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  :الملخص

  
راسة إلى إبراز واقع التسییر الجبائي للجماعات المحلیة، حیث تعتبر الموارد الجبائیة من تهدف هذه الد      

المحلیین  المواطنینإحتیاجات جل تلبیة ولة لتمویل الجماعات المحلیة، ألدأهم الموارد التي خصصتها ال
  . ودعم المسار التنموي على مستوى اإلقلیمي

المالیة، من  المردودیةمن  رفعالیساعدها بشكل كبیر في  عات المحلیةفالتسییر الجبائي األمثل للجما       
  .وبالتالي تغطیة األعباء العامة خالل زیادة المحاصیل الجبائیة،

التسییر الجبائي للجماعات المحلیة، مع االعتماد على دراسة تطبیقیة لیبین أهمیة  لذلك یأتي هذا العمل      
دیة أدرار، بهدف الوقوف على واقع التسییر الجبائي للجماعات المحلیة في لتحلیل اإلیرادات الجبائیة لبل

  .الجزائر
  .التسییر الجبائي، الجماعات المحلیة، مساهمة اإلیرادات الجبائیة: الكلمات المفتاحیة

Summary 
This study aims at highlighting the reality of the fiscal management of the local 
communities. The tax resources are among the most important resources 
allocated by the state to finance the local communities in order to meet the needs 
of local citizens and support the development process at the regional level. 
       The optimal fiscal management of local communities greatly helps them 
increase financial profitability, through increased tax revenues, and thus cover 
public burdens. 
      Therefore, this work comes to illustrate the importance of the fiscal 
management of the local communities, while relying on an applied study to 
analyze the tax revenues of the municipality of Adrar, in order to determine the 
reality of the fiscal management of the local communities in Algeria. 
Keywords: fiscal management, local communities, contribution of tax revenues. 

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 إھــــــــــــــــــداء

 ال یطیب اللیل اال بشكرك وال یطیب النھار اال بطاعتك وال تطیب اللحظات اال بذكرك وال تطیب الھي
وال تطیب الجنة اال برؤیتك هللا جل جاللھ..االخرة اال بعفوك   

..الى نبي الرحمة ونور العالمین..ونصح االمة ..الى من بلغ الرسالة وادى االمانة   
 سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم

 الى من كللھ هللا بالھیبة والوقار الى الى من علمني العطاء بدون انتظار الى من احمل اسمھ بكل 
 افتخار ارجو من هللا ان یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافھا بعد طول انتظار وستبقى

 كلماتك نجوم اھتدي بھا الیوم وفي الغد والى االبد
*العزیزابي *  

 الى مالكي في الحیاة الى معنى الحب والحنان والتفاني الى بسمة الحیاة وسر الوجود
الحبایبالى من كان دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي الى اغلى   

*امي الحبیب*  
 الى من ھم اقرب الي الى من شاركني حضن االم وبھم استمد عزتي واصراري اخواتي

،بغدادي ،موسى ،زھیرة،بكارة،ایة وزوجھا حمیدة  
) عماد الدین  ,سید احمد ,شیماء ,امین ,بشرى (ھرة الرقیقة والنفوس البریئة  الى القلوب الطا  

*ربیعة*خالتي الصدیقة والقریبة مني  االخت و كما ال انسى  
اء والعطاء وتمیز بالوف باإلخاءالى اختي التي لم تلدھا امي وعرفت معھا معنى االخت الى من تحلو   

*خالتي زینب*  
اطال هللا في عمرھما والى كل من یحمل لقب موالي براھیم ومباني الى الجدتین  

)،خالدعبیر ،صفاء ،نداء (الى عمتي وزوجھا وابنائھا  
  .الى كل اخوالي وخالتي واوالدهم كبیرا وصغیرا و

.والى كل اعمامي وعماتي واوالدهم كبیرا وصغیرا  
في الحیاة یكشر اعز واغلئ الي  

 االن تفتح االشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض بحر واسع مظلم ھو بحر الحیاة
تھم واحبوني ذكریات االخوة البعیدة على الذین احبب وفي ھذه الظلمة ال یضئ اال قندیل الذكریات 

)كلثوم" ام ھاني" لویزة" یسرئ" جمعة"امال "عائشة "فطومة "ستي "زھراء (اصدقائي  
.الى كل من كان عونا لي في اتمام ھذا البحث*...فاطمة*سمت معي ھذا العمل المتواضعالى من تق  

 



 

 

 

  
اح هتالن ا لىجعلوسیلهتالكفاحو ٔعطاهبذلاكلقدرة رتیبةعقلهف ٓدمف ٔروعب ی لها  امحلد

ین« لوا هو الإ ٕ ٔنالتعبدواا   »إحساوقض

ة القلب وهیبة الرب وكامل الود، إىل اليت  خفرا ورشافا ٔهدي مثرة هذا العمل املتواضع إىل هب  ٔ زت هبام فوق الواجب و ٔ
ل، إىل الشمس اليت تض ٔ لمت  م و ٔ ح وسهرت  ٔر ي ینري لیايلتعبت     صبا والقمر ا

  "ٔيم احلنونة"

ٔ سقسين قطرة حب اىل من لكت  ا ل ٔس فار   م لیقدم لنا جلظة سعادة إىل اىل من جرع ال

  "ٔيب العزز" 
كهنمن حب  ٔ لسان عن وصف ما ٔىل من یعجز ا ت  ٔمومة وقامسوين الفرح واحلزن وسقف الب لیب ا إىل من شاروين 

ان إخويت ٔمحد«وح لیل،یوسف، ٔخوايت »إدرس، قوتة،الضاویة«و  .»سعیدة،
ة ٔخيت املزتو ة«إىل  ی ٔطفالها »ف ورفاطمة «و ن ، سنيالزهراء،عبدهللا،رشف ا   .»، محمد 

ائليتلك  إىل ٔطال هللا يف معرهٔفراد  دي    .،إىل 

متام  ري يف إ   هذا العمل إىل من فرحهتا فرحيت وحزهنا دمعيتإىل من اكن لها الفضل الك

  .»والن «
ح هل ر هتامهدى هلٔ و  قليب امإىل من  ٔنري لرؤ ٔرق صدیق ام نفيس و ىل و ٔ   .»، لطیفةلطیفة«ان  إىل 

م الهيا إىل من مجعتين  ٔ ىل  ٔمين«غرفةٔ   .»ٔم 

بهتن ٔح لتیعرفهتنو لىالصدیقا م اجلامعة إ ٔ ىل  ٔ هيم    .ومجعتين 
ريت سعهممذ رتیومل لىلكمنوسعهتمذا   .إ

ىس  ٔ ٔن  فعة سنة الثادون    .2017- 2016نیة  ماسرت زمالء ا

دي ٔهدي مثرة  لیمك مجیعا    .إ

  
  

  
  

  

  

  



 

 

 
 

 تشكرات
 

ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي انعمت علينا بإتمام هذه المذكرة وعلى مامننت به علينا من توفيق  
.وسداد، وعلى مامنحتنا إياه من صحة وقدرة على تخطي الصعبات وتبذيل العقبات  

:نخص بالشكر والتقدير واإلمتنان الذكتور  
 بوعزة عبد القـادر

مذكرتنا، وكذا توجيهاته القيمة والسديدة وصبره وحرصه على أن    لى قبوله اإلشراف على موضوعإ
.الم بكل جوانب المذكرة، والذي لم يبخل علينا بنصائحه وأرائه لتقويم هذه المذكرة  

.كما نتقدم بالشكر والتقدير لكافة أعضاء لجنة المناقشة على تجشمهم عناء القراءة والتقييم  
كما نشكر اساتذة كلية علوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية الذين سهروا على تأطيرنا طيلة  

 المشوار الدراسي ممتنين لهم المريد من النجاح والعطاء
.الى كل الموظفين الذين قدموا إلينا يد المساعدة في بلدية أدرار  

رب عملنا والمنابر واعطوا من حصيلة  ونخص بجزيل الشكر والعرفـان الى كل من اشعل شمعة في د
 فكرهم

.إلى كل من وقف معنا من بعيد أو قريب في إنجاز هذا العمل المتواضع  
 سيبق قـلمنا برهة بين انظاركم قدمنا لعله يكون خير معنية في اشراف مكتبتكم المعلوماتي

 لكي نفيد بها الجيل المثقف بصفة عامة والباحث بصفة خاصة
فـاطمة_نوال    
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  تمهید
یـرادات الجبائیـة المسـتمدة مصـادر لتمویـل نفقاتهـا، وتعتبـر اإلتعتمد الدول الحدیثـة علـى مجموعـة مـن ال    

  .من الضرائب والرسوم المختلفة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة أهم هذه الضرائب 
بـا ال یمكـن االسـتغناء عنـه ، مطل اإلداریـةكزیـة وبنمو وتطور مهـام ومسـؤولیات الدولـة، أصـبحت الالمر     

حت الجماعــات المحلیــة تمــارس دورا ال یقــل أهمیــة عــن ذلــك الــذي تكلــف بــه الســلطات المركزیــة، فكــان صــبإذ أ
هــذا األخیــر الــذي یعنــي تــأمین ل المــالي واالســتقاللت أن تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة مــن الضــروري لهــذه الهیئــا

ارد المالیــة الكافیــة التــي تمكنهــا مــن أداء الــدور المنــوط بهــا فــي تغطیــة نفقاتهــا المختلفــة كــل بلدیــة أو والیــة للمــو 
وتلبیة متطلبات واحتیاجات سكانها المحلیـین ودعـم المسـار التنمـوي علـى مسـتوى إقلیمهـا وذلـك باالعتمـاد علـى 

ـــة مـــن المصـــادر  ب والرســـوم الموجهـــة الضـــرائ تتمثـــل فـــي كـــل الجبایـــة المحلیـــةف. أهمهـــا الجبایـــة المحلیـــة جمل
 ً بصــفة كلیــة أو جزئیــة أیــن یكــون للدولــة نصــیب  للبلدیــة، الوالیــة والصــندوق المشــترك للجماعــات المحلیــة ســواء

  .منها
ویعد العامل الجبائي أهم عامـل یجـب أن تعتمـد علیـه الجماعـات المحلیـة لتمویـل أكبـر قـدر ممكـن مـن     

  ,یصطلح علیه التسییر الجبائي و أساسا مامیزانیتها عن طریق زیادة إیراداتها الجبائیة وه
والذي یؤكد على تـوفیر إمكانیـة للجماعـات المحلیـة " مفهوم التسییر الجبائي"من هذا المنطلق یتم طرح     

  .فقاتهانقراراتها المتعلقة بتغطیة  اتخاذفي 
  :اإلشكالیةطرح 

ق الــتحكم فــي جانــب هــام مــن إن التســییر الجبــائي الجیــد علــى مســتوى الجماعــات المحلیــة كفیــل بتحقیــ    
 اإلشـــكالیةومـــن هـــذا المنطلـــق یمكـــن صـــیاغة . التكــالیف المالیـــة، وبالتـــالي الرفـــع مـــن المردودیـــة المالیـــة للبلدیـــة

  :التالیة
  ؟"الجبائي للجماعات المحلیة على مستوى بلدیة أدرار نموذجا التسییرفیما تتجلى معالم ""

 :الفرعیة التالیة ةاألسئلهذه االشكالیة یمكن طرح  من انطالقا
 البلدیات؟ هي أهمیة التسییر الجبائي على مستوى ما 
  ؟كبیر للتسییر الجبائي في بلدیة أدرار اهتمامهل یوجد 

  :فرضیات البحث
  :ترح الفرضیات التالیةالمطروحة نق على ضوء األسئلة الفرعیة 

 ء العمومیةأهمیة التسییر الجبائي مرهونة بمدى تغطیة االیرادات الجبائیة لألعبا. 
   في بلدیة أدرار مفهوم التسییر الجبائية األخیرة بهناك إهتمام معتبر في اآلون. 

  :دوافع إختیار الموضوع
 ذات الصلة بالجبایة الرغبة في االطالع على هذا الموضوع. 
 محاولة إبراز أهمیة التسییر الجبائي على مستوى الجماعات المحلیة. 



 مقدمة 
 

 ب 
 

  :أهمیة الدراسة
  :موضوع في النواحي التالیةتبرز أهمیة ال

 ؛تغطیة الموارد الجبائیة لإلنفاق المحلي مدى التعرف على 
 ر البلـدیات بأهمیـة التسـییمسـؤولي خـبط فیهـا الجماعـات المحلیـة، وتوعیـة أهم المشاكل المالیة التي تت إبراز

 ؛في حلها الجبائي
  افي مــن یحظــى بالقــدر الكــ زال لــم تطبیــق أســالیب التســییر الجبــائي الــذي ال تحفیــز البلــدیات إلــى ضــرورة

 .االهتمام
  :أهداف الدراسة

  :هداف تتمثل فیما یليذه الدراسة الى تحقیق جملة من األتسعى ه
 ؛بها التسییر الجبائيمحل الدراسة، ومعرفة واقع  التعرف على حقیقة الوضع الجبائي للبلدیة 
 جبایتها ردها الجبائیة وترشید موا تقدیم توصیات یمكن أن تساعد  البلدیة في تسییر. 

  :منهج الدراسة
  :الدراسة على مجموعة من المناهج بما یتماشى مع طبیعة الموضوع ودلك كما یلي  في هده تم اإلعتماد

الخاصـة التسـییر الجبـائي و الجماعـات المحلیـة، كمـا عتمـد المــنهج المـنهج الوصـفي فیمـا یتعلـق بسـرد المفـاهیم 
  .محطات التي مرت بیها الجماعات المحلیةالتاریخي في التطرق لمختلف ال

ٕ فـي الجانـب التطبیقـي مـن أجـل إ المـنهج التحلیلـي ودراسـة حالـةوأتبـع  سـقاط سـقاط الدراسـة علـى أرض الواقـع، وا
  .أدرار والیةنتائج الدراسة النظریة على إحدى بلدیات 

  :صعوبات الدراسة
  :نذكر مایليالبحث  هذا إعداد لتي واجهتالصعوبات ا من أهم
 صعوبة الحصول على المعلومات من البلدیة. 
 نقص الكتب المتخصصة في مجال التسییر الجبائي في مكتبة الجامعة. 

  :الدراسات السابقة
دراسـة صـیغت بـنفس كـان مـن الصـعب إیجـاد " التسییر الجبائي للجماعات المحلیـة " بالنسبة لموضوع     

  :التالیةعلى الدراسات  الطریقة إال أنه أعتمد في هذا العمل
مجلـة الباحـث،  ،"التسییر الجبائي على األداء المالي في المؤسسـة االقتصـادیةأثر "محمد قوزي شعوبي، ،  .1

مـــن خاللهـــا شـــرح  المتعلقـــة بموضـــوع هـــذا البحـــث، حیـــث یـــتم األبحـــاث، تعتبـــر إحـــدى أهـــم 2013، 12العـــدد 
 .مفهوم التسییر الجبائي وأسسه

مـــــذكرة  ، "بـــــائي علـــــى األداء المـــــالي للمؤسســـــة اإلقتصـــــادیةأثـــــر التســـــییر الج "ســـــلیمان عبـــــد الوهـــــاب، .2
 إلـى، تناول الباحث في هذه المذكرة اإلطـار النظـري للتسـییر الجبـائي مـن خـالل التطـرق 2014-2013ماستر

 .أسس وحدود التسییر الجبائي



 مقدمة 
 

 ج 
 

، تطـرق 2013-2012رسالة ماجستیر  ، "یل الموارد المالیة للجماعات المحلیةفعت" مسعودي عبد الكریم،  .3
 .العام للجماعات المحلیة وتطورها في الجزائر ومصادر تمویلها مالمفهو  إلىفیها 

ــة" لمیــر عبــد القــادر،  .4 ــة الجماعــات المحلی ــة ودورهــا فــي تمویــل میزانی رســالة ماجســتیر  ،" الضــرائب المحلی
  .لدیةویل میزانیة البم، تناول الباحث في هذه الدراسة دور الموارد الجبائیة في ت2013-2014

  :خطة الدراسة
 یات وتحقیــق أهـــداف الدراســـة قســـم الفرضـــ بـــاروالخت یســـیة والتســاؤالت المطروحـــة، شـــكالیة الرئإلالإلجابــة علـــى 

  :البحث الى ثالث فصول، فصلین نظریین وفصل تطبیقي وهي كالتالي
  ".ماهیة التسییر الجبائي والجبایة المحلیة" تحت عنوان  :األولالفصل 

تعریــف التســـییر الجبـــائي، أهدافـــه، مبادئـــه وحـــدوده، وفـــي  األولمباحـــث تنـــاول المبحـــث  وجــاءت ضـــمنه ثـــالث
  .العام للجبایة المحلیة اإلطار، والمبحث الثالث وأهدافهاالمبحث الثاني الجبایة المحلیة مبادئها 

  "الجماعات المحلیة في الجزائر" تحت عنوان :الفصل الثاني
ماهیــة الجماعــات المحلیــة والالمركزیــة، والمبحــث  األول مبحــثالتنــاول وجــاءت ضــمنه ثالثــة مباحــث     

  .الثاني الجماعات المحلیة في الجزائر، والمبحث الثالث مصادر تمویل الجماعات المحلیة في الجزائر
دراســة تطبیقیـة لواقــع التســییر الجبـائي علــى مســتوى بلدیـة أدرار خــالل الفتــرة  " تحـت عنــوان  : صــل الثالــثفال  
)2010-2015(."  
لتوضـــیح الرؤیـــة حـــول واقـــع التســـییر الجبـــائي فـــي الجماعـــات المحلیـــة، تـــم تخصـــیص  الفصـــل الثالـــث     

لدراســة تطبیقیــة حــول واقــع التســییر الجبــائي لبلدیــة أدرار، مــن خــالل عــرض تقــدیمي لبلدیــة أدرار واســـتعراض 
بلدیــة فــي التســییر الجبــائي یحتــوي علــى واقــع  ، أمــا المبحــث الثــانيساألولــالهیكــل التنظیمــي لهــا فــي المبحــث 

                .الجبائیة للبلدیة ن خالل الدراسة التحلیلیة للموارد، م أدرار
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  تمهید
مركزیـــــــة فـــــــي دولـــــــة الجزائـــــــر، وهـــــــي الجماعـــــــات المحلیـــــــة بشـــــــقیها تعـــــــد الجبایـــــــة المحلیـــــــة الهیئـــــــة الال 

نمـــــــا البلدیـــــــة والوالیـــــــة، إذ أنهـــــــا ال تعتبـــــــر نظـــــــام قـــــــائ ٕ حكـــــــام الضـــــــریبیة هـــــــي جملـــــــة مـــــــن األم بحـــــــد ذاتـــــــه، وا
لـــــــى الضـــــــرائب المحلیـــــــة وفقـــــــا إلصـــــــالحات عوأصـــــــناف مـــــــن الضـــــــرائب، وقـــــــد أدخلـــــــت بعـــــــض التعـــــــدیالت 

ــــــث تــــــم تعــــــویض بعــــــض الضــــــرائب مــــــع تقلــــــیص معــــــدالت الضــــــریبة، وتوســــــیع الوعــــــاء  1997_1992 حی
ـــــة التســـــییر  ـــــرز أهمی ـــــائي الضـــــریبي، ومـــــن هنـــــا تب متبعـــــة لتخفـــــیض داریـــــة الإلاإحـــــدى الوســـــائل  باعتبـــــارهالجب

  .جراءات تساهم في تخفیض العبء الضریبيالضریبي، وذلك بإتباع عدد من اإل لتزاماالمبلغ 
ــــــب  ــــــي الغال ــــــل ف ــــــة إذ تمث ــــــة الجماعــــــات المحلی ــــــرة فــــــي میزانی ــــــة بنســــــبة كبی ــــــة المحلی كمــــــا تســــــاهم الجبای

  .من إیراداتها %50أكثر من 
  :العناصر التالیة إلىومن هذا المنطلق سوف نتطرق 

  ن التسییر الجبائيمضمو  -
  الجبایة المحلیة مبادئها وأهدافها -
  .طار العام للجبایة المحلیةإلا -
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  وأهدافه مضمون التسییر الجبائي: المبحث األول
دراجــــــه فــــــي إرة علــــــى صــــــنع القـــــرارات أي البــــــد مــــــن یعتبـــــر التســــــییر الجبــــــائي أحــــــد العوامـــــل المــــــؤث    
مــــــن التحفیــــــزات وتحقیــــــق  االســــــتفادةلتفعیــــــل المؤسســــــة بهــــــدف تعظــــــیم  مــــــاالقــــــرار ویســــــعى دائ اتخــــــاذعملیــــــة 

ـــــر الضـــــــریبي الــــــــذي یـــــــنعكس بشــــــــكل مباشـــــــر علــــــــى المردودیـــــــاأل ة المالیــــــــة مـــــــن الجبــــــــائي أو تجنـــــــب الخطـــ
  .لتزامات والقوانیناإل احتراملتشریع الجبائي وضرورة مكانیات المتاحة في اللمؤسسة، مع مراعاة اإل

  ت التسییر الجبائيتعریف وممیزا: المطلب األول
 :تعریف التسییر الجبائي: أوال

إدراج العامــــــل الجبـــــــائي فـــــــي  مــــــن فـــــــروع التســـــــییر المــــــالي ویعنـــــــي االتســــــییر الجبـــــــائي هــــــو فرعـــــــ      
نتقــــاء أحســــن إمــــن خــــالل قــــدرة المســــیر علــــى  االســــتفادةلــــى تمكــــین المؤسســــة مــــن إلقــــرار ویهــــدف اصــــناعة 
بقواعـــــــد التشـــــــریع الجبـــــــائي،  لتـــــــزاماالدة المؤسســـــــة فـــــــي ظـــــــل توظیفهـــــــا لفائـــــــالجبائیـــــــة و  ختیـــــــاراتواالالطــــــرق 

  1.وبالتالي هو وسیلة لترشید القرار
ــــــــه ی    Cozian Mouric حســــــــب        ــــــــه فإن ــــــــى أن األمثــــــــل  ســــــــتعمالاال"عــــــــرف التســــــــییر الجبــــــــائي عل

والتســـــییر الجبـــــائي هـــــو مـــــزیج بـــــین . للمـــــواد المتاحـــــة فـــــي المؤسســـــة مـــــن أجـــــل تحقیـــــق األهـــــداف المســـــطرة
ــــــع الســــــلوك  القانونیــــــة والجبائیــــــة وعلــــــم التســــــییر، یتعلــــــق بتســــــییر المتغیــــــر الجبــــــائي فــــــي المؤسســــــة فــــــي جمی

  2".طار القانونيتعظیمه بدون الخروج عن اإل إلىعى مراحل دورة حیاتها ولذا هي تس
ـــه العقـــالء مـــن  كـــل مـــا"یعـــرف بأنـــه* فـــإن التخطـــیط الضـــریبي John Tiley ومـــن جهـــة نظـــر  یفعل
   3.ات الضریبیةأجل الحد من االلتزام

ـــــه ی Bruceأمـــــا         ـــــى أنـــــه فإن ـــــائي عل مكـــــان عـــــن مجموعـــــة قـــــدر اإل االبتعـــــاد"عـــــرف التخطـــــیط الجب
واســـــــعة مـــــــن التهـــــــرب الضـــــــریبي وتجنـــــــب مختلـــــــف المخططـــــــات التـــــــي تـــــــؤثر علـــــــى الترتیبـــــــات والتنظیمـــــــات 

  ".المالیة للمؤسسات
ــــــــــیض ق"یعــــــــــرف صــــــــــبري التخطــــــــــیط الضــــــــــریبي بأنــــــــــه        ــــــــــة المكلــــــــــف تخف یمــــــــــة الضــــــــــریبة محاول

المســـــتحقة وفقـــــا للقـــــانون، مســـــتفیدا مـــــن الثغـــــرات القانونیـــــة، وممـــــا تتیحـــــه القـــــوانین والتعلیمـــــات الضـــــربیة مـــــن 
  ".مجاالت، وهو یختلف من دولة إلى أخرى، ومن تشریع آلخر

  : أن إلىنالحظ أن التعارف السابقة تشیر   
o التسییر الجبائي وسیلة لترشید القرار؛ 

                                                             
، 2005، مداخلة من الملتقى الدولي حول التسییر الفعال في المؤسسة، جامعة المسیلة،فعالیة التسییر الجبائي في ترشید القرارزواق الحواس،   1 

 .01ص
مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص العلوم المالیة والمحاسبیة،  ،فعالیة المراجعة في التسییر الجبائي للمؤسسة االقتصادیةبن زواري محمد صابر،   2

  .47، ص2014/2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .47بن زواري محمد صابر، مرجع سبق ذكره، ص  3
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o صــــــــوص التشــــــــریعیة الجبائیــــــــة ارســــــــة قانونیــــــــة مادامــــــــت المؤسســـــــة تراعــــــــي النالتســـــــییر الجبــــــــائي مم
التــــــي تفرضـــــها علیهــــــا هــــــذه األخیــــــرة، وهـــــذه نقطــــــة هامــــــة للغایـــــة بحیــــــث تشــــــكل جــــــوهر  لتزامــــــاتاالوتـــــؤدي 

 الفرق بین التسییر الجبائي وكل من الغش والتهریب الجبائي؛
o التسییر الجبائي هو أعلى مستوى لتسخیر الجبایة؛ 
o لجبائي هو استحقاق دافعي الضرائب لتقلیل الضرائب المستحقة علیهمالتسییر ا. 

