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 الحمد هلل هدانا إلى نور العلم وميزنا بالعقـل الذي يسير طريقنا، 

 على إتمام عملنا.   الحمد هلل الذي أعطانا من موحيات رحمته اإلرادة والعزيمة

 نحمدك يا رب حمدا يليق بمقـامك وجاللك العظيم.

 جرت العادة أن يكون وراء كل إعداد بحث أشخاص

 منهم من يساهم بالنصح والبعض بالتوجيه. 

 إلى من لم يبخل علينا بنصائحه القيمة    ومن باب الجميل نتقدم بتشكراتنا الخالصة

ال ندعو هللا أن يبقى منيرا الدكتور المشرف  وتوجيهات وإرشادات إلى الذي كان وماز 

 "أزمــــــــــــــور"

 دون أن جميع أساتذتنا في جميع األطوار. الذين كانوا السبب فيما نحن عليه  

 أشكر كل من قدم يد العون في هذه المذكرة  وجل،  اليوم بعد هللا عز  

 و كل من ساعدنا و لو بعبارة صغيرة
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                 املقدمة

 ~ أ ~

 

 مقدمة: 
التخلص من التبعية االقتصادية واليت تعترب اآلن مبثابة سالح تفرضه  عملت اجلزائر منذ استقالهلا على

لعمل الدائم على اب الدول املتخلفة، لذا قامت اجلزائر من أجل التخلص من شبح هذه التبعية الدول املتقدمة على
سن للمصاحل لتايل ضمان السري احلاب، و هتاجديدة تضمن متويل مشاريع الدولة وتغطية نفقا إجياد وسائل وموارد

من أمن واستقرار وحاجيات متزايدة هلؤالء األفراد، وحىت  توفري متطلبات أفرادها العامة للمجتمع، من خالل
ذه املشاكل وجتسد ذلك من خالل هب لتكفلاب عملت على إلزام احلكومة تتمكن هذه األخرية من حتقيق أهدافها

مبوجبها مت  م، اليت1969-1967دور التشريعات سنيت ص التغيريات اجلذرية اليت عرفتها البالد، خاصة بعد
 .تايت والوالايتكريس أوىل القوانني املنظمة للبلد

ضمن إطار سياسة مبدؤها توزيع السلطات والالمركزية يف  يف هذا السياق أدرجت اجلماعات احمللية
سياسة البالد ومواجهة املشاكل  وتكريس منوذج التنمية على املستويني الوطين واحمللي ودعم التسيري بغية إرساء

طريقها التنموي، أما من الناحية القانونية فقد أصبحت اجلماعات احمللية وحدات  احلقيقية اليت تواجه اجلزائر يف
يتجسد أساسا يف صالحيتها يف إعداد ميزانية سنوية تكون مستقلة عن  لشخصية املعنوية الذياب مستقلة تتمتع
 .ميزانية الدولة

تمع وتقدمه، فهي األداة الفعالة يف حتريك السياسة اجملامليزانية تعد مبثابة الصورة العاكسة لتطور اإن هذه 
من 15وتوجيه االقتصاد هذا من جهة، ومن جهة أخرى جند أن اجلماعات احمللية وطبقا للمادة  العامة للدولة

لية املالية إذ خصهما مبيزانية ترصد فيها مجيع الستقالاب البلدية والوالية واليت متعهما التشريع الدستور تتمثل يف
عتمادها على مواردها الذاتية، حيث متثل اجلباية من اب ا بنفسهاهتمتكنها من تغطية نفقا لتايلابا ومواردها، و هتنفقا

 .من إمجايل هذه املوارد90 %إذ تشكل الضرائب يف الغالب أكثر من  الضرائب والرسوم أهم هذه املوارد
يف تعبئة املوارد املالية مليزانية اجلماعات احمللية وإعطائها نوعا من االستقاللية،  اجلبايةالذي تلعبه إن الدور 

دول العامل تعتمد على هذه الوسيلة اليت تشكل قدرا من الفعالية االقتصادية ومنبعا ماليا أساسيا ال ميكن  جعل كل
لتوجه اي ارية خاضعة تقتطع منها حصص مالية إجبار هناك اقتصاد يشمل نشاطات صناعية وجت أن خيتفي ما دام

 .العمومية اهتفيما بعد إىل متويل نفقا
ثريها بشكل مباشر وفعال على ميزانية الدولة بصفة أت وعلى أساس الدور الذي تلعبه الضرائب من خالل

خزينة يف متويل  يةدور اجلبااجلماعات احمللية بصفة خاصة، تطرقنا هلذا املوضوع حتت عنوان  عامة وميزانية
 .اجلماعات احمللية



                 املقدمة

 ~ ب ~

 

 : إشكالية البحث –أوال 
 .يف متويل ميزانية اجلماعات احمللية ؟ اجلبايةساهم تإىل أي مدى ميكن أن 

 : على أساس هذه اإلشكالية ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية
 وما األهداف اليت ترمي إىل حتقيقها؟ لضريبة و الرسم؟ماذا نعين اب1.
 ما ملقصود مبيزانية اجلماعات احمللية؟ وما هي أشكال الرقابة املمارسة عليها؟2.
 ا؟هتهل املوارد الضريبية املمولة مليزانية اجلماعات احمللية تعد كافية لتغطية جممل نفقا3.
 :فرضيات الدراسة -نيااث

 قيق غرض واحد وهو توفري املوارد املاليةيف متويل خزينة الدولة وهتدف إىل حت ةهام ةرد ماليامو  والرسم تعترب الضريبة
 .الالزمة لتغطية النفقات العامة

عتبارها تظهر يف اب تعترب ميزانية اجلماعات احمللية الصورة العاكسة لنشاط اجلماعات احمللية وسياستها املنتهجة2.
 . ةأوجه اإليرادات والنفقات، كما متارس على هذه امليزانية أشكال رقابية خمتلف جانبيها

 .اهتنفقا كافية لتغطية جممل  متثل الضرائب موردا هاما يف ميزانية اجلماعات احمللية، وهي تعد3.
 :أسباب اختيار املوضوع -لثااث

 .موضوعية وأخرى ذاتيةاب من أبرز األسباب الداعية الختيار املوضوع جند أسبا
 :األسباب الذاتية *
 .اجلبائي الجملاب امليول الشخصي للبحث يف مواضيع خاصة -
إضافة إىل اعتبارها من أهم  وتعرضه للتهرب والغش الضرييب بشىت الطرق،ان  نظرا ألمهية الضرائب يف بالد -

 ةميزانية اجلماعات احمللي مصادر متويل
 :األسباب املوضوعية *
 .إثراء جمال البحث يف مواضيع ذات صيغة مبسطة -
 .ئراملستجدات اليت طرأت على الضرائب يف اجلزا -
 .إدراك أمهية ودور التحصيل الضرييب يف متويل ميزانية اجلماعات احمللية -
 )التدقيق احملاسيب(يندرج موضوع الضرائب احمللية ضمن التخصص املدروس  -

 :أهداف الدراسة -رابعا



                 املقدمة

 ~ ج ~

 

 :هندف من خالل هذا البحث إىل
 .إبراز دور الضرائب والرسوم يف متويل التنمية -
 .اهيم اجلديدة للضرائب والرسوم والتنمية االقتصاديةمعرفة خمتلف املف -
 .الكشف عن أهم مصادر متويل ميزانية اجلماعات احمللية-

 :أمهية الدراسة -خامسا
ثريها املباشر على أثيستمد البحث أمهيته من الدور اهلام الذي تلعبه الضرائب وحتصيلها يف حتقيق النفع العام و

 ميزانية
 ، وذلك(الضرائب)اجلبائية  انية اجلماعات احمللية بشكل خاص، ونظرا لعدم كفاية املواردالدولة بشكل عام وميز 

دفعنا لدراسة  تمع املتزايدة، وهذا ماجملا تبقى غري كافية لتلبية حاجات اهنتعدد مصادرها وتنوعها إىل أ لرغم مناب
 .يف متويل ميزانية اجلماعات احمللية اومسامهته اجلباية
 :املتبع يف الدراسةاملنهج -سادسا

من أجل اإلجابة عن خمتلف التساؤالت املطروحة، واليت تعكس إشكالية البحث، ومن أجل اختبار صحة 
املذكورة أعاله، فقد مت اختيار املنهج الوصفي التحليلي للبحث، حيث يتم استخدام املنهج الوصفي  الفرضيات

تحصيل الضرييب وآلية حتديد الوعاء الضرييب، أما املنهج التحليلي لضريبة والاب إىل املفاهيم املتعلقة من خالل التطرق
 .الدراسة فقد مت االعتماد عليه يف

 : تقسيمات الدراسة -سابعا
تطبيقي،  أما يف ما خيص هيكل البحث فقد قمنا بتقسيم دراستنا إىل مقدمة عامة وفصلني نظريني وندعمها بفصل

 .ويف األخري خامتة
 ل األول اإلطار املفاهيمي للضرائب والرسوم، إذ مت التطرق إىل تعريف الضريبة وخصائصهاحيث تناولنا يف الفص

وأهدافها، كما مت التطرق إىل تنظيمها الفين ويف نفس الفصل حاولنا اإلحاطة بكل املفاهيم املرتبطة ابلرسوم 
صور اإليرادات العامة  منحيث املفهوم واخلصائص والقواعد، وختمنا هذا الفصل ابلتفرقة بني الرسم وبعض

 .األخرى
 يدرس الفصل الثاين عموميات حول ميزانية اجلماعات احمللية يف ثالثة مباحث، حبيث مت التطرق إىل تقدمي ميزانيةو 

 ئقها وأقسامها وكذا مراحل إعدادها، هذا يف املبحث األول، أما املبحثاثاجلماعات احمللية واستعراض مفهومها وو 
يه أجهزة تنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية والرقابة عليها من خالل دراسة األعوان املكلفون بتنفيذ فاستعرضت فالثاين 



                 املقدمة

 ~ د ~

 

ملبحث الثالث الذي يتناول آلية اب وعمليات تنفيذها وكذا الرقابة املمارسة عليها، ليختتم الفصل الثاين  امليزانية
قوف أوال على أهم مصادرها وكيفية متويلها، وكذا املسامهات لو ابالضريبية يف ميزانية اجلماعات احمللية توزيع املداخيل

 .الضرائب لتمويل ميزانية اجلماعات احمللية اليت تقدمها
 .مستغامن وأخريا ختمنا دراستنا بفصل تطبيقي تطرقنا فيه إىل ما حتصلنا عليه من خالل تربصنا امليداين بوالية

  : ت الدراسةابصعو  -منااث
 لدولاب لضرائب وخاصة ميزانية اجلماعات احمللية، فكل املراجع املتوفرة خاصةاب احمللية اخلاصةعدم توفر املراجع 1.

 .األجنبية
 .صعوبة حصر املوضوع نظرا لتداخله مع مواضيع أخرى هي بدورها واسعة2.
 .صعوبة احلصول على املعلومات واإلحصائيات من املديرية العامة للضرائب حبجة السرية3.
هيك عن تناقض انلطابع العام، اب جلماعات احمللية وإن وجد بعضها فتتسماب ائيات اخلاصةنقص اإلحص4.

 .وتعدد مصادرها املعلومات
 . عدم إعطائنا معلومات واملراجع واملصادر املتعلقة ابملوضوع يف جانب تطبيقي5
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 :متهيد

 عرب التطور يف أخذت مث احلرب، يف املنهزم على املنتصر يفرضها جزية شكل يف القدم منذ الضريبة عرفت لقد
 اليت العامة اإليرادات مصادر وأهم أقدم من تعترب فهي العامة، السلطة وجود مع وعرفت وجدت حيث التاريخ
 تطور مع مفهومها تطور وقد الضرائب، وكذلك والرسوم كالدخل ودورية منتظمة بصفة الدولة عليها حتصل

 أهم إحدى أصبحت الدولة خزينة لتغذية وسيلة جمرد كانت فبعدما اقبةاملتع واالقتصادية السياسية وظائفها
 على احملافظة خالهلا من يتم وسيلة أهم متثل اهنا أحد على خيفى ال حيث الدولة، عليها تعتمد اليت املالية الوسائل

 .عام بشكل االقتصاد وتوجيه االنكماش التضخم، معاجلة االقتصادي، االستقرار
 اإليرادات مصادر من كمصدر كبرية أمهية الوسطى العصور يف خاصة وبصفة املاضي يف تلحت الرسوم وكانت
 نفقاهتا متويل يف الدولة تستخدمها مث ومن منتظمة دورية بصفة الدولة خزانة تدخل أبهنا وتتميز للدولة العامة
 .العامة املنافع وحتقيق العامة

 هذا قسمنا فقد والرسوم الضريبة مبوضوع اإلحاطة من متكننا اليت الرئيسية النقاط إىل التعرض سنحاول ولذلك
 الفين التنظيم فيه سنتناول الثاين املبحث أما الضريبة، ماهية :األول املبحث يتضمن :مباحث ثالث إىل الفصل
 .الرسوم حول مفاهيم إىل سنتطرق الثالث املبحث ويف للضريبة
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 .الضريبة ماهية :األول املبحث

 األساسي العنصر طويلة فرتات خالل شكلت حيث العامة، اإليرادات مصادر وأبرز أقدم من الضرائب عتربت
 التنمية حتقيق يف للمسامهة كأداة الدولة تتخذها اقتصادي متغري تعد كما واملالية، العلمية والدراسات األعمال، يف

 .االقتصادية
 .وخصائصها الضريبة تعريف :األول املطلب

 .وخصائص تعاريف عدة تتضمن أهّنا يتضح العامة، املالية الضرائب كتاابت يف الضريبة تعريف اءابستقر 
 .الضريبة تعريف :أوال

 :منها نذكر للضريبة مفاهيم عدة هناك
 :األول التعريف

 منه مسامهة يةائهنّ  بصورة احمللية العامة اتاهليئ إحدى إىل أو الدولة إىل جربا الفرد يدفعها مالية فريضة هي الضريبة
 1الضريبة دفع مقابل خاص نفع عليه يعود أن دون العامة واألعباء التكاليف يف

 :الثاين التعريف

 2عامة أهداف حتقيق بغرض مقابل ودون الدولة حتددها واّنئي إلزامي مايل اقتطاع هي الضريبة
 :الثالث التعريف

 العامة السلطات إىل أدائها على اعتباريني أو بعينيط أفراداو  كان سواء   األشخاص جترب نقدية فريضة الضريبة
 3العامة املنفعة ألجل مقررة لقواعد وفقا معني مقابل ودون اّنئية  بصفة

 :الرابع التعريف

 وذلك مقابل وبال اّنئية بطريقة لقدراهتم وفقا املكلفني على الدولة تفرضه جربي نقدي اقتطاع عن عبارة الضريبة
 4.الدولة أهداف لتحقيق مةالعا األعباء لتغطية

 " :كاآليت وهو للضريبة واملناسب الشامل التعريف استخالص أو استنباط ميكن الذكر سابقة التعاريف خالل ومن

                               
  115ص ،  2000مصر، للنشر، اجلديدة الدار اإلسكندرية، جامعة العامة، املالية يف الوجيز انشد، عديل سوزي 1
  08ص ،  2الطبعة اجلزائر، نون،عك بن اجلامعية، املطبوعات ديوان املركزية، الساحة املؤسسات، جباية بوزيدة، محيد 2
 49ص  ،  1988اجلامعية، املطبوعات ديوان العامة، املالية اقتصادايت القاضي، حممد احلميد عبد 3
 .47، 1999، 1 الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الصفا دار العامة، املالية احلاج، طارق  4
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 االقتطاع وهذا القانونية، للقواعد وفقا الدولة به تقوم اّنئية وبصفة مقابل بدون إجباري نقدي اقتطاع هي الضريبة
 املنفعة لتحقيق استخدامه بغرض التكليفية قدراهتم حسب )اعتباريني ( ومعنويني نيطبعي أشخاص أموال من يكون
 ." العامة
 :الضريبة خصائص :اثنيا

 :اآليت النحو على للضريبة األساسية اخلصائص حتديد ميكننا الذكر سالفة التعاريف خالل من
 كان ما عكس نقود شكل على دفعت أي نقدي اقتطاع احلديث العصر يف الضريبة :نقدي اقتطاع الضريبة 1-
 .عينا تدفع الضرائب كانت أي والوسطى، القدمية العصور يف املال عليه
 وهذا اّنئية بصفة املكلفون يدفعها ولكن هبا املطالبة أو اسرتجاعها ميكن ال أي :هنائية بصفة تدفع الضريبة 2-

 1(املدة ايةهنّ  يف فوائد وجود مع قيمة ابسترياد للمقرتض حيق حيث القرض عن يقرضها ( ما
 الدولة، هبا متتع اليت السيادة أعمال من عمال يعدان وقرضها الضرائب جباية إن :جربا وتدفع تفرض الضريبة 3-
 ولكن حتصيلها، وكيفية السعر حتديد انحية من للضريبة القانوين النظام بوضع تنفرد أبن عليها يرتتب ما وهذا

 ما وهذا اجلربي التنفيذ وسائل إىل اللجوء حتما الضريبة دفع عن الفرد امتناع عند الدولة أن اإلجبار من املقصود
 .العامة اإليرادات عن يفرقها
 فالفرد معني، نفع مقابل على احلصول اشرتاط دون للدولة تدفع الضريبة أن أي :مقابل بدون تدفع الضريبة 4-
 .للدولة العامة األعباء يف مسامهته خالل من وذلك اجملتمع أفراد أحد ابعتباره الضريبة يدفع
 املنفعة حتقيق هبدف الكالسيكي االقتصاد يف تفرض الضريبة كانت :العامة املنفعة سبيل يف تدفع الضريبة 5-

 جهة ومن للسلع، وإنتاج وتعليم وصحة أمن من االجتماعي الطابع ذات اخلدمات متويل طريق عن العامة،
 األساسية املوارد من أهّنا إذ آخرا دورا هلا أضيف حديثا أهنه غري احملدودة، ةالدول أدوار لتغطية موارد ختصيص

 واالقتصادية االجتماعية أهدافها حتقيق إىل كذلك لتصل ونفقاهتا، أعبائها ( تغطية يف عليها تعتمد اليت للدولة
 2للدولة العامة السياسة إطار يف والسياسية

 على جمرب هو بل دفعها يف حرا ليس الفرد جربي اقتطاع عن عبارة الضريبة :إكراهي جربي طابع الضريبة 6-
 .للدولة دفعها

                               
 .41ص نشر، سنة بدون اإلسكندرية، امعية،اجل الدار العامة، املالية البطريق، أمحد يونس 1
       122ص 121ص ،  2003اإلسكندرية، والنشر، للطباعة الفتح العامة، املالية مبادئ اله، عوض حسني زينب 2
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 الضريبة قواعد :الثاين املطلب

 سارية  ( Adam Smith)مسيث آدم االقتصادي إىل تعود قواعد هي الزالت القواعد وهذه "األمم ثروة " كتابه يف
 :يلي فيما تتلخصو  قواعد أربعة على غالبا ترتكز وهي اآلن حد إىل أمهيتها
 :املقدرة يف واملساواة العدالة قاعدة 1-

 الذين دخل مع تناسبا مبعىن التكلفية قدراهتم حسب احلكومية النفقات يف يسامهوا أن دولة كل موظفي على
 وتكون األفراد، مجيع على للضريبة املايل العبء يوزع أن جيب القاعدة هلذه ووفقا الدولة، محاية حتت به يتمتعون
 بنفس مطالبون الضريبة بدفع املكلفني أن  تعين ال فالعدالة وابلتايل لدخله وفقا الدولة نفقات يف الفرد مسامهة

 التكليفية القدرة حسب وذلك للدولة العامة األعباء يف والطبيعيني املعنويني األفراد كل مشاركة تعين وإمنا املبلغ
 توزيع يف التفاوت من واحلد العدالة مبدأ لتحقيق املثلى األداة عديةالتصا الضريبة يف املاليون املفكرون أوجد وقد

 .1الدخول
 :والوضوح اليقني قاعدة 2-

 إلزامية الضريبة كون عشوائية، وليست يقينية تكون أن بدفعها، فرد كل يلزم منها جزء أو الضريبة تكون أن جيب
 واإلعفاءات حتصيلها ومواعيد ووعائها نسبتها حيث نم الضريبة معامل فيه حيدد لقانون املركزية السلطات حتددها
 النصوص كانت إذا إال أييت ال وهذا هبا، القانونية ابلنصوص اتمة دراية على هبا املكلف يكون حىت هبا، اخلاصة

 2(والتغيري للتبديل عرضة وليست واثبتة ( مستقرة التشريعية
 :التحصيل يف املالئمة قاعدة 3-

 ابلضريبة للمكلف مالئمة األكثر نراه أن ميكن الذي النمط وحسب الفرتة يف ةضريب كل حتصل أن جيب
 جيب أي الضرائب جباية يف املالئمة مفهوم إىل الوصول ضرييب نظام كل حياول حبيث له، تيسري األكثر وابلكيفية

 .3(للضريبة اخلاضع ءالوعا حتقق موعد مع يتالءم العمومية زينة اخل إىل املمول من الضريبة دفع (موعد يكون أن
 :النفقات يف االقتصاد قاعدة 4-

  منها يدخل وما ضرائب من املكلفون يدفعه ما بني الفرق يكون أن هو اجلبائية ابلنفقات االقتصاد يف املقصود

                               
  73ص ،  1981سنة بريوت، اجلامعية، الدار العامة، املالية مبادئ بطريق، يونس اجمليد عبد 1
 .84ص نشر، سنة بدون مصر، اإلسكندرية، اجلامعة العامة، املالية إدارة عساف، املعطي وعبد العريب علي 2
       95ص ،  1985سنة بريوت، العربية، النهضة دار املالية، والسياسات العامة املالية فوزي، املنعم عبد 3
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 حتصيلها نفقات وتقل إيراداهتا تكثر اليت الضرائب فرض يتطلب األمر وهذا ممكن، مبلغ أقل يف العامة اخلزينة إىل
  إىل الدولة تضطر ال لكي األقل، والتحصيل اجلبائية أسلوب ابختيار الضرائب إدارة تسعى ( ولذلك
 .1الضرائب فرض يف التوسع

 التكاليف من التقليل هبدف مكونة بشرية طاقة يره تس الذي اآليل اإلعالم استعمال يتم احلاضر الوقت ويف
 من كبريا عددا مجعها يستدعي ضرائب فهناك تطبيقها هلالس من ليس االقتصاد قاعدة أن ف هذا من وابلرغم
 .مرتفعة مالية ونفقات أعباء يتطلب وهذا عليها العاملني
 الضريبة وأهداف أنواع :الثالث املطلب

 وهلذا الضرائب أنواع من العديد فرض على الضرائب من الالزمة اإليرادات على احلصول سبيل يف الدولة تعتمد
 .للتطبيق قابلة جتعلها أهداف هلا خلقت والتعدد النوع
 الضرائب أنواع :أوال

 االجتماعية األوضاع على الضرائب هذه أنواع من حمدد نوع اختيار يتوقف أنه حبيث للضريبة أنواع عدة هناك
 :أنواعها أهم نربز يلي وفيما والسياسية واالقتصادية

 :املتعددة والضرائب املوحدة الضرائب 1-
 :النظامني أحد على الضرائب لفرض سياستها يف عادة الدولة تعتمد

 األهداف حتقيق خالله من تسعى الضرائب من واحدا نوعا الدولة تفرض وهنا :املوحدة الضرائب نظام -
 ميكن هنا الضريبة من نوع أي فرض دون الدخل ضريبة بفرض مثال الدولة اكتفت فإذا اهتمامها، جمال الضريبة

 2(املوحدة الضريبة نظام بقتط (الدولة هذه أن  القول
 تكون حبيث والعقارات الشركات ضريبة مثل الضرائب من األخرى األنواع بعض لفرض الدولة تلجأ لكن

 ابخنفاض املوحدة الضرائب نظام ويتميز الدخل متحصالت مع مقارنة يلةئوض حمدودة األخريين نوعني متحصالت
 .هلم واالجتماعية االقتصادية الظروف راعاةوم املكلفني بني التمييز على والقدرة تكاليفه،

                               
  08-07 ص ، 2004 .  اجلزائر جامعة التسيري، وعلوم اقتصادية علوم كلية وضرائب، حماسبة لطلبة مقدمة منشورة، غري حماضرات حممد، جوزي بن 1

 2003 سنة
  25ص ،  1997،  2الطبعة عمان، الصفاء، دار ضرائب وحماسبتها، وآخرون، زكراي وليد   2
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 الدولة تفرض فمثال خمتلفة مصادر على الضرائب من متعددة أنواع يفرض حيث :املتعددة الضرائب نظام -
 ...وهكذا اإلنتاج على وضريبة التداول على وتفرض الدخل عل ضريبة
 تطبيق يف مرونة من به يتميز ملا نظرا راحلاض الوقت يف وخاصة املتعددة الضرائب بنظام الدولة أتخذ وعادة

 .نذكرها سوف اليت للضريبة واالجتماعية االقتصادية واألهداف الدولة سياسات
 :املباشرة غري والضرائب املباشرة الضرائب 2-
 :أمهها من املباشرة وغري املباشرة الضرائب بني للتفرقة معايري عدة هناك
 الضريبة دافع كان إذا مباشرة ضرائب إىل املعايري هذه إىل وفقا رائبالض تصنف حيث الضريبة، عبء نقل معيار

 .اّنئية بصفة عليه تستقر بل لغريه عباها نقل يستطيع ال
 أمثلة ومن آخر، مكلف من وحتصيلها عباها نقل الضريبة دافع استطاع إذا املباشرة غري الضريبة تعترب بينما

 قيمتها إبضافة بدوره يقوم والذي التاجر أو املنتج قبل من دفعها يتم حيث املبيعات ضريبة املباشرة غري الضرائب
 وليس للسلعة املستهلك على استقر قد يكون النهائي هان عبئفإ وابلتايل للمستهلك، املقدمة واخلدمة السلعة إىل

 .الدخل ضريبة املباشرة الضرائب أمثلة ومن الضريبية اجلهات إىل بدفعها قام الذي الشخص على
 املادة تتصف املباشرة فالضرائب الدوام معايري املباشرة وغري املباشرة الضرائب بني للتفرقة األخرى املعايري نم

 1.عرضي الدخل مصدر تكون املباشرة غري الضرائب أما والثبات، ابلدوام هلا ( اخلاضعة
 :األموال على والضريبة الشخصية الضريبة 3-
 متزوج كونه مثل واملالية االجتماعية املكلف حالة فرضها عند يراعى اليت ائبالضر  أبانّ  الشخصية الضرائب تعرف

 للعدالة حتقيقا أكثر ضريبة أن لنا يتضح حبيث الدخل ضريبة الضرائب من النوع هذا على األمثلة ومن أعزب أو
 أساسا اخلاضعة ملادةا أو الدخل من تتخذ ألهّنا العينية الضريبة عليها يطلق ما هناك األموال على الضريبة أما

 ضريبة اجلمروكية، الضرائب أمثلتها ومن واالجتماعية االقتصادية املكلف لظروف التمييز أو مراعاة دون الحتساهبا
 محاية مثل الدولة إليها تسعى اليت واالقتصادية االجتماعية األهداف حتقيق أو ابملرونة تتميز أهّنا حبيث املبيعات،

 .املستوردة السلع على اجلمروكية الضرائب بفرض احمللية الصناعات
 
 

                               
  09ص،عمان والتطبيق، النظرية بني الضرائب حماسبة الشهاوين، اله عطاء فارس ملشاعلة، حمفوظ انصر، أبو حممد 1
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 :التصاعدية والضرائب النسبية الضرائب 4-
  اليت فهي " :أخرى وبعبارة هلا اخلاضعة املادة تغري رغم اثبت سعرها يكون اليت هناأب النسبية الضريبة تعرف
 1(الوعاء هذا قيمة كانت ومهما الضريبة، وعاء من اثبتة بنسب سعرها (. يكون

 جلميع ابلنسبة وواحد اثبت السعر هذا فيكون % 10 وبسعر الثورة أو الدخل على ضريبة تفرض أن :ذلك لمثا
 .املتغرية أو الثابتة أو الكبرية أو الصغرية الدخول

 املادة بزايدة سعرها يزداد أي الضريبة وعاء قيمة بتغري سعرها يتغري اليت أبهنا التصاعدية الضريبة تعرف كما
 .2اهل اخلاضعة

 ...الثالثة % 20 و الثانية % 15 و األوىل % 10 وبسعر الثروة أو الدخل على ضريبة نفرض أن :ذلك مثال
 تزايد من أكرب بنسبة عادة الضريبة حصيلة وتزيد الضريبة وعاء قيمة ابختالف خيتلف التصاعدية الضريبة فسعر
 .التنازل طريق عن التصاعد ائح،ابلشر  التصاعد :ابلطبقات التصاعد :ويتفرع الضريبة وعاء قيمة

 .اإلعفاءات طريق عن التصاعد
 :الضرائب أهداف :اثنيا

 فرض من النهائي اهلدف ليس هذا أن  إاله العام لإليراد هاما مصدرا تعترب أنواعها اختالف على الضرائب إن
 ختتلف وقد االقتصادية، اجملاالت مجيع يف تدخلها معه وزاد للدولة املايل النشاط زاد ما بعد خاصة الضرائب،
 اليت األدوات من أداة تعترب أهّنا كما دولة كل تعيشها اليت الظروف حسب ألخرى دولة من الضريبة األهداف

 :التالية األهداف لتحقيق الدولة تستخدمها
 :املالية األهداف 1-

 الوفاء هلا تضمن بصورة لدولةل املالية املوارد بتوفري تسمح الضريبة أن  أي العامة األعباء تغطية هبا ويقصد
 وعلى العامة اخلدمات على اإلنفاق متويل أي اجملتمع لألفراد املطلوبة اخلدمات على االتفاق اجتاه ابلتزاماهتا

 3.اخل...الطرق وشق واجلامعات واملستشفيات السدود كبناء ( احلكومية ( اإلدارة استثمارات
 :االقتصادية األهداف 2-

                               
       104ص ،  1998عمان، البيارق، دار الضرييب، والتشريع العامة ةاملالي عناية، غازي 1
 105ص ،،مرجع نفسهالضرييب  والتشريع العامة عناية، املالية غازي 2

      12 ص سابق، املؤسسات ، مرجع جباية بوزيدة، محيد 3
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 التنموية والستثمارية ا اإلنتاجية مشاريعها على الدولة نفقات متويل يف للضريبة صادياالقت اهلدف يتمثل
 كوسيلة فأصبح ذلك تعدى بل العامة امليزانية موازنة بعملية متعلق فقط مايل هدف ذات تعد مل بذلك وهي

 فعندما الرأمسالية للدول لنسبةاب االقتصادية الدورة عرب االستقرار لتحقيق أداة تعد فهي االقتصادية التنمية لتحقيق
 منها جديدة أنواع فرض يف توسع أو معدالهتا برفع سواء   الضرائب فرض زايدة إىل تعمد التضخم حماربة الدولة تريد

 وزايدة الضرائب معدالت ختفيض إىل الكساد فرتات يف تلجأ كما السوق، يف الزائد النقد كمية امتصاص بغرض
 التنموية املشاريع زايدة قصد الرأمسايل األفراد طرف من االستهالكي سواء   اإلنفاق تشجيع قصد منها اإلعفاءات

 التشغيل مستوى عند الكلي العرض مع الكلي الطلب توازن ايةهّ نال يف هذا على ترتب و فيها التوسع أو
 .1الكامل

 تعود اليت الصناعات بعض تشجيع أو معني اقتصادي نشاط لتشجيع الضرائب استخدام ميكن كما
 وختفيضات إعفاءات منح طريق عن وهذا النائية املناطق يف االستثمار وتشجيع الوطين، االقتصاد على ابلنفع
 ألجنبية، املنافسة ةالناشئ الصناعات بعض حلماية الدولة تستخدمها اليت الوسائل من تعترب فهي وبذلك ضريبية
 وتشجع االسترياد من احلد أجل من املستوردة لعوالس املنتجات على ولضرائب ا الرسومرض ف زايدة وبذلك

 .التصدير
 ختفيض عملية تعترب حيث املال، رأس عنصر لزايدة كوسيلة الضريبة استخدام ميكن هذا إىل ابإلضافة

 سندات عوائد على الضريبية اإلعفاءات تقدمي أو االستثمار على الضريبة أو االدخارية الودائع على الضرائب
 وتعد القومي، االستثمار قيام على يساعد وابلتايل القومي، االدخار عملية تشجيع شأنه من امه عامل التنمية
 جلذب مهم عامل عنها الضرائب ختفيض أو األجنيب االستثمار جلب خيص فيما الضريبية اإلعفاءات تقدمي عملية
 أخرى جهة ومن جهة من القومي االستثمار عملية تشجيع على يساعد الذي األمر األجنبية، األموال رؤوس
 والوصول احمللي القومي الناتج يف منو السابقة العوامل هذه عن ويرتتب تكنولوجية، تغريات حدوث إىل يؤدي

 . 2الرفاهية أعلى مستوى إىل ابجملتمع
 
 

                               
 . 13ص سابق، املؤسسات ، مرجع جباية بوزيدة، محيد 1

       178ص ، 2000،دمشق ،زهران دار العامة، املالية اللوزي، سليمان خليل علي 2
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 :االجتماعية األهداف 3-
 حبيث التكاليف، حتمل يف األفراد بني واملساواة املالية األعباء توزيع يف العدالة حتقيق الضريبة تطبيق من اهلدف ن إ

  وأن ،)التكلفية املقدرة ( الدفع على مقدرته وبني ضرائب من الفرد يدفعه ما بني تناسبا هناك يكون
 1االقتصادي املوقف نفس يف آخر وفرد فرد يدفعه ما بني األعباء هذه تتناسب

 :منها نذكر أهداف عدة هلا ن أ كما

 .منه احلد أو النسل تشجيع -

 .الطبقات بني الفوارق حتليل بقصد والثروة الدخل توزيع إعادة -

 اإلسكان قطاع يف املستثمرين إعفاء أي االستثمار على الدولة ابعتماد وذلك السكن مشكلة حبل املسامهة -
 .اجملال هذا يف لتشجيعهم الضرائب من

 .املنخفضة الدخول يذو  على توزيعها إعادة هبدف املرتفعة الدخول ذوي على ضرائب تفرض -

 والتبغ، كالكحول الضارة السلع بعض استهالك حماربة أو اجتماعيا فيها املرغوب السلع استهالك تشجيع -
 معدل بتخفيض منه احلد أو النسل بتشجيع وتقوم السلع، من النوع هذا على مرتفعة ضرائب بفرض وذلك

 .األطفال عدد ارتفع كلما إلعفاءاتا هذه وتزيد األطفال من قليل عدد ينجبون للذين الضريبة
 كما ات،الفئ ملختلف الشرائية القدرة أساس على الضريبة ضبط خالل من االجتماعية العدالة حتقيق تتمثل كما

 على واحلفاظ ) احلليب اخلبز، ( الواسع االستهالك ذات السلع واستهالك وإمكانية ابحملافظة تساهم الضريبة أن
 .العمومية الصحة
 :السياسية هدافاأل 4-

 استعمال ويتمثل العامة واالجتماعية االقتصادية التنمية مبخططات مباشر بشكل مرتبطة أصبحت الضريبة أن  أي
 حماربة يف الضريبة وتستخدم املتقدمة، الدول بني التجارية احلروب يف احلال هو كما السياسية لألهداف الضريبة
 يتمثل 1995 لسنة املالية وقانون اجلهوي، التوازن سياسة حتقيق جلأ من أيضا تستعمل كما االجتماعية الطبقة

 األموال رؤوس جلب وابلتايل املناطق هبذه والعمل االستثمار امتيازات مينح املعزولة الصحراوية املناطق إنعاش يف
 2(الشاملة االقتصادية التنمية إطار يف االقتصادية النشاطات لتشجيع (.  العاملة واليد

                               
 .89ص ،  2008،   02الطبعة بريوت، اجلامعية، املعرفة دار املايل، الضرييب التشريع شيخة، رشدي مصطفى 1
 100،ص1988،   02الطبعة اجلامعية، املطبوعات ديوان ،اجلزائر املالية، اقتصادايت الرويين، صاحلـ   2
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 للسياسة فبالنسبة واخلارجي الداخلي املستوى على السياسية الناحية من يستخدم للضريبة السياسي اهلدف
 االقتصادية اتالفئ أو الطبقات مواجهة يف سياسيا املسيطرة القوى لصاحل كأداة الضريبة تستخدم الداخلية
 اخلارجية للسياسة ابلنسبة أما الطبقات، من غريها على املالية األعباء من قسط أكرب إبعطائها وذلك األخرى

 مالية مجركية رسوم تفرض حيث األطراف، متعددة أو الثنائية الدولية االتفاقيات خالل من الضريبة تستخدم
 1(الدولية العالقات على مباشرة يؤثر وهذا األخرى، الدول ملنتجات خفضها (. مقابل الدول بعض ملنتجات

 :لضريبةل االقتصادية اآلاثر :الرابع املطلب
 .مباشرة وآاثر مباشرة غري آاثر :أساسيني نوعني إىل للضريبة االقتصادية اآلاثر تنقسم

 املباشرة غري االقتصادية اآلاثر :أوال
 يتمثل الذي الضرييب العبء بنقل املتعلقة املشاكل ابلضريبة، املتعلقة املباشرة غري االقتصادية ابآلاثر يقصد

 :يلي فيما النقاط هذه وسنعرض جزئيا أو كليا الضرييب العبء من والتخلص اوانتشاره الضريبة استقرار يف

 فإذا هلا، احلقيقي الضرييب العبء يتحمل من شخص حتديد يف الضريبة استقرار يتمثل :الضريبة استقرار -1
 الظاهرة هذه تثري الو  للضريبة، املباشر االستقرار تسمى الظاهرة هذهن فإ الضريبة قيمة ائياهنّ  القانوين املكلف حتمل

 إىل الضريبة نقل من القانوين املكلف متكن إذا أما يدفعها، ملن الصايف احلقيقي الدخل من تقلص ألهّنا صعوبة
 من العديد تثري الظاهرة وهذه للضريبة املباشر غري ابالستقرار تسمى الظاهرة (. هذه فإن آخر، شخص

 2.الصعوابت

 الضريبة، دين من دفعه ما مبقدار ابلنقصان هابعبئ النهائي الضريبة كلفامل دخل يتأثر :الضريبة انتشار -2
 االستهالكية، ابلسلع يزودونه من دخول تتناقص وابلتايل االستهالك، على إنفاقه يف مباشرة بصورة يؤثر وذلك
 ابلسلع ميزودوهنّ  من دخول يف إنقاص ميثل وهذا االستهالك، على إنفاقهم تقليل إىل ابلتبعية ذلك ويؤدي

 انتشار نأ  إال استهالكاهتم، حجم على مباشرة بصورة وتؤثر املكلفني بني الضريبة تنتشر وهكذا االستهالكية،
 وتؤدي االنتشار حدة من لتخفف معينة وعوامل ظروف تتدخل ما عادة ولكن ايةالهنّ  ما إىل يستمر ال الضريبة

 .فاعليته على القضاء إىل
 :يلي فيما انتشارها وبني ) استقرارها ( الضربة عبء نقل ظاهرة بني الفرق حتديد ميكن وبذلك

                               
       35ص نشر، سنة بدون الكويت، جامعة العام، االقتصاد مبادئ دراز، يداجمل عبد حامد 1
       168ص ،  2004اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة اهلومة دار ، الضرائبو  اجلباية اقتصادايت حمرزي، عباس حممد 2
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 اخلاص، استهالكه القانوين املكلف ينقص أن الضروري غري من جيعل ) استقرارها ( الضريبة عبء ثقل أن  -
 .عنده تستقر الذي الفرد على الضريبة انتشار يضع بينما

  كافة فتشمل الضريبة انتشار ظاهرة أما فقط، لضرائبا لبعض ابلنسبة ممكنا يكون الضريبة عبء ثقل ن إ -
 .1الضرائب أنواع

 بنقل إما منها التخلص حماولة إىل يدفعه هبا، املكلف على ائعب الضريبة متثل :الضريبة عبء من التخلص-3
 من التخلص حماولة إىل الفرد يدفع والذي كلية أو جزئية بصورة عباها من التخلص أو آخر شخص إىل العبء
 عندما خاصة، بصورة عباها بثقل إحساسه أن  كما منها، مباشرة عليه يعود خاص مقابل وجود عدم وهو عباها
 التخلص حماولة إىل الطرق بكل يسعى جتعله مرتفعة، معدالهتا تكون عندما أو الضرائب من ابلعديد حممال يكون
 ألحكام خمالفة وحيدث مسموح غري وختلص " الضرييب التهرب " ويسمى القانون خيالف ال مسموحا ختلصا منها

 ."الضرييب الغش" ويسمى اجلبائي التشريع
 املكلف لكن الشراء، أو كالبيع معني تصرف على تفرض أن الضرييب رب ابلته يقصد :الضرييب التهرب .أ

 يقوم ال إذ سلبيا يكون فتصرفه هلا، املنشأة الواقعة حتقيق عدم على يعمل الضريبة دفع عدم يف منه ورغبة ابلضريبة
 انتهاك أو خمالفة دون جزئيا أو كليا الضريبة عبء من التخلص يعين الضرييب ربفالته الشراء، أو البيع بواقعة

 عدمه من تصرف أبي القيام يف حريته أن  ابعتبار الدستورية حقوقه من حقا املكلف يستخدم حيث القانون
 .2عليه حيتال أو القانون ينتهك مل ألنه نظرا تصرفه عن ابلضريبة املكلف يسأل ال مث ومن دستوراي، مضمونة تكون

 أداء وجتنب التحايل هبدف تتم اليت واملمارسات السلوكيات تلك الضرييب ابلغش يقصد :الضرييب الغش .ب
 حتقق يفرتض املعىن هبذا الضرييب فالغش مشروعة غري ممارسات كلها أهّنا أي القانون إطار خارج وهذا الضريبة
 اإلعفاءات من ابالستفادة جزئيا أو كليا دفعها من يتهرب ابلضريبة املكلف أن إال ابلفعل، للضريبة املنشأة الواقعة

