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األستاذة جمعـــــة شرڤـــــــــــي

الدكتور مـــــــــــراد كواشـــــــــــــــي

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
– جامعــــــــة أم البواقــــي– الجزائر

المستخلص

تحتاج الجماعات المحلية إلى موارد ذاتية حتى تتمكن من القيام بوظائفها المتعددة بما يخدم أهداف

إالَ أنه وبالرغم من مجهودات الدولة. وتعتبر اإليرادات الجبائية أهم مصدر من مصادر تمويلها،التنمية المحلية
إلصالح المنظومة الضريبية ومحاولة تحسين التسيير في اإلدارة المحلية يبقى التحصيل الضريبي قادر على

 وعلى هذا األساس يهدف هذا البحث.الزيادة أكثر بانتهاج الدولة لسياسة فعالة لمكافحة التهرب والغش الضريبيين
 ولقد توصلنا إلى مجموعة من،إلى تسليط الضوء على دور إيرادات الجباية المحلية في تحقيق التنمية المحلية

النتائج أهمها أن الجزائر اتخذت من أجل تحقيق التنمية المحلية مجموعة من اإلصالحات والتي مازالت مستمرة
إلى حد الساعة؛ أهمها فرض مجموعة من الضرائب والرسوم التي تعود إيراداتها سواء كليا أو جزئيا لصالح
الجماعات المحلية؛ كما توصلنا أيضا إلى أنه وبالرغم من أهمية الرسم على النشاط المهني في ميزانية والية تبسة
 إلى2011 كونه الرسم الوحيد الذي تعود إيراداته كليا للجماعات المحلية إال أنه شهد انخفاض مستمر من سنة

. أيضا ضعف الرقابة على التحصيل، هذا االنخفاض يعكس نقص المشاريع في الوالية،2014 غاية سنة
Abstract

Local communities are in need of self-resources so that they can perform their
multiple functions which serve the objectives of the local development, and tax revenues are
considered as important sources of their funding. However, despite the efforts of the state to
reform the fiscal system and to improve the management in the local administration, tax
collection can increase when the state adopts a more effective policy to combat tax evasion
and tax fraud. Accordingly, this research aims to shed light on the role of local tax revenues in
the local development. A set of conclusions are drawn; the most important one is that Algeria,
in order to achieve local development, has taken a set of reforms, which are still valid until
now. The most important reform is the imposition of a set of taxes and fees whose revenues
return, whether wholly or partly, for the benefit of the local communities. We also come to the
conclusion that despite the importance of the fee charged on the professional activity in the
budget of the province of Tebessa because of being the only fee that returns its revenues
entirely to the local communities, it has experienced a steady decline from 2011 to 2014. This
decline reflects the lack of projects in thisprovince in addition to the weak control over tax
collection.
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مقدمــــــة:
تعد التنمية المحلية مظهر من مظاهر التنمية الوطنية الشاملة؛ وأفضل بديل لمعالجة الخلل التنموي الذي

تعاني منه البلدان النامية والقائم أساسا على المركزية؛ والذي ظلت فيه الجماعات المحلية مجرد منفذ للسياسات
المركزية التي قد ال تتناسب والخصوصيات المحلية وتطلعات مختلف المناطق .وتعتبر الجزائر وكغيرها من
الدول التي تسعى العتماد مبدأ الالمركزية في التسيير؛ والذي يقوم على وجود جماعات محلية منتخبة تتمتع
باالستقاللية المالية والوجود القانوني المستقل .وتحتاج هذه الجماعات المحلية لتغطية الوظائف المتعدد التي

تتوالها إلى موارد ذاتية تحقق لها دورها في تحقيق التنمية المحلية؛ من خالل النهوض بالمستوى االجتماعي،
الثقافي واالقتصادي ،وكلما زادت هذه الموارد واستخدمت برشادة كلما زادت فعاليات هذه الجماعات .وتعد الجباية

المحلية األداة األساس ية لتمويل التنمية المحلية؛ إذ تمثل إيراداتها أكبر مورد لها من خالل تشكيلة متنوعة من
الضرائب والرسوم التي تفرض على المكلفين حسب مقدرتهم ،من أجل اإلسهام في اإلنفاق العام.

 :1-1اإلشكالية

تتمحور إشكالية هذه المداخلة في التساؤل التالي:

هل للجباية المحلية دور في تمويل التنمية المحلية؟ وما هو واقع اإليرادات الجبائية المحلية في والية تبسة
للفترة []2014- 2010؟

ومن خالل هذه اإلشكالية يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:

 ما المقصود بالجماعات المحلية؟ وما هي مصادر تمويلها؟ -في ما تتمثل التنمية المحلية؟

 -ما هي أنواع الضرائب العائدة للجماعات المحلية؟

 كيف يتم توزيع إيرادات الضرائب المحلية على الجماعات المحلية؟ ما واقع التدفقات النقدية لإليرادات الجبائية لوالية تبسة للفترة []2014- 2010؟ :2-1فرضيات البحث

إن مجمل التساؤالت المطروحة في إشكالية البحث تقود إلى وضع وصياغة بعض الفرضيات بهدف

طرحها للتحليل والمناقشة واختبار مدى صحتها وواقعيتها .ويمكن صياغة الفرضية الرئيسية على النحو التالي:
تلعب التدفقات النقدية إليرادات الجباية المحلية دو ار هاما في تحقيق التنمية المحلية

وانطالقا من الفرضية الرئيسية يمكن طرح الفرضيات الفرعية التالية:

 تتمثل الجماعات المحلية في ﻭحﺩﺍﺕ جغﺭﺍفية مقسمة مﻥ ﺇقليﻡ ﺍلﺩﻭلة ،ولها مصادر تمويل داخليةكالضرائب وأخرى خارجية كاإلعانات الحكومية؛

 -يشير مصطلح التنمية المحلية إلى التنمية المحققة في نطاق جغرافي محدد؛

 تعرف اإليرادات الجبائية لوالية تبسة تزايدا مستم ار من سنة  2010إلى غاية  ،2014وتعود إجماليالفائدة الجماعات المحلية.
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تأسس الرسم العقاري بموجب األمر  83-67المؤرخ في  20جوان  ،1967ويمثل موردا ماليا إليرادات

البلدية رغم مساهمته الضئيلة فيها نتيجة ضعف التحكم فيه ،ويتكون من الرسم العقاري على الملكيات المبنية
والرسم العقاري على الملكيات الغير مبنية.

