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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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فضله على العالمين ورزقه للعصاة  عنه فهو الشقي المهين.
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العابدين، م النبيين وسيد وصلى هللا على محمد خات الدين.يوم 

وصحبه الطيبين أسوة  اله الساجدين، وعلىالمصلين وخير  وإمام

                        من  المسبحين، وعلى الذاكرين، وسادةالصالحين وأئمة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ؤمنون()قل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والم

 صدق هللا العظيم

 اهدي عملي هذا

 به افتخاراإلى من رفعت رأسي عاليًا إلى قدوتي األولى... 

 .. إلى من وهب نفسهإلى من علمني الصبر واالجتهاد.

 لسعادتنا

 والدي الحبيب حفظه هللا واطال في عمره

 إلى رمز العطاء والوفاء، إلى من جعلت الجنة تحت أقدامها،

 صحبتي إلى أشرف مثال للتضحيةإلى من هي أحق ب

 أمي الغالية حفظها هللا واطال في عمرها

أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين 

 حملوا أقدس رسالة في الحياة

 إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

 إلى جميع أساتذتنا الكرام

 إلى من روعتهم كانت أجمل ذكرياتي

 بجانبي في جميع لحظات مشواريإلى من كانوا 

 أخوتي وأخواتي وأصدقائي

 إلى من جمع بين سعادتنا وحزننا

 إلى من لم نعرفهم.......... ولن يعرفونا

 إلى من نتمنى أن نذكرهم............ إذا ذكرونا

 ..........في عيونناصورهمإلى من نتمنى أن تبقى 

 قلوبنا ......التي سكنت إلى األرواح

 ونسونا.....كرهمالى من نذ
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أداء  علىواإلصرار أهدي عملي هذا إلى من علمني العزيمة 

أعز وأغلى إنسان في الوجود حفظه هللا  العمل بإتقان،

 وألف شكر.لي أبي العزيز شكرا  ورعاه وأبقاه فخرا

 

نبع الحنان ، ومحبة الناستسامح إلى من علمتني لغة ال

والحضن الدافئ حفظها هللا ورعاها أمي الغالية فألف تحية 

 لكي وسالم.

 

 وشبابي أخواتيمن يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي إلى 

 .ورعاهماهللا  روميسة حفظهما وسعيدة 

 

 وتميزوا بالوفاءالى من تحلو باإلخاء  ،اصدقائي إلى

 ،دق الصافي الى من معهم سعدتينابيع الص والعطاء الى

الى من  والحزينة سرتدروب الحياة الحلوة  وبرفقتهم في

الى من عرفت كيف  ،والخيركانوا معي على طريق النجاح 

     .ال اضيعهم وعلموني اناجدهم 

 .وأساتذتها الكرام تجاريةإلى كل طلبة العلوم ال
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   المقدمة

  

 أ

 من الدولية الساحة تشهده ما مع تماشيا اقتصادها تطوير إلى سعت التي النامية الدول من الجزائر تعتبر  
القيام  السوق اقتصاد إلى) موجه (مخطط اقتصاد من الجزائري االقتصاد انتقال عملية تصاحب وقد ،تطورات

 هذه أن اعتبار على ،المركزية كهيئةبعدة إصالحات واسعة شملة عدة مجاالت منها الجماعات المحلية 
 السياسية الخصوصية االعتبار بعين األخذ مع المواطنين الحتياجات االستجابة على مسؤولة األخيرة

 .للبالد واالقتصادية ةواالجتماعي

 اإلمكانيات الدولة وفرت شؤونه، وتسيير المجتمع حياة في بارزا دورا المحلية الجماعات تلعب ولكي   
 ،بمهامها القيام من تمكنها تمويل مصادر توفير على عملت حيث ،بذلك للقيام الضرورية والبشرية المادية
 لتمويل الدولة خصصتها التي الموارد أهم من تعد التي ريبيةالض الموارد نجد المالية الموارد هاته بين ومن

 طرف من الضرائب تحصيل كيفية تحدد وقوانين تشريعات وضع إلى سعت بحيث ، المحلية الجماعات
 عن والبحثا مصادره تنويع محاولة خالل من المحلية الضرائب بموضوع هتمتة كما االمحلي الجماعات

 من تمكنها مستمر مالية موارد على الحصول من المحلية الجماعات تمكينل وذلك  ،جديدة ضريبية أوعية
 .المالية االستقاللية على الحصول

 
 :إشكالية الدراسة

 :خالل هذا الموضوع يمكن ان نطرح االشكالية التالية   

 ؟هو اثر التحصيل الضريبي على ميزانية الجماعات المحليةما  

 هذا خالل من عليها اإلجابة ونحاول أسئلة عدة نطرح أن يمكن ةاألساسي اإلشكالية طرح خالل ومن  
 :وهي البحث

  المحلية؟ الجماعات بميزانية لمقصودا ما  -

  الضريبي؟ التحصيل عملية تتم كيف -

 نفقاتها؟ مجمل لتغطية كافية تعد المحلية الجماعات لميزانية الممولة الضريبية الحصيلة هل -

 :فرضيات الدراسة

 :وهي التساؤالت على اإلجابة فرضيات وضع يمكن اإلشكالية حطر  خاللومن    

المبالغ التي تتحصل عليها الجماعات المحلية، وكذا ما تنفقه خالل الجماعات المحلية كل نقصد بميزانية  -
 سنة مالية.

 قوانين.تتم عملية التحصيل الضريبي عن طريق ما تفرضه الدولة من  -
  .ميزانيتها لتمويل تكفي ال الجماعات المحلية عليها تتحصل التي الضريبة الموارد -

  



   المقدمة

  

 ب

 أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها من المكانة التي تحتلها الضريبة في االقتصاد الوطني بشكل عام وفي تمويل الخزينة    
 .الجماعات المحلية بشكل خاص

 :الهدف من الدراسة

 تمويلعلى  الضرائبوتأثير  ارتباط مدى ما وهو سةالدرا من الهدف لنا يبرز اإلشكالية طرح خالل من   
 .المحلية الجماعات نفقات فيكذا مساهمتها و  ي الجزائرف المحلية لجماعاتميزانية ا

 :اسباب اختيار موضوع الدراسة

 :الموضوع هي الختيار الداعية األسباب أبرز من   
 اعتبارها ، اضافة بلطرقاهمية الضرائب في بالدنا وتعرضه للغش والتهرب الضريبي بشتى ا

 .من اهم مصادر تمويل ميزانية الجماعات المحلية
 مبسطة صيغة ذات مواضيع في البحث مجال إثراء. 
 المحلية الجماعات ميزانية تمويل في الضريبي التحصيل ودور أهمية إدراك. 
 الجزائر. في الضرائب على طرأت التي المستجدات 

 الدراسة السابقة:

 ظم الدراسات السابقة موضوع الجباية على المستوى الكلي، مع وجود العدد القليل منلقد تناولت مع    

 :هذه الدراسات نذكر الجباية، من بينالى العالقة بين الجماعات المحلية و تتطرق الدراسات التي

 ( حالة بمفتشية الضرائب  دراسةالضرائب وأثرها على التنمية االقتصادية)منض ةمقدم مذكرة، بالبويرة 

 ،البويرة ،اولحاجالمركز الجامعي العقيد اكلي محند  االقتصادية، العلوم في الليسانس شهادة نيل متطلبات

لعبه دور الهام الذي ت أبرزوا، حيث نجد ان الباحثتين مسعودة وجديد ليلى سنوسي بنتين الباحث اعداد من

 العامة للدولة. والتأثير المباشر على اإليراداتالضريبة في تحقيق النفع العام 

 ( دراسةدور الجماعات المحلية في التسيير والتنمية بوالية خنشلة )حالة بلدية قايس وبلدية الرميلة، 

 اعداد من، 2008سنة  ،قسنطينة ،المنتوريجامعة  الماجستير، شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة

ى لعدم الذي أد وسوء األداءسائل التنمية غياب التسيير الراشد لوالذي طرح إشكالية  عزيز عثمان الباحث

 التنموية.الجماعات المحلية رغم اإلجراءات المختصة في تحضير البرامج  وتلبية الحاجاتتحقيق 

 )تقييم فعالية النفقات العامة في ميزان الجماعات المحلية )دراسة حالة والية تلمسان وبلدية منصورة، 

تلمسان،  ،بالقايدجامعة أبو بكر  في العلوم االقتصادية، لماجستيرنيل شهادة امقدمة ضمن متطلبات مذكرة 

، الذي تطرق لألليات التي من شـأنها تحقيق فعالية النفقات عباس عبد الحفيظ، من اعداد الباحث 2012 سنة

المشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية التي تحول دون  المحلية، مبرزاالعامة في ميزانية الجماعات 

 االنفاق.فاعلية 

 

 

 



   المقدمة

  

 ج

 

 :مجال الدراسة

المحلية من خالل دراسة  ميزانية الجماعات على ثر التحصيل الضريبيأ تحديد في دراستنا حدود تشمل   
 المحلية، الجماعات ميزانية تمويل في ودورها الضريبية المساهمات هذا حول بحثنا الحصيلة، حيث يدور

 مواكبة وذلك 2015-2011من  الممتدة الدراسة خالل الفترة حددت كعينة، وقد ادرار حالة دراسة مع
  المعاش. الواقع من قريبة دراستنا ، لتكونالمحلي المستوى على االقتصادية والتطورات للمستجدات

 :الدراسة في المتبع المنهج

 لاج من الوصفي المنهج باستخدام سنقوم حيث ،والتحليلي الوصفي المنهجيين باستخدام نقوم سوف   
 باستخدام سنقوم كما ،منهما كل وتعريف تحصيل الضريبيوال المحلية الجماعات حول العامة المفاهيم دراسة
 .اإلحصائية البيانات وتحليل المحلية الجماعات ةميزاني ةدراس اجل من التحليلي المنهج

 صعوبات الدراسة:

 جهتنا في هذه الدراسة:ال يوجد أي عمل يخلو من الصعوبات والعقبات ومن الصعوبات التي وا

 بالضرائب من مديرية الضرائب لوالية ادرار نظرا صعوبة الحصول على المعلومات واالحصائيات المتعلقة 
 للتحفظ الشديد على مثل هذه المعلومات.

  عدم الحصول على تفسيرات شافية وكافية حول البيانات المتحصل عليها خالل فترة الدراسة نتيجة التهرب
 ية في البلدية.من المسؤول

 :هيكلة الدراسة

 وقمنا ،المحلية الجماعات ميزانية االول الفصل في تناولنا حيث :فصول ثالث الى البحث قسيمتب قمنا   
 ،عموميات حول الجماعات المحلية فيه تناولنا االول المبحث ان حيث ،مباحث اربعة الى الفصل هذا قسيمتب

مويل والمبحث الثالث تناولنا فيه مصادر ت ،ة ميزانية الجماعات المحليةماهياما المبحث الثاني فتناولنا فيه 
 تحضير ميزانية الجماعات المحلية.اما المبحث الرابع واالخير تناولنا فيه  ،ميزانية الجماعات المحلية

 االول المبحث شمل حيث ،مباحث ثالث خالل من وذألك ،للضرائب فيه طرقنافت الثاني الفصلاما في    
تناولنا فيه  الثالث والمبحث الجزائري،النظام الضريبي  فيه فتناولنا الثاني المبحث اما، الضرائبوميات حول عم

 .الضرائب على الجماعات المحلية



   المقدمة

  

 ي

حيث تناولنا في المبحث  ،ادرار لبلدية حول تطبيقية دراسة عن عبارة هو الذي ثالثال الفصل واخيرا في  
يرادات بلدية ادرار من بت قمنا المبحث الثانيما في ا ،ادرار بلديةلمحة عن  االول الى  2011حليل نفقات وا 

والمبحث الثالث تناولنا دراسة الحصيلة الضريبية. ،2015
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 تمهيد

ها تظهر في ، باعتبار المنتهجة تعتبر ميزانية الجماعات المحلية الصورة العاكسة لنشاط الجماعة و سياستها   
جانبها أوجه االنفاق و الموارد، و من جهة أخرى نجد أن الجماعات المحلية في الجزائر طبقا ألحكام المادة 

من الدستور تتمثل في البلدية و الوالية، والتي متعهما التشريع باالستقاللية المالية وذلك بأن خص لهما  15
اتهم و مواردهم، و حتى تؤدي هذه الميزانية وظائفها حسب ما هو مخطط له فهي بميزانية ترصد فيها جميع نفق

تحتاج الى قدر كاف من الحيوية المالية و التي تعد احد المتطلبات الضرورية لتقوية و تدعيم دورها، وكذا 
  : تطرقنا الىمحددا اساسيا في تحقيق أهدافها، ومن اجل التعمق اكثر في صلب الموضوع 

  ؛عموميات حول الجماعات المحلية االول:المبحث 
  ؛ماهية ميزانية الجماعات المحلية الثاني:المبحث 
  مصادر تمويل ميزانية الجماعات المحلية الثالث:المبحث. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ميزانية الجماعات المحلية                                             الفصل األول
 

  

3 

 عموميات حول الجماعات المحلية  االول:المبحث 

ن مصطلح االدارة المحلية لتمييزها ع، فهناك من يطلق عليه بان مفهوم الجماعات المحلية له عدة تسميات   
الدارة ا والبعض يسميهاالتي اخذن بنظامها  وبعض الدولاالدارة المركزية كما هو معمول به في بريطانيا 

هذا سنستخدم مصطلح الجماعات المحلية بما انه  وفي بحثنااخذت بنظامها  والدول التيالمحلية مثل فرنسا 
 .ةوالنصوص الجزائريشائع في الفقه 

 تعريف الجماعات المحلية االول:المطلب 

وجود هيئات منتخبة من اهل الوحدة المحلية اما انتخابا يشمل جميع اعضائها او يشمل "يعرف على انها    
الشؤون و محليا تعهد اليها االدارة المركزية باالضطالع بإدارة كل او بعض المرافق  ما مختارةا  و ، الكثير منهم

 اشراف منو لرقابة  ، كما انها تخضعواجهزتها المحليةمستقلة  وذمة ماليةشخصية معنوية  ويكون لها، المحلية
 1."السلطات المركزية

المستقلة  الذمة الماليةو فهي الجماعة االقليمية االساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية "البلدية  بالنسبة لتعريفو 
 2."قانونتنشأ بموجب و 

تشكل و  واالستقالل المالي، اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية جماعة عمومية" كما تعرف الوالية على انها
 3."منتخب ومقر ومجلس شعبيقانون، كما لها اسم  وتنشأ بموجبادارية للدولة  مقاطعة

 نستنتج ان: من التعريفين السابقين 

ئات مستقلة في الوالية وهي عبارة عن هي ،وحدات جغرافية مقسمة من اقليم الدولة هي"الجماعات المحلية 
االستقالل و المعنوية  وتتمتع بالشخصيةهذه الوحدات بالطرق المناسبة لها  وتتولى شؤون، والمدن والقرى

  4."المالي

 

 

 

                                                      

 .20ص، 1987، منشأة المعارف، االسكندرية واستراتيجياتهامصطفى الجندي، االدارة المحلية  1 

 المتعلق بالبلدية. 1990افريل  07الصادر  90/08المادة االولى من القانون  2 

 المتعلق بالوالية. 1990افريل  07صادر ال 90/09المادة االولى من القانون  3 

 .20، ص2001، الطبعة االولى، االردن، والتوزيع، االدارة المحلية، دراسة مقارنة، دار المسيرة للنشر عبد الرزاق ابراهيم الشيخلي 4 
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 واسباب اعتمادها الجماعات المحلية اهمية الثاني:المطلب 

 لدى الجماعات المحلية اهمية تكمن في:

 اوال: اهمية الجماعات المحلية

د وهذا اثار اهتمام عديد الباحثين، فنج تمت البشرية منذ القدم بما يسمى في وقتنا الحالي بالجماعات،اه   
 منهم علماء االجتماع الذين يرونها صورة من صور التضامن االجتماعي التي تقوم على فكرة تقسيم العمل.

على  ظيم في االدارة العامة دون التركيزكما اهتم علم االدارة بالجماعات المحلية حيث ال يمكن تجسيد فكرة التن
  1.نظام االدارة المحلية

اما في الجانب السياسي فتجسد الجماعات المحلية فكرة الديمقراطية من خالل مشاركة المنتخبين في صنع 
 2.القرار على مستوى البلدية او الوالية لحل مشاكلهم

 اسباب اعتماد الجماعات المحلية ثانيا:

 عتماد نظام االدارة المحلية موحدة في كل الدول تقريبا تتمثل اساسا في:تعتبر اسباب ا

 تزايد مهام الدولة -1
يعرف بالدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة في الوقت الحاضر حيث اصبحت تتدخل في  مماانتقال الدولة 

مما فرض  ،مسائل الجديدةصعب عليها االعتناء   بكل هذه ال واالقتصادية والثقافية مماالمسائل االجتماعية 
 عليها انشاء هياكل مساعدة اهمها االدارة المحلية.

  التفاوت بين اجزاء اقليم الدولة الواحدة -2
، والعكسليل ق وعدد سكاناقاليم ذات مساحات واسعة  والسكانية فهناكتختلف اقاليم الدولة من الناحية الجغرافية 

ف فرض في هذه المناطق. فهذا االختال والموارد المتاحةتبعا للمناخ كما تختلف االقاليم من الناحية االقتصادية 
 االستعانة باإلدارة المحلية لتسيير شؤون االقليم.