 .القانون وثغرات الضريبية
 غري تصرفا يعد الضرييب الغش أن  يف الضرييب، والتهرب الضرييب الغش ظاهرة بني التفرقة جوهر يتجلى وبذلك

 املكلف جانب من احتيالية طرق ابستخدام رع املش وإدارة القانون لروح انتهاك ألهنه احرتام عدم وميثل مشروع،
 .الضريبة عبء من التخلص بقصد ابلضريبة
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  التصرحيات هذه مضمون يف الكذب تعمد أو الضرييب التصريح تقدمي عن االمتناع الضرييب، الغش صور ومن
 .ابلضريبة للمكلف املايل املركز حقيقة أو الضرييب الوعاء قيمة عن صحيحة غري بياانت وتقدمي

 للضريبة املباشرة االقتصادية اآلاثر :اثنيا
 بشأن اآلراء واختلفت معني مكلف على الضريبة عبء استقرار بعد للضرائب املباشرة االقتصادية اآلاثر تنشأ

 قد الضريبة عبء أن  من لرغماب اأبهنّ  القول إىل االقتصاديني بعض ذهب فقد الدقة، وجه على اآلاثر هذه حتديد
 من املقتطع اجلزء لتعويض املمكنة الطرق بكافة اإلنتاج زايدة إىل يدفع قد هذا فإن هبا املكلف على ثقيال يكون
 .والنوعية احلجم حيث من وإنتاجهم األفراد نشاط يف الضريبة أثر حيدد الذي وهو املكلف دخل

 وغري اخل،...واالستثمار واالدخار واإلنتاج املستهلك النمط على ةاملباشر  الضرائب آاثر أن  األمر حقيقة ويف
 :أبمرين يتحدد االقتصادية كاتالسلو  من

 املستحقة الضريبة مبلغ مقدار :أوهلما
 .الضرائب حصيلة الدولة فيها تستخدم اليت األوجه :اثنيهما

 وأخريا الدخل وتوزيع واإلنتاج واالدخار االستهالك على الضرائب أتثري يلي ما يف سنتناول ذكرانه ما على وبناء  
 .األسعار على
 :واالدخار االستهالك على الضرائب آاثر :أوال
 1(املفروضة الضرائب ونوعية الدخل حلجم تبعا واالدخار االستهالك على الضرائب آاثر تتباين (.
 :الدخل حلجم تبعا واالدخار االستهالك على الضرائب أاثر .1
 هي الصغرية للدخول فبالنسبة الكبرية الدخول وبني احملدودة الصغرية الدخول بني التمييز نناميك احلالة هذه يف

 خيصص ما غالبا الدخول هذه أن  حيث الضرائب، إزاء زائدة حبساسية وتتمتع املفروضة، ابلضرائب التأثر سريعة
 يقلل منها ابالقتطاع الصغرية خولالد على للضرائب السليب التأثريفإن  ولذا االستهالك، على لإلنفاق معظمها

 الدخول ةئلف االستهالكية احلدية امليول ارتفاع ذلك ويساعد هبا احملتفظ اجلزء من يقلل وابلتايل ادخارها من
 الدخول أصحاب ألن عليها املفروضة للضرائب السليب التأثري فإن الكبرية للدخول ابلنسبة أما احملدودة، الصغرية
 حساب على االستهالك يف فيستمرون استهالكهم معدالت وثبات استمرارية على افظونحي ما غالبا الكبرية

 .الدخل ملعيار تبعا االدخار واخنفاض االستهالك زايدة يف تتمثل الضرائب أاثر فإن أمل وبعبارة االدخار
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 .الوعاء لنوعية تبعا واالدخار االستهالك على الضريبة أاثر .2
 :وهي الضرائب من جمموعات 3 بني منيز احلالة هذه يفو

 .التصاعدية الضرائب -رأمسالية ال الضرائب -الرتفيهية الضرائب
 الكمالية السلع هبا ونقصد الرتفيهية األغراض ذات السلع على عادة تفرض اليت الضرائب هي الرتفيهية فالضريبة

 ما وهذا إليها امللحة احلاجة وعدم اانّ أمث الرتفاع نظرا استهالكها حفظ إىل الضرائب تؤدي ما وغالبا الضرورية وغري
 .اإلنفاق الخنفاض وذلك االدخار ارتفاع إىل يؤدي

 .واملدخرات االستثمارات األموال رؤوس على تفرض اليت الضرائب تلك هبا فيقصد الرأمسالية للضرائب ابلنسبة أما
 إىل تؤدي عادة فهي املالية األوراق حأراب على الضرائب مثال جند واملدخرات االستثمارات على للضرائب فبالنسبة
 يف أبمواهلم التمتع من أنفسهم حبرمان يتحملوانّ  اليت التضحية بني يوازنون املدخرين ألن نظرا لالدخار امليل خفض
 على االستهالك زايدة إىل يدفعهم مما هبا احملتفظني مدخراهتم من املتناقصة املنفعة وبني االستهالكية احلاجات اقتناء
 .االدخار من أفضل عليه أمواهلم وإنفاق فاالستهالك ومنه ويقل فيتناقص االدخار، ابحس
 إىل تؤدي وهي األموال رؤوس تلك دخول من تدفع غالبا فهي األموال، رؤوس على الضرائب خيص فيما أما

 مادامت تلك اهلمأمو  برؤوس احتفاظهم من املنفعة حتقيق لعدم نظرا لالستهالك امليل وزايدة لالدخار امليل خفض
 .1هبا حمتفظون وهم ابالقتطاع تتناوهلا الضرائب

 تصاعد مع تتصاعد الضرائب هذه أن  فنجد واالدخار االستهالك على التصاعدية الضرائب أاثر إىل نصل وأخريا
 .منها املدخر يقل وابلتايل كبرية مبالغ منها فتتقطع عالية الدخول كانت كلما عالية تكون وابلتايل الدخل

 
 :اإلنتاج على الضرائب أاثر :اثنيا

 الضريبة فرضت فإذا األسوء، أو األحسن حنو عليه فتؤثر ابلضريبة املرتبط اإلنتاج حجم يف النقصان أو الزايدة نإ
 فرضت إذا وأما ممكن ربح أكرب وحتقيق اإلنتاج، تكاليف اخنفاض إىل فسيؤدي املنتجة الوحدات على ختفضه
  يف االرتفاع يليه مث اإلنتاج تكاليف ارتفاع إىل فسيؤدي املنتجة لوحداتا على (. عالية ضريبة

 2( األسعار
 :خالل من اإلنتاج على الضريبة وتؤثر

                               
 .172 ص ، مرجع سابق،  الضرائبو  اجلباية اقتصادايت ، حمرزي، عباس حممد 1

  164ص سابق، مرجع الضرييب، والتشريع العامة املالية عناية، غازي 2



 عموميات حول اجلباية                            :لو األ الفصل

~ 15 ~ 

 

 .اإلنتاج حجم على أتثريها -

 .اإلنتاج عوامل على أتثريها -

 .االستثمار على أتثريها -
 وطريق مباشر بطريق الكلي اإلنتاج محج على أتثريها الضرائب متارس :اإلنتاج حجم على الضرائب آاثر-1

 .مباشر غري
  استطاع فإذا اإلنتاجية، العمليات من املتحقق الربح معدل يف التأثري خالل من يكون :املباشر للتأثري ابلنسبة
 يف زايدات شكل يف املستهلكني إىل منتجاهتم على املفروضة الضريبة عبء نقل األموال رؤوس أصحاب املنتجون

 وتفسري ويتضاعف اإلنتاج يزيد حيث اجيابيا سيكون الكلي اإلنتاج حجم على الضرائب آاثر فإن جاهتم،منت أمثان
 يف أما اإلنتاج، حقول يف أمواهلم رؤوس التوظيف من وسيزيدون استثماراهتم من سيضاعفون املنتجني أن ذلك
 أاثر فإن املستهلكني إىل منتجاهتم ىعل املفروضة الضرائب عبء حتويل املنتجون يستطع مل إذا املقابلة احلالة

 توظيف وخفض إنتاجهم خفض املنتجون سيحاول حيث سلبيا، سيكون الكلي اإلنتاج حجم على الضرائب
 .اإلنتاجية عملياهتم يف أمواهلم

 رأى إذا أهنه ذلك وتفسري اإلنتاج حجم إنقاص إىل يؤدي االستهالك حجم على :مباشر الغري للتأثري ابلنسبة أما
 العمليات يف أمواهلم توظيف سيقللون مفإهنّ  منتجاهتم، واستهالك شراء على يقبلون ال الناس أن  نتجونامل

 .السوق يف الكلي اإلنتاج حجم من يقلل مما اإلنتاجية
 
 املال رأس يف املتمثلة اإلنتاج عوامل على آاثرها متثل الضرائب أن  :اإلنتاج عوامل على الضرائب آاثر-2 .

 .1والعمل
 فإذا للمنتجني، املتاحة األرابح حتقق فرص على وسلبيا إجيابيا تتوقف افإهنّ  املال رأس على الضرائب آلاثر فبالنسبة

 فإن وابلتايل يرتفع األموال رؤوس على الطلب فإن املتحققة األرابح معدالت يف زايدة الضرائب فرض على ترتب
 .الكلي احلجم زايدة إىل يؤدي مما اأيض يزيد واإلنتاج لالستثمار املعدة األموال رؤوس

 .صحيح فالعكس الثانية احلالة يف أما
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 مضاعفة على العمال حتفز إذا العمل القدرة على إجيابيا تؤثر فإانّ  العمل عنصر على الضرائب آلاثر ابلنسبة أما
 .الكلي اجلم إنتاج يزيد وابلتايل إنتاجهم فيزيد عملهم وساعات جهودهم

 الربح، معدالت على أتثريها خالل من لالستثمار امليل على الضرائب تؤثر :االستثمار لىع الضرائب آاثر .3
 على الضرائب تقليل أن  عليها، الضرائب وقلت األرابح على احلصول فرص زادت كلهما لالستثمار امليل فيزيد

 من ابلتايل ويزيد املال لرأس احلدية الكفاية عن يرفع مما استثماراهتم، مضاعفة إىل املنتجني حيفز الربح معدالت
 النقدي الكلي الطلب لتلبية اإلنتاج عرض يف الكافية املرونة حتقيق على أيضا يتوقف ولكن الكلي اإلنتاج حجم
 .عليها املرتفع
 :1الدخل توزيع على الضرائب آاثر :اثلثا

 غري أو مباشرة ضرائب كانت إذا وما املفروضة الضرائب نوعية بني التفريق خالل من اآلاثر هذه معاجلة ميكن
 .مباشرة
 فالضرائب تصاعدية، ضرائب أو نسبية ضرائب كوانّ  خالل من تكون الدخل توزيع على املباشرة الضرائب فآاثر

 وال للممولني، املالية القدرات تفاوت تراعي وال الفرضية يف الشخصية العناصر االعتبار بعني أتخذ ال النسبية
 مهما اثبتة أبسعار تفرض ألهّنا والفقراء، األغنياء بني تفرق وال هلم املعيشية العائلية عباءاأل االعتبار بعني أتخذ

 الدخول أصحاب الصغار املمولني على ائعب أشد وتعترب عنيفا، أتثريها يكون الضرائب هذه الدخول قيمة تغريت
 حساب على الكبرية الدخول وأصحاب ءاألغنيا لصاحل يكون إمنا الدخل توزيع يف املباشر فتأثريها ولذا الصغرية
 يف املساواة تكرس النسبية الضرائب فإن الفقراء، هؤالء يتحملها اليت التضحية لشدة نظرا الفقراء الصغار املمولني
 أما والفقراء األغنياء بني كبرية التضحية فوارق تبقى وابلتايل التضحية يف املساواة تكرس ال ولكنها األنصبة

 والعائلية الشخصية األعباء وكذلك للممولني احلقيقية املالية القدرات االعتبار بعني أتخذ فهي عديةالتصا الضرائب
 الدخل تصاعد مع تتصاعد التصاعدية الضرائب ألن الصغار، للممولني ابلنسبة ائعب أخف وتعترب هلم، واملعيشية
 تعترب املباشرة فالضرائب كل وعلى ابخنفاضه وتنخفض

 كبرية عائلية أعباء يتحملون والذين احملدودة الدخول أصحاب ولصاحل القومي، الدخل توزيع يف عدالة أكثر
 الكبرية للدخول ابلنسبة وخاصة كبرية منه االقتطاع نسبة تكون املال رأس على الضرائب هذه فرضت فإذا وابلتايل

  وابلتايل والفقرية الغنية اتئالف بني تفاوت حدة من فتقلل الكبرية، الدخول من أكثر تقتطع فهي مث ومن
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 1(القومي الدخل (. توزيع على اجيابيا أتثريها يكون
 الدخول أصحاب األغنياء املمولني لصاحل الدخل توزيع يف مباشرة تؤدي افإهنّ  املباشرة غري للضرائب ابلنسبة أما

 السلع كافة على فرضت إذا وخاصة واحملدودة الصغرية الدخول أصحاب الصغار، املمولني حساب وعلى العالية
 ميوهلم بسبب أكرب تضحيات احملدودة الدخول أصحاب سيتحمل حيث ابلعمومية، اتصفت إذا أي واخلدمات

 سلبيا املباشرة غري الضرائب أتثري يكون وابلتايل لالستهالك، دخوهلم معظم يوجهون مأهنّ  وخاصة االستهالكية،
 .الدخول توزيع على

 :سعاراأل على الضرائب آاثر :رابعا
 جانب من معينة وخدمات سلع على الطلب يقل وأن األفراد دخول من جزء تقتطع الضريبة أن  على يرتتب
 تستخدمه أن مبعىن الدولة، تتدخل أال بشرط السلع هذه أسعار اخنفاض إىل ذلك يؤدي وابلتايل األفراد، هؤالء
 يقل وابلتايل يقل النقدي اإلنفاق تيار نفإ معني، احتياطي تكوين أو مثال خارجية قروض تسديد يف الدولة

 تقليل إىل الدولة تلجأ حيث االنتعاش فرتات يف أما التضخم، فرتات يف وخاصة األسعار وتنخفض الطلب
 وزايدة االنتعاش من حالة حدوث إىل يؤدي مما اإلنفاق، تشجيع يف منها رغبة األفراد دخول من الضرييب االقتطاع

 أو اخلدمات أو السلع كشراء التداول جمال يف احلصيلة تلك الدولة استخدمت  إذا أما الفعال، الكلي الطلب يف
 الطلب زايدة يف املبالغ هذه يستخدمون هؤالء فإن املقاولني أو للموردين مستحقة مبالغ أو العمال رواتب دفع
 املباشرة الضرائب كل رأثأن  ابلذكر جدير هو وما األسعار، اخنفاض عدم إىل يؤدي مما واخلدمات السلع على
  اخلدمة أو السلعة مثن يف أتثريها هلا (. ضريبة فكل واحدا ليس 2األسعار على املباشرة وغري
 ( فرضها لظروف وفقا عليها تفرض اليت

 .للضريبة الفين التنظيم :الثاين املبحث
 يف ذلك كول وحتصيلها، ضريبةال بفرض املتعلقة واإلجراءات األوضاع كافة حتديد للضريبة الفين ابلتنظيم يقصد

 ضريبة فرض يف الدولة تفكري من ابتداء   وهذا الفنية املشكالت وكذا مراعاهتا الواجب االقتصادية الضوابط ظل
 بفرضها متعلق فين إجراء هو للضريبة الفين فالتنظيم الدولة، خزينة إىل هبا املكلف جانب من دفعها متام حىت معينة
 .وحتصيلها الضريبة تطبيق جمال تقديرها وطرق الضريبة وعاء ديدحت خالل من تظهر واليت
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 .تقديرها وطرق الضريبة وعاء :األول املطلب
 :تقديرها طرق إىل إضافة الضريبة وعاء حتديد حناول سوف

 :الضريبة وعاء :أوال
 الواقعة لتأسيس القواعد وحتديد الضريبة إعداد مت أساسها على اليت املادة تعيني معناه الضرييب الوعاء حتديد أن 

 .العمومية للخزينة دين ميالد على تدل اليت املنشأة
 لتطبيق ) أساس ( كقاعدة تستعمل اليت للضريبة اخلاضعة املادة ومراقبة حتديد إجراءات جمموع هو إذا فالوعاء
 .أتديتها الواجب للضريبة مبلغ حتديد أجل من خاصة تسعرية

 اإلطار هذا ويف للضريبة اخلاضعة املادة اختيار أوهلما العمليات من نوعني مومالع يف يتطلب الوعاء حتديد أن 
 من أساسا يتكون الذي االقتصادي املعيار على للضريبة اخلاضعة املادة تصنيف يف احلديثة اجلبائية األنظمة نعتمد

 1.(للضريبة اخلاضعة املادة تقدير واثنيها واإلنفاق رأمسال (. الدخل
 :الضريبة وعاء قديرت طرق :اثنيا
 وتنقسم دفعها الواجب الضريبة حتديد إىل للوصول شرط تعترب للضريبة اخلاضعة املادة أو الضريبة وعاء تقدير أن 
 :تقديرين إىل

 :املباشر غري التقدير

.اخلارجية املظاهر طريق عن التقدير
 يفزااجل التقدير

 :املباشر التقدير*

 .كلفامل من اإلقرار بواسطة التقدير

  .الغري من اإلقرار بواسطة التقدير
 :املباشر غري التقدير 1-

 .اخلارجية املظاهر بواسطة التقدير -أ

                               
 وعلوم االقتصادية العلوم املاجستري يف شهادة على احلصول مذكرة والتسيري، والتجارة االقتصاد كلية العامة، املالية اقتصاد يف أساسيات اله، عبد خبابة 1

 43 ص ، 2006موجود، غري النشر بلد الغدير، برج ريط،اق املطبعة املسيلة بوضياف، حممد جامعة التسيري،
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 يسر درجة عن تعرب اليت اخلارجية املظاهر من عدد أساس على الضريبة وعاء قيمة تقدير يتم الطريقة هذه حسب
 السيارات وعدد العمال، عدد عمله، حمل أو ول،املم لسكن االجيارية ابلقيمة االستدالل مثال فيمكن املكلف،

 .اخل...ميلكها اليت
 وإذا خصوصا الضريبة دفع من والتهرب الغش حاالت من والتقليل التطبيق يف ابلسهولة الطريقة هذه متتاز حيث

 طريقة وهي 2001 سنة بعد اجلزائر يف الطريقة هذه تطبيق بدأ وقد اخلارجية املظاهر اختيار أحسن
 1صعبة 

 التساوي أن كما الواقع عند يبتعد قد أساس على الضريبة فرض إىل تؤدي أانّ  الطريقة هذه على يعاب حيث
 ظروفهم اختالف من ابلرغم وذلك لألشخاص ابلنسبة املتساوية الضريبة فرض إىل تؤدي قد اخلارجية املظاهر يف

 إىل األشخاص يعتمد كأن اخلارجية، املظاهر من تقليل إىل ابللجوء الضريبة جتنب ميكن أنه إىل ابإلضافة ودخوهلم
 .اخل...وأزواجهم أوالدهم إىل أمالكهم نسب

 :اجلزايف تقدير طريقة -ب
 ابملادة وثيقة صلة هلا األدلة بعض إىل ابالستناد جزافية بطريقة الضريبة وعاء تقدير يتم الطريقة هذه حسب

 دور ويقتصر ضرييب نظام حيدد قانونية، تكون قد اجلزايف ديرالتق عليها يعتمد اليت األدلة ن إ للضريبة، اخلاضعة
 األعمال رقم من معينة نسبة للممول التجارية األرابح التقدير ذاك من القواعد، تلك تطبيق على الضريبية اإلدارة

 .القانوين ابجلزاف يسمى ما هذا
 ما فهذا دخله، مقدار ميثل معني رقم على ريبيةالض واإلدارة املمول بني لالتفاق الضرييب الوعاء تقدير ترك إذا أماه

 على قيامها عدم الطريقة هذه على يعاب اإلداري، ابجلزاف يسمى األحيان بعض ويف اإلتفاقي، ابجلزاف يسمى
 .والعدالة احلقيقة عن تعديلها مث ومن الدقيق لتحديد أساسا
 :املباشر التقدير 2-

 :املكلف من اإلقرار بواسطة التقدير .أ
 مثبت هو كما أعماله نتيجة عن الضريبية لإلدارة )التصريح( إقرار بتقدمي املكلف يلتزم الطريقة هذه بحس

 .ومستنداته دفاتره يف

                               
 .  31ص سابق، مرجع املؤسسات، جباية بوزيدة،، يدمح 1
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 يتهرب وبذلك املصرحة، للضريبة اخلاضعة املادة قيمة من للتقليل املمول جلوء إبمكانية الطريقة هذه وتصطدم
 .صحتها من للتأكد الضريبية اإلدارة لرقابة املمولني تصرحيات ييبالضر  القانون خيضع وعليه الضريبة من جزئيا

 على اإلطالع حق األقل على مراقب برتبة الضريبية اإلدارة ألعوان اجلزائري الضرييب القانون خيول السياق هذا ويف
 الرقابة لحم هم الذين املكلفني عن واخلاصة العمومية اإلدارات لدى املفصلة الكشوف وطلب املكلفني حماسبة

 .الضريبية
 :)الغري من املقدم التصريح ( الغري من اإلقرار بواسطة التقدير -ب

 مكلف دخل مقدار فيه حيدد تصريح بتقدمي مكلف غري آخر شخصا الضريبية اإلدارة تلزم الطريقة هذه مبقتضى
 ضمن من تعترب مببالغ )املمول ( للمكلف مدينا الغري هذا يكون أن ذلك يف واألصل للضريبة اخلاضع األصلي
 (1للضريبة اخلاضع (. الدخل

 واألجور رواتب ال من والعمال للموظفني يدفعه ما قيمة عن تصرحيا يقدم الذي العمل صاحب حالة ذلك مثال
 املثال سبيل وعلى الصدد هذا ويف العقار، لصاحب يدفعه الذي اإلجيار قيمة عن تصرحيا يقدم الذي واملستأجر

 اليت ابلعمليات يتعلق فيما معنوي أو طبيعي شخص كل سنواي يلزم " :يلي ما اجلزائري الضرييب القانون يف جند
 أمسائهم بيان رفقة زابئنهم عن مفصل كشف املباشرة الضرائب مفتش إىل تقدم ابجلملة البيع شروط وفق تتم

 . " منهم واحد كل مع ققةاحمل العمليات مبلغ وكذا التجاري السجل يف تسجيلهم وأرقام وعناوينهم وألقاهبم
 

 :الضريبة تطبيق جمال :الثاين املطلب
 :يف يتمثل الضريبة تطبيق جمال
 :2الضريبة تفرض :الضريبة لتطبيق املادي اجملال :أوال

 .القيمة فائض على الضرائب املال رأس على الضرائب املداخيل، جمموع على الضرائب مثل :األموال على -
 .والصناعية التجارية األنشطة على رائبالض مثل :األنشطة على-
 .املضافة القيمة على والضرائب اجلمركية الضرائب مثل :اإلنفاق على-
 .والكحول التبغ على املباشرة غري الضرائب مثل :االستهالك على-

                               
   31ص سابق، مرجع املؤسسات ، جباية بوزيدة، محيد 1
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 :الضريبة لتطبيق الزمين اجملال :اثنيا
 :مثال للضريبة نشئامل احلدث وقوع اتريخ عن للضريبة اخلاضعة املادة تقييم ن أ أي

 .الضريبة أو الرسوم أتسيس سنة من جانفي 1 منذ ما لعقار التملك صفة :العقاري للرسم املنشئ احلدث .1
 .االسترياد أو التصدير إما :اجلمركي للرسم املنشئ احلدث .2
 أو تقييم يتم أخرى جهة ومن جهة من هذا عقار، عن التنازل اتريخ هو :التسجيل حلقوق املنشئ احلدث .3

 .األرابح على الضرائب :مثل سنوية أي االستغالل لسنة وفقا للضريبة اخلاضعة املادة تقدير
 .الضريبة لتطبيق اإلقليمي اجملال :اثلثا

 .الدولة إقليم وفق املنشئ احلدث وقوع به يقصد
 :الضريبة لتطبيق الشخصي اجملال :رابعا
 أو أجر على حيصلون أو نشاط ميارسون والذين أجانب كانوا لوو  حىت املكلفني كافة على تطبق الضريبة أن  أي

 .إعفاء على األجانب حصول على دولية اتفاقية وفق صراحة القانون نص إذا إاله الدولة إقليم فوق دخل
 .الضريبة حتصيل :الثالث املطلب

 وفقا العمومية، اخلزينة ىلإ املكلف ذمة من الضريبة دين نقل إىل تؤدي اليت واإلجراءات العمليات جمموع ويعين
 ولتكاليف ا اجلهود لكل ضياع يعترب التحصيل يف اإلخفاق ألن الضريبة هبا متر مرحلة آخر وهي القانونية للقواعد

  .1منها نذكر طرق بعدة حتصيلها ويتم أجلها، من أنفقت (.اليت
 :للضريبة املنشئة الواقعة-1

 حيدد حيث امللف على املفروضة الضريبة حتصيل من العامة زينةاخل تتمكن لكي حدوثه الواجب التصرف به يقصد
 فإذا السنة رحبية حتقيق هو فاألثر والصناعية، التجارية املهن على الضريبة :مثال هلا املنشئ األثر ضريبة كل قانون
 ه،علي احلصول عند الدخل على الضريبة فرض :مها للفرض حالتان فهناك الضريبة لفرض أساس الدخل اختري

 .اإلنفاق عند وفرضها
 انتهاز األمر استلزم مث ومن الثروة هذه تقدير هي صعوبة تصادفنا فإنه الضريبة لفرض أساسا الثروة اختريت وإذا

 عند إال العادة يف أتخذ ال هذه التقدير إعادة الضريبة، لفرض مناسبة جلعلها األفراد بواسطة تقديرها إعادة فرصة

                               
   153ص سابق، مرجع املالية، والسياسات العامة املالية ، فوزي، املنعم عبد 1
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 تفرض األخرية احلالة هذه يف مثال، املرياث حالة يف مقابل وبغري مثال البيع حالة يف مبقابل اداألفر  بني الثروة انتقال
 .الشركات ضريبة وتسمى الوفاة مبناسبة انتقاهلا عند الثروة على الضريبة

 :منها نذكر طرق بعدة الضريبة حتصيل يتم :الضريبة حتصيل طرق -2
 .املباشر التوريد .أ

 يف أبدائها له اإلدارة مطالبة دون نفسه، تلقاء من الضريبية اإلدارة على بدفعها وذلك هبا فاملكل يلتزم أن وهو
 .1شيوعا األكثر تعد اليت الطريقة وهي إقامته حمل
 :املنبع من احلجز .ب

 إىل الدخل يدفع الذي القانوين املكلف يقوم ومبقتضاها الدخل، على للضريبة ابلنسبة األسلوب هلذا املشرع يلجأ
 أي منها، خاليا صافيا دخال الفعلي املكلف يسلم حبيث توزيعه قبل الدخل من الضريبة قيمة خبصم املكلف
 القيم إرادات على وكذا واملرتبات األجور على عادة تطبق وهي استالمه عند وليس الدخل توليد عند يتم حتصيلها
 .املنقولة

 :املقدمة األقساط .ج
 املالية السنة خالل دورية أقساطا يدفع ومبقتضاها املمول هبا يقوم اليت املقدمة، األقساط طريقة اجلبائية اإلدارة تتبع

 تسوية تتم أن على املاضي، العام عن املستحقة الضريبة قيمة وحسب املتوقع دخله عن يقدمه الذي للتقرير وطبقا
 مبلغ يرحل أو عنها يقل قد ما يدفع أو املستحقة، الضريبة قيمة عن يزيد قد ما املمول يسرتد حبيث للضريبة اّنئية

 .الضريبة حساب حتت مقدم بقسط
 :الضريبة حتصيل ضماانت -3

 الضريبة من مستحقاهتا على احلصول من الدولة لتمكني الضماانت من العديد العمومية للخزينة القانون حدد
 :أمهها

 .الضريبة دفع يف ماطلنيامل املكلفني ضد األموال على اإلداري ابحلجز أمر إصدار حق تقرير -

 والدفاتر واألوراق الواثئق على االطالع حق الضريبية املصاحل مستوى على املختصني املوظفني املشرع منح -
 .الضريبة دين حتديد ألجل الغري أو ابلضريبة املكلف لدى املوجودة

 .األخرى الديون معظم على الضريبة لدين االمتياز حق على تقرير -
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 1(الضريبة لتحصيل ضماانت الضرييب رب الته حماربة وسائل كافة تعترب (.- 
 :الرسوم حول مفاهيم :الثالث املبحث

 وسنعرض لألفراد خاصة خدمات تقدميها مقابل الدولة عليها حتصل اليت اإليرادات من الثاين النوع الرسوم متثل
 بني ابلتفرقة املبحث هذا خنتتم مث العامة املوارد من كمورد أمهيته وتطور لتقديره نتطرق مث الرسم التعريف يلي فيما

 .األخرى العامة اإليرادات صور وبعض الرسم
 :وخصائصه الرسم تعريف :األّول املطلب

 .اخلصائص بعض إىل ابإلضافة الرسم تعريف إىل املطلب هذا يف نتطرق سوف
 :الرسم تعريف :أوال

 نذكر التعاريف من جمموعة نستعرض أن ارأتينا األساس هذا على واملفاهيم، األفكار بتعدد الرسم تعاريف تعددت
 :منها

 :لاألو  التعريف
 للحصول وذلك العامة اتئاهلي إحدى أو الدولة إىل جربا الفرد يدفعه النقود من مبلغ هأبن عادة الرسم يعرف "

 آخر لنفع ضافةابإل هبا يستمتع ملن خاصا نفعا واحد آن يف حتقق فهي مزدوج، مقابل ذات خاصة خدمة على
 2" أدائها جراء من اجملتمع على يعود عام
 

 :الثاين التعريف
 مقابل ويف مبناسبة األفراد من برا ج العامة، األشخاص من غريها أو الدولة تقتضيه النقود من مبلغ الرسم "

 .3" عام نفع جانب إىل خاص نفع عليها يرتتب هلم، تؤديها معينة خبدمة انتفاعهم
 :لثالثا التعريف

 على بناء   إليه تؤديها عام نفع ذات معينة خدمة مقابل يف عامة هلياة الفرد يدفعه النقود من مبلغا ابلرسم يقصد "
  4( ككل اجملتمع وكذلك طلبها الذي الفرد الوقت نفس يف اخلدمة هذه من ويستفيد طلبه، (
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 :الرابع التعريف
 انتفاعه مقابل جربا العام القانون أشخاص من غريها أو الدولة على الفرد يدفعه النقود من مبلغ هأبن الرسم يعرف

 . 1(عام نفع جانب إىل به خاص نفع عليها ويرتتب له تؤديها معينة خبدمة(
 :اخلامس التعريف

 كالرسوم أبدائها الدولة تتفرد خاصة خدمة إىل حاجة يف يكون ممن الدولة عليه حتصل مايل مورد هي الرسوم
 من يطلب ملن سيارته تسيري ورسوم القضاء، طريق عن حقه إظهار الدولة من يطلب من عهايدف اليت القضائية

   2(ابجلامعة التسجيل رسوم أو العامة ابلطرق سيارته بتسيري االنتفاع (الدولة

 :القول كخالصة
 مقابل جربا امالع القانون أشخاص من غريها أو الدولة إىل الفرد يدفعه النقود من مبلغ أبنه الرسم تعريف ميكن

 .العام النفع جانب إىل به خاص نفع عليها ويرتتب له، تؤديها معينة خبدمة انتفاعه

 :الرسم خصائص :اثنيا
 :التايل النحو على وهي هامة خبصائص يتميز الرسم أن  لنا يتضح التعريف هذا من

 االقتصادية لألوضاع مسايرة وذلك نقدية صورة يف دفعه يتم الرسم أن  مبعىن :للرسم النقدية الصفة -1
 تعد مل وابلتايل نقدية صورة يف العامة النفقات إجراء يتم كما نقدا الرسوم دفع يتم أن حتتم واليت املعاصرة

 
 3(املعاصر االقتصاد يف موجودة عينية (. صورة يف الرسوم دفع طريقة 

 اإلدارات إحدى جانب من ةخدم على احلصول مقابل جربا يدفع نقدي مبلغ فالرسم :للرسم اإلجبار صفة -2
 بطلبه تقدم ما إذا دفعها على الفرد جترب إلزام صفة هلا قانونية بقواعد تفرض الرسوم جند ولذلك العامة، واملرافق

 .القانونية القواعد هذه مبقتضى الرسوم قيمة حتديد ويكون العامة، اتئاهلي أو اإلدارات إلحدى
 تلزمهم أمرة قانونية بقاعدة املخاطبني األفراد جند عندما وذلك مداه ىأقص إىل الرسوم دفع يف اإلجبار يصل وقد

 اخلدمات تلك على املقررة الرسوم ودفع العامة اإلدارات إحدى جانب من اخلاصة اخلدمات على ابحلصول
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 نفس ويف اإلجباري ابلتنظيم األفراد القانون يلزم أن ذلك على واملثال القانوين، ابإلجبار هنا اإلجبار ويسمى
 .ذلك مقابل الرسوم دفع ضرورة الوقت

 إذا الرسوم بدفع فقط يلتزمون األفراد نرى وإمنا السابق، املستوى إىل الرسم يف اإلجبار يصل ال أخرى حاالت ويف
 .املعنوي ابإلجبار هنا اإلجبار يسمى أن وميكن هلم العامة املرافق تؤديها اليت ابخلدمات االنتفاع قرروا ما
 تكون وقد العامة، اهتائهي أو الدولة من خدمة على احلصول مقابل الرسم الفرد يدفع :للرسم قابلامل صفة -3

 توثيق أو ) القضائية الرسوم ( املنازعات يف كالفصل األفراد، لصاحل العامة املرافق أحد يتواله ما عمال اخلدمة هذه
 جواز أو قيادة رخصة على كاحلصول للفرد مينح خاص خاصا امتيازا أو )والشهر التوثيق رسوم ( وشهرها العقود

 أو مهنته مباشرة تسيري الغالب يف عليه يرتتب استعماال العامة املرافق لبعض الفرد استعمال أو اخرتاع براءة أو سفر
 ).1الطرق رسوم  (والنهرية الربية العامة الطرق وبعض  )املوانئ رسوم  (واملطارات املوانئ كاستعمالا  حاجاهت إشباع

 وهي العامة، اإليرادات مصادر أهم عن زه متي لكوانّ  نظرا خاصة أمهية الرسم يف الصفة هذه متثل :النفع صفة -4
 .بعد فيما سنوضحه ملا وفقا الضرائب

 آخر، شخص فيها يشاركه أن دون وحده به تتعلق خاصة منفعة حتقيق إىل ذلك وراء من يسعى اخلدمة فطالب
 ويف جمموعة، يف القومي االقتصاد وعلى اجملتمع على يعود عام نفع هناك اخلاص، نفعال إىل ابإلضافة كان  وإن

 املنافع كافة على األمر ذات وينطبق أفراده، بني العدالة وتوفري احلقوق استقرار نتيجة اجملتمع يستفيد الوقت نفس
 يقرتن واليت وغريها القيادة رخصة راجواستخ والتطعيم التعليم على الرسوم دفع مقابل األفراد علىتعود  اليت اخلاصة

 .2(اخل...واألمن والصحة للتعليم العامة املرافق نشاط من اجملتمع على يعود الذي العام (. ابلنفع اخلاص النفع فيها
 :وفرضه الرسم تقدير قواعد :الثاين املطلب

 .وفرضها الرسوم تقدير عند الدولة تراعيها معتمدة اعتبارات هناك
 :الرسم رتقدي :أوال

 حتديد اليسري من ليس أهنه إاله العامة املرافق خدمات بعض على يفرض الذي الرسم قيمة بتحديد الدولة تستقل
 االعتبار يف ندخل أن وميكن دفعه، الواجب الرسم تقدير بصدد وهي )الدولة( العامة السلطة هبا تلتزم عامة قواعد

 :يلي فيما تتمثل معينة قواعد الرسم تقدير عند
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 :هلا املقابل الرسم وبني املؤداة اخلدمة نفقة بني التناسب مراعاة :األوىل القاعدة .أ

 وليس لألفراد الالزمة اخلدمات تقدمي هو العامة املرافق من األساسي الغرض أن  إىل أساسا القاعدة هذه وتستند
 اخلدمة مقابل يكون أن يستوجب ما يوجد فال مث ومن حبتا، ماليا غرضا ليس منها الغرض أن  أي الربح حتقيق
 أن لنشاطها املرافق هذه مباشرة يرتتب أن يتحتم ال أنه القاعدة هذه ومربر اخلدمة نفقة من أكرب الرسم يف املمثل

 .نفقاهتا على إيراداهتا تزيد
 .1له املقابلة اخلدمة نفقة من أقل املقرر الرسم مبلغ يكون أن :الثانية القاعدة .ب

 ذلك ويرجع الصحية، واخلدمات اجلامعي كالتعليم اخلدمات أنواع ببعض تتعلق بل مطلقة، دةالقاع هذه وليست
 فإن مث ومن ككل، اجملتمع على يعود عاما نفعا اخلاص النفع إىل ابإلضافة متثل اخلدمات هذه طبيعة أن  إىل

 ككل، اجملتمع وبني )الرسوم دافعي ( هبا املنتفعني األفراد بني املرافق هذه نفقات توزيع تستوجب العدالة مقتضيات
 تشجيع هبدف يكون الرسوم مبلغ تقليل أن  ذلك إىل أضف املختلفة، أبنواعها الضرائب الرسوم فرض طريق عن

 عدم طريق عن ذلك ويتم أخرى، جهة من العام ولنفعها جهة من لضرورهتا اخلدمات هذه مثل طلب على األفراد
 هو كما هلا راداألف طلب سبيل يف عائقا ميثل قد مما الرسوم صورة يف خلدماتا هذه طاليب من كبرية مبالغ حتصيل

 على احلصول بتقرير الدولة تقوم أن إىل األحيان من كثري يف األمر يصل قد بل الصحية، للخدمات ابلنسبة احلال
 مرض ضد خاصة للتطعيم ابلنسبة احلال هو كما اإلطالق، على رسوم أي دفع بدون أي ابجملان، اخلدمات هذه
 هذه طلب الدولة جتعل أخرى حاالت ويف األمهية يف اخلاصة املنفعة تفوق هنا العامة فاملنفعة األطفال، شلل

 طلبها عدم على خاصة عقوبة بتقرير املواطنني على إلزاميا اخلدمة
 .املدنية السجالت يف املواليد كقيد

 .له املقابلة اخلدمة ةنفق من أكرب الرسم مبلغ يكون أن :الثالثة القاعدة .ج

 احلال هو كما العامة، للخزينة حايل إيراد حتقيق إما منها الغرض ويكون اخلدمات أنواع ببعض الوضع هذا ويتعلق
 وإما ملموسة، زايدة اخلدمة هذه أبداء القائم املرفق نفقة على زادت إذا العقاري، والشهر التوثيق لرسوم ابلنسبة
 .الشواطئ بعض يف االستحمام لرسوم ابلنسبة احلال هو كما الرسم، موضوع اخلدمة على األفراد إقبال من التقليل
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 ترة مست ضريبة مبثابة البعض فاعتربها له، املقابلة اخلدمة تفوق بصورة الرسم قيمة يف الزايدة حول اجلدل اثر وقد
 العامة النظرية أو املايل الفن يف واء  س والضريبة الرسم بني الواضح لالختالف نظرا احلقيقة خيالف القول هذا أنإال 

 .1منها والغرض قيمتها تقدير حتكم اليت املالية السياسة ضوء يف تفسريها ميكن الرسم قيمة زايدة فإن ولذا للضريبة
 على احلصول بقصد مايل غرض هو الرسوم تقرير من الغرض أن  ينفي ال ذلك فإن القواعد، هذه من وابلرغم
 .اجلمهور جانب من للدولة العامة املرافق استخدام سري تنظيم إىل ابإلضافة لعامة،ا للخزينة إيرادات

 :الرسم فرض :اثنيا

 أموال على االمتياز حق للدولة ويكون الدولة إىل األفراد من جربا يدفع كونه على ابالرتكاز يتم الرسم وفرض
 الدولة اتئوهي احلكومة يف املتمثلة التنفيذية سلطةلل املنفردة ابإلدارة يتم ال الرسوم فرض فإن ذلك ومبوجب املدين

 الرسوم فرض على التشريعية السلطة مرافقة من بد فال ولذا عليها التشريعية السلطة رقابة يستلزم بل العامة ومرافقها
 يف تبعت اليت القواعد وتعدد الرسوم أنواع تعدد قانون على بناء   يتم بل قانون، إصدار يستلزم ال فرضها كان وإن

 مث ومن التقدير، هذا إجراء على الدولة سلطات من غريها من أقدر تكون التنفيذية السلطةن فإ ولذا تقديرها،
 كانت وإال فرضها جترب قوانني إىل القرارات هذه تستند أن شريطة الرسوم لفرض واللوائح اإلدارية القرارات تكفي

 عدم ولضمان التشريعية الرقابة ضرورة إىل ترجع الرسوم رضف من واحلكمة شرعيتها، لعدم ابطلة القرارات هذه
 .اإلدارة مغاالة من واحليلولة احلق إساءة
 كمورد الرسوم أمهية قلت فقد قانون إصدار تستلزم اليت الضريبة فرض من أيسر يكون الصورة هبذه الرسم وفرض

 أن  ذلك إىل أضف سيادي، كمورد رائبالض أمهية زايدة إىل أدى مما العامة، اخلدمات أداء يف ودورها مايل
 .حديث مايل نظام ألي الالزمني والقرار املرونة عنصر تفتقد الرسوم

 القانون حيدد أن البد املنخفضة، الدخول ذوي من الرسم من الطوائف بعض إبعفاء املتعلقة احملدودة احلاالت ويف
 .2ابإلعفاء يتمتع حىت الشخص يف توفرها الواجب العامة الشروط
 بشأن إلغائه، حنو واالقتصادي املايل التفكري اجته بل الرسم أمهية تضاءلت االعتبارات هذه كافة إىل واستنادا
 اختفاؤها احلديث العصر يف الرسوم أمهية تضاؤل يعين وال الدولة، إقليم داخل السلع كانتقال اخلدمات من العديد

