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الّلهم ال جتعلنا نصاب ابلغرور إذا جنحنا وال 
 ابليأس إذا أخفقنا.

 وذكران أّن اإلخفاق هو التجربة اليت تسبق النجاح.
 الّلهم إذا أعطيتنا جناحا فال أتخذ تواضعنا.
 وإذا أعطيتنا تواضعنا فال أتخذ اعتزازان.
 بكرامتنا الّلهم اختم ابلسعادة أحالمنا.

 .ابلزايدةآمالناوحقق 



 تشكرات

 إىل كل من علمين حرفا وأمدين خببااي املعرفة إىل كّل أولئك األساتذة الكرام الذين

 من هللا علّي هبم. 

 واملعرفات فكانوا زاد عطاء ومعرفة، إىل كّل األصدقاء األوفياء وعرفتهم منارة للعلم 

األعزاء الذين ساندوين يف هذا اإلجناز ولو بكلمة طيبة، إىل الذين أبدو كل االستعداد  والزمالء
 للمساعدة ومل يقصروا عند الطلب وعند عدم الطلب أشكرهم مجيعا.

الذي تكرم مشكورا  "فرج شعبان كما أوجه خالص شكري وتقديري إىل األستاذ الفاضل " 
 ة فكان نعم املعلم.ابإلشراف على عملي هذا رغم مشاغله الكثي 

      وأان أضع الّلمسات األخية هلذا البحث ال يسعين إالّ أن أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان 
إىل السيد احملرتم صديقي نور الدين الذي مل يبخل علينا مبساعدته، ونشكره على كل جمهوداته 

 يف كل األوقات. وإرشاداته النية اليت ما فتئ يقدمها لنا وعلى استقباله لنا

مكتبة العلوم وأخيا ال يفوتنا أن نتوجه أبعمق الشكر إىل كّل  موظفي القباضة وإىل موظفي 
خنص ابلذكر " إبراهيم " دون أن ننسى كل عمال بلدية البويرة ابألخص رئيس مصلحة االقتصادية 

هللا خيا  وإىل السادة األساتذة أعضاء جلنة  املستخدمني " زايدي  سعيد ومساوي أمحد " جزاهم
 املناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث وتقييمه.

 نشكر كل من ساعدوان يف إمتام هذا العمل ولو اببتسامة صادقة 

 أتقدم إليهم مجيعا جبزيل الشكر والعرفان.
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  .وغرست يف نفسي روح االستمرار يف مشواري الدراسي وألبستين رداء الصرب والعزميةانناهن حبروتين اليت إىل 

  عانهن أمي وختشع األحنسيس لذكرهن ويرجتف كبدي كّلمن ابتعدتنطقهن وترفرف العني لوحشتهن إىل إىل اليت يشتهي الّلسنن 

 مث أمي مث أمي أطنل هللا يف عمرهن.

 ، إىل الذي ابتلع أمل ومانح األمل وكتم املالمة وأبدى االبتسنمةلرفعيننت له نفسه إىل الذي احنىن من أجل استقنميت وه

 ىل من أمحل امسه بكّل افتخنر أرجو من هللا أن ميدهللا ابلوقنر وعلمين العطنء بدون انتظنر، إ إىل من كلّله

 قطنفهن بعد طول انتظنر، وستبقى كلمنتك جنوم اهتدي هبن اليوم وغدا " أيب العزيز".يف عمرك لرتى مثنرا قد حنن  

 محزة سيد علي ،حبلوهن ومرهن إخويت األعزاء: مليكة الذين ذقت يف كانفهم طعم السعندة وقنمسوين أايم احلينةإىل مشوع بيتانن 

 يس مانيب، وإىلالم، ووردة وزوجهن مراد وابانهن أأسنمة وإىل فنطمة وزوجهن مجنل وابانيهمن حممد جنيب ورسيم سيف اإلس 

 رأسي وأدعو من هللا أن يغرسعلى م كلياندة وزوجهن مراد وابانهن حممد زكي، دون أن أنسى أخي رشيد وزوجته مليكة، فضل 

 د.مثرة األخوة بيانانن إىل األب 

 التفنؤل يف أسوء الظروف وأانر طريقي بانصنئحه القيمة الذي مل يبخل علي إىل الذي غرس االبتسنمة يف وجهي، وعلمين 

 صنحب القلب الطيب أمتىن لك الانجنح دائمن. " مبسنعدته، فكنن ساندي الوحيد " نور الدين صديقي

 كننت مبثنبة األخت اليت مل تلدهن أمي  " هدى".  إىل من تصنفح قليب مع قلبهن وعشت معهن حلظنت ال تانسى إىل اليت

 إىل من مجعين هبم القدر وكننوا خري رفقة يل يف اإلقنمة اجلنمعية " قبنل عنئشة ": وفنء، حينة، شهياننز، غانيمة  حاننن، كرمية

 حينة، اندية، فنيزة. 

 عمره، إىل مجيع األهل واألقنرب كّل ابمسه.كبريهم وصغريهم، خنصة جدي العزيز " أعمر " أطنل هللا يف إىل دار أخوايل  

 إىل روح جديت الغنلية رمحهن هللا وأسكانهن اجلاننت العلى.

 إىل من شنركوين مسرية الانجنح رفنق دريب: زبيدة، جويدة، وفنء، أميانة، صخرية، زيانة، صفية، نعيمة، اندية، حاننن

 صليحة، فنطيمة، حينة.

 غرس يف حديقة حينيت وردة هبية وسقنهن من فيض الانفس حىت ارتوت، إليك اي من عرفتين من قريب إىل كل من
   .أو من بعيد

      أهدي مثرة جهدي هذه.   
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 يطيب الانهنر إال بطنعتك... و ال تطيب اللحظنت إال بذكرك...و ال إهلي ال يطيب الليل بشكرك 

 وال يطيب اآلخرة إال بعفوك... و ال تطيب اجلانة إاّل برؤيتك هللا جل جالله.

 إىل من بلغ الرسنلة و أدى األمننة... و نصح األمة... إىل نيب الرمحّنن و نور العنملني ...

 . إىل اليت أانرت يل اللينيل احلنلكنت و ذللت يل الصعوابت سيدان حممد صّلى هللا عليه و سّلم

 نبض قليبيت ونور عيين و مستودع األمنن و مشس حينرافعة األحزان ورامسة البسمة و احلاننن و  إىل فيض                  

 سر الوجودحتت أقدامهن، إىل بسمة احلينة و  إىل من أحق الاننس بصحبيت، إىل من ُوضعت اجلانة

 .أمي الغالية"إىل من كنن دعنئهن سّر جننحي و حانناهن بلسم جراحي إىل أغلى احلبنيب"

 اي صدر احلاننن أنت احلبيب الغنيلحب القلب الكبري اي اتج الزمنن و اي صنحب الوجه الانظري اي صن                

 "أيب العزيز" صنحب القلب الكبريوأنت األب املثنيل، لو كنن للحب وسنمن فأنت ابلوسنم جدير إىل               

 رمحة هللا عليك.

 كننوا الروح رايحنييب فكانت اجلسم و مكمن احلب و العطنء إىل من احتضانهم قلو إىل مانبع احلاننن                  

 هبجتانن إىل أخيت التوأم وفنء و زوجهن رضوان دون أن أنسى أخيت الصغرية إيبتسنم.الدنين و 

 الذي مل يبخل علي حببه ودعمه وعطنئه الذي لطنملن وثق يف قدرايت وابرك جننحنيت أخي وليد.إىل                 

 مل يبخال علي بدعنئهم  نإىل من لقيت عاندهم نفس حاننن األبوين جدي وجديت وإىل اللذا

 إىل براعم احلينة، أيوب، أمنل، مرمي، صهيب، لقمنن.،خنيل كمنل ومجنل

 القلب الطيب والانوااي الصندقة  مل تلدهن أمي... وإىل صنحبة إىل صديقنيت لياندة توأمي اليت

 املشجعة زهرة، و إىل إمينن، سعدية، سليمة و مسرية. الكلمنتو 
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 مقدمة عامة.
 

 أ 

حيث   ،ذلك حسب تطور اجملتمع البشري منذ القدمالية العامة قد مرت بعدة مراحل و إن الضريبة يف امل 
أصبحت أداة إىل رسوم مقابل خدمات ويف األخري تطور هدفها و  بعد ذلك حتولت اختياريةكانت يف بداية األمر 
 اختياراهتاتنفيذ  حيث تعترب وسيلة فعالة تعتمد عليها السلطات العمومية يف اجتماعية،و  اقتصاديةلتحقيق أهداف 
 خاصة لبعض القطاعات دون األخرى و فرض ضرائب على بعض جبائيةإذ أهنا متنح إعفاءات  االقتصادية،
عن طريق فرض ضرائب  االجتماعيري على القطاع كما أنه ميكنها التأث  اخلدمات للحد من نشاطها،السلع و 
هبذا فإن و  األخاا ، مدا خيليب متناسب مع يضر البنسب متفاوتة أي وضع سلم تلفة على األخاا  و خم

الضرائب  انفصلتابلتايل و  ،من الدخل املتاح هلذه الفئات الفئات ذات الدخل املنافض تدفع ضريبة أقل مما يزيد
قوم اهليئات نظراٌ ألمهيتها يف املالية العامة تففي هذا الصدد و  ،أصبحت كعلم قائم بذاتهعن بقية العلوم األخرى و 

مجيع األخاا  الطبيعيني  راكاخنقدية تؤدي إىل  اقتطاعاتإجراء  اجلبائيةاملتمثلة يف اإلدارة األجهزة املاتصة و و 
 االستقرارقق أهدافها يف إطار سياسة لكي حت ذلك من أجل  الصاحل العام،عامة و املعنويني لتغطية النفقات الو 

غطية العجز يف ميزان تافظة على قيمة العملة الوطنية و احملولة من خالل ختفيض معدل التضام و للد االقتصادي
 و الثروات. ملدا خيل بني األفراد املتمثلة يف توزيع عادل االجتماعيةالعدالة املدفوعات و 

على أداء و  ،ها اخلارج والداخليضمان أمنوظائف الدولة قدمياٌ حىت أوائل القرن العشرين على  اقتصرتلقد و      
هذا ما يسمى بناء السدود و اخرٌا كشق الطرق و عض اخلدمات ذات املنفعة اجلماعية اليت ال حتقق مردودٌا مبب

 االقتصادينياملفكرين  اهتمام ازدادانية بعد احلرب العاملية الثو  االقتصاديابملفهوم الضيق لتدخل الدولة يف النشاط 
 االقتصاديةعدة دراسات يف هذا اجملال وأصبحت التنمية حيث ظهرت  االقتصاديةرجال البحث العلمي ابلتنمية و 

على مستوى احلكومات أو على مستوى املنظمات الدولية و يرجع  سواءالقضية األساسية هي الشغل الشاغل و 
إىل تطور الفكر ب من جهة و قضية إىل طبيعة التغريات السياسة اليت حدثت بعد احلر هبذه ال االهتمامسبب هذا 
من دون وسائل حتتاج إىل متويل وهذا بدوره حيتاج إىل وسائل و  االقتصاديةمن جهة أخرى لكن التنمية  االقتصادي
من هذا املنطلق فإن متويل التنمية للحديث عن األهداف واإلجنازات وال جمال لتجسيدها يف الواقع و ال معىن 
قد خهدت اجلماعات احمللية بعد و  ،اليومية للدول النامية اإلخغاالتأصبح حيتل مكانة هامة يف جمال  االقتصادية

 إىلمما أدى  ،من حيث العدد أو من حيث املهام املسندة إليه سواءتطورا كبريٌا  1984التقسيم اإلداري لسنة 
هذه النفقات ية طاملالية وجب على اجلماعات احمللية تغ اتهاستقالليوللمحافظة على  ا العامة،يع لنفقاهتالنمو السر 

يف املسامهة يف  يعن طريق إراداهتا اخلاصة اليت تشكل أهم املصادر املالية هلا حبكم حتقيقها ملبدأ التضامن اجلماع



 مقدمة عامة.
 

 ب 

 االقتصاديةمن أجل النهوض ابلتنمية  االقتصادتوجيه حتريك و  لدور الفعال الذي تلبه يفكذا او  ء الدولة،أعبا
مي كان من الضروري اإلقليب والرسوم على املستوى احمللي و الدور الذي تؤديه الضرائو نظرا للمكانة و  ،املنشودة

مدى لوجه احلقيقي للضرائب والرسوم و حىت نتمكن من إعطاء ا ايميدانالدور نظراي و  حتليل هذاعلينا دراسة و 
 لتنمية معتمدين يف ذلك على إحصائيات مستمرة من ميزانيات اجلماعات احمللية ) البلدية (.فعاليتها يف ا

للجماعات  االقتصاديةفمن هذا اإلطار جاء حبثنا الذي يتمثل يف " مسامهة الضرائب و الرسوم يف التنمية      
 يلي:اليت ميكن صياغتها كما بنا طرح إخكالية  جبدراحمللية " و من هذا املنطلق 

 "إىل أي مدى تساهم الضرائب والرسوم يف التنمية احمللية؟" 

 من أجل توضيح هذه اإلخكالية طرحنا األسئلة الفرعية التالية:و 

 ما األهداف اليت ترمي إىل حتقيقها؟ماذا نعين ابلضريبة و  -
 ما هي أهم متطلباهتا؟؟ و االقتصاديةما املقصود ابلتنمية  -
 ؟متويل ميزانية بلدية البويرة  كيف سامهت الضرائب والرسوم يف -

 نطرح جمموعة من الفرضيات: ،اإلجابة األولية على هذه التساؤالتل إلقاء الضوء على هذا املوضوع و من أج

 هو توفري املوارد املالية ايل هام يف متويل خزينة الدولة وهتدف إىل حتقيق غرض واحد و الضريبة مورد م تعترب
 العامة.الالزمة لتغطية النفقات 

  بني ن بواسطتها تقليل الفجوة بينها و ضرورة ملحة ابلنسبة للدول املتالفة ميك االقتصاديةتعترب التنمية
 الدول املتقدمة.

 تساهم الضرائب والرسوم بنسبة كبرية يف متويل ميزانية بلدية البويرة . 

 

 

 

 أمهية البحث:
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املصدر الرئيسي األساسي فلهذا جيب العمومية للدولة و ساسي للازينة أن الضريبة هي املمول األ ابعتبار -
 عها مثل التهرب الضرييب.يحماربة كل ما قد يضكل الطرق والوسائل اليت تنميها و   دراسة

 و تطورها. ازدايدهاعلى مورد واحد لتغطية نفقات الدولة خاصة مع  االعتمادتنبيه إىل صعوبة  -
 و توجيهه. االقتصادياإلطالع على الدور الفعال الذي أصبحت الضريبة تؤديه يف ضبط النشاط  -

 أهداف البحث:

 هندف من خالل هذا البحث إىل:

 إبراز دور الضرائب والرسوم يف متويل التنمية. -
 معرفة خمتلف املفاهيم اجلديدة للضرائب والرسوم والتنمية االقتصادية. -
 املوضوع لغري ذوي االختصا .التعريف أبمهية  -
 التعرف على مدى مسامهة الضرائب والرسوم يف متويل التنمية احمللية ببلدية البويرة. -

 املوضوع: اختيارأسباب 

 إن األسباب أو الدوافع اليت جتعلنا نفكر يف البحث يف هذا املوضوع عديدة منها:

 .االستثمارية عن طريق عائدات البرتولاالعتماد الكبري للدولة على متويل ميزانيتها ومشاريعها  -
 .مبصادر  أخرى خاصة الضرائب لتمويل املشاريع االستثمارية للدولة لالهتماماحلاجة امللحة  -
 معرفة مقدرة الضرائب على متويل النفقات العامة. -
 كثرة املتحدثني يف هذا اجملال مما أدى بنا إىل التقرب منه. -

 صعوابت البحث:

 إعداد هذا البحث عدة صعوابت ميكن إجيازها فيما يلي:لقد واجهنا أثناء 

املصادر األمر الذي دفعنا إىل توخي احلذر والدقة يف مجعنا  اختالفاألرقام واإلحصائيات بسبب  ضتناق -
 للمعلومات .
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الصعوبة الكبرية يف احلصول على الواثئق وكذا املعلومات املتعلقة ابلبحث بسبب السرية الكبرية هلذه املعلومات  -
 مديرية  الضرائب  البويرة "." وخاصة ما تعلق منها ابحلصيلة السنوية للضرائب وهذا من طرف موظفي 

 األسباب.قلة وخح البياانت امليدانية للعديد من  -
ى املعلومات من اجلهات الرمسية واملوقف السليب من طرف بعض ملتمثلة يف احلصول علض الصعوابت ابع -

 .أبمهية البحث اكرتاثهماملسؤوليني  وعدم 
 تطبيقي.عدم إعطائنا معلومات واملراجع واملصادر املتعلقة ابملوضوع يف جانب  -
مل حيظى ابلدراسة من قبل الطلبة واملعاهد إال مبعدل ضئيل ومل االقتصادية موضوع الضرائب والرسوم يف التنمية  -

 نا هذا األمر خاقا.الباحثني وهو ما جعل عملية حبث اهتمامينل ما يستحقه من 
جدا وذو طبيعة حساسة تستوجب بذل جهد أكرب إخكالية ضيق الوقت املتاح كون موضوع البحث مهم  -

 وقت أطول حملاولة اإليفاء حبقه. 

 ملتبع:املنهج ا

هذا البحث وكذا الوصول إىل  إخكاليةمن أجل اإلحاطة ابملوضوع واإلملام بكل جوانبه ويف إطار اإلجابة على  
حيث نقوم  ،الدراساتاختبار الفرضيات مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعد مناسبا ملثل هذه 

، انهيك للوصول إىل النتائج املرغوب فيهاجبمع املعلومات اليت تساعدان على الوصف الدقيق للمشكلة وحتليلها 
 .عن حتليل بعض املعطيات للوصول إىل نتائج

 هيكل البحث:

بفصل وندعمها ني نظري فصلنيبتقسيم دراستنا إىل مقدمة عامة و أما يف ما خيص هيكل البحث فقد قمنا      
 .تطبيقي، ويف األخري خامتة

إذ مت التطرق إىل تعريف الضريبة وخصائصها   ،ملفاهيمي للضرائب والرسوماإلطار يف الفصل األول ا ناتناولحيث 
وأهدافها، كما مت التطرق إىل تنظيمها الفين ويف نفس الفصل حاولنا اإلحاطة بكل املفاهيم املرتبطة ابلرسوم من 

ص والقواعد، وختمنا هذا الفصل ابلتفرقة بني الرسم وبعض صور اإليرادات العامة األخرى حيث املفهوم واخلصائ
حيث خصصنا املبحث  ،واإلنعاش االقتصادي  يف التنمية  ائب والرسوممسامهة الضر  احتوى علىالفصل الثاين و 

ات التنمية ومعوقاهتا األّول لعموميات عن التنمية االقتصادية، لننتقل إىل اإلحاطة أبهم املتطلبات ومؤخر 
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ابلتطرق إىل آاثر الضريبة على التنمية االقتصادية يف اجملال املايل واالقتصادي  فصلهذا الختمنا و  االقتصادية
واالجتماعي، وأخريا ختمنا دراستنا بفصل تطبيقي تطرقنا فيه إىل ما حتصلنا عليه من خالل تربصنا امليداين ببلدية 

 .   البويرة

نا هذا ابخلامتة العامة اليت تتضمن النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة وتقدمي مجلة من حبثوأهنينا      
 االقرتاحات اليت رأينها مناسبة وهامة ملوضوع دراستنا.
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 متهيد:

يفرضها املنتصر على املنهزم  يف احلرب، مث أخذت يف التطور عرب لقد عرفت الضريبة منذ القدم يف شكل جزية      
مصادر اإليرادات العامة اليت حتصل فهي تعترب من أقدم وأهم  ،التاريخ حيث وجدت وعرفت مع وجود السلطة العامة

عليها الدولة بصفة منتظمة ودورية كالدخل والرسوم وكذلك الضرائب، وقد تطور مفهومها مع تطور وظائفها السياسية 
اليت تعتمد عليها أصبحت إحدى أهم الوسائل املالية لتغذية خزينة الدولة واالقتصادية املتعاقبة فبعدما كانت جمرد وسيلة 

احيث ، الدولة متثل أهم وسيلة يتم من خالهلا احملافظة على االستقرار االقتصادي، معاجلة  ال خيفى على أحد أّنه
 التضخم، االنكماش وتوجيه االقتصاد بشكل عام.

رادات العامة يمن مصادر اإلوكانت الرسوم حتتل يف املاضي وبصفة خاصة يف العصور الوسطى أمهية كبرية كمصدر     
ا تدخل خزانة الدولة بصفة دورية منتظمةللدولة  هتا العامة وحتقيق ايف متويل نفقومن مث تستخدمها الدولة  وتتميز أبّنه

 املنافع العامة.

الضريبة والرسوم فقد قسمنا هذا ولذلك سنحاول التعرض إىل النقاط الرئيسية اليت متكننا من اإلحاطة مبوضوع      
أما املبحث الثاين سنتناول فيه التنظيم الفين للضريبة  ،بحث األوهل: ماهية الضريبةالفصل إىل ثالث مباحث: يتضمن امل

 سوم.ويف املبحث الثالث سنتطرق إىل مفاهيم حول الر 
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 املبحث األّول: ماهية الضريبة.

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

 االقتصادية.

 تعريف الضريبة وخصائصها.املطلب األّول: 

ا تتضمن عدة تعاريف وخصائصابستقراء تعريف الضريبة يف كتاابت الضرائب        .املالية العامة، يتضح أّنه

  .أوال: تعريف الضريبة

 هناك عدة مفاهيم للضريبة نذكر منها:     

 :األّولالتعريف 

  ة ّنائية مسامهة منه ور ص إحدى اهلياات العامة احمللية بها الفرد جربا إىل الدولة أو إىلفريضة مالية يدفعهي الضريبة  »    
  (1) «.التكاليف واألعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبةيف 

 :الثاين التعريف

  (2)«.الضريبة هي اقتطاع مايل إلزامي وّنائي حتددها الدولة ودون مقابل بغرض حتقيق أهداف عامة »      

 :الثالثالتعريف 

على أدائها إىل السلطات العامة بصفة ني أو اعتباريني يأفرادا طبعا الضريبة فريضة نقدية جترب األشخاص سواًء كانو »     
  (3)«.دون مقابل معني وفقا لقواعد مقررة ألجل املنفعة العامة و ّنائية 

 

                                                           
 .115، ص2000 مصر، سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، جامعة اإلسكندرية، الدار الجديدة للنشر، (1 )
 2005، 2بن عكنون، الجزائر، الطبعة ديوان المطبوعات الجامعية، حميد بوزيدة، جباية المؤسسات، الساحة المركزية،  (2)

   .08ص

 .49، ص1988عبد الحميد محمد القاضي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية،  ( 3 )
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 :الرابع عريفالت

 بال مقابل وذلكني وفقا لقدراهتم بطريقة ّنائية و الدولة على املكلف هالضريبة عبارة عن اقتطاع نقدي جربي تفرض»     
 (1)«.لتغطية األعباء العامة لتحقيق أهداف الدولة

ومن خالل التعاريف سابقة الذكر ميكن استنباط أو استخالص التعريف الشامل واملناسب للضريبة وهو كاآليت: "      
طاع يكون الضريبة هي اقتطاع نقدي إجباري بدون مقابل وبصفة ّنائية تقوم به الدولة وفقا للقواعد القانونية، وهذا االقت

 من أموال أشخاص طبعيني ومعنويني ) اعتباريني( حسب قدراهتم التكليفية بغرض استخدامه لتحقيق املنفعة العامة ". 

 خصائص الضريبة:اثنيا: 

 الذكر ميكننا حتديد اخلصائص األساسية للضريبة على النحو اآليت: لفةمن خالل التعاريف سا    

عليه اقتطاع نقدي أي تدفع على شكل نقود عكس ما كان الضريبة يف العصر احلديث الضريبة اقتطاع نقدي:  -1
 ، أي كانت الضرائب تدفع عينا.والوسطى القدمية املال يف العصور

 أي ال ميكن اسرتجاعها أو املطالبة هبا ولكن يدفعها املكلفون بصفة ّنائية وهذا ما الضريبة تدفع بصفة هنائية:   -2
  (2)حيث حيق للمقرتض ابسترياد قيمة مع وجود فوائد يف ّناية املدة.عن القرض يقرضها 

من أعمال السيادة اليت متتع هبا الدولة، وهذا  الجباية الضرائب وقرضها يعدان عم إنه  تفرض وتدفع جربا:الضريبة  -3
ما يرتتب عليها أبن تنفرد بوضع النظام القانوين للضريبة من انحية حتديد السعر وكيفية حتصيلها، ولكن املقصود من 

اإليرادات  أن الدولة عند امتناع الفرد عن دفع الضريبة حتما اللجوء إىل وسائل التنفيذ اجلربي وهذا ما يفرقها عن اإلجبار
   العامة.

أي أن الضريبة تدفع للدولة دون اشرتاط احلصول على مقابل نفع معني، فالفرد يدفع  الضريبة تدفع بدون مقابل: -4
 الضريبة ابعتباره أحد أفراد اجملتمع وذلك من خالل مسامهته يف األعباء العامة للدولة. 

 ،تفرض يف االقتصاد الكالسيكي هبدف حتقيق املنفعة العامةكانت الضريبة الضريبة تدفع يف سبيل املنفعة العامة:  -5
لسلع، ومن جهة ختصيص موارد لتغطية لماعي من أمن وصحة وتعليم وإنتاج اخلدمات ذات الطابع االجت عن طريق متويل

                                                           
 .47، ص1999، 1طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة  (1 )
 .11نشر، صسنة نس أحمد البطريق، المالية العامة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، بدون يو  (2 )
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ا من املوارد األساسية للدولة اليت ت عتمد عليها يف تغطية أدوار الدولة احملدودة، غري أنهه حديثا أضيف هلا دورا آخرا إذ أّنه
   (1)ونفقاهتا، لتصل كذلك إىل حتقيق أهدافها االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف إطار السياسة العامة للدولة.أعبائها 

بل هو جمرب على دفعها يف دفعها  لفرد ليس حرااالضريبة عبارة عن اقتطاع جربي  الضريبة طابع جربي إكراهي:  -6
 للدولة.
 قواعد الضريبة الثاين: املطلب

الزالت  يف كتابه " ثروة األمم" وهذه القواعد  (Adam Smithهي قواعد تعود إىل االقتصادي آدم مسيث )      
 سارية أمهيتها إىل حد اآلن وهي ترتكز غالبا على أربعة قواعد وتتلخص فيما يلي:

  :قاعدة العدالة واملساواة يف املقدرة  -1
دخل الذين مبعىن تناسبا مع أن يسامهوا يف النفقات احلكومية حسب قدراهتم التكلفية  كل دولة  على موظفي     

وتكون مسامهة  املايل للضريبة على مجيع األفراد،يوزع العبء  أنووفقا هلذه القاعدة جيب يتمتعون به حتت محاية الدولة، 
بدفع الضريبة مطالبون بنفس املبلغ وإمنا تعين أنه املكلفني العدالة ال تعين فالفرد يف نفقات الدولة وفقا لدخله وابلتايل 

وقد أوجد املفكرون  (2)يف األعباء العامة للدولة وذلك حسب القدرة التكليفيةاملعنويني والطبيعيني  مشاركة كل األفراد
 التفاوت يف توزيع الدخول. واحلد منمبدأ العدالة املاليون يف الضريبة التصاعدية األداة املثلى لتحقيق 

 : قاعدة اليقني والوضوح -2
جيب أن تكون الضريبة أو جزء منها يلزم كل فرد بدفعها، أن تكون يقينية وليست عشوائية، كون الضريبة إلزامية     

واإلعفاءات اخلاصة حتددها السلطات املركزية لقانون حيدد فيه معامل الضريبة من حيث نسبتها ووعائها ومواعيد حتصيلها 
هبا، حىت يكون املكلف هبا على دراية اتمة ابلنصوص القانونية هبا، وهذا ال أييت إال إذا كانت النصوص التشريعية مستقرة 

 (3)واثبتة وليست عرضة للتبديل والتغيري.

 اعدة املالئمة يف التحصيل:ق -3
نراه األكثر مالئمة للمكلف ابلضريبة وابلكيفية  حسب النمط الذي ميكن أنو يف الفرتة ضريبة جيب أن حتصل كل      

إىل مفهوم املالئمة يف جباية الضرائب أي جيب أن يكون موعد ضرييب الوصول  األكثر تيسري له، حبيث حياول كل نظام
    (4)ق الوعاء اخلاضع للضريبة.ينة العمومية يتالءم مع موعد حتقدفع الضريبة من املمول إىل اخلز 

                                                           
 . 122 - 121صص ، 2003زينب حسين عوض هللا، مبادئ المالية العامة، الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  (1 )
 .73، ص1981يونس بطريق، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت، سنة  رعبد المجيد دراز  (2 )
 .84اإلسكندرية، مصر، بدون سنة نشر، صعلي العربي وعبد المعطي عساف، إدارة المالية العامة، الجامعة  (3 )
 .95، ص1985، بيروت، سنة دار النهضة العربية عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسات المالية، (4 )
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 يف النفقات: االقتصاد قاعدة  -4
من ضرائب وما يدخل منها إىل بني ما يدفعه املكلفون املقصود يف االقتصاد ابلنفقات اجلبائية هو أن يكون الفرق      

األمر يتطلب فرض الضرائب اليت تكثر إيراداهتا وتقل نفقات حتصيلها ولذلك اخلزينة العامة يف أقل مبلغ ممكن، وهذا 
 (1)لكي ال تضطر الدولة إىل التوسع يف فرض الضرائب ،ابختيار أسلوب اجلبائية والتحصيل األقل تسعى إدارة الضرائب

من التكاليف وابلرغم من طاقة بشرية مكونة هبدف التقليل  هويف الوقت احلاضر يتم استعمال اإلعالم اآليل الذي تسري 
يستدعي مجعها عددا كبريا من العاملني عليها وهذا هذا فإنه قاعدة االقتصاد ليس من السهل تطبيقها فهناك ضرائب 

       يتطلب أعباء ونفقات مالية مرتفعة.

 املطلب الثالث: أنواع وأهداف الضريبة

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

 أنواع الضرائب أوال:

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

 دة والضرائب املتعددة: حو الضرائب امل -1
 سياستها لفرض الضرائب على أحد النظامني: تعتمد الدولة عادة يف     

جمال  ةيبحتقيق األهداف الضر  وهنا تفرض الدولة نوعا واحدا من الضرائب تسعى من خاللهنظام الضرائب املوحدة:  -
اهتمامها، فإذا اكتفت الدولة مثال بفرض ضريبة الدخل دون فرض أي نوع من الضريبة هنا ميكن القول أنه هذه الدولة 

    (2)تطبق نظام الضريبة املوحدة.
ث تكون متحصالت يفرض بعض األنواع األخرى من الضرائب مثل ضريبة الشركات والعقارات حبللكن تلجأ الدولة     

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

                                                           
كلية علوم اقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر  مقدمة لطلبة محاسبة وضرائب،محاضرات غير منشورة، بن جوزي محمد،  (1 )

 .08، ص2004-2003سنة 
 .25، ص1997، 2وليد زكريا وآخرون، الضرائب ومحاسبتها،  دار الصفاء، عمان، الطبعة  (2 )
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لة ضريبة عل  تفرض الدو حيث يفرض أنواع متعددة من الضرائب على مصادر خمتلفة فمثالنظام الضرائب املتعددة:  -
 رض على التداول وضريبة على اإلنتاج وهكذا...فالدخل وت

يف تطبيق سياسات  ونةمن مر وعادة أتخذ الدولة بنظام الضرائب املتعددة وخاصة يف الوقت احلاضر نظرا ملا يتميز به     
 الدولة واألهداف االقتصادية واالجتماعية للضريبة اليت سوف نذكرها.

 الضرائب غري املباشرة:الضرائب املباشرة و  -2
 هناك عدة معايري للتفرقة بني الضرائب املباشرة وغري املباشرة من أمهها:     
   معيار نقل عبء الضريبة، حيث تصنف الضرائب وفقا إىل هذه املعايري إىل ضرائب مباشرة إذا كان دافع الضريبة      

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

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

 ة ومن أمثلة الضرائب املباشرة ضريبة الدخل.يالضريباجلهات الذي قام بدفعها إىل 
ف املادة اخلاضعة  الدوام فالضرائب املباشرة تتصرييامن املعايري األخرى للتفرقة بني الضرائب املباشرة وغري املباشرة مع     

  ( 1)هلا ابلدوام والثبات، أما الضرائب غري املباشرة تكون مصدر الدخل عرضي.

 الضريبة الشخصية والضريبة على األموال: -3
  تعرف الضرائب الشخصية أبّنا الضرائب اليت يراعى عند فرضها حالة املكلف االجتماعية واملالية مثل كونه متزوج      

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

حبيث  ،االقتصادية واالجتماعية ومن أمثلتها الضرائب اجلمروكية، ضريبة املبيعاتدون مراعاة أو التمييز لظروف املكلف 
ا  تتميز ابملرونة أو حتقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية اليت تسعى إليها الدولة مثل محاية الصناعات احمللية بفرض أّنه

 الضرائب اجلمروكية على السلع املستوردة.
 
 

                                                           
     2005اني، محاسبة الضرائب بين النظرية والتطبيق، عمان، و محمد أبو ناصر، محفوظ لمشاعلة، فراس عطاء هللا الشه( 1 )

 .11  -09ص 
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 التصاعدية: الضرائب النسبية والضرائب -4
ا اليت يكون سعرها اثبت رغم تغري املادة اخلاضعة هلا       بعبارة أخرى: " فهي اليت يكون و تعرف الضريبة النسبية أبّنه

 .(1)ومهما كانت قيمة هذا الوعاء" ،سعرها بنسب اثبتة من وعاء الضريبة
فيكون هذا السعر اثبت وواحد ابلنسبة جلميع  %10أن تفرض ضريبة على الدخل أو الثورة وبسعر مثال ذلك: 

 الدخول الصغرية أو الكبرية أو الثابتة أو املتغرية.
ا اليت يتغري سعرها بتغري قيمة وعاء الضريبة أي يزداد سعرها بزايدة املادة اخلاضعة        كما تعرف الضريبة التصاعدية أبّنه
 هلا.

 الثالثة... %20الثانية و %15األوىل و %10ة وبسعرأن نفرض ضريبة على الدخل أو الثرو مثال ذلك: 
سعر الضريبة التصاعدية خيتلف ابختالف قيمة وعاء الضريبة وتزيد حصيلة الضريبة عادة بنسبة أكرب من تزايد قيمة ف    

 التصاعد ابلشرائح، التصاعد عن طريق التنازل. :التصاعد ابلطبقات :وعاء الضريبة ويتفرع
 اإلعفاءات.التصاعد عن طريق 

 اثنيا: أهداف الضرائب:
مصدرا هاما لإليراد العام إاله أنه هذا ليس اهلدف النهائي من فرض تعترب إنه الضرائب على اختالف أنواعها      

هداف األخاصة بعد ما زاد النشاط املايل للدولة وزاد معه تدخلها يف مجيع اجملاالت االقتصادية، وقد ختتلف  ،الضرائب
ا تعترب أداة من األدوات اليت تستخدمها الدولة   من دولة ألخرى حسب الظروف اليت تعيشها كل دولةة الضريب كما أّنه

 لتحقيق األهداف التالية: 
 األهداف املالية:  -1

اهتا يقصد هبا تغطية األعباء العامة أي أنه الضريبة تسمح بتوفري املوارد املالية للدولة بصورة تضمن هلا الوفاء ابلتزامو      
على اخلدمات العامة وعلى استثمارات اإلدارة  فاقاإلنبة لألفراد اجملتمع أي متويل اجتاه االتفاق على اخلدمات املطلو 

 (2)احلكومية ) كبناء السدود واملستشفيات واجلامعات وشق الطرق...اخل(.

 األهداف االقتصادية:  -2
وهي   التنموية االستثماريةو   اإلنتاجية على مشاريعها الدولة نفقاتيتمثل اهلدف االقتصادي للضريبة يف متويل      

بل تعدى ذلك فأصبح كوسيلة لتحقيق التنمية  بعملية موازنة امليزانية العامة مايل فقط متعلق بذلك مل تعد ذات هدف

                                                           
 .105 -104، ص1998والتشريع الضريبي، دار البيارق، عمان، غازي عناية، المالية العامة  (1 )
 .12حميد بوزيدة، مرجع سابق، ص (2 )
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فعندما تريد الدولة حماربة  االقتصادية فهي تعد أداة لتحقيق االستقرار عرب الدورة االقتصادية ابلنسبة للدول الرأمسالية
منها بغرض امتصاص كمية التضخم تعمد إىل زايدة فرض الضرائب سواًء برفع معدالهتا أو توسع يف فرض أنواع جديدة 

 دالت الضرائب وزايدة اإلعفاءات منها قصد تشجيعض معييف فرتات الكساد إىل ختف أئد يف السوق، كما تلجزاالنقد ال
      ب على هذا تيرت فيها و  كي من طرف األفراد الرأمسايل قصد زايدة املشاريع التنموية أو التوسعاإلنفاق سواًء االستهال 

  يف ّناية توازن الطلب الكلي مع العرض الكلي عند مستوى التشغيل الكامل.
      الضرائب لتشجيع نشاط اقتصادي معني أو تشجيع بعض الصناعات اليت تعود ابلنفع  مخداكما ميكن است      

إعفاءات وختفيضات ضريبية وبذلك  حاملناطق النائية وهذا عن طريق من ع االستثمار يفيعلى االقتصاد الوطين، وتشج
 ضملنافسة ألجنبية، وبذلك زايدة فر فهي تعترب من الوسائل اليت تستخدمها الدولة حلماية بعض الصناعات الناشاة ا

 جات والسلع املستوردة من أجل احلد من االسترياد وتشجع التصدير. الضرائب على املنتو الرسوم 
       حيث تعترب عملية ختفيض الضرائب  ،كن استخدام الضريبة كوسيلة لزايدة عنصر رأس املالميابإلضافة إىل هذا 

من  هام ت التنمية عاملسندا عوائدبية على يعلى الودائع االدخارية أو الضريبة على االستثمار أو تقدمي اإلعفاءات الضر 
االستثمار القومي، وتعد عملية تقدمي اإلعفاءات الضريبية  قيامشأنه تشجيع عملية االدخار القومي، وابلتايل يساعد على 

ض الضرائب عنها عامل مهم جلذب رؤوس األموال األجنبية، األمر الذي يفيما خيص جلب االستثمار األجنيب أو ختف
يساعد على تشجيع عملية االستثمار القومي من جهة ومن جهة أخرى يؤدي إىل حدوث تغريات تكنولوجية، ويرتتب 

  .(1)الرفاهيةعن هذه العوامل السابقة منو يف الناتج القومي  احمللي والوصول ابجملتمع إىل مستوى أعلى 
 األهداف االجتماعية:  -3

ل التكاليف، حبيث ية واملساواة بني األفراد يف حتمنه اهلدف من تطبيق الضريبة حتقيق العدالة يف توزيع األعباء املالإ     
، وأن تتناسب هذه األعباء (التكلفيةعلى الدفع ) املقدرة يكون هناك تناسبا بني ما يدفعه الفرد من ضرائب وبني مقدرته 

 .(2)ما يدفعه فرد وفرد آخر يف نفس املوقف االقتصاديبني 
 كما أنه هلا عدة أهداف نذكر منها:

 .تشجيع النسل أو احلد منه -

 والثروة بقصد حتليل الفوارق بني الطبقات.إعادة توزيع الدخل  -

                                                           
 .178ص،  2000بلد النشر غير موجود،  علي خليل سليمان اللوزي، المالية العامة، دار زهران،  (1 )
 .187، ص1983، 02الطبعة فى رشدي شيخة، التشريع الضريبي المالي، دار المعرفة الجامعية، بيروت، طمص (2 )
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        عتماد الدولة على االستثمار أي إعفاء املستثمرين يف قطاع اإلسكان اباملسامهة حبل مشكلة السكن وذلك  -
 من الضرائب لتشجيعهم يف هذا اجملال.

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

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

 ينجبون عدد قليل من األطفال وتزيد هذه اإلعفاءات كلما ارتفع عدد األطفال.
ة على أساس القدرة الشرائية ملختلف الفاات، كما أنه كما تتمثل حتقيق العدالة االجتماعية من خالل ضبط الضريب      

الضريبة تساهم ابحملافظة وإمكانية واستهالك السلع ذات االستهالك الواسع ) اخلبز، احلليب ( واحلفاظ على الصحة 
 العمومية.

 األهداف السياسية:  -4
مبخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية العامة ويتمثل استعمال  أي أنه الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر     

تستخدم الضريبة يف حماربة الطبقة و الضريبة لألهداف السياسية كما هو احلال يف احلروب التجارية بني الدول املتقدمة، 
إنعاش يتمثل يف 1995وقانون املالية لسنة كما تستعمل أيضا من أجل حتقيق سياسة التوازن اجلهوي، االجتماعية  

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

الداخلي واخلارجي فبالنسبة للسياسة الداخلية يستخدم من الناحية السياسية على املستوى  اهلدف السياسي للضريبة
واجهة الطبقات أو الفاات االقتصادية األخرى وذلك مسيطرة سياسيا يف املخدم الضريبة كأداة لصاحل القوى تست

       على غريها من الطبقات، أما ابلنسبة للسياسة اخلارجية تستخدم الضريبة أكرب قسط من األعباء املالية إبعطائها 
االتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة األطراف، حيث تفرض رسوم مجركية مالية ملنتجات بعض الدول مقابل  خاللمن 

 . (2)خفضها ملنتجات الدول األخرى، وهذا يؤثر مباشرة على العالقات الدولية
 
 
   

                                                           
 . 100، ص1988، 02صالح الرويني، اقتصاديات المالية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  (1 )
 .35، مبادئ االقتصاد العام، جامعة الكويت، بدون سنة نشر، صدراز حامد عبد المجيد (2 )
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 املطلب الرابع: اآلاثر االقتصادية للضريبة:
 .: آاثر غري مباشرة وآاثر مباشرةللضريبة إىل نوعني أساسينيقسم اآلاثر االقتصادية نت     

 
 أوال: اآلاثر االقتصادية غري املباشرة

         يقصد ابآلاثر االقتصادية غري املباشرة املتعلقة ابلضريبة، املشاكل املتعلقة بنقل العبء الضرييب الذي يتمثل      
 العبء الضرييب كليا أو جزئيا وسنعرض هذه النقاط فيما يلي:يف استقرار الضريبة وانتشارها والتخلص من 

فإذا حتمل احلقيقي هلا، شخص من يتحمل العبء الضرييب ديد حتيتمثل استقرار الضريبة يف استقرار الضريبة:   .1
ا املكلف القانوين ّنائيا قيمة الضريبة فإنه هذه الظاهرة تسمى االستقرار املباشر للضريبة، وال تثري هذه الظ اهرة صعوبة ألّنه

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

النهائي بعباها ابلنقصان مبقدار ما دفعه من دين الضريبة، وذلك يؤثر  ةيتأثر دخل املكلف الضريبانتشار الضريبة:  .2
ناقص دخول من يزودونه ابلسلع االستهالكية، ويؤدي ذلك ابلتبعية تاالستهالك، وابلتايل ت مباشرة يف إنفاقه علىبصورة 

الكية، وهكذا تنتشر الضريبة ، وهذا ميثل إنقاص يف دخول من يزودوّنم ابلسلع االستهإىل تقليل إنفاقهم على االستهالك
ولكن عادة ما إىل ما الّناية بني املكلفني وتؤثر بصورة مباشرة على حجم استهالكاهتم، إاله أنه انتشار الضريبة ال يستمر 

 تتدخل ظروف وعوامل معينة لتخفف من حدة االنتشار وتؤدي إىل القضاء على فاعليته.
 ميكن حتديد الفرق بني ظاهرة نقل عبء الضربة ) استقرارها ( وبني انتشارها فيما يلي: وبذلك

جيعل من غري الضروري أن ينقص املكلف القانوين استهالكه اخلاص، بينما يضع إنه ثقل عبء الضريبة ) استقرارها (  -
 انتشار الضريبة على الفرد الذي تستقر عنده.

ا ابلنسبة لبعض الضرائب فقط، أما ظاهرة انتشار الضريبة فتشمل كافة أنواع إنه ثقل عبء الضريبة يكون ممكن -
 الضرائب.

دفعه إىل حماولة التخلص منها إما بنقل العبء يل الضريبة عباا على املكلف هبا، متثالتخلص من عبء الضريبة:   .3
إىل شخص آخر أو التخلص من عباها بصورة جزئية أو كلية والذي يدفع الفرد إىل حماولة التخلص من عباها وهو عدم 

   ديد عندما يكون حممال ابلع ،بثقل عباها بصورة خاصة إحساسهوجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها، كما أنه 
      أو عندما تكون معدالهتا مرتفعة، جتعله يسعى بكل الطرق إىل حماولة التخلص منها ختلصا مسموحا  الضرائبمن 

                                                           
 .168، ص2004باعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طالهومة للالجباية والضرائب، دار  اتمحمد عباس محرزي، اقتصادي (1 )



 اإلطار املفاهيمي للضرائب والرسوم.                    الفصل األّول:                                               
 

 

12 

ب الضرييب " وختلص غري مسموح وحيدث خمالفة ألحكام التشريع اجلبائي ويسمى " ال خيالف القانون ويسمى " التهر 
 الغش الضرييب".

لكن املكلف ابلضريبة أو الشراء،  أن تفرض على تصرف معني كالبيع ب الضرييب: يقصد ابلتهر ب الضرييبالتهر  .أ
     بة يعمل على عدم حتقيق الواقعة املنشأة هلا، فتصرفه يكون سلبيا إذ ال يقوم بواقعة البيع يورغبة منه يف عدم دفع الضر 

أو انتهاك القانون حيث يستخدم ب الضرييب يعين التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون خمالفة أو الشراء، فالتهر 
ال الدستورية ابعتبار أنه حريته يف القيام أبي تصرف من عدمه تكون مضمونة دستوراي، ومن مث  املكلف حقا من حقوقه

 ينتهك القانون أو حيتال عليه.مل يسأل املكلف ابلضريبة عن تصرفه نظرا ألنه 
اليت تتم هبدف التحايل وجتنب أداء الضريبة ملمارسات يقصد ابلغش الضرييب تلك السلوكيات واالغش الضرييب:  .ب

ا كلها ممارسات غري مشروعة فالغوهذا خارج إطار  ق الواقعة املنشأة ش الضرييب هبذا املعىن يفرتض حتقالقانون أي أّنه
الضريبية وثغرات للضريبة ابلفعل، إاله أنه املكلف ابلضريبة يتهرب من دفعها كليا أو جزئيا ابالستفادة من اإلعفاءات 

 القانون.

أنه الغش الضرييب يعد تصرفا غري  يفوبذلك يتجلى جوهر التفرقة بني ظاهرة الغش الضرييب والتهرب الضرييب،      
ع ابستخدام طرق احتيالية وتدليسية من جانب املكلف هاك لروح القانون وإدارة املشر مشروع، وميثل عدم احرتام ألنهه انت

 خلص من عبء الضريبة.ابلضريبة بقصد الت

وتقدمي  اتالتصرحي هاالمتناع عن تقدمي التصريح الضرييب أو تعمد الكذب يف مضمون هذ ،ومن صور الغش الضرييب     
 بياانت غري صحيحة عن قيمة الوعاء الضرييب أو حقيقة املركز املايل للمكلف ابلضريبة.

 اثنيا: اآلاثر االقتصادية املباشرة للضريبة

بشأن  بعد استقرار عبء الضريبة على مكلف معني واختلفت اآلراء للضرائب تنشأ اآلاثر االقتصادية املباشرة      
ا ابلرغم من أنه عبء الضريبة قد يكون  حتديد هذه اآلاثر على وجه الدقة، فقد ذهب بعض االقتصاديني إىل القول أبّنه

نتاج بكافة الطرق املمكنة لتعويض اجلزء املقتطع من دخل املكلف اإلثقيال على املكلف هبا فإنه هذا قد يدفع إىل زايدة 
 يف نشاط األفراد وإنتاجهم من حيث احلجم والنوعية. وهو الذي حيدد أثر الضريبة

      ويف حقيقة األمر إنه آاثر الضرائب املباشرة على النمط املستهلك واإلنتاج واالدخار واالستثمار...اخل، وغري      
 كات االقتصادية يتحدد أبمرين:من السلو 
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 أوهلما: مقدار مبلغ الضريبة املستحقة

 اثنيهما: األوجه اليت تستخدم فيها الدولة حصيلة الضرائب.

وبناًء على ما ذكرانه سنتناول يف ما يلي أتثري الضرائب على االستهالك واالدخار واإلنتاج وتوزيع الدخل وأخريا على 
 األسعار.