 تجسيد الديمقراطية -3

                                                      

 .221، ص2002، القانون االداري، الجزء االول، ديوان المطبوعات الجامعية، عمار عوابدي1
 .17سابق، ص مرجع، الشيخليابراهيم عبد الرزاق  2
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تعتبر االدارة المحلية وسيلة فعالة إلشراك المنتخبين من الشعب في ممارسة السلطة وتمثل بذلك مؤشرا على 
المحلي من االدارة المركزية  واهتمامات المواطنبمشاكل  أدرىدارة المحلية ، اضافة الى ان اال1الديمقراطية

 لكونهم جزءا من حياتهم االجتماعية.

لجهد واحيث ان وجود الهيئات المحلية يساعد على حل المشاكل المحلية محليا، وفي ذلك اقتصاد للوقت 
 2.والمال

 خصائص ومميزات الجماعات المحلية الثالث:المطلب 

   :ز الجماعات المحلية بجملة من الخصائص والمميزات تتمثل اساسا فيما يليتتمي

االستقاللية االدارية: ان االعتراف بالشخصية المعنوية ينتج استقالال اداريا للجماعات المحلية طبقا  -1
دارية ا المتعلق بقانون البلدية. فاالستقالل االداري يكون بإنشاء اجهزة 90/08للمادة االولى من القانون 

تتمتع بالسلطة الالزمة تقوم بالتنسيق بين اإلدارة المحلية واالدارة المركزية وفقا لنظام رقابي معتمد من 
 طرف االدارة المركزية.
 ومن مزايا االستقاللية االدارية:

 وظائفها؛ وتعدد لكثرة نظرا المركزية االدارة عن العبء تخفيف -
 المحلية؛ بالمصالح المتعلقة القرارات اصدار في االسراع وتحقيق التباطء تجنب -
  المركزية؛ االدارة من المواطنين وحاجات برغبات أحسن وتكفل أكثر تفهم -
شؤونه العمومية  تسيير في للمواطن المباشرة المشاركة طريق عن الديمقراطية مبدا تحقيق -

 .والمحلية
 المشتقة من اليونانية autonomieاالستقاللية المالية: تتصرف لفظة االستقاللية المالية  -2

automos-autonomia .3الى من يسير ذاتيا 
ى من للمادة االول، او الذمة المالية وفقا الجماعات المحلية بخاصية االستقاللية المالية تتمتعحيث 

. فاالستقالل المالي يعني توفر موارد مالية خاصة للجماعات المحلية والبلديةالقانون المتعلق بالوالية 
 المواطنين. واشباع حاجاتا من اداء مهامها الموكلة لها تمكنه

 ومن مزايا االستقاللية المالية: 

 الممتلكات. وحرية تسييرفي التحكم في الميزانية  تتضح والتي التسيير حرية -

                                                      

 .323، مرجع سابق، صعمار عوابدي 1
 .22، مرجع سابق، صعبد الرزاق ابراهيم الشيخلي 2

  3 مسعود شيهوب، مدى تكيف االدارة المحلية الجزائرية مع الحقائق الوطنية الجديدة، مجلة االمة، الجزائر، العدد 03، 2002،ص31.
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 .تخصيصها حرية وكذا واإليرادات النفقات تقدير حرية-

 المبحث الثاني: ماهية ميزانية الجماعات المحلية 
تخصص للجماعات المحلية والمتمثلة في الوالية والبلدية ميزانية مستقلة وفقا للدستور ومن خالل هذا المبحث    

 سنتطرق لماهية هذه الميزانية بشكل عام.

 المطلب األول: تعريف ميزانية الجماعات المحلية وخصائصها

 : تعريف ميزانية الجماعات المحليةاوال
انها  حيث تعرف على ،الجماعات المحلية وجب أوال تعريف الميزانية العامة للدولةقبل التطرق لميزانية    
تقدير ميزانية لدولة ما وبترخيص وبشكل تشريعي بقانون المالية الذي يترجم األهداف االقتصادية والمالية "

دائمة واألعباء ال والميزانية تتألف من مجموعة حسابات التي ترسم لسنة مالية واحدة جميع الموارد ،للحكومة
  1."للدولة

لتي تعرف بانها ميزانية االدارة المحلية وهي المنهاج الحقيقي لإلدارة المحلية ا"فبالنسبة لتعريف ميزانية البلدية: 
، وهي بذلك تعكس الخطط واالتجاهات من اجل تحقيق احتياجات ورغبات تريد تطبيقه خالل سنة معينة

 ."المواطنين
مداخيل و فتعرف بانها وثيقة مالية تظهر في جانبها التقديرات الخاصة بمصروفات "والية: اما عن ميزانية ال

ة عادة ما تكون من مبالغ مالية لفترة زمني وما تحصلهبمعنى انها بيان تفصيلي لمجموعة ما تنفقه الوالية  الوالية
 . "سنة

 المحلية:ة الجماعات ان تعريف ميزاني والوالية نستنتجومن التعريفين لميزانية البلدية 
مقبلة عادة  لها لفترة زمنية المحلية، وترخصللجماعات  واإليرادات النهائيةوثيقة تقدر النفقات "عبارة عن هو 

االجتماعية و يحقق اهداف السياسة االقتصادية  المحلية، بمالتسيير مصالح الجماعات  سنة، واداة فعالةما تكون 
 2."والثقافية للجماعة

 ائص ميزانية الجماعات المحلية: خصاثاني 
  3:من خالل التعريف السابق للميزانية الجماعات المحلية يمكننا استخالص مجموعة خصائص هي   

                                                      

 .18،17ص ص ،1992, الجامعية، الجزائرديوان المطبوعات  ،المالية العامة تويلي، اقتصاديار الصالح  1 

 .555، ص2003اإلسكندرية , الجامعية، المعاصر، الدارمدخل التحليل  ،عامة(ة في االقتصاد العام )مالي عثمان، مقدمةسعيد عبد العزيز  2 

 .39، ص2004 للنشر، القاهرة،ر الفجر دا ،الميزانية العامة للدولة في الجزائر جمال، منهجيةلعمارة  3 
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هي عمل تقديري: يعني ان الميزانية المحلية هي جدول لتقدير اإليرادات والنفقات السنوية الخاصة  -
غطية صيل وكذا اإليرادات التي يمكن تحصيلها لتبالجماعة هذا العمل التقديري النفقات المتوقعة بالتف

 هذه النفقات خالل سنة مالية كاملة.
هي عمل ترخيصي: أي ان ميزانية الجماعات المحلية هي امر بإذن أي انه بمجرد المصادقة على  -

ا هميزانية الوالية أو البلدية يتم صرف النفقات والتحصيل لإليراد هذا ما يمكن الجماعة من تسيير مصالح
 ؛وممتلكاتها دوم تجاوز التقديرات الموجودة في جدول الميزانية

 ؛هي عملية ذات طابع اداري: فهي بيد اإلدارة للتسيير الحسن لصالح الجماعة -
 ؛هي عمل دوري: بوجود ميزانية واحدة في السنة فهي تعد بشكل دوري -
مداخيل على كيفية صرف الهي عمل علني: يعني أن كل مساهم في دفع الضريبة له لحق في االطالع  -

الجبائية من قبل الجماعة للصالح العام، ومن جهة أخرى فهي نهائية ال يمكن النقاش عند التصويت 
  .عليها

 المطلب الثاني: المبادئ االساسية لميزانية الجماعات المحلية
 مثل في:هذه الخير تت تتكون الميزانية الصحيحة والقانونية من عدة مبادئ تقوم عليها وجب االلتزام بها   

 مبدأ السنوية -
هذ المبدأ يعني استغالل كل دورة محاسبية على األخرى والمتمثلة في سنة حيث ان ايراد الجماعات  

المحلية ونفقاتها تتحدد وتتجدد كل سنة كون هذه الفترة فترة معقولة ل تنبأ بحصيلة اإليرادات وحاجاتها الى 
 1النفقات.

 وحدة الميزانية أمبد -
 حيث ان الميزانية تضم النفقات واإليرادات في نفس الوقت، ذلك لسهولة قراءتها واستغاللها بطريقة المثالء. 
 مبدأ التخصيص  -
 كسالمدارس( ع والمكفوفين، بناءحيث ان ميزانية الجماعات المحلية لها إيرادات خاصة )موجهة للعجزة  

 الميزانية العامة للدولة.
  مبدأ التوازن -

                                                      

 .224عمان ص ،دار البيارق ،والتشريعالمالية العامة  ،عناية غازي 1 
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لمجلس ال يمكن ل واإليرادات اوحلية ان تكون متوازنة من حيث تقديرات النفقات مالميزانية اليجب على  
 1.المحلي الشعبي المصادقة عليها

 والمحاسب العموميمبدأ االمر بالصرف  -
 داري،اإللذا يعد االمر بالصرف حساب  ،" تتنافى وضيفة االمر بالصرف مع وضيفة المحاسب العمومي " 

س ومن جهة أخرى رئي جهة،الوالية من  وامين الخزينةمثل عالقة الوالي  التسيير،حساب  موميوالمحاسب الع
 2.البلدية وامين خزينةالمجلس الشعبي البلدي 

 
 المطلب الثالث: انواع ميزانية الجماعات المحلية واقسامها

لهما  ة االضافية وحوصلة، الميزانيتتكون ميزانية الجماعات المحلية من وثيقتين هما الميزانية االولية

تتمثل في الحساب االداري. وتنقسم ميزانية الجماعات المحلية الى قسمين متوازنين هما االيرادات 

 والنفقات.

 : انواع ميزانية الجماعات المحلية اوال
  3:والميزانية االضافيةتتشكل ميزانية الجماعات المحلية من وثيقتين هما الميزانية االولية     
 (le budget primitif)زانية االولية المي

الدورة التي ب وااليرادات المتعلقةاالصلية التي يمكن ان تكفي لوحدها، تقدر فيها جميع النفقات  وهي الوثيقة
 :على وثائق متعددة وهي تحتويوضعت من اجلها 

 الميزانية االصلية ذاتها؛-
 نية؛جدول تلخيص يسمح التحقق من التوازن بين اقسام الميزا-
 جداول احصائية ملحقة؛-

ياسية والساالقتصادية  الوضعيةية تعطي ملخصا عاما عن نوتجدر االشارة الى ان الصفحة االولى من الميزا
 قبل بدء السنة المالية الجديدة. للجماعة المحلية، البد ان يتم وضع هذه الميزانية االولية المالية

  (le budget supplémentaire) الميزانية االضافية

                                                      

 المتعلقة بالوالية. 1990افريل سنة  07 الصادر 90/09من القانون رقم  136المادة  1 

 ومية.المتعلق بالمحاسبة العم 1990اوت  15المؤرخ في  90/21من القانون رقم  55المادة  2 

 ،2013-2012 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري()المالية العامة  ،يلس شاوش بشير 3 
 .162،163ص ص 
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 االيرادات خاللو معادلة النفقات  وتعديلها بإجراءيتمثل دورها في اعادة النظر في الميزانية االولية قصد تكميلها 
السنة المالية تبعا لنتائج تنفيذ ميزانية السنة السابقة. تعتبر اذن الميزانية االضافية تصحيحا وتتميما للميزانية 

 االولية.
 صفة استثنائية،وبفي حالة الضرورة  ،ضافية يرخص للمجلس الشعبي البلدي او الوالئيوزيادة على الميزانية اال

 :التصويت على انفراد على اعتمادات
اعتمادات تفتح قبل التصويت على  وهي :(les ouvertures de crédits)االعتمادات المفتوحة مسبقا -

 الميزانية االضافية.
بعد  وتفتح وهي االعتمادات التي تقرر   : (les autorisations spéciales) الخاصةالترخيصات -

 التصويت على الميزانية االضافية.
من قانون البلدية عند فتح هذين النوعين من االعتمادات توفر ايرادات جديدة لمواجهة  178اشترطت المادة 

سبة لهذه ، فانه ال يوجد بالنيةخالل السنة الوثائق المالية المعدلة للميزانية المحل ومهما تعددت النفقات.هذه 
 من:الدورة سوى ميزانية واحدة تتشكل 

 الميزانية االولية؛-
 االعتمادات المفتوحة مسبقا ان اقتضى الحال؛-
 االضافية؛ الميزانية-
  الترخيصات الخاصة ان اقتضى.-

 : اقسام ميزانية الجماعات المحليةثانيا
مي قات وايرادات بحيث تنقسم النفقات الى نفقات قسم التسيير العمو تنقسم ميزانية الجماعات المحلية الى نف   

 ونفقات قسم التجهيز واالستثمار.
 النفقات -(1)
قسم التسيير العمومي: هي تلك النفقات التي تخصص لتسيير المصالح التابعة للجماعات المحلية  نفقات -1

 وتتمثل في:
 ؛نفقات اجبارية -
 ؛نفقات ضرورية -
 .نفقات اختيارية -
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هناك نفقات حسب طبيعتها وهي تلك التي تؤدي الى زيادة امالك الجماعات  واالستثمار:قسم التجهيز  نفقات-2
ماعات قروض الج والهيئات وكذا تسديدالمحلية مباشرة او تلك المتعلقة باإلعانات الممنوحة الى الجمعيات 

 المحلية. 
ة التجهيز التي تصبح ملك للجماعات المحلي وهناك ايضا نفقات حسب وظيفتها وهي تلك الخاصة ببرامج

 والمؤسسات العمومية:كالبرامج التي تنجزها لحساب الغير الجماعات 
 ؛تسديد راس مال الدين -
 ؛اقتناء العقارات والعتاد والمعدات -
 االشغال الجديدة والتصليحات الكبرى. -

 االيرادات -(2)
تي مواجهة النفقات حيث تنقسم الى قسمين القسم االكبر يألإليرادات مصادر متعددة ومتنوعة يتم استغاللها ل   

من مداخيل جبائيه ثم تأتي مداخيل االمالك واالعانات في المرتبة الثانية، وتنقسم االيرادات بدورها الى جبائيه 
  وايرادات غير جبائيه. 

 المبحث الثالث: مصادر تمويل ميزانية الجماعات المحلية
 :كما يلي وهي خارجية وموارد داخلية أو ذاتية موارد من المحلية الجماعات يزانيةم تمويل مصادر تعددت

 المطلب األول: مصادر التمويل الداخلية 
 موارد إلى تقسيمها المحلية في عدة مصادر ويمكن الجماعات لميزانية الذاتية أو الداخلية المالية الموارد تأتي

  .جبائيه غير وموارد جبائيه

 الجبائية غير لماليةا الموارد-1
اساسا في ناتج توثيق الجماعات المحلية إلمكانياتها ومواردها الخاصة المرتبطة ئية جبا غير الموارد تتمثل    

 وثروتها العقارية.باستغالل امالكها وتسيير مواردها المالية 

 من كل على يتعين التوالي، على والوالية البلدية قانون من 136 والمادة 161 للمادة وفقا * التمويل الذاتي:
 هذا ويهدف واالستثمار، التجهيز قسم إلى وتحويله التسيير إيرادات من جزء اقتطاع ضرورة والوالية البلدية
 لفائدة االستثمار من أدنى حد تحقيق من تتمكن حتى والوالية البلدية لفائدة الذاتي التمويل ضمان إلى اإلجراء
 إيرادات أهمية أساس على االقتطاع نسبة وتقدر ،% 20 إلى % 10 بين مااالقتطاع  هذا ويتراوح ذمتها،
 :يلي فيما والمتمثلة التسيير

 .للبلديات( )بالنسبةالضرائب الغير مباشرة  -
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 .للوالية( )بالنسبةالضرائب الغير مباشرة  -

 ألمالكها المحلية عاتالجما استعمال أو استغالل عن تنتج التي اإليرادات وهي :األمالك ونواتج اإليرادات*
 طرف من أمالكها استعمال نتيجة عليه تتحصل بنفسها باعتبارها اشخاص اعتبارية تنتمي للقانون العام، أو ما

 .إلخ... التوقف وأماكن واألسواق المعرض في االستغالل اإليجار حقوق أو الزراعية الغير، كبيع المحاصيل

 المالية الموارد بيع عن والناتجة المالية الموارد كل في االستغالل نواتج تتمثل :المالي االستغالل إيرادات*
اإليرادات  هذه الجماعات المحلية، وتتسم والتي توفرهابيع منتجات او تأدية خدمات للمواطنين  عن الناتجة
ثلة في لمتما وتأدية الخدماتنواتج بيع السلع  منها:ديناميكية الجماعات المحلية ونجد  وترتبط بمدىبالتنوع 
 1....الخ وختم اللحومفحص 

  الجبائية المالية الموارد-2

 موارد السنة، تتوفر على خالل المحلية الجماعات عليها تتحصل الجبائية التي غير اإليرادات جانب إلى   
من ميزانية البلديات، و  % 90حوالي  الجبائية الموارد تتحصل إذ ميزانيتها في كبرى أهمية ذات جباءيه

 المشترك والصندوق المحلية الجماعات إلى جزئيا أو كليا المخصصة والرسوم الضرائب كون من مداخيلتت
 والذي الجزافي المهني، الدفع النشاط على الرسم في أساسا والرسوم الضرائب المحلية، وتتمثل هذه للجماعات

االقامة، الرسم على القيمة المضافة،  ، الرسم العقاري، رسم التطهير، رسم2006المالية  قانون بموجب إلغائه تم
 الرسم على الذبح، الضريبة على الممتلكات و قسيمة السيارات.

