تاريخ التسجيل يف احملاسبة أو يف السجل وعالمات الطرود وأرقامها يف الوثيقة)تذكرة النقل أو احلافظة أو ورقة 

اليت ترافق االرسالية وأن تقيد مع لقب املرسل على التصريح اجلمركي من قبل الشخص املكلف البيع باجلملة 

 بتقدمي األشياء أو البضائع للتصدير.

  ال يكون التصدير خمالفا للقوانني و التنظيمات جترى كل التحقيقات عند خروج البضائع من قبل

 مصلحة الضرائب املختلفة.مصلحة اجلمارك ولدى البائعون أو الصناع من قبل أعوان 

  عمليات البيع و الصنع اليت تتعلق مبصدر وطين و املسلمة إىل احملالت التجارية املوضوعة حتت الرقابة

 لمؤسسة قانونا.لاجلمركية 

  ير أنه تقصى من هذا االعفاء وختضع للرسم على القيمة املضافة بنفس املعدالت ونفس الشروط

املتعلقة ريات أو حلساهبم و طين،املبيعات اليت تتم بغرض التصدير من قبل جتار األثاملعمول هبا داخل الرتاب الو 

باألشياء الطريفة و التحف الفنية والكتب العتيقة واملبيعات املتعلقة باللوحات الفنية الزيتية و املائية و 

 املنحوتات األصلية.

 اخلام و اجملوهرات ويرها من  رمية،تقصى كذلك من هذا اإلعفاء عمليات البيع املتعلق باألحجار الك

 مصنوعات معادن الثمينة.
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 :1استرجاع الرسم -3

 يرتبط منح اسرتداد الرسم على القيمة املضافة بالشروط التالية:

 .مسك حماسبة بالشكل القانوين 

 .استظهار مستخلص من اجلداول 

 املستفيد . بيان الدفع املسبق على احلساب يف التصرحيات الشهرية املكتتبة من طرف 

( شهرا ابتداء من اليوم 12) جيب تقدمي طلبات اسرتباع قروض الرسم على القيمة املضافة يف أبل اثين عشر

األخر من الفصل الذي مت خالله تشكيل القرض وال تقبل هنائيا الطلبات املقدمة بعنوان حق االستراد خارج 

 اآلبال.

يف أبل خصمه من العمليات الالحقة، إال أنه عندما يعادل مبلغ  ير أن القرض املذكور مينح احلق يف التأبيل

من مبلغ رقم األعمال احملقق بعنوان الشهر املدين، فيمكن تقدمي طلبات االسرتباع يف  % 5 القرض أو جياوز

 يوما من الشهر املوا،ي للشهر الذي مت خالله تشكيل القرض. (20) العشرين

اسرتباعه وجيب أن يلغى من طرف املكلف بالرسم فور تقدميه  جيب أن يتشكل قرض الرسم الذي طلب

 .للطلب املتعلق باالسرتباع

قرض الرسم يف هناية الفصل املدين الذي حرر بشأنه طلب االستراد يساوي أو يفوق مليون 

دج( بالنسبة للمدين بزئيا،الذين تكون طلباهتم فيما خيص االسرتباع سنوية مل يتم 1.000.000دينار)

 يد أي شرط يتعلق باملبلغ.حتد
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ميكن للمؤسسات اليت قدمت طلبا إلسرتباع الدفع املسبق للرسم على القيمة املضافة أن تستفيد مبوبب 

 1984يوليو سنة  7ـ املوافق ل 1404 شوال عام 08املؤرخ يف  17-84من القانون رقم  53أحكام املادة 

، ع الطلب و التأكد من صحة الوثائق و املستندات املقدمةواملتعلق بقوانني املالية،من تسبيق ما،ي بعد ايدا 

من مبلغ الدفع املسبق املثبت رمسيا من طرف املصلحة املسرة للملف  % 50حيدد التسبيق املا،ي مبعدل 

 .وحتت مسؤوليتها

جيب أن يدفع هذا التسبيق من طرف قابض الضرائب وفقا للضمانات اليت يفرضها مبدأ احلفاظ على مصاحل 

 خلزينة تبعا للمراقبة املستمرة للطلب.ا

ال ميكن أن يتم دفع املبلغ املتبقي إال بعد حتديد املبلغ االمجا،ي الذي مت قبول إسرتباعه تبعا للدراسة املعمقة 

 للطلب و توضح كيفيات تطبيق هذه األحكام عند احلابة بقرار وزير املالية 
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 ي تقع على عاتق المكلفين بالرسم على القيمة المضافةااللتزامات و العقوبات الت المبحث الثاني:

(T.V.A) 

توبهنا يف دراستنا هلذا املبحث فيما خيص اخلاضعني للرسم على القيمة املضافة و االلتزامات اليت جيب أن 

 يتبعوها وكيفية الدفع للرسم ويف األخر كيف توزع حصيلة الرسم على القيمة املضافة.

 ت المكلفين بالرسم على القيمة المضافة.التزاما المطلب األول:

 :1التصريح بالوجود -1

يوما  (30جيب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة أن يكتتب خالل ثالثني )

من بدأ عملياته لدى متفشية الرسوم على رقم األعمال اليت يتبع هلا تصرحيا مطابقا للنموذج الذي تقدمه 

 ر فيه على  وبه اخلصوص:اإلدارة يذك

 .امسه ولقبه وعنوانه وإذا تعلق األمر بشركة عنواهنا 

 .رقم التعريف اإلحصائي للمؤسسة 

 .طبيعة العمليات اليت جتعله خاضعا للرسم على القيمة املضافة 

 .موقع املؤسسة أو املؤسسات اليت يستغلها 

 ينتج بواسطة الغر.وقع املؤسسة أو مؤسسات املصنع وكذلك امسه وعنوانه إذا كان 

 .موقع حمل أو حمالت البيع اليت ميلكها 

 .طبيعة السلع أو املواد أو األشياء اليت ينتجها أو يتابر فيها 
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 فيما خيص الشركات جيب أن يرافق التصريح بنسخة مطابقة ومصادق عليها من قانوهنا األساسي،

عليها يف القانون األساسي بنسخة مطابقة  وباإلمضاء املصادق عليه للمسر أو املدير يف حالة عدم النص

 ومصادق عليها ملداولة جملس االدارة أو جملس املسامهني .

إذا كان اخلاضع للضريبة ميلك إىل بانب مؤسسته الرئيسية فرعا أو عدة وكاالت فعليه أن يكتتب 

 الوكالة املعتربة. لكل واحدة منها تصرحيا مماثال لدى املفتشية الذي يوبد بدائرة اختصاصها الفرع أو

ويتعني على املؤسسات العمومية االقتصادية اكتتاب هذا التصريح لكل من وحداهتا لدى املفتشية املختصة 

 اقليميا.

جيب على منظمي احلفالت الفنية و األلعاب و التسليات مبختلف أنواعها يف حالة عرض استثنائي 

تسلمه هلم اإلدارة تصرحيا بطبيعة املؤسسة أو نوع أو منفرد أن يقدموا قبل العرض األول  وعلى منوذج 

 االبتماع أو العرض إىل مفتشية الضرائب ير املباشرة و الرسوم على رقم األعمال املختصة اقليميا 

يتعني على األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين ال يتوفرون على مؤسسة مستقلة يف اجلزائر 

دة التقنية حلساب املؤسسات العمومية و اإلدارة العامة و اجلماعات احمللية وميارسون نشاط الدراسة أو املساع

أن يكتتبوا التصريح بالوبود املشار اليه أعاله خالل الشهر املوا،ي للتوقيع على عقد الدراسة أو املساعدة 

 التقنية.

على رقم  من ناحية أخرى على هؤالء األشخاص أن يبلغوا مفتش الضرائب ير املباشرة و الرسوم

األعمال ملكان فرض الضريبة يف رسالة موصى عليها مرفقة بإشعار باستالم نسخة من العقد خالل الشهر 

 الذي يلي إقامتهم باجلزائر.

جيب  أن يعلم املفتش بأي حكم اضايف أو تعديل للعقد الرئيسي خالل األيام العشرة املوالية 

 إلدرابه.
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التصريح بالوبود املؤسسات األبنبية اليت تقوم من اخلارج بعمليات ال ختضع هلذا االلتزام وال اللتزام 

خاضعة للضريبة وفقا للشروط املنصوص عليها يقوم يف حملها شريكها اجلزائري الزبون  بإرسال نسخة من العقد 

 الرئيسي و العقود اإلضافية احملتملة وفقا لألشكال و اآلبال نفسها.

 :1التصريح بالتوقف -2

شخص أو شركة خاضعة للرسم على القيمة املضافة اليت تنقطع عن ممارسة مهنتها   جيب على كل

أوتتنازل عن جتارهتا أو صناعتها وكذلك تلك اليت تصر مالكة أن تقدم خالل عشرة أيام اليت تلي هذا التوقف 

 والتنازل أو احليازة تصريح إىل مكتب التفتيش .

ملضافة عن ممارسة النشاط الذي جيعله خاضعا للرسم دون عندما يتوقف املكلف بالرسم على القيمة ا

أن يقدم هذا التصريح يعلن تلقائيا مدير الضرائب على مستوى الوالية عن التوقف عن ممارسة النشاط وذلك 

 بناءا على حمضر معلل حيرره أعوان املصلحة ذاهتا.

املضافة أن يرفقوا جيب على األشخاص أو الشركات الذي انتهى خضوعهم للرسم على القيمة 

تصرحيهم جبدول مفصل ملخزون البضائع املوبودة يف حوزهتم على مستوى مصانعهم أو خمازهنم أو 

 مستودعاهتم.

ويتعني على هؤالء األشخاص أو الشركات اعادة دفع الرسم اخلاص بالبضائع املوبودة يف املخزن واليت 

 مت إدرابها.

لغ إىل ذوي احلقوق ير أنه اليطالب بإعادة دفع الرسم يف يف حالة وبود مبلغ زائد يسدده هذا املب

حالة االدماج أو االنقسام  أو املشاركة أو التحويل يف الشكل القانوين للمؤسسة شريطة أن تلتزم الشركات 

 اجلديدة بالوفاء بالرسم املطابق حبسب العمليات اخلاضعة للرسم.
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مفتشية الرسوم على رقم األعمال الذي يتبع له  جيب أن تكتتب التصرحيات املشار اليها لدى مكتب

على املكلفني بالرسم بالقيمة املضافة الذي مل يبلغ رقم أعماهلم االمجا،ي املصرح به من خالل ، املعنيون باألمر

بانفي من السنة  15السنة السابقة األرقام القصوى املنصوص عليها أن يقدموا تصرحيا بذلك قبل يوم 

 اجلارية.

 :1تزامات الخاصةاإلل -3

على األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين يقومون بأعمال خاضعة للرسم على القيمة املضافة أن 

يضعوا بصفة بلية عند مدخل املبىن الذين ميارسون فيه نشاطا  رئيسيا أو بزئيا،لوحة حتمل امسهم ولقبهم أو 

جيب على األشخاص ، تعريف أخرى مثل الالفتاتعنوان املؤسسة وطبيعة نشاطهم ما مل يتوفروا على وسائل 

 أو الشركات الذين ينجزون أشغاال عقارية:

أن يضعوا بطريقة بلية أماكن ورشة بناء ميارسون فيها نشاطهم طوال مدة هذا النشاط معلقة تربز 

 املعلومات التالية:

 امسهم ولقبهم أو عنوان شركتهم وعنوان املقاول العام. -

 طبيعة األشغال. -

 صاحب املشروع. اسم -

عندما يلجأ يف ممارسة نشاطهم إىل مقاولني من الباطن أن يودعوا قبل هناية الشهر الذي يلي بداية 

اعمال املقاولة من الباطن لدى مفتشية الرسوم على رقم األعمال و الضرائب املباشرة للدائرة اليت يتبعوهنا 

 تصرحيا حيتوي على املعلومات التالية:  

 أو عنوان الشركة وعنوان املقاولني من الباطن. امسهم ولقبهم -
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 عنوان ورشة البناء اليت يعمل فيها املقاولون من الباطن. -

 :1المؤسسات األجنبية -4

باستثناء األشخاص املذكورين جيب على كل شخص ليست له اقامة باجلزائر ويقوم بأعمال خاضعة 

عتماد ممثل مقيم باجلزائر لدى اإلدارة املكلفة بتحصيل هذا الرسم ويتعهد للرسم على القيمة املضافة أن يقوم با

 هذا املمثل بتطبيق اإلبراءات اليت خيضع هلا املدينون بالضريبة ودفع هذا الرسم يف مكان الشخص املذكور.

وإن تعذر ذلك يدفع الرسم وعند اإلقتضاء العقوبات املتعلقة به من قبل الشخص الزبون حلساب 

 ص الذي ليس له مؤسسة يف اجلزائر.الشخ

 :2فوترة الرسم -5

يتعني على كل مكلف بالرسم على القيمة املضافة يسلم أمواال أو يقدم خدمات إىل مدين آخر أن 

يسلم له فاتورة أو وثيقة حتل حملها وجيب أن تذكر الفواتر أو الوثائق اليت حتل حملها بصفة متميزة مبلغ الرسم 

فة املطالب به زيادة على السعر أو املدرج يف السعر، يعترب كل شخص يذكر هذا الرسم بينما على القيمة املضا

هو ير مدفوع فعال مسؤوال شخصيا عنه سواء أكان له صفة اخلاضع للرسم على القيمة املضافة أم ال، ال 

م، الرسم على القيمة املضافة جيوز للمكلفني بالرسم التابعني لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة أن يذكروا فواتره

 وإال طبقت عليهم العقوبات.
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 :1االلتزامات الحسابية -6

يتعني على كل شخص معنوي يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة أن ميسك حماسبة 

يات يتعني على كل شخص طبيعي يقوم بعمل، تسمح بتجديد رقم أعماله وفقا للتشريع و التنظيم املعمول هبما

خاضعة للرسم على القيمة املضافة والميسك عادة حماسبة تسمح بتحديد رقم أعماله كما هو حمدد يف هذا 

القانون أن ميسك سجالت ذي صفحات مرقمة وموقع عليها من قبل مصلحة الضرائب اليت يتبع هلا يقيد فيه 

القتضاء بني العمليات اخلاضعة يوما بيوم دون بياض أو شطب مبلغ كل عملية من عملياته مع التميز عند ا

 للضريبة ويرها.

 جيب أن يشر كل تقييد إىل التاريخ و التسمية املوبزة لألشياء املباعة أو إىل العملية اخلاضعة للضريبة 

وكذا سعر البيع أو الشراء وعلى العموم كل مثن أو مكافأة مت قبضها يقفل مبلغ العمليات املقدمة يف السجل 

 شهر.عند هناية كل 

 جيب أن حتلل عمليات البيع أو تلك احملققة باإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة بواسطة وثائق

تستخرج إبباريا من دفرت ذو أرومة تسلم من طرف اإلدارة اجلبائية ملفتشية الضرائب لصاحل اخلاضع للضريبة 

 . املضافة املستفيدة من االعفاء أو شهادة الشراء بإعفاء من الرسم على القيمة

أثناء القيام بعملية الشراء يقوم ، حيتوي هذا الدفرت على أربعة ورقات واحدة أصلية وثالث نسخ

املشرتي بنزع الثالث ورقات األوىل ويسلم اثنان ملورده أو إىل مصاحل اجلمارك وحيتفظ بواحدة إلثبات حماسبته 

ند نفاذه يسلم إىل املفتشية يستبدل أو حيسب ويبقى النموذج الرابع )أو ذو أرومة( ملصقا بالدفرت الذي ع

 هنائيا يف حالة ما إذا ألغي االعفاء.