 على االستهالك واالدخار: أوال: آاثر الضرائب

 .(1)تتباين آاثر الضرائب على االستهالك واالدخار تبعا حلجم الدخل ونوعية الضرائب املفروضة     

 اثر الضرائب على االستهالك واالدخار تبعا حلجم الدخل: أ  .1
بالنسبة للدخول الصغرية هي سريعة فالكبرية يف هذه احلالة ميكننا التمييز بني الدخول الصغرية احملدودة وبني الدخول      

التأثر ابلضرائب املفروضة، وتتمتع حبساسية زائدة إزاء الضرائب، حيث أنه هذه الدخول غالبا ما خيصص معظمها 
الصغرية ابالقتطاع منها يقلل من ادخارها لإلنفاق على االستهالك، ولذا فإنه التأثري السليب للضرائب على الدخول 

ة االستهالكية لفاة الدخول الصغرية احملدودة، أما ويساعد ذلك ارتفاع امليول احلدي اجلزء احملتفظ هباوابلتايل يقلل من 
ابلنسبة للدخول الكبرية فإنه التأثري السليب للضرائب املفروضة عليها ألنه أصحاب الدخول الكبرية غالبا ما حيافظون على 

ستهالك على حساب االدخار وبعبارة ألمل فإنه أاثر الضرائب استمرارية وثبات معدالت استهالكهم فيستمرون يف اال
 زايدة االستهالك واخنفاض االدخار تبعا ملعيار الدخل.يف تتمثل 

 أاثر الضريبة على االستهالك واالدخار تبعا لنوعية الوعاء. .2
 جمموعات من الضرائب وهي: 3يف هذه احلالة منيز بني و    

 الضرائب التصاعدية. -أمساليةالضرائب الر  -الضرائب الرتفيهية
عادة على السلع ذات األغراض الرتفيهية ونقصد هبا السلع الكمالية وغري فالضريبة الرتفيهية هي الضرائب اليت تفرض     

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

 قصد هبا تلك الضرائب اليت تفرض على رؤوس األموال االستثمارات واملدخرات.يما ابلنسبة للضرائب الرأمسالية فأ    

                                                           
 .166 -164غازي عناية، مرجع سابق، ص  (1 )



 اإلطار املفاهيمي للضرائب والرسوم.                    الفصل األّول:                                               
 

 

14 

فبالنسبة للضرائب على االستثمارات واملدخرات جند مثال الضرائب على أرابح األوراق املالية فهي عادة تؤدي إىل خفض 
التمتع أبمواهلم يف اقتناء  ل لالدخار نظرا ألنه املدخرين يوازنون بني التضحية اليت يتحملوّنا حبرمان أنفسهم مناملي

املنفعة املتناقصة من مدخراهتم احملتفظني هبا مما يدفعهم إىل زايدة االستهالك على حساب  احلاجات االستهالكية وبني
 نفاق أمواهلم عليه أفضل من االدخار.ويقل ومنه فاالستهالك وإاالدخار، فيتناقص 

وهي تؤدي إىل خفض   أما فيما خيص الضرائب على رؤوس األموال، فهي غالبا تدفع من دخول تلك رؤوس األموال    
امليل لالدخار وزايدة امليل لالستهالك نظرا لعدم حتقيق املنفعة من احتفاظهم برؤوس أمواهلم تلك مادامت الضرائب 

 تطاع وهم حمتفظون هبا.تتناوهلا ابالق
الدخل  عدامع تص صاعدتتواالدخار فنجد أنه هذه الضرائب  وأخريا نصل إىل أاثر الضرائب التصاعدية على االستهالك

 وابلتايل تكون عالية كلما كانت الدخول عالية فتتقطع منها مبالغ كبرية وابلتايل يقل املدخر منها.
  اثنيا: أاثر الضرائب على اإلنتاج:

أو األسوء، فإذا فرضت الضريبة  إنه الزايدة أو النقصان يف حجم اإلنتاج املرتبط ابلضريبة فتؤثر عليه حنو األحسن      
 ةضريبة عاليتكاليف اإلنتاج، وحتقيق أكرب ربح ممكن وأما إذا فرضت  اخنفاضختفضه على الوحدات املنتجة فسيؤدي إىل 

 .(1)على الوحدات املنتجة فسيؤدي إىل ارتفاع  تكاليف اإلنتاج مث يليه االرتفاع يف األسعار
 وتؤثر الضريبة على اإلنتاج من خالل:

 أتثريها على حجم اإلنتاج. -

 أتثريها على عوامل اإلنتاج. -

  أتثريها على االستثمار.  -
         إلنتاج الكلي بطريق مباشر وطريقعلى حجم ا متارس الضرائب أتثريهاعلى حجم اإلنتاج: آاثر الضرائب   .1
 مباشر. ريغ
 :يكون من خالل التأثري يف معدل الربح املتحقق من العمليات اإلنتاجية، فإذا استطاع  ابلنسبة للتأثري املباشر

ت يف أمثان املنتجون أصحاب رؤوس األموال نقل عبء الضريبة املفروضة على منتجاهتم إىل املستهلكني يف شكل زايدا
ويتضاعف وتفسري ذلك أنه  الكلي سيكون اجيابيا حيث يزيد اإلنتاج منتجاهتم، فإن آاثر الضرائب على حجم اإلنتاج

احلالة املقابلة إذا مل يف رؤوس أمواهلم يف حقول اإلنتاج، أما املنتجني سيضاعفون من استثماراهتم وسيزيدون من التوظيف 
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أاثر الضرائب على حجم اإلنتاج  نالضرائب املفروضة على منتجاهتم إىل املستهلكني فإيستطع املنتجون حتويل عبء 
 الكلي سيكون سلبيا، حيث سيحاول املنتجون خفض إنتاجهم وخفض توظيف أمواهلم يف عملياهتم اإلنتاجية.

 :ذلك أنهه إذا رأى إىل إنقاص حجم اإلنتاج وتفسري االستهالك يؤدي حجم  على أما ابلنسبة للتأثري الغري مباشر
م سيقللون توظيف أمواهلم يف العمليات اإلنتاجية مما  املنتجون أنه الناس ال يقبلون على شراء واستهالك منتجاهتم، فإّنه

 يقلل من حجم اإلنتاج الكلي يف السوق.
 الضرائب متثل آاثرها على عوامل اإلنتاج املتمثلة يف رأس املال والعمل. إنه آاثر الضرائب على عوامل اإلنتاج:   .2

ا تتوقف إجيابيا وسلبيا على فرص حتقق األرابح املتاحة للمنتجني، فإذا ترتب  فبالنسبة آلاثر الضرائب على رأس املال فإّنه
وال يرتفع وابلتايل فإنه رؤوس األموال على فرض الضرائب زايدة يف معدالت األرابح املتحققة فإنه الطلب على رؤوس األم

 يزيد أيضا مما يؤدي إىل زايدة احلجم الكلي.املعدة لالستثمار واإلنتاج 
 أما يف احلالة الثانية فالعكس صحيح.

جهودهم إذا حتفز العمال على مضاعفة  العمل على عنصر العمل فإّنا تؤثر إجيابيا على القدرةأما ابلنسبة آلاثر الضرائب 
 ت عملهم فيزيد إنتاجهم وابلتايل يزيد إنتاج اجلم الكلي.وساعا

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

زيد ابلتايل من حجم اإلنتاج الكلي ية لرأس املال وية احلديالكفاحيفز املنتجني إىل مضاعفة استثماراهتم، مما يرفع عن 
 على حتقيق املرونة الكافية يف عرض اإلنتاج لتلبية الطلب الكلي النقدي املرتفع عليها.ولكن يتوقف أيضا 

 : آاثر الضرائب على توزيع الدخل:لثااث
أو غري ب مباشرة التفريق بني نوعية الضرائب املفروضة وما إذا كانت ضرائميكن معاجلة هذه اآلاثر من خالل      

 مباشرة.
فآاثر الضرائب املباشرة على توزيع الدخل تكون من خالل كوّنا ضرائب نسبية أو ضرائب تصاعدية، فالضرائب      

ال تراعي تفاوت القدرات املالية للممولني، وال أتخذ بعني و النسبية ال أتخذ بعني االعتبار العناصر الشخصية يف الفرضية 
ا تفرض أبسعار  اثبتة مهما تغريت قيمة الدخول االعتبار األعباء العائلية املعيشية هلم وال تفرق بني األغنياء والفقراء، ألّنه

لصغرية ولذا فتأثريها املباشر هذه الضرائب يكون أتثريها عنيفا، وتعترب أشد عباا على املمولني الصغار أصحاب الدخول ا
ا يكون لصاحل األغنياء وأصحاب الدخول الكبرية على حساب املمولني الصغار الفقراء نظرا لشدة  يف توزيع الدخل إمنه

       ولكنها ال تكرس املساواة  فإنه الضرائب النسبية تكرس املساواة يف األنصبةالتضحية اليت يتحملها هؤالء الفقراء، 
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ية وابلتايل تبقى فوارق التضحية كبرية بني األغنياء والفقراء  أما الضرائب التصاعدية فهي أتخذ بعني االعتبار يف التضح
القدرات املالية احلقيقية للممولني وكذلك األعباء الشخصية والعائلية واملعيشية هلم، وتعترب أخف عباا ابلنسبة للممولني 

تنخفض ابخنفاضه وعلى كل فالضرائب املباشرة تعترب مع تصاعد الدخل و  تصاعدية تتصاعدالالضرائب الصغار، ألنه 
لصاحل أصحاب الدخول احملدودة والذين يتحملون أعباء عائلية كبرية وابلتايل فإذا و  ،أكثر عدالة يف توزيع الدخل القومي

الكبرية ومن مث فهي تقتطع منه كبرية وخاصة ابلنسبة للدخول فرضت هذه الضرائب على رأس املال تكون نسبة االقتطاع 
أكثر من الدخول الكبرية، فتقلل من حدة تفاوت بني الفاات الغنية والفقرية وابلتايل يكون أتثريها اجيابيا على توزيع 

 .(1)الدخل القومي
ا تؤدي مباشرة يف توزيع الدخل لصاحل املمولني األغنياء أصحاب ال أما ابلنسبة      دخول للضرائب غري املباشرة فإّنه

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

م  ،االستهالكية معظم دخوهلم لالستهالك، وابلتايل يكون أتثري الضرائب غري املباشرة سلبيا على توزيع  يوجهونوخاصة أّنه
 الدخول.

 رابعا: آاثر الضرائب على األسعار: 
يرتتب على أنه الضريبة تقتطع جزء من دخول األفراد وأن يقل الطلب على سلع وخدمات معينة من جانب هؤالء      

        تستخدمه الدولة  اخنفاض أسعار هذه السلع بشرط أال تتدخل الدولة، مبعىن أناألفراد، وابلتايل يؤدي ذلك إىل 
لب وتنخفض طيف تسديد قروض خارجية مثال أو تكوين احتياطي معني، فإنه تيار اإلنفاق النقدي يقل وابلتايل يقل ال

قليل االقتطاع الضرييب من دخول األسعار وخاصة يف فرتات التضخم، أما يف فرتات االنتعاش حيث تلجأ الدولة إىل ت
األفراد رغبة منها يف تشجيع اإلنفاق، مما يؤدي إىل حدوث حالة من االنتعاش وزايدة يف الطلب الكلي الفعال، أما إذا 
استخدمت الدولة تلك احلصيلة يف جمال التداول كشراء السلع أو اخلدمات أو دفع رواتب العمال أو مبالغ مستحقة 

قاولني فإنه هؤالء يستخدمون هذه املبالغ يف زايدة الطلب على السلع واخلدمات مما يؤدي إىل عدم للموردين أو امل
ليس واحدا فكل ضريبة  على األسعاركل الضرائب املباشرة وغري املباشرة   أثر اخنفاض األسعار، وما هو جدير ابلذكر أنه 

  .(2) لظروف فرضهاتفرض عليها وفقا  هلا أتثريها يف مثن السلعة أو اخلدمة اليت
 

                                                           
   .163 -162مرجع سابق، ص  عناية، غازي  (1 )
 .224 -223سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  (2 )
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 ملبحث الثاين: التنظيم الفين للضريبة.ا

كل ذلك يف ظل و يقصد ابلتنظيم الفين للضريبة حتديد كافة األوضاع واإلجراءات املتعلقة بفرض الضريبة وحتصيلها،      
وكذا املشكالت الفنية وهذا ابتداًء من تفكري الدولة يف فرض ضريبة معينة حىت متام الضوابط االقتصادية الواجب مراعاهتا 

هو إجراء فين متعلق بفرضها واليت تظهر من التنظيم الفين للضريبة ف دفعها من جانب املكلف هبا إىل خزينة الدولة، 
 خالل حتديد وعاء الضريبة وطرق تقديرها جمال تطبيق الضريبة وحتصيلها. 

 .ال: وعاء الضريبة وطرق تقديرهلب األوّ املط

 سوف حناول حتديد وعاء الضريبة إضافة إىل طرق تقديرها:    

 أوال: وعاء الضريبة:

حتديد القواعد لتأسيس الواقعة املنشأة و ها مت إعداد الضريبة أساساليت على املادة إنه حتديد الوعاء الضرييب معناه تعيني     
  للخزينة العمومية.اليت تدل على ميالد دين 

إذا هو جمموع إجراءات حتديد ومراقبة املادة اخلاضعة للضريبة اليت تستعمل كقاعدة ) أساس ( لتطبيق تسعرية  فالوعاء     
 خاصة من أجل حتديد مبلغ للضريبة الواجب أتديتها.

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

 . (1)تقدير املادة اخلاضعة للضريبة نيهارأمسال واإلنفاق واث

   تقدير وعاء الضريبة: اثنيا: طرق
أو املادة اخلاضعة للضريبة تعترب شرط للوصول إىل حتديد الضريبة الواجب دفعها وتنقسم إىل  وعاء الضريبةإنه تقدير      

 تقديرين:
  :التقدير غري املباشر 
   املظاهر اخلارجية عن طريقالتقدير. 

                                                           
مذكرة الحصول على شهادة الماجستير عبد هللا، أساسيات في اقتصاد المالية العامة، كلية االقتصاد والتجارة والتسيير،  ابةخب (1 )

 بلد النشر غير موجود، دير،غالمطبعة قرايط، برج ال  جامعة محمد بوضياف، المسيلةفي العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 
 .43، ص 2006



 اإلطار املفاهيمي للضرائب والرسوم.                    الفصل األّول:                                               
 

 

18 

  ايف.ز التقدير اجل 
 :التقدير املباشر 
  .التقدير بواسطة اإلقرار من املكلف 
 من الغري. التقدير بواسطة اإلقرار 
 التقدير غري املباشر: -1
 التقدير بواسطة املظاهر اخلارجية.  -أ

حسب هذه الطريقة يتم تقدير قيمة وعاء الضريبة على أساس عدد من املظاهر اخلارجية اليت تعرب عن درجة يسر      
اليت  وعدد السيارات ،عدد العمال ،أو حمل عمله ،لسكن املمول االجياريةن مثال االستدالل ابلقيمة فيمك ،املكلف

 .ميلكها...اخل

من دفع الضريبة خصوصا وإذا  والتقليل من حاالت الغش والتهرب متتاز هذه الطريقة ابلسهولة يف التطبيقحيث     
 .(1)وهي طريقة صعبة 2001وقد بدأ تطبيق هذه الطريقة يف اجلزائر بعد سنة  أحسن اختيار املظاهر اخلارجية

     عند الواقع  كما أن التساوي   فرض الضريبة على أساس قد يبتعدأّنا تؤدي إىل الطريقة ى هذهيعاب علحيث      
ودخوهلم  ختالف ظروفهموذلك ابلرغم من ايف املظاهر اخلارجية قد تؤدي إىل فرض الضريبة املتساوية ابلنسبة لألشخاص 

يعتمد األشخاص إىل نسب أمالكهم  أناخلارجية، كاملظاهر من ابإلضافة إىل أنه ميكن جتنب الضريبة ابللجوء إىل تقليل 
 إىل أوالدهم وأزواجهم...اخل. 

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

للضريبة، إنه األدلة اليت يعتمد عليها التقدير اجلزايف قد تكون قانونية، حيدد نظام ضرييب ويقتصر دور اإلدارة الضريبية على 
دير األرابح التجارية للممول نسبة معينة من رقم األعمال هذا ما يسمى ابجلزاف تطبيق تلك القواعد، من ذاك التق

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

، يعاب على هذه الطريقة عدم قيامها على أساس يسمى ابجلزاف اإلتفاقي، ويف بعض األحيان يسمى ابجلزاف اإلداري
 التحديد الدقيق ومن مث تعديلها عن احلقيقة والعدالة.

                                                           
 .31ع سابق، صحميد بوزيدة، مرج (1 )
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 التقدير املباشر:  -2
 املكلف:من  قراراإلير بواسطة دالتق .أ
       ه كما هو مثبت عن نتيجة أعمالالضريبية لإلدارة  (تصريحال) إقرار ف بتقدميلاملك زمتيلهذه الطريقة  حسب      

 يف دفاتره ومستنداته.
دم هذه الطريقة إبمكانية جلوء املمول للتقليل من قيمة املادة اخلاضعة للضريبة املصرحة، وبذلك يتهرب جزئيا طوتص     

 تصرحيات املمولني لرقابة اإلدارة الضريبية للتأكد من صحتها.يبة وعليه خيضع القانون الضرييب من الضر 
مراقب على األقل حق اإلطالع على  هذا السياق خيول القانون الضرييب اجلزائري ألعوان اإلدارة الضريبية برتبة ويف     

حماسبة املكلفني وطلب الكشوف املفصلة لدى اإلدارات العمومية واخلاصة عن املكلفني الذين هم حمل الرقابة الضريبية 
   . (1) من قانون الضرائب املباشرة 309، 304املواد 

 : (الغري املقدم من تصريحالتقدير بواسطة اإلقرار من الغري ) ال  -ب
حيدد فيه مقدار دخل مكلف  تصريحبتقدمي مكلف ا آخر غري شخص اإلدارة الضريبية زملهذه الطريقة ت مبقتضى     

تعترب من ضمن الدخل لف ) املمول( مببالغ كاألصلي اخلاضع للضريبة واألصل يف ذلك أن يكون هذا الغري مدينا للم
 .(2)اخلاضع للضريبة

 واألجور واتبر قيمة ما يدفعه للموظفني والعمال من العن  تصرحياحالة صاحب العمل الذي يقدم مثال ذلك      
واملستأجر الذي يقدم تصرحيا عن قيمة اإلجيار الذي يدفعه لصاحب العقار، ويف هذا الصدد وعلى سبيل املثال جند يف 

ق شروط سنواي كل شخص طبيعي أو معنوي فيما يتعلق ابلعمليات اليت تتم وف ييب اجلزائري ما يلي: " يلزمالقانون الضر 
الضرائب املباشرة كشف مفصل عن زابئنهم رفقة بيان أمسائهم وألقاهبم وعناوينهم وأرقام  مفتشالبيع ابجلملة تقدم إىل 

  . "مع كل واحد منهم تسجيلهم يف السجل التجاري وكذا مبلغ العمليات احملققة 
 
 
 
 
 

                                                           
 .31حميد بوزيدة، مرجع سابق، ص  (1 )
 .34 -33سابق، ص المرجع نفس ال (2 )
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 املطلب الثاين: جمال تطبيق الضريبة:
 جمال تطبيق الضريبة يتمثل يف:    

 تفرض الضريبة:أوال: اجملال املادي لتطبيق الضريبة: 
 .مثل الضرائب على جمموع املداخيل، الضرائب على رأس املال  الضرائب على فائض القيمةاألموال: على   .1
 التجارية والصناعية.مثل الضرائب على األنشطة على األنشطة:   .2
 والضرائب على القيمة املضافة. مثل الضرائب اجلمركية على اإلنفاق:  .3
 .حولمثل الضرائب غري املباشرة على التبغ والك على االستهالك:  .4

 اجملال الزمين لتطبيق الضريبة: اثنيا:
 وقوع احلدث املنشئ للضريبة مثال:اخلاضعة للضريبة عن اتريخ املادة تقييم أنه أي      

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

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

 يقصد به وقوع احلدث املنشئ وفق إقليم الدولة.
 رابعا: اجملال الشخصي لتطبيق الضريبة:

       أو حيصلون على أجر  ق على كافة املكلفني حىت ولو كانوا أجانب والذين ميارسون نشاطالضريبة تطب أنه  أي     
 أو دخل فوق إقليم الدولة إاله إذا نص القانون صراحة وفق اتفاقية دولية على حصول األجانب على إعفاء.

 املطلب الثالث: حتصيل الضريبة.

العمومية، وفقا  املكلف إىل اخلزينة ذمةالضريبة من  دينإىل نقل  ؤدياليت تواإلجراءات  ويعين جمموع العمليات    
التكاليف اليت و للقواعد القانونية وهي آخر مرحلة متر هبا الضريبة ألنه اإلخفاق يف التحصيل يعترب ضياع لكل اجلهود 

    .(1)أنفقت من أجلها، ويتم حتصيلها بعدة طرق نذكر منها

 
                                                           

 .153عبد المنعم فوزي، مرجع سابق، ص (1 )
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 ئة للضريبة:املنش الواقعة  .1

لكي تتمكن اخلزينة العامة من حتصيل الضريبة املفروضة على امللف حيث حيدد به التصرف الواجب حدوثه د يقص     
قانون كل ضريبة األثر املنشئ هلا مثال: الضريبة على املهن التجارية والصناعية، فاألثر هو حتقيق رحبية السنة فإذا اختري 

وفرضها عند  ،الضريبة فهناك حالتان للفرض مها: فرض الضريبة على الدخل عند احلصول عليهالدخل أساس لفرض 
 اإلنفاق.  

وإذا اختريت الثروة أساسا لفرض الضريبة فإنهه تصادفنا صعوبة هي تقدير هذه الثروة ومن مث استلزم األمر انتهاز      
الضريبة، إعادة التقدير هذه ال أتخذ يف العادة إال عند انتقال بواسطة األفراد جلعلها مناسبة لفرض فرصة إعادة تقديرها 

يف هذه احلالة األخرية تفرض الضريبة على  ،غري مقابل يف حالة املرياث مثالبو  الثروة بني األفراد مبقابل يف حالة البيع مثال
  الثروة عند انتقاهلا مبناسبة الوفاة وتسمى ضريبة الشركات.

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

مطالبة اإلدارة له أبدائها يف حمل دون  ،هبا وذلك بدفعها على اإلدارة الضريبية من تلقاء نفسهاملكلف وهو أن يلتزم      
 .وهي الطريقة اليت تعد األكثر شيوعا تهإقام

 احلجز من املنبع: .ب
يلجأ املشرع هلذا األسلوب ابلنسبة للضريبة على الدخل، ومبقتضاها يقوم املكلف القانوين الذي يدفع الدخل إىل      

املكلف خبصم قيمة الضريبة من الدخل قبل توزيعه حبيث يسلم املكلف الفعلي دخال صافيا خاليا منها، أي حتصيلها يتم 
 عادة على األجور واملرتبات وكذا على إرادات القيم املنقولة. تطبقعند توليد الدخل وليس عند استالمه وهي 

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

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

 حتت حساب الضريبة.
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 ضماانت حتصيل الضريبة:  .3
 تمكني الدولة من احلصول على مستحقاهتا من الضريبة أمهها:حدد القانون للخزينة العمومية العديد من الضماانت ل     

 تقرير حق إصدار أمر ابحلجز اإلداري على األموال ضد املكلفني املماطلني يف دفع الضريبة. -
املصاحل الضريبية حق االطالع على الواثئق واألوراق والدفاتر املوجودة  منح املشرع املوظفني املختصني على مستوى -

 الضريبة.دين لدى املكلف ابلضريبة أو الغري ألجل حتديد 
 دين الضريبة على معظم الديون األخرى.لتقرير على حق االمتياز  -
 .(1)ب الضرييب ضماانت لتحصيل الضريبةتعترب كافة وسائل حماربة التهر  -

 الثالث: مفاهيم حول الرسوم: املبحث
ألفراد وسنعرض فيما الدولة مقابل تقدميها خدمات خاصة ل متثل الرسوم النوع الثاين من اإليرادات اليت حتصل عليها     

م هذا املبحث ابلتفرقة بني الرسم وبعض تلرسم مث نتطرق لتقديره وتطور أمهيته كمورد من املوارد العامة مث خنتايلي التعريف 
 صور اإليرادات العامة األخرى.

 املطلب األّول: تعريف الرسم وخصائصه:
 .صائصاخلسوف نتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف الرسم ابإلضافة إىل بعض      

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

 منها: 
 التعريف األّول: 

يعرف الرسم عادة أبنهه مبلغ من النقود يدفعه الفرد جربا إىل الدولة أو إحدى اهلياات العامة وذلك للحصول على "      
نفعا خاصا ملن يستمتع هبا ابإلضافة لنفع آخر عام يعود على  واحد نآخاصة ذات مقابل مزدوج، فهي حتقق يف خدمة 

 .(2)"اجملتمع من جراء أدائها 
 التعريف الثاين: 

ا من األفراد مبناسبة ويف مقابل انتفاعهم جرب الرسم مبلغ من النقود تقتضيه الدولة أو غريها من األشخاص العامة، "      
 .(3)"خبدمة معينة تؤديها هلم، يرتتب عليها نفع خاص إىل جانب نفع عام 

                                                           
 .160محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص  (1 )
 .290، ص 2004مجدي شهاب، أصول االقتصاد العام، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية،  (2 )
 .112زينب حسين عوض هللا، مرجع سابق، ص (3 )
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 التعريف الثالث:
بناًء على قابل خدمة معينة ذات نفع عام تؤديها إليه مهلياة عامة يف يدفعه الفرد من النقود  ايقصد ابلرسم مبلغ"     

 .(1)الذي طلبها وكذلك اجملتمع ككل " اخلدمة يف نفس الوقت الفرديستفيد من هذه و طلبه، 
 التعريف الرابع:

مبلغ من النقود يدفعه الفرد على الدولة أو غريها من أشخاص القانون العام جربا مقابل انتفاعه يعرف الرسم أبنهه "      
 .(2)" إىل جانب نفع عام معينة تؤديها له ويرتتب عليها نفع خاص بهخبدمة 

 التعريف اخلامس:
الرسوم هي مورد مايل حتصل عليه الدولة ممن يكون يف حاجة إىل خدمة خاصة تتفرد الدولة أبدائها كالرسوم "      

القضائية اليت يدفعها من يطلب من الدولة إظهار حقه عن طريق القضاء، ورسوم تسيري سيارته ملن يطلب من الدولة 
 .(3)" العامة أو رسوم التسجيل ابجلامعةبتسيري سيارته ابلطرق االنتفاع 

 كخالصة القول:     
الفرد إىل الدولة أو غريها من أشخاص القانون العام جربا مقابل  هميكن تعريف الرسم أبنهه مبلغ من النقود يدفع     

 انتفاعه خبدمة معينة تؤديها له، ويرتتب عليها نفع خاص به إىل جانب النفع العام. 
 الرسم:خصائص اثنيا: 
 من هذا التعريف يتضح لنا أنه الرسم يتميز خبصائص هامة وهي على النحو التايل:      

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

 . (4)عينية موجودة يف االقتصاد املعاصر
إحدى اإلدارات واملرافق فالرسم مبلغ نقدي يدفع جربا مقابل احلصول على خدمة من جانب صفة اإلجبار للرسم:  .2

  تقدم بطلبه إلحدى اإلدارات ما زام جترب الفرد على دفعها إذا لإم تفرض بقواعد قانونية هلا صفة العامة، ولذلك جند الرسو 
 أو اهلياات العامة، ويكون حتديد قيمة الرسوم مبقتضى هذه القواعد القانونية.

                                                           
 .465، ص2000العربية، القاهرة، السيد عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، دار النهضة  (1 )
 .140، ص 1979، الجزء األّول، منشورات جامعة حلب، العامة ماليةالمحمد سعد فرهود، مبادئ  (2 )
 .60، ص 2003محمد الصغير بعلي، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  (3 )
 .465السيد عطية عبد الواحد، مرجع سابق، ص  (4 )
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 مخاطبني بقاعدة قانونية أمرة تلزمهاألفراد املوقد يصل اإلجبار يف دفع الرسوم إىل أقصى مداه وذلك عندما جند      
ابحلصول على اخلدمات اخلاصة من جانب إحدى اإلدارات العامة ودفع الرسوم املقررة على تلك اخلدمات ويسمى 

القانوين، واملثال على ذلك أن يلزم القانون األفراد ابلتنظيم اإلجباري ويف نفس الوقت ضرورة دفع  اإلجبار هنا ابإلجبار
 الرسوم مقابل ذلك.

ا اإلجبار يف الرسالت أخرى ال يصل ويف حا     فراد يلتزمون فقط بدفع الرسوم إذا ما نرى األم إىل املستوى السابق، وإمنه
 قرروا االنتفاع ابخلدمات اليت تؤديها املرافق العامة هلم وميكن أن يسمى اإلجبار هنا ابإلجبار املعنوي.

هيااهتا العامة، وقد تكون هذه  الفرد الرسم مقابل احلصول على خدمة من الدولة أو يدفعصفة املقابل للرسم:  .3
يف املنازعات ) الرسوم القضائية ( أو توثيق العقود  ما يتواله أحد املرافق العامة لصاحل األفراد، كالفصل العماخلدمة 

للفرد كاحلصول على رخصة قيادة أو جواز سفر أو براءة وشهرها ) رسوم التوثيق والشهر( أو امتيازا خاصا خاص مينح 
  تهاة  مهنته أو إشباع حاجاستعمال الفرد لبعض املرافق العامة استعماال يرتتب عليه يف الغالب تسيري مباشر  اخرتاع أو

 الربية والنهرية ) رسوم الطرق(.رسوم املوانئ ( وبعض الطرق العامة كاستعمال املوانئ واملطارات ) 
العامة، وهي الضرائب ه عن أهم مصادر اإليرادات يف الرسم أمهية خاصة نظرا لكوّنا متيز متثل هذه الصفة  صفة النفع: .4

 .وفقا ملا سنوضحه فيما بعد
وحده دون أن يشاركه فيها شخص آخر، وإن   فطالب اخلدمة يسعى من وراء ذلك إىل حتقيق منفعة خاصة تتعلق به     

كان ابإلضافة إىل النفع اخلاص، هناك نفع عام يعود على اجملتمع وعلى االقتصاد القومي يف جمموعة، ويف نفس الوقت 
د اجملتمع نتيجة استقرار احلقوق وتوفري العدالة بني أفراده، وينطبق ذات األمر على كافة املنافع اخلاصة اليت تعو  يستفيد

الرسوم على التعليم والتطعيم واستخراج رخصة القيادة وغريها واليت يقرتن فيها النفع اخلاص ابلنفع على األفراد مقابل دفع 
      .(1)العام الذي يعود على اجملتمع من نشاط املرافق العامة للتعليم والصحة واألمن...اخل

 املطلب الثاين: قواعد تقدير الرسم وفرضه:
 عند تقدير الرسوم وفرضها.الدولة ارات معتمدة تراعيها تبعاهناك     

 م:أوال: تقدير الرس
يفرض على بعض خدمات املرافق العامة إاله أنهه ليس من اليسري حتديد تستقل الدولة بتحديد قيمة الرسم الذي         

ه، وميكن أن ندخل يف االعتبار عند قواعد عامة تلتزم هبا السلطة العامة )الدولة( وهي بصدد تقدير الرسم الواجب دفع
 تقدير الرسم قواعد معينة تتمثل فيما يلي:

                                                           
 .105، 104، ص 2003سوزي عدلي ناشد، المالية العامة، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت، لبنان،  (1 )
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 وبني الرسم املقابل هلا: القاعدة األوىل: مراعاة التناسب بني نفقة اخلدمة املؤداة .أ
إىل أنه الغرض األساسي من املرافق العامة هو تقدمي اخلدمات الالزمة لألفراد وليس  وتستند هذه القاعدة أساسا     

    مقابل اخلدمة املمثل  ومن مث فال يوجد ما يستوجب أن يكون ،حتقيق الربح أي أنه الغرض منها ليس غرضا ماليا حبتا
   إيراداهتامباشرة هذه املرافق لنشاطها أن تزيد  يف الرسم أكرب من نفقة اخلدمة ومربر هذه القاعدة أنه ال يتحتم أن يرتتب

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

إىل بل تتعلق ببعض أنواع اخلدمات كالتعليم اجلامعي واخلدمات الصحية، ويرجع ذلك  ،وليست هذه القاعدة مطلقة     
يعود على اجملتمع ككل، ومن مث فإنه مقتضيات العدالة لنفع اخلاص نفعا عاما ا ابإلضافة إىلأنه طبيعة هذه اخلدمات متثل 

جملتمع ككل، عن طريق فرض الرسوم وبني ا نفقات هذه املرافق بني األفراد املنتفعني هبا ) دافعي الرسوم(تستوجب توزيع 
أبنواعها املختلفة، أضف إىل ذلك أنه تقليل مبلغ الرسوم يكون هبدف تشجيع األفراد على طلب مثل هذه  الضرائب

اليب هذه اخلدمات لضرورهتا من جهة ولنفعها العام من جهة أخرى، ويتم ذلك عن طريق عدم حتصيل مبالغ كبرية من ط
اد هلا كما هو احلال ابلنسبة للخدمات الصحية، بل قد مما قد ميثل عائقا يف سبيل طلب األفر   اخلدمات يف صورة الرسوم

م أي بدون دفع أي رسو  ،يصل األمر يف كثري من األحيان إىل أن تقوم الدولة بتقرير احلصول على هذه اخلدمات ابجملان
اخلاصة  على اإلطالق، كما هو احلال ابلنسبة للتطعيم خاصة ضد مرض شلل األطفال، فاملنفعة العامة هنا تفوق املنفعة

يف األمهية ويف حاالت أخرى جتعل الدولة طلب هذه اخلدمة إلزاميا على املواطنني بتقرير عقوبة خاصة على عدم طلبها  
 .كقيد املواليد يف السجالت املدنية

 اخلدمة املقابلة له. نفقةأن يكون مبلغ الرسم أكرب من  القاعدة الثالثة:ج. 
خلدمات ويكون الغرض منها إما حتقيق إيراد حايل للخزينة العامة، كما هو احلال ويتعلق هذا الوضع ببعض أنواع ا      

ابلنسبة لرسوم التوثيق والشهر العقاري، إذا زادت على نفقة املرفق القائم أبداء هذه اخلدمة زايدة ملموسة، وإما التقليل 
 االستحمام يف بعض الشواطئ.من إقبال األفراد على اخلدمة موضوع الرسم، كما هو احلال ابلنسبة لرسوم 

ة إاله رت م بصورة تفوق اخلدمة املقابلة له، فاعتربها البعض مبثابة ضريبة مستوقد اثر اجلدل حول الزايدة يف قيمة الرس     
 ملايل أو النظرية العامة للضريبةأنه هذا القول خيالف احلقيقة نظرا لالختالف الواضح بني الرسم والضريبة سواًء يف الفن ا

 ولذا فإنه زايدة قيمة الرسم ميكن تفسريها يف ضوء السياسة املالية اليت حتكم تقدير قيمتها والغرض منها.
وابلرغم من هذه القواعد، فإنه ذلك ال ينفي أنه الغرض من تقرير الرسوم هو غرض مايل بقصد احلصول على      

 من جانب اجلمهور. للدولة ملرافق العامةإيرادات للخزينة العامة، ابإلضافة إىل تنظيم سري استخدام ا
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 م:اثنيا: فرض الرس
يدفع جربا من األفراد إىل الدولة ويكون للدولة حق االمتياز على أموال املدين  كونه  م يتم ابالرتكاز علىوفرض الرس     

فإنه فرض الرسوم ال يتم ابإلدارة املنفردة للسلطة التنفيذية املتمثلة يف احلكومة وهياات الدولة ومرافقها ومبوجب ذلك 
العامة بل يستلزم رقابة السلطة التشريعية عليها ولذا فال بد من مرافقة السلطة التشريعية على فرض الرسوم وإن كان 

انون تعدد أنواع الرسوم وتعدد القواعد اليت تتبع يف تقديرها، ولذا فإنه فرضها ال يستلزم إصدار قانون، بل يتم بناًء على ق
السلطة التنفيذية تكون أقدر من غريها من سلطات الدولة على إجراء هذا التقدير، ومن مث تكفي القرارات اإلدارية 

ذه القرارات ابطلة لعدم فرضها وإال كانت ه ربهذه القرارات إىل قوانني جتواللوائح لفرض الرسوم شريطة أن تستند 
لضمان عدم إساءة احلق واحليلولة من مغاالة و التشريعية شرعيتها، واحلكمة من فرض الرسوم ترجع إىل ضرورة الرقابة 

 اإلدارة.
اليت تستلزم إصدار قانون فقد قلت أمهية الرسوم كمورد   وفرض الرسم هبذه الصورة يكون أيسر من فرض الضريبة     
يف أداء اخلدمات العامة، مما أدى إىل زايدة أمهية الضرائب كمورد سيادي، أضف إىل ذلك أنه الرسوم تفتقد دورها و مايل 

 عنصر املرونة والقرار الالزمني ألي نظام مايل حديث.
م من ذوي الدخول املنخفضة، البد أن حيدد القانون بعض الطوائف من الرسويف احلاالت احملدودة املتعلقة إبعفاء     

 لشروط العامة الواجب توفرها يف الشخص حىت يتمتع ابإلعفاء.ا
واستنادا إىل كافة هذه االعتبارات تضاءلت أمهية الرسم بل اجته التفكري املايل واالقتصادي حنو إلغائه، بشأن العديد      

   يث اختفاؤها كليةل أمهية الرسوم يف العصر احلدؤ داخل إقليم الدولة، وال يعين تضامن اخلدمات كانتقال السلع 
فمازالت األنظمة املالية احلديثة تستخدم الرسوم على خدمات املرافق العامة، خصوصا بعد ظهور العديد من املبتكرات 
احلديثة كاألقمار الصناعية واالنرتنت وغريها مما جعل الدولة تفرض رسوما على طاليب هذه اخلدمات كنوع من حتمل 

          .  (1)ا بواسطة الرسوم املفروضة عليهااملستهلكني جبزء من تكاليفه
   املطلب الثالث: تطور أمهية الرسوم:

احتلت الرسوم أمهية خاصة كمورد من موارد الدولة خالل القرون الثالثة السابقة على القرن العشرين، وكان مرجع      
للدولة املذهب الفردي بصورة مطلقة وغلبت مفهوم الدولة احلارسة على حتديد اخلدمات العامة اليت ينبغي ذلك لسيادة 
فالوظائف األساسية للدولة كانت حمصورة يف األمن والقضاء وكانت الدولة تعترب قيامها أبي خدمة أخرى النهوض هبا 

لذا فقد كانت تسمح لنفسها ابلتعامل مع املنتفعني بكافة لألفراد مبثابة عمل إضايف خيرج عن نطاق وظائفها املعتادة 
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حصلوا  نها يعادل يف قيمته ماانت تطالبهم أبداء مقابل عمثابة لسلوك املشروعات اخلاصة فكخدماهتا اإلضافية على حنو 
رة  طية تكاليف تلك اخلدمات بصو غيكلف تحنو  عليه من نفع خاص، كما كانت حترص على تقدير ذلك املقابل على

 كاملة.
رسوما هامة عن معظم اخلدمات اليت كانت تقدمها لألفراد مما جعل هذه متثل مصدرا  تفرضالدولة كانت وهكذا       

             لإليرادات العامة.   
ملذاهب اإليديولوجية ونتج عنه تطور مفهوم للدولة وإنتاجها ملبدأ التدخل يف احلياة ابالذي حلق  غريعلى أنه الت    

 االقتصادية كان ال بد وأن يؤثر على هذا الوضع املتميز للرسوم وعلى أمهيتها النسبية.
ابإلضافة إىل ذلك فقد اجتهت معظم الدول يف اآلونة األخرية لتجنب االعتماد على الرسوم كمورد أساسي نظرا      

ة، إذا تضاءلت حصيلتها بوجه عام ابملقارنة التطور فقدان الرسوم ألمهيتها النسبية السابق هذالعدم مرونتها وقد نتج عن 
حبصيلة املوارد العامة األخرى، كما تغريت أغراضها بصورة أساسية، فلان كانت هناك حاالت استثنائية تفرض فيها 
الرسوم ألغراض مالية حمصنة، إاله أن القاعدة العامة يف وقتنا احلاضر أن الدولة ال تلجأ لفرض الرسوم لتدعيم مواردها 

إسراف األفراد يف طلب خدماهتا دون ملالية بقدر ما تفعل ذلك لتنظيم أداء بعض املرافق العامة ألنشطتها وضمان عدم ا
ومن مث فقد أضحى من الطبيعي أن تتضاءل أمهيتها وأن تتحول الدول من االعتماد عليها   ،حاجة حقيقية لذلك

كمصدر رئيسي من مصادر التمويل لتعتمد على مصدر آخر يتميز مبرونة ومراعاته العتبارات العصر ونقصد بذلك 
    .    (1)الضرائب
 الرابع: التفرقة بني الرسم وبعض صور اإليرادات العامة األخرى: املطلب

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

 الفرق بني الرسم واإلاتوة: :أوال

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

وق سثل دول الض احملايدة هلا، هذا األمر ال تطبقه مجيع الدول بل البعض منها متبين مستشفى أو جامعة فتزيد قيمة األر 
 األوروبية املشرتكة.
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 أما الفرق بني الرسم واإلاتوة فيتمثل يف:
 مالك الرسم يدفع مقابل خدمة يطلبها الشخص مبحض إرادته أما اإلاتوة فتدفع بشكل إجباري من قبل الشخص .أ

 العقار. 
 قامت هبا الدولة.خدمة خاصة، أما اإلاتوة فتدفع مقابل خدمة عامة  الرسم يدفع مقابل .ب

 فتدفع ملرة واحدة.ج. الرسم يتكرر دفعه كلهما طلب الشخص اخلدمة، أما اإلاتوة 
 أما أوجه الشبه مابني الرسم واإلاتوة فيكمن يف ارتكازمها على العنصر املنفعة، فالرسم      

 (1)دة على مالك العقار.ئأما اإلاتوة فتعود ابملنفعة العامة العا يعود ابملنفعة اخلاصة على دافعه،

 الضريبة:و الفرق بني الرسم اثنيا: 

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

 ككل بصورة غري مباشرة.
أما الضريبة كأهم مصدر لإليرادات العامة فهي تفرض بدون مقابل، مسامهة من الفرد يف تغطية جانب من النفقات      

العامة، وترتبا على ذلك فإهن حتديد مقدار الرسم يتم عادة على أساس قيمة اخلدمة اليت حيصل عليها الفرد، بينما حتديد 
أو املالية لدافع الضريبة، فهناك اختالف واضح يف طبيعة كل من الرسم مقدار الضريبة يتم على أساس املقدرة التكلفية 

 والضريبة.
ابإلضافة إىل أن الرسم يفرض بناًء على قانون يف صورة قرارات أو لوائح إدارية، أما الضريبة فال تفرض إال بقانون      

 .(2)يصدر من السلطة التشريعية نظرا خلطورة هذه اإلدارة التمويلية

 الفرق بني الرسم والغرامة:اثلثا: 

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

 أما الفرق بني الرسم والغرامة فيكمن يف:
 للقانون. الغرامة تدفع بسبب خمالفة للقانون، الرسم يدفع دون وقوع خمالفة .أ
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 يطلبها الشخص ) تدفع جربا(، الرسم يدفع مقابل خدمة يطلبها الشخص.تدفع دون أن الغرامة  .ب
 ج. الغرامة ال تعود ابلنفع املباشر على الفرد ) مبثابة عقاب( الرسم يعود ابلنفع املباشر على الفرد.

 :العام الثمنو الفرق بني الرسم  رابعا:
      وضرورة إاتحة الفرصة لالنتفاع هبا يقصد ابلثمن العام ما يدفع مقابل خدمة تؤديها هياة عامة سواًء ألمهيتها       

 ، وبذلك يتميز إذا تركتها اهلياات العامة للمنشآت اخلاصةلالحتكار والبيع أبمثان مرتفعة من مجيع األفراد أو لكوّنا عرضة 
 

  .(1)بيع منتجاهتا من سلع وخدماتالعام عن الثمن اخلاص الذي حتصل عليه املشروعات اخلاصة عند  الثمن
تتميز بتحقيقها لنفع خاص  يدفع مقابل خدماتأما عن أوجه التشابه فهي حمدودة وتتمثل من جهة يف أن كالمها ف     

عنها رسوما ابملقارنة  وضوحا يف حالة اخلدمات املقرر عام للمجتمع، وإن كان عنصر النفع عام أكثرلطالبيها مقروان بنفع 
ابإلضافة لذلك فإنه قواعد تقدير كل منها متشاهبة إىل حد بعيد، وإن كانت  ،أمثاان عامة يف مقابلها ابخلدمات اليت يدفع

  الرسم فمن النادر يف جو املنافسة، أما يف حالة الدولة تلزم بثمن السوق يف حالة بيعها ملنتجات املشروعات اليت تعمل 
على حتديد الدولة لقيمته إذا يتعلق األمر عادة خبدمات يعجز القطاع اخلاص على توفريها ومنافسة الدولة أن يؤثر السوق 

 يف تقدميها.

 أما عن أوجه اخلالف بينهما فباإلضافة ملا أوردانه خيتلف الثمن العام عن الرسم من أوجه ثالثة:     

يتضمنها كل منها ففي حني يبدو اإلكراه واضحا يف طلب فهما خيتلفان من حيث درجة اإلجبار اليت  الوجه األّول:
معظم اخلدمات اليت حتصل منها الرسوم، وإن اختلفت درجاته بني إكراه معنوي وإكراه قانوين، فإنه الثمن العام غالبا 

اضل بني منتجات املشروعات العامة ومثيالهتا ما يدفع مبحض اختيار املشرتي الذي يستطيع يف حاالت معينة أن يف
من إنتاج املشروعات اخلاصة، واحلالة الوحيدة اليت تثور بشأّنا شبهة اإلكراه ابلنسبة للثمن العام هي حالة االحتكار 

 ومعروف أنه اإلكراه ينحصر فيها يف النطاق املعنوي وال ينسحب البتة ملستوى اإلكراه القانوين.  املايل

شروع بقرار إداري من امل بينما يفرض الثمن العامأّنما خيتلفان اثنيا من حيث طريقة فرضهما، إذا كما لثاين: الوجه ا
بفرض بناء على قانون مراعاة ملا يتضمنه من جرب وإكراه لألفراد على حنو ما فإنه الرسم  العام املنتج للسلع واخلدمات

 رأينا.
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فإّنما خيتلفان من حيث مستقبل كل منهما أمهيته ابلنسبة كمورد من موارد الدولة فبينما تتجه إيرادات الوجه الثالث: 
أمالك الدولة اخلاصة للتزايد نتيجة تعاظم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية وحنو املشروعات العامة االقتصادية فإنه أمهية 

لتقدمي العديد من اخلدمات العامة بدون مقابل أو مبقابل رمزي لة واجتاهها الرسوم يف تراجع مستمر نظرا لتغيري مفهوم الدو 
         .(1)على النحو السابق شرحه
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 خالصة الفصل:

لتطرق إىل تعريفها وحتديد ابحاولنا تسليط الضوء على املفاهيم العامة للضريبة والرسوم من خالل هذا الفصل      
 الدولة إليها وكذا أهدافها وآاثرها االقتصادية.اخلصائص اليت متيزها عن ابقي الوسائل املالية اليت قد تلجأ 

قدرته على الدفع وليس مية حتصل من طرف األشخاص كل بقدر نستنتج أن الضريبة فريضة إلزامية وليست اختيار      
وهي تعترب من اإليرادات العادية اليت حتصل  ،العامة اليت تقدمها احلكومة لألفراد شعبهابقدر استفادته من اخلدمات 

   املكلف ال يستطيع وضع إجراءات ردعية حىت وتعمل على  وابنتظام من طرف املكلفني هبا،دورية عليها الدولة بصفة 
 العامة. أن يتهرب من أدائها لصندوق اخلزينة ألّنا تساهم يف تغطية نفقات الدولة

واليت  ،اليت حتصل عليها الدولة مقابل تقدميها خدمات خاصة لألفرادومتثل الرسوم النوع الثاين من اإليرادات      
 .حيصلون عليها من املرافق العامة

كما أنه ميكن أن نستنتج من هذا الفصل أبن   ،حيث كانت متثل يف العصور الوسطى أمهية كبرية تفوق الضرائب     
وذلك للحصول على خدمة خاصة ذات  ،لغ من النقود يدفعه الفرد جربا إىل الدولة أو إحدى اهلياات العامةبالرسم م

ن جراء مزدوج، فهي حتقق يف آن واحد نفعا خاصا ملن يستمتع هبا ابإلضافة لنفع آخر عام يعود على اجملتمع م مقابل
   .هاأدائ
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 متهيد: 

منذ بروزها القضية فكرية، فهي عملية متعددة  اجلوانب و متشابكة األبعاد لقد تعددت مفاهيم التنمية االقتصادية      
سواء يف دراساهتم النظرية أو التطبيقية كما أن احلكومات  االقتصاديني اهتمامومنذ هناية احلرب العاملية الثانية وهي موضع 

الوطنية اليت جاءت يف البلدان النامية بعد حصوهلا على االستقالل السياسي،جعلت من أوىل أهدافها حتقيق تنمية 
ملستوايت بقضااي التنمية على ا ، ومل يقتصر االهتمامسريعة عن طريق تصميم اخلطط القصرية والطويلة املدى اقتصادية

أّن حصيلة  يف مؤمترات األمم املتحدة، غري مكاان ابرزا على املستوى العاملي  الوطنية فقط بل أيضا احتل االهتمام هبا
جتارب التنمية يف دول العامل الثالث يف العقود املاضية مل تكن عند اآلمال املعقودة عليها، لكن لطاملا اعرتضت هذه 

دون السري اجليد هلا ووقعت أمام حتقيق األهداف املرجوة من عملية التنمية، كما أّن حالت الربامج التنموية عدة عقبات 
للضريبة دور مهم يف متويل التنمية االقتصادية ونظرا لكل هذا سنتناول التنمية االقتصادية من كل جوانبها إذا قمنا بتقسيم 

التنمية االقتصادية وأخريا تناولنا يف املبحث الثاين: هذا الفصل إىل مبحثني حيث خصصنا املبحث األول: عموميات عن 
 آاثر الضريبة على التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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 التنمية االقتصادية: حولل: عموميات املبحث األو   

ورجال البحث  لقد أصبحت مشكلة التنمية االقتصادية منذ هناية احلرب العاملية الثانية الشغل الشاغل لالقتصاديني     
 العلمي، كما أصبحت القضية األساسية املتداولة سواًء على النطاق احمللي يف الدول املختلفة أو على النطاق الدويل.

يرجع هذا االهتمام هبذه املشكلة إىل التغريات السياسية اليت حدثت بعد احلرب العاملية الثانية وكذا تطور الفكر     
 االقتصادي.

 مفهوم التنمية االقتصادية، أمهيتها، أهدافها:األو ل:  املطلب

سنتعرض يف هذا املطلب إىل مفهوم التنمية االقتصادية وهذا من خالل ذكر خمتلف التعاريف اليت جاء هبا بعض     
 االقتصاديني مث حناول التعرف على أمهية ابإلضافة إىل احلديث عن أهداف التنمية االقتصادية.