 -1-1-1الرسم العقاري على الملكيات المبنية
 :3-1أهداف البحث

يهدف هذا البحث في مجمله إلى تسليط الضوء على دور إيرادات الجباية المحلية في تحقيق التنمية

المحلية ،وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:

 التعرف على مفهوم التنمية المحلية ،الجماعات المحلية ومصادر تمويلها؛ التعرف على مفهوم الجباية وتحديد مختلف الضرائب والرسوم التي تعود إيراداتها للجماعات المحلية؛ -التعرف على مدى مساهمة إيرادات الجباية المحلية في تحقيق التنمية المحلية؛

 تسليط الضوء على واقع التدفقات النقدية لإليرادات الجبائية لوالية تبسة خالل الفترة [.]2014- 2010 :4-1منهج البحث

لإلجابة على مجمل التساؤالت المطروحة ،واثبات صحة الفرضيات من عدمها ،تم االعتماد على المنهج

الوصفي وكذا التحليلي لضبط وتحليل مختلف المفاهيم كمفهوم الجماعات المحلية ،التنمية المحلية ،الجباية،
الضرائب وأنواعها وكيفية توزيع إيراداتها...الخ ،باالعتماد على جمع ومعالجة المعلومات المتوفرة في الم ارجع
والدراسات السابقة .إال أن الموضوع لم يكن مجرد سرد للمعلومات ،بل تم عرض وتحليل اإلحصائيات الخاصة

بمديرية الضرائب لوالية تبسة خالل الفترة [ ]2014- 2010لتسليط الضوء على مدى تطور التدفقات النقدية

لإليرادات الجبائية ،وأهم الضرائب والرسوم العائدة لميزانية الوالية.
 :5-1خطة البحث

من أجل الوصول إلى األهداف سالفة الذكر واإلجابة على مختلف التساؤالت المطروحة؛ وانطالقا من

إشكالية البحث فقد تم تقسيمه إلى ثالث محاور رئيسية هي:
 :1-5-1مدخل عام للجماعات المحلية والتنمية المحلية
أوال :مفهوم الجماعات المحلية

ثانيا :مصادر تمويل الجماعات المحلية
ثالثا:مفهوم التنمية المحلية
 :2-5-1اإلطار المفاهيمي للجباية المحلية
 :3-5-1أثر الجباية المحلية في التنمية المحلية لوالية تبسة
أوال :دور اإلدارة الجبائية في تحقيق التنمية المحلية

ثانيا :واقع التدفقات النقدية لإليرادات الجبائية لوالية تبسة للفترة []2014- 2010
ثالثا :الرقابة الجبائية لمكافحة ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين
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 :1-5-1مدخل عام للجماعات المحلية والتنمية المحلية

تسعى الجزائر اليوم وكغيرها من الدول إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة للخروج من مختلف األزمات التي

عرفتها من قبل؛ وذلك من خالل االعتماد على مبدأ ال مركزية التسيير القائم أساسا على الجماعات المحلية

المنتخبة والمتمثلة في كل من البلدية والوالية.
 :1-1-5-1مفهوم الجماعات المحلية

تعﺩ ﺍلجماعاﺕ ﺍلمحلية ﻭحﺩﺍﺕ جغﺭﺍفية مقسمة مﻥ ﺇقليﻡ ﺍلﺩﻭلة ،ﻭهي عباﺭﺓ عﻥ هيئاﺕ مستقلة في

ﺍلﻭالياﺕ ﻭﺍلمﺩﻥ ﻭﺍلقﺭﻯ ،ﻭتتﻭلى شﺅﻭﻥ هذه الوحدات بالطرق المناسبة لها ،وتتمتع بالشخصية المعنوية

واالستقالل المالي.وقد اصطلح على تسميتها في بعض الدول بالحكم المحلي لتمتعها باالستقالل المالي الواسع
عن الحكومة المركزية إلى د رجة تشبيهها بالحكومة المحلية ،ويمكن التفريق بين مصطلحي اإلدارة المحلية والحكم

المحلي كون هذا األخير يتضمن مظاهر الحكم التقليدية من التشريع والتنفيذ والقضاء ،بينما نظام اإلدارة المحلية
ال شأن له بالتشريع وال القضاء ،حيث ينحصر عمله في مجال الوظيفة التنفيذية بالمرافق ذات الطابع المحلي.i

 :2-1-5-1مصادر تمويل الجماعات المحلية

يعتبر التمويل المحلي الدعامة الرئيسية التخاذ الق اررات في نظام اإلدارة المحلية ،حيث يمكن القول أن هناك

عالقة طردية بين درجة استقاللية المحليات في اتخاذ الق اررات بعيدا عن تأثير الحكومة المركزية ،وبين توافر
الموارد المالية المحلية من أجل إحداث المزيد من التنمية المحلية.
وتنقسم مصادر التمويل المحلي إلى قسمين:ii

 -1الموارد المالية الذاتية

مثل الضرائب المحلية ،الرسوم المحلية ،أرباح المشروعات التجارية والصناعية المملوكة للمحليات،

والمشاركة الشعبية بالجهود الذاتية.
 -2الموارد المالية الخارجية

والتي تتمثل في اإلعانات الحكومية والقروض المحلية.

 :3-1-5-1مفهوم التنمية المحلية

تختلف تعاريف التنمية المحلية باختالف وجهة نظر القائم بعملية التعريف ،حيث أشار مصطلح التنمية المحلية إلى:

"النطاق الجغرافي للتنمية والذي يشمل منطقة جغرافية محددة ضمن البقعة الجغرافية الكاملة للدولة .ويمكن التمييز
بين مستويين للتنمية المحلية هما المستوى المحلي الواسع والمستوى المحلي الضيق .حيث يشمل المستوى الواسع
إقليما محددا وفقا للتقسيمات اإلدارية السائدة في الدولة مثل المحافظة أو مجموعة من المحافظات .وتسمى التنمية
المحلية بمفهومها الضيق فيشمل مدينة أو قرية أو تجمعات سكانية محدودة أو صغيرة نسبيا".iii

" العملية التي تتضافر فيها جهود األهالي مع جهود السلطات الحكومية لتحسين الظروف االقتصادية ،االجتماعية

والثقافية للمجتمعات المحلية والعمل على تكامل هذه المجتمعات في حياة األمم ،وتمكينها من اإلسهام إسهاما

كامال في التقدم القومي".iv
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"العملية التي يشترك فيها كل الناس في المحليات والذين يأتون من كل القطاعات ويعملون سوية لتحفيز النشاط
االقتصادي المحلي والذي ينتج عنه اقتصاد يتسم بالمرونة واالستدامة ،وهي عملية تهدف إلى تكوين الوظائف

الجيدة وتحسين نوعية الحياة لعموم الناس بما فيهم الفقراء والمهمشون" .vومن أجل تحقيق التنمية المحلية يجب
توفير موارد مالية كفيلة بتغطية احتياجاتها ،وتعد الجباية المحلية أهم مصدر للتدفقات النقدية التي يعتمد عليها

للوصول للتنمية .وتعرف الجباية المحلية على أنها كل اإليرادات الجبائية التي تعود للجماعات المحلية وفقا لمبدأ
إقليمية النشاط أو التخصيص الجبائي ،في إطار السياسة الجبائية الكلية والهادفة إلى التأثير على المؤشرات

االقتصادية واالجتماعية البيئية ،من خالل توازن الميزانية العامة وتركيباتها وأثرها المباشر على اإلنفاق المحلي
وعلى االستثمار وعلى حماية واستقرار النمو االقتصادي.vi

 :2-5-1اإلطار المفاهيمي للجباية المحلية

تفرض الدولة مجموعة من الضرائب التي تعود مداخيلها كليا للجماعات المحلية أو للبلديات فقط أو بين

الجماعات المحلية والدولة.

 -1الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها

وتتمثل في الرسم العقاري ،رسم التطهير،الرسم الصحي على اللحوم ،رسم اإلقامة ،الرسم على

السكن،

الرسم الخاص باإلعالنات والصفائح المهنية ،الرسم الخاص على رخص العقارات وحقوق الحفالت والتكريمات.