ــــــه فــــــإن التســــــییر الجبــــــائي یعــــــرف عمومــــــا وفقــــــا للمعــــــاییر المهنیــــــة علــــــى أنــــــه جمیــــــع اإلجــــــراءات  ومن
ـــیطرة والحــــــد مـــــن أعبائهــــــا الضــــــریبیة، مـــــع مزیــــــد مــــــن الكفــــــاءة،  والقـــــرارات المتخــــــذة مــــــن قبـــــل المؤسســــــة للســـ

  .تصادیة المتنوعةودون التعرض لألخطار االق
تلك اإلجراءات التي یقوم بها الملف من أجل تخفیض االلتزامات الضربیة " أما أبو یحیى بأنه    

  1".الواجبة الدفع، دون أن یكون هنالك تعارض مع القوانین المعمول بها
ــــي تحــــــــدثت عـــــــن التســــــــییر الجبـــــــائي، یمكننــــــــا حصـــــــرها فــــــــي  ونظـــــــرا لتعــــــــدد المـــــــدارس والنظریــــــــات التـــ

  2:التصور الفرونكوفوني والتصور االنجلوسكسوني تصورین،
  التصور الفرانكوفوني .1

یــــــرى التســــــییر الجبـــــــائي علــــــى أنـــــــه آلیــــــة لتقلیـــــــل التكــــــالیف الجبائیـــــــة فــــــي إطـــــــار الهــــــامش الـــــــذي      
ــــــائي، فــــــي حــــــدود مبــــــدأي عــــــدم التعســــــف فــــــي  الحــــــق والتصــــــرف غیــــــر  اســــــتعمالیســــــمح بــــــه القــــــانون الجب

ـــــ ـــــدیم التقـــــاریر العـــــادي فـــــي التســـــییر، وهـــــذا التعری ـــــة، وهـــــو یهـــــتم بتق ـــــى التكـــــالیف الجبائی ف یقتصـــــر فقـــــط عل
  .إلدارة المؤسسة من أجل تفادي األخطار الجبائیة الممكنة الوقوع

  التصور األنجلوسكسوني .2
واألطـــــــــراف  مـــــــــا فیهـــــــــا التكـــــــــالیف الجبائیـــــــــةبســـــــــییر الجبـــــــــائي یهـــــــــتم بكـــــــــل التكـــــــــالیف یـــــــــرى أن الت    

ـــــــة األ ـــــــل حمل ـــــــدة مث ـــــــخ...ع، المـــــــراجعینالمجتمـــــــ ضـــــــرائبدارة إل المـــــــالیینء ســـــــهم، المـــــــدراالمتعاق المعنیـــــــة  ال
أن لـــــه نظــــرة عالمیـــــة  إلــــى، باإلضـــــافة )أي أنــــه ال یتعلـــــق بــــاإلدارة فقــــط(فصــــاح لهــــا عـــــن مبلــــغ الضـــــریبةباإل

وذلــــك راجــــع لطبیعـــــة الشــــركات التــــي تنشـــــط فــــي مثــــل هـــــذه البیئــــة هــــذا مـــــن جهــــة، ومــــن جهـــــة أخــــرى فـــــإن 
ـــاح المســــــاهمین وذلــــــك بالحفــــــاظ علــــــى قــــــیم ســــــوقیة مرتفعــــــة فــــــي ت إلــــــىالتســــــییر الجبــــــائي یهــــــدف  عظــــــیم أربـــ

ـــــائي وهـــــذا مـــــا ـــــق ضـــــمان أقـــــل إخضـــــاع جب ـــــق القیمـــــة،  الســـــوق المـــــالي عـــــن طری یســـــمى المســـــاهمة فـــــي خل
ـــــــط  ـــــــالمفهوم الحـــــــدیث ال ینظـــــــر فق ـــــــائي ب ـــــــىإذن نســـــــتنتج أن التســـــــییر الجب ـــــــي المتغیـــــــر  إل ـــــــتحكم ف ـــــــة ال كیفی

                                                             
المنازعات  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فيالتخطیط الضریبي في الشركات المدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیةمحفوظ محمد علي،   1

  .27، ص2004الضریبیة بكلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
، مؤسسة في والیة 12مجلة باحث، العدد ، أثر التسییر الجبائي على األداء المالي في المؤسسات االقتصادیة،صابر عباس، محمود فوزي شعوبي  2

  .118، ص2013بسكرة، سنة 



 المحلیة والجبایة الجبائي التسییر ماهیة                                        الفصل األول
 

8 
 

نظــــرة أبعــــد مــــن ذلــــك وهــــي كیفیــــة معالجــــة تــــأثیر المتغیــــر  إلــــىداه الجبــــائي داخــــل أنشــــطة المؤسســــة بــــل یتعــــ
  .الجبائي على أصحاب المصلحة

 ممیزات التسییر الجبائي :ثانیا
  1:تتدخل الجبایة في المؤسسات على مستویین

الوعــــــاء،  ،المنشــــــئالحــــــدث ( لتحدیــــــد الضــــــریبة األساســــــیةویتمثــــــل فــــــي القواعــــــد : المســــــتوى األدنــــــى-
  .، وهي القواعد التي یجب أن یتحكم فیها المنفذ العادي بشكل جید)دیدالمعدل، التصریح، التس

ــــــى- ــــــانون  :المســــــتوى األعل ــــــانون األعمــــــال والق ــــــة مــــــن جهــــــة وق ــــــین الجبای ــــــربط ب ـــذي ی ـــ وهــــــو ذلــــــك ال
  .المحاسبي من جهة أخرى

  2:نذكرها على النحو التالي یتمیز التسییر الجبائي بثالث خصائصكما 
 : توقع الضریبة .1

ة تســـــــاعد علـــــــى التوقـــــــع بقیمتهـــــــا عنـــــــد إجـــــــراء قـــــــتكلفـــــــة یجـــــــب تســـــــییرها بطریهـــــــي  بة الضـــــــری أن بمـــــــا
 االســــــــتعانةو  اختیـــــــاراالختبـــــــار، وبالتـــــــالي وجـــــــب علـــــــى المؤسســـــــة أن تعـــــــرف الحـــــــدث الجبـــــــائي فـــــــي كـــــــل 

  .بأدوات التحلیل المساعدة
 :البحث عن اإلختیار الجبائي األمثل .2

ـــــ  ـــــل مفضـــــل للنصـــــوص القانونی ـــــر تحلی ـــــائي یعتب ـــــد مـــــن التســـــییر الجب ـــــین العدی ة مـــــن أجـــــل المفاضـــــلة ب
ــــــي حــــــدود هــــــامش الحركــــــة التــــــي یمنحهــــــا القــــــانون،  ـــرع، وذلــــــك ف ــــــة التــــــي یمنحهــــــا المشـــ ــــــارات الجبائی االختب

  .والخیار الجبائي یعني جمیع الخیارات التي من شأنها تبدیل النتیجة الجبائیة
 :عدم وجود الغش الضریبي .3

، هـــــــذه العبـــــــارة تجعـــــــل ال أحـــــــد یعتقـــــــد عـــــــدم "نالتســـــــییر الجبـــــــائي وجـــــــد لیعمـــــــل قـــــــي حـــــــدود القـــــــانو " 
ــن أجـــــــل تقلیـــــــل التكـــــــالیف الجبائیـــــــة ألن هـــــــذا التســـــــییر یغیـــــــر  مشـــــــروعیة التســـــــییر الجبـــــــائي، ألنـــــــه وجـــــــد مـــــ

  .أخرى بالنظر للتحفیزات التي یقدمها المشرع إلىالخیار من وضعیة 
  أهمیة وأهداف التسییر الجبائي: المطلب الثاني

  يأهمیة التسییر الجبائ: أوال
ـــــــة معینـــــــة بقیـــــــادة وتســـــــییر المســـــــائل الجبائیـــــــة داخـــــــل      تعتبـــــــر الوظیفـــــــة الجبائیـــــــة أهـــــــم خلیـــــــة داخلی

ـــــى العدیـــــد مـــــن المتغیـــــرات، كحجـــــم المؤسســـــة،  الهیكـــــل التنظیمـــــي فـــــي المؤسســـــة، والتـــــي وجودهـــــا یعتمـــــد عل
  .بیئة األعمال والقوانین وغیرها

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة ماستر، أثر تطبیق التسییر الجبائي على األداء المالي في المؤسسة االقتصادیةبد الوهاب، اوالد جعفري محمد، سلیمان ع  1

  .03، ص 2014-2013تخصص جبایة المؤسسة، جامعة أحمد درایة، ادرار، 
  .04، ص مرجع سبق ذكرهسلیمان عبد الوهاب،  2
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مـــــــل المؤسســــــي وضــــــرورة ملحـــــــة وفــــــي خصــــــم هــــــذا التوجـــــــه الــــــذي یعتبــــــر الجبایـــــــة مــــــن أبجــــــدیات الع
ـــبح المســــــــاهمون وأصــــــــحاب المؤسســــــــات ال یســــــــتغنون عــــــــن الوظیفــــــــة  تفرضــــــــها التطــــــــورات الحاصــــــــلة، أصـــــ

مـــــــن مزایاهـــــــا المتعـــــــددة، ســـــــواء تـــــــم االســـــــتعانة بمـــــــوظفین  لالســـــــتفادةالجبائیـــــــة فـــــــي ظـــــــل ســـــــعیهم الحثیـــــــث 
مــــن أجــــل رفـــــع  نوالمــــراجعیمحــــافظي الحســـــابات  إلــــىمتخصصــــین جبائیــــا مــــن داخــــل المؤسســـــة أو اللجــــوء 

  1.تقاریر جبائیة الى مجالس االدارات لفهم الوضعیة الجبائیة للمؤسسة، والتخطیط المستقبلي
ــــــــائي یســــــــاعد  ــــــــق االســــــــتخدام  اإلدارةكمــــــــا أن التســــــــییر الجب ــــــــلفــــــــي تحقی ــــــــات المتاحــــــــة،  األمث لإلمكانی

  2:وعلیه فإنه یمكنها من تحقیق مایلي
ة، وءأصــــــولها بصــــــورة كفـــــــ اســـــــتغاللكة علــــــى التخطــــــیط الضــــــریبي یعمـــــــل علــــــى زیــــــادة قـــــــدرة الشــــــر  

 وذلك عن طریق وضع خطة شاملة لألمور الضریبیة والمالیة على حد سواء؛
یــــــؤدي التخطــــــیط الضــــــریبي الــــــى ضــــــمان ســــــهولة الرقابــــــة علــــــى عمــــــل وســــــیر الخطــــــة مــــــن خــــــالل  
 والعمل على تصحیحها بالطرق األفضل؛ االنحرافاتتحلیل 

ع الشــــــركة علــــــى القــــــوانین الضــــــریبیة وغیرهــــــا مــــــن یعمــــــل التخطــــــیط الضــــــریبي علــــــى ضــــــمان إطــــــال 
القـــــوانین ذات الصــــــلة بصــــــورة دوریــــــة، والعمــــــل علــــــى تعـــــدیل الخطــــــة لتتناســــــب مــــــع التغیــــــرات التــــــي تحــــــدث 

 في المستقبل؛
ــــــد   ــــــرات الواجــــــب دراســــــتها عن ــــــر الضــــــریبي مــــــن المتغی ــــــى جعــــــل األث یعمــــــل التخطــــــیط الضــــــریبي عل

مـــــن موجـــــودات  أيعلـــــى  األثـــــرمـــــالي، ودراســـــة تـــــأثیر ذلـــــك قیـــــام إدارة الشـــــركة بـــــأي األعمـــــال ذات االثـــــر ال
 .الشركة واستثمارتها

، حیــــــث أنــــــه اإلتبــــــاعیعمــــــل التخطــــــیط الضــــــریبي علــــــى تحدیــــــد مراحــــــل العمــــــل والخطــــــوات الواجبــــــة  
فـــــــي حالـــــــة مالحظـــــــة وجـــــــود جمـــــــود فـــــــي حركـــــــة الحســـــــاب الجـــــــاري المـــــــدین، ووجـــــــود تـــــــأخیر فـــــــي تســـــــدید 

   .على تعثر الدینیستدل  استحقاقهاالكمبیاالت في میعاد 
  أهداف التسییر الجبائي: ثانیا

  3:یسعى التسییر الجبائي إلى تحقیق األهداف األربع التالیة
  مخاطرة جبائیة لم تتمكن من تحدیده؛ إلىالبحث في ما إذا كانت المؤسسة تتعرض 
  محاولــــة معرفـــــة مــــا إذا كانـــــت المؤسســــة لیســـــت تحـــــت ضــــغط ضـــــریبي أكبــــر مـــــن ذلــــك الـــــذي ینـــــتج

 ار القانوني الذي تعمل فیه؛عن اإلط
 ،تكییف هیاكل المؤسسة بشكل یسمح بتحقیق الضرائب المستحقة 

                                                             
  .54، صذكرهمرجع سبق بن زواري محمد صابر،   1
  .31-30، ص صمرجع سبق ذكرهمحفوظ محمد علي،   2
اح، ورقلة، رب، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر أكادیمي، جامعة قاصدي متشخیص التسییر الجبائي ومخاطره في المؤسسة االقتصادیةنادیة شطي،   3

  .20، ص2014-2015
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 المسیریننیة الجبائیة للخیارات الجبائیة المعتمدة من طرف تحسین مستوى التنبؤ والعقال. 
  :وبعبارة أخرى یهدف التسییر الجبائي بشكل عام الى تحقیق األهداف األساسیة التالیة

I.  إن المخطــر الجبــائي مــن أهــم أهــداف التســییر الجبــائي فالمســیر ملــزم بــأن التعامــل : الجبــائيتحقیــق األمــن
بشكل جید مـع جبایـة العملیـات الجاریـة تقـوم بهـا المؤسسـة بعـد ذلـك یمكنـه مـن االهتمـام بكیفیـة تخفیـف العـبء 

علـى تشـخیص التزاماتهـا  الضریبي وبهذا یتحقق هدفها ببقائها في وضعیة قانونیـة اتجـاه الضـریبة وزیـادة قـدرتها
  .الجبائیة واستراتیجیاتها وتقییمها

الـتــي یجـــب أن تتخـــذها المؤسســـة مـــن أجـــل ضـــمان أمنهـــا الجبـــائي، تطـــورا مهمـــة ودور  اإلجـــراءاتمـــن بـــین 
  :المراجعة الجبایة الداخلیة التي تمكن من

 تشخیص االلتزامات الجبائیة للمؤسسة؛   .أ 
 تقییمها؛الجبائیة للمؤسسة و  اإلستراتیجیةتحدید   .ب 
 .تخفیض العبء الضریبي من خالل تحسین أداء وفعالیة التسییر الجبائي  .ج 
II. لتشكل األعباء الجبائیـة جـزءا مـن سـعر التكلفـة ألي منـتج، وعلیـه فإنهـا تسـهم : التحكم في العبء الضریبي

الــتحكم ، ممـا جعــل الــتحكم مهمـا فیهــا ویتجلـى هــذا اإلنتــاجغیـر مباشــر فـي الرفــع فــي تكـالیف  أوبشـكل مباشــر 
  :ثالث أشكال وهي

 العمل عل تخفیض الضریبة؛ 
 تأجیل دفع الضریبة من أجل  االستفادة من وفرات مالیة تعزز وضعیة الخزینة؛ 
  الرفع من العبء الضریبي من خالل االمتنـاع عـن االسـتفادة مـن امتیـاز جبـائي آنـي وذلـك مـن أجـل تحقیـق

 .أهداف تسییریة معینة
III. برز من خالل صورتین هماوهي ت: ضمان فعالیة الجبایة:  
 : الفعالیة الجبائیة المباشرة  . أ

  .وتكون بواسطة استغالل المؤسسة لمختلف االمتیازات الجبائیة المتاحة لها قانونا لتحقیق وفرات مالیة
 : الفعالیة الجبائیة غیر مباشرة  . ب

، ممــا یــؤدي إلــى تحقیــق وتظهــر فــي التشــریعات الجبائیــة التــي تمــنح مجــاال لتعــدد الخیــارات القانونیــة المختلفــة
  .اإلستراتیجیةهدفها الجبائي، والوصول لغایتها 

  1:یلي وتبرز الفعالیة كذلك في تمكین المؤسسة من الحصول على امتیازات متعددة والتي نذكر منها ما
  ـــــة بالحصـــــول علـــــى ـــــازاتالفعالی ـــــازاتاالالجبائیـــــة، هـــــذه  االمتی ـــــد مـــــن الخیـــــارات  متی توجـــــد فـــــي العدی

 .عباء الجبائیةسة والتي تسمح بتخفیف الدیون واألوحة للمؤسالجبائیة الممن

                                                             
  .57، صمرجع سبق ذكرهبن زاوي محمد صابر،   1
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 ــــــة بالحصــــــول علــــــى ــــــازااال الفعالی ــــــه بطبیعــــــة الحــــــال  تمتی ــــــة تتبعهــــــا  االمتیــــــازاتالمالیــــــة، ألن الجبائی
مالیـــــة، ألن الضـــــریبة هـــــي عبـــــارة عـــــن تكلفـــــة لهـــــا تـــــأثیر مباشـــــرة علـــــى خزینـــــة المؤسســـــة وتوازنهـــــا  متیـــــازاتا

ــــذلك یجــــب المــــالي، مــــع اإلشــــارة إلــــى و  ــــازات الجبائیــــة، ل ــــة لیســــت ناتجــــة عــــن االمتی جــــود عــــدة امتیــــازات مالی
 .الجبائیة من أجل تحسین وضعیتها المالیة االنحرافاتعلى المؤسسة إصالح 

 ــــــــى هــــــــذه ــــــــى امتیــــــــازات التنافســــــــیة، وللحصــــــــول عل ــــــــة بالحصــــــــول عل ــــــــرة الفعالی وجــــــــب علــــــــى  األخی
ـــــــالعمالء  عالقتهـــــــاى الـــــــوظیفي فیمـــــــا یخـــــــص المؤسســـــــة أن تـــــــتحكم فـــــــي تكالیفهـــــــا الجبائیـــــــة علـــــــى المســـــــتو  ب

 .والشركات
IV. ـــــارات اإلســـــتراتیجیة للمؤسســـــة : خدمـــــة إســـــتراتیجیة المؤسســـــة ـــــد الخی ـــــدخل فـــــي تحدی ـــــة تت إن الجبای

ـــــین  ـــــدة ب ـــــین العالقـــــة الوطی ـــــانوني للمؤسســـــة، ممـــــا یب ـــــل الشـــــكل الق ـــــر كأحـــــد محـــــددات اتخـــــاذ القـــــرار مث وتعتب
ــــــة  ــــــذلك هــــــي ممــــــا یجعلهــــــا هــــــدفا مهــــــ واإلســــــتراتیجیةالجبای ــــــرم مــــــن أهــــــداف التســــــییر الجبــــــائي ول جــــــد  تعتب

 1.مهم
  مبادئ التسییر الجبائي وحدوده: المطلب الثالث

  مبادئ التسییر الجبائي: أوال
  :هما أساسیینیعتمد التسییر الجبائي على مبدئیین 

 :مبدأ الحریة في التسییر .1
ــــــى االختیــــــار بــــــین عــــــدة بــــــدائل متاحــــــة قانونــــــا وذ ــــــك مــــــن خــــــالل إدراكــــــه یعمــــــل المســــــیر الجبــــــائي عل ل

للمزایـــــا الضـــــریبیة التـــــي یحققهـــــا هـــــذا االختیـــــار، فـــــالمكلف بالضـــــریبة مـــــن خـــــالل تســـــییره ألعمالـــــه مـــــن حقـــــه 
وذلـــــك حســـــب . أن یســـــتفید إلـــــى الحـــــد األقصـــــى مـــــن االمتیـــــازات التـــــي تســـــمح لـــــه الظـــــروف باالســـــتفادة منهـــــا

ر التســـــییري یكتســـــب القـــــوة القانونیـــــة مهاراتــــه فـــــي التعامـــــل مـــــع الجبایـــــة، فبمجــــرد البـــــدء فـــــي تنفیـــــذ هـــــذا القــــرا
إذا كـــــان ال یخــــــالف التشــــــریع المعمــــــول بــــــه،  اإلجــــــراءهــــــذا  احتــــــرامتجـــــاه إدارة الضــــــرائب التــــــي تعمــــــل علـــــى 

أمـــــــا إذا كانـــــــت الخیـــــــارات ســـــــیئة فـــــــال یمكـــــــن تصــــــــنیفها علـــــــى أنهـــــــا نـــــــوع مـــــــن التحایـــــــل الضــــــــریبي إال إذا 
ــــــة المكلــــــف بالضــــــریب ــــــات ســــــوء نی ــــــا اســــــتطاعت إدارة الضــــــرائب إثب ــــــة التســــــییر للمؤسســــــة تظهــــــر حالی ة فحری

فـــــي حســـــاب النتیجـــــة الجبائیـــــة، والـــــدور الـــــذي تلعبـــــه إدارة الضـــــرائب، فالنتیجـــــة الجبائیـــــة تحســـــب مـــــن خـــــالل 
ـــــدیالت علیهـــــــا، فـــــــدور إدارة الضـــــــرائب هنـــــــا هـــــــو التأكـــــــد مـــــــن عـــــــالنتیجـــــــة المحاســـــــبیة ب د إجـــــــراء بعـــــــض التعــ

رة للقیــــــود المحاســــــبیة المســــــجلة دون أن یكــــــون صــــــحة النتــــــائج مــــــن خــــــالل مراجعــــــة مختلــــــف الوثــــــائق المبــــــر 
  2.لها الحق في الحكم على نوعیة التسییر

  
  

                                                             
  .21، صمرجع سبق ذكره نادیة شطي،  1
  .50، صمرجع سبق ذكرهبن زواري محمد صابر،   2
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 :مبدأ عدم التدخل في التسییر .2
ــــــاء      ــــــزم المؤسســــــة باإلیف ــــــق  بالتزاماتهــــــاإن التشــــــریع الضــــــریبي یل الضــــــریبیة تجــــــاه إدارة الضــــــرائب وف

ي نمــــــط تســــــییر المؤسســـــــة أو أن الشــــــروط المحــــــددة مســــــبقا، فلـــــــیس لــــــإلدارة الجبائیــــــة الحــــــق أن تتـــــــدخل فــــــ
ــــــــد خیاراتهــــــــا مادامــــــــت المؤسســــــــة تفــــــــي  ــــــــارات عدیمــــــــة  بالتزاماتهــــــــاتنتق ــــــــى وأن رأت هــــــــذه الخی القانونیــــــــة حت

، اســـــتثماراتهمـــــن أجـــــل توســـــیع  االســـــتدانة إلـــــىفمـــــثال یحـــــق للمســـــیر أن یلجـــــأ . الجـــــدوى أو ســـــیئة االختیـــــار
ن كانـــــت وبالتـــــالي یحـــــق لـــــه خصـــــم فوائـــــد القـــــروض مـــــن الـــــربح الخاضـــــع، حتـــــى  ٕ الخاصـــــة كافیـــــة  األمـــــوالوا

  .للتمویل
ــــــفم ــــــي یجــــــب أن توجــــــه ب ــــــى إدارة الضــــــرائب الت ــــــق عل ــــییر المؤسســــــة إذن یطب ــــــي تســ ــــــدخل ف دأ عــــــدم الت

ـــة العمومیـــــة والمتمثلــــــة فـــــي تحصــــــیل الضـــــرائب والرســــــوم التـــــي علــــــى  مراقبتهـــــا للـــــدفاع عــــــن مصـــــالح الخزینـــ
ــــة وبــــالطرق  وذلــــك مــــن خــــالل الســــماح لهــــا . لمعمــــول بهــــاا واإلجــــراءاتعــــاتق المؤسســــة فــــي آجالهــــا القانونی

ـــــإجراء مراقبـــــة  ـــــة والمعاینـــــة مـــــن خـــــالل مراجعـــــة التصـــــریحات أو ب ـــــق والرقاب بممارســـــة حـــــق اإلطـــــالع والتحقی
  1.على مستوى محل المكلف للتأكد من صحة القرارات المقدمة

  .حدود التسییر الجبائي: ثانیا
  :ید ببعض الحدود والتي تصنف إلىإن تسییر المؤسسة لجبایتها یجب أن یتم في ظل التقی

فعـــــدم احتـــــرام التشـــــریعات الجبائیـــــة فـــــي تســـــییر المؤسســـــة یفـــــد تعســـــفا قانونیـــــا، ومـــــن  :الحـــــدود القانونیـــــة )1
 2:أبرز مظاهر التعسف التي یجب أن یتجنبها المسیر تتمثل في

 العقود والتصرفات القانونیة التي تنجم عنها إخفاء تحقیق أو تحویل أرباح؛ 
 یعة الحقیقیة للعملیات كتخفیض قیم العقود والصفقات؛تشویه الطب 
 ة مثــــــل تزییــــــف العقــــــود قــــــیقالتصـــــرفات الوهمیــــــة كتظــــــاهر المؤسســــــة بالقیــــــام بعملیــــــات خالیــــــة مــــــن كــــــل ح

 والفواتیر والمؤسسات الوهمیة؛
 مــــــن خــــــالل عــــــدم التوافــــــق بــــــین الفعــــــل والعقــــــد المقــــــدم لــــــإلدارة المنجــــــز بــــــین المؤسســــــة وبــــــاقي  التســــــییر

 ثل التصریح بمعاملة عقاریة في شكل هبة رغم أنها تمت في شكل بیع؛األطراف م
 أشخاص أو مؤسسات وسیطة إلخفاء المكلف الحقیقي استعمال. 
القــــرارات التــــي تضــــمن لهــــا تحقیــــق  التخــــاذ اإلداریــــةتســــتعمل المؤسســــة كــــل ســــلطاتها  :الحــــدود المالیــــة )2

ـــــــد مكافـــــــآت ا ـــــــال تحدی ـــــــرض إلحـــــــدى األهـــــــداف العامـــــــة للمؤسســـــــة، علـــــــى ســـــــبیل المث لمســـــــیرین، إعطـــــــاء ق
ـــــى نتـــــائج المؤسســـــة ـــــأثیر واضـــــح عل ـــــي تكـــــون لهـــــا ت فهـــــذه القـــــرارات قـــــد . الفـــــروع أو غیرهـــــا مـــــن القـــــرارات الت

                                                             
في العلوم  ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیرالمراجعة في تدنیة المخاطر الجبائیة دراسة حالة عینة من المؤسسات االقتصادیةحمیداتو صالح، دور   1

  .97، ص2012-2011اح، ورقلة، خصص محاسبة وجبایة، جامعة قاصدي مربالتجاریة، ت
، مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم إنعكاس اإلصالح المحاسبي على الوظیفة المحاسبیة والجبائیة في المؤسسة االقتصادیةعمر الفاروق زرقون،   2

  .138،ص2011-2010اح، ورقلة، عامیة وجبایة نعمقة، جامعة قاصدي مربالمالیة والمحاسبة، تخصص دراسات محاسب



 المحلیة والجبایة الجبائي التسییر ماهیة                                        الفصل األول
 

13 
 

ـــــــي  واقتصـــــــادیةتكـــــــون لهـــــــا آثـــــــار مالیـــــــة  ـــــــى المؤسســـــــة عنـــــــدها یمكـــــــن تصـــــــنیفها غیـــــــر عادیـــــــة ف ســـــــلبیة عل
 .التسییر

لح المؤسســـــة والـــــذي ال یقـــــدم فالتصــــرف غیـــــر العـــــادي فــــي التســـــییر هـــــو ذلـــــك الــــذي یكـــــون ضـــــد مصــــا
ـــــل مباشـــــر أو غیـــــر مباشـــــر، مـــــادي أو غیـــــر مـــــادي لمؤسســـــة هـــــدفها تحقیـــــق الـــــربح، وهـــــو فعـــــل ال  أي مقاب

الجبائیـــــة للمؤسســـــة وعلیـــــه فـــــإن النظـــــر فـــــي هـــــذا التصـــــرف یكـــــون علـــــى المســـــتوى  لاللتزامـــــاتیشـــــكل خرقـــــا 
ـــــــانوني ـــــــیس الق ـــــــالبرجوع . االقتصـــــــادي ول ـــــــىف ـــــــرارات التســـــــییر داخـــــــل المؤس إل ســـــــة نجـــــــدها صـــــــحیحة مـــــــن ق

ومــــن بــــین األفعــــال . أو مــــالي  ســــلبي علــــى المؤسســــة اقتصــــاديالناحیــــة القانونیــــة ولكــــن قــــد نجــــد لهــــا تــــأثیر 
  1:غیر العادیة في التسییر نجد