 من العديد ظهور بعد خصوصا العامة، املرافق خدمات على سومالر  تستخدم احلديثة املالية األنظمة فمازالت كلية
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 اخلدمات هذه طاليب على رسوما تفرض الدولة جعل مما وغريها واالنرتنت الصناعية كاألقمار احلديثة املبتكرات
 1(عليها املفروضة الرسوم بواسطة تكاليفها من جبزء املستهلكني (. حتمل من كنوع

 :الرسوم أمهية تطور :الثالث املطلب

 مرجع وكان العشرين، القرن على السابقة الثالثة القرون خالل الدولة موارد من كمورد خاصة أمهية الرسوم احتلت
 ينبغي اليت العامة اخلدمات حتديد على احلارسة الدولة مفهوم وغلبت مطلقة بصورة الفردي املذهب لسيادة ذلك

 أبي قيامها تعترب الدولة وكانت والقضاء األمن يف حمصورة انتك للدولة األساسية فالوظائف هبا النهوض للدولة
 ابلتعامل لنفسها تسمح كانت فقد لذا املعتادة وظائفها نطاق عن خيرج إضايف عمل مبثابة لألفراد أخرى خدمة

 عنها مقابل أبداء تطالبهم فكانت اخلاصة املشروعات لسلوك مثابة حنو على اإلضافية خدماهتا بكافة املنتفعني مع
 يكلف حنو على املقابل ذلك تقدير على حترص كانت كما خاص، نفع من عليه حصلوا ما قيمته يف يعادل
 .كاملةورة  بص اخلدمات تلك تكاليف تغطية

 متثل هذه جعل مما لألفراد تقدمها كانت اليت اخلدمات معظم عن هامة رسوما تفرض الدولة كانت وهكذا
 .2العامة لإليرادات مصدرا

 احلياة يف التدخل ملبدأ وإنتاجها للدولة مفهوم تطور عنه ونتج اإليديولوجية ابملذاهب حلق الذي التغري  أن على
 .النسبية أمهيتها وعلى للرسوم املتميز الوضع هذا على يؤثر وأن بد ال كان االقتصادية

 نظرا أساسي كمورد لرسوما على االعتماد لتجنب األخرية اآلونة يف الدول معظم اجتهت فقد ذلك إىل ابإلضافة
 عام بوجه حصيلتها تضاءلت إذا السابقة، النسبية ألمهيتها الرسوم فقدان التطور هذا عن نتج وقد مرونتها لعدم

 استثنائية حاالت هناك كانت فالن أساسية، بصورة أغراضها تغريت كما األخرى، العامة املوارد حبصيلة ابملقارنة
 الرسوم لفرض تلجأ ال الدولة أن احلاضر وقتنا يف العامة القاعدة أن إاله حمصنة، ةمالي ألغراض الرسوم فيها تفرض
 األفراد إسراف عدم وضمان ألنشطتها العامة املرافق بعض أداء لتنظيم ذلك تفعل ما بقدر املالية مواردها لتدعيم

 تتحول وأن أمهيتها تتضاءل أن الطبيعي من أضحى فقد مث ومن لذلك، حقيقية حاجة دون خدماهتا طلب يف
 ومراعاته مبرونة يتميز آخر مصدر على لتعتمد التمويل مصادر من رئيسي كمصدر  عليها االعتماد من الدول

  3(الضرائب (. بذلك ونقصد العصر العتبارات
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 :األخرى العامة اإليرادات صور وبعض الرسم بني التفرقة :الرابع املطلب

 بينه التفرقة ضرورة ذلك استوجب فقد األخرى العامة اإليرادات رصو  وبعض الرسم بني الشائع للخلط نظرا
 .منهم كل ذاتية لتحديد

 :واإلاتوة الرسم بني الفرق :أوال

 قيمة ارتفاع إىل أدى مما بعمل األخرية قيام مقابل للدولة العقار صاحب يدفعه املال من مبلغ أبانّ  اإلاتوة تفرق
 قيمة فتزيد طريق بشق الدولة تقوم كأن ذلك، يف جهد أي يبذل أن أو اخلدمة تلك مالكه يطلب أن دون العقار

 البعض بل الدول مجيع تطبقه ال األمر هذا هلا، احملايدة األرض قيمة فتزيد جامعة أو مستشفى تبين أن أو األرض
 ..املشرتكة األوروبية السوق دول مثل منها

 :يف فيتمثل واإلاتوة الرسم بني الفرق أما
 الشخص قبل من إجباري بشكل فتدفع اإلاتوة أما إرادته مبحض الشخص يطلبها خدمة مقابل فعيد الرسم .أ

 .العقار مالك
 .الدولة هبا قامت عامة خدمة مقابل فتدفع اإلاتوة أما خاصة، خدمة مقابل يدفع الرسم .ب
 .واحدة ملرة فتدفع اإلاتوة أما اخلدمة، الشخص طلب كلهما دفعه يتكرر الرسم .ج
 فالرسم املنفعة، العنصر على ارتكازمها يف فيكمن واإلاتوة الرسم مابني الشبه وجهأ أما
  .1)العقار مالك على العائدة العامة ابملنفعة فتعود اإلاتوة أما دافعه، على اخلاصة ابملنفعة يعود (

 :والضريبة الرسم بني الفرق :اثنيا

 مقابل يفرض الرسم أن يف يتمثل بينهما االختالف أن  إاله اإلجبار، عنصر يف والضريبة الرسم من كل يتشابه
 الذي العام، النفع إىل ابإلضافة مباشرة حاجته، يشبع خاص نفع على منها وحيصل الفرد، يطلبها معينة خدمة
 .مباشرة غري بصورة ككل  اجملتمع على يعود

 من جانب تغطية يف الفرد من مسامهة مقابل، بدون تفرض فهي العامة لإليرادات مصدر كأهم الضريبة أما
 عليها حيصل اليت اخلدمة قيمة أساس على عادة يتم الرسم مقدار حتديد فإن ذلك على وترتبا العامة، النفقات

 واضح اختالف فهناك الضريبة، لدافع املالية أو التكلفية املقدرة أساس على يتم الضريبة مقدار حتديد بينما الفرد،
 .بةوالضري الرسم من كل طبيعة يف
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 إال تفرض فال الضريبة أما إدارية، لوائح أو قرارات صورة يف قانون على بناء   يفرض الرسم أن إىل ابإلضافة
  1(التمويلية اإلدارة هذه خلطورة نظرا التشريعية السلطة من يصدر (.بقانون

 :والغرامة الرسم بني الفرق :اثلثا

 إشارة خمالفة أو بناء خمالفة :مثل القانون خيالف شخص أي على الدولة تقره املال من مبلغ أبانّ  الغرامة تعرف
 .اخل...املرور

 :يف فيكمن والغرامة الرسم بني الفرق أما
  .للقانون خمالفة وقوع دون يدفع الرسم للقانون، خمالفة بسبب تدفع الغرامة .أ

 .الشخص لبهايط خدمة مقابل يدفع الرسم ،)جربا تدفع ( الشخص يطلبها أن دون تدفع الغرامة .ب
 .الفرد على املباشر ابلنفع يعود الرسم )عقاب مبثابة ( الفرد على املباشر ابلنفع تعود ال الغرامة .ج

 :العام والثمن الرسم بني الفرق :رابعا

 هبا لالنتفاع الفرصة إاتحة وضرورة ألمهيتها سواء   عامة هياة تؤديها خدمة مقابل يدفع ما العام ابلثمن يقصد
 اخلاصة، للمنشآت العامة اتئاهلي تركتها إذا مرتفعة أبمثان والبيع لالحتكار عرضة لكوانّ  أو ألفرادا مجيع من

  سلع من منتجاهتا بيع عند اخلاصة املشروعات عليه حتصل الذي اخلاص الثمن عن العام الثمن (يتميز وبذلك
 تتميز خدمات مقابل يدفع اكالمه أن يف جهة من وتتمثل حمدودة فهي التشابه أوجه عن فأما، (وخدمات
 حالة يف وضوحا أكثر عام النفع عنصر كان وإن للمجتمع، عام بنفع مقروان لطالبيها  خاص لنفع بتحقيقها
 تقدير قواعد فإن لذلك ابإلضافة عامة، أمثاان مقابلها يف يدفع اليت ابخلدمات ابملقارنة رسوما عنها املقرر اخلدمات

 اليت املشروعات ملنتجات بيعها حالة يف السوق بثمن تلزم الدولة كانت وإن د،بعي حد إىل متشاهبة منها كل
 األمر يتعلق إذا لقيمته الدولة حتديد على السوق يؤثر أن النادر فمن الرسم حالة يف أما املنافسة، جو يف تعمل
 .2تقدميها يف الدولة ومنافسة توفريها على اخلاص القطاع يعجز خبدمات عادة

 :ثالثة أوجه من الرسم عن العام الثمن خيتلف أوردانه ملا فباإلضافة بينهما اخلالف هأوج عن أما
 يف واضحا اإلكراه يبدو حني ففي منها كل يتضمنها اليت اإلجبار درجة حيث من خيتلفان فهما :األول الوجه
 الثمن فإن قانوين، هوإكرا معنوي إكراه بني درجاته اختلفت وإن الرسوم، منها حتصل اليت اخلدمات معظم طلب
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 عموميات حول اجلباية                            :لو األ الفصل

~ 31 ~ 

 

 املشروعات منتجات بني يفاضل أن معينة حاالت يف يستطيع الذي املشرتي اختيار مبحض يدفع ما غالبا العام
 العام للثمن ابلنسبة اإلكراه شبهة ابشأهنّ  تثور اليت الوحيدة واحلالة اخلاصة، املشروعات إنتاج من ومثيالهتا العامة

 اإلكراه ملستوى البتة ينسحب وال املعنوي النطاق يف فيها ينحصر اإلكراه أن  وفومعر  املايل االحتكار حالة هي
 .القانوين
 من إداري بقرار العام الثمن يفرض بينما إذا فرضهما، طريقة حيث من اثنيا خيتلفان أمّنا كما :الثاين الوجه

 لألفراد وإكراه جرب من يتضمنه ملا اةمراع قانون على بناء بفرض الرسم فإن واخلدمات للسلع املنتج العام املشروع
 .رأينا ما حنو على

 تتجه فبينما الدولة موارد من كمورد ابلنسبة أمهيته منهما كل مستقبل حيث من خيتلفان فإمّنا :الثالث الوجه
 ةالعام املشروعات وحنو االقتصادية احلياة يف الدولة تدخل تعاظم نتيجة للتزايد اخلاصة الدولة أمالك إيرادات

  اخلدمات من العديد لتقدمي واجتاهها الدولة مفهوم لتغيري نظرا مستمر تراجع يف الرسوم أمهية نفإ االقتصادية
 1(شرحه السابق النحو على (. رمزي مبقابل أو مقابل بدون العامة

 
 

 :الفصل خالصة
 وحتديد تعريفها إىل تطرقابل والرسوم للضريبة العامة املفاهيم على الضوء تسليط حاولنا الفصل هذا خالل من

 .االقتصادية وآاثرها أهدافها وكذا إليها الدولة تلجأ قد اليت املالية الوسائل ابقي عن متيزها اليت اخلصائص
 الدفع على مقدرته بقدر كل األشخاص طرف من حتصل اختيارية وليست إلزامية فريضة الضريبة أن نستنتج

 العادية اإليرادات من تعترب وهي شعبها، لألفراد احلكومة تقدمها اليت العامة اخلدمات من استفادته بقدر وليس
 ال حىت ردعية إجراءات وضع على وتعمل هبا، املكلفني طرف من وابنتظام دورية بصفة الدولة عليها حتصل اليت

 .العامة الدولة نفقات تغطية يف تساهم ألانّ  اخلزينة لصندوق أدائها من يتهرب أن املكلف يستطيع
 واليت لألفراد، خاصة خدمات تقدميها مقابل الدولة عليها حتصل اليت اإليرادات من الثاين النوع الرسوم متثلو 

 .العامة املرافق من عليها حيصلون
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 عموميات حول اجلباية                            :لو األ الفصل

~ 32 ~ 

 

 أبن الفصل هذا من نستنتج أن ميكن أنه كما الضرائب، تفوق كبرية أمهية الوسطى العصور يف متثل كانت حيث
 خاصة خدمة على للحصول وذلك العامة، اتئاهلي إحدى أو الدولة إىل جربا الفرد يدفعه النقود من مبلغ الرسم
 اجملتمع على يعود عام آخر لنفع ابإلضافة هبا يستمتع ملن خاصا نفعا واحد آن يف حتقق فهي مزدوج، مقابل ذات

.أدائها جراء من



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 اإلطار العام مليزانية اجلماعات احمللية  الفصل الثاين:

~ 34 ~ 

 

  :متهيد
عتبارها تظهر يف ابعاكسة لنشاط اجلماعة وسياستها املنتهجة، تعترب ميزانية اجلماعات احمللية الصورة ال

 15جانبها أوجه اإلنفاق هذا من جهة، ومن جهة أخرى جند أن اجلماعات احمللية يف اجلزائر طبقا ألحكام املادة 
مبيزانية  خص هلما أبن  الستقاللية املالية وذلكاب من الدستور تتمثل يف البلدية والوالية، واليت متعهما التشريع

ومواردهم، وحىت تؤدي هذه امليزانية وظائفها حسب ماهو خمطط له فهي حتتاج إىل قدر  هتم ترصد فيها مجيع نفقا
كاف من احليوية املالية و اليت تعد أحد املتطلبات الضرورية لتقوية وتدعيم دورها،وكذا حمددا أساسيا يف حتقيق 

ع سنتناول يف هذا الفصل اإلطار العام مليزانية اجلماعات احمللية، أهدافها، ومن أجل التعمق أكثر يف صلب املوضو 
ئق امليزانية وأقسامها، و اثحيث سنتطرق يف املبحث األول إىل عموميات حول امليزانية من تعريف ومبادئ، وكذا و 

لية وكذا أما املبحث الثاين فقد خصص لدراسة أجهزة تنفيذ ميزانية اجلماعات احمل .صوال إىل مراحل إعدادها
الرقابة عليها، وفيه مت التطرق إىل األعوان املكلفون بتنفيذها، وعمليات تنفيذها، وكذا الرقابة املالية املمارسة 

عليها.ويف املبحث األخري استعرضنا آلية توزيع املداخيل الضريبية يف امليزانية من خالل التعرف على أهم مصادر ها 

 .املسامهة يف متويل ميزانية اجلماعات احملليةوكيفية متويلها وكذا حجم الضرائب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املبحث األول:عموميات حول ميزانية اجلماعات احمللية



 اإلطار العام مليزانية اجلماعات احمللية  الفصل الثاين:

~ 35 ~ 

 

تعترب ميزانية اجلماعات احمللية هذا من جهة، ومن جهة أخرى جند أن اجلماعات احمللية يف اجلزائر طبقا ألحكام  

خص هلما  أبن الستقاللية املالية وذلكاب واليت متعهما التشريع من الدستور تتمثل يف البلدية والوالية، 15املادة

 .ومواردهم  هتممبيزانية ترصد فيها مجيع نفقا
 املطلب األول:مفهوم ميزانية اجلماعات احمللية

  قبل التطرق إىل مفهوم امليزانية احمللية سنتناول تعريف امليزانية العامة للدولة وصوال إىل تعريف ميزانية اجلماعات

 .احمللية

 الفرع األول:تعريف ميزانية اجلماعات احمللية
 (سنتناول يف هذا التحليل تعريف امليزانية العامة للدولة مث تعريف ميزانية اجلماعات احمللية )الوالية، البلدية

 .للدولةالعملية اليت بواسطتها يسمح رمسيا بتقدير اإليرادات والنفقات السنوية  أبهنا  تعرف امليزانية العامة
 تقدير ميزانية لدولة ما وبرتخيص بشكل تشريعي ألعباء وموارد الدولة وهي تقدر من قبل  هناكما تعرف على أ

 التشريعية بقانون املالية الذي يرتجم األهداف االقتصادية واملالية للحكومة.وامليزانية مؤلفة من جمموعة  السلطة
 1.ملوارد ومجيع األعباء الدائمة للدولةت اليت ترسم لسنة مدنية واحدة مجيع ااباحلسا

أبهنا :تعر ف ميزانية البلدية :واملالحظ أن ميزانية اجلماعات احمللية مل تبتعد عن التعريف التقليدي حيث جاء-
ميزانية اإلدارة احمللية وهي املنهاج احلقيقي لإلدارة احمللية اليت تريد تطبيقه خالل سنة معينة، وهي بذلك تعكس 

وثيقة مالية تظهر يف أبهنا :وتعرف ميزانية الوالية .االجتاهات من أجل حتقيق احتياجات ورغبات املواطننياخلطط و 
ما تنفقه الوالية وما حتصله جملموعة  بيان تفصيلي هناجانبها التقديرات اخلاصة مبصروفات ومداخيل الوالية مبعىن أ

 .من مبالغ مالية لفرتة زمنية عادة ما تكون سنة

ميزانية اجلماعات احمللية عبارة عن وثيقة تقدر  :ستنتاج من التعريفني السابقني)مليزانية البلدية والوالية(أنميكن ا
النفقات واإليرادات النهائية للجماعة احمللية،وترخص هلا لفرتة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة،وأداة فعالة لتسيري 

 2االقتصادية واالجتماعية والثقافية مصاحل اجلماعة احمللية،مبا حيقق أهداف السياسة

                               
  .17-18(، ص ص1992ت المالية العامة)ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،اصالح الرويلي،اقتصاد 1

(، 2003دار الجامعية، اإلسكندرية،سعيد عبد العزيز عثمان،مقدمة في االقتصاد العام)مالية عامة()مدخل تحليلي معاصر،ال 2
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 اإلطار العام مليزانية اجلماعات احمللية  الفصل الثاين:

~ 36 ~ 

 

ومليزانية اجلماعات احمللية أبعاد خمتلفة تتمحور حول الدور الذي تلعبه اجلماعة،وكذلك األهداف املسطرة هلا،كما 

الفرع الثاين:خصائص  .عتبارها أداة تستعمل ملعرفة الوضعية املالية للجماعةاب الوثيقة األكثر أمهية يف السنة هناأ
 اجلماعات احمللية من منطلق التعريف املستوىف مليزانية اجلماعات احمللية السابق نصل  ميزانية

 1اآليت: الستنتاج جمموعة من اخلصائص نلخصها يف اجلدول 

    (: خصائص ميزانية اجلماعات احمللية2-1اجلدول رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 2004جلزائر،دار الفجر للنشر،القاهرة، املصدر: لعمارة مجال ،منهجية امليزانية العامة للدولة يف ا

 .39ص
 

 الفرع الثالث:املبادئ األساسية مليزانية اجلماعات احمللية
 إلعداد ميزانية بصفة صحيحة وقانونية جيب االستناد إىل املبادئ األساسية اليت تقوم عليها هذه األخرية 

                               
  .39(،ص 2004لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر) دار الفجر للنشر،القاهرة، 1



 اإلطار العام مليزانية اجلماعات احمللية  الفصل الثاين:

~ 37 ~ 

 

لى األخرى واملتمثلة يف سنة حيث أن إيرادات يعين هذا املبدأ استغالل كل دورة حماسبية ع مبدأ السنوية: -1
ا تتحدد وتتجدد كل سنة وذلك ألن فرتة سنة معقولة لتنبؤ حبصيلة اإليرادات وحاجتها إىل هتاجلماعة احمللية ونفقا

 النفقات،وإذا زادت الفرتة احملاسبية عن سنة فإن ذلك يؤدي إىل إضعاف الرقابة على األموال العمومية

 امليزانية جتمع كل النفقات واإليرادات وتظهر يف بيان واحد، من أجل سهولة عرض  يزانية:مبدأ وحدة امل -2
 1.ومعرفة املركز املايل للجماعة امليزانية

على عكس امليزانية العامة للدولة ففي ميزانية اجلماعات احمللية)الوالية، البلدية( هناك  مبدأ التخصيص: -3
هناك اقتطاع من موارد التسيري لتغطية نفقات قسم التجهيز و االستثمار، إيرادات خاصة فعلى سبيل املثال 

 .واإليرادات املقيدة بتخصيصها معينة)مكفوفني،عجزة،بناء مدارس

من القانون البلدي يتم إعداد ميزانية  151من القانون الوالئي واملادة  136حسب املادة  مبدأ التوازن: -4
النفقات مع تقديرات اإليرادات وال ميكن للمجالس احمللية الشعبية املصادقة حملية متوازنة أي تساوي تقديرات 

 2.متوازنة على ميزانية غري 

من قانون احملاسبة العمومية "تتناىف  55:حسب املادة لصرف واحملاسب العمومياب مبدأ الفصل بني األمر -5 
لصرف حساب اإلداري،واحملاسب العمومي اب لصرف مع وظيفة احملاسب العمومي"،ولذا يعد اآلمراب وظيفة اآلمر

لس جملحساب التسيري،وهذا هو الشائع يف العالقة بني الوايل وأمني خزينة الوالية من جهة،ومن جهة أخرى رئيس ا
  3.وأمني خزينة البلدية الشعيب البلدي 

 
 
 

  ئق ميزانية اجلماعات احمللية وأقسامهااثاملطلب الثاين:و 

                               
 .224ص، 1998دار البيارق،عمان،،  المالية العامة والتشريع عناية غازي، 1
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 اإلطار العام مليزانية اجلماعات احمللية  الفصل الثاين:

~ 38 ~ 

 

يت الثانية وهي أتت احمللية من وثيقتني األوىل هي امليزانية األولية واليت تتم يف بداية السنة،وتتكون ميزانية اجلماعا
يت بعد انتهاء السنة املالية، وتنقسم ميزانية اجلماعات أت إلضافة إىل احلساب اإلداري الذياب امليزانية اإلضافية

  .احمللية إىل قسمني متوازيني يف اإليرادات والنفقات
  ئق ميزانية اجلماعات احملليةاثفااألول: و الفرع 

  1:ئق ميزانية اجلماعات احمللية يفاثتتمثل و 
 :أوال:امليزانية األولية

 الوثيقة األوىل اليت يتم إعدادها خالل السنة املالية للجماعات احمللية،فهي  ولأطلقت عليها هذه التسمية أل 
لية املقررة هلا خالل السنة،ويتم إعدادها قبل بدء السنة املالية عبارة عن كشف وبيان تفصيلي لكافة العمليات املا

من قانون البلدية توضع امليزانية األولية قبل بدء السنة املالية السابقة، ويتم عرضها  18السابقة،كما جاء يف املادة 
على تنفيذها  على شكل تقديرات)النفقات اليت تصرف واإليرادات اليت ستحصل(اليت تعتزم اجلماعات احمللية

أكتوبر من السنة السابقة لتنفيذها حىت يتم التصويت عليها من  31قبل  ايخالل السنة املالية،ويتم حتضريها إجبار 

  .الوالية من قانون 143ون البلدية واملادة من قان 152الس الشعبية،كما نصت عليها املادة جمطرف ا
دة فتسمح بتعديل ايلنقصان أو الز اب  لتعديل امليزانية األولية سواءيتأت هي وثيقة مالية  : نيا:امليزانية اإلضافيةاث

النفقات واإليرادات خالل السنة املالية تبعا لنتائج السنة املالية السابقة، و امليزانية اإلضافية هي امليزانية األولية 
لس ضرورية للسنة جمليراها ا مضافا إليها ترحيل بواقي احلساب اإلداري والتغيريات يف اإليرادات والنفقات اليت

 :ا تتضمنهنلتايل امليزانية اإلضافية ترحيلية ألاباملعنية،و 

 .كل ترحيالت النفقات واإليرادات املتبقية للسنة املنصرمة -
 .ترحيل كل األرصدة سواء كانت دائمة أو مدينة -
لسنة اب يف امليزانية األولية املتعلقة دة أو ختفيض النفقات املسجلة واملصادق عليهاايتعترب معدلة ألنه ميكن ز   -

  .املعنية

  :وللميزانية اإلضافية ثالث مهام وهي

                               
ص ، ص   2004اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة اهلومة دارح محمد، الجباية المحلية ودورها في تمويل ميزانية الجماعات المحلية، بابر 1
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لنسبة للسنة املالية السابقة اليت ترتك للسنة املالية اجلارية عمليات هلم تتم بعد أو فائضا من املوارد أو اب االرتباط 
 .عجزا يف املالية

 ضبط امليزانية األولية للسنة اجلارية -

  .رجمة العتادب -

جوان من السنة املطبقة خالهلا،وبصفة إلزامية على أساس التوازن من  15يتم التصويت على امليزانية اإلضافية قبل 

 .1الس الشعبيةجملقبل ا

هو عبارة عن حوصلة للميزانيتني السابقتني)امليزانية األولية وامليزانية اإلضافية(فهو يعترب  :لثا:احلساب اإلداريث 
انية احلقيقية للجماعة احمللية،يشبه قانون ضبط امليزانية ملوازنة الدولة، و يقدم لنا كل املصاريف اليت صرفت امليز 

واإليرادات اليت حصلت فعال أثناء السنة املالية،وكل البواقي اليت سجلت على مستوى كل من قسم التسيري وقسم 
إلضافة فإنه يساعد على دراسة تقدم إجناز املشاريع ابة احمللية، التجهيز واالستثمار،ويبني لنا الوضعية املالية للجماع

 جنازها الوالية أو البلدية،ويلعب احلساب اإلداري دورا كبريا عند إعداد امليزانية إب اليت تقوم
 :اإلضافية،حيث يبني لنا ثالث نقاط أساسية نعتمد عليها وهي

 .(امليزانية اإلضافية)سواء الفائض أو العجزبواقي اإلجناز والتحصيل لفرع التسيري ويرحل إىل  -
 .يستخرج لنا الرصيد اإلمجايل لفرع التجهيز واالستثمار- 

  .يستخرج لنا الفائض أو العجز إن وجد -
لس جملكما ميسك لنا احلساب اإلداري للمحاسبة العمومية للبلدية أو الوالية الذي يعده كل من الوايل ورئيس ا

لنسبة للسنة اب مارس من السنة املعنية 31لصرف، ويتم إعداده قبل اب ما آمرانهنوايل كو الشعيب البلدي على الت
 الواثئقاملاضية، و هو يعرب عن وثيقة إجبارية تسهل عمليات الرقابة املختلفة على امليزانية خاصة وأن 

احلساب اإلداري يعرب عن النتيجة ئق تنبؤية يف حني أن اثاألخرى)امليزانية األولية وامليزانية اإلضافية( ما هي إال و 

 .احلقيقية املنجزة من طرف اجلماعة احمللية
 

  الفرع الثاين:أقسام ميزانية اجلماعات احمللية
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تنقسم ميزانية اجلماعات احمللية إىل قسم التسيري العمومي وقسم التجهيز واالستثمار، وينقسم كل من هذين 
 1:القسمني إىل
 ت العامة على قيام اهليئات العامة وأشخاص القانون العام من مركزية وحمليةتنطوي النفقا :أوال:النفقات

موع جمل أو إنفاق مواردها النقدية بقصد إشباع احلاجات العامة،ولتسيري مصاحلها واخلدمات الضرورية ابستخدام
العمومي وقسم التجهيز نفاق األموال الالزمة واليت تقتطع من اسم التسيري اب األفراد،حيث تقوم اجلماعات احمللية

 واالستثمار وهي كاآليت

نفقات قسم التسيري العمومي:وهي تلك النفقات اليت ختصص لتسيري املصاحل التابعة للجماعات احمللية 1 :
 :وتنقسم إىل

  .نفقات إجبارية *

  .نفقات ضرورية *

  .نفقات اختيارية *

ها ونفقات حسب وظيفتها،فالنفقات حسب نفقات قسم التجهيز واالستثمار:هناك نفقات حسب طبيعت -2
ت املمنوحة إىل انإلعااب دة أمالك اجلماعات احمللية مباشرة أو تلك املتعلقةايطبيعتها هي تلك اليت تؤدي إىل ز 

لنسبة للنفقات حسب وظيفتها فهي تلك اخلاصة اب اجلمعيات واهليئات،وكذا تسديد قروض اجلماعات احمللية أما
تصبح ملك للجماعات احمللية كالربامج اليت تنجزها حلساب الغري كاجلمعيات واملؤسسات  بربامج التجهيز اليت

  :العمومية

  .تسديد رأس مال الدين *

  .اقتناء العقارات والعتاد واملعدات *

 .األشغال اجلديدة والتصليحات الكربى *
بها واختلفت طبيعتها تبعا لنوع اجلديد وتنوعت أسالي انتعددت مصادر اإليرادات يف عصر  نيا:اإليرادات:اث

ها سابقا،على اجلمعيات احمللية أن تتحصل انا الدولة واهلدف منها،وملواجهة النفقات اليت ذكر هب اخلدمة اليت تقوم
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يت من املداخيل اجلبائية يف كاآل على اإليرادات الالزمة والكافية لذلك،حيث أن القسم األكرب من هذه اإليرادات
ت اهليئات املختلفة،وتنقسم اإليرادات بدورها إىل انإلضافة إىل إعااب يت مداخيل األمالكأت املرتبة األوىل مث

 قسمني:

 .1غري جبائية  إيرادات جبائية وإيرادات 
 (املطلب الثالث:مراحل إعداد امليز انية احمللية )الوالئية والبلدية

  .ة منها ابتداء من مرحلة اإلعداد إىل مرحلة التنفيذمتر ميزانية اجلماعات احمللية بعدة مراحل سنتطرق إىل كل مرحل

ا هب عداد امليزانية جمموعة العمليات واملراحل اليت ميرهبا ا مرحلة اإلعداد مليزانية اجلماعات احمللية يقصد -1

فبالنسبة إلعداد مشروع ميزانية الوالية فتقع مهمتها على عاتق  .مشروع امليزانية إىل أن يصبح قابال للتنفيذ

من قانون 160لس الشعيب الوالئي ليصوت ويصادق عليها كما نصت املادة جملالوايل والذي يعر ضها على ا

حيث كانت تتوىل إعداد  09/90وهذا خبالف ما كانت عليه من قانون الوالية رقم  07/12الوالية 
 .امليزانية إدارة الوالية

لس جملها األمني العام للبلدية حتت سلطة رئيس اأما فيما خيص مشروع إعداد ميزانية البلدية فيتوىل مهمت

  . 10/11من القانون رقم  180الشعيب البلدي،وهذا ما نصت عليه املادة 
نظرا لألمهية البالغة للميزانية يف احلياة االقتصادية فإن إعدادها يتطلب الدقة يف اختاذ االحتياطات واإلجراءات 

لغة وهذا اب الواقع،وتويل السلطات البلدية لعملية إعداد امليزانية أمهية الالزمة جبدية،لتكون التقديرات قريبة من
بتة وحجج اث ا على التنمية احمللية والوطنية،ولذا جيب أن تكون عملية التحضري مبنية على أسسهتالنعكاسا

  .مقبولة جلعل املوارد احمللية يف خدمة املواطنني

يت مرحلة أت لية بعد التعرف على مرحلة إعداد امليزانية احملليةمرحلة التصو يت على امليزانية للجماعات احمل -2
نصت املادة  .بعد عرض مشروع امليزانية مناقشتها من طرف اللجنة املالية التابعة للمجلس الشعيب الوالئي 

 أكتوبر 31من قانون الوالية على أن الوايل يعد مشروع امليزانية،و يصوت على امليزانية األولية قبل  107

جوان من السنة املالية  15من السنة املالية اليت تسبق سنة تنفيذها،أما امليزانية اإلضافية فيصوت عليها قبل 
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اليت تطبق فيها.يتم تقدير اإليرادات و النفقات للميزانية مع األخذ بعني االعتبار نتائج السنوات املاضية 
جلانب الضرييب بعد إعداد اب منها ما يتعلق وتطور االستثمار مع مراعاة ما استجد يف القوانني خصوصا

ويتم فضال عن ذلك  اباب-اباب مشروع امليزانية.بعد أن يتم مناقشة مشروع ميزانية الوالية يتم التصويت عليها
توزيع النفقات واإليرادات على شكل فصول فرعية ومواد،أما فيما خيص البلدية فمرحلة التصويت واملناقشة 

مسبق للمجلس الشعيب البلدي لتنفيذها  عن سابقتها)الوالية(غري أنه البد من ترخيص  للميزانية ال ختتلف
 .وهو ما يعرف بقاعدة أسبقية االعتماد على التنفيذ

فاللجنة املالية للمجلس الشعيب البلدي هلا أن تطلب من املصاحل البلدية املختلفة ما تريد من معلومات، 

  .وفحص مشروع امليزانية واقرتاح التعديالت الالزمة واملناسبةت ومستندات تفيدها يف دراسة انوبيا

من  182مادة وهذا طبقا للمادة -ومادة اباب لتصويت على اإلعتمادات املاليةاب لس الشعيب البلديجميقوم ا

ب داخل نفس اب إىل ابب منلس الشعيب البلدي إجراء حتويالت جمل،كما ميكن لرئيس ا10/11قانون 

  .املداولةالقسم عن طريق 

أكتوبر من السنة املالية اليت تسبق سنة تنفيذها،ويتم التصويت  31يتم التصويت على امليزانية األولية قبل 

 (.03و 02الفقرة  181جوان من السنة املالية اليت تنفذ فيها)املادة  15على امليزانية اإلضافية قبل 

لس الشعيب جملادقة على امليزانية الوالئية تقع على عاتق امرحلة املصادقة على ميزانية اجلماعات احمللية إن املص -3
الوالئي ويف حال مل يتم املصادقة على ميزانية الوالية جيوز للوايل أن يعقد دورة غري عادية ويستدعي فيها 

ي لداخلية الذاب لس للمصادقة عليها،وإذا مل يتوصل إىل املصادقة على مشروع امليزانية يبلغ الوزير املكلفجملا

  .1يتخذ التدابري املالئمة لضبطها
لس الشعيب البلدي بتحويلها إىل اجلهة الوصية للمصادقة جمللنسبة للمصادقة على ميزانية البلدية فيقوم ااب أما

نسمة فإن 50.000عليها،ويعترب الوايل هو املختص هلذه العملية،إال إذا كان سكان البلدية أقل من 
الدائرة،ال ميكن املصادقة على امليزانية إذ مل تكن متوازنة،ويف حالة ما إذا  املصادقة تصبح من اختصاص رئيس

لس الشعيب البلدي على ميزانية غري متوازنة،فإن الوايل يرجعها مرفقة مبالحظاته خالل اخلمسة جملضوت ا
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ل عشرة نية للمجلس الشعيب البلدي خالاث عشر يوما اليت تلي إسالمها إىل الرئيس الذي خيضعها ملداولة

  .مماأ
لس الشعيب البلدي من الوايل إذا صوت على امليزانية جمددا بدون توازن أو مل تنص على جمليتم إعذار ا

خالل  183لس على امليزانية ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادة جملالنفقات اإلجبارية،وإذا صوت ا
  1.ن طرف الوايلا تضبط تلقائيا مهنتلي األعذار فإ م اليت ماأجل الثمانية أ

لنسبة لكل من ميزانية الوالية والبلدية ابتداء من جانفي ومتتد أجل اب يبدأ التنفيذ الفعلي :مرحلة التنفيذ -4

 31لنسبة إىل عمليات التصفية ودفع النفقات،وإىل غاية اب مارس من السنة املوالية 16تنفيذها إىل غاية 
 2.صيلها ودفع النفقاتوحت لنسبة إىل عمليات تصفية املداخيل اب مارس

و يف حال حدوث عجز يف ميزانية الوالية أو البلدية ينبغي اختاذ التدابري الالزمة المتصاص هذا العجز  -5
وضمان التوازن الصارم للميزانية اإلضافية للسنة املالية املوالية وتقع هذه املهمة على عاتق اجمللس الشعيب 

ابلنسبة للبلدية،ويف حال مامل يتم اختاذ اإلجراءات التصحيحية  البلدي لنسبة للوالية،واجمللس الشعيباب الوالئي
متصاص العجز على مدى سنتني أو اب لوايل أن يتخذها من خالل اإلذنها  الضرورية مليزانية البلدية، جيدر

يتوىل أماابلنسبة للوالية ويف حال عدم اختاذ اجمللس الشعيب الوالئي التدابري التصحيحية الضرورية  .أكثر
متصاص العجز على مدى اب ملالية اللذين ميكنهما اإلذناب لداخلية والوزير املكلفاباختاذها الوزير املكلف 

  .سنتني أو عدة سنوات مالية
املمارسة عليها تعد هذه املرحلة أهم مراحل  املبحث الثاين:أجهزة تنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية والرقابة

م من النفقات احمللية املوجهة هتية،متس نشاط أفراد اجلماعة سواء من حيث استفادامليزانية،أي أكثرها أمه
م املختلفة،أو مسامهتهم يف سد وحتمل أعباء هذه النفقات من خالل دفعهم خمتلف الضرائب هتإلشباع حاجيا

ري احلسن ا أوجب وجود رقابة مالية تسهر على السهتا ونفقاهتوالرسوم،وحىت يكون هناك توازن بني إيرادا

  .سنتطرق إليه يف مبحثنا هذا وهذا ما ألموال اجلماعات احمللية،

                               
  171نفس المرجع السابق، ص ،مسعودي، تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية عبد الكرمي 1

 . 118نفس المرجع السابق، ص ،مسعودي، تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية عبد الكرمي 2



 اإلطار العام مليزانية اجلماعات احمللية  الفصل الثاين:

~ 44 ~ 

 

يشرف على عمليات التنفيذ جهازان  األعوان املكلفون بتنفيذ ميزانية اجلماعة احمللية:املطلب األول
منفصالن ومستقالن عن بعضهما البعض،ويشرتط وجود فصل عضوي وظيفي بينهما، كما تقوم 

  :ومهاان ت حمددة قانو مسئوليتهما يف حاال

  .لصرفاب اآلمرون *

  .احملاسبون العموميون *

 حملاسبة العامة"يعد آمرااب املتعلق 21/90من القانون  23لصرف:حسب املادة اب الفرع األول:اآلمرون
جراءات اإلثبات إب لصرف يف مفهوم القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ عمليات امليزانية املتعلقةاب

 جراءات االلتزام والتصفية واألمرإب لتحصيل من جانب اإليرادات والقيامابدار سند األمر والتصفية وإص
  .لنفقاتابلصرف أو حترير احلواالت فيما يتعلق اب

موعات احمللية أو املؤسسات جملسم الدولة والر  نه الشخص الذي يعملكأ لصرفاب كما يعرف اآلمر
مر بصرف أين الغري أو قيمته أو بتحصيل اإليرادات العامة و التعاقد وبتصفية د العمومية،ويقوم بعملية 

 .1النفقات 

ابلنسبة للوالية:الوايل هو اهليئة األوىل يف الوالية فهو ممثل الدولة ومندوب  لصرفاب دور الوايل كآمر-1
صاحب احلكومة على مستوى الوالية،يتم تعيينه من طرف رئيس اجلمهورية،يقوم بتنفيذ ميزانية الوالية وهو 

 املتعلق 09/90من قانون  88ابلنسبة مليزانية الوالية حسب املادة  لصرف الرئيسيابالقرار فيها،فهو اآلمر 
  .لواليةاب

نفاقها كما له أن يفوض إمضائه ألحد أعوان املصاحل التابعة له،والوايل ب حيث يقوم بتسيري موارد الوالية واإلذن
تنفيذ امليزانية،واليت تدخل يف املرحلة اإلدارية،وهي من حيث مكلف بتحقيق العمليات الثالث اخلاصة ب

لدفع،ومن جهة اإليرادات إثبات اإليرادات،التصفية،واألمر اب لنفقات،التصفية واألمرابالنفقات،االلتزام 

  .بتحصيلها 

 مراإن رئيس اجمللس الشعيب البلدي مكلف آ ابلنسبة للبلدية  لصرفاب دور رئيس اجمللس الشعيب كآمر-2
  :لصرف حتت مراقبة اجمللس ورقابة اإلدارة العليا مبا يلي اب
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  .اهتاحلفاظ على أموال البلدية وإدار 
 .تسيري إيرادات البلدية- 

 .عقد الصفقات وإبرام عقود اإلجيار - 

 .متثيل البلدية أمام القضاء -

  .عداد احلساب اإلداري للسنة املالية املنتهيةإب يقوم - 
 احملاسبون العموميون:الفرع الثاين:

حملاسبة العمومية "يعد حماسبا عموميا يف مفهوم هذه اب املتعلق 21/90من قانون  33حسب املادة 

 .حتصيل اإليرادات ودفع النفقات - :لعمليات التالية اب للقيام هااألحكام،كل شخص يعني قانو 

 .ا وحفظهاهب املكلفضمان حراسة األموال والسندات أو القيم أو األشياء أو املواد  - 

 .تداول األموال والسندات والقيم واملمتلكات والعائدات واملوارد - 

 انذه العمليات دون أن يكون معني قانو هب جتدر اإلشارة أن كل شخص يقوم .ت املوجوداتابحركة حسا - 
 من القانون نفسه. 51يعترب حماسبا فعليا أو شبه حماسبا وذلك حسب املادة 

ت على ابخيضع لنفس التزامات ومسؤوليات احملاسب العمومي كما خيضع لنفس الرقابة ونفس العقو وهذا األخري 

 ، ويتم تعيني احملاسبني العموميني أو اعتمادهم منقبل الوزير املكلف55احملاسب العمومي طبقا ألحكام املادة 
سبتمرب  07الصادر بتاريخ  311/91فقد نظم املرسوم التنفيذي رقم  ملالية وخيضعون أساسا ملسؤوليته،اب

  1.كيفيات تعيينهم واعتمادهم   1991
يعترب احملاسب رئيسيا بصفته رئيسا على حتصيل  ابلنسبة للوالية: أوال:دور أمني خزينة الوالية كمحاسب عمومي