                                                           
 .41-39، ص: 2015 الصادرة يفال ممن قاون الرسوم على رقم األع 65املادة  - 1
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يف حالة اإلعفاءات املمنوحة ظرفيا تنزع الشهادة و النسخ من الدفرت املفتوح على مستوى مفتشية 

 الضرائب.

سساهتم يتعني على منظمي احلفالت الفنية للمكلفني بالرسم أن ميسكوا بالنسبة لكل مؤسسة من مؤ 

سجال خاصا رقمته ووقعت عليه مصلحة وعاء الضريبة يقيد فيه دون بياض أو شطب بعد كل حفلة أو 

 عرض.

مبلغ اإليرادات املتعلقة مبداخيل الدخول وعند االقتضاء تلك املتعلقة باملشروبات وبيع املواد الغذائية 

 والبضائع أو اللوازم أو األشياء.

 إلجيار وحجرة تغير املالبس و الربنامج.اإليرادات املقبوضة مقابل ا* 

 جيمع مبلغ اإليرادات املقيدة يف السجل كل يوم ويقفل عند هناية كل شهر.* 

 يتعني على األشخاص أو الشركات أن يقوموا بغض النظر عن األحكام ذات الطابع العام مبا يلي:* 

م العمليات املشار اليها أعاله تقدمي تصريح ضمن أبل قدره شهر واحد،اعتبارا من تاريخ مباشرهت* 

وعند االقتضاء لدى مكتب تسجيل كل فرع من فروعهم  لدى مكتب التسجيل الذي يتبع له مكان إقامتهم،

 أو وكالة من وكاالهتم.

مسك دفرتين ذي أعمدة ير خاضعني للطابع حيدد شكلهما عن طريق التشريع املعمول به ويقيد * 

قفز بني السطرين وحسب ترتيب أرقام كل احلواالت و الوعود بالشراء و العقود  فيهما يوما بيوم دون بياض وال

الناقلة للملكية وبصفة عامة كل العقود املرتبطة مبهنتهم كوسيط أو بصفتهم كمالك وخيصص أحد الدفرتين 

 لعمليات الوساطة و الثاين للعمليات احملققة بصفة مالك.

ين قدموا التصريح املنصوص عليه يف قانون الطابع من أبل على األشخاص املشار إليهم أعاله الذ* 

االستفادة من النظام اجلبائي املنصوص عليه يف هذا القانون خبصوص حقوق الطابع أن يدفعوا عندما يقومون 
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بشراء قصد اعادة البيع مبلغا مطبقا حلاصل هذا الرسم املصفي مؤقتا حسب سعر البيع كتسبيقة على مبلغ 

 ى القيمة املضافة حني تسجيل عقد البيع.هذا الرسم عل

وإذا تعذرت عملية إعادة البيع يف أبل مدته سنتني يلزم على الزبون يف يضون شهر من انقضاء هذا 

األبل بالوفاء حبقوق التحويل ير احملصلة أثناء عملية الشراء يعد طرح التنسيقية املدفوعة طبقا للفقرة السابقة 

  مخس سنوات عندما يتعلق األمر بأراضي يعاد بيعها بعد فرزهاوميدد األبل من سنتني إىل

عندما يباع بالتجزئة أو التقسيم مبىن حمل وعد بالبيع من بانب واحد وذلك مبسعى من املستفيد من 

الوعد يلزم هذا األخر بالوفاء بالرسم على القيمة املضافة على مبلغ املبيعات وعلى سعر التنازل عن االستفادة 

لوعد بالبيع الذي دفعه مشرتي كل قسم أو بزء وباملقابل ال يرتتب عن هذه التنازالت األخرة أي من ا

 حتصيل حلق من حقوق التسجيل.

 المطلب الثاني:كيفيات التصريح و الدفع.

 :1النظام العام -1

 على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة أن يسلم أو يرسل قبل العشرين

( يوما من كل شهر إىل قابض الضرائب الذي يوبد مقره أو اقامته الرئيسية يف دائرة اختصاصه كشف 20)

يبني فيه مبلغ العمليات احملققة من طرف جممل مؤسساته خالل الشهر السابق من بهة وتفاصيل عملياته 

 أخرى. اخلاضعة للضريبة وتسديد الضريبة املستحقة يف نفس الوقت حسب هذا الكشف من بهة

                                                           
 1996من ق.م. لسنة  83و 1995من ق.م. لسنة 62املعدلة للمواد ، 2015 الصادرة يفم قانون الرسوم على رقم األعمال  76املادة  - 1
 .41، ص: 2003من ق.م. لسنة  47و 2001من ق.م. لسنة  30و
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ير أنه يرخص للمكلفني بالرسم الذين ال ميلكون تسيرا حسابيا مركزا بإيداع كشف لرقم األعمال لكل 

واحدة من وحداهتم لدى قابض الضرائب املختص اقليميا وهذا طبقا لآلبال و األشكال احملددة يف املقطع 

 األول من هذه املادة

التابعني ملراكز الضرائب القيام بالتسليم أو االرسال يف  جيب على املكلفني بالرسم على القيمة املضافة

اآلبال احملددة إىل مركز الضرائب الذي يوبد يف دائرة اختصاصه مقرهم أو اقامتهم الرئيسية كشف يظهر 

 مبلغ العمليات احملققة وبتسديد يف نفس الوقت الرسم املستحق حسب هذا الكشف.

 عطلة قانونية فإن األبل يؤبل إل ى أول يوم عمل يليه. إذا انقضى أبل إيداع التصريح يف يوم 

يتعني على املكلفني اخلاضعني للرسم حسب النظام املبسط و األشخاص التابعني لنظام التصريح 

اكتتاب تصرحيهم و التسديد الفصلي للرسم املستحق يف  املراقب الذين يتحصلون على األرباح ير التجارية،

 الشهر الذي يلي الفصل املعين.العشرين يوم األوىل من 

 :1جيب أن يشر الكشف املنصوص عليه الذي يتعني تسليمه أيضا على حامل معلومايت إىل

 .حتديد اسم مكتب التحصيل الذي يوبه له 

 .رقم التعريف اجلبائي 

 .الشهر أو الثالثي الذي يتعلق به 

 .اسم وعنوان اخلاضع للرسم 

 ات اليت ختول احلق يف الرسم.طبيعة الصناعة أو التجارة أو العملي 

                                                           
من ق.م. لسنة  35و 2002من ق.م. لسنة  31عدلة للمادتني م 2015 الصادرة يف من قانون الرسوم على رقم االعمال 79املادة  - 1

 .42، ص: 2011
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  مبلغ العمليات اخلاضعة للرسم املنجزة خالل الشهر أو الثالثي مع التمييز عند االقتضاء بني األعمال

 اخلاضعة للرسم مبعدالته املختلفة ومعدل أو معدالت فرض الضريبة ومبلغ احلقوق املطابقة.

 .مبلغ الرسم القابل لالسرتباع 

 أو عند االقتضاء االعتماد القابل للرتحيل وعالوة على ذلك جيب أن يشهد  مبلغ الرسم الوابب دفعه

 املكلف بالرسم أو وكيله املرخص قانونا على البيان ويؤرخه ويوقع عليه.

وعند االقتضاء جيب أن يشر البيان إىل املبلغ االمجا،ي للعمليات ومبلغ املصاريف اليت جيوز تطبيقها 

يف للعمليات الوابب اعتماده لفرض الضريبة وإذا مل ينجز املكلف بالرسم خالل  عليها قانونا و املبلغ الصا

شهر واحد أية عملية ختول احلق يف الرسوم على رقم األعمال فعليه أن يقدم للعون املختص بيانا حيمل العالمة 

 "ال شيء" 

رسم حسب البيان الذي يدفع املبلغ الكلي للضريبة املستحقة على األعمال اليت قام هبا املكلفون بال

أودعه حني ايداعه هلذا البيان أو ارساله له يستطيع املكلف بالرسم أن يدفع ما عليه إما نقدا وإما بواسطة 

صك أو حوالة بريدية أو بشكل بطاقة تصدر لفائدة قابض الضرائب املؤهل ويرسل إليه أو بطريق التحويل إىل 

 حسابه الربيدي.

ن يقدم لدفع ضرائبه وفق الشروط دج فبإمكان املكلف بالرسم أ10لغ إذا كان التحويل يتعدى مب

اآلبال صكا يصدر أو يظهر لفائدة احملاسب املعين باألمر دون ذكر للقب الشخصي هلذا احملاسب ويسطر و 

وتكتب بني السطرين عبارة"البنك املركزي اجلزائري" ميكن للمكلفني بالرسم على القيمة املضافة الذين يدفعونه 

حسب حجم مشرتياهتم أو مبيعاهتم أن يأدوا الضريبة بواسطة التزامات أو اكتتاب مضمونة قبل شهرين أو 

 ثالثة أشهر من اآلبال احملددة.
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( ويف حالة عدم الدفع %13) يرتتب على هذا القرض للرسم دفع فائدة القرض وختفيض يقدر بثلث يف املائة

حتصيل فائدة عن التأخر حتسب ابتداء من اليوم الذي يلي هذه يف اآلبال احملددة يقوم احملاسب مبتابعة 

 اآلبال حىت هناية يوم الدفع وذلك فضال عن حتصيل الرسوم املضمونة وفوائد القرض

حتدد نسب فوائد الديون وفوائد التأخر وكذا كيفيات توزيع التخفيض اخلاص بني احملاسب العمومي  

ر من الوزير املكلف باملالية يف مجيع مؤسسات العروض املتنقلة وكذا لكل الذي وافق على القرض و اخلزينة بقرا

عرض منفرد أو استثنائي تدفع الضريبة عند هناية كل عرض إىل العون املكلف بتحصيلها على أساس بيان 

 يتضمن مجيع إيرادات العرض املذكور.

 :1نظام التصفية اآللية )االقتطاع من المصدر(-2

يدفع من طرف املستفيد  من تأدية اخلدمات عندما ننجز عمليات تسليم املواد أو يصفى الرسم آليا و 

تأدية اخلدمات من طرف املكلف بالضريبة مقيم خارج اجلزائر حتدد كيفيات هذه التصفية اآللية عند احلابة 

 بقرار من الوزير املكلف باملالية.

ليت حيملها بائعوا شيكات الرهان الرياضي يقتطع الرسم عل ى القيمة املضافة املستحق على العمالت ا

اجلزائري ويعاد دفعه إىل اخلزينة من قبل هذه اهليئة لدى مكتب قابض الضرائب املختلفة الذي يتبع له مقرها يف 

 أبل عشرين يوما من الشهر أو الثالثي املوا،ي.

 :2نظام األقساط الزمنية-3

 (06)قامة دائمة و الذين ميارسون نشاطاهتم منذ ميكن الرتخيص للمكلفني بالضريبة الذين ميلكون ا

 .أشهر على األقل بأن يسددوا الضريبة بناءا على طلب منهم طبقا لنظام دفع األقساط املسبقة على الضريبة
                                                           

 36ملادة اومعاد احداثها يف  2001من ق.م. سنة  25امللغاة يف املادة  2015 الصادرة يف نون الرسوم على رقم ااعمالمن قا 83املادة  - 1
 .43، ص: 2011من ق.م. لسنة 

 .44، ص: 2015 الصادرة يف من قانون الرسوم على االعمال 102املادة  - 2
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جيب تقدمي الطلب قبل أول فرباير ويعترب هذا األخر صاحلا للسنة املوالية بأكملها باستثناء حاليت التنازل عن 

التوقف عن النشاط وحيدد هذا االختيار ضمنيا على املدينني بالضريبة الذين اختاروا نظام األقساط  املؤسسة أو

 :1الوقتية القيام مبا يلي

إيداع كل شهر التصريح املنصوص عليه يبني فيه بوضوح ولكل نسبة رقم أعمال خاضع للضريبة  -

 ابقة.يساوي اجلزء الثاين عشر لرقم األعمال احملقق خالل السنة الس

دفع الرسوم املطابقة بعد خصوم الرسوم منها القابلة للحسم املذكورة على فواتر املشرتيات أو  -

 اخلدمات وذلك نظرا للفارق القانوين.

مايو من كل سنة من بهة تصريح يبني فيه رقم أعمال السنة السابقة وأبزاء هذا الرقم  20إيداع قبل  -

أفريل يتم رسم  25هة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك ايداع قبل يوم املعفاة الضرائب أو اخلاضعة هلا ومن ب

النتائج عن املقارنة بني احلقوق املستحقة فعال و األقساط املدفوعة وفقا لألحكام الواردة يف حالة وبود مبلغ 

وعه زائد خبصم هذا املبلغ من األ قساط اليت تستحق يف وقت الحق أو يرد إىل املدين بالضريبة إذا توقف خض

 للرسم.

ميكن للمكلفني بالرسم الذين اختاروا نظام األقساط الوقتية و الذين سجلوا خالل السداسي األول من 

السنة رقم أعمال يقل عن ثلث رقم األعمال املسجل خالل السنة السابقة أن يتحصلوا بناءا على مرابعة 

على ضعف رقم األعمال املسجل  حساب رقم األعمال املصرح به أو الوابب التصريح به وذلك اعتمادا

 خالل السداسي األول.

                                                           
 .55، 44، ص: 2015 الصادرة يفمن قانون الرسوم على االعمال  104، 103املاد  - 1



 نية البلديةالضرائب ير مباشرة اليت تدخل يف ميزا                          صل الثاين                      الف

76 

 

إذا كان رقم أعماهلم خالل السداسي األول من السنة يزيد من ثلثي الرقم احملقق يف السنة السابقة فإنه 

ضعف  بويلية وتتم مرابعة أرقام أعماهلم املصرح هبا على أساس 25جيب على املكلفني القيام بالتصريح قبل 

 قق خالل السداسي األول.رقم األعمال احمل

 :1تحصيل الرسم على القيمة المضافة عند االستيراد -4

 حيصل الرسم على القيمة املضافة عند االستراد كما حتصل الرسوم و احلقوق اجلمركية.

 :2تحصيل الرسم على القيمة المضافة عند التصدير -5

 وم و احلقوق اجلمركية.حيصل الرسم على القيمة املضافة عند التصدير كما حتصل الرس

المطلب الثالث:العقوبات و المنازعات الخاصة بتحصيل الرسم على القيمة المضافة وكيفية توزيع 

 حصيلته.