 تقدم قروض للمسیرین بدون فوائد؛ 
 تحمل المؤسسة ألعباء خاصة للمسیر؛ 
 حقیقة،التنازل عن عقارات للمسیرین بأسعار منخفضة عن االسعار ال 
  ــــات لیســــــت لهــــــا عالقــــــة تجاریــــــة دائمــــــة مــــــع المؤسســــــة، والســــــبب التنــــــازل عــــــن حقــــــوق تجــــــاه مؤسســ

 .الوحید لذلك قد تكون وجود نفس الشركات أـو المسیرین في المؤسسة
 

                                                             
  .99، صمرجع سبق ذكرهلح، حمیداتو صا  1
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  الجبایة المحلیة مبادئها وأهدافها: المبحث الثاني
ــــ ــــة بالغــــة، حی ــــة فــــي جمیــــع السیاســــات المالیــــة بأهمی ــــة المحلی قــــانوني  إطــــارث تــــنظم فــــي تحظــــى الجبای

 أنـــــــواعالممـــــــول الرئیســـــــي لنفقـــــــات میزانیـــــــة الدولـــــــة، وهـــــــي تشـــــــمل كـــــــل  العتبارهـــــــامحكـــــــم ومضـــــــبوط وهـــــــذا 
  .لتغطیة نفقات الدولة بصفة مستمرة األخرىالضرائب والرسوم وجمیع االقتطاعات المالیة 

  مفهوم الجبایة المحلیة: األولالمطلب 
ــــــة بأنهــــــا      ــــــة المحلی ــــــي الحیــــــاة ال"تعــــــرف الجبای ــــــدخل ف ــــــة للت وســــــیلة التــــــي تملكهــــــا الجماعــــــات المحلی

دراج  ٕ ــــــة مســــــتقلة، ولكنهــــــا مجــــــال متعــــــدد الجوانــــــب وا ــــــة وهــــــذه الوســــــیلة لیســــــت حقیقی االقتصــــــادیة واالجتماعی
ســـــر التفاعـــــل المســـــتمر بـــــین فالجبایـــــة ضـــــمن النظـــــام االقتصـــــادي لتحقیـــــق أهـــــداف النمـــــو االقتصـــــادي ممـــــا ی

  ".تصاديالمیدان المالي والمیدان االق
كــــل فریضــــة مالیــــة تتقاضــــاها الهیئــــات المحلیــــة علــــى ســــبیل اإللــــزام فـــــي " كمــــا تعــــرف كــــذلك بأنهــــا    

  ".نطاق الوحدة اإلداریة التي تمثلها دون مقابل معین بقصد تحقیق منفعة عامة
المجــــالس المحلیــــة مــــن قبــــل  إلــــىالضــــریبة التــــي تــــدفع فــــي نطــــاق الوحــــدة المحلیــــة "كمــــا تعــــرف بأنهــــا 

ــــي علــــى عكــــس الضــــریبة العامــــة التــــي تــــدفع أفــــراد ا الهیئــــات العامــــة  إلــــىلوحــــدة المحلیــــة أو المجتمــــع المحل
  1".للدولة من قبل جمیع مواطني وأفراد الدولة مساهمة في األعباء العامة

ـــــــــة بأنهـــــــــا      ـــــــــة المحلی ـــــــــدة الجماعـــــــــات "تعـــــــــرف الجبای ـــــــــة لفائ مجموعـــــــــة الضـــــــــرائب والرســـــــــوم المختلف
ـــــر مباشـــــــرة أي تلــــــك التـــــــي ترجـــــــع حـــــــق اســـــــتخدامها للجماعـــــــات المحلیــــــة وهیئاتهـــــــا بطریقـــــــة  مباشـــــــرة، أو غیــ

ـــــة بواســـــطة إدارتهـــــا الجبائیـــــة مباشـــــرة ضـــــمن لـــــدن الملـــــزمین بأدائهـــــا، أو تلـــــك المحولـــــة لفائـــــدتها مـــــن  المحلی
  2".بمقابل امتیاز فردي واإلتاواتطرف الدولة، وتتكون الجبایة عموما من الضرائب والرسوم 

كــــل جبایــــة مالیـــــة تتقاضــــاها الجماعــــة علـــــى ســــبیل االلتــــزام فـــــي نطــــاق الوحـــــدة " ویقصــــد بهــــا كـــــذلك   
ـــــــة ـــــــك قصـــــــد تحقیـــــــق منفعـــــــة ســـــــواء كانـــــــت محلیـــــــة أو  إلـــــــىالتـــــــي تمثلهـــــــا دون النظـــــــر  اإلداری مقابـــــــل، وذل

  3".وطنیة
ـــة المحلیـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي المبـــــــالغ المالیـــــــة التـــــــي تتقاضـــــــاها "ومـــــــن خـــــــالل التعـــــــاریف الســـــــابقة أن  الجبایــــ

ـــل وتخصــــــص للخدمــــــة العامــــــة، إال أن الوحــــــدة المحلیــــــة تقــــــوم بتحصــــــیل الوحــــــدة المحلیــــــة  وتكــــــون دون مقابـــ
العامـــــة لتصـــــبح مهمــــــة  اإلیـــــراداتهـــــذه المـــــوارد مـــــن أجـــــل تغطیـــــة نفقاتهـــــا التـــــي تعتبـــــر أهـــــم مـــــورد ضـــــمن 

  .وفعالة في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
                                                             

، تخصص جبایة المؤسسة، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة ماسترالجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیةبعزیز مریم، كرشاني رمضانة،   1
  .07، ص2016-2015أحمد درایة، أدرار، 

، كلیة الحقوق 2013، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد األول، لعام واقع إشكالیة تطبیق الجبایة المحلیة في الجزائربن صغیر عبد المومن،   2
  .90والعلوم السیاسیة، جامعة الجیاللي الیاس، سیدي بلعباس، ص

عدي، ، الكلیة المتعددة التخصصات، جامعة عبد المالك السضوء مشروع القانون الجدید لمحلیة فيقراءة عملیة للجبایة ا مقال بعنوانحمید أبوس،  3
  .2، ص2008تطوان،
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ــــــــإن مواصـــــــــفات الجبایــــــــة المحلیـــــــــة تــــــــتلخص فـــــــــي ضــــــــرورة     أن تتحقـــــــــق القواعــــــــد العامـــــــــة وبهــــــــذا ف
ـــریبة التــــي مــــن أهمهــــا تحقیــــق العدالــــة والمســــاواة فــــي التضــــحیة باإلضــــافة  ــــىللضـ محلیــــة الوعــــاء وســــهولة  إل

تقـــــــدیر الضـــــــریبة المحلیـــــــة لتـــــــتمكن المجـــــــالس المحلیـــــــة مـــــــن تخطـــــــیط مشـــــــروعاتها ووضـــــــع موازناتهـــــــا تبعـــــــا 
  .للتقدیرات المتوقعة لحصیلة الموارد المقدرة له

  مبادئ الجبایة المحلیة: يالمطلب الثان
ــا فــــــي التنظــــــیم الفنــــــي للضــــــریبة بغــــــرض التوفیــــــق بــــــین مصــــــلحتي اهنــــــاك قواعــــــد ومبــــــ دئ یلــــــزم إتباعهــــ

  1:الخزینة والممولین، وقد أصبحت هذه القواعد تشكل األسس التقلیدیة للجبایة، وهي على التوالي
 مـــــن قبـــــل الحكومــــــات  الضـــــرائب التـــــي تســـــاهم فــــــي االســـــتقرار االقتصـــــادي الكلـــــي، البــــــد أن تقتطـــــع

نیا للحكومــــــة البــــــد أن تكــــــون مســــــتقرة، إذ أن قــــــدرات دن المــــــوارد الضــــــریبیة للمســــــتویات الــــــالمركزیــــــة، ذلــــــك أ
أدنـــــــى حـــــــد فهـــــــي تجـــــــد  إلـــــــىاالقتـــــــراض لتمویـــــــل االســـــــتثمارات لـــــــدى هـــــــذه الحكومـــــــات محـــــــدودة ومقلصـــــــة 

 صعوبة في االقتراض؛
 ــــــاء التصــــــ ــــــة اضــــــرورة بق ــــــع مــــــا إلــــــىعدیة الهادف ــــــدي الحكومــــــة  األشــــــخاصبین إعــــــادة التوزی بــــــین أی

المركزیـــــــة، ألن إعــــــــادة التوزیــــــــع المحلــــــــي غیــــــــر كافیـــــــة، وتقــــــــوم بتصــــــــحیحات غیــــــــر منســــــــجمة للوضــــــــعیات 
والمنـــــاطق فـــــي حــــــد ذاتهـــــا، كمـــــا أن األوعیــــــة الضـــــریبیة عنــــــدما  األقــــــالیمالفردیـــــة، فقـــــد توجــــــد تباینـــــات بـــــین 

 األوعیـــــةانتقــــال هـــــذه  إلـــــىلیهـــــا قــــد یـــــؤدي تكــــون غیـــــر قابلـــــة للحركــــة واالنتقـــــال، فـــــإن اعتمــــاد التصـــــاعدیة ع
 مكان آخر؛ إلى

  ـــــة ـــــىضـــــرورة لجـــــوء الجماعـــــات المحلی ـــــة أو الضـــــعیفة الحركـــــة مـــــن أجـــــل  إل ـــــة القلیل إخضـــــاع األوعی
فعالــــــة محلیــــــا، لكــــــون  أنهــــــاالضــــــرائب علـــــى الملكیــــــة علــــــى  إلــــــىتفـــــادي المنافســــــة الضــــــریبیة، ولهــــــذا ینظــــــر 

محلیــــــة فضــــــال عــــــن إمكانیــــــة التنبــــــؤ بالضــــــریبة مــــــع  الملكیــــــة لهــــــا موقــــــع ثابــــــت یقــــــع تحــــــت ســــــلطة جماعــــــة
 .استقرار عائدها

  .وحتى تكون الضرائب المحلیة جیدة البد أن تتصف بالخصائص التالیة
ـــــــزمن بمـــــــا_   ـــــــاع حصـــــــیلتها مـــــــع مـــــــرور ال ـــــــة النمـــــــو الطبیعـــــــي للتكـــــــالیف  ضـــــــرورة ارتف یســـــــمح بمواكب

  ولتلبیة الحاجة المتزایدة للخدمات العامة المحلیة؛
  كثیرة التأثر بالتقلبات االقتصادیة؛أال تكون  -
  أن تكون موزعة على نحو متساوي نسبیا بین الجماعات المحلیة؛ -
  الذین یدفعون الضریبة والذین یستفیدون منها؛ المواطنینضرورة وجود عالقة وثیقة بین  -
  .حصیلتها ارتفاعأن تكون تكالیف اإلدارة الضریبیة زهیدة حتى یتم ضمان  -

  

                                                             
  .09، صمرجع سبق ذكرهبعزیز مریم، كرشاني رمضانة،   1
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  هداف الجبایة المحلیةأ: المطلب الثالث
  1:یعد فرض الضرائب المحلیة إلى تحقیق مجموعة من األهداف أبرزها

أنهــــا أداة فــــي یــــد الجماعــــة المحلیــــة للحصــــول علــــى معلومــــات عــــن الجماعــــات المحلیــــة، یمكــــن  -
  في أغراض عدیدة؛ استخدامها

  اریة؛أنها أداة في ید الجماعات المحلیة لتغطیة النفقات الناجمة عن الخدمات الجو  -
ـــــــا مـــــــن  - ـــــــتج عنهـــــــا انطالق ـــــــة والمـــــــوارد التـــــــي تن ـــــــل وتوزیـــــــع وعـــــــاء الضـــــــرائب المحلی تســـــــمح بتحلی

  التي یتم إعدادها على مستوى الجماعات المحلیة؛ اإلحصائیةالمعطیات 
أداة لتحقیـــــق التنمیـــــة المحلیـــــة، فالجماعـــــات المحلیـــــة تضـــــطلع بمهـــــام التنمیـــــة فـــــي حـــــدود إقلیمهـــــا  -

  2:لیة للبلدیةاعلق بالبلدیة، المهام التالمت 10_11ولهذا حدد القانون 
 التهیئة والتنمیة المحلیة؛  
 األجهزة االجتماعیة والجماعیة؛  
  قبل المدرسي؛ وما األساسيالتعلیم  
  االستثمارات االقتصادیة؛  
 حفظ الصحة والنظافة والمحیط؛  

ـــــة االجتماعیـــــة والریاضـــــیة والشـــــباب والثقا ـــــة فـــــي مجـــــال التربیـــــة والحمای فـــــة والتســـــلیة نشـــــاطات البلدی
  .والسیاحة

  3:فقد حدد المهام التالیة 07_ 12أما قانون الوالیة 
 إعداد وتنفیذ مخطط الوالیة للتنمیة االقتصادیة؛ 
  ؛الفالحیة وترقیتها ووقایتها من الكوارث واآلفات الطبیعیة األراضيحمایة وتوسیع 
  التشـــــجیر وحمایــــــة البیئــــــة مواجهـــــة أخطــــــار الفیضـــــانات والجفــــــاف وتنقیــــــة المجـــــاري والقیــــــام بأعمــــــال

 والغابات والصحة الحیوانیة والمیاه الصالحة للشرب وتطویر الصناعات الصغیرة والمتوسطة؛
 القیام بأشغال الطرق الوالئیة وصیانتها وتصنیفها؛ 
 انجاز الهیاكل الصحیة التي تتجاوز قدرات البلدیة؛ 
 اعیة؛المساهمة في برامج ترقیة التشغیل وتقدیم المساعدات االجتم 
 تجهیزات التربیة والتكوین المهني؛ 
  

                                                             
  .10، صمرجع سبق ذكرهبعزیز مریم، كرشاني رمضانة،  1
  .18_17المتعلق بالبلدیة، ص ص 2011یونیو  22مؤرخ في  10_11قانون رقم قانون الجماعات اإلقلیمیة،األمانة العامة للحكومة،     2
  .17_16المتعلق بالوالیة، ص ص 2011یونیو  22مؤرخ في  07_12قانون رقم قانون الجماعات اإلقلیمیة،امة للحكومة، األمانة الع    3
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  لجبایة المحلیةاأنواع : المبحث الثالث
ــــــة نظــــــام  ــــــر الجبایــــــة المحلی ــــــة حیــــــث أنهــــــا  اقتطــــــاعتعتب مــــــرخص بالقــــــانون لصــــــالح الجماعــــــات المحلی

ــــــة هــــــذه  ــــــرة فــــــي میزانی ــــــرةتســــــاهم بنســــــبة كبی ــــــر مــــــن األخی ــــــب أكث مــــــن إیراداتهــــــا  %50، إذ تمثــــــل عــــــي الغال
مختلـــــــف الضـــــــرائب والرســـــــوم التـــــــي تقتطـــــــع لفائـــــــدة الجماعـــــــات  إلـــــــىي هـــــــذا المبحـــــــث وعلیـــــــه ســـــــنتطرق فـــــــ

  .المحلیة
  الضرائب العائدة لفائدة البلدیات: المطلب األول

لفائــــــــدتها، وتشـــــــــمل  %100تنفــــــــرد البلــــــــدیات بمجموعــــــــة مــــــــن الضــــــــرائب والرســــــــوم تحصــــــــل بنســــــــبة  
   :مایلي

  :الرسم العقاري: أوال
، والمتضـــــمن 1967المـــــؤرخ فـــــي جـــــوان  83-67رقـــــم  مـــــراألالمؤســـــس فـــــي شـــــكله الحـــــالي بموجـــــب  

المــــــؤرخ  25-91، والــــــذي عــــــدل بموجــــــب القــــــانون 1967القــــــانون المعــــــدل والمكمــــــل لقــــــانون المالیــــــة ســــــنة 
وهــــــذا تعویضــــــا لمجموعــــــة مــــــن الرســــــوم  1992المتضــــــمن لقــــــانون المالیــــــة لســــــنة  1991دیســــــمبر  18فــــــي 

 .ص العقارن
ـــــو  و ـــــي : عین مـــــن الرســـــوم العقاریـــــةیـــــنص قـــــانون الضـــــرائب المباشـــــرة علـــــى ن ـــــى العقـــــار المبن الرســـــم عل

الغیــــــر  أوعلــــــى جمیــــــع العقــــــارات المبنیــــــة  وتقــــــع هــــــذه الرســــــوم ســــــنویا. والرســــــم علــــــى العقــــــار الغیــــــر المبنــــــي
ـــــوطني، وتعـــــد حصـــــیلة هـــــذا الرســـــم ضـــــعیفة إذ بلغـــــت نســـــبته  ـــــراب ال ـــــى الت ـــــة والمتواجـــــدة عل  باإلضـــــافةالمبنی

بــــــالجزائر، وهــــــذا نتیجـــــة للــــــنقص الفــــــادح فــــــي التســــــییر الجبــــــائي  %1998،1.76رســــــم التطهیــــــر ســــــنة  إلـــــى
ـــــارات، وبالمقابـــــل نجـــــد نســـــبة الرســـــم العقـــــاري بفرنســـــا عـــــن نفـــــس الســـــنة  الرســـــم  %26.6منهـــــا %28.3للعق

   1.الرسم على الملكیات الغیر المبنیة %1.7على الملكیات المبنیة و
 :رسم التطهیر: ثانیا

المتضـــــــمن  1980دیســـــــمبر  31الصـــــــادرة فـــــــي  12-80أســـــــس هـــــــذا الرســـــــم بموجـــــــب القـــــــانون رقـــــــم 
ــان الرســــــوم الفرعیــــــة القدیمــــــة وهــــــي الرســــــم الخــــــاص بالصــــــب فــــــي 1981قــــــانون المالیــــــة لســــــنة  ، وذلــــــك مكــــ

  .المجاري المائیة ویرسم رفع القمامة المنزلیة
یؤســـــس هـــــذا الرســـــم لفائـــــدة البلـــــدیات التـــــي تشـــــتغل فیهـــــا مصـــــلحة رفـــــع القمامـــــات المنزلیـــــة، وهـــــو رســـــم 

ـــــةســـــنوي، وذ ـــــك علـــــى كـــــل الملكیـــــات المبنی ـــــر ملحقـــــا بالرســـــم العقـــــاري فهـــــو  2.ل وبالتـــــالي رســـــم التطهیـــــر یعتب
ـــــا، كمـــــا أن أي بنـــــاء تعـــــرض للهـــــدم أو  باســـــتفادةمـــــرتبط  ـــــة مـــــن رفـــــع القمامـــــات یومی أصـــــحاب الملكیـــــة المبنی

  .التدمیر یبقى خاضعا للرسم

                                                             
  .200، ص 2014، عام 02خلدون للنشر والتوزیع، القبة القدیمة، الجزائر، الطبعة ، دار المالیة العمومیة دنیدني یحیى،  1
  .ة والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشر   263المادة   2
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لمســــــتأجر الــــــذي یمكــــــن ویؤســــــس رســــــم التطهیــــــر باســــــم صــــــاحب الملــــــك أو المنتفــــــع، ویتحمــــــل الرســــــم ا
  1.أن یكلف مع المالك بدفع الرسم سنویا بصفة تضامنیة

، مــــــن قـــــــانون الضـــــــرائب المباشــــــرة والرســـــــوم المماثلـــــــة، فإنــــــه یحـــــــدد مبلـــــــغ 2مكـــــــرر 263وفقــــــا للمـــــــادة 
  :الرسم كما یلي

  دج على كل محل ذي استعمال سكني؛1000دج و500مابین 
 مهنــــــــي أو تجــــــــاري أو حرفــــــــي او  دج علــــــــى كــــــــل محــــــــل ذي اســــــــتعمال10.000دج و1000مــــــــابین

 ما شابهه؛
  دج على كل أرض مهیأة للتخییم والمقطورات؛20.000دج و5000مابین 
  دج علـــــــــى كـــــــــل محـــــــــل ذي اســـــــــتعمال صـــــــــناعي،تجاري، حرفـــــــــي 100.000دج و10.000مـــــــــابین

 ؛أعالهالمذكورة  األصنافشبهه، ینتج كمیة من النفایات تفوق  أو ما
ــــــ ــــــة فــــــي كــــــل بلدی ــــــى تحدیــــــد الرســــــوم المطبق ــــــاءا عل ــــــدي، بن ــــــس الشــــــعبي البل ــــــیس المجل ــــــرار مــــــن رئ ة بق

  .صیةو المداولة المجلس الشعبي البلدي وبعد استطالع رأي السلطة 
ــــه یــــــتم تعـــــــویض البلــــــدیات التــــــي تمــــــارس عملیــــــة الفــــــرز فـــــــي  4مكــــــرر 263وتــــــنص المــــــادة  علــــــى أنــ

 263لمـــــادة مـــــن مبلـــــغ الرســــم المطبـــــق علـــــى رفــــع القمامـــــات المنزلیـــــة المنصــــوص علیـــــه فـــــي ا %15حــــدود 
ــــوم المماثلـــــــة بالنســـــــبة لكـــــــل منـــــــزل یقـــــــوم بتســـــــلیم قمامـــــــات  2مكـــــــرر مـــــــن قـــــــانون الضـــــــرائب المباشـــــــرة والرســـ

  .أو القابلة لالسترجاع لمنشأة المعالجة/التسمید و
  الرسم على الذبح: ثالثا

ـــــة،والتي  ـــا لفائـــــدة البلـــــدیات التـــــي تقـــــع فـــــي إقلیمهـــــا مـــــذابح البلدی هـــــو ضـــــریبة غیـــــر مباشـــــرة یحصـــــل كلیــ
اللحــــم مــــن  اســــتیرادیــــدفع هــــذا الرســــم مــــن قبــــل مالــــك الحیوانــــات عنــــد الــــذبح أو عنــــد . فیــــه عملیــــة الــــذبحتــــتم 

 2.الخارج
  اإلقامةرسم : ربعا

ــــس الرســـــــــم ألول مــــــــــرة بموجـــــــــب قـــــــــانون البلدیـــــــــة لســــــــــنة     ، فكـــــــــان یفـــــــــرض علــــــــــى 1967لقـــــــــد أســـــ
ــــي البلدیـــــــة وغیـــــــر الحـــــــائزین لمســـــــكن فیهـــــــا، وخصـــــــص مبلغـــــــه ال ستصـــــــالح األشـــــــخاص غیـــــــر المقیمـــــــین فـــ

لـــــم یعـــــد إدراجـــــه  1990غیــــر أن قـــــانون البلدیـــــة الصـــــادر فــــي ســـــنة . المناصــــب التذكاریـــــة وتنمیـــــة الســـــیاحیة
ــــــد رســــــم . ضــــــمن المــــــوارد المــــــرخص للبلدیــــــة تحصــــــیلها ــــــانوني اإلقامــــــةهكــــــذا فق ممــــــا حــــــال دون  أساســــــه الق

ــــــة  األمــــــرمواصــــــلة تحصــــــیلها، وبقــــــي  ــــــى حالــــــه لغای ــــــنف أعــــــادعنــــــدما  1998عل ــــــانون المالیــــــة ل س الســــــنة ق

                                                             
  .من  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمكرر،  263المادة   1
، أطروحة لنیل  درجة الدكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة، منشورة، جامعة النظام الضریبي الجزائري وتحدیات اإلصالح االقتصاديحمید بوزید،   2

  .205، ص2005الجزائر،
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یؤســـــــس هـــــــذا الرســـــــم لفائـــــــدة البلـــــــدیات أو تجمـــــــع البلـــــــدیات المصـــــــنفة فـــــــي محطـــــــات : یأســـــــیس هـــــــذا الرســـــــم
  1.سیاحیة أو مناخیة أو هیدرو معدنیة أو إستحمامیة، ویتم تصنیف هذه البلدیات بموجب مرسوم

ـــــاني ـــــب الث ـــــدیات، الوالیـــــات والصـــــندوق المشـــــترك للجماعـــــا: المطل ـــــدة البل ــــرائب المحصـــــلة لفائ ت الضـ
  المحلیة 
ـــوم التــــــــي تحصــــــــل لفائــــــــدة كــــــــل مــــــــن الوالیــــــــة، البلدیــــــــة      تعــــــــرف بأنهــــــــا مجموعــــــــة الضــــــــرائب والرســـــ

  .والصندوق بنسب مختلفة وتتمثل  الدفع الجزافیة،والرسم على النشاط المهني
مؤسســــــــة عمومیـــــــة ذات طــــــــابع إداري تتمتــــــــع " یعـــــــرف صــــــــندوق المشـــــــترك للجماعــــــــات المحلیــــــــة بأنـــــــه

ــــــة والجماعــــــات المحلیــــــةبالشخصــــــیة المعنویــــــة واال ، "ســــــتقالل المــــــالي، ویوضــــــع تحــــــت وصــــــایة وزارة الداخلی
  2:ویتمثل دوره في اآلتي

  تسییر صنادیق التضامن والضمان للجماعات المحلیة؛  -
  ؛اإلجباریةیوفر للجماعات المحلیة المعنیة تخصصات الخدمة العمومیة  -
لتوزیـــــــــع الضـــــــــرائب  یـــــــــوزع بـــــــــین الجماعـــــــــات المحلیـــــــــة حصـــــــــة المـــــــــوارد الجبائیـــــــــة المخصصـــــــــة -

  بالتساوي حسب الكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول به؛
  الدراسیة؛ األیامتنظیم المعارض للجماعات المحلیة، وتنظیم  -
  والمعارض؛ األسواقالمشاركة في  -
یقــــــــــدم للوالیــــــــــات والبلــــــــــدیات إعانــــــــــات مالیــــــــــة لتحقیــــــــــق مشــــــــــاریع تجهیــــــــــز، أو اســــــــــتثمار طبقــــــــــا  -

  .وطني للتنمیةلتوجیهات المخطط ال
  الضریبة الجزافیة الوحیدة: أوال

تؤســـــــس ضـــــــریبة جزافیـــــــة وحیـــــــدة تحـــــــل محـــــــل الضـــــــریبة علـــــــى الـــــــدخل االجمـــــــالي والضـــــــریبة علـــــــى   
ــــــــاح  ــــــــى أرب ــــــــدخل االجمــــــــالي أو الضــــــــریبة عل ــــــــى ال ــــــــى الضــــــــریبة عل ــــــــادة عل ــــــــارح الشــــــــركات، وتغطــــــــي زی أب

  3.الشركات، الرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المهني
ــــــق الضــــــریبة ــــــة الوحیــــــدة االشــــــخاص الطبیعیــــــون أو  :مجــــــال التطبی یخضــــــع لنظــــــام الضــــــریبة الجزافی

المعنویـــــــون وشــــــــركات والتعاونیـــــــات التــــــــي تمــــــــارس نشـــــــاطا صــــــــناعیا أو تجاریــــــــا أو حرفیـــــــا أو مهنــــــــة غیــــــــر 
  . دج30.000.000تجاریة، الذین ال یتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثالثین ملیون 

                                                             
دیوان المطبوعات الجامفیة، الساحة المركزیة، بن  المالیة العامة المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري، ،یلس شاوش بشیر  1