 التنمية االقتصادية: أوال: مفهوم

قدمت تعاريف خمتلفة للتنمية االقتصادية، والسبب اختالف وجهات نظر املختصني والباحثني يف هذا اجملال وهناك      
 عدة تعاريف نذكر منها:

 التعريف األو ل:  .1
 .(1)"لفرد لفرتة طويلةاهلادفة إىل بناء آلية  اقتصادية ذاتية تضمن زايدة حقيقية لدخل ااإلجراءات  " هي جمموعة     

 التعريف الثاين:  .2
عملية حتسني النواحي املادية ويف جمال الرفاهية االجتماعية واليت يرفع مبوجبها الدخل القومي احلقيقي خالل فرتة  "     
 .(2)زمنية

 التعريف الثالث: .3
أبعاده مبقياس عملية يف امليدان  " يقصد ابلتنمية االقتصادية النمو املدروس على أسس عملية والذي قيست    

 .(3)االقتصادي"
 

                                                           
 .14، ص 1997 -1996دقجي، التنمية االقتصادية، املطبعة اجلديدة، واعبد الرحيم ب( 1 )
 .1996، 02، عدد 06عمار عوابدي، عالقة التنمية اإلدارية ابلتنمية االقتصادية، جملة إدارة، جملد  (2 )
 . 23، ص2008، طبعة الطيب داودي، إلسرتاتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية، دار الفجر للنشر والتوزيع، اجلزائر (3 )
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 التعريف الرابع: .4
التنمية االقتصادية هي الزايدة يف مستوى املعيشة لدولة ما، بنمو مدروس أي االنتقال من اقتصاد ضعيف         "     

 .(1)"إىل اقتصاد متطور
 التعريف اخلامس: .5

عبارة عن عملة حتول من أوضاع اقتصادية واجتماعية قائمة وموروثة وغري مرغوب فيها إىل أوضاع أخرى  هي"     
 .(2)"مستهدفة وأفضل منها قبل حدوث التنمية

 التعريف السادس: .6
 "(3)وتنمية القطاعات االقتصادية املختلفة.  " هو العمل على زايدة الدخل عن طريق توسيع    

 التعريف السابع: .7
هي املراحل اليت مير هبا اجملتمع كمرحلة اجملتمع التقليدي، مرحلة التأهب، مرحلة االنطالق، مرحلة النضوج ومرحلة "     

 ".(4) االستهالك الواسع
تعريف للتنمية االقتصادية: " هي عملية نقل االقتصاد القومي من  وكخالصة القول نستنتج من التعاريف سالفة الذكر    

حالة ختلف إىل حالة تقدم، أو مبعىن أدق هي عملية االنتقال من الوضع االجتماعي املتخلف إىل الوضع االجتماعي 
  املتقدم وهذا االنتقال يعين تغريا جذراي وجوهراي يف وسائل اإلنتاج املستخدمة"

ويعرفها ماير " أبهّنا عملية عديدة وخمتلفة كما هو الشأن ابلنسبة للتخلف فليس هناك تعريف حمدد هلا للتنمية تعريفات 
 (5)يزداد خالهلا الدخل القومي احلقيقي خالل فرتة زمنية معينة"

متوسط نصيب  ابلنسبة للنمو االقتصادي كان تعريفه كما يلي: " هو معدل الزايدة يف الناتج القومي اإلمجايل أو يفأما     
 الفرد منه ولو كان مصدر الزايدة قطاعا واحدا من قطاعات االقتصاد ".

 

 

 

                                                           
)1( Unarticle de wikipdui, lencyclopedie libre, www.kwaite, com/ ab7oth/show, php...28,14/03/2015 
10 30: . 

 .68، ص 1970حممد زكي الشافعي، التنمية االقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2 )
 .16، الطبعة األوىل، ص 1979أمحد، دنيا اإلسالم والتنمية االقتصادية، دار الفكر العريب، بريوت،  د. شوقي (3 )
 .23، ص 1969حممد العماري، التنمية االقتصادية والتخطيط، مطبعة دار احلياة، دمشق،  (4 )
 .18، ص 1964ن، ماير، التنمية االقتصادية، اجلزء األّول، ترمجة د. عبد هللا صائغ، مكتبة لبنا (5 )

http://www.kwaite/
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 اثنيا: أمهية التنمية االقتصادية:
 :(1)تتجلى يف العنصرين التالينيإّن أمهية التنمية االقتصادية      

 املتقدمة: أوال: التنمية وسيلة لتقليص الفجوة االقتصادية والتقنية بني الدول النامية والدول
 .قدمةمن أجل تقليص حدة الفجوة االقتصادية والتقنية املوجودة بني الدول املت    

تنمية اقتصادية واجتماعية للنهوض والسري بركب الدول املتقدمة ويف قدمة والدول النامية، جيب على هذه األخرية حتقيق 
لى حّدة هذه الفجوة حيث ميكن حصرها يف اجملموعتني هذا اإلطار البد أن نشري إىل جمموعة من العوامل اليت تساعد ع

 اآلتيتني:

 اجلانب االقتصادي وهي تتمثل يف:متس هذه العوامل  جمموعة العوامل االقتصادية: .1
 التبعية االقتصادية للخارج. -
 سيادة منط اإلنتاج الواحد. -
 ضعف البنيان الصناعي. -
 ضعف البنيان الزراعي. -
 نقص رؤوس األموال. -
 البطالة وخاصة البطالة املقنعة. انتشار -
 اخنفاض متوسط دخل الفرد ومستوى املعيشة. -
 املنشأة وعدم كفاءة اجلهاز احلكومي.سوء إدارة  -
 استمرارية أزمة املديونية اخلارجية. -
 ضعف اجلهاز املصريف يف تعبئة االدخار. -
 جمموعة العوامل غري االقتصادية: .2

 وهي بدورها تتمثل يف: غري االقتصاديهذه العوامل اجلانب ومتس 

 اهلائلة.الزايدة السكانية  -
 املستوى الصحي. اخنفاض -

                                                           
 2000 زيروين مصطفى، النمو االقتصادي واسرتاجتيات التنمية حالة اقتصادايت دول جنوب شرق آسيا، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، (1 )

 .14ص
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 سوء التغذية. -
 اخنفاض مستوى التعليم. -
 ارتفاع نسبة األمية. -

هذه العوامل بنوعيها تدرجييا، وذلك بتبين رؤية وإسرتاتيجية البلدان النامية العمل على جتاوز وعليه جيب على         
 حقيقية لتضيق الفجوة بينها وبني الدول املتقدمة. حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مدروسة وواضحة من أجل

 اثنيا: التنمية أداة لالستقالل االقتصادي:
، فحول البلدان النامية على تغالل االقتصادي وليس على تبعيتهتقوم على االسال بد أن  احلقيقيةإّن التنمية      

القضاء على حالة التبعية خاصة يف حالة ازدايد املشروعات اليت تقيمها هذه الدول بعد االستقالل السياسي ال يعين 
االستقالل، واليت حتتاج فيها إىل التعامل التكنولوجي واملايل مع الدول املتقدمة، األمر الذي يزيد ويعمق من روابط تبعية 

هليكل االقتصادي للدولة وذلك إبحداث تنمية الدول النامية، ومن أجل التخلص من هذه التبعية ال بد من تغيري ا
 .(1)حقيقية تعتمد على الذات ابستغالل املوارد املتاحة يف الدولة استغالال صحيحا وكامال

 اثلثا: أهداف التنمية االقتصادية:
ن دولة تسعى كّل دولة إىل رفع مستوى معيشة سكاهنا وليس هناك من شك أّن أهداف التنمية االقتصادية ختتلف م     

أهداف أساسية ألخرى ويعود ذلك إىل ظروف الدولة وأوضاعها االجتماعية واالقتصادية وحىت السياسية، ولكن هناك 
 :(2)تسعى إليها الدول النامية يف خططها اإلمنائية، وميكن حصر أهم هذه األهداف األساسية كاآليت

 :زايدة الدخل القومي احلقيقي:1
تعترب زايدة الدخل القوي من أول أهداف التنمية االقتصادية يف الدول النامية بل من أهم األهداف على      

، فمعظم الدول النامية تعاين من الفقر واخنفاض مستوى معيشة سكاهنا وزايدة منو سكاهنا بشكل كبري وال (3)اإلطالق
مع إحداث تغريات (4)ي  خاصة إذا حتققت زايدة الدخل سبيل للتخلص من هذه املشاكل إال بزايدة الدخل احلقيق

 عميقة وهيكلية يف البنية االقتصادية.

                                                           
 .54، ص 1997حريب حممد عريفات، مقدمات يف التنمية االقتصادية، عمان، دار الكرمل،  (1 )
 .84، 83، ص 1980مدحت العقاد، مقدمة يف التنمية والتخطيط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  (2 )
 .536، ص 1988ة، يكامل بكري، مبادئ االقتصاد، املكتبة االقتصادية، الدار اجلامع  (3 )
 .9، 8، ص 2009شر والتوزيع، وليد اجليوشي، أساسيات يف التنمية االقتصادية، دار جليس السالم الزمان للن (4 )
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إّن زايدة الدخل القومي احلقيقي يف أي بلد من بلدان حتكمه بعض العوامل كمعدل الزايدة يف السكان واإلمكانيات      
إىل العمل على املادية والتكنولوجية املالئمة لتلك الدول، فكلما كان معدل الزايدة السكان كبريا كلما اضطرت الدولة 

جات األساسية للزايدة السكانية، ولكن هذه الزايدة يف الدخل املرتبطة إبمكانيات  حتقيق نسبة أعلى يف داخلها لتلبية احلا
الدولة املادية، فكلما كان هناك توفر يف رؤوس األموال وكفاءات بشرية يف تلك الدول كلما أمكّن حتقيق نسبة أعلى 

   .(1)للزايدة يف الدخل القومي احلقيقي

 : رفع مستوى املعيشة:2

حتقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بني األهداف اهلامة اليت تسعى التنمية االقتصادية إىل حتقيقها يف الدول يعترب      
وحتقيق  ،املتخلفة اقتصاداي، ذلك أنه من املتعذر حتقيق الضرورات املادية للحياة من مأكل وملبس ومسكن وغريها

 كان وبدرجة كافية لتحقيق مثل هذه الغاايت.مستوى مالئم للصحة والثقافة، ما مل يرتفع مستوى معيشة الس

فالتنمية االقتصادية ليست جمرد وسيلة لزايدة الدخل القومي فحسب، وإمنا هي أيضا وسيلة لدفع مستوى املعيشة      
    بكل ما يتضمنه هذا التعبري من معىن، ذلك أن التنمية االقتصادية إذا وقفت عند زايدة يف الدخل القومي، فإن هذا 
قد حيدث فعال، غري أن هذه الزايدة قد ال تكون مصحوبة أبي تغيري يف مستوى املعيشة، وحيدث ذلك عندما حتدث 

 زايدة يف السكان أكرب من زايدة يف الدخل القومي، أو عندما يكون نظام توزيع هذا الدخل خمتال.

زايدة يف متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل  فزايدة السكان بنسبة أكرب من الدخل القومي، جتعل من املتعذر حتقيق    
     ومن مثة اخنفاض مستوى املعيشة كذلك احلال لو أن نظام توزيع هذا الدخل كان خمتال، وما حيدث يف هذه احلالة هو 
 أن معظم الزايدة اليت حتققت يف الدخل القومي، تكون لصاحل طبقة معينة من اجملتمع وهي الطبقة املسيطرة على النشاط

 على حاله إن مل ينخفض.األكرب من اجملتمع  االقتصادي، وبذلك يظل مستوى معيشة اجلزء

      لذا فإن هدف رفع مستوى املعيشة هو من أهم األهداف اليت جيب أن تعمل التنمية االقتصادية على حتقيقها      
      رب مقياس للداللة على مستوى معيشة واليت تقوم بتنمية مواردها يف الوقت احلاضر، ولعل أقيف الدول املتخلفة، 

هذا الفرد، هو متوسط ما حيصل عليه من الدخل، فكلما كان هذا املتوسط مرتفعا، دل ذلك على ارتفاع مستوى 
 املعيشة، وابلعكس كلما كان منخفضا كلما دل ذلك على اخنفاض مستوى املعيشة.

                                                           
 .64، ص 1986حممد عبد العزيز عجيمة، صبحي اتدريس قريصة، مذكرات يف التنمية والتخطيط، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  (1 )
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   خل القومي فحسب، بل جيب أن ترتبط هذه الزايدة بتغريات وحتقيق هذا اهلدف ال يقف عند خلق زايدة يف الد     
يف هيكل الزايدة السكانية من جهة، وطريقة توزيع الدخل القومي من جهة أخرى، لذا جيب العمل على وقف النمو 

قيق نظام كما جيب السعي إىل حت  ،املتزايد يف عدد السكان نسبيا ابلتحكم يف معدل املواليد واهلبوط به إىل مستوى مالئم
 .عادل لتوزيع الدخل القومي بني السكان

 : تقليل التفاوت يف الدخول والثروات:3

هذذا اهلذذدف مذن األهذذداف االجتماعيذة للتنميذذة االقتصذادية، حيذذث مذد أنذذه يف معظذم الذذدول املتخلفذة ورغذذم اخنفذذاض       
الذدخول والثذروات، إذ حتصذل طبقذة صذغرية مذن الدخل القومي واخنفاض متوسط نصذيب الفذرد منذه، تفذاوات كبذريا يف توزيذع 

 أفراد اجملتمع على حصة كبرية من هذه الثروة.

ومثل هذا التفاوت يف توزيع الثروات والدخول يؤدي إىل إصابة اجملتمع أبضذرار جسذيمة، حيذث يعمذل علذى تذردده بذني      
البا ما يؤدي إىل اضطراابت فيمذا ينتجذه اجملتمذع ومذا حالة من الغىن املفرط، وحالة من الفقر املدقع، هذا ابإلضافة إىل أنه غ

يسذذتهلكه، وكلمذذا زاد هذذذا االضذذطراب كلمذذا كذذرب اجلذذزء املعطذذل يف رأنذذال اجملتمذذع، ذلذذك أن الطبقذذة الذذيت تسذذتحوذ علذذى كذذل 
وهذذي  ،الثذذروات ومعظذذم الذذدخول، ال تنفذذق يف العذذادة كذذل مذذا حتصذذل عليذذه مذذن أمذذوال بسذذبب صذذغر ميلهذذا احلذذدي لالسذذتهالك

عادة تكتنز اجلزء األكرب مما حتصل عليه من دخول بعكس الطبقذة الفقذرية الذيت يذدفعها ارتفذاع ميلهذا احلذدي لالسذتهالك إىل 
 إنفاق كل ما حتصل عليه من أموال.

حيث أن اجلذزء الذذي تكتنذزه الطبقذة املوسذرة يذؤدي يف األجذل الطويذل إىل ضذعف قذدرة اجلهذاز اإلنتذاجي، وزايدة تعطيذل     
ل، لذا فليس من املستغرب أن يعترب تقليل التفاوت يف توزيع الدخول والثروات من بني األهذداف اهلامذة الذيت جيذب أن العما

 تسعى التنمية االقتصادية إىل حتقيقها.

  تعديل الرتكيب النسيب لالقتصاد القومي:: 4

تعديل الرتكيب النسيب االقتصادي القومي، وتغيري من بني األهداف األساسية للتنمية االقتصادية يف البلدان املتخلفة      
طابعه التقليدي، ففي هذه البلدان تغلب الزراعة على البنيان االقتصادي، فهذا القطاع هو جمال اإلنتاج ومصدر العيش 
للغالبية العظمى من السكان، كما أن هذا القطاع يعترب األهم من بني القطاعات األخرى كمصدر من مصادر الدخل 

 لقومي.ا



 .ةياالقتصاد يف التنمية ائب والرسوم مسامهة الضر                                               لفصل الثاين:      ا
 

 

40 

وسيطرة هذا القطاع على اقتصادايت هذه البلدان جيعلها تتعرض لكثري من التقلبات االقتصادية الشديدة نتيجة     
فإذا حدث وأن حصلت زايدة يف احملصول الزراعي أو ارتفعت أسعاره يف األسواق العاملية، فإن  ،تقلبات اإلنتاج واألسعار

واج، أما إذا حدث العكس وحصل اخنفاض يف احملصول نتيجة العوامل الطبيعية  ذلك يعين حصول موجة من االنتعاش والر 
     كاخنفاض مياه الري أو حىت تدهور أسعاره يف األسواق العاملية أدى ذلك إىل انتشار الكساد والبطالة يف هذه البلدان. 

ا على ما تنشده من هدوء وهكذا نالحظ أن سيطرة الزراعة على اقتصادايت الدول املتخلفة، يشكل خطرا جسيم
       واستقرار من جمرى حياهتا االقتصادية، لذا فإن التنمية االقتصادية جيب أن تسعى إىل التقليل من سيطرة الزراعة 
على االقتصاد القومي، وإفساح اجملال للصناعة لتلعب دورها إىل جانب بقية قطاعات االقتصاد القومي األخرى، وبذلك 

التقلبات اليت تصيب النشاط االقتصادي، نتيجة سيطرة الزراعة عليه، أو على األقل تضمن التخفيف تضمن القضاء على 
 من حدهتا.

لذا فإنه على القائمني أبمر التنمية االقتصادية يف الدول املتخلفة اقتصاداي ختصيص نسبة معتربة من موارد البالد      
وذلك حىت يضمنوا القضاء على  اء ذلك إبنشاء صناعات جديدةاملخصصة للتنمية االقتصادية للنهوض ابلصناعة سو 

 .(1)اليت تثريها سيطرة الزراعة على النشاط االقتصادياملشاكل العديدة 

 املطلب الثاين: متطلبات ومؤشرات التنمية االقتصادية:

 تتطلب التنمية االقتصادية توفر عدة مستلزمات ومؤشرات:     

 التنمية االقتصادية: أوال: متطلبات

مما ال شك فيه أّن هناك شروط معينة جيب توفرها لتحقيق التنمية االقتصادية متس كّل من اجلوانب االقتصادية     
االجتماعية، والسياسة كافة مع الرتكيز على اجلانب االقتصادي بشكل خاص كونه احملور األساسي للتنمية ومن أهم 

 ما يلي: متطلبات التنمية االقتصادية 

 جتميع رأس املال: .1
يشري معظم االقتصاديني إىل أمهية عملية التجميع الرأنايل لتحقيق التنمية، هذه العملية يتطلب وجودها حجم      

توفري املوارد ألغراض االستثمار بدال من توجيهها حنو جماالت  همناسب من االدخارات احلقيقية حبيث يتم من خالل
االستهالك، وكذلك وجود قدر ممكن من االدخارات النقدية الالزمة لتمويل هذه االستثمارات ذلك أّن عملية توفري 

                                                           
يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر  موسى ولد الشيخ، البنوك التجارية ودورها يف التنمية االقتصادية، مذكرة احلصول على شهادة املاجستري (1 )

 .38، 37، ص 2004 -2003
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قد اتم املرونة  املوارد املالية ووجود ادخارات وتوفر أجهزة ومؤسسات متويلية تتوىل ذلك ال تكفي حىت إذا توفر عرض ن
إلقامة استثمارات ما مل تتوفر املوارد احلقيقية املتمثلة يف املوارد اخلام، والقدرات البشرية واملستلزمات املادية األخرى الالزمة 

ذلك فإّن التوسع النقدي سيكون قد خلق حالة التضخم النقدي بدال       من إلقامة االستثمارات، ويف حالة عدم توفر 
يف توليد استثمارات يف االقتصاد إذا من املهم أن تقاس وتعرب عن املوارد اليت ينبغي استخدامها يف إطار برامج اإلسهام 

    .  (1)التنمية
 املوارد الطبيعية: .2

فهناك من يرى أبّن املوارد الطبيعية تلعب  اختالف االقتصاديني حول أمهية املوارد الطبيعية يف إطار عملية التنمية،     
ويربطون بني حتقيق النمو يف بعض األقطار املتقدمة مثل: املرتا، فرنسا، أملانيا  ،(2)دورا حانا أساسيا يف عملية التنمية

أمريكا، ووفرة املوارد الطبيعية ال تلعب دورا حانا يف حتقيق التنمية رغم أهّنا ميكن أن تساعد على ذلك وهناك بعض 
حال ميكن القول أبّن املوارد  وعلى كلّ  ،(3)تقدم رغم افتقارها النسيب للموارد الطبيعيةاألقطار استطاعت أن حتقق حالة ال

للتنمية وخصوصا يف املرحلة األولية للتنمية إذا مت استغالهلا بشكل جيد كلما كان ذلك حافزا وعامال  الطبيعية املهمة
ضح يف هذا اجملال هو تقدم مساعدا على النمو والتطور ألّن املوارد الطبيعية ال ميكن أن تعترب قيدا على التنمية واملثال الوا

      .(4)ن دون االعتماد على توفر املوارد الطبيعيةالياابن اقتصاداي وكذلك بعض البلدان األخرى م
 املوارد البشرية: .3

ذلك إمّنا اجتماعية كّل وقيم وأفكار ومؤسسات وأنظمة وعالقات إّن ما يعيشه اإلنسان هو أعراف وتقاليد      
أم اإلنتاجية كانت حيث أّن املشروعات اإلمنائية ووجدانه وشىت جهوده ميارس آاثره اجلذرية والتكوينية على تفكريه 

يتصدر قيام تنمية حقيقية لإلنسان، ويف هذا املعىن يقول  فإّن معىن ذلك كله أّن  جهد إنساينخدمية هي يف النهاية 
 وأنّ والثقة واالتصال السهل أّن العالقات الصناعية تفرتض حميط انعم من االحرتام املتبادل  »" كونيت ابلودنج ": 
االجتماعية والنفسية اليت تربطها، ولو فرضنا مجاعة من ميكن أن توجد دون هذه الروابط ال  السوق وأّن السوق 

اس االقتصاديني فقط فإنّه يستحيل عليهم أن يتاجروا فيما بينهم، ويرتتب على ذلك جيند البعد االجتماعي حبيث الن

                                                           
 .225، ص 2006فليح حسن خلف، التنمية والتخطيط االقتصادي، عمان، عامل األكتب احلديث،  (1 )
 .140، ص 2007مدحت القريشي، التنمية االقتصادية، األردن، دار وائل،  (2 )
 .188فليح حسني خلف، مرجع سابق، ص  (3 )
 .141مدحت القريشي، مرجع سابق، ص  (4 )
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بعملية غربلة جذرية للقيم والعادات والعالقات االجتماعية مع  يصبح عنصرا مؤداي للجهد اإلمنائي وذلك ابلقيام
 «(1)تنحية السيئ منها والرديء، واإلبقاء على الطيب واجليد والعمل اجلاد على تطويره وتنميته بصفة مطردة.

 التكنولوجيا:  .4

البحث العلمي يف تطوير أساليب جيري تعريف التكنولوجيا على أساس أهّنا اجلهد املنظم الرامي الستخدام نتائج        
أداء العمليات اإلنتاجية ابملعىن الواسع الذي يشمل اخلدمات واألنشطة اإلدارية، وذلك هبدف التوصل إىل أساليب 

 :(2)جديدة يفرتض فيها أهّنا أجدى للمجتمع وتربز أمهية التكنولوجيا بكوهنا تساهم يف

القدر املتاح من املوارد الطبيعية املوجودة عن طريق اكتشاف وإضافة موارد جديدة، أو من خالل ابتكار وسائل  زايدة  .1
 موجود من موارد طبيعية.هو فعالة وأكثر قدرة على الكشف عما 

نتفاع إضافة استخدامات جديدة للموارد االقتصادية تسمح بزايدة القيمة االقتصادية للموارد، أو زايدة درجة اال .2
 االقتصادي منها.

 زايدة إنتاجية املوارد املوجودة، يف حتقيق االقتصاد لالستخدام املوارد املتاحة يف العمليات اإلنتاجية. .3
الكلف وما إىل ذلك ورغم أمهية التكنولوجيا تقليل نوعية و وحتسسن ال اإلنتاجاكتشاف طرق إنتاج جديدة تتيح زايدة  .4

هناك تفاوات واضحا يف مستوايت التطور التكنولوجي بني الدول حيث تستحوذ الدول   يف إطار عملية التطور، إاّل أنّ 
املتقدمة على معظم مضامني هذا التطور ومعطياته، يف حني ال متلك الدول النامية مثل ذلك، وكنتيجة لذلك أصبحت 

لقي ما متنحه الدول املتقدمة هلا الدول املتقدمة هي املصدر أساسي للتكنولوجيا حيث يقتصر دور الدول املتخلفة على ت
من تكنولوجيا بدون أن حتدث تكيفا أو تطور فيها على األغلب وأدى ذلك ابلتايل إىل أن متثل التكنولوجيا أداة التبعية 

 الرئيسية يف الوقت احلاضر.

 

 

 

 

 
                                                           

 .329،  2006شوقي أمحد دنيا، املدخل احلديث إىل علم االقتصاد، ال يوجد بلد النشر، دار الكتاب احلديث،  (1 )
 .244فلح خلف حسني، مرجع سابق، ص  (2 )
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 اثنيا: مؤشرات التنمية االقتصادية:
سياسية للبلدان املختلفة يعيننا يف استشراف معامل الطريق إىل مؤشرات العوامل االقتصادية واالجتماعية والإّن معرفة      

   التنمية.
  أوال: العوامل االقتصادية:

 :(1)من السمات االقتصادية اليت تشري إىل مفهوم التنمية وتعترب عن مؤشراهتا نذكر ما يلي     
 املعدل السنوي لنمو السكان: .1

عدد السكان املوجودين فعال يف منطقة معينة ويف وقت معني يلعب معدل خصوبة املرأة والثقافة دورا مهما يف  يشري     
 ارتفاعه واخنفاضه.

 نصيب الفرد من الناتج احمللي: .2
الثالثة اليت تبني عليها دليل التنمية البشرية، هو حصيلة قسمة جمموع الدخل القومي لبلد ما  دلةهو أحد األ     
عدد سكانه وهو رغم أمهيته غري صادق يف احلكم خيتلف البلد أو تقدمه خاصة بلدان تنعم بفئة قليلة من  على

 أهاليها من خرياهتا.
 العاطلون عن العمل ومعدل البطالة:  .3

هم األشخاص الذين ال يعملون واحملتاجني حاليا للعمل والذين يلتمسون العمل أو الذين اختذوا خطوات حمددة      
 للحصول على عمالة أبجر أو لكي يزاولوا عمالة ذاتية.

 العمالة حسب النشاط االقتصادي: ) القوة العاملة ونسبتها يف الزراعة والصناعة واخلدمات(: .4
هي مجع العاملني أبجر أو يعملون حلساهبم اخلاص يف القطاعات الثالث: الزراعة والصناعة واخلدمات، تقاس      

لتخلف، نسبة العاملني يف قطاع اخلدمات، تشري الزراعة إىل الفالحة والصيد، ونعين ابلصناعة البلدان ابلتقدم  وا
والتحويلية والبناء، أما اخلدمات فتشمل التجارة واملطاعم والفنادق والنقل التعدين والعمل يف احملاجر والصناعة 

 والذتأمني واالتصاالت واخلدمات العقارية واالجتماعية.
  السلع واخلدمات:اإلرادات من  .5

هي قيمة السلع واخلدمات السوقية املشرتايت من العامل مبا يف ذلك قيمة البضاعة والشحن والتأمني والنقل والسفر 
 وغري ذلك من اخلدمات.

                                                           
 .40 -39، ص 2006إبراهيم حسني العسل، التنمية يف الفكر اإلسالمي، لبنان،  (1 )
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 اثنيا: العوامل االجتماعية:

فيات يعين طفل من السكان، فارتفاع معدل الو  1000من السكان: عدد الوفيات لكّل  1000عدد الوفيات لكّل  .1
 تخلف.الصفات هذه ، وكّل عدم كفاية اخلدمات الصحية، وعدم كفاية الغذاء وسوء التغذية

معدل توقع احلياة عند امليالد: أي متوسط عمر الفرد، فكلما زاد املعدل دّل ذلك على درجة من التقدم االقتصادي  .2
 وكّلما اخنفض املعدل دّل ذلك على درجة من التخلف االقتصادي.

توجد مؤشرات عديدة أخرى نذكر من بينهم عدد األفراد لكّل طبيب وعدد األفراد لكّل سرير املستشفيات  كذلك .3
 .(1)بعض املؤشرات الصحية يف بعض الدول النامية سنوضحوهكذا، و 
 :(2)(2014فيات يف الدول النامية )الو معدالت 

أشارت البياانت اجلديدة نشرهتا األمم املتحدة اليوم إىل أّن معدالت وفيات األطفال دون سن مخس سنوات قد       
، فقد تسارع معدل االخنفاض السنوي مبعدل ثالثة أضعاف يف 2013و 1990يف الفرتة مابني  49اخنفضت بنسبة 

 بعض الدّول.
العاملي خبفض وفيات األطفال دون سن اخلمس سنوات مبقدار  اإلمنائيإاّل أّن التقدم العام مازال دون حتقيق اهلدف     

مليون طفل  6.3إىل ألّن  2014مستوايت وأمناط وفيات األطفال ، وتشري التقديرات اجلديدة لل2015الثالثني حبلول 
قل من حالة وفاة أ 200 000، أي حوايل 2013مها يف ظدون اخلامسة فارقوا احلياة ألسباب احليلولة دون مع

 حالة وفاة يوميا. 17 000، ومع ذلك ما تزال هناك حوايل 2012
 حققت مثانية دول من أصل ستني دولة تصنف على أهّنا دول ذات معدالت وفيات عالية.        

مولود حي، أو جتاوزت األهداف  100حالة وفاة بني األطفال دون سن اخلامسة لكّل  أربعنيأي أهّنا تشهد       
( وليبرياي          71( وبنقالداش ) 72(، وهذه الدول هي   ماالوي )67لأللفية ) اخنفاض بنسبة  اإلمنائية 

 (71 ( وتنزانيا )69 ( وتيمور ليشييت )68 ( والنيجر )68 ( وأريترياي )67.) 

 ارتفاع معدالت الوفيات وإّن معدالت احلياة يف األقاليم شديدة الفقر ابملقارنة ابألقاليم النامية األخرى.
 مؤشرات التعليمية: من بني املعايري اليت تستخدم يف التعرف على املستوى التعليمي والثقايف: .4
 نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من أفراد اجملتمع. -
 يف مراحل التعليم املختلفة من أفراد اجملتمع. نسبة املسجلني -

                                                           
 .106 -102، ص 2007اإلسكندرية، كلية التجارة،  دار النشر غري موجودة، حممد عبد العزيز عجيمة وآخرون، التنمية االقتصادية بني النظرية والتطبيق، (1 )
 .102سابق، ص حممد عبد العزيز عجيمة وآخرون، مرجع  (2 )
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 .)1(احلكومي يل لإلنفاقنسبة اإلنفاق على التعليم إىل إمجايل الناتج احمللي، وكذلك إىل إمجا -
  اثلثا: العوامل السياسية واإلدارية: 

تفاوت النسب بني البلدان املختلفة واملتقدمة يف بعض املمارسات واالجتاهات تساهم يف تكريس التخلف وحتد  إنّ      
 :(2)التنمية منهامن االنطالق يف سبيل بلوغ 

 سكان احلضر: .1
سكان املناطق املعروفة أبهّنا حضرية والذين يتميزون بعالقات اجتماعية وبقيم أخالقية وإنسانية ال مدها يف جمتمع  هم    

 املدينة.
 السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحية مالئمة:   .2

ذات السكان الذين يقومون بتوصيل هذه املرافق بشبكة جماري أو نظام خزاانت تعفني، أو يستخدمون املراحيض  هم    
 الدفق والتصريف أو املكونة من حفر بسيطة وذات هتوية.

 السكان الذين يستخدمون مصادر مياه حمسنة: .3
أو يستخرجوهنا من آابر ارتوازية مبضخة أو من بئر حممية  هم الذين يستخدمون املياه اجلارية يف مواسري صنوبر عام     

 أو من جتمع مياه اإلمطار.أو من ينبوع حممي 
 نصيب الفرد من استهالك الكهرابء:  .4

 يشري إىل نصيب الفرد من اإلنتاج اإلمجايل الذي يشمل جمموع الطاقة الكهرابئية اليت تنتجها منشآت الضخ.    
 مول: مشرتكون يف خدمة اهلاتف احمل  .5

إرسال الصوت والبياانت فيها عن طريق ترددات ال سلكية وهم أكثر هم املشرتكون يف خدمة االتصاالت يكون      
 انفتاحا ووعيا من غري املشرتكني.

 موقع االستقبال على االنرتنت: .6
إىل خدمات الشبكة يتيح الوصول  هم الذين يعملون يف نظام حاسويب موصول ابالنرتنت وصال مباشرا أو حاسواب    

 من خالله، واملشرتكني فيه على مستوى متقدم من الثقافة واملعرفة.

                                                           
( 1 )www.who :30. , mercredi 27/05/2015, 13. Int 
 .45إبراهيم حسني العسل، مرجع سابق، ص  (2)
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 سنة: 15السكان الذين تقل أعمارهم عن   .7
معظم هذه الفئة من الناس الذين التحقوا ابملدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية ويعيشون عالة على ذويهم، وحصيلة  

 إنتاجهم ال يكاد يذكر.
 وأكثر: 65الذين بلغو العمر السكان  .8

     العمل القانوين وأحيلوا على املعاش ) التقاعد( م هذه الفئة من الذين توقفوا عن نشاط إما بسبب بلوغهم سنه    
األهل مفقودا حيتاجون إىل رعاية الدولة وخدمتها أو لعجزهم الصحي وهؤالء أصبح إنتاجهم حمدودا أو مموهلم من 

 ة.االجتماعية واملادي
 العمالء املهندسون العاملني يف جمال البحث العلمي: .9

هم األشخاص املدربون عن العمل يف أي حقل من حقول العمل ويشتغلون أبعمال البحث والتطوير املهنية، وهؤالء     
واإلغراءات املادية حيظون ابهتمام الدول املتقدمة أكثر من الدول املختلفة برعايتهم وتشجيعهم وأتمني الراحة النفسية 

 وتوفري أجواء اإلبداع واالبتكار.
 اإلنفاق العسكري:  .10
   هو جمموع نفقات وزارة الدفاع وغريها من الوزارات اليت هتتم بتجنيد وتدريب وأتهيل األفراد العسكرية، ابإلضافة    

 إىل تكاليف بناء وشراء اإلمدادات واملعدات العسكرية.

 ومعوقاهتا: التنمية االقتصادية وسياسات إسرتاتيجيات املطلب الثالث:

يف هذا املطلب إىل أهم االسرتاتيجيات والسياسات املتبعة لبلوغ أهداف التنمية االقتصادية، وأهم العقبات سنتطرق     
 اليت تواجه الدول املختلفة يف سبيل حتقيق األهداف.

 أوال: اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية:

عملية  أنسب الطرق لبدأجهود بعض االقتصاديني يف الربع األخري من القرن املاضي على حماولة اكتشاف كزت ر     
التنمية االقتصادية، والسري فيها بسرعة وكان من نتائج هذه اجلهود ظهور ما يسمي ابسرتاتيجيات التنمية االقتصادية 

من خالل نقطتني، األوىل نعاجل من خالهلا إسرتاتيجية التنمية املتوازنة، على أن نتناول يف النقطة الثانية  ا وسنتناوهل
 التنمية الغري متوازنة . إسرتاتيجية
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 :التنمية املتوازنة إسرتاتيجية .1

حديثة متكاملة رودوان" يف  صيغة -صاغ الربوفيسور "نركسيه" جوهر فكرة الدفعة القوية اليت قدمها "روزنشيتنب
إىل أنه أمام ضعف االعتماد على التجارة  اإلسرتاتيجية" وتذهب هذه  (1)التنمية املتوازنة إسرتاتيجيةأخذت تسمية "

اخلارجية للمواد األولية واحملاصيل الزراعية يف تنمية االقتصاد، فلم يبقى أمام الدولة املتخلفة إال التصنيع احمللي، وإقامة 
تلعب  شبكة متكاملة من الصناعات وتنمية القطاعات املختلفة ابلشكل الذي يؤدي إىل ازدهارها معا ومتكينها من أن

واستهدفت التغلب عليه  اإلسرتاتيجيةدورا مضاعفا يف االقتصاد القومي يف جمموعه، غري أن القيد الذي عرضه يف هذه 
   هو قيد ضعف نطاق السوق ذلك أن اخنفاض القوى الشرائية وما سيتبعه من اخنفاض الدخل والقوة الشرائية سيؤدي 

ذلك فإن ، بى االستثمار، ويعرقل الطموح أمام إنشاء صناعات جديدةإىل ضعف نطاق السوق وابلتايل ضعف احلافز عل
   ، يتمثل يف إقامة جبهة عريضة من االستثمارات يف خمتلف القطاعات، حبيث اإلسرتاتيجيةاحلل املقدم من طرف هذه 

لوفرات اخلارجية أن العاملني يف كل صناعة ميثلون سوقا ملنتجات الصناعات األخرى، إذ أن االرتكاز هنا يتمثل يف ا
النقدية حيث أن الدخول املتولدة يف كل صناعة يتم إنفاق أغلبها على منتجات الصناعات األخرى، األمر الذي يكسر 

 قيد ضيق السوق.

 (2)وميكن حتديد مالمح هذه اإلسرتاتيجية على النحو التايل:    

املتكاملة من حيث خدمتها للطلب االستهالكي توجيه املوارد االستثمارية املتاحة إىل جبهة عريضة من الصناعات  .أ
النهائي، مما يعين أن االستثمار يف صناعة معينة خيلق الربح هلا وفرصا مواتية لتشجيع االستثمار يف صناعات أخرى، األمر 

شكل ميثل الذي يعود ابملزيد من الربح واالستثمار مرة أخرى على الصناعة األوىل، وعلى ذلك فإن النمو املتوازن هبذا ال
الصورة التقليدية لفكرة الدفعة القوية، ونالحظ هنا أن هذه الفكرة ال ختتلف عن أفكار سابقة تعين أساسا بكسر عقبة 
ضيق نطاق السوق، فعند "آدم نيث"، يف األدبيات األوىل لعلم االقتصاد، كان الربط الواضح بني التخصص وتقسيم 

اثنية، ذلك أن تشعب املنتجات وتعددها إمنا يؤدي إىل توسيع دائرة الطلب  العمل من انحية، واتساع السوق من انحية
النقدي، مما يدفع إىل املزيد من اإلنتاج مرة أخرى، كذلك كان قانون "ساي " لألسواق ينص على أن كل عرض خيلق 

                                                           
 .95حممد عبد العزيز عجيمة، صبحي اتدريس قريصة، مرجع سابق، ص   (1)
 .244-243، ص 1996مكتبة هنضة الشرق، القاهرةحسن أمحد عبيد، النقود والبنوك والتوازن االقتصادي،    (2)
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       جع على املزيد طلب مساواي له، وهو يف واقع األمر يرى أن اإلنتاج خيلق الدخل، ومن مث خيلق الطلب الذي يش
 لذا فإن فكرة تزاحم مشروعات التنمية ليست جديدة.  ،من اإلنتاج

   تقضي إسرتاتيجية النمو املتوازن أن تنموا القطاعات املختلفة وفقا لنسب معينة، مبعىن أن هذه الفكرة ال تشرتط   .ب
    عا ملرونة الطلب على كل قطاع، فمثال أن تكون معدالت النمو بني القطاعات متساوية، وإمنا وفقا لنسب تتحدد تب

ال ميكن قبول أن يكون معدل منو الصناعات الغذائية، بنفس النسبة اليت تنموا هبا الصناعات املعدنية، أو صناعات الغزل 
والنسيج، ألن مرونة الطلب عند هذه القطاعات خمتلفة بطبيعتها، ومن مث فقد اهتمت هذه اإلسرتاتيجية بضرورة عدم 

 وث اختناقات على املستوى القطاعي، فيما يتعلق ابلقطاعات اليت ختدم الطلب االستهالكي النهائي.حد

من    رغم أن واضعي اإلسرتاتيجية قد افرتضوا التفاعل التلقائي لقوى السوق يف إحداث التنمية، إال أن هنالك منهم   -ج
 النمو املتوازن، وذلك لعدة أسباب أمهها:وجد أن التخطيط املدروس هو السبيل األمثل لتحقيق إسرتاتيجية 

إن إحداث الدفعة القوية وتوفري املوارد واملدخرات الالزمة وتوزيعها على جبهة عريضة من االستثمارات، إمنا هي  .1
أمور أكرب من قدرة القطاع اخلاص، مث إن مؤثرات السوق ختضع للرحبية يف األجل القصري، بينما اختيارات االقتصاد 

 خذ مبفهوم العائد االجتماعي، والعائد اخلاص يف كل من األجل القصري والطويل.القومي أت
مشروعات رأس املال االجتماعي الواجب إحداث فائض فيها، أمر يستلزم تدخل الدولة أساسا ألن هذه املشروعات  .2

ال حتقق أية عوائد مباشرة لالستثمار اخلاص تشجعه على القيام هبا، مث إن مثل هذه املشروعات حيتاج وضع نظام 
 لألولوايت ال يتسىن القيام به إال للدولة.

يضة من االستثمارات اليت ختدم الطلب النهائي، دون حدوث اختناقات أمر يستلزم وجود جداول اختيار جبهة عر  .3
  قومية للمدخالت واملخرجات للتعرف على معامالت الطلب الوسيط، أي طلب كل قطاع على املستلزمات اإلنتاجية 

 من القطاعات األخرى، وهذا ال يتسىن إال يف إطار ختطيطي متكامل.

  التنمية املتوازنة قد تصلح هبذا الشكل يف مراحل متقدمة من عملية التنمية وليست يف بدايتها إسرتاتيجيةلذا فإن     
هذا فضال عن أن مشكلة الدول املتخلفة أصال ال تكمن يف ضيق نطاق السوق فقط، بل إهنا تتمثل يف عدم مرونة 

 لعملية التنمية.اجلهاز اإلنتاجي، وعدم مرونة عوامل اإلنتاج الالزمة 

 :(1)لذا وجهت عدة انتقادات إىل هذه اإلسرتاتيجية ممل أمهها فيما يلي  

                                                           
 .96،97حممد عبد العزيز عجيمة، صبحي اتدريس قريصة، مرجع سابق، ص  (1)
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التنمية املتوازنة على أهنا ستؤدي إىل عزل الدول النامية عن االقتصاد الدويل، برتكيزها على  إسرتاتيجيةانتقد البعض  .1
ن "نركسيه" حيرص على احملافظة على النظام الدويل وعلى التنمية ألجل السوق احمللية. لكن هذا االنتقاد ضئيل األمهية أل

تقسيمه للعمل، كما أن "ردوان" من قبله ينصح البلدان املتخلفة ابلرتكيز على إقامة الصناعات اخلفيفة دون الصناعات 
رياد السلع اإلنتاجية الثقيلة وصناعات السلع اإلنتاجية، اليت تتفوق فيها الدول الصناعية واعتماد البلدان املتخلفة على است

 من البلدان املتقدمة.
انتقد البعض أتجيل إمناء الصناعات اإلنتاجية حلساب الدفعة القوية يف إنشاء الصناعات االستهالكية اخلفيفة ابلقول   .2

أن بعض الدراسات االقتصادية تشري إىل أن هذا ليس ابألسلوب األمثل يف األجل الطويل، ألن هذا األسلوب سيؤدي 
زايدة االستهالك على حساب االدخار، كما أن التوسع يف تنمية الصناعات االستهالكية سوف يسرع معدل منو  إىل

الدخل القومي يف املراحل األوىل للتنمية، لكن يتسبب يف إبطاء عملية التنمية ابملقارنة ما إذا كانت املوارد االستثمارية 
 وجهت منذ البداية حنو صناعات السلع اإلنتاجية.

يرى البعض أن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يشجع على التضخم، حيث أهنا تتطلب موارد أكثر مما هو متاح ألغلب  .3
سيما يف بلدان أمريكا الالتينية اليت اتبعت سياسة ارب التنمية والالدول النامية، وهو انتقاد له وزنه، حيث أثبتت جت

التنمية املتوازنة، لكن "نركسيه"  إسرتاتيجيةمن جوانب الدفعة القوية يف  إحالل الواردات واليت ميكن اعتبارها تطبيقا للكثري
  مل يكن يتوقع أن حكومات هذه الدول ستنزلق يف االعتماد على التمويل التضخمي أكثر من قيامها مبجهودات جادة 

 يف تعبئة مواردها احلقيقية.
 :التنمية الغري املتوازنة إسرتاتيجية .2

     التنمية الغري املتوازنة ابالقتصاد "هريمشان" وإن كان قد سبقه "بريو" يف تقدميه صيغة للنمو  إسرتاتيجيةارتبطت      
 غري املتوازن حتت اسم نقاط أو مراكز النمو.

مبزااي ومتثلت نظرية "بريو" يف أنه على البلدان املتخلفة أن تبدأ برتكيز جهدها اإلمنائي على مناطق تتميز بتمتعها      
نسبية من حيث املوارد الطبيعية أو املوقع اجلغرايف، وأن تنمية هذه املناطق سوف جتلب وراءها املناطق األخرى، ومع 

 الوقت تنتشر عجلة النمو إىل سائر املناطق يف االقتصاد القومي.
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ى أرضية نقده الالذع لنظرية لكن "هرييشمان" هو الذي أعطى هلذه النظرية البعد الذي عرفته بعد ذلك، إذ أنه وعل    
التنمية املتوازنة واليت ال يرى فيها سوى توازن للتخلف، ينصح البلدان املتخلفة نتيجة عدم قدرهتا على استغالل املوارد 

 . (1)املتاحة عندها إىل هنج سياسة البدء يف بعض القطاعات وأتجيل البعض اآلخر

 التنمية املتوازنة يف عدة نقاط منها: إسرتاتيجيةوقد اتفق "هريمشان" مع أصحاب     

متاح من رأس املال اإلنتاجي، كما  هو ضعف القدرة االستثمارية الفردية يف البلدان املتخلفة، بسبب ضعف ما    
يؤيدهم يف ضرورة حتليل التنمية االقتصادية على أساس افرتاض احلركية وليس السكون، وكذلك يؤكد أمهية فكرة التكامل 

 تثمارات.بني االس

وتذهب هذه اإلسرتاتيجية يف مبادئها األولية إىل أن إحداث التنمية احلقيقية يقتضي توجيه الدفعة القوية إىل عدد     
 حمدود من القطاعات الرئيسية، ولذ أخذت هذه اإلسرتاتيجية مبفاهيم القطاع القائد، وأقطاب النمو.

اك قطاعات قائدة من شأهنا تنمية القطاعات األخرى، إذا ما وجهت وتعين أنه من بني قطاعات االقتصاد القومي هن    
 هلا دفعة التنمية األوىل.

" ضرورة الدفعة القوية يف التنمية، معارضا إعطاء األولوية للتنمية الريفية حبجة التوفري يف حجم وقد أيد "هريمشان
  اإلنفاق االستثماري، وحمبذا أن يبدأ التصنيع يف املدن الكربى، ألن االستثمار يف صناعة ما سيجذب ورائه االستثمار 

التنمية الغري متوازنة لكوهنا واقعية، وتتوافق  إسرتاتيجية يف صناعة أخرى، بسبب طبيعة التكامل االستثماري، ودعا إىل
 يف التغلب على العجز يف اختاذ القرار االستثماري الذي تفتقر إليه هذه البلدان.  واملوارد املتاحة، ولفاعليتها

 :(2)يف النقاط التالية اإلسرتاتيجيةوميكن حتديد مالمح هذه 

أن يتم اختيار القطاعات بصورة دقيقة، حبيث جيمع كل قطاع منها قوة الدفع  اإلسرتاتيجيةيشرتط لنجاح هذه  .1
لألمام وقوة الدفع للخلف، أي أن يكون القطاع املراد تنميته متصال بعالقات ارتباط مع قطاعات أخرى مل توجه إليها 

 أصال تلك املوارد.

هو القوة الدافعة للنمو، وتفسري ذلك أن تنمية  التنمية الغري املتوازنة إىل أن اختالل التوازن إسرتاتيجيةتذهب  .2
نظرا لعدم توفر مستلزمات كافية من املواد الوسيطة، وهذه  اختناقاتالقطاعات ذات قوة الدفع للخلف ستواجه 

الذي يدفع إلقامة صناعات لسد هذا العجز. كذلك فإن تنمية القطاعات  االختاللبدورها هي نوع من  االختناقات
                                                           

 .193ص، 1992حلب، ، التنمية االقتصادية، مديرية الكتب للمطبوعات الجامعيةتيسير الرداوي،   ( 1)

 .250حسن أمحد عبيد، مرجع سابق، ص( 2)
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يدفع إىل إنشاء هذه الصناعات  االختاللع لألمام سينتج عنه فائض من املنتجات، وهو بدوره نوع من ذات قوة الدف
اليت تستخدم هذا الفائض، وتستفيد من توفره بتكلفة منخفضة. وتبعا لذلك فإن التنمية االقتصادية يف مفهوم هذه 

 .(1)هي سلسلة متصلة من االختالالت اإلسرتاتيجية

التنمية الغري املتوازنة حيث تتجنب األوىل  إسرتاتيجيةو التنمية املتوازنة  إسرتاتيجيةالف اجلوهري بني وهنا يكمن اخل    
إختالالت الفائض أو العجز، حيث ترمي إىل تنمية القطاعات متزامنة إلحداث التوازن الدائم بني العرض والطلب، بينما 

    ل تؤكد الثانية على ضرورة استمرار االختالل ابعتباره هو القوة الدافعة واحلافزة للنمو، حيث تذهب إىل أن كل اختال
 يف التوازن، إمنا خيلق قوى تصحيحية، مث ما يلبث أن ينشأ اختالل آخر وهكذا.