  - :لعمليات التاليةاب املوارد وصرفها،ويقوم

 .ون والتابعون لهتركيز العمليات احملاسبة اليت جيريها احملاسبون الثانوي -
 .تنفيذ اإليرادات والنفقات مليزانية الدولة على املستوى احمللي   -
 .يتكلف بتوزيع املعاشات على مستوى واليته   -
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  نيا:دور احملاسب البلدي كمحاسب عمومياث
ابلنسبة للبلدية:ميارس احملاسب البلدي مهامه كمحاسب عمومي طبقا للتنظيم املعمول به،استخالص مجيع 

لنفقات اليت يصدرها رئيس اجمللس الشعيب البلدي اآلمر اب اخيل البلدية ومجيع املبالغ اليت ترجع إليها،وكذا الوفاءمد
بصرفها،فاحملاسب البلدي له وحده صفة حتصيل اإليرادات ودفع نفقات البلدية املنصوص عليها من طرف القوانني 

فظ األموال والقيم املالية للبلدية،فبهذه الصورة ملزم خصوصا واللوائح التنظيمية،فهو إذن مؤهل إلدارة وحيازة وح

  :مبا يلي
 .القيام حتت مسؤوليته بكل اإلجراءات الضرورية لتحصيل اإليرادات واهليئات واملوارد األخرى- 

 .ت واملتابعات الضرورية ضد املدينني املتأخرين عن التسديدانإلعالاب القيام - 

 .نتهاء آجال اإلجياراتا لصرفاب تنبيه اآلمرين - 

 .لتقادماب منع سقوط حقوق البلدية - 
إنه يدير بقوة القانون حماسبة اإليرادات والنفقات وحيرر مرحلة الوضعية املالية للمصاحل اليت يقوم بتسيريها، كما 

تدخل ال ي .اية كل سنة مالية حالة املتخلفات الواجب تغطيتها وحالة املتخلفات الواجب دفعهابدحيرر يف 
لصرف بعد حتويل سندات اإليرادات اب احملاسب العمومي إال بعد املرحلة اإلدارية لتنفيذ امليزانية من طرف اآلمر

 لصرف املتعلقةاب وحواالت الدفع من طرف هذا األخري حيث إنه ال ميارس إال مراقبة شكلية على قانونية األوامر
 ة الداخلية املمارسة من طرف الوايل،واملصادقة عليها عند االقتضاء إليرادات والنفقات،مقارنة مع املراقبة الشرعياب

 من طرف القاضي اإلداري
 1 املطلب الثاين:عمليات تنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية

الفرع األول:تنفيذ نفقات اجلماعات احمللية فتح  :إن عمليات تنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية تتم عرب ما يلي
دف إىل احرتام القوانني هب وازنة ال يعين تنفيذ النفقة،ذلك أن عملية التنفيذ ترتبط بقواعد وأصولاالعتماد يف امل

ا عند ختصيص وصرف النفقات العامة.وجتري عمليات صرف نفقات اجلماعات احمللية عرب مرحلتني هب املعمول

  :متتاليتني

  .املرحلة اإلدارية*
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 .املرحلة احملاسبية*
 :رحلتني اإلدارية واحملاسبية تكون وفق عدة أسسفالتمييز بني امل 

  .على املستوى املايل:يضمن وضوح ودقة عمليات االتفاق -
  .لديناب على املستوى القانوين:يسمح من حتديد الوقت الذي عنده تصبح الدولة ملتزمة قانونيا -
 اق وذلكعلى املستوى اإلداري:تسمح من وضع نوع من الفصل يف السلطات داخل عمليات اإلنف -

  .تنفيذ هذه العمليات لسلطة خمتلفة  ستناد اب
 أوال:املرحلة اإلدارية: -

لصرف ومتر وتنفذ هذه املرحلة خالل اب تكون من اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدي والوايل بصفتهما اآلمرين
 :ثالث فرتات وهي

 (l’engagement de la dépense):اإللتزام ابلنفقة: -1

من قانون احملاسبة  19مبقتضاه تنشئ اجلماعة احمللية التزاما ينشأ عنه عبئ،حسب املادة  وهو التصرف الذي

يعد االلتزام اإلجراء الذي يتم مبوجبه إثبات نشوء الدين" وقد يكون هذا الدين مصدره التزام إرادي "العمومية 
زم للجماعة احمللية،تعني موظفني واملتمثل يف الصرف القانوين الذي ينشأ التزاما عليها مثل شراء معدات ولوا

 .جدد...اخل
لنفقة وذلك نتيجة واقعة معينة يرتتب عليه التزام اجلماعة اب أو التزام ال إرادي والذي قد ينشأ عن طريق االرتباط 

ه لنفقة نتيجة هذاب نفاق مبلغ ما مثل:تسبب سيارة البلدية يف إصابة مواطن ففي هذه احلالة ينشأ االرتباطاباحمللية 
 .1املادية،ويعترب االرتباط يف هذه احلالة غري إرادي الواقعة 

 (La liquidation de la défense):-(النفقة حتديد-التحقيق )التصفية  -2

ئق احلسابية وحتديد اثلتحقيق على أساس الو اب من قانون احملاسبة العمومية "تسمح التصفية 20حسب املادة 
ذا القرار حتديد املبلغ الذي تلتزم اجلماعة احمللية بدفعه،فال ميكن صرف هب ويقصداملبلغ الصحيح للنفقات العمومية،
 النفقات إال بعد تنفيذ موضوعها.
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لنفقات فال تدفع اب أي التحقق من أداء اخلدمة الفعلية من طرف الدائن ومطابقة هذا األداء لشروط االلتزام

  - :ستثناء حاالت قليلة جدا ومقررة قانونيا مثلإبلفعلي للخدمة،اجلماعة احمللية النفقة املستفيد إال بعد اإلجناز ا
 .مصاريف املهمات املمنوحة ملوظفي اإلدارات العمومية

 .املعاشات - 

  .ت املاليةاناإلعا - 

حية أخرى مبا أن مبلغ النفقة القابل للدفع ال ميكن يف كثري من ان ومن اآلالتنفقات االشرتاكات يف بعض  -
ت اليت متت أثناء التحقيق يف اتيده بدقة أثناء االلتزام،فإن التصفية تسمح بضبطه على أساس اإلثبااحلاالت حتد

 .1لصرف على سند إثبات النفقة اب لألسر أداء اخلدمة وعمليا تتمثل التصفية يف اإلقرار اخلطي 
 لنفقة بصرف األمر L’ordonnancement de la dépense : األمر لدفع

ر إداري مبوجبه يتلقى احملاسب العمومي أمرا بدفع النفقة اليت كانت حمل التزام وتصفية هو عبارة عن قرا

مر مبوجبه  لصرف وحترير احلواالت اإلجراء الذياب قانون احملاسبة العمومية، يعد اآلمر 21سابقة،حسب املادة 

 ويتخذ األمر .قبل كل شيء لصرف بصفته مسريااب دفع النفقات العمومية، وهنا تظهر السلطة التقديرية لآلمر
الدورة املالية  - :لدفع شكل احلوالة )حوالة الدفع( اليت حتتوي على كل معلومات امليزانية اليت ختص النفقة وهياب

 .اليت تنطبق عليها

 .امه رقم املادة اليت ترتبط - 

 .ئق الثبوتية املدعمة للنفقةاثالو  - 

 .هوية الدائن - 

 جناز اخلدمة الفعليةريخ إاتموضوع النفقة و  - 

هي املرحلة األخرية من مراحل صرف النفقة العامة تنفذ هذه املرحلة من طرف احملاسب  نيا:املرحلة احملاسبية:اث .
لنسبة للجماعة احمللية اليت متر مبرحلة وحيدة وهي دفع اب البلدي وأمني خزينة الوالية بصفتهما حماسبني عموميني

  .ي للبلدية أو الوالية للدائن احلقيق مبلغ النفقة 
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من قانون احملاسبة العمومية "يعد الدفع اإلجراء الذي يتم مبوجبه إبرام الدين  22دفع النفقة:حسب املادة  -1
العمومي،فهذه العملية مبوجبها يتم إبرام ديون اجلماعة احمللية،غري أن مهمة احملاسب العمومي ال تقتصر 

إلضافة ابها مبمارسة نوع من الرقابة املفروضة يف حدود صالحياته،لصرف بل تتعداابعلى تنفيذ أوامر اآلمر 
  1الصندوق إىل كونه أمينا على 

احملاسب العمومي أمينا للصندوق:يتمثل دوره يف التحقق من صدور احلوالة لفائدة الدائن احلقيقي أو ممثله  -2

الة توفر كل الشروط ففي ح .الشرعي،أي أن صفة الشخص املستلم تربئ اجلماعة احمللية من دينها

م ابتداء من ايأ 10ومطابقتها للقوانني جيب على احملاسب العمومي القيام بعملية الدفع يف أجل أقصاه 
لرد كتابيا على اآلمر اي ائي يقوم احملاسب العموميهن يوم استالم ملف النفقة،ويف حالة كان هناك رفض

  2.لصرفاب تسلمه األمريوما منذ يوم  20لصرف لدفع النفقة ضمن أجل أقصاه اب
 : الفرع الثاين:تنفيذ إيرادات اجلماعات احمللية

لصرف إصدار سندات اب مليزانية على اآلمراب إن إيرادات البلدية أو الوالية خمتلفة ومتنوعة،ولتسجيلها
تحقاق،مدة ريخ االساتاإليرادات إىل احملاسب العمومي حتمل املعلومات املتعلقة بتطبيق اإليراد، مراجعة الدين،

يت مرحلة التصفية أو حتديد املبلغ،إعداد سند حتصيل املبلغ أت السند،رقم مادة امليزانية اليت يعود إليها اإليراد مث

وهكذا ميكن استنتاج أن تنفيذ إيرادات اجلماعة احمللية مير هو اآلخر مبرحلتني،  .وأخريا تغطية هذا الدين

  .يت املرحلة احملاسبية وهي التحصيلأت حقوق اجلماعة احمللية وتصفيتها، مثاملرحلة اإلدارية اليت تتمثل يف إثبات 
 العمليات اإلدارية:أوال

اإلثبات:تتعلق بنشأة احلقوق ومعاينتها، ويكون ذلك على عاتق إدارة البلدية أو من قبل إدارة الدولة، -1

ومية يعد اإلثبات اإلجراء الذي يتم من قانون احملاسبة العم 16وتتم عن طريق إجراء اإلثبات،و حسب املادة 
 3.العمومي، والدائن العمومي هنا هي اجلماعة احمللية  مبوجبه تكريس حق الدائن 
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التصفية:وهي حتديد مبلغ الدين املستحق للجماعة احمللية والقابل للتحصيل، ويف الواقع إثبات وتصفية 
إلمكان اب يتم إجراؤها يف وقت واحد األمر الذي جيعل إيرادات اجلماعة احمللية مها عمليتان متكاملتان، وغالبا

 .مجعهما حتت عبارة حتديد اإليرادات

من  23لصرف حسب املادة اب وإذا كان إجراء إثبات وتصفية اإليرادات مبدئيا وقانونيا من اختصاص اآلمر

 .1 وليتهم املباشرةا تتم مبعرفتهم وحتت مسؤ هناحملاسبة العمومية السالفة الذكر،فهنا ال يعين أ قانون 
 نيا:العمليات احملاسبيةاث

هو اإلجراء الذي مبوجبه يتم إبرام ذمة الدين العمومي فيقوم احملاسب العمومي مبراقبة شرعية  :التحصيل-1
عملية التحصيل املبلغ احملدد يف السند،إال أن هناك بعض اإليرادات اليت ميكن للمحاسب حتصيلها دون 

 إليرادات اليت تدفع نقدا مثل اهليئات وتعود عملية التحصيل عملية حماسبية يقوماب مرإرسال السند ويتعلق األ
ا احملاسب العمومي املتمثل يف احملاسب البلدي،فبعد وصول سند التحصيل إىل مكتبه يتحقق من أن هذا هب

اخيل ومجيع املبالغ السند مرخص له مبوجب القانون مث يقوم بتسجيل هذا السند ويلتزم مبتابعة السندات واملد
ذا تقع املسؤولية هلصرف السند إىل احملاسب البلدي،و ابت،كما يثبت إرسال لآلمر اياليت ترجع إىل البلد

احملاسب العمومي كذلك مراقبة صحة إلغاءات  التامة على عاتق احملاسب البلدي بتحصيل املبلغ وجيب على 
 . 2ت على الصعيد املاديايالسندات لإليرادات والتسو 

  الفرع الثالث:الفرتة املالية لتنفيذ امليزانية احمللية
من خالل ما سبق رأينا أن من مبادئ امليزانية احمللية مبدأ السنوية ومضمون هذا املبدأ أنه يستدعي تنفيذ 

ديسمرب من نفس السنة،مع أجل  31امليزانية خالل السنة االجتماعية،أي تبتدئ من فاتح جانفي إىل غاية 

  :تد إىل السنة املواليةإضايف مي

لنسبة لعمليات التصفية واألمر بصرف خاص نفقات تناسب اب مارس من السنة التالية15إىل غاية -
لنسبة إلصدار سندات إيرادات تناسب حقوقا اب خدمات مت تقدميها خالل السنة االجتماعية وكذلك

  .مكتسبة

                               
 11ص2006حممد مسعودي،ميزانية الوالية بني التحضري واملتابعة،مذكرة خترج،املدرسة الوطنية لإلدارة،اجلزائر، 1

 133من قانون احملاسبة العمومية،ص 18ملادة ا 2
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لنسبة لتغطية سندات ابدفع احلواالت الصادرة و لنسبة لعمليات اب مارس من السنة التالية31إىل غاية -
  1.احملررة املداخيل 

 :املطلب الثالث:الرقابة املالية املمارسة على ميزانية اجلماعات احمللية
عتبارها خط الدفاع األول حلماية أموال اجلماعة اب تكتسب الرقابة على ميزانية اجلماعات احمللية أمهية خاصة 

ن االستخدام األمثل هلا، فالرقابة املالية هي جمموع اإلجراءات الالزمة ملتابعة أعمال واملوار د العامة وضما
تنفيذ اخلطط والسياسات بقصد التصرف على أية احنرافات ومعاجلتها يف الوقت املناسب إضافة إىل احملافظة 

ابة املالية تعين التفتيش لتايل فالرقابعلى املال العام من عمليات االختالس أو الضياع أو سوء االستعمال، و 
ئق اثواملالحظات واملتابعة والتحقيق من االستعمال احلسن لإلمكانيات البشرية واملادية واملالية،وكذلك الو 

  .2ت واحرتام القوانني واملراسيم والتعليمات املوضوعة كمقياس العمل املسريين ومعاقبة املخالفنيابواحلسا
 :ة اجلماعات احمللية حسب األشكال التالية ومتارس الرقابة على تنفيذ ميزاني

  .لنسبة للجماعة احملليةاب ا اهليئات التابعة للسلطة التنفيذيةهب :واليت تقومأوال:الرقابة اإلدارية 

  .نيا:الرقابة القضائية:والذي يتوالها جملس احملاسبةاث

  .جلماعات احملليةالس الشعبية احمللية والسلطات الوصية على ميزانية اجمللثا:رقابة اثل
  الفرع األول:الرقابة اإلدارية إن الرقابة اإلدارية

هي املراقبة اليت متارس من داخل اإلدارة على نفسها بواسطة األجهزة التابعة هلا:املراقب املايل،احملاسب 
نب اإلنفاق تم جبات سم الرقابة الداخلية وهي رقابةإب العمومي، املفتشية العامة للمالية...،كما تعرف أيضا

أكثر من جانب حتصيل اإليرادات،وتعد كل من مراقبة احملاسب العمومي ورقابة املراقب املايل رقابة سابقة قبلية 

  .ا جتري بعد صرف وتنفيذ النفقاتهنأي قبل صرف النفقة أما رقابة املفتشية العامة للمالية رقابة الحقة كو 
اجلماعة احمللية الرقابة السابقة واليت يطلق البعض عليها الرقابة الوقائية أوال:الرقابة السابقة املمارسة على ميزانية 

وهي تتمثل يف إجراء عمليات املراجعة والرقابة قبل الصرف،إذ ال جيوز وفقا هلذا األسلوب ألي وحدة تنفيذية 
ة اجلهة املختصة لتزام أو القيام بدفع أي مبلغ قبل احلصول على موافقاب من وحدات االقتصاد العام االرتباط

                               
  18،صمرجع سابقحممد مسعودي ،ميزانية الوالية بني التحضري واملتابعة،  1
عامة يف ميزانية اجلماعات احمللية )مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،جامعة أبو بكر عباس عبد احلفيظ،تقييم فعالية نفقات ال 2

 54،ص 2012/2011بلقايد،تلمسان،
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لرقابة على اإلنفاق وتتم عمليات الرقابة إىل جانب النفقات فقط،حيث ال يتصور أن تتم رقابة اب يف الدولة
 .سابقة على حتصيل اإليرادات العامة

 :ميكن لنا أن خنرج بعنصرين تعريفيني هلذا النوع من الرقابة

دف إىل ضمان تطابق هذه هت ة اليت أحدثتها الدولةضمان سالمة التصرفات املالية:إن أجهزة الرقابة القبلي -
لتايل جتنب كل احنراف يبدد األموال العمومية سواء بقصد أو عن غري اب التصرفات مع القوانني والتنظيمات و

قصد)جهل القانون..(،فهي إحدى وسائل حراسة وحفظ املال العام وهذا من شأنه أن يؤدي إىل عقالنية 
 .العمومي أكثر يف ترشيد اإلنفاق

ا حتقق أهدافها قبل حدوث األثر املايل أي متنع وقوع اخلطأ،إذن فهي رقابة هنرقابة ما قبل اإلنفاق:أي أ -
وقائية متنع حدوث أي خلل،فليس من مهامها اإلجراءات العقابية عكس الرقابة الالحقة اليت هي رقابة 

  .1األوضاع ومعاقبة املتسببني اخللل املايل قد حدث ودوره يتمثل يف تسوية عالجية حيث يكون 
 :لرقابة السابقة اب نيا:اهليئات املكلفةاث -
لرقابة اب رقابة املراقب املايل على ميزانية الوالية أ/املراقب املايل:املراقب املايل هو عون من األعوان املكلفني -1

  .مليزانيةاب القبلية على تنفيذ النفقات العمومية ويعني بقرار وزاري من طرف الوزير املكلف
ملالية،ميارس الرقابة املسبقة اب إذن املراقب املايل هو شخص مؤهل معني من طرف الوزير املكلف -2

  .للنفقات
 414/92ب/جمال اختصاص املراقب املايل:إن وظيفة املراقب املايل حمددة مبوجب املرسوم التنفيذي  -3

ن التزامات بنفقات عمومية من طرف اآلمر ئق اليت تتضماثحيث يقوم املراقب املايل بتأشري القرارات والو 

فإن القرارات  05فحسب املادة 5،6،7اليت حيددها املرسوم السابق جاءت يف املواد واآلالتلصرف اب

  - :شرية املراقب املايلأت واملبينة فما يلي خيضع مسبقا قبل التوقيع عليها إىل هتا املتضمنة التزاما
 .ستثناء الرتقية يف الدرجةإب مهتت اليت ختص احلياة املهنية للموظفني ودفع مرتباقرارات التعيني والتثبيت والقرارا

  . 1اجلداول االمسية اليت تعد عند قفل كل سنة مالية- 

                               
 309،ص2009،دار النهضة للطباعة و النشر بريوتعادل أمحد حشيش،أساسيات املالية العامة، 1
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  :7و 6ن اثوتضيف املاد

  .االلتزامات بنفقات التسيري والتجهيز أو االستثمار

يتعدى املبلغ املستوى احملدد إلبرام الصفقات كل التزام مدعم بسند طلب أو الفاتورة الشكلية عندما ال  -

  ...العمومية

لرقابة السابقة للنفقات اب املتعلق 414/92من املرسوم التنفيذي  23ج/مهام املراقب املايل:حسب املادة 

  :ملهام التاليةاب ا،فإن املراقب املايل مكلفهب امللتزم

  .يقوم مبسك سجالت تدوين التأشريات والرفض-
 .اسبة االلتزاماتميسك حم-

مراقبة ملفات املستخدمني،  :2لتأشري علىاب وعليه فإن املراقب املايل خالل مراقبته مليزانية التسيري يقوم 
 .مصاريف املستخدمني، مراقبة نفقات تسيري املصاحل، ضبط حماسبة املناصب املالية

على  414/92من املرسوم التنفيذي  14ة د/أجل تنفيذ رقابة املراقب املايل على ميزانية الوالية:تنص املاد 

م،غري أنه ميكن أن متدد هذه املدة إىل ايأ 10أنه يتم دراسة وفحص ملفات االلتزام املعرضة للرقابة يف أجل 

 .يوما،عندما تتطلب امللفات دراسة معمقة 20

مرب، وميدد هذا ديس10ريخ غلق التزامات نفقات التسيري يوم بتا من نفس املرسوم 16ولقد حددت املادة  

 :ديسمرب من نفس السنة للنفقات العمومية التالية20التاريخ إىل 
 .التجهيز واالستثمار، النفقات اليت تصرف بواسطة اإلدارة املباشرة، جدول األجور للمستخدمني املؤقتني 
زانية تبدأ من بعد انتهاء الرقابة الالحقة على تنفيذ املي لثا:الرقابة الالحقة املمارسة على امليزانية احملليةاث 

السنة املالية استخراج احلساب اإلداري للوالية أو البلدية،وهذه الرقابة ال تنصب على جانب النفقات فقط  
كما هو احلال يف الرقابة السابقة،ولكنها متتد لتشمل جانب اإليرادات العامة،عالوة على ذلك التأكد من 

                                                                                                
رقابة السابقة للنفقات ،اجلريدة ابل يتعلق 1992نوفمرب14املوافق ل 1413مجادى األول عام 19املؤرخ يف  414/92املرسوم التنفيذي رقم  1

 211-212،ص ص 1992،82الرمسية،العدد

 212،املرجع السابق،ص 414/92املرسوم التنفيذي رقم  2
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خزينة اجلماعة  لفعل إىل هبا  دها وأن كل ما حتصل قد وردقيام اجلماعة احمللية بتحصيل مجيع موار 
 .1ذا النوع من املراقبة املفتشية العامة للمالية ه احمللية،ويقوم

املفتشية العامة للمالية كجهاز ر قايب دائم على امليزانية احمللية تعترب املفتشية العامة للمالية جهازا رقابيا دائما 
تنفيذ امليزانية ولقد أنشئت  2نية اجلماعات احمللية أي أن تدخلها يكون بعد ميارس رقابة الحقة على ميزا

 . 1980املؤرخ يف الفاتح مارس 53/80مبوجب املرسوم رقم 

 .1992فيفريي 22املؤرخ يف  78/92ا عن طريق املرسوم التنفيذي رقم هتولقد أعيد صالحيا 

من  02يزانية احمللية أ/مهمة الرقابة:حسب املادة جمال تطبيق تدخالت املفتشية العامة للمالية على امل-2

تراقب املفتشية العامة للمالية التسيري املايل واحلسايب يف  1992فيفريي 22املؤرخ يف  78/92املرسوم 
لقواعد  مصاحل الدولة، واجلماعات العمومية الالمركزية )البلدية والوالية(، واهليئات واملؤسسات اخلاضعة 

 3.ية احملاسبة العموم
ب/أشكال الرقابة املمارسة على ميزانية اجلماعات احمللية من طرف املفتشية العامة للمالية وكيفية  

 تنفيذها:

م ēمتارس الرقابة بواسطة مفتشني عامني يطلق عليهم كلمة "املفتشني"،حيث يكونون حملفني فقبل مباشر

مانة وصدق وأن أحافظ أ عمال وظيفيتأب أن أقومالعظيم  اباب أقسم" :ملهامهم جيب عليهم أداء اليمني التايل
على السر املهين، وأراعي يف كل األحوال الواجبة املفروضة علي"، ويزودون ببطاقة وظيفية تثبت صفتهم وتربر 

  :مراقبتهم وتتمثل هذه املراقبة يف مهام املراجعة أو التحقيق تتناول فيما يلي

  .واألحكام القانونية أو التنظيمية اليت هلا أثر مايل مباشرشروط تطبيق التشريع املايل واحملاسيب  -

  .صحة احملاسبات وصدقها وانتظامها - .تسيري املصاحل واهليئات املعنية ووضعيتها املالية -
  .شروط استعمال اإلعتمادات ووسائل املصاحل واهلياكل وتسيريها -

                               
 59سعاد طييب،الرقابة على ميزانية اجلماعات احمللية،مرجع سبق ذكره،ص  1

 349، ص10،1980،يتضمن إحداث مفتشية العامة للمالية،اجلريدة الرمسية،العدد 1980مارس01ؤرخ يف امل 53/80املرسوم رقم  2

،يؤهل املفتشية العامة للمالية للتقومي االقتصادي للمؤسسات العمومية االقتصادية،اجلريدة 1992فيفري22املؤرخ يف  79/92املرسوم التنفيذي رقم  3
 414،ص15،1992الرمسية،العدد
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 . 1نها هذه التدخالتسري الرقابة الداخلية يف املصاحل واهليئات اليت تعي -
نتائج املراقبة املمارسة على امليزانية احمللية من طرف املفتشية العامة للمالية مبجرد انتهاء عملية املراقبة على -

م واملعاينات اليت قاموا جبمعها أثناء القيام هتميزانية اجلماعات احمللية حترر املفتشية تقرير تسجل فيه مالحظا
ا هنت حيث حيتوي هذا التقرير على اقرتاح تدابري من شأايت أو الوالايمن مقر البلد مبمارسة مهامهم يف كل

أن حتسن تنظيم املصاحل واهليئات موضوع الرقابة وتسيريها ونتائجها،كما ميكن أن حيتوي على أي اقرتاح من 
سريي املصاحل واهليئات طبيعته أن حيسن األحكام التشريعية والتنظيمية اليت تطبق عليها ويبلغ هذا التقرير مل

رقابة املفتشية العامة للمالية تنحصر فقط على تدوين املالحظات أي ليست مؤهلة الختاذ أي  .ألمراب املعنية
 .قرار على عكس جملس احملاسبة

يعترب جملس احملاسبة املؤسسة العليا  الفرع الثاين:الرقابة القضائية الالحقة املمارسة على امليزانية احمللية 
لس بصفته اهليئة اليت خيول هلا جمللرقابة البعدية ألموال الدولة و اجلماعات اإلقليمية واملرافق العمومية، و ال

ت ابالقانون رقابة تنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية عدة صالحيات يف جمال الرقابة ويساعده يف ذلك احلسا
لصرف واحملاسبني العموميني التابعني اب اآلمريناخلتامية للحساب اإلداري،وحلساب التسيري املودعة من قبل 

ا تعمل حتت سلطة رئيس هنعتبار جملس احملاسبة هيئة ذات كفاءة قضائية وإدارية فإاللجماعة احمللية، و 
لرقابة القضائية اب اجلمهورية يتوىل الرقابة الالحقة أو البعدية على ميزانية اجلماعات احمللية،أو ما يعرف كذلك

 2.اجلماعات احمللية  مارسة على ميزانية الالحقة امل
تتعدد  من طرف جملس احملاسبة على ميزانية اجلماعات احمللية  أوال:كيفيات وأشكال الرقابة املمارسة 

 :أشكال الرقابة من قبل جملس احملاسبة اليت ميارسها على ميزانية اجلماعات احمللية وميكن حصرها فيما يلي

ا أن تسهل رقابة هنئق اليت من شأاثلس احملاسبة أن يطلب كل الو جم ري:حيقحق االطالع وسلطة التح-1 
 .العمليات املالية واحملاسبية أو الالزمة لتقييم تسيري املصاحل واهليئات اخلاضعة لرقابته

رقابة نوعية التسيري:يراقب جملس احملاسبة نوعية تسيري اجلماعات احمللية،فهو يقوم بتقييم شروط استعمال  -2
لرجوع اب جلماعة احمللية للوسائل املادية واألموال العمومية وتسيريها على مستوى الفعالية والنجاعة واالقتصادا

 .إىل املهام واألهداف والوسائل املستعملة
                               

 70-71عبد احلفيظ،تقييم فعالية نفقات العامة يف ميزانية اجلماعات احمللية،مرجع سبق ذكره،ص صعباس  1

يتعلق مبجلس احملاسبة،اجلريدة  1995يوليو سنة17املؤرخ يف  20/95من أمر رقم  02املادة  2 .73عباس عبد احلفيظ، املرجع السابق،ص 2
 03، ص 1995،39الرمسية،العدد
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ت احملاسبني العموميني ويصدر أحكام ابت احملاسبني العموميني:يراجع جملس احملاسبة حساابمراجعة حسا
ت التسيري يدقق جملس احملاسبة يف صحة العمليات املادية ومدى مطابقتها ابجعة حساا،ففي جمال مراهنبشأ

 .مع األحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها
رقابة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملالية:يسهر جملس احملاسبة العامة على مراقبة احرتام قواعد االنضباط 

لنسبة للجماعة احمللية،وذلك مبراقبة األخطاء أو املخالفات اليت تكون خرقا اب ملاليةيف جمال تسيري امليزانية وا
صرحيا لألحكام التشريعية والتنظيمية اليت تسري على استعمال أموال اجلماعات احمللية أو الوسائل املادية 

  :يعاقبلس يف هذا اإلطار أن جملوتلحق ضررا خبزينة اجلماعة،ومن بني هذه املخالفات ميكن ا
  .خرق األحكام التشريعية أو التنظيمية املتعلقة بتنفيذ اإليرادات والنفقات -
استعمال اإلعتمادات أو املساعدات املالية اليت متنحها اجلماعات احمللية بضمان من األهداف اليت منحت  -

  .من أجلها

 .طبقة يف جمال الرقابة القبليةلنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقها للقواعد املاب االلتزام --

نتائج الرقابة املمارسة من طرف جملس احملاسبة على ميزانية اجلماعات احمللية:يعاقب جملس احملاسبة كل -5
مسئول أو عون ممثل اجلماعة احمللية اليت كانت خاضعة لرقابته، وقام خبرق حكم من األحكام التشريعية أو 

كسب امتياز مايل أو عيين غري مربر لصاحله أو لغريه على حساب اجلماعة التنظيمية أو جتاهل التزاماته ل

 .احمللية بغرامات مالية أو غريها من األحكام،ويف املقابل تكون أحكام وقرارات جملس احملاسبة قابلة للطعن
ة احمللية تقوم الوصية على امليزانية احمللية إن اإلدار  الس الشعبية احمللية والسلطاتجملالفرع الثالث:رقابة ا

على أساس االعرتاف بوجود مصاحل إقليمية يرتك اإلشراف عليها من طرف أشخاص يتم اختيارهم على 
 ت من طرف الشعب،حبيث يقومون حبماية مصاحل اجلماعات اإلقليمية نيابة عنهم،أي تقومابطريق االنتخا

الالمركزية اليت تتمثل يف البلدية لتايل فابختيار من ميثلهم و اب لتعبري عن إرادة الشعب الذي يقومال
 .نفسهمأب م العموميةهنوالوالية،واليت تعترب جتسيدا للدميقراطية تسمح للمواطنني يف تسيري شؤو 

ا هنالس الشعبية أو السلطة الوصية يكون يف حدود القانون يف كو جملكما أن ممارسة الرقابة سواء من طرف ا 
م واملستمر على خمتلف األعمال والتصرفات املتخذة على املستويني إلطالع الدائاب ،إذ تقوم1شرعية رقابة 

  .البلدي والوالئي

                               
 .61على ميزانية اجلماعات احمللية،مرجع سبق ذكره،ص سعاد طييب،الرقابة 1
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واليت تنص  1996من تعديل الدستور  159الس الشعبية احمللية ويف هذا الصدد تنص املادة جملأوال:رقابة ا
لس جمل البلدي والس الشعيبجملالس املنتخبة تضطلع بوظيفة الرقابة يف مدلوهلا الشعيب،ويعد اجملعلى أن )ا

  .الس املنتخبةجمالوالئي قاعدة هذه ا

لوالية حيق اب املتعلق 90-09رقابة اجمللس الشعيب الوالئي املمارسة على ميزانية الوالية:وفقا للقانون )-1
البته  للمجلس الشعيب الوالئي مراقبة التنفيذ اجلاري مليزانية الوالية من قبل الوايل يف إطار القانون والتنظيم ومط

لصرف بتقدمي تقارير دورية أو ظرفية عن تنفيذ امليزانية إال بعد مصادقة اجمللس الشعيب الوالئي اب كونه آمر
 .عليها

رقابة اجمللس الشعيب البلدي املمارسة على ميزانية البلدية:من خالل قانون البلدية جند أن هناك العديد من -2
لعلنية اب ة ومن بينها جلسات اجملالس الشعبية البلدية اليت متتازت اليت تكرس مداولة الرقابة الشعبيانالضما

وأن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع على املداوالت وحماضرها اليت يتناوهلا اجمللس الشعيب 
ن يعلق هذه احملاضر يف األماكن املخصصة هلا ألجل إعالم املواطنني وتسهيل اطالعهم أب البلدي.كما يلتزم

 .عليها
يا:رقابة السلطة الوصية على امليزانية احمللية هذا النوع من الرقابة هو الذي ميارس من طرف موظفني ناث 

عتبار أن الوصاية اإلدارية هي إبخمتصني نظرا لألمهية البالغة اليت تلعبها الرقابة أثناء تنفيذ وتطبيق امليزانية،و
على أشخاص أعضاء اهليئات الالمركزية وأعماهلم جمموع السلطات احملددة اليت يقررها القانون لسلطة عليا 

لتايل فإن مصداقية السلطة الوصية جتري ضمن إدارة مركزية بني سلطات ابقصد محاية املصلحة العامة و 
 .الوصاية والسلطة الالمركزية

هذه األخرية يف  هبا تلعب السلطة الوصية دورا هاما يف رقابة ميزانية اجلماعات احمللية نظرا لألمهية اليت تتميز 
احملافظة على ميزانية متوازنة من أجل حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية لكافة املواطنني عرب إقليم 

 .اجلماعات احمللية

  :واألشخاص املوكلة هلم ممارسة هذه الرقابة على ميزانية اجلماعات احمللية هم 

  .نية يف حدود اإلقليمية التابعة لهالوايل:لقد أسندت للوايل مهمة الرقابة على امليزا-1

رئيس الدائرة:يعترب رئيس الدائرة الشخص الثاين الذي يتمتع بسلطات عدم الرتكيز اإلداري يف اإلدارة -2
بعد الوايل مباشرة وهو ممثل للدولة وظيفته ذات طابع سياسي، ويسهر على مساعدة الوايل  أتيت احمللية،إذ
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لرقابة على ميزانية البلدية يف حالة ما اب وحسن سري املرافق العامة،وهو مكلفعلى تنفيذ القوانني واألنظمة 

 1. 1 50.000إذا كان عدد السكان ال يتجاوز نسمة

  ::تتمثل فيما يليأهداف الرقابة املمارسة من طرف السلطة الوصية 
دة ايالالمركزية وز :تتمثل يف ضمان حسن سري اإلدارة واملرافق العامة التابعة لألشخاص أهداف إدارية-

  .ا اإلنتاجيةهتقدر 
:تكمن يف صيانة وحدة الدولة وضمان وحدة االجتاه اإلداري العام يف كافة أحنائها ومحاية أهداف سياسية-

 2الدولة. مصلحة 
 .ا تعمل على جعل األشخاص اخلاضعني هلا حيرتمون الشرعية هنكما أ

 ميزانية اجلماعات احمللية آلية توزيع املداخيل الضريبية يف :املبحث الثالث

سنتناول يف هذا املبحث أهم مصدر من مصادر اجلماعات احمللية، أال وهو التحصيل الضرييب الذي  :

ا ولكي نوضح أمهية هذه هت% من إيرادا50يساهم بنسبة كبرية يف ميزانية اجلماعات احمللية، إذ متثل أكثر من 
 خمتلف الضرائب والرسوم اليت تقتطع لفائدة اجلماعات احمللية اإليرادات اجلبائية نتطرق يف هذا املبحث إىل

 .وكيفية توزيعها عليها
تتعدد مصادر متويل ميزانية اجلماعات احمللية من  املطلب األول:مصادر متويل ميز انية اجلماعات احمللية

اخلية تشري املوارد املالية الفرع األول:مصادر التمويل الد :موارد ذاتية أو داخلية وموارد خارجية وهي كمايلي 
الداخلية أو الذاتية مليزانية اجلماعات احمللية إىل مدى القدرة الذاتية للجماعات احمللية يف االعتماد على 

يت هذه املوارد يف عدة مصادر وميكن تقسيمها إىل موارد جبائية وموارد غري أتنفسها يف متويل التنمية احمللية،و

  .جبائية

ا و هتتج توثيق اجلماعات احمللية إلمكانياان :تتمثل املوارد غري جبائية أساسا يفة غري اجلبائيةاملوارد املالي -1
 ا العقاريةهتستغالل أمالكها و تسيري مواردها املالية و ثرو اب مواردها اخلاصة املرتبطة

                               
 .78عباس عبد احلفيظ،تقييم فعالية النفقات العامة يف ميزانية اجلماعات احمللية،مرجع سبق ذكره،ص 1

  80-81املرجع السابق،ص ص ،عباس عبد احلفيظ، تقييم فعالية النفقات العامة يف ميزانية اجلماعات احمللية  2
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يل، يتعني على كل من قانون البلدية و الوالية على التوا 136و املادة  161التمويل الذايت:وفقا للمادة  *
من البلدية والوالية ضرورة اقتطاع جزء من إيرادات التسيري وحتويله إىل قسم التجهيز واالستثمار، ويهدف 

هذا اإلجراء إىل ضمان التمويل الذايت لفائدة البلدية والوالية حىت تتمكن من حتقيق حد أدىن من االستثمار 

%، وتقدر نسبة االقتطاع على أساس أمهية 20% إىل 10 لفائدة ذمتها، ويرتاوح هذا االقتطاع ما بني

الضرائب الغري  - .( تايلنسبة للبلد)اب الضرائب الغري املباشرة - :إيرادات التسيري واملتمثلة فيما يلي
 1(.تايلنسبة للوال)اب املباشرة

  .مسامهة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية
ادات اليت تنتج عن استغالل أو استعمال اجلماعات احمللية ألمالكها اإليرادات ونواتج األمالك: وهي اإلير  *

عتبارها أشخاص اعتبارية تنتمي للقانون العام، أوما تتحصل عليه نتيجة استعمال أمالكها من اببنفسها 
طرف الغري، كبيع احملاصيل الزراعية أو حقوق اإلجيار االستغالل يف املعرض واألسواق وأماكن التوقف 

  ....إخل
إيرادات االستغالل املايل: تتمثل نواتج االستغالل يف كل املوارد املالية والناجتة عن بيع املوارد املالية الناجتة  *

لتنوع اب دية خدمات للمواطنني واليت توفرها اجلماعات احمللية، وتتسم هذه اإليراداتما عن بيع منتجات او
دية اخلدمات ماوائد الرسوم اجلنائزية ونواتج بيع السلع و وترتبط مبدى ديناميكية اجلماعات وجند منها: ع

  .املتمثلة يف فحص وختم اللحوم...إخل

املوارد املالية اجلبائية: إىل جانب اإليرادات غري اجلبائية اليت تتحصل عليها اجلماعات احمللية خالل السنة، -2

% من ميزانية 90املوارد اجلبائية حوايل تتوفر على موارد جبائية ذات أمهية كربى يف ميزانيتها إذ تتحصل 
ت، وتتكون من مداخيل الضرائب والرسوم املخصصة كليا أو جزئيا إىل اجلماعات احمللية والصندوق ايالبلد

املشرتك للجماعات احمللية، وتتمثل هذه الضرائب والرسوم أساسا يف الرسم على النشاط املهين، الدفع اجلزايف 

، الرسم العقاري، رسم التطهري، رسم اإلقامة، الرسم على القيمة 2006قانون املالية والذي مت إلغائه مبوجب 
 .املضافة، الرسم على الذبح، الضريبة على املمتلكات وقسيمة السيارات

                               
 .299تقييم اجلباية احمللية )مقال منشور مبجلة العلوم اإلنسانية، جامعة البليدة(، ص  بسمة عوملي، 1
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 تلجأ اجلماعات احمللية لتمويل ميزانيتها من املوارد اخلارجية يف حالة عدم اكتفاء ميزانيتهاالفرع الثاين:  
   :1لداخلية ومن هذه املصادر جند مايليملوارد ااب

ا امليزانية العامة للدولة يف االتفاق على التنمية هب ت احلكومية:هي تلك املبالغ املالية اليت تساهماناإلعا-1
 ا القانونية.هتا يف اإلطالع على بعض اختصاصاهتاحمللية، ونفقات اجملالس احمللية، ملساعد

املوارد املالية للهيأة احمللية،و تقليل الفوارق بينها لتحقيق التوازن و املالئمة ت إىل تكملة اندف هذه اإلعاهتو 
  2.املقدمة تمع احمللي،ومستوى السلع واخلدماتجملبني حاجات ا

القروض:لقد رخص املشرع اجلزائري للجماعات احمللية إمكانية جلوئها إىل القروض البنكية وقصد متويل -2

 .08/90من قانون البلدية  146ادة ميزانيتها وذلك مبوجب امل

 بنوكا عمومية تقدم قروضا للجماعات احمللية، وأول بنك قام 1964والواقع أن الدولة قد أنشأت منذ سنة  
عام  BDL ، إىل أن مت إنشاء بنك التنمية احملليةcnep ذه املهمة هو الصندوق الوطين للتوفري واالحتياطهب

تخصصة يف منح القروض لصاحل اجلماعات احمللية واهليأة العامة ، وامل85/85مبوجب املرسوم  1985
 .احمللية

  :ا من االستهالك واملتمثلة يفهتت، فإنه يتم تسديد رأمسال الدين بفضل إيراداايوعندما يتم منح قروض للبلد 

%إىل 1مسامهات املتعهدين يف نفقات التجهيز العمومية عن طريق رسوم حملية للتجهيز اليت ترتاوح من -

  .% من قيمة العقار واحلصص املعدة للبناء50
 .ت الدولة عن طريق تقدمي املساعداتانإعا -

وعموما يكون القرض احملصل عليه من قبل البلدية ميثل القرض االجياري  .االقتطاعات من ميزانية التسيري -
 .أجل تسديد الديون مما يساعد البلدية على ختصيص هذه األموال للعمليات اليت حتقق إيرادات من