  .185، 2013عكنون،
  .15، مرجع سبق ذكره، صالجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیةبعزیز مریم، كرشاني رمضانة،  2
  .، المرجع سبق ذكره282المادة   3
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لجزافیـــــة الوحیـــــدة مطبقـــــا مـــــن أجـــــل تأســـــیس الضـــــریبة المســـــتحقة بعنـــــوان الســـــنة الضـــــریبة ا یبقـــــى نظـــــام
االولــــــى التــــــي تــــــم خاللهــــــا تجـــــــاوز ســــــقف رقــــــم االعمــــــال المنصــــــوص علیـــــــه بالنســــــبة لهــــــذا النظــــــام، ویـــــــتم 

  .یأسیس هذه الضریبة تبعا لهذه التجاوزات
ـــــذین یمارســـــون أنشـــــطة أو  ـــــدة، المســـــتثمرون ال ـــــة الوحی ینجـــــزون مشـــــاریع كمـــــا یخضـــــع للضـــــریبة الجزافی

أو الصـــــندوق الـــــوطني لـــــدعم " الصـــــندوق الـــــوطني لـــــدعم تشـــــغیل الشـــــباب" مـــــن دعـــــم  لالســـــتفادةوالمـــــؤهالت 
 1.القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمین على البطالة

  الرسم على النشاط المهني: ثانیا
ــــــانون  مــــــن 34یعتبــــــر الرســــــم علــــــى النشــــــاط المهنــــــي مــــــن الضــــــرائب المباشــــــرة وطبقــــــا لــــــنص المــــــادة  ق

ــــــــى النشــــــــاط الصــــــــناعي 1996لســــــــنة  المالیــــــــة ــــــــر ) TAIC(، أن الرســــــــم عل ــــــــى النشــــــــاطات الغی والرســــــــم عل
، ویفـــــــــرض الرســـــــــم علـــــــــى النشـــــــــاط TAP، یعوضـــــــــان بالرســـــــــم علـــــــــى النشـــــــــاط المهنـــــــــي )TANC(تجاریـــــــــة 

ــــــذین یمارســــــون نشــــــاط صــــــناعي أو تجــــــاري وغیــــــر  ــــون أو المعنویــــــون ال ــــــي علــــــى االشــــــخاص الطبیعیــ المهن
ــــــىتجــــــاري، فهــــــو یح ــــــه هــــــؤالء  ســــــب عل ــــــذي حقق ــــــم األعمــــــال ال بغــــــض النظــــــر عــــــن  األشــــــخاصأســــــاس رق

  2.نتیجتهم المحققة
ــــــى النشــــــاط المهنــــــي ب  ــــــة التكمیلــــــي لســــــنة %2یحــــــدد معــــــدل الرســــــم عل ــــــك حســــــب قــــــانون المالی ، وذل
  :، وتوزع حصیلته كما یلي2001

  توزیع حصیلة الرسم على النشاط المهني: 01الجدول رقم 
ــــــــى  الرســــــــم عل
النشــــــــــــــــــــــــــــــــــاط 

  نيالمه

    التوزیع 
حصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   حصة الوالیة

  البلدیة
حصــــــــــــة الصــــــــــــندوق المشــــــــــــترك 

  للجماعات المحلیة
  المجموع

 %2 %0.11 %1.30 %0.59  المعدل العام
  .2001لي لسنة یقانون المالیة التكم: المصدر

یحـــــدد الرســـــم  األنابیـــــبإذا تـــــم تحقیـــــق رقـــــم أعمـــــال فـــــي إطـــــار نقـــــل الغـــــاز عـــــن طریـــــق  وفــــي حالـــــة مـــــا
  :ویقسم نتائجه كما یلي %3مهني بعلى النشاط ال

                                                             
  .مرجع سبق ذكره، 1مكرر 282المادة   1
، 02، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، طالتقنیات الجبائیة مع تمارین محلولةحمید بوزیدة،   2
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معدل العام للرسم على النشاط المهني في حالة تحقیق رقم االعمال من نقل الغاز : 02الجدول رقم
  .واألنابیب

ــــــــــــــــــــدة  الحصــــــــــــــــــــة العائ
  للوالیة

ــــــــــــــــــــدة  الحصــــــــــــــــــــة العائ
  للبلدیة

الصــــــندوق المشــــــترك للجماعــــــات 
  المحلیة

  المجموع

0.88% 1.96% 0.16% 3% 
  .2001لي لسنة یقانون المالیة التكم: المصدر                                    

 
  الضرائب المحلیة جزئیا لفائدة الجماعات المحلیة: المطلب الثالث

  :یلي ما في مختلف الضرائب المحلیة المخصصة جزئیا للجماعات المحلیة تتمثل
  الرسم على القیمة المضافة: أوال

فة ضـــــــــریبة علـــــــــى االســـــــــتهالك تفـــــــــرض علـــــــــى المنتجـــــــــات یعتبـــــــــر الرســـــــــم علـــــــــى القیمـــــــــة المضـــــــــا    
وهـــــي الضـــــریبة األكثـــــر إنتاجـــــا، ویـــــوزع حاصـــــلها بـــــین  %7وســـــعر خـــــاص  %17والخـــــدمات بســـــعر عـــــادي 

ـــــة والصـــــندوق المشـــــترك للجماعـــــات المحلیـــــة وهـــــذا حســـــب  ـــــة التـــــي تســـــتفید مـــــن حصـــــة األســـــد، والبلدی الدول
  .الكیفیات التالیة

لفائــــــــدة البلــــــــدیات مباشــــــــرة  %10لمیزانیــــــــة الدولـــــــة و %80ل بالنســـــــبة للعملیــــــــات المحققــــــــة فـــــــي الــــــــداخ
ــــــــــل  %10و ــــــــــة مــــــــــن قب لفائــــــــــدة الصــــــــــندوق المشــــــــــترك للجماعــــــــــات المحلیــــــــــة، وبالنســــــــــبة للعملیــــــــــات المحقق

المؤسســـــات التابعـــــة لمدیریــــــة كبریـــــات المؤسســـــة تــــــدفع الحصـــــة العائـــــدة للبلــــــدیات الـــــى الصـــــندوق المشــــــترك 
ـــــات  ـــــة، أمـــــا بالنســـــبة للعملی ـــــة الدولـــــة و %85المحققـــــة عـــــن االســـــتیراد للجماعـــــات المحلی ـــــدة میزانی  %15لفائ

  .لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة
  الضریبة على األمالك: ثانیا

، وجــــــاءت لتســــــتخلف الضــــــریبة 1991یرجــــــع تأســــــیس هــــــذه الضــــــریبة الــــــى قــــــانون المالیــــــة لســــــنة     
الطبیعیــــــــون الــــــــذین یمتلكــــــــون التضـــــــامنیة علــــــــى االمــــــــالك العقاریــــــــة، یخضــــــــع لهــــــــذه الضــــــــریبة األشــــــــخاص 

ــة والحقــــوق العینیــــة العقاریــــة واألمــــوال المنقولـــــة، غیــــر أنــــه تعفــــى مـــــن  االمــــالك العقاریــــة المبنیــــة وغیــــر مبنیـــ
الضــــــــــریبة االمــــــــــالك المهنیــــــــــة وحصـــــــــــص وأســــــــــهم الشــــــــــركات، واألمــــــــــوال التـــــــــــي ال تزیــــــــــد قیمتهــــــــــا عـــــــــــن 

ن كانــــــت وتجــــــدر المالحظــــــة مــــــن أنــــــت هــــــذه الضــــــریبة تضــــــاف الــــــى الرســــــ. دج8.000.000 ٕ م العقــــــاري، وا
  1.تشابهه غیر أنها تختلف عنه في كونها تفرض على االموال العقاریة والمنقولة على السواء
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  جدول حساب الضریبة على االمالك :03جدول رقم

أقســـــــــــام القیمـــــــــــة الصـــــــــــافیة مـــــــــــن االمـــــــــــالك الخاضـــــــــــعة 
  )دج(للضریبة

  المعدل

 %0  30.000.000أقل أو یساوي 
 %0.25  36.000.000إلى  30.000.001
 %0.5  44.000.000إلى  36.000.001
 %0.75  54.000.000إلى  44.000.001
 %1  86.000.000إلى  54.000.001

 %1.5  68.000.000أكثر من 
  .2006قانون المالیة لسنة : المصدر

  قسیمة السیارات: ثالثا
مالیـــــــة لســـــــنة أسســـــــت هـــــــذه الضـــــــریبة علـــــــى الســـــــیارات المرقمـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر بموجـــــــب قـــــــانون ال    

  .، ویقع عبؤها على كل شخص طبیعي، أو معنوي یملك سیارات خاضعة للقسیمة1996
ـــــة والجماعـــــات المحلیـــــة،  تعفـــــى مـــــن هـــــذه القســـــیمة الســـــیارات ذات رقـــــم التســـــجیل خـــــاص التابعـــــة للدول

الســـــــــیارات  اإلســـــــــعافدبلوماســـــــــیة أو قنصـــــــــونیة، ســـــــــیارات  بامتیـــــــــازاتالســـــــــیارات التـــــــــي یتمتـــــــــع اصـــــــــحابها 
بعتـــــــاد مضـــــــاد للحرائــــــــق، الســـــــیارات المجهـــــــزة والمخصصــــــــة  المجهـــــــزةبعتـــــــاد صـــــــحي، الســــــــیارات  المجهـــــــزة
  .للمعاقین

دج، وذلـــــك حســـــب قـــــوة العربـــــة 15.000دج و300تحـــــدد هـــــذه الضـــــریبة ســـــنویا وتتـــــراوح قیمتهـــــا بـــــین 
   .استعمالهاووزنها وسنة بدایة 

  الضریبة على مداخیل الصید البحري: رابعا
ـــــــى عـــــــاتق البحـــــــار وال ـــــــع عل ـــــــي الصـــــــید البحـــــــري، وتجبـــــــى تق ــیادین وأصـــــــحاب المهـــــــن الصـــــــغیرة ف صـــــ

  :لصالح الدولة والبلدیة بالتساوي وتحدد قیمتها كمایلي
  .دج لمستغلي المهن الصغیرة900تحدد في كل ثالثي بقیمة  -
  .دج بالنسبة للصیادین2000تحدد في كل ثالثي بقیمة  -
  1.دج بالنسبة للبحارة والصیادین2000تحدد في السنة بقیمة  -
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  خالصة الفصل
  :یلي ما استخلصنامن خالل دراستنا لهذا الفصل 

ـــــــة للمؤسســـــــة فـــــــي الجبـــــــائي یقصـــــــد بـــــــه مـــــــدى نجاعتـــــــ التســـــــییر - ـــــــىهـــــــو یرمـــــــي ف، قراراتهـــــــاه الجبائی  إل
  الوسائل المشروعة قانونیا ؛ باستعمالتخفیض األعباء الضریبیة الى حد ما األدنى، 

هـــــامش الحریــــة الـــــذي  اســــتغاللحــــق المؤسســـــة فیــــه  و قانونیــــة مـــــن التســــییر الجبــــائي یعتبـــــر ممارســــة -
ـــــدخل مصـــــالح  اختیـــــارتـــــوفره لهـــــا النصـــــوص الجبائیـــــة مـــــن أجـــــل  ـــــة المناســـــبة دون ت الوضـــــعیة الجبائی

  الضرائب؛
  للتسییر الجبائي حدود تفصله عن الغش الضریبي؛ -
ــــــي  - ــــــوفر مــــــؤهالت ف ــــــد مــــــن ت ــــــائي فعــــــال الب ــــــتمكن المؤسســــــة مــــــن االســــــتفادة مــــــن تســــــییر جب حتــــــى ت

  الجبائي؛المسیر 
الجبائیــــــــة للخیــــــــارات الجبائیــــــــة  والعقالنیــــــــةیهــــــــدف التســــــــییر الجبــــــــائي الــــــــى تحســــــــین مســــــــتوى التنبــــــــؤ  -

  المعتمدة من طرف المسیرین؛
ـــــــــي الحیـــــــــاة االقتصـــــــــادیة  - ـــــــــة للتـــــــــدخل ف الجبایـــــــــة المحلیـــــــــة هـــــــــي وســـــــــیلة تملكهـــــــــا الجماعـــــــــات المحلی

، ضـــــرائب محصــــــلة واالجتماعیـــــة، بحیـــــث تتكـــــون مــــــن ضـــــرائب محصـــــلة لفائـــــدة الجماعــــــات المحلیـــــة
ــــــنادیق المشـــــــتركة للجماعــــــــات المحلیـــــــة، وضــــــــرائب یـــــــتم تحصــــــــیها  لفائـــــــدة البلــــــــدیات، الوالیـــــــات والصــ

  لفائدة البلدیة دون سواها منها الرسم العقاري ورسم رفع القمامات؛
تعتبـــــر الجبایــــــة المحلیــــــة أداة فــــــي یــــــد الجماعــــــات المحلیـــــة لتغطیــــــة النفقــــــات الناجمــــــة عــــــن الخــــــدمات  -

  الجواریة؛
  أداة لتحقیق التنمیة المحلیة؛تعد الجبایة المحلیة كما  -
  .تساهم بنسبة كبیرة في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة -
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  :تمهید
 اإلنسان اكتشفهلقد ظهرت الجماعات المحلیة منذ القدم، حیث أن  االدارة المحلیة لیست ابتكارا حدیث 

ن ظهور القرى الصغیرة كان قبل ان تتبلور فكرة الدولة في بل الزمت البشریة منذ العصور القدیمة، وذلك أل
عصرنا الحالي، حیث كانت تجتمع القرى والمدن فیما بینها إلدارة شؤونهم وحل مشاكلهم، ولذلك فإن 

  . منه الدولة بمفهومها الحدیث استحدثتالجماعات المحلیة یعد االصل والمنبع الذي 
ـــــــك الـــــــى ـــــــدول أدى ذل ـــــــر أســـــــالیب التنظـــــــیم  ونظـــــــرا لتشـــــــعب وظـــــــائف ال فأتبعـــــــت أســـــــالیب  اإلداريتغیی

النشـــــاط االداري وتنوعـــــه، وعلیـــــه فقـــــد تـــــم  اتســـــاعجدیـــــدة، وأصـــــبحت الالمركزیـــــة االداریـــــة ضـــــرورة یقتضـــــیها 
ـــــة األنشـــــطةتعـــــویض  نقـــــل أو ـــــد  اإلداری ـــــف تســـــمیتها مـــــن بل ـــــى وحـــــدات محلیـــــة وتختل ـــــىال ، وتعـــــرف آخـــــر إل

تقــــــوم الجماعــــــات المحلیــــــة فــــــي الجزائــــــر علــــــى أركــــــان  حیــــــث. صــــــطلح الجماعــــــات المحلیــــــةمفـــــي الجزائــــــر ب
نصـــــت علیـــــة المــــــادة  للدولـــــة حســــــب مـــــا اإلقلیمیـــــةاإلقلیمیـــــة حیـــــث تتمثــــــل الجماعـــــات  اإلداریـــــةالالمركزیـــــة 

فـــــي البلـــــدیات والوالیـــــات فـــــي حـــــین أن الدولـــــة تعتمـــــد علـــــى البلدیـــــة بصـــــفة  1996مـــــن الدســـــتور لســـــنة  15
ولقیامهـــــا . بـــــذلك أســـــندت لهـــــا مهمـــــة تحقیـــــق التنمیـــــة المحلیـــــةكبیـــــرة ألنهـــــا أقـــــرب وحـــــدة مـــــن المـــــواطن وهـــــي 

ـــــــة  أصـــــــبحتبـــــــذلك ســـــــخرت لهـــــــا الدولـــــــة المـــــــوارد واإلمكانیـــــــات للقیـــــــام بمهامهـــــــا علـــــــى ان  عبـــــــارة عـــــــن هیئ
  .مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي

یـــــة مـــــن خـــــالل وفـــــي هـــــذه  الفصـــــل حاولنـــــا التطـــــرق الـــــى مختلـــــف الجوانـــــب المتعلقـــــة بالجماعـــــات المحل
  :تقسیمه الى ثالثة مباحث وهي كالتالي

 .مفهوم الجماعات المحلیة والالمركزیة -
 .الجماعات المحلیة في الجزائر -
 .مصادر تمویل الجماعات المحلیة في الجزائر -
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  الجماعات المحلیة والالمركزیة االداریةماهیة : المبحث األول
التنظــــــیم االداري یــــــراد بـــــه توزیــــــع الوظیفـــــة االداریــــــة بــــــین تعتبـــــر اإلدارة المحلیــــــة أســـــلوب مــــــن أســـــالیب 

أســـــاس اقلیمــــي لتباشـــــر مــــا یعهـــــد  الســــلطة المركزیــــة فـــــي الدولــــة وبـــــین الهیئــــات االداریـــــة المتخصصــــة علــــى
  .لیها تحت رقابة السلطةإبه 

لـــــى  ٕ وعلیـــــة نتطـــــرق فـــــي هـــــذا المبحـــــث الـــــى التعـــــرف علـــــى الجماعـــــات المحلیـــــة والالمركزیـــــة االداریـــــة وا
  .الذي تقوم به الجماعات المحلیةالدور 

  الجماعات المحلیة وأهمیتهامفهوم : المطلب األول
ــات المحلیـــــة ، یجـــــب أن نعلـــــم بـــــأن مفهومهـــــا تعـــــدد مـــــن دولـــــة الـــــى  قبـــــل التطـــــرق إلـــــى تعریـــــف الجماعـــ

  .أخرى وذلك حسب درجة األخذ بها و االعتماد علیها
 تعریف الجماعات المحلیة .1

ـــــة إمـــــا انتخـــــاب یشـــــمل "عرفـــــت الجماعـــــات المحلیـــــة بأنهـــــا  ـــــات منتخبـــــة مـــــن أهـــــل الوحـــــدات المحلی هیئ
مــــــا مختــــــارة محلیــــــا تعهــــــد إلیهــــــا اإلدارة المركزیــــــة باالضــــــطالع  أعضــــــائهاجمیـــــع  ٕ أو یشــــــمل الكثیــــــر مــــــنهم، وا

  1".بإدارة كل او بعض المرافق
المنـــــــاطق المحــــــــددة التــــــــي تمـــــــارس نشــــــــاطها المحلـــــــي بواســــــــطة هیئــــــــات "كمـــــــا یمكــــــــن تعریفهـــــــا بأنهــــــــا 

شراف الحكومة منتخبة  ٕ    "لمركزیةامن سكانها المحلیین تحت رقابة وا
العامــــــة وأدت مــــــن أدوات التنمیــــــة االقتصـــــــادیة  اإلدارةنظــــــام فرعــــــي مــــــن أنظمــــــة "تعــــــرف أیضــــــا بأنهــــــا

  2".واالجتماعیة تهدف إلى زیادة كفاءة أداء النظام االداري بالدولة
علــــــــى أن 1998ي نــــــــوفمبر مــــــــن الدســــــــتور الجزائــــــــري المعــــــــدل والمــــــــؤرخ فــــــــ 15قــــــــد نصــــــــت المــــــــادة  

ومــــن ثــــم فــــإن البلدیـــــة " الجماعــــات االقلیمیــــة للدولــــة هــــي البلدیــــة والوالیــــة ، والبلدیـــــة هــــي الجماعــــة القاعــــدة"
  3.عمل محلي ویتوجه نحو الرقي واالزدهار بالمواطنین ألي األساسیةهي الخلیة 

وهـــــي عبـــــارة عـــــن  أنهـــــا وحـــــدات جغرافیـــــة مقســـــمة مـــــن إقلـــــیم الدولـــــة"وتعـــــرف الجماعـــــات المحلیـــــة علـــــى
ــــالطرق المناســــبة لهــــا وتتمتــــع  ـــدن والقــــرى، وتتــــولى شــــؤون هــــذه الوحــــدات ب هیئــــات مســــتقلة فــــي الوالیــــات والمـ

  1".بالشخصیة المعنویة واالستقاللیة المالیة
                                                             

  .20، ص2001، األردن، 01وزیع والطباعة، ط، دار المسیرة للنشر والتاالدارة المحلیة دراسة مقارنةعبد الرزاق إبراهیم الشیخلي،   1
، 1، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة االداریة، طدروس مستفادة من التجربة المصریة: ، تطویر مستقبل االدارة المحلیة العربیةعادل محمد زاید 2

  .16، ص2014القاهرة، 
، جامعة 2007، العدد الثاني، صدرت في دیسمبر االستقاللیة المالیة للبلدیة في الجزائر، مجلة االبحاث االقتصادیة واالداریةعبد القادر موفق،   3

  97الحاج لخضر، باتنة، ص
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كمــــا تعبـــــر االدارة المحلیـــــة عــــن التســـــییر الـــــذاتي، وهــــي وســـــیلة فعالـــــة إلشــــراك المنتخبـــــین مـــــن الشـــــعب 
الســــــلطة  ســــــتعانتاالمــــــة مــــــن عالمــــــات الدیمقراطیــــــة فــــــي الحكــــــم، فكلمــــــا فــــــي ممارســــــة الســــــلطة، وهــــــي ع

المركزیـــــة بـــــاإلدارة المحلیـــــة ومجالســـــها المنتخبـــــة، كلمـــــا كــــــان ذلـــــك مؤشـــــرا عـــــى الدیمقراطیـــــة، ولقـــــد عرفــــــت 
فـــــي بریطانیـــــا كصـــــورة مـــــن صـــــور التنظـــــیم االداري الالمركـــــزي أوائـــــل القـــــرن التاســـــع عشـــــر، مـــــع أن بـــــذورها 

ر المجتمعــــــات اإلنســـــــانیة، التـــــــي أدركــــــت حاجتهـــــــا للتضــــــامن وتظـــــــافر الجهـــــــود األولــــــى قـــــــد تطــــــورت بتطـــــــو 
  .إلشباع احتیاجاتها وبذلك تكون قد سبقت الدولة في وجودها

نقــــــل لســــــلطة إصــــــدار قــــــرارات إداریــــــة الــــــى مجــــــالس منتخبــــــة "بأنهــــــا  Walineوعرفهــــــا الفقیــــــه الفرنســــــي
ــــم فــــاإلدارة المحلیــــة ال تخلــــوا مــــن  ــــةابحریــــة مــــن المعنیــــین، ومــــن ث ــــة  ألهمی كونهــــا أكثــــر الــــنظم االداریــــة فعالی

ـــــوافرت  ـــــة غـــــال إذا ت ودینامیكیـــــة، ألنهـــــا أقـــــرب الـــــى المجتمـــــع المحلـــــي، وال یكتمـــــل عمـــــل نظـــــام االدارة المحلی
  2.على أسالیب تسییر وقواعد تحكم عملها

 أهمیة الجماعات المحلیة .2
  3:المتمثلة فيتتنوع أهمیة االدارة المحلیة في میادین عدة 

 السیاسیة األهمیة: 
وتتأكـــــد هـــــذه االهمیـــــة مـــــن خـــــالل إیتاحهـــــا الفـــــرص للمـــــواطنین للمشـــــاركة فـــــي إدارة الشـــــؤون العامـــــة،  

ـــــیفهم سیاســـــیا  ـــــدریب النـــــاخبین، وتثق ـــــة مـــــن ناحیـــــة، كمـــــا تعـــــد مدرســـــة لت وتوســـــع قاعـــــدة الممارســـــة الدیمقراطی
ت المحلیـــــة لممارســـــة هـــــذا الحـــــق مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى، الـــــذي یســـــاعد علـــــى تنمیـــــة قـــــدرات بعـــــض الشخصـــــیا

 .القیادیة المؤهلة للمشاركة السیاسیة على المستوین المحلي والوطني
إن انتخابـــــــات المجـــــــالس المحلیـــــــة تعـــــــد مناســـــــبة طیبـــــــة لتثقیـــــــف الشـــــــعوب، وتـــــــدریبهم علـــــــى الممارســـــــة 
الدیمقراطیــــة الســــلیمة، وبهـــــذه الروحیــــة المســـــتمرة ینمــــو الشـــــعور الــــوطني لـــــدى األفــــراد وتـــــزداد ثقــــتهم بالقیـــــادة 

  .حولها، االمر الذي من شأنه أن یعمل على استقرار االوضاع السیاسیة وثباتها والتفافهمنیة الوط
  
  
  

                                                                                                                                                                                                    
  .المتعلق بالوالیة 1990أفریل 07الصادر في  90/09من قانون رقم المادة األولى    1
، 2012/2013، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ، تفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیةعبد الكریم مسعودي 2

 . 04ص
  .12-11، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد الكریم مسعودي، 3



ومصادر تمویلھا الفصل الثاني                                    اإلطار المفاھمي للجماعات المحلیة  
 

28 
 

 األهمیة اإلداریة : 
وتتمثــــــل فــــــي تأهیـــــــل المجتمــــــع المحلــــــي، للـــــــدخول واالنســــــجام مــــــع المنظومـــــــة السیاســــــیة واالجتماعیـــــــة 

دراكــــــه بأهمیــــــة ممارســــــته اإل ٕ مــــــل علــــــى تخفیــــــف العــــــبء داریــــــة كمهمــــــة محلیــــــة ووطنیــــــة، تعللدولــــــة ككــــــل، وا
  .عن كاهل السلطة المركزیة في المجال االداري

ـــــــــة وتعـــــــــددها، ال یمكنهـــــــــا أن تضـــــــــطلع بكـــــــــل  ـــــــــة مهمـــــــــا كانـــــــــت أجهزتهـــــــــا االداری إن الســـــــــلطة المركزی
نشـــــاطات الدولــــــة المنتشـــــرة فــــــي أرجـــــاء الــــــبالد كافـــــة، ومــــــن هنـــــا كــــــان نظـــــام االدارة المحلیــــــة األداة الفاعلــــــة 

تاحـــــة الفرصـــــة للســـــلطة المركزیـــــة،للمســـــاهمة فـــــي إدارة النشـــــا ٕ كـــــي تتفـــــرع للمســـــائل القومیـــــة  طات المحلیـــــة، وا
  .المتمثلة في رسم السیاسة العامة ومراقبة تنفیذها

داري، فالــــــدول النامیــــــة وجــــــدت فــــــي هــــــذا النظــــــام إلالمحلیــــــة كوســــــیلة حیویــــــة لإلصــــــالح ا دارةإلوتقــــــوم ا
ـــــدء فـــــي إصـــــ ـــــة للب ـــــة، فـــــي القضـــــاالح أجهزتهـــــا اإلوســـــیلة فاعل ـــــروح اداری ـــــى ال ـــــي تســـــود ء عل ـــــة الت لبیروقراطی

منــــــه، وهــــــم  المســــــتفیدینداري، وتبســــــیط إجراءاتــــــه وقربــــــه مــــــن داري، وتنویــــــع أســــــالیب النشــــــاط اإلالجهــــــاز اإل
  .أبناء المجتمع المحلي

 األهمیة االقتصادیة واالجتماعیة: 
دهـــــــا المصـــــــاعب الكبیـــــــرة لقلـــــــة موار همیـــــــة كثیـــــــرا فـــــــي الـــــــدول النامیـــــــة، حیـــــــث تعـــــــاني تتضـــــــح هـــــــذه األ