 المطلب الثاني: مصادر التمويل الخارجية
لقد تلجأ الجماعات المحلية لتمويل ميزانيتها من الموارد الخارجية في حالة عدم اكتفاء ميزانيتها بالموارد    

 :هذه المصادر هي كالتاليالداخلية ومنه نجد ان 

 التنمية على تفاقاإل في للدولة العامة تساهم الميزانية التي المالية المبالغ تلك هياالعانات الحكومية: -1
 هدف هذهوتالمحلية، ونفقات المجالس المحلية، لمساعدتها في االطالع على بعض اختصاصاتها القانونية، 

حاجات  مة بينوالمالئبينها لتحقيق التوازن  وتقليل الفوارقلهيأة الحلية، االعانات الى تكملة الموارد المالية ل
 والخدمات المقدمة. ومستوى السلعالمجتمع المحلي، 

 وقصد البنكية القروض إلى لجوئها إمكانية المحلية للجماعات الجزائري المشرع رخص لقد : القروض- 2
 .90/08البلدية  قانون من 146 المادة بموجب ميزانيتها وذلك تمويل

                                                      

 .299ص  ،تقييم الجباية المحلية )مقال منشور بمجلة العلوم االنسانية، جامعة البليدة( ،بسمة عولمي 1 
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بنك قام بهذه المهمة  وكان اولالمحلية،  للجماعات قروضا تقدم بنوكا عمومية 1964وأنشأت الدولة منذ سنة 
الذي اتخذ منوال البنوك التي  1985بنك التنمية المحلية عام  أنشأ، ثم واإلحتياطهو الصندوق الوطني للتوفير 
بفضل ايراداتها  الدين رأسمال تسديد يتم لجماعات المحلية فإنهقروض ل منح يتم قبله في منح القروض، وعندما

                                      :والمتمثلة فيمن االستهالك 

 للتجهيز؛ محلية رسوم طريق عن العمومية التجهيز نفقات في المتعهدين مساهمات -
 اعانات الدولة عن طريق تقديم المساعدات؛ -
 زانية التسيير.االقتطاعات من مي -

 على البلدية يساعد مما االيجاري القرض يمثل البلدية قبل من عليه المحصل القرض وعموما يكون
 الديون. تسديد أجل من إيرادات تحقق التي األموال للعمليات هذه تخصيص

 المحلية الجماعات ميزانية تمويل في ودوره المشترك الصندوقالمطلب الثالث: 

 موارد من تقتطع للصندوق، والتي المحلية والرسوم الضرائب من هاما جزءا الجزائري شرعالم خصص لقد   
 الصندوق موارد تسيير السيارات، ويتم وقسيمة المضافة القيمة على الرسم من المحلية سابقا، نسبة الجماعات
 1والوالئي، البلدي التضامن والوالئي، وصندوق البلدي الضمان صندوق طريق المحلية عن للجماعات المشترك

 كما انه يسير من قبل مجلس التوجيه برئاسة وزير الداخلية.

 المحلية للجماعات التضامن صندوق :اوال
عانات و تخصيصات  التضامن صندوق يقدم     هذه والوالية، وتنقسم المحلية للبلدية الميزانية قسم إلى سنويةا 

 :وهي العمليات من نوعين إلى العملية

نوفمبر  02المؤرخ في  86/266رقم  المرسوم من 09 المادة خولت :للضرائب العادل توزيعال *تخصيصات
للصندوق المشترك للجماعات المحلية عن طريق صندوق التضامن بتنظيم التوزيع العادل للموارد  1986

ية الجماعات نالجبائية بين الجماعات المحلية، و ذلك بتخصيص منح متساوية بناء على الوضعية المالية للميزا
المحلية و تهدف هذه االختالالت الى التقليص من االختالالت المالية بين البلديات و الواليات، حيث تمنع 
ميزانية الجماعات المحلية االكثر فقرا من حيث الموارد المالية، و ذلك على اساس حساب الهامش الفرق بين 

ملية حساب و منح التوزيع المتساوية عن طريق معدلين المعدل النمو المحلي و معدل النمو الوطني، وتتم ع
 :هما

 .البلدية سكان عدد / البلدية موارد إجمالي =المحلي النمو معدل

                                                      

  1 بسمة عولمي، مرجع سابق سبق ذكره، ص 302.
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 موارد بلديات الوطن / عدد سكان الوطن. إجمالي=الوطني النمو معدل

 إذا المتساوي أما زيعالتو  منح على تتحصل فإنها، وبالتالي فعندما يكون معدل البلدية اقل من المعدل الوطني
 التوزيع كونها بلدية غنية. منح على تتحصل ال البلدية الوطني، فإن المعدل من أكبر المعدل البلدي كان

 %40مهمة اإلعانات من المهام األساسية التي يقوم بها الصندوق وتمثل  تعد :واالستثمار التجهيز اعانات*
منع الصندوق المشترك للجماعات المحلية عن طريق صندوق ، حيث يالباقية من ميزانيته المخصصة للتضامن

صة تمويل الكلي او الجزي للمشاريع األساسية الخاالالتضامن اإلعانات المخصصة للتجهيز واالستثمار لغرض 
 .التهيئةفي ميدان التزويد بمياه الشرب والتطهير ومختلف أنواع 

 المحلية الضمان للجماعات صندوق :ثانيا
يقوم الصندوق المشترك للجماعات  1995، و منذ سنة 86/266الصندوق بمقتضى مرسوم  تأسس هذا   

المحلية بتسييره، حيث يهدف الى تعويض نقص القيمة الجباية المسجلة في ميزانية الجماعات المحلية بين 
التي تتعلق  والتحصيالت و التقديرات، كما يقوم بضمان مواجهة التخفيضات التي تقرر بموجب قوانين المالية 

بالضرائب و الرسوم، كما يؤمن صندوق الضمان عملية تحصيل الضرائب من خالل تدخله في الوقت المناسب 
ألجل تدعيم موارد ميزانية الجماعات المحلية من الجباية مستندا في ذلك الى تعليمات المؤسسة االم، و تقدر 

  .1من التقديرات %90نسبة تعويض العجز في حدود 

 أنه المحلية، إال للجماعات المشترك الصندوق لعبه الذي الهام الدور من أنه وبالرغم يتضح هذا لخال ومن
 على مجبرة نفسها الدولة وجدت الوضعية هذه المحلية وأمام الميزانية في المتزايد العجز من تغطية يتمكن لم

عادة المالية المحلية في تعديالت إدخال  أهم تعتبر التي المحلية، الجباية صيخ فيما لها خاصة االعتبار وا 
 .المحلية الجماعات ميزانية موارد من مورد

 المطلب الرابع: تحضير ميزانية الجماعات المحلية
تختص اعلى سلطة على المستوى المحلي بتحضير الميزانية المحلية و يصوت عليها المجلس الشعبي    

 المختص و تصادق عليها السلطة الوصية. 

 د الميزانية الجماعة المحليةاعدااوال: 
يرتكز اعداد ميزانية الجماعة المحلية على تطبيق القواعد الفنية بخصوص تقدير الموارد و النفقات بالنسبة    

و تناط مهمة اعداد الميزانية برئيس مجلس الجماعة بمساعدة مكتب المجلس, حيث يحدد االختيارات  ،لسنة ما
 يتعين توخيها خالل كل مراحل االعداد. االساسية و الخطوط العامة التي

                                                      

 أبو جامعة ،(االقتصادية العلوم في الماجستير شهادة لنيل تخرج )مذكرة المحلية الجماعات ميزانية في العامة النفقات فعالية تقييم الحفيظ، عبد عباس 1 

 .8 ، ص2012-2011تلمسان،  بكر بالقايد،
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يشرع في اعداد الميزانية بداية من شهر ماي و بذلك يتسنى إلدارة الجماعة المحلية و على راسها الكاتب العام 
 :احضار كل الوثائق الكفيلة بضبط تقديرات قريبة اكثر ما يمكن من الواقعية, حيث يتم االعتماد اساسا على

 ؛ريةميزانية السنة الجا*
 ؛*الحساب المالي للسنة المختومة

 ؛*جدول معدل االستخالصات في السنة الجارية
 ؛*تدرج االستخالصات في السنة الجارية

 ؛*التعليمات و المناشير الصادرة عن وزيري الداخلية و المالية
 ؛*التقارير الخاصة بتنفيذ موازين السنوات الماضية عند االقتضاء

 1.االعتبار التطور االجتماعي و االقتصادي و الثقافي للمنطقة هذا الى جانب االخذ بعين

 االقتراع على ميزانية الجماعة المحليةثانيا: 
بمجرد اتمام اعداد الميزانية يتولى رئيس الجماعة المحلية عرضها على اللجان و خاصة منها اللجنة المالية    

 خيرةأنظر فيها من طرف المكتب البلدي في قراءة وذلك بقصد دراستها و ابداء المالحظات حولها ثم يقع ال
قبل التداول في شأنها من طرف المجلس. واخيرا يتم االقتراع عليها من هذا االخير ضمن شروط و مواعيد 

 2.محددة قانونا. غير انه يمكن للجماعات عقد جلسات خاصة لدرس الميزانية
 

 المصادقة على ميزانية الجماعة المحليةثالثا:  
يوم من تاريخ ايداعها لدى السلطة  21اذا كان المبدأ ان تنفذ مداوالت المجالس الشعبية المحلية القانون بعد    

 الوصية، فان المداوالت المتعلقة بالميزانيات و الحسابات ال تنفذ اال بعد المصادقة عليها من السلطة الوصية.
الحية المصادقة التي تهدف الى تمتيع السلطة الوصية بصوهكذا تكون الميزانية المحلية قابلة للتنفيذ اال بعد 

  3.مراقبة مضمون هذه الميزانية
بعد االحراز على المصادقة يسلم رئيس الجماعة المحلية نسخة اصلية من الميزانية الى المحاسب و كذلك 

اعات الجم مراقب المصاريف العمومية قبل الشروع في االنجاز و ذلك حسب االنموذج الخاص بكل صنف من
 :المحلية، حيث تم ضبط ثالث نماذج

                                                      

 ،http://fr.calameo.com/read/0010917675af6f750112a، 2017/03/08تروني من الموقع االلك ،المالية المحلية ،الطاهر زروق 1 

 .08ص ،00:18
 .09ص ،مرجع سابق سبق ذكره  ،الطاهر زروق 2 

 .167ص  ،مرجع سابق سبق ذكره  ،يلس شاوش بشير 3 

http://fr.calameo.com/read/0010917675af6f750112a
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 يخص البلديات التي يصادق على ميزانيتها الوالي. 1نموذج العدد  *
 يخص البلديات التي يصادق على ميزانيتها وزير الداخلية و المالية. 2نموذج العدد  *
 يخص المجالس الجهوية. 2نموذج العدد  *
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 خالصة

 هذه االخيرة، مصالح لتسيير فعالة أداة تعد المحلية الجماعات ميزانية أن إلى لناتوص الفصل لهذا كخالصة
 هيأت أعين تحت العملية هذه تتم حيث القانون، حدده الذي لإلطار طبقا تتم وتنفيذها تحضيرها وعملية
 مختلف في اتتواله التي المتعددة الوظائف لتغطية تحتاج مصداقيتها، فهي و لضمان شرعيتها مختلفة رقابية

 وكلما االقتصاد، تطوير في المساهمة خالل من دورها نجاح لها تضمنبها الى موارد ذاتية المنوطة  الميادين
 تلبية من ذلك وأمكنها المحلية الجماعات زادت فعالية الميزانية في استغاللها وحسن الموارد هذه زادت

 .اكمل وجه اتها علىاختصاص ممارسة إلى يؤدي المتزايدة، مما السكان حاجيات
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 تمهيد

 وموارد وسائل إيجاد و تطوير ان التطور السريع في المعامالت التجارية و المالية فرض على جميع الدول   
در ااهم مص مثلالتي ت ضرائبال نجد الموارد هذه بين ومن مشاريعها ونفقاتها العديدة و المتزايدة، لتمويل جديدة

، ولكي تكون الضريبة وسيلة فعالة البد من ان تسوغها الدولة في شكل  الدولة واقدمها ميزانيةفي  االيرادات
 ولة بشكل عام ولد يضمننظام ضريبي مستفيدة من النظم الضريبية السابقة لخلق نظام ضريبي فعال بحيث 

المالية، وكذا األهداف االقتصادية واالجتماعية، انطالقا من ذلك فقد المحلية تحقيق اهداف السياسة  هاجماعات
تطرقنا في هذا الفصل الى تعريف الضريبة كقاعدة ننطلق منها لمعرفة النظام الضريبي ، ثم للتعرف على 

 :لتالية المباحث ا الجزائر من خالل في الجزائري و كذا النظام الضريبي للجماعات المحليةالنظام الضريبي 

  الضرائب؛المبحث األول: عموميات حول 
  الجزائري؛المبحث الثاني: النظام الضريبي 
 الثالث: الضرائب على الجماعات المحلية. المبحث 
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 المبحث األول: عموميات حول الضرائب

نعرف س خالل هذا المبحث سنحاول استعراض اهم النقاط التي تساعدنا على التعرف على الضريبة لذلك   
الضريبة وخصائصها، ثم قواعد العامة التي تنظمها اضافتا وأهدافها التي تسعى لتحقيقها وأخيرا سنحاول اجمال 

 اهم التصنيفات المختلفة للضريبة.

 ريبة وخصائهاالض تعريفالمطلب األول: 
 أوال: تعريف الضريبة

الضريبة  ى انمتشابهة تقريبا، فهناك من ير  ن لكنهالقد تعدده تعريفات الضريبة بتعدد وجهات نظر الباحثي    
مبلغ من النقود وهناك من يرى نها  1؛تكليف تفرضه الدولة على الناس من اجل حجاتها المبرمة ووفاء ديونها"

تجبره الدولة او الهيئات العامة والمحلية الفرد على دفعه اليها بصفة نهائية، ليس مقابل انتفاعه بخدمة معينة 
تعريف الفرنسي "جيز" الذي يعتبر من أقدم التعاريف التي اعتبرت اما  2؛"عامةا من أداء منافع انما لتمكينه

حديثة وقتها حين قال:" الضريبة هي اقتطاع نقدي تفرضه السلطة على الفرد بطريقة نهائية ودون مقابل قصد 
 3."العامةتغطية األعباء العامة " حيث كان دور الضريبة يقتصر فقط على تغطية األعباء 

اقتطاع نقدي وليس عيني، تفرضه السلطة "من خالل ما سبق من تعاريف، نستخلص ان الضريبة هي    
الحاكمة او المصالح المكلف بذلك على المكلفين أيا كانت صفتهم سواء كانوا افراد طبيعيين او معنويين ويتم 

 . "دفعها دون مقابل بل ان تحصيلها يكون للصالح العام

 صائص الضريبةثانيا: خ
 :ما يليتتمثل في نجد ان الضريبة تتكون من عدة خصائص،من خالل التعاريف السابقة     

تماز الضريبة في العصر الحديث بكونها اقتطاع نقدي من ثروة األشخاص  :الضريبة اقتطاع نقدي .1
تدفع بصورة  ريبةالطبيعيين والمعنويين، ليس كما كان االمر في العصور القديمة والوسطى اين كانت الض

عينية في المحاصيل او الخدمات الجبرية كالصخرة، اما في العصور الحديث وانتشار االقتصاد النقدي 
 4 ؛فالضريبة تدفع بصورة عينية اال في بعض الحاالت مثل التنازل عن بعض الممتلكات

مته في تحمل عبر عن مساهحيث ان الفرد يدفعها بصورة اجبارية ال تخيير فيها، اذ ت :الضريبة تدفع جبرا .2
يعد فرض الضريبة من االعمال السيادية التي تتمتع بها الدولة، ذلك انها هي  العامة،األعباء والتكاليف 

                                                      

 .49، ص2003لعامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية ,فوزي عطوي، المالية ا 1 

 .120، ص1998زينب حسين عوض هللا، مبادئ المالية العامة، دار الجامعية , 2 

 . 145خالد شحاد الخطيب واحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، ص  3

  .121، ص سبق ذكره قمرجع ساب زينب حسين عوض هللا، 4
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حصيلها، تالمسؤولة عن فرض القوانين الضريبية التي تحدد فيها سعر الضريبة، والمكلف بأدائها وكيفية 
 1 هما: تحصيل الضريبة بمراعات عنصرين ويتم

 ؛الجبار: كون الدولة هي من تقوم بفرضها انطالقا من موافقة البرلمان والسلطات التشريعيةا -
االكراه: في حال امتنع المكلف عن أدائها، فانه طبقا للنصوص التشريعية فان الدولة تقوم بتحصيلها جبريا  -

 عن طريق عقوبات وغرامات في حق الممتنعين والمخالفين.
تم تأكيد على هذا المبدأ منذ نشأت فكرة الضريبة خوفا من استغالل  :فع العامالضريبة تهدف لتحقيق الن .1

الحالي بقي هذا المبدأ كأساس لفرض الضريبة، رغم االختالف  الضريبة لصالح الملوك والحكام، حتا وقتنا
تدخل  نالعلماء في تفسير هذا النفع، فالكالسيك اعتبروا ان الضريبة موجهة لتغطية النفقات العامة، ودو 

الدولة، ألنها تخل بالتوازن التلقائي وزعزعت استقرار السوق، أي انها أداة مالية حيادية، وهذا عكس نضرة 
االقتصاديين المعاصرين الذين يعتبرونها أداة فعالة في خدمة مصالح الدولة االقتصادية واالجتماعية 

 2؛والسياسية
  3؛ها اليهبصفة نهائية للدولة، وال تلتزم الدولة برد قيمت ان المكلف يدفعها أي نهائية:الضريبة تدفع بصفة  .2
فرد على مقابل لقاء دفعه للضريبة، لكن كون ال المكلف أيا كانت صفته ال يحصلضريبة: ال مقابل لقاء  .3

 يعيش في مجتمع فهي تمثل بذلك مساهمة الفرد فيه، لذلك تدفع حسب مقدرة المكلف.