 : 3العقوبات الجبائية -1

يعاقب على كل املخالفات لألحكام القانونية أو النصوص التطبيقية املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة 

دج يف حالة استعمال طرق تدليسية حيدد مبلغ هذه الغرامة 2500و 500ح مبلغها ما بني بغرامة ببائية يرتاو 

 دج5000إىل  1000ـ ب

دج دون االخالل 1000يرتتب عن عدم وضع لوحات اهلوية تطبيق يرامة ببائية حيدد مبلغها ب 

 بالعقوبات املنصوص عليها يف قانون الرسم على األعمال و القابلة للتطبيق 

 عدم مراعاة االلتزامات اجلبائية كل خمالفة لإللتزامات تطبق عليها مصلحة الرسوم على رقم  يف حالة

 دج 5000و 1000األعمال يرامة ببائية يرتاوح مبلغها بني 
                                                           

 .45، ص:  2015الصادرة يف  من قانون الرسوم على رقم االعمال 105املادة  - 1
 .45، ص:  2015الصادرة يف  من قانون الرسوم على رقم االعمال 106املادة  - 2
 .47، ص: 2015 الصادرة يفسوم على رقم االعمال من قانون الر  117اىل  115واد من امل - 3
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وترفع هذه  %10يرتتب عن اإليداع املتأخر لبيان رقم األعمال املنصوص عليه تطبيق يرامة نسبتها 

دارة اجلبائية باعذار املكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل بعد قيام اإل % 25الغرامة إىل 

 استالم بتسوية وضعيته يف أبل شهر واحد.

إذا تبني بعد عملية التحقيق أن رقم األعمال السنوي املصرح به من طرف املكلف ير كاف أو إذا طبق 

 ب اآلتية:اخلصم يف ير حمله يضاف إىل مبلغ الرسوم املتملص منها النس

دج ويقل أو يساوي مبلغ  50000إذا كان مبلغ الرسوم املتملص منها السنة املوالية يزيد عن مبلغ  % 10

 دج أو يساويه. 50000

دج ويقل أو يساوي  50000إذا كان مبلغ الرسوم املتملص منها السنة املوالية يزيد عن مبلغ  % 15

 دج أو يساويه.  200000مبلغ  

 دج. 200.000بلغ الرسوم املتملص منها السنة املوالية يزيد عن مبلغ إذا كان م  % 25

على جمموع احلقوق وعالوة على ذلك ميكن  %100يف حالة استعمال طرق تدليسية  تطبق يرامة بنسبة 

من مبلغ الرسوم املستحقة  %10لإلدارة اجلبائية، أن تطلب يف حالة جتاوز مبلغ الرسوم املغشوش فيها، نسبة 

 .فعال

 المنازعات الخاصة بالتحصيل: -2

 :2النظام داخل الوطن -2-1

كل تأثر يسجل دفع الرسم على القيمة املعاقة من رف مدين بالضريبة ويف كل التزاماته القانونية يستق 

 عليه مايلي:

                                                           

2املعلومات يف ما خيص العقوبات اجلنحية انظر امللحقللمزيد من      

 .51، ص:1996من ق.م. لسنة  91معدلة للمادة  2015 قانون الرسوم على رقم األعمال   الصادرة يف من 140املادة  - 2
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  عندما حيصل الدفع بعد تاريخ استحقاق الرسم. %10يرامة ببائية نسبتها 

  كل شهر أو بزء من الشهر من التأخر عندما تدفع الضريبة عند اليوم ، عند  % 3إلزام ما،ي نسبته

األول من الشهر الثاين الذي يلي شهر استحقاق الرسم على القيمة املضافة دون أن يفوق هذا اإللزام 

 .% 25اجملموع مع العقوبة اجلبائية املنصوص عليها نسبة أقصاها 

  مع يرامة بسبب إيداع متأخر، خيضع مبلغ الغرامتني إىل  %10عندما جتمع يرامة التحصيل اليت نسبتها

 شريطة أن يودع التصريح وتدفع الرسوم يف ابل أقصاه اليوم األخر من شهر االستحقاق. % 15نسبة 

تتمتع اخلزينة من ابل حتصيل لرسم على القيمة املضافة، بامتياز على األثاث واملنقوالت اليت ميلكها 

ان كمان وبودها، ويكون االمتياز على نفس مستوى االمتياز احملدد مبقتضى أحكام املدين بالضريبة مهما ك

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املاثلة هلا وجترى ممارستها يف آن واحد وعندما ال توبد رهون  380املادة 

احملل التجاري ولو كان  اتفاقية ميارس االمتياز املؤسس مبقتضى هذه املادة على كل العتاد املستعمل الستغالل

 .1هذا العتاد يعترب عقارا

( سنوات، اعتبارا من التاريخ استحقاق الرسم ير 04ال ميكن ممارسة هذا االمتياز بعد فرتة مدهتا أربع )

انه ال يسري ابل األربع سنوات هذه بالنسبة للمكلفني بالرسم الذين أودعوا كشوف تكميلية مسبوقة أو ير 

الوبود، فيما خيص الرسم املتعلق باألعمال املصرح هبا بواسطة هذه الكشوف إال اعتبارا من مسبوقة بتصريح 

تاريخ إيداع الكشوف املذكورة يف حالة اإلفالس أو التسوية القضائية يسري االمتياز باألعمال الغر مصرح هبا 

 رائب من قبل املصلحة املركزية.ال يسري هذا األبل، إال اعتبارا من تاريخ تبليغ احملضر أو إعداد بدول الض

يف حالة اإلفالس أو التسوية القضائية يسري االمتياز على مبلغ الرسم الرئيسي زائد العقوبات التأخر 

 املستحقة عن األشهر الستة السابقة للحكم التصرحيي ويتم التخلي عن كافة الغرامات.

                                                           
 .52،53، ص:2015 الصادرة يفمن قانون الرسوم على رقم األعمال   144،148املواد  - 1
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سم ملزمني باالمتثال إىل عدة إنذارات إىل ير عندما يكون وديع أو مدين بأموال واردة من املكلفني بالر 

 احلائزين لألموال، بصدرها على التوا،ي احملاسبون املكلفون بتحصيل الضرائب املباشرة والرسوم على رقم العمال،

 فانه جيب عليها يف حالة نقص يف هذه األموال، تنفيذ اإلنذارات تناسبيا مع مبالغها اخلاصة.

ختلف أنواعها والغرامات اجلبائية اليت يؤول حتصيلها إىل مصلحة الضرائب من ابل حتصيل الضرائب مب

املختلفة، تتمتع خلزينة برهن قانوين على جمموع األموال العقارية للمكلفني بالضريبة يف مكتب الرهون ويبدأ 

ندات مفعول هذا الرهن تلقائيا، اعتبارا من تاريخ اإلرسال من طرف مصاحل وعاء الضريبة، جلداول وس

 التحصيل وكشوف احلواصل إىل حمصل الضريبة املكلف بتحصيلها.

ال حيق حملافظ الرهون القيام بتسجيل من ابل االلتزام مببلغ دون أن تقدم له شهادة إبراء الذمة من 

 الضرائب حمررة باسم مكلف بالضريبة.

ة املضافة ولغرامات اجلبائية املوافقة من قانون اإلبراءات اجلبائية على الرسم على القيم 94تطبق أحكام املادة 

 اليت أصبحت ير قابلة للتحصيل.

 :1النظام عند االستيراد والتصدير -2-2

تثبيت املخالفات املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة، عند االستراد والتصدير بكل طرق اإلثبات 

ضباط الشرطة القضائية أو أعوان إدارات الواردة يف القانون العام أو يتم معاينتها بواسطة حماضر حيررها 

 اجلمارك أو الضرائب املختلفة أو الضرائب املباشرة أو التسجيل أو قمع الغش واملخالفات االقتصادية.

يف جمال االستراد والتصدير تطبق عقوبات على املخالفات لألحكام املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة 

على اهليئات املختصة وتصدر أحكاما فيها ما يف جمال املخالفات اجلمركية  وجترى املالحقات وحتال القضايا

 من قبل احملاكم املختصة يف هذا اجملال.

                                                           
 .53، ص:2015 الصادرة يفنون الرسوم على رقم األعمال من قا 149املادة  -1



 نية البلديةالضرائب ير مباشرة اليت تدخل يف ميزا                          صل الثاين                      الف

80 

 

يعاقب على الغش أو التصرحيات اخلاطئة أو الطرق التدليسة الرامية إىل احلصول عند تصدير بضائع 

إ،ي ينبغي أن يرتتب عن التصدير خمالصة لعقود تعهد مضمونة، على قيد مبلغ مستحق أو يزيد عن ذلك 

احملقق فعال بغرامة تساوي مبلغها ثالث مرات مبلغ القيد ير املستحق، وذلك دون اإلخالل بإبطال املبلغ 

 املقيد املذكور.

 

 :1توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة -3

 يوزع الناتج الرسم على القيمة املضافة كما يلي:

  داخل الوطن.بالنسبة للعمليات احملقة 

 80% .لفائدة ميزانية الدولة 

 10% .لفائدة البلديات مباشرة 

 10% .لفائدة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية 

النسبة املنجزة من قبل املؤسسات التابعة الختصاص مديرية املؤسسات الكربى، تدفع احلصة الفائدة إىل 

 البلديات إىل الصندوق املشرتك للجماعات احمللية.

 نسبة للعمليات احملققة عند االستراد:بال

 85% .لفائدة ميزانية البلدية 

 15%  لفائدة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية، وتوزع احلصة املخصصة للصندوق املشرتك

 للجماعات احمللية بني اجلماعات اإلقليمية حسب ضوابط ومعاير التوزيع احملددة عن طريق التنظيم.

                                                           
، 1997من ق.م.لسنة  55، 1995من ق.م.لسنة  61معدلة للمواد 2015الصادرة يف من قانون الرسم على رقم األعمال 161املادة  - 1
 .54، ص:2006من ق.م. لسنة  10و  2000من ق.م.لسنة  50
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 سم على الذبح.المبحث الثالث: الر 

يعترب الرسم على الذبح من الرسوم الغر مباشرة اليت يتم حتصيلها حمليا لفائدة البلديات اليت يقع يف 

إقليمها مذابح البلدية واليت تنتج فيها األبقار واألينام ويرها. فلهذا قمنا بدراسة الرسم على الذبح يف هذا 

 ع هلا املكلفني هبذا الرسم وكيفية حتصيله.املبحث ووعاءه الضرييب وااللتزامات اليت خيض

 المطلب األول: الرسم على الذبح ووعاءه الضريبي:

 :1إصدار الرسم  -1

، إن ذبح احليوانات املبينة دناه، خيضع لرسم لفائدة 62مبوبب املادة  1980تأسس هذا الرسم سنة 

 :2البلديات ضمن األشكال وتبعا للكيفيات احملددة يف املواد التالية

 احلصان والفرس والبغل والبغلة. لخيول:ا

 الثور املخصي والثور الفحل والبقرة والعجل و العجل الصغر ولعجلة. البقريات:

 الكبش الفحل والضان والنعجة واخلروف و اخلروف الرضيع. الضأنيات:

 التبس واملاعز واجلدي. العنزيات:

وإذا كان هذا املالك ليس بتابر وقام بالذبح يكون الرسم وابب األداء على مالك اللحم أثناء الذبح، 

 بواسطة تابر فان هذا األخر يكون مسؤوال تضامنيا مع املالك على دفع الرسم.

 :3الوعاء الضريبي -2

يفرض الرسم على وزن احلم الصايف للحيوانات املذبوحة، يرب انه يعطي األمر بالذبح لسبب املرض من قبل 

 ب إال على اللحم املخصص لالستهالك البشري أو احليواين.بيطري صحي فان الرسم ال يرتت
                                                           

 .1980من قانون املالية لسنة  62املادة  - 1
 .94، ص:1982من ق.م. لسنة  62عدلة للمادة م 2015الصادرة يف  من قانون الضرائب ير مباشرة 446املادة  -2
 .95، ص:2015الصادرة يف  من قانون الضرائب ير مباشر 450،451املواد  -3
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إن اللحم الصايف بالنسبة للبقر األخر ير العجول هو جمموع ألبزاء األربعة، أي جمموع احليوان بعد 

 سلخه وختفيض الساليات والبقايا وترك لكليتني وحدمها مغلفني بشحمها اللصاق.

ن األبزاء األربعة للحيوان بتمامه بعد ختفيض الساليات بالنسبة للعجل فان اللحم الصايف يتألف م

 والبقايا وترك الكيتني يف اللحم مغلفتني بشحمها اللصاق.

بالنسبة للضان، فان اللحم الصايف يتألف من األبزاء األربعة وتطرح البقايا وكل الساليات مبا فيها 

 الكليتني.

املذابح اليت يتم وزن احليوانات فيها قبل الذبح إن الوزن الصايف الذي يتخذ أساسا حلساب الرسم يف 

 فقط، حيدد بتطبيق النسب املئوية اآلتية على الوزن احلي:

 عن الضأنيات واخليول و اجلمليات. % 50 -

 عن الثران. 50% -

 عن العجول. % 55 -

. ق األوزانأو وسائل للوزن، عن طريحيدد الوزن الصايف اخلاضع للضريبة يف القرى اليت ال توبد هبا مذابح 

كلغ اخليول األخرى 12كلغ، الضأنيات والعنزيات 120كلغ و البقريات األخرى ير العجول 44العجول 

 كلغ.110كلغ و اجلمليات 110ير حلمر 
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 :1التعريفة -3

 حتدد تعريفة الرسم كما يأيت:

 تعريفة الرسم على الذبح (:12) الجدول رقم

 تعريفة الرسم)دج( تعيني املنتوبات

اللحوم الطازبة أو املربدة أو املطبوخة أو اململحة أو املصطنعة اليت مصدرها احليوانات 

 اخليول، اإلبل، املاعز، األينام، البقر. اآلتية:
 دج10

 2015: قانون الضرائب ير املباشرة المصدر

دج من هذه التعريفة لصندوق التخصيص خلاص لصندوق محاية الصحة 1.50خيصص مبلغ 

 إن حتصيل الرسم إلزامي بالنسبة لكل البلديات. ة.احليواني

 المطلب الثاني: التزامات الخاضعين لرسم على الذبح.

 داخل الوطن: -1

املالكني الذين يذحبون أو يقومون بذبح احليوانات املشار إليها جيب عليهم أن يقدموا تصرحيا بذلك خالل 

يسددون مبلغ الرسم الوابب الداء وقت تقدمي هذا ساعة إىل قابضة الضرائب املختلفة حملل إقامتهم و 24

 التصريح.

إن اخلاضعني للضريبة جيب عليهم أن يسجلوا يف سجل خاص مرقم وموقع من قبل مصلحة الضرائب 

ير املباشر، يوما بيوم من دون ترك بياض أو خدش، عدد احليوانات اليت مت ذحبها ورقم ترتبها والوزن الكلي 

 للحم الصايف احملدد.

                                                           
 .96، ص:2015الصادرة يف  من قانون الضرائب ير مباشرة 452املادة  -1
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هذه السجالت وكذا أوراق الوزن و فاتورات الشراء والبيع والوثائق األخرى املتعلقة بوزن احليوانات 

وباللوم الناجتة منها أو جبلدها ينبغي االحتفاظ هبا خالل مدة أربع سنوات ابتداءنا من تاريخ أخر كتابة بالنسبة 

 ا.للسجالت وبالنسبة للوثائق األخرى ابتداءها من تاريخ حتريره

 وجيب أن نتقدم ألعوان الضرائب عند كل طلب.