ـــــــف بعـــــــض الفئـــــــات  االقتصـــــــادیة ـــــــةوتختل ـــــــان فیهـــــــا، إن اإل االجتماعی ـــــــي یؤدی دارة المحلیـــــــة والمـــــــواطن المحل
  .ان على المستوى المحلي والقوميددورا أساسیا في هذا المی

ـــــــا دراســـــــة اإل ـــــــر مـــــــن البـــــــاحثین كـــــــل حســـــــب مجـــــــال ونظـــــــرا لتعـــــــدد زوای ـــــــد اهـــــــتم الكثی ـــــــة فق دارة المحلی
رة اهتمـــــوا بهــــا مـــــن منطلــــق أنهـــــا تشــــكل صـــــو  جتمــــاعاالهتمــــام، فعلمـــــاء المحلیــــة أشـــــد االدارة تخصصــــه بـــــاإل

ـــــى فكـــــرة التضـــــامن االجتمـــــاعي، كمـــــا أن اإل ـــــة تقـــــوم عل مـــــا جعلهـــــا موضـــــوع  وهـــــو العمـــــلتقســـــیم دارة المحلی
  .هذه الفئة من الباحثین هتماما

تمثـــــل المجـــــالس المحلیـــــة، دارة المحلیـــــة مـــــن زاویـــــة سیاســــیة علـــــى أن كمــــا یمكـــــن النظـــــر أیضـــــا الــــى اإل
ــــــي قاعــــــدة الال ــــــة مــــــن المشــــــاركة ف ــــــى مســــــتوى الوالیــــــة أو البلدی ــــــون عل ــــــتمكن مــــــن خاللهــــــا المنتخب ــــــة ی مركزی

دارة دارة بهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن اإلیضـــــــا اهـــــــتم علمـــــــاء اإلأمـــــــا یجســـــــد فعـــــــال فكـــــــرة الدیمقراطیـــــــة، صـــــــنع القـــــــرار م
 دارةتنظــــیم فــــي اإل یمكــــن تجســــید فكــــرة الالعامــــة نظــــرا لمــــا تشــــكله مــــن أهمیــــة كبــــرى فــــي نظریــــة التنظــــیم فــــال

  .دارة المحليالعامة دون التركیز على نظام اإل
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  داریة وأركانهامفهوم الالمركزیة اإل: طلب الثانيالم
ل الدولــــــة تتضــــــمن داري داخــــــیســــــت إال طریقــــــة مــــــن طــــــرق التنظــــــیم اإلأنهــــــا ل"تعــــــرف الالمركزیــــــة علــــــى

ـــــع اإل ـــــین الحكومـــــة توزی ـــــة ب ـــــة داری ـــــة منالوظیف ـــــات محلی ـــــین هیئ ـــــة وب ـــــة تباشـــــر اختصاصـــــاتها فـــــي المركزی تخب
شراف السلطة المركزیة ٕ   1".هذا المجال تحت رقابة وا

ـــــــة تنطـــــــوي علـــــــى ت"كمـــــــا یمكـــــــن القـــــــول  شـــــــخاص وزیـــــــع الســـــــلطات والمســـــــؤولیات بـــــــین األأن الالمركزی
بــــــــین الحكومـــــــة المركزیـــــــة وغیرهـــــــا مــــــــن ( والمســـــــتویات المختلفـــــــة فـــــــي المنظمــــــــة أو علـــــــى مســـــــتوى الدولـــــــة

لحكومیـــــــة بمـــــــا المحلیـــــــة والمنظمـــــــات الحكومیـــــــة وغیـــــــر یـــــــة والهیئـــــــات االقلیمیـــــــة واالوحـــــــدات االداریـــــــة والفرع
  2".، سواء من خالل التفویض او النقل)فیها القطاع الخاص والمنظمات االهلیة

ــــــذهب بعضــــــهم  ــــــة إوی ــــــى أن الالمركزیــــــة االداری داري، تقــــــوم أســــــلوب مــــــن أســــــالیب التنظــــــیم اإل: "هــــــيل
داریــــة المحلیـــــة كزیــــة فــــي الدولــــة، وبــــین الهیئــــات اإلالســـــلطة المر  علــــى أســــاس توزیــــع الوظیفــــة االداریــــة بــــین

  .تحت رقابة السلطة المركزیة ختصاصهااخیرة ، بحیث تباشر هذه األإقلیمي على أساس
ــــــز، فــــــي  ــــــت ظــــــاهرة التركی ــــــل فــــــي تفتی ــــــانوني ویتمث ـــان، جانــــــب ق ـــ ویالحــــــظ أن للنظــــــام الالمركــــــزي جانب

وجانـــــب سیاســـــي یتمثـــــل فیمـــــا تقـــــوم علیـــــه الالمركزیـــــة مـــــن ممارســـــة الســـــلطات العامـــــة فـــــي الدولـــــة الحدیثـــــة، 
ــــى هیئــــات محلیــــة  ــــة، حــــین تنتقــــل ســــلطة البــــث النهــــائي فــــي كثیــــر مــــن الشــــؤون ال توســــیع لمفهــــوم الدیمقراطی

  .منتخبة، تعبر عن مساهمة المواطنین في اتخاذ القرار
شـــــــراف الحكومـــــــة المركزیـــــــ ٕ ة فیعـــــــرف بینمـــــــا نجـــــــد الـــــــبعض یركـــــــز علـــــــى الجانـــــــب االنتخـــــــابي ورقابـــــــة وا

توزیــــــــع الوظیفــــــــة االداریــــــــة بــــــــین الحكومــــــــة وهیئــــــــات منتخبــــــــة أو محلیــــــــة تباشــــــــر " الالمركزیــــــــة علــــــــى أنهــــــــا 
  3."اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها

) االركــــــــــان(العناصــــــــــر االساســــــــــیة  اســــــــــتخالصالــــــــــى التعریفــــــــــان الــــــــــواردان أعــــــــــاله یمكــــــــــن  اســــــــــتنادا 
 4:یما یليالمتمثلة فالالمركزیة االداریة 
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 :وجود مصالح متمیزة )1
ول لقیـــــــام الالمركزیـــــــة هـــــــو أن تكـــــــون هنـــــــاك مصـــــــالح وحاجـــــــات خاصـــــــة لـــــــبعض المنـــــــاطق الـــــــركن األ

إشـــــباعها ألبنـــــاء كــــــل منطقـــــة وبجانـــــب ذلـــــك هنــــــاك بعـــــض المرافـــــق تظــــــل  أمــــــرالجهویـــــة یحســـــن أن یتـــــرك 
  .قومیة على مستوى الدولة داخل حدود الدولة الواحدة یظهر نوعان من المسائل

فـــــي كـــــل مكـــــان مـــــن أجـــــزاء الـــــوطن وال یمكـــــن مواجهتـــــه إال علـــــى مســـــتوى جمـــــاعي وهـــــو  ىدؤ األول یـــــ
  .مناطق علیه المصالح القومیة

ـــــة وال یهـــــم مباشـــــرة  إال عـــــدد محـــــدد  ـــــیم الدول ـــــى مســـــتوى جـــــزء محـــــدد مـــــن اقل واآلخـــــر ال یظهـــــر إال عل
  .من االشخاص وهو ما یسمى بالمصالح المحلیة 

 :إدارة هذه المصالح وجود هیئات محلیة منتخبة یعهد الیها )2
ــــة هــــــو أن یعهــــــد بإشــــــباع الحاجــــــات الخاصــــــة بكــــــل منطقــــــة الــــــى  المضــــــمون الحقیقــــــي لفكــــــرة الالمركزیــ
ـــــذلك  ـــــة وان كانـــــت خاضـــــعة إلشـــــرافها ورقابتهـــــا وب ـــــارة مـــــن ابنائهـــــا مســـــتقلة فـــــي عملهـــــا عـــــن الدول هیئـــــة مخت

  .تضمن تحقیق الدیمقراطیة المحلیة 
 :طة المركزیةالرقابة على هذه الهیئات من قبل السل )3

یتضـــــمن هـــــذا الـــــركن وجـــــود رقابـــــة مـــــن أجهـــــزة الدولـــــة المركزیـــــة علـــــى الوحـــــدات المحلیـــــة والعـــــاملین    
هــــان هــــو أنــــه بــــالرغم مــــن وجــــود هــــذه الرقابــــة دیــــة أنــــه یجــــب أن یكــــون راســــخا فــــي االبهــــا ونوضــــح منــــذ البدا

ــــــ ــــــة واالســــــتثناء هــــــو الرقاب ــــــات الالمركزی ــــــب الفقهــــــاء إال ان االصــــــل العــــــام هــــــو اســــــتقالل الهیئ ــــــق أغل ة ویطل
  .على هذا الركن الوصایة االداریة 

  ومهامها الجماعات المحلیة أسباب نشوء: المطلب الثالث
  أسباب نشوء الجماعات المحلیة: أوال

ـــى أســـــباب متعـــــددة حفـــــزت الـــــدول المختلفـــــة الـــــى األخـــــذ بیهـــــا ومـــــن  ترجـــــع نشـــــأة الجماعـــــات المحلیـــــة الــ
  1:هذا األسباب نذكر

 كانـــــت وظیفـــــة الدولـــــة مقصـــــورة علــــى المحافظـــــة علـــــى األمـــــن الـــــداخلي وحـــــد : دولـــــةوظـــــائف ال ازدیـــــاد
قامـــــة العـــــدل بـــــین النـــــاس، الـــــى أحجـــــام الدولـــــة القدیمـــــة عـــــن التـــــدخل فـــــي المیـــــادین  ٕ االعتـــــداءات الخارجیـــــة وا

 .واالجتماعیة االقتصادیة

                                                             
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة أعمال، جامعة الضرائب المحلیة ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة، لمیر عبد القادر،   1

  .37-36، ص2014-2013وهران، 
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أمـــــــا فـــــــي الوقـــــــت الحاضـــــــر فقـــــــد اتســـــــعت وظـــــــائف الدولـــــــة  وأصـــــــبحت تتـــــــدخل تحـــــــت تـــــــأثیر مبـــــــادئ 
ــــــــرة تحقیقــــــــا لألهــــــــداف ال ــــــــادین كثی ــــــــةنظــــــــام االشــــــــتراكي فــــــــي می واالقتصــــــــادیة ولرخــــــــاء ورفاهیــــــــة  االجتماعی

المــــواطنین، ولـــــذلك أصــــبح علیهـــــا مـــــن العســــیر أن تـــــنهض وحــــدها باألعبـــــاء الجدیـــــدة الملقــــاة علـــــى عاتقهـــــا، 
ـــة تتـــــولى هــــذه الوظـــــائف فـــــي نطـــــاق الوحـــــدات الجغرافیـــــة ممـــــا یخفـــــف  ومــــن هنـــــا ظهـــــرت فكـــــرة هیئـــــات محلیــ

  .من المهام التي تقوم بها الدولة
 ــــــة ــــــوع أســــــالیب االدارة تبعــــــا للظــــــروف المحلی ــــــأداء : تن ــــــوم ب ــــــأن االدارة المركزیــــــة تق مــــــن المالحــــــظ ب

خــــــدمات، ولكــــــي تكــــــون بهــــــذه الخــــــدمات تضــــــع أنماطــــــا وأســــــالیب متشــــــابهة یطبــــــق علــــــى كافــــــة المــــــواطنین 
ب ال یشــــــــكل عقبــــــــة بالنســــــــبة وفـــــــي جمیــــــــع أنحــــــــاء القطــــــــر علـــــــى قــــــــدم المســــــــاواة، إن إتبــــــــاع هـــــــذه االســــــــالی

للخـــــدمات القومیـــــة التــــــي یشـــــترك فیهـــــا كــــــل أفـــــراد المجتمـــــع فــــــي االنتفـــــاع، ویكـــــون االســــــتفادة منهـــــا لجمیــــــع 
المــــــواطنین، ولكـــــــن االمـــــــور تختلـــــــف كلیـــــــا بالنســـــــبة للخــــــدمات المحلیـــــــة، حیـــــــث یكـــــــون هنـــــــاك تفـــــــاوت بـــــــین 

 .سالیب المتبعة ألداء الخدماتفي اال واختالفاالمناطق الجغرافیة في القطر الواحد یتطلب تباینا 
 ـــــى أســـــالیب الحكـــــم ـــــدول المتقدمـــــة  :التـــــدریب عل یســـــاعد نظـــــام االدارة المحلیـــــة مـــــن خـــــالل تجـــــارب ال

ـــــــفـــــــي ترتیبـــــــة المـــــــواطنین  ـــــــاصـــــــالحة سیاســـــــیا  ةترتیب ـــــــة  واجتماعی ـــــــق إیجـــــــاد مجـــــــالس محلی وذلـــــــك عـــــــن طری
ــــــه فــــــي أداء   ــــــین، یشــــــعرهم بالــــــدور الــــــذي  یؤدون ــــن الســــــكان المحلی ــــــة، منتخبــــــة مــ أو تســــــییر مــــــرافقهم المحلی

ویجعــــــل مــــــنهم أعضــــــاء كبــــــار مـــــــؤهلین للمراكــــــز القیادیــــــة فــــــي الدولــــــة كمـــــــا یزیــــــد مــــــن شــــــعورهم بحقـــــــوقهم 
  .الوطنیة وتكالیفهم القومیة

 عنــــــد قیــــــام االدارة المركزیــــــة بــــــإدارة المرافــــــق العامــــــة للدولــــــة : العدالــــــة فــــــي توزیــــــع االعبــــــاء المالیــــــة
ي الــــــى تحقیــــــق العدالــــــة فــــــي توزیــــــع األعبــــــاء المالیــــــة بالنســــــبة لــــــدافعي والمرافـــــق المحلیــــــة، وهــــــو مــــــا ال یــــــؤد

الضـــــرائب إذ أن الحكومــــــة المركزیــــــة التــــــي تقــــــوم بمشــــــیئتها بتوزیـــــع مــــــاجمع لــــــدیها مــــــن مــــــال علــــــى المرافــــــق 
 .العامة
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  مهام الجماعات المحلیة :ثانیا
  1:أصبحت الجماعات المحلیة منوطة بمجموعة من المهام وهي كالتالي

ـــــة مـــــداخیل ممتلكـــــات : ال المـــــاليالمجـــــ .1 ـــــة فـــــي حصـــــیلة المـــــوارد الجنائی تســـــییر مواردهـــــا المالیـــــة المتمثل
  .واإلعانات االفتراضات وقبول الهبات

ـــــل المـــــدى وتصـــــادق  :قتصـــــادياالالمجـــــال  .2 ـــــة المخطـــــط التنمـــــوي القصـــــیر والمتوســـــط والطوی تعـــــد البلدی
ــــه، كمــــا تســــهر علــــى تنفیــــذه وذلــــك فــــي إطــــار الصــــالحیات الممنوحــــ ة لهــــا قانونیــــا، أمــــا الوالئیــــة فالمــــادة علی

ـــــى  08-90مـــــن قـــــانون  58 تشـــــمل اختصاصـــــات المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوالئي " المتعلـــــق بالبلدیـــــة تـــــنص عل
ــــــة حصــــــائلها  ــــــة وترقی ــــــة البیئ ــــــیم الوالیــــــة وحمای ــــــة إقل ـــــادیة وتهیئ ــــــى أعمــــــال التنمیــــــة االقتصـ بصــــــفة عامــــــة عل

  ".النوعیة
  :النشاطات التي تقوم بها البلدیة والمتمثلة في 86في مادته  1990حدد قانون البلدیة لسنة 

 توفیر حاجات المواطنین الذین یقیمون داخل حدودها الجغرافیة؛ 
 االستثمارات االقتصادیة؛ 
  في مجال التعلیم االساسي وما قبل المدرسي؛ وداتهبمجالقیام 
 التعمیر والهیاكل األساسیة؛ 
 ؛  تقدیم الخدماتّ

  :النشاطات التي تقوم بها الوالیة والمتمثلة في 1990كم حدد قانون الوالیة لسنة 
 الهیكل األساسیة االقتصادیة، توسیع االراضي الفالحیة. 
 االهتمام بالمؤسسات والمصانع، النشاطات االجتماعیة. 

 :المجال االجتماعي .3
 ـــــــي  هتمـــــــاماال بالمستشـــــــفیات والقطـــــــاع الصـــــــحي، حیـــــــث تقـــــــوم ببنـــــــاء الهیاكـــــــل الصـــــــحیة المتمثلـــــــة ف

 .إضافة الى مكافحة نقل االمراض المعدیة الوالداتج وعیادات قاعات العال
 بقطاع السكن، فتقوم الجماعات المحلیة على توفیر السكن للمواطنین هتماماال. 
 ــــــة  ثحیــــــ المهنــــــيبالتربیــــــة والتكــــــوین  هتمــــــاماال ــــــوم الجماعــــــات المحلیــــــة بإنجــــــاز مؤسســــــات تعلیمی تق

 .وملحقات التكوین
                                                             

، المنظمة العربیة انیات الجماعات المحلیة في الجزائر،ملتقى حول ادارة التغییر في االدارارت المحلیة والبلدیاتتحدیات تمویل میز بوزید حمید،   1  
  .121-120، ص ص2010للتنمیة االداریة، تركیا، یونیو،
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 ــــــوم بمســــــاعدة العجــــــزة والمســــــنین ودمجهــــــم فــــــي المراكــــــز الخاصــــــة بهــــــم، كمــــــا تســــــاعد المعــــــوقین  تق
  .باإلعاقةبإمكانیة حصولهم على ملفاتهم الخاصة 

 :المجال الثقافي .4
  تعمـــــــــل الجماعـــــــــات المحلیـــــــــة علـــــــــى إنجـــــــــاز مؤسســـــــــات ثقافیـــــــــة وتســـــــــییرها وصـــــــــیانتها كالمتـــــــــاحف

 .الخ....السینماوقاعات 
 شبیبة بإنجاز دور الشبابالقیام بتشجیع وتطویر االنشطة التربویة والریاضة لل. 
  مســــــاهمتها فــــــي تنمیــــــة الســــــیاحة وذلــــــك عــــــن طریــــــق إنجــــــاز الفنــــــادق الصــــــغیرة والمطــــــاعم والمركــــــز

 .العائلیة
 المحافظة على التراث الوطني وحمایة الفنون الشعبیة.  
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  ومصادر تمویلهاالجماعات المحلیة في الجزائر : المبحث الثاني
ــــــذ االســــــ ــــــة ســــــعت الجزائــــــر من ــــــث انشــــــأت الجماعــــــات المحلی تقالل الــــــى ارســــــاء قواعــــــد الالمركزیــــــة، حی

ـــــوفیر  ـــــة، وكـــــذلك الســـــهر علـــــى ت ـــــة والبلدیـــــة، مـــــن اجـــــل القیـــــام بتســـــییر المرافـــــق االمـــــالك العمومی وهیـــــا الوالی
ــــــــى  ــــــــوفیر الحاجــــــــات الضــــــــروریة لهــــــــم، ومــــــــن خــــــــالل هــــــــذا المبحــــــــث ســــــــنتعرف عل االمــــــــن للمــــــــواطنین، وت

  .وتطور نشأتهاالجماعات المحلیة بالجزائر 
  الجماعات المحلیة في الجزائر  خصائص: المطلب األول

صــــــــالحات وتعــــــــدیالت مســــــــت مختلــــــــف  ٕ ــــــــي الجزائــــــــر بعــــــــدة مراحــــــــل وا مــــــــرت الجماعــــــــات المحلیــــــــة ف
الهیاكــــــل المحلیــــــة، متكیفــــــة مــــــع مختلــــــف األوضــــــاع االقتصــــــادیة، االجتماعیــــــة والسیاســــــیة التــــــي مــــــرت بهــــــا 

   :في الجزائر بمجموعة من الخصائص وهي تتمثل فیما یليتتمیز الجماعات المحلیة حیث  الجزائر
ـــــةاالســـــتقاللیة  .1 ـــــراف بالشخصـــــیة  اإلداری ـــــة مـــــن خـــــالل االعت ـــــتج االســـــتقالل االداري للجماعـــــات المحلی ین

ـــــانون ـــــى مـــــن الق ـــــا المـــــادة االول ـــــه لن ـــــة، وهـــــو مـــــا أكدت المتعلـــــق  04/04/1990المـــــؤرخ فـــــي  08-90المعنوی
ري هـــــــو الـــــــذي یجعـــــــل مـــــــن االجهـــــــزة االداریـــــــة بـــــــین الحكومـــــــة المركزیـــــــة بقـــــــانون البلدیـــــــة، فاالســـــــتقالل االدا

ـــا لنظــــــام رقــــــابي یعتمــــــد مــــــن طــــــرف الســــــلطات المركزیــــــة للدولــــــة  1.والهیئــــــات المحلیــــــة المســــــتقلة، وذلــــــك وفقـــ
 2:وتتمتع هذه االستقاللیة بعدة مزایا نذكر منها

  عن االدارة المركزیة نظرا لكثرة وتعدد وظائفها؛ العبءتجیف 
 باطؤ وتحقیق االسراع في إصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلیة؛تجنب الت 
 تفهم أكثر وتكفل أحسن برغبات وحاجات المواطنین من االدارة المركزیة؛ 
  ـــــــي تســـــــییر شـــــــؤونه ـــــــق المشـــــــاركة المباشـــــــرة للمـــــــواطن ف ــــن طری ـــــــة عـــ ـــــــدأ الدیمقراطی ـــــــق مب ـــــــةتحقی  القومی

  .المحلیة
ـــــة تكـــــون ملكیتهـــــا للجماعـــــات تـــــوفیر  وهـــــي تعنـــــي: االســـــتقاللیة المالیـــــة .2 للجماعـــــات المحلیـــــة مـــــوارد مالی

شـــــباعالمحلیـــــة تمكنهــــــا مــــــن اداء االختصاصـــــات الموكلــــــة لهــــــا،  ٕ حاجــــــات المــــــواطنین فـــــي نطــــــاق عملهــــــا،  وا
ـــــك  ـــــنص المـــــادة  لألمـــــوالوتتمتـــــع بحـــــق التمل ـــــة  08-90مـــــن القـــــانون60الخاصـــــة، وت ـــــانون البلدی ـــــق بق المتعل

                                                             
  .43، ص مرجع سبق ذكرهبوزید حمید،   1
، جامعة محمد 2005العلوم االنسانیة، العدد السابع، صدرت في فیفیري  مجلة الیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر،لخضر مرغاد،   2

  .03خیضر، بسكرة، ص
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یـــــة وتحــــــت رقابـــــة المجلـــــس بجمیــــــع االعمـــــال الخاصـــــة بالمحافظــــــة البلد باســـــمبـــــأن یقـــــوم المجلـــــس الشــــــعبي 
  1.على االموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدیة

  ارة المحلیة في الجزائردإلنشأة وتطور ال:  المطلب الثاني
مرحلـــــــــة  ســــــــتعماراالالجماعـــــــــات المحلیــــــــة، وهــــــــي مرحلــــــــة  نســــــــتعرض فیمــــــــا یلــــــــي مراحــــــــل توجــــــــه   

  .لاالستعمار ومرحلة االستقال
ــــــي عهــــــد : أوال ــــــانیینف ــــــة، هــــــو نظــــــام الحكــــــم الــــــذي عرفتــــــه الجزائــــــر  :العثم أن المقصــــــود بــــــالفترة العثمانی

، 1830ألـــــــى بـــــــدایات القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر ) م1516(متـــــــد مـــــــن بـــــــدایات القـــــــرن الســـــــادس عشـــــــروالـــــــذي ی
وهـــذه الفتـــرة نفســــها عرفـــت عــــدة مراحـــل مـــن تطورهــــا مـــن حیــــث طبیعـــة نظـــام الحكــــم مـــن بــــاي الربـــاي أمیــــر 

وأغـــــوات ،ودیـــــات والمرحلــــة االخیـــــرة مـــــن حكـــــم الـــــدایات هــــي التـــــي عرفـــــت فیهـــــا الجزائـــــر  وباشـــــاوات األمــــراء
  2.السیاسي واالستقرار الفعلي عن الخالفة العثمانیة االستقرار

وفیهــــــــا كــــــــان النظــــــــام مركزیــــــــا مركزیــــــــة مطلقــــــــة وســــــــیطر فیهــــــــا : )1588-1558(مرحلــــــــة البایــــــــات .1
 .الحكام على البالد سیطرة تامة

ــــــــة  .2 ــــــــا وحــــــــاول االنكســــــــاریون ): 1659-1588(الباشــــــــاواتمرحل ــــــــي ظلهــــــــا اســــــــتمر الحكــــــــم مركزی وف
ـــــــالجزائر لمصـــــــلحتهم  ـــــــاالســـــــتقالل ب ـــــــة العثماالخاصـــــــة ولكـــــــنهم ل ـــــــوا لمعارضـــــــة الدول ـــــــة مـــــــن جهـــــــة نم یتمكن ی

 .والسكان من جهة أخرى
ــــــــت  ):1671-1659(عهــــــــد االغــــــــوات  .3 وهــــــــو أحــــــــد الضــــــــباط  باألغــــــــاوأصــــــــبح  فیهــــــــا الحــــــــاكم یلف

ــــي هــــــذه المرحلـــــــة مضــــــطربا وعمـــــــت الفوضــــــى نظـــــــرا الن االنكشـــــــاریین  االنكشــــــاریین وكـــــــان نظــــــام االدارة فـــ
 .ي البالدكانوا مصدر فوضى وذهب ف

ــــــدایات .4 ــــــبالد  ):1830-1671( عهــــــد ال ــــــي فــــــي ال ــــــي تمثــــــل العهــــــد التركــــــي الحقیق ـــي المرحلــــــة الت وهـــ
حیـــــث نضـــــجت االدارة التركیـــــة بـــــالجزائر، واســـــتقرت االوضـــــاع وكـــــان یـــــرأس الدولـــــة مایســـــمى بالـــــداي، وفـــــي 

 3. هذه المرحلة طبق نظام االدارة المحلیة بعض الشئ الى جانب وجود السلطة المركزیة
 1830عـــــام  الفرنســـــیینمـــــن قبـــــل  احتاللهـــــاأعتبـــــرت الجزائـــــر بعـــــد  :فـــــي عهـــــد االحـــــتالل الفرنســـــي: نیـــــاثا

ارض اعـــــــداء المحتلـــــــة تخضـــــــع للحكـــــــم العســـــــكري وقـــــــد ایـــــــدت هـــــــدا االحـــــــتالل كـــــــل مـــــــن روســـــــیا واســـــــبانیا 
وانجلتـــــرا واغلـــــب الــــــدول االوربیـــــة وكانــــــت المعارضـــــة الوحیــــــدة مـــــن الدولــــــة العثمانیـــــة ولكــــــن معارضـــــتها لــــــم 

                                                             
  - 43، ص صمرجع سبق ذكرهبوزید حمید،   1
  .11، ص2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة الثانیة، )1962- 1516( البلدیة-، المؤسسات المحلیة في الجزائر الوالیةمحمد العربي سعودي 2