 الفرع الثالث: الصندوق املشرتك ودوره يف متويل ميزانية اجلماعات احمللية: 
يتوىل الصندوق املشرتك تسيري شؤون صندوق الضمان وصندوق التضامن، كما يسري الصندوق املشرتك 

  14عة عشر عضوا سة وزير الداخلية، ويضم هذا اجمللس أربائللجماعات احمللية من قبل جملس التوجيه بر 

                               
1 GRABA Hachemi. Les ressources Fiscales des collectivités locales, ENAG. Alger.2000.Page 39/40. 
2 GRABA Hachemi. Les ressources Fiscales des collectivités locales, ENAG. Alger.2000.Page 39/40. 
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 .معينني 07منتخبني وسبعة  07منهم 
لقد خصص املشرع اجلزائري جزءا هاما  أوال:موارد الصندوق املشرتك للجماعات احمللية وكيفية توزيعها 

من الضرائب و الرسوم احمللية للصندوق، واليت تقتطع من موارد اجلماعات احمللية مبوجب القانون وتتمثل هذه 
يف اقتطاع جزء من الضرائب التالية:الرسم على النشاط املهين،الدفع اجلزايف سابقا، نسبة من  املوارد أساسا

عن  الرسم على القيمة املضافة و قسيمة السيارات، ويتم تسيري موارد الصندوق املشرتك للجماعات احمللية 
  1.طريق صندوق الضمان البلدي و الوالئي، وصندوق التضامن البلدي و الوالئي

ت سنوية إىل قسم امليزانية انندوق التضامن للجماعات احمللية:يقدم صندوق التضامن ختصيصات و إعاص
 احمللية للبلدية والوالية، وتنقسم هذه العملية إىل نوعني من العمليات وهي: 

ار لتسيري، إضافة إىل إعانة التجهيز و االستثماب ختصيصات املعادلة واإلعانة االستثنائية للقسم اخلاص

  .اخلاصة بقسم التجهيز يف امليزانية احمللية
  :péréquation(ختصيصات التوزيع العادل للضرائب )املعادلة *

للصندو ق املشرتك للجماعات 1986نوفمرب  02املؤرخ يف  266/86من املرسوم رقم  09خولت املادة 
ية بني اجلماعات احمللية، وذلك احمللية عن طريق صندوق التضامن بتنظيم التوزيع العادل للموارد اجلبائ

دف هذه اإلختالالت إىل هتبتخصيص منح متساوية بناء على الوضعية املالية للميزانية اجلماعات احمللية و 
ت، حيث متنح مليزانية اجلماعات احمللية األكثر فقرا من ايت والوالايالتقليص من اإلختالالت املالية بني البلد

على أساس حساب اهلامش الفرقي بني معدل النمو احمللي ومعدل النمو الوطين، حيث املوارد املالية، وذلك 

  :وتتم عملية حساب منح التوزيع املتساوية عن طريق معدلني مها

  .معدل النمو احمللي= إمجايل موارد البلدية / عدد سكان البلدية -
 .ت الوطن/ عدد سكان الوطنايمعدل النمو الوطين= إمجايل موارد بلد -
ا تتحصل على منح التوزيع املتساوي،أما إذا  هنلتايل فعندما يكون معدل البلدية أقل من املعدل الوطين،فإابو  

 * .ا بلدية غنيةهنكان املعدل البلدي أكرب من املعدل الوطين،فإن البلدية ال تتحصل على منح التوزيع كو 
ا الصندوق ومتثل نسبة هب ساسية اليت يقومت من املهام األانت التجهيز و االستثمار:تعد مهمة اإلعاانإعا

                               
 .302،ص 2006، فريقيال إمشات يادقتصاايف جملة ر منشوع موضوبسمة عوملي، تقييم اجلباية احمللية يف اجلزائر،  1
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الباقية من ميزانيته املخصصة للتضامن، حيث مينح الصندوق املشرتك للجماعات احمللية عن طريق  40%
ت املخصصة للتجهيز واالستثمار لغرض متويل الكلي أو اجلزئي للمشاريع للتجهيز انصندوق التضامن اإلعا

 .د مبياه الشرب والتطهري وخمتلف أنواع التهيئةالتزوي األساسية اخلاصة يف ميدان 
املعدل البلدي ( * عدد سكان البلدية الفصل الثاين:اإلطار العام  -) املعدل الوطين -التوزيع املتساوي   

 مليزانية اجلماعات احمللية 

 ، ومنذ سنة266/86سس هذا الصندوق مبقتضى مرسوم أت :نيا: صندوق الضمان للجماعات احملليةاث 

يقوم الصندوق املشرتك للجماعات احمللية بتسيريه، حيث يهدف إىل تعويض نقص القيمة اجلبائية  1995
املسجلة يف ميزانية اجلماعات احمللية بني التحصيالت و التقديرات،كما يقوم بضمان مواجهة التخفيضات 

ن صندوق الضمان عملية حتصيل ،كما يؤم لضرائب و الرسوماباليت تقرر مبوجب قوانني املالية و اليت تتعلق 
الضرائب من خالل تدخله يف الوقت املناسب ألجل تدعيم موارد ميزانية اجلماعات احمللية من اجلباية مستندا 

ومن خالل  .% من التقديرات90يف ذلك إىل تعليمات املؤسسة األم،وتقدر نسبة تعويض العجز يف حدود
لعبه الصندوق املشرتك للجماعات احمللية،إال أنه مل يتمكن من لرغم من الدور اهلام الذي ابهذا يتضح أنه و 

تغطية العجز املتزايد يف امليزانية احمللية،وأمام هذه الوضعية وجدت الدولة نفسها جمربة على إدخال تعديالت 
وارد ميزانية احمللية و إعادة االعتبار هلا،خاصة فيما خيص اجلباية احمللية، اليت تعترب أهم مورد من م يف املالية 

  . 1اجلماعات احمللية
 
 

 ملوارد الضريبية اب املطلب الثاين:كيفية متويل ميزانية اجلماعات احمللية

ت، وهلذه املوارد اي% من ميزانية البلد90تعترب املوارد اجلبائية يف ميزانية اجلماعات احمللية إذ متثل حوايل 
 .هبا ويل اجلماعات احملليةشروط إلعداد تقديرها، إضافة إىل أن هناك طرق لتم

رسال إىل كل إب تقوم مديرية الضرائب للوالية خالل شهر أكتوبر  الفر ع األول: تقدير املوارد اجلبائية
 يف إعداد  هتمت التابعة هلا، بطاقة مدونة فيها الضرائب والرسوم، وتكون مرفقة مبلحق ملساعدايالبلد

                               
  82عباس عبد الحفيظ،تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية،مرجع سبق ذكره،ص 1
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 :1امليزانية األولية، حيث تظهر فيها مايلي

طريقة إعداد تقديرات املوارد اجلبائية للجماعات  1995كيفية إعداد التقديرات: حدد قانون املالية لسنة  -1

ديسمرب من السنة اجلارية، مث تقسم  31احمللية، حيث حتسب النواتج )اإليرادات( الضريبية احملققة إىل غاية 

شهرا  12هذا الناتج يتم ضربه يف  ( أشهر ليعطينا متوسط التحصيل الضرييب خالل شهر واحد،09على )

 .ديسمرب 31ملوارد اجلبائية إىل غاية ابليعطينا التقديرات اخلاصة 
 خذ بعني االعتبارأت هذه القيمة الناجتة تضرب يف نسبة النمو اليت تعكس التطور االقتصادي املتوقع، حيث

 .خر اإلحصائيات لتحصيالت بعض قباضات الضرائبأت
سيس بطاقة معلومات أت تذكر املديرية العامة للضرائب مجيع مصاحلها احمللية بضرورة ات:بطاقة املعلومأتسيس 

 تعطي هذه البطاقات .منوذجية،وهذا خالل شهر أوت،حيث تكون مرفقة مبلحق إلرساهلا يف اآلجال احملددة
  :لتفصيل نوعية الضريبة والرسم،مع األخذ بعني االعتبار مايلياب

  .اجلاريةتقديرات خمصصة للسنة  

 .ديسمرب 30حتقيقات إىل غاية  -

  .اية السنة اجلاريةهن تقديرات -
 تسجيل هذه التقديرات يف امليزانية األولية للجماعات احمللية للسنة املوالية عند استالم بطاقة املعلومات اخلاصة -
شري أت دونة فيها،وهذا بعدذه التقديرات من طرف قباضات الضرائب،فيقوم مدير الضرائب مبراجعة األرقام املهب

 أكتوبر،حيث ترسل نسخة منها إىل وزارة الداخلية،ونسخة 20ريخ حمدد وهو ات ت عليها خاللايرؤساء البلد
 .نية إىل املديرية العامة للضرائب)وزارة املالية(،وهذا يف حالة البلديةاث
لوالية،آخذة  على مستوى مديرية الضرائب  لتقدير الضرييب،تعداب أما يف حالة الوالية،فبطاقة املعلومات اخلاصة 

ت التابعة للوالية،وترسل الوثيقة إىل وزارة الداخلية ايبعني االعتبار الرسم على النشاط املهين احملصلة يف خمتلف البلد
 .واملديرية العامة للضرائب

  :الفرع الثاين:طريقة النظام الداخلي للتسبيقات على الضرائب احمللية 

                               
لجماعات المحلية)مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم عبد الكريم مسعودي،تفعيل الموارد المالية ل1
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، ركزت على التسبيقات الشهرية الصادرة من اخلزينة لصاحل 1995اليت أبطلت مبوجب قانون املالية  هذه الطريقة
اجلماعات احمللية على أساس مبلغ تقديرات اإلدارة اجلبائية املسجلة يف ميزانية اجلماعات احمللية،وهذا النظام ال 

 1.ج الضرائب املباشرةانتخيص إال 
طريقة الدفع التلقائي،وطريقة اجلداول املوجهة اخلاصة بكل بلدية يف حساب مؤقت  تتم هذه التسبيقات بطريقتني:

خلزينة،مع اإلشارة إىل السنة املالية يف هذه اجلداول،حيث عند انتهاء السنة الرابعة جتري قباضة الضرائب لكل اب
 ذه التسبيقات.ت عملية حسابية هلذه التسبيقات اليت تسمى طريقة تسوية حساب البلدية مع هايالبلد

 .fccl أي عجز يتم تغطية هذا العجز من طرف الصندوق املشرتك .قصةان ففي حالة ما إذا كانت هناك قيمة
أما يف حالة العكس،أي أن مدخوالت البلدية أكرب من التسبيقات اليت تلقتها خالل أربع سنوات،فيوجه هذا 

لضرائب املباشرة للجماعات احمللية اب ريقة التمويليةهذه الط .الفائض إىل الصندوق املشرتك للجماعات احمللية
يعطي مصدقيته للتقديرات الضريبية يف امليزانية األولية للجماعات احمللية، حيث يكون هناك تسوية يف حالة العجز 

وما يؤخذ على هذه الطريقة يف حالة وجود فائض ضرييب الذي يتوجه إىل الصندوق املشرتك للجماعات  .والفائض
ا تؤدي إىل تراجع هنإلضافة إىل أابإلنفاق أكثر يف يف نشاطات كبرية، اب لية، جيعل القباضات الضريبية تقوماحمل

  .اون قباضات الضرائب املباشرة يف حتصيل الضرائبهتو 
 
 

 : الفرع الثالث: النظام اجلديد لدفع املواد اجلبائية للجماعات احمللية

ديدة لعملية دفع املوارد الضريبية للجماعات احمللية، حيث ألزمت طريقة ج 1995وضع قانون املالية لسنة 
إىل قابض التسيري للبلدية خمتلف التحصيالت الضريبية حسب النسب  ايقباضات الضرائب املختلفة أن حتول شهر 

 اخلزينة الرئيسي ، هذا عند إعداد احملاسبة الشهرية، وإىل أمني اخلزينة يف حالة الوالية، وإىل أمنينيااملتفق عليها قانو 

تسمح هذه الطريقة اجلديدة مليزانية اجلماعات  .للصندوق املشرتك يف حالة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية
احمللية بتمويل أكرب من خالل الرسوم األكثر حتصيال يف نفس املدة، حيث ال يكون هناك فرق كبري بني التقديرات 

كما أنه عند القيام بعملة التعديل من طرف املصاحل اخلاصة،  .ت الفعليةاجلبائية للجماعات احمللية والتحصيال

                               
  .154-155نفس المرجع السابق،ص ص ،عبد الكريم مسعودي، تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية 1
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ت ايوعلى عكس النظام السابق الذي حيول قيمة الفائض إىل الصندوق املشرتك، فإن اجلماعات احمللية البلد
ب جراء التطور االقتصادي حسب النس ت والصندوق املشرتك يستفيدون من قيمة الفائض احملقق من ايوالوال

 1.احملددة يف القانون
خذ على هذه الطريقة ان اجلماعات احمللية ال تضمن سوى التقديرات املوجودة يف ميزانيتها، حيث تعطي أي وما

اإلدارة الضريبية القيمة بصفة كلية، ويف حالة تناقص قيمة الضرائب فإن هذه الطريقة ال تستطيع تغطية هذا 

الضريبية لقيمة التقديرات، تصبح هذه التقديرات مميزة بتبعية كفاءة عمال أما يف حالة جتاوز التحصيالت  .النقص

كما أنه  .اإلدارة الضريبية، وهذا ما جيعل قباضات الضرائب تتهاون يف عملية حتصيل الضرائب يف الوقت احملدد
ة يف حالة عدم حصول قباضات الضرائب على مساعدة من طرف زمالئهم يف قباضات التسيري لتقدير قيم

 .م ال يستطيعون حتديد نسبة التحصيل احلقيقي هلذه الضرائبهنالضرائب للبلدية املعنية، لذا فإ

يعترب هذا النظام نوع آخر لتمويل ميزانية اجلماعات احمللية يف احلاالت  نظام التضامن للجماعات احمللية:*
تمرار يف وظائفهم احملددة يف القوانني )قانون السإب (االستثنائية، وهذا للسماح للجماعات احمللية )البلدية والوالية

لصندوق املشرتك للجماعات احمللية، وهذا اب البلدية وقانون الوالية(. أنشأ نظام التضامن يف شكل مؤسسة تعرف

 1986.2فيفري  04 يف الصادر 86 – 266حسب مرسوم رقم 
 ليةاملطلب الثالث:املسامهات الضريبية يف متويل ميزانية اجلماعات احمل

 .تعد الضرائب من أهم املوارد املمولة مليزانية اجلماعات احمللية وهذا ما سنتطرق إليه يف مطلبنا هذا
 الفرع األول:الضرائب احملصلة لفائدة اجلماعات احمللية

ت والصندوق املشرتك للجماعات ايت،الوالايتتمثل الضرائب احملصلة لفائدة اجلماعات احمللية بصفة مشرتكة )البلد
 (احمللية

وفيمايلي نتطرق  2006يف الرسم على النشاط املهين،وهذا بعد إلغاء ضريبة الدفع اجلزايف مبوجب قانون املالية 
 :إىل

من قانون  222حيدد معدل الرسم على النشاط املهين من خالل املادة :TAP أوال:الرسم على النشاط املهين
من قانون املالية التكميلي و الذي حددته مبعدل  08وجب املادة الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة املعدلة مب

                               
  .156نفس المرجع السابق، ص ،مسعودي، تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية الكرمي عبد 1

 . 157نفس المرجع السابق، ص ،عبد الكريم مسعودي، تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية 2



 اإلطار العام مليزانية اجلماعات احمللية  الفصل الثاين:

~ 66 ~ 

 

،هذه النسبة 1996% منذ سنة  55, 2،بعدما كانت نسبته مقدرة ب 2002% و ذلك ابتداءا من سنة 2
حرفية  جتارية، نشطة صناعية،أب ا يف الواقع تدر عائدا هاما وذلك الرتباطهاهنا تبدو ضعيفة،إال أهن%( رغم أ2)

 :1وأنشطة حرة وهي موزعة كمايلي
   (:توزيع حصيلة الرسم على النشاط املهين2-2اجلدول رقم )

 
 
 

  .من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة 22املصدر:املادة 

 3مت رفع معدل الرسم على النشاط املهين إىل  2008من قانون املالية التكميلي لسنة  08ومبوجب املادة رقم 
تج هذا الرسم  ʭ بيب ويتم توزيعان% فيما خيص رقم األعمال الناتج عن نشاط نقل احملروقات بواسطة األ

  :كمايلي

 . 0,88للدولة %

 .تايلصاحل البلد 1,96%

  FCCL .املشرتك للصندوق 16 , %0

  ن % م50من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة على أن تدفع نسبة  222كما تنص املادة
بعة لوالية اجلزائر إىل هذه ات ت اليت تشكل دوائر حضريةايحصة الرسم على النشاط املهين العائدة للبلد

% تعود 65األخرية،ومن خالل توزيع حصيلة الرسم على النشاط املهين، يتضح أن هناك نسبة كبرية حوايل 

 2.ملشرتك للجماعات احمللية% فتعود للصندوق ا5,50الباقي  % للوالية،أما 29,50ت، و حوايلايللبلد
 تايالفرع الثاين:الضرائب احملصلة لصاحل البلد

عتبارها القاعدة الرئيسية يف إب ت بصفة كليةايلقد قام املشرع اجلزائري بتخصيص بعض الضرائب لفائدة البلد 
 :عملية التنمية وتتمثل هذه الضرائب والرسوم فيما يلي

                               
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 222المادة  1

 ب المباشرة و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائ 222لمادة ا 2



 اإلطار العام مليزانية اجلماعات احمللية  الفصل الثاين:

~ 67 ~ 

 

  :أوال : الرسم العقاري 
ملسامهة الضئيلة هلذا النوع من الضرائب، إال أنه يعترب من أهم املوارد املالية الضرورية للبلدية، إذ لرغم من ااب

 .يكشف عن عجز التنظيم اإلداري عموما على التحكم يف احلضرية العقارية وتطويرها

على من قانون الضرائب، ويتكون من الرسم العقاري  261و  248وقد نصت على هذا الرسم املادتني  
 .امللكيات املبنية والرسم العقاري على امللكيات غري املبنية

وحلساب هذا الرسم هناك جدول حيدد نسبة الضريبة حسب املناطق،وذلك لكل مرت مربع،حبيث يتم حساب  
ملرت املربع مضروب يف جمموع املساحة اخلضراء اخلاضعة للضريبة،كما اب الدخول على أساس قيمة الكر اء اجلبائية

 1.سم املالك اب الرسم تم إعداد هذا ي
 نيا:رسم التطهري:اث

  :2من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،فإنه حيدد مبلغ رسم التطهري كمايلي2مكرر  263وفقا للمادة 

 . دج على كل حمل ذي استعمال سكين 1000دج و  500مابني  -1
 .ين أو جتاري أو حريف أو ماشابهدج على كل حمل ذي استعمال مه 10000دج و 1000مابني  -2
 .دج على كل أرض مهيأة للتخييم و املقطورات 20000دج و  5000مابني   -3
دج على كل حمل ذي استعمال صناعي أو جتاري أو حريف أو  100000دج و  10000مابني  -4

 .،تنتج كمية تفوق األصناف املذكورة أعاله ماشابه
وبعد  لس الشعيب،جمللس الشعيب البلدي بناءا على مداولة اجملمن رئيس اوحتدد الرسوم املطبقة يف كل بلدية بقرار 

 .استطالع رأي السلطة الوصية
 :ئحابلثا:الرسم على الذاث

ت بصفة كلية،واليت تقع يف إقليمها ايالرسم على الذبح هو الضريبة غري املباشرة الوحيدة اليت حتصل لفائدة البلد

 دج للكيلوغرام  5ت اليت يتم ذحبها مبعدل انوزن حلوم احليوا مذابح البلدية،ويتم حسابه على أساس
 :الواحد ويتوزع كمايلي

                               
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 248-261لمادة ا 1

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02مكرر 263المادة  2
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 .دج للكيلوغرام 3,5البلدية :  

 .دج للكيلوغرام 1,5الصندوق املشرتك للجماعات احمللية/صندوق محاية الصحة احليوانية : 
 رابعا:رسم اإلقامة: 

ت املصنفة كمحطات سياحية أو مناخية أو محامات معدنية ايت أو جمموع البلدايهو رسم يؤسس لفائدة البلد
يطبق هذا الرسم على األشخاص غري املقيمني داخل البلدية وعلى الذين ال .سياحية أو حمطات سياحية خمتلطة

شرية إقامة،إذ جيب عليهم دفع رسم عقاري للبلدية املعنية،ويؤسس هذا الرسم على الشخص وعلى أت ميلكون

دج على العائلة، غري أن هذا الرسم يعفى منه املستفيدون من  100دج وال تتجاوز  60ال تفوق اليوم الواحد،و 
اهدون أرامل الشهداء وغريهم،و يتم حتصيل هذا الرسم عن طريق جملتكفل صناديق الضمان االجتماعي و ا

يتهم إىل أمني خزينة أصحاب الفنادق أصحاب احملالت املستعملة إليواء املعاجلني و السواح ويدفع حتت مسؤول
 .البلدية

 : الفرع الثالث: الضرائب احملصلة لفائدة الدولة و اجلماعات احمللية 
 :تتمثل الضرائب العائدة للدولة واجلماعات احمللية أساسا فيما يلي

  أوال: الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف الريو ع العقارية 

من  02اشرة والرسوم املماثلة املعدلة واملتممة مبوجب املادة مكرر من قانون الضرائب املب 42مبوجب املادة 

فإنه يورع  2008واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2008جويلية  24املؤرخ يف  08- 02األمر رقم 
 :حاصل الضريبة على الدخل إمجايل صنف ريوع عقارية كما يلي

 لفائدة ميزانية الدولة % 50

 .1تايلفائدة البلد % 50
ت نتيجة االرتفاع احملسوس الذي شهده سوق اإلجيار يف ايدة املوارد اجلبائية للبلدايفالتوزيع املتساوي يسمح بز 

 .اجلزائر

، وهي ضريبة 2007أنشأت هذه الضريبة مبوجب قانون املالية  TFU نيا: الضريبة اجلزافية الوحيدةاث 
خل، وتعوض الضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم على مباشرة وحيدة حتل حمل النظام اجلزايف للضريبة على الد

                               
ع القانون اإلداري، فر -عبد اللطيف لونيسي، الرقابة على مالية البلدية)مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، في الحقوق 1

 (2012-2013ص،) 163.جامعة محمد خيضر 
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 ، ويوزع2008من قانون املالية التكميلي لسنة   10القيمة املضافة والرسم على النشاط املهين، وفقا للمادة 
 :1تج الضريبة اجلزافية الوحيدة كما يليان

 . % 48.00ميزانية البلدية   -

  .% 0.50ة التقليدية واحلرف%، غرف الصناع 1غرفة الصناعة والتجارة  -

  .% 40ت ايالبلد -

  .% 5ت ايالوال -

 .FCCL  5%الصندوق املشرتك  

  : TVA لثا: الرسم على القيمة املضافةاث

  : تج الرسم على القيمة املضافة كما يليان يوزع

  : لنسبة لألعمال احملققة يف الداخلاب

  %85الدولة  -

  %5البلدية  -

   %10لجماعات احمللية الصندوق مشرتك ل -

  : لنسبة لألعمال احملققة ضمن الصادرات* اب

  %85الدولة: -

 . %15الصندوق املشرتك للجماعات احمللية  -
من خالل هذا التوزيع يتباين لنا أن حصة الدولة من الرسم معتربة مقارنة حبصة اجلماعات احمللية، ومع ذلك  

 .2عات احمللية موردا هاما يف ميزانية اجلما فهي متثل 
 :رابعا: الضرائب على األمالك

                               
ديسمبر 30المؤرخ في  08-21من القانون رقم  19من قانون ض.م.و.ر.م، المعدلة بموجب المادة  4مكرر  282لمادة  1

 د . 2009.،المتضمن قانون المالية 2008

  .164ص عبد اللطيف لونيسي، الرقابة على مالية البلدية، المرجع السابق، 2
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إن الضريبة على األمالك تعترب ضريبة مباشرة،تفرض على مجيع األمالك و احلقوق و القيم،اليت ميلكها كل من  
لجزائر بل لنسبة ألمالكهم املوجودةاب جلزائر وذلكاب األشخاص الطبيعيني الذين يوجد مقرهم اجلبائي

جلزائر وتوزع الضريبة على األمالك بني كل اب لألشخاص الطبيعيني الذين ليس هلم مقر لنسبةاب وخارجها،وكذلك

  : من الدولة واجلماعات احمللية كمايلي

  .% 60الدولة  -

  .% 20البلدية  -

ت ابحتت اسم الصندوق الوطين )وهو حساب من حسا 050-302حساب التخصيص اخلاص رقم  -
 (.اخلزينة

 .يع أن الوالية ال تستفيد وأن الدولة هلا النسبة األكربونالحظ من هذا التوز  
 خامسا:قسيمة السيارات 

،على السيارات املرقمة يف اجلزائر يقع عبؤها على مالك 1997أنشئت هذه الضريبة مبوجب قانون املالية  
 .السيارات)شخص طبيعي أو معنوي( وتعرف تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضعها للسري

من كل سنة،وميكن متديد مدة التحصيل العادي للقسيمة  31عريفة القسيمة من أول جانفي إىل وتسدد ت 
لنسبة اب ملالية،ويتم تسديدها عند تسليم بطاقة الرتقيم يف أجل ال يتعدى ثالثني يومااب بقرار من الوزير املكلف

  : للسيارات املقتناة خالل السنة،ويوزع حاصل القسيمة كما يلي

  .% 80املشرتك للجماعات احمللية الصندوق -

  1. %20الدولة  -
سادسا:الضرائب على مداخيل الصيد البحري تفرض الضريبة على مداخيل الصيد البحري على عاتق البحارة 

% لفائدة 50% لفائدة الدولة، و50لتساوي اوالصيادين وأصحاب املهن الصغرية والصيد البحري،وتوزع 
 .البلدية

  : لى النحو التايلوحتدد الضريبة ع 

  .دج ملستغلي السفن الصغرية 900حتدد يف كل ثالثي بقيمة  -
                               

1Tolbi Alla Eddine, La Fiscalité des collectivités locales, Mémoire de fin d’étude en fiscalité, Ecole nationale des impôt.  
Koléo.16eme promotion. 2000-2005.  
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  .لنسبة للصيد الرتفيهياب دج 2000حتدد يف كل ثالثي بقيمة  -

  .1لنسبة للبحارة والصيادين اب دج 2000حتدد يف كل ثالثي بقيمة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : خالصة الفصل
ميزانية اجلماعات احمللية تعد أداة فعالة لتسيري مصاحل اجلماعات احمللية، كخالصة هلذا الفصل توصلنا إىل أن 

وعملية حتضريها وتنفيذها تتم يف اإلطار الذي حدده القانون، حيث تتم هذه العملية حتت أعني هيأت رقابية 
 لف امليادين املنوطةخمتلفة لضمان شرعيتها و مصداقيتها، فهي حتتاج لتغطية الوظائف املتعددة اليت تتوالها يف خمت

ا إىل موارد ذاتية تضمن هلا جناح دورها من خالل املسامهة يف تطوير االقتصاد، وكلما زادت هذه املوارد وحسن هب
استغالهلا يف امليزانية زادت فعالية اجلماعات احمللية وأمكنها ذلك من تلبية حاجيات السكان املتزايدة، مما يؤدي 

 .الوجه األكمل ا علىهتإىل ممارسة اختصاصا

                               
 :متحصل عليه من –ة الجارية في الجزائرمنتدى العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، تمويل الجماعات المحلية في ظل التحوالت االقتصادي 1

  "UNIV28.7OLM.ORG/T5633TOPIC" :بتاريخ 2015/03/24الساعة،:14:25.
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 متهيد : 
لقد تناولنا يف الفصلني السابقني حول اجلانب النظري فيما يتعلق ابألجور وكيفية معاجلتها وكل ما له عالقة هبا 

، ومن خالل هذا الفصل سنحاول تدعيم حبثنا املقدم بدراسة تطبيقية ، حيث سنقدم من خالله إىل توضيح 
د بني ما تطرقنا إليه يف اجلانب النظر وما سنتطرق له يف الواقع )اجلانب التطبيقي( وهلذا الغرض التطابق املوجو 

تطرقنا حلالة " مديرية اإلدارة احمليلة لوالية مستغامن" حيث يعترب منوذج إلجناز حبثنا .لذلك قمنا بتقسيم هذا 
 الفصل إىل : 

 لية لوالية مستغامن .املبحث األول : بطاقة تعريفية ملديرية اإلدارة احمل
 .املبحث الثاين: الضرائب احملصلة لفائدة اجلماعات احمللية

 .املبحث الثالث: مسامهة الضرائب والرسوم يف متويل ميزانية بلدية مستغامن من خالل حتليل ميزانيتها
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  املبحث األول : بطاقة تعريفية ملديرية اإلدارة احمللية لوالية مستغامن
 املطلب األول : تقييم عام ملديرية اإلدارة احمللية لوالية مستغامن .

نظرا للوظائف والنشاطات اهلامة على املستوى احمللي أحدثت مديرية اإلدارة احمللية ، إذ تعترب قاعدة أساسية 

، فهي  94/217( من املرسوم التنفيذي 03حملية نظرا للوظائف اهلامة اليت تتقلدها واملذكورة يف املادة )
 تتكفل على العموم ابجلانب التسيريي لإلدارة ، حيث تقوم املديرية على اخلصوص مبا يلي : 

 إعداد ميزانية التسيري وميزانية التجهيز يف الوالية وتنفيذها . -
دراسة واقرتاح ووضع الكيفيات لتسيري املستخدمني ابإلضافة إىل تطوير عمليات حتسني مستوى  -

 وتكوينهم.املستخدمني 
 السهر على حسن تسيري أمالك الوالية وحتسني الوضعية املالية للبلدايت . -
 تنشيط وتفعيل إدارة البلدايت . -

 وألداء هذه املهام مت تنظيم املديرية يف ثالث مصاحل : 
 وحتتوي على مكتبني مها :  مصلحة التنشيط احمللي : -أ

 مكتب الصفقات والربامج . -
 تلكات البلدايت .مكتب ميزانية ومم -

 وحتتوي على ثالث مكاتب :  مصلحة امليزانيات واملمتلكات : -ب
 مكتب ميزانية الوالية . -
 مكتب ميزانية الدولة . -
 مكتب املمتلكات . -
 وحيتوي على مكتبني إثنني :  مصلحة تسيري املستخدمني : -ج
 مكتب تكوين وتسيري موظفي الوالية . -
 وظفي البلدايت .مكتب تكوين وتسيري م -
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 املطلب الثاين : مصلحة التنشيط احملل : 
تعريفها : تقوم مبتابعة حركة البلدايت ، أي اإلشراف على الدوائر والبلدايت التابعة للوالية واإلشراف  .1

ها ، على مستوى الوالية تقسمها عن طريق مراقبة مصاحلها وأمواهلا ، ودراسة امليزانية ومراقبتها إىل غاية تنفيذ
أي كل أمالك البلدايت تسري من طرق املصلحة من حيث اجلانب املايل وجانب األمالك )العقارية واملنقولة( 

ابإلضافة إىل مراقبة متابعة الصفقات التابعة للوالية اليت هتتم ابلقطاعات الداخلية واجلماعات احمللية 
 ريد.واالتفاقيات املربمة من طرق البلدايت مثال : اإلجناز والتو 

 . مهام املصلحة :2
 تقوم مبتابعة حركة البلدايت .-
 مراقبة مصاحل وأموال الوالية .-
 دراسة ومراقبة وتنفيذ ميزانية الوالية . -
 تسيري أمالك البلدايت من حيث اجلانب املايل األمالك ) العقارية واملنقولة( . -
 ات احمللية واالتفاقيات املربمة من البلدايت .مراقبة ومتابعة الصفقات اخلاصة ابلقطاع الداخلي واجلماع -

 تتكون املصلحة من مكتبني : . مكاتب املصلحة : 3
مكتب الصفقات : يكلف املكتب مبختلف املشاريع والربامج وكذا إبرام الصفقات العمومية وهذا حسب  -أ

الصادر  03/301سي املعدل واملتمم ابملرسوم الرائ 24/07/2002املؤرخ يف  250/02الرسوم الرائسي  

املتضمن صفقات املتعامل العمومي واحملدد للطرق الواجب إتباعها إلجناز الصفقات  09/11/2003يف 
 العمومية .

 وينقسم إىل قسمني : 
 صفقات اتبعة للوالية ) أي مسجلة ف قطاع الداخلية أو ميزانية الوالية( . -
 شاطات إذا كانت مطابقة للقوانني املعمول هبا أوال : مراقبة الصفقات اليت تربمها الوالية يف مجيع الن -

 . مهام املكتب : ومن أهم مهام هذا املكتب  : 4
 إعداد املخططات احمللية للتنمية  مراقبة تسيريها وتنفيذها . -
 إعداد برامج التجهيزات واالستثمارات احمللية ابلتنسيق مع املصاحل املعنية . -
 غال واخلدمات ومتابعة تنفيذها .املصادقة على صفقات األش -
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مراقبة الواثئق املتعلق ابلصفقات العمومية ووضع تقارير دورية تتعلق بتنفيذ برامج التجهيز واالستثمار يف  -
 الوالية .

 ج. مكتب ميزانية وممتلكات البلدايت : 
 وهي خاصة بكل ما يتعلق ابمليزانية واملمتلكات العقارية واملنقولة للبلدايت .

 ويقوم هذا املكتب مبا يلي :  مهام املكتب : د.
 مراقبة القرارات واملداوالت اخلاصة ابلبلدايت من حيث مطابقتها للقوانني والتنظيمات. -
مراقبة امليزانيات واحلساابت اإلدارية للبلدايت وإعالمهم ابلتصحيحات الواجب عليهم إجراءها سواء  -

 ة او احلساب اإلداري .ابلنسبة للميزانية األولية أو اإلضافي
 تشخيص العجز على مستوى البلدايت وحماولة إجياد احللول من أجل تغطيته . -
املراقبة الدورية ملمتلكات البلدية ، مراقبة عمليات التأجري وخمتلف القرارات اخلاصة بتسيري أمالك البلدية  -

 واملصادقة عليها ، والقيام ابإلحصاء السنوي هلذه املمتلكات 
 إعداد إحصائيات عن موارد ونفقات البلدايت . -
 متابعة خمتلف اإلعاانت املقدمة للبلدايت . -

 . املطلب الثالث : مصلحة امليزانيات واملمتلكات

: تعترب هذه املصلحة أهم مصلحة على مستوى املديرية ، فهي تقوم لكل ما يتعلق ابلنفقات . تعريفها 1
 التابعة هلذه املصلحة .

 ملصلحة : . مهام ا2
 تقوم بتحضري ميزانية الوالية وتقسيمها على القطاعات املعنية هبا .

 تقوم بتوزيع امليزانية املخصصة من وزارة الداخلية واجلماعات احمللية سنواي .
 تقوم بشراء املعدات اخلاصة حبراس امن الوالية ، وكذا أجور املوظفني ونفقات تسيري الوالية .

 اصة ابلوالية  ودوائرها وبلدايهتا .تتكفل ابمليزانية اخل

 وهي بدورها تتكون من ثالث مكاتب : . مكاتب املصلحة : 3
 : وتتمثل يف ميزانية خاصة ابلوالية مثال : شراء املعدات اخلاصة حبراس امن  مكتب ميزانية الوالية -أ
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سبة للموظفني الغري مرمسني بناء الطرقات الوالية ، نفقات متعلقة بتسيري الوالية ، أجور اتبعة مليزانية الوالية ابلن
 واملستشفيات ... إخل .

 وتتمثل مهامه فيما يلي :  ب. مهام املكتب :
 حتضري امليزانية األولية واليت تعرض عل اجمللس الشعيب الوالئي للمصادقة عليها . -
 يقوم إبعداد امليزانية اإلضافية وكذا احلساب اإلداري . -
 يزانيات على أكمل وجه .يسهر على تنفيذ امل -
تتابع تسيري مصاحل الوالية من أجل ختصيص النفقات بصورة دقيقة وخاصة نفقات صيانة املمتلكات ،  -

 الطرق واملساجد ، نفقات النقل واملهمات املسامهة يف ترقية الشبيبة والرايضة.
 : ج. مكتب ميزانية الدولة 

القطاعات املعنية به ، وتكون هذه امليزانية خمصصة من وزارة  يقوم بتحضري ميزانية الوالية و تقسيمها على
 الداخلية واجلماعات احمللية سنواي وتقوم بتوزيعها على خمتلف الوالايت من بينها والة مستغامن .

 وتتمثل مهامه فيما يلي :  د. مهام املكتب :
 املشاريع االستثمارية .املسامهة يف حتضري ميزانية الدولة من خالل إحصاء املوظفني وتعداد  -
 حتديد كل أنواع االيرادات ومبالغها على مستوى الوالية وإرساهلا إىل وزارة املالية . -
 تغطية األجر وبعض نفقات التسيري والتجهيز . -

املتعلق ابلتعويضات لألشخاص الطبيعية ضحااي  99/47تسيري خمصصات ضحااي اإلرهاب وفقا للمرسوم  -
 ة او املادية بسبب األعمال اإلرهابية .األضرار اجلسماني

 العمل على  تطبيق برانمج التضامن الوطين . -
 : ويهتم هذا املكتب مبا يلي :  ه. مهام املكتب

 متابعة وتسيري أمالك الوالية العقارية منها واملنقولة . -
 صيانة ممتلكات  الوالية وجتديدها كل مرة واحملافظة عليها . -
لوالية مبختلف الوسائل املتطورة واملساعدة على تطوير سري اإلدارة وذلك ابستعمال أجهزة جتهيز مصاحل ا -

 الكمبيوتر واالجهزة االخرى املساعدة للعمل اإلداري .
 القيام إبعداد إحصائيات تساعد املكتب على املعرفة الكاملة ملمتلكات الوالية ) جرد املمتلكات( . -
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 خدمني املطلب الرابع : مصلحة املست

تعترب املوارد البشرية عنصرا اسرتاتيجيا لتفعيل وتطوير دور اإلدارة يف اجملتمع ، ولذلك صدرت . تعريفها : 1

املتضمن القانون األساسي  23/03/1985املؤرخ يف  85/95عدة نصوص قانونة خاصة املرسوم 

مبخطط تسيري املوارد البشرية  املتعلق 95/126النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية و القانون 
وهي اليت تتكفل بتوظيف املستخدمني التابعني للوالية والدوائر واملوظفني التابعني لوزارة الداخلية على املستوى 

 احمللي.

 . مهام املصلحة : 2
 تتكلف بتوظيف املوظفني التابعني للوالية والدوائر . -
 اخلية على املستوى احمللي .تقوم بتوظيف املوظفني التابعني لوزارة الد -
 تقوم مبتابعة املسابقات اخلاصة ابلتوظيف وتقدمي التأشرية . -
 تقوم مبتابعة طريق التكوين والرتقية يف الدرجة والرتبة وهذا عن طريق جلنة متساوية األعضاء. -
 تقوم أيضا بتبليغ كل النصوص والتعليمات اخلاصة بتسيري املوارد البشرية . -

ابلقيام بسلطة الوصاية والرقابة عن طريق توجيهات وتعليمات توجه ملسريي املوظفني على مستوى  كما تقوم
 البلدايت .

 : تتفرع املصلحة إىل مكتبني :  . مكاتب املصلحة3
 : أ. مكتب تكوين وتسيري موظف الوالية

ابلتوظيف وتقدميها  وهو املكلف بتوظيف أول إجراء من اإلعالن عن التوظيف ومتابعة املسابقات اخلاصة
للتأشرية ابإلضافة إىل توظيف يف الوالية تقوم مبتابعتهم عن طريق التكوين والرتقية يف الدرجة والرتبة وهذا عن 

 طريق جلنة متساوية األعضاء.
 : ويقوم هذا املكتب مبا يلي :  ب. مهام املكتب

عة لوالية مستغامن من يوم التنصيب إىل اإلحالة تسيري ملفات احلياة املهنية ملستخدمي الوالية والدوائر التاب -
 على التقاعد أو العزل او الوفاة .

إعداد املخطط السنوي لتسري املوارد البشرية للوالة وذلك بعد وصول املناصب املالية من وزارة الدالية  -
 واجلماعات احمللية مث عرضها على مفتش التوظيف العمومي للمصادقة عليها .
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 ضري املسابقات هبدف ترقية املوظفني .إعداد وحت -
 السهر على تكوين املوظفني للحصول على سري أحسن لإلدارة احمللية . -

 ج. مكتب تكوين وتسيري موظفي البلدايت : 
تقوم الوالية يف هذه احلالة ابلقيام بسلطة الوصاية والرقابة عن طريق توجهات وتعليمات توجه ملسريي املوظفني 

 لدايت وكذلك تبلغ هلم كل النصوص والتعليمات اخلاصة بتسيري املوارد البشرية .على مستوى الب
 يكلف هذا املكتب أيضا مبا يلي :  د. مهام املكتب :

 القيام ابإلحصائيات للموظفني ابلبلدية ، وإحصاء املناصب الشاغرة فيها . -
 مراقبة وتسيري مستخدمي البلدايت . -
 املوظفني ومدى حسن سري مصاحل املوظفني يف البلدايت .تكوين جلان ملتابعة تسيري  -
 التنسيق بني البلدايت حول عملية تكوين املوظفني . -
 مراقبة العمليات اليت تتم يف إطار املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية للبلدية. -

                     املبحث الثاين: الضرائب احملصلة لفائدة اجلماعات احمللية

سنتناول يف هذا املبحث حصر ألهم مصدر من مصادر متويل اجلماعات احمللية، أال وهو اجلباية اليت تساهم  
 من إيراداهتا ولكن نوضح أمهية هذه50%كبرية يف ميزانية اجلماعات احمللية،إذ متثل يف الغالب أكثر من   بنسبة

ضرائب والرسوم اليت تقتطع لفائدة اجلماعات اجلبائية كما سنتطرق يف هذا املبحث إىل خمتلف ال اإليرادات
حمصل للبلدايت دون سواها ومنها ما هو حمصل للبلدية والوالية والصناديق املشرتكة ومنها  احمللية فمنها ما هو

 .ما هو حمصل لفائدة الدولة
 .ليةاملطلب األول: الضرائب احملصلة لفائدة الوالايت والبلدايت والصناديق املشرتكة للجماعات احمل

 ،على الرسوم احملصلة لفائدة الوالايت والبلدايت 385و 384و 383و 380تطبق أحكام املواد      
امللحقة ابلضرائب املباشرة، غري أن رتبة االمتياز املتعلق ابلرسوم احملصلة لفائدة الوالايت أتيت مباشرة بعد رتبة 

لدية مباشرة بعد رتبة االمتياز ابلرسوم احملصلة لفائدة امتياز اخلزينة وأتيت رتبة االمتياز اخلاص ابلرسوم الب
 الوالايت.