 التكييف القانوني للضريبة-ثالثا 

نظريات في تأسيس حق الدولة في فرض الضريبة والتي أساسها المنفعة التي  18و 17سادة خالل القرينين    
ل الفالسفة خال استنادا الى بعض نظرياتتعود على دافع الضريبة من الدولة، أي وجود عالقة تعاقدية 

ما النظرية ا,  أصبح هناك سند لدفعها، مفادها انه لوال المنافع المقدمة للفرد لقاء دفع الضريبة لما 17القرن
الحديثة بهذا الخصوص فيرى روادها ان حق الدولة في فرض الضريبة أساسه فكرة التضامن االجتماعي بين 

 األعباء والتكاليف كل حسب مقدرته التكليفية،في كافة مواطني الدولة، بحيث وجب على كل فرد المساهمة 
 4حماية المجتمع.من اجتماعية حتى تتمكن الدولة باعتبارها ضرورة 

 رابعا: الضريبة والرسم

                                                      

 .53، صسبق ذكره فوزي عطوي، المالية العامة، مرجع سابق  1

 .56نفس مرجع اعاله، ص 2 

 . 92،ص2009سعودي محمد الطاهر، المالية العامة، دار قانة للنشر و التجديد، باتنة، الجزائر,  2

 .124زينب حسين عوض هللا، مرجع سابق سبق ذكره ، ص  4
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تشترك الضريبة مع الرسم في بعض الخصائص، االمر الذي يسبب خلطا بينهما، الن الضربة والرسم    
لف عن رغم هذا الشبه اال ان الضريبة تختنهائية، يشتركان في كونهما مبلغ نقدي مفروض يدفع بصفة 

 1:الرسم من عدت نواحي تتمثل في
 :حيث ان الضريبة تفرض بقانون ينضم كل احكامها، أي البد للسلطة  مصدر اكتساب القوة الملزمة

الدولة والمكلف،  نتأثير متبادل بيالتنفيذية ان تحصل على موافقة السلطة التشريعية، لما تحمله الضريبة من 
بقرار م عية الحكومة فرض الرسو لطة التشريسفرضه، لهذا قد تخول اللقانون من أجل  يحتاجفال  سماما الر 
 إداري؛

 :تفرض الضريبة على المكلف دون الحصول على منفعة شخصية مباشرة، انما  المنفعة المترتب عنهما
تعتبر مساهمة في األعباء العامة للدولة، اما الرسوم فتدفع مقابل الحصول على خدمة او نفع خاص تقدمها 

 العامة؛المرافق 
 :الضريبة لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية ومالية، اما الرسم فيفرض لتحقيق  تفرض الهدف من فرضهما

 للمكلف؛أراد مالي من خالل منافع وخدمات تقدم 
 :تعتمد الدولة على الضريبة بشكل متزايد من خالل إلزام الوحدات االقتصادية بالمساهمة  األهمية المالية

حصل عامة، عكس الرسم الذي يمثل ايراده ايرادا تكميليا لما توفقا لمقدرتها التكليفية في تمويل النفقات ال
 عليه الدولة من ضرائب.

 المطلب الثاني: قواعد واهداف الضريبة
 قواعد الضريبة: اوال

تطرق الى هذه القواعد في شكل مبادئ هو ادم  وأول منتهدف هذه القواعد لتحقيق صالح الممول والدولة،    
 ه المبادئوهذاألمم "  وأسباب ثروةكتابه الشهير المسمى ب "البحث عن طبيعة سميث، وقد تطرق اليها في 

 هي:

 :أي ان تكون الضريبة واضحة بحيث يمكن قراءتها من طرف المكلف، فيما يخص تحديد  قاعدة اليقين
الوعاء، وسعر الضريبة وطريقة الدفع، االمر الذي يمكن المكلف من الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف او 

 استعمال للسلطة ويتحقق هذا المبدأ من خالل: سوء
 ؛وضوح كافة التشريعات الجبائية بحيث يفهمها عامة الناس دون عناء او التباس -
 2 ان تكون التشريعات والقوانين الضريبية والقرارات واللوائح والتعليمات في متناول المكلفين. -

                                                      

  .136علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتاب للطباعة والنشر، بغداد، ، صالجنابي،  طاهر 4 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aGVlY29ub21pYzIwMTV8Z

3g6N2IzYjcwY2M1Zjg3YTAzMQ :17:48 05/03/2017 ، اطلع عليه خالل. 

    .127زينب حسين عوض هللا، مرجع سابق، ص2 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aGVlY29ub21pYzIwMTV8Z3g6N2IzYjcwY2M1Zjg3YTAzMQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aGVlY29ub21pYzIwMTV8Z3g6N2IzYjcwY2M1Zjg3YTAzMQ
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  :مالئم للمكلف، في الغالب تكون فترةبمعنى ان الضريبة تحصل في الوقت الالمالئمة في الدفع 
 1؛تحصيلها في نهاية الشهر عند دفع المرتبات

 :هذه القاعدة انه يجب فرض الضرائب على المواطنين مع مراعات تحقيق العدالة في  مضمون العدالة
ل اويثير هذ لمبدأ الكثير من الجدل بين علماء االقتصاد، الم التوزيع األعباء العامة بين المواطنين،
  2؛خرون عكس ذلكأواالجتماع، فما يراه البعض عدالة يراه 

  :ها،لضريبة أكبر من تكاليف تحصيلاان تكون مجموع المداخيل المحصلة من  اياالقتصاد في النفقة 
  3ن خالل:ك مبحيث يكون الفرق بين ما يدفعه المكلف وما تحصل عليه الخزينة العامة اقل ما يمكن، وذل

وظفين حسب الحاجة، الن ذلك ينطوي على نفقات على عاتق الخزينة والمتمثلة في توظيف وتوجيه الم -
 ؛أجور الموظفين

 ؛استخدام تقنيات المتطورة مثل االعالم االلي لربح الوقت -
 حسن استخدام المطبوعات والمناشير المتعلقة بعملية التحصيل. -
  لتشمل دولةال تعقد وتنوع مهامبسبب ويقصد به وجوب تدخل الدولة في جل أنشطة الفرد،  التدخل:مبدأ ،

اد، جوانب حساسة من االقتص الستغالل حماية االقتصاد الوطني بجملة إجراءات توجه فيها نشاط االفراد
 4.والتدخل في عمليات التصدير واالستيراد، بعد ان كانت تقتصر فقط على االمن والقضاء "الدولة الحارسة"

 الضريبية اهداف: ثانيا

لضريبة لتحقيق جملة اهداف، سياسية، اقتصادية واجتماعية، على اعتباره مصدرا أساسي من فرضة ا   
 مصادر إيرادات الدولة في مختلف األزمنة، وفيما يلي نعدد اهم األهداف التي تسعا لتحقيقها الدولة الحديثة:

  المالية:األهداف 
كون الهدف الوحيد للضريبة والتي يجب اال ي حسب النظرية الكالسيكية، فان تغطية النفقات العمومية هو    

لها أي تأثير اقتصادي، حيث يحصر هذا المفهوم دور الضريبة في تغذية صناديق الخزينة، ويعطيها وضيفة 
مالية بشكل مطلق، هذا المفهوم يرتبط بشكل وثيق بفكرة الدولة الحارسة، أي ليس لها تأثير على مستوى 

ما اليوم ال يمكن فرض ضريبة دون حدوث أصف بالحياد امام هذ المبدأ، االقتصادي واالجتماعي فهي تت
 5هامة.انعكاسات اقتصادية 

 االقتصادية األهداف   : 
                                                      

 .92، ص2003ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، مطبعة دار هوما، الجزائر ,1 

 . 127، صاعالهمرجع نفس الن عوض هللا، زينب حسي2 

  .128، صاعالهنقس مرجع 3 

 .156، ص2000، سنة 03احمد السيد مصطفى، تحديات العولمة، والتخطيط االستراتيجي، دار النهضة العربية، الطبعة 4 

 .164ص-2015محرزي محمد عباس، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة  1
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 يخص فيماف محددة، قطاعات تمس قد او للدولة، الكلي اقتصاد على عامة تكون قد اقتصادية اثار للضريبة    
 وفي م،التضخ محاربة والى الشرائية القدرة من فائضال المتصاص توجه ان يمكن العام، االقتصادي األثر
 السريع النمو من الحد او معين، اقتصاد لتشجيع الدولة تميل لما انتقائي، بعمل الضريبة تقوم األحيان، بعض
  .الوطني لالقتصاد ضرر الدولة فيها ترى التي اإلنتاجية القطاعات من لقطاع فيه مرغوب الغير

 األهداف االجتماعية 
اما ان يكون محدود او شامل بحيث يحدث تغييرا جذريا في المجتمع،  أثروللضريبة في المجال االجتماعي    

مثلما قامة به بريطانيا بعد الحرب العالمية لثانية اذ قامت بزيادة التدريجية للضريبة على الدخول والشركات 
 كمالية لضرائب مرتفعة، وبهاذ االجراءموازاتا مع خفضها على السلع واسعة االستهالك، واخضاع السلع ال

الشرائية ألصحاب الدخول المحدودة، والحد من القدرة الشرائية  سمحت بتحقيق العدالة اجتماعية، بزيادة القدرة
 .المرتفعةألصحاب الدخول 

 اهداف سياسية 
وخفضها  لدولالهدف حديثا، ويتمثل في فرض الرسوم الجمركية على منتجات األجنبية لبعض ا اهذ يعد    

على أخرى، كما يمكن استخدامها فيما يسما بالحروب التجارية كما هو الحال بين اليابان والواليات المتحدة 
 1االمريكية.

 المطلب الثالث: انواع الضرائب
 :حيث يمكن تصنيفها كما يلي باختالف الزاوية التي ينضر اليها منها الضرائب تختلف    
  مباشرة؛ضريبة غير -يبي: ضريبة مباشرةمن حيث تحصيل العبء الضر 
  متعددة؛ضريبة  –من حيث تحديد وعاء الضريبة: ضريبة وحيدة 
  تصاعدية؛ضريبة  –من حيث السعر: ضريبة نسبية 
  األموال؛الضرائب على  –من حيث المادة الخاضعة للضريبة: الضرائب على االشخاص 
 الضريبة  –الضريبة على االنفاق –ة على رأس المال من حيث الواقعة المنشئة للضريبة تنقسم الى: الضريب 

 على الدخل.
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  الضريبي العبء تحصيل حيث من: اوال

  هي اقتطاع قائم مباشر على األشخاص وعلى الممتلكات والتي يتم تحصيله المباشرة: الضرائب
الملكية  سبواسطة قوائم اسمية، وتنتقل مباشرة من المكلف بالضريبة الى الخزينة العمومية، وهي تم

 1:ماالضريبة المباشرة ب والدخل، تمتازوالمهن 

االنتظام والثبات النسبي: الثبات في كونها ال تتعرض للتقلبات االقتصادية الى في حدود ضيقة، اما  -
 محددة؛من حيث االنظام، فهو ناجم عن كون الضريبة دورية ومرتبطة بمواعيد 

ة لثبات واالنتظام بحيث من السهل على الدولة عند الحاجسهولة رفع سعرها: ترتبط هذه الميزة بميزة ا -
 ؛الحصول لموارد إضافية، تقوم برفع سعر الضريبة للحصول على مواردا ضافية لصالح الخزينة

استجابتها لقاعدة المالئمة: بحيث يمكن لإلدارة الضريبة ان تختار طريقة دفع الضريبة وشروطها،  -
ات المجتمع، وتخفيض الدين للفئات التي بل تتيح لها ظروفها والمواعيد المالئمة لكل فئة من فئ
 ؛االقتصادية ان تأدي الضريبة كاملة

االستجابة العتبارات العدالة: تستطيع اإلدارة ان تراعي ظروف كل المكلفين، وربما إقرار بعض  -
 اإلعفاءات الضريبية بالنسبة ألصحاب الدخل الصغير والمحدود. 

 :تعرف على انها اقتطاعات تفرض على االستهالك والخدمات المؤدات التي  الضرائب الغير مباشرة
وبالتالي يتم تسديدها بطريقة غير مباشرة من طرف الشخص الذي يود استهالك هذه األشياء او استعمال 

الغير  التسجيل، وتمتاز الضريبةالخدمات الخاضعة للضريبة مثل الواردات، الصنع، البيع، النقل، حقوق 
 2:يلي بماة مباشر 

  سعرها ضمن سعر السلع والخدمات؛ ألن المكلف، كما انه ال يحس بثقلها،سهولة دفعها من طرف 
  المالية؛استمرارية تحصيلها المحققة على طول السنة 
 اش.بالتقلبات االقتصادية لذلك فهي ترتفع تلقائيا في فترة االزدهار واالنتع تتميز بالمرونة، كونها تتأثر 

  الضريبي الوعاء تحديد يثح من: ثانيا
 :ان األراضي تمثل  اعتبرواعلى الضريبة الوحيدة، اذ  18و 17دافع كتاب القرنين  الضرائب الموحدة

المصدر الوحيد لتكوين الثروة، عكس التجارة والصناعة التي اعتبر دخلها ضعيفا، وأن أي ضريبة مضافة 
 ا علىيهعلفقد دافعو فكرة الضريبة الموحدة  أنصارأما  على مالك األراضي، خدماتالرفع من سعر تس

عبئ  ليه منععدالة الضريبية، اضافتا لعلم المكلف بما للاعتبار انها تمتاز باالقتصاد في النفقة، وتحقيق 
يعاب لكن  3 ،ضريبي، فضال عن كونها محايدة أي ال ينتج عنها تدخل الدولة في مختلف نشاطات االفراد

                                                      

 .82، ص سيق ذكره فوزي عطوي، مرجع سابق  1

 .87، ص اعاله نفس المرجع  2
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مكانية تحقيق مبدأ العدالة اعاء ضريبي و الصعوبة في تحديد و  عنها حد تستند عليه، كما انها تتنافى وا 
الضريبية، واعتمادها على مصدر وحيد يعرضها النخفاض حصيلتها من جهة ومن جهة أخرى يجسم من 
أعباء الضريبة على المكلف، االمر الذي يحمل المكلف على التهرب منها للتخفيف عبئها، مما يحمل 

 1ريبية أعباء إضافية في التحصيل.اإلدارة الض
 :نتيجة لالنتقادات التي وجهة للضريبة الموحدة من  19نشأة هذه الضريبة خالل القرن  الضرائب المتعددة

طرف أنصار الضريبة المتعددة حيث تفرضها الدولة على أموال المكلفين في شكل عدة ضرائب، لكن ال 
دي يؤدي ذلك لتعقيد النظام لضريبي وغموض احكامه مما يؤ  يعني فرض ضريبة متعددة االفراط فيها لكيال

ا تقلل من وتمتاز الضرائب المتعددة بكونه، لزيادة نفقات الجباية والرقابة عليها، وعرقلة النشاط االقتصادي
التهرب الضريبي، الن المكلف ال يستطيع ان يتهرب من كل الضرائب المفروضة علية، كما ان الضرائب 

 .ل العبء الضريبي على المكلفالمتعددة تقل
 حيث السعر ثالثا: من

في يبة نسبي او ضر  في شكل الضريبة الضرائب من حيث السعر اما من الشائع ان يأخذ المشرع الجبائي   
 2شكل تصاعدي:

  :النسبة المئوية الثابتة لالقتطاع الذي يفرض على المادة الخاضعة  التي يقصد بهاالضريبة النسبية
 يتغير المعدل وال  تتغير بتغير قيمتها، وخير مثال على ذلك الضريبة على أرباح الشركاتللضريبة وال

بتغير القيمة الخاضعة للضريبة، وتزداد الحصيلة الضريبية في الضريبة النسبية بنفس نسبة الزيادة في 
 ؛قيمة المادة الخاضعة لها

  ي ألفة باختالف المادة الخاضعة لها ،الضريبة التصاعدية بمعدالت مخت : تفرض التصاعديةالضرائب
دة شرائح، الى ع الخاضع لها وعاء اليقسم  وزيادة قيمة المادة الخاضعة لها، بالضريبية  تهاتزداد حصيل

اتجهت التشريعات الضريبية الحديثة الى االخذ ، حيث على ان تطبق على كل شريحة معدل خاص بها
 ة في اضيق نطاق، ذلك كون الضريبة التصاعدية تراعيبالضريبة التصاعدية، وحصر الضريبة النسبي

مبدأ العدالة اضافتا للظروف الشخصية لكل مكلف، كما انها وسيلة فعالة للتقليل بين دخول االفراد، ورفع 
مستوى الفئات محدودة الدخل، كما انها تعالج االزمات االقتصادية، ففي حالة االنكماش تعيد توزيع الدخل 

لطبقات ذات الدخل المنخفض ذات الميل المرتفع لالستهالك، وبالتالي رفع االستهالك الوطني لصالح ا
 االمر الذي يؤدي لزيادة الطلب الفعلي ومستوى التشغيل الوطني.

 من حيث المادة الخاضعة للضريبة :رابعا

                                                      

 .66ص،  سبق ذكره مرجع سابقفوزي عطوي،  2
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 1:تقسم الضريبة من حيث المادة الخاضعة للضريبة الى   
 الضريبة على األشخاص  

على لمكلف بصفته فردا في المجتمع، إذا فهو يمثل وعاء هذه الضريبة، ومن هنا جاءت تسمية تفرض      
الضريبة على األشخاص، رغم ان هذه الضريبة كانت موردا ذو أهمية في الماضي اال انها فقدة أهميتها مع 

زايدة، جراء لدولة المتضهور االقتصاديات الحديثة، اذ انها عجزت بحصيلتها المتواضعة على اإليفاء بحاجات ا
 تدخلها في شتى المجاالت.