 التنمية الغري املتوازنة لبعض االنتقادات ذات الطبيعة التطبيقية نذكر منها:  إسرتاتيجيةوقد تعرضت      

قد تعرتضه مسألة تصريف املنتجات، إذ مل يعد من املمكن  اإلسرتاتيجية.إن الرتكيز االستثماري الذي تدعو إليه هذه أ
للبلدان النامية أن تعتمد على السوق العاملية يف تصريف منتجاهتا الصناعية، كما فعلت البلدان الصناعية يف بداية ثورهتا 

ثر تطورا، وبسبب الصناعية، وذلك بسبب املنافسة الشديدة اليت تتعرض هلا هذه املنتجات من قبل منتجات الدول األك
القيود املفروضة عليها لدخول أسواق هذه البلدان، هذا ابإلضافة إىل ضعف حجم التبادل التجاري بني الدول النامية 

يضاف إىل ذلك ما قد ينجم عن االعتماد على األسواق اخلارجية من تبعية اقتصادية ورمبا سياسية، كما أن ضيق هتا، ذا
مة بعض الصناعات األساسية اليت ينصح أصحاب هذه اإلسرتاتيجية إبقامتها، ألن هذه السوق الداخلية حيول دون إقا

 الصناعات تتطلب وجود سوق واسعة كي تنتج يف ظروف اقتصادية.

. أما االنتقاد الثاين يف جمال تطبيق هذه اإلسرتاتيجية، فيتمثل فيما قد تقود إليه من تفاقم حالة االزدواجية االقتصادية ب
  تنطلق من أن عملية التنمية ال ميكن أن تستمر  اإلسرتاتيجيةعية اليت تعاين منها البلدان النامية، ذلك أن هذه واالجتما

يف املدى الطويل دون حصول تكامل اقتصادي داخلي، وأن ذلك يتطلب إقامة جمموعة من الصناعات املنتجة ذات 
     اعات تستخدم التقنيات احلديثة فإنه خيشى أن يؤدي حصرها الرتابطات اخللفية واألمامية املتينة، ومبا أن هذه الصن

يف جوانب حمدودة من االقتصاد الوطين إىل نقيض اهلدف الذي تسعى لتحقيقه )التجانس االقتصادي واالجتماعي( 
 وتتزايد االزدواجية االقتصادية واالجتماعية.

ة يف حتقيق التنمية، ابختاذها من اختالل التوازن حمركا اعتمادها على املبادرة الفردي اإلسرتاتيجيةيؤخذ على هذه ج.
لتحريض املنظمني على اختاذ قرارات االستثمار، يضاف إىل ذلك اعتماد الرحبية كمؤشر وحيد يف إقامة املشاريع، حبيث ال 
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 تشكل دافعا يؤدي ذلك إىل توجيه املوارد وفقا لألولوايت اليت تقتضيها عملية التنمية، خاصة وأن فرص الربح قد ال
يه رؤوس األموال الوطنية فاملالحظ أنه يف الوقت الذي جتمد لوحدها يف البلدان النامية على االستثمار يف بلداهنم، إذ من 

يف البلدان النامية أو هترب إىل الدول الصناعية يقبل املستثمرون األجانب على االستثمار يف نفس البلدان وحيققون أرابحا 
 عالية.

 سياسات التنمية االقتصادية:اثنيا: 

ليت تستخدمها أبهنا عبارة عن بيان لألهداف االقتصادية اليت تتبناها الدولة واألدوات ايقصد ابلسياسات االقتصادية     
لتحقيق هذه األهداف، والسياسات االقتصادية تشمل مجيع قطاعات وجوانب االقتصاد الوطين هلذا هناك  سياسات 

 ية وجتارية وغريها.نقدية ومالية وصناع

 وسوف نتناول السياسات االقتصادية اليت هتدف إىل حتقيق التنمية االقتصادية.

 أوال: السياسات النقدية والتنمية االقتصادية: 

رة على طجممل النشاطات اليت يقوم هبا البنك املركزي للتأثري على التغريات النقدية وللسييقصد ابلسياسة النقدية      
من استمرار منو النشاط أيوالتحكم هبيكل أسعار الفائدة مبا  النقود وحجم االئتمان املمنوح للنشاط االقتصاديعرض 

ق االستخدام الكامل للعمالة مع استقرار املستوى العام لألسعار، وتلعب السياسة النقدية يف البلدان يوحتق االقتصادي 
واحملافظة على لتأثري على توفري تكاليف االئتمان والسيطرة على التضخم النامية دورا مهما يف تعجيل التنمية من خالل ا

 :التاليةتوازن ميزان املدفوعات، وتعمل السياسات النقدية يف االجتاهات 

 أتمني اهليكل املرغوب ألسعار الفائدة. -

 التوازن املطلوب بني العرض والطلب. -

 ع االقتصادي.توفري االئتمان للتوس -

 التجارية والتنمية االقتصادية: اثنيا: السياسة

 التجارة والتنمية االقتصادية: .1
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إىل توسيع جتارهتا اخلارجية اليت حتقق العديد من املنافع لالقتصاد الوطين، وذلك من خالل  تسعى البلدان النامية     
والتنمية االقتصادية تربز يف أّن رسم السياسات التجارية اليت ختدم متطلبات التنمية االقتصادية والعالقة بني التجارة 

  .(1)للنمو االقتصادي السريع مبوجب اخلطوط العريضة للتجارة اخلارجية  التجارة تكون حافز

 

 

 ية:تجار السياسات ال .2

تتخذها الدولة لتنظيم التجارة اخلارجية وعالقات االسترياد والتصدير مع اخلارج  السياسات التجارية هي إجراءات     
      والسياسات التجارية ذات أمهية كبرية وخاصة ابلنسبة للبلدان النامية اليت تعتمد اعتمادا كبريا على التجارة اخلارجية 

مبتطلبات التنمية االقتصادية، وحىت جتارهتا تستخدم األجنبية لإليفاء يف توفري الفائض االقتصادي والعوائد من العمالت 
 :(2)احمللية والدولية ومن بني الوسائل احمللية الوسائل

  .توسيع الصادرات والسعي لتقليل التكلفة وحتسني نوعية السلع .1

 احلاجة لزايدة االدخار احمللي من خالل زايدة الدخل وتقليص االستهالك. .2

 أما الوسائل الدولية فتشمل:

 وجه صادرات النامية.د اليت تفرضها البلدان املتقدمة يالعمل على إلغاء القيو  -

 العمل على ضمان استقرار السلع الداخلية يف التجارة الدولية، وذلك من خالل االتفاقيات الدولية للسلع. -

 ل صندوق النقد الدويل.قبالعمل على إصالح املؤسسات الدولية  -

 فيما بني الدول. رتوسيع التجاو  -

أحدها التوجه  اتاالختيار للسياسة التجارية املالئمة لتحقيق التنمية االقتصادية يف البلدان النامية يربز خيار ويف جمال     
 حنو الداخل من خالل تبين إسرتاتيجية التعويض عند االسترياد وسنتعرض لكّل من اإلسرتاتيجيتني:

الصادرات من السلع األولية وكذلك توسيع الصادرات وذلك من خالل توسيع الصادرات:  جإسرتاتيجية تروي .أ
 املصنعة.
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االسترياد من السلع  طريق حيث يقوم البلد إبنتاج السلع اليت كانت أتيت سابقا عنالتعويض عن االسترياد:  .ب
 واألسلوب النمطي هلذه اإلسرتاتيجية هي: ،االستهالكية املختلفة

  بعض السلع املستوردة أو كالمها مث بعدها حماولة إقامة صناعة حملية أو احلصص على إقامة جدار من الغرف اجلمركية
  إلنتاج هذه السلع.

 

 السياسة املالية: .3

السياسة املالية ابملعىن العام تعين كيفية استخدام الضرائب واإلنفاق احلكومي واالقرتاض من قبل احلكومة لتحقيق      
البلدان النامية بدأت حديثا يف استخدام السياسة املالية ذلك من أجل االستقرار االقتصادي أو التنمية االقتصادية، ف

االستثمارات فإّن الضرائب  النشاط االقتصادي، حيث أّن مستوى الدخول يف البلدان وقلة احلجم الذي تواجهه توجيه
  :(1)هي الوسيلة الفعالة لتحقيق االدخارات، ومن بني  أدوات السياسة املالية ما يلي

 :الضرائب .أ

تشكل الضرائب األداة الرئيسية للسياسة املالية، وهي الوسيلة األكثر فعالية لتخفيض االستهالك اخلاص وتوفري املوارد     
ويتعني أن ال يكون اهلدف األساسي من الضرائب إىل ميزانية الدول لتمويل نشاطاهتا وخلدمة أهداف التنمية االقتصادية، 

تستخدم أيضا كمحفز لالدخار وتقليل التفاوت بني الدخول وحتويل الفائض  ات بلاحلصول على أكرب قدر من اإليراد
جتدر اإلشارة إىل أّن قدرة البلدان النامية على مجع الضرائب لتمويل برامج اإلنفاق و حنو النشاطات التنموية، االقتصادي 

اءة ونزاهة السلطة الضريبية، وللسياسة على كفكذلك العام ال تعتمد على التشريعات الضريبية اجليدة فحسب، بل تعتمد  
 املالية دورين:

   احملافظة على النشاط االقتصادي عند مستوى االستخدام الكامل، حبيث أّن الطاقة االدخارية لالقتصاد ال تتضرر. .1

املستوى ( لالقتصاد الوطين فوق M P Sتصميم السياسة الضريبة حبيث تعمل على زايدة امليل احلدي لالدخار )  .2
(، وخبصوص العالقة بني الضرائب ومهام التنمية االقتصادية فإّن للضرائب هدفني يف A P Sلالدخار )  املتوسط امليل

 البلدان النامية ومها:

 .إّن االعتقادات الضريبية واحملفزات املالية وسيلة لتشجيع املنشآت احلكومية اخلاصة 
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  يل اإلنفاق العامد املالية الناجتة عن الضرائب تذهب لتمو إّن املوار. 

 اثلثا: معوقات التنمية االقتصادية:

تعمل الكثري من البلدان النامية على حتقيق التنمية غري أّن العديد من العقبات والعراقيل املختلفة حالت دون ذلك      
 وقد أرجع االقتصاديون هذه املعوقات إىل أسباب سياسية، إدارية، اقتصادية، واجتماعية وخارجية.

 

 أوال: املعوقات السياسية:

 : (1)حصرها فيما يليميكن      

أتثريات واضحة على الدول املتخلفة حيث تضمن وجود نظام سياسي التبعية السياسية حيث متارس الدول املتقدمة  -
 موايل هلا.

إىل استنزاف خرياته  مر بل يؤديعيؤدي االستعمار أبشكاله املختلفة إىل التأثري السليب على التنمية يف اجملتمع املست -
 وثرواته.

 عدم االستقرار السياسي وانتشار احلروب األهلية.  -

 تفتقر الكثري من الدول النامية إىل املناخ الدميقراطي السليم. -

 ألفراد اجملتمع.لغياب الوعي السياسي واملشاركة السياسية  -

 تتميز الدول النامية ابلتغري السريع والفجائي يف القوانني. -

 املعوقات اإلدارية:اثنيا: 

 تتمثل هذه املعوقات فيما يلي:    

هاز اإلداري كسوء توزيع االختصاصات وعدم تطبيق أساليب اإلدارة احلديثة وكذا سوء إدارة املنشآت وعدم كفاءة اجل -
 اإلدارية والتهرب من حتصيل املسؤولية.البطء الشديد يف اإلجراءات 

 م احلفاظ على مستوايت األسعار واإلمهال يف جباية الضرائب.ثل عداجلهات اإلدارية وضعف سلطاهتا متراخي  -

                                                           
  .108، ص 1997، التنمية واملتغريات االقتصادية، مطبعة الرمل، اإلسكندرية، حممد شفيق (1 )



 .ةياالقتصاد يف التنمية ائب والرسوم مسامهة الضر                                               لفصل الثاين:      ا
 

 

56 

 ة الستخدام وتوزيع القوى البشرية طبقا الحتياجات التنمية الفعلية يف اجملتمع.لّ اعدم وجود سياسات فع  -

يتماشى مع عدم متاشي برامج التنمية مع احلاجات األساسية للمجتمع، وعدم التخطيط اجليد ملشروعات التنمية مما  -
 الوضع املستهدف.

 عدم متابعة إنتاجيات املشروعات وتقوميها التقومي الصحيح مع التسرت على األخطاء املوجودة. -

 

 اثلثا: املعوقات االقتصادية:

اليت هلا أتثري اقتصادي واضح، حيث أهّنا تقف يف وجه التنمية وتشمل وحتدد احلوافز املؤدية إىل ذلك  عراقيلوهي ال    
املتخلفة اليت نرجو حتقيق أهداف وغاايت سريعة وواسعة ومنظمة يف شىت اجملاالت االقتصادية ابلنسبة للبلدان  خاصة

 واالجتماعية.

 :(1)ونذكر من هذه املعوقات ما يلي     

 أو اجتماعي أو نقدي.ان سلعي إنتاجي كل الالزم لعملية التنمية سواًء  قلة تكوين رأس املا -

 للدول النامية. ضيق األسواق احمللية -

ازدواجية االقتصاد يف البلدان النامية أي وجود إنتاج أجنيب وإنتاج حملي، حيث أّن تواجد اإلنتاج األجنيب وإن كان  -
ما على هذه البلدان إاّل أّن وجيلب العملة الصعبة، ابلتايل  ينافس اإلنتاج احمللي، لكنه يعترب استثمارا وابلتايل قد يكسب

 منتجاهتا.ن من حتس

 األساسية إلنتاج يف البلدان النامية، أي أهّنا غري كافية لتحقيق التنمية االقتصادية.عدم كفاءة اهلياكل  -

 ضعف االدخار وغياب احلوافز على االستثمار.  -

لنامية النامية أن تقف مكتوفة األيدي أمامها، فالدول ا االقتصادية ال جيب على هذه الدولورغم كّل هذه املعوقات      
 العملية االئتمانية.إذكاء صحيحا لكان ابستطاعتها هذه املوارد استغالال تتمتع خبريات كبرية، ولو استغلت 

 رابعا: املعوقات االجتماعية:

 .وهي اليت تؤثر اجتماعيا على التنمية االقتصادية، وتقف كعائق منيع يف وجهها     
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ابلنمو السكاين العايل وعالقة ذلك ابملوارد الطبيعية أو الثروة املادية حيث تكون  العقبة السكانية وخاصة املتعلقة -
 األخرية من احلجم السكاين.

أتخر البيئة االجتماعية متمثلة يف نقص وحمدودية التعليم، وندرة املهارات الفنية واإلدارية واجلهل االقتصادي والذي  -
 يتواجد حنو النشاط اخلدمي واملضارابت.

 عدالة توزيع الدخل القومي بني عناصره املكونة له.عدم  -

 خامسا: املعوقات اخلارجية:

املتفقة واملتحكمة يف العالقة التجارية وارتباط اقتصادايت البلدان املتخلفة ابلظروف الدولية، تتجلى هذه العقبات      
ن املتخلفة وسيطرة الشركات االحتكارية الكربى يف السوق نتيجة السيطرة واملتمثلة يف تدهور شروط التجارة ابلنسبة للبلدا

) الشركات املتعددة اجلنسيات( على السوق الدولية، حيث أّن التعامل معها يتم وفق اشرتاطات صعبة لكون هذه البلدان 
      غباهتا ال تصدر إاّل املواد األولية اخلام كالبرتول مثال، وهذا خيضع إىل األسعار اليت حتددها منظمة األوبيك تبعا لر 

 هذا األخري على سبيل املثال تدهور واخنفاض أسعار النفط.أي رغبات الدول املصنعة مما أدى إىل تدهور أسعار 

اهليكل االقتصادي هلذه البلدان املصدرة للبرتول واملعتمدة عليه أساسا هش وضعيف فال من استغالل واحتكار      
للدول املتخلفة والديون واالفرتاضات واملساعدات كّل هذا يشكل عقبة إضافية  التكنولوجيا اليت تصدرها الدول املتقدمة

 أخرى يف وجه التنمية.
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 املبحث الثاين: آاثر الضريبة على التنمية االقتصادية واالجتماعية:

ادي، واستخدام سياسة االقتصتتحقق عملية التنمية االقتصادية بتطوير واستغالل كل القطاعات اليت تساهم النمو      
ميزانية الدولة، ابإلضافة إىل كوهنا القاعدة انجعة لدفع عملية التنمية خاصة أهّنا أصبحت متثل جزء كبري يف متويل 

ختدم االستثمار الذي يهدف إىل األساسية اليت متول االقتصاد بتشجيع االستثمارات عن طريق وضع حوافز وامتيازات 
النشاطات االقتصادية  يف هذا املبحث إىل مدى أتثري  اجلباية على خمتلف سنتطرق ولة هلذا ابقتصاد الدالنهوض 

كاالستهالك االدخار واالستثمار ابإلضافة إىل دورها يف معاجلة بعض التقلبات االقتصادية وحتديد دورها يف إعادة  توزيع 
 الدخل.

 .املطلب األو ل: أثر الضريبة على اجملال املايل

 سنركز يف هذا املطلب على دراسة بعض النقاط املتمثلة يف ما يلي:     

 الضرائب كأداة لتعبئة املوارد. -

 الضريبة كبديل لوسائل مادية أخرى. -

 .زايدة احلصيلة الضريبية -

 رفع الناتج الوطين. -

 أوال: الضريبة كأداة لتعبئة املوارد
هو التدهور ابلدولة إىل اللجوء للمديونية ألجل سد هذا العجز وما زاد يف أتزم الوضع  إّن وجود عجز يف امليزانية أدى    

         الكبري الذي عرفته األسواق العاملية اخلاصة ابحملروقات ولعّل من أهم هذه األهداف اليت تسعى الدولة لتحقيقها 
 هو احلصول على كمية كافية من املوارد املالية لتغطية النفقات.

 امهة احلصيلة الضريبية العاديةمس .1
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على احلصيلة الضريبية، وسامهت بقسط كبري يف ختفيض لقد خلفت إجراءات عقلنة وحتديث الضريبة آاثر إجيابية      
 عجز امليزانية، إذ زادت قيمة املوارد املالية بشكل واضح.

 
 
 
 

ائب على رقم األعمال للفرتة حصيلة الضر مكوانت وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول اآليت، الذي يبني تطور      
2000/2012   

 .2012 -2000 تطور مكوانت حصيلة الضرائب على رقم األعمال للفرتة(: 1 -3اجلدول رقم )
القيمة  الرسم على القيمة املضافة 

 اإلمجالية
الرسم 

الداخلي على 
 االستهالك  

الرسم على 
املنتجات 
 البرتولية 

رسوم 
 أخرى

 اجملموع

املنتجات 
 البرتولية

عند  داخليا 
 االسترياد 

2000 11.2 48.2 56.9 116.3 25 26.9 - 172.2 
2001 10.5 54.2 61.1 125.8 25.7 28.2 - 184.3 
2002 10.3 66.9 79.5 156.7 32.5 29.9 - 219.1 
2003 10 69 93.3 172.3 32.6 30.7 - 235.6 
2004 09.3 83.2 117.8 210.3 30 31.9 - 272.2 
2005 09.4 95.3 135.1 239.8 33.8 38.8 - 312.4 
2006 07.1 114.5 137.6 259.2 34.4 40.6 00.1 334.4 
2007 13 123.9 170.5 307.4 34.7 04.1 01.1 347.2 
2008 10.9 154.6 221.9 387.4 37.4 00.4 04.7 429.8 
2009 09.8 190 235.1 434.9 35.3 00.7 02.1 473 
2010 09.1 190.9 252.1 452.1 36.7 00.4 04.8 493.9 
2011 06.8 205.2 293.8 505.8 43.1 00.4 08.5 557.7 
2012 00 215.23 377.8 593.03 59.61 00.6 02 655.24 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اجلزائري ونظام تفعيله يوسف، واقع النظام الضرييب قاشياملصدر: 

  .2014/2015االقتصادية، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس، 
 مسامهة اجلبائية البرتولية:    .2
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جبزء وافر من احلصيلة اجلبائية العامة، خاصة كوهنا مورد أساسي خلزينة الدولة، حيث بقي هذا تساهم اجلباية البرتولية      
 اجلباية يهيمن على موارد ميزانية الدولة  أين عرفت أسعار املنتجات البرتولية اخنفاضا كبريا.النوع من 

كما ميكن اإلشارة إىل الزايدة أو التحسني الذي عرفته اجلباية البرتولية ال يرجع يف حد ذاته إىل التعديالت اجلبائية        
 وتطوير أساليب التسيري.وإمّنا العوامل أخرى، كزايدة حجم النشاط االقتصادي، 

 
 

 اثنيا: الضرائب كبديل لوسائل مادية أخرى
 ضرورة اللجوء إىل الضريبة كمورد مايل: .1

إّن نقص املوارد املالية الضرورية للتكفل بتمويل املشاريع وضمان سريها الفعال يبقى مؤشرا هاما للتخلف يف البلدان     
عنه ضعف االستثمارات الذي جيعل سرعة التطور االقتصادي وضعيفة  السائرة يف طريق النمو، هذا النقص الذي ينجز

وثقيلة، فلم جتد الدول النامية بدال أمام هذه الوضعية  إاّل اللجوء إىل االقرتاض األجنيب املتزايد لتمويل املشاريع االقتصادية 
سواًء  على مستوى فردي نتيجة واالجتماعية ففي ميدان االقتصادي تقوم هذه الديون بتجميد القدرة على االدخار 

الرتفاع األسعار ابلنسبة للسلع، أو على مستوى املؤسسات اليت تضطر إىل استهالك سلع صناعية ابهظة الثمن ليسر 
 نشاطها.

إّن صفة اجلرب اليت تتميز هبا الضريبة إىل كوهنا تؤدي بدون مقابل، تؤهلها إىل أن تكون الوسيلة املفضلة جللب أكرب     
ارد املالية الالزمة لتغطية النفقات العامة ومتويل االستثمارات، وتربز كفاءة الضريبة كوسيلة مالية منفصلة إلسهامها الكبري املو 

 يف تغطية النفقات للهياكل القاعدية، اليت تضطر الدولة إلمازها بصورة كبرية، واليت تعترب مؤشرا هاما يف قياس 
 االقتصادي واالجتماعي. التقدم
فبناء مراكز التعليم من شأنه تطوير القطاعات الوطنية يف جماالت ضرورية، وذلك للتحكم يف التكنولوجيا الوطنية بدل      

 إسنادها لألجانب.
إّن تكفل الضريبة بتغطية معظم النفقات دليل كايف على صالحية الضريبة لتسخري موارد مالية كبرية، وكذا مردوديتها      

 يص مشكلة ضالة املوارد املالية ونقصها.العالية يف تقل
 الضريبة كمورد مايل يف التوازن االقتصادي .2

تلعب الضريبة دور مهم يف حتقيق مستوى تقدم اقتصادي ال أبس به، واحلفاظ على هذا املستوى وذلك إبصالح بعض      
 التقلبات اليت تطرأ عليه.

 نقطة التوظيف الكامل للقطاعات االقتصادية، أي أن يكون الطلب ومعىن التوازن االقتصادي، وصول االقتصاد الوطين    
   .الكلي على السلع واخلدمات مساواي للعرض الكلي هلا

فإذا كان الطلب الكلي زائد بقدر يفوق عرض السلع واخلدمات، ينجم عنه خلق بوادر تضخمية، يكون للضرائب      
ئب على الدخل للحد من االستهالك، وذلك ابلتقليل من قيمة الدخل املوجه املباشرة دور فعال حماربتها من خالل رفع الضرا
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 لالستهالك.
وكذا األمر ابلنسبة للضرائب غري املباشرة، وخاصة الضرائب على االستهالك اليت تسبب ارتفاعا يف األسعار، األمر      

 الذي يؤدي بدوره إىل اخنفاض الطلب على هذه السلع واخلدمات.
ن للضرائب تشجيع بعض املشروعات االقتصادية واملنتجات بتخفيض أو إعفاؤها وختفيض الرسوم اجلمركية على كما ميك     

 التجهيزات املستوردة لتلك القطاعات املعينة لتحسني اإلنتاج، وتنمية النشاطات االقتصادية اهلامة.
 

 اثلثا: دور الضرائب يف زايدة احلصيلة اجلبائية
لعامة مليزانية الدولة من خالل املوارد اجلبائية واملوارد غري جبائية وختتلف ابختالف الظروف السياسية تتكون اإليرادات ا    

 واالقتصادية واالجتماعية، وكذا من الدولة إىل أخرى تبعا للنمو االقتصادي املتبع.
 ية العادية واجلبائية البرتولية.وتتمثل املوارد اجلبائية يف حصيلة الضرائب والرسوم وتنقسم إىل نوعني مها اجلبائ    
  :تتكون اجلباية العادية من 
 الضرائب احملصلة عن طريق التحصيل. -
 الضرائب املتقطعة من املصدر. -
 .TVAالرسم على التنمية املضافة  -
 احلقوق أو االقتطاعات غري املباشرة املفروضة على سلع معينة. -
 حقوق اجلمارك. -
  :أما اجلباية البرتولية فتتكون من 
 ضرائب مباشرة على األرابح اآلتية من األحباث واالستغالل والنقل عن طريق قنوات احملروقات. -
 عوائد على إنتاج احملروقات السائلة والغازية، أي قيمة اإلنتاج املستخرج من ابطن األرض. -

 ميكن حتصيل انطالقها منها يتعني على الدولة حتديد حجم املوارد الواجب احلصول عليها، واختيار أفضل املصادر اليت     
وذلك مبراعاة الظروف السائدة فاالعتماد على سياسة القروض أو اإلصدار النقدي من شأنه تكوين أزمة خانقة عن طريق 

لذلك  F. M. Lتضخم أو عن طريق اهليئات املاحنة للقروض، ما حدث للجزائر فيما خيص صندوق النقد الدويل 
 يعترب من أحسن االختيارات ويربر استعمال الضريبة كوسيلة مالية بذ: فاالعتماد على موارد اجلباية

 تغطية نفقات اهلياكل القاعدية. -
إصالح وتطوير اجلهاز اإلنتاجي، وذلك بضمان تدفق مستمر للموارد مما ميكن من تغطية النفقات بكّل أنواعها من جتهيز  -

 وتسيري.
 2000/2011نسبة الضريبة على أرابح الشركات إىل جمموع اجلباية العادية خالل الفرتة  ميكن أن نبني  -
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 :2000/2001نسبة الضريبة على أرابح الشركات إىل جمموع اجلباية العادية خالل فرتة ( 2 -3رقم )  اجلدول
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 

IBS   مليار (
 دج(

32.2 36.4 42.9 45.6 49 62.6 

 اجلباية العادية
 )مليار  دج(

361.6 405.2 481 524.5 574.7 644.6 

 8.90 8.98 08.91 08.69 08.52 09.71 ½نسبة 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
IBS   مليار (

 دج(
118.3 97.4 133.5 229 255.1 245.9 

)  اجلباية العادية
 مليار دج(

712.6 769.5 965.3 1147.8 1282.8 1524.3 

 16.60 12.65 13.82 19.95 19.88 16.13 ½نسبة 
    

 .222، ص نفس املرجع السابقملصدر: ا
 رابعا: أثر الضريبة على الناتج الوطين 

يف احلياة كان دور الضريبة يقتصر على حتقيق موارد لتغطية النفقات فقط ولكن حديثا مد أّن الدولة تتدخل      
على  م املوارد، وذلك عن طريق التأثرياالقتصادية من خالل فرض الضرائب كأّن نستعملها للتأثري على كفاءة استخدا

 األسعار النسبية للمنتجات وعناصر اإلنتاج إذ أن تغري األسعار ابالرتفاع قد يكون مرتبط بفرض الضرائب.
          بد أن أيخذ النظام الضرييب بعني االعتبار قدرة األفراد على إشباع احلاجات املختلفة أي ضمان مستوى  ال

 من االستهالك، وكذا احملافظة على قدرهتم يف القيام بعمليات الرتاكم الرأس املايل الالزمة لعملية اإلنتاج.
 الضريبة وأثرها يف حتفيز اإلنتاج  .1

ائب أن تؤثر سلبيا على قدرة األفراد ، حبيث ختفض  من قدراهتم اإلنتاجية، وذلك حيدث يف حالة ما ميكن للضر        
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 إذا أدت الضرائب إىل حرمان األفراد من جزء من الدخل وابلتايل التقليل من استهالكهم الضروري.
امل إىل فرض إعفاءات يف جمال وألجل ذلك تلجأ معظم التشريعات الضريبية يف العامل إىل فرض إعفاءات يف الع     

 الضرائب على اإلنتاج وكذا على االستهالك، وهذا ملراعاة احلد األدىن ملعيشة األفراد.
إّن ختفيض الضرائب على دخول العمال واالستهالك الضروري يؤدي إىل التأثري على قدرة األفراد على العمل ويف     

 معدالت اإلنتاج واإلنتاجية. ميلهم حنوه، وذلك يؤدي بدوره إىل الزايدة يف
 
 الضريبة وآاثرها على نفقات اإلنتاج: .2

تؤدي الضرائب املباشرة وغري املباشرة إىل رفع نفقة اإلنتاج، وختفيض الربح، مبعىن آخر  تتناسب الضرائب طرداي مع     
 تكلفة اإلنتاج، وعكسيا مع الربح وذلك حسب أشكال السوق املختلفة.

 املنافسة التامة: حالة .أ
عندما يتحدد السعر عن طريق العرض والطلب، فالسعر ابلنسبة للمنتج واملستهلك يكون مفروضا، وال ميكن ألي      

أحد منها أن يؤثر فيه وذلك بتغيري، وابلتايل ال يستطيع املنتج تعويض ما دفعه من الضرائب برفع سعر البيع ومنه فأثر 
 لنقصان.الضريبة يكون على الربح اب

وميكن إذن: " يرتتب على الضريبة زايدة يف نفقة اإلنتاج واخنفاض معدل الربح، وابلتايل فإّن اإلنتاج ميكن أن ينقص 
 . (1)بناء على فرض الضريبة "

 حالة احتكار السوق: .ب
احلفاظ على كمية يف هذه احلالة يقوم املنتج برفع سعر البيع مبقدار ما دفعه من الضريبة مع احلفاظ على كمية      

اإلنتاج كما هي ويف هذه الواقعة تتوقف على مرونة الطلب وعلى إمكانية حتقيق السعي السائد يف السوق أكرب ربح 
ممكن، فإّن كان الطلب على السعر غري املرن، فيمكن املنتج من رفع سعر البيع ويبقى الربح بدون تغيري، أما إذا كان 

 بد أن يقبل إنقاص الضريبة من الربح مقابل عدم فقدان جزء من الطلب.الطلب على السلع مرن فإنّه ال 
 .(2)" يرتتب على الضريبة أي نقص يف كمية اإلنتاج، إذا كان الطلب على السلع يتميز بقلة املرونة"

 حالة املنافسة االحتكارية: .ت
ويف هذه احلالة املنتجون يسيطرون على السوق بصورة نسبية، ولكّنها ال تصل إىل سيطرة املنتج الواحد، ومن مث فإّن     

رفع سعر السلع مبقدار الضريبة قد يؤدي إىل رد فعل من جانب الطلب على السلعة وابلتايل ينخفض اإلنتاج والعكس 
بة قد يؤدي إىل رد فعل إجيايب من جانب الطلب على السلعة، هذا صحيح، أي يف حالة ختفيض السلعة مبقدار الضري

 ما يؤدي إىل ارتفاع كمية اإلنتاج.
 

                                                           
 .313، ص1979سيد عبد املوىل، املالية العامة، ال يوجد بلد النشر، دار الفكر العريب، سنة  (1 )
 .313سيد عبد املوىل، مرجع سابق، ص  (2 )
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 املايل. املطلب الثاين: آاثر الضريبة على اجملال
 يف هذا املطلب إىل اثر الضريبة على االدخار واالستثمار إضافة إىل معاجلة بعض التقلبات االقتصادية.سنتطرق      

 أوال: أثر الضريبة على االدخار واالستثمار
 الضريبة على االدخار: .1
 أثر الضريبة على ادخار األفراد: .أ

إّن فرض الضريبة سيؤدي إىل إنقاص الدخول املتاحة لالدخار لدى األفراد ولكن أتثري الضريبة على االدخار      
              املعيشة، التنظيم الفين لألسعار الضريبيةيتوقف على عدة عوامل من بينها حجم الدخل الفردي، مستوى 

  .  (1)نوع الضريبة
فاألفراد ذوي الدخول املرتفعة سيؤدي فرض الضريبة إىل إنقاص مدخراهتم حىت حيافظوا على مستوى استهالكهم     

فائضا تدخره بل على العكس ولكن فرض الضريبة على الطبقات الفقرية واملتوسطة ال يؤثر يف ادخارها ألهّنا ال متتلك 
فإّن فرض الضريبة على هذه الطبقة سيؤثر يف استهالكهم بدل ادخارهم كذلك خيتلف أثر الضرائب على االدخار، 
حسب نوع الضريبة إذا كانت مباشرة أو غري مباشرة، فبالنسبة للضرائب املباشرة فإّن أثرها كبري على حجم االدخار، إذا 

ه يسهر دوما على توزيعه بني االستهالك واالدخار، ومع فرض الضريبة على الدخل يقوم إبعادة أّن الفرد مهما كان دخل
      بناء دخله حسب أتثري الدخل ابلضريبة ولكن اثر الضريبة املباشرة يكون كبري على األفراد ذوي الدخول املنخفضة 

 أو املتوسطة مقارنة ابألفراد ذوي الدخول املرتفعة.
سبة ألثر الضرائب غري املباشرة على االدخار وحيدث ذلك نتيجة أتثريها على منط االستهالك ابالخنفاض، أما ابلن     

ومتثل هذه الطائفة الضرائب غري مباشرة املتعلقة ابإلنفاق والضرائب على السلع االستهالكية  والرسوم  اجلمركية، وميكن 
 .  (2)ة كلية أو جزئية املدخرات أو االستثمارات اجلديدةاحلصول على هذه النتيجة عن طريق منح إعفاءات الضريب

 أثر الضريبة على االدخار العمومي: .ب
االدخار العمومي الفارق بني اإليرادات الضريبية والنفقات اجلارية ويرتبط متويل االستثمارات العمومية حبجم  ميثل     

 االدخار العمومي واملوارد األخرى من قوض وإعاانت كما توضحه العالقات التالية:
                                                           

 .092، ص 1987، مطبعة طرابني، دمشق، بشور عصام، املالية العامة والتشريع الضرييب (1 )
 .222نفس املرجع السابق، ص   (2 )
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 االستثمار العمومي= االدخار العمومي+ اإلعاانت+ القروض.
العمومي يف توجيه وتكوين رأس مال وإن فعالية االدخار العمومي تكون هلا بوجه لتمويل تكمن أمهية االدخار      

االستثمارات كما أّن املغاالة يف االقتطاعات الضريبية هبدف زايدة االدخار ترتتب عليه آاثر سلبية على االدخار األفراد 
 .  (1)واملؤسسات

كنها من زايدة املدخرات العمومية وال يكون هذا على حساب وعليه جيب على الدولة أن تكون هلا سياسة رشيدة مت
 االدخار اخلاص حىت ال يكون هناك انعكاسات سلبية على النشاط االقتصادي.

 أثر الضرائب على االستثمار:  .2
إّن التنمية ومستوى التطور مرهون حبجم االستثمارات ومدى صحة توجيهها للقطاعات اإلنتاجية، ابالعتبار هلذا      

األخري دورا مهما يف حتقيق النمو االقتصادي من خالل خلق مناصب شغل وزايدة الدخل الفردي ومن مث الدخل 
القومي، فبالنسبة لألشخاص الطبيعيني فإّن دافعهم من ورائه هو الرغبة يف إشباع حاجاهتم اخلاصة، أما املؤسسات 

 من عملية االستثمار هو حتقيق املنفعة العامة. االقتصادية فدافعها الزايدة يف األرابح بينما دافع الدولة
 العوامل املؤثرة يف االستثمار: -1

 يتحدد قرار االستثمار مبجموعة من العوامل واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:     
   :أقصى  إّن هدف كل مشروع استثماري هو حتقيق عائد مايل من وراء هذا االستثمار وحتقيقالعقد املايل لالستثمار

 ربح ممكن ولتحقيق هذا البد أن أنخذ بعني االعتبار:
 النظام الضرييب املطبق عن طريق حتديد حجم الوعاء الضرييب على االستثمار.  -
 حجم الوقت.  -
 مرونة الطلب والعرض.  -
  :روعاهتم إّن القانون الذي يطبق على املستثمرين هو الذي ميكنهم من وضع إسرتاتيجية لتسيري مش احمليط القانوين

 واملستثمر قبل الشروع يف االستثمار يهتم ملدى صرامة القوانني املتعلقة ابالستثمار.
  :يعترب االستقرار السياسي من بني أهم العوامل املشجعة لالستثمار وله أثر كبري على حجم  احمليط السياسي

االستثمارات، فكلما كان بلد ما مستقر سياسيا كّلما حجم االستثمارات مرتفع مقارنة ببلد تكون فيه اضطراابت 
 رات األجنبية.سياسية، كما حدث يف اجلزائر يف سنوات التسعينيات خاصة فيما يتعلق ابالستثما

  :تعترب االقتطاعات اجلبائية من بني أهم العوامل احملفزة ألي قرار استثماري، حيث أن املستثمر عند  احمليط اجلبائي
اختياره ملشروع ما فإن أوىل اهتماماته وهو معرفة حجم الوعاء الضرييب ومن مث حتديد الربح العائد من وراء االستثمار 

يان قد يلجأ املستثمر إىل استغالل التغريات املوجودة يف التشريعات لكي يتهرب ولو جزئيا من الذايت، لذا يف بعض األح
 دفع الضرائب.

                                                           
)1  ( RenarVeny Fish Alyty Epargne et Develop Ement Paris 1995, p 08.   
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 العناصر احملفزة لالستثمار:  -2
من خالل العوامل املؤثرة على قرار االستثمار ميكننا استنتاج العناصر احملفزة لالستثمار واليت ميكن تلخيصها فيما      
 يلي:

 السياسي واالقتصادي. االستقرار  -
 سهولة وحرية حتويل األموال واألرابح إىل اخلارج.  -
 اإلعفاءات الضريبية والتحفيزات اجلبائية.  -
 استقرار سعر الصرف والعملية احمللية.  -
 التقدم التكنولوجي. -
 العناصر املعرقلة لالستثمار: -3

 هناك عوامل كثرية تؤدي إىل عرقلة االستثمار نذكر منها:    
 وجود استقرار سياسي واقتصادي. عدم  -
 البريوقراطية وسوء التسيري.  -
 عدم استقرار القوانني ووضوحها. -
 ارتفاع معدالت التضخم. -
 صعوبة حتويل األموال واألرابح. -
 عدم توفري أنظمة مصرفية متطورة. -
 انتشار الفساد الرشاوي.  -
 التحفيزات اجلبائية وأثرها على االستثمارات:  -4

تلجأ الدولة إىل إعطاء حتفيزات وهذا لغرض  لنظام الضرييب من بني أهم العوامل املؤثرة يف قرار االستثمارّن اأابعتبار     
 ترقية قطاع أو منطقة جغرافية وتوجيه املستثمرات إىل املشاريع املتعلقة ابالستثمار من الدولة إىل أخرى ولعّل من أمهها:

 اإلعفاء الضرييب:  .أ
من احلوافز  اليت تشجع اخلواص على القيام بعملية االستثمار وقد يكون هذا اإلعفاء خيص تعترب اإلعفاءات الضريبية 

اجلميع أنواع الضرائب أو جزء منها وقرار االستثمار يتناسب عكسا مع سعر الضريبة، فإذا كان سعر الضريبة يتناسب 
ار نتيجة لقلة املردودية من عملية االستثمار مع األرابح مرتفعة فإّن املستثمرين قد ميتنعون عن القيام بعملية االستثم

والعكس إذا منحت االستثمارات وإعفاءات ضريبية فهذا قد يشجع املستثمرين على اإلقدام  على  عملية االستثمار، 
مبعىن آخر كلما زادت اإلعفاءات الضريبية زادت االستثمارات و لكن ما جيب أن نوضحه هو انه قد يكون  اإلعفاءات 

  (1)ية دورا هاما يف العملية اإلمنائية   يف دول أخرى بل قد تشكل أحد أسباب  ختلفها.الضريب

                                                           
 .07صباح نعوشي، الضرائب في الدول العربية، دار البيضاء، المغرب، ص  (1 )
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 استطاعت بعض الدول احلصول علي نتائج اجيابية من خالل إعفاءات ضريبية  ففي الربازيل  استطاعتفقد  
أن تساهم يف عملية التنمية يف بعض األقاليم  الفقرية و إن مفقدته الدولة من إيرادات بسبب  اإلعفاءات الضريبية

 . (1)اإلعفاءات شكل قلة من نصف ما حصلت عليه من استثمارات
ومن هت أخرى مل تستطع بعض الدول حتقيق مثل هذه النتائج اإلجيابية كما هو احلال يف اجلزائر  فبالرغم من 

من اجل تشجيع االستثمارات إال أن النتائج مل تكن إجيابية و يف  بائية اليت قدمتها الدولة اجلزائرية اجل االمتيازات 
  املستوى املطلوب.

 التخفيف الضرييب: .ب
التخفيف الضرييب هو إنقاص من مبلغ الضريبة الواجب دفعها أي ختفض من العبء الضرييب وقد يكون التخفيف      

ريبة أو يف الوعاء الضرييب ابجلزائر مثال قامت بعدة ختفيضات على معدالت الضرائب، فقد الضرييب إما يف معدل الض
 على عدة تدابري ترمي إىل التحقيق من معدالت الضريبة فمثال: 2009نص قانون املالية لسنة 

ة التابعني ابلنسبة للنفقات املصرح هبا غري املربر لفائدة اخلاضعني للضريب %10أتسيس ختفيض جزايف يف حدود  -
 للتصريح املراقب.

جلنة السلطة التشريعية إىل  2001اجلزائر سنة  كذلك يف إطار برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي قامت به -
إصدار قانون جديد لتطوير االستثمار حيث قامت بتطبيق نسب منخفضة يف اجملال احلقوق اجلمركية فيما حيص 

 التجهيزات املستوردة واليت تدخل مباشرة يف اماز االستثمار.
 نظام االستهالك: .ت

االستهالك هو ما يفقده رأس مال املشروع من قيمة تسبب استخدامه يف إنتاج من الناحية املالية عدم فرض  إنّ      
الضريبة على دخول املشروع وبذلك فإنّه يعترب أساس من عناصر التمويل الذايت ابإلضافة إىل أنّه خيفض من مبلغ 

 الضريبة الواجب دفعها.
 وهناك ثالث أنواع من االستهالك:

 م االستهالك الثابت.نظا -
 نظام االستهالك املتناقص. -
 نظام االستهالك املتصاعد. -

واهلدف األساسي الذي يتوخاه النظام الضرييب لالستهالك هو السماح للمشروع مبواصلة اإلنتاج وزايدته عن طريق 
 إحالل رأس مال جديد حمل رأس مال تناقص قيمة فأصبح غري صاحل االستعمال.

 معاجلة بعض التقلبات االقتصادية:اثنيا: الضريبة و 
 تلعب الضرائب دورا هاما يف معاجلة الكساد والتضخم فهي من أهم التدابري املالية املستعملة ملعاجلة هذه التقلبات.

                                                           
)1( G. Modi Redution des inegalites rivionales et intiton fiscales finanses et developement fni, 
1982. 
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 أوال: دور الضرائب يف معاجلة التضخم:
ويعين هذا االرتفاع أسعار بعض  (1)ميكن تعريف التضخم أبنّه االرتفاع املستمر وامللموس يف املستوى العام لألسعار     

 السلع واخلدمات مع اخنفاض سلع أخرى بذات الوقت.
كما أّن االرتفاع الفجائي لألسعار ال يعنين تضخما فمن عودة املمكن األسعار إىل وضعها الطبيعي بعد زوال       

كمية املعروض السلعي وابلتايل ارتفاع أسباب ارتفاعها وحدوث التضخم يكون إما بزايدة كمية النقود املتداولة أكرب من  
املستوى العام لألسعار وزايدة يف اإلنتاج، وابلتايل ارتفاع تكاليف اإلنتاج وارتفاع األسعار، أو بسبب التغريات اهليكلية 

 اليت حتدث يف االقتصاد وما يرافقها من ارتفاع يف األسعار والتضخم أنواع هي:
د املتداولة بزايدة مفرطة مع نقص كمية املعروض السليب وهو ما يؤدي إىل وفيه تزداد كمية النقو تضخم جامح:  .1

 ارتفاع حاد يف معدالت األسعار وتصبح النقود يف هذه احلالة غري قادرة على القيام بوظائفها.
وفيه ترتفع األسعار بشكل حاد لفرتة معينة وتعود األسعار لوضعها بدخل احلكومة مث تعود تضخم متقلب:   .2

 اع من جديد يف فرتة الحقة.لالرتف
وفيه ترتفع األسعار بشكل بطيء وتدرجيي ويظهر عادة يف فرتات متباعدة وميكن السيطرة عليه تضخم معتدل:  .3

 بسهولة.
النهائية املستوردة  يظهر عادة هذا النوع يف الدولة النامية األكثر انفتاحا حيث ترتفع أسعار السلعمستورد:  تضخم  .4

 وهناك صعوبة يف السيطرة عليها. بصورة حادة ومستمرة
لقد أصبح التضخم ظاهرة عاملية تعاين منها معظم اقتصادايت دول العامل وله عدة آاثر سلبية فهو يؤثر على توزيع      

الدخول كما يؤثر يف اجتاهات االستثمارات القومي حيث تتجه حنو النشاطات األكثر رحبية وابلتايل إمكانية إمهال 
 رورية.القطاعات الض

 اثنيا: دور الضرائب يف معاجلة الكساد:
، الكلية احلقيقية واخنفاضه يؤدي إىل اخنفاض (2)يعرف الكساد أبنه حالة اخنفاض طلب الكلي عن كمية املنتجات     

مستوى األسعار وهو نقص تيار اإلنفاق النقدي عن كمية املنتجات ويتزامن مع جمموعة األحداث كتعطل املشاريع 
من أبرز أزمات الكساد  1929ر البطالة واخنفاض الطلب الكلي الفعلي واخنفاض أرابح الشركات وتعترب أزمة وانتشا

 اليت عرفها العامل.
وتلعب الضرائب دورا فعاال يف زايدة الطلب الكلي فهي تعمل على زايدة اإلنتاج وختفيض معدل البطالة إذا ما فرضت 

بتخفيض نسبة الضرائب على الدخل خصوصا لذوي الدخول املنخفضة فإهّنا  مبعدالت مناسبة فإذا ما قامت السلطات
بذلك تزيد من طلب ومن مث زايدة الطلب الكلي وابلتايل زايدة اإلنتاج كما أّن فرض الضرائب عالية على الشركات يؤثر 

مار ويتجهون أكثر حنو على أصحاب الدخول املرتفعة وابلتايل التأثري على قرارات هؤالء ابلنسبة لالدخار واالستث
                                                           

 .  223، ص 2000السيد عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1 )
 .337 -336، ص 1965حممد مبارك حجري، الضرائب وتطوير اقتصادايت الدولة العربية، البلد ال يوجد، ملعهد البحوث والدراسات العربية،  (2 )
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االستهالك وهو ما يؤدي إىل الزايدة للطلب الفعلي كما أّن ختفيض نسبة الضرائب على اإلنتاج ينعكس بشكل مباشر 
على تكاليف اإلنتاج وابلتايل اخنفاض أسعار املنتجات أي زايدة القوة الشرائية ابجملتمع ومن مث زايدة الطلب مع زايدة 

 حجم اإلنتاج.   
ّن ختفيض الضرائب معدالت الضرائب يؤثر مباشرة وبصورة فورية على الكساد ويكون هلا أثر أسرع من حالة زايدة إ    

 اإلنفاق العام الذي قد يتطلب وقت أطول وإجراءات معقدة.
يف إّن تغريات الضريبة ال ميكنها معاجلة الكساد والتضخم يف نفس الوقت فإذا حدثت بطالة مع ارتفاع األسعار     

 نفس الوقت فإّن هذا األمر يتطلب ضوابط مباشرة.
 املطلب الثالث: أثر الضريبة يف اجملال االقتصادي:

إّن فرض الضريبة له أثر كبري على التغريات االقتصادية الكلية مثل ادخارها، االستهالك، اإلنتاج، واالستثمار     
 وختتلف من دولة ألخرى.

 :أوال: أثر الضريبة على االستهالك
إّن فرض الضريبة يؤدي إىل استقطاب جزء من الدخل مما يؤدي إىل احلد من االستهالك وابلتايل ينخفض الطلب      

وقد تؤثر الضرائب على االستهالك بصفة مباشرة يف توجيه وهتذيب االستهالك عن طريق (1)على السلع واالستهالك
 . (2)مباشرة عن طريق التأثري يف كمية وخدمات االستهالكإنقاص وزايدة القدوة الشرائية لألفراد وبصفة غري 

 أثر الضريبة املباشرة على االستهالك: .1
عالقة وطيدة بني االستهالك والدخل حبيث أتثري الضريبة املباشرة على االستهالك يتحدد مع مدى أتثريها  توجد     

املباشر على مقدار الدخل املكلفني هبا ابلنقصان ويتحدد ذلك حسب سعر الضريبة فكلما كان السعر مرتفعا كلما كان 
 أتثريه على مقدار الدخل أكرب والعكس.