ينبغي على اجلزارين وكل األشخاص الذين يتابرون يف اللحوم، أن يكونوا دائما قادرين على إثبات 

 أمساء 

وصفات وعناوين اخلاضعني للرسم الصحي على اللحوم الذين اشرتوا من عندهم اللحم الذي يعوزونه 

 ت فإهنم يعتربون كأهنم قاموا بالذبح شخصيا.ويف حالة عدم تقدمي هذا اإلثبا

القوانني املسلمة سواء من قبل املكلفني بالرسم أو البائعني املتعاقبني للحم، ينبغي أن يذكر فيها بصفة 

 متميزة هذا الرسم.

 :1االستيراد -2

 خيضع أيضا للسم الصحي على احلوم استراد املنتجات من اللحم.

وابب األداء على املستورد، ويستويف كما هو الشأن يف املادة اجلمركية من قبل يكون الرسم عند االستراد 

 إدارة اجلمارك.

 المطلب الثالث: كيفيات تحصيل الرسم على الذبح وتخصيص حصيلته 

 :2كيفيات تحصيل الرسم-1

                                                           
 .97، ص:2007من ق.م. لسنة  5واملعدلة للمادة  2015الصادرة يف الضرائب ير مباشرة  من قانون 464املادة  - 1
 .97، ص:2015 الصادرة يفمن قانون الضرائب ير مباشرة  262املادة  -2
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حتصيل الرسم الصحي على اللحوم يقوم به مندوبون من البلديات بواسطة وصوالت أو تذاكر حتت 

اقبة أعوان الضرائب الذين هم مؤهلون للقيام جبميع التحقيقات الالزمة سواء يف املذابح أو لدى مصلحة مر 

البلدية وذلك ماعدا االستثناء إجيار الرسم الصحي على اللحوم جيب أن يكون موضوع اتفاقيات متميزة عن 

 حكام التشريعية املخالفة.االتفاقيات املربمة من ابل حتصيل الرسوم البلدية األخرى باستثناء األ

جيب أن يذكر لزوما يف املعاهدات شرط للمرابعة ميكن مبوببه زيادة أو ختفيض مبلغ اإلدارة اليت تدفع 

حملل الضرائب املختلفة يف حالة تغير األسعار خالل فرتة اإلجيار بنسبة تساوي النسبة املوبودة بني السعر 

 القدمي والسعر اجلديد.

 :1الرسم تخصيص حصيلة - 2

ختصص حصيلة الرسم إىل البلدية اليت مت يف تراهبا الذبح عندما يتم الذبح يف مسلخ بلدي مشرتك 

نستويف طيلة الرسم وتدرج يف حساب يقني خارج ميزانية البلدية اليت توبد على تراهبا هذا املسلخ لكي توزع 

 فيما بني البلديات املعينة.

للكيفيات اخلاصة املنصوص عليها يف االتفاقيات املربمة فيما بينها إن مي التوزيع بني هذه البلديات تبعا 

 وبدت. 

وان مل تكن هناك اتفاقيات صرحية وعندما يتم الذبح يف مسلخ خدم يف الواقع عدة بلديات، فان 

نصف حصيلة الرسم خيصص للبلدية اليت متلك املسلخ املذكور أما النصف الباقي فيستوىف ويدرج يف حساب 

 خارج ميزانية هذه البلدية ذاهتا. يقيد

إن تطبيق التدابر السابقة الذكر يقرر مبوبب قرار من الوا،ي يتخذ نظرا للمداوالت املشرتكة للمجالس 

الشعبية البلدية املعنية، ويف حالة عدم التفاهم بني تلك اجملالس وإذا كان واضحا بالفعل بان املذبح خيدم 

                                                           
 .98، ص:2015 الصادرة يفمن قانون الضرائب ير مباشر   468، 466املواد  -1
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التوزيع املشار إليها ميكن تطبيقها مبوبب قرار من الوا،ي بناء على اقرتاح رئيس البلديات اجملاورة فان كيفية 

 الدائرة.

يدفع ارسم الصحي على اللحوم إىل مصلحة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية ملا يتم حتصيله يف مؤسسات 

 د االستراد.التربيد أو التخزين ال متلكها البلدية واليت توبد على تراهبا، ملا مي حتصيله عن

 من الضرائب غير مباشرة: 2015الرسوم الملغاة في سنة 

نظرا إللغاء بعض الرسوم اليت تدخل ضمن الضرائب ير مباشرة يف إيرادات ميزانية البلدية مل تتطرق إليها يف 

 هذا الفصل ونذكر منها:

 الرسم على اإلعانات والصفائح المهنية: -1

 1ملطبوعة ا املكتوبة باليد.اإلعالنات على الورق العادي أو ا -

 2اإلعالنات على الورق املهيأ أو احملمي. -

 3اإلعالنات املدهونة. -

 4اإلعالنات الضوئية. -

                                                           
من  ق.م.  10املادة  إحداثهاومعاد  1983من ق.م. لسنة  196 ملغاة للمادة ، و2015ة يف الصادر  ملغاة من قانون الطابع 110املادة  -1

 .33ص: 2000من ق.م لسنة  33ملادة وملغاة من ا 1989من ق.م. لسنة  28ومعدلة للمادة  1986لسنة 
من ق.م.  10ومعاد إحداثه للمادة  1983من ق.م. لسنة  126ملغاة للمادة  2015الصادرة يف  ملغاة من قانون الطابع 116املادة -  2

 .2000من ق.م. لسنة  33وملغاة للمادة  1989من ق.م. لسنة  28ومعدلة للمادة  1986لسنة 
 10ومعاد إحداثها للمادة  1983من ق.م. لسنة  126ملغيان للمادة  2015 الصادرة يفملغيتان من قانون الطابع  117،118املادتني -

 .34، ص:2000من ق.م. لسنة  33ن للمادة وملغيتا 1986من ق.م. لسنة 
ومعاد إحداثها للمادة  1998من ق.م. لسنة  126ملغيان للمادة  2015 الصادرة يفملغيتان من قانون الطابع  120، 119املادتني  - 3
 .34، ص:2000من ق.م. لسنة  33وملغيتان للمادة  1986من ق.م. لسنة  10

من  10، ومعاد إحداثها مبوبب املادة 1980من ق.م. لسنة  57ملغاة للمادة  2015الصادرة يف  عملغاة من قانون الطاب 122املادة  - 4
وملغاة  1993من ق.م. لسنة  43و  1989من ق.م. لسنة  28و 1987الصادرة يف  من ق.م. 42ومعدلة للمواد  1986ق.م. لسنة 

 .34، ص:2000من ق.م. لسنة  33للمادة 
 .3رسم على اإلعالنات والصفائح املهنية انظر امللحق للمزيد من املعلومات حول ال-
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 1طابع رخص البناء. -

 2الطابع املطبق على رخص تقسيم األراضي والتهدمي. حق -

 من الضرائب غير مباشرة:  2015الرسوم الملغاة في سنة 

سوم اليت تدخل ضمن الضرائب ير مباشرة يف إيرادات ميزانية البلدية مل نتطرق إليها يف نظرا إللغاء بعض الر 

 هذا الفصل وانتقال كفالة بعضها إىل مؤسسات أخرى نذكر منها:

 الرسم على اإلعالنات والصفائح املهنية. -

 ".ارسونلغالرسم على اإلقامة حولت الكفالة من البلدية إىل شركة توزيع الغاز والكهرباء " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 78، 1983من ق.م. لسنة 118، 1979من ق.م. لسنة  69، معدلة للمواد 2015الصادرة يف  ملغاة من قانون الطابع 139املادة  - 1

 .41، ص:2011من ق.م. لسنة  26وملغاة للمادة  1998من ق.م. لسنة 
 .2000من ق.م. لسنة  34، ملغاة للمادة 2015الصادرة يف  ملغاة من قانون الطابع 2كرر م 139مكرر إىل  139املواد من  - 2
 .4للمزيد من املعلومات حول الرسم على الرخص العقارية انظر امللحق -
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 خالصة الفصل:

مشلت دراستنا يف هذا الفصل حول الضرائب ير املباشرة اليت تدخل يف ميزانية البلدية الرسم على 

القيمة املضافة والرسم على النتائج فقط وذلك إللغاء بعض الرسوم ير املباشرة اليت تدخل يف ميزانية البلدية 

 وانتقال كفالة بعضها إىل مؤسسات أخرى.

متثل الضرائب ير املباشرة دورا هاما يف متويل ميزانية البلدية وذلك لوفرة ويزارة حصيلتها املالية 

 ة الدفع من طرف املمول وتتميز مبرونة حصيلتها.لوتالؤمها مع أحوال املمولني كما إهنا تعترب سه

ن الكفاءة يف كما نستخلص من أن تطبيق نظام الضرائب ير املباشرة ال يتطلب دربة عالية م

 د يف اجملتمع. ر  مقارنة مع الضرائب املباشرة وتعترب على إهنا أداة أكثر تأثر على منط ختصيص املوايبلضر ااجلهاز 
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 :الفصل مقدمة

حتتاج البلدية لتغطية الوظائف املتعددة اليت تتوالها يف خمتلف امليادين املنوطة هبا موارد ذاتية ثابثة، تضمن هلا جناح 

ها يف النهوض االبتماعي والثقايف واالقتصادي وكلما زادت هذه املوارد وحسن استخدامها زادت فعالية البلديات وأمكنها دور 

ذلك من تلبية حابات السكان املتزايدة مما يؤدي إىل ممارسة اختصاصاهتا على الوبه الكامل لذلك يف هذا الفصل سنحاول 

سنوات وكذلك للمداخيل األخرى حبيث تناولنا يف  5 تدخل يف ميزانية بلدية صيادة ملدةدراسة وحتليل اإليرادات اجلبائية اليت 

واملبحث الثاين حمتوى للبلدية  اهليئات املشرفة على التحصيل اجلبائي الذي يعود، املبحث األول هذا الفصل ثالثة مباحث

   .2014-2010ة من بلدية صياد المحليةيرادات اإلحتليل واملبحث الثالث  ميزانية البلدية،
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 المبحث األول: الهيلات المشرفة على التحصيالت الجبائية التي تعود للبلدية

تطرقنا يف هذا املبحث إىل تعريف اهليئات اليت توبهنا إليها لدراستنا التطبيقية من أبل مجع املعلومات اليت هتمنا يف هذا 

 البحث.

ل شهر للبلديات التابعة هلا وتقوم بتسليمها خلزينة العمومية اليت تقوم إذ تقوم مصلحة الضرائب بالتحصيالت اجلبائية لك

 جبمعها خالل هناية السنة املالية وتقسمها على البلديات التابعة هلا حسب مداخيلها .

 :مفتيشية الضرائب و قباضة الضرائب المطلب األول:

 :1مفتشية الضرائب -1

منه تتوىل  12، حيث تنّص املادة 1991فيفري  23بتاريخ  91/60مت إنشاء مفتشيات الضرائب مبوبب األمر رقم

مفتشية الضرائب على اخلصوص مسك امللف اجلبائي اخلاص بكل خاضع للضريبة حي تقوم بالبحث ومجع املعلومات اجلبائية 

تشكل مفتشيات  واستغالهلا ومراقبة التصرحيات وإصدار اجلداول الضريبية وكشوف العائدات وتنفيذ عمليات التسجيل، حيث

 الضرائب حجر األساس يف تنظيم اإلدارة اجلبائية وتنقسم إىل:

 .مصلحة بباية املؤسسات واملهن احلرّة 

 .مصلحة بباية مداخيل  األشخاص الطبيعيني 

 .مصلحة اجلباية العقارية 

 .مصلحة التدخالت 

 قباضة الضرائب: -2

 وتنقسم إىل قسمني:

 قباضة حتصيل الضرائب. -

 سير املا،ي للبلديات والقطاعات الصحية وهتدف هذه القباضات إىل دعم تنسيق مع مصاحل قباضة الت -

 الوعاء وكذا التحصيل اجلبائي.
                                                           

-02-26، بتاريخ 09، واملضمن قانون مفتشيات الضرائب، اجلريدة الرمسية عدد 1991-02-23املؤرخ يف  60/ 91األمر رقم  - 1
1991. 
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 المديرية الفرعية للتحصيل لدائرة خير الدين وتتكون:

 مكتب مراقبة التحصيل: حيث يقوم مبراقبة األشخاص الذين دفعوا الضرائب والذين مل يدفعوا. -

 صفية: حيث يقوم بتصفية الضرائب الوالئية والبلدية والدولية.مكتب الت -

 مكتب التسير املا،ي للبلديات واملؤسسات العمومية يقوم بتسير املا،ي العمومي للوالية -

 1 المطلب الثاني: الخزينة العمومية:

 هناك جموعة من التعاريف اليت قدمت من عدة مفكرين من خمتلف اجلنسيات:

 قصد به حسابات الدولة اليت تسجل واردهتا كالضرائب ومصروفاهتا كالرواتب ويرها، ويطلق أيضا فهي اصطالح ي

 .2علىها اجلهة املكلفة مبسك احلسابات

  اخلزينة العمومية صراف وممول الدولة وأداة لتطبيق امليزانية، ويف مصلحة الدولة متكن من حفظ أكرب التوازنات املالية

مليات الصندوق، البنك واحملاسبة الالزمة لتسير املالية العامة مبمارسة نشاطات الرقابة على متويل والنقدية وذلك بإبراء ع

 وحتريك اإلقتصاد واملالية.

من خالل هذه التعاريف جيدر بنا القول أّن اخلزينة تقوم بتحصيل خمتلف املوارد، وهي حترص على تأمني دفع النفقات احملددة 

األخر بدوره حيدد من طرف أو عن طريق امليزانية العامة للدولة وامليزانية التكميلية كم تتعامل اخلزينة مع  يف قانون املالية، وهذا

 مراسيلها من اإلدارات العمومية واجلماعات احمللية واملؤسسات املصرفية.

 المطلب الثالث: البلدية ومخططها التنظيمي:

 :3البلدية

عترب من املوضوعات املعقدة والشائكة ألن البلدية حقيقة متشبعة يصعب ضبطها تعريف البلدية تعريفا شامال وافيا ي

 ومع هذا فهي ال ختلو من مبدأين أساسيني مها:

 * إّن البلدية يف املعىن اجلغرايف بزء من الرتاب الوطين.

                                                           

 .2015-05-15تاريخ االطالع  www.droit.dzمنتدى احلقوق والعلوم القانونية على املوقع االلكرتوين  -1 
 .2015-05-15تاريخ االطالع  www.droit.dzمنتدى احلقوق والعلوم القانونية على املوقع االلكرتوين  -2 

 .4، ص:2011بويلية  03الصادرة يف  37، اجلريدة الرمسية رقم 2011من قانون البلدية لسنة  5 -1املواد من  - 3

http://www.droit.dz/
http://www.droit.dz/


 201-2010دراسة حالة بلدية صيادة للفرتة من الثالث                                        الفصل 

93 

 

 * كما أهّنا اخللية األساسية للشعب والدولة.