 ل الضريبة على األموا 
أدى فشل الضريبة على األشخاص سواء في تحقيق مبدئ العدالة الضريبية، او في تحقيق األهداف      

السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة، الى اللجوء الى الضريبة على األموال كوعاء ضريبي أيا كانت 
 رتها، سواء كانت عامل من عوامل اإلنتاج او، عائد من عوائده، عقار او المنقول، استثمار او استهالك.صو 

 للضريبة المنشئة الواقعة حيث من: خامسا

 2:في هذ التصنيف تقسم الضرائب الى
 من ز  يقصد بالرأسمال من الناحية القانونية ما يملكه الشخص من أموال وقيم في ل:الضريبة على رأس الما

ولتحديد راس المال من سندات، ما، بغض النضر عن طبيعتها: عقارات، منقوالت، أدوات انتاج، أسهم، 
المال  فأن راس بالضريبة، وعليهالناحية الضريبية يجب حصر وجرد وتقويم أصول وخصوم المكلف 

راس  ريبة علىواهم اشكال وصور الضالخصوم، المكلف هو عبارة عن زيادة في قيمة االصول على قيمة 
 المال يمكن ذكر: 

 المال؛الضريبة على عملية وواقعة امتالك رأس  -
الضريبة على زيادة قيمة راس المال التي تفرض ألسباب خارجة عن صاحبه، وانما ترجع لظروف أخرى:  -

 العامة؛االشغال 
 لهم. الموصىتقوم على انتقال رأسمال المتوفى الى وريثه او التي  ضريبة التركات -

 تتمثل أساسا في الضرائب الغير مباشرة، وهي تفرض على مختلف مضاه استعمال  :ريبة على االنفاقالض
 في الواقع الصور الرئيسية التالية: الدخل، وتأخذواستخدام 

الضريبة على التداول التي تتعلق بتصرفات القانونية التي يقوم بها افراد والتي من شأنها تداول وانتقال  -
 ؛الطابع، وضريبة التسجيلالملكية كضريبة 

                                                      

 .67، صسبق ذكره فوزي عطوي، مرجع سابق 3
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الضريبة على االنفاق او االستهالك وهي من اهم الضرائب الغير مباشرة، حيث تفرض على لدخل عند  -
–الضريبة على القيمة المضافة -انفاقها في شراء السلع والخدمات، او انتاجها )الضريبة على النتاج

 ؛الضريبة على رقم االعمال(
 يث تفرض عند اجتياز سلعة لحدود الدولة في حالتي االستيراد والتصدير.الضرائب والرسوم الجمركية: ح -
  بالدخل، بمعماه الواسع، كل زيادة في القيمة اإليجابية للممول، أي كل زيادة  يقصد الدخل:الضريبة على

في ذمته المالية، فهو عبارة عما يحصل عليه الشخص من مصدر معين، قد يكون ملكية، وسيلة انتاج، 
يقصد به، في معناه الضيق،  أرباح، كماخذا بذلك العديد من الصور واالشكال: أجور فوائد، آله، عم او

 تقسيم الدخل الى: ومستمرة، يمكنكل ما يحصل عليه الفرد من نقود او خدمات بصورة منتظمة 
 ؛دخل اجمالي: يتمثل فيما يحصل عليه الممول من إيرادات دون خصم لتكاليفها -
 على لةدال أكثر وهو الدخل، ذلك على للحصول االزمة التكاليف خصم بعد يتحدد الذي: الصافي والدخل -

 عدالة. وأكثر للممول، التكليفية المقدرة

 المبحث الثاني: النظام الضريبي الجزائري

من و يعتبر النظام الضريبي أداة فعالة تستفيد منه الدول في تفعيل األنظمة االقتصادية والمالية واالجتماعية،    
هنا وجب على الدولة تحديد نظامها الضريبي بما يضمن تحقيق االهداف المخطط لها في شتى المجاالت وفي 
هذ السياق سنتطرق في المبحث الثاني لتعرف على النظام الضريب كمفهوم، ثم نستعرض هيكل النظام 

 .1991الضريبي في الجزائر قبل وبعد إصالحات 
 لضريبيالمطلب األول: مفهوم النظام ا

مجموعة الضرائب والفرائض التي يلتزم رعايا دولة معينة في زمن محدد "يعرف النظام الضريبي على انه    
 1."للسلطة بأدائها للسلطة العامة على اختالف مستوياتها المركزية والمحلية

بحيث يتمثل  لواسعينقسم مفهوم النظام الضريبي الى قسمين، أولهما هو المفهوم الضيق والثاني مفهوم او    
المفهوم الضيق في مجموعة القواعد الفنية والقانونية التي تمكن من االستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية 

 ما المفهوم الواسع فيتمثل في كافة العناصر األيديولوجية واالقتصادية والفنية التي ،من التشريع الى التحصيل
الى انشاء كيان ضريبي معين، وفي هذا المعنى الواسع يصبح النظام يؤدي تركيبها معا وتفاعلها مع بعضها 

الضريبي في الواقع صياغة وترجمة عملية للسياسة الضريبية في المجتمع، ويقوم انظام الضريبي على ركنين 
 أساسيين هما الهدف والوسيلة:
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 األهداف-1
القتصادية بي، هذا األخيرة تختلف أهدافه اتبعا لما تطرقنا اليه فيما يتعلق بالمفهوم الشامل للنظام الضري   

واالجتماعية من دولة الى أخرى، التي من خاللها يعمل النظام الضريبي كأداة فعالة لتحقيق ما تصبو اليه 
 1الدولة من اهداف مختلفة.

 الوسيلة -2
اف، تقوم هذه دينطوي هذ الركن في النظام الضريبي بمعناه الواسع على إيجاد الوسيلة االزمة لتحقيق األه   

 2الوسائل على عنصرين هما العنصر الفني، والعنصر التنظيمي حيث:
 :يتمثل في الوسائل الفنية المنظمة لالستقطاع الضريبي، التي يتوقف اختيارها  الذي العنصر الفني

على الظروف البيئية او المجتمع الذي ستسري عليه هذه القوانين التي بدورها تحدد األهداف التي 
 ى المجتمع لتحقيقها وفقا لتجاه السلطة الحاكمة فيه؛يسع

  :يتسم هذ العنصر باألهمية الكبيرة حيث ان النظم الضريبية الحديثة تتميز بالضرائبالعنصر التنظيمي 
المتعددة او الموحدة االمر الذي يتطلب تنظيمات إدارية متعددة ومتشعبة، هنا تبرز أهمية العنصر 

الضرائب المختلفة التي يتضمنها النظام الضريبي، ولضمان الحفاض على  التنظيمي الذي ينسق بين
الهدف الذي يتعين توفره في النظام الضريبي وتحقيق تنسيق الضرائب وجب مراعات عدة اعتبارات 

 أهمها:
  تجنب التراكب الذي يعني تجنب سريان مجموعة لضرائب على نفس العناصر محل االمر الذي ِيدي الى

 تجاوز اعبائها حدود المقدرة التكليفية للمكلفين مما يدفع للتهرب؛
  تجنب احداث تصدع في كيان النظام الضريبي نتيجة لعدم التنسيق بين القواعد المختلفة او اغفال عناصر

 ؛وجب اخضاعها
  مراعات اإلبقاء على عدالة النظام الضريبي في المجموعة حتى ال يأدي فرض ضريبة جديدة او الغاء

 ضريبة قديمة، الى االخالل بأبعاد هذه العدلة على كل الضرائب وايس على ضريبة دون سواها؛
  ي الحصيلة فمراعات االرتباط بين الضرائب المختلفة التي يضمها النام الضريبي بحيث يتعين الزيادة

 ضريبية معينة للتعويض في نقص أخرى اقتضت الظروف نقص في حصيلتها.
 

 1991النظام الضريبي الجزائري قبل اإلصالحات  المطلب الثاني: هيكل
ستعرض بعضها التي سن .1991تعددت الضرائب التي تضمنها النظام الضريبي الجزائري قبل اإلصالحات    

 كالتالي:
                                                      

 .19،21، ص  نفس المرجع اعاله 1 

 .29-25نفس المرجع اعاله ، ص ص 2 
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 :اشرةالمب الضرائب: اوال
في الضرائب النوعية، حيث كل صنف من أصناف الدخل او الربح يخضع لضريبة خاصة به كما  تتمثل    

 1وتشمل ما يلي: ليالتكميتفرض ضريبة تكميلية على الدخول التي يحققها المكلف تسمى بالضريبة على الدخل 

 ( الضريبة على األرباح الصناعية والتجاريةI.B.I.C) 
 ؤوسر ة على األشخاص الذين يقومون بممارسة نشاط تجاري او صناعي وشركات تفرض هذه الضريب

طابع ذات ال والمؤسسات العمومية المختلط والمؤسسات االشتراكيةذات االقتصاد  األموال، وكذا الشركات
 .الصناعي أو التجاري أو الفالحي أو المصرفي

  الضريبة على األرباح غير التجارية(B.N.C) 
 المهن الحرة أي على المكلفين الذين ليست لهم صفة التاجر شرط أن تكون هذه  على أرباحهذه الضريبة 

 سنويا.الضريبة مستحقة  وتكون هذه الدخل،األرباح غير خاضعة للضريبة على 
 ( الضريبة على الرواتب واألجورI.T.S) 

ب والريوع الرواتو يتحملها األجير تفرض على األجور  وتتضمن ضريبة ريبة تقتطع من المصدرهي ض
رب  ملهاوضريبة يتح للمكلف،وفقا لجدول حسابي تصاعدي يأخذ بعين االعتبار المركز المالي  العمرية
 ألجرائه. العمل

 الضريبة على المداخيل الفالحية (C.U.A) 
يبة كل ضر  والزراعية مناألنشطة الفالحية ان تطبيق الثروة الزراعية، قد أعفي المداخيل المحقق من 

 من الضريبة لكن بسبب تدهور إيرادات الدولة نظرا لكون القطاع الزراعي يمثل 1975رة، منذ سنة مباش
تم إعادة فرض المساهمة الوحيدة الفالحية، وفقا للمادة  نسبة كبيرة من نشاطات المجتمع الجزائري آنذاك،

يل المحققة من األنشطة (، وهي الضريبة السنوية الوحيدة على المداخ1986من قانون المالية لسنة ) 22
 الفالحية وتربية المواشي.

 الضريبة التكميلية على مجموع الدخل (I.C.R) 
وهي ضريبة تكميلية تفرض على مجموع الدخل بالنسبة لجميع األشخاص الذين لهم إقامة معتادة في    

 الجزائر.
 
 

                                                      

مذكرة تخرج لنيل شهادة -ثابتي خديجة، دراسة تحليلية حول الضريبة والقطاع الخاص "دراسة حالة والية تلمسان "  1

 .95-93ص ص– 2012-2011-تلمسان-جامعة أبو بكر بلقايد –الماجستير في تسيير المالية العامة 
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  والودائع والكفاالت الضريبة على إيرادات الديون 
لى إيرادات الودائع والكفاالت والديون وجميع المنتجات األخرى، والديون العقارية تؤسس هذه الضريبة ع   

الممتازة والعادية، وكذا الديون الممثلة باألسهم والسندات العمومية وسندات القرض القابلة للتداول والودائع 
 والكفاالت نقدا والحسابات الجارية.

  :مباشرة غير الضرائب: ثانيا
 1 الغير مباشرة في:تتمثل الضرائب 

 ( الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاجT.U.G.P) 
في الجزائر  تتم والبيع التيالمحقق لعملية اإلنتاج  ورقم األعماليخضع الرسم الوحيد اإلجمالي عن اإلنتاج    

 أما جارية،التو لضريبة على األرباح الصناعية لالمهن التي تخضع  وكذا جميعتستفيد من إعفاء الرسم  والتي ال
 أو، الموادي الذات وعمليات التسليم وأشغال مؤسساتعملية البيع  ما يتعلق بمجال تطبيق هذا الرسم هو يمس

  ومقاول األشغالالمستوردة ألجل استعماالت المنتجين 
  الرسم الوحيد اإلجمالي عن تأدية الخدمات(T.U.G.P.S) 

 عود إنتاجه بصفة كلية إلى البلديات التي تحقق فيها إن هذا الرسم الذي يعتبر رسميا على النفقات ي   
تهلك في تس والمبيعات التيحيث يشمل كل المؤدون الخدمات بصفة عامة  واسع،هذا الرسم جد  ومجال تطبيق
  والسينمائية واأللعاب وكل أنواعالمسرحية  وعرض المشاهد وتجهيزات المنازلنفس المكان 

 التأمين. ومؤسساتك إضافة إلى خدمات البنو  التسلية،
 1991هيكل النظام الضريبي الجزائري بعد إصالحات ب الثالث: المطل

قام النظام الضريبي الجزائري بتغييرات مهمة، لمواكبة اإلصالحات االقتصادية،  1991انطالقا من عام    
يط وزيادة قصد تبسولمجاراة التحوالت التي يشهدها االقتصاد الدولي، وفي هذا الصدد أنشأت مجموعة ضرائب 

 فاعلية النظام الضريبي، تتمثل هذه الضرائب في:
  IRGالضريبة على الدخل اإلجمالي -1

صدر قانون جبائي ألغى مختلف انواع الضرائب المفروضة على المداخيل  1992ابتداء من سنة  حيث انه   
خل المكلف، اقتطاعها مباشرة من د والمسماة بالضريبة الدخل النوعية، حيث تم تأسيس ضريبة سنوية وحيدة يتم

لزامية ونهائية وبأسلوب عادل حيث أنها تتناسب مع  وهي تفرض على األشخاص الطبيعيين بصفة صريحة وا 
على الدخل الصافي تفرض الدخل اإلجمالي  .مداخيل ونشاطات االفراد االقتصادية إضافة إلى الوضع العائلي

                                                      

اليات تحصيل الضرائب في ظل اإلصالحات الجائية الجديدة "دراسة حالة قباضة الضرائب ورقلة -رويبح يعقوب  1

 33.34ص - 2012/2013-ورقلة–قاصدي مرباح  جامعة-مذكرة تخرج لشهادة الليسانس تخصص محاسبة-الضاحية"
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المهنية، عائدات المستثمرات الفالحية واإليرادات المحققة من ايجار  األرباح اإلجمالي للمكلف بالضريبة وكذا
 الملكيات المبنية وغير المبنية، عائدات رؤوس األموال المنقولة، والمرتبات واألجور والمعاشات والريوع العمرية.

  خصائص الضريبة على الدخلIRG 
 ل فيما يلي:تتميز الضريبة على الدخل بمجموعة خصائص تميزها تتمث        

  انها ضريبة سنوية: تقتطع سنويا من المداخيل المحققة خالل السنة، او خالل الشهر من مداخيل االجراء
 ومرتباتهم وفقا للسلم الشهري؛

 انها ضريبة وحيدة: أي انها تفرض مرة واحدة على مجمل المداخيل؛ 
 اص؛انها ضريبة شخصية: تطبق على دخل األشخاص الطبيعيين وشركات األشخ 
 انها ضريبة اجمالية: تشمل كل المداخيل الصافية من اجمالي المداخيل؛ 
 .انها ضريبة تصريحية: أي يجب على المكلف بالضريبة التصريح بمداخيله 
 األشخاص الخاضعون للضريبة 

تفرض هذه الضريبة على األشخاص الطبيعيين المقيمين بالجزائر او خارجها شرط ان يكون لهم مداخيل 
من قانون الضرائب المباشرة، كما يخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي  03تنص المادة جزائري كما مصدرها 

الشركاء في شركات األشخاص وشركاء الشركات المدنية المهنية أعضاء الجمعيات المساهمة الذين لهم مسؤولية 
  1تضامنية وغير محدودة فيها.

 IBSالضريبة على أرباح الشركات -2
 135الذي تطرق لها حيث عرفها من خالل المادة  1991هذه الضريبة في قانون المالية لسنة  تأسست     

من قانون الضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة على أرباح الشركات "تأسس ضريبة سنوية على مجمل 
 " 136المادة األرباح او المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من األشخاص المعنويين المشار الهم في 

  مجال تطبيق الضريبة 
فانه يخضع للضريبة على أرباح الشركات كل من، الشركات مهما كان شكلها  136حسب المادة       

وغرضها باستثناء شركات األشخاص والشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة باألسهم، المؤسسات 
 ي.والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجار 

 TVAالرسم على القيمة المضافة -3
مقارنة مع  ، اذ يقدم هذ النوع من الضرائب1992تبنت الجزائر الرسم على القيمة المضافة منذ أفريل       

لقيمة المضافة يعتبر الرسم على ا الضرائب على االستهالك األخرى البساطة والشفافية بالنسبة لإلدارة والمكلف،
 تخص العمليات ذات الطابع الصناعي، والتجاري والحرفي أو الحر.ضريبة عامة لالستهالك 

                                                      

  1 المادة 03- 07 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 1991.
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 1:ويتميز الرسم على القيمة المضافة بكونه
 ضريبة حقيقية: تخص استعمال المداخيل او االستهالك النهائي للسلع والخدمات؛ 
 ضريبة غير مباشرة: تدفع للخزينة بطريقة غير مباشرة من طرف المستهلك النهائي؛ 
 ة للقيمة: تحصل تبعا قيمة المنتجات وليس بالنوعية المنتجات؛الضريبة نسب 
  ضريبة مؤسسة حسب الية عمل الدفعات المجزئة: الرسم على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل

 لمنتج يطابق الرسم المحسوب سعر البيع للمستهلك؛
 عات او الخدمات المقدمة، الضريبة تتقف على الية الحسم: حيث يتم حساب الرسم الواجب على المبي

 ويطرح منه مبلغ الرسم، الذي تحملته المؤسسة ضمن التكاليف؛
 .ضريبة حيادية: هو رسم حيادي بالنسبة للمكلفين به قانونيا، الن من يتحمله هو المستهلك النهائي 
  مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة 

بيع واالعمال العقارية والخدمات من غير تلك الخاضعة يطبق الرسم على القيمة المضافة على العمليات ال   
للرسوم الخاصة، التي تكتسي طابعا صناعيا او تجاريا او حرفيا، ويتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتيادية او 
عرضية، ويطبق هذ الرسم مهما كان الوضع القانوني لألشخاص الذين يتدخلون في انجاز االعمال الخاضعة 

 2عيتهم إزاء جميع الضرائب األخرى، او شكل او طبيعة تدخل هؤالء األشخاص.للضريبة او وض

 على الجماعات المحلية الضرائبالمبحث الثالث: 
الضرائب المحلية في الجزائر تتكون من ضرائب محصلة لفائدة الجماعات المحلية دون غيرها، وضرائب    

الصندوق و لتي يتم تحصيلها لفائدة الجماعات المحلية مشتركة بين الدولة والجماعات المحلية، وايضا ضرائب ا
 المشترك للجماعات المحلية.