  .40-39، ص ص، مرجع سبق ذكرهأنس قاسم جعفر  3
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ــــــر  تيتــــــأ ــــــي نظــــــر الفرنســــــیین اي اث ــــــي تجعــــــل لمعارضــــــتها ف ــــــدیها مــــــن القــــــوة الت ــــــن یكــــــن ل ــــــث ل بنتیجــــــة حی
ـــــى العمومیـــــات دون دخـــــول فـــــي التفاصـــــیل  ــواحي االداریـــــة مـــــع التركیـــــز عل ـــ ونقتصـــــر فـــــي دراســـــتنا علـــــى الن

ــــة اعتبــــر الجزائــــر مــــن ممتلكــــات فرنســــا 22ومــــن هــــذه الناحیــــة نجــــد انــــه صــــدر مرســــوم ملكــــي بتــــاریخ  جویلی
  1.قیةاالفر 

  :  ونوضح ذالك مقسمین فترة االحتالل الى المراحل التالیة
  1847-1834(المرحلة األولى:(  

بــــــدأت هــــــذه المرحلــــــة مــــــن خــــــالل إنشــــــاء منصــــــب الحــــــاكم العــــــام، الــــــذي یتبــــــع وزارة الحــــــرب الفرنســــــي 
ــــه مجلــــس مــــن كبــــار شخصــــیات المدنیــــة والعســــكریة حیــــث یعمــــل هــــذا المجلــــس، وقــــد قســــمت الــــبالد  ویعاون

  :الى ثالثة أقالیم 1845ریا سنة إدا
ـــــــة .1 ـــــــالیم المدنی ـــــــنفس النظـــــــام : األق ـــــــي وتخضـــــــع ب ـــــــیم فیهـــــــا العنصـــــــر االروب ـــــــاطق التـــــــي یق هـــــــي المن

ـــــس  ـــــل المجل ـــــدار مـــــن قب ـــــة المجـــــاورة لهـــــا وت ـــــل فـــــي المـــــدن والمنـــــاطق الزراعی ـــــه فـــــي فرنســـــا وتتمث المعمـــــول ب
 .ورئیس منتخب كما هو الحال في فرنسا

لمنــــــاطق التــــــي یســــــكنها االوروبیــــــون وعــــــدد قلیــــــل مــــــن الجزائــــــریین هــــــي تلــــــك ا :المنــــــاطق المختلطــــــة .2
 .العسكریة لإلدارةالمدنیة والجزائریون  لإلدارةحیث یخضع فیها االروبیون 

ــــــاطق العســــــكریة .3 ــــــالیم والمن ــــــاطق التــــــي یســــــكنها الجزائریــــــون وتخضــــــع  :األق  لــــــإلدارةعــــــي تلــــــك المن
ــــــالیم العســــــكریة والتــــــي أبقــــــى فیهــــــا الفرنســــــیون علــــــى أنظمــــــة العهــــــد ا لعثمــــــاني وهــــــي أیضــــــا مــــــا تعــــــرف باألق

ـــــــة، ویســـــــیرها . العربیـــــــة ـــــــي التســـــــییر والمعامل وســـــــمیت باألقـــــــالیم العســـــــكریة إلتباعهـــــــا االســـــــلوب العســـــــكري ف
ویســـــكن هــــذه المنـــــاطق الجزائریـــــون، وفــــي هـــــذه  المنــــاطق ابقـــــى المســـــتعمر الفرنســــي علـــــى أنظمـــــة  جنــــراالت

  2.داریة شیخ البلدالعهد العثماني فكان یساعد الحاكم في كل وحدة إ

                                                             
  .41، صمرجع سبق ذكرهجعفر أنس قاسم،   1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة،تخصص عامة وادارة محلیة،جامعة محمد إدارة الجماعات المحلیة في الجزائرجدیدي عتیقة،   2

  .53، ص1203/2013خضیر، بسكرة،
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  ):1868-1848(المرحلة الثانیة
قـــــانون یضــــم الجزائـــــر الـــــى فرنســـــا، واعتبارهـــــا 1848تبــــدأ هـــــذه المرحلـــــة منـــــذ صــــدر فـــــي شـــــهر مـــــارس 

ــــة فــــي فرنســــا  ــــة الثانی ــــام الجمهوری ــــة الفرنســــیة وكــــان صــــدور هــــذا القــــانون بعــــد قی جــــزءا مــــن االراضــــي الوطنی
ـــــى ثـــــالث والیـــــا. مباشـــــرة ـــــرأس كـــــل منهـــــا والـــــي وقســـــمت الجزائـــــر ال ـــــر وقســـــنطینة ووهـــــران، وی ت هـــــي الجزائ

یســــــاعد مجلــــــس للوالیــــــة، وذلــــــك علــــــى الــــــنمط الســــــائد فــــــي فرنســــــا ولكــــــل منهــــــا ذات االختصاصــــــات الــــــواردة 
  .في النظام الفرنسي

تـــــم ادخـــــال تعـــــدیل كبیـــــر علـــــى نظـــــام االدارة فـــــي  1861ومنـــــذ أن قـــــام نـــــابلیون الثالـــــث بزیـــــارة الجزائـــــر 
االهتمـــــام بنظـــــام االدارة غیـــــر المباشـــــر وترتـــــب علـــــى ذلـــــك االعتمـــــاد علـــــى القبائـــــل، التـــــي الجزائـــــر، فقـــــد بـــــدأ 

بواســــــطة كــــــل مــــــن  األمــــــینحلــــــت محــــــل المجــــــالس البلدیــــــة ووضــــــعت شــــــروط انتخــــــاب رئــــــیس الجماعــــــة او 
ـــــه كـــــل  ـــــل مجموعـــــة  األمنـــــاءســـــنوات، كمـــــا اقـــــیم منصـــــب امـــــین  3یـــــدفع ضـــــریبة الـــــرأس، ویجـــــدد انتخاب لیمث

  1:المناء أنفسهم، وكانت الجماعة او مجلس القبیلة تختص بالمسائل االتیةمن القرى وینتخبه ا
 تحدید ضریبة الرأس  -
 الفصل في القضایا المدنیة -
مــــــات فــــــي المخالفــــــات الخلقیــــــة والجــــــنح، أمــــــا الجنایــــــات فكانــــــت مــــــن اختصــــــاص المكاتــــــب اتحدیــــــد الغر  -

  .العربیة
 1962-1868(المرحلة الثالثة:(   

ـــــــون فأقیمـــــــت قـــــــد قســـــــمت فـــــــي هـــــــذه المرحلـــــــة ال ـــــــث تركـــــــز االروبی ــــــات الـــــــى قســـــــمین، الشـــــــمال حی والیـ
المجــــــالس البلدیــــــة ذات الســــــلطة الكاملــــــة، وتتــــــولى هـــــــذه المجــــــالس اإلشــــــراف علــــــى الخــــــدمات االجتماعیـــــــة 
والتعلیمیـــــة والقســـــم اآلخـــــر هـــــو القســـــم الجنـــــوبي یقـــــل بـــــه العنصـــــر االوروبـــــي والمجـــــالس البلدیـــــة تتكـــــون مـــــن 

ـــــد األوروبیـــــین والنصـــــف اآلخـــــر مـــــن ال ـــــاطق اآلهلـــــة بالســـــكان الجزائـــــریین فق ســـــكان األصـــــلیین، أمـــــا فـــــي المن
  2أقیمت البلدیات األهلیة ویشرف على إدارتها أشخاص معینون من طرف الحاكم العام

  
  
  

                                                             
 .133-132، ص1982، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، الطبعة الثانیة، جامعة عنابة، رة المحلیة المقارنةاالداحسین مصطفى حسین، 1  
  .130، ص2009، القاهرة، 01، إیتراك  للطباعة  والنشر والتوزیع، الطبعةتمویل التنمیة المحلیةالسبتي وسیلة،   2
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  اإلدارة المحلیة بعد االستقالل: ثالثالمطلب ال
اإلطـــــارات الفرنســـــیة فقــــد ورثـــــت الجزائـــــر نظامــــا مختلفـــــا لــــإلدارة المحلیـــــة نظـــــرا لمغــــادرة  ســـــتقاللاالبعــــد 

وانعـــــــدام االطــــــــارات الجزائریــــــــة القــــــــادرة علـــــــى إدارة وتســــــــییر الشــــــــؤون االداریــــــــة مـــــــع عجــــــــز البلــــــــدیات مــــــــن 
ــبب، المســــــاعدات االجتماعیــــــة التــــــي كانــــــت تمنحهــــــا للمــــــواطنین وأمــــــام  وازدیــــــادالناحیــــــة المالیــــــة  نفقاتهــــــا بســــ

واطنین لتقلــــــد الوظــــــائف االداریــــــة هــــــذه الوضــــــعیة قامــــــت الجزائــــــر باإلصــــــالح االداري الشــــــامل بإعــــــداد المــــــ
والعمــــــل علــــــى رفــــــع كفــــــاءتهم االداریــــــة وتخفــــــیض عــــــدد البلــــــدیات لتــــــتمكن مــــــن أدارتهــــــا وتســــــییرها بالوســــــائل 

 12المــــــــؤرخ فــــــــي  09/08كــــــــان أهمهــــــــا صــــــــدور القــــــــانون رقــــــــم  .دیــــــــة المتــــــــوفرةماالبشــــــــریة وال واإلمكانــــــــات
ــــــي  09/09والقــــــانون رقــــــم  المتعلــــــق بالوالیــــــة 1990افریــــــل  04الموافــــــق ل 1410رمضــــــان عــــــام  المــــــؤرخ ف

  1:المتعلق بالبلدیة 1990افریل  04الموافق ل 1410رمضان عام  12
  علــــى مســــتوى البلدیـــــة قــــد جـــــاء هــــذا القـــــانون بمیــــزات إیجابیــــة تمثلـــــت بمــــنح اختصاصـــــات واســــعة جـــــدا

ــــه لهــــذه  ــــو بتفــــوق حــــین تمثیل ــــة، وكــــذا للدولــــة ول ــــیال للبلدی ــــدي تمث ــــس الشــــعبي البل ، كمــــا خیــــرةاأللــــرئیس المجل
مــــن الرقابــــة، بحضــــور الجلســــات مــــع إعطــــاء المبــــادرة للــــرئیس فــــي عدیــــد المجــــاالت، مـــــع  المــــواطنینمكــــن 

أن اخــــــتالالت كثیــــــرة طبعتــــــه كجعــــــل الــــــوالي رقیبــــــا بمنحــــــه صــــــالحیات رقابیــــــة كبیــــــرة، وغیــــــاب الرؤیــــــة فــــــي 
ـــــدي بـــــنص المـــــادة  ـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي البل ـــــین رئ ـــــل، وعـــــدم وضـــــوح تعی عـــــل مـــــن ج) 48(مصـــــادر التموی

تطبیقــــــه خـــــالل هــــــذه المرحلـــــة أیضــــــا، فقـــــد اتســــــمت المجــــــالس  ومــــــا میـــــز بالتعلیمـــــاتوزارة الداخلیـــــة تتــــــدخل 
مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون،  وأخـــــــرى تتعلـــــــق بمســـــــتوى ) 55(بـــــــاللجوء المفـــــــرط لســـــــحب الثقـــــــة وفقـــــــا لـــــــنص المـــــــادة 

 .الممارسة الدیمقراطیة في حد ذاتها
المجلـــــس الشـــــعبي : مـــــن هیئتـــــین أساســـــیتین همـــــامـــــن نفـــــس القـــــانون تتشـــــكل البلدیـــــة  13وطبقـــــا للمـــــادة 

  .البلدي ورئیس المجلس الشعبي البلدي
  علــــــى مســــــتوى الوالیـــــــة صــــــدر القــــــانون المـــــــنظم لهــــــا، الـــــــذي تمیــــــز بكونــــــه أعطـــــــى صــــــالحیات هامـــــــة

منـــــه، إال أنـــــه ونظـــــرا  88الـــــى  55للمجلــــس الشـــــعبي الـــــوالئي بمجـــــاالت متعــــددة، فـــــي نصـــــوص المـــــواد مــــن 
ذلك تقییـــــــده بـــــــالقوانین المنظمـــــــة لمختلـــــــف القطاعـــــــات، جعلـــــــت منـــــــه جهـــــــة لثقـــــــل الوصـــــــایة مـــــــن جهـــــــة وكـــــــ

استشـــــــــاریة ال غیـــــــــر، مـــــــــع المركـــــــــز الممتـــــــــاز للـــــــــوالي المـــــــــزدوج الوظیفـــــــــة وعالقتـــــــــه بالحكومـــــــــة المركزیـــــــــة، 
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ـــــنص المـــــادة  ـــــة مســـــتقلة، وت ـــــر منهـــــا جماعـــــة محلی ـــــز تابعـــــة أكث ـــــة كجهـــــة عـــــدم تركی مـــــن  08أصـــــبحت الوالی
  .المجلس الوالئي والوالي: هیئتین هماهذا القانون تتشكل الوالیة من 
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  مصادر تمویل الجماعات المحلیة في الجزائر: المبحث الثالث
ـــــــــي   ـــــــــة فـــــــــي المـــــــــادة  1990ابریـــــــــل  07یؤكـــــــــد القـــــــــانون الصـــــــــادر ف ـــــــــانون  146المتعلـــــــــق بالبلدی والق

تان المتعلـــــق بالوالیـــــة فـــــي صـــــیغه مماثلـــــة علـــــى أن البلدیـــــة والوالیـــــة مســـــؤول 1990افریـــــل  07الصـــــادر فـــــي 
ـــــي تتكـــــون مـــــن  ـــــة الخاصـــــة والت ـــــلدماعـــــن تســـــییر وســـــائلها المالی مـــــداخیل ممتلكاتهـــــا  والرســـــومالضـــــرائب  خی

  .والقروض واإلعانات
  مصادر التمویل الداخلیة: المطلب األول

  .وتأتي الموارد الداخلیة في عدة مصادر ویمكن تقسیمها الى موارد جبائیة وموارد غیر جبائیة
  مالیة غیر الجبائیةالموارد ال: الفرع األول

تتمثــــــل المــــــوارد غیــــــر الجبائیــــــة أساســــــا فــــــي نــــــاتج توظیــــــف الجماعــــــات المحلیــــــة إلمكانیاتهــــــا ومواردهــــــا 
  .الخاصة المرتبطة باستغالل أمالكها وتسیر مواردها المالیة وثروتها العقاریة

ـــــى  علـــــى التـــــوالي136و 161یـــــنص قـــــانون البلدیـــــة والوالیـــــة مـــــن خـــــالل المـــــادتین : التمویـــــل الـــــذاتي .1 عل
ضــــرورة اقتطـــــاع جـــــزء مـــــن إیـــــرادات التســـــییر وتحویلهـــــا لقســـــم التجهیـــــز واالســـــتثمار ویســـــتهدف هـــــذا االجـــــراء 
ــــدة البلــــدیات والوالیــــات حتــــى تــــتمكن مــــن تحقیــــق حــــد ادنــــى مــــن االســــتثمار  الــــى ضــــمان التمویــــل الــــذاتي لفائ

أســــــاس اهمیــــــة  وتقــــــدر نســــــبة االقتطــــــاع علــــــى %20و %10لفائــــــدة ذمتهــــــا ویتــــــراوح هــــــذا االقتطــــــاع مــــــابین 
 :ایرادات التسییر والمتمثلة فییما یلي

 أهمیة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة؛ -
 ؛)بالنسبة للبلدیات(الضرائب الغیر مباشرة  -
 ).بالنسبة للوالیات(الضرائب المباشرة  -

وتســــــتعمل االمـــــــوال المقتطعــــــة فـــــــي تمویــــــل العملیـــــــات المتعلقــــــة بالصـــــــیانة للمنشــــــآت االقتصـــــــادیة      
جتماعیـــــة وكـــــل العملیـــــات التـــــي مـــــن شـــــأنها تحســـــین االطـــــار المعیشـــــي للمـــــواطن والحفـــــاظ علـــــى التـــــوازن واال

 1.المالي للمیزانیات المحلیة
ـــــات المحلیــــــة علــــــى إیــــــرادات أمـــــــالك متنوعــــــة وهــــــي تنــــــتج عـــــــن    :مــــــداخیل األمــــــالك .2 تتــــــوفر الجماعــ

ــــــــة ألمالكهــــــــا بنفســــــــها  ــــــــة تنتمــــــــي أشــــــــ باعتبارهــــــــااالســــــــتغالل أو اســــــــتعمال الجماعــــــــات المحلی خاص اعتباری
للقــــانون العــــام أو تحصــــیل الحقــــوق أو الضــــرائب مقابــــل اســـــتغاللها مــــن طــــرف الخــــواص وفــــي هــــذا الصـــــدد 
یمكـــــــن أن نــــــــذكر إیـــــــرادات بیــــــــع المحاصـــــــیل الزراعیــــــــة وحقـــــــوق االیجــــــــار اســـــــتغالل األمــــــــاكن كالمعــــــــارض 
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ومصادر تمویلھا الفصل الثاني                                    اإلطار المفاھمي للجماعات المحلیة  
 

41 
 

ـــــوع االیـــــرادات  واألســـــواق ضـــــافة الـــــى تن ٕ ـــــازات وا ـــــد مـــــنح االمتی لیتهـــــا للتجـــــدد فـــــاإلیرادات هـــــي تتســـــم بقابفوعوائ
الناتجـــــة عـــــن تـــــأجیر العقـــــارات عـــــن طریـــــق المـــــزاد العلنـــــي مـــــثال یمكنهـــــا أن تتطـــــور بســـــرعة نظـــــرا لمرونتهـــــا 

 .خصوصا في حالة اعتماد االسعار التنافسیة
ــــــرادات االســــــتغالل المــــــالي .3 تتشــــــكل إیــــــرادات االســــــتغالل المــــــالي مــــــن العوائــــــد الناتجــــــة عــــــن بیــــــع : إی

توفرهــــــا الجماعــــــات المحلیــــــة، تتســــــم هــــــذه االیــــــرادات بــــــالتنوع وتــــــرتبط وفرتهــــــا منتجــــــات أو عــــــرض خــــــدمات 
بمـــــدى دینامكیـــــة الجماعـــــات المحلیـــــة وتتكـــــون هـــــذه االیـــــرادات مـــــن عوائـــــد الـــــوزن والكیـــــل والقیـــــاس وعوائــــــد 
ــــي خــــــتم اللحـــــوم او حفظهـــــا بإضــــــافة إلـــــى اإلیــــــرادات التـــــي توفرهــــــا  الرســـــوم عـــــن ذبــــــح االضـــــافة المتمثلــــــة فـ

 1.العمومي والمتاحف العمومیة والحظائر العمومیةمصالح التخزین 
  الموارد المالیة الجبائیة: الفرع الثاني

إلــــى جانـــــب اإلیـــــرادات غیـــــر الجبائیـــــة التـــــي تتحصــــل علیهـــــا الجماعـــــات المحلیـــــة خـــــالل الســـــنة، تتـــــوفر 
 الجماعـــــــات المحلیـــــــة علـــــــى مـــــــوارد جبائیـــــــة ذات أهمیـــــــة كبـــــــرى فـــــــي میزانیتهـــــــا، إذ تمثـــــــل المـــــــوارد الجبائیـــــــة

ـــــا  %90حـــــوالي مـــــن میزانیـــــة البلـــــدیات، وتتكـــــون مـــــن مـــــداخیل الضـــــرائب والرســـــوم المخصصـــــة كلیـــــا أو جزئی
ـــــــة، وتت ـــــــة والصـــــــندوق المشـــــــترك للجماعـــــــات المحلی ــى الجماعـــــــات المحلی ـــــ مثـــــــل هـــــــذه الضـــــــرائب والرســـــــوم ال

ـــــدفع الجزافـــــــي والـــــــذي تـــــــم إلغـــــــاءه بموجـــــــب قـــــــانون المالیـــــــة  يأساســـــــا فـــــــ الرســـــــم علـــــــى النشـــــــاط المهنـــــــي، الــ
ـــــــى 2006 ـــــــى القیمـــــــة المضـــــــافة، الرســـــــم عل ـــــــر، رســـــــم اإلقامـــــــة، الرســـــــم عل ـــــــاري، رســـــــم التطهی ، الرســـــــم العق

  2.الذبح، الضریبة على الممتلكات وقسیمة السیارات
  مصادر التمویل الخارجیة: المطلب الثاني

الذاتیـــــــــة الن  بمواردهـــــــــاعنـــــــــدما ال تســـــــــتطیع الجماعـــــــــات المحلیـــــــــة تغطیـــــــــة كافـــــــــة حاجیـــــــــات ســـــــــكانها 
ــذ المشـــــاریع وتقـــــویم الخـــــدمات االزمـــــة للســـــكان ألن ذلـــــك یســـــتدعي البحـــــث حصـــــیلة الضـــــرائ ب والرســـــوم لتنفیـــ

عـــــن مصـــــادر آخـــــرى لتمویـــــل وتأدیـــــة الخـــــدمات خـــــارج نطـــــاق االیـــــرادات الذاتیـــــة أو المـــــوارد الخارجیـــــة وفـــــق 
  :التنظیم المعمول به في الجزائر وهي تتمثل فیما یلي

ــــــة .1 ــــــات الحكومی ــــــات معظــــــم المجــــــالس المحلیــــــة الشــــــائع لمســــــاهم وهــــــي الوجــــــه :اإلعان ــــــة فــــــي نفق ة الدول
ـــــــع ان لهـــــــذه المســـــــاعدات هـــــــدف اقتصـــــــادي  تكملـــــــةبهـــــــدف  ـــــــع مســـــــتوى الخـــــــدمات فیهـــــــا والواق مواردهـــــــا ورف

ـــــاطق الـــــبالد و  ـــــة الـــــى تعمـــــیم الرخـــــاء لمختلـــــف من ـــــت الفـــــوارق بـــــین الواجتمـــــاعي تســـــعى مـــــن خاللـــــه الدول زال
                                                             

  .154، صمرجع سابقالسبتي وسیلة،   1
،مذكرة لنیل شهادة ماجستیرتخصص، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة في الجزائرور الدین، یوسفي ن  2

  .70، ص2009/2010
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ــــــاطق ذات المواقــــــع اله ــــــى .امــــــةالمنــــــاطق الفقیــــــرة والنائیــــــة والمن ویفضــــــل رجــــــال االقتصــــــاد هــــــذا المصــــــدر عل
غیــــــره مــــــن مصــــــادر التمویــــــل المحلیــــــة لكونــــــه باعثــــــا علــــــى االســــــتقرار وثبــــــات المیزانیــــــة ویــــــؤدي الــــــى تنفیــــــذ 

وغالبـــــا مـــــا تتضـــــمن  االعانـــــات الحكومیـــــة شـــــروطا تقیـــــد . مشـــــاریع التنمیـــــة والتطـــــویر فـــــي االقـــــالیم المختلفـــــة
ـــــة إذ أنهـــــا ـــــة واســـــتقالل المجـــــالس المحلی ـــــة عنـــــد  حری ـــــان خضـــــوع االدارة المحلی ـــــرا مـــــن االحی توجـــــب فـــــي كثی

ــــــــیش  ـــــــة و محاســــــــبیة مــــــــن الدولــــــــة كــــــــدیون المحاســــــــبة والتفت انفاقهــــــــا إلعانــــــــات الحكومیــــــــة الــــــــى رقابــــــــة مالیـ
 1.المالي

ـــــــروض .2 ـــــــل:  الق ـــــــة، ح وتمث ـــــــل مشـــــــاریع التنمیـــــــة المحلی ـــــــث تســـــــدد أشـــــــغال التجهیـــــــز مـــــــورد آخـــــــر لتموی ی
ــــــة التجواالنجــــــاز  ــــــدین الدراســــــات مــــــن میزانی ــــــتم تســــــدید رأســــــمال ال ذا اقترضــــــت البلدیــــــة ی ٕ هیــــــز واالســــــتثمار وا

 2:بفضل إیراداتها من االستثمار والمتمثلة في 
ــــــي  - ــــــة للتجهیــــــز الت ــــــق رســــــوم محلی ــــــة عــــــن طری ــــــات التجهیــــــز العمومی مســــــاهمات المتعهــــــدین فــــــي نفق

  .المعدة للبناء واألرضمن قیمة العقار  %5الى  %1تتراوح بین 
  .ق تقدیم مساعدات نهائیةإعانات الدولة عن طری -
  .االقتطاعات من میزانیة التسییر -
  .القروض المحتملة لدى مؤسسات مالیة من الدولة عن طریق مساعدات مؤقتة -

ــــه مــــن قبــــل البلدیــــة یمثــــل القــــرض االیجــــاري ممــــا یســــاعد البلدیــــة  ــل علی عمومــــا یكــــون القــــرض المحصــ
  .دجل تسدیعلى تخصیص هذه االموال للعملیات التي تحقق إیرادات من أ

  المحلیةت الصندوق المشترك للجماعات المحلیة ودوره في تمویل الجماعا: المطلب الثالث
نظـــــــرا للعجــــــــز الــــــــذي تعرفــــــــه الجماعــــــــات المحلیــــــــة لجـــــــأت الدولــــــــة الــــــــى إنشــــــــاء الصــــــــندوق المشــــــــترك 
للجماعـــــات المحلیـــــة بهـــــدف تكـــــریس التضـــــامن المـــــالي بــــــین الجماعـــــات المحلیـــــة مـــــن أجـــــل الوصـــــول الــــــى 

  .ولو نسبي لموارد المیزانیة المحلیة استقرار
مؤسســــــة عمومیــــــة ذات طــــــابع  86/266والصــــــندوق المشــــــترك للجماعــــــات المحلیــــــة حســــــب المرســــــوم 

ــــتقالل المــــــالي ویتكفــــــل بالمســــــاهمة فــــــي تمویــــــل التنمیــــــة المحلیـــــــة  إداري تتمتــــــع بالشخصــــــیة المعنویــــــة واالســ
صـــــــندوقان  صـــــــنادیق 04وق مـــــــن بتخصـــــــیص إعانـــــــات ســـــــنویة للوالیـــــــات والبلـــــــدیات ویتكـــــــون هـــــــذا الصـــــــند

                                                             
ة للتنمیة االداریة، ، ملتقى حول الحكم المحلي والبلدیات في ظل االدوار الجدیدة للحكومة، المنظمة العربیتنظیم السلطة االداریةخالد سمارة الزغبي،  1

  .176، ص2008الشارقة، مارس
  .272، مجلة شمال افریقیا، العدد الرابع، جامعة باجي مختار، عنابة، صتشخیص نظام االدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائربسمة عولمي،   2
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ـــــذه الصـــــــنادیق تقلصـــــــت الـــــــى ثالثـــــــة بموجـــــــب قـــــــانون المالیـــــــة  للتضـــــــامن وصـــــــندوقان للضـــــــمان غیـــــــر أن هــ
ــــــة  1993لســــــنة  ــــــة المحلی ــــــات ســــــنویة الــــــى قســــــم المیزانی ــــــه یقــــــدم إعان ــــــق بصــــــندوق التضــــــامن فإن فیمــــــا یتعل