 :البلدية كالتا،ي 2011يعرف القانون البلدي لسنة 

 هي اجلماعة اإلقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة. البلدية:

: هي القاعدة اإلقليمية الالمركزية ومكان ملمارسة املواطنة، وتشكل إطار مشاركة املواطن يف تسير الشؤون البلدية

 العمومية.

تصاص املخولة هلا مبوبب القانون، وتساهم مع الدولة بصفة خاصة يف إدارة متارس البلدية صالحيتها يف كل جماالت اإلخ

 وهتيئة اإلقليم والتنمية اإلقتصادية واإلبتماعية والثقافية واألمن وكذا احلفاظ على اإلطار املعيشي للمواطنني وحتسينه.

املهام املخولة هلا قانونا يف كل ميدان، يرافق مهمة جيب على البلدية أن تتأكد من توفر املواد املالية الضرورية للتكفل باألعباء و 

 بديدة يعهد هبا إىل البلدية أو حتول هلا من قبل الدولة التوفر املتالزم للموارد املالية الضرورية للتكفل هبذه املهمة بصفة دائمة.

تضمن إعفاء ببائيا أو ختفيضا يف جيب أن يعوض كل ختفيض يف اإليرادات اجلبائية البلدية ينجم عن إبراء تتخذه الدولة وي

 نسب الضريبة أو إلغائها بناتج ببائي يساوي على األقل مبلغ الفارق عند التحصيل. 
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 :اهليكل التنظيمي لبلدية صيادة(01الشكل رقم)    
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 المبحث الثاني:محتوى ميزانية البلدية

بلدية الصورة العاكسة لنشاط اجلماعة احمللية وسياستها املنتهجة بإعتبارها تظهر يف بانبيها أوبه الدخل تعترب ميزانية ال

من الدستور تتمثل يف البلدية  15واإلنفاق هذا من بهة ومن بهة أخرى، جند أن اجلماعات احمللية يف اجلزائر ألحكام املادة 

ملالية وذلك بأن خصهما مبيزانية ترصد فيها مجيع نفقاهتم ومواردهم، ويتبني ذلك والوالية واليت منعهما التشريع باإلستقاللية ا

 من خالل دراستنا املختصرة يف هذا البحث مليزانية البلدية.

 المطلب األول: ماهية ميزانية البلدية و أقسامها

 ماهية الميزانية: -1

حتقيقها خالل مدة حمددة من طرف شخص أو هيئة ما، وهي  تعرف ميزانية البلدية على أهنا برد للنفقات واإليرادات املقرر

تعين بالنسبة للبلدية جمموع احلسابات املالية اليت تقيد لسنة ميالدية واحدة وختص مجيع املوارد املتاحة ومجيع األعباء اليت جيب 

ات املالية لعملية معينة مبعىن حتديد أداءها، أو هي وثيقة حسابية تقديرية يتم إعدادها لدورة معينة )سنة( تقدر فيها اإلعتماد

 .1أوبه اإلنفاق واإليرادات اليت تغطي هذه املصاريف

تعريف ميزانية البلدية حسب قانون البلدية على أهنا بدول تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص 

ستثمار، و حيدد شكل ميزانية البلدية ومضموهنا عن طريق وإدارة يسمح بسر مصاحل البلدية وتنفيذ برناجمها للتجهيز واال

 .2التنظيم

 

 

                                                           
 .19، ص: مربع سابقبرابح حممد،  - 1
 .24، ص: 2011بويلية سنة  3الصادرة يف  37من قانون البلدية، اجلريدة الرمسية رقم  176املادة  - 2
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 الميزانية األولية: -1- 1

أطلقت عليها هذه التسمية ألهنا وثيقة األوىل اليت يتم إعدادها من خالل السنة املالية للبلدية، فهي عبارة عن كشف 

 .1وبيان تفصيلي لكافة العمليات املالية املقررة هلا خالل السنة

يتم إعداد امليزانية األولية قبل بدأ السنة املالية كما باء يف  قانون البلدية قبل بدأ السنة املالية ويتم تعديل النفقات 

واإليرادات خالل السنة املالية حسب نتائج السنة املالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية، ويتم عرضها على شكل تقديرات 

يرادات اليت ستحصل( اليت تعتزم البلدية على تنفيذها خالل السنة املالية ويتم التصويت عليها قبل )النفقات اليت تصرف واإل

 .2أكتوبر من السنة املالية اليت تسبق سنة تنفيذها 31

 يشرتط فتح اإلعتمادات املسبقة للميزانية اإلضافية والرتاخيص اخلاصة بتوفر إيرادات بديدة.

 :3الميزانية اإلضافية-1-2

وثيقة مالية تأيت لتعديل امليزانية األولية، سواء بالنقصان أو الزيادة فتسمح بتعديل النفقات واإليرادات خالل السنة  هي

 املالية تبعا لنتائج السنة املالية السابقة.

والنفقات اليت امليزانية اإلضافية هي امليزانية األولية مضاف إليها ترحيل بواقي احلساب اإلداري والتغرات يف اإليرادات 

 يراها اجمللس ضرورية للسنة املعينة، وبالتا،ي تعترب امليزانية اإلضافية ترحيلية ألهنا تتضمن:

 كل ترحيالت النفقات واإليرادات املتبقية للسنة املنصرمة. -

 ترحيل كل األرصدة سواء كانت دائنة أو مدنية )بواقي احلساب اإلداري للسنة املاضية املنتهية(. -

دلة ألنه ميكن زيادة أو ختفيض النفقات املسجلة واملصادق عليها يف امليزانية األولية املتعلقة بالسنة للسنة تعترب مع -

 املعينة.

 للميزانية اإلضافية ثالث مهام هي:

                                                           
يظ، تقييم فعالية النفقات العامة يف ميزانية اجلماعات احمللية، دراسة حالة نفقات والية تلمسان وبلدية منصورة، "رسالة مقدمة عباس عبد احلف - 1

 .40، ص: 2011/2012لنيل شهادة املابستر يف العلوم االقتصادية، بامعة تلمسان 
 .24، ص: 2011يف بويلية سنة  الصادرة 37من قانون البلدية، اجلريدة الرمسية رقم  177املادة  - 2
 .39عباس حفيظ، نفس املربع السابق، ص:  - 3
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 عجزا  االرتباط بالنسبة للسنة املالية السابقة اليت ترتك لسنة املالية اجلارية عمليات مل تتم بعد أو فائضا من املوارد أو

 يف املالية.

 .ضبط امليزانية األولية للسنة اجلارية 

 .برجمة العتاد 

بانفي من السنة املالية اليت تنفد فيها، وبصفة إلزامية على أساس التوازن من قبل  15يتم التصويت على امليزانية اإلضافية قبل 

 اجملالس الشعبية.

 :1الحساب اإلداري -1-3

السابقتني )امليزانية األولية، امليزانية اإلضافية(، فهو يعترب امليزانية احلقيقية للجماعة احمللية يشبه هو عبارة عن حوصلة للميزانيتني 

قانون ضبط امليزانية بالنسبة ملوازنة الدولة، يقدم لنا كل املصاريف اليت صرفت واإليرادات اليت حصلت فعال أثناء السنة املالية، 

 ل من قسم التسير وقسم التجهيز واالستثمار، ويبني لنا الوضعية املالية للبلدية.وكل البواقي اليت سجلت على مستوى ك

باإلضافة فانه يساعد على دراسة تقدم إجناز املشاريع اليت تقوم بتنفيذها البلدية، ويلعب احلساب اإلداري دورا كبرا عند إعداد 

 ها هي:امليزانية اإلضافية، حيث يبني لنا ثالث نقاط أساسية نعتمد علي

 باقي االجناز والتحصيل لفرع التسير ويرحل إىل امليزانية اإلضافية )سواء الفائض أو العجز(.  -

 يستخرج لنا الرصيد اإلمجا،ي لفرع التجهيز واالستثمار.  -

 يستخرج لنا الفائض أو العجز إن وبد.  -

الشعيب البلدي كونه آمرا بالصرف، ويتم إعداده  كما ميسك احلساب اإلداري احملاسبة العمومية للبلدية، الذي يعده رئيس اجملل

مارس من السنة املعينة بالنسبة للسنة املاضية ، ويعرب عن وثيقة إببارية تسهل عمليات الرقابة املختلفة على امليزانية  31قبل 

إن احلساب اإلداري يعرب عن  خاصة أن الوثائق األخرى )امليزانية األولية، امليزانية اإلضافية( ما هي إال وثائق تنبؤية يف حني

 النتيجة احلقيقية املنجزة من طرف البلدية.

 

                                                           
 .40عباس عبد احلفيظ، املربع السابق، ص:  - 1
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 :1أقسام الميزانية -2

 حتتوي ميزانية البلدية على قسمني:

 قسم التسير. -

 قسم التجهيز واالستثمار. -

قات التجهيز ينقسم كل قسم إىل إيرادات ونفقات متوازنة وبوبا، ويقتطع من إيرادات التسير مبلغ خيصص لتغطية نف

 واإلستثمار.

 المطلب الثاني: المصادقة على ميزانية البلدية و ضبطها

يتوىل األمني العام للبلدية، حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي إعداد مشروع امليزانية، ويقدم رئيس اجمللس الشعيب 

 البلدي مشروع امليزانية أمام اجمللس للمصادقة عليه.

 :2يةالتصويت على الميزان -1

 يصوت اجمللس الشعيب البلدي على ميزانية البلدية وتضبط وفق للشروط املنصوص عليها يف البلدية.

 أكتوبر من السنة املالية اليت تسبق سنة تنفيذها. 31يصوت على امليزانية األولية قبل  -

 بوان من السنة اليت تنفد فيها. 15يصوت على امليزانية اإلضافية قبل  -

دات بابا ومادة، ميكن للمجلس الشعيب البلدي إبراء حتويالت من باب إىل باب داخل نفس يصوت على اإلعتما -

القسم عن طريق مداولة وميكن لرئيس اجمللس الشعيب البلدي إبراء حتويالت من مادة إىل مادة داخل نفس الباب 

ال ميكن القيام بأي حتويل بالنسبة مبوبب قرار، وخيطر بذلك اجملس الشعيب البلدي مبوبب انعقاد دورة بديدة، ير انه 

 لالعتماد املقيدة بتخصيص خاص.

 

 

 

                                                           
 .24، ص: 2011بانفي  03الصادرة يف  37من قانون البلية، اجلريدة الرمسية رقم  179املادة  - 1
 .25، ص:2011بانفي  03لصادرة يف ا 37من قانون البلية، اجلريدة الرمسية رقم  181املادة  - 2
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 :1المصادقة على ميزانية البلدية وضبطها -2

ال ميكن املصادقة على امليزانية إذا مل تكن متوازنة أو إذا مل تنص على النفقات اإلببارية يف حالة ما إذا صوت اجمللس الشعيب 

( يوما اليت تلي استالمها إىل 15فإن الوا،ي يربعها مرفقة مبالحظاته خالل مخسة عشر ) البلدي على ميزانية ير متوازنة،

 ( أيام.10الرئيس الذي خيضعها ملداولة ثانية للمجلس الشعيب البلدي خالل عشرة )

 ببارية.يتم إعذار اجمللس الشعيب من الوا،ي، إذا صوت على امليزانية جمددا بدون توازن أو مل تنّص على النفقات اإل

( أيام اليت تلي تاريخ اإلعذار 08إذا مل يتم التصويت على امليزانية ضمن الشروط املنصوص عليها خالل أبل الثمانية )

املذكور أعاله تضبط تلقائيا من طرف الوا،ي. عندما يرتتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز فإنه جيب على اجمللس الشعيب 

 لالزمة إلمتصاصه وضمان توازن امليزانية اإلضافية.البلدي اختاذ مجيع التدابر ا

إذا مل يتخذ اجمللس الشعيب البلدي اإلبراءات التصحيحية الضرورية، فانه يتم اختاذها من الوا،ي الذي ميكنه أن يأذن 

 بامتصاص العجز على سنتني ماليتني أو أكثر.

املالية، يستمر العمل باإليرادات والنفقات العادية املقيدة يف السنة إذا مل تضبط ميزانية البلدية هنائيا لسبب ما، قبل بدء السنة 

املالية السابقة إىل ياية املصادقة على امليزانية اجلديدة، يرب انه ال جيوز االلتزام بالنفقات وصرفها إال يف حدود بزء من اثين 

 ( يف الشهر من مبلغ إعتمادات السنة املالية السابقة.12/1عشر)

يصوت على ميزانية البلدية بسبب اختالل داخل اجمللس الشعيب البلدي يقوم الوا،ي بإستدعاء اجمللس الشعيب البلدي عندما ال 

 يف دورة ير عادية للمصادقة عليها.

 ير انه ال يعقد هذه الدورة إال إذا انقضت الفرتة القانونية للمصادقة على امليزانية عندما يتعلق األمر بامليزانية 

 ة.األولي

 يف حالة عدم توصل هذه الدورة إىل املصادقة على امليزانية يضبطها الوا،ي هنائيا.

 

 

                                                           
 .25، ص: 2011بوان  03الصادرة يف  37من قانون البلدية، اجلريدة الرمسية رقم  186إىل  183املواد من  - 1
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 :1تنفيذ ميزانية البلدية -3

 تعد ميزانية البلدية للسنة املدنية وميتد تنفيذها إىل ياية:

 مارس من السنة املوالية بالنسبة إىل عمليات التصفية ودفع النفقات. 15 -

 ىل عمليات تصفية املداخيل وحتصيلها ودفع النفقات.مارس بالنسبة إ 31 -

يعد رئيس اجمللس الشعيب البلدي عند هناية الفرتة اإلضافية للسنة املالية، احلساب اإلداري للبلدية ويعرضه على اجمللس الشعيب 

 البلدي للمصادقة.

للكتابات طبقا للتشريع والتنظيم املعمول تتم املصادقة على احلساب اإلداري وإعداد حساب التسير وكذا التقريب الدوري 

 هبما.