 المطلب األول: الضرائب المشتركة بين البلدية، الوالية، الصندوق المشتركة للجماعات المحلية
 الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية )البلديات، الواليات، الصندوق المشترك للجماعات تتمثل   

 المحلية( في الرسم على النشاط المهني وهذا بعد إلغاء ضريبة الدفع الجزافي:

 

 

                                                      

، 8، ص ص 2012منشورات وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة  1

9. http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/guides_ar/G_TVA_ar_2017.pdf     4-03-2017 13:59 

 .4نفس المرجع أعاله، ص  2
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 TAPالرسم على النشاط المهني 

، ليحل محل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري 1996أنشاء هذ الرسم بموجب قانون المالية لسنة    
ون الفراد والمؤسسات الذين يمارسوالرسم على الرسم التجاري غير المهني، حيث يتم فرض هذ الرسم على ا

  1انشطة تجارية او صناعية، وكذا أصحاب المهن الحرة. 

 2كما يلي: %2يوزع ناتج هذا الرسم بما مجموعه 

  ؛%0.59حصة الوالية 
  ؛%30حصة البلدية 
 0.11 .الصندوق المشترك للجماعات المحلية%  

ناتج عن نشاط لنقل المحروقات بواسطة االنابيب فيما يخص رقم االعمال ال %3غير ان القيمة ترتفع الى    
 ,يتم توزيعه كما يلي :

  ؛ %0.88حصة الوالية 
 ؛ %1.96 حصة البلدية 
 0.16  الصندوق المشترك للجماعات المحلي%.  
 ويتم توزيعه كما يلي : %1اما فيما يخص نشاط اإلنتاج فأن هذ الرسم ينخفض الى   

  ؛ %0.29حصة الوالية 
 ؛ %0.66 حصة البلدية 
 0.05  الصندوق المشترك للجماعات المحلية%. 

 .%2فيما يخص نشاط البناء واالشغال العمومية والري، تحدد نسبة الرسم ب    

 المطلب الثاني: الضرائب المفروضة لصالح البلديات دون سواها

: اوالير:طهفي الرسم العقاري ورسم الت تخصص لصالح البلديات جملة من الضرائب دون سواها تتمثل   
هر رسم سنوي أسس لفائدة البلديات يتضمن الرسم على العقارات المبنية والرسم على العقارات :العقاري الرسم

 3الغير المبنية حيث يخضع للرسم العقاري على األمالك المبنية:

 المنشآت المخصصة إليواء األشخاص والمواد او لتخزين المنتجات؛ 

                                                      

العامة، المبادئ العامة وتطبيقاتها في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر يلس شاوش بشير، المالية  1 

 177، ص2013

 ،2017 نشرة الجزائر، المماثلة، والرسوم المباشرة الضرائب قانون للضرائب، العامة المديرية المالية، وزارة منشورات 2 

  http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_Ar_lf2017.pdf .57ص

 .2015من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سنة  249المادة  3

http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_Ar_lf2017.pdf
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 ي محيط المطارات الجوية والموانئ والمحطات السكك الحديدية ومحطات المنشآت التجارية الكائنة ف
 الطرقات، بما فيها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات للصيانة؛

 ارضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع األرضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها وال يمكن االستغناء عنها؛ 
 لالستعمال التجاري او صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضاعة  األراضي غير المزروعة، والمستخدمة

 وغيرها من األماكن، من نفس النوع، سواء كان يشغلها المالك او يشغلها اخرون مجانا او بمقابل.
 1اما الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية فيفرض على:   

 ضعة للتعمير؛األراضي الكائنة في القطاعات العمرانية القابلة والخا 
 المحاجر والمناجم؛ 
 .األراضي الفالحية 

 التطهيري الرسم: ثانيا

يحصل هذا الرسم لفائدة البلديات الذي كان يتكون من رسم رفع القمامة المنزلية والرسم الخاص بالصب في    
 المنزلية قمامة، حيث تدفع قيم الرسم رفع ال1994المجاري الملغى من الضرائب المباشرة بموجب قانون المالية 

 2من طرف المالك او المنتفع، او المستأجر الذي يمكن ان يكلف مع المالك بدفع الرسم سنويا بصفة تضامنية.
 3وتحدد قيمة الرسم كما يلي:

  دج على كل محل ذو استعمال سكني؛1500دج و 1000ما بين 
  رفي او ما شابهه؛دج على كل محل ذو استعمال مهني او تجاري او ح 12000دج و 3000ما بين 
  دج على كل ارض مهيأة لتخييم والمقطورات؛ 23000دج و 8000ما بين 
  دج على كل محل ذو استعمال صناعي او تجاري او حرفي او ما شابهه،  130000دج و20000ما بين

 ينتج كمية نفايات تفوق األصناف المذكورة أعاله.
 اإلقامة: رسم: ثالثا

ات او مجموع البلديات المصنفة كمحطات سياحية او مناخية او حمامات معدنية هو رسم يؤسس لفائدة البلدي   
تأشيرة  نسياحية مختلطة, يطبق هذ الرسم على األشخاص غير المقيمين داخل البلدية وعلى الذين ال يملكو 

احد, و إقامة ,اذ يجب عليهم دفع رسم عقاري للبلدية المعنية , ويؤسس هذ الرسم على الشخص و على اليوم ال
دج على العائلة ,غير ان هذ الرسم يعفى منه المستفيدون من تكلفة صناديق  100دج وال تتجاوز 60تفوق  وال

                                                      

 .2015 لسنة مماثلةال والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 13 المادة بموجب معدلة 261 المادة 1

 .2015 سنة المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من مكرر 263و 263 المادة 2

 .2015 سنة المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 2 مكرر 263 المادة  3
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الضمان االجتماعي و المجاهدون و ارامل الشهداء ,ويتم تحصيل هذ الرسم عن طريق أصحاب الفنادق 
 1ليتهم الى امين خزينة البلدية.,أصحاب المحالت المستعملة إليواء المعالجين ,والسواح ويدفع تحت مسؤو 

 المطلب الثالث: الضرائب المشتركة بين الدولة والجماعات المحلية
 :عقارية ريوع صنف اإلجمالي الدخل على الضريبة: أوال

تندرج المداخيل الناتجة عن ايجار العقارات المبنية او أجزاء منها، وكذا ايجار كل المحالت التجارية او    
المجهزة بعتادها، إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية او تجارية او حرفية او مستثمرة الصناعية غير 

فالحية او مهنية غير تجارية وكذا تلك الناتجة عن عقد عقارية في تحيد الدخل اإلجمالي المعتمد كأساس في 
نف الجمالي، في صتحديد الضريبة على الدخل اإلجمالي المعتمد كأساس في فرض الضريبة على الدخل 

 2المداخيل العقارية.

يتكون األساس الضريبي المعتمد في العقد العقاري من القيمة اإليجارية المحددة استنادا الى السوق المحلية    
كذلك تندرج في صنف الريوع العقارية اإليرادات الناتجة عن التنظيم، او حسب المقاييس المقررة عن طريق 

من  تخضع المداخيل المتأتية االفالحية، كمنية بمختلف أنواعها، بما فيها األراضي ايجار المالك غير المب
 كني، للضريبة على الدخل اإلجمالي بنسبة:اسايجار المدني ألمالك العقارية ذات استعمال 

 7% محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسية من مبلغ االيجار اإلجمالي، بالنسبة لمداخيل المتأتية من ،
 الجماعي؛ر السكنات ذات االستعمال ايجا

 10% محررة من الضريبة، تحسب هذه النسبة من مبلغ االيجار اإلجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من ،
 الجماعي؛ايجار السكنات ذات االستعمال 

 15% محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسبة من مبلغ االيجار اإلجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية ،
من ايجار المحالت ذات االستعمال التجاري او المهني، كما يطبق هذ المعدل على العقود المبرمة مع 

 الشركات؛
يوم  30يؤدي مبلغ الضريبة المستحق لدى قباضة الضرائب المتواجدة في مكان العقار في اجل أقصاه    

 لي:مالي صنف ريوع عقارية كما يابتداء من تاريخ تحصيل االيجار، ويوزع حاصل الضريبة على الدخل اإلج

 50%  الدولة؛لفائدة ميزانية 
 50%  .لفائدة البلديات 
 

                                                      

 .11ص م، 2008 يوليو 27 ،42 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة 1

2 http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-08-33-43/2014-06-01-10-46-02  اطلع عليم ،

 .15:31  04/03/2017خالل: 

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-08-33-43/2014-06-01-10-46-02
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 :األمالك على الضرائب: ثانيا

تفرض على الشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة ألمالكهم الموجودة بالجزائر    
الجزائر، ب جبائي بالجزائر، بالنسبة ألمالكهم الموجودةالطبيعيون الذين ليس لهم مقر  او خارجها. او األشخاص

 1وتحسب الضريبة على األمالك كما يلي: 

 0%  دج؛ 100.000.000بأنسبة لقسط القيمة الصافية من األمالك الخاضعة للضريبة الذي يقل عن 
 0.5%  الى  100.000.00بأنسبة لقسط القيمة الصافية من األمالك الخاضعة للضريبة من

 دج؛ 150.000.000
 0.75%  الى  150.000.001بأنسبة لقسط القيمة الصافية من األمالك الخاضعة للضريبة من

 دج؛250.000.00
 1%  الى  250.000.001بأنسبة لقسط القيمة الصافية من األمالك الخاضعة للضريبة من

 دج؛ 350.000.000
 1.25%  الى  350.000.001من بأنسبة لقسط القيمة الصافية من األمالك الخاضعة للضريبة

 دج؛450.000.00
 1.75%  دج. 450.000.000بأنسبة للقسط القيمة الصافية من األمالك الخاضعة للضريبة الذي يفوق 

 2توزع الضريبة على األمالك كما يلي:   

 60% لميزانية الدولة؛ 
 20% ميزانية البلديات؛ 
 20% .الصندوق الوطني للسكن 
 

 : TFU يدةالوح الجزافية الضريبة: ثالثا

هي ضريبة وحيدة تحل محل الضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة على أرباح الشركات، وكذا الرسم    
الضريبة الجزافية الوحيدة األشخاص  لنضامويخضع   3على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني.

غير  اعيا او تجاريا او حرفيا او مهنةالطبيعيون او المعنويون والشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صن

                                                      

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 8مكرر  281المادة  1

 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. من 282المدة  2

 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 282المادة  3
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يخضع لهذه الضريبة،  ادج(، كم30.000.000تجارية، الذين ال يتجاوز القم أعمالهم ثالثين مليون دينار)
 1المستثمرون الذين يمارسون مشاريع، والمؤهلون لالستفادة من الدعم.

بالنسبة لألنشطة  % 12السلع، و بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع% 5يحدد معدل الضريبة الجزافية ب    
 2األخرى.

 3توزع الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي:   

  :؛%40.25ميزانية البلدية 
  ؛%0.5غرفة التجارة والصناعة 
 ؛%0.24والمهن  ةغرفة الصناعات التقليدي 
   ؛%0.01الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية 
  للجماعات المحلية  الصندوق المشترك ؛%5الواليات  ؛%40البلدياتFCCL  5%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1مكرر  282المادة  1

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 4مكرر  282المادة  2

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 5مكرر  822المادة  3
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 خالصة 

ستخلص ان الضرائب تختلف حسب الزاوية التي ينظر لها منها كما تتميز بمجموعة مما استعرضنا ن   
خصائص تجعل منها أداة فعالة في يد الدولة لتحقيق أهدافها في شتى المجاالت، االمر الذي يفرض على 

ضريبي، ولتحديد النظام الضريبي المالئم وجب على المشرع  الدولة صياغة هذه الضرائب في شكل نظام
 مراعات األهداف المراد تحقيقها والوسائل المستخدمة لبلوغ ذلك الهدف.

الكفاءة الذي لم يكن ب ان الجزائر خالل فترة التسعينات أدخلت تعديالت هيكلية على نظامها الضريبي   
 عالم، من انهيار للنظام االشتراكي وسيطرة الرأسمالية باالستعانةاللمواكبة التطورات التي تحدث في  المطلوبة

بالصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية، كذا التغيرات الداخلية من تراجع ألسعار البترول وارتفاع 
لة، عدا الضريبي ليصبح أكثر نظامالمكونات المديونية الخارجية، االمر الذي فرض عليها القيام بإصالحات ل

 .فاعلية ومردودية

ا واالستمرار أهدافه بتحقيق لها تسمح الضريبية التي المالية بالوسائل المحلية تزود الجماعات ان نجدكما    
 .اما ان يعود ايرادها كليا للجماعات المحلية او تشترك فيها الدولة مع الجماعات المحليةفي نشاطها، بحيث 
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اسة التطبيقية لتأثير التحصيل در 
 ادرار بلديةالضريبي على ميزانية 
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 تمهيد

من اجل فهم الدور الذي يلعبه التحصيل الضريبي في تمويل ميزانية الجماعات المحلية على ارض الواقع،     
لتحصيل ا ارتأينا من خالل الفصل الثالث و هو الجانب التطبيقي في الدراسة تسليط الضوء على عمليات

لف من تحصيل حقها الضريبي و يتمكن المكباعتبارها هي اهم عملية، حيث من خاللها تتمكن ادارة الضرائب 
بالضريبة من دفع مستحقاته الضريبية و ابراء ذمته، كما ان المصلحة الخاصة بقبض ما يدفعه المكلفون هي 

ييرها ئيه و الطرق التي تتبعها في سبيل تسقباضة الضرائب، و من اجل االلمام بكيفية سير المصالح الجبا
لعملية التحصيل الضريبي البد من تقديم مديرية الضرائب لوالية ادرار من نشـأتها و مهامها و مختلف التفاصيل 

 : المتعلقة بها، اضافة الى تأثيرها على ميزانية الجماعات المحلية حيث قسمنا هذا الفصل الى

 ؛ادرار لديةلمحة عن ب :المبحث االول  
 يرادات بلدية ادرار من  :يالمبحث الثان  ؛2015الى  2011تحليل نفقات وا 
 دراسة الحصيلة الضريبة :المبحث الثالث. 
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 ادرار ببلدية لمحة عنالمبحث األول: 

 بلدية ادرارالمطلب األول: التعريف ب

از به من تجاري والصناعي لما تمتالالثقافي نشاطه عاصمة إقليم توات، فهي بذلك مركز "تعتبر بلدية ادرار 
ضاربة في القدم ال لزوايالوالتي من بينها انتشار الوعي الثقافي الديني نتيجة لتلك  .مؤهالت تساعد في ذلك
، يحدها 68رالنيجرة كمالي و واعتبارها نقطة وصل بين الجزائر والدول اإلفريقية المجاو  كزاوية الشيح محمد بلكبير

كلم  633ومن الجنوب بلدية تيمي، ومن الشرق بلديو تمنطيط، وغربا بلدية بودة، وتبلغ مساحتها شماال سبع، 
 القصور عدد وتضم .سنة نسمة 85.650 م الى 2016 سنةسكان البلدية حسب احصائيات  عددمربع وبلغ 

 ."وتينيالن قنمرا اوقديم، بربع، ادغا، اونقال، أوالد اوشن، أوالد علي، وأوالد وسط أدرار كل من هيو

 

 لبلدية ادرارالهيكل التنظيمي : المطلب الثاني

 مما يلي: الهيكل التنظيمي لبلدية ادرار يتكون

تنشيط  مكتب والمداوالت، المجلس أمانة مكتب وهي فرع ثالثة من وتتكون العامة: األمانة مصلحة -1
امة الع األمانة مهام تمثلوت البلدي. األمن مساعد ومكتب المنازعات مكتب األرشيف، مكتب المصالح،

 وفروعها في القيام بتنفيذ المداوالت، إعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، تبليغ محاضر وقرارات
 التنسيقو  اإلدارية وتنظيمها المصالح على الرقابة إقامة الوصية، للسلطة البلدي الشعبي المجلس ومداوالت

 بينها. فيما
 ةالمصلح اإلحصاء. ومكتب اآللي األعالم مكتب مكتبين من وتتكون واإلحصاء: المعلوماتية مصلحة -2