یــــــة مــــــابین البلــــــدیات حیــــــث للبلدیــــــة والوالیــــــة وتهــــــدف هــــــذه االعانــــــات الــــــى التقلــــــیص مــــــن االخــــــتالالت المال
 تخصصـــــاتتمـــــنح للجماعـــــات المحلیـــــة االكثـــــر فقـــــرا مـــــن حیـــــث المـــــوارد المالیـــــة كمـــــا یمـــــنح هـــــذا الصـــــندوق 

ـــــة أو تتعـــــرض لكـــــوارث طبیعیـــــة كمـــــا یمـــــنح  ـــــي تعـــــاني مـــــن صـــــعوبات مالی اســـــتثنائیة للجماعـــــات المحلیـــــة الت
  .إعانات توجه الى المناطق الواجب ترقیتها

ــــــتمكن الصــــــندوق مــــــن ت ــــــه مــــــوارد مشــــــتركة وأخــــــرى خاصــــــة وتتــــــوزع ولكــــــي ی ــــــوافر علی ــة مهامــــــه یت ــــ أدی
  :الموارد الخاصة بالصندوق وفقا للنسب التالیة

 75% تعود للبلدیات 
 25% تعود للوالیات 

ویتكلـــــف بضـــــمان  86/266أمـــــا فیمـــــا یخـــــص صـــــندوق الضـــــمان فقـــــد تأســـــس بمقتضـــــى المرســـــوم رقـــــم 
مقابــــــل مســـــــاهمتها الســـــــنویة كمــــــا یقـــــــوم بضـــــــمان تحصــــــیل الجماعـــــــات المحلیـــــــة لتقــــــدیراتها الجبائیـــــــة وذلـــــــك 

  . مواجهة التخفیضات التي تقرر بموجب قوانین المالیة والتي تتعلق بالضرائب والرسوم
رغــــم الــــدور الهــــام الــــذي لعبــــه هــــذا الصــــندوق فــــي تمویــــل الجماعــــات المحلیــــة إال أنــــه لــــم یــــتمكن مــــن 

ملیـــــــار مســـــــت  3.2مبلـــــــغ  1994ســـــــنة تغطیـــــــة العجـــــــز المتزایـــــــد فـــــــي المیزانیـــــــات المحلیـــــــة والـــــــذي تجـــــــاوز 
  .میزانیة بلدیة 800أكث من 

ــــــذ ســــــنة  ــــــدة  1995ومن ــــــة بمــــــنح مســــــاعدات ســــــنویة لفائ ـــندوق المشــــــترك للجماعــــــات المحلی ــــــف الصـــ كل
  1.الحرس البلدي لتلبیة نفقاته في مجالس التسییر

                                                             
  .156-155، ص ص  مرجع سبق ذكرهالسبتي وسیلة،   1
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  خالصة الفصل
  :من خالل ماسبق تم التوصیل إلى النتائج التالیة

یــــــة بــــــالتنظیم االداري للدولــــــة وبــــــذلك تعتبــــــر أســــــلوب مــــــن أســــــالیب التنظــــــیم تــــــرتبط الجماعــــــات المحل -
 .االداري
 .إن الجماعات المحلیة مبنیة على أساس قانوني ودستوري -
شراف السلطة المركزیة - ٕ  .تخضع الجماعات المحلیة لرقابة وا
أصـــــــبحت تحتـــــــل الجماعـــــــات المحلیــــــــة أهمیـــــــة بالغـــــــة فـــــــي نظــــــــام الحكـــــــم الـــــــداخلي بحكـــــــم حاجــــــــة  -

 .الى هذا االسلوب في التنظیم االداري لغرض تقریب االدارة من المواطنالمواطن 
ـــــة  - ـــــى ســـــلطات قـــــرار فعلی ـــــوفر عل ـــــي تت ـــــة الت ـــــة باالســـــتقاللیة المالی ـــــع الجماعـــــات المحلی ـــــد مـــــن تمت الب

 .في تسیرها المالي
للجماعـــــات المحلیـــــة خصـــــائص تتمیـــــز بهـــــا مـــــن أهمهـــــا وجـــــود منـــــاطق جغرافیـــــة محـــــددة، مـــــع مـــــنح  -

 .یة لهذه االقسام كي تتمكن من ممارسة نشاطها المحليالشخصیة المعنو 
ـــــــــت الجزائـــــــــر بعـــــــــد االســـــــــتقالل  - اآللیـــــــــة  تبارهـــــــــاباعخاصـــــــــا بتطـــــــــویر االدارة المحلیـــــــــة  اهتمامـــــــــاأول

 .االساسیة في تنفیذ الخطط والمشاریع االستثماریة
 15نصــــت علیــــه المـــــادة  الجماعــــات المحلیــــة فــــي الجزائــــر تتمثـــــل فــــي البلــــدیات والوالیــــات وفـــــق مــــا -

 .من الدستور الجزائري، وهي تتمتع باالستقاللیة المعنویة واالستقاللیة المالیة
الجماعــــــات المحلیــــــة منوطـــــــة بمجموعــــــة مـــــــن المهــــــام وهــــــي تتمثـــــــل فــــــي تســـــــییر مواردهــــــا المالیـــــــة،  -

القیــــــام باالســــــتثمارات االقتصــــــادیة، االهتمـــــــام بالمستشــــــفیات والقطــــــاع الصـــــــحي، االهتمــــــام بقطــــــاع الســـــــكن، 
 .الوطني التراثى المحافظة عل

ـــــر اإل - ـــــة، تعتب ـــــب النـــــابض لكـــــل العملیـــــات التنموی علـــــى مصـــــادر  باعتمادهـــــادارة المحلیـــــة بمثابـــــة القل
العناصـــــــر الواجـــــــب  تمویلیـــــــة داخلیـــــــة وخارجیـــــــة، وبـــــــاألخص المصـــــــادر الجبائیـــــــة، والتـــــــي تعتبـــــــر مـــــــن أهـــــــم

اتیــــــة كلمــــــا لتمویــــــل الذالجماعــــــات المحلیــــــة، ألنــــــه كلمــــــا تــــــوفرت لهــــــا مصــــــادر ا ســــــتقاللیةاتوفیرهــــــا لتحقیــــــق 
  .والفعالیة ستقاللیةاالتمتعت بقدر أكبر من 
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  :تمهید
في الفصلیین السابقین الى األسس النظریة التي یقوم علیها التسییر الجبائي في  بعد تطرق    

  .الجماعات المحلیة
على  االختیارقع خالل هذا الفصل إسقاط الدراسة النظریة على أرض الواقع، وقد و من حاول ی     

 البلدیة مردودیةلتعرف على واقع التسییر الجبائي في البلدیة ودرجة تأثیر ممارسته على لبلدیة أدرار، 
الجماعة االقلیمیة القاعدة لدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة وتحدث بموجب  باعتبارها

ة ومكان للممارسة المواطنة وتشكل اطار مشاركة المواطن قي القانون حیث هي القاعدة االقلیمیة الالمركزی
  :  لى مایليإفي هذا الفصل طرق ومن أجل الوصول الى الهدف . تسییر الشؤون العامة

  بلدیة أدرار؛ ةتعریفلمحة 
  2015-2012(أهمیة وواقع التسییر الجبائي لبلدیة أدرار خالل الفترة.( 
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    لمحة تعریفیة عن بلدیة أدرار :المبحث األول
البلدیة هي الجماعة عمومیة  محلیة مستقلة، لها مساحة ترابیة محددة، وتتمتع بالشخصیة المدنیة، فهي 

إي عمل تنموي بحكم  النطالق، وتاریخ أحداث، كما أنها لها حقوق وواجبات، وتعد النواة االولى اسملها 
اتها في كل مجاالت االختصاص المخولة لها بموجب القانون، قربها من المواطن، حیث حیث تمارس صالحی

وتساهم مع الدولة لصفة خاصة في إدارة وتهیئة االقلیم والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واألمن، 
  .للمواطنینوكذلك الحفاظ على االطار المعیشي 

  تعریف بلدیة أدرار: المطلب األول
م فهي بذلك  مركز نشاطه الثقافي  والتجاري 18لیم توات  منذ القرن تعتبر بلدیة أدرار عاصمة إق

الوعي  انتشاروالتي من بینها  ،والصناعي حتى الوقت الحالي لما  تمتاز به  من مؤهالت تساعد في ذلك
ین نقطة وصل ب واعتبارها، بالكبیرالثقافي  الدیني نتیجة لتلك الزوایا  الضاربة في القدم كزاویة الشیخ محمد 

  .الجزائر والدول االفریقیة المجاورة كمالي والنیجر
یحدها ، 20/08/1958الصادرة بتاریخ  58/866للتقسیم اإلداري تبعا للمرسوم  أنشئت بلدیة أدرار وفقا

وتتسم . من الشمال بلدیة سبع، ومن الجنوب بلدیة تیمي، ومن الشرق بلدیة تمنطیط ومن الغرب بلدیة بودة
وتضم عدد القصور والتي هي  2كلم 633صیفا وبارد شتاءا، تتربع على مساحة قدرها بمناخ صحراوي حار 

  1:على النحو التالي
  .أوالد أوشن، أوالد أونفال، أدغا، بربع، اوقدیم، مراقن وتیلیالن عليوالد ادرار وسط أ

إداریة في متر مربع، وله مالحق 1740یتواجد مقر البلدیة في وسط المدینة ویتربع على مساحة فدرها 
  .مسكن140مسكن، الحي الغربي، حي 200یالن، حي نكل من أدغا، تی

نسمة، بكثافة سكانیة تقدرب  40.926م، بلغ عدد سكان البلدیة 1998حسب إحصائیات سنة  
نسمة، وذلك حسب  64781یقارب  ، لیتطور عدد السكان الى ما%2.16بنسبة نمو تقدر ب 2كلم 64.65

  .2كلم  102.33فة سكانیة تصل إلى ، بكثا2008إحصائیات سنة 
I. الحیاة االجتماعیة والعادات والتقالید  

ــــــي العقیــــــدة  أو  ــــــة واالجتماعیــــــة ف ــــــنظم اإلیدیولوجیــــــةتتمثــــــل االمكانیــــــات الثقافی ــــــة السیاســــــیة، ال ، البیئ
علـى الثقافیة بحیث تولد المقومات االجتماعیة سلوكیات فردیـة وجماعیـة لهـا تـأثیر مباشـر  واألنماطاالجتماعیة 

، وتجــدر االشــارة هنــا الــى أن أغلــب التجمعــات الســكانیة بالوالیــة لــدیهم لغــة المحلیــة للوالیــة التنمیــة االقتصــادیة
ولهــم عـــادات وتقالیــد واحــدة ممتــدة عبــر الـــزمن،  اإلســالمهـــي واحــدة وهــي فواحــدة وهــي العربیــة، بینمــا الدیانــة 

التي فـي ظلهـا تتحقـق التنمیـة وذلـك لوجـود تـرابط قـوي وبالتالي فإن هذه المقومات تعتبر من بین أهم المقومات 
بــین فئــات المجتمـــع، ـلـذلك تحـــوي بلدیــة أدرار مجتمـــع مــن بـــین أفضــل المجتمعـــات مــن حیـــث متانــة العالقـــات 

ـــدین  ســـتوحاهامـــر احم والعطـــف والتـــآخي، وهـــذا األالعامـــة، والتـــي یســـودها الـــود والتـــر  أهـــل هـــذه المنطقـــة مـــن ال
                                                             

  .صلحة االیراداتمستخرج من وثائق البلدیة، م  1
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بــین اهــم العــادات والتقالیــد مــن ،  صــدق فــي التعامــل والمحبــة والصــفاء للمســلمینفهــو یحــث علــى ال اإلســالمي
رة فــي بلدیــة ادرار هـي عــادة الزیــارة او مـا یطلــق علیهــا بالوعــدة ومـن بــین اهمهــا هـي زیــارة الشــیخ محمــد دالمتجـ

ر مــن ســبتمبر وتســتنطب بــدورها عــدد كبیــ15بــالكبیر وهــي زیــارة ســنویة بمناســبة ذكــرى وفاتــه والتــى تصــادف 
  .الزوار

II. الجانب االقتصادي لبلدیة أدرار: 
 الزراعة: 

وذلـــك للطبیعــة الجغرافیـــة  األساســیةتعتبــر الزراعـــة المــورد االقتصـــادي االساســي للســـكان لتلبیــة حاجـــاتهم 
والظــروف المناخیــة للمنطقــة، ویعتمــد فــي ســقیها علـــى المیــاه الجوفیــة، والتــي تعــد روح الفالحــة بواســطة نظـــام 

ر، والتـــي هـــي عبـــارة عـــن سلســـة مـــن االبـــار بـــین كـــل بئـــر وآخـــر مســـافة معینـــة، ویبـــدأ الموســـم الســـقي بالفقـــاقی
أكتــوبر مـــن كــل ســـنة الــى غایــة اواخـــر دیســمبر، وأهـــم المحاصــیل الزراعیـــة التــي یـــتم  15الفالحــي بدایــة مـــن 

ك منتـــوج وكـــذل إنتاجهـــا فـــي المنطقـــة وبالدرجـــة االولـــى هـــي التمـــور، إضـــافة الـــى القمـــح بنوعیـــه الصـــلب واللـــین
الــى الخضــر االخــرى مثــل الجــزر  باإلضــافة  الطمــاطم الــذي تــنظم شــأنه تظــاهرة ســنویة تســمى عیــد الطمــاطم

والفـول والفلفــل، إال ان أغلــب هــذه المنتجــات الفالحیــة توجــه مباشـرة الــى االســتهالك المحلــي ماعــدا التمــر الــذي 
لوالیــات الشــمالیة للــوطن، وال زال الفالحـــون با یوجــه معظمــه الــى الــدول المجــاورة والطمــاطم التـــي یــتم تســویقها

 .یستعملون الطرق التقلیدیة في العمل الفالحي
ـــة  523.50:ب حیـــث تقـــدر فـــي الوقـــت الحـــالي المســـاحة المســـقیة المخصصـــة للفالحـــة هكتـــار وهـــي قلیل

  .مقارنة بالمساحة االجمالیة الصالحة للزراعة
 الصناعة : 

صــناعة االحذیــة واالفرشــة والســروج فـي القــدم، أمــا فــي الوقــت  ،اشـتهرت المنطقــة بالصــناعة التقلیدیــة مثـل
متــر مربــع، تــزاول فیهــا 2500وي علــى منطقــة صـناعیة كبیــرة تتربــع علــى مســاحة تصـل الــى تــفهــي تح ،الحـالي

 .ة شركات ومؤسسات نشاطاتها المختلفة سواء االنتاجیة منها أو الخدمیةدع
 التجارة: 

المالبــس المطــرزة والتمــور والحنــاء، حیــث یــتم تبــدلها عــن طریــق الســلع التــي كانــت ســابقا علــى  اقتصــرت
وغیـره، وكانـت هـذه السـلع تعـرض للبیـع فـي وسـط المدینـة، المقایضة مع منتوجات أخرى مثـل، الـدهن والقطـن  

وبجایـــة وتلمســان وفـــاس لمبادلـــة ســـلعهم  وهنــاك مـــن التجـــارة مــن یواصـــل رحلتـــه الـــى اســواق الشـــمال كطـــرابلس
وكالئهـــم  مـــن المنتجـــات االخـــرى ثـــم تعـــودو علـــى بیعهـــا فـــي الســـوق المحلیـــة، وكـــان للتجـــار وغیرهـــا باألســـلحة

 .بیهم في جمیع المناطق التجاریة التي یتم التعامل معها خاصة في الدول المجاورةالرسمیین خاصین 
الحاصـل  النشاط التجاري بالبلدیة عما كان علیه فـي القـدم نتیجـة للتطـور هرقد ازدأما في الوقت الحالي ف

فــي جمیــع میــادین الحیــاة إذ تحــوي البلدیــة علــى ســوقین تجــاریین بــالحجم الكبیــر للخضــر والفواكــه وهمــا ســوق 
الــدینار الطیــب والســوق المغطــى وهمــا مخصصــان لبیــع الخضــر بالتجزئــة إضــافة الــى ســوق الخضــر والفواكــه 
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مواشـــي ناهیـــك عـــن المحـــالت ، وســـوق الوأســـواق الخضـــر والفواكـــه المتواجـــدة فـــي كـــل تجمـــع ســـكاني بالجملـــة
التجاریة واالكشاك سواء التابعة للبلدیة منها أو للتجـارة، اضـافة الـى قیـام البلدیـة بتنظـیم تظـاهرتیین اقتصـادیتین 

  .في العام
  الهیكل التنظیمي لبلدیة أدرار: المطلب الثاني

ذلك مكتب أمانة یشرف رئیس المجلس الشعبي البلدي على إدارة وتسییر شؤون البلدیة، یساعده في 
الى االمین العام للبلدیة، ویضم الهیكل  باإلضافةرئیس المجلس، ولجان المجلس الشعبي البلدي وأعضائه، 

  1 :التنظیمي االداري لبلدیة أدرار مایلي
تتمثل مهام االمانة العامة وفروعها في القیام بتنفیذ المداوالت، إعداد اجتماعات : مصلحة االمانة العامة )1

الشعبي البلدي، تبلیغ محاضر وقرارات أو مداوالت المجلس الشعبي البلدي للسلطة الوصیة، إقامة المجلس 
مكتب امانة : الرقابة على المصالح االداریة وتنظیمها والتنسیق فیما بینها، وتتكون من المكاتب التالیة

 اإلحصاءمصالح، مكتب المجلس، مكتب التنظیم، مكتب االعالم اآللي، مكتب المنازعات، مكتب تنشیط ال
 .مكتب االرشیف

تتكون من مكتبین وهما مكتب المستخدمین ومكتب التكوین والتقاعد وتشرف هذه : مصلحة المستخدمین )2
متابعة  التوظیف اناتحوامتتنظیم مسابقات  للمواطنینمتابعة المسار المهني : المصلحة على المهام التالیة

 .االنضباط والمردودیة وأجور المستخدمین على التقاعد، متابعة واإلحالةالترقیة 
ویتكون من مكتبین وهما مكتب االیرادات ومكتب الممتلكات وتقوم هذه : مصلحة االیرادات والممتلكات )3

واتیر ففیة الظفقات والتحصیالت، تسویة و إعداد المیزانیات والحسابات، متابعة الن: المصلحة بالمهام التالیة
 .وأجور المستخدمین والدیون

وتتكون من مكتبین وهما مكتب العمران ومكتب أدوات التعمیر، وتقوم : مصلحة العملیات التقنیة )4
تسلیم مختلف الوثائق المتعلقة بالتعمیر والبناء، المحافظة على النسق العمراني : المصلحة بالمهام التالیة

شها األراضيالمحلي، ومخططات شغل  ٕ رها ومنح شهادات الحیازة، رفع القمامات، تسجیل العقود االداریة وا
تقدیم رخص ایصال المیاه والغاز وصرف المیاه القذرة، إحصاء االحتیاطات العقاریة الخاصة بالبلدیة، حراسة 

 .مختلف القنوات وشبكات االنارة العمومیة، التدخل في حالة الكوارث
وتتمثل مهام . والملحقات تتكون من مكتبین، مكتب النفقات ومكتب المیزانیة والسجالت: مصلحة المالیة )5

والحساب االداري مع جمیع الملحقات والمداوالت،  واإلضافیةهذه المصلحة في القیام بإعداد المیزانیة االولیة 
 .من تحریر مالحق وما یتبعهاوتنفیذ المیزانیة 

 تتكون من مكتبین هما مكتب الصفقات ومكتب متابعة االنجازات وتتمثل مهام هذه: مصلحة البرامج )6
استالم ملفات المشاركة في الصفقات، فتح  اإلشهاربالصفقات مثل  المتعلقةالمصلحة في متابعة كل االعمال 

                                                             
  .مستخرج من وثائق البلدیة  1
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المنح المؤقت، إبرام الصفقات وإلشراف على السجالت الخاصة بالصفقات، إضافة  العروضتقییم  رفاألط
 .الى قیامها بكل متابعة انجاز جمیع االعمال التي تقوم بها البلدیة

تتكون من ثالثة مكاتب وهي مكتب الصیانة ومكتب الممتلكات المنقولة ومكتب : حة الوسائل العامةمصل )7
، متابعة المخازن البلدیة، تزوید واألدواتالمواد  اقتناءتسییر المخزونات، ویتمثل دور هذه المصلحة في 

 .المصالح البلدیة بمختلف الوسائل والمعدات، ومسك سجل الجرد وتحیینه
یتكون من مكتبین مكتب السكن ومكتب الفالحة والتنمیة : السكن، الفالحة والتنمیة الریفیةمصلحة  )8

 المستفیدینكإعداد القوائم  باإلسكانالریفیة، ویتجسد  دور هذه المصلحة في معالجة جمیع المشاكل المرتبطة 
إما فیما یخص جانب  من السكنات االجتماعیة إضافة الى إحصاء السكنات المتضررة في حالة وقوع كوارث

 .التنمیة الریفیة فهي تقوم بتشجیع التنمیة الریفیة بمنحها المساعدات التقنیة والمالیة الكفیلة بتجسیدها
تتكون هذه المصلحة من مكتبین هما مكتب الثقافة والریاضة : مصلحة الثقافة، الریاضة، االعالم والشغل )9

تي تقوم بها هذه المصلحة هي مهمة تنشیط وتدعیم جمیع ومكتب االعالم والشغل، ومن بین أهم المهام ال
الجمعیات الثقافیة والریاضیة التي من شأنها تساعد على انتشار الوعي الثقافي بین المجتمعات المحلیة، 

 .اضافة الى اشرافها على االنشطة الریاضیة التي تنظم  بین احیاء البلدیة
 وتتكون من ثالثة مكاتب وهي: تماعیةمصلحة التنظیم والشؤون العامة والشؤون االج )10
 نیة دظیم، فرع الحالة المویتكون من ثالثة فروع وهي فرع التن :مكتب الحالة المدنیة والشرطة العامة

واطنین إذ یقوم بالمهام مروع التابعة له أكثر تعامل مع الیعتبر هذا المكتب والف. حصاءنتخابات واإلوفرع اإل
وتسجیلها في سجل عقود الزواج، تسجیل الموالید الجدد في سجیل الموالید، تسجیل ابرام عقود الزواج : التالیة

امة وعدم العمل، قاج بطاقات الحاالت العائلیة واالالوفیات، استخراج شهادات الزواج والطالق والوفاة، استخر 
  .نتخابیةالمصادقة على الوثائق ، التسجیل في قوائم االنتخابات والشطب منها، تصحیح البطاقات اال

 مراقبة میاه الشرب وشبكة : یشرف هذا المكتب على االعمال التالیة :مكتب التنظیم والشؤون العامة
، متابعة ومراقبة حفظ واألوبئةالصرف الصحي وجمع القمامة، مراقبة وتنشیط أعمال مكافحة االمراض 
لتلقیح، إحصاء التجار والحرفیین، الصحة والنظافة في المؤسسات العمومیة والخاقة والتجار، تنظیم أعمال ا

استقبال ملفات المواطنیین الراغبین في الحصول على بطاقة الحرفي، استقبال ملفات طلب شهادة فالح، منح 
رخص وضع اكشاك ومحالت الخضر والفواكه، منح رخص لكراء مساحات مؤقتا، احصاء شباب الخدمة 

ین الراغبین في تأدیة فریضة الحج، متابعة جمیع القضایا سنة، تسجیل المواطنی18الوطنیة الذین یبلغون سن 
  .المتنازع فیها والتي تكون البلدیة طرفا فیها، متابعة وتنشیط االنشطة الثقافیة والریاضیة

 ویتكون من ثالثة مكاتب وهي مكتب النظافة والمساحات الخضراء، مكتب : مكتب الشؤون االجتماعیة
العمومیة والغاز، أما المهام التي تقوم بها هذه المصلحة فتتمثل  واإلنارة شبكات المیاه شرب، مكتب الطرقات

في االشراف على عملیة رفع القمامات المنزلیة إضافة الى تسییر المساحات الخضراء واالهتمام بشبكات 
 .على انجاز وصیانة االنارة العمومیة اضافة الى صیانة الطرق واإلشرافالمیاه والصرف الصحیة 
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  :ل الهیكل التنظیمي لبلدیة أدرار في الشكل التاليویتمث
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 الهیكل التنظیمي لبلدیة أدرار
  التنظیم اإلداري لبلدیة أدرار الهیكل  یمثل): 01(الشكل رقم                                                 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 المجلس الشعبي البلدي  االمین  العام  للبلدیة 

 مكتب  امانة رئیس المجلس  الوكالة العقاریة لوالیة ادرار  م مصلحة األمانة الخاصة لالمین العا

لجان المجلس الشعبي  

 العالقة مع المواطنین

مصلحة السكن الفالحة  المصلحة التقنیة 
 

 مصلحة الوسائل العامة

مكتب 
 العمران 

مكتب 
ادوات 
 التعمیر 

مكتب 
 السكن 

مكتب الفالحة  
 لتنمیة الریفیة وا

مكتب الممتلكات 
 المنقولة

مكتب 
 الصیانة 

 مصلحة المستخدمین  المصلحة المالیة 

امانة 
المجلس 
مكتب 

التنظیم  
االرشیف 
مساع 

مكتب 
االعالم 

 االلي

مكتب 
المناز
 عات

تنشیط 
 المصالح 

مكتب 
 االحصاء 

مكتب 
 المستخدمین 

مكتب 
 التكوین

 والتقاعد 

مكتب 
 النفقات 

مكتب المیزانیة 
والسجالت 
 والملحقات 

مصلحة الشبكات   مصلحة االیرادات والممتلكات
مصلحة  التنظیم والشؤون العامة، 

الشباب و الریاضة واللشؤون 
 االجتماعیة والثقثقافیة  

 مصلحة البرامج 

مكتب 
 الصفقات  

مكتب 
متابعة 

 االنجازات  

كتب الحالة م
المدنیة 

 ولشرطة  

مكتب الشباب 
الریاضة والشؤون 
 االجتماعیة والثقافیة 

مكتب 
 االیرادات   

مكتب 
 الممتلكات  

مكتب شبكات 
المیاه الصالحة 

للشرب والمستعملة   

مكتب النظافة 
والمساحات 
 الخضراء  

مكتب الطرقات 
واالنارة العمومیة 

 والغاز

 فرع الصیانة

 التنظیم والشؤون العامة مصلحة 

صدر
الم

 :
إعداد الطالبتان بإعتماد على وثائق البلدیة
.
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  مهام بلدیة أدرار: المطلب الثالث
المتعلق  1990أفریل  07الموافق ل 1410المؤرخ في رمضان  08- 90رقم بمقتضى القانون    

  :یلي بالبلدیة فإنه ینص على أن للبلدیة مهام تتمثل فیما
 1:في مجال التربیة والحمایة االجتماعیة .1

 إنجاز مؤسسات التعلیم االبتدائي طبقا للخریطة المدرسیة الوطنیة وضمان صیانتها؛ 
  ؛سیة والسهر على ضمان توفیر وسائل نقل التالمیذ والتأكد من ذلكإنجاز وتسییر المطاعم المدر 
  المساهمة في إنجاز الهیاكل القاعدیة البلدیة الجواریة الموجهة للنشاطات الریاضیة والشباب والثقافة

 والتسلیة التي یمكنها االستفادة من المساهمة المالیة للدولة؛
 ؛باستغاللهایاحیة وتشجیع المتعاملین المعنیین إتخاذ كل تدبیر یرمي الى توسیع قدراتها الس 
  حصر الفئات االجتماعیة المحرومة أو المعوزة، وتنظیم التكفل بها في إطار السیاسات العمومیة الوطنیة

 المقررة في مجال التضامن والحمایة االجتماعیة؛
  المحافظة على الممتلكات المساهمة في صیانة المساجد والمدارس القرآنیة المتواجدة على ترابها وضمان

 ..الخاصة بالعبادة
 2:في مجال التهیئة والتنمیة .2

  تشارك في إجراءات اعداد عملیات تهیئة االقلیم والتنمیة المستدامة وتنفیذها طبقا للتشریع والتنظیم
 ؛المعمول بهما

 إطار  تخضع الى اقامة أي مشروع استثماري او تجهیز على اقلیم البلدیة أو اي مشروع یندرج في
القطاعیة للتنمیة، الى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي وال سیما في مجال حمایة االراضي  البرامج

 ؛الفالحیة والتأثیر في البیئة
  تسهر على حمایة االراضي الفالحیة والمساحات الخضراء والسیما عند اقامة مختلف المشاریع على

 .اقلیم البلدیة
 3:الطرقاتفي مجال الصحة والنظافة و  .3

تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على إحترام التشریع والتنظیم المعمول بهما المتعلقین 
  :بحفظ الصحة والنظافة العمومیة والسیما في مجاالت

 توزیع المیاه الصالحة للشرب؛ 
 صرف المیاه المستعملة ومعالجتها؛ 
 جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها؛ 

                                                             
  .19، ص122قانون الجماعات المحلیة، المادة    1

  .17، ص109،110، 108، 107مرجع نفسه، المادة  2 
  .19، ص 123مرجع نفسه، المادة     3
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 ؛ة نواقل االمراض المتنقلةمكافح 
  ؛والمؤسسات المستقبلیة للجمهور واألماكنالحفاظ على صحة االغذیة 
 ؛صیانة طرقات البلدیة 
 إشارات المرور التابعة لشبكة طرقات.  