  هذا اجملال بني املكلفني ذوي الدخول احملدودة واملتوسطة واملكلفني ذوي الدخول املرتفعة.وجيب أن منيز يف    
فاملكلفون ذوي الدخول احملدودة واملتوسطة يقل دخلهم مما يدفعهم إىل التضحية ببعض السلع واخلدمات خاصة 

السلع هو الذي حيدد إمكانية أتثريها الكمالية منها وابلتايل يقل الطلب عليها إذ أّن درجة مرونة الطلب على هذه 
ابلضريبة بصورة أكرب من السلع ذات الطلب غري املرن ) السلع الضرورية(، أما املكلفون ذوي الدخول املرتفعة ال يتأثر 

 استهالكهم كثريا ابلضريبة ألّن هدفها هو االحتفاظ مبستواها املعيشي.
ول احملدودة واملتوسطة له اثر على االستهالك بينما فرض وما نستخلصه من هذا فرض الضريبة على أصحاب الدخ

 الضريبة على الدخول املرتفعة يكون له أثر على االدخار دون اإلنقاص من االستهالك.  
ومن جهة أخرى يتوقف أثر الضريبة يف االستهالك على خطة الدولة يف استخدام احلصيلة الضريبية فإذا قامت الدولة 

لإلنفاق العام ) الطلب على السلع واخلدمات( يؤدي ذلك إىل زايدة االستهالك الذي حيدثه  بتوجيه هذه الزايدات
                                                           

 .118، ص 2007حممد طاقة، هدى العزاوي، اقتصادايت املالية العامة، دار امليسرة للنشر، عمان،  (1 )
 .200، ص 1972عبد املنعم فوزي، املالية العامة والسياسة املالية، دار النهضة العربية، بريوت،  (2 )
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 .  (1)إنفاق الدولة أما إذا قامت الدولة بتجميد حصيلة الضرائب فسيؤدي ذلك إىل اخنفاض حجم الطلب
 ثر الضريبة غري املباشرة على االستهالك:أ .2

يتحدد أثر الضريبة غري املباشرة على االستهالك على نوعية السلعة ومرونتها فإذا كانت السلعة كمالية فإّن الطلب      
يكون مرن ودرجة أتثريها ابلضريبة يكون أكرب من السلعة ضرورية اليت يكون طلبها غري مرن وابلتايل استهالك السلعة 

رورية فإذا ما أرادت الدولة مثال ختفيض نسبة استهالك سلعة، فإهّنا تعتمد الكمالية يتأثر بصورة أكرب من السلع الض
 على فرض الضريبة عالية على هذه السلعة وابلتايل ينخفض الطلب عليها خاصة إذا كانت سلعة كمالية.

ضة فإنّه عند مما نستنتجه أنه كيفما كانت السلعة ضرورية أو كمالية وكيفما كانت دخول األفراد مرتفعة أو منخف     
فرض الضرائب يتأثر استهالك األفراد وختتلف درجة التأثري حسب كل حالة من احلاالت السابقة ولكن أصحاب 

 الدخول املنخفضة تكون درجة التأثري أكرب.
 اثنيا: أثر الضريبة على توزيع الدخل:

اعية أي أهّنا أداة هامة من أدوات تعترب الضريبة أداة استخدام للحد من تفاوت الدخول بني الطبقات االجتم     
سياسة إعادة الدخل القومي ودور الضريبة يف توزيع الدخل يتبع السياسة العامة للدولة وأخذها بعني االعتبار مصلحة 

 هذه الفئة االجتماعية أو تلك.
 كذلك جيب أن منيز بني نوعني من الضرائب:

باشرة تؤثر على الدخل حنو االخنفاض وابلتايل ختفيض الطلب ضرائب مباشرة وضرائب غري مباشرة، فالضرائب امل     
الكلي أي ختفيض االستهالك الذي يؤدي بدوره إىل اخنفاض املستوى العام لالمثان أي ارتفاع القدرة الشرائية للنقود 

       تغرية      وهذا يعين إعادة توزيع الدخل القومي يف صاحل الدخول الثابتة ولكنه يف غري صاحل أصحاب الدخول  امل
 ) التجار، املقاولني(.

 حتقيق العدالة االجتماعية: علىاثلثا: أثر الضريبة 
مل أييت هدف حتقيق العدالة االجتماعية يف مقدمة األهداف االجتماعية وجتدر اإلشارة إىل أّن العدالة االجتماعية      

تصرف إىل ضمان حد أدىن من معيشة املواطنني وتقلل درجة التفاوت يف الثروات والدخول وحتقيق تكافؤ الفرص 
 .(2)املالية وبني املقدرة التكليفية للممولني وإرساء التنافس بني تضحيات املسامهني يف سبيل املسامهة

إّن الدولة تعمل على إعادة توزيع الدخول ابجملتمع وإحقاق العدالة، حبيث أهّنا تتبىن سياسة تقوم على احلد من الدخول 
من النامجة عن امللكية وتشجيع الدخول املكتسبة من العمل وذلك بعدة وسائل، فقد تلجأ إىل الضرائب مع الشركات 

 أجل إعادة توزيع امللكية وخاصة إذا كانت أبسعار مرتفعة.
كما تلعب الضرائب على الدخل دورا مهما يف إعادة توزيع الدخل، ففرض ضرائب تصاعدية على الدخل اإلمجايل 

 (1)تطيل التفاواتت بني الدخول القابلة لإلنفاق وابلتايل حتقيق عدالة أكرب.

                                                           
 .228، ص 1998عادل حشيش، مصطفى رشدي، مقدمة يف االقتصاد العام للمالية العامة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  (1 )
 .917 -916السيد عطية عبد الواحد، مرجع سابق، ص  (2 )
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األمثان، حبيث تفرض ضرائب مرتفعة على اإلنتاج وتداول بعض السلع الكمالية وابلتايل وتلجأ الدولة إىل تغيري هيكل 
ارتفاع أسعارها وهو ما يؤدي إىل اخنفاض دخول للفئات املرتفعة الدخل اليت تستهلك هذه السلع وعلى العكس من 

النتفاع أكثر من الدخل ابلنسبة ذلك ختفض أسعار الضرائب على السلع الضرورية أو حىت تعفي منها متاما، وابلتايل ا
اليت تستهلك هذه السلع بصورة واسعة وتلقي الضرائب التصاعدية أتيدا من جانب  ألصحاب الدخول املنخفضة

 االقتصاديني وهي األفضل يف إعادة توزيع الدخل.
 رابعا: دور الضريبة يف ختفيض معدل البطالة.

عاملنا املعاصر مشاكل كبرية وتعترب البطالة من أمهها واليت انتشرت يف معظم الدول النامية وأصبح السعي  يعرف     
 ملكافحة واحلد منها الشغل الشاغل حلكومة هذه الدولة.

 أوال: معاجلة البطالة:
العمل ولكنهم ال  وتشمل البطالة كافة األشخاص الذين هم يف سن العمل والراغبني يف العمل والباحثني يف     

 (2)جيدونه.
 ومييز االقتصاديون أشكال للبطالة من أمهها:

ويتميز هذا النوع أبنّه قصري األجل وهو نتيجة طبيعة حلركية االقتصاد واألفراد على حد سواء بغري البطالة املؤقتة:  -1
 العاملني أماكن عملهم أو مسكنهم مثال يتعطلون بعض الوقت إىل غاية احلد البديل.

وحتدث نتيجة حدوث إختالالت هيكلية يف االقتصاد فهي تشمل العمال الذين فقدوا عملهم  لبطالة اهليكلية:ا -2
 بسبب التكنولوجيا ومل تعد هلم اخلربة املطلوبة وتكون فرتة التعطل طويلة املدى يف هذه احلالة.

 النشاط االقتصادي أي أهّنا تصاحب حتدث البطالة يف هذا النوع نتيجة التغريات أو الرتاجع يف البطالة الدورية: -3
 فرتات الكساد حبيث تزداد معدالهتا يف أوقات الكساد وتقل يف أوقات الرواج.

ومن بني أهم التدابري املالية املتخذة للتخفيض من حدة البطالة وهي الضريبة حبيث أّن ختفيض يف معدالت      
وعات إلنفاقها يف االجتاهات اليت مييلون إليها، وابلتايل زايدة الطلب الضرائب هبدف زايدة األموال املتاحة لألفراد واملشر 

 على السلع واخلدمات من قبل األفراد وزايدة اإلنتاج إضافة إىل زايدة حجم العمالة وختفيض البطالة. 
 

     
  
    
   
   

                                                                                                                                                                                                 
 .335حممد مبارك حجري، مرجع سابق، ص  (1 )
 .163، ص 2000الجامعة األردنية، عمان، األردن، صالح خصاونة، مبادئ االقتصاد الكلي، الطبعة الثانية،  (2 )
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 خالصة:
االقتصادية تستهدف الفرد ابلدرجة األوىل وتقتضي تغيري من خالل ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل مد أّن التنمية     

يف هيكل اإلنتاج واستنادها ابلدرجة األوىل على القوى الذاتية للمجتمع من أجل حتقيق منو متواصل من خالل موارد 
غي أن تليب اجملتمع بدال من استنزافه والعمل على حتقيق التوازن بني القطاعات االقتصادية األساسية للمجتمع، كما ينب

 عملية التنمية االقتصادية حاجات الغالبني العظمى ألفراد اجملتمع.
مل تعد الضريبة جمرد أداة مالية فقط بل هي أداة اقتصادية واجتماعية إلحداث تغريات جذرية يف مسار التنمية     

ار وتشجيع االستثمار بصفة خاصة وتوجيهها، فهي من أهم املوارد املالية للدول النامية، كما أصبحت أداة لدعم االدخ
واحلد من انتشار البطالة وحتقيق االستقرار االقتصادي من خالل ضبط حركات التضخم والقضاء على الكساد، كما 

 تلعب دور فعال يف إعادة توزيع الدخل ومن مث حتقيق العدالة االجتماعية.
    خمتلف األهداف اليت ترمي لتحقيقها.  لذا تسعى كّل الدول إىل استخدام الضرائب والرسوم لتحقيق     
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 صل:متهيد الف

 الرسوم يف التنميةضرائب و السامهة مذي متحور حول الع اجلانب النظري هلذه الدراسة، و زنة موامن خالل امل     
بلدية البويرة كعينة من أخذان فيها  قمنا بدراسة ميدانية  إسقاط هذا احملتوى يف امليدان إذاالقتصادية للجماعات احمللية، و 

بيعية كذا املوارد الطة من حيث املساحة وعدد السكان و عن بلدية البوير  نظرةبلدية هذه الوالية، حناول من خالهلا إعطاء 
 تهامدى تغطيالبلدية، الدولة و ة، يا بني الوالكيفية توزيعهليل مكوانت اإليرادات اجلبائية و نقوم بتحوالبشرية واالقتصادية، و 

 .الضرائب والرسوم ذههل
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 املبحث األول: تقدمي عام لبلدية البويرة.

حتتاج الدولة لضمان فعالية تسيري شؤون البالد إىل تقسيمات إدارية من بينها الوالية، الدائرة والبلدية، وتعترب هذه    
 خلية يف جهات الدولة، فهي مجاعة إقليمية حملية ال مركزية، تتمتع أبساس قانوين. األخرية

 نبذة اترخيية عن بلدية البويرة.: املطلب األول

 1974، ويف عام 1868سبتمرب  28مبادرة املارشال ماك ماهون يف  إىلإن اتريخ إنشاء بلدية البويرة يعود     
بعدما كانت دائرة اتبعة لوالية  امسها حتملأتسست والية البويرة وانضمت إليها بلدية البويرة وأصبحت عاصمتها اليت 

 (1) تيزي وزو.

وآيت لعزيز عنها لتقع مباشرة  تقلصت حدودها ابنفصال انحيتني عني الرتك 1984ومع التقسيم اإلداري لسنة        
 حتت دائرة إدارة الوالية بدون تبعيتها ألية دائرة.

 أعيد تنظيمها رفقة بلدييت عني الرتك وآيت لعزيز يف دائرة البويرة. 1991م اإلداري لسنة ومبوجب التقسي     

، متكونة من هضاب مع بعض املرافعات على مستوى رأس البويرة  2كلم  96ترتبع بلدية البويرة على مساحة قدرها      
 2011نسمة حسب إحصائيات  83382أوالد بليل، أوالد بوشية وذراع اخلميس. ويبلغ عدد السكان هبا حوايل 

وأغلبيتهم يتمركزون يف التجمعات السكانية يف مقر إقليم البلدية والبقية يتوزعون على  ،2ساكنا /كلم 16959مبعدل 
 التجمعات الثانوية.

مبفرتق طرق اجلزائر، قسنطينة وبوسعادة، حيدها مشاال بلدية  550 ارتفاعتقع مدينة البويرة جنوب جرجرة على        
آيت لعزيز، جنواب بلدايت وادي الربدي، اهلامشية، األصنام، شرقا بلدييت حيزر واتغزوت، غراب بلدييت عني الرتك، عني 

 احلجر.

 350مبعدل  واألمطار(  ْ   12و   ْ  05( ، وابرد شتاءا بني )     40 إىلْ  30ميز يف الصيف ابحلرارة )يت ومناخها    
 يوم يف السنة. 35ملم خالل  500و

 السنوي هبا: اإلنتاجهكتار، يبلغ  8880، إذ تقدر مساحتها الزراعية بـ األوىلتعترب منطقة زراعية ابلدرجة زراعيا: -1

                                                           
 واثئق قدمت لنا من طرف البلدية    (1)
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 قنطارا. 7000قنطارا، العلف  20000قنطارا، الزيتون  27700قنطارا، اخلضر والفواكه  5200احلبوب   

 هكتارا. 1317وتبلغ املساحة الغابية: 

حنل مستعمرة، وفيما خيص تربية  750رأس غنم،  4900رأس بقر،  1550: يقدر هبا سنواي اإلنتاج احليواين -2
 وحدة دجاج منتجة للبيض. 11000جة للحوم البيضاء، ووحدة دجاج منت 12935الدواجن جند 

(وعدد  19: تعاين بلدية البويرة من نقص يف املياه الصاحلة للشرب ويبلغ عدد خزاانهتا املائية تسعة عشر ) الري -3
 (.02اآلابر اثنني )

 الصناعة: -4

ملنتوجات احلبوب اجلافة، والشركة  : جند مؤسستني صناعيتني مها الديوان اجلهوياملؤسسات الصناعية العمومية -أ
 الوطنية لنقل الربي.

مؤسسة روقال ) صناعة الشكوالطة( ، مؤسسة  توجد العديد من املؤسسات اخلاصة أمهها:: املؤسسات اخلاصة -ب
قاضي ) صناعة البسكويت و احللوايت(، مؤسسة دروال ) صناعة احللوايت واللبان(، مؤسسة بلقاضي ) إنتاج احلليب 

 قاته(، وحدة صناعة الفخار التقليدي، مؤسسة محودي ) إنتاج الفرينة(.ومشت

اثنوايت مبا فيها متقنة واجلامعة  6متوسطات، و 10، وابتدائيةمدرسة  40: يتواجد إبقليم البلدية املرافق الرتبوية -5
واملعهد الوطين البايب حممد ند أوحلاج، ومركزين للتكوين )مركز التكوين مليكة قايد ومركز التكوين حفيظ سنحضري( حم

 وعلي.

مراكز ثقافية، مكتبة، املسرح البلدي وهي قاعة سينما اللة خدجية سابقا، قاعة  03تتمثل يف  املرافق الثقافية: -6
 احلفالت ابلريش، امللعب األومليب،كما متلك أيضا مجعيات رايضية وثقافية.

سريرا  240قاعات للعالج، مستشفى 07التجهيزات الصحية التالية: : تتوفر البلدية على قطاع الصحة العمومية -7
 قاعات صحية، مركز تصفية الدم، وعيادة للتوليد. 03مركز صحي متعدد اخلدمات، 
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مصحات  03خمابر التحاليل الطبية و 03و عيادة جراحة أسنان،  16عيادة طبية،  56قطاع الصحة اخلاصة:  -8
 .(1)خاصة

 فوارات عمومية. 02أسواق،  03مسجد  17ملحقات احلالة املدنية،  05كما متتلك البلدية     

 املطلب الثاين: تعريف بلدية البويرة وهيئاهتا.

 .(2)ذكر هيئاهتا إىل ابإلضافةتعريف بلدية البويرة  إىلسنتطرق يف هذا املطلب   

 أوال: تعريف بلدية البويرة.

املؤرخ يف  10-11إقليمية قاعدية للدولة كما جاء يف املادة األوىل من قانون البلدية رقم البلدية هي مجاعة      
، وحتدث مبوجب ة املستقلةاملالي والذمة، وتتمتع ابلشخصية املعنوية 2011يونيو 22املوافق لـ  1432رجب عام 20

 ومركز. اسمقانون وهلا 

مبقتضى القانون، وللقيام هبذه الصالحيات متلك البلدية إدارة  خمولة هلا اختصاصاتومتارس البلدية عدة صالحيات و   
 السري احلسن للبلدية. ون من مصاحل ومكاتب تضمن الوصول إىلتتك

حيث ترأسها  1967من  ابتداءشهدت بلدية البويرة تغريات عديدة مست منصب رائسة اجمللس الشعيب البلدي 
 السادة:

 .1968عشري رابح العهدة االنتخابية  -

 .1979إىل غاية   1968عبدي صاحل رئيس اجمللس الشعيب من  -

 .1980إىل غاية  1979فرج عبد اللطيف رئيس اجمللس الشعيب من  -

 .1984إىل غاية  1980زعفان حممد رئيس اجمللس الشعيب من  -

 .1989إىل غاية  1985عريوي عبد القادر رئيس اجمللس الشعيب من  -

                                                           
 .واثئق قدمت لنا من طرف البلدية (1 )
جوان 3، الصادرة يف 37اجلريدة الرمسية العدد املتعلق ابلبلدية 2011يونيو  22املوافق لـ  1432رجب عام 20املؤرخ يف  10-11من القانون  01املادة  (2)

2011. 
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 .1990إىل غاية  1989الشعيب من قاسي قاسي رئيس اجمللس  - 

 .1991إىل غاية  1990حفصاوي أحسن رئيس اجمللس الشعيب من  -

 .1992إىل غاية  1991العريب عبد احلميد رئيس اجمللس الشعيب من  -

 .1994إىل غاية  1993بوشافع موسى رئيس املندوبية التنفيذية من  -

 .1996ىل غاية إ 1994قاسي قاسي رئيس املندوبية التنفيذية من  -

 .1997إىل غاية  1996عناش بلقاسم رئيس املندوبية التنفيذية  من  -

 .2002إىل غاية  1997شيحايت رابح رئيس اجمللي الشعيب من  -

 .2002العريب حممد رئيس اجمللس الشعيب من  -

 .إىل غاية يومنا هذا 2012من  ملي حكيم رئيس اجمللس الشعيبو ع -

 اثنيا: هيئات البلدية.

 أوال: اهليئة التنفيذية للبلدية. 

عضو كحد أقصى وذلك حسب تعداد  18 إىلتتكون اهليئة التنفيذية من رئيس اجمللس الشعيب البلدي ومن عضوين      
 5عضو وهم مجيعا منتخبون كم بني أعضاء اجمللس الشعيب البلدي ملدة  15سكان البلدية، وتتكون بلدية البويرة من 

 س اجمللس الشعيب البلدي على أعمال هذه اهليئة ملا منحه القانون من صالحيات: سنوات وسيطرة رئي

 كممثل للبلدية.-

 كممثل للدولة.-
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 النظام القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي: -1

 2011يونيو  22املوافق لـ  1432رجب عام 20املؤرخ يف  10-11من قانون البلدية رقم  64جاء يف املادة         
( يوما اليت تلي إعالن نتائج 15الوايل املنتخبني قصد تنصيب اجمللس الشعيب البلدي خالل اخلمسة عشر )يستدعي 

 .(1)االنتخاابت

لألحكام الواردة يف قانون البلدية  استناداس اجمللس الشعيب البلدي رئي انتخابوما يالحظ أنه مل يتم توضيح طريقة   
 مهام رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف حالتني مها: انتهاءميكن حصر حاالت 

 استقالة. -
 سحب الثقة من طرف أعضاء اجمللس الشعيب البلدي. -

 ينوبه للقيام مبهام حمددة وخاصة حتت مسؤوليته.وحيق لرئيس اجمللس الشعيب البلدي أن يعني من بني أعضاء اجمللس من 
ولكي يتمكن من ممارسة مهامه واختصاصاته القانونية، وهي مهام واختصاصات جد هامة بل وحيوية ابلنسبة للبلدية 

 ابعتبارهكممثل للدولة أو   اختصاصاتهالنافذة سواء لتنفيذ  اإلداريةالقرارات  اختاذوالدولة، حيث أعطاه املشرع سلطة 
 جهاز تنفيذي للبلدية.

 صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي: -2
جانب  إىليتمتع رئيس اجمللس الشعيب البلدي ابزدواج يف صفته القانونية، ويف الوظائف و املهام اليت ميارسها فهو        

 كونه املمثل الطبيعي والشرعي للبلدية، يقوم بتمثيل الدولة على تراب بلديته.
من قانون البلدية  84 إىل 77: ذكرت يف املواد من صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي كممثل للبلدية -2-1

ميثل رئيس اجمللس الشعيب البلدي البلدية يف مجيع املراسيم التشريعية والتظاهرات الرمسية وينبغي عليه املشاركة  11-10
تصاصات ميثلها يف الغالب حتت إشراف ورقابة اجمللس الشعيب فيها حسب التزاماته احملددة يف هذا القانون وهناك اخ

 البلدي ميكن تلخيصها يف اآليت:  
 يسهر رئيس اجمللس الشعيب البلدي على تنفيذ مداوالت اجمللس الشعيب البلدي ويطلعه على ذلك. -
 ينفذ رئيس اجمللس الشعيب البلدي ميزانية البلدية وهو اآلمر ابلصرف. -
يقوم اجمللس الشعيب وحتت رقابة رئيس اجمللس الشعيب البلدي ابسم البلدية، جبميع التصرفات اخلاصة ابحملافظة على  -

 األمالك واحلقوق املكونة ملمتلكات البلدية وإدارهتا. 

                                                           
 من نفس القانون. 64املادة  (1 )
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 وجيب عليه على وجه اخلصوص القيام مبا أييت:     
 التقاضي ابسم البلدية وحلساهبا. -
 ية واألمر بصرف النفقات.إدارة مداخيل البلد -
 متابعة تطور مالية البلدية.  -
 إبرام عقود االقتناء األمالك واملعامالت والصفقات واإلجيارات وقبول اهلبات والوصااي. -

 صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي كممثل الدولة: -2-1
ة فهو يكلف على اخلصوص ابلسهر على ميثل رئيس اجمللس الشعيب البلدي الدولة على مستوى البلدية هبذه الصف    

 10 -11رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف قانون  اختصاصاتوميكن حصر احرتام وتطبيق التشريع والتنظيم املعمول هبما 
 87 إىل 85ابعتباره ممثل الدولة وعوان من أعواهنا  يف االختصاصات الضبطية مبفهومها الواسع، وقد تضمنتها املواد من 

 :(1)من قانون البلدية املتمثلة يف
 استقبال التصرحيات ابلوالدة والزواج والوفيات...اخل. -
 تدوين كل عقود وأحكام يف سجالت احلالة املدنية. -
 إعداد وتسليم كل العقود املتعلقة ابلتصرحيات املذكورة أعاله. -
 يقة هوية.التصديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامه مبوجب تقدمي وث -
 التصديق ابملطابقة على كل نسخة وثيقة بتقدمي النسخة األصلية منها. -

 اثنيا: اهليئة املتداولة للبلدية.
يشرف على إدارة شؤون البلدية جملس منتخب وجهاز املداولة وهو اجمللس الشعيب البلدي. وهو الذي جيسد      

 الدميقراطية وحرية املواطن يف تسيري شؤونه عن طريق ممثلني يراهم األصلح لذلك، كما ميثل قاعدة الالمركزية.
 تشكيلة اجمللس الشعيب  البلدي: -1

يتكون اجمللس الشعيب البلدي عن طريق االنتخاب العام السري بطريق االقرتاع النسيب على القائمة مع أفضلية األغلبية    
 سنوات، ذلك على حنو ما هو مبني يف القانون العضوي لالنتخاابت. 5يف دورة واحدة ملدة 

                                                           
 املتعلق ابلبلدية.  2011يونيو  22املوفق لـ  1432رجب عام  20املؤرخ يف  10-11القانون  (1 )
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عضو وهنا جتدر  33 إىلأعضاء  07وح ما بني ويتغري عدد أعضاء اجمللس بتغري عدد سكان البلدية وعموما يرتا     
مل يطعن أولوية ألي فئة من فئات اجملتمع للرتشح لعضوية اجمللس خالفا للمرحلة السابقة  2011أن القانون  اإلشارة

 حيث كانت األولوية معرتفة هبا رمسيا لفئة العمال والفالحني و املثقفني الثوريني.

نفوذها لرحبية املعركة  استعمالاجمللس بعض الفئات لسد الطريق أمامها حىت ال يتسىن وحيرم من الرتشح لعضوية هذا      
من قانون االنتخاابت وهي الوالة، رؤساء الدوائر، الكتاب العاملون  98االنتخابية، وقد مت حصر هذه الطوائف يف املادة 

وطين الشعيب، موظفو أسالك األمن، حماسبو للوالايت، أعضاء اجملالس التنفيذية للوالايت، القضاة، أعضاء اجليش ال
 مصاحل البلدية.  أموال البلدية، مسؤولو

 سري عمل اجمللس الشعيب البلدي: -2

يباشر اجمللس الشعيب البلدي أعماله أو مناقشة أي قضية ختص البلدية بواسطة املداوالت اليت جيريها أثناء      
   بطلب من الوايل أو رئيسه  استثنائية السنة وميكن أن يعقد دورات . حيث يعقد اجمللس أربع دورات عادية يفاجتماعاته

 إال، وال تكون املداوالت صحيحة األخريأو ثلث أعضائه. ويتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي تسيري اجتماعات هذا 
 يكتمل النصاب. حبضور األغلبية املطلقة وإال ستؤجل حىت للمرة الثانية أين تكون املداوالت صحيحة وحىت إن مل

جيوز للعضة توكيل زميله كتابيا وال جيوز للوكيل أن حيمل أكثر من وكالة واحدة وجللسة واحدة وتكون جلسات اجمللس   
الشعيب البلدي علنية بغرض توسيع الرقابة الشعبية على أشغال اجمللس، وقد تكون اجللسة مغلقة يف حالتني حصرهتما 

  :(1)من قانون البلدية واملتمثلة يف 19املادة 

 دراسة مسألة أتديبية خاصة ابألعضاء. -

 دراسة مسألة متعلقة ابألمن واحلفاظ على النظام العام. -

 15وال تنفذ املداولة إال بعد أن يصادق عليها الوايل، فتصبح عندها قرارا إداراي مستوفيا لشروطه وتنفذ املداولة إال بعد 
منيا أو صراحة، وهناك بعض املداوالت ال تنفذ إال بعد املصادقة يوم من إيداعها لدى الوالية، وتكون املصادقة إما ض

 الصرحية للوايل واملتمثلة يف املداوالت ذات املواضيع التالية:

 امليزانية واحلساابت. -

                                                           
 من نفس القانون. 19املادة  (1 )
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 إحداث مصاحل ومؤسسات عمومية بلدية -

 : تنظيم وهيكلة بلدية البويرة ومهامها.الثاملطلب الث

 أوال: هياكل األمانة العامة.

األمني العام وهو الشخصية الثانية املسؤولة عن تسيري إدارة  -يتكون اهليكل التنظيمي لبلدية البويرة من األمانة العامة    
 البلدية بعد رئيس اجمللس الشعيب البلدي، ويتوىل ما يلي:

 القيام بتبليغ حماضر مداوالت اجمللس الشعيب البلدي وقراراته إىل السلطة الوصية. -

 يط ومراقبة هياكل األمانة العامة.تنش -

 مصلحتني ومديرايت ومكتبة ومكتب للتوثيق. إىليتفرع هيكل األمانة العامة 

 مصلحة اإلعالم اآليل:-1

 واملتكونة من مكتبني:

 مكتب التجهيز وصيانة اإلعالم. -

 مكتب تسيري برامج اإلعالم اآليل. -

 : مصلحة األمانة العامة والربيد -2

 واملتكونة من: 

 مكتب األمانة العامة والربيد. - 

 مكتب عالقات البلدية. -

 مكتب الوسائل العامة. -

 مكتب الوسائل العامة واملصاحل امللحقة. -

 تتوىل هذه امللحقات ممارسة ما يلي:
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 .استقبال الربيد الوارد والصادر ومعاجلته 
 .حترير  إستدعاءات اجمللس الشعيب البلدي 

 .املكتبة -3

 مكتب التوثيق واألرشيف: -4

ويكون على رأسه  اإلداريةملا حتتويه اإلدارة من أمهية إصدار الواثئق  اإلدارييعترب مكتب هام جدا خاصة من اجلانب     
املكتب هو حفظ وترتيب مجيع القرارات واملداوالت،  إطار خمتص يف األرشيف والتوثيق، ومن أهم املهام املوكلة هلذا

 .اخلالرمسية الصادرة من واىل البلدية ومن الواثئق احملفوظة مثال: املداوالت، القرارات املختلفة...الواثئق 

 :(1)العامة على أعمال أربعة مديرايت هي األمانة: تشرف املديرايت -5

 ثالث مصاحل تتمثل يف: إىلتنقسم هذه املديرية  مديرية اإلدارة واملالية: -1

 مصلحة املالية. -املستخدمنيمصلحة  -مصلحة الرتاث

 املتواجدة ابلبلدية وتضم مكتبني مها:ترب هذه املصلحة من أهم املصاحل تعمصلحة الرتاث:  -أ

 مكتب األمالك املنقولة . -    
 مكتب األمالك الغري املنقولة.  -    

لق أبمالك البلدية املنقولة منها  ويقوم كل مكتب ابملهام املسندة إليه، حبيث خيتص املكتب األول بكل ما هو متع     
 كالتجهيزات واملواد األخرى املوضوعة حتت تصرف البلدية.

 .اخلأما املكتب الثاين: فيختص ابلعقارات وكل العمليات اليت جتري عليها من بيع وكراء...  
ارات أوهلا مشكل الضيق فرض على املصلحة دمج املكتبني العتب األوضاعولكن ما هو موجود يف الواقع وما تقتضيه      

 واثنيا نقص التأطري.
وسوق املواشي  األسبوعيةوكما تقوم املصلحة بتسيري ممتلكات البلدية من عقارات ومنقوالت والقيام إبجيار السوق    

 وإجيار املذبح البلدي واحملالت التجارية وحمطة املسافرين وروضة األطفال.
 املصلحة تسيري شؤون موظفي البلدية وتضم مكتبني:: تتوىل هذه مصلحة املستخدمني -ب

                                                           
 واثئق قدمت لنا من طرف البلدية. (1 )
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 مكتب املستخدمني. -
 مكتب الشؤون االجتماعية. -
 :السهر على راحتهم ، يهتم هذا املكتب مبتابعة حركة املستخدمني ومتابعة خمتلف مساراهتم املهنية مكتب املستخدمني

 .السهر على الرتقيات سنواي ملختلف األسالكيف العمل، و ورضاهم 
  :بتكفل هذا املكتب مبعاجلة شؤون العمال االجتماعية من التقاعد، تنظيم اللجان مكتب الشؤون االجتماعية

 وبيع صفائح القبور. األفراح، يسلم  أوامر الدفع إلقامة األعضاءاملتساوية 

 تتكفل هذه املصلحة بتسيري مالية البلدية، وتضم مكتبني مها: مصلحة املالية: -ج

 التسيري.مكتب  -

 مكتب التجهيز والصفقات. -

 :يلي: يتوىل هذا املكتب ما مكتب التسيري 

أكتوبر من  31إعداد ميزانية التسيري األولية أبنواعها وفروعها للمصادقة عليها من طرف اجمللس الشعيب وهذا قبل  -
 السنة اجلارية.

 .األوليةجوان من السنة املالية املعتربة املعدلة إليرادات ونفقات امليزانية  15إعداد امليزانية اإلضافية قبل - 

 البلدية لتفادي حاالت الالتوازن. وإيراداتالعمل على حسن تقدير نفقات  -

 من صناديق البلدية للضمان.العمل قدر اإلمكان على تفادي حاالت عجز امليزانية الذي وإن وجد يتم تغطيته إبعانة  -

 إعداد احلساب اإلداري وضبطه ابالعتماد على حساابت السنة املالية السابقة. -

 صيانة وسائل وجتهيزات مصاحل البلدية وأتمني كافو لوازم املكتب. -

 مراقبة تنفيذ امليزانية.

 املصلحة بصفة خاصة والبلدية بصفة : يعترب هذا املكتب من أهم املكاتب اليت حتتويها مكتب التجهيز والصفقات
 عامة نظرا ألمهية اجملال الذي تنشط فيه وهو اخلاص ابمليزانية والصفقات.

 ىل ثالث مصاحل:إتعترب هذه املديرية األكثر تعامال مع املواطنني، وتنقسم  مديرية التنظيم والشؤون العامة: -2
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 مصلحة التنظيم. -أ

 وتضم املكاتب التالية:   

 املدنية.مكتب احلالة  -

 مكتب التنظيم. -

 مكتب املنازعات. -

 مكتب االنتخاابت. -

 مكتب اخلدمة الوطنية. -

 :الوفاة، والواثئق اخلاصة ابملواطنني املقيمني  ، الزواج،هذا املكتب بتسجيل عقود امليالد يتكفل مكتب احلالة املدنية
شبابيك وعلى مستواها تتم تلبية حاجات املواطنني من واثئق إدارية كإصدار  إىلإبقليم البلدية، ويتفرع هذا املكتب 

 .اخلشهادات امليالد، شهادات اإلقامة، املصادقة على الواثئق...

بلدي، ومن املهام اليت ميارسها ضابط احلالة العون ال إىلض إمضاءه اجمللس الشعيب البلدي أن يفو  كما جيوز لرئيس   
 املدنية هي:

 التصرحيات ابلوالدات والوفيات. -

 تسجيل وقيد مجيع العقود يف سجالت احلالة املدنية، توجد ثالث سجالت ويتكون كل سجل من نسختني وهي:

 سجل عقود الوفيات. –سجل عقود الزواج.        –سجل عقود امليالد.    -

لس القضائي بنسخة من كل سجل وحيتوي كل سجل على هامش لوضع البياانت اهلامشية كما حيتفظ رئيس اجمل   
 عنده.

كل سنة،كما يتم إحصاء الوالدات والوفيات يف كل   انتهاءوختتم السجالت وتقفل من قبل ضابط احلالة املدنية عند 
 شهر.

 من مكتب احلالة املدنية جند: استخراجهاوأهم العقود اليت يكثر طلب   
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 الوفاة.عقد  –عقد الزواج.         –عقد امليالد.      -

 يتوىل مكتب اخلدمة الوطنية قيام اجمللس الشعيب البلدي إبعالم املواطنني املعنيني قبل شهر مكتب اخلدمة الوطنية :
اإلعالمية  للجوء إىل كل الوسائل الدعائية ذلك اب، و لدى بلدايت مكان سكناهم أو إقامتهم أنفسهمبضرورة تسجيل 

اإلذاعة رة التسجيل هبذا الواجب الوطين وذلك عن طريق الصحافة و رو هذه الفئة من املواطنني بض إعالممن اجل 
 املعلقات......اخل.و 
 :وذلك وفقا لنظام التسجيالت. االنتخاابتيتوىل هذا املكتب ضبط سجالت  مكتب االنتخاابت 
 :حبيث له  االجتماعيهلذا املكتب أمهية كبرية على مستوى املديرية سواء من اجلانب االقتصادي أو  مكتب التنظيم

، ويتوىل تسوية وضعية البناءات الفوضوية تقنية واإلدارية ملختلف النشاطاتمع كل املصاحل ال واتصاالتعدة صالحيات 
القيام سنواي ابلعمليات اخلاصة ابحلج، يشرف على عملية التحقيق فيما خيص املواطنني املستفيدين من إعاانت الدولة 

 ت.استقبال قرارات غلق احملال
 يتكفل مكتب املنازعات مبتابعة القضااي وملفات التنازع املطروحة لدى العدالة واليت تكون فيها مكتب املنازعات :

البلدية ممثلة يف رئيسها مدعي أو مدعي عليه، وهذا إما من طرف رئيسة املكتب املختصة قانوان أو إسناد الدفاع حملامي 
 البلدية.

كما يتوىل املكتب دراسة القرارات واألحكام القضائية والتعليق عليها والقيام بتنفيذها سواء صدرت لصاحل أو ضد     
 البلدية.

 مصلحة الشؤون االجتماعية والثقافية:  -ب

 وتضم أربعة مكاتب:   

 :واطنني كاملساعدات اخلاصة ابمل االجتماعيةيقوم هذا املكتب ابلتكفل جبميع القضااي  مكتب النشاط االجتماعي
 خل.ااملتشردين... املادية واملعنوية )مساعدة املسنني، الفئات احملرومة، املكفوفني، املعوقني، االجتماعية

 من الدولة. اجتماعيةمساعدة  إىلجون حملتاكما يقوم املكتب إبحصاء األشخاص احملرومني واملستضعفني واملعوقني ا

 الطلبات املرسلة من الشباب البطالني على مستوى املكتب  ابستقبال: يتكفل هذا املكتب مكتب تشغيل الشباب
رئيس اجمللس الشعيب البلدي، تودع الطلبات رفقة امللفات اخلاصة بكل طلب على مستوى  إىلوتقدمي هذه الطلبات 
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ألولوية واملؤهالت وحسب املناصب اللجنة احمللية لإلدماج املهين للشباب هبدف حتديد قائمة املستفيدين وهذا حسب ا
 املالية املفتوحة على مستوى البلدية، كم يتوىل ملفات التمهني حبيث يعمل ابلتنسيق مع مركز التكوين املهين والتمهني.

 :يتكفل هذا املكتب بكل ما يتعلق بقطاع الصحة، حيث يهتم ابملشاكل اليت يعاين منها املواطنني  مكتب النظافة   
 النظافة وغريها.ومن بعض املهام اليت يقوم هبا هذا املكتب هي:يف جمال 

 يعمل على منع استعمال املياه القذرة يف سقي احملاصيل الزراعية. -

 إحصاء ومعاينة كل نقاط املياه املتواجدة عرب إقليم البلدية ومعاجلتها. -

 والرايضية ابجمللس يتوىل هذا املكتب عدة مهام من : حتت إشراف اللجنة الثقافية مكتب الشؤون الرايضية والثقافية
بينها تنشيط النشاطات الرايضية ابلبلدية، والعمل على حسن أتطريها ماداي ومعنواي، وتقدمي حتفيزات مادية لألندية 

 واجلمعيات الناجحة يف املوسم الرايضي.

 هذه املصلحة اىل مكتبني: يرتأس هذه املصلحة مهندس معماري، وتنقسم مصلحة البناء والتعمري: -ج 

 مكتب البناء. -

 مكتب التعمري. -

 :يتوىل هذا املكتب املهام التالية: مكتب البناء 

 تسليم رخص البناء. -

 شهادات التعمري. -

 رخص اهلدم. -

 قرارات الرخص اخلاصة ابلشركة الوطنية للكهرابء والغاز. -

 :يتوىل هذا املكتب دراسة خمتلف خمططات شغل األراضي، رخص التجزئة واهليئات املختلفة. مكتب التعمري 

: هي مديرية تقنية تضم ثالث مصاحل، ويالحظ على اهليكل التنظيمي هلذه املديرية أنه ال مديرية التجهيز واألشغال -3
 يتوافق مع ما هو موجود يف الواقع وذلك وفقا ملا يلي:
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 ل بهما هو معمو  نظراي
 مصلحة املخازن العامة:-أ

 مكتب التموين. -
 مكتب تسيري املخازن. -

 مصلحة تسيري العتاد: -ب
 مكتب الصيانة. -    
 مكتب الربجمة. -    

 مصلحة اإلجنازات:  -ج
 مكتب الوسائل. -   
 مكتب األشغال. -  

 مصلحة التموين والتخزين:-أ
 مكتب املشرتايت. -  
 مكتب تسيري املخازن. -  

 مصلحة تسيري العتاد وصيانته: -ب
 مكتب الصيانة واحلفظ. -          
 مكتب الربجمة. -          
 مكتب وسائل النقل. -         

 مصلحة البناء والرتميم: -ج
 مكتب اهلندسة املعمارية. -        
 مكتب ورشات البناء. -        

 تتكفل هذه املصلحة بعمليات الشراء والتخزين وذلك من خالل مكتبيها: والتخزين:مصلحة التموين  -أ

 يسهر على متوين مديرايت ومصاحل البلدية مبختلف األجهزة، األاثث والوسائل الالزمة لعملها مكتب املشرتايت :
 حيث يتم اقتناؤها من طرف:

 القائم بشراء قطع الغيار. -

 (.اخلاملتنوعة ) مواد البناء، وسائل اإلانرة العمومية، وسائل التنظيف.... التأثيثو القائم بشراء مواد التجهيز  -

 :مستودعي املصلحة. إىلاملشرتايت والتأكد من صالحيتها قبل إدخاهلا  استقباليسهر على  مكتب تسيري املخازن 

 تتوىل هذه املصلحة إجناز املشاريع العمرانية إبقليم البلدية واليت تتعلق خاصة ب: مصلحة البناء والرتميم: -ب

 إجناز املدارس االبتدائية، املراكز الصحية والثقافية. -

 هتيئة األرصفة واحلدائق العمومية. -

 .مكتب اهلندسة املعمارية 

 يتوىل هذا املكتب:      

 املراد إجنازها. والتعمري وتصميم خمططات البناءإعداد دراسات اهلندسة املعمارية  -
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 اإلشراف على إجنازها ومتابعة نسبة تقدم إجناز املشاريع عن طريق إعداد تقارير دورية انجتة عن املعاينة امليدانية. -

 :اخليشرف على عدة ورشات، نقل،بناء،كهرابء، غاز... مكتب ورشات البناء. 

يتوىل رؤساء الورشات مراقبة أشغال البناء ميدانيا وتوزيع املهام على عمال الورشات الذين يشرفون على اإلجناز الفعلي   
 للمشاريع.

 مصلحة تسيري العتاد وصيانتها. -ج

اك ثالث تتوىل هذه املصلحة تسيري وصيانة عتاد مصاحل البلدية، متارس عنده هذه املهام وخالفا للهيكل التنظيمي هن   
 مكاتب وهي:

 :مكتب الصيانة 

 يقوم إبعداد طلبات قطع غيار وسائل النقل اللزمة وتقدميها ملصاحل التموين والتخزين لشرائها. - 

 استقبال السيارات احملجوزة من طرف وسائل األمن وحفظها. -

 صيانة وسائل نقل البلدية. -

 :مكتب الربجمة 

 يتوىل عدة مهام منها:   

 البطاقات الرمادية. استخراجمتابعة حركة وسائل نقل البلدية اجلديدة منها واملستعملة، وتسيريها عن طريق  -

 املشرتايت وتسيريها. استهالكإعداد إحصائيات دورية حول  -

 .مكتب وسائل النقل 

 يتوىل رئيسه القيام مبا يلي:    

 املدارس. إىلنقل التالميذ القاطنني ابملناطق النائية  -
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 . مديرية الشبكات والطرق -4

 مصلحتني وتتمثل يف:  إىلهي مديرية تقنية تتفرع    

 : تتوىل هذه املصلحة: مصلحة الطرق -أ

 ترميم الطرق واملسالك العمومية ودهن مستلزماهتا. -

 وضع إشارات املرور وحفظها. -

 مها: مكتبني، إىلتتفرع هذه املصلحة 

 مكتب التحصيل. -

 مكتب الرتميم. -

 .مصلحة الشبكات -ب

 :(1)تتكون من مكتبني   

 يقوم بصيانة اإلشارات العمومية والتجميل وصيانة املساحات اخلضراء مكتب اإلشارات العمومية والتجميل :
 وإنشاؤها وغرسها.

 يتكلف ب:مكتب الوقاية والتطهري : 

 مجع القمامات املنزلية وتنظيف الطرق واألماكن العمومية. -

 .اخلصرف املياه وصيانتها، متابعة تطهري اآلابر... تنظيف شبكات -

 صيانة املقابر وتنظيف حمفظ اجلثث. -

 يقوم ب: مصلحة اإلانرة العمومية والتجميل: -ج

 صيانة اإلانرة العمومية. -

 صيانة املساحات اخلضراء وغرس األشجار وتزيينها. -
                                                           

 واثئق قدمت لنا من طرف البلدية. (1 )
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التنظيمي لبلدية البويرة. املخطط(:01الشكل رقم )  
 

 املصدر: واثئق من البلدية.

 

 

 

 

 

 مصلحة اإلعالم اآليل

آليلمكتب تسيري برامج اإلعالم ا يلم اآلمكتب التجهيز وصيانة عتاد اإلعال   

يدالعامة والرب  مصلحة األمانة  

 مكتب األمانة العامة والربيد مكتب العالقات البلدية

 اآلمانة العامة

 العامة واملصاحل امللحقة مكتب الوسائل

لعامةالتنظيم والشؤون ا يةمدير  مديرية اإلدارة واملالية الشبكات والطرقمديرية  مديرية التجهيز واألشغال  

مصلحة 
 التنظيم

 مكتب احلالة 

 املدنية 

 واالنتخاابت

مكتب 
 التنظيم

 مكتب 
 املنازعات

مصلحة الشؤون 
االجتماعية 

 والثقافية
مكتب النشاط 

 االجتماعي

مكتب الشؤون 
الرايضية 
 والثقافية

 مكتب تشغيل
 الشباب 

 مكتب النظافة
 واحمليط 

مصلحة 
 االجنازات

مكتب 
 الوسائل

مكتب 
 األشغال

مصلحة 
تسيري 
 العتاد

مكتب 
 الصيانة

مكتب 
 الربجمة

مصلحة 
املخازن 

 العامة

مكتب 
 التموين

مكتب تسيري 
 املخازن

مصلحة 
 النشطات

مكتب 
التجهيزات 

العمومية 
 والتشغيل

مكتب 
الوقاية 

 والتطهري

مصلحة 
 الطرق

مكتب 
 التحصيل

مكتب 
الرتميم 

 والصيانة

مصلحة 
البناء 

 والتعمري

مكتب 
 البناء

مكتب 
 التعمري

مصلحة 
 المالية

مكتب 
 امليزانية

 واحملاسبة

مكتب 
امللفات 

 والربجمة

مصلحة 
 الرتاث

مصلحة 
األمالك 

 العقارية

مكتب 
امللفات 

 والربجمة

مصلحة 
 املستخدمني

 مكتب 

 تسيري

 املستخدمني

مكتب 
النشاط 

 االجتماعي                 
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 اثلثا: مهام البلدية.

 متعددة منها التقنية  واإلدارية.للبلدية مهام 

 : تتمثل يف:املهام اإلدارية -1
 تنشيط ومراقبة هياكل األمانة العامة. -

 متابعة حركة املستخدمني وتسيري مساراهتم املهنية. -

 معاجلة شؤون العمال االجتماعية من التقاعد. -

 الالتوازن.العمل على حسن تقدير نفقات وإيرادات البلدية لتفادي حاالت  -

 العمل قدر اإلمكان على تفادي حاالت عجز امليزانية. -

إعداد خمتلف الشهادات اخلاصة ابملوظفني ) شهادة الدخل السنوي ابلنسبة للعاملني، وشهادات العمل للعمال  -
 املتقاعدين(.

 صيانة وسائل وجتهيزات مصاحل البلدية وأتمني كافة لوازم املكتب. -

 الزواج، والوفيات اخلاصة ابملواطنني. ،دتسجيل عقود امليال -

 إجراء عملية التحقيق يف قوائم اإلحصاء ولتفادي احلاالت املشتبه فيها كالتسجيالت الواقعة خطأ. -

 إعداد قوائم املواطنني املولودين أو القاطنني ابلبلدية. -

 ضبط سجالت االنتخاابت. -

 تسوية الوضعية السكنية لألحياء الفوضوية. -

 ملفات طلب بيع املشروابت وقاعة اللعب. استقبال -

 القيام سنواي ابلعمليات اخلاصة ابحلج. -

 التحقيق فيما خيص املواطنني املستفيدين من إعاانت الدولة. -

 متابعة القضااي وملفات التنازع املطروحة لدى العدالة واليت تكون فيها البلدية ممثلة يف رئيسها مدعي أو معدى عليه. -
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 دراسة األحكام والقرارات القضائية والتعليق عليها والقيام بتنفيذها سواء صدرت لصاحل أو ضد البلدية. -

املادية واملعنوية ) مساعدة املسنني  االجتماعيةالتكفل جبميع القضااي االجتماعية اخلاصة ابملواطنني كاملساعدات  -
 احملرومني، املكفوفني....اخل(.

 للدولة. االجتماعيةومني واملستضعفني واملعوقني احملتاجني للمساعدة إحصاء األشخاص احملر  -

 تنظيم كل عملية للوقاية والتوجيه والدعم ملصاحل السكان احملرومني. -

 هلم. االجتماعيةمنح خمتلف املنح للمصابني ابألمراض املزمنة، املعوقني، وغريهم ومنح خمتلف املساعدات  -

 من الشباب البطالني.استقبال الطلبات املرسلة  -

 االهتمام مبشاكل املواطنني يف جمال النظافة واملبادرة السريعة حللها.  -

 إقليم البلدية ومعاجلتها. إحصاء و معاينة كل نقاط املياه املتواجدة عرب -

 واملنتوجات املخزونة أو املوزعة عرب البلدية. االستهالكمراقبة نوعية املواد الغذائية ومنتجات  -

 منح سقي احملاصيل الزراعية ابملياه القذرة. -

 تسليم رخص البناء واهلدم. -

 تطبيق إجراءات تغيري األمساء واأللقاب والعمل على تصحيح األخطاء اليت قد حتصل يف السجالت. -

 الرتخيص ابلدفن. -

 املهام التقنية: -2
 :(1)توجد عدة مهام تقنية نذكر منها 

 ومصاحل البلدية مبختلف األجهزة واألاثث والوسائل االزمة لعملها.متوين خمتلف املديرايت  -
 املستودع. إىلالسهر على استقبال املشرتايت والتأكد من صالحياهتا قبل إدخاهلا  -
 إجناز املدارس االبتدائية واملراكز الصحية والثقافية. -
 هتيئة األرصفة واحلدائق العمومية. -

                                                           
 واثئق قدمت لنا من طرف البلدية. (1 )
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 املعمارية والتعمري وتصميم خمططات البناءات املراد إجنازها.إعداد دراسات اهلندسة  -
 إعداد طلبيات قطع غيار وسائل النقل االزمة وتقدميها ملصلحة التموين والتخزين لشرائها. -
 صيانة وسائل نقل البلدية. -
 جتميع وسائل نقل البلدية املمتلكة واخلردوات من طرف مسؤول احملشر. -
 حملجوزة من طرف األمن وحفظها.استقبال السيارات ا -
 متابعة حركة وسائل نقل البلدية اجلديدة منها واملستعملة. -
 إعداد إحصائيات حول استهالك املشرتايت وتسيريها وحول قيمة املخزوانت. -
 املدارس. إىلنقل التالميذ القاطنني ابملناطق النائية  -
 .ترقيع الطرق واملسالك العمومية ودهن مستلزماهتا -
 ها.ظوضع إشارات املرور العادية والضوئية وحف -
 مجع القمامات املنزلية وكنس الطرق واألماكن العمومية. -
 تنظيف وصيانة شبكات صرف املياه، القنوات وفتحات البالوعات. -
 صيانة اإلانرة العمومية. -
 صيانة املساحات اخلضراء وغرس األشجار وتزيينها. -
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 الضرائب احملصلة لفائدة اجلماعات احمللية. الثاين:ملبحث ا

هم مصدر من مصادر متويل اجلماعات احمللية، أال وهو اجلباية اليت تساهم بنسبة  أل حصرسنتناول يف هذا املبحث     
من إيراداهتا ولكن نوضح أمهية هذه اإليرادات  %50كبرية يف ميزانية اجلماعات احمللية،إذ متثل يف الغالب أكثر من 

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

 واجلماعات احمللية.