 السكان. بالمهمة إحصاء
تشرف هذه و  والتقاعد التكوين ومكتب المستخدمين مكتب وهما مكتبين من تتكون المستخدمين: مصلحة -3

 المصلحة على تسيير المستخدمين، التكوين والتحسين مستوى المستخدمين واالمتحانات.
 م هذهوتقو  الممتلكات ومكتب اإليرادات مكتب وهما مكتبين من ويتكون رادات والممتلكات:مصلحة اإلي -4

 وصيانة. تنازل شراء، بيع، من البلدية بممتلكات يتعلق ما كل بمتابعة المصلحة
هذه  وموتق التعمير، أدوات ومكتب العمران مكتب مكتبين وهما من وتتكون التقنية: العمليات مصلحة -5

 ي،األراض مخططا تشغل متابعة الهدم، قرار المخالفة، محضر الفوضوية، البناءات بعةالمصلحة بمتا
شهارها اإلدارية العقود تسجيل  المياه وصرف المياه والغاز إيصال رخص تقديم الحيازة، شهادات ومنح وا 

                                                      

، محمد باي بلعالم، الحلة العليا الى منطقة توات لذكر بعض االعالم و االثار و المخطوطات و العادات و ما يربط توات من جهات، دار هومة 68
 .47، ص2005
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  متابعة  اللخ  نم  تهم البليدة التي المشاريع اقتراح بالبليدة، الخاصة العقارية االحتياطات القذرة إحصاء
 األشغال اقبةمر  لمختلف المشاريع،  التقنية  البطاقات  إعداد  المشاريع،  متابعة  التنمية،  لواقع  ميدانية
 لمختلف بالشر  مياه المقترحة، إيصال المشاريع المختلف والتقنية الهندسية بالدراسات القيام المنجزة،
 دارسوالم العمومية المقابر والحدائق صيانة القمامة، عرف الشوارع، وتنظيف الطرقات ترميم المناطق،
  بمناسبة  ءواألضوا والالفتات باألعالم الوطنية المدينة تزيين العمومية، اإلنارة وشبكات القنوات ومختلف
 راسةح الصيف، فصل في الضارة خصوصا    الحشرات  مكافحة  بعمليات  القيام  الوطنية،  األعياد
 الكوارث حالة في التدخل للبلدية، ابعةالت الهيئات مختلف

 ثل مهاموالملحقات وتتم والسجالت الميزانية ومكتب النفقات مكتب مكتبين، من تتكون المالية: مصلحة -6
 المداوالت،الملحقات و  جميع مع دارياإل والحساب واإلضافية األولية الميزانية بإعداد القيام في المصلحة هذه

 مالحق. تحرير من عهايتب الميزانية. وما وتنفيذ
هذه  اممه وتتمثل االنجازات متابعة ومكتب الصفقات مكتب هما مكتبين من تتكون البرامج: مصلحة -7

 المصلحة في متابعة كل اإلعمال المتعلقة بالصفقات مثل اإلشهار، استالم ملفات المشاركة في الصفقات،
الصفقات، ب السجالت الخاصة على إلشرافو  الصفقات إبرام المؤقت، المنح العروض، تقييم األظرف، فتح

 البلدية. بها تقوم التي األعمال جميع انجاز متابعة بكل قيامها إلى إضافة
ومكتب  المنقولة الممتلكات ومكتب الصيانة مكتب وهي مكاتب ثالثة من تتكون العامة: الوسائل مصلحة -8

 المخزونات. في تسيير المصلحة هذه دور ويتمثل المخزونات، تسيير
التنمية الريفية، و  الفالحة ومكتب السكن مكتب مكتبين من يتكون :الريفية والتنمية الفالحة السكن، مصلحة -9

 من يدينالمستفالقوائم  كإعداد باإلسكان المرتبطة المشاكل جميع معالجة في المصلحة هذه دور ويتجسد
 انبج يخص اما فيما كوارث وقوع حالة في المتضررة السكنات إحصاء إلى إضافة االجتماعية السكنات
 بتجسيدها. كفيلةوالمالية ال التقنية المساعدات بمنحها الريفية التنمية بتشجيع تقوم فهي الريفية التنمية

قافة الث مكتب هما مكتبين من المصلحة هذه تتكون والشغل: اإلعالم الرياضية، الثقافة، مصلحة -10
 شيط وتدعيمتن مهمة المصلح هي هذه بها تقوم التي مهامال أهم بين ومن والشغل، اإلعالم ومكتب والرياضة

 لمجتمعاتبين ا الثقافي الوعي انتشار على تساعد شانها من التي والرياضية الثقافية الجمعيات جميع
 البلدية. أحياء بين تنظم التي الرياضية األنشطة على إشرافها إلى إضافة المحلية،

 المدنية والشرطة الحالة مكتب من وتتكون االجتماعية: والشؤون العامة والشؤون التنظيم مصلحة -11
 اء. تعتبرواإلحص االنتخابات وفرع الحالة المدنية فرع التنظيم، فرع وهي فروع ثالث من ويتكون العامة:

 وتسجيلها لزواجا عقود التالية: إبرام بالمهام يقوم المواطنين إذ مع تعمل أكثر له التابعة والفروع المكتب هذا
في سجل المواليد، تسجيل الوفيات، استخراج شهادات الزواج  الجدد المواليد تسجيل الزواج، عقود جلس في

 لتسجيلا الوثائق، على المصادقة العمل، وعدم واإلقامة العائلية والطالق والوفاة، استخراج بطاقات الحاالت
 يشرف لعامة:ا والشؤون التنظيم مكتب. االنتخابية البطاقات تصحيح والشطب منها، االنتخابات قوائم في
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 وتنشيط ةمراقب القمامة، وجمع الصحي الصرف الشرب وشبكة مياه مراقبة التالية: اإلعمال على المكتب هذا
 الخاصةو  العمومية المؤسسات في والنظافة الصحة حفظ متابعة ومراقبة واألوبئة، اإلمراض مكافحة أعمال

 الحصول في نالراغبي المواطنين ملفات استقبال والحرفيين، لتجارا التلقيح، إحصاء أعمال تنظيم والتجار،
 الفواكه،و  الخضر ومحالت أكشاك وضع رخص منح فالح، شهادة طلب ملفات الحرفي استقبال بطاقة على
 تسجيل سنة، 18سن يبلغون الذين الوطنية الخدمة شباب إحصاء مؤقتا ، مساحات رخص لكراء منح

 طرفا البلدية ونتك والتي فيها المتنازع القضايا جميع متابعة فريضة الحج، ديةتأ في المواطنين الراغبين
 المهام على كتبالم هذا يشرف االجتماعية: الشؤون مكتب والرياضية. الثقافية األنشطة ونشيط فيها، متابعة

المسنين  ،يتامىالمحرومين، ال األطفال األرامل، مثل المعوقين، المكفوفين، المعوزة الفئات التالية إحصاء
عداد رواتب المشتغلين ضمن  االجتماعية الشبكة وا 

 ء، مكتبالخضرا والمساحات النظافة مكتب وهي مكاتب ثالثة من وتتكون المختلفة: الشبكات مصلحة -12
 لحةهذه المص بها تقوم التي المهام والغاز، أما العمومية واإلنارة الطرقات مكتب شرب، المياه شبكات
 االهتمامالخضراء و  المساحات تسيير إلى إضافة المنزلية القمامة رفع على عملية افاإلشر  في فتتمثل
 الطرق انةصي إضافة إلى العمومية اإلنارة وصيانة انجاز على واإلشراف الصحية والصرف المياه بشبكات
 المتهرئة.
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يرادا  2015الى  2011ات بلدية ادرار من لمبحث الثاني: تحليل نفقات وا 

 والتيحليلها سنقوم بت التي ميزانية البلدية من خالل البياناتالنفقات واإليرادات في سنقوم بدراسة تطور    
 ادرار.بلدية لمصلحة المالية للعليها من الحساب اإلداري  ناتحصل

 دراسة النفقات المطلب االول:
 أوال: نفقات التسيير

 المؤسسة هاالتسيير تستعمل نفقات ان حيث ادرار، لبلدية يزوالتجه التسيير نفقات من كل دراسة سنحاول   
 للمجتمع. خدمات تقدم التي لمصالحها الحسن السير اجل من

                                              2015الى  2011نفقات التسيير من  : تطور1جدول رقم 

 2015-2014-2013-2012-2011: ادرار لبلدية اإلداري سابالح على اعتمادا الطالبين أعداد من: المصدر

 2011 2012 2013 2014 2015 

 81037126,72 86515006,37 76771722,51 107977265,56 61165724,17 سلع ولوازم

اشغال 
 وخدمات

43509357,23 57766134,25 77255262,50 71779792,41 80074005,22 

مصاريف 
 التسيير العام

7595827,11 

 

9657183,07 14139632,55 28853835,59 10888554,79 

مصاريف 
 المستخدمين

190823150,61 220496765,68 256368871,93 253123290,90 337022831,00 

 40796789,80 49845201,75 19686689,96 27834940,00 32958249,10 منح واعانات

مساهمات 
وحصص 
 للغير

23305543,86 24567396,56 27216556,73 17854000,00 22659978,21 

أعباء 
 استثنائية

34291219,62 151560020,77 27285458,97 - - 

أعباء 
السنوات 

 ابقةالس

40768,07 - 4365644,40 - 4928880,74 

اقتطاع 
لنفقات 
التجهيز 
 واالستثمار

159042300,62 117073771,03 115345802,00 159861546,77 110264532,29 

 736450467,10 592139879,27 618435641,55 759721252,66 563954372,06 المجموع 
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                                               نسبت نفقات المستخدمين واقتطاع نفقات التجهيز الى نفقات قسم التسسير: 2جدول رقم 

 النسبة التجهيز لنفقات اقتطاع النسبة نفقات المستخدمين نفقات قسم التسيير السنوات

2011 563954372,06 190823150,61 34% 159042300,62 28% 

2012 759721252,66 220496765,68 29% 117073771,03 15% 

2013 618435641,55 256368871,93 41% 115345802,00 19% 

2014 592139879,27 253123290,90 43% 159861546,77 27% 

2015 736450467,10 337022831,00 46% 110264532,29 15% 

 2015-2014-2013-2012-2011: ادرار لبلدية اإلداري الحساب تجميع على اعتمادا الطالبين أعداد منالمصدر: 

 : تطور نفقات التسيير 1الرسم البياني رقم  

 
 2اعتمدا على الجدول  الطالبينعداد المصر: من ا

لية تسجل مجموع نفقات التسيير خالل ، نالحظ انه بصفة اجما1، والرسم البياني 2و 1 من خالل الجدول   
مليون دينار ســـــــنة  736الى  2011مليون دينار ســـــــنة  563فترة الدراســـــــة تطورا مســـــــتمر حيث ارتفعت من 

2015. 

تحتل نفقات المســتخدمين أكبر نســبة في نفقات التســيير، حيث تمتاز باالرتفاع مقارنتا بباقي النفقات، حيث    
بما قيمته  %46لترتفع الى  %34دج أي ما نســـبته 190823150,61ته ما قيم 2011ســـجلت البلدية ســـنة 
تى في شــــــ العمال عديد تســــــتخدم دج، يعود هذ االرتفاع كون البلدية ولتســــــيير مصــــــالحها،337022831,00

المجالت بشكل دائم ومؤقت، مثل الحراس في المدارس االبتدائية وعمال النظافة والعمال المهنيين، اما الزيادة 
 األجور فيعود سببها الى التوسع العمراني في البلدية وبالتالي انشاء مرافق تابعة لها. في كتلة
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كما نالحظ ان النفقات الموجهة لقســم التجهيز واالســتثمار تشــغل نســبة مهمة من نفقات قســم التســيير التي    
وذلك لتمويل وتســـــديد  ، االمر الذي يدل على االهتمام الكبير بهذا الجانب%20تمثل في المتوســـــط ما معدله 
 حاجاتها باالعتماد على نفسها.

 أعباء، ائيةاستثن أعباءاما باقي نفقات التسيير من مصاريف التسيير العام، اشغال وخدمات، سلع ولوازم،    
...الخ، فترتبط بحجم نشاطات البلدية بعالقة طردية، أي كلما زادت للغير وحصص مساهمات ،السابقة السنوات

 ية كلما زادت احتياجها لألموال، ولعكس صحيح.نشاط البلد

 ثانيا: نفقات التجهيز واالستثمار

 2015الى  2011: تطور نفقات التجهيز واالستثمار خالل الفترة 3الجدول 

 2011 2012 2013 2014 2015 

أمالك عقارية 
 ومنقولة

32528397,54 161975454,04 4647532,50 29304812,45 81845084,74 

جديدة اشغال 
 وتصليحات

217683166,75 344832414,41 214248041,82 440398945,98 568721219,13 

 650566303,87 769703758,43 218895574,32 506807868,45 250211564,29 المجموع

 2015-2014-2013-2012-2011ادرار :اعتمادا على الحساب اإلداري لبلدية  الطالبينالمصدر: من أعداد 

 2015الى  2011شغال والتصليحات من: تطور نفقات التجهيز واالستثمار ونفقات اال2ياني رقم الرسم الب
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، يتضح لنا جليا التنامي المستمر للنفقات قسم التجهيز واالستثمار، 2والرسم البياني  3من خالل الجدول    
ألشغال والتصليحات الكبرى، شراء العقارات، األثاث والمعدات فالموارد الموجهة وعموما توجه هذه النفقات ل

 لألشغال تؤدي الى الزيادة في ممتلكات البلدية والتجهيزات المختلفة الدائمة كالسكنات والمحالت التجارية.

قات، والتهيئة الطر ان نفقات قسم التجهيز لبلدية ادرار تتمثل في األساس في االشغال، التي توجه إلنشاء    
العمرانية، النظافة، الصحة والتعليم، اما اإلصالحات الكبرى فتوجه لصيانة وترميم المدارس االبتدائية، مقرات 

 المجلس الشعبي البلدي، وغيرها من مرافق البلدية.

 المطلب الثاني: دراسة االيرادات

ذب مرتفعة عموما، ولو انها تشهد بعض التذب من خالل دراستنا للنفقات البلدية، يتضح لنا انها النفقات   
خالل السنوات االخيرة، لذلك وجب على البلدية توفير إيرادات تمول بها النفقات المتزايدة، لذلك سنقوم بدراسة 

 االيراد ومدى تغطيتها للنفقات.  

 أوال: إيرادات قسم التسيير

 2015الى  2011: تطور إيرادات قسم التسيير من4جدول رقم 

 2011 2012 2013 2014 2015 

منتوجات 
 االستغالل

12387000,00 1032500,00 1206000,00 966300,00 660000,00 

ناتج األمالك 
 العمومية

45339618,37 27796373,68 38976811,22 42363798,76 33128854,89 

تحصيالت 
 واعانات

212909318,17 303268531,97 202561216,09 170836937,02 232598772,67 

 - - 3000000,00 - - تقليص االعباء

ممنوحات 
الصندوق 
 المشترك 

156866556,00 

 

140955065,00 

 

144917977,00 143634951,00 155188439,00 

 

ضرائب غير 
 مباشرة

19941044,91 25682924,19 31746328,99 33288474,38 33788986,37 

 553305790,14 415167018,10 285418358,64 293624777,42 228597120,54 ضرائب مباشرة

 25907154,74 887804,29 1139072,06 4227775,00 7173925,88 ناتج استثنائي

ناتج السنوات 
 السابقة

64838711,49 155665568,85 214862035,22 305755577,52 525460749,24 

 1560038747,05 1112900861,07 923827799,22 952253516,11 563954372,06 المجموع
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 2015-2014-2013-2012-2011ادرار :اعتمادا على الحساب اإلداري لبلدية  الطالبينالمصدر: من أعداد 

 2015الى  2011سم التسيير خالل مننسب اهم إيرادات ق :5جدول رقم 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 %2 %3 %3 %3 %3 ضرائب غير مباشرة

 %35 %37 %31 %31 %40 ضرائب مباشرة

 الصندوق ممنوحات
 المشترك

28% 15% 16% 13% 10% 

 %15 %15 %22 %32 %38 واعانات تحصيالت

 6الجدول اعتمادا على  الطالبينعداد االمصدر: من 

 ايراد قسم التسيير مكونات اهم : تطور3الرسم البياني رقم 

 

 4الجدول اعتمادا على  الطالبينعداد االمصدر: من 

، يتضح لنا ان إيرادات قسم التسيير لبلدية ادرارا في تزايد 3والرسم البياني  5-4قم من خالل الجدول ر    
مليار دينار، وهذا ناتج عن اتساع  1.56الى  2011مليون دينار سنة  563مستمر، حيث انتقلت من حوالي 

 نشاط البلدية وتعدد مجاالت تدخلها.

يث ة تمثل القيمة األكبر بين مختلف إيرادات التسيير، حنالحظ ان الضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشر    
 2012، ما يدل على انها غير ثابتت وتشهد بعض التذبذب، خصوصا بين %43و %34تتراوح نسبتها بين 

 ، لكن على العموم فإن قيمتها في تزايد مستمر خالل فترة الدراسة. 2013و
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من ايراد التسيير على مدى فترة الدراسة، ففي سنة  %8ز اما مداخيل الممتلكات وناتج االستغالل لم تتجاو    
دج 12387000,00دج من مداخيل الممتلكات في نفس الفترة سجلت 45339618,37سجلت البلدية  2011

من ناتج االستغالل ما يعني عدم تحقيق المنفعة المرجوة من هذا المورد الهام، االمر الذي يفسر على انه سوء 
  استغالل للممتلكات.