 -1-1الرسم العقاري

وهو رسم سنوي على الملكيات المبنية الموجودة فوق التراب الوطني ،باستثناء تلك المعفية من الضريبة

صراحة ، viiكالمخصصة لمرفق عام أو ذي منفعة عامة والتي ال تدر دخال ،إضافة إلى العقارات التابعة للدولة
والواليات والبلديات وكذلك التابعة للمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم

والبحث العلمي والحماية الصحية واالجتماعية وفي ميدان الثقافة والرياضة ،viiiكذلك البنايات المخصصة للقيام
بالشعائر الدينية ،األمالك العمومية التابعة للوقف ،العقارات التابعة للدول األجنبية والمخصصة لإلقامة الرسمية

لبعثاتهم الدبلوماسية وتجهيزات المستثمرات الفالحية "الحظائر والمرابط والمطامر"ُ .ixيحدد أساس فرض
الضريبةبعد تطبيق معدل تخفيض يساوي  %2سنويا ،مراعاة لقدم الملكية المبنية ،غير أنه ال يمكن أن يتجاوز
هذا التخفيض حد أقصى قدره  ،%40أما بالنسبة للمصانع فيقدر معدل التخفيض بـ  .%50ويتم حساب أساس
فرض الضريبة انطالقا من العالقة التالية:xالقيمة اإليجارية الجبائية لكل متر مربع للملكية المبنية×المساحة

الخاضعة للضريبة

ويحسب الرسم بتطبيق المعدالت التالية:xi
  %3عندما تكون الملكيات مبنية بأتم معنى الكلمة؛  %10عندما تكون الملكيات المبنية ذات االستعمال السكني المملوكة من طرف األشخاص الطبيعيين والواقعةفي المناطق المحددة عن طريق التنظيم غير مشغولة سواء بصفة شخصية أو عن طريق الكراء؛
197

مجلة دراسات محاسبية ومالية المجلد الثاني عشر العدد 38
الفصل االول لـ2017سنة
دور إيرادات الجبايــــــــــة المحلية في تمويل التنمية المحليـــــــــة
دراسة حالة والية تبســـــة للفترة [[ 2014 -2010

 أما بالنسبة لألراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية:*  %5عندما تقل مساحتها أو تساوي  500م،2
*  %7عندما تفوق مساحتها  500م 2وتقل أو تساوي  1.000م،2
*  %10عندما تفوق مساحتها  1.000م.2
 -2-1-1الرسم العقاري على الملكيات غير مبنية
وهو رسم عقاري سنوي على الملكيات غير المبنية بجميع أنواعها ،وتشمل األراضي الكائنة في القطاعات
العمرانية أو القابلة للتعمير ،المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق ،مناجم الملح والسبخات

واألراضي الفالحية ،وتُعفى منه الملكيات التابعة للدولة والواليات والبلديات والمؤسسات العمومية أو العلمية أو
التعليمية أو االسعافية عندما تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة وغير مدر لألرباح ،األراضي التي تشغلها
السكك الحديدية ،األمالك التابعة لألوقاف واألراضي الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية .xiiويتم
حساب أساس فرض الضريبة انطالقا من العالقة التالية:xiii

القيمة اإليجارية الجبائية للملكيات غير المبنيةالمساحة الخاضعة للضريبة
ويحسب الرسم بتطبيق المعدالت التالية على أساس فرض الضريبة:xiv
 %5بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق غير العمرانية؛ بالنسبة لألراضي العمرانية ،تحدد نسبة الرسم كما يلي:* %5عندما تكون مساحة األراضي أقل من  500م 2أو تساويها؛
* %7عندما تفوق مساحة األراضي  500م 2أو تساوي  1.000م2؛
* %10عندما تفوق مساحة األراضي  1.000م2؛
* %3بالنسبة لألراضي الفالحية.
إال أنه بالنسبة لألراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها والتي لم تنشأ عليها بنايات

خالل مدة خمسة ( )5سنوات ،فترتفع الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري بنسبة  ،%100ابتداءا من أول
جانفي.2002
 -2-1رسم التطهير

اصطلح على هذا الرسم حسب قانون المالية لسنة  2002ب ـ "رسم رفع القمامات المنزلية" وهو رسم سنوي يؤسس

باسم المالك -أو المنتفع -لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية وذلك على كل الملكيات
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المبنية ،وفي حالة عقد اإليجار يتحمل المستأجر الرسم الذي يمكن أن يكلف مع المالك بدفع الرسم سنويا بصفة

تضامنية.xv

يحدد مبلغ الرسم كما يلي:xvi

 -ما بين  500دج و 1.000دج على كل محل ذي استعمال سكني؛

 ما بين  1.000و 10.000دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابه؛ -ما بين  5.000دج و 20.000دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات؛

 -ما بين  10.000دج و 100.000دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابه،

ينتج كمية من النفايات تفوق األصناف المذكورة أعاله.
 -3-1الرسم الصحي على اللحوم

هو رسم مخصص عند ذبح الحيوانات "صنف الخيليات ،الجمليات ،البقريات ،الضأنيات والعنزيات"

يتحمله مالك اللحم أثناء الذبح ،واذا كان هذا المالك ليس بتاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر ،فإن هذا األخير يكون
مسؤوال تضامنيا مع المالك على دفع الرسوم .xviiويفرض على وزن اللحم الصافي للحيوانات المذبوحة ،غير أنه
عندما يعطى األمر بالذبح لسبب المرض من قبل البيطري؛ فإن الرسم ال يترتب إال على اللحم المخصص

لالستهالك البشري أو الحيواني.xviii

وتحدد تعريفة الرسم بالنسبة لجميع األصناف سابقة الذكر بـ  10دج لكل كلغ.xix

 -4-1رسم اإلقامة

تؤسس تعريفة هذا الرسم على الشخص الواحد وعلى اليوم الواحد من اإلقامة ،ال يمكن أن تقل عن خمسين ()50

دينار على الشخص وعلى اليوم الواحد وال تفوق ستين ( )60دينار وال تتجاوز مائة ( )100دينار على العائلة،
غير أنه با لنسبة للمؤسسات الفندقية ذات ثالث نجوم وأكثر تحدد تعريفة الرسم على اإلقامة على الشخص وعلى
اليوم الواحد من اإلقامة على النحو التالي:
 200 -دج للفنادق ذات ثالثة نجوم؛

 400 -دج للفنادق ذات أربعة نجوم؛

 600 -دج للفنادق ذات خمسة نجوم.xx

يعفى من الرسم على اإلقامة األشخاص المستفيدين من تكفل صناديق الضمان االجتماعي .xxiويحصل الرسم عن
طريق مؤجر الغرفة المفروشة ،أصحاب الفنادق ،مالكي المقرات المستعملة إلسكان المعالجين بالمياه المعدنية أو

السواح المقيمين في البلدية والمدفوعة من طرفهم وتحت مسؤوليتهم لدى أمين خزينة البلدية.xxii
 -5-1الرسم على السكن

هو رسم سنوي على السكن ُيستحق على المحالت ذات الطابع السكني أو المهني الواقعة في البلديات مقر الدائرة.
يحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يلي:
 300 -دج بالنسبة للمحالت ذات الطابع السكني؛
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 1.200 -دج بالنسبة للمحالت ذات الطابع المهني.