 مستغامنتستفيد املداخيل العائدة من النشاطات اليت ميارسها األشخاص الطبيعيون أو الشركات يف والية 
% من مبلغ الضريبة على الدخل  50ولديهم موطن جبائي ويقيمون هبا بصفة دائمة، من ختفيض قدره 

( سنوات إبتداء من أول يناير سنة 5الضريبة على أرابح الشركات وذلك بصفة إنتقالية وملدة ) اإلمجايل أو
2000. 
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 :  P T A أوال:الرسم على النشاط املهين   

وذلك بعدما مت جتديده من خالل 1996أحدث الرسم على النشاط املهين مبوجب قانون املالية لسنة 

والرسم  (TAIC)ثال يف الرسم على النشاط الصناعي و التجاريوالذي كان مم1992اجلبائي لسنة  اإلصالح

    (TANC) .غري التجاري على النشاط
 :جمال التطبيق(1

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على أنه يستحق الرسم على النشاط املهين على217تنص املادة 
لذين لديهم حمال دائما يف اجلزائر، وميارسون نشاطا ختضع اإليرادات اإلمجالية اليت حيققها املكلفون ابلضريبة ا

للضريبة على الدخل اإلمجايل ضف األرابح الغري جتارية، ما عدا مداخيل األشخاص الطبيعيني الناجتة  أرابحه

 .األشخاص املعنوية أو الشركات اليت ختضع كذلك للرسم مبوجب هذه املادة عن استغالل
ملهين أيضا على رقم األعمال احملقق من طرف املكلفني ابلضريبة الذين ميارسون ويستحق الرسم على النشاط ا

ختضع أرابحه للضريبة على الدخل اإلمجايل ضف األرابح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرابح  نشاط

  .الشركات
غريها اليت تدخل يف ويقصد برقم األعمال مبلغ اإليرادات احملققة على مجيع عمليات البيع أو اخلدمات أو 

 .النشاط املذكور أعاله إطار
 ويؤسس الرسم على النشاط املهين ابسم املستفيدين من اإليرادات اخلاضعة للضريبة،حسب مكان ممارسة املهنة

أو ابسم املؤسسة الرئيسية عند االقتضاء،كما يؤسس ابسم كل مؤسسة على أساس رقم األعمال احملقق من 

 .ن مؤسساته أو وحدة من وحداهتا يف كل بلدية من بلدايت مكان وجودهامؤسسة فرعية م طرف كل
وابلنسبة للشركات فإنه يؤسس الرسم على النشاط املهين مهما كان شكل الشركة على غرار جمموعات 

  1.ابملسامهة، ابسم الشركة أو اجملموعة الشركات
 
 

                               
  1 املادة223  من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 
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 .أساس فرض الضريبة(2
هو املبلغ اإلمجايل للمداخيل املهنية اإلمجالية، أو رقم األعمال بدون إن أساس فرض ضريبة على النشاط املهين 

على القيمة املضافة عندما يتعلق األمر ابملكلفني اخلاضعني هلذا الرسم واحملقق خالل السنة،غري أنه  الرسم

 .1يستفيد من ختفيضات

لتجزئة املتعلقة مبواد يشتمل على مبلغ عمليات البيع ابجلملة، ومبلغ عمليات البيع اب30ختفيض قدره : % -

 .من احلقوق الغري مباشرة50بيعها ابلتجزئة على ما يزيد عن%  سعر
على مبلغ عمليات البيع ابجلملة اخلاصة ابألدوية، بشرط أن تكون مصنفة ضمن 50 %:ختفيض قدره  -

 .1996.جانفي 15املؤرخ يف 31-96اإلسرتاتيجية كما ينص عليها املرسوم التنفيذي رقم  املواد
على مبلغ عمليات البيع ابلتجزئة للبنزين املمتاز والعادي والغازات،كما مينح ختفيض 75ختفيض قدره :% -

من رقم األعمال اخلاضع للضريبة لتجار التجزئة الذين هلم صفة عضو جيش التحرير الوطين  %30نسبة 
 األوليتني من الشروع يف ممارسة يستفيد من هذا التخفيض سوى على النسبتني وأرامل الشهداء إال أنه ال

 .النشاط اخلاضع للضريبة حسب الربح
وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة التخفيض هذه قد عرفت ختفيضات مبا كان عليه احلال قبل التعديالت اليت جاء 

و 30بدال من % 40%حيث كانت تقدر ابملعدالت التالية على الرتتيب 1999املالية لسنة ، هبا قانون

  25%. بدال من30%وأخريا 75بدال من % 50%، 80% منبدال%60
من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة على أنه ال 220أما فيما خيص اإلعفاءات فقد نصت املادة 

 :رقم األعمال املعتمد كقاعدة للرسم يدخل ضمن
ليت تتعلق نشاطاهتم ببيع دج،إذا تعلق األمر ابملكلفني ابلضريبة ا80000رقم األعمال الذي يتجاوز 1-

دج ابلنسبة للمكلفني ابلضريبة يف 50000والسلع املأخوذة أو املستهلكة يف عني املكان، و  البضائع واملواد

 .قطاع اخلدمات

                               
  1  املادة 219 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، معدلة مبوجب املادة 12من ق.م ل: 2005 ومتممة مبوجب املادة 8من ق.م ل:2010
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مبلغ عمليات البيع اخلاصة ابملواد ذات االستهالك الواسع املدعمة من قبل ميزانية الدولة أو اليت تستفيد  -2

 .التعويض من
غ عمليات البيع أو النقل أو السمسرة املتعلقة ابملواد والسلع املوجهة للتصدير مبا يف ذلك كافة عمليات مبل3-

 .قصد إنتاج املواد البرتولية املوجهة مباشرة للتصدير املعاجلة
أرقام وفيما خيص املؤسسات املوجودة خارج اجلزائر أو املراقبة هلا تراعي التغيريات املدرجة عند االقتضاء على 

العادية لتصحيح أرقام األعمال اليت سجلتها حماسبتها، ويعتمد نفس اإلجراء ابلنسبة للمؤسسات  أعماهلا

 .جمموعة مؤسسات تراقب بدورها مؤسسات أخرى توجد خارج اجلزائر اخلاضعة ملؤسسة أو
عمال اخلاضعة للضريبة ويف غياب عناصر دقيقة إلجراء التصحيحات املذكورة يف الفقرة السابقة حتدد أرقام األ

 1.مع أرقام أعمال املؤسسات املماثلة املستغلة استغالال عاداي مبقارنتها

 :الرسم على النشاط املهين (3

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 222حيدد معدل الرسم على النشاط املهين من خالل املادة 

وذلك ابتداء من سنة 2%واليت حددته مبعدل 2008من )ق م ت( سنة ،08مبوجب املادة  املعدلة

رغم أهنا تبدو ضعيفة إال (2%)هذه النسبة 1996منذ سنة ،2,55 %بعدما كانتنسبة مقدرة ب 2002
هاما وذلك الرتباطها أبنشطة صناعية، جتارية ، حرفية وأنشطة حرة وهي موزعة كما  أهنا يف الواقع تدر عائدا

 :يلي
 .الرسم على النشاط املهين توزيع حصيلة(1-3) اجلدول رقم
 الرسم على 

 النشاط املهين
 اجملموع

 اجملموع لصندوق املشرتك للجماعات احمللية حصيلة البلدية حصيلة الوالية
 %2,00 %0,11 %1,30 %0,59 املعدل العام

  . من ق الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة222املادة  :املصدر

                               
  1 املادة 221 من قانون الضرائب املباشر والرسوم املماثلة ، ملغاة مبوجب املادة 18 من ق.م2007
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 مت رفع معدل الرسم على النشاط املهين2008املالية التكميلي لسنة  من قانون08ومبوجب املادة رقم 
فيما خيص رقم األعمال الناتج عن نقل احملروقات بواسطة األانبيب يتم توزيع انتج هذا الرسم كما 03إىل %

 :يلي
 .للصندوق املشرتك0,16لصاحل البلدية، % 1,96للدولة، % 0,88 %

من حصة الرسم 50%ب املباشرة والرسوم املماثلة على أن تدفع نسبة من قانون الضرائ222كما تنص املادة 
النشاط املهين العائدة للبلدايت و اليت تشكل دوائر حضرية اتبعة لوالية اجلزائر، ومن خالل توزيع حصيلة  على

تعود للبلدايت وحوايل 65%النشاط املهين يتضح لتا أن هناك نسبة كبرية حوايل  الرسم على

من قانون   224فتعود للصندوق املشرتك للجماعات احمللية ووفقا للمادة5%,5ة،أما الباقيللوالي%29,5
على املكلف ابلرسم على النشاط املهين أن يقوم ابكتتاب تصريح سنوي  الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة فإنه

للضريبة، ويتم ذلك لدى مفتشية  اإلمجالية يف الفرتة اخلاضعة مببلغ رقم األعمال احملقق أو اإليرادات املهنية
فقد يستفيد جزء من رقم األعمال  التصريح واضحا ، الضرائب التابعة ملكان فرض الضريبة، وجيب أن يكون

 .البيع ابجلملة من ختفيض، وكذلك فيما خيص العمليات املنجزة حسب شروط
حدة يقومون ابستغالهلا يف كل كما يتوجب على املكلفني ابلضريبة تقدمي تصريح عن كل مؤسسة فرعية أو و 

بلدايت مكان تواجدها، وكذلك تقدمي كل الواثئق احملاسبية واإلثبااتت الضرورية لتحقيق التصريح  بلدية من
 .مفتشية الضرائب عن كل طلب من

 .املطلب الثاين: الضرائب احملصلة لفائدة البلدايت
 ت بصفة كلية ابعتبارها القاعدة الرئيسية يف عمليةلقد قام املشروع اجلزائري بتخصيص الضرائب لفائدة البلداي

 :التنمية،وتتمثل هذه الضرائب والرسوم يف ما يلي
  .أوال:الرسم العقاري

 و املتضمن القانون املعدل املكمل1967جوان 2املؤرخ يف 67-83أسس الرسم العقاري مبوجب األمر رقم 

ديسمرب 18املؤرخ يف 91 – 25من قانون 43ومت تعديله مبوجب املادة 1967لقانون املالية لسنة ،

 .1992املتضمن لقانون املالية سنة  1967
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وقد أسس هذا املرسم ليعوض جمموعة من الرسوم ختص العقار، وهو ضريبة عينية متس العقارات املبنية و غري 
امللكيات املبنية والرسم املوجودة يف الرتاب الوطين، وينقسم هذا الرسم إىل قسمني مها الرسم العقاري على  املبنية

الرسم -ا                                                .امللكيات الغري مبنية العقاري على

 T F P B :العقاري على امللكيات املبنية 
الرسم العقاري على امللكيات املبنية هو ضريبة سنوية تصرحيية يفرض على مجيع امللكيات املبنية املوجودة فوق 

وامللكيات املبنية اخلاضعة للرسم العقاري على األمالك  1، الوطين ابستثناء تلك املعفية من الضريبة رتابال
  2:املبنية تتمثل يف

املنشآت التجارية الكائن يف حميط  املنشآت املخصصة إليواء األشخاص و املواد أو لتخزين املنتجات،_
ملحقاهتا املتكونة من  ية، وحمطات الطرقات مبا فيهااملطارات اجلوية واملوانئ وحمطات السكك احلديد

 . مستودعات وورشات للصيانة

 أرضيات البناايت جبميع أنوعها والقطع األرضية اليت تشكل ملحقا مباشرا هلا وال ميكن االستغناء عنها، -
ئع وغريها من األراضي الغري زراعية واملستخدمة الستعمال جتاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضا

 3.من نفس النوع سواء كان يشغلها املالك أو يشغلها آخرون جماان أو مبقابل األماكن

 .هناك إعفاءات دائمة من الرسم العقاري على امللكيات املبنية وأخرى مؤقتة  :اإلعفاءات
رفق عام أو تعفى من الرسم العقاري املبنية بصفة دائمة بشرط أن تكون خمصصة مل:اإلعفاءات الدائمة -أ

وأن ال تدر دخال، العقارات التابعة للدولة والوالايت والبلدايت، وكذلك تلك التابعة للمؤسسات  ذوي منفعة
اإلداري اليت متارس نشاطا يف ميدان التعليم والبحث العلمي واحلماية الصحية  العمومية ذات الطابع

 .4واالجتماعية ويف ميدان الثقافة والرايضة

 ة : الرسم العقاري على امللكيات املبنيتعفى كذلك من 

                               
  1  املادة248 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،طبعة2013

  2 املادة 249 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،طبعة 2013
  3  املادة 250 من قانون الضرائب املباشر والرسوم املماثلة ، طبعة2013 
  4 ا ملادة251 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ، طبعة2013
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 .البناايت املخصصة للقيام بشعائر دينية-
 .األمالك التابعة لألوقاف العمومية واملتكونة من ملكيات مبنية -
العقارات التابعة للدولة واملخصصة لإلقامة الرمسية لبعثاهتم الدبلوماسية والقنصلية املعتمدة لدى احلكومة  -

 .ك العقارات التابعة للممثليات الدولية املعتمدة ابجلزائر وذلك مع مراعاة قاعدة املعاملة ابملثلوكذل اجلزائرية
 .التجهيزات واملستثمرات الفالحية السيما مثل احلظائر و املرابض واملطامر-

 1 : تعفى بصفة مؤقتة من الرسم العقاري على األمالك املبنية: اإلعفاءات املؤقتة -ب
أجزاء العقارات املصرح أبهنا غري صحيحة أو اليت هي على وشك االهنيار واليت أبطل  العقارات أو -

 .ختصيصها
امللكيات املبنية اليت تشكل امللكية الوحيدة أو السكن الرئيسي ملالكني،شريطة أال يتجاوز املبلغ السنوي  -

رتني األجر األدىن الوطين دج، وأال يتجاوز الدخل الشهري للخاضعني للضريبة املعنيني م 800للضريبة 
 .املضمون

سنوات ابتداء من أول جانفي من السنة اليت تلي سنة 07امللكيات اجلديدة وإعادة البناايت وإضافتها ملدة -

سنوات 3 وإذا مل يتمكن املالك من إثبات مدة اإلعفاء أو الشغل، تعترب البناايت املنجزة يف أجل أقصاه إجنازها

 .خصة البناء األولمنح ر  ابتداء من اتريخ
البناايت وإضافة البناايت املستعملة يف النشاطات احملققة من قبل الشباب املستثمر املستفيد من إعانة  -

سنوات 6سنوات ابتداء من اتريخ إجنازها، وتكون مدة اإلعفاء 3لدعم الشباب" وهذه املدة  "الوكالة الوطنية
 منطقة جيب ترقيتها، وإضافات البناايت يف إذا أقيمت هذه البناايت

 .السكن االجتماعي للقطاع العام املخصص للكراء-
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة فإنه العقارات املخصصة للسكن املعفية من 253ووفقا للمادة 
سكين مؤقتا(تفقد هذا االمتياز عندما ختصص مستقبال إلجناز أو استعمال آخر غري االستعمال ال الرسم)إعفاء

 .مباشرة سنة تغيري ختصيصها من السنة اليت تلي

                               
  1 املادة 252من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، طبعة2013
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 :أساس فرض الضريبة2-
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على أساس فرض الضريبة ينتج من انتج القيمة254تنص املادة 

فيض يساوي االجيارية لكل مرت مربع للملكية املبنية يف املساحة اخلاضعة للضريبة ، وذلك بعد تطبيق معدل خت

سنواي مراعاة تقدم امللكية املبنية، غري أنه ال ميكن أن يتجاوز هذا التخفيض حد أقصى قدره  %2

وال تؤخذ بعني االعتبار أجزاء املرت املربع أجزاء يف 50 %للمصانع معدل ختفيض ب  حيدد ابلنسبة%40

 .وعاء الضريبة
مة االجيارية اجلبائية احملددة حسب املرت املربع، وعند ويؤسس الرسم العقاري على امللكيات املبنية تبعا للقي

يؤخذ بعني االعتبار كل العوامل التقنية واالقتصادية واملادية والقانونية، وعليه فإننا منيز بني املنطقة  حساهبا فإنه
قة مقسمة إىل يقع فيها العقار، ولقد مت تقسيم الرتاب الوطين على أربع مناطق وكل منط أو املنطقة الفرعية اليت
حيث ختتلف القيمة االجيارية اجلبائية ابختالف نوع املبىن وموقعه وحيدد ( ج-ب-ثالث مناطق فرعية)أ

 .عن طريق التنظيم تصنيف البلدايت حسب املناطق واملناطق الفرعية

 :القيمة االجيارية اجلبائية واملساحة اخلاضعة للرسم العقاري
حتدد مساحة امللكيات املبنية الفردية ابحلواجز :الستعمال السكينالعقارات أو أواجر العقارات ذات ا

للبناايت، وتشكل هذه املساحة من جمموع خمتلف املساحات األرضية اخلارجة عن البناء ابلنسبة  اخلارجية

ويدرج ضمنها على  (utile) فاملساحة اخلاضعة للضريبة تتشكل من املساحة املفيدة للعقارات اجلماعية
الداخلية والشرفات واألروقة اخلارجية، ويضاف إىل ذلك عند االقتضاء  احة احلجرات واألروقةاألخص مس

وحتدد القيمة االجيارية اجلبائية لكل مرت مربع كما  .1املشرتكة احلصة املتعلقة ابألجزاء املشرتكة على عاتق امللكية
 :يلي
 
 
 
 

                               
  1  املادة258 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.
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  .االستعمال السكينت القيمة االجيارية اجلبائية للعقارات ذا:3-1اجلدول رقم 
 (04)ةاملنطق (03)ةاملنطق (02)ةاملنطق (01)املنطقة البيان

 334 371 408 445 )ا(املنطقة الفرعية
 297 334 371 408 )ب(املنطقة الفرعية
 260 297 334 371 )ج(املنطقة الفرعية

من قانون 09وجب املادة من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة املعدلة مب257املصدر: املادة 

 .2002لسنة  21-01.مرق املالية

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على أنه يتم 260تنص املادة  :احملالت التجارية والصناعية-2
املساحة اخلاضعة للضريبة ابلنسبة للمحالت التجارية ضمن نفس الشروط اخلاصة ابلعقارات ذات  حتديد

أما ابلنسبة للمحالت الصناعية فتحدد املساحة اخلاضعة للضريبة ابملساحة اليت متتد على  االستعمال السكين
 :اجلبائية للمحالت التجارية والصناعية لكل مرت مربع كما يلي رقعتها وحتدد القيمة االجيارية

 .القيمة االجيارية للمحالت التجارية والصناعية:3-2اجلدول رقم 
 (04)املنطقة (03)املنطقة (02)طقةاملن (01) املنطقة البيان

 669 742 816 891 )ا(املنطقة الفرعية
 594 669 742 816 )ب( املنطقة الفرعية
 519 594 669 742 )ج(املنطقة الفرعية

 :األراضي امللحقة ابمللكيات املبنية-3
ني املساحة العقارية حتدد مساحة األراضي اخلاضعة للضريبة اليت تشكل ملحقات امللكيات املبنية ابلفرق ب

ومنيز بني نوعني من األراضي 1واملساحة اليت متتد على رقعتها املباين أو البناايت اليت شيدت عليها، للملكية

 .املبنية فمنها املتواجدة مبناطق عمرانية وأخرى قابلة للتعمري امللحقة ابمللكيات
 

                               
  1  املادة261  مكرر أ من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
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 .كيات املبنية املتواجدة يف مناطق عمرانيةالقيمة االجيارية اجلبائية للملحقات املل: 3-3اجلدول رقم 

 (03)املنطقة (03)املنطقة (02)املنطقة (01)املنطقة

16 13 10 06 

 .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة261املادة  :املصدر     

 الرسم:حساب 3-
  :1حيسب الرسم بتطبيق املعدلني املبينني أدانه على األساس اخلاضع للضريبة

 %. 3 امللكيات املبنية أتيت مبعىن الكلمة، أي البياانت الغري مهددة ابالهنيار، ختضع لرسم بنسبة -

ختص امللكيات املبنية ذات االستعمال السكين اململوكة من طرف األشخاص الطبيعيني أو 10%نسبة -
 (.وغري املشغولة بصفة شخصية أو عائلية عن طريق الكراء )معدل مضاعف االعتباريني

 :وفيما خيص األراضي اليت تشكل ملحقا للملكيات املبنية، فتخضع للمعدالت التالية
% 5  2. م500عندما تقل مساحتها أو تساوي 
%7  2 .م1000وتقل أو تساوي 2م 500عندما تفوق مساحتها 

%10  م1000عندما تفوق مساحتها. 
 :نسب الرسم اخلاص مبلحات امللكيات املبنية:3-4اجلدول رقم 

 1000<2م 1000<2م<005 5002<م املساحة
 10% 7% 5% معدل الرسم

وحيسب الرسم اخلاص ابملبىن على حدا وذلك بضرب أساس فرض الضريبة بعدد التخفيض يف نسبة الضريبة 

 .املناسبة

 :أساس فرض الضريبة

 .املادة اخلاضعة للضريبة = القيمة االجيارية اجلبائية * املساحة * نسبة التخفيض    
 

                               
  املادة  2611 مكرر ب من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
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 :ختفيضات خاصة4-
  1:ميكن للمكلفني ابلضريبة أن يستفيدوا من التخفيض يف الرسم العقاري

يف حالة إبطال أو تغري ختصيص العقار بقرار من السلطة اإلدارية ألسباب مرتبطة أبمن األشخاص -1

 .وبتطبيق قواعد التعمري واألموال
 .وذلك نتيجة حلادثة غري عاديةيف حالة فقدان االستعمال الكلي أو اجلزئي للعقار، 2-

 .يف حالة هدم كل أو جزء من املبىن املشيد على أنقاض مبىن، ولو طوعا ابتداء من اتريخ اهلدم-3
ديسمرب من السنة اليت تلي سنة وقوع احلادثة اليت 31وجيب أن تقدم الشكوى لإلدارة اجلبائية يف أجل أقصاه 

 .يف تقدمي شكوى تسببت

 :اإلعفاءات-
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة تنص على أنه يعفى من 265يتعلق ابإلعفاءات، فاملادة وفيما 

 .امللكيات املبنية اليت ال تستفيد من خدمات رفع القمامات املنزلية الرسم
 الرسومات اخلاصة ابجلماعات احمللية:

طبق هذا الرسم يف بداية األمر على 2004أسس هذا الرسم مبوجب قانون املالية ، :الرسم على اإلسكان 
التالية فقط وهي: اجلزائر، عنابة، قسنطينة، وهران. وهو رسم سنوي يستحق على احملالت ذات  الوالايت

الواقعة يف البلدايت مقر الدائرة وكذا جمموع بلدايت ووالايت اجلزائر. وحيدد مبلغ  الطابع السكين أو املهين

 :ليالرسم السنوي على السكن كما ي
 .دج ابلنسبة للمحالت ذات الطابع السكين300 . أ

 .دج ابلنسبة للمحالت ذات الطابع املهين 1200ب. 
يتم حتصيل هذا الرسم من طرف مؤسسة " سونلغاز" عن طريق فاتورة الكهرابء والغاز، دورية الدفع ويدفع 

 2.البلدايت، وحتدد كيفية تطبيقه عن طريق التنظيم انجته لصاحل

                               
  املادة  2611 مكرر ب من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.

 
  املادة 67 من قانون الضرائب غري مباشرة والرسوم املماثلة،طبعة 2.2013 
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يدفع هذا الرسم املثبت بواسطة سند قبض مسلم من طرف البلدية للطرف الذي قام :فالترسم احل-2
 :وذلك قبل بداية احلفل، وحتدد تعريفه كما يلي ابلدفع نقدا

 .دج عن كل يوم، عندما ال تتعدى مدة احلفل الساعة السابعة مساءا800دج إىل 500من  .أ
احلفل إىل ما بعد الساعة السابعة  دج عن كل يوم، إذا امتدت مدة1500دج إىل 1000من  .ب

 .مساء

 .1وحتدد التعريفات مبوجب قرار من رئيس البلدية، بعد مداولة اجمللس الشعيب البلدي

 :الرسم اخلاص على رخص العقارات -3
يؤسس هذا الرسم لفائدة البلدايت على رخص العقارات، وختضع عند تسليمها هلذا الرسم، الرخص 

 :والشهادات التالية

 رخص البناء. 
 رخص تقسيم األراضي. 
رخص التهدمي. 
شهادات املطابقة والتجزئة والتعمري. 

وحتدد مبالغ الرسم على رخص العقارات لكل صنف، حسب قيمة البناية أو طبقا لعدد القطع. واجلداول 

 :ذلك التالية توضح
واجلدول املوايل يوضح ذلكابلنسبة للبناايت ذات استعمال سكين أو استعمال مزدوج : رخصة البناء: 

 .(مبلغ الرسم على رخص البناء )بناية ذات استعمال سكين(: 3-5م )اجلدول رق
 ( دج مبلغ الرسم ) ( دج ) قيمة البناية

 1.875 750.000 إىل غاية
 3.125 1.000.000 إىل غاية
 5.000 1.500.000 إىل غاية
 15.000 2.000.000 إىل غاية

                               
  املادة106 من قانون الضرائب غري مباشرة، معدلة مبوجب املواد 11  من ق م 1995؛ 3 من ق م 2006؛ 5 من ق م 1.2007 
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 17.000 3.000.000 إىل غاية
 25.000 5.000.000 إىل غاية
 30.000 7.000.000 إىل غاية
 26.000 10.000.000 إىل غاية
 40.000 15.000.000 إىل غاية
 45.000 20.000.000 إىل غاية
 50.000 20.000.000 إىل غاية
 .التكميلي2008املتضمن قانون املالية 08-06من قانون رقم 25املادة  :املصدر

 :بناايت ذات االستعمال التجاري أو الصناعيابلنسبة لل -

 .مبلغ الرسم على رخص البناايت ذات االستعمال التجاري أو الصناعي(: 3-6)اجلدول رقم  -
 ( دج التعريفة ) ( دج ) قيمة البناية

 50.000 7.000.000إىل غاية 
 0.0006 10.000.000 إىل غاية
 0.0007 15.000.000 إىل غاية
 0.0008 20.000.000 إىل غاية
 0.0009 25.000.000 إىل غاية
 100.000 30.000.000 إىل غاية
 110.000 50.000.000 إىل غاية
 120.000 70.000.000  إىل غاية
 130.000 100.000.000 إىل غاية
 150.000 100.000.000 إىل غاية
 .2006من قانون املالية 49املادة  :املصدر

 

 
 :ج. رخصة تقسيم األراضي

 .مبلغ الرسم على رخص تقسيم األراضي(: 3-7م)دول رقاجل
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 التعريفة )دج( )عدد القطع( تعيني األراضي
 - :ذات االستعمال السكين-1

 2000 10إىل  02من 
 50.000 50إىل  11من 
 70.000 150إىل  51من 
 100.000 250إىل  151من 

 200.000 250أكثر من 
 - :ذات استعمال جتاري أو صناعي-2

 6000 05إىل  02من 
 12.000 10إىل  06من 

 30.000 10أكثر من 
من مساحة ( 2)مدج للمرت املربع  300حيدد مبلغ الرسم عند تسليم التهدمي ب :د. رخص التهدمي

 .معينة ابهلدم األراضي لكل بناية
 :وحيدد مبلغ الرسم عند تسليم شهادة املطابقة، كما يلي :ه. شهادات املطابقة

 .مبلغ الرسم على شهادات املطابقة(: 3-8)رقم اجلدول 
 التعريفة )دج( (قيمة البناية )دج

 1000 750.000إىل غاية 
 1.500 1.000.000إىل غاية
 1.750 1.500.000 إىل غاية
 2.200 2.000.000إىل غاية
 3000 3.000.000إىل غاية
 3500 5.000.000 إىل غاية
 4000 7.000.000 إىل غاية
 6000 10.000.000 ةإىل غاي

 8000 15.000.000 إىل غاية
 9000 20.000.000 إىل غاية
 1.2000 20.000.000 إىل غاية
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 .ابلنسبة للمباين ذات االستعمال التجاري أو الصناعي -

 (.مبلغ الرسم على رخص العقارات ) شهادة املطابقة(: 3-9)اجلدول رقم 
 التعريفة )دج( (قيمة البناية )دج

 6000 7.000.000 ةإىل غاي
 6500 10.000.000 إىل غاية
 7500 150.000.000 إىل غاية
 8500 20.000.000 إىل غاية

 9500 25.000.000إىل غاية 
 10500 30.000.000إىل غاية
 11500 50.000.000 إىل غاية
 12500 70.000.000 إىل غاية
 15000 100.000.000 إىل غاية
 20.000 100.000.000إىل غاية

 
 .دج، وذلك عند تسليم الشهادات التالية: شهادة التجزئة، شهادة التعمري2000حيدد مبلغ الرسم ب 

 :وتعفى من الرسم اخلاص املطبق على الرخص العقارية
البناايت املهددة ابالهنيار اليت تقرر هتدميها من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي، طبقا للقوانني  -

 .1فعولامل والتنظيمات سارية

البناايت اليت تنجزها الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري واجلمعيات ذات  -
 .العامة، واجلمعيات ذات الطابع اإلنساين املنفعة

 :الرسم على اإلعالانت والصفائح املهنية( 4
ة ابستثناء تلك املتعلقة ابلدولة واجلماعات يؤسس هذا الرسم لفائدة البلدايت على اإلعالانت والصفائح املهني

                               
  املادة49  من قانون املالية التكميلي لسنة 2006 .1 
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 :واحلاملة للطابع اإلنساين، وخيضع للرسم على اإلعالانت والصفائح املهنية األصناف التالية احمللية
 .اإلعالانت على األوراق العدية، املطبوعة واملخطوطة ابليد -
دة أخرى، أو مت إلصاقها قبل وضعها على اإلعالانت على األوراق اجملهزة واحملمية بغطاء من الزجاج أو مبا-

 .أو قطعة معدنية بقصد إطالة بقائها القماش
 .اإلعالانت املدهونة، واملعلقة يف مكان عمومي

اإلعالانت املضيئة املكونة من جمموعة حروف أو إشارات موضوعة بصفة خاصة فوق هيكل املبىن أو ركيزة  -

 .لاإلعالن مرئيا يف النهار أو اللي ما جيعل
 .الصفائح املهنية من كل املواد خمصصة للتعريف ابلنشاط ومكان ممارسة العمل -

 :مبلغ الرسم -أ
 :وحيدد مبلغ الرسم عدد اإلعالانت املعروضة، وحسب حجم هذه األخرية ويتوضح كما يلي

 .مبلغ الرسم على اإلعالانت حسب عدد وحجم اإلعالانت املعروضة(: 3-10)اجلدول رقم 
 (املبلغ )دج الانتتعيني اإلع

اإلعالانت على الورق العادي، مطبوعة أو خمطوطة -

 .ابليد
 .مرت مربع(01)احلجم يقل أو يساوي 1.
 .2م1أكرب من 2.

 .اإلعالانت على ورق جمهزة أو حممية -
 .مرت مربع(01)احلجم يقل أو يساوي1.
 .2م1احلجم أكرب من 2.
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 :ت السنوية وحسب حجم اإلعالن، كما يليوحيدد مبلغ الرسم حسب الفرتا

 .مبلغ الرسم حسب الفرتة الزمنية وحجم اإلعالن(: 3-11)اجلدول رقم 
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 (املبلغ ) دج تعيني اإلعالانت والصفائح املهنية

 .إعالانت مدهونة
 2. م01حجم اإلعالن يقل أو يساوي 1.
 .2م1حجم اإلعالن أكرب من 2.
ربع أو جزء من املرت إعالانت مضاءة. احلجم ابملرت امل-

 .مربع
 .صفائح مهنية -
 .حجم يقل أو يساوي نصف مرت مربع1.
 .مساحتها أكرب من نصف مرت مربع2.

 

20 

30 
 

200 

40 

80 

 .2013من قانون الطابع، طبعة 56املادة  :املصدر
 اجملهز واحملمييسدد الرسم اخلاص على اإلعالانت فوق الورق العادي املطبوعة أو املخطوطة ابليد وعلى الورق 

بقسيمة إىل القابض البلدي، يف حني يسدد الرسم على اإلعالانت املدهونة يف الشهر الذي تبدأ فيه كل فرتة 

يوما ابتداء من اتريخ تشغيلها ابلنسبة لإلعالانت املضيئة املوضوعة ( 60)ويدفع الرسم مسبقا يف أجل  سنوية
يؤسس الرسم حتت اسم الفاعل ابلنسبة إىل اإلعالانت  سنويةاآلجال ابلنسبة لالستحقاقات ال حديثا ويف نفس

ويؤسس حتت اسم الطابع ابلنسبة للمنشورات اخلارجة  من الورق العادي املطبوعة واملخطوطة، واجملهزة واحملمية
معنيني من طرف النص املطبوع، أو عندما يعين  من آالت الطباعة عندما يكون أصحاب هذه اإلعالانت غري

 ..اإلنساين عات من غري اجلماعات احمللية، واملنظمات ذات الطابعالنص مجا
 حتت اسم الناشر بسبب وضع إعالانت يف مكان عمومي مغطى، ويعترب كناشر من أجل تطبيق هذا النص كل

شخص له حرية التصرف أو حق االنتفاع ابملكان العمومي املغطى سواء ابسم مسري أو إدارة أو مستأجر أو 

 .س حتت اسم من يف فائدته وضع اإلعالن ابلنسبة لإلعالانت املدهونة واإلعالانت املضيئةويؤس متنازل
 :لعقوابتا



 قي                                        دراسة حالة مديرية اإلدارة احمللية لوالية مستغامن الفصل التطبي

~ 97 ~ 

 

يتعرض صاحبو اإلعالانت على الورق العادي، املطبوعة أو املخطوطة ابليد واإلعالانت اجملهزة أو احملمية، 

ضعة للرسم مسبقا، ويعاقب دج عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خا250و 50ترتاوح بني  لغرامة مالية

 .1اإلعالانت املخالفة وصاحب اإلعالن ابلغرامة املقررة أعاله بصفة تضامنية طالع

وفضال عن ذلك يتابع دفع الرسم والعقوابت بصفة تضامنية ابلنسبة لإلعالانت املدهونة ضد األشخاص الذين 

 .لصق اإلعالن يف فائدهتم ومقاول النشر مت

 .رسم اإلقامة( 5
وهو رسم يؤسس لفائدة 1998املتضمن لقانون املالية ،97-02هذا الرسم مبوجب القانون رقم أسس 

أو جمموع البلدايت املصنفة كمحطات سياحية أو مناخية أو محامات معدنية سياحية أو حمطات  البلدايت
لكون أتشرية هذا الرسم على األشخاص غري املقيمني داخل البلدية وعلى الذين ال مي سياحية خمتلطة،يطبق

 .عقاري للبلدية املعنية إقامة، إذ جيب عليهم دفع رسم
 2013وقانون املالية التكميلي لسنة .2012خضع هذا الرسم لعدة تعديالت مبوجب قانون املالية لسنة ،

دينارا على 50تؤسس تعريفة هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد من اإلقامة، وال ميكن أن تقل عن 

دج على العائلة، غري أنه ابلنسبة 100دينارا وال تتجاوز 60على اليوم الواحد، وال تفوق و  الشخص
ثالث جنوم وأكثر حتدد تعريفة الرسم على الشخص واليوم الواحد من اإلقامة على  للمؤسسات الفندقية ذات

 :النحو التايل

 .دج للفنادق ذات ثالث جنوم200
 .دج للفنادق ذات أربع جنوم400 
 .للفنادق ذات مخسة جنوم دج600 

 ويعفى من الرسم على اإلقامة األشخاص املستفيدين من تكفل صناديق الضمان االجتماعي، ويتم حتصيل هذا
الرسم عن طريق مؤجر الغرف املفروشة وأصحاب الفنادق ومالكي املقرات املستعملة إلسكان املعاجلني ابملياه 

  2.واملدفوعة من طرفهم وحتت مسؤوليتهم لدى أمني خزينة البلدية املعدنية أو السواح املقيمني يف البلدية،

                               
  1 املادة 56من قانون الطابع، طبعة .2013

 املادة 26  من قانون املالية التكميلي لسنة 2.2008  
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 :الرسم التحفيزي لتشجيع عدم ختزين النفاايت الصناعية -ب

دج على  10500وحيدد هذا الرسم  .(203) املادة 2002 أنشى هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة 

 :زيع حصيلة هذا الرسم كما يليمن الفضالت املخزنة اخلاصة و/أو اخلطرية، ويتم تو  كل طن

 .لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث 75% لفائدة البلدايت، %25  -

 :الرسم التحفيزي لتشجيع عدم ختزين النفاايت املرتبطة أبنشطة العالج -ج

علقة للتشجيع على عدم النفاايت االستشفائية املت( 204) املادة2002أسس مبوجب قانون املالية لسنة 

دج عن كل طن من النفاايت 24.000العالج يف املستشفيات والعيادات الطبية بسعر مرجعي قدره  أبنشطة

 :فإنه خيصص مداخيل هذا الرسم كما يلي2008من قانون املالية التكميلي ،46للمادة  ووفقا 1املخزنة،

 .لفائدة البلدايت %25  -

 .(FEDEP) تلوثلفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة ال %75 -

 :الرسم التكميلي على التلوث اجلوي الصناعي -د
 يؤسس على الكميات املنبعثة من املنشآت2013من قانون املالية لسنة ،( 205) مت إحداثه مبوجب املادة

واليت تتجاوز العتبة السموح هبا للتلوث، ويتم حساب قيمة هذا الرسم بضرب النسبة القاعدية  2 املصنفة

وذلك حسب نسبة جتاوز القيم املسموح هبا، 5و ، 1نشاطات امللوثة مبعامل مضاعف حمصور بني ابل اخلاصة

 للصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث75للبلدايت، %25% هذا الرسم كما يلي ويتم توزيع عائد

(FEDEP). 