 الضرائب احملصلة لفائدة الوالايت والبلدايت والصناديق املشرتكة للجماعات احمللية. املطلب األول:

تتمثل الضرائب احملصلة لفائدة اجلماعات احمللية بصفة مشرتكة)البلدايت والوالايت مع الصندوق املشرتك للجماعات     
، وفيما يلي سنتطرق 2006هين وهذا بعد إلغاء ضريبة الدفع اجلزايف مبوجب قانون املالية احمللية(يف الرسم على النشاط امل

 ابلتفصيل للرسم على النشاط املهين.

 T A P:   أوال:الرسم على النشاط املهين

وذلك بعدما مت جتديده من خالل اإلصالح  1996أحدث الرسم على النشاط املهين مبوجب قانون املالية لسنة      
والرسم على النشاط TAIC ) (والذي كان ممثال يف الرسم على النشاط الصناعي و التجاري  1992اجلبائي لسنة 
 (.TANC)غري التجاري 

 (جمال التطبيق:1

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على أنه يستحق الرسم على النشاط املهين على  217تنص املادة       
اإليرادات اإلمجالية اليت حيققها املكلفون ابلضريبة الذين لديهم حمال دائما يف اجلزائر، وميارسون نشاطا ختضع أرابحه 

 استغاللجتارية، ما عدا مداخيل األشخاص الطبيعيني الناجتة عن  للضريبة على الدخل اإلمجايل ضف األرابح الغري
 األشخاص املعنوية أو الشركات اليت ختضع كذلك للرسم مبوجب هذه املادة.

ويستحق الرسم على النشاط املهين أيضا على رقم األعمال احملقق من طرف املكلفني ابلضريبة الذين ميارسون نشاط      
 لى الدخل اإلمجايل ضف األرابح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرابح الشركات.ختضع أرابحه للضريبة ع

صد برقم األعمال مبلغ اإليرادات احملققة على مجيع عمليات البيع أو اخلدمات أو غريها اليت تدخل يف إطار ويق     
 النشاط املذكور أعاله.
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    ن من اإليرادات اخلاضعة للضريبة،حسب مكان ممارسة املهنة املستفيدي ابسمويؤسس الرسم على النشاط املهين      
كل مؤسسة على أساس رقم األعمال احملقق من طرف كل   ابسم،كما يؤسس االقتضاءاملؤسسة الرئيسية عند  ابسمأو 

 مؤسسة فرعية من مؤسساته أو وحدة من وحداهتا يف كل بلدية من بلدايت مكان وجودها.

وابلنسبة للشركات فإنه يؤسس الرسم على النشاط املهين مهما كان شكل الشركة على غرار جمموعات الشركات 
 (1)الشركة أو اجملموعة. ابسمابملسامهة، 

 (أساس فرض الضريبة.2

ل بدون الرسم إن أساس فرض ضريبة على النشاط املهين هو املبلغ اإلمجايل للمداخيل املهنية اإلمجالية، أو رقم األعما     
على القيمة املضافة عندما يتعلق األمر ابملكلفني اخلاضعني هلذا الرسم واحملقق خالل السنة،غري أنه يستفيد من ختفيضات 

:(2) 

على مبلغ عمليات البيع ابجلملة، ومبلغ عمليات البيع ابلتجزئة املتعلقة مبواد يشتمل سعر : 30 % ختفيض قدره-
 من احلقوق الغري مباشرة. %50يزيد عنبيعها ابلتجزئة على ما 

على مبلغ عمليات البيع ابجلملة اخلاصة ابألدوية، بشرط أن تكون مصنفة ضمن املواد : % 50ختفيض قدره  -
 .1996جانفي  15املؤرخ يف  96-31اإلسرتاتيجية كما ينص عليها املرسوم التنفيذي رقم 

 30ئة للبنزين املمتاز والعادي والغازات،كما مينح ختفيض نسبة على مبلغ عمليات البيع ابلتجز :% 75ختفيض قدره  -
من رقم األعمال اخلاضع للضريبة لتجار التجزئة الذين هلم صفة عضو جيش التحرير الوطين وأرامل الشهداء إال أنه ال  %

 يستفيد من هذا التخفيض سوى على النسبتني األوليتني من الشروع يف ممارسة النشاط اخلاضع للضريبة حسب الربح.

ختفيضات مبا كان عليه احلال قبل التعديالت اليت جاء هبا قانون وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة التخفيض هذه قد عرفت 
بدال من  %60و  30%بدال من  %40، حيث كانت تقدر ابملعدالت التالية على الرتتيب 1999املالية لسنة 

 . %25بدال من  %30وأخريا  75%بدال من  80%،  50%

ئب  املباشرة و الرسوم املماثلة على أنه ال يدخل ضمن من قانون الضرا 220أما فيما خيص اإلعفاءات فقد نصت املادة 
 رقم األعمال املعتمد كقاعدة للرسم:

                                                           

 )1( املادة 223 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.
      2010من ق.م ل: 8متممة مبوجب املادة و2005من ق.م ل: 12، معدلة مبوجب املادة املماثلةمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم  219املادة   (2)
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دج،إذا تعلق األمر ابملكلفني ابلضريبة اليت تتعلق نشاطاهتم ببيع البضائع واملواد  80000رقم األعمال الذي يتجاوز  -1
 للمكلفني ابلضريبة يف قطاع اخلدمات.دج ابلنسبة  50000والسلع املأخوذة أو املستهلكة يف عني املكان، و 

الواسع املدعمة من قبل ميزانية الدولة أو اليت تستفيد من  االستهالكمبلغ عمليات البيع اخلاصة ابملواد ذات  -2
 التعويض.

مبلغ عمليات البيع أو النقل أو السمسرة املتعلقة ابملواد والسلع املوجهة للتصدير مبا يف ذلك كافة عمليات املعاجلة  -3
 قصد إنتاج املواد البرتولية املوجهة مباشرة للتصدير.

على أرقام أعماهلا  االقتضاءوفيما خيص املؤسسات املوجودة خارج اجلزائر أو املراقبة هلا تراعي التغيريات املدرجة عند 
ة ملؤسسة أو العادية لتصحيح أرقام األعمال اليت سجلتها حماسبتها، ويعتمد نفس اإلجراء ابلنسبة للمؤسسات اخلاضع

 جمموعة مؤسسات تراقب بدورها مؤسسات أخرى توجد خارج اجلزائر.

ويف غياب عناصر دقيقة إلجراء التصحيحات املذكورة يف الفقرة السابقة حتدد أرقام األعمال اخلاضعة للضريبة مبقارنتها 
 (1)عاداي.  استغالالمع أرقام أعمال املؤسسات املماثلة املستغلة 

 لى النشاط املهين:(حساب الرسم ع3

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة املعدلة  222حيدد معدل الرسم على النشاط املهين من خالل املادة    
بعدما كانت  2002من سنة  ابتداءوذلك   %2، واليت حددته مبعدل 2008من )ق م ت( سنة  08مبوجب املادة 

( رغم أهنا تبدو ضعيفة إال أهنا يف الواقع تدر عائدا %2، هذه النسبة )1996منذ سنة  % 55,2 نسبة مقدرة ب
 يلي: أبنشطة صناعية، جتارية ، حرفية وأنشطة حرة وهي موزعة كما الرتباطهاهاما وذلك 

 (: توزيع حصيلة الرسم على النشاط املهين.  02اجلدول رقم )    

الرسم على  اجملموع
 الصندوق املشرتك اجملموع النشاط املهين

 للجماعات احمللية
ةحصيلة البلدي ة حصيلة الوالي   

 املعدل العام 0,59% 1,30% 0,11% 2,00%

 املصدر: املادة 222 من ق الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة .

                                                           

 )1( املادة 221 من قانون الضرائب املباشر والرسوم املماثلة ،ملغاة مبوجب املادة 18من ق.م 2007.
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           مت رفع معدل الرسم على النشاط املهين  2008من قانون املالية التكميلي لسنة  08ومبوجب املادة رقم     
 :تم توزيع انتج هذا الرسم كما يليفيما خيص رقم األعمال الناتج عن نقل احملروقات بواسطة األانبيب ي03%إىل 

 املشرتك.للصندوق  %0,16لصاحل البلدية،  %1,96للدولة،  0,88 %

من حصة الرسم على  %50من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على أن تدفع نسبة  222كما تنص املادة      
النشاط املهين العائدة للبلدايت و اليت تشكل دوائر حضرية اتبعة لوالية اجلزائر، ومن خالل توزيع حصيلة الرسم على 

 5للوالية،أما الباقي%5,29تعود للبلدايت وحوايل   %65النشاط املهين يتضح لتا أن هناك نسبة كبرية حوايل 
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة فإنه  224ات احمللية ووفقا للمادة فتعود للصندوق املشرتك للجماع5%,

تصريح سنوي مببلغ رقم األعمال احملقق أو اإليرادات املهنية  ابكتتابعلى املكلف ابلرسم على النشاط املهين أن يقوم 
ة ملكان فرض الضريبة، وجيب أن يكون اإلمجالية يف الفرتة اخلاضعة للضريبة، ويتم ذلك لدى مفتشية الضرائب التابع

التصريح واضحا ، فقد يستفيد جزء من رقم األعمال من ختفيض، وكذلك فيما خيص العمليات املنجزة حسب شروط 
 البيع ابجلملة.

يف كل بلدية من  ستغالهلاابكما يتوجب على املكلفني ابلضريبة تقدمي تصريح عن كل مؤسسة فرعية أو وحدة يقومون      
بلدايت مكان تواجدها، وكذلك تقدمي كل الواثئق احملاسبية واإلثبااتت الضرورية لتحقيق التصريح عن كل طلب من 

 مفتشية الضرائب.

 الضرائب احملصلة لفائدة البلدايت. :املطلب الثاين

القاعدة الرئيسية يف عملية  ابعتبارهالقد قام املشروع اجلزائري بتخصيص الضرائب لفائدة البلدايت بصفة كلية    
 يلي: التنمية،وتتمثل هذه الضرائب والرسوم يف ما

 أوال:الرسم العقاري.

و املتضمن القانون املعدل املكمل  1967جوان  2املؤرخ يف  83-67أسس الرسم العقاري مبوجب األمر رقم     
 1967ديسمرب  18املؤرخ يف  25 – 91من قانون  43، ومت تعديله مبوجب املادة 1967لقانون املالية لسنة 

 .1992املتضمن لقانون املالية سنة 

موعة من الرسوم ختص العقار، وهو ضريبة عينية متس العقارات املبنية و غري املبنية قد أسس هذا املرسم ليعوض جمو     
املوجودة يف الرتاب الوطين، وينقسم هذا الرسم إىل قسمني مها الرسم العقاري على امللكيات املبنية والرسم العقاري على 

 امللكيات الغري مبنية.
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 :  T F P Bالرسم العقاري على امللكيات املبنية -أ

الرسم العقاري على امللكيات املبنية هو ضريبة سنوية تصرحيية يفرض على مجيع امللكيات املبنية املوجودة فوق الرتاب      
 : (2)، وامللكيات املبنية اخلاضعة للرسم العقاري على األمالك املبنية تتمثل يف(1)تلك املعفية من الضريبة ابستثناءالوطين 

 إليواء األشخاص و املواد أو لتخزين املنتجات،_املنشآت املخصصة 

املوانئ وحمطات السكك احلديدية، وحمطات الطرقات مبا فيها لكائن يف حميط املطارات اجلوية و املنشآت التجارية ا -
 ملحقاهتا املتكونة من مستودعات وورشات للصيانة،

 عنها، االستغناءا مباشرا هلا وال ميكن أنوعها والقطع األرضية اليت تشكل ملحقأرضيات البناايت جبميع  -

جتاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع وغريها من األماكن  الستعمالاألراضي الغري زراعية واملستخدمة -
 (3)من نفس النوع سواء كان يشغلها املالك أو يشغلها آخرون جماان أو مبقابل.

 أخرى مؤقتة.العقاري على امللكيات املبنية و  هناك إعفاءات دائمة من الرسم اإلعفاءات: -1

ام أو ذوي منفعة تعفى من الرسم العقاري املبنية بصفة دائمة بشرط أن تكون خمصصة ملرفق عاإلعفاءات الدائمة: -أ
، العقارات التابعة للدولة والوالايت والبلدايت، وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع وأن ال تدر دخال

 (4)ويف ميدان الثقافة والرايضة. واالجتماعيةداري اليت متارس نشاطا يف ميدان التعليم والبحث العلمي واحلماية الصحية اإل

 (5)تعفى كذلك من الرسم العقاري على امللكيات املبنية:

 البناايت املخصصة للقيام بشعائر دينية، -
 مبنية،األمالك التابعة لألوقاف العمومية واملتكونة من ملكيات  -
العقارات التابعة للدولة واملخصصة لإلقامة الرمسية لبعثاهتم الدبلوماسية والقنصلية املعتمدة لدى احلكومة اجلزائرية  -

 وكذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية املعتمدة ابجلزائر وذلك مع مراعاة قاعدة املعاملة ابملثل،
 واملطامر. احلظائر و املرابض ت الفالحية السيما مثلالتجهيزات واملستثمرا -

                                                           
 .2013 ،طبعةمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  248املادة (1)

)2( t FPB :taxe Foncier sur les propriétés Bâties .  
 .2013،طبعة من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  249املادة  (3)

 .2013من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة ، طبعة   250المادة  (4)

 .2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، طبعة   251المادة  (5)
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 (1)تعفى بصفة مؤقتة من الرسم العقاري على األمالك املبنية : اإلعفاءات املؤقتة: -ب
 .واليت أبطل ختصيصها االهنيارالعقارات أو أجزاء العقارات املصرح أبهنا غري صحيحة أو اليت هي على وشك  -
 800السكن الرئيسي ملالكني،شريطة أال يتجاوز املبلغ السنوي للضريبة  امللكيات املبنية اليت تشكل امللكية الوحيدة أو -

 دج، وأال يتجاوز الدخل الشهري للخاضعني للضريبة املعنيني مرتني األجر األدىن الوطين املضمون،
إجنازها من أول جانفي من السنة اليت تلي سنة  ابتداءسنوات  07امللكيات اجلديدة وإعادة البناايت وإضافتها ملدة  -

من اتريخ  ابتداءسنوات  3وإذا مل يتمكن املالك من إثبات مدة اإلعفاء أو الشغل، تعترب البناايت املنجزة يف أجل أقصاه 
 .منح رخصة البناء األول

ة البناايت وإضافة البناايت املستعملة يف النشاطات احملققة من قبل الشباب املستثمر املستفيد من إعانة "الوكالة الوطني -
سنوات إذا أقيمت هذه البناايت  6من اتريخ إجنازها، وتكون مدة اإلعفاء  ابتداءسنوات  3لدعم الشباب" وهذه املدة 

 وإضافات البناايت يف منطقة جيب ترقيتها، 
 للقطاع العام املخصص للكراء. االجتماعيالسكن  -

نه العقارات املخصصة للسكن املعفية من الرسم)إعفاء من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة فإ 253ووفقا للمادة 
السكين من السنة اليت تلي  االستعمالآخر غري  استعمالعندما ختصص مستقبال إلجناز أو  االمتيازمؤقتا(تفقد هذا 

 مباشرة سنة تغيري ختصيصها.

 أساس فرض الضريبة: -2

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على أساس فرض الضريبة ينتج من انتج القيمة  254تنص املادة     
 %2لكل مرت مربع للملكية املبنية يف املساحة اخلاضعة للضريبة ، وذلك بعد تطبيق معدل ختفيض يساوي  االجيارية

حيدد ابلنسبة   %40أن يتجاوز هذا التخفيض حد أقصى قدره سنواي مراعاة تقدم امللكية املبنية، غري أنه ال ميكن
 أجزاء املرت املربع أجزاء يف وعاء الضريبة. االعتباروال تؤخذ بعني  % 50للمصانع معدل ختفيض ب 

فإنه اجلبائية احملددة  حسب املرت املربع، وعند حساهبا  االجياريةويؤسس الرسم العقاري على امللكيات املبنية تبعا للقيمة  
املادية والقانونية، وعليه فإننا منيز بني املنطقة أو املنطقة الفرعية اليت و  االقتصاديةكل العوامل التقنية و   االعتباريؤخذ بعني 

ج( -ب-يقع فيها العقار، ولقد مت تقسيم الرتاب الوطين على أربع مناطق وكل منطقة مقسمة إىل ثالث مناطق فرعية)أ
نوع املبىن وموقعه وحيدد تصنيف البلدايت حسب املناطق واملناطق الفرعية  ابختالف اجلبائية االجياريةحيث ختتلف القيمة 

 عن طريق التنظيم.

                                                           

 )1(  المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، طبعة 2013.
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 اجلبائية واملساحة اخلاضعة للرسم العقاري: االجياريةالقيمة  -أ
ابحلواجز اخلارجية امللكيات املبنية الفردية  حتدد مساحة:السكين االستعمالالعقارات أو أواجر العقارات ذات  -1

للبناايت، وتشكل هذه املساحة من جمموع خمتلف املساحات األرضية اخلارجة عن البناء ابلنسبة للعقارات اجلماعية 
( ويدرج ضمنها على األخص مساحة احلجرات واألروقة  utileفاملساحة اخلاضعة للضريبة تتشكل من املساحة املفيدة )

احلصة املتعلقة ابألجزاء املشرتكة على عاتق امللكية  االقتضاءواألروقة اخلارجية، ويضاف إىل ذلك عند  والشرفاتالداخلية 
 يلي اجلبائية لكل مرت مربع كما االجيارية، وحتدد القيمة (1)املشرتكة

 السكين. االستعمالاجلبائية للعقارات ذات  االجيارية(:القيمة 03اجلدول رقم )  
 (4املنطقة ) (3املنطقة ) (2املنطقة ) (1املنطقة ) البيان

 334 371 408 445 املنطقة الفرعية )أ(

 297 334 371 408 املنطقة الفرعية )ب(

 260 297 334 371 املنطقة الفرعية )ج(

من قانون املالية رقم  09من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة املعدلة مبوجب املادة  257املصدر: املادة 
 .2002لسنة  01-21

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على أنه يتم حتديد  260تنص املادة  الصناعية:احملالت التجارية و  -2
  املساحة اخلاضعة للضريبة ابلنسبة للمحالت التجارية ضمن نفس الشروط اخلاصة ابلعقارات ذات االستعمال السكين

 االجياريةأما ابلنسبة للمحالت الصناعية فتحدد املساحة اخلاضعة للضريبة ابملساحة اليت متتد على رقعتها وحتدد القيمة 
 والصناعية لكل مرت مربع كما يلي: اجلبائية للمحالت التجارية

 للمحالت التجارية والصناعية. االجيارية(: القيمة 04اجلدول رقم )

 (4املنطقة ) (3املنطقة ) (2املنطقة ) (1املنطقة ) البيان
 669 742 816 891 املنطقة الفرعية )أ(

 594 669 742 816 )ب(املنطقة الفرعية
 519 594 669 742 املنطقة الفرعية )ج(

                                                           
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 258املادة  (1)
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 امللحقة ابمللكيات املبنية: األراضي -3

ابلفرق بني املساحة العقارية للملكية  اخلاضعة للضريبة اليت تشكل ملحقات امللكيات املبنية األراضيحتدد مساحة       
امللحقة ابمللكيات  األراضيومنيز بني نوعني من  (1)واملساحة اليت متتد على رقعتها املباين أو البناايت اليت شيدت عليها،

 املبنية فمنها املتواجدة مبناطق عمرانية وأخرى قابلة للتعمري.

 .للملحقات امللكيات املبنية املتواجدة يف مناطق عمرانيةاجلبائية  االجيارية(: القيمة 05اجلدول رقم )

 (04املنطقة ) (03املنطقة ) (02املنطقة ) (01املنطقة )
22 18 13 07 

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 261املادة : املصدر

 األراضي امللحقة للملكيات املبنية املوجودة يف قطاعات قابلة للتعمري: -4
 :ونوضحها يف اجلدول التايل

 .امللحقة للملكيات املبنية املوجودة يف قطاعات قابلة للتعمري األراضي(: 06اجلدول رقم ) 
 (04املنطقة ) (03املنطقة ) (02املنطقة ) (01املنطقة )

16 13 10 06 
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 261: املادة املصدر

 حساب الرسم: -3
 (2)الرسم بتطبيق املعدلني املبينني أدانه على األساس اخلاضع للضريبة: حيسب

 .%3امللكيات املبنية أتيت مبعىن الكلمة، أي البياانت الغري مهددة ابالهنيار، ختضع لرسم بنسبة  -
 االعتبارينيالطبيعيني أو  األشخاصختص امللكيات املبنية ذات االستعمال السكين اململوكة من طرف  %10نسبة  -

 وغري املشغولة بصفة شخصية أو عائلية عن طريق الكراء )معدل مضاعف(.
 اليت تشكل ملحقا للملكيات املبنية، فتخضع للمعدالت التالية: األراضيوفيما خيص 

 5%   2م  500عندما تقل مساحتها أو تساوي. 
 7%  2م 1000وتقل أو تساوي  2م500عندما تفوق مساحتها . 
 10%  2م1000عندما تفوق مساحتها. 

                                                           
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. مكرر أ 261املادة  (1)
 مكرر ب من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 261املادة  (2)
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 :(: نسب الرسم اخلاص مبلحات امللكيات املبنية07اجلدول رقم )
 1000< 2م 1000<2م500< 2500<م املساحة

 %10 %7 %5 معدل الرسم
 بضرب أساس فرض الضريبة بعدد التخفيض يف نسبة الضريبة املناسبة. وحيسب الرسم اخلاص ابملبىن على حدا وذلك

 الضريبة:أساس فرض 
 
 
 

 ختفيضات خاصة: -4
 (1)للمكلفني ابلضريبة أن يستفيدوا من التخفيض يف الرسم العقاري: ميكن

 واألموال األشخاصيف حالة إبطال أو تغري ختصيص العقار بقرار من السلطة اإلدارية ألسباب مرتبطة أبمن  -1
 وبتطبيق قواعد التعمري.

 يف حالة فقدان االستعمال الكلي أو اجلزئي للعقار، وذلك نتيجة حلادثة غري عادية. -2
 من اتريخ اهلدم. ابتداءيف حالة هدم كل أو جزء من املبىن املشيد على أنقاض مبىن، ولو طوعا  -3

ديسمرب من السنة اليت تلي سنة وقوع احلادثة اليت تسببت  31وجيب أن تقدم الشكوى لإلدارة اجلبائية يف أجل أقصاه 
 يف تقدمي شكوى.

 (:TFPNBبنية )املغري  م العقاري على امللكياتالرس -ب
، وهو ضريبة سنوية تصرحيية يفرض على مجيع امللكيات الغري مبنية بصفة عامة ويكزن 1981هذا الرسم عام أدخل      

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  216، وتنص املادة اإلجيارذلك ابسم املستفيد حبق االنتفاع أو ابسم املؤجر يف مال 
 :(2)املماثلة على أنه يستحق الرسم على امللكيات الغري املبنية التالية

 ات العمرانية أو القابلة للعمران،األراضي الكائنة يف القطاع -1
 الرمل واملناجم يف اهلواء الطلق، احملاجر ومواقع استخراج -2
 مناجم امللح والسبخات، -4
 الفالحية. األراضي -5

                                                           
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. ج مكرر 261املادة  (1) 

)2( TFPNB:  taxe foncier sur les propriétés non bâties. 

 اجلبائية * املساحة * نسبة التخفيض املادة اخلاضعة للضريبة = القيمة االجيارية
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 تعفى من الرسم العقاري على امللكيات الغري مبنية: :اإلعفاءات -1
امللكيات التابعة للدولة والوالايت والبلدايت واملؤسسات العمومية العلمية والتعليمية أو االسعافية عندما تكون  -1

على امللكيات التابعة هليئات  اإلعفاءأو  اإلجراء، وال يطبق هذا لألرابحخمصصة لنشاط ذي منفعة عامة وغري مدرة 
 .(1) ناعيا أو جتارايالدولة والوالايت والبلدايت اليت تكتسي طابعا ص

 اليت تشغلها السكك احلديدية. األراضي -2
 التابعة لألوقاف واملتكونة من ملكيات غري مبنية. األمالك -3
 اخلاضعة لرسم عقاري على امللكيات املبنية. األرضيةوالقطع  األراضي -4
 أساس فرض الضريبة: -2

للمتلكات الغري مبنية املعرب عنها ابملرت املربع أو اهلكتار  اجلبائية ينتج األساس الضرييب من حاصل القيمة االجيارية     
 الواحد وحسب احلالة تبعا للمساحة اخلاضعة للضريبة.

بعني  األخذاجلبائية تكون يف جداول حيددها القانون حسب املناطق فقط دون  ويف هذه احلالة جند أن القيمة االجيارية  
 االعتبار الفروع، ونوضحها فيما يلي:

 املوجودة يف قطاعات عمرانية: لألراضي القيمة االجيارية-الأو   
 تظهر من خالل اجلدول التايل:   

 راضي املوجودة يف قطاعات عمرانية.اجلبائية لأل القيمة االجيارية (:08اجلدول رقم)
 املناطق األراضي تعيني

 
01 02 03 04 

 50 90 120 150 أراضي معدة للبناء
كأراضي لنزهة وحدائق للرتفيه   أراضي أخرى مستعملة

 ومالعب ال تشكل ملحقات هلياكل عامة
27 22 16 09 

 .2002من قانون املالية  9/10املعدلة مبوجب  الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةقانون من  216املادة املصدر:
 اجلبائية لألراضي املوجودة يف القطاعات املعدة للتعمري. اثنيا: القيمة االجيارية

حتدد القيمة االجيارية لألراضي املتواجدة يف القطاعات املعدة للتعمري يف املدى املتوسط وقطاع التعمري املستقبلي. فيما    
 يلي:

                                                           
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. )ه(مكرر 261املادة  (1)
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 املوجودة يف القطاعات املعدة للتعمري. لألراضي القيمة االجيارية(:09اجلدول رقم ) 
 املناطق األراضي تعيني

 
01 02 03 04 

 17 33 44 55 للبناءأراضي معدة 
أراضي أخرى مستعملة كأراضي لنزهة وحدائق للرتفيه 

 ومالعب ال تشكل ملحقات هلياكل عامة
22 17 13 07 

 واء الطلق ومناجم امللح والسبخات.اجلبائية للمحاجر واملقاطع واملناجم يف اهل اثلثا: القيمة االجيارية
 مثل يف اجلدول التايل:تت 

 محجر واملقاطع واملناجم والسبخات.اجلبائية لل (: القيمة االجيارية10اجلدول رقم )  

 (4املنطقة ) (3املنطقة ) (2املنطقة ) (1املنطقة )
 دج 17 دج 33 دج 44 دج 55

 .09/10، املادة 2002املعدلة مبوجب قانون املالية  لضرائب املباشرة والرسوم املماثلةا من قانون 261املادة :املصدر

 اجلبائية لألراضي الفالحية: رابعا: القيمة االجيارية

 اجلبائية لألراضي الفالحية ابلدينار اجلزائري حسب اهلكتار الواحد وحسب املنطقة كما يلي: تتحدد القيمة االجيارية

 اجلبائية لألراضي الفالحية: (:القيمة االجيارية11اجلدول رقم )

 الفالحية املسقية املناطق
 1250 7500 )أ(   
 937 5625 )ب(  
 497 2981 )ج(  
 630 375 )د(  

 .2002من قانون املالية 09/10من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املعدلة مبوجب املادة  261املادة  املصدر:
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 حساب الرسم العقاري على امللكيات الغري مبنية: -3

 بنسبة:حيسب الرسم بعد أن يطبق على أساس الضريبة 

الواقعة  لألراضياملوجودة يف املناطق الغري العمرانية، أما ابلنسبة  األراضيبنية فيما خيص املغري ابلنسبة للملكيات 5%( 1
 يف املناطق العمرانية فتطبق النسبة التالية تبعا ملساحة األراضي: 

 .2م 500عندما تكون املساحة أقل من  5%( 2
 .2م 1000وتقل أو تساوي  2م500عندما تكون املساحة تفوق 7%( 3
 .2م1000 األراضيعندما تفوق مساحة 10%( 4
 الفالحية. األراضيابلنسبة 3%( 5

 5الواقعة يف املناطق الواقعة يف املناطق العمرانية، واليت مل تنشأ عليها بياانت ملدة  لألراضيإال أنه ابلنسبة      
ويتم حتديد قيمة  2002من أول جانفي  ابتداء%100سنوات،ترفع احلقوق املستحقة بعنوان الرسم العقاري بنسبة 

 الرسم من خالل القاعدة التالية:
 

 

 ختفيضات خاصة: -4
مينح التخفيض الكلي أو اجلزئي من الرسم العقاري للمكلف ابلضريبة يف حالة إتالف العقار أو جزء من العقار غري      

، ويتوقف التخفيض على اإلتالفمن اليوم األول للشهر الذي يلي حدوث  ابتداءمبين على إثر وقوع حادثة غري عادية 
 (1)تالف. من السنة اليت تلي سنة حدوث اإلديسمرب 31لإلدارة اجلبائية يف أجل أقصاه  احتجاجتقدمي 

 : املدينون ابلضريبة -5
يستحق الرسم العقاري على امللكيات املبنية وغري املبنية لسنة كاملة على املساحة اخلاضعة هلا والقائمة عند اتريخ       

 أو املستأجر للبناء، وابلنسبة للهيئات العقارية االنتفاعأول جانفي من السنة، ويؤسس الرسم العقاري ابسم املستفيد حبق 
 لحصة اليت تعود لكل عضو من العقارات االجتماعية.عضاء اهليئة تبعا لكل واحد من أ  ابسم
اخلاضعة للضريبة كما  األمالكيف البلدية اليت توجد هبا  ويؤسس الرسم العقاري على امللكيات املبنية والغري مبنية      

 اجلبائية بعمليات نقل امللكيات من طرف املالك املعنيني. اإلدارةإعالم 

                                                           
 .2013، طبعة من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 261املادة  (1)

 .نسبة الرسم للضريبة *انتج القيمة اخلاضعة قيمة الرسم =   
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وفيما خيص البناايت اجلديدة أو التغريات يف هيكل أو ختصيص امللكيات املبنية والغري مبنية، فال بد من تقدمي       
 تصريح من قبل املالك ملصاحل الضرائب املباشرة املختصة إقليميا خالل شهرين بعد اجنازها النهائي.

 اإلدارةمن تطبيق الرسم العقاري وتقدم هلم  األوىل كما جيب على املكلفني ابلضريبة اكتتاب تصريح خالل السنة        
 مصاحل الضريبة املختصة إقليميا. إىلاجلبائية منوذجا منه لريسلوه 

 دج.  5000ويف حالة إذا مل يقدم املكلف التصريح املنصوص عليه قانونيا، فانه يتعرض لعقوبة مالية مقدرة ب   
 اثنيا:الرسم التطهريي. 

 1981املتضمن قانون املالية لسنة  1980ديسمرب  31الصادر يف  80/12مبوجب القانون رقم أسس هذا الرسم      
 ابلصب يف اجملاري املائية ورسم رفع القمامة املنزلية.وذلك مكان الرسوم الفرعية القدمية وهي الرسم اخلاص 

ورسم  سم رفع القمامات املنزلية،بني ر ، حيث مت التفرقة 1993لسنة من قانون املالية  30مت تعديله مبوجب املادة     
املتضمن قانون  18-93من القانون رقم  26و 25تصريف املياه يف اجملاري املائية، هذا األخري مت إلغاؤه مبوجب املادتني 

 وعوض برسم وحيد وهو رفع القمامات املنزلية. 1994املالية 
حة رفع القمامات املنزلية ،وهو رسم سنوي، وذلك على كل يؤسس هذا الرسم لفائدة البلدايت اليت تشتغل فيها مصل    

، وابلتايل رسم التطهري يعترب ملحقا ابلرسم العقاري فهو مرتبط ابستفادة أصحاب امللكية املبنية من (1)امللكيات املبنية 
 رفع القمامات يوميا، كما أن أي بناء تعرض للهدم أو التدمري يبقى خاضعا للرسم.

تطهري ابسم صاحب امللك املنتفع، ويتحمل الرسم املستأجر الذي ميكن أن يكلف مع املالك بدفع ويؤسس رسم ال   
 .(2)الرسم سنواي بصفة تضامنية

 مبلغ الرسم: -1

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، فانه حيدد مبلغ رسم التطهري كما يلي: ،2مكرر 263وفقا للمادة      

 دج على كل حمل ذي استعمال سكين. 1000دج و 500ما بني -1

 حريف أو ما شابه. أوجتاري  أودج على كل حمل ذي استعمال مهين  10.000دج و  100ما بني  -2
 دج على كل أرض مهيأة للتخييم واملقطوعات. 20.000دج و  5000ما بني  -3
ينتج   شابه دج على كل حمل ذو استعمال صناعي أو جتاري أو حريف أو ما100.000دج و 10.000ما بني  -4

 املذكورة أعاله. األصنافكمية من النفاايت تفرق 

                                                           
 .2013،طبعة  من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 263املادة  (1)
 .2013طبعة   مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 263املادة  (2)
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وحتدد الرسوم املطبقة يف كل البلدية بقرار من رئيس اجمللس الشعيب البلدي بناء على مداولة اجمللس الشعيب البلدي      
 وبعد استطالع رأي السلطة الوصية.

ت اليت متارس ثلة، على ألنه يتم تعويض البلدايرسوم املمامن قانون الضرائب املباشرة وال 5مكرر 263وتنص املادة     
ابلنسبة لكل منزل يقوم بتسليم قمامات  من مبلغ الرسم املطبق على رفع القمامات املنزلية، %15عملية الفرز يف حدود 

 مبوجب قرار وزاري مشرتك. األحكامالتسميد أو القابلة لالسرتجاع ملنشأة املعاجلة. وحتدد كيفية تطبيق هذه 

 :اإلعفاءات -3

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة تنص على أنه يعفى من الرسم  265وفيما يتعلق ابإلعفاءات، فاملادة   
 اليت ال تستفيد من خدمات رفع القمامات املنزلية. املبنيةامللكيات 

 اثلثا:الرسم على الذبح.

ريبة الغري مباشرة الوحيدة اليت حتصل لفائدة البلدايت بصفة كلية، واليت تقع يف إقليمها الرسم على الذبح هو الض       
 1970واملتضمن لقانون املالية سنة  1969ديسمرب  30الصادر يف  107-69مذابح البلدية، أسست مبوجب األمر 

 .1997، و 1993،1994،1995وات وخضع هذا الرسم لعدة تعديالت مبوجب قوانني املالية لسن

 جمال تطبيق الرسم على املذابح:  -1

على أنه خيضع للرسم على الذبح ذبح احليواانت  من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 446املادة  تنص     
 املبينة أدانه ضمن األشكال وتبعا للكيفيات احملددة فيما يلي:

 والبقر، العجل الصغري، والعجلة. : الثورالبقرايت -1
 الكبش، النحل، الضأن،النعجة، اخلروف، اخلرفان الرضع. الضأنيات: -2
 .، املاعز، واجلديالتيس العنزايت: -3
 اجلمل،الناقة، والفيصل. :اجلمليات -4
 .األاتنو  احلمار، البغلة، البغل، احلصان،الفرس، اخليليات: -5

اللحم أثناء الذبح، وإذا كان املالك ليس بتاجر وقام ابلذبح بواسطة اتجر ويكون الرسم الواجب األداء على مالك     
 فإن هذا األخري يكون مسؤوال تضامنيا مع املالك على دفع الرسم.
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ابلذبح لسبب  األمريفرض الرسم على الوزن ابلكيلو غرام من اللحم الصايف للحيواانت املذبوحة، غري أنه عندما يعطى    
 .(1)على اللحم املخصص الستهالك بشري أو حيواين إالي صحي فان الرسم ال يرتتب املرض من قبل بيطر 

من قانون الضرائب املباشرة ، فانه جيب على املالكني الذين يذحبون أو يقومون بذبح احليواانت من  445ووفقا للمادة   
 قباضة الضرائب. إىلساعة  24تقدمي تصريح على ذلك خالل 

الذي يتخذ أساسا حلساب الرسم يف املذابح اليت يتم وزن احليواانت فيها قبل الذبح فقط، وذلك وحيدد الوزن الصايف 
 بتطبيق النسب املئوية على الوزن احلي كما يلي:

 واجلمليات. عن الضأنيات واخليليات 50% (1
 عن الثريان. 50%  (2
 عن العجول. 55%  (3

 املتوسطة التالية: األوزاند هبا مذابح أو وسائل للوزن عن طريق وحيدد الوزن الصايف اخلاضع للضريبة يف القرى اليت ال توج

 كلغ.  120غري العجول  األخرىالبقرايت  (1
 كلغ.  44العجول   (2
 كلغ.  12الضأنيات والبقرايت   (3
 كلغ.  110غري احلمري  األخرىاخليليات  (4
 كلغ.  30احلمري   (5
 كلغ.  110اجلمليات  (6

 مبلغ الرسم ) التعريفة (: -2

دج/كلغ، وحيصل كلية  02كان املعدل املطبق   1993غاية سنة  فإىلخضع معدل الرسم على الذبح لعدة تعديالت،   
دج لصاحل  0.5، ختصص منه 1994( قانون املالية 89دج/كلغ مبوجب املادة ) 03 إىللصاحل البلدايت، بعدها ارتفع 

دج 0.5يوانية(، ونظرا لعدم كفاية هذه النسبة )صندوق محاية الصحة احل 302-070صندوق التخصيص اخلاص رقم 
 .1995من قانون املالية  63دج/كلغ مبوجب املادة 3.5 إىلقرر املشرع اجلزائري رفع قيمة الرسم 

                                                           
 من قانون الضرائب الغري مباشرة. 448املادة  (1)
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) صندوق محاية الصحة احليوانية( ومبوجب  302-070دج كفائدة لصندوق التخصيص اخلاص رقم 01خيصص منها  
دج منه لصندوق  1.5مبلغ  دج/كلغ.خيصص 5معدل الرسم على الذبح ليصبح ،مت رفع 1997قانون املالية لسنة 

 محاية الصحة احليوانية.

 املشرتك للجماعات احمللية التالية:كما ميكن أن حيصل هذا الرسم لفائدة الصندوق 

 .(1)على املستورد ومت حتصيله من قبل إدارة اجلمارك األداءيف حالة اللحوم املستوردة حيث يكون الرسم واجب  -1
إذا مت حتصيله ملؤسسات التربيد والتخزين ال متلكها البلدة اليت توجد على تراهبا ،وحتدد تعريفة الرسم على الذبح كما  -2

 يلي:

 (:تعريفة الرسم على الذبح.12اجلدول رقم )

 تعريفة الرسم/ابلكلغ تعيني املنتجات
الطازجة، املربدة أو اجملمدة أو املطبوخة أو اللحوم -

 اململحة أو املصنعة اليت مصدرها احليواانت التالية:
 ، املعز،الغنم والبقر.اإلبل اخليول،

 .ص.ججض.م.ج.م/ص.     APC  لدايتبال
 دج/كلغ1.5   دج/كلغ           3.5

 .2013 ، طبعةقانون الضرائب الغري مباشرة :ملصدرا
 الرسم على الذبح:حتصيل  -3

من قانون الضرائب غري املباشرة ، فانه حيب على املالكني الذين يذحبون أو يقومون بذبح  445للمادة وفقا      
يسددون الرسم الضرائب املختلفة حملل إقامتهم و قباضة  إىلساعة  24خالل  احليواانت مع تقدمي تصريح على ذلك

اخلاضعني للضريبة ابلتسجيل يف سجل خاص مرقم وموقع من قبل مصلحة  الواجب عن تقدمي التصريح. كما جيب على
 واانت اليت مت ذحبها ورقم ترتيبها والوزن الكلي للحم الصايف.ييوميا للح الضرائب الغري مباشرة

م فيقوم به مندوبون بلديون بواسطة وصالت أو تذاكر حتت مراقبة أعوان الضرائب الذين ه (2)وفيما خيص حتصيل الرسم،
أو لدى مصاحل البلدية ، ويف حالة استرياد اللحوم وإدخاهلا مؤهلون ابلقيام جبميع التحقيقات الالزمة سواء يف الذابح 

 الرتاب الوطين، يتم حتصيل مبلغ الرسم من طرف إدارة اجلمارك.
ويف حالة الذبح يف مسلخ بلدي مشرتك ، فإنه تستويف حصيلة الرسم والتسجيل يف حساب يقيد خارج ميزانية البلدية  

 أن يتم توزيعها على البلدايت املعينة، ووفقا للكيفية املتفق  عليها فيما بينها. إىلاليت يوجد فيها املسلخ، 

                                                           
 .1980من ق.م  64، معدلة مبوجب املادة 464املادة  (1)
 .2013من قانون الضرائب الغري مباشرة، طبعة  467 املادة  (2)
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رسم على املذبح ختصص لفائدة البلدية اليت يوجد هبا املذبح صرحية، فان نصف حصيلة ال اتفاقيةوإذا مل تكن هناك 
 (1).يف حساب خارج ميزانية هذه البلديةيقيد والنصف الباقي 

ليشمل مجيع البلدايت ملقرات الدوائر احلضرية، خيصص هذا  2003رسم االستيعاب، مبقتضى قانون املالية  امتدوقد 
 صيانة احلضائر العقارية للبلدايت والوالية. إىلالرسم كلية 

 رابعا: رسوم أخرى.
 هناك رسوم أخرى لصاحل البلدايت، نوجزها فيما يلي:   
على الوالايت  األمر، طبق هذا الرسم يف بداية 2004أسس هذا الرسم مبوجب قانون املالية  الرسم على اإلسكان: -1

التالية فقط وهي: اجلزائر، عنابة، قسنطينة، وهران. وهو رسم سنوي يستحق على احملالت ذات الطابع السكين أو املهين 
 الواقعة يف البلدايت مقر الدائرة وكذا جمموع بلدايت ووالايت اجلزائر. وحيدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يلي:

 ت ذات الطابع السكين.دج ابلنسبة للمحال 300 . أ
 دج ابلنسبة للمحالت ذات الطابع املهين. 1200 .ب
صاحل لم حتصيل هذا الرسم من طرف مؤسسة " سونلغاز" عن طريق فاتورة الكهرابء والغاز، دورية الدفع ويدفع انجته يت  

 (2).البلدايت، وحتدد كيفية تطبيقه عن طريق التنظيم
املثبت بواسطة سند قبض مسلم من طرف البلدية للطرف الذي قام ابلدفع نقدا :يدفع هذا الرسم رسم احلفالت-2
 ه كما يلي:لك قبل بداية احلفل، وحتدد تعريفوذ
 .عندما ال تتعدى مدة احلفل الساعة السابعة مساءا دج عن كل يوم،800 إىلدج  500من  .أ

 .ما بعد الساعة السابعة مساء إىلمدة احلفل  امتدت دج عن كل يوم، إذا 1500 إىلدج  1000من  .ب
 (3).وحتدد التعريفات مبوجب قرار من رئيس البلدية، بعد مداولة اجمللس الشعيب البلدي

 الرسم اخلاص على رخص العقارات: -3
 يؤسس هذا الرسم لفائدة البلدايت على رخص العقارات، وختضع عند تسليمها هلذا الرسم، الرخص والشهادات التالية:  
 .رخص البناء 
  األراضي تقسيمرخص. 
 .رخص التهدمي 
 .شهادات املطابقة والتجزئة والتعمري 

                                                           
 .2013، طبعة من قانون الضرائب غري مباشرة 746املادة  (1)
 .2013،طبعة ب غري مباشرة والرسوم املماثلةمن قانون الضرائ 67املادة  (2)
 .2007من ق م  5، 2006من ق م  3، 1995من ق م  11معدلة مبوجب املواد ، من قانون الضرائب غري مباشرة 610املادة  (3)
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وحتدد مبالغ الرسم على رخص العقارات لكل صنف، حسب قيمة البناية أو طبقا لعدد القطع. واجلداول التالية توضح 
 ذلك:
 مزدوج واجلدول املوايل يوضح ذلك: استعمالسكين أو  استعمال:ابلنسبة للبناايت ذات البناء رخصة 
 سكين(. استعمال(:مبلغ الرسم على رخص البناء )بناية ذات 13اجلدول رقم ) 

 مبلغ الرسم )دج( قيمة البناية) دج(
 1.875 750.000غاية  إىل
 3.125 1.000.000غاية  إىل
 5.000 1.500.000غاية  إىل
 15.000 2.000.000غاية  إىل
 17.000 3.000.000غاية  إىل
 25.000 5.000.000غاية  إىل
 30.000 7.000.000غاية  إىل
 26.000 10.000.000غاية  إىل
 40.000 15.000.000غاية  إىل
 45.000 20.000.000غاية  إىل
 50.000 20.000.000غاية  إىل

 التكميلي. 2008املتضمن قانون املالية  06-08من قانون رقم  25: املادة املصدر

 

 

 

 

 

 ابلنسبة للبناايت ذات االستعمال التجاري أو الصناعي: -
 مبلغ الرسم على رخص البناايت ذات االستعمال التجاري أو الصناعي. (:14اجلدول رقم )
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 التعريفة )دج( قيمة البناية )دج(
 50.000 7.000.000غاية  إىل
 60.000 10.000.000غاية  إىل
 70.000 15.000.000غاية  إىل
 80.000  20.000.000غاية إىل
 90.000 25.000.000غاية  إىل
 100.000 30.000.000غاية  إىل
 110.000 50.000.000غاية  إىل
 120.000 70.000.000غاية  إىل
 130.000 100.000.000غاية  إىل
 150.000 100.000.000غاية  إىل

 .2006من قانون املالية  49ملادة : ااملصدر
 :األراضيرخصة تقسيم  .ج

 .األراضيمبلغ الرسم على رخص تقسيم  (:15اجلدول رقم )
 التعريفة )دج( )عدد القطع( األراضيتعيني 

           -   :ذات االستعمال السكين-1
          2000 10 إىل 02من 
 50.000 50 إىل 11من

 70.000 150 إىل 51من 
 100.000 250 إىل 151من 

 200.000 250أكثر من 
 - جتاري أو صناعي: استعمال ذات-2

 6000 05 إىل 02من 
 12.000 10 إىل 06من 

 30.000 10أكثر من 
لكل بناية  األراضيمن مساحة  (2دج للمرت املربع )م 300حيدد مبلغ الرسم عند تسليم التهدمي ب رخص التهدمي: د.

 معينة ابهلدم.
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 عند تسليم شهادة املطابقة، كما يلي:وحيدد مبلغ الرسم  شهادات املطابقة: ه.

 مبلغ الرسم على شهادات املطابقة. (:16اجلدول رقم )

 التعريفة )دج( قيمة البناية )دج(
 1000 750.000غاية  إىل
 1.500 1.000.000غاية  إىل
 1.750 1.500.000غاية  إىل
 2.200 2.000.000غاية  إىل
 3000 3.000.000غاية  إىل
 3500 5.000.000غاية  إىل
 4000 7.000.000غاية  إىل
 6000 10.000.000غاية  إىل
 8000 15.000.000غاية  إىل
 9000 20.000.000غاية إىل
 1.2000 20.000.000غاية  إىل
 ابلنسبة للمباين ذات االستعمال التجاري أو الصناعي. -

 

 

 

 

 

 

 شهادة املطابقة(.مبلغ الرسم على رخص العقارات ) (: 17اجلدول رقم )
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 التعريفة )دج( قيمة البناية )دج(
 6000 7.000.000غاية  إىل
 6500 10.000.000غاية  إىل
 7500 15.000.000غاية  إىل
 8500 20.000.000غاية  إىل
 9500 25.000.000غاية  إىل
 10500 30.000.000غاية  إىل
 11500 50.000.000غاية  إىل
 12500 70.000.000غاية  إىل
 15000 100.000.000غاية  إىل

 20.000 100.000.000أكثر من 
 دج، وذلك عند تسليم الشهادات التالية: شهادة التجزئة، شهادة التعمري. 2000حيدد مبلغ الرسم ب 

 وتعفى من الرسم اخلاص املطبق على الرخص العقارية:  

رئيس اجمللس الشعيب البلدي، طبقا للقوانني والتنظيمات سارية  البناايت املهددة ابالهنيار اليت تقرر هتدميها من طرف -
 (1)املفعول.