 المطلب الثالث: مكونات ميزانية البلدية:

 :النفقات -1

توضح نفقات البلدية السياسية من أبل إشباع حابات األفراد من السلع واخلدمات من خمتلف أنواعها وكمياهتا ونظرا للدور 

 ة نتج عنه منو زيادة متسارعة حلجم نفقاهتا لعوامل خمتلفة.الذي تلعبه البلدية يف اجملاالت االقتصادية واالبتماعي

 :2قسم التسيير -1-1

 حيتوي قسم التسير يف باب النفقات على ما يأيت:

 .أبور وأعباء مستخدمي البلدية 

 .التعويضات واألعباء املرتبطة باملهام اإلنتخابية 

 .املسامهات املقررة على األمالك ومداخيل البلدية مبوبب القوانني 

 فقات صيانة األمالك املنقولة والعقارية.ن 

                                                           
 .25، ص: 2011بوان  03الصادرة يف  37من قانون البلدية، اجلريدة الرمسية قم  188املادة  - 1
 .26، ص: 2011بوان  03الصادرة يف  37ة الرمسية من قانون البلدية، اجلريد 198املادة  - 2
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 .نفقات صيانة طرق البلدية 

 .املسامهات البلدية واألقساط املرتتبة عليها 

 .اإلقتطاع من قسم التسير لفائدة قسم التجهيز واالستثمار 

 .فوائد القروض 

 .أعباء التسير املرتبطة باستغالل جتهيزات بديدة 

 .مصاريف تسير مصاحل البلدية 

 اء السابقة.األعب 

 :1قسم التجهيز -1-2

 حيتوي قسم التجهيز واالستثمار يف باب النفقات خصوصا على ما يايت:

 نفقات التجهيز العمومي. -

 نفقات املسامهة يف رأس املال بعنوان االستثمار يف باب النفقات خصوصا على ما يايت: -

 نفقات التجهيز العمومي. -

 تسديد رأمسال القروض. -

 ة منشآت البلدية.نفقات إعادة هتيئ -

 ال تعد اببارية بالنسبة للبلدية إال النفقات امللقاة على عاتقها مبوبب التشريع والتنظيم املعمول هبما  -

والنفقات املتعلقة بتسديد الديون الواببة األداء يف إطار القرض، مع مراعاة إحرتام األحكام املتعلقة مبالية البلدية، تسهر الدولة 

 د التكميلية لتغطية النفقات امللقاة على عاتق البلدية مبوبب التشريع والتنظيم املعمول هبما.على ختصيص املوار 

ميكن اجمللس الشعيب البلدي أن يقيد يف امليزانية اعتمادات لتغطية النفقات الطارئة ويقرر استعمال هذه االعتمادات عن طريق 

جال، يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي بذلك وخيطر اجمللس الشعيب التحويل إىل مواد مل تزود بصفة كافية ويف حالة االستع

 البلدي خالل الدورة اجلديدة.

                                                           
 .27، ص: 2011بون  03الصادرة يف  37من قانون البلدية، اجلريدة الرمسية رقم  201 -199 املواد من - 1



 201-2010دراسة حالة بلدية صيادة للفرتة من الثالث                                        الفصل 

103 

 

( سنوات من إفتتاح السنة املالية املتعلقة هبا، وتعود 04تتقادم الديون اليت مل يؤمر بصرفها وتصفيتها ودفعها يف أبل أربع )

 كون فيها التأخر بفعل اإلدارة أو بسبب وبود طعن أمام بهة قضائية.بصفة هنائية لصاحل البلديات باستثناء احلاالت اليت ي

 

 اإليرادات:  -2

متتع البلدية بالشخصية املعنوية واإلستقالل اإلداري يوبب اإلعرتاف هلا خباصية االستقالل املا،ي أو الذمة املالية املستقلة، 

ت املوكلة اليها، وإشباع حابات املواطنني يف نطاق عملها، وهذا يعين توفر مواد مالية خاصة هلا متكنها من أداء االختصاصا

 ومتتعها حبق التملك لالموال اخلاصة.

 تتكون ايرادات قسم التسير مما يايت: :1قسم التسيير -2-1

املوارد املذاخيل اجلبائية املرخص بتحصيلها لفائدة البلديات مبوبب التشريع والتنظيم املعمول هبما واليت حتتل مكانة مهمة يف 

 اخلاصة بالبلدية ألهنا تشكل مصدر متويل أساسي وتتكون من الضرائب املباشرة والضرائب ير مباشرة.

 :2الضرائب املباشرة احملصلة لفائدة البلدية واليت تتمثل يف

 الرسم على النشاط املهين. -

 الضريبة اجلزائية الوحيدة. -

 الرسم العقاري على امللكيات املبنية والغر بنية. -

 الرسم على القمامات املنزلية. -

 الضريبة على األمالك. -

 :3الضرائب ير املباشرة -

  TVAالرسم على القيمة املضافة  -

 الرسم على الذبائح. -
                                                           

 .26، ص: 2011بويلية  03الصادرة يف  37من قانون  البلدية، اجلريدة الرمسية رقم  195املادة  - 1
ادات العامة للجماات احمللية يف اجلزائر، جملة العلوم االنسانية، بامعة حممد خيضر بسكرة العدد السابع الصادرة يف خلضر مرياد، دور االير  - 2

 .04، ص: 2005فيفري 
.06، نفس املربع،ص:خلضر مرياد -  3  
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ناتج ومذاخيل أمالك البلدية، فبتمتعها باإلستقاللية املالية للبلدية وإمتالكها للشخصية املعنوية يضع حتت تصرفها العديد من 

 ليت بواسطتها تشغيلها وإدارهتا ميكن ان تدر على البلدية إيرادات معتربة واملتمثلة يف:املواقف العامة ا

 األمالك املنقولة ويرب املنقولة واليت تدر دخال كقيمة إجيار عقاراهتا وفوائدها املودعة باملصارف أو املقروضة للغر.  -

 إيرادات األوراق املالية )األسهم والسندات( اململوكة هلا.  -

 باح مشروعاهتا.أر   -

 تتصرف فيها وفقا للشروط احملددة يف القوانني والتنظيمات املعمول هبا.

 املسامهات ونتائج التسير املمنوح من الدولة والصندوق املشرتك للجماعات احمللية واملؤسسات العمومية.

 رسوم وحقوق مقابل اخلدمات املرخص هبا مبوبب القوانني والتنظيمات.

 خيصص لتغطية نفقات قسم التجهز واالستثمار ما يأيت: :1يز واالستثمارقسم التجه -2-2

  الفائض احملقق من املصاحل العمومية فيمكن للبلديات أن تؤسس فيما بينها مشاريع ومؤسسات مشرتكة ذات طابع

 سرها وجتهيزها.صناعي وجتاري حتقق هلا النفع العام، وتستفيد من إيراداهتا احمللية اليت متكنها من تغطية نفقات ت

 .اإلعانات احلكومية واليت تتمثل يف إعانات الدولة والصندوق املشرتك للجماعات احمللية والوالية 

إعانات امليزانية وهي إعانات يقصد هبا تقليل يف املوارد املالية للبلديات املختلفة وحماولة تعويض عجز بعض البلدات  -

را مبوارد البلديات ونفقاهتا على أن ال تدفع هذه اإلعانات إال بعد التأكد من مدى الفقرة وترتبط هذه اإلعانة ارتباطا مباش

تقدم العمل يف هذه املروعات، ومدى مطابقتها للمشروع الذي منحت على أساسه اإلعانة وهتدف هذه اإلعانات إىل 

 تقدم يف االجناز وأسباب التأخر.استكمال املشاريع املعطلة يف خمتلف البلديات، وتدفع وفق دراسات مقدمة على مدى ال

إعانات تعويضية واليت تلجأ إليها الدولة يف حالة إلغائها لضرائب حملية تنفيذ السياسة العامة املركزية إىل تقدمي إعانة  -

 نظر إلغاء تلك الضريبة.

 قتصادية إعانات أليراض إقتصادية ترمي إىل تقدمي الوزن املا،ي للبلدية من أبل حتقيق بعض األهداف اإل -

 كتوسع األشغال العامة احمللية بقصد مكافحة البطالة ويرها.

                                                           
 .7،9خلضر مرياد، مربع سابق، :  - 1
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  ناتج القروض املوبه للمشاريع ذات املردودية والنفع العام، وأن يستعمل يف املشاريع اإلنشائية اليت تعجز امليزانية

بلديات إىل اإلقرتاض من األبهزة العادية للبلديات على تغطية نفقاهتا، وان ال يستعمل لتسديد الديون األصلية، وتلجأ ال

املصرفية العمومية ويعد الصندوق الوطين للتوفر واإلحتياط من أهم املصارف املكلفة بإبرام عقود القروض مع اجلماعات احمللية 

 .يف اجلزائر، وبعد إلغاء مبدأ التخصص املصريف تعددت األبهزة املصرفية املكلفة بإبرام العقود مع اجلماعات احمللية

 ناتج اإلستغالل إلمتياز املرافق العمومية للبلدية.

 ناتج املسامهات يف رأس املال.

 ناتج التمليك.

 كل اإليرادات املؤقتة أو الظرفية.

  اهلبات والوصايا املقبولة اليت ال ينشأ عنها أعباء، أو يشرتط هلا شروط، أو يقتضي ختصيص عقارات أو تكون مدعاة

الواهبني أو املوصيني وميكن اإلشارة إىل أن التربعات واهلبات ال تشكل شيئا كبرا يف موارد إلعرتاضات من قبل عائالت 

 البلديات، وهي موارد استثنائية ال يعتمد عليها يف متويل البلديات.

ما، ال يسمح للبلدية إال بتحصيل الضرائب واملسامهات والرسوم واإلتاوى احملددة عن طريق التشريع والتنظيم املعمول هب

ويصوت اجمللس الشعيب البلدي، يف حدود النطاقات املنصوص عليها قانونا على الرسوم واإلتاوى اليت ترخص للبلدية 

 بتحصيلها لتمويل ميزانيتها.

ال ميكن أيا كان يف إقليم البلدية القيام بتحصيل حق أو رسم، مع مراعاة احلاالت املنصوص عليها قانونا، من دون املوافقة 

 ة املتداولة عليها يف اجمللس الشعيب البلدي.املسبق
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 2014-2010لفترة من  المبحث الثالث: تحليل اإليرادات المحلية لبلدية صيادة

متتع البلدية باإلستقاللية املالية تسمح هلا بإدارة ميزانيتها حبرية يف  حدود ما متليه السياسة االقتصادية للدولة، حىت ال يكون 

ى النمو االقتصادي، ير أن اإلستقالل املمنوح للبلدية ليست هلا هذه الصفة من بهة حدود امليزانية، لذلك تأثر على جمر 

ومن بهة املراقبة اليت تقوم هبا السلطات املركزية، وف هذا املبحث سوف نتطرق إىل حتليل إيرادات بلدية صيادة على مدى 

 .2014إىل  2010مخس سنوات من 

 رادات المحلية من الضرائب المباشرة التي تدخل في إيرادات ميزانية بلدية صيادةالمطلب األول:تحليل اإلي

   2014إىل ياية   2010مت حتصيل قيم إيرادات الضرائب املباشرة اليت حققتها بلدية صيادة خالل مخس سنوات من سنة 

 كاآليت يف اجلدول التا،ي:
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 2014-2010 :اإليرادات احمللية من الضرائب املباشرة اليت تدخل يف إيرادات ميزانية بلدية صيادة(12الجدول رقم )

 2014-2010: بلدية صيادة المصدر

 : حتليل اإليرادات احمللية من الضرائب املباشرة اليت تدخل يف إيرادات ميزانية بلدية صيادة(02الشكل رقم)

 

 السنوات
الرسم على النشاط 

 T.A.Pالمهني   

ى مرتبات و ضرائب عل

    I.R.G األجور

الضريبة الجزافية 

      I.F.U  الوحيدة

الرسم على تلوث 

       T.Pالبيلي 

 T. F الرسم العقاري

   

الرسم على رفع 

    T.A القمامات
 المجموع ض.م.ر.م

2010 63447479,65 299415,28 2582913,07 35500 ,00 1321674,48 83650,00 67770632,00 
2011 43281417,61 319748,00 2328981,24 39532,60 2963503,32 88948,35 49022128,12 

2012 50798026,94 523163,00 2841378,73 / 2160343,08 66200 56389111,75 

2013 77916972,39 653962,00 3402791,18 / 1548359 56500 83578584,57 

2014 67902346,42 650730 3157995,35 / 1114584 47706 72873361,77 
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املداخيل بلدية صيادة اليت تتحصل  2014إىل ياية سنة  2010( سنوات من سنة 05حظ من خالل دراستنا خلمس )نال

هي السنة اليت ارتفعت فيها إيرادات الضرائب املباشرة، كما نالحظ يف كل سنة  2013عليها من الضرائب املباشرة أن سنة 

من جمموع الضرائب املباشرة، وهذا يربع على  %90نه يقدر حوا،ي بأن الرسم على النشاط املهين يأخد حصة األسد حبيث ا

أنه ملزم على مجيع األشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين ميارسون أنشطة ختضع أرباحها للضريبة على الدخل اإلمجا،ي يف 

 ارية.صنف األرباح التجارية، الصناعية والضريبة على أرباح الشركات يف صنف األرباح الصناعية والتج

حتددت عدد امللفات اجلبائية لألشخاص الذين ميارسون األنشطة الصناعية والتجارية على مستوى إقليم بلدية صيادة يف -

 اجلدول التا،ي : 

 :عدد امللفات اجلبائية (13جدول رقم )

 الملفات الجبائية السنوات

2010 836 
2011 924 

2012 970 

2013 1010 

2014 1120 

 .2015-2010شية الضرائب خر الدين : مفتالمصدر

 :املنحىن البياين لعدد امللفات اجلبائية (03الشكل رقم)
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 :(T.A.P)الرسم على النشاط المهني -1

 ( T.A.P: املنحىن البياين ملداخيل الرسم على النشاط املهين )( 04الشكل رقم )

 
  املهين اخنفاض يف مداخيل الرسم نالحظ من خالل املنحىن البياين الذي ميثل الرسم على النشاط 

بالريم من تزايد يف امللفات اجلبائية اليت ختص األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون األنشطة الصناعية  %32بنسبة حوا،ي 

ملفا ببائيا وهذا رابع  88حبوا،ي ما يقارب  2011إىل  2010والتجارية منها على مستوى إقليم بلدية صيادة من سنة 

 عديدة من بينا: إىل  أسباب

 80من ق.ض.م.ر.م.يف ج.ر. رقم  13املعدلة واملتممة ألحكام املادة  2011من قانون املالية لسنة  04ما باء يف املادة 

 .2010-12-30الصادرة يف 

اب" أو تستفيد األنشطة اليت يقوم هبا الشباب ذوو املشاريع املؤهلون لإلستفادة من إعانة "الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشب

"الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر" أو "الصندوق الوطين للتأمني على البطالة" من إعفاء الضريبة على الدخل اإلمجا،ي 

 ( سنوات إبتداء من تاريخ الشروع يف االستغالل.03ملدة ثالث )

األنشطة يف مناطق جيب  ( سنوات ابتداء من تاريخ الشروع يف اإلستغالل إذا كانت هذه06حتدد مدة اإلعفاء بست )

( سنوات احلرفيني التقليدين وكذلك 10ترقيتها، ويستفيد من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلمجا،ي ملدة عشر )

 أولئك املمارسون لنشاط حريف فين.
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تتضمن اإلشارة إىل  أسباب أخرى منها قيام املكلفون بالرسم على النشاط املهين بالتملص يف وعاء الضريبة بتقدمي تصرحيات

األسس أو العناصر اليت تعتمد عليها لتحديد وعاء الضريبة، ويبني دخال أو رحبا ناقصا أو ير صحيح، وكذلك اللجوء إىل 

 أعمال تدليسية يقصد هبا جتنب أو تأخر بزء من مبلغ الرسوم.

 تأخر املكلفني بالرسم يف الدفع.