يحصل هذا الرسم من مؤسسة سونلغاز ،عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز ،حسب دورية الدفعُ .يدفع ناتج
هذا الرسم إلى البلديات.xxiii

 -6-1الرسم الخاص باإلعالنات والصفائح المهنية
يؤسس هذا الرسم على:

 -اإلعالنات على األوراق العادية ،المطبوعة والمخطوطة باليد؛

 اإلعالنات التي تعرضت إلى تجهيز ما؛ قصد إطالة بقائها .سواء تم تحويل هذا الورق وتهيئته ،أو كانتهذه اإلعالنات مغطاة بالزجاج ،أو مادة أخرى ،أو تم إلصاقها قبل وضعها على قماش أو قطع معدنية

ومسماة "إعالنات على ورق مجهزة ومحمية"؛
 -اإلعالنات المدهونة والمضيئة؛

 -الصفائح المهنية؛ من كل المواد؛ مخصصة للتعريف بالنشاط ومكان ممارسة العمل.

الجدول رقم ( :)01مبلغ الرسم حسب عدد اإلعالنات المعروضة وحسب حجمها
تعيين اإلعالنات

-

-

اإلعالنات على الورق العادي ،مطبوعة أو مخطوطة باليد:


حجم يقل أو يساوي واحد ( )1متر مربع



حجم أكبر من واحد ( )1متر مربع




الحجم أكبر من واحد ( )1متر مربع

20
30

اإلعالنات على ورق مجهزة أو محمية:

الحجم يقل أو يساوي واحد ( )1متر مربع

المبلغ (دج)

40
80

المصدر:المادة  56من القانون رقم  11-99المؤرخ في  23ديسمبر  1999والمتضمن قانون المالية لسنة
.2000
الجدول رقم ( :)02مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية وحسب حجم اإلعالن
تعيين اإلعالنات والصفائح المهنية
-

إعالنات مدهونة:



-

حجم يقل أو يساوي واحد ( )1متر مربع

حجم أكبر من واحد ( )1متر مربع

اإلعالنات المضيئة:


حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع



حجم يقل أو يساوي نصف ( )2/1متر مربع

صفائح مهنية:


مساحتها أكبر من نصف ( )2/1متر مربع

المبلغ (دج)
100
150
200
500
750

المصدر:المادة  56من القانون رقم  11-99المؤرخ في  23ديسمبر  1999والمتضمن قانون المالية لسنة .2000
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يسدد الرسم الخاص على اإلعالنات فوق الورق العادي ،المطبوعة أو المخطوطة باليد،

واإلعالنات على الورق المجهزة أو المحمية قبل اإلعالن ،بإيصال يسلمه إلى القابض البلدي.xxiv
 -7-1الرسم الخاص على رخص العقارات
يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على رخص العقارات تخضع له:xxv
 رخص البناء؛ رخص تقسيم األراضي؛ -رخصة التهديم؛

 شهادات المطابقة والتجزئة والعمران.تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه ،حسب قيمة البناية أو طبقا لعدد القطع:
الجدول رقم ( :)03مبلغ الرسم الخاص برخصة البناء
مبلغ الرسم (دج)

قيمة البناية (دج)
-

إلى غاية 750.000

1.500

-

إلى غاية 1.000.000

2.500

-

إلى غاية 1.500.000

4.000

-

إلى غاية 2.000.000

8.000

-

إلى غاية 3.000.000

10.000

-

أكثر من 3.000.000

20.000

المصدر:المادة  55أوال من القانون رقم  11-99المؤرخ في  23ديسمبر  1999والمتضمن قانون المالية لسنة .2000
الجدول رقم ( :)04مبلغ الرسم الخاص برخص تقسيم األراضي
مبلغ الرسم (دج)

تعيين األراضي
 -1ذات االستعمال السكني

800

-

من  2إلى  10قطع

-

من  11إلى  50قطعة

1.800

-

من  51إلى  150قطعة

2.500

-

من  151إلى  250قطعة

3.000

-

أكثر من  250قطعة

4.000

-

من  2إلى  5قطع

-

من  6إلى  10قطع

-

أكثر من  10قطع

 -2ذات االستعمال التجاري أو الصناعي

3.000
5.000
8.000

المصدر:المادة  55أوال من القانون رقم  11-99المؤرخ في  23ديسمبر  1999والمتضمن قانون المالية لسنة .2000
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 رخصة التهديم :يحدد مبلغ هذا الرسم عند تسليم رخصة التهديم بـ  100دج للمتر المربع منمساحة التشبث باألرضية لكل بناية معنية بالتهديم.
الجدول رقم ( :)05مبلغ الرسم الخاص بشهادة المطابقة
مبلغ الرسم (دج)

قيمة البناية (دج)
 -إلى غاية 750.000

500

 -إلى غاية 1.000.000

800

 -إلى غاية 2.000.000

15.00

 -إلى غاية 3.000.000

2.000

 -أكثر من 3.000.000

2.500

1.000

 -إلى غاية 1.500.000

المصدر:المادة  55أوال من القانون رقم  11-99المؤرخ في  23ديسمبر  1999والمتضمن قانون المالية لسنة

.2000

 -8-1حقوق الحفالت والتكريمات

يدفع مبلغ هذا الرسم المثبت بواسطة سند قبض مسلم من طرف البلدية للطرف الذي قام بالدفع نقدا وذلك

قبل بداية الحفلة؛ وتحدد التعريفة كما يلي:

 من  500إلى  800دج عن كل يوم؛ عندما ال تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء؛ -من  1.000إلى  1.500دج عن كل يوم؛ إذا امتدت مدة الحفل إلى ما بعد السابعة ليال.

تحدد التعريفات بموجب قرار رئيس البلدية ،بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي وموافقة السلطة الوصية.xxvi

 -2الضرائب المحصل إيراداتها كليا لفائدة الجماعات المحلية
حسب المادة  197من قانون الضرائب المحصلة لفائدة البلديات ،الواليات والصندوق المشترك للجماعات
المحلية ،توجد ضريبة وحيدة مشتركة متمثلة في الرسم على النشاط المهني–هي في األصل ضريبة إال أن

المشرع الجزائري أطلق تسمية الرسم على العديد من الضرائب التي يكون أساسها ووعاؤها رقم األعمال-؛وهو رسم

ُيستحق بصدد رقم األعمال الذي يحققه المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على
الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات .ويقصد برقم األعمال مبلغ اإليرادات المحققة على جميع
عمليات البيع أو الخدمات؛ غير أنه يستفيد من تخفيض قدره  %30مبلغ عمليات البيع بالجملة %50 ،مبلغ

عمليات البيع بالتجزئة الخاصة باألدوية و %75مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز والعادي والغازوال،
ويحدد معدل الرسم على القيمة المضافة ب ـ  %2ويرفع إلى  %3فيما يخص رقم األعمال الناتج عن نشاط نقل

المحروقات بواسطة األنابيب.xxvii
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الجدول رقم ( :)06توزيع معدل الرسم على النشاط المهني بين الجماعات المحلية

xxviii

الحصة العائدة

الصندوق المشترك

المعدل العام %2

%0.59

%1.30

%0.11

%2

معدل %3

%0.88

%1.96

%0.16

%3

معدل الرسم على
النشاط المهني

الحصة العائدة للوالية

للبلدية

للجماعات المحلية

المجموع

المصدر:المادة  222من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

 -3الضرائب المحصل إيراداتها نسبيا لفائدة الجماعات المحلية

وتتمثل في الضرائب التي تعود إيراداتها للدولة وتنازلت على جزء منها لفائدة الجماعات المحلية وهي كاآلتي:

 -1-3الرسم على القيمة المضافة

هو رسم تخضع له عمليات البيع واألعمال العقارية والخدمات التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا،

xxix
ويحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عادي نسبته
ويتم انجازها في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضية ُ ،
xxx%17ومعدل مخفض .xxxi%07

الجدول رقم ( :)07توزيع ناتج الرسم على القيمة المضافة

xxxii

ناتج الرسم على

الحصة العائدة

الحصة العائدة لفائدة البلديات

الحصة العائدة للصندوق المشترك

القيمة المضافة

لفائدة ميزانية الدولة

مباشرة

للجماعات المحلية

%80

%10

%10

%85

--

%15

العمليات المحققة
في الداخل

العمليات المحققة
عند االستيراد

المصدر:من إعداد الباحثان باالعتماد على المادة  161من قانون الرسم على رقم األعمال

 -2-3الضريبة الجزافية الوحيدة

تؤسس ضريبة جزافية وحيدة محل الضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة على أرباح الشركات .وتغطي

زيادة على الضريبة على الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الرسم على القيمة المضافة والرسم

على النشاط المهني.xxxiii

يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة األشخاص الطبيعيون أو المعنويون والشركات والتعاونيات التي

تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية ،الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثالثين
مليون دينار ( 30.000.000دج) .كما يخضع لها المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع،
والمؤهلون لالستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض

المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة".xxxiv
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يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي:xxxv

  %5بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع؛%12 -بالنسبة لألنشطة األخرى.

ويوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي:xxxvi

 -ميزانية الدولة%49 :؛

 -غرف التجارة والصناعة%0.5 :؛

 الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية%0.01 :؛ غرف الصناعة التقليدية والمهن%0.24 :؛ البلديات%40.25 :؛ -الوالية%5 :؛

 -الصندوق المشترك للجماعات المحلية.%5 :

 -3-3الضريبة على األمالك

يخضع للضريبة على األمالك األشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ،بالنسبة

ألمالكهم الموجودة بالجزائر أو خارج الجزائر ،كذلك األشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم مقر جبائي
بالجزائر؛ بالنسبة ألمالكهم الموجودة بالجزائر .وتقدر شروط الخضوع للضريبة في أول جانفي من كل

سنة.xxxvii

تخضع إلجراءات التصريح عناصر األمالك التالية:xxxviii

 األمالك العقارية المبنية وغير المبنية؛ -األموال المنقولة

" مثل السيارات الخاصة التي تفوق سعة أسطوانتها  2.000سم" 3بنزين" و 2.200سم" 3غاز أويل"
 الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق  250سم3؛
 اليخوت وسفن النزهة؛
 طائرات النزهة؛
 خيول السباق؛

 التحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها  500.000دج.

xxxix
ان أساس تقدير األموال المنقولة
تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية  ،و ّ
هو األساس الناتج عن التصريح المفصل والتقديري لألطراف .xlوفي حالة وجود اعتراض على تقدير األمالك

الخاضعة للضريبة؛ يمكن التماس لجنة التوفيق إلبداء رأيها.xli
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الجدول رقم (:)08نسبة الضريبة على األمالك
قسط القيمة الصافية من األمالك الخاضعة للضريبة (دج)
-

xlii

النسبة %

يقل عن  50.000.000دج

%0

من  50.000.001إلى  100.000.000دج

%0.25

من  100.000.001إلى  200.000.000دج

%0.5

من  200.000.001إلى  300.000.000دج

%0.75

من  300.000.001إلى  400.000.000دج

يفوق 400.000.000دج

%1

%1.5

المصدر :المادة  281مكرر  8من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

يحدد توزيع الضريبة على األمالك كما يلي:xliii
%60 -إلى ميزانية الدولة؛

%20 -إلى ميزانية البلديات؛

 %20 -إلى حساب التخصيص الخاص رقم  302-050بعنوان "الصندوق الوطني للسكن".

 -4-3الضريبة على الدخل اإلجمالي صنف ريوع عقارية

تدرج المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات المبنية أو أجزاء منها ،وكذا إيجار كل المحالت التجارية أو

الصناعية غير المجهزة بعتادها في تحديد الدخل اإلجمالي المعتمد كأساس في تحديد الضريبة على الدخل
اإلجمالي في صنف المداخيل العقارية.

يتكون األساس الضريبي المعتمد من القيمة اإليجارية المحددة

استنادا إلى السوق المحلية أو حسب المقاييس المقررة عن طريق التنظيم.

تدرج كذلك في صنف الريوع

العقارية اإليراد ات الناتجة عن إيجار األمالك غير المبنية بمختلف أنواعها بما فيها األراضي الفالحية .تخضع
المداخيل المتأتية من اإليجار المدني ألمالك عقارية ذات استعمال سكني ،للضريبة على الدخل اإلجمالي بنسبة

%7؛ يتم تطبيقها على مبلغ اإليجار اإلجمالي دون الحق في تخفيض؛ ويعفى اإليجار الذي يتم لفائدة الطلبة من
الضريبة على الدخل اإلجمالي المذكورة أعاله.

تحدد هذه النسبة بـ  %15وبدون تطبيق تخفيضات ،بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار المحالت ذات

االستعمال التجاري أو المهني.xliv

يحدد توزيع الضريبة على األمالك كما يلي:xlv
  %50لفائدة ميزانية الدولة؛ %50 -لفائدة البلديات.
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 -5-3قسيمة السيارات
تؤسس قسيمة على السيارات المرقمة في الجزائر؛ يقع عبؤها على صاحبها سواءا كان شخص طبيعي أو

معنوي.xlvi

الجدول رقم ( :)09تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضعها للسير

مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري

تعيين السيارات
السيارات النفعية المخصصة لالستغالل
-

السيارات التي ال يزيد عمرها عن  5سنوات

حتى  2.5طن "باستثناء السيارات

-

السيارات التي يزيد عمرها عن  5سنوات
 2000دج

 5.000دج

السياحية المهيأة كسيارات نفعية"
أكثر من  2.5طن حتى  5.5طن

 10.000دج

 4.000دج

أكثر من  5.5طن

 15.000دج

 7.000دج

سيارات نقل المسافرين
-

xlvii

سيارات يقل عمرها عن  5سنوات

السيارات المهيأة لنقل األشخاص أقل

سيارات يزيد عمرها عن خمس سنوات
 2.000دج

 4.000دج

من  9مقاعد
حافالت من  9إلى  27مقعد

 6.000دج

 3.000دج

حافالت من  28إلى  61مقعد

 10.000دج

 5.000دج

حافالت أكثر من 62

 15.000دج

 7.000دج

سيارات سياحية وسيارات مهيأة
كسيارات نفعية ذات قوة

سيارات يقل عمرها
عن  3سنوات

سيارات يتراوح عمرها بين
 3و 6سنوات

سيارات تتراوح عمرها بين 6
سنوات و 10سنوات

سيارات يزيد عمرها عن
 10سنوات

-حتى  6أحصنة بخارية

 1.500دج

 1.000دج

 700دج

 300دج

-من  7إلى  9أحصنة بخارية

 3.000دج

 2.000دج

 1.500دج

 1.000دج

-من  10أحصنة فأكثر

 8.000دج

 4.000دج

 3.000دج

 2.000دج

المصدر :المادة  300من قانون الطابع

يوزع حاصل تعريفة القسيمة كاآلتي:xlviii

  %80للصندوق المشترك للجماعات المحلية؛ %20 -لميزانية الدولة.