  :الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي -ه

                               
من قانون املالية لسنة  203. املعدل للمادة 2008ملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2000جويلية 24املؤرخ يف  02-08نفس املرجع االمر رقم  

 1.2002 
29 املرسوم التنفيذي رقم 93-98؛ املؤرخ يف 01 مارس 1993 املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 98-399  املؤرخ يف 03 نوفمرب 1998 ؛مبوجبه مت 

  .تصنيف املنشآت حسب درجة ونسبة التلوث الذي حتدثه
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حيسب هذا الرسم على أساس حجم املياه اليت يتم 94يف مادته ،2013نون املالية مت إحداثه مبوجب قا
ينجم عنها من تلوث نتيجة جتاوز احلد املسموح واحملدد يف القوانني سارية املفعول، ومعامل  صرفها وما

 .تبعا ملعدل جتاوز القيم املسموح هبا 5و1مضاعف حمصور بني 
 1: وخيصص انتج هذا الرسم كما يلي

 .لفائدة البلدايت %50-

 .لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث %50-

 .املطلب الثالث: الضرائب احملصلة لفائدة الدولة واجلماعات احمللية
 :تتمثل الضرائب العائدة لفائدة الدولة واجلماعات احمللية أساسا فيما يلي

 .أوال:الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف الريوع العقارية

واليت أتيت يف سياق إصالح الضرائب على 1992أدخلت الضريبة على الدخل اإلمجايل مبوجب إصالح ،
ابالنتقال من نظام على فروع الدخل إىل نظام إمجايل من جهة وكذلك التمييز بني الضرائب املفروضة  الدخل

 .األشخاص الطبيعيني واألشخاص املعنويني من اجلهة أخرى على مداخيل
ة عامة تفرض على مداخيل األشخاص الطبيعيني، وهي سنوية وحيدة تصرحيية تفرض على الدخل فهي ضريب

الصايف للمكلف، وخيضع هلذه الضريبة األشخاص على كافة مداخيلهم ويف حمل إقامة جبائية ابجلزائر  اإلمجايل

 .مداخيلهم من مصدر جزائري حىت وإن كان مصدر تكليفهم خارج اجلزائر أو الذين تكون
ويعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل، األشخاص الذين يساوي دخلهم اإلمجايل السنوي الصايف أو يقل 

األدىن إلخضاع اجلبائي املنصوص عليه يف جدول الضريبة على الدخل اإلمجايل، وكذا السفراء  عن احلد

 .على أساس املعاملة ابملثل والقناصل واألعوان القنصليون من جنسية أجنبية وذلك واألعوان الدبلوماسيون

-08من القانون رقم 02من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة واملعدلة مبوجب املادة 02ووفقا للمادة 

 فانه يتكون الدخل الصايف  2009املتضمن لقانون املالية ، 2008ديسمرب 30املؤرخ يف  21

 :افية من األصناف اآلتيةمن جمموع املداخيل الص اإلمجايل من جمموع املداخيل

                               
  املادة 94 من قانون املالية لسنة 2003؛ املعدل مبوجب املادة 46 من قانون املالية التكميلي 2008 .1 
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 .األرابح الصناعية والتجارية واحلرفية-
 .أرابح املهن غري التجارية -
 .عائدات املستثمرات الفالحية -
من قانون الضرائب ( 42)اإليرادات احملققة من إجيار امللكيات املبنية وغري املبنية كما تنص عليها املادة  -

 .والرسوم املماثلة املباشرة
 .ت رؤوس األموال املنقولةعائدا -
 .املرتبات واألجور واملعاشات والريوع العقارية -

وما يهمنا يف حبثنا هنا، هو الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف الريوع العقارية أو اإليرادات احملققة من إجيار 

 .املبنية وغري املبنية امللكيات
( 02)والرسوم املماثلة املعدلة واملتممة مبوجب املادة مكرر من قانون الضرائب املباشرة ( 42)فموجب املادة 

فانه يوزع 2008واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة ،2008جويلية 24املؤرخ يف 08-02رقم  من األمر

 :على الدخل اإلمجايل صنف الريوع العقارية كما يلي حاصل الضريبة

 .لفائدة ميزانية الدولة %50-

 .لفائدة البلدايت %50-
فهذا التوزيع املتساوي سيسمح بزايدة املوارد اجلبائية للبلدايت، وهذا نتيجة لالرتفاع احملسوس الذي يشهده 

 1.يف اجلزائر سوق اإلجيار

 .وفيما يلي نتطرق للضريبة على الدخل اإلمجايل صنف الريوع العقارية وكيفية حساهبا
ل الناجتة عن إجيار العقارات املبنية أو أجزاء منها، من قانون الرسوم املماثلة، تدرج املداخي42وفقا للمادة 

كل احملالت التجارية أو الصناعية غري اجملهزة، إذا مل تكن مدرجة يف أرابح املؤسسة الصناعية أو التجارية   وإجيار
ايل أو مستثمر فالحية أو مهنية غري جتارية، وكذا الناجتة عن عقد العقارية يف حتديد الدخل اإلمج أو احلرفية

 .حتديد الضريبة على الدخل اإلمجايل يف صنف املداخيل العقارية املعتمد كأساس يف

                               
.La direction générale des impôts. La lettre de la DGI. Numéro. Aout.2008.p02 1  
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يتكون األساس يف عقد العقارية من القيمة االجيارية احملددة استنادا إىل السوق احمللية أو حسب املقاييس 

 .الضريبيةاملعتمدة واحملددة عن طريق التنظيم
، اإليرادات الناجتة عن إجيار األمالك غري املبنية مبختلف أنواعها مبا تندرج أيضا ضمن صنف الريوع العقارية

 .األراضي الفالحية فيها
وختضع املداخيل املتأتية من اإلجيار املدين للعقارات ذات االستعمال السكين، للضريبة على الدخل اإلمجايل 

حمرر من الضريبة، وبدون  15% حمرر من الضريبة على الدخل اإلمجايل، وحيدد هذا املعدل ب 7 % مبعدل

 .ابلنسبة للمداخيل املتأتية من إجيار احملالت ذات االستعمال التجاري أو املهين1 تطبيق ختفيضات
 تؤدي القيم املستحقة عند اتريخ إبرام العقد اإلجياري واملوافقة لإلجيار املسدد من قبل إىل دفع الضريبة لقباضة

 .يوما ابتداء من اتريخ تقدمي العقد إىل إجراء التسجيل30يف أجل الضرائب املتواجد يف مكان العقار 
 IFU: اثنيا: الضريبة اجلزافية الوحيدة

وهي ضريبة مباشرة وحيدة حتل حمل النظام اجلزايف 2007أنشئت هذه الضريبة مبوجب قانون املالية لسنة ،
  لقيمة املضافة والرسم على النشاطعلى الدخل، وتعوض الضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم على ا للضريبة

 2.املهين

 :خيضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة :جمال تطبيق الضريبة
األشخاص الطبيعيون الذين تتمثل جتارهتم الرئيسية يف بيع البضائع واألشياء، عندما ال تتجاوز رقم أعماهلم  -

 .لتقليديون املمارسون لنشاط حريف فينثالثة ماليني دينار جزائري، مبا يف ذلك احلرفيون ا السنوي
أتدية اخلدمات التابعة لفئة األرابح الصناعية ) األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون األنشطة األخرى -

 .دج3.000.000ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي  عندما( والتجارية
تني السابقتني للضريبة اجلزافية ال خيضع األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون يف آن واحد أنشطة تنتمي للفئ

 .دج3.000.000إذا مل يتم جتاوز رقم أعماهلم سقف  الوحيدة إال

                               
  املادة 42-3 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املعدلة واملتممة مبوجب املادة 03 من قانون املالية 1.2005 

  املادة 282 مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.2 
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ويبق نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة مطبقا من أجل أتسيس الضريبة املستحقة بعنوان السنة األوىل اليت مت 
أتسيس هذه الضريبة تبعا هلذه جتاوز سقف رقم األعمال املنصوص عليه ابلنسبة هلذا النظام ويتم   خالهلا

 .التجاوزات
 :ويستثىن من نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة

 .عمليات البيع والعمليات اليت يقوم هبا الوكالء املعتمدون-
عمليات إجيار العتاد أو السلع االستهالكية الدائمة ما عدا احلاالت اليت تكتسي فيها طابعا اثنواي أو  -

 .ت صناعية وجتاريةملؤسسا ملحقا ابلنسبة
 .عمليات التجارة املتعددة وتلك اليت تقوم هبا املساعدات الكربى -

 .العمليات املتعلقة ببيع األدوية واملنتجات الصيدالنية-
 .موزعو حمطات الوقود -
املكلفون ابلضريبة الذين يقومون بعمليات البيع ملؤسسات مستفيدة من اإلعفاء املنصوص عليه يف التنظيم  -

 .ابحملروقات وملؤسسات تستفيد من نظام الشراء ابإلعفاء من الرسم ملتعلقا
 .الفرازون وجتار األمالك وما شاهبهم وكذا منظمو العروض واأللعاب والتسلية مبختلف أنواعها-
 .ورشات البناء -

 :مالحظة

نه خيضع للضريبة فا2013من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة ،طبعة 1مكرر 282طبقا للمادة 
 اجلزافية

 .دج10.000.000الوحيدة األشخاص الطبيعيون املذكورون سابقا و الذين ال يتجاوز رقم أعماهلم 

و 2014/12/31بتاريخ ، 78الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 2015من قانون املالية 13و طبقا للمادة 

  جلزافية الوحيدة أصبحفان احلد األعلى للخضوع للضريبة ا1مكرر 282للمادة  املعدل
 .دج30.000.000

إضافة إىل ذلك أصبح الشخص املعنوي املمثل يف الشركات مهما كان نوعها خاضع للضريبة اجلزافية الوحيدة 

 .دج30.000.000أن ال يتجاوز رقم إعماهلا  بشرط
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 :حتديد الضريبة اجلزافية الوحيدة2-
ل يف كل سنة مدنية لفرتة سنتني من طرف مصلحة حيدد مبلغ الضريبة الوحيدة املستحقة على كل مستغ

 .يتبع هلا مكان ممارسة النشاط الضرائب اليت
ميكن أن تتغري مبالغ الضريبة من سنة ألخرى خالل هذه الفرتة، وعندما يقوم املكلف ابلضريبة ابستغالل يف 

أو ورشات أو أماكن واحد ويف نفس املنطقة أو يف مناطق خمتلفة عدة مؤسسات أو دكاكني أو متاجر  آن
نشاط ما، تعترب كل منها مبثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون يف كل احلاالت خاضعة  أخرى ملمارسة

بصفة منفصلة ما دام رقماألعمال الكلي احملقق بعنوان جمموع األنشطة املمارسة ال يتجاوز سقف 

ملعين اختيار اخلضوع للضريبة على الدخل املكلف ابلضريبة ا دج . ويف احلالة املخالفة ميكن3.000.000

 .اإلمجايل حسب النظام احلقيقي ابلنسبة جململ مداخيله

 :معدالت الضريبة3-
وحيدد معدل 2008خضعت معدالت الضريبة اجلزافية الوحيدة للتعديل مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة ،

 :اجلزافية الوحيدة كما يلي الضريبة
 %05 بيع البضائع واألشياء، والنشاط  .)املعتمد ابلنسبة لألنشطة املذكورة يف الفئة األوىل من رقم األعمال

 (.احلريف

 %12  من رقم األعمال املعتمد ابلنسبة لألنشطة األخرى ) أتدية اخلدمات التابعة لفئة األرابح الصناعية
 (.والتجارية

 1:ع انتج الضريبة اجلزافية الوحيدة كما يلييوز  2008من قانون املالية التكميلي لسنة ،10ووفقا للمادة 

 2013من قانون املالية ( 13حسب املادة 49أصبح ٪.)%  48.50ميزانية الدولة.) 

  (.2013من قانون املالية13حسب املادة 0.5أصبح ٪).% 1غرف الصناعة والتجارة 

 (.2013ون املالية من قان13حسب املادة 0.24أصبح ٪. )% 0.50غرف الصناعة التقليدية واحلرف 

  (. من قانون املالية13حسب املادة 40.25أصبح ٪.)  %40البلدايت 

                               
  املادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، املعدلة مبوجب املادة 12 من ق.م 1.2012 
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  05الوالايت%. 

 05%.الصندوق املشرتك FCCL  
 :اإلعفاءات4.

 1 :تعفى من الضريبة اجلزافية الوحيدة

 .املؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص املعوقني املعتمدة، وكذا املصاحل امللحقة هبا- 
 .بالغ اإليرادات احملققة من قبل الفرق املسرحيةم -
احلرفيون التقليديون وكذا األشخاص الذين ميارسون نشاطا حرفيا فنيا واملقيدين يف دفرت الشروط الذي حتدد  -

 .عن طريق التنظيم بنوده

ن قانون مكرر م365غري أن هؤالء يبقون مكلفني بدفع احلد األدىن من الضريبة املنصوص عليه يف املادة 

دج ابلنسبة لكل سنة مالية، مهما يكن رقم األعمال 5000املباشرة والرسوم املماثلة. والقدرة ب  الضرائب

 .جمموع انتج احلد األدىن من الضريبة املفروضة لفائدة البلدية احملقق، وخيصص

 :مالحظة
م يف إطار تشغيل دج إال يف حالة األشخاص املمارسني نشاطه10000أصبح احلد األدىن من الضريبة 

 .31/12/2014بتاريخ78الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  2015 ذلك طبقا لقانون املالية  الشباب،و

 .TVA  اثلثا: الرسم على القيمة املضافة

لتعيض الرسم الوحيد 1991على القيمة املضافة يف اجلزائر مبوجب قانون املالية لسنة امت إدخال الرسم 

وذلك نتيجة املشاكل اليت شهدها النظام السابق من حيث تعقده، وعدم  ،TUGP) ) جاإلنتا  اإلمجايل على

 .اليت شهدها االقتصاد الوطين مالءمته مع اإلصالحات
يطبق الرسم على القيمة املضافة على عمليات البيع واألشغال العقارية واخلدمات غري اليت ختضع إىل الرسوم 

ويطبق هذا الرسم على العمليات املذكورة سواء كانت اعتيادية أو  وعلى عمليات االسترياد كذلك، اخلاصة

                               
  1  املادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.
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إذا كانت عمليات االسترياد هذه تتعلق ببعض املنتجات أو اخلدمات املعدة للخارج فإهنا  استثنائية ابجلزائر،أما

 .جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة حبكم اإلقليمية تعترب خارج

 :معدالت الرسم1-
فلقد حدد قانون املالية 1992السم على القيمة املضافة لعدة تعديالت منذ نشأته عام ،خضعت معدالت 

املعدل العادي  .% 13و املعدل املخفض  .7% أربعة معدالت هي املعدل املخفض اخلاص1992 لسنة

 هذه املعدالت مت تعديلها مبوجب قوانني املالية لسنوات .40% املضاعف واملعدل .%21

يف شكل معدلني مها املعدل 2001مع قانون املالية لسنة  حبيث أصبحت ،2001، 1995،1997

يوضح خمتلف التعديالت يف معدل الرسم على  واجلدول املوايل .17% واملعدل العادي .07% املخفض

 .القيمة املضافة
  TVA. تطور معدالت الرسم على القيمة املضافة(: 3-12)اجلدول رقم  

 قانون املالية املعدالت/ قوانني املالية
1992 

 قانون املالية
1995 

 قانون املالية
1997 

 قانون املالية
2001 

 7% 7% 7% 7% املعدل املنخفض اخلاص
 ملغى 14% 13% 13% املعدل املنخفض

 17% 21% 21% 21% املعدل العادي
 - - ملغى 40% املعدل املضاعف

 .2001 ،1997،  1995،  1992 قوانني املالية :املصدر

 :أساس فرض الضريبة -2
يتمثل األساس اخلاضع للرسم على القيمة املضافة يف رقم األعمال، هذا األخري يتكون من سعر السلعة أو 

 .اخلدمات مبا فيها كل املصاريف و احلقوق والرسوم ابستثناء الرسم على القيمة املضافة نفسها الشكل أو
للرسم يف كل من مصاريف النقل ، مصاريف التغليف  وتتمثل املصاريف الواجب إضافتها يف األساس اخلاضع

بيع السلع بغالفات غري قابلة لالسرتجاع،العموالت والسمسرات ومنح التأمني، وكل املصاريف  يف حالة

 .وتفوتر على الزبون املدفوعة من طرف البائع
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فيه حسوم القبض وختصم من األساس اخلاضع للرسم مجيع احلسومات والتخفيضات واالسرتدادات وال تدخل 
وحقوق الطابع اجلبائية، إضافة إىل التسبيقات على الغالفات املسرتجعة، وكذا املصروفات املرتتبة على  النقدي

املدين نفسه لتسليم البضاعة اخلاضعة للرسم واليت ختضع للرسم على القيمة املضافة، اخلاص   النقل اليت قام هبا

 .حدا هبا عندما تكون مفوترة على

 :ال تطبيق الرسمجم5.
 .إىل عمليات خاضعة وجودا وأخرى اختيارايTVA  تنقسم العمليات اخلاضعة للرسم

 :خيضع للرسم على القيمة املضافة وجواب كل من العمليات التالية:العمليات اخلاضعة وجواب -أ

 .يمة املضافةالعمليات املتعلقة بنشاط صناعي، جتاري، أو حريف احملققة من طرف اخلاضعني للرسم على الق -

 .عمليات البيربو -
العمليات احملققة يف إطار ممارسة املهن احلرة اليت يقوم هبا األشخاص الطبيعيون والشركات ابستثناء العمليات 

 .الطابع الطيب وشبه الطيب و البيطري ذات

 .عمليات البيع املتعلقة ابملواد الكحولية، اخلمور واملشروابت األخرى املشاهبة -

ليات املتعلقة ابألشغال العقارية، كأشغال التجهيز )الرتكيب، التدفئة ، الكهرابء ، الرتصيص،( أشغال العم -
 .للمباين...اخل التصليح

 .عمليات البيع املنجزة يف إطار شروط البيع ابجلملة-

ة ابستثناء عمليات البيع اليت متارسها املساحات الكربى، وكذا نشاطات التجارة املتعددة، وجتارة التجزئ -
 .يقوم هبا املكلفون ابلضريبة اخلاضعة للنظام اجلزايف العمليات اليت

ويقصد ابلتجارة املتعددة عمليات شراء وإعادة البيع احملققة وفق شروط البيع ابلتجزئة واليت تتوفر على الشروط 
 :التالية

ة املتعددة وهذا مهما كان جيب أن تتعلق املواد املعروضة للبيع أبربعة أصناف على األقل من التجار  -
 .للبيع عدد املواد املعروضة

 .جيب أن يكون احملل مهيئا بطريقة تسمح ابخلدمة الذاتية -

عمليات اإلجيار، وأداء اخلدمات، وأشغال الدراسات والبحث، ومجيع العمليات من غري املبيعات   -
 .واألشغال العقارية
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واعها اليت ينظمها األشخاص واجلمعيات اخلاضعة احلفالت الفنية، واأللعاب، والتسليات مبختلف أن -
 .العمل به للتشريع اجلاري

 .خدمات اهلاتف والتلكس اليت تؤديها إدارة الربيد واملواصالت -

 :العمليات اخلاضعة للرسم اختياراي-ب

صريح جيوز لألشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين يقع نشاطهم خارج جمال تطبيق الرسم أن خيتارو بناءا على ت
 :اكتساب صفة املكلفني ابلرسم على القيمة املضافة على أن يسلموا السلع واخلدمات للتصدير منهم

 .الشركات البرتولية -

 .املكلفني ابلرسم اآلخرين  -

 .مؤسسات تستفيد من نظام الشراء ابإلعفاء -

 .يمة املضافةوخيضع وجواب للنظام الربح احلقيقي، الذين اختاروا اإلخضاع إىل نظام الرسم على الق -

وفيما يلي نوضح أهم السلع واخلدمات اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة حسب املعدل املخفض واملعدل 
 :العادي

 .7% السلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل املخفض
 :نذكر منها:السلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل املخفض مع حق اخلصم -

لطبيعي  اخلاصة ابلغاز  .)سونلغاز(ذات الطابع الصناعي والتجاري العمليات اليت تقدمها املؤسسة العمومية -

 .الكهرابئية والطاقة
أعمال الطبع اليت تقوم هبا املؤسسات الصحفية واليت تنجز لصاحلها، وعمليات البيع املتعلقة ابلصحف  -

 .والنشرات والدورايت، نفاايت الطباعة واجلرائد

 .ن طرف اهليئات املكلفة بتسيريهاإجيار املساكن االجتماعية املقبوض م-
 .عمليات البناء وإعادة التهيئة وبيع السكنات -
 .عمليات ترميم اآلاثر واألماكن اخلاصة ابلرتاث الثقايف -
 .مصنوعات الفضة، املهن الطبية، الوكالء ابلعمولة والسماسرة، خدمة اإلقبال على اهلاتف -

 :دون احلق يف اخلصمالسلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل املخفض ب -
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 ابئعو األمالك وما شاهبها،-
 املستفيدون من الصفقات، -
 مستغلو سيارات األجرة، -
 .العروض املسرحية والبايل واحلفالت املوسيقية والسريك والعروض واأللعاب بكل أنواعها-
 17% . السلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل العادي -2

 :لعادي مع احلق يف اخلصمالسلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل ا -

( %17)ختضع املنتجات، والسلع واخلدمات والعمليات األخرى غري تلك املعفاة، أو اخلاضعة للمعدل املخفض

وكمثال على ذلك العمليات املتعلقة ابألنشطة الفندقية  17%الرسم على القيمة املضافة، مبعدل عادي إىل

 .والسياحة

 :العادي بدون احلق يف اخلصمالسلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل  -
 العمليات اليت تنجزها املالهي وقاعات املوسيقى واملراقص،-
 التظاهرات الرايضية بكل أنواعها،-
 .عمليات النقل ابستثناء مشتغلو سيارات األجرة-

 :كيفية توزيع انتج الرسم على القيمة املضافة4.
 1: وتوزيع انتج الرسم على القيمة املضافة يتم كما يلي

لفائدة  10% لفائدة البلدية، 05% لصاحل الدولة، 85%  الدولة:ابلنسبة لألعمال احملققة يف الداخل -

 .املشرتك للجماعات احمللية الصندوق

لفائدة الصندوق املشرتك للجماعات  15%، 85 %  الدولة:ابلنسبة لألعمال احملققة ضمن الصادرات -

 .احمللية
ا أن حصة الدولة من الرسم معتربة مقارنة حبصة اجلماعات احمللية، ومع ذلك من خالل هذا التوزيع، يتبني لن

 .موردا هاما يف ميزانية اجلماعات احمللية فهي متثل

                               
  1  املادة 161 من قانون الرسوم على رقم األعمال املعدلة واملتممة مبوجب املادة 10 من قانون املالية لسنة 2000.
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 :اإلعفاءات-5
 1: تستجيب اإلعفاءات إىل اعتبارات اقتصادية واجتماعية و ثقافية وتتمثل فيما يلي-

 على الذبح، مساخل احليواانت اخلاضعة للرسم على الذبح،عمليات البيع املتعلقة ابملنتجات اخلاضعة للرسم 

 .ولكن فيما خيص البيع األول بعد الذبح فقط
 .مصوغات الذهب ، والفضة اخلاضعة لرسم الضمان -
دج أو يساويه ابلنسبة 100000العمليات اليت يقوم هبا األشخاص الذين يقل رقم أعماهلم اإلمجايل عن  -

 .دج، ابلنسبة لباقي اخلاضعني للضريبة130000اخلدمات وعن مبلغ  ملؤدي
عمليات البيع اخلاصة ابخلبز ودقيق اخلبز املستعمل يف صنع هذا اخلبز، واحلبوب املستعملة يف صنع هذا -

 .العمليات اخلاصة ابلسميد ومشتقاته الناجتة عن طحن احلبوب على شكل بذور الدقيق، وكذا
)  حلليب غري املركزين وغري املمزوجني ابلسكر أو احملليني مبواد أخرىعمليات البيع اخلاصة ابحلليب وقشدة ا -

أو حمليني مبواد أخرى  .،وكذا احلليب وقشدة احلليب املركزين واملمزوجني ابلسكر(  04-01التعريفة اجلمركية

 (. 19-01)ت ج رقم  األطفال مبا فيها حليب
 يف املدونة الوطنية لألدوية،عمليات البيع اخلاصة ابملنتجات الصيدالنية الواردة -
العمليات احملققة يف إطار خدمات هدفها تنظيم مطاعم لتقدمي وجبات جمانية أو أبسعار معقولة خمصصة  -

 والطلبة بشرط أن ال حيقق استغالل هذه املطاعم أي ربح، للمحتاجني
ف جيش التحرير الوطين العمليات اليت يكون هدفها الوحيد إقامة نصب تذكاري لشهداء الثورة، أو لشر  -

 .مجاعة عمومية أو جمموعة مؤسسة بصفة قانونية املربمة مع
 .السيارات السياحية اجلديدة-
 .السيارات املهنية خصيصا ذات أقدمية ثالث سنوات -
 املقاعد املتحركة والعرابت املماثلة اخلاصة ابلعاجزين، مبا فيها تلك اجملهزة مبحرك أو آليات أخرى للدفع -

                               
  1  قانون الرسوم على رقم األعمال، املادة 09 املعدلة واملتممة مبوجب املادة 17 من قانون املالية 2008.
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 والدراجات النارية ، والدراجات ذات حمرك إضايف املهيأة للعاجزين ،(من التعريفة اجلمركية   87 -13م)رق

 من التعريفة اجلمركية(. 87-12-00-90 )رقم
مواد التجهيز واملنتجات واملواد، وكذا األشغال واخلدمات اليت حددت قائمتها مبوجب التنظيم املتعلق -

ات السائلة والغازية، والبحث عنها واستغالهلا ومتييعها أو نقلها عن طريق التنقيب عن احملروق بنشاطات
أو تنجزها مؤسسة سوانطراك وكذلك تلك املقتناة، أو املنجزة حلساهبا والشركات البرتولية  األانبيب اليت تقتنيها

 الباطن الذين يعملون يف هذا القطاع فقط، املشرتكة معها، ومقاولون من
كل حكم تشريعي خمالف للعمليات احملققة من طرف بنك اجلزائر واملرتبطة مباشرة مبهمته يف بغض النظر يف   -

 .النقود، وكذا املهام اخلاصة به إصدار
السلع املرسلة على سبيل التربعات للهالل األمحر اجلزائري واجلمعيات أو مصاحل اخلدمات ذات الطابع  -

إذا كانت موجهة للتوزيع جماان على املنكوبني أو احملتاجني، أو لفئة  احملددة قائمتها عن طريق التنظيم، اإلنساين
األشخاص الذين يستحقون املساعدة، أو املستعملة لغاايت إنسانية، ابإلضافة إىل التربعات املوجهة  أخرى من

  .للمؤسسة العمومية على أي شكل
فالت املنظمة يف إطار احلركة الوطنية أو التظاهرات الرايضية أو الثقافية أو الفنية، وبصفة عامة كل احل -

 .ومينح اإلعفاء مبوجب قرار من املدير العام للضريبة الدولية للتعاون
مع مراعاة املعاملة ابملثل، عمليات األشغال العقارية واخلدمات املتعلقة ابالتصاالت السلكية والالسلكية -

غري املؤثثة احملققة حلساب البعثات الدبلوماسية، أو  والكهرابء وأتجري احملالت املؤثثة أو وابملياه والغاز

 .أو القنصليني القنصلية، أو أعواهنا الدبلوماسيني
وحتدد كيفيات منح هذا اإلعفاء ، وكذا احلد األدىن لسعر الوحدة هلذه املواد مبوجب قرار مشرتك بني الوزيرين 

 .ابملالية والشؤون اخلارجية املكلفني

 :ابملثلمع مراعاة املعاملة 
 .تسليم املواد املخصصة لتموين السفن الوطنية واألجنبية اجملهزة للمالحة، ما بني موانئ دولية حمددة -

 .املالحة اجلوية عن أدائها خلدماهتا املنجزة على خطوط دولية وطائرات شركات
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 .لتهاأداء اخلدمات املقيدة لسد احلاجيات املباشرة للسفن والطائرات املذكورة أعاله ومحو -
 .عقود أتمني األشخاص كما حددها التشريع املتعلق ابلتأمينات -

 .عمليات القروض البنكية املمنوحة للعائالت من أجل اقتناء أو لبناء مساكن فردية -

 .90219000عمليات البيع املتعلقة ابحلبوب واخلاصة أبمراض املعدة ذات التعريفة اجلمركية الفرعية رقم -

 .لتأمني، وكذا العقود التأميين و املتعلقة أبخطار الكوارث الطبيعيةعمليات إعادة ا -
 1. عمليات االقتناء املنجزة من طرف البنوك واملؤسسات املالية يف إطار عمليات القرض اإلجياري-

كما تعفى من الرسم على القيمة املضافة عند تصديرها املنتجات املعفى بيعها يف الداخل من الرسم، وذلك 

 .النسب وبنفس التخفيضات لنفسوفقا 
 :أما فيما خيص إعفاءات من الرسم على القيمة املضافة عند االسترياد فتتمثل يف

البضائع املوضوعة حتت أحد األنظمة املوافقة للحقوق اجلمركية التالية: اإلستداع والقبول املؤقت والعبور، -
 .اليت نص عليها يف هذا اجملال قانون اجلماركواإليداع، وهذا دون اإلخالل ابألحكام اخلاصة  واملناقلة

البضائع اليت تستفيد من القبول االستثنائي مع اإلعفاء من احلقوق اجلمركية، وفقا للشروط املنصوص عليها  -
 .اجلمارك يف قانون

 . 89-06 . 89 -05 . 89-02 . 89-01 سفن املالحة البحرية املقيدة يف التعريفة اجلمركية رقم-

 .وكذا الطائرات املخصصة ملؤسسة املالحة اجلوية. 89- 08. 07-89
املواد واملنتجات اخلام أو املصنعة املعدة الستخدامها يف بناء السفن املالحية والطائرات وإعدادها وجتهيزها  -

 .وحتويلها وإصالحها
 .ارجترميمات السفن والطائرات اجلزائرية وإصالحها، والتحويالت اليت أدخلت عليها يف اخل -

والنقود الذهبية  . 71-08-20-00 الذهب ذو االستعمال النقدي ذو التعريفة اجلمركية الفرعية رقم -

 .71-18-90-10اجلمركية الفرعية رقم ذات التعريفة

 .البضائع املستوردة يف إطار املقايضة وفقا للشروط احملددة يف التشريع والتنظيم اجلاري هبما العمل -

                               
  1  املادة 09 من قانون الرسوم على األعمال املعدلة واملتممة مبوجب املادة 17 من قانون املالية 2008.
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 .األمالك رابعا: الضريبة على
وهي ضريبة مباشرة خمصصة جزئيا للجماعات احمللية وجزئيا لفائدة الدولة، أنشئت مبوجب قانون املالية لسنة 

وهي ضريبة سنوية تصرحيية يقوم املكلف يف بداية كل سنة بتقيد تصريح حسب .( 27) املادة 1993
ص الطبيعيني الذين تزيد ثروهتم عن مصلحة الضرائب، وخيضع إجباراي كل األشخا النماذج املقدمة من طرف

 1: خيضع هلا كما  دج30000000ثالثني مليون 

 األشخاص الطبيعيون الذين ليس هلم مقر جبائي ابجلزائر، ابلنسبة ألمالكهم املوجودة يف اجلزائر،-
 .املرأة املتزوجة بصفة منفردة إجباراي ابلتصريح على أمالكها املستقلة عن زوجها-

 :ريبةأساس فرض الض -1
يتكون وعاء الضريبة على األمالك من القيمة املضافة يف أول جانفي من كل سنة جملموع األمالك واحلقوق 

اخلاضعة اليت ميتلكها األشخاص املذكورين سابقا وختضع إلجراءات التصريح إجباراي عناصر األمالك  والقيم
 2: التالية

 األمالك العقارية املبنية والغري مبنية،-
 ق العينية العقارية ،احلقو  -
 :األموال املنقولة مثل -
 غازوال، 3سم2200بنزين و  3سم2000السيارات اخلاصة ذات سعة حمرك- 

 .3سم250الدراجات النارية ذات سعة حمرك يفوق - 

 اليخوت وسفن النزهة، -
 طائرات النزهة ، خيول السباق، -
 دج،500000ر من التحف واللوحات الفنية الثمينة املقدرة قيمتها أبكث -

 :وفيما خيص األمالك اليت ال ختضع إجباراي للتصريح فتتمثل يف
 املنقوالت املخصصة للتأثيث، اجملوهرات واألحجار الكرمية والذهب واملعادن النفيسة، -

                               
  1  املادة 274 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.

  املادة  2762  من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة املعدلة مبوجب املادة 15 من قانون املالية2006.
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يوع املنقوالت املادية األخرى السيما منها الديون ، والودائع والكفاالت ، عقود التأمني يف حالة الوفاة ، الر  -

 .العمرية

 :اإلعفاءات-2
 1 :يعفى من الضريبة على األمالك العناصر التالية-

 الريوع أو التعويضات احملصلة لألضرار املادية ال تدخل ضمن أمالك األشخاص املستفيدين، -
 األمالك الضرورية لتأدية نشاط صناعي أو جتاري أو حريف أو فالحي أو نشاط آخر،-

 .حصص وأسهم الشركات -

 :تقييم األمالك-3
تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها االجيارية احلقيقية، أما أساس تقدير األموال املنقولة فهو 

 .الناتج عن التصريح املفصل والتقديري األساس

 :حتديد الضريبة على األمالك-4
 :كما يلي  2006حتدد نسبة الضريبة على األمالك حسب قانون املالية لسنة 

 
 
 
 
 

 .املعدالت املطبقة للضريبة على األمالك( :3-13)اجلدول رقم

                               
  1  املادة 280/279 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،طبعة 2013.

 السنة قسط القيمة الصافية لألمالك اخلاضعة للضريبة

 0% دج أو يساوي30000000يقل عن 

 0.25% دج 36000000دج إىل  30000001من  
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 .2006من قانون املالية لسنة 14املصدر: املادة 

مارس من السنة الرابعة كآخر أجل ، 31وجيب على اخلاضعني للضريبة أن يكتتبوا كل أربع سنوات حىت 

 .1أبمالكهم لدى مفتشية الضرائب اليت يتبعها مقر سكناهم تصرحيا

 2:وزع حصيلة الضريبة على األمالك كما يليت-

 إىل ميزانية الدولة، 60 %-
 إىل ميزانيات البلدايت، 20 %-

حساب ) بعنوان الصندوق الوطين للسكن، 302-050 إىل حساب التخصيص اخلاص رقم 20 %-
 (.ابخلزينة خاص

 .خامسا: قسيمة السيارات
على السيارات املرقمة يف اجلزائر يقع عبؤها على 1997أنشئت هذه الضريبة مبوجب قانون املالية لسنة ،

وحتدد تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضعها للسري وفق  .( شخص طبيعي كان أو معنوي) مالك السيارة

 :اجلدول التايل

 .كيفية حتديد قسيمة السيارات(:3-14) اجلدول رقم
 )مبلغ القسيمة ابلدينار اجلزائري )دج تعيني السيارات

ت نفعية خمصصة سيارا
 لالستغالل

السيارات اليت ال يزيد 
 مخس سنوات عمرها عن

 السيارات اليت يزيد عمرها عن مخس
 سنوات

                               
  1  املادة 281 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، طبعة 2013.
  2  املادة 282 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، طبعة 2013.

 0.5% دج 44000000دج إىل  36000001من 

 0.75% دج 54000000دج إىل    44000001من 

 1% دج 68000000دج إىل  54000001ن م

 1.5% دج 68000000يفوق  
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طن)ابستثناء 2.5حىت -
املهنية كالسيارات  السيارات

 (النفعية
طن حىت 2.5أكثر من -

 .طن5.5
 .طن5.5أكثر من -

5000 
10000 
15000 

2000 
4000 
7000 

 السيارات اليت يقل عمرها سيارات نقل املسافرين
 سنوات 05 عن 

 05السيارات اليت يزيد عمرها عن 
 سنوات

السيارات املهيأة لنقل املسافرين -
 .مقاعد9من  أقل
 .مقعد27إىل 9حافالت من -
 .مقعد6إىل 28حافالت من -
 .مقعد62حافالت أكثر من -

 دج4000
 

 دج6000
 دج 10000
 دج15000

 دج2000
 

 دج 3000
 دج 5000
 دج 7000

 سيارات سياحية وسيارات مهنية
 كسيارات نفعية ذات قوة

سيارات 
 يقل

 عمرها عن
 سنوات3

سيارات 
 يرتاوح

عمرها بني 
 6و3

 سنوات

 سيارات يرتاوح
 عمرها

 سنوات10و6بني

 سيارات يزيد
 سنوات10عمرهاعن

 أحصنة خبارية6حىت -
 أحصنة خبارية9إىل 7من-
 أحصنة فأكثر10من -

 دج 1500
 دج 3000
 جد 8000

 دج1000
 دج 2000
 دج4000

 دج 700
 دج1500
 دج3000

 دج300
 دج1000
 دج2000

 .2013 من قانون الطابع، طبعة300املادة  :املصدر

 :تعفى من القسيمة :اإلعفاءات-
 السيارات ذات التسجيل اخلاص التابعة للدولة واجلماعات احمللية، -
 قنصلية، السيارات اليت يتمتع أصحاهبا ابمتيازات دبلوماسية أو -
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 سيارات اإلسعاف والسيارات اجملهزة بعتاد مضاد صحي، -
 السيارات اجملهزة بعتاد مضاد للحرائق، -

 .السيارات واملخصصة للمعوقني-
تدفع تعريفة القسيمة لدى كل قابض الضرائب والربيد واملواصالت مقابل تسليم الصقة، تستفيد اهليئات 

 .مبلغها وكيفية منحها عن طريق التنظيمببيع القسيمة من عمولة حيدد  املكلفة
من كل سنة، وميكن متديد مدة التحصيل العادي للقسيمة بقرار 31تسدد تعريفة القسيمة من أول جانفي إىل 

الوزير املكلف ابملالية، ويتم تسديدها عند تسليم بطاقة الرتقيم يف أجل ال يتعدى ثالثني يوما ابلنسبة  من

 1 .لسنةخالل ا للسيارات املقتناة

 :يوزع حاصل القسيمة كما يلي
 .لفائدة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية 80 % -1

 .لفائدة الدولة 20 %-2

 .سادسا: الضرائب على مداخيل الصيد البحري
تفرض الضريبة على مداخيل الصيد البحري على عاتق البحارة والصيادين وأصحاب املهن الصغرية والصيد 

 :حتدد الضريبة على النحو التايل .(50%) الدولة والبلدية .(50% ) اوي لفائدةابلتس البحري وتوزع
 دج ملستغلي السفن الصغرية،900حتدد يف كل ثالثي بقيمة _

 دج ابلنسبة للصيد الرتفيهي،2000حتدد يف كل ثالثي بقيمة  -
 .دج ابلنسبة للبحارة والصيادين2000حتدد يف كل ثالثي بقيمة  -

 مسامهة الضرائب والرسوم يف متويل ميزانية بلدية مستغامن من خالل حتليل ميزانيتها.املبحث الثالث: 
، حتصلنا على خمتلف الضرائب احمللية وكيفية توزيعها بني البلدية والوالية مستغامنمن خالل تربصنا ببلدية 

 املشرتك، وعليه سنقوم بدراسة مبسطة تشمل إحصاء وحتليل هذه الضرائب. والصندوق
 .مستغامنن قبل التطرق إىل هذا، سوف نستعرض يف البداية دراسة بلدية ولك

                               
  1  املواد من 301 اىل 306 من قانون الطابع، طبعة 2013.



 قي                                        دراسة حالة مديرية اإلدارة احمللية لوالية مستغامن الفصل التطبي

~ 117 ~ 

 

 2014و  2013املطلب األول: دراسة ميزانية بلدية مستغامن لسنيت 
تعترب البلدية اخللية األساسية يف الدولة وعليه فقد منحها املشرع اجلزائري صالحيات واسعة حيث أصبح 

قد أعطى املشرع اجلزائري للبلدايت استقاللية مالية. فمسؤويل شامل وواسع يف شىت اجملاالت،ول تدخلها
يقومون إبعداد ميزانياهتم اليت تتضمن تقديرات خاصة ابلنفقات واإليرادات للسنة، وعلى  البلدايت هم الذين

 املطلب على دراسة مفهوم ميزانية البلدية وإطارها وكذا تنفيذها. ضوء ذلك سنقتصر يف هذا
 نية البلدية.أوال: تعريف ميزا

 ميزانية البلدية: -أ
ميزانية البلدية هي وثيقة حسابية تقديرية يتم إعدادها لسنة معينة تقدر فيها اإلعتمادات املالية لعمليات معينة 

املصاريف اليت توفرها اإليرادات اليت ستغطيها ميزانية البلدية يف جدول التقديرات اخلاصة إليراداهتا  مبعىن
  1من تسيري املصاحل العمومية.() ة ومتكنونفقاهتا السنوي

 أنواع امليزانية: -ب
إلعداد ميزانية البلدية متر مبراحل فتكون البلدية ميزانية أولية خالل فرتة معينة لتتحول فيما بعد إىل امليزانية 

 اإلضافية.

 امليزانية األولية: 1-
 وتفصيلي لكافة العمليات املقررة هلا خالل هي عبارة عن وثيقة أساسية أولية، أو هي عبارة عن كشف إمجايل

السنة، ويتم عرضها يف شكل تقديرات "إيرادات ونفقات" اليت تعتزم البلدية تنفيذها خالل السنة املالية املعينة 
ء أمر حتضري امليزانية األولية إىل رئيس املند وبية التنفيذية مبساعدة اللجنة املالية للبلدية، وذلك ابتدا ويتم إسناد

 السنة املالية السابقة(  من األشهر األخرية من

من السنة  أكتوبر 13) ويبدأ تنفيذ امليزانية من اتريخ الفاتح من جانفي لكل سنة بعد التصويت عليها قبل 
 السابقة لسنة تطبيقها.

 صفحات امليزانية: حتتوي صفحات امليزانية على قسمني مها:
 توقيع النفقات للسنة املايل.قسم التسيري: متثل الصفحة اخلاصة ب -

 2013/2014للفرتة  مستغامنالفصل الثالث: دراسة حالة بلدية 
                               

 أفريل المتعلق بالبلدية. 07المؤرخ في  09-90القانون البلدي رقم  -  1
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قسم التجهيز العام: يدون فيه النفقات إىل ثالث خاانت وهي تتضمن اقرتاحات وتصويت املندوبية  -
ة لربانمج ومصادقة اهليئة الوصية، وخيصص هذا القسم بتوقيعات النفقات واإليرادات املخصص التنفيذية

 االستثمار االقتصادي.
الصفحات التحليلية: هتدف الصفحات التحليلية إىل حتديد بعض اخلدمات اإلدارية وذلك يف قسم التسيري  -

 التجهيز العام. وقسم
 وميكن أن تطرأ أ وامر تعديلية أخرى بعد املصادقة على امليزانية األولية منها:

ويت على اإلعتمادات املفتوحة مسبقا ابلنسبة لإليرادات والنفقات يف *اإلعتمادات املفتوحة مسبقا:يتم التص

جانفي  10حالةالضرورة امللحة أو احلاالت االستثنائية وذلك قبل التصويت على امليزانية اإلضافية أي ما بني 

من سنة تطبيقها، هبدف تغطية بعض النفقات املستعجلة، كما يسمح ابملصادقة عليها  جوان 15و 
 ها يف ميزانية البلدية.وتسجيل

و ديسمرب من السنة  31جوان  10*الرتخيصات اخلاصة:يتم التصويت عليها بعد امليزانية اإلضافية أي بعد 
املطبقة، واهلدف منها هو ضمان سري أعمال ونشاطات الوالية يف حالة أتخري التصويت على امليزانية  املالية

 عجاليه كظهور احتياجات جديدة تتطلب هذا الرتخيص.أو ظهور حاالت است األولية للسنة املقبلة
*احلساب اإلداري: احلساب اإلداري هو احلساب الذي يبني كل املصاريف اليت صرفت واإليرادات اليت مت 

خالل السنة املالية، يتم إعداده من طرف اجمللس الشعيب البلدي. ميكن استخراج نتيجة السنة املالية  حتصيلها
ساب اإلداري سواء كانت النتيجة عجز أو فائض يف الرصيد احملاسيب، حيث يتم حتصيله احل من خالل جدول

مارس من السنة املوالية للتطبيق ويسجل الرصيد اإلداري، فإذا وجد عجز يف  21يف  عند انتهاء السنة املالية
اانت من الصندوق اإلضافية عن طريق أموال البلدية أو عن طريق اإلع احلساب يتم امتصاصه يف امليزانية

املشرتك للجماعات احمللية وذلك بعدما تقوم وزارةالداخلية بدراسة ملف طلب اإلعاانت وتوافق عليه ألنه ال 
 متنح اإلعاانت مهما كانت طبيعتها إال يف حدود اإلمكانيات

 العادية للبلدية.
 .2013مستغامن لسنة   والية( امليزانية األولية ل3-15اجلدول رقم )

 املصادقة  االقرتاحات  املوازنة العامة للميزانية  تاحلسااب
 النفاقات      إليرادات      النفقات                       إليرادات

  
 

   73421230150 73421230150 قسم التسيري 
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    00 000 98860 سلع و لوازم  60
123.2000000 أشغال و خدمات خارجية  61

0 
   

    4358739308 يف التسييري العاممصار  62
    32100000000 مصاريف املستخدمني  63
    123000000 ضرائب و رسوم  64
    144541656 مصاريف مالية 65
    2910549186 منح و إعاانت  66
مسامهات و حصص و إمدادات لفائدة  67

 الغري 
    

    200000000 تزويد حساب و االستهالك واملؤوانلت  68
   110000000  أعباء استثنائية  69
   8877540200  منتوجات االستغالل  70
   6090150000  انتج األمالك العمومية 71
     حتصيالت و إعاانت و مسامهات  72
     تقليص األعباء 73
   8765857750  ممنوحات صندوق األموال املشرتكة 74
   5508653800  ضرائب غري مباشرة  75
   43958028400  ضرائب مباشرة 76
     انتج مايل  77
   10000000  انتج استثنائي 79
   200000000 848000000 انتج و أعباء السنوات املالية السابقة  82
    922050000 االقتطاع لنفقات التجهيز و االستثمار 83

   922050000 922050000 قسم التجهيز و االستثمار   
     جز أو الفائض املرحلالع 
   922050000  تزويدات 
     إعاانت مسددة من طرف البلدية 
     مسامهات الغري يف أشغال التجهيز 
     اقرتاضات 
     مداخيل القطاع االقتصادي  
    2470500000 كوارث 
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     أمالك عقارية و منقولة 
     سلفيات البلدية ألكثر من سنة 
    67500000000 و قيمسندات  
     تزويدات للوحدات االقتصادية للبلدية 
     كربى  تصليحاتأشغال جديدة و  
   8264173050 8264173050 اتادواإلير جمموع النفقات  
 100من النفقات و املادة  83احلساب  

 من اإليرادات 
 من النفقات واإليرادات 730املادة 

9220500000 9220500000   

جملموع احلقيقي)الفعلي( للنفقات و ا 
 اإليرادات )اجملموع أ(

9220500000 9220500000   

   73421230150 73421230150 الفائض اإلمجايل  – 85احلساب  
جمموع متساوي بني النفقات و اإليرادات  

 )اجملموع ب(
73421230150 73421230150   

 لس الشعيب البلدي يف دورة عادية                حدد مبلغ هذه امليزانية بـ: .....هذه امليزانية من طرفنا، حنن أعضاء اجملقدمت 
 املبني يف العمود املخصص هلذا الغرض                                                                                                

 ..........يف .................                                                                                                    
 املصدر : الواثئق املقدمة من طرف ، والية مستغامن.