واجلمعيات ذات املنفعة  اإلداريالبناايت اليت تنجزها الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع  -
 .اإلنساينالعامة، واجلمعيات ذات الطابع 

 املهنية:والصفائح  انتالاإلعالرسم على ( 4

والصفائح املهنية ابستثناء تلك املتعلقة ابلدولة واجلماعات احمللية  اإلعالانتيؤسس هذا الرسم لفائدة البلدايت على      
 عالانت والصفائح املهنية األصناف التالية:، وخيضع للرسم على اإلاإلنساينبع واحلاملة للطا

 العدية، املطبوعة واملخطوطة ابليد. األوراقاإلعالانت على  -
   ، أو مت إلصاقها قبل وضعها على القماش أخرىاجملهزة واحملمية بغطاء من الزجاج أو مبادة  األوراقت على اإلعالان -

 أو قطعة معدنية بقصد إطالة بقائها.
                                                           

 .2006من قانون املالية التكميلي لسنة  49املادة  (1)
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 اإلعالانت املدهونة، واملعلقة يف مكان عمومي. -
حروف أو إشارات موضوعة بصفة خاصة فوق هيكل املبىن أو ركيزة ما جيعل  اإلعالانت املضيئة املكونة من جمموعة -

 اإلعالن مرئيا يف النهار أو الليل.
 خمصصة للتعريف ابلنشاط ومكان ممارسة العمل.الصفائح املهنية من كل املواد  -
 مبلغ الرسم: -أ

 وحيدد مبلغ الرسم عدد اإلعالانت املعروضة، وحسب حجم هذه األخرية ويتوضح كما يلي: 

 (: مبلغ الرسم على اإلعالانت حسب عدد وحجم اإلعالانت املعروضة.18اجلدول رقم )

 املبلغ )دج( اإلعالانت تعيني
 على الورق العادي، مطبوعة أو خمطوطة ابليد. اإلعالانت -

 ( مرت مربع.01.احلجم يقل أو يساوي )1     
 .2م 1.أكرب من  2     

 على ورق جمهزة أو حممية. اإلعالانت -
 ( مرت مربع.01.احلجم يقل أو يساوي )1     
 .2م 1.احلجم أكرب من 2     

 
20 
30 

 
40 
80 

 مبلغ الرسم حسب الفرتات السنوية وحسب حجم اإلعالن، كما يلي: وحيدد

 

 

 

 

 

 

 (: مبلغ الرسم حسب الفرتة الزمنية وحجم اإلعالن.19اجلدول رقم )
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 املبلغ ) دج( تعيني اإلعالانت والصفائح املهنية
 إعالانت مدهونة. -
 .2م  01.حجم اإلعالن يقل أو يساوي 1
 .2م 1.حجم اإلعالن أكرب من 2
 إعالانت مضاءة. احلجم ابملرت املربع أو جزء من املرت مربع. -
 مهنية.صفائح  -
 .حجم يقل أو يساوي نصف مرت مربع.1 
 ..مساحتها أكرب من نصف مرت مربع2 

 
20 
30 

 
200 

40 
80 

 .2013 الطابع، طبعةمن قانون  56املادة : املصدر

ت فوق الورق العادي املطبوعة أو املخطوطة ابليد وعلى الورق اجملهز  واحملمي انيسدد الرسم اخلاص على اإلعال     
املدهونة يف الشهر الذي تبدأ فيه كل فرتة سنوية  اإلعالانتيف حني يسدد الرسم على  ،القابض البلدي إىلبقسيمة 

ويف نفس  املضيئة املوضوعة حديثا لإلعالانتابلنسبة ( يوما ابتداء من اتريخ تشغيلها 60ويدفع الرسم مسبقا يف أجل )
 اآلجال ابلنسبة لالستحقاقات السنوية.

اإلعالانت من الورق العادي املطبوعة واملخطوطة، واجملهزة واحملمية  إىليؤسس الرسم حتت اسم الفاعل ابلنسبة       
ويؤسس حتت اسم الطابع ابلنسبة للمنشورات اخلارجة من آالت الطباعة عندما يكون أصحاب هذه اإلعالانت غري 

غري اجلماعات احمللية، واملنظمات ذات الطابع  معنيني من طرف النص املطبوع، أو عندما يعين النص مجاعات من
 .اإلنساين

حتت اسم الناشر بسبب وضع إعالانت يف مكان عمومي مغطى، ويعترب كناشر من أجل تطبيق هذا النص كل    
شخص له حرية التصرف أو حق االنتفاع ابملكان العمومي املغطى سواء ابسم مسري أو إدارة أو مستأجر أو متنازل 

 املضيئة. واإلعالانتابلنسبة لإلعالانت املدهونة  اإلعالنت اسم من يف فائدته وضع ويؤسس حت

 
 
 

 العقوابت:
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اجملهزة أو احملمية، لغرامة مالية  واإلعالانتيتعرض صاحبو اإلعالانت على الورق العادي، املطبوعة أو املخطوطة ابليد     
دج عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم مسبقا، ويعاقب بصفة تضامنية طالع  250و  50ترتاوح بني 
 (1)ابلغرامة املقررة أعاله. اإلعالناملخالفة وصاحب  اإلعالانت

لإلعالانت املدهونة ضد األشخاص الذين مت وفضال عن ذلك يتابع دفع الرسم والعقوابت بصفة تضامنية ابلنسبة     
 لصق اإلعالن يف فائدهتم ومقاول النشر.

 رسم اإلقامة. .5

، وهو رسم يؤسس لفائدة البلدايت 1998املتضمن لقانون املالية  02-97هذا الرسم مبوجب القانون رقم أسس      
سياحية أو حمطات سياحية خمتلطة،يطبق  أو جمموع البلدايت املصنفة كمحطات سياحية أو مناخية أو محامات معدنية

هذا الرسم على األشخاص غري املقيمني داخل البلدية وعلى الذين ال ميلكون أتشرية إقامة، إذ جيب عليهم دفع رسم 
 عقاري للبلدية املعنية.

 .2013، وقانون املالية التكميلي لسنة 2012خضع هذا الرسم لعدة تعديالت مبوجب قانون املالية لسنة    

دينارا على الشخص  50سس تعريفة هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد من اإلقامة، وال ميكن أن تقل عن تؤ 
دج على العائلة، غري أنه ابلنسبة للمؤسسات الفندقية ذات  100دينارا وال تتجاوز  60وعلى اليوم الواحد، وال تفوق 
 الواحد من اإلقامة على النحو التايل: اليومالرسم على الشخص و ثالث جنوم وأكثر حتدد تعريفة 

 دج للفنادق ذات ثالث جنوم. 200 -
 دج للفنادق ذات أربع جنوم. 400 -
 دج للفنادق ذات مخسة جنوم.600 -

، ويتم حتصيل هذا االجتماعيويعفى من الرسم على اإلقامة األشخاص املستفيدين من تكفل صناديق الضمان      
 ملفروشة وأصحاب الفنادق ومالكي املقرات املستعملة إلسكان املعاجلني ابملياه املعدنية الرسم عن طريق مؤجر الغرف ا

 (2)أو السواح املقيمني يف البلدية، واملدفوعة من طرفهم وحتت مسؤوليتهم لدى أمني خزينة البلدية.

 (الرسوم اإليكولوجية:6

                                                           
 . 2013من قانون الطابع، طبعة  56املادة  (1)

 .2008من قانون املالية التكميلي لسنة  26املادة  (2)
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الضرائب والرسوم سابقة الذكر، هناك جمموعة من الرسوم البيئية اليت أنشئت مبوجب قوانني املالية  إىلابإلضافة     
، هبدف محاية البيئة وإزالة التلوث واليت تعرف أيضا ابلرسوم اإليكولوجية واليت 2006، 2003، 2002لسنوات 

 لفائدة البلدايت، ومتثل هذه الضرائب فيما أييت: مداخليهاخيصص جزء من 

 :Pneumatiqueالرسم على اإلطارات املطاطية  -أ

، وهو رسم على اإلطارات سواء املستوردة أو املصنوعة 2006من قانون املالية  60أسس هذا الرسم مبوجب املادة     
 (1)حمليا، حيدد مبلغ هذا الرسم كما يلي:

 دج كل إطار خمصص للسيارات الثقيلة. 10 -
 اخلفيفة.دج عن كل إطار خمصص للسيارات  5 -

 توزيع حصيلة هذا الرسم كما يلي:
 لفائدة البلدايت. 40% -
 لفائدة الصندوق الوطين للرتاث الثقايف.10% -
 لصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث.% 50 -
 الرسم على الزيوت والشحوم وحتضري الشحوم: -ب
        دج عن كل طن مستورد  12.500، وحيدد هذا الرسم ب 2006من قانون املالية  61أنشئ مبوجب املادة    

 (2)أو مصنوع داخل الرتاب الوطين، واليت تنجم عن استعماهلا زيوت مستعملة، ختصص مداخيل هذا الرسم كما يلي:
 لفائدة البلدايت.50% -
 لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث. 50% -
 ختزين النفاايت الصناعية:الرسم التحفيزي لتشجيع عدم  -ج

دج على كل طن  10500( ، وحيدد هذا الرسم 203) املادة  2002هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة  أنشى     
 من الفضالت املخزنة اخلاصة و/أو اخلطرية، ويتم توزيع حصيلة هذا الرسم كما يلي:

 لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث. %75لفائدة البلدايت، 25% -
 الرسم التحفيزي لتشجيع عدم ختزين النفاايت املرتبطة أبنشطة العالج: -د

                                                           
 .3201من قانون املالية التكميلي  46املعدلة مبوجب املادة  2000من قانون املالية  60املادة  (1)
 .2006من قانون املالية  61املعدل للمادة  2008من قانون املالية التكميلي  64املادة  (3)
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( للتشجيع على عدم النفاايت االستشفائية املتعلقة أبنشطة 204املادة )  2002أسس مبوجب قانون املالية لسنة     
ووفقا  (1)دج عن كل طن من النفاايت املخزنة، 24.000العالج يف املستشفيات والعيادات الطبية بسعر مرجعي قدره 

 نه خيصص مداخيل هذا الرسم كما يلي:إف ،2008من قانون املالية التكميلي  46للمادة 

 فائدة البلدايت.ل25% - 

 .(FEDEP) لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث  75% -

 الرسم التكميلي على التلوث اجلوي الصناعي:  -ه

، يؤسس على الكميات املنبعثة من املنشآت 3201من قانون املالية لسنة (205مت إحداثه مبوجب املادة )   
للتلوث، ويتم حساب قيمة هذا الرسم بضرب النسبة القاعدية اخلاصة  واليت تتجاوز العتبة السموح هبا(2)املصنفة

، وذلك حسب نسبة جتاوز القيم املسموح هبا، ويتم توزيع عائد  5و  1ابلنشاطات امللوثة مبعامل مضاعف حمصور بني 
 . FEDEP) للصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث ) %75للبلدايت، %25هذا الرسم كما يلي 

 التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي: الرسم -و

، حيسب هذا الرسم على أساس حجم املياه اليت يتم صرفها وما 94يف مادته  2013إحداثه مبوجب قانون املالية  مت     
 5و 1ينجم عنها من تلوث نتيجة جتاوز احلد املسموح واحملدد يف القوانني سارية املفعول، ومعامل مضاعف حمصور بني 

 تبعا ملعدل جتاوز القيم املسموح هبا.

 (3)وخيصص انتج هذا الرسم كما يلي:    

 البلدايت. لفائدة50% -
 لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث. 50% -
-  

 املطلب الثالث: الضرائب احملصلة لفائدة الدولة واجلماعات احمللية.
 الضرائب العائدة لفائدة الدولة واجلماعات احمللية أساسا فيما يلي: تتمثل     

                                                           
من قانون املالية لسنة  203. املعدل للمادة 2008ملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2000جويلية ا 24املؤرخ يف  02-08رقم  األمرنفس املرجع (1)

2002. 

، مبوجبه مت 1998نوفمرب  03املؤرخ يف  399-98املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  1993مارس  01، املؤرخ يف 98 -93املرسوم التنفيذي رقم (2)
 تصنيف املنشآت حسب درجة ونسبة التلوث الذي حتدثه.

 .2008من قانون املالية التكميلي  46، املعدل مبوجب املادة 2003من قانون املالية لسنة  94املادة (3)
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 .أوال:الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف الريوع العقارية
، واليت أتيت يف سياق إصالح الضرائب على الدخل 1992مبوجب إصالح  اإلمجايلالضريبة على الدخل  أدخلت      

مداخيل نظام إمجايل من جهة وكذلك التمييز بني الضرائب املفروضة على  إىلابالنتقال من نظام على فروع الدخل 
 األشخاص الطبيعيني واألشخاص املعنويني من اجلهة أخرى.

تصرحيية تفرض على الدخل اإلمجايل  وحيدةفهي ضريبة عامة تفرض على مداخيل األشخاص الطبيعيني، وهي سنوية   
الصايف للمكلف، وخيضع هلذه الضريبة األشخاص على كافة مداخيلهم ويف حمل إقامة جبائية ابجلزائر أو الذين تكون 

 ج اجلزائر.مداخيلهم من مصدر جزائري حىت وإن كان مصدر تكليفهم خار 
ويعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل، األشخاص الذين يساوي دخلهم اإلمجايل السنوي الصايف أو يقل عن احلد   

، وكذا السفراء واألعوان الدبلوماسيون اإلمجايلاألدىن إلخضاع اجلبائي املنصوص عليه يف جدول الضريبة على الدخل 
 أجنبية وذلك على أساس املعاملة ابملثل. والقناصل واألعوان القنصليون من جنسية

 21-08من القانون رقم  02من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة واملعدلة مبوجب املادة  02ووفقا للمادة    
من جمموع املداخيل  اإلمجايل، فانه يتكون الدخل الصايف  2009املتضمن لقانون املالية  2008ديسمرب  30املؤرخ يف 

 جمموع املداخيل الصافية من األصناف اآلتية:من 
 األرابح الصناعية والتجارية واحلرفية. -
 أرابح املهن غري التجارية. -
 عائدات املستثمرات الفالحية. -
( من قانون الضرائب املباشرة 42املبنية كما تنص عليها املادة ) امللكيات املبنية وغري إجياراحملققة من  اإليرادات -

 لة.والرسوم املماث
 عائدات رؤوس األموال املنقولة. -
 والريوع العقارية.واملعاشات  واألجوراملرتبات  -

احملققة من إجيار امللكيات  اإليراداتصنف الريوع العقارية أو  اإلمجايلوما يهمنا يف حبثنا هنا، هو الضريبة على الدخل   
  املبنية وغري املبنية.

 األمر( من 02( مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة املعدلة واملتممة مبوجب املادة )42فموجب املادة )  
، فانه يوزع حاصل الضريبة 2008واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2008جويلية  24املؤرخ يف  02-08رقم 

 يلي:صنف الريوع العقارية كما  اإلمجايلعلى الدخل 
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 لفائدة ميزانية الدولة.50% -
 لفائدة البلدايت.50% -

فهذا التوزيع املتساوي سيسمح بزايدة املوارد اجلبائية للبلدايت، وهذا نتيجة لالرتفاع احملسوس الذي يشهده سوق اإلجيار 
 (1).يف اجلزائر

 صنف الريوع العقارية وكيفية حساهبا. اإلمجايلوفيما يلي نتطرق للضريبة على الدخل   

من قانون الرسوم املماثلة، تدرج املداخيل الناجتة عن إجيار العقارات املبنية أو أجزاء منها، وإجيار   42وفقا للمادة       
     احلرفية كل احملالت التجارية أو الصناعية غري اجملهزة، إذا مل تكن مدرجة يف أرابح املؤسسة الصناعية أو التجارية أو 

املعتمد كأساس يف  اإلمجايلأو مستثمر فالحية أو مهنية غري جتارية، وكذا الناجتة عن عقد العقارية يف حتديد الدخل 
 يف صنف املداخيل العقارية. اإلمجايلحتديد الضريبة على الدخل 

السوق احمللية أو حسب املقاييس الضريبية  إىلاحملددة استنادا  االجياريةيتكون األساس يف عقد العقارية من القيمة   
 املعتمدة واحملددة عن طريق التنظيم.

األمالك غري املبنية مبختلف أنواعها مبا فيها  إجيارالناجتة عن  اإليراداتتندرج أيضا ضمن صنف الريوع العقارية،    
 الفالحية. األراضي

 مبعدل  اإلمجايلاملدين للعقارات ذات االستعمال السكين، للضريبة على الدخل  اإلجياروختضع املداخيل املتأتية من     

حمرر من الضريبة، وبدون تطبيق ختفيضات  %15، وحيدد هذا املعدل ب اإلمجايلحمرر من الضريبة على الدخل  % 7 
 أو املهين.احملالت ذات االستعمال التجاري  ابلنسبة للمداخيل املتأتية من إجيار(2)

دفع الضريبة لقباضة  إىلتؤدي القيم املستحقة عند اتريخ إبرام العقد اإلجياري واملوافقة لإلجيار املسدد من قبل      
 إجراء التسجيل. إىليوما ابتداء من اتريخ تقدمي العقد  30الضرائب املتواجد يف مكان العقار يف أجل 

 :IFUاثنيا: الضريبة اجلزافية الوحيدة 

، وهي ضريبة مباشرة وحيدة حتل حمل النظام اجلزايف للضريبة 2007هذه الضريبة مبوجب قانون املالية لسنة أنشئت      
 .(1)والرسم على القيمة املضافة والرسم على النشاط املهين اإلمجايلعلى الدخل، وتعوض الضريبة على الدخل 

                                                           
)1(La direction générale des impôts. La lettre de la DGI. Numéro. Aout.2008.p02. 

 .2005من قانون املالية  03من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املعدلة واملتممة مبوجب املادة  3-42ملادة  ا(2)
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 خيضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة: جمال تطبيق الضريبة: -1

الطبيعيون الذين تتمثل جتارهتم الرئيسية يف بيع البضائع واألشياء، عندما ال تتجاوز رقم أعماهلم السنوي  األشخاص -
 ثالثة ماليني دينار جزائري، مبا يف ذلك احلرفيون التقليديون املمارسون لنشاط حريف فين.

عندما  ت التابعة لفئة األرابح الصناعية والتجارية(الطبيعيون الذين ميارسون األنشطة األخرى ) أتدية اخلدما األشخاص -
 دج. 3.000.000ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي 

الطبيعيون الذين ميارسون يف آن واحد أنشطة تنتمي للفئتني السابقتني للضريبة اجلزافية الوحيدة إال  األشخاصال خيضع  -
 دج 3.000.000إذا مل يتم جتاوز رقم أعماهلم سقف 

اليت مت خالهلا  األوىلويبق نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة مطبقا من أجل أتسيس الضريبة املستحقة بعنوان السنة      
 املنصوص عليه ابلنسبة هلذا النظام ويتم أتسيس هذه الضريبة تبعا هلذه التجاوزات. األعمالجتاوز سقف رقم 

 ويستثىن من نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة:  

 ت البيع والعمليات اليت يقوم هبا الوكالء املعتمدون.عمليا -

عمليات إجيار العتاد أو السلع االستهالكية الدائمة ما عدا احلاالت اليت تكتسي فيها طابعا اثنواي أو ملحقا ابلنسبة  -
 ملؤسسات صناعية وجتارية.

 عمليات التجارة املتعددة وتلك اليت تقوم هبا املساعدات الكربى. -

 عمليات املتعلقة ببيع األدوية واملنتجات الصيدالنية.ال -  

 موزعو حمطات الوقود. -  

املنصوص عليه يف التنظيم املتعلق  اإلعفاءاملكلفون ابلضريبة الذين يقومون بعمليات البيع ملؤسسات مستفيدة من  -  
 ابحملروقات وملؤسسات تستفيد من نظام الشراء ابإلعفاء من الرسم.

 والتسلية مبختلف أنواعها. واأللعابوجتار األمالك وما شاهبهم وكذا منظمو العروض الفرازون -  

 ورشات البناء. -  

                                                                                                                                                                                                 
 مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 282املادة  (1)
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 مالحظة: 

فانه خيضع للضريبة اجلزافية  2013من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة ،طبعة  1مكرر  282طبقا للمادة      
 دج 10.000.000 أعماهلمالطبيعيون املذكورون سابقا و الذين ال يتجاوز رقم  األشخاصالوحيدة 

، و املعدل  31/12/2014بتاريخ  78الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  2015املالية قانون من  13للمادة  و طبقا
 دج. 30.000.000فان احلد األعلى للخضوع للضريبة اجلزافية الوحيدة أصبح :  1مكرر 282للمادة 

شرط خاضع للضريبة اجلزافية الوحيدة بالشخص املعنوي املمثل يف الشركات مهما كان نوعها  أصبحذلك  إىل إضافة     
  دج 30.000.000 إعماهلاال يتجاوز رقم  أن

 حتديد الضريبة اجلزافية الوحيدة: -2

مبلغ الضريبة الوحيدة املستحقة على كل مستغل يف كل سنة مدنية لفرتة سنتني من طرف مصلحة الضرائب اليت  حيدد
 يتبع هلا مكان ممارسة النشاط.

ابلضريبة ابستغالل يف آن  ميكن أن تتغري مبالغ الضريبة من سنة ألخرى خالل هذه الفرتة، وعندما يقوم املكلف      
و يف مناطق خمتلفة عدة مؤسسات أو دكاكني أو متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى ملمارسة ويف نفس املنطقة أواحد 

نشاط ما، تعترب كل منها مبثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون يف كل احلاالت خاضعة بصفة منفصلة ما دام رقم 
دج . ويف احلالة املخالفة ميكن  3.000.000األعمال الكلي احملقق بعنوان جمموع األنشطة املمارسة ال يتجاوز سقف 

 حسب النظام احلقيقي ابلنسبة جململ مداخيله. اإلمجايلاملكلف ابلضريبة املعين اختيار اخلضوع للضريبة على الدخل 

 معدالت الضريبة: -3

الضريبة ، وحيدد معدل 2008معدالت الضريبة اجلزافية الوحيدة للتعديل مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة خضعت   
 اجلزافية الوحيدة كما يلي:

 05%بيع البضائع واألشياء، والنشاط احلريف(.األوىلاألعمال املعتمد ابلنسبة لألنشطة املذكورة يف الفئة  من رقم ( . 
 12%.)من رقم األعمال املعتمد ابلنسبة لألنشطة األخرى ) أتدية اخلدمات التابعة لفئة األرابح الصناعية والتجارية 

 (1)، يوزع انتج الضريبة اجلزافية الوحيدة كما يلي: 2008من قانون املالية التكميلي لسنة  10ووفقا للمادة 

                                                           
 .1220ق.م  من  12من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، املعدلة مبوجب املادة  4مكرر  282املادة (1)
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  ( 2013من قانون املالية  13حسب املادة  ٪49 أصبح).%48.50ميزانية الدولة 
  (2013من قانون املالية  13حسب املادة  ٪0.5 أصبح)، %1غرف الصناعة والتجارة 
   (2013من قانون املالية  13حسب املادة  ٪0.24 أصبح).%0.50غرف الصناعة التقليدية واحلرف 
  (2013من قانون املالية  13حسب املادة  ٪40.25 أصبح).%40البلدايت 
  05الوالايت%. 
 الصندوق املشرتكFCCL   05%. 
 اإلعفاءات: .4

 (1)تعفى من الضريبة اجلزافية الوحيدة:
 املؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص املعوقني املعتمدة، وكذا املصاحل امللحقة هبا. -   
 احملققة من قبل الفرق املسرحية. اإليراداتمبالغ  -  
احلرفيون التقليديون وكذا األشخاص الذين ميارسون نشاطا حرفيا فنيا واملقيدين يف دفرت الشروط الذي حتدد بنوده  -  

 يم.عن طريق التنظ
مكرر من قانون الضرائب  365غري أن هؤالء يبقون مكلفني بدفع احلد األدىن من الضريبة املنصوص عليه يف املادة 

احملقق، وخيصص  األعمالدج ابلنسبة لكل سنة مالية، مهما يكن رقم  5000املباشرة والرسوم املماثلة. والقدرة ب 
 ئدة البلدية.جمموع انتج احلد األدىن من الضريبة املفروضة لفا

 مالحظة: 
تشغيل الشباب،و  إطارسني نشاطهم يف املمار  األشخاصيف حالة  إالدج  10000من الضريبة  األدىناحلد  أصبح     

 .31/12/2014بتاريخ  78.الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 2015ذلك طبقا لقانون املالية 
 .TVAاثلثا: الرسم على القيمة املضافة

على  اإلمجايللتعيض الرسم الوحيد  1991إدخال الرسم على القيمة املضافة يف اجلزائر مبوجب قانون املالية لسنة مت   
 اإلصالحات، وذلك نتيجة املشاكل اليت شهدها النظام السابق من حيث تعقده، وعدم مالءمته مع (TUGP)اإلنتاج

 اليت شهدها االقتصاد الوطين.
الرسوم اخلاصة  إىليطبق الرسم على القيمة املضافة على عمليات البيع واألشغال العقارية واخلدمات غري اليت ختضع   

وعلى عمليات االسترياد كذلك، ويطبق هذا الرسم على العمليات املذكورة سواء كانت اعتيادية أو استثنائية ابجلزائر،أما 

                                                           
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 4مكرر  282املادة  (1)
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تعترب خارج  اإلقليميةحبكم  فإهنابعض املنتجات أو اخلدمات املعدة للخارج هذه تتعلق ب االستريادإذا كانت عمليات 
 جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة.

 معدالت الرسم: -1
، فلقد حدد قانون املالية لسنة 1992خضعت معدالت السم على القيمة املضافة لعدة تعديالت منذ نشأته عام  

واملعدل  %21، املعدل العادي %13و املعدل املخفض ،%7أربعة معدالت هي املعدل املخفض اخلاص  1992
،حبيث أصبحت 2001، 1997، 1995، هذه املعدالت مت تعديلها مبوجب قوانني املالية لسنوات %40املضاعف 

، واجلدول املوايل %17، واملعدل العادي %07يف شكل معدلني مها املعدل املخفض  2001مع قانون املالية لسنة 
 يوضح خمتلف التعديالت يف معدل الرسم على القيمة املضافة.

 .TVA(:تطور معدالت الرسم على القيمة املضافة20اجلدول رقم )
 قوانني املالية

 ملعدالتا
قانون املالية 

1992 
 2001قانون املالية  1997قانون املالية  1995قانون املالية 

 %7 %7 %7 %7 املعدل املنخفض اخلاص
 ملغى %14 %13 %13 املعدل املنخفض

 %17 %21 %21 %21 املعدل العادي
 - - ملغى %40 املعدل املضاعف

 .2001، 1997، 1995، 1992قوانني املالية  املصدر:

 أساس فرض الضريبة: -2

، هذا األخري يتكون من سعر السلعة أو الشكل أو األعمالاخلاضع للرسم على القيمة املضافة يف رقم  األساس يتمثل
 اخلدمات مبا فيها كل املصاريف و احلقوق والرسوم ابستثناء الرسم على القيمة املضافة نفسها.

وتتمثل املصاريف الواجب إضافتها يف األساس اخلاضع للرسم يف كل من مصاريف النقل ، مصاريف التغليف يف حالة   
رف البائع مني، وكل املصاريف املدفوعة من طوالسمسرات ومنح التأ بيع السلع بغالفات غري قابلة لالسرتجاع،العموالت

 وتفوتر على الزبون.

وختصم من األساس اخلاضع للرسم مجيع احلسومات والتخفيضات واالسرتدادات وال تدخل فيه حسوم القبض النقدي   
التسبيقات على الغالفات املسرتجعة، وكذا املصروفات املرتتبة على النقل اليت قام هبا  إىلوحقوق الطابع اجلبائية، إضافة 
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اليت ختضع للرسم على القيمة املضافة، اخلاص هبا عندما تكون مفوترة على املدين نفسه لتسليم البضاعة اخلاضعة للرسم و 
 حدا.

 جمال تطبيق الرسم: .5

 عمليات خاضعة وجودا وأخرى اختياراي. إىلTVAتنقسم العمليات اخلاضعة للرسم  

 خيضع للرسم على القيمة املضافة وجواب كل من العمليات التالية:العمليات اخلاضعة وجواب: -أ
 املتعلقة بنشاط صناعي، جتاري، أو حريف احملققة من طرف اخلاضعني للرسم على القيمة املضافة.العمليات  -
 عمليات البيربو. -
الطبيعيون والشركات ابستثناء العمليات ذات  األشخاصالعمليات احملققة يف إطار ممارسة املهن احلرة اليت يقوم هبا  -

 الطابع الطيب وشبه الطيب و البيطري.
 ع املتعلقة ابملواد الكحولية، اخلمور واملشروابت األخرى املشاهبة.عمليات البي -

العمليات املتعلقة ابألشغال العقارية، كأشغال التجهيز )الرتكيب، التدفئة ، الكهرابء ، الرتصيص(، أشغال التصليح  -
 .اخلللمباين...

 عمليات البيع املنجزة يف إطار شروط البيع ابجلملة. -

العمليات اليت  ابستثناءعمليات البيع اليت متارسها املساحات الكربى، وكذا نشاطات التجارة املتعددة، وجتارة التجزئة  -
 يقوم هبا املكلفون ابلضريبة اخلاضعة للنظام اجلزايف.

 ر على الشروط التالية:ويقصد ابلتجارة املتعددة عمليات شراء وإعادة البيع احملققة وفق شروط البيع ابلتجزئة واليت تتوف   

جيب أن تتعلق املواد املعروضة للبيع أبربعة أصناف على األقل من التجارة املتعددة وهذا مهما كان عدد املواد املعروضة  -
 للبيع.

 جيب أن يكون احملل مهيئا بطريقة تسمح ابخلدمة الذاتية. -

 مجيع العمليات من غري املبيعات واألشغال العقارية.، وأشغال الدراسات والبحث، و وأداء اخلدماتعمليات اإلجيار،  -

التسليات مبختلف أنواعها اليت ينظمها األشخاص واجلمعيات اخلاضعة للتشريع اجلاري احلفالت الفنية، واأللعاب، و  -
 العمل به.



2013/2014الفصل الثالث:                                                      دراسة حالة بلدية البويرة للفرتة   
 

  

128 

 خدمات اهلاتف والتلكس اليت تؤديها إدارة الربيد واملواصالت.-

 :اختيارايالعمليات اخلاضعة للرسم -ب

بناءا على تصريح منهم  جيوز لألشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين يقع نشاطهم خارج جمال تطبيق الرسم أن خيتارو    
 صفة املكلفني ابلرسم على القيمة املضافة على أن يسلموا السلع واخلدمات للتصدير: اكتساب

 الشركات البرتولية. -

 املكلفني ابلرسم اآلخرين. -

 مؤسسات تستفيد من نظام الشراء ابإلعفاء. -

 اإلخضاع إىل نظام الرسم على القيمة املضافة. اختاروا وخيضع وجواب للنظام الربح احلقيقي، الذين

 يلي نوضح أهم السلع واخلدمات اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة حسب املعدل املخفض واملعدل العادي: وفيما

 .  %7للمعدل املخفض  السلع واخلدمات اخلاضعة -1

 نذكر منها:السلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل املخفض مع حق اخلصم: -

)سونلغاز(، اخلاصة ابلغاز الطبيعي والطاقة  العمليات اليت تقدمها املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -
 الكهرابئية.

تنجز لصاحلها، وعمليات البيع املتعلقة ابلصحف واجلرائد أعمال الطبع اليت تقوم هبا املؤسسات الصحفية واليت  -
 والدورايت، نفاايت الطباعة. النشراتو 

 املقبوض من طرف اهليئات املكلفة بتسيريها. االجتماعيةإجيار املساكن  -

 عمليات البناء وإعادة التهيئة وبيع السكنات. - 

 .عمليات ترميم اآلاثر واألماكن اخلاصة ابلرتاث الثقايف -

 ، الوكالء ابلعمولة والسماسرة، خدمة اإلقبال على اهلاتف.مصنوعات الفضة، املهن الطبية -

 السلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل املخفض بدون احلق يف اخلصم: -
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 األمالك وما شاهبها، ابئعو -

 املستفيدون من الصفقات، -

 مستغلو سيارات األجرة، -

 املوسيقية والسريك والعروض واأللعاب بكل أنواعها.العروض املسرحية والبايل واحلفالت -

 . %17السلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل العادي  -2

 السلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل العادي مع احلق يف اخلصم: -

( إىل %17، أو اخلاضعة للمعدل املخفض)العمليات األخرى غري تلك املعفاة، والسلع واخلدمات و ختضع املنتجات     
 وكمثال على ذلك العمليات املتعلقة ابألنشطة الفندقية والسياحة.%17مبعدل عادي  ،الرسم على القيمة املضافة

 السلع واخلدمات اخلاضعة للمعدل العادي بدون احلق يف اخلصم: -

 العمليات اليت تنجزها املالهي وقاعات املوسيقى واملراقص، -

 التظاهرات الرايضية بكل أنواعها،-

 مشتغلو سيارات األجرة. ابستثناءعمليات النقل -

 .كيفية توزيع انتج الرسم على القيمة املضافة:4

 (1):وتوزيع انتج الرسم على القيمة املضافة يتم كما يلي

لفائدة الصندوق  %10لفائدة البلدية،  %05لصاحل الدولة،  %85الدولة ابلنسبة لألعمال احملققة يف الداخل: -
 املشرتك للجماعات احمللية.

 لفائدة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية. %15،   % 85الدولةابلنسبة لألعمال احملققة ضمن الصادرات: -

من خالل هذا التوزيع، يتبني لنا أن حصة الدولة من الرسم معتربة مقارنة حبصة اجلماعات احمللية، ومع ذلك فهي متثل 
 ما يف ميزانية اجلماعات احمللية.موردا ها

                                                           

 )1(املادة 161 من قانون الرسوم على رقم األعمال املعدلة واملتممة مبوجب املادة 10 من قانون املالية لسنة 2000.
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 .اإلعفاءات:5

 (1)واجتماعية و ثقافية وتتمثل فيما يلي: اقتصادية اعتباراتتستجيب اإلعفاءات إىل 

 عمليات البيع املتعلقة ابملنتجات اخلاضعة للرسم على الذبح، مساخل احليواانت اخلاضعة للرسم على الذبح، -

 فقط. ولكن فيما خيص البيع األول بعد الذبح

 مصوغات الذهب ، والفضة اخلاضعة لرسم الضمان، -

دج أو يساويه ابلنسبة ملؤدي  100000العمليات اليت يقوم هبا األشخاص الذين يقل رقم أعماهلم اإلمجايل عن  -
 دج، ابلنسبة لباقي اخلاضعني للضريبة، 130000اخلدمات وعن مبلغ 

املستعمل يف صنع هذا اخلبز، واحلبوب املستعملة يف صنع هذا الدقيق، وكذا عمليات البيع اخلاصة ابخلبز ودقيق اخلبز  -
 العمليات اخلاصة ابلسميد ومشتقاته الناجتة عن طحن احلبوب على شكل بذور،

)التعريفة  عمليات البيع اخلاصة ابحلليب وقشدة احلليب غري املركزين وغري املمزوجني ابلسكر أو احملليني مبواد أخرى -
(، وكذا احلليب وقشدة احلليب املركزين واملمزوجني ابلسكر، أو حمليني مبواد أخرى مبا فيها حليب 04-01ة اجلمركي

 (،19-01األطفال)ت ج رقم

 ابملنتجات الصيدالنية الواردة يف املدونة الوطنية لألدوية، عمليات البيع اخلاصة -

 وجبات جمانية أو أبسعار معقولة خمصصة للمحتاجني العمليات احملققة يف إطار خدمات هدفها تنظيم مطاعم لتقدمي -
 هذه املطاعم أي ربح، استغاللوالطلبة بشرط أن ال حيقق 

العمليات اليت يكون هدفها الوحيد إقامة نصب تذكاري لشهداء الثورة، أو لشرف جيش التحرير الوطين املربمة مع  -
 مجاعة عمومية أو جمموعة مؤسسة بصفة قانونية،

 ت السياحية اجلديدة،السيارا -

 السيارات املهنية خصيصا ذات أقدمية ثالث سنوات، -

                                                           

 )1( قانون الرسوم على رقم األعمال، املادة 09 املعدلة واملتممة مبوجب املادة 17 من قانون املالية 2008.
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 87-13العرابت املماثلة اخلاصة ابلعاجزين، مبا فيها تلك اجملهزة مبحرك أو آليات أخرى للدفع )رقم املقاعد املتحركة و  -
من  87-12-00-90للعاجزين)رقم  من التعريفة اجلمركية(، والدراجات النارية ، والدراجات ذات حمرك إضايف املهيأة

 التعريفة اجلمركية(،

مواد التجهيز واملنتجات واملواد، وكذا األشغال واخلدمات اليت حددت قائمتها مبوجب التنظيم املتعلق بنشاطات  -
      قتنيها ستغالهلا ومتييعها أو نقلها عن طريق األانبيب اليت تلسائلة والغازية، والبحث عنها واالتنقيب عن احملروقات ا

أو تنجزها مؤسسة سوانطراك وكذلك تلك املقتناة، أو املنجزة حلساهبا والشركات البرتولية املشرتكة معها، ومقاولون من 
 الباطن الذين يعملون يف هذا القطاع فقط،

يف إصدار  بغض النظر يف كل حكم تشريعي خمالف للعمليات احملققة من طرف بنك اجلزائر واملرتبطة مباشرة مبهمته -
 النقود، وكذا املهام اخلاصة به،

السلع املرسلة على سبيل التربعات للهالل األمحر اجلزائري واجلمعيات أو مصاحل اخلدمات ذات الطابع اإلنساين  -
احملددة قائمتها عن طريق التنظيم، إذا كانت موجهة للتوزيع جماان على املنكوبني أو احملتاجني، أو لفئة أخرى من 
األشخاص الذين يستحقون املساعدة، أو املستعملة لغاايت إنسانية، ابإلضافة إىل التربعات املوجهة على أي شكل 

 للمؤسسة العمومية،

التظاهرات الرايضية أو الثقافية أو الفنية، وبصفة عامة كل احلفالت املنظمة يف إطار احلركة الوطنية أو الدولية للتعاون   -
 قرار من املدير العام للضريبة، ومينح اإلعفاء مبوجب

الالسلكية وابملياه والغاز ابالتصاالت السلكية و مع مراعاة املعاملة ابملثل، عمليات األشغال العقارية واخلدمات املتعلقة  -
لدبلوماسيني ، أو أعواهنا البعثات الدبلوماسية، أو القنصليةوالكهرابء وأتجري احملالت املؤثثة أو غري املؤثثة احملققة حلساب ا

 أو القنصليني.

وحتدد كيفيات منح هذا اإلعفاء ، وكذا احلد األدىن لسعر الوحدة هلذه املواد مبوجب قرار مشرتك بني الوزيرين املكلفني 
 ابملالية والشؤون اخلارجية.

 مع مراعاة املعاملة ابملثل: -

، ما بني موانئ دولية حمددة، وطائرات شركات للمالحةوطنية واألجنبية اجملهزة تسليم املواد املخصصة لتموين السفن ال -
 املالحة اجلوية عن أدائها خلدماهتا املنجزة على خطوط دولية،
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 أداء اخلدمات املقيدة لسد احلاجيات املباشرة للسفن والطائرات املذكورة أعاله ومحولتها، -

 عقود أتمني األشخاص كما حددها التشريع املتعلق ابلتأمينات، -

 أو لبناء مساكن فردية،  اقتناءليات القروض البنكية املمنوحة للعائالت من أجل عم -

 العمليات املتعلقة ابلبيربو،-

 ، 90219000عمليات البيع املتعلقة ابحلبوب واخلاصة أبمراض املعدة ذات التعريفة اجلمركية الفرعية رقم  -

 قة أبخطار الكوارث الطبيعية،عمليات إعادة التأمني، وكذا العقود التأميين و املتعل -

 (1)املنجزة من طرف البنوك واملؤسسات املالية يف إطار عمليات القرض اإلجياري. االقتناءعمليات  -

كما تعفى من الرسم على القيمة املضافة عند تصديرها املنتجات املعفى بيعها يف الداخل من الرسم، وذلك وفقا لنفس 
 النسب وبنفس التخفيضات.

 فتتمثل يف: االستريادأما فيما خيص إعفاءات من الرسم على القيمة املضافة عند 

البضائع املوضوعة حتت أحد األنظمة املوافقة للحقوق اجلمركية التالية: اإلستداع والقبول املؤقت والعبور، واملناقلة  -
 انون اجلمارك،واإليداع، وهذا دون اإلخالل ابألحكام اخلاصة اليت نص عليها يف هذا اجملال ق

، وفقا للشروط املنصوص عليها يف قانون عفاء من احلقوق اجلمركيةمع اإل االستثنائيالبضائع اليت تستفيد من القبول  -
 اجلمارك،

-08 89-07، 89-06، 89-05، 89-02، 89-01سفن املالحة البحرية املقيدة يف التعريفة اجلمركية رقم -
 حة اجلوية،، وكذا الطائرات املخصصة ملؤسسة املال89

يف بناء السفن املالحية والطائرات وإعدادها وجتهيزها وإصالحها  الستخدامهااملواد واملنتجات اخلام أو املصنعة املعدة  -
 وحتويلها،

 ترميمات السفن والطائرات اجلزائرية وإصالحها، والتحويالت اليت أدخلت عليها يف اخلارج، -
، والنقود الذهبية ذات التعريفة 71-08-20-00جلمركية الفرعية رقم النقدي ذو التعريفة ا االستعمالالذهب ذو  -

 ،71-18-90-10اجلمركية الفرعية رقم 
 البضائع املستوردة يف إطار املقايضة وفقا للشروط احملددة يف التشريع والتنظيم اجلاري هبما العمل. -

                                                           

 )1( املادة 09 من قانون الرسوم على األعمال املعدلة واملتممة مبوجب املادة 17 من قانون املالية 2008.
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 رابعا: الضريبة على األمالك.
 1993وهي ضريبة مباشرة خمصصة جزئيا للجماعات احمللية وجزئيا لفائدة الدولة، أنشئت مبوجب قانون املالية لسنة    

(، وهي ضريبة سنوية تصرحيية يقوم املكلف يف بداية كل سنة بتقيد تصريح حسب النماذج املقدمة من طرف 27)املادة 
كما   دج 30000000عيني الذين تزيد ثروهتم عن ثالثني مليون مصلحة الضرائب، وخيضع إجباراي كل األشخاص الطبي

 (1)خيضع هلا:
 األشخاص الطبيعيون الذين ليس هلم مقر جبائي ابجلزائر، ابلنسبة ألمالكهم املوجودة يف اجلزائر،-
 املرأة املتزوجة بصفة منفردة إجباراي ابلتصريح على أمالكها املستقلة عن زوجها.-
 أساس فرض الضريبة: -1
يتكون وعاء الضريبة على األمالك من القيمة املضافة يف أول جانفي من كل سنة جملموع األمالك واحلقوق والقيم   

 (2)اخلاضعة اليت ميتلكها األشخاص املذكورين سابقا وختضع إلجراءات التصريح إجباراي عناصر األمالك التالية:
 األمالك العقارية املبنية والغري مبنية، -
 العينية العقارية ،احلقوق  -
 األموال املنقولة مثل: -
 غازوال، 3سم2200بنزين و  3سم2000السيارات اخلاصة ذات سعة حمرك  -
 ،3سم 250الدراجات النارية ذات سعة حمرك يفوق  -
 اليخوت وسفن النزهة، -
 طائرات النزهة ، خيول السباق، -
 دج، 500000التحف واللوحات الفنية الثمينة املقدرة قيمتها أبكثر من  -

 وفيما خيص األمالك اليت ال ختضع إجباراي للتصريح فتتمثل يف:
 املنقوالت املخصصة للتأثيث، اجملوهرات واألحجار الكرمية والذهب واملعادن النفيسة، -
 املنقوالت املادية األخرى السيما منها الديون ، والودائع والكفاالت ، عقود التأمني يف حالة الوفاة ، الريوع العمرية. -
 :اإلعفاءات -2

 (3)يعفى من الضريبة على األمالك العناصر التالية:
 ،ك األشخاص املستفيدينالريوع أو التعويضات احملصلة لألضرار املادية ال تدخل ضمن أمال -

                                                           

 )1( املادة 274 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.
 )2(املادة 276 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة املعدلة مبوجب املادة 15 من قانون املالية 2006.

 ) 3(املادة 280/279 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،طبعة 2013.
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 األمالك الضرورية لتأدية نشاط صناعي أو جتاري أو حريف أو فالحي أو نشاط آخر، -
 حصص وأسهم الشركات. -
 األمالك:تقييم  -3

احلقيقية، أما أساس تقدير األموال املنقولة فهو األساس  االجياريةتقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها 
 الناتج عن التصريح املفصل والتقديري.

 حتديد الضريبة على األمالك: -4
 كما يلي:  2006حتدد نسبة الضريبة على األمالك حسب قانون املالية لسنة 

 (:املعدالت املطبقة للضريبة على األمالك.21اجلدول رقم)  

 السنة قسط القيمة الصافية لألمالك اخلاضعة للضريبة

 % 0 دج أو يساوي 30000000يقل عن 

 %0.25 دج36000000دج إىل  30000001من 

 % 0.5 دج44000000دج إىل  36000001من 

 %0.75 دج54000000دج إىل  44000001من 

 % 1 دج68000000دج إىل  54000001من 

 % 1.5 دج 68000000يفوق 

 .2006من قانون املالية لسنة  14املصدر: املادة 
مارس من السنة الرابعة كآخر أجل ، تصرحيا  31وجيب على اخلاضعني للضريبة أن يكتتبوا كل أربع سنوات حىت 

 (1)أبمالكهم لدى مفتشية الضرائب اليت يتبعها مقر سكناهم.
 (2)توزع حصيلة الضريبة على األمالك كما يلي:

 إىل ميزانية الدولة،% 60- 
 إىل ميزانيات البلدايت،% 20 -

                                                           

 )1( املادة 281 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، طبعة 2013.

 )2( املادة 282 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،طبعة 2013.



2013/2014الفصل الثالث:                                                      دراسة حالة بلدية البويرة للفرتة   
 

  

135 

بعنوان الصندوق الوطين للسكن، )حساب خاص  302-050إىل حساب التخصيص اخلاص رقم  % 20 -
 ابخلزينة(.

 خامسا: قسيمة السيارات.
، على السيارات املرقمة يف اجلزائر يقع عبؤها على مالك السيارة 1997أنشئت هذه الضريبة مبوجب قانون املالية لسنة 

 من سنة وضعها للسري وفق اجلدول التايل: ابتداء)شخص طبيعي كان أو معنوي(، وحتدد تعريفة القسيمة 
 (: كيفية حتديد قسيمة السيارات. 22اجلدول رقم )  

 مبلغ القسيمة ابلدينار اجلزائري )دج( تعيني السيارات

السيارات اليت ال يزيد عمرها عن  لالستغاللسيارات نفعية خمصصة 
 مخس سنوات

السيارات اليت يزيد عمرها عن مخس 
 سنوات

السيارات  ابستثناءطن) 2.5حىت -
 املهنية كالسيارات النفعية(

 طن. 5.5طن حىت  2.5أكثر من -
 طن.5.5أكثر من -

 دج5000
 دج10000
 دج15000

 دج2000
 دج4000
 دج7000

السيارات اليت يقل عمرها  سيارات نقل املسافرين
 سنوات 05عن

 05السيارات اليت يزيد عمرها عن 
 سنوات

السيارات املهيأة لنقل املسافرين أقل -
 مقاعد. 9من 

 مقعد. 27إىل  9حافالت من -
 مقعد. 61إىل  28حافالت من -
 مقعد. 62حافالت أكثر من -

 دج 4000
 دج6000

 دج10000
 دج15000

 دج2000
 دج3000
 دج5000
 دج7000

سيارات سياحية وسيارات مهنية  
 كسيارات نفعية ذات قوة

سيارات يقل 
عمرها عن 

 سنوات 3

سيارات يرتاوح 
 6و 3عمرها بني 

 سنوات

سيارات يرتاوح 
عمرها 

 سنوات10و6بني

سيارات يزيد 
 سنوات10عمرهاعن

 أحصنة خبارية 6حىت -
 أحصنة خبارية9إىل 7من-

 دج1500
 دج3000

 دج1000
 دج2000

 دج700
 دج1500

 دج300
 دج1000
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 فأكثر أحصنة10من -
 

 دج2000 دج3000 دج4000 دج8000

 .2013من قانون الطابع، طبعة  300املادة  املصدر:

 تعفى من القسيمة:اإلعفاءات: -

 السيارات ذات التسجيل اخلاص التابعة للدولة واجلماعات احمللية، -

 دبلوماسية أو قنصلية،  ابمتيازاتالسيارات اليت يتمتع أصحاهبا  -

 سيارات اإلسعاف والسيارات اجملهزة بعتاد مضاد صحي، -

 السيارات اجملهزة بعتاد مضاد للحرائق، -

 السيارات واملخصصة للمعوقني. -

الصقة، تستفيد اهليئات املكلفة تدفع تعريفة القسيمة لدى كل قابض الضرائب والربيد واملواصالت مقابل تسليم      
 ببيع القسيمة من عمولة حيدد مبلغها وكيفية منحها عن طريق التنظيم.

من كل سنة، وميكن متديد مدة التحصيل العادي للقسيمة بقرار من  31تسدد تعريفة القسيمة من أول جانفي إىل     
الرتقيم يف أجل ال يتعدى ثالثني يوما ابلنسبة للسيارات املقتناة الوزير املكلف ابملالية، ويتم تسديدها عند تسليم بطاقة 

 (1)خالل السنة.

 يوزع حاصل القسيمة كما يلي:

 لفائدة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية. % 80 -1

 لفائدة الدولة.% 2-20

 

 

 سادسا: الضرائب على مداخيل الصيد البحري.