 :3-5-1أثر الجباية المحلية في التنمية المحلية لوالية تبسة
سيتم التطرق في هذا المحور لدور اإلدارة الجبائية في تحقيق التنمية المحلية باعتبارها أهم مصدر للتدفقات
النقدية الموجهة لتمويلها ،وذلك من خالل تكاثف جهود جميع المصالح الضريبية لمكافحة التهرب والسهر على

نجاح مختلف عمليات التحصيل.
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أوال :دور اإلدارة الجبائية في تحقيق التنمية المحلية

تسعى اإلدارة الجبائية وبمختلف مصالحها لتحقيق التنمية المحلية؛ من خالل السهر على فرض مختلف

الضرائب على المكلفين على حسب قدرتهم التكليفية ،وتتبع تحصيلها كليا ومحاربة جميع أشكال الغش والتهرب
الضريبيين؛ من أجل المساهمة بأقصى قدر ممكن في الميزانية المحلية.

ويمكن تحديد دور اإلدارة الجبائية في تحقيق التنمية المحلية من خالل عرض دور كل مصلحة من مصالح
اإلدارة الجبائية.
 -1مصلحة الوعاء الضريبي

وتتمثل أساسا في مفتشيات الضرائب؛ والمقدر عددها ثالثة عشر -بوالية تبسة ،-والتي تتمثل مهامها في

تحديد الوعاء الضريبي ،وتقوم كل مصلحة بمهام جزئية كما يلي:
 -1-1مصلحة جباية المؤسسات والمهن الحرة

تعمل هذه المصلحة على تسيير ملفات األشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي–رقم أعمالهم السنوي يساوي أو

يفوق  30.000.000دج -وذلك من خالل تتبع تصريحاتهم الشهرية والثالثية المقدمة في وثيقة نموذج  G50و

 ،G50 Aتصريحاتهم السنوية المتمثلة في الميزانيات نموذج  G11و  ،G13وتحديد وعاء الضريبة على الدخل
اإلجمالي بالنسبة لألشخاص الطبيعيين ،ووعاء الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لألشخاص المعنويين.

ومراقبة تسديدهم للمستحقات الجبائية للرسم على النشاط المهني ،الرسم على القيمة المضافة ،حقوق الطابع،
الضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة على أرباح الشركات.

 -2-1مصلحة الجباية العقارية ومداخيل األشخاص الطبيعيين
تهتم هذه المصلحة بكل ما يتعلق بالجباية العقارية؛ من خالل تسيير ملفات الرسم العقاري ،الرسم التطهيري،
الرسم على فائض القيمة ،الضريبة على الدخل اإلجمالي على كراء المحالت والمنازل والضريبة على الدخل

اإلجمالي على أعضاء الشركات.

 -3-1مصلحة جباية األشخاص الطبيعيين
تقوم هذه المصلحة بتسيير ملفات المكلفين بالضريبة الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي  30.000.000دج.
 -4-1مصلحة التدخالت
تقوم هذه المصلحة بإجراء دوريات على مختلف التجار التابعين للمناطق الجغرافية التابعة لها؛ من أجل إحصاء

المدينين وتحرير المحاضر في عين المكان للمكلفين الجدد والغير مصرحين بنشاطهم التجاري لدى مصالح
الضرائب من أجل مكافحة التهرب الضريبي.
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 -2مصلحة التحصيل
وتتجسد في قباضات الضرائب المتواجدة عبر تراب الوالية؛ وتقوم بتحصيل الضرائب والرسوم المختلفة وتتبع جميع
المكلفين المتأخرين عن التسديد.
ثانيا :واقع التدفقات النقدية لإليرادات الجبائية لوالية تبسة للفترة []2014- 2010
تسعى والية تبسة وكغيرها من واليات الوطن إلى تحقيق التنمية المحلية بمختلف مجاالتها؛ وذلك من خالل جميع
إداراتها ،مؤسساتها وأفرادها .وتُعد اإلدارة الجباية أحد أهم وسائل تحقيق التنمية المحلية لمساهمتها في ميزانية
الوالية.
 -1تطور التدفقات النقدية لإليرادات الجبائية لوالية تبسة للفترة []2014- 2010

عرفت اإليرادات الجبائية لوالية تبسة تطو ار هاما وملحوظا من سنة  2010إلى سنة  2014وهذا ما يوضحه

الجدول رقم (.)10

الجدول رقم ( :)10تطور التدفقات النقدية لإليرادات الجبائية للفترة []2014- 2010

الضريبة على
الدخل
اإلجمالي
الضريبة على
أرباح
الشركات
رسم التسجيل

ضريبة الطابع

2010

2011

2012

2013

2014

2.384.193

3.190.962.4

4.890.240.1

4.048.851.4

4.358.986.8

138.

67

43

51

15

497.065.1
24
108.885.7
39
226.314.1
16

الرسم على

931.151.5

النشاط المهني

02

الرسم العقاري

21.594.00
2

183.971.670

183.356.168

373.960.052

147.080.764

170.035.204

146.542.955

166.370.159

157.680.174

215.716.296

265.906.226

267.171.889

366.220.527

934.589.708

920.530.830

779.454.642

754.940.871

15.543.801

7.508.873

15.860.328

17.229.744
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الضريبة
الجزافية
الوحيدة
الرسم على
القيمة
المضافة
الضريبة على
األمالك
رسم اإلقامة

ضرائب أخرى

المجموع

36.481.25
9
1.216.097
576.
35.977
28.380.35
6
827.573.0
71
6.277.771
860.

74.675.582

723.348.997

35.486.888

280.797.707

40.381.107

711.864.694

43.469.384

824.835.805

52.109

97.520

102.594

80.456

37.369.727

39.675.741

32.939.470

45.053.067

1.203.901.1

1.286.865.4

1.268.539.8

76

82

76

7.974.044.2

7.723.821.8

7.984.117.4

27

68

83

639.830.661
6.186.095.2
22

المصدر :معلومات مقدمة من طرف مديرية الضرائب لوالية تبســـــة بناءا على طلب الباحثان

الشكل رقم ( :)01النسب المئوية لإليرادات الجبائية خالل الفترة []2014- 2010
70
60
50
40

2010

30

2011

20

2012
2013

10

2014

0

المصدر :من إعداد الباحثان بناء على الجدول السابق
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من خالل الشكل يتضح أن إيرادات الضريبة على الدخل اإلجمالي هي أكثر الضرائب هيمنة خالل جميع السنوات
محل الدراسة؛ إذ فاقت نسبتها %60من إجمالي اإليرادات الجبائية لسنة  .2012ويرجع هذا االرتفاع إلى كثرة
المشاريع المحلية؛ هذه النسبة المرتفعة تنعكس ايجابيا على ميزانية الوالية وميزانية الدولة ككل؛ ألن الضريبة على
الدخل اإلجمالي تعود إيراداتها نسبيا للميزانية المحلية وميزانية الدولة؛ وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المحلية

والتنمية الوطنية .كما يحتل الرسم على النشاط المهني المرتبة الثانية؛ وذلك راجع الرتفاع عدد المشاريع المحلية
بالوالية؛ حيث تجاوزت نسبته  %15من إجمالي اإليرادات الجبائية لسنة 2011؛ ويعتبر مؤشر جيد ألنه الرسم
الوحيد الذي تعود إيراداته كليا لفائدة الجماعات المحلية .أما ضرائب الطابع "والتي تشمل في طياتها العديد من