 
 
 

 .2013مستغامن لسنة   واليةل مصاحل التسيري 3-16اجلدول رقم )
 

 املصادقة  القرتاحات   مصاحل التسيري 
 اإليرادات لنفقاتا اإليرادات النفقات  
   14162150000 608.522.393.08 املصاحل الغري مباشرة  -90 

 املصاحل املالية 
 أجور و أعباء املستخدمني الدائمني

 وسائل ومصاحل اإلدارة العامة
 جمموعة االعقارات و املنقوالات 

 )غري املنتجة للمداخيل(

  1000.000.0   
33425000000    

 6090150000   
3885000000 

79.020.000.00 

100.000.00 
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 الطرق
 بكاتشال 

 أشغال ابالستغالل املباشر

 

 

56110.000.00 

 

 

 

8051000000 

10.000.00 

    4322697198 املصاحل اإلدارية  -91 
 املصاحل اإلدارية العمومية 

 األمن و احلماية املدنية
 املسامهة يف إعباء التعليم 

 ملدرسية املصاحل االجتماعية ا
 الشباب  و الثقافة

950.000.00    
    
    

3372697998    

    726300000 املصاحل االجتماعية -92 
 املساعدة االجتماعية املباشرة 
 النظافة العمومية و االجتماعية

 املصاحل و املؤسسات االجتماعية 

30.130.000.00    
39.500.000.00    

3000.000.00    
   1026540200  املصاحل االقتصاادية -93 

 املشاركة يف التنمية االقتصادية
 

 1026540200   
    
    

   58232539950 983293644 مصاحل اجلباية  -94 
 نتائج اجلباية 

 منتوجات مصلحة األموال
 املشرتكة . 

 جمموع قسم التسيري 

 

 

983293644 

 

494666822009 
8765857750   

 
 

   73421230150 73421230150 الفائض  -85
   51 311 212 734 51 311 212 734 جمموع متساوي يف النفقات و اإليرادات 

 املصادقة  االقرتاحات قسم التجهيز و ااالستثمار
 اإليرادات النفقات اإليرادات النفقات 

 
 

   9220500000 9220500000 برامج البلدية  -95

 التجهيزات اإلدارية  البناايت و
 الطرق 

 
1130500000 

 
1130500000 
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 الشبكات املختلفة 
 التجهيزات الصحية و الرايضية والثقافية

 الجتماعية التجهيزات الصحية و ا
 مواصالت  -نقل–توزيع 

 التعمري و االسكان 
 التجهيز الصناعي و احلريف و السياحي 

 املصاحل االصناعية و التجارية

 

3380000000 

3210000000 

1500000000 

 

3380000000 

3210000000 

1500000000 

 
 

     برامج حلساب الغري  -96

 برامج للمؤسسات العمومية و البلدية
 برامج للوحدات االقتصادية البلدية 

 برامج األطراف األخرى

    

 
 

العمليات  -97
 اخلارجة عن الربانمج 

    

ارجة عن العمليات العقارية و املنقولة )اخل
 الربامج(.

 عمليات أخرى خارجة عن الربانمج

 
/ 

 
/ 

  

   00 000 205 92 00 000 205 92 جمموع قسم االتجهيز و االستثمار 
     النقائص - 06

    00 000 205 92 جمموع متساوي يف النفقات و اإليرادات
 قسم التسيري

 قسم االتجهيز و االستثمار
73421230150 
9220500000 

73421230150 
9220500000 

  

   82641730150 82641730150 اجملموع
     النقائص - 06

   82641730150 82641730150 جمموع متساوي يف النفقات و اإليرادات
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  2014( امليزانية األولية لوالية مستغامن لسنة 3-17جدول رقم )
 املصادقة  القرتاحات ا املوازنة العامة للميزانية  احلساابت

 النفاقات      إليرادات      النفقات                       إليرادات
  

 
6103267920 61032679200 61032679200 قسم التسيري 

0 
61032679200 

 
  1057300000  1057300000 سلع و لوازم  60
1138513880  11385138800 أشغال و خدمات خارجية  61

0 
 

  3392000000  3392000000 مصاريف التسييري العام 62
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2439882888  24398828886 مصاريف املستخدمني  63
6 

 

  61000000  61000000 ضرائب و رسوم  64
     مصاريف مالية 65
  1867400886  1867400886 منح و إعاانت  66
مسامهات و حصص و إمدادات لفائدة  67

 الغري 
3035310628  3035310628  

     ت املؤوانتزويد حساب و االستهالك و  68
  100000000  100000000 أعباء استثنائية  69
 1000000  1000000  منتوجات االستغالل  70
 8877540200  8877540200  انتج األمالك العمومية 71
 360000000  360000000  حتصيالت و إعاانت و مسامهات  72
     اءتقليص األعب 73
     ممنوحات صندوق األموال املشرتكة 74
  5925892300  5925892300 ضرائب غري مباشرة  75
4564824670  45648246700 ضرائب مباشرة 76

0 
 

  10000000  10000000 انتج مايل  77
 200000000  200000000  انتج استثنائي 79
  20000000  20000000 انتج و أعباء السنوات املالية السابقة  82
  6200000000  6200000000 االقتطاع لنفقات التجهيز و االستثمار 83

 6200000000 6200000000 6200000000 6200000000 قسم التجهيز و االستثمار   
     العجز أو الفائض املرحل 06
 6200000000  6200000000  تزويدات 10
     إعاانت مسددة من طرف البلدية 13
     مسامهات الغري يف أشغال التجهيز 14
     اقرتاضات 16
     مداخيل القطاع االقتصادي  17
     كوارث 23
     أمالك عقارية و منقولة 24
     سلفيات البلدية ألكثر من سنة 25
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     سندات و قيم 26
     تزويدات للوحدات االقتصادية للبلدية 27
  6200000000  6200000000 ربىأشغال جديدة و تصليحات ك 
6723267920 67232679200 67232679200 جمموع النفقات واإليرادات 

0 
67232679200 

 
 ما خيفض

 100من النفقات و املادة  83احلساب 
 من اإليرادات 

 من النفقات واإليرادات 730املادة 

6200000000 6200000000 6200000000 6200000000 

)الفعلي( للنفقات و اجملموع احلقيقي 
 اإليرادات )اجملموع أ(

    

 6103267900 6103267900 6103267900 6103267900 الفائض اإلمجايل  – 85احلساب  
جمموع متساوي بني النفقات و اإليرادات  

 )اجملموع ب(
6103267900 6103267900 6103267900 6103267900 

  
 
 
 
 
 
 
 
 مباشرة ضرائب غري امليزانية اإلضافية: -

ل املصاريف واإليرادات للسنة املالية املعنية ويكون ضرائب مباشرة من خالل امليزانية اإلضافية يتم تعديل ك

من القانون البلدي وإذا وجدت األوامر  152من السنة املالية املطبقة حسب املادة  جوان 15التصويت قبل 
لس الشعيب البلدي مع رئيس اجمللس الشعيب البلدي من املداولة من قبل اجمل التعديلية اإلجبارية فتتم بواسطة

 يف احلساب اإلداري املرفق معها. أجل إعداد رخصة خاصة للتعديل ويسوى
 هيكل امليزانية: -ج
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 املتعلق ابلبلدية اشتمل البلدية على قسمني: قسم التسيري وقسم التجهيز 08-90من  151حسب املادة 
  1رادات ونفقات تكون متوازنة.(واالستثمار وكل قسم حيتوي على إي

 النفقات: (1
 حتدد النفقات على مستوى قسمني مها:

نفقات قسم التسيري هي املصاريف اليت تنفقها البلدية لتسيري وإدارة شؤون بلديتها كأجور قسم التسيري:  -
 البلدية،واقتطاع لنفقات التجهيز واالستثمار اإلجباري ...اخل. موظفي

 مار:قسم التجهيز واالستث-
القسم الفرعي للتجهيز العمومي:من نفقات هذا القسم هي النفقات اليت تصرف يف التصليحات الكربى  -ا

 اجلديدة، وكل نفقات التجهيز اليت تقوم هبا البلدية. واألشغال
القسم الفرعي لالستثمار االقتصادي: يضم نقل كل األعباء املتعلقة ابإلعاانت والسلفيات املمنوحة من  -ب
 القسم الفرعي لالستثمار االقتصادي. لدية إىلالب
 )اإليرادات:2
اإلضافية إىل  تتكون إيرادات قسم التسيري من حماصري املواد اجلبائية ومداخيل خاصة ابلبلديةقسم التسيري: -

 الدولة واملؤسسات العمومية. مسامهات
 ىل فرعني مها:تنقسم إيرادات قسم التجهيز واالستثمار إقسم التجهيز واالستثمار:  -
تتمثل يف اإليرادات الناجتة من التسيري وهي اإليرادات الناجتة عن قسم القسم الفرعي للتجهيز العمومي: -أ

ابلتنازل عن العقارات واألاثث واملنقوالت اخلاصة هبا، إضافة إىل اهلبات واإلعاانت املقدمة من طرف  البلدية
 الدولة.

دات التسيري خيصص لتغطية من اقتطاع من إيرا 08الفقرة  160ملادة يف ا 08-90قرر القانون البلدي رقم 
  2التجهيز و االستثمار.( نفقات

يهدف هذا اإلجراء إىل أتسيس متويل ذايت من قبل البلدية لضمان حد أدىن سنوي من االستثمار لفائدة 
 أمالكها.

                               
 ، مرجع سبق ذكره. 09-90ـ القانون البلدي رقم   1

 ، مرجع سبق ذكره. 09-90ـ القانون البلدي رقم   2
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قسم الفرعي للتجهيز العمومي، زايدة القسم الفرعي لالستثمار االقتصادي: وهو حيتوي على نفس اإليرادات لل
 ذلك مداخيل املسامهات برأس مال املقاوالت وانتج السنة السابقة هلذا القسم. على

 اثنيا: تنفيذ ميزانية البلدية:
تنفيذ امليزانية يتم يف إطار عمليتني األوىل متمثلة يف النفقات والثانية يف اإليرادات مع األخذ بعني االعتبار 

اسبة العمومية اليت تركز على مبدأ التفرقة بني الوظائف اإلدارية و الوظائف احملاسبية على أساس هذا احمل قواعد
 تنفيذ ميزانية البلدية هم: املبدأ فأعوان

 اآلمر ابلصرف: -
و يتمثل يف رئيس اجمللس الشعيب البلدي ، يقوم بتقدمي اقرتاح امليزانية وتنفيذها كمعىن مكلف ابملرحة اإلدارية وه

 يقوم إبعداد احلساب اإلداري. الذي
 احملاسب العمومي: -

يتمثل يف القابض البلدي وهو يقوم بتحصيل اإليرادات وصرف النفقات ملعىن مكلف ابملرحلة احملاسبية كما 
حساب التسيري الذي حيتوي على كل من النفقات اليت صرفت واليت مل تصرف وكل اإليرادات  يقوم بتحضري

 ا والغرياليت مت حتصيله
 15املتعلق ابلبلدية من الفاتح جانفي لسنة تطبيقها إىل غاية  08-90من القانون  159وحسب املادة 

مارس يف  31مارس حمصلة ، من السنة التالية لسنة تطبيقها وذلك يف عمليات التسديد وصرف النفقات ، 
 لنسبة مليزاين الوالية دفع النفقات من قبل اجمللس الشعيب الوالئي اب جباية احملصائل من أجل

اإلضافية ، مث حيدث طلب إعادة التوازن وتسديد  واجمللس الشعيب مليزانية البلدية حىت يتم حتضري امليزانية
 النفقات املقلصة بواسطة ملف إعادة النظر.

 .2013مستغامن لسنة والية امليزانية اإلضافية ل 3-17اجلدول رقم 
 املصادقة  االقرتاحات  نية املوازنة العامة للميزا احلساابت

 النفاقات      إليرادات      النفقات                       إليرادات
 61519004354 61519004354 61519004354 61519004354 قسم التسيري  

  6977317955  6977317955 سلع و لوازم  60
  5480000000  5480000000 أشغال و خدمات خارجية  61
  7474814950  7474814950 صاريف التسييري العامم 62
  25953470061  25953470061 مصاريف املستخدمني  63
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  52000000  52000000 ضرائب و رسوم  64
  250000000  250000000 مصاريف مالية 65
  2895876986  2895876986 منح و إعاانت  66
مسامهات و حصص و إمدادات  67

 لفائدة الغري 
1405465335  1405465335  

حساب و االستهالك تزويد  68
 املؤوانلت و 

    

 10000000  10000000  أعباء استثنائية  69
 2950000000  2950000000  منتوجات االستغالل  70
     انتج األمالك العمومية 71
     حتصيالت و إعاانت و مسامهات  72
     تقليص األعباء 73
     دوق األموال املشرتكةممنوحات صن 74
 3003921800  3003921800  ضرائب غري مباشرة  75
 22672573400  22673400  ضرائب مباشرة 76
     انتج مايل  77
 14457231800  14457231800  انتج استثنائي 79
انتج و أعباء السنوات املالية  82

 السابقة 
1700488516 17425277754 1700488516 17425277754 

االقتطاع لنفقات التجهيز و  83
 االستثمار

9329570551  9329570551  

 49690147170 49690147170 49690147170 49690147170 قسم التجهيز و االستثمار  
 13935400869  13935400869  العجز أو الفائض املرحل 06
 357554745301  357554745301  تزويدات 10
  566346537  566346537 ن طرف البلديةإعاانت مسددة م 13
     مسامهات الغري يف أشغال التجهيز 14
     اقرتاضات 16
     مداخيل القطاع االقتصادي  17
     كوارث 23
  5001203293  5001203293 أمالك عقارية و منقولة 24
     سلفيات البلدية ألكثر من سنة 25
     سندات و قيم 26
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للوحدات االقتصادية  تزويدات 27
 للبلدية

    

  44122597340  44122597340 أشغال جديدة و تصليجات كربى 28
 111209151524 111209151524 111209151524 111209151524 اتداجمموع النفقات واإلير  

 
 

 ما خيفض 

من النفقات و املادة  83احلساب 
 من اإليرادات  100
 راداتمن النفقات واإلي 730املادة 

45084316852 45084316852 45084316852 45084316852 

اجملموع احلقيقي)الفعلي( للنفقات و  
 اإليرادات )اجملموع أ(

7413239500 7413239500 7413239500 7413239500 

     الفائض اإلمجايل  – 85احلساب  
جمموع متساوي بني النفقات و  

 اإليرادات )اجملموع ب(
51365900900 51365900900 51365900900 51365900900 

 

 
 
 
 
 

 احلوصلة   3-18جدول رقم 
 61519004354 61519004354 61519004354 61519004354 قسم التسيري 

 4,9690147170 4,9690147170 4,9690147170 4,9690147170 قسم التجهيز و االستثمار

 1112.091515.24 1112.091515.24 1112.091515.24 1112.091515.24 اجملموع 

     85-الفائض 
جمموع متساوي يف النفقات و 

 اإليرادات 

1112.091515.24 1112.091515.24 1112.091515.24 1112.091515.24 

 .2014مستغامن لسنة  والية( امليزانية اإلضافية ل3-19اجلدول رقم )
 املصادقة  االقرتاحات  املوازنة العامة للميزانية  احلساابت

 النفاقات      إليرادات      النفقات                       إليرادات
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 487361923000 487361923000 487361923000 487361923000 قسم التسيري  

  7461500000  7461500000 سلع و لوازم  60
  5740000000  5740000000 أشغال و خدمات خارجية  61
  1046483295  1046483295 مصاريف التسييري العام 62
  20049130000  20049130000 مصاريف املستخدمني  63
  82000000  82000000 ضرائب و رسوم  64
  150000000  150000000 مصاريف مالية 65
  119436167  119436167 منح و إعاانت  66
مسامهات و حصص و إمدادات  67

 لفائدة الغري 

119436167  119436167  

يد حساب و االستهالك تزو  68
 واملؤوانلت 

    

  50000000  50000000 أعباء استثنائية  69
 10000000  10000000  منتوجات االستغالل  70

 6344040200  6344040200  انتج األمالك العمومية 71

     حتصيالت و إعاانت و مسامهات  72
 8795170100  8795170100  تقليص األعباء 73

 3751491700  3751491700  حات صندوق األموال املشرتكةممنو  74

 29625490300  29625490300  ضرائب غري مباشرة  75

     ضرائب مباشرة 76
     انتج مايل  77
 10000000  10000000  انتج استثنائي 79

انتج و أعباء السنوات املالية  82
 السابقة 

4010000000 200000000 4010000000 200000000 

االقتطاع لنفقات التجهيز و  83
 االستثمار

6980000000  6980000000  

 6980000000 6980000000 6980000000 6980000000 قسم التجهيز و االستثمار  

     العجز أو الفائض املرحل 
 6980000000  6980000000  تزويدات 

  290000000  290000000 إعاانت مسددة من طرف البلدية 
     مسامهات الغري يف أشغال التجهيز 
     اقرتاضات 
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     مداخيل القطاع االقتصادي  
     كوارث 
  600000000  600000000 أمالك عقارية و منقولة 
     سلفيات البلدية ألكثر من سنة 
     سندات و قيم 
تزويدات للوحدات االقتصادية  

 للبلدية
    

  6090000000  6090000000 كربى  أشغال جديدة و تصليجات 
 487361923000 487361923000 487361923000 487361923000 اتداجمموع النفقات واإلير  

من النفقات و املادة  83احلساب  
 من اإليرادات  100
 من النفقات واإليرادات 730املادة 

69800000000 69800000000 69800000000 69800000000 

ي)الفعلي( للنفقات و اجملموع احلقيق 
 اإليرادات )اجملموع أ(

487361923000 487361923000 487361923000 487361923000 

     الفائض اإلمجايل  – 85احلساب  
جمموع متساوي بني النفقات و  

 اإليرادات )اجملموع ب(

487361923000 487361923000 487361923000 487361923000 

 
 
 االقرتاحات مة املوازنة العا األبواب

 
 النفاقات      إليرادات      النفقات                       إليرادات

 55375000000 654281911329 55375000000 654281911329  املصاحل الغري مباشرة  

 10000000 0708000000 10000000 0708000000  مصاحل املالية  60
  95244856132  95244856132  أجور و أعباء املستخدمني الدائمني 61
 10000000 0012605000 10000000  وسائل ومصاحل اإلدارة العامة 62
جمموع العقارات و املنقوالت )غري  63

 املنجزة ابالستغالل املباشر(
0569200000  0569200000  

 5517500000 0430100000 5517500000 0430100000 الطرق 64
  250000000  250000000 الشبكات 65
  2895876986  2895876986أشغال التجهيز املنجزة ابالستغالل  66
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 املباشر
  2830621965  2830621965 91-املصاحل اإلدارية  67
  350000000  350000000 املصاحل اإلدارية العمومية 68
     األمن و احلماية املدنية 69
     املسامهة يف أعباء التعليم  70
     احل االجتماعية املدرسية املص 71
  2480621965  2480621965 الشباب و الرايضة و الثقافة 72
  2420000000  2420000000 92-املصاحل االجتماعية  73
  2020000000  2020000000 املسامهة االجتماعية املباشرة 74
  250000000  250000000 النظافة العمومية االجتماعية  75
  150000000  150000000 و املؤسسات االجتماعية  املصاحل 
 22672573400  22673400  93-املصاحل االقتصادية  76
     املشاركة يف التنمية االقتصادية  77
األمالك اخلاصة ابلبلدية املنتجة  79

 للمداخيل
 1026540200  1026540200 

 421721521100 6664570400 421721521100 6664570400 94-املصاحل اجلبائية  82

 487361923000 421721521100 487361923000 421721521100 انتج اجلباية  83

   87951701000  ممنوحات مصلحة األموال املشرتكة 
 487361923000 487361923000 487361923000 487361923000 جمموع قسم التسيري  

     85-الفائض  
 487361923000 487361923000 487361923000 487361923000 واإليراداتجمموع متساوي يف النفقات  

 
 املصادقة  االقرتاحات   التجهيز و اتالستثمار األبواب

 النفاقات      إليرادات      النفقات                       إليرادات
 61519004354 61519004354 61519004354 61519004354   95-برانمج البلدية  

  6977317955  6977317955 البناايت و التجهيزات اإلدارية 60
  5480000000  5480000000 لطرق 61
  7474814950  7474814950 لشبكات املختلفة 62
التجهيزات الرايضية و املدرسية و  63

 الثقافية
25953470061  25953470061  

  52000000  52000000 التجهيزات الصحية االجتماعية  64



 قي                                        دراسة حالة مديرية اإلدارة احمللية لوالية مستغامن الفصل التطبي

~ 133 ~ 

 

  250000000  250000000 توزيع النقل و املواصالت  65
  2895876986  2895876986 التعمري و االسكان  66
التجهيز الصناعي و احلريف و  67

 السياحي 
1405465335  1405465335  

     املصاحل الصناعية و التجارية  68
 10000000  10000000  96-برامج حلساب الغري  69
 2950000000  2950000000  امج ملؤسسات العمومية للبلديةبر  70
     برامج للوحدات االقتصادية للبلدية  71
     برامج األطراف األخرى 72
     العمليات  73
     97-اخلارجية عن الربانمج  74
العمليات العقارية املنقولة اخلارجة  75

 عن الربانمج
 3003921800  3003921800 

 22672573400  22673400  كة املديونية و الدائنية حر  76
     عمليات أخرى خارجة عن الربانمج  77
 14457231800  14457231800  جمموع قسم االستثمار و التجهيز 79
 17425277754 1700488516 17425277754 1700488516 85-الفائض  82
جمموع متساوي يف النفقات و  83

 اإليرادات 
9329570551  9329570551  

 احلوصلة  3-20جدول رقم 
     قسم التسيري 

     قسم التجهيز و االستثمار
     اجملموع 
     85-الفائض 

جمموع متساوي يف النفقات و 
 اإليرادات 

9329570551  9329570551  

 

 2013املطلب الثاين: تقييم الناتج اجلبائي لسنة 
ملوارد املالية اليت تتحصل عليها البلدية إال أهنا تتغري من فرتة إىل أخرى و لتقييم يعترب الناتج اجلبائي من أهم ا

 اجلبائي نعتمد على دراسة: الناتج
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 نسبة مسامهة الضرائب و الرسوم يف الناتج اجلبائي -
 ظاهرة تزايد النفقات البلدية. -

 أوال: قيم و نسب مسامهة الضرائب يف الناتج اجلبائي:
اجلبائي من عدد معترب من الضرائب و الرسوم غري أن مسامهة كل ضريبة و رسم يف الناتج يتكون الناتج 

 خيتلف من سنة ألخرى و من رسم آلخر و اجلدول التايل يبني ذلك اجلبائي

 2013تقييم الناتج اجلبائي لسنة  3-21جدول رقم 
 التقسيم اجلهات املستفيدة من  معدل التقييم   رقم احلساب  الرسوم و الضرائب 
الرسم على القيمة 

 املضافة 
 ميزانية الدولة  80% 

 ميزانية البلدايت
 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 

10% 
10% 

الرسم على العجالت 
املصنوعة حمليا أو 

 املستوردة

 ميزانية اليلدايت  50% 

40% 

10% 

 يط الصندوق الوطين من أجل احمل %50  الرسم على الزيوت
50% 

الرسم التكميلي على 
التلوث اجلوي ذات 

 املصدر الصناعي

الصندوق الوطين من أجل احمليط و  75% 
 %25 مكافحة التلوث

الرسم التكميلي على 
املياه ذات الطابع 

 الصناعي

الصندوق الوطين من أجل احمليط  50% 
 %50 ومكافحة التلوث

 ميزانية البلدايت  %65 الرسم على النشاط 
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 ميزانية الدولة  %30 املهين 
 %5.50 صندوق الضمان و التضامن اجلماعيني

 ميزانيات البلدايت  %100  الرسم العقاري 
 ميزالنية الدولة  %60  الضريبة على األمالك

 ميزانية البلدية الصندوق الوطين للسكن  20%

الضريبة على الدخل 
  للرتقية العقارية

 ميزانية البلدية 50% 
 ميزانية الدولة 

 ميزانية البلدية %100  الرسم على رفع القمامة 
الضريبة على الدخل 

 العقاري
 ميزانية البلدية 50% 

 ميزانية الدولة
50% 

 
 
 

 الضريبة اجلزايف الوحيدة 

 ميزانية الدولة 49% 

 ميزانية البلدية 40%

 ميزانية الوالية 5%

 صندوق الضمان و التضامن االجتماعيني  5%

 اجلماعني احملليني 0.5%

 صندوق الضمان و التضامن االجتماعيني 0.01%

 الغرفة الوطنية للحرف و املهن  0.24%

 2014-2013املصدر : خزينة بلدية مستغامن لسنة 
 اثنيا: ظاهرة تزايد نفقات البلدية:
ر االقتصادية حيث أن اإلنفاق العام يزداد كل سنة عن السنة السابقة كما إن ظاهرة تزايد النفقات من الظواه

يتناقص حسب املصاريف اإلدارية اليت يتم حتملها ابإلضافة إىل أن ظاهرة التزايد قد تعود إىل أسباب  ميكن أن
 حقيقية وظاهرية.
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التجهيز" واليت سنطرحها يف كما أن نفقات البلدية تنقسم إىل نفقات إجبارية و ضرورية "نفقات التسيري و 
 هذا اجلدول.

 نفقات التسيري و التجهيز 3-22جدول رقم 
 2014 2013 البيان /السنوات 

 61519004354 48736192300 نفقات التسيري احملققة 

 49690147170 698000000 نفقات التجهيز احملققة

 66479151524 49434192300 إمجايل النفقات 

 2014-2013ية مستغامن لسنة املصدر : خزينة بلد
 التعليق:

من خالل اجلدول رقم  اتضح لنا نسبة نفقات التسيري مليزانية البلدية كانت يف تزايد نسيب ويعود هذا االرتفاع 
 االستهالك االعتمادات املفتوحة، والسنة املالية مثل: مصاريف الصيانة، األلبسة، النظافة..اخل. إىل

إدارية جديدة، كتوظيف عمال جدد، غما بشكل دائم كعقود ما قبل التشغيل،  ابإلضافة إىل حتمل مصاريف
 متغرية وغري اثبة لذلك نالحظ هذا االرتفاع يف نفقات التسري. فهذه املصاريف كلها

أما نفقات التجهيز يف ارتفاع، ويعود ذلك إىل زايدة يف املبلغ املقتطع من نفقات التسيري إىل التجهيز 
نسبة االرتفاع يف نفقات التجهيز واالستثمار املشاريع املقرر إجنازها، إمنا يتم حتديد  ال تقاسواالستثمار حيث 

 وحجمها. املقتطع هلا وحسب تكاليف هذه املشاريع
 املطلب الثالث: خمتلف اإلحصائيات والضرائب احملصلة.

 ذلكيف هذا املطلب سنتحدث عن خمتلف اإلحصائيات والضرائب احملصلة واجلدول يوضح 

 اإلحصائيات والضرائب احملصلة  3-23جدول رقم 
   2014  2013 السنوات  

اجلهات املستفيدة   معدل التقييم    رقم احلساب  الرسوم و الضرائب 
 من التقسيم 

 364651985 9.99 4977297012 9.66 4612645027الرسم على القيمة 
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    TVAاملضافة 

  

يدة الضريبة اجلزافية الوح

(IFU) 

2717563048 5.69 3261995530 6,55 5444324.82 

  

الضريبة على الدخل 
 IRGاإلمجايل 

2286762868 4.7
9 

2243460411 4.5 433024,57 

الرسم على 
  (TA)التطهري

15617500 0.0
3 

54158000 0.1 385405 

 6604300 0.01 48593800 0.09 419895 (TF)العقاري  الرسم 

النشاط  الرسم على
  (TAPاملهين )

372657051.66 
 

77.9
5 

3852103481
3 

77.38 1315329653 

 72001813 0.15 2223960 0.005 69777853  (vf)الدفع اجلزايف 

 147653 1.33 663117750 1.7 810771700 طابع رخص البناء 

 10475 0.009 4562500 0.01 5610000 حقوق األفراح 

100 47733311416 اجملموع  
% 

497764437 100% 20431323.6 

 2014-2013املصدر : خزينة بلدية مستغامن لسنة 
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: رسم بياين ميثل نسبة مسامهة كل ضريبة يف جمموع الضرائب احملصلة لفائدة بلدية  3-1الشكل رقم

 .مستغامن
 التعليق:

الرسم على  يرادات إىل إيراداملوضح لنا أدانه أن البلدية تعتمد يف جل اإل الرسم البياين و اجلدولمن خالل 

 % من جمموع الناتج اجلبائي، و مبا أن هذه النسبة 88النشاط املهين الذي حيتل املرتبة األوىل فهو يقارب 
 فهذا يدل على أن بلدية مستغامن تتميز بطابع صناعي جتاري. %50تفوق 

 د الرسم على النشاط املهين إذ قدر بنسبة أما فيما خيص الرسم على القيمة املضافة، فهو حيتل املرتبة الثانية بع

من جمموع اإليرادات اجلبائية حيث نالحظ إن نسبة الرسم على القيمة املضافة اثبت تقريبا يف سنة %7.90

 .2014و  2013
 خالصة الفصل:

ا التعرف متكنا من معرفة اهلياكل التنظيمية املكونة هلا و كذ مستغامنمن خالل تربصنا الذي قمنا به لدى بلدية 
وعلى هيئاهتا و اإلحاطة مبهامها وحتديد اجلزء اخلاضع للضريبة و ابلتايل أخذان صورة شاملة عن بلدية  عليها

هذا الفصل وعلى ضوء الدراسة اليت قمنا هبا على ميزانية البلدية خالل فرتة  -وحتليل إيراداتنا  مكنتنا من وضع

 "2013-2014 " 
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املقابل  ايد مستمر خالل هذه الفرتة، و يفرادات اإلمجالية لبلدية مستغامن يف تز اتضح لنا جليا وواضحا أن اإلي
املماثلة يف النفقات مع التزايد املستمر للموارد اجلبائية يف تسديد نفقاهتا وأداء خدماهتا، مما جيعلها ال  الزايدة

 على اإلعاانت والقروض. تعتمد بصفة كبرية
تقوم إبنفاق كبري من إيراداهتا يف جانب التسيري على حساب جانب  إضافة إىل ذلك فإن بلدية مستغامن

 الستثمار كون هذا األخري ميكن أن يزيد من مردودية إيرادات اخلاصة أبمالك البلدية.او  التجهيز
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 :خامتة
أن الضريبة استخلصنا  يف متويل ميزانية اجلماعات احمللية، اومسامهته لدور اجلبايةانطالقا من دراستنا 

سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو اعتبارين، وقد تطورت  ، انا قانو هب نقدية خيضع هلا كافة املكلفني فريضة
،  من اقتصارها على حتقيق هدف احلصيلة إىل استعماهلا كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية أهداف الضريبة

 .اجتماعية، وسياسية
تعد من أهم اإلجراءات اإلدارية والتقنية اليت يتم  كما خلصنا إىل أن عملية التحصيل الضرييب

قيمة الضريبة من ملكية املكلفني بدفعها إىل اخلزينة العمومية و إىل ملكية ميزانية الدولة  بواسطتها حتويل

 .وميزانية اجلماعات احمللية وميزانية اجلماعات احمللية
شكل فعال يف متويل ميزانية اجلماعات ويف جممل القول خلصنا إىل أن التحصيل الضرييب يساهم و ب

لرغم من تعدد حصيلة الضرائب ابالضرائب من أهم املصادر املمولة هلذه امليزانية، واملالحظ أنه و  احمللية إذ تعد
هذا التمويل يبقى غري كاف، وهذا ما إذا مت النظر إىل العجز الذي تعاين منه خمتلف ميزانيات  وتنوعها إال أن

 .ت على املستوى الوطينايالالو  ت وايالبلد
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 :نتائج اختبار الفرضيات *
 غري حمللية يف العموم تعدامن خالل دراستنا توصلنا إىل أن املوارد الضريبية املمولة للجماعات  :االوىلالفرضية 

لتمويل  ت املقدمة من طرف الدولةاناإلعا ا، هذا ما جيعل هذه األخرية تعتمد علىهتكافية لتغطية نفقا
 .ميزانيتها

 إن ميزانية اجلماعات احمللية هي وثيقة تقديرية لإليرادات والنفقات خالل سنة معينة، وتعترب :الفرضية الثانية 
 الصورة العاكسة لنشاطها وسياستها املنتهجة، حيث متارس على هذه امليزانية أشكال متعددة من الرقابة منها

 .بية ومن خالل دراستنا توصلنا إىل صحة الفرضية الثانيةلس الشعجملإدارية، قضائية ورقابة ا
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 :نتائج الدراسة
 :سبق مت التوصل إىل النتائج النظرية التالية ما يلي على ضوء ما

تعترب الضريبة أحد أهم الوسائل املستخدمة يف السياسة املالية اليت حتقق أهداف معينة وفقا ملا هو خمطط  -

 .ا مت استغالهلا استغالال أمثالهذا م سابقا
 .ساهم يف متويل ميزانية اجلماعات احملليةترد اأهم مو  و الرسم متثل الضريبة -
 .تعترب الضريبة وسيلة فعالة لتحقيق التنمية احمللية -

بذلك، ويتم ذلك وفق طرق و ان تتم عملية التحصيل الضرييب من طرف أشخاص مؤهلني خمولة قانو  -

 .ا اإلدارة الضريبيةحتدده إجراءات
 .ا يف إجناح النظام الضرييب من خالل حجم املوارد اجلبائيةهب سأب تساهم البيئة الضريبية بنسبة ال -
ا، وتوزيع اإليرادات هب سيس الضرائب احمللية وتعديل القوانني اخلاصةأت ال متلك اجلماعات احمللية حق -

 .اجلبائية

مصادر التمويل اليت تعتمد عليها ميزانية اجلماعات احمللية لكنها غري   متثل إيرادات التحصيل الضرييب أهم -
 .ملنح االستقاللية املالية للجماعات احمللية كافية

على الرغم من أمهية التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية إال أنه وسيلة ضعيفة الفعالية نظرا حلساسيته  -
نه تدخال يف أمورهم الشخصية، مما يصعب من أداء األعوان احملققني لضريبة، حيث يعتربو اب قبل املكلفني من

 .الرقابية ملهنتهم

 لضريبة من اإلجراءات اهلامة الواجب اختاذها للتقليل مناب إن حتسني العالقة بني اإلدارة الضريبية واملكلفني -
 .ظاهرة الغش والتهرب الضرييب، وحتقيق اإلدارة الضريبية ألهدافها املسطرة

أن ترفع من مردودية عملهم، وهذا اي أو معنواي ميكن للتحفيزات املقدمة ألعوان اإلدارة الضريبية سواءا ماد -

 .ستقالليتهم وحتيزهم إزاء املمولنياب ثري خارجي قد خيلأث يبعدهم عن كل ما
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 :التوصيات واالقرتاحات *
 .لضريبةاب نياستخدام أساليب عصرية من أجل نشر الوعي الضرييب لدى املكلف -
 حماولة إجياد تغيري جذري للسياسة الضريبية تعاجل من خالله كل الثغرات عن طريق عدم تكرار األخطاء -

 .دف اكتساب ثقة املكلف اليت تالشت مع التغري املستمر للتشريعات والقوانني الضريبيةهب السابقة، كل هذا
 .إخضاع املوظفني للرقابة املستمرة -
 مج أو خمطط تقومييانيف إعداد بر   يجية تغري أمناط التمويل احمللي، وتتجلى هذه اإلسرتاتيجيةاعتماد إسرتات -

 اهنجديدة ويوضح الدور اجلديد للجماعات احمللية، كما يوضع الوسائل واألدوات اليت من شأ يستند إىل رؤية
 .حتديد أمناط أخرى للتمويل بدل االعتماد على إيرادات اجلباية احمللية

 ت يف عملية التحصيل مع توفري الوسائل املادية والبشرية الالزمة لذلك، يساهم يف حتسنياين إشراك البلدإ -
 الغش سواي ملواجهةوالعمل  ت ومصاحل الضرائبايأدوات التحصيل الضرييب ما يقتضي تنسيق اجلهود بني البلد

لدور التنموي اهلام اب لضريبة وتوعيتهماب والتهرب الضرييب عن طريق انتهاج سياسة ترشيدية لفائدة املكلفني
 .تلعبه الضرائب يف خدمة املرافق العامة الذي

 إن عدم فعالية النظام الضرييب يعد من األسباب الرئيسية للتهرب الضرييب، لذلك وجب االهتمام واألخذ -
خلاصة بتحصيل إلجراءات اليت تسهم يف حتسني النظام الضرييب من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية ااب

عن طريق صياغة التشريع الضرييب بطريقة سهلة وشفافة تسهل على املكلفني فهمه مع غلق الثغرات  الضرائب

 .ميكن للمكلفني استغالهلا يف الغش والتهرب الضرييب واملنافذ اليت
 ولة عموماإجياد حل للتوزيع املتناسب حلصيلة الضرائب حبيث جند أن حصيلة الضرائب املنتجة ترجع للد -

وبنسب مرتفعة كالرسم على النشاط املهين، يف حني جند أن الضرائب غري املنتجة ختصص للجماعات احمللية 
ت املالية اليت تقدمها انما يعين تبعية هذه األخرية للسلطة املركزية، ويتجلى ذلك من خالل حتمية اإلعا وهو

 .هلاللجماعات احمللية من أجل تغطية العجز املايل  الدولة

 .استخدامها ترشيد اإلنفاق العام ويقصد به التزام الفعالية يف ختصيص املوارد والكفاءة يف -

 ا أن تساهم كثريا يف دعم املوارد احمللية الداخلية خصوصا إذا سهرتهنلثروات احمللية اليت من شأاب االهتمام -
 .ا بدقةهتاجلماعات احمللية على حتديد ممتلكا



  خامتة 

~ 145 ~ 

 

ختيار الوسائل األجنع اب امليزانية وجتديد منهاجها مع ضرورة أن يرتبط تسيري املوارد املاليةعقلنة اختيارات  -
 .قل التكاليفأ يف الوصول إىل حتقيق األهداف واألكفأ

 .تابمنع التهرب عن طريق خمتلف العقو  -
 :آفاق الدراسة *

 :ث أخرى يف املستقبل مثلمل أن يكون هذا البحث منطلقا لبحو أت يف األخري ومن خالل هذه الدراسة
 .التغريات اليت أحدثها النظام احملاسيب املايل اجلديد على النظام اجلبائي اجلزائري -
 .الضرائب وحتقيقها للتوازن العام -
 .املسامهات الضريبية يف متويل اخلزينة العمومية -
 لعامة يف ميزانية اجلماعات العامتقييم فعالية اإليرادات ا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 امللخص
 
 
 

إن التطور السريع الذي شهده العامل واتساع نطاق املعامالت التجارية واملالية أجرب خمتلف دول 
العامل على إجياد وسائل وموارد جديدة لتمويل مشاريعها ونفقاهتا العامة، ومن بني اهم هذه املوارد جند 

 .القتصاديةاملوارد اجلبائية الىت تلجأ اليه الدول لتغطية متطلباهتا ا
من هنا يظهر  لنا الدور الذي تلعبه الضريبة ابعتبارها أهم مورد ميول اخلزينة العامة للدولة 

ووسيلة لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي  واعتبارا هلذه األدوار اهلامة الىت تلعبها يف تدعيم االيرادات 
منهم إلجياد  حلول اجيابية وفعالة  العامة  للدولة أصبحت موضوع اهتمام رجال الفكر املاىل سعيا

 .لألزمات املالية واالقتصادية أي اشباع احلاجات املتزايدة
 .زمن هذا املنطلق اصبح احلديث عن الضرائب علما قائما يف كل أقطار العامل والذي هو لب حديثنا
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