                                                           

 )1( املواد من 301 إىل 306 من قانون الطابع، طبعة 2013.
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عاتق البحارة والصيادين وأصحاب املهن الصغرية والصيد البحري وتوزع تفرض الضريبة على مداخيل الصيد البحري على 
 (، حتدد الضريبة على النحو التايل:% 50( الدولة والبلدية )% 50ابلتساوي لفائدة )

 دج ملستغلي السفن الصغرية، 900_حتدد يف كل ثالثي بقيمة 

 دج ابلنسبة للصيد الرتفيهي، 2000حتدد يف كل ثالثي بقيمة  -

 دج ابلنسبة للبحارة والصيادين.2000حتدد يف كل ثالثي بقيمة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مسامهة الضرائب والرسوم يف متويل ميزانية بلدية البويرة من خالل حتليل ميزانيتهااملبحث الثالث: 
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من خالل تربصنا ببلدية البويرة، حتصلنا على خمتلف الضرائب احمللية وكيفية توزيعها بني البلدية والوالية والصندوق      
 وحتليل هذه الضرائب. إحصاءاملشرتك، وعليه سنقوم بدراسة مبسطة تشمل 

 هذا، سوف نستعرض يف البداية دراسة بلدية البويرة. إىلولكن قبل التطرق     
 .2014و2013ول: دراسة ميزانية بلدية البويرة لسنيت املطلب األ

البلدية اخللية األساسية يف الدولة وعليه فقد منحها املشرع اجلزائري صالحيات واسعة حيث أصبح تدخلها  تعترب     
لذين شامل وواسع يف شىت اجملاالت،ولقد أعطى املشرع اجلزائري للبلدايت استقاللية مالية. فمسؤويل البلدايت هم ا

للسنة، وعلى ضوء ذلك سنقتصر يف هذا  واإليراداتيقومون إبعداد ميزانياهتم اليت تتضمن تقديرات خاصة ابلنفقات 
 املطلب على دراسة مفهوم ميزانية البلدية وإطارها وكذا تنفيذها.

 أوال: تعريف ميزانية البلدية. 
 ميزانية البلدية: -أ

مبعىن  املالية لعمليات معينة اإلعتماداتمعينة تقدر فيها  لسنةميزانية البلدية هي وثيقة حسابية تقديرية يتم إعدادها      
كن متجدول التقديرات اخلاصة إليراداهتا ونفقاهتا السنوية و  يفميزانية البلدية  اليت ستغطيها اإليراداتاملصاريف اليت توفرها 

 (1).املصاحل العمومية تسيريمن 

 :أنواع امليزانية -ب
 امليزانية اإلضافية. إىلإلعداد ميزانية البلدية متر مبراحل فتكون البلدية ميزانية أولية خالل فرتة معينة لتتحول فيما بعد   
 امليزانية األولية: -1

هي عبارة عن وثيقة أساسية أولية، أو هي عبارة عن كشف إمجايل وتفصيلي لكافة العمليات املقررة هلا خالل       
 إسنادالسنة، ويتم عرضها يف شكل تقديرات "إيرادات ونفقات" اليت تعتزم البلدية تنفيذها خالل السنة املالية املعينة ويتم 

األخرية من  األشهرمن  بية التنفيذية مبساعدة اللجنة املالية للبلدية، وذلك ابتداء  رئيس املندو  إىلأمر حتضري امليزانية األولية 
أكتوبر  13ويبدأ تنفيذ امليزانية من اتريخ الفاتح من جانفي لكل سنة بعد التصويت عليها قبل  (2)السنة املالية السابقة،

 من السنة السابقة لسنة تطبيقها.
 امليزانية على قسمني مها:حتتوي صفحات  صفحات امليزانية:

 لصفحة اخلاصة بتوقيع النفقات للسنة املايل.ا متثل قسم التسيري: -

                                                           
 ابلبلدية.فريل املتعلق أ 7املؤرخ يف  09-90القانون البلدي رقم  (1) 

 .ابقسالرجع نفس امل (2)
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خاانت وهي تتضمن اقرتاحات وتصويت املندوبية التنفيذية  ثالث إىليدون فيه النفقات  قسم التجهيز العام: -
 خصصة لربانمج االستثمار االقتصادي. امل واإليراداتومصادقة اهليئة الوصية، وخيصص هذا القسم بتوقيعات النفقات 

يف قسم التسيري وقسم  وذلك  اإلداريةحتديد بعض اخلدمات  إىل: هتدف الصفحات التحليلية الصفحات التحليلية -
 التجهيز العام.

 مر تعديلية أخرى بعد املصادقة على امليزانية األولية منها:اوميكن أن تطرأ أو 
املفتوحة مسبقا ابلنسبة لإليرادات والنفقات يف حالة  اإلعتماداتيتم التصويت على اإلعتمادات املفتوحة مسبقا:*

جوان  15جانفي و  10ما بني  أي اإلضافيةالضرورة امللحة أو احلاالت االستثنائية وذلك قبل التصويت على امليزانية 
 ها وتسجيلها يف ميزانية البلدية.من سنة تطبيقها، هبدف تغطية بعض النفقات املستعجلة، كما يسمح ابملصادقة علي

ديسمرب من السنة املالية  و31جوان  10يتم التصويت عليها بعد امليزانية اإلضافية أي بعد الرتخيصات اخلاصة:*
املطبقة، واهلدف منها هو ضمان سري أعمال ونشاطات الوالية يف حالة أتخري التصويت على امليزانية األولية للسنة املقبلة 

 كظهور احتياجات جديدة تتطلب هذا الرتخيص.  استعجاليهأو ظهور حاالت 
اليت مت حتصيلها  واإليراداتاملصاريف اليت صرفت  الذي يبني كل احلساب اإلداري هو احلساب :اإلدارياحلساب *

. ميكن استخراج نتيجة السنة املالية من خالل جدول اده من طرف اجمللس الشعيب البلديخالل السنة املالية، يتم إعد
     سواء كانت النتيجة عجز أو فائض يف الرصيد احملاسيب، حيث يتم حتصيله عند انتهاء السنة املالية  اإلدارياحلساب 

وجد عجز يف احلساب يتم امتصاصه يف امليزانية  فإذا، اإلداريمارس من السنة املوالية للتطبيق ويسجل الرصيد  21يف 
الصندوق املشرتك للجماعات احمللية وذلك بعدما تقوم وزارة  من اإلعاانتعن طريق أموال البلدية أو عن طريق  اإلضافية

 اإلمكانياتمهما كانت طبيعتها إال يف حدود  اإلعاانتوتوافق عليه ألنه ال متنح  اإلعاانتالداخلية بدراسة ملف طلب 
 العادية للبلدية.
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 .2013(:امليزانية األولية لبلدية البويرة لسنة  23اجلدول رقم )  

  االقرتاحات املصادقة 
 احلساابت  املوازنة العامة للميزانية 

 النفقات  اإليرادات النفقات  اإليرادات 

  
    قسم التسيري  73421230150   73421230150

60 
  

 سلع و لوازم 98860 000 00  

  
 61 أشغال و خدمات خارجية 123. 2 00 000 00  

  
 62 التسيري العاممصاريف  43 587 393 08  

    00 000 000 321  63 مصاريف املستخدمني 

    00 000 0 132  64 ضرائب و رسوم 

  
  

 
 65 مصاريف مالية 

  
  56 416 454 14  66 منح و إعاانت  

  
  86 491 29105  67 مسامهات و حصص و أداءات لفائدة الغري 

 68 تزويد حساب اإلهتالك و املؤوانت     

   00 000 000 2  69 أعباء استثنائية  

  
00 000 110  

 
 70 منتوجات االستغالل

  
 00 402 775 88 

 
 71 انتج األمالك العمومية

  
 00 500 901 60 

 
 72 حتصيالت وإعاانت ومسامهات 

 73 تقليص األعباء     

 74 ممنوحات صندوق األموال املشرتكة   87 658 577 50   

  
00 538 55086  

 
 75 ضرائب غري مباشرة

  
00 284 439580  

 
 76 ضرائب مباشرة 

    
 77 نــــــاتج مـــايل 

  00 000 100  79 انتج استثنائي  

  
00 000 2000  00 000 8480  82 انتج و أعباء السنوات املالية السابقة 

  
  00 00 205 92  83 االقتطاع لنفقات التجهيز و االستثمار 

  
00 000 205 92  00 000 205 92  قسم التجهيز واالستثمار 

 0 60 
 العجز أو الفائض املرحل    

  
00 000 205 92  

 
 10 تزويدات

  
  

 
 13 إعاانت مسددة من طرف البلدية

  
  

 
 14 مسامهات الغري يف أشغال التجهيز

 16 افرتاضات     

 17 مداخيل القطاع االقتصادي     

  
  00 000 705 24  23 كوارث 

  
  

 
 24 أمالك عقارية و منقولة

  
  

 
 25 سلفيات البلدية ألكثر من سنة 

  
 26 سندات و قيم 675 00 000 000  
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 27 تزويدات للوحدات االقتصادية البلدية
 أشغال جديدة و تصليحات كربى  

  
50 730 641 82  50 730 641 82  

 جمموع النفقات و اإليرادات
      

  
00 000 205 92  00 000 205 92  

من  100من النفقات و املادة  83احلساب   
 اإليرادات 

 

  ما خيفض

   من النفقات و اإليرادات  730املادة                   

  
00 000 205 92  00 000 205 92    اإليرادات )اجملموع أ(موع احلقيقي )الفعلي( للنفقات و اجمل 

  
50 301 212 734  50 301 212 734    الفائض اإلمجايل - 85احلساب  

  
50 301 212 734  50 301 212 734    اإليرادات ) اجملموع ب(جمموع متساوي بني النفقات و  

 قدمت هذه امليزانية من طرفنا، حنن أعضاء اجمللس الشعيب البلدي يف دورة عادية        حدد مبلغ هذه امليزانية بـ:...
 املبني يف العمود املخصص هلذا الغرض                                                                               

 .....يف............
 : الواثئق املقدمة من طرف بلدية البويرة، والية البويرة.املصدر
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 مصاحل التسيري 
 
 

 المصالح غير مباشرة  - 90  

 
 الماليةالمصالح 

 
 أجور وأعباء المستخدمين الدائمين

 
 وسائل ومصالح اإلدارة العامة

مجموعة العقارات والمنقوالت )غير 
 المنتجة للمداخيل(

 
 

 الطرق
 الشبكات

 أشغال باالستغالل المباشر
 
 

 المصالح اإلدارية -  91

 
 

 المصالح اإلدارية العمومية
 األمن والحماية المدنية

 التعليمالمساهمة في أعباء 
 المصالح االجتماعية المدرسية

 الشباب والرياضة والثقافة
 

 المصالح االجتماعية -92 

 
 

 المساعدة االجتماعية المباشرة
 

 النظافة العمومية واالجتماعية
 

 المصالح والمؤسسات االجتماعية
 

 المصالح االقتصادية -93

 
 

 المشاركة في التنمية االقتصادية
 
 
 
 

 الجبايةمصالح  -94

 
 

 ناتج الجباية
 منتوجات مصلحة األموال المشتركة

 مجموع قسم التسيير
 

 الفائض -850

 
 مجموع  متساوي في النفقات واإليرادات        

 االقرتاحات
 اتاإليراد النفقات

608.522.393.08     14162150000 
100.292.39308     1000.000.0 

 
   33425000000                      

6090150000                

 
3885000000  100.000.00 

 
79.020.000.00 

 
 

           8051000000  56110.000.00 

 10.000.00 

 
 

4322697198 

 
 

950.000.00 

 
 
 

3372697998 

 
7263000000 

 
30.130.000.00 

 
39.500.000.00 

 
3000.000.00 

 
 
1026540200 

 
 

                                        1026540200  

 
 
 
 
58232539950  983293644 

 
 

983293644                  494666822009                         

                              8765857750     

 
73421230150           50 301 212 734 

   
    

  
51 311 212 734         51 311 212 734 

 ملصادقةا
اإليرادات               النفقات 
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 االقرتاحات قسم التجهيز واالستثمار 
            اإليرادات النفقات

 املصادقة
النفقات         اإليرادات   

 برامج البلدية -95           
 البناايت والتجهيزات اإلدارية

 الطرق
 الشبكات املختلفة

 التجهيزات الصحية والرايضية والثقافية
 التجهيزات الصحية واالجتماعية

 مواصالت-نقل-توزيع
 التعمري واإلسكان

 التجهيز الصناعي واحلريف والسياحي
 املصاحل الصناعية والتجارية

 برامج حلساب الغري -96   
 برامج للمؤسسات العمومية والبلدية

 االقتصادية البلديةبرامج للوحدات 
 برامج ألطراف أخرى

 العمليات اخلارجة عن الربامج -97          
العمليات العقارية واملنقولة )اخلارجة عن  

 الربامج(
 ركة املديونية والدائنية

 عمليات أخرى خارجة عن الربامج
 جمموع قسم التجهيز واالستثمار

 الفائض-06
 

راداتيف النفقات واإلي يجمموع متساو   

9220500000 9220500000 
 
 
 

1130500000               1130500000 

 
3380000000              3380000000 

 
3210000000                 3210000000 

1500000000 1500000000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// 
 
 
 
 
 
 

 
     /  / 

 
 

00 000 205 92 00 000 205 92
          

 
               

 

00 000 205 92   

 

 

 

 

 



2013/2014الفصل الثالث:                                                      دراسة حالة بلدية البويرة للفرتة   
 

  

144 

 احلوصلة
 قسم التسيري

 قسم التجهيز واالستثمار
73421230150 

9220500000 
73421230150 

9220500000 
  

   82641730150 82641730150 اجملموع
     الفائض -06

جمموع متساوي يف 
 النفقات واإليرادات

82641730150 82641730150   
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 . 2014(: امليزانية األولّية لبلدية البويرة لسنة 24جدول رقم )
  االقرتاحات املصادقة 

 احلساابت  املوازنة العامة للميزانية 
 النفقات  اإليرادات النفقات  اإليرادات 

    قسم التسيري  61032679200   61032679200 61032679200 61032679200
60 

 سلع و لوازم 1057300000   1057300000 

 
 61 أشغال و خدمات خارجية 11385138800   11385138800

 
 62 مصاريف التسيري العام 3392000000   3392000000

 
 63 مصاريف املستخدمني 24398828886   24398828886

 64 ضرائب و رسوم 61000000   61000000 

  
  

 
 65 مصاريف مالية 

 
 66 منح و إعاانت  1867400886   1867400886

 
 67 مسامهات و حصص و أداءات لفائدة الغري 3035310628   3035310628

 68 تزويد حساب اإلهتالك و املؤوانت     

 69 أعباء استثنائية  100000000  100000000 
11000000 

 
11000000 

 
 70 منتوجات االستغالل

8877540200 
 

8877540200 
 

 71 العموميةانتج األمالك 
360000000 

 
360000000 

 
 72 حتصيالت وإعاانت ومسامهات 

 73 تقليص األعباء    

 74 ممنوحات صندوق األموال املشرتكة      
5925892300 

 
5925892300 

 
 75 ضرائب غري مباشرة

45648246700 
 

45648246700 
 

 76 ضرائب مباشرة 
10000000 

 
10000000 

 
 77 نــــــاتج مـــايل 

 79 انتج استثنائي  200000000  200000000

 82 انتج و أعباء السنوات املالية السابقة 20000000  20000000 
6200000000 

 
 83 االقتطاع لنفقات التجهيز و االستثمار 6200000000  

 قسم التجهيز واالستثمار 6200000000 6200000000 6200000000 6200000000
 0 60 

 أو الفائض املرحلالعجز     
6200000000 

 
6200000000 

 
 10 تزويدات

  
  

 
 13 إعاانت مسددة من طرف البلدية

  
  

 
 14 مسامهات الغري يف أشغال التجهيز

 16 افرتاضات     

 17 مداخيل القطاع االقتصادي     

  
  

 
 23 كوارث

  
  

 
 24 أمالك عقارية و منقولة

  
  

 
 25 سلفيات البلدية ألكثر من سنة 

 
 
 

   
 

 26 سندات و قيم
 تزويدات للوحدات االقتصادية البلدية 27
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  أشغال جديدة و تصليحات كربى  6200000000 6200000000
 جمموع النفقات و اإليرادات 67232679200 67232679200 67232679200 67232679200

     
6200000000 6200000000 6200000000 6200000000 

 من اإليرادات  100من النفقات و املادة  83احلساب   
 

  ما خيفض
   من النفقات و اإليرادات  730املادة                   

   اإليرادات )اجملموع أ(موع احلقيقي )الفعلي( للنفقات و اجمل 6103267900 6103267900 6103267900 6103267900

    
   الفائض اإلمجايل - 85احلساب 

   اإليرادات ) اجملموع ب(جمموع متساوي بني النفقات و  6103267900 6103267900 6103267900 6103267900
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 مصاحل التسيري
 
 

 المصالح غير مباشرة  - 90   

 
 المصالح المالية

 
أجور وأعباء المستخدمين 

 الدائمين
 

 العامةوسائل ومصالح اإلدارة 
مجموعة العقارات والمنقوالت 

 )غير المنتجة للمداخيل(
 

 الطرق
 الشبكات

 أشغال باالستغالل المباشر
 

 المصالح اإلدارية - 91

 
 

 المصالح اإلدارية العمومية
 األمن والحماية المدنية

 المساهمة في أعباء التعليم
 المصالح االجتماعية المدرسية

 الشباب والرياضة والثقافة
 
 المصالح االجتماعية -92 

 
 المساعدة االجتماعية المباشرة

 
 النظافة العمومية واالجتماعية

 
المصالح والمؤسسات 

 االجتماعية
 

 االقتصادية المصالح  -93

 
 المشاركة في التنمية االقتصادية
األمالك الخاصة بالبلدية         

 ) المنتجة للمداخيل(.
 

 مصالح الجباية -94

 
 ناتج الجباية

منتوجات مصلحة األموال 
 المشتركة

 مجموع قسم التسيير
 

 الفائض -850

 
مجموع  متساوي في النفقات 

 واإليرادات        

 االقرتاحات
 اتاإليراد النفقات

  86 882 408 453 00 000 720 80 

 
00 000 200 63                 00 000 100 

 
86 288 588 249 

                                         
 

00 000 540 31 00 000 100 

00 000 570 66 

 
   

00 000 510 41 00 000 510 80 

                                            
                                   

 
34 687 772 43   

  
00 000 600 3    

  
 

00 000 000 5 

 
34 687 172 35 

00 388 891 102 00 000 600 3                                    

 
00 000 600 38 00 000 600 3 

 
00 388 291 64 

 
 
 
 

      00 402 265 10   
 
 

             00 402 265 10 
 
 

80 427 254 10 00 390 741 515  
 

80 427 254 10 00 390 741 515 
 
 
 

00 792 326 610      00 792 326 610 
 
 

00 792 326 610    00 792 326 610 

 ملصادقةا
 اإليرادات                    النفقات      

8072000000 45340828886 
 

00 000 200 63 00 000 100 
 

86 288 588 249 
 

00 000 540 31 00 000 100 
00 000 570 66 

 
00 000 510 41 00 000 510 80 

 
 

34 687 772 43   
 

00 000 600 3 
 
 

00 000 000 5 
34 687 172 35 

 
00 388 891 102 00 000 600 3 

00 000 600 38 00 000 600 3 
 

00 388 291 6 
 
 
 
 

00 402 265 10 
 
 

                           00 402 265 10 
 
 

80 427 254 10 00 390 741 515
  

80 427 254 10 00 390 741 515 
 
 
 

00 792 326 610  00 792 326 610
  

 
00 792 326 610  00 792 326 610 
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 االقرتاحات قسم التجهيز واالستثمار 
            اإليرادات النفقات

 املصادقة
النفقات         اإليرادات   

 برامج البلدية -95      
 البناايت والتجهيزات اإلدارية

 الطرق
 الشبكات املختلفة

التجهيزات الصحية والرايضية 
 والثقافية

الصحية  التجهيزات
 واالجتماعية

 مواصالت-نقل-توزيع
 التعمري واإلسكان

التجهيز الصناعي واحلريف 
 والسياحي

 املصاحل الصناعية والتجارية
 برامج حلساب الغري -96   

برامج للمؤسسات العمومية 
 والبلدية

برامج للوحدات االقتصادية 
 البلدية

 برامج ألطراف أخرى
     العمليات اخلارجة  -97         

 عن الربامج
العمليات العقارية واملنقولة  

 )اخلارجة عن الربامج(
 ركة املديونية والدائنية

عمليات أخرى خارجة عن 
 الربامج

جمموع قسم التجهيز 
 واالستثمار

 الفائض-06
 

ات يف النفق يجمموع متساو 
 واإليرادات

00 000 000 62         00 000 000 62 

  
 
 

00 000 000 32         00 000 000 32 

00 000 000 30 00 000 000 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// 
 
 
 
 
 
 

 
     /  / 

 
 

          
 

               
 

   
 
 
 
 
 
 
 

00 000 000 62     00 000 000 62             
 

                                                                                                           
00 000 000 62     00 000 000 62                                     

00 000 000 62        00 000 000 62 

 
 
 

00 000 000 32        00 000 000 32 

00 000 000 30 00 000 000 30 
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 احلوصلة
 قسم التسيري

        قسم التجهيز واالستثمار
00 792 326 610 
00 000 000 62

  

00 792 326 610 
00 000 000 62

  

00 792 326 610 
00 000 000 62

  

00 792 326 610 
00 000 000 62

  

 672 326 792 00 672 326 792 00 672 326 792 00 672 326 792 00 اجملموع

     الفائض -06
يف  يجمموع متساو 

 النفقات واإليرادات
00 792 326 672  00 792 326 672 00 792 326 672 00 792 326 672 
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 امليزانية اإلضافية: -

جوان  15من خالل امليزانية اإلضافية يتم تعديل كل املصاريف واإليرادات للسنة املالية املعنية ويكون التصويت قبل      
من القانون البلدي وإذا وجدت األوامر التعديلية اإلجبارية فتتم بواسطة  152من السنة املالية املطبقة حسب املادة 

ي مع رئيس اجمللس الشعيب البلدي من أجل إعداد رخصة خاصة للتعديل  ويسوى املداولة من قبل اجمللس الشعيب البلد
 يف احلساب اإلداري املرفق معها.

 هيكل امليزانية: -ج

البلدية على قسمني: قسم التسيري وقسم التجهيز  اشتملاملتعلق ابلبلدية  08-90من  151حسب املادة      
 (1)ات تكون متوازنة.وكل قسم حيتوي على إيرادات ونفق واالستثمار

 (النفقات:1

 حتدد النفقات على مستوى قسمني مها:    

نفقات قسم التسيري هي املصاريف اليت تنفقها البلدية لتسيري وإدارة شؤون بلديتها كأجور موظفي  قسم التسيري: -أ
 .اخلاإلجباري ... واالستثمارلنفقات التجهيز  واقتطاعالبلدية،

 :واالستثمارقسم التجهيز -ب

من نفقات هذا القسم هي النفقات اليت تصرف يف التصليحات الكربى واألشغال القسم الفرعي للتجهيز العمومي: -
 اجلديدة، وكل نفقات التجهيز اليت تقوم هبا البلدية.

يضم نقل كل األعباء املتعلقة ابإلعاانت والسلفيات املمنوحة من البلدية إىل  :االقتصادي لالستثمارالقسم الفرعي  -
 .االقتصادي لالستثمارالقسم الفرعي 

 (اإليرادات:2

تتكون إيرادات قسم التسيري من حماصري املواد اجلبائية ومداخيل خاصة ابلبلدية اإلضافية إىل مسامهات قسم التسيري: -
 الدولة واملؤسسات العمومية.

 إىل فرعني مها: واالستثمارتنقسم إيرادات قسم التجهيز  :واالستثمارقسم التجهيز  -
                                                           

  )1(  القانون البلدي رقم 90-09، مرجع سبق ذكره.  
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تتمثل يف اإليرادات الناجتة من التسيري وهي اإليرادات الناجتة عن قسم البلدية القسم الفرعي للتجهيز العمومي: -أ
 عاانت املقدمة من طرف الدولة.ابلتنازل عن العقارات واألاثث واملنقوالت اخلاصة هبا، إضافة إىل اهلبات واإل

من إيرادات التسيري خيصص لتغطية نفقات  اقتطاعمن  08الفقرة  160يف املادة  08-90قرر القانون البلدي رقم  
 (1).االستثمارالتجهيز و 

 لفائدة أمالكها. االستثماريهدف هذا اإلجراء إىل أتسيس متويل ذايت من قبل البلدية لضمان حد أدىن سنوي من    

وهو حيتوي على نفس اإليرادات للقسم الفرعي للتجهيز العمومي، زايدة على  :االقتصادي لالستثمارالقسم الفرعي 
 ذلك مداخيل املسامهات برأس مال املقاوالت وانتج السنة السابقة هلذا القسم.

 اثنيا: تنفيذ ميزانية البلدية:

قواعد  االعتبارتني األوىل متمثلة يف النفقات والثانية يف اإليرادات مع األخذ بعني تنفيذ امليزانية يتم يف إطار عملي   
احملاسبة العمومية اليت تركز على مبدأ التفرقة بني الوظائف اإلدارية و الوظائف احملاسبية على أساس هذا املبدأ فأعوان 

 تنفيذ ميزانية البلدية هم:

 اآلمر ابلصرف: -

امليزانية وتنفيذها كمعىن مكلف ابملرحة اإلدارية وهو الذي  اقرتاحيتمثل يف رئيس اجمللس الشعيب البلدي ، يقوم بتقدمي   
 يقوم إبعداد احلساب اإلداري.

 احملاسب العمومي: -

قوم بتحضري وصرف النفقات ملعىن مكلف ابملرحلة احملاسبية كما ي اإليراداتيتمثل يف القابض البلدي وهو يقوم بتحصيل 
اليت مت حتصيلها والغري  اإليراداتحساب التسيري الذي حيتوي على كل من النفقات اليت صرفت واليت مل تصرف وكل 

مارس 15من الفاتح جانفي لسنة تطبيقها إىل غاية  املتعلق ابلبلدية 08- 90من القانون  159حمصلة ، وحسب املادة 
مارس يف جباية احملصائل من أجل  31عمليات التسديد وصرف النفقات ، من السنة التالية لسنة تطبيقها وذلك يف 

دفع النفقات من قبل اجمللس الشعيب الوالئي ابلنسبة مليزاين الوالية واجمللس الشعيب مليزانية البلدية حىت يتم حتضري امليزانية 
 عادة النظر.اإلضافية ، مث حيدث طلب إعادة التوازن وتسديد النفقات املقلصة بواسطة ملف إ

 
                                                           

 )1(  القانون البلدي رقم 90-08 ، مرجع سبق ذكره.
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   .2013(: امليزانية اإلضافية لبلدية البويرة لسنة  25اجلدول رقم)  

  االقرتاحات املصادقة 
 احلساابت  املوازنة العامة للميزانية 

 النفقات  اإليرادات النفقات  اإليرادات 

   قسم التسيري  61519004354 61519004354 61519004354 61519004354
 60 سلع و لوازم 6977317955   6977317955  
 61 أشغال و خدمات خارجية 5480000000   5480000000  
 62 مصاريف التسيري العام 7474814950   7474814950  
 63 مصاريف املستخدمني 25953470061   25953470061  
 64 ضرائب و رسوم 52000000   52000000  
 65 مصاريف مالية  250000000   250000000  
 66 منح و إعاانت  2895876986   2895876986  
 67 مسامهات و حصص و أداءات لفائدة الغري 1405465335   1405465335  
 68 تزويد حساب اإلهتالك و املؤوانت        

 69  استثنائيةأعباء    10000000   10000000
 70 االستغاللمنتوجات    2950000000   29500000000

 71 انتج األمالك العمومية        
 72 إعاانت ومسامهات حتصيالت و         
 73 تقليص األعباء        
 74 ممنوحات صندوق األموال املشرتكة         

 75 ضرائب غري مباشرة   3003921800   3003921800
 76 ضرائب مباشرة    22673400   22672573400

 77 نــــــاتج مـــايل         
 79 استثنائيانتج    14457231800   14457231800
 82 انتج و أعباء السنوات املالية السابقة 1700488516 17425277754 1700488516 17425277354

 83 االستثمارلنفقات التجهيز و  االقتطاع 9329570551   9329570551  
     االستثمارو قسم التجهيز  49690147170 49690147170 49690147170 49690147170
 60 0 العجز أو الفائض املرحل   13935400869   13935400869
 10 تزويدات   357554745301   35754746301

 13 إعاانت مسددة من طرف البلدية 566346537   566346537  
 14 مسامهات الغري يف أشغال التجهيز        
 16 افرتاضات        
 17 االقتصاديمداخيل القطاع         
 23 كوارث        
 24 أمالك عقارية و منقولة 5001203293   5001203293  
 25 سلفيات البلدية ألكثر من سنة         

       

 26 سندات و قيم
27 
 البلدية االقتصاديةتزويدات للوحدات  

 28 كربىأشغال جديدة و تصليحات    

 جمموع النفقات و اإليرادات        
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  44122597340   44122597340  
111209151524 111209151524 1112091515244 111209151524 

 
  

45084316852 45084316852 45084316852 45084316852 
 

 من اإليرادات  100من النفقات و املادة  83احلساب      
 

  ما خيفض

   من النفقات و اإليرادات  730املادة                   
   اجملموع احلقيقي )الفعلي( للنفقات و اإليرادات )اجملموع أ( 7413239500 7413239500 7413239500 7413239500

   الفائض اإلمجايل - 85احلساب         
   متساوي بني النفقات و اإليرادات ) اجملموع ب(جمموع  51365900900 51365900900 51365900900 51365900900
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  االقتراحات المصادقة 
 األبواب الموازنة العامة

 النفقات  اإليرادات  النفقات  اإليرادات

20745277354 54229166565 2,0745E+10 54229166565 90- المصالح غير المباشرة     

17235277354 15788542801 1,7235E+10 15788542801 900 المصالح المالية 

 901 أجور و أعباء المستخدمين الدائمين 25160000000   25160000000  

 902 وسائل و مصالح اإلدارة العامة 1592541025 10000000 1592541025 10000000

 903 المنتجة للمداخيل(مجموع العقارات و المنقوالت )غير  7464169205   7464169205  

 904 الطرق 4293913534 3500000000 4293913534 3500000000

 905 الشبكات        

 906 المباشر باالستغاللأشغال التجهيز المنجزة         

      المصالح اإلدارية -91 4413688843   4413688843  

 910 المصالح اإلدارية العمومية 600000000   600000000  

 911 األمن و الحماية المدنية 35050952   35050952  

 912 المساهمة في أعباء التعليم  150000000     150000000

 913 المدرسية  االجتماعيةالمصالح         

 914 الشباب و الرياضة و الثقافة  3328637891     3328637891

2401329576     2401329576 
االجتماعيةالمصالح  -92  

  
  

 920 المباشرة االجتماعيةالمساهمة  1940562573   1940562573  

 921  االجتماعيةالنظافة العمومية  210767003   210767003  

 922  االجتماعيةالمصالح و المؤسسات  250000000   250000000  

650000000   650000000   
االقتصاديةالمصالح  -93  

  
  

 930 االقتصاديةالمشاركة في التنمية         

 931 األمالك الخاصة بالبلدية المنتجة للمداخيل    650000000   650000000

61519004354 61519004354 61519004354 61519004354 
  المصالح الجبائية -94

  
  

 940 ناتج الجباية  474819370 25676495200 474819370 25676495200

 941 ممنوحات مصلحة األموال المشتركة    14447231800   14447231800

   مجموع قسم التسيير  61519004354 61519004354 61519004354 61519004354

    الفائض -85        

   مجموع متساوي في النفقات و اإليرادات  61519004354 61519004354 61519004354 61519004354
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التجهيز   االقتراحات المصادقة

  االستثمارو
 األبواب

 النفقات اإليرادات النفقات اإليرادات

49123800633 49123800633 49123800633 
4912380063

3 

95- 
برنامج 

 البلدية
    

2050096771 2050096771 2050096771 2050096771 
البيانات 

التجهيزات و

 اإلدارية

95
0 

13252821486 13252821486 13253821486 
1325282148

6 
 الطرق

95
1 

 الشبكات المختلفة 9409154640 9409154640 9409154640 9409154640
95
2 

        

التجهيزات 

    الرياضية 

المدرسية و

 الثقافية و

95
3 

        
التجهيزات 

      الصحية 

 االجتماعية

95
4 

        
توزيع النقل 

 المواصالت و
95
5 

        
التعمير و 

 اإلسكان 
95
6 

4984204067 4984204067 4984204067 4984204067 
التجهيز الصناعي 

الحرفي و و

 السياحي

95
7 

4609209116 4609209116 4609209116 4609209116 
المصالح 

الصناعية 

 التجارية و

95
8 

        
برامج  -96

  لحساب الغير
  

  

        
برامج للمؤسسات 

 للبلديةالعمومية 
96
0 

        
برامج للوحدات 

 للبلدية االقتصادية
96
1 

        
برامج األطراف 

 األخرى
96
9 

566346537 566346537 566346537 566346537 

العمليات  -97

الخارجة عن 

 البرنامج
  

  

      
  
 

 

العمليات 

العقارية المنقولة 

الخارجة عن 

 البرنامج

97
0 

        
حركة المديونية 

 الدائنيةو
97
1 

566346537 566346537 566346537 566346537 
عمليات أخرى خارجة عن 

 البرنامج 
972 

49690137 49690137 49690137 49690137 
مجموع قسم 

 االستثماروالتجهيز 
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   الفائض -85        

49690147170 49690147170 49690147170 
4969014717

0 

مجموع متساوي 

في النفقات و 

 اإليرادات 
  

       
 

 

  الحوصلة   
 

 

   
 

 

   
 

 قسم التسيير  61519004354 6,1519004354 61519004354 61519004354 

49690147170 49690147170 4,9690147170 496.901.471.70 
قسم التجهيز و 

  االستثمار

1112.09
1515.24 

 المجموع  1112.091515.24 1112.091515.24 1112.091515.24

  
 

 الفائض -85    

1112.09
1515.24 

1112.091515.24 1112.091515.24 1112.091515.24 
مجموع متساوي في 

 اإليرادات النفقات و
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 .2014( امليزانية اإلضافية لبلدية البويرة لسنة 26اجلدول رقم )
  االقتراحات المصادقة 

 الموازنة العامة للميزانية 
الح

سابا

 النفقات  اإليرادات النفقات  اإليرادات  ت 

487361923000 
4873619230

00 
487361923000 

48736192300

   قسم التسيير  0

  7461500000   7461500000 
 60 سلع و لوازم

  5740000000   5740000000 
 61 خدمات خارجيةأشغال و

  1046483295   1046483295 
 62 مصاريف التسيير العام

  
2004913000

0 
  20049130000 

 63 مصاريف المستخدمين

  82000000   82000000 
 64 رسومضرائب و

  150000000   150000000 
 65 مصاريف مالية 

  119436167   119436167 
 66 منح و إعانات 

لفائدة أداءات و حصص ومساهمات  1972712838   1972712838  

 الغير
67 

        
 68 تزويد حساب اإلهتالك و المؤونات

  50000000   50000000 
 69  استثنائيةأعباء 

10000000   10000000   
 70 االستغاللمنتوجات 

6344040200   6344040200   
 71 ناتج األمالك العمومية

        
 72 تحصيالت و إعانات ومساهمات 

8795170100   8795170100   
 73 تقليص األعباء

3751491700   3751491700   
 74 ممنوحات صندوق األموال المشتركة 

29625490300   29625490300   
 75 ضرائب غير مباشرة

        
 76 ضرائب مباشرة 

    

 

  
 77 نــــــاتج مـــالي 

10000000   10000000   
 79 ناتج إستثنائي

200000000 4010000000 200000000 4010000000 
 82 ناتج و أعباء السنوات المالية السابقة

  6980000000   6980000000 
 83 اإلستثماراإلقتطاع لنفقات التجهيز و

6980000000 6980000000 6980000000 6980000000 
     اإلستثمارقسم التجهيز و

        
 العجز أو الفائض المرحل

0 
60 

6980000000   6980000000   
 10 تزويدات
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  290000000   290000000 
 13 إعانات مسددة من طرف البلدية

        
 14 مساهمات الغير في أشغال التجهيز

        
 16 اقتراضات

        
 17 مداخيل القطاع اإلقتصادي

        
 23 كوارث

  600000000   600000000 
 24 منقولةأمالك عقارية و 

        
 25 سلفيات البلدية ألكثر من سنة 

        
 26 سندات و قيم

        
 27 تزويدات للوحدات اإلقتصادية البلدية

  6090000000   6090000000 
 28 أشغال جديدة و تصليحات كبرى 

487361923000 
4873619230

00 
487361923000 

48736192300

   اإليراداتمجموع النفقات و  0

69800000000 
69800000000 69800000000 69800000000 

 
من النفقات و  83الحساب                    

 من اإليرادات  100المادة 
 

  

من النفقات و  730المادة                   

 اإليرادات 
  

487361923000 
4873619230

00 
487361923000 

48736192300

0 
الحقيقي )الفعلي( للنفقات و المجموع 

 اإليرادات )المجموع أ(
  

   الفائض اإلجمالي - 85الحساب         

487361923000 
4873619230

00 
487361923000 

48736192300

0 
مجموع متساوي بين النفقات و اإليرادات ) 

 المجموع ب(
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 اإلقرتاحات 
 املوازنة العامة

 األبواب األبواب

 النفقات  اإليرادات  النفقات  اإليرادات

55375000000 
428191132

95 
55375000000 

4281911329
     املصاحل غري املباشرة -90 5

10000000 
70800000

00 
10000000 

708000000
 900 املصاحل املالية 0

  
24485613

295 
  

244856132
 901 أجور و أعباء املستخدمني الدائمني 95

10000000 
12605000

00 
 902 وسائل و مصاحل اإلدارة العامة         10000000

  
56920000

00 
  

569200000
 903 جمموع العقارات و املنقوالت )غري املنتجة للمداخيل( 0

5517500000 
43010000

00 
5517500000 

430100000
 904 الطرق 0

 905 الشبكات        

 906 املنجزة ابإلستغالل املباشرأشغال التجهيز         

  
283062196

5 
      املصاحل اإلدارية -91 2830621965  

 910 املصاحل اإلدارية العمومية 350000000   350000000  

 911 األمن و احلماية املدنية        

 912 املسامهة يف أعباء التعليم         

 913 املصاحل االجتماعية املدرسية         

  
248062196

5 
 914 الشباب و الرايضة و الثقافة  2480621965  

  
242000000

0 
     املصاحل االجتماعية -92 2420000000  

  
202000000

0 
 920 املسامهة االجتماعية املباشرة 2020000000  
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 921 النظافة العمومية االجتماعية  250000000   250000000  

 922  االجتماعيةاملصاحل و املؤسسات  150000000   150000000  

االقتصاديةاملصاحل  -93   1026540200   1026540200      

 930 االقتصاديةاملشاركة يف التنمية         

 931 األمالك اخلاصة ابلبلدية املنتجة للمداخيل    1026540200   1026540200

421721521100 
666457040

0 
      املصاحل اجلبائية -94 6664570400 421721521100

333769820000 
666457040

0 
 940 انتج اجلباية  6664570400 333769820000

 941 ممنوحات مصلحة األموال املشرتكة    87951701000   87951701000

487361923000 
487361923

000 
487361923000 

4873619230
   جمموع قسم التسيري  00

   الفائض  85        

487361923000 
487361923

000 
487361923000 

4873619230
   جمموع متساوي يف النفقات و اإليرادات  00
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  االقتراحات المصادقة
 األبواب اإلستثمار التجهيز و

 النفقات اإليرادات النفقات اإليرادات

     برنامج البلدية -95 6690000000 6690000000 6690000000 6690000000

 950 البيانات و التجهيزات اإلدارية        

 951 الطرق        

53900000000 53900000000 
53900000000 

 952 الشبكات المختلفة 53900000000

800000000 800000000 800000000 800000000 
التجهيزات الرياضية و المدرسية و 

 الثقافية 
953 

 954 االجتماعيةالتجهيزات الصحية و 500000000 500000000 500000000 500000000

 955 توزيع النقل و المواصالت         

 956 التعمير و اإلسكان         

 957 التجهيز الصناعي و الحرفي و السياحي        

 958 المصالح الصناعية و التجارية         

      برامج لحساب الغير -96        

 960 برامج للمؤسسات العمومية للبلدية        

 961 برامج للوحدات اإلقتصادية للبلدية        

 969 برامج األطراف األخرى        

290000000 290000000 290000000 290000000 
عن العمليات الخارجة  -97

 البرنامج
    

        
العمليات العقارية المنقولة الخارجة عن 

 البرنامج
970 

 971 حركة المديونية و الدائنية        

 972 عمليات أخرى خارجة عن البرنامج  290000000 290000000 290000000 290000000

   اإلستثمارمجموع قسم التجهيز و  6980000000 6980000000 6980000000 6980000000

   الفائض -85        

   مجموع متساوي في النفقات و اإليرادات  6980000000 6980000000 6980000000 6980000000

       
 

 

   

 الحوصلة 
 

 
 

   
 

 

   

   
487361923000 487361923000 487361923000 

487361923
 قسم التسيير  000

69800000000 69800000000 69800000000 
698000000

 قسم التجهيز و اإلستثمار  00

557161923000 557161923000 557161923000 
557161923

 المجموع  000

  
 

 الفائض -85    

557161923000 557161923000 557161923000 
557161923

 مجموع متساوي في النفقات و اإليرادات  000
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 :2014 - 2013اجلبائي لسنة : تقييم الناتج الثاينملطلب ا
 يعترب الناتج اجلبائي من أهم املوارد املالية اليت تتحصل عليها البلدية إال أهنا تتغري من فرتة إىل أخرى و لتقييم الناتج

 اجلبائي نعتمد على دراسة: 
 نسبة مسامهة الضرائب و الرسوم يف الناتج اجلبائي -
 ظاهرة تزايد النفقات البلدية. -

 قيم و نسب مسامهة الضرائب يف الناتج اجلبائي:أوال: 
 يتكون الناتج اجلبائي من عدد معترب من الضرائب و الرسوم غري أن مسامهة كل ضريبة و رسم يف الناتج اجلبائي     

 خيتلف من سنة ألخرى و من رسم آلخر و اجلدول التايل يبني ذلك 

 الرسوم و الضرائب  رقم احلساب  معدل التقسيم  اجلهات املستفيدة من التقسيم 

 %80 ميزانية الدولة

 الرسم على القيمة املضافة  500020
 %10 ميزانية البلدايت 

 %10 الصندوق الوطين للضمان 

   االجتماعي حملي

 %50 ميزانية البلدايت 

500020 
الرسم عل العجالت املصنوعة 

 حمليا أو مستوردة 
      40% 

        10% 

 %50 الصندوق الوطين من أجل احمليط
 الرسم على الزيوت 500020

        50% 

 الصندوق الوطين من أجل احمليط و مكافحة التلوث
75% 

  
الرسم التكميلي على التلوث 
 اجلوي ذات املصدر الصناعي

25% 
  

 الصندوق الوطين من أجل احمليط و مكافحة التلوث
50% 

500020 
الرسم التكميلي على املياه 

 ذات الطابع الصناعي
50% 

  
 %65 ميزانية البلدايت

 الرسم على النشاط املهين  500026
 %30 ميزانية الدولة

 %5,50 صندوق الضمان و التضامن 

   اجلماعيني احملليني

 الرسم العقاري 500026 %100 ميزانيات البلدايت 
 الضريبة على األمالك  500026 %60 ميزانية الدولة
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 %20 الصندوق الوطين للسكن

 %20 ميزانية البلدية

 ميزانية البلدية
50% 500026 

الضريبة على الدخل للرتقية 
 ميزانية الدولة العقارية

 الرسم على رفع القمامة  500026 %100 ميزانية البلدية
 %50 ميزانية البلدية

 الضريبة على الدخل العقاري 500026
 %50 ميزانية الدولة

 %49 ميزانية الدولة

 الضريبة اجلزافية الوحيدة  500029

 %40 ميزانية البلدية

 %5 ميزانية الوالية 

 %5 صندوق الضمان و التضامن 

 %0,5 اجلماعيني احملليني

 %0,01 صندوق الضمان و التضامن احملليني

 %0,24 الغرفة الوطنية للحرف و املهن 

  
 2014 - 2013المصدر: خزينة بلدية البويرة لسنة 

   
 اثنيا: ظاهرة تزايد نفقات البلدية:

حيث أن اإلنفاق العام يزداد كل سنة عن السنة السابقة كما ميكن أن  االقتصاديةإن ظاهرة تزايد النفقات من الظواهر       
 يتناقص حسب املصاريف اإلدارية اليت يتم حتملها ابإلضافة إىل أن ظاهرة التزايد قد تعود إىل أسباب حقيقية وظاهرية.

 يت سنطرحها يف هذا اجلدول.ما أن نفقات البلدية تنقسم إىل نفقات إجبارية و ضرورية "نفقات التسيري و التجهيز" والك
. 

 
 
 
 
 
 

 .2014-2013خزينة بلدية البويرة املصدر: 
 
 

  
 2014 - 2013(: تزايد نفقات بلدية البويرة خالل 27اجلدول رقم )

 البيان /  السنوات 2013 2014        
 نفقات التسيري احملققة 48736192300 61519004354
 نفقات التجهيز احملققة  698000000 49690147170
 إمجايل النفقات  49434192300 66479151524
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 التعليق:
مليزانية البلدية كانت يف تزايد نسيب ويعود هذا االرتفاع إىل تسيري الاتضح لنا نسبة نفقات  27ل اجلدول رقم من خال    

 الصيانة، األلبسة، النظافة..اخل.االستهالك االعتمادات املفتوحة، والسنة املالية مثل: مصاريف 
ابإلضافة إىل حتمل مصاريف إدارية جديدة، كتوظيف عمال جدد، غما بشكل دائم كعقود ما قبل التشغيل، فهذه املصاريف كلها 

 متغرية وغري اثبة لذلك نالحظ هذا االرتفاع يف نفقات التسري.
 تقاس ال حيث واالستثمار التجهيز إىل التسيري نفقات من املقتطع املبلغ يف زايدة إىل ذلك ويعود ،ارتفاع يف التجهيز نفقات أما

وحسب تكاليف هذه املشاريع  هلا املقتطع حتديد يتم إمنا ،إجنازها املقرر املشاريع واالستثمار التجهيز نفقات يف االرتفاع نسبة
 وحجمها.

 .الضرائب احملصلة: خمتلف اإلحصائيات و لثاملطلب الثا
 واجلدول يوضح ذلكيف هذا املطلب سنتحدث عن خمتلف اإلحصائيات والضرائب احملصلة  

 2014 – 2013(: خمتلف الضرائب احملصلة لفائدة بلدية البويرة لسنة  28اجلدول رقم ) 

% 
مقدار 
 التغيري 

 السنوات  2013 2014

النس
 بة %

 املبالغ
النس
بة 
% 

 الضرائب و الرسوم   املبالغ

7,9 364651
985 9,99 4977297012 9,6

6 
461264502

7 
الرسم على القيمة 

 TVAاملضافة   

20,03 544432
4,82 6,55 3261995530 5,6

9 
271756304

8 
الضريبة اجلزافية الوحيدة 

(IFU) 

1,89 433024,
57 4,5 2243460411 4,7

9 
228676286

8 
الضريبة على الدخل 

 RF/IRGاإلمجايل 

  385405 0,1 54158000 0,0
3 

الرسم على التطهري  15617500
(TA) 

6,35 419895 0,09 48593800 0,0
1 

 (TFالرسم العقاري ) 6604300

3,53 131532
9653 

77,3
8 

3852103481
3 

77,
95 

372657051
,66 

الرسم على النشاط 
(TAP) 

96,91 697778
53 

0,00
5 

2223960 0,1
5 

 (VFالدفع اجلزايف ) 72001813

18,21 147653  طابع رخص البناء  810771700 1,7 663117750 1,33
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9,5 

18,67 10475 0,00
9 4562500 0,0

1 
 حقوق األفراح 5610000

4,28 204313
23,6 100 497764437 100

% 
477333114

 اجملموع  16

 .2013/2014املصدر: خزينة بلدية البويرة 
 

 
 
 

 

 
 
 

       
 

 .(: رسم بياين ميثل نسبة مسامهة كل ضريبة يف جمموع الضرائب احملصلة لفائدة بلدية البويرة 02الشكل رقم ) 

       
 

  

 
 

      
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 التعليق:           
 ( املوضح لنا أدانه أن البلدية تعتمد يف جل اإليرادات  إىل إيراد02( و الشكل رقم )28من خالل اجلدول رقم )     

و مبا أن هذه النسبة  ،جمموع الناتج اجلبائيمن  %88املهين الذي حيتل املرتبة األوىل فهو يقارب على النشاط الرسم  
 %50تفوق 
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 فهذا يدل على أن بلدية البويرة تتميز بطابع صناعي جتاري.  
  %7.90فهو حيتل املرتبة الثانية بعد الرسم على النشاط املهين إذ قدر بنسبة  ،أما فيما خيص الرسم على القيمة املضافة
 2014و  2013ظ إن نسبة الرسم على القيمة املضافة اثبت تقريبا يف سنة من جمموع اإليرادات اجلبائية حيث نالح

 .9.99و % 9.66حيث تقدر النسبة على حوايل % 
 . وهذا كله 2006بينما جند ضعف مسامهة الضرائب األخرى يف اإليرادات كالدفع اجلزايف الذي ألغي يف قانون املالية 

  و املتابعة امليدانية للمكلفيني ابلضرائب السابقة الذكر. ،راجع إىل نقص الرقابة
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 خالصة الفصل:

ملكونة هلا و كذا التعرف عليها متكنا من معرفة اهلياكل التنظيمية ا ةمن خالل تربصنا الذي قمنا به لدى بلدية البوير      
بلدية مكنتنا من وضع حتديد اجلزء اخلاضع للضريبة و ابلتايل أخذان صورة شاملة عن على هيئاهتا و اإلحاطة مبهامها و و 

حتليل إيراداتنا " و  2014 - 2013دية خالل فرتة " على ضوء الدراسة اليت قمنا هبا على ميزانية البلهذا الفصل و 
خالل هذه الفرتة، و يف املقابل الزايدة  اتضح لنا جليا  وواضحا  أن اإليرادات اإلمجالية لبلدية البويرة يف تزايد مستمر

تعتمد بصفة كبرية أداء خدماهتا، مما جيعلها ال د نفقاهتا و املماثلة يف النفقات مع التزايد املستمر للموارد اجلبائية يف تسدي
 القروض.على اإلعاانت و 

 على حساب جانب التجهيز التسيريإضافة إىل ذلك فإن بلدية البويرة تقوم إبنفاق كبري من إيراداهتا يف جانب 
 االستثمار كون هذا األخري ميكن أن يزيد من مردودية إيرادات اخلاصة أبمالك البلدية.و 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ع:ــــــــلفصل الرابا

بنك لاب ون متعثرــــــزبة ـــــة حالــدراس
 اخلارجي اجلزائري
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