الرسوم كطابع جوازات السفر ،بطاقة التعريف ،قسيمة السيارات...الخ"؛ فلم تتجاوز نسبة  %4.58كأقصى حد

خالل سنة 2014؛ وهذا راجع النخفاض قيمة هذه الضريبة .ضرائب الرسم العقاري لم تتجاوز كحد أقصى نسبة
 %0.34خالل سنة 2010؛ ويعود ضعف هذه الضريبة إلى نقص العقارات المبنية والغير مبنية الخاضعة للرسم؛

إال أن تحصيلها لم يشهد أي ه زيادات أو تطورات خالل فترة الدراسة؛ حيث انخفض من  %0.34سنة  2010إلى

%0.094سنة 2012؛ لتعود لالرتفاع تدريجيا سنة  2014بنسبة تقدر بـ %0.21؛ وهذا بسبب تقصير اإلدارة
الجبائية في إجراءات الرقابة على التحصيل .بلغت نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة كأقصى حد لها  %1.21سنة
 2011؛ وهذا بسبب انخفاض معدالت هذه الضريبة من جهة؛ وعدم تتبع اإلدارة الجبائية لتحصيل هذا النوع من
الضريبة .أما رسم اإلقامة فلم يتجاوز نسبة %0.60سنة  ،2011في حين عرفت الضريبة على األمالك معدالت
جد منخفضة لم تتجاوز %0.0012لضعف تحصيل وتتبع هذا النوع من الضرائب.
ثالثا :الرقابة الجبائية لمكافحة ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين
تعمل اإلدارة الجبائية بمختلف مصالحها على فرض وتحصيل مختلف الضرائب والرسوم ،إلى جانب الرقابة
لمكافحة التهرب والغش الضريبيين؛ حيث أعدت المديرية العامة للضرائب مصالح خاصة بهياكل متعدد للقيام
بعملية الرقابة الجبائية للحد من التهرب والغش الضريبيين.

توجد على مستوى كل مديرية والئية للضرائب

مديرية فرعية للرقابة الجبائية ،تضم مجموعة مكاتب تتمثل مهمتها األساسية في البحث ،التحري والرقابة على
التصريحات.
تضم المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية تبسة أربع مكاتب:
 -مكتب التحقيقات؛

 -مكتب إعادة التقييم؛

 مكتب البحث عن المادة الخاضعة للضريبة؛ -مكتب البطاقية والكشوفات.
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 -1مكتب التحقيقات
يضم هذا المكتب مجموعة من المحققين في المحاسبة والذين لديهم رتبة مفتش رئيسي على األقلُ ،يشرف على
عملهم رئيس فرقة التحقيقات .تنحصر مهامهم في:
 إعداد بطاقة خاصة بالمؤسسات واألشخاص الطبيعيين الذين سيخضعون لعملية التحقيق سواء التحقيقالمحاسبي أو المصوب أو التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية؛
 توزيع القضايا المتعلقة بالتحقيق على المحققين؛ القيام بعملية التحقيق وفق ما يفرضه القانون ،مع احترام حقوق المكلفين؛ إعداد جدول الضرائب والرسوم واجبة الدفع ،بعد مقارنة تصريحات المكلف مع وثائقه المحاسبية وايجاد الفارقالناتج عن محاولة غش أو تهرب جبائي؛
 -معالجة شكاوى واحتجاجات المكلفين بالضريبة من خالل إعداد اجتماع مع المدير الوالئي للضرائب للنظر مرة

أخرى في نتائج التحقيق.

 -2مكتب إعادة التقويم
يضم هذا المكتب محققي التقويمات ويشرف على عملهم رئيس فرقة التقويمات ،تتمثل مهام هذا المكتب في:
إعداد قائمة تحدد أسعار العقارات المبنية والغير مبنية في الوالية مع مراعاة مكان تواجدها؛ متابعة عقود البيع المصرح بها عند الموثقين؛ مقارنة المبالغ المصرح بها في العقود وأسعار العقارات المحدد مسبقا ،من خالل المساحة والموقع وطور البناء؛ تحديد مبلغ الضريبة واجبة الدفع بناء على الفارق الناتج عن إعادة تقويم العقارات المبنية والغير مبنية؛ -معالجة شكاوى واحتجاجات المكلفين بالضريبة من خالل إعداد لجنة التوافق مع المدير الوالئي للضرائب للنظر

مرة أخرى في التقويم.

 -3مكتب البحث عن المادة الخاضعة للضريبة
تتمثل مهام هذا المكتب في ما يلي:
 إعداد بطاقة خاصة بالجماعات المحلية ،اإلدارات ،المؤسسات واألشخاص الذين من المحتمل أن تتوفر لديهمالمعلومات التي تفيدهم في تأسيس وعاء الضريبة وتحصيلها؛

 -برمجة التدخالت التي تقوم بها فرق البحث ،وجمع المعلومات وارسالها إلى مكتب البطاقية ومقارنة المعلومات.
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 -4مكتب البطاقية والكشوفات
يعمل هذا المكتب على تسجيل جميع األشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون صفة تاجر مكلف
بدفع الضريبة في سجل خاص بالمكلفين بالضريبة ،إضافة إلى استقبال المعلومات من مختلف الجهات وتسجيلها

وطباعتها في بطاقات معلومات توزع على المفتشيات للتحقق من صحة التصريحات.تسعى المديرية الفرعية
للرقابة الجبائية من خال ل مكاتبها؛ وبتنسيق جميع الجهود إلى الرقابة على تصريحات المكلفين بالضريبة ومكافحة
الغش والتهرب لزيادة التحصيل الجبائي من أجل الرفع من اإليرادات الجبائية المحلية لتحقيق الصالح العام.
خاتمـــــــــة:
عانت الجزائر ومنذ االستعمار العديد من األزمات السياسية ،االجتماعية واالقتصادية التي انعكست سلبا على
األوضاع الوطنية ،لذلك سعت غداة االستقالل النتهاج جملة من اإلصالحات المبنية أساسا على مركزية التسيير؛

لكنها لم تكلل بالنجاح المأمول ،مما أدى بها إلى التغيير الجذري وانتهاج مبدأ الالمركزية والقائم على تفويض

المهام والمسؤوليات لجماعات محلية منتخبة متمثلة في البلدية والوالية.وتحتاج الجماعات المحلية من أجل تنفيذ

المهام المنوطة بها لموارد مالية خاصة؛ أهمها اإليرادات الجبائية؛ وذلك من خالل تشكيلة متنوعة من الضرائب
كل حسب مقدرته من أجل المساهمة في اإلنفاق العام وتحسين
والرسوم التي تفرضها الدولة على المكلفين ٌّ

األوضاع االجتماعية واالقتصادية.أبرزت اإلحصائيات أهمية مساهمة اإليرادات الجبائية في ميزانية الوالية وتحقيق
التنمية المحلية بها بصفة خاصة ،والتنمية الوطنية بصفة عامة؛ وذلك من خالل الضرائب التي تعود إي ارداتها

جزئيا لصالح ميزانية الدولة ،ومع هذا يبقى التحصيل الضريبي قادر على الزيادة أكثر بانتهاج الدولة لسياسة فعالة
لمكافحة التهرب والغش الضريبيين.
 -1االستنتاجات
يمكن تلخيص أهم النتائج في النقاط التالية:
 اتخذت الجزائر من أجل تحقيق التنمية المحلية مجموعة من اإلصالحات والتي مازالت مستمرة إلى حدالساعة؛ أهمها فرض مجموعة من الضرائب والرسوم التي تعود إيراداتها سواءا كليا أو جزئيا لصالح