 1:في مجال التعمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیز .4
 ؛التأكد من احترام تخصیصات االراضي وقواعد استعمالها 
 ؛بة الدائمة لمطابقة عملیات البناء، ذات العالقة ببرامج التجهیز والسكنالسهر على المراق 
 ؛السهر على احترام االحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غیر القانونیة 
  الحفاظ على وعائها العقاري ومنح االولویة في تخصیصها لبرامج التجهیزات العمومیة واالستثمار

 االقتصادي؛
  ؛ةالعقاریالحفاظ على االمالك 
 تهیئة المساحات الموجهة الحتواء النشاطات االقتصادیة او التجاریة او الخدماتیة.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .18، ص116، 115مرجع سبق ذكره، المادة   1
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  واقع التسییر الجبائي لبلدیة أدرار: المبحث الثاني
یجدر بنا التعرف الى حصیلة للتعرف على واقع التسییر الجبائي على مستوى الجماعات المحلیة     

االیرادات الجبائیة من أهم موارد الدولة التي تساهم في  أن باعتبارعلى مستوى بلدیة أدرار، ة الجبایة المحلی
كما هو والرسوم المحلیة، الضرائب  بعض تشغیل مختلف أجهزتها، كما أن البلدیة لها الحق في االستفادة من
مومیة والتي تظهر على شكل عالعباء األالشأن بالنسبة لباقي الجماعات المحلیة، وتذهب الضرائب لتغطیة 

  .خدمات مقدمة من طرف البلدیة
  أهمیة التسییر الجبائي في بلدیة أدرار: المطلب األول

  :تتمثل أهمیة التسییر الجبائي في بلدیة أدرار فیما یلي
 تعتبر الوظیفة الجبائیة أهم خلیة داخلیة معنیة بقیادة وتسییر المسائل الجبائیة داخل البلدیة؛ -
لبلدیة من مزایا التسییر الجبائي المتعددة وذلك من خالل االستعانة بمصلحة الضرائب من ا استفادة -

 أجل رفع مردودیتها؛
 التسییر الجبائي یعمل على زیادة قدرة البلدیة على تغطیة نفقاتها من خالل مواردها الجبائیة؛ -
 ب إتباعها؛یساعد التسییر الجبائي البلدیات على تحدید مراحل العمل والخطوات الواج -
 یعمل التسییر الجبائي على زیادة المحاصیل الجبائیة وبالتالي تغطیة قدر كبیر من النفقات؛ -
 الجبایة في البلدیات ؛ الستعمالیمثل التسییر الجبائي المستوى االعلى  -
 یساعد التسییر الجبائي في إتخاذ قرارات رشیدة ؛ -
 یین من التهرب الضریبي؛فعالیة التسییر الجبائي قي البلدیات تمنع المواطن -
 یساعد التسییر الجبائي في تحقیق الرقابة على تنفیذ العملیات داخل البلدیة ویسهل أعمال المتابعة؛ -
 التسییر الجبائي هو أعلى مستوى لتسخیر الجبایة المحلیة؛ -
 یساعد على جذب وتحفیز االستثمار المحلي؛ -
 ؛امة للدولةدات مالیة تغطي التكالیف العایساعد على تحقیق ایر  -
 .التطبیق الجید لتسییر الجبائي یمكن البلدیة من الحصول على مزایا ضریبیة معتبرة -

 الجبائیة لبلدیة أدرار  تطور المصادر: المطلب الثاني
وتتلقى البلدیة كل سنة قي شهر تتكون االیرادات الضریبیة للبلدیة من ضرائب مباشرة وغیر مباشرة، 

.ائب تسمى بطاقة تحدید التقدیرات الجبائیة إلیرادات المیزانیة للسنة المقبلةوبر بطاقة من مدریة الضر أك  
.الجدول التالي یبین لنا مكونات االیرادات الضریبیة للبلدیة ونسبتها من إجمال االیرادات الجبائیة
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  2015الى  2010حصیلة المداخیل الجبائیة لبلدیة أدرار من سنة : 03الجدول رقم 
دج: الوحدة  

Somme annuelle VF TAP TF TF/TA DF TA TVA  السنوات  

196574066.00  5308905.00  176540775.00   714852.00  100000.00  560000.00  13349534.00  2010  

  النسبة 6.79% 0.33% 0.05%  0.36  // 89.80% 2.70% 100%
28765810  5226062.00  357531021.00  //  2240828.00  100000.00  560000.00  17399351.00  2011  

  النسبة 4.54% 0.14% 0.026% 0.57%  // 93.33%  1.36% 100%
28765810  585619.00  258774422  7436096.00  829670.00  100000.00  560000.000  19462294.00  2012  

  النسبة 6.76% 0.19% 0.034%  0.28 2.58% 89.93% 0.20% 100%
32206323  8095979.00  285.710  3630038.00  805512.00  150000.00  560000.00  23.111415.00  2013  

  النسبة 7.17% 0.17% 0.046%  0.25 1.12% 88.71% 2.51% 100%
332363275  7965.00  299118366.00  2293668.00  755990.00  200000.00  500000.00  29487286.00  2014  

  النسبة 8.87% 0.15% 0.006%  0.22 0.69% 89.99% 0.002% 100%
398389017  7624924.00  360688732.00  6244059.00  903012.00  200000.00  15000.00  22598290.00  2015  

  النسبة 5.67% 0.37% 0.05%  0.22 1.56% 90.53% 1.91%  

بناءا على میزانیة البلدیة الطالبتین إعداد  :المصدر
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  :نالحظ أن() من خالل تحلیل الجدول رقم
 قد بلغت  2010نالحظ من خالل الجدول أن قیمتها في  :بالنسبة للرسم على القیمة المضافة

دج 29.487.286، ثم تبدأ في الزیادة تدریجیا لتصل قیمتها الى %6.79دج، أي مانسبته 13.349.534
، وتعد قیمتها ضئیلة ومساهمتها تبقى ضعیفة في االیرادات الضریبیة، وهذا یرجع الى %8.87أي مانسبته 

 .شاط االقتصاديإرتباط هذا الرسم بحجم الن
 حیث %0.3نالحظ أن حصیلتهما ضعیفة جدا، وال تتعدى حصیلتهما  :بالنسبة لرسم الذبح والحفالت ،

او  مراقبةتقوم البلدیة بتحصیلهما، كما نالحظ هنا أنه ال توجد جدیة في تحصیل هذه الرسوم، وعدم وجود 
 .لدیةمتابعة التحصیل من طرف الجهات المكلفة بعملیة التحصیل في الب

 من خالل الجدول اعاله یتضح لنا أن مساهمة هاتیین الضریبتین ضعیف جدا  :الرسم العقاري والتطهیر
ذه الرسوم، حیث بلغ قوانیین التي تنظم عملیة تحصیل هفي االیرادات الضریبیة، رغم أن المشرع وضع عدة 

 :فقط،  وذلك لعدة أسباب منها %0.42متوسط نسبة المساهمة حوالي
 اجعة االسعار المطبقة منذ عدة سنوات؛عدم مر  -
استعمال العقود العرفیة في البیع والشراء، وتغیر المالك  النتشارصعوبات عملیات التحصیل، ودلك  -

 بصفة مستمرة بدون علم إدارة الضرائب؛
البلدیات عن مدیریات الضرائب، حیث أصبحت تابعة لمصالح الخزینة الوالئیة بموجب  قابضات انفصال -

 . 2003/01/19المؤرخ في  04- 03وم التنفیذي رقم المرس
 .عدم تماشي القیمة السعریة مع القیمة التجاریة للمكان بالنسبة للمحالت التجاریة -
 تعتبر أكثر االیرادات الضریبیة مردودیة بالنسبة لبلدیة أدرار، حیث بلغت  :الرسم على النشاط المهني

دج في 360.688.732ت تتزاید كل سنة لتصل الى دج، حیث بدأ176.540.775 2010قیمته في سنة 
، وذلك ألن الرسم على 2015سنة %90.53، كما نسبة مساهمته في إجمالي الضرائب الى 2015سنة 

رسون نشاطا صناعیا وتجاریا وحرفیا، ویرجع االذین یم الطبیعیینالنشاط المهني یفرض على االشخاص 
الضریبة بحجم النشاط االقتصادي، حیث تحسب انطالقا من هذه  ارتباطمردودیة هذا الرسم الى  ارتفاع

ایرادات وأرقام االعمال المحققة، والتي تعتبر وعاء هذه الضریبة، وبالتالي كلما زاد حجم النشاط االقتصادي 
 .كلما زاد مبلغ الضریبة والعكس

 ة، حیث بلغت قیمته في إنه یأتي في المرتبة الثالثة بعد الرسم على القیمة المضاف :رسم الدفع الجزافي
وتبدأ قیمته في النقصان   اإلیراداتوهي قیمة ضئیلة من  %2.70نسبته  دج، أي ما5.308.905 2010

 .2014حتى یتم إلغاءه كلیا تقریبا في سنة 
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  تحلیل الموارد الجبائیة لبلدیة أدرار وضوابط ترشیدها : المطلب الثالث
، باللجوء إلى حساب نسبة كل 2015إلى  2010ي القترة من تقتضي عملیة تحلیل المداخیل الجبائیة ف

ضریبة أو رسم من إجمالي اإلیرادات الجبائیة، حتى تتضح لنا مساهمة كل ضریبة في إجمالي االیرادات 
  .الجبائیة

i. یرادات قسم التسییر ٕ  بناءا على المیزانیة اإلضافیة تطور االیرادات الجبائیة وا
 باشرة والغیر مباشرة بالنسبة لالیرادات االجمالیةسنقوم بحساب نسبة الضرائب الم

 یوضح نسبة مساهمة الضرائب مباشرة والغیر مباشرة: 04الجدول رقم
  2012  2011  2010  االیرادات 

اجمالي ارادات قسم 
  التسییر

557669435.20  787520230.98  1136571815.62  

  267625807.00  364997911.00  182564532.00  ضرائب مباشرة 
 %23.54 %46.35 %32.73  النسبة 

  20122294.00  18059351.00  16009534.00  ضرائب غیر مباشرة 
 %1.77 %2.29 %2.77  النسبة

 %25.31 %48.64 %35.6  مجموع النسب
  

  2012-2011-2010إعداد الباحثتین إعتمادا على میزانیة بلدیة أدرار للسنوات   :المصدر
أن الضرائب المباشرة وغیر المباشرة تحتل نسبة معتبرة من  ه یتضح عند تحلیل للجدول أعال          

من مجموع إیرادات قسم التسییر، وهذا  %25إلى  %49میزانیة بلدیة أدرار، حیث كانت تتراوح نسبتها بین 
 الشبه مطلق للبلدیة على الموارد الجبائیة، والتحصیل الجید للضرائب والرسوم، رغم أنها االستنادراجع إلى 

، %49الى مایقارب  2011، حیث وصلت نسبتها في سنة 2012تشهد بعض التذبذبات خاصة في سنة 
  .وهي نسبة مرتفعة، مما یدل على وجود تسییر جبائي مثل في هذه السنة

  :من خالل األشكال التالیة ةوضح معطیات الجدول السابقوعلیه یتم ت
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  .2010ادات قسم التسییر لسنةمساهمة اإلیرادات الجبائیة في إیر : 02الشكل رقم
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  04إعداد الباحثتین بناء على معطیات الجدول رقم:إالمصدر  
  

  2011مساهمة اإلیرادات الجبائیة في إیرادات قسم التسییر لسنة : 03الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  04إعداد الباحثتین بناء على معطیات الجدول رقم:المصدر  
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  .2021ة اإلیرادات الجبائیة في إیرادات قسم التسییر لسنةمساهم: 04الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  04إعداد الباحثتین بناءا على معطیات الجدول رقم: المصدر
  

ii.االیرادات الجبائیة  ومساهمتها في  إجمالي اإلیرادات والنفقات 
 دج: دةالوحیبین نسبة اإلیرادات الجبائیة في میزانیة البلدیة          : 05الجدول رقم

  2010  2011  2012    
اإلیرادات الجبائیة 

  االجمالیة
19657

4066.00  
38305726

2  
585619000  

10406  اإلیرادات السنویة
14214.34  

14099298
81.55  

203404656
8.14  

18.89  النسبة
% 

27.16% 25.02% 

10007  النفقات السنویة
49728.83  

18103116.
00  

202464943
6.25  

19.64  النسبة
% 

29.06% 28.92% 

  إعداد الباحثتین بناءا على میزانیة البلدیة: المصدر
  

  # # " 
5##%

 ##  "  # 
# %

\ %! # ٪
6#$%



 دراسة تطبیقیة لبلدیة ادرار                الفصل الثالث                                                   
 

61 
 

  یوضح مساهمة اجمالي اإلیرادات الجبائیة في میزانیة البلدیة: 04الشكل رقم
 

  
.05إعداد الباحثتین بناءا على معطیات الجدول رقم: المصدر  

  

داخل الجبائیــة فـــي میزانیــة البلدیــة، كانـــت تســاهم بنســـبة الحـــظ ان المــمــن خــالل الجـــدول البیــاني أعــاله ی
بلغــت المســاهمة مــا یقــارب  2010معتبــرة فــي ایــرادات البلدیــة  وفــي نفقاتهــا خــالل هــذه الفتــرة، لكــن فــي ســنة 

، وهذا راجع الى نقص الوعي لدى المكلفـین وتهـرب المكلفـین مـن دفـع الضـرائب، كمـا بلغـت اعلـى نسـبة 19%
مــن اجمــالي االیــرادات  %27.16، حیــث ســاهمة فــي تمویــل ایــرادات البلدیــة بنســبة 2011للمســاهمة فــي ســنة 

مـــن إجمـــالي النفقـــات الســـنویة، ممـــا یـــدل علـــى االهتمـــام  %29.06الســـنویة، وتغطیـــة نفقاتهـــا بنســـبة تقـــدر ب
  . النسبي للتسییر الجبائي
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III. داريبناءا على الحساب اال نسبة اإلیرادات الجبائیة الى إیرادات قسم التسییر 
  :نوضح ذلك من خالل الجدول التالي

یبین نسبة تطور اإلیرادات الجبائیة في إیرادات قسم التسییر لبلدیة أدرار خالل الفترة   :06الجدول رقم
  2015الى  2010من 

  2015إلى  2010إعداد الطالبتین بناءا على معطیات میزانیة البلدیة للفترة   :المصدر
مدى تزاید إیرادات التسییر لبلدیة أدرار من سنة الى أخرى، وهذا یرجع یل الجدول أعاله یتضح عند تحل

لتعدد مهامها وتطوریها وتدخلها في مختلف مناحي حیاة المواطنین، كما نالحظ كذلك تزاید في اإلیرادات 
یبیة، أما فیما یخص الجبائیة من سنة إلى أخرى، وهذا یدل على یدل على التحصیل الجید للمحاصیل الضر 

نسبة االیرادات الجبائیة في إیرادات قسم التسییر نالحظ أنها نسبة معتبرة رغم تذبذبها من سنة الى أخرى، 
، ثم تبدأ في 2010في سنة  %40.56بعدما كانت نسبتها  2011في سنة  %60حیث تجاوزت نسبتها 

 مام، رغم ذلك تبقي قیمتها معتبرة ،2015في سنة  %38إنخفاض ضئیل تدریجیا إلى أن وصلت مایقارب
ویرجع سبب االنخفاض النسبة  التسییر،قسم یدل على أن االیرادات الجبائیة أكبر مصدر تمویلي إلیرادات 

  .الى تزاید االیرادات المستلمة من االعانات والمساهمات
  :وعلیه سنوضح معطیات الجدول من خالل الشكل التالي

  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات
اإلیرادات 
  الجبائیة

196574066.00  383057262   58561900   322063231  332363275  398389017  

ایرادات  
قسم 

  التسییر

482944779.14  637740738.63  796911737.
51  

731295555.7
7  

807502703.
40  

1039277765.25  

 %38.29 %41.15 %43.39 %36.02 %60.11 %40.56  النسبة
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  .2015إلى  2010إلیرادات الجبائیة إلى إیرادات قسم التسییر من السنة نسبة ایوضح : 05م الشكل رق

  
  )06(إعداد الطالبتین بناءا على معطیات الجدول رقم : المصدر

iii. نسبة اإلیرادات الجبائیة الى نفقات قسم التسییر  
  2015الى 2010ییرخالل من سنةنسبة االیرادات الجبائیة إلى نفقات قسم التس): 07(الجدول رقم

  2015إلى  2010إعداد الباحثتین بناءا على معطیات میزانیة بلدیة أدرار للفترة   :المصدر
یالحــظ مــن الجــدول أعــاله أن مصــالح البلدیــة شــهدت تطــورا قــي نفقــات قســم التســییر لبلدیــة أدرار، حیــث 

ذلــك بتطــور إیــراردات البلدیــة المتأتیــة مــن الجبایــة،  ویبــرز، 2015ملیــون دینــار فــي ســنة  736بلغــت حــوالي 
تساع حجم نشاط البلدیة وتزاید أعبائها مثل أعباء المستخدمین وتدخلها في عدة مجاالت  ٕ   .وا

كما یتبین لنا كذلك أن االیرادات الجبائیة تحتل نسبة معتبرة من نفقات قسـم التسـییر خـالل كـل السـنوات،  
وهــي نســبة مرتفعــة جــدا، ممایــدل علــى أن البلدیــة اعتمــدت فــي  %68ب مایقــار  2011حیــث وصــلت فــي ســنة 

تغطیـــة نفقاتهـــا علـــى المـــوارد المتأتیـــة مـــن الجبایـــة المحلیـــة بصـــعة كبیـــرة، وذلـــك بفضـــل التســـییر الجیـــد للجبایـــة 
  .المحلیة وتقدیرها

  

   2010  2011  2012  2013  2014  2015  
االیرادات 
  الجبائیة

195914066  383397.262  287088.036  321353.231  341340.917  398039.017  

 نفقات 
 قسم 

  التسییر

518190977.
69  

563954372.0
6  

759761252.6
6  

742780299.2
2  

592139879.2
9  

736450467.10  

 %54.09 %57.64 %43.26 %37.78 %67.98 %37.80  النسبة
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  :ونترجم معطیات الجدول أعاله في الشكل التالي
  2015إلى  2010من لجبائیة إلى نفقات قسم التسییر لسنة یبین نسبة االیرادات ا: )08(الشكل رقم

  
  ).08(إعداد الباحثتین بناءا على معطیات الجدول رقم  :المصدر
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  خالصة الفصل
 في هذا الفصل التطبیقي تقدیم  حوصلة عامة عن بلدیة أدرار وهیكلها التنظیمي والمهام لقد تناول

ئي في بلدیة أدرار، الخاصة بها، وحاولنا من خالله اإلجابة عن االشكالیة المتمثلة في ما واقع التسییر الجبا
  :النتائج التالیة ومنه أستخلصت

 التسییر الجبائي یمارس في بلدیة أدرار بشكل ضعیف؛ -
 التسییر الجبائي یؤثر بدرجة كبیرة على المردودیة المالیة للبلدیة؛ -
ت في نسبة تمویل االیرادات الجبائیة لمیزانیة البلدیة خالل فترة الدراسة، مما یدل على وجود تذبذبا -

 .نقص اهتمام المصالح بمتابعة طرق التحصیل
مساهمة المداخیل الجبائیة في تمویل میزانیة البلدیة أتضح أنها تساهم بنسبة معتبرة في وبعد دراسة 

، كما غطت مانسبته 2011سنة  %27.16البلدیة بیرادات لمیزانیة، حیث مولت هذه الحصیلة إا
من نفقات البلدیة خالل السنة نفسها، الشیئ الذي یعكس الدور الذي یلعبه التسییر الجبائي األمثل  29.06%

  .في الرفع من المردودیة المالیة للبلدیة
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علــى مصــادر تمویلیــة  باعتمادهــایــة ب النــابض لكــل العملیــات التنمو تعتبــر الجماعــات المحلیــة بمثابــة القلــ

 األخیـرةهـذه  تعتبـر المـورد الرئیسـي لتمویـل میزانیـة التـياألخص المصادر الجبائیة المحلیـة داخلیة وخارجیة، وب
أكثـر  االهتمـاموهو األمر الذي یسـتدعي إلـى  ،الحواریةالناجمة عن الخدمات  ها المتزایدةمن خالل تغطیة نفقات
    .وسیلة تساهم في زیادة المحاصیل الجبائیة المحلیة باعتبارهعات المحلیة بالتسییر الجبائي للجما

اعـات المحلیـة، واقع التسییر الجبـائي للجم هو التعرف الىا المنطلق  كان الهدف من هذه الدراسة من هذ
یــة ول یتضــمن ماهیــة التســییر الجبــائي والجباوعلـى هــذا األســاس قســمت الدراســة إلــى ثالثــة فصــول، الفصــل األ

قـــد خصـــص الفصـــل الثالـــث المحلیـــة، والثـــاني اإلطـــار المفـــاهمي للجماعـــات المحلیـــة ومصـــادر تمویلهـــا، أمـــا 
  .للدراسة المیدانیة

  :النتائج اآلتیة استخالصمن هذه الفصول الثالثة تم الوصول إلى  قاانطال
. ي فــي صــناعة القــرارالعامــل الجبــائ مــن فــروع التســییر المــالي، ویعنــي إدراجئي فرعــا التســییر الجبــایعتبــر  -

جــب إعطائهــا جــزء مــن لســلطة الدولــة علــى األقــالیم لــذا و والجماعــات المحلیــة جــزء مــن الدولــة فهــي مكملــة 
 .سلطة القرار في الجانب المالي

الي تغطیـة نفقاتهـا وبالتـتحسین مردود الجبایـة المحلیـة في  للجماعات المحلیة التسییر الجبائي األمثلیساهم  -
 ؛المتزایدة

تبــر مــزیج بــین الســلوك القانونیــة والجبائیــة األمثــل للمــوارد الجبائیــة، كمــا یع التحصــیلالتســییر الجبــائي بیهــتم  -
 وعلم التسییر؛

 المستوى األعلى إلستعمال الجبایة في الجماعات المحلیة؛ التسییر الجبائي األمثلیمثل  -
 یساعد التسییر الجبائي في رفع المردودیة المالیة للجماعات المحلیة؛ -
 عدم وجود مصلحة مكلفة وأشخاص مكلفین بمتابعة الضرائب بشكل مباشرة؛ -
 عدم وجود نظام معلومات فعال یسمح  بالحصول على المعلومات المؤثرة في متابعة الضرائب؛ -
، أمــا فــي 2011أن التســییر الجبــائي كانــت لــه فعالیــة فــي ســنة  دبنیــة الجبایــة لبلدیــة أدرار وجــبعــد تحلیــل  -

 .قص إهتمام المصالح بمتابعة طرق التحصل والتقدیرقلت ممارسته، وذلك بسبب ن لمتبقیةالسنوات ا
  :التوصیات

 التغیرات التي تحصل في االیرادات الجبائیة؛ هعلى البلدیة مراعات -
 تبسیط النظام الجبائي قدر اإلمكان، ومحاربة الغش والتهرب الجبائیین؛ضرورة  -
 ة في البلدیة؛دمج التسییر الجبائي من األولویات األساسی -
مــن خـــالل تعزیــز نظـــم الرقابــة الضـــریبیة وتفعیــل اآللیـــات المؤدیــة الـــى ،ضــرورة اإلهتمـــام بالجبایــة المحلیـــة  -

 .ذلك
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  :آفاق الدراسة
أن هنــاك العدیــد مــن النقــاط  وباعتبــارالنتــائج الســابقة وتقــدیم التوصــیات،  واســتخالصبعــد هــذه الدراســة  

لهذا البحث والیمكـن تناولهـا، لهـذا سـیتم طرحهـا كإشـكالیة لمواضـیع  متدادااتتطلب الشرح والتفصیل والتي نراها 
  .الحقة

 ر على المردودیة المالیة للبلدیة،إلى أي مدى یمكن للتسییر الجبائي أن یؤث -
 .ما مدى فعالیة التسییر الجبائي في الجماعات المحلیة -

علـى مــا تیسـر مـن إمكانیــات  عتمـادااالموضــوع هـذا قـد وفقنــا فـي معالجـة  ي األخیــر أن نكـونفـكمـا نأمـل 
  .ومادة علمیة
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  الكتب: أوال
، دیوان المطبوعات الجامعیة، أسس التنظیم االداري واالدارة المحلیة بالجزائرجعفر أنس قاسم،  .1

 .1988، الجزائر، 2ط
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، مجلة العلوم االنسانیة، العدد یرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائراإللخضر مرغاد،  .16
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