أما باقي اإليرادات فنالحظ ارتفاع نسبة ناتج أعباء السنوات المالية السابقة بنسب متزايدة، التي تمثل مداخيل    
لم تحصل في وقتها المحدد نتيجتا لتماطل مصالح البلدية في تحصيلها، كما نالحظ اثبات حصة ممنوحات 

 . %16،4الصندوق المشترك للجماعات المحلية في حدود 

 إيرادات قسم التجهيز واالستثمار ثانيا:

 واالستثمار : تطور إيرادات قسم التجهيز6 الجدول رقم   

 2011 2012 2013 2014 2015 

الفائض 
 المرحل

96303183,36 253127595,04 275757260,71 425075014,16 459038448,54 

 599601554,70 503667192,81 367411341,93 529205532,05 406712383,58 تزويدات

أمالك 
عقارية 
 ومنقولة

323592,39 232002,07 523717,19 - 542149,22 

 1059182152,46 928742206,97 643692319,83 782565129,16 503339159,33 المجموع

 2015-2014-2013-2012-2011ادرار :اعتمادا على الحساب اإلداري لبلدية  الطالبينعداد االمصدر: من 

2015الى  2011خالل  واالستثمار التجهيز قسمل المكونة إيرادات اهم تطور: 4 مرق البياني الرسم

 
 6 الجدول على اعتمدا الطالبين اعداد من: المصر
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نالحظ ان إيرادات قسم التجهيز واالستثمار في تزايد مستمر على  4والرسم البياني رقم  8من خالل الجدول    
مليار دينار سنة  1.05الى حوالي  2011سنة دينار مليون  503طول فترة الدراسة حيث ارتفعت من حوالي 

، ويعود هذا االرتفاع أساسا الى ارتفاع الفائض المرحل من السنوات السابقة نتيجة تأخر في انجاز 2015
كونها  لتجهيزا إيرادات مشاريع التجهيز لبلدية ادرار، كما ان اقتطاع من نفقات االستثمار في ارتباط إيجابي مع

ساهم في رفع حصيلة إيراداتها، االمر الذي يعبر عن قدرت البلدية على تمويل نشاطها دون اللجوء الى ت
 القروض او مختلف االعانات.
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 دراسة الحصيلة الضريبية : الثالثالمبحث 

 اإليرادات مع الضرائب المطلب األول: مقارنة

 2011 نم إيرادات قسم التسيير، وكذا إيرادات قسم التجهيز ،اتدااليرا مجموعنسبة الضريبة في : 7 رقم جدول
 2015 الى

 2011 2012 2013 2014 2015 

إيرادات 
 التسيير

563954372,06 952253516,11 923827799,22 1112900861,07 1560038747,05 

 %38 %40 %34 %35 %44 النسبة

اقتطاع 
لنفقات 
 التجهيز

159042300,62 117073771,03 115345802,00 

 

159861546,77 110264532,29 

 %19 %36 %36 %37 %64 النسبة

 2015-2014-2013-2012-2011ادرار :اعتمادا على الحساب اإلداري لبلدية  الطالبينالمصدر: من أعداد 

 2011 كل من قسم التسيير وقسم التجهيز خالل الفترة من إيرادب الضرائب مقارنة االيراد: 5 رقم البياني الرسم
 2015الى 
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، نالحظ ان االيراد الجبائي يمثل اهم وأكبر مصدر تمويلي لميزانية 5 والرسم البياني 7من خالل الجدول    
 %44و %34البلدية االمر الذي يظهر جليا عند مقارنتها مع ايراد قسم التسيير حيث ان نسبته تتراوح بين 

 وهي نسبة جد مهمة بالنظر لحجم االيرادات قسم التسيير.

كما يتبين لنا ان هنالك عالقة طردية بين االيراد الجبائي واقتطاع نفقات التجهيز واالستثمار، أي كلما كان    
 لااليراد الجبائي كبير كلما ارتفع االقتطاع لنفقات التجهيز واالستثمار والعكس صحيح، لذلك فالجباية تمث

 متغير حاسم بالنسبة لالقتطاع الموجه لنفقات التجهيز واالستثمار.

 المطلب الثاني: مكونات االيراد الضريبي 

 2015 الى 2009 من الفترة خالل عناصر االيراد الجبائي تطور: 8 رقم جدول

 2011 2012 2013 2014 2015 

الرسم على 
القيمة 
 المضافة

16381063,91 21460886,19 27216587,99 23676543,38 26306883,37 

 

 6 7 8 5 0.4 

 - 181500,00 - - - رسم الذبائح

 - - - - - رسم االقامة

 115500,00 122000,00 14400,00 151000,00 13300,00 رسم الحفالت

 222686,60 766035,94 570870,41 609430,12 664366,01 الرسم العقاري

 - - - - - رسم التطهير

الرسم على 
النشاط 
 المهني

221114548,02 281742375,76 272605832,55 

 

393666861,66 536615392,53 

 

الضريبة 
الجزافية 
 الوحيدة

3525,00 156893,29 55700,80 38207,00 13920760,98 

 1341055,90 11307922,41 12185954,88 11116078,25 6814681,51 ضرائب اخرى

 7366603,00 9308431,00 4385741,00 4071038,00 2866981,00 رسوم اخرى

 587094776,5 448455705,84 317164687,63 319307701,61 247978165,45  المجموع

 2015-2014-2013-2012-2011: ادرار لبلدية اإلداري الحساب على اعتمادا الطالبين عدادا من: المصدر
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2015 الى 2009 من لفترةا خالل تطور عناصر االيراد الجبائي: 6 رقم البياني الرسم

 
 8 الجدول على اعتمادا البينالط عدادا من: المصدر

، نالحظ ان حصيلة االيراد الجبائي لوالية ادرار تشهد 6والرسم البياني رقم  8من خالل تحليل الجدول رقم    
 ارتفاع متزايد، لكن بنسب متفاوتة، وهو االمر الذي نفسره كما يلي:

 2015، حيث بلغة قيمته سنة في الجباية المحليةشاط المهني يمثل اعلى ايراد الرسم على النيمثل    
من اجمالي االيراد الضريبي، وهو في تزايد مستمر بسبب النشاط  %91دج أي ما يمثل  536615392,53

 ؛المتزايد في المنطقة والخدماتي والتجاري

يلة جدا مقارنة مع الضرائب األخرى، حيث ال تساهم مداخيل الرسم العقاري اال بشكل قليل، وتبقى ضئ   
 في أحسن حاالتها، مما يؤكد الضعف الشديد في جبايتها؛ %0.2تسجل ما نسبته 

اين اظهر  2015فيما يخص الدفع الجزافي فيشهد تذبذبا في حصيلته التي سجت نتائج ضعيفة الى غاية    
 ؛%99ارتفاع ملحوظ بما نسبته 

ة المضافة فأن نسبت مساهمته في تميل ميزانية البلدية ضعيفة حيث تمثل في فيما يخص الرسم على القيم   
الى  2011دج سنة16381063,91، رغم االرتفاع المتزايد في قيمتها من %5المتوسط ما قيمته 

 ؛2015دج سنة26306883,37

كما انها ال  ،فجد ضعيرسم اإلقامة فهو لم يسجل كون البلدية غير سياحية واستقطابها للسياح يضل  اام   
 تملك عديد الفنادق التي تساهم في رفع عائدات الرسم على اإلقامة.

 

 

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

2011 2012 2013 2014 2015

الرسم على القيمة المضافة الرسم على النشاط المهني رسم الحفالت

الرسم العقاري الضريبة الجزافية الوحيدة ضرائب اخرى

رسوم اخرى



 راراد بلديةدراسة التطبيقية لتأثير التحصيل الضريبي على ميزانية الثالث الفصل 

  

53 

 خالصة 

يرادات الميزانية والجباية فيها خالل الفترة    بعد دراسة تطور ميزانية بلدية ادرار ومن خالل تحليل نفقات وا 
انية وحجم ل دائم نتيجة لزيادة الكثافة السك، يتبين لنا ان نفقات البلدية تتزايد بشك2015الى  2011الممتدة من 

النشاط االقتصادي واالجتماعي، االمر الذي يزيد من تدخل البلدية بزيادة فروعها وبالتالي زيادة نفقات الموظفين 
من مجموع نفقات التسيير، التي تعتبر نفقات  %38 متوسطةالتي تمثل اعلى قيمة في نفقات التسيير بمعدل 

 من االحسن توظيفها في استثمارات تدر عوائد استثمارية على خزينة البلدية؛عقيمة حيث كان 

خالل  %20 طةمتوساما اقتطاعات قسم التجهيز واالستثمار فتأتي ثانيا من حيث نفقات قسم التسيير بما    
ية ادرار فتتكون الفترة الدراسة االمر الذي يشير الى قدرة البلدية على التمويل الذاتي، اما نفقات قسم التجهيز لو 

ما يشير الى حجم االشغال  %87مليون دينار بما معدله  568أساسا من االشغال والتصليحات اين بلغة 
واإلصالحات المنجزة في البلدية خالل السنة، لذلك البد من توفير إيرادات تتماشى مع االحتياجات المتنوعة 

 والمتزايدة للبلدية.

يرادات المتعلقة بمداخيل الممتلكات وناتج االستغالل تتسم بضعف مردوديتها فيما يخص اإليرادات فأن اإل   
وال تساهم اال بنسب ضئيلة، نتيجة اإلهمال او سوء االستغالل او قلت المصادر التي تساهم في حصيلة هذا 

 االيراد؛

ي ترتفع معها ة الجبائترتبط اإليرادات الجباية بالميزانية في عالقة طردية، حيث انه كلما ارتفعت الحصيل   
إيرادات البلدية، كما انها تمثل أكبر إيرادات الميزانية، االمر الذي تؤكده نسبت الضرائب في إيرادات التسيير 

 او النفقات والتجهيز،  %44ب 

من خالل دراسة مكونات االيراد الضريبي للبلدية وجدنا ان الرسم على النشاط المهني يحقق اعلى نسبة في    
من جمالي الحصيلة الجبائية، يليه الرسم على القيمة المضافة لكن  %91يلة الضريبية حيث وصت الى الحص

في المتوسط، وفيما يخص باقي الضرائب فان حصيلتها محتشم، اذ ان نسبتها  %5بحصيلة ضعيفة تمثل 
 ما يشير الى ضعف تحصيل هذا النوع من الضرائب. %5مجتمعة لم تتجاوز  2015خالل سنة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 



  الخاتمة

  

55 

 ملخص البحث

توصلنا الى ان ميزانية الجماعات المحلية اداة فعالة في تسيير مصالح الجماعات  دراستنا من انطالقا   
وعملية تحضير الميزانية  خارجية، وموارد داخلية أو ذاتية موارد من حيث تعددت مصادر هذه الميزانية ،المحلية

  ختلفة لضمان مصداقيتها.تتم تحت هيئات م

 أو طبيعيين أشخاص كانوا سواء المكلفين، كافة لها يخضع نقدية فريضة الضريبة أن استخلصنا كما   
 كأداة استعمالها إلى الحصيلة هدف تحقيق على اقتصارها من الضريبة أهداف تطورت وقد اعتبارين،
 .وسياسية اجتماعية، اقتصادية، أهداف لتحقيق

 بواسطتها يتم التي والتقنية اإلدارية اإلجراءات أهم من تعد الضريبي التحصيل عملية أن إلى ناتوصل كما   
 المحلية. الجماعات ملكية ميزانية إلى بدفعها المكلفين ملكية من الضريبة قيمة تحويل

 اتميزانية الجماع تمويل في فعال وبشكل يساهم الضريبي التحصيل أن إلى خلصنا القول مجمل وفي   
 حصيلة تعدد وبالرغم منأنه  الميزانية، والمالحظ لهذه الممولة المصادر أهم من تعد الضرائب إذ المحلية

 منه تعاني الذي العجز إلى النظر تم إذا ما كاف، وهذا غير يبقى التمويل أن هذا إال وتنوعها الضرائب
 المستوى الوطني. والواليات علىميزانيات البلديات  مختلف

 لدراسةنتائج ا

 :وهيا نتائج عدة الى توصلنا هذا بحثنا، خالل ومن   
 ،ميزانية الجماعات المحلية اداة هامة لتسيير مصالح هذه االخيرة -

 بها، الخاصة القوانين وتعديل المحلية المحلية حق تأسيس الضرائب الجماعات تملك ال -

 ،الجبائية اإليرادات وتوزيع
 وفقا معينة أهداف تحقق التي المالية السياسة في المستخدمة ئلالوسا أهم أحد الضريبة تعتبر -

 ،أمثال استغالال استغاللها تم ما سابقا هذا مخطط هو لما
 ،المحلية الجماعات ميزانية تمويل في يساهم مورد أهم الضريبة عتبرت -

 فقو ذلك مخولة قانونا بذلك، ويتم مؤهلين أشخاص طرف من الضريبي التحصيل عملية تتم -

 ،الضريبية اإلدارة تحددها وإجراءات طرق

المحلية ينعكس  والجماعات الدولة بين الجبائية اإليرادات لحصيلة متناسب الغير التوزيع -

 إيراداتها الجبائية. من ويقلل األخيرة هذه حصة على لسلب
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 توصيات الدراسة

انت ظم اإللكترونية واالستفادة من األنتر ضرورة الرفع من كفاءة اإلدارة الضريبية من خالل استخدام الن -
 في االتصال بين اإلدارة الضريبية والمكلفين.

إلزام البلدية والمصالح التابعة لها بضرورة العمل بشفافية عن طريق اعالم المواطنين بجميع النشاطات  -
 التي تقوم بها والبيانات التنموية. 

االجواء المالئم لجلب االستثمار، والتقليل من المنح  تثمين الموارد المالية المحلية من خالل لتهيئة -
 واإلعانات لتشجيع التمويل الذاتي والقضاء على االتكال.

ة مع ضمان العدل واالنصاف، ومحاربة الفساد المالي الضريبي من خالل نشر الثقافةتوعية المواطنين  -
 واالقتصادي.

 بصفة دورية ومستمرة.استخدام البطاقات الممغنطة كأداة لمراقبة المكلفين  -
اللجوء إلجراءات رقابية أكثر صرامة على المكلفين بالضريبة من خالل مكافحة التهرب الضريبي وعلى  -

 موظفي اإلدارة الجبائية من خالل محاربة الفساد اإلداري.
ي لذا من حيث التكوين والدخل وقيما واخالقا، االمر العاملين في اإلدارة الجبائيةب ضرورة االهتمام -

 في المجال.يساهم في الوقوف كحاجز اما االغراءات 
 

 الدراسة آفاق

 أخرى في لبحوث البحث منطلقا يكون هذا أننأمل الدراسة  هذه خالل ومن األخير في   

 :مثل المستقبل

 سبل الرفع من الحصيلة الجبائية على المستوى المحلي، -
 غنيها عن المنح واالعانات،دراسة جدوى لمشاريع استثمارية تتيح للبلدية إيرادات ت -
 سبل التقليل من نفقات الجماعات المحلية بما ال يؤثر على سير التنمية المحلية، -
 المتغيرات التي تؤثر على جباية الجماعات المحلية. -
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 ملخص البحث

 

تقوم بلدية ادرار وكغيرها من البلديات بالعديد من النفقات مثل النفقات الموجهة لقسم التجهيز ونفقات    
كنتيجة للنمو السكاني واتساع حجم  ر نشاطها المعتادة الذي يتزايد سنة بعد أخرىالمستخدمين، كل هذا في إطا

 ويل نفقاتهابالوسائل المالية الضرورية لتم تزودالنشاط الصناعي والتجاري الذي تشهده المنطقة، لذلك فالبلدية 
 خر، ويعوضآل أو لسبب عفبالض يتسم منها ادرار بلدية إيراد إن إالمثل مداخيل الممتلكات ونواتج االستغالل 
تشترك فيه البلدية  ام وأدون غيرها، ة كليا لفائدة البلدي ايتم تحصيلههذا الضعف بالحصيلة الضريبية التي 

، على الجماعات المحلية و الضرائب المشتركة بين الدولة او والوالية والصندوق المشترك للجماعات المحلية،
ضرائب و الرسوم المكونة له تحقق نتائج متفاوتة ، حيث يعود اعلى ايراد الرغم من غزارة هذ المورد الى ان ال

ضريبي لصالح الرسم على النشاط المهني، اما بقية الضرائب فهي ال تتجاوز العشر، االمر الذي يحث على 
 غيرال المصادرتطوير ب االهتمام أخرى جهة ومنإيجاد حلول للتحسين من ايراد هذه الضرائب من جهة ،

 ، إضافة  إلى أن إيرادها يعود كليا لصالح الجماعات المحلية.الطويل المدى على بالثبات تمتاز نهاو ك يهجبائ

 

 

   The Municipality of Adrar،as the other municipalities has many expenses 
،such as expenditures for the processing section  ، and user expenses،all this 
under Normal activity which is increasing year after year as a result of 
population growth and the size of industrial and commercial activity in the 
region، so the municipality supplied by the necessary financial means to 
finance its expenses such as property incomes and outputs of exploitation 
but the income of the municipality of Adrar is weak for one reason or another 
. This weakness is offset by tax revenues, which are collected solely for the 
benefit of the municipality, or shared by the municipality, the wilaya and 
Common Fund for Local Communities or common taxes between the State 
and local communities. Despite the abundance of this resource, however, 
the Taxes and fees have different results, where there highest tax saver to 
the fees on professional activity, while The rest of the taxes are not more 
than percent which urges solutions to improve this revenue on one hand and 
on the other, the interest in the development of non-punitive sources is 
characterized by stability in the long term, in addition to the revenue is 
entirely for the benefit of local communities. 

 