الجماعات المحلية؛

 تسهم اإليرادات الجبائية لوالية تبسة في تحقيق التنمية المحلية بها ،وأيضا في المناطق األخرى من خاللالضرائب التي تخصص جزء من إيراداتها لفائدة ميزانية الدولة؛

 يعتبر الرسم على النشاط المهني أهم مورد جبائي لوالية تبسة؛ إذ فاقت نسبته  %15من إجماليالتدفقات النقدية لإليرادات اإلجمالية لسنة 2011؛  %14.82سنة  %11.54 ،2010سنة ،2012

 %10.09سنة  %9.45 ،2013سنة 2014؛
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 بالرغم من أهمية الرسم على النشاط المهني في ميزانية والية تبسة كونه الرسم الوحيد الذي تعود إيراداتهكليا للجماعات المحلية إال أنه شهد انخفاض مستمر من سنة  2011إلى غاية سنة  ،2014هذا

االنخفاض يعكس نقص المشاريع في الوالية ،أيضا ضعف الرقابة على التحصيل.
 -2التوصيات

على ضوء النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة؛ سيتم عرض بعض التوصيات لدعم اإليرادات
الجبائية من أجل تعزيز وتحقيق التنمية المحلية:

 العمل على توسيع مجال الضرائب التي تعود إلى الجماعات المحلية ،من خالل إجراء تعديالت علىكيفية توزيع إيراداتها وتخصيص الجزء األكبر أو الكلي لتحقيق التنمية المحلية؛

 توعية الموظفين والقائمين على اإلدارة الجبائية بأهمية التحصيل الجبائي لمختلف الضرائب بصفة عامة،والرسم على النشاط المهني بصفة خاصة ألهميته في تمويل التنمية المحلية ،وتوسيع مجال الرقابة

الجبائية لمكافحة ظاهرتي الغش والتهرب الضريبيين؛

 االهتمام الفعلي بالمشاريع االستثمارية من خالل إدراج أيام ثقافية وتحسيسية على جميع المستوياتكالجامعات ودور الثقافة ،وذلك من أجل تشجيعهم وتحفيزهم ،وهذا ما يعود إيجابا بالفائدة على اإليرادات

الجبائية ،باإلضافة إلى نشر الثقافة الجبائية بين المكلفين بالضريبة وتحسيسهم بأهمية تصريحاتهم؛
وتوعيتهم بأن المستهلك النهائي هو من يتحمل دفع الضريبة في األخير ،وبالتالي دفعهم للقيام بواجبهم

تجاه اإلدارة الجبائية.

الهوامش والمراجع:
 -iخلضر مرغاد" ،االيرادات العامة للجماعات احمللية يف اجلزائر" ،جملة العلوم االنسانية ،جامعة حممـد خيضر ،بسكرة ،العدد،7
 ،2005ص.03 :
 -iiعبد املطلب عبد احلميد ،التمويل احمللي والتنمية احمللية ،الدار اجلامعية ،مصر ،القاهرة ،2001 ،ص-ص.23-22 :
 -iiiانئل عبد احلافظ العواملة ،إدارة التنمية :األسس-النظرايت-التطبيقات العملية ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
 ،2010ص.151 :
 -ivعبد الفتاح عالوي" ،دور صندوق اجلنوب يف متويل التنمية احمللية -مع االشارة لواقع املشاريع التنموية يف والية ورقلة" ،امللتقى
الوطين األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر :واقع وآفاق ،برج بوعريريج ،اجلزائر ،2008/04/15-14 ،ص.02 :
 -vالعريب عيسات ،حياة براهيمي" ،دور املناطق الصناعية يف تفعيل التنمية احمللية -املنطقة الصناعية بربج بوعريريج منوذجا"،
امللتقى الوطين األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر :واقع وآفاق ،برج بوعريريج ،اجلزائر ،2008/04/15-14 ،ص.02 :
 -viالعياشي عجالن" ،حوكمة اجلباية احمللية كآلية لتحقيق التنمية احمللية املستدامة-حالة والية املسيلة" ،جملة االقتصادية وعلوم
التسيري ،جامعة سطيف ،العدد  ،2014 ،14ص-ص.168-167 :
 -viiاملادة  248من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
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 -viiiاملادة  250من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -ixاملادة  251من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -القيمة اخلاضعة للضريبة
 -xاملادة  254من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xiاملادة  261ب من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xiiاملادة  261د من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
-xiiiاملادة  261و من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
-xivاملادة  261ز من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xvاملادة  263و 263مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xviاملادة  263مكرر  2من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xviiاملادة  446و 447من قانون الضرائب غري املباشرة
 -xviiiاملادة  448من قانون الضرائب غري املباشرة
 -xixاملادة  452من قانون الضرائب غري املباشرة
 -xxاملادة  63من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،األمر رقم  02-08املؤرخ يف  24جويلية  2008واملتضمن قانون
املالية التكميلي لسنة .2008
 -xxiاملادة  64من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،األمر رقم  02-08املؤرخ يف  24جويلية  2008واملتضمن قانون
املالية التكميلي لسنة .2008
 -xxiiاملادة  65من األمر رقم  02-08املؤرخ يف  24جويلية  2008واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة .2008
 -xxiiiاملادة  67من األمر رقم  11-02املؤرخ يف  24ديسمرب  2002واملتضمن قانون املالية لسنة .2003
 -xxivاملادة  56من القانون رقم  11-99املؤرخ يف  23ديسمرب  1999واملتضمن قانون املالية لسنة .2000
 -xxvاملادة  55أوال من القانون رقم  11-99املؤرخ يف  23ديسمرب  1999واملتضمن قانون املالية لسنة .2000
 -xxviاملادة  36من القانون رقم  06-2000املؤرخ يف  23ديسمرب  2000واملتضمن قانون املالية لسنة .2001
 -xxviiاملادة  217و 222من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xxviiiاملادة  222من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xxixاملادة األوىل من قانون الرسوم على رقم األعمال
 -xxxاملادة  21من قانون الرسوم على رقم األعمال
 -xxxiاملادة  23من قانون الرسوم على رقم األعمال
 -xxxiiاملادة  161من قانون الرسوم على رقم األعمال
 -xxxiiiاملادة  282مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xxxivاملادة  282مكرر  1من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
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 -xxxvاملادة  282مكرر  4من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xxxviاملادة  282مكرر  5من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xxxviiاملادة  274من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xxxviiiاملادة  1 - 276من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -ال تدخل األمالك املهنية يف تكوين أساس الضريبة كاألمالك الضرورية لتأدية نشاط صناعي أو جتاري أو حريف أو فالحي
أو نشاط حر ،كذلك حصص وأسهم الشركات؛ وذلك حسب املادة  280من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.
 -xxxixاملادة  281مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xlاملادة  281مكرر  2من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xliاملادة  281مكرر  3من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xliiاملادة  281مكرر  8من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xliiiاملادة  282من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xlivاملادة  42من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xlvاملادة  42مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
 -xlviاملادة  299من قانون الطابع
 -xlviiاملادة  300من قانون الطابع
 -xlviiiاملادة  309من قانون الطابع
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