  أي هناك عالقة طردية ما بني عدد امللفات 2013اية سنة إرتفاع يف الرسم إىل ي 2011نالحظ من سنة ،

اجلبائية للتجار ومداخيل الرسم على النشاط املهين فكلما زادت األنشطة املمارسة على تراب بلدية صيادة تزداد 

 إيرادات الرسم على النشاط املهين.

 لتشمل عمليات ير جتارية الزيادة يف الرسم حنللها أيضا كلما توسع مؤسسة صناعية وجتارية نشاطها 

ماعدا النشاطات الفالحية، خيضع املبلغ اإلمجا،ي ألرقام األعمال واإليرادات املتعلقة هبذه العمليات اليت تعترب ناجتا عن نشاط 

 صناعي وجتاري للرسم حسب القواعد اخلاصة هبذا النشاط.

ف اإلدارة اجلبائية املوبهة إىل  املكلفني بالرسم الذين ميكن أن يؤول هذا االرتفاع إىل حتصيل العقوبات والزيادات من طر 

يتعمدون التغير يف التصريح الذي حيديد وعاء الضريبة بإعطاء رحبا ناقصا أو ير صحيحا بالنسبة للربح الذي حيققه حسب 

 من ق.ض.م.ر.م. 193ما باء يف املادة 

 تقدر الزيادات حسب مبالغ احلقوق اململصة كااليت:

 10 %   دج أو يساويه. 50.000كان مبلغ احلقوق املتملص منها يقل عن مبلغ إذا 

 15 %  دج أو يساويه.200.000دج ويقل عن مبلغ 50.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يفوق 

 25 %  دج.200.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يفوق 

 خفاء املرتكبة من طرف املكلف بالضريبة.عندما يقوم بأعمال تدليسية، تطبق زيادة موافقة لنسبة اإل

توافق هذه النسبة حصة احلقوق اليت يتم إخفاؤها مقارنة باحلقوق املستحقة بعنوان السنة، وال ميكن أن تقل هذه الزيادة عن 

كذلك عندما يتعلق احلقوق املتملص منها باحلقوق الوابب مجعها   % 100وعندما ال يدفع أي حق حتدد النسبة بـ % 50

 عن طريق اقتطاع من املصدر.
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من  402كما يعود هذا االرتفاع إىل مبالغ حتصيل الغرامات وتعويضات التأخر يف دفع الرسم،وذلك وفقا للمادة 

 ق.ض.م.ر.م. اليت نصت على أنه:

بائية بتحصيلها، ينجم عن التأخر يف دفع الضرائب والرسوم املدفوعة فورا عن طريق اإلقتطاع من املصدر اليت تقوم اإلدارة اجل

عن كل شهر أو بزء من شهر التأخر إبتداء من اليوم األول  %3، وتطبق يرامة متديدية قدرها % 10تبق زيادة قدرها 

للشهر الذي يلي آخر أبل إليداع بداول اإلشعار بالتسديد ودفع احلقوق املوافقة، بدون أن تفوق هذه الغرامة التمديدية 

مع عقوبة الرفع  % 10وعندما جتمع عقوبة التحصيل بنسبة  % 25املذكور أعاله، نسبة  % 10زائد العقوبة اجلبائية 

 .% 15املتأخر للتصريح بعدد املبلغ اإلمجا،ي للعقوبتني بنسبة 

 يشرتط أن يتم إيداع التصريح ودفع الضريبة يف آخر يوم من شهر االستحقاق كآخر ابل.

  بالريم من ارتفاع عدد  %13على النشاط املهين بنسبة  اخنفضت مداخيل الرسم 2014إىل  2013من سنة

ملف ويعود االخنفاض لألسباب اليت ذكرت سابقا، تنازل وتوقف بعض األنشطة اليت   110امللفات اجلبائية للتجار حوا،ي 

 كانت متارس من طرف اخلاضعني للرسم.

املستثمر املدعم من طرف "الصندوق الوطين لتدعيم تفسر الزيادة يف عد امللفات اجلبائية للتجار إىل زيادة عدد الشباب 

الشباب" و"الصندوق الوطين للتامني على البطالة" أو "الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر" املستفيدون من اإلعفاء عن 

 الرسم.

 (:I.R.G)الرسم على األجور ومرتبات عمال بلدية صيادة-2

 عدد عمال بلدية صيادة (:14جدول رقم )

 2014-2010بلدية صيادة  المصدر:

 

 

 

 

 عدد العمال السنوات

2010 395 
2011 395 

2012 403 

2013 403 

2014 356 
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 :املنحىن البياين لعدد العمال (05الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املنحىن البياين ملداخيل أبور و مرتبات العمال (06الشكل رقم )
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  مداخيل الرسم على األبور ومرتبات من خالل املنحىن البياين نالحظ ارتفاع يفIRG  إىل ياية  2010من سنة

هناك عالقة طردية بني الزيادة يف مداخيل الرسم على  % 39بنسبة تقدر حوا،ي  2012وخاصة يف سنة  2013سنة 

 األبور واملرتبات وزيادة عدد العمال فكلما ارتفع عدد العمال ارتفع الرسم.

من أبور العمال وفقا للجدول الضريبة وتتفاوت نسبة االقتطاع حسب كل دخل  IRGت خيصم الرسم على األبور واملرتبا

 دج فكلما زاد دخل العامل تزيد نسبة الرسم.18.000شرط أن يكون الدخل أكثر 

 نفسر اإلرتفاع يف الرسم امللحوظ يف املنحىن البياين رابع إىل زيادة أبور بعض العمال وفقا لألقدمية وسنوات اخلربة.

 مع املالحظة أن عدد العمال  % 34،0نالحظ اخنفاض للرسم على األبور بنسبة طفيفة حوا،ي  2014سنة  يف

قد اخنفض أي هناك عالقة طردية بني هذين األخرتني، ونسبة اإلخنفاض تعود إىل تقاعد العمال ووفاة البعض منهم، العمال 

 .2014فلهذا اخنفضت مداخيل الرسم يف سنة  IRGرتبات املتقاعدون خيضعون إىل ختفيضات يف الرسم على األبور وامل

 :(I.F.U)الضريبة الجزافي الوحيدة  -3

 
 (  I.F.U: املنحىن البياين ملداخيل الضريبة اجلزافية الوحيدة )( 07الشكل رقم )

  إىل سنة 2010نالحظ من خالل املنحىن البياين للضريبة اجلزافية الوحيدة اخنفاض مداخيل الضريبة من سنة 

بالريم من تزايد امللفات اجلبائية لألشخاص الطبيعيون الذين ميارسون األنشطة التجارية والصناعية من بني هذه  2011



 201-2010دراسة حالة بلدية صيادة للفرتة من الثالث                                        الفصل 

114 

 

األسباب اإلعفاءات اليت منحت للشباب املستثمر الذي يقوم بأنشطة خمتلفة املدعم من طرف "إعانة الصندوق الوطين لدعم 

 لقرض املصغر" أو "الصندوق الوطين للتامني على البطالة".تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطين لعم ا

جلوء بعض األشخاص اخلاضعون للضريبة اجلزافية لوحيدة إىل التملص يف وعاء الضريبة بتبيان رقم أعمال ناقصا أو ير 

 صحيحا باملقارنة مع رقم األعمال الذي حيققه.

 د.جتنب أو تأخر يف دفع الضريبة اجلزافية يف الوقت احملد

 توقف بعض األشخاص الطبيعيني عن ممارسة األنشطة الصناعية والتجارية بسبب إخنفاض رقم أعماهلم.

  وذلك بارتفاع رقم األعمال  2013إىل ياية سنة  2011ارتفعت مداخيل الضريبة اجلزافية الوحيدة من سنة

من  3مكرر  282و 1مكرر  282املعدلة ألحكام املادتني  2010من قانون املالية لسنة  14فحسب املادة 

 خيضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة. 2009-12-30الصادرة يف  09ق.ض.م.ر.م يف اجلريدة الرمسية رقم 

األشخاص الطبيعيون الذي تتمثل جتارهتم الرئيسية يف بيع البضائع واألشياء وعندما ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي مخسة 

 دج(5.000.000ماليني دينار )

ألشخاص الطبيعيون الذين ميارسون األنشطة األخرى )تأدية اخلدمات التابعة لفئة األرباح الصناعية والتجارية( عندما ال ا

 دج(.5.000.000يتجاوز رقم أعماهلم السنوي مخسة ماليني دينار )

ة اجلزافية الوحيدة، إال أن مل األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون يف آن واحد أنشطة تنتمي للفئتني املذكورتني أعاله للضريب

 دج(.5.000.000يتم جتاوز سقف مخسة ماليني دينار )

من  1مكرر  282اليت تعدل أحكام املادة  2011من قانون املالية لسنة  03ارتفع رقم األعمال حسب املادة 

 ية الوحيدة.خيضع لنظام الضريبة اجلزاف 2011-07-20الصادرة يف  40ق.ض.م.ر.م يف اجلريدة الرمسية رقم 

األشخاص الطبيعيون الذين تتمثل جتارهتم الرئيسية يف بيع البضائع واألشياء وعندما ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي عشرة 

 دج(.10.000.000ماليني دينار )

ندما ال األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون األنشطة األخرى )تأدية اخلدمات الشائعة لفئة األرباح الصناعية والتجارية ع

 دج(.10.000.000يتجاوز رقم أعماهلم السنوي عشر ماليني دينار )
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ال خيضع األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون يف آن واحد أنشطة تنتمي للفئتني املذكورتني أعاله للضريبة اجلزافية الوحيدة إال 

 دج(.10.000.000أن مل يتم جتاوز سقف عشرة ماليني دينار )

حتصيل اإلدارة اجلبائية للغرامات والعقوبات اجلبائية املفروضة على املكلفني بالضريبة الذين مل يدفعوهنا يف يعود اإلرتفاع إىل 

 من ق.ض.م.ر.م. اليت باء فيها ما يلي: 402الوقت احملدد وفقا للمادة 

املنصوص عليها ي خمتلف يرتتب قانونا عن التأخر يف دفع الضرائب والرسوم اليت حتصل عن طريق اجلداول، عمال باألحكام 

 ( يوما ابتداء من تاريخ اإلستحقاق.15عندما يتم الدفع بعد أبل مخسة عشرة ) %10القوانني اجلبائية تطبق عقوبة قدرها 

( يوما املوالية لألبل احملدد يف الفقرة السابقة، تطبق يرامة مالية هتديدية قدرها 30يف حالة عدم التسديد يف أبل ثالثني )

املذكور أعاله نسبة  %10شهر تأخر أو بزء منه، دون أن تتجاوز هذه الغرامة زائد العقوبة اجلبائية نسبة  يف كل 3%

 ، وتطبق هذه العقوبة اجلبائية على املكلفني بالضريبة اخلاضعني للضريبة اجلزافية الوحيدة.25%

املكلفون بالضريبة يقومون بتوسيع أنشطتهم وذلك من  هناك عالقة طردية بني امللفات اجلبائية والضريبة اجلزافية الوحيدة فبعض

خالل فتح دكاكني أو متابر أو ورشات وكلما كثرت زادت مداخيل الضريبة اجلزافية الوحيدة فكل واحدة منها تعترب مؤسسة 

 مستغلة وتدفع عليها الضريبة.

  األسباب  %7طفيفة حوا،ي  بنسبة 2014إىل  2013تنخفض مداخيل الضريبة اجلزافية الوحيدة جمددا يف سنة

 نفسها اليت ذكرت سابقا بالريم من زيادة امللفات اجلبائية.

 :(T.F)الرسم العقاري  -4

 : املنحىن البياين ملداخيل الرسم على العقار ( 08الشكل رقم )
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  يربع هذا االرتفاع إىل زيادة %40,55بنسبة  2014إىل  2010ارتفعت مداخيل الرسم العقاري يف سنة ،

لكيات املبنية لإلستعمال السكين واإلستعمال املهين والتجاري أو احلريف وما شابه، وزيادة امللكيات الغر مبنية كاألراضي امل

 الفالحية.

كما أنه يعود هذا اإلرتفاع إىل إقبال بعض املالكني التابعون لبلدية صيادة على تسوية وضعيتهم واحلصول على العقود املوثقة 

 العرفية وهذا ما أدى إىل زيادة حصيلة الرسم.بدال من العقود 

كذلك التنازالت على امللكية العمومية لألشخاص الطبيعيني وخاصة السكنات وبعض احملالت التجارية واملهنية من طرف 

 الديوان الوطين للرتقية والتسير العقاري.

  وهذا االخنفاض يربع إىل نالحظ اخنفاض يف مداخيل الرسم العقاري 2014إىل ياية سنة  2011من سنة ،

التأخر وعدم الدفع للرسم، إضافة إىل ذلك اإلعفاءات اليت منحت من طرف الدولة من أبل ترقية وتطور املناطق كما باء يف 

 68من ق.ض.م.ر.م يف اجلريدة الرمسية رقم  252املعدلة واملتممة ألحكام املادة  2014من قانون املالية لسنة  10املادة 

 .2013-12-31 الصادرة يف

 تعفى من الرسم العقاري على املمتلكات املبنية.

( سنوات، عندما تكون هذه البنايات 06البنايات وإضافات البنايات ابتداء من تاريخ إجنازها، وحتدد مدة اإلعفاء بست )

 مقامة يف مناطق جيب ترقيتها.

 :(T.A)الرسم على القمامات المنزلية  -5
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 ( T.Aالبياين ملداخيل الرسم على رفع القمامات املنزلية ): املنحىن ( 09الشكل رقم )

 
 ونالحظ أن هناك عالقة طردية بينه  2011إىل  2010من  نالحظ من الرسم البياين ارتفاع يف مداخيل الرسم

 وبني الرسم العقاري، هذا رابع إىل زيادة نسبة السكنات.

  ويربع هذا اإلخنفاض إىل سبب وحيد وهو  2014سنة إىل  2011إخنافض الرسم على القمامات املنزلية من سنة

 التهرب من الدفع أو التأخر يف الدفع.

 :(T.P)الرسم على التلوث  -6

 ( T.Pالثلوث )  :املنحىن البياين ملداخيل الرسم على(10الشكل رقم)
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  رسة األنشطة و هذا رابع إىل زيادة مما 2011إىل  2010نالحظ ارتفاع يف مداخيل الرسم على التلوث من سنة

 امللوثة واخلطرة على البيئة.

