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 الملخص: 

يهدف البحث بشكل أاااي إلى تقييم مااهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانية       
 2212-2212البلديات عبر درااة حالة بلديات دائرة مقرة بوالية المايلة خال: الفترة 
 