  نالحظ انعدام مذاخيل الرسم على التلوث وذلك بسبب انتقال الكفالة إىل مديرية محاية البيئة. 2012من سنة 
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  المطلب الثاني: تحليل اإليرادات المحلية من الضرائب غير المباشرة التي تدخل في إيرادات ميزانية بلدية صيادة

إىل ياية  2010يم إيرادات الضرائب ير املباشرة اليت حققتها بلدية صيادة خالل مخس سنوات من سنة مت حتصيل ق

 كاآليت يف اجلدول التا،ي:  2014

 بلدية صيادة اإليرادات احمللية من الضرائب ير املباشرة اليت تدخل يف إيرادات ميزانية: (15)جدول رقم 

 T.V.Aالرسم على القيمة املضافة  السنوات

2010 51،4.782.699 

2011 91،4.891.184 

2012 92،5.848.225 

2013 85،5.402.004 

2014 22،5.843.705 

 2015-2010بلدية صيادة سنة المصدر: 

 : حتليل اإليرادات احمللية من الضرائب ير املباشرة اليت تدخل يف إيرادات ميزانية بلدية صيادة(11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 هي السنة اليت حققت فيها بلدية صيادة نسبة أكرب من مذاخيل  2012نحىن البياين نالحظ ان سنة من خالل امل

 الضرائب ير املباشرة.
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  T.V.Aالرسم على القيمة المضافة: 

إىل  2010من سنة   T.V.Aمن خالل املنحىن البياين نالحظ ارتفاع يف مداخيل الرسم على القيمة املضافة  -1

 ،  ، وهذا ما يدل على زيادة يف عدد:%16ة بدا و ترتفع بنسبة بنسبة طفيف 2011

  .املنتجون الذين يقومون بعمليات البيع والتسليمات واألشغال العقارية 

  .جتار املستوردون 

  .جتار اجلملة 

 إرتفاع عمليات إمتالك العقارات واحملالت التجارية وبيعها مثل العمليات اليت يقمون هبا الوسطاء لشراء أو 

 بيع األمالك وعمليات جتزئة األراضي ألبل البناء وبيعها.

  ارتفاع اخلدمات املتعلقة باهلاتف والتلكس اليت تؤديها إدارة الربيد واملواصالت وذلك بسبب توفر تطور

 الوسائل التكنولوبية.

من قانون الرسم على رقم  144 تعود هذه الزيادة أيضا إىل حتصيل العقوبات اجلبائية من طرف اإلدارة اجلبائية حسب املادة

 األعمال اليت نصت على ما يلي:

يعاقب كل املخالفات القانونية والنصوص التنظيمية التطبيقية املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة بغرامة ببائية يرتاوح مبلغها 

دج وتطبيق يرامة 5.000دج إىل 1.000دج، يف حالة إستعمال طرق تدليسية حيدد مبلغ الغرامة 2.500و 500بني 

 دج يف حالة عدم وضع لوحات اهلوية.1.000ببائية حيدد مبلغها بـ 

 من قانون رأس األعمال ما يلي: 116كما باء يف املادة 

إذا تبني بعد عملية التحقيق أن رقم األعمال السنوي املصرح به من طرف املدين ير كاف أو إذا طبق اخلصم ير حمله 

 املتملص منها النسب اآلتية: يضاف إىل مبلغ الرسوم

 دج أوتساويه.50.000إذا كان مبلغ الرسوم املتملص منها اجملموعة يف السنة املالية أقل أو يساوي مبلغ  10% -

دج، ويقل أو يساوي مبلغ 50.000اذا كان مبلغ الرسوم املتملص منها يف السنة املالية يزيد عن مبلغ  15% -

 دج.200.000
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 دج.200.000وم املتملص منها يف السنة املالية يزيد عن إذا كان مبلغ الرس 25% -

 من قانون الرسم على األعمال ما يلي: 140حتصيل الغرامات املالية من طرف اإلدارة اجلبائية وفقا للمادة 

كل تأخر يسجل يف دفع الرسم على القيمة املضافة من طرف مدين بالرسم على القيمة املضافة ، يف كل اإللتزمات 

 نونية، يستحق عليه ما يلي:القا

 عندما حيصل الدفع بعد تاريخ استحقاق الضريبة. %10يرامة ببائية نسبة 

عن كل شهر أو بزء من الشهر من التأخر عندما يدفع الرسم بعد اليوم األول من الشهر الثاين الذي %3التزام ما،ي بنسبة 

مع العقوبة اجلبائية املنصوص عليها أعاله، بنسبة أقصاها  يلي شهر استحقاق الرسم دون أن يفوق هذا اإللزام اجملموع

25%. 

شريطة  %15مع يرامة بسبب إيداع متأخر خيضع مبلغ الغرامتني إىل نسبة  %10عندما جتمع يرامة التحصيل اليت نسبها 

 أن يودع التصريح وتدفع الرسوم يف أبل أقصاه يوم من شهر االستحقاق.

 وهذا اإلخنفاض يعود إىل: %7,45إخنفاض طفيف حوا،ي  2013إىل2012نالحظ من سنة  -2

 التأخر يف الدفع للمكلفني بالرسم على القيمة املضافة. -

 توقف بعض الشركات اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة وانقطاعها وتنازهلا عن صناعتها وجتارهتا أو خدماهتا. -

القيمة املضافة من األشخاص املدينني بالرسم وخاصة املبيعات إخفاء مبالغ املنتوبات اليت يطبق عليها الرسم على  -

 بدون فاتورات.

 إسرتباع الرسم لبعض األشخاص املكلفني بالرسم. -

 ويعود هذا إىل نفس األسباب اليت ذكرت.  %7بنسبة  2014إىل2013تعود إرتفاع مداخيل الرسم من سنة  -3

 خل في ميزانية بلدية صيادةالمطلب الثالث: تحليل اإليرادات األخرى التي تد

من خالل دراستنا إليرادات ميزانية بلدية صيادة بالنسبة للمداخيل اليت حققتها ير املوارد اجلبائية فتحصلنا على  -

 سنوات. 05املبالغ املبينة يف اجلدول خالل 
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 2014-2010 تحليل اإليرادات األخرى التي تدخل في ميزانية بلدية صيادة :(16الجدول رقم )

 

 2014-2010: بلدية صيادة المصدر

المنحنى البياني اإلرادات االخرى التي تدخل في ميزانية بلدية صيادة  :(12الشكل رقم)

2010- 2014 

 

 السنوات
منتوجات 

 االستغالل
 تحصيالت و إعانات ناتج األمالك العمومية

منتوجات صندوق 

 التضامن البلدي
 ناتج إستثنائي

ناتج السنوات 

 المالية
 المجموع

2010 822460,00 116946417,00 76179760,00 47656745,00 2176965,29 8896368,93 234885978,36 
2011 832270,00 117543189,18 140181840,00 4062255,00 1520817,39 47947144,12 312087515,69 

2012 809545,00 138057961,61 109143247,00 4078661,00 843916,33 23428210,65 276361541,59 

2013 1379985,00 140465974,29 96760365,50 2932962,70 5625495,02 56702344,96 303867127,47 

2014 1502815,00 140258726,28 99866118,50 4905000,00 1280465,21 68205725,53 316018850,52 
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 منتوجات االستغالل: -1

يف مداخيل املنتوبات وهذا رابع إىل ارتفاع عدد الطلبات على نالحظ زيادة طفيفة  2011إىل  2010من سنة 

 منتوبات البلدية. 

مثال: ككراء الكراسي للحفالت واألفراح. فكلما زاد الطلب ارتفع املبلغ، وكذلك كراء الشاحنات واآلالت 

 يل منتوبات االستغالل.لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني من أبل إستغالهلا يف مشاريعهم ومثن كراءها يعود إىل مداخ

تعترب مدفوعات حقوق احلجز بالنسبة لألمالك املنقولة بعد املداولة أيضا من مداخيل منتوبات االستغالل فكلما زادت نسبة 

 احلجز زاد املبلغ.

 اخنفاض يف املبلغ وهذا رابع إىل نقص يف عدد  الطلبيات على منتوبات البلدية. 2012إىل  2011نالحظ من 

 نالحظ هناك زيادة كبرة يف املبلغ وهذا عائد اىل األسباب اليت ذكرت أعاله. 2014إىل سنة  2013من سنة 

 نتائج األمالك العمومية: -1

، وهذا رابع 2014حىت سنة  2010من خالل اجلدول نالحظ تزايد يف مداخيل ناتج األمالك العمومية من سنة 

تفاع نسبة املؤبرين للسكنات وخاصة السكنات الوظيفية، وزيادة إىل زيادة يف حجم التأبر العقاري وذلك من خالل إر 

مداخيل الرسوم على الطرق واألماكن والتوقف حبيث أنه يعترب السوق العمومي من أكرب املداخيل اليت حتققها بلدية صيادة. 

 ومن خالل اجلدول نالحظ ارتفاع املبلغ من سنة إىل سنة.

 ة رابع أيضا إىل الزيادة يف املداخيل اليت مصدرها مدفوعات األماكن.كما أن ارتفاع ناتج األمالك العمومي

 مثال: بناء أي عقار جيب دفع احلقوق املستحقة على املكان اليت توضع عليه سلع البناء العقار.

 تحصيالت وإعانات: -2

 هناك زيادة يف  مداخيل حتصيالت واإلعانات. 2012إىل ياية سنة  2011نالحظ من سنة 

إىل الزيادة يف إحتيابات البلدية من أبل تغطية حابيات املواطنني وتغطية مصاريف نفقاهتا اخلاصة بقسم التسير  هذا عائد 

 كالنظافة أو املطاعم ويرها، ونفقات اخلاصة بقسم التجهيز كإقتناء أبهزة خمتلفة املدارس االبتدائية أو إجناز مشاريع أخرى.

 .كذلك زيادة مذاخيل الرسم على األفراح
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يف مداخيل حتصيالت اإلعانات وهذا يربع إىل عدم احلابة إليها من طرف  2013إىل2012نالحظ اخنفاض من سنة 

 البلدية.

 ممنوحات صندوق التضامن البلدي: -3

نالحظ إرتفاع يف مداخيل ممنوحات صندوق التضامن البلدي ألن بلدية صيادة كانت تعاين  2011حىت  2010من سنة 

رتفعت نفقاهتا عن إيراداهتا ومن أبل تسوية امليزانية وحتقيق التوازن قدمت هلا مبالغ كبرة يف عام من عجز ما،ي حبيث إ

2010. 

وترتفع  2013وهذا يدل على حتقيق التوازن يف ميزانية بلدية صيادة وخاصة يف سنة  2011نالحظ إخنفاض إبتداء من سنة 

 .2014مداخيل بنسبة طفيفة يف 

 ناتج استثنائي: -4

نالحظ اخنفاض يف مداخيل ناتج السنوات املالية يعود على أن حتصيل اإليرادات كانت  2012إىل سنة  2010 من سنة

 تتم تقريبا يف سنتها املالية.

وهذا يعود إىل تأخر يف حتصيل اإليرادات للسنة املالية لسنة  %23,77نالحظ ارتفاع كبر حوا،ي  2013يف سنة 

 بديد. يعود ينخفض من 2014،ويف سنة 2012

 ناتج السنوات المالية: -5

 هلذا نالحظ املداخيل بالسالب. 2009عجز يف ميزانية البلدية لسنة  2010نالحظ يف سنة 

نالحظ إرتفاع يف مداخيل ناتج السنوات املالية وهذا يربع إىل فائض السنة املالية السابقة فكلما زاد فائض  2011من سنة 

 اتج السنة املالية املقبلة. السنة املالية السابقة تزيد مداخيل ن
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 خالصة الفصل:

وسائل الرقابة اليت تعتمدها السلطة املركزية يف مراقبة مالية البلديات جيب أن تقف عن املبدأ األساسي اليت تقوم عليه 

 فكرة الالمركزية ككل هو اإلستقالل احمللي الذي يعترب بوهر الالمركزية اإلدارية.

شكل أساسي ومباشر يف مالية البلديات وهو التدخل الواضح عن طريق خمتلف القوانني اليت تتدخل السلطة املركزية ب

يتضمنها قانون البلدية وقانون املالية الذي يؤثر على نسبة املداخيل اجلبائية للبلدية وكذلك اإلعفاءات اليت متنحها السلطة 

 النصوص القانونية املرتبطة بالبلدية وهو عبارة عن املركزية لبعض األشخاص وتتدخل بطريقة ير مباشرة الذي يظهر يف

 املساعدات املالية اليت تقدمها السلطة املركزية للبلديات أو متويل مشاريع حمددة.

 فنجاح أي بلدية يف إصالحها املا،ي يتطلب حتما توفر املتطلبات الضرورية لتنفيذ تلك اإلصالحات.
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 خاتمة :

ضمن املسعى الدميقراطي فهي تدعم  تهايترقبب القوة الواإحدى مواطن  تعترب الالمركزية اإلدارية

اته املتعددة و الوابب تلبيتها فرص مشاركة اجملتمع من تسير شؤونه، و تسمح بالتقدير احلقيقي الحتياب

لناها يف و من بني هذه اجلماعات احمللية اليت تناو  ذلك من خالل حتميل اجلماعة احمللية املسؤولية أكثر فأكثر،و 

 دراستنا هي البلدية، اليت متثل اخللية  األساسية للمجتمع.

تعتمد البلدية من ابل حتقيق أهدافها و مهامها و تلبية حابات السكان املتزايدة على مجلة من 

ا اإليرادات العامة اخلاربية و الذاتية و هذه األخرة من بينها املداخل اجلبائية اليت سلطنا عليها الضوء يف هذ

 البحث.

فقد خصصت بعض من حماصيل الضرائب  توزع املوارد اجلبائية بني املستويني املركزي و احمللي للدولة،

ققنا حتبزئيا أو كليا للبلدية و قسمتها إىل ضرائب مباشرة و ضرائب ير مباشرة و من خالل دراستنا فقد 

خالل دراستنا وذلك من   مصدر دائم للبلديةالفرضية األوىل اليت افرتضناها عن الضرائب املباشرة و هي تعترب

حلالة بلدية صيادة و خاصة فيما خيص الرسم على النشاط املهين إذ حيتل الصدارة يف مداخل الضرائب اليت 

  .تعود للميزانية

مل تتحقق بالعكس فمن خالل دراستنا لنفس احلالة أي بلدية صيادة  الثانية ة ضيو أما بالنسبة للفر 

متثل مصدر دائم للبلدية إال أن نسبتها أقل ، وهي سهلة التحصيل حيث  املباشرة كذلك مل تتغرفالضرائب ير

رسم على القيمة املضافة فقط من مصادرها الضرائب ير املباشرة  خاصة بلدية صيادةو  ،من الضرائب املباشرة

T.V.A. 
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ى ير كافية لتغطية نفقاهتا تبقبالريم من تعدد و تنوع اإليرادات اجلبائية و اإليرادات األخرى 

بصفة عامة بني السلطة املركزية حابيات املواطنون املتزايدة و عليه جيب إعادة النظر يف توزيع الضرائب و 

 ،احمللي للوحدات احمللية اجلبايةصيلة حلالوحدات احمللية و البلدية خاصة، و ذلك على أساس ختصيص كامل و 

 ثانية، بهةارد احمللية الذاتية وفق خلطط شاملة و طويلة املدى من هذا من بهة و العمل على تنمية املو 

عملية الكشف عن التهرب الضرييب استعمال الوسائل املتطورة باالعتماد على وسائل حديثة من شاهنا تسهيل 

اليت و  يام هبذه العملياتاألعمال التدليسية و حماولة تدارك الثغرات يف التشريع اجلبائي اليت تعطي الفرص للقو 

 الوطنية.على موابهة متطلباهتا احمللية و  تؤثر على املداخل الذاتية اجلبائية للبلديات ،متنح البلديات القدرة

 

 

 

 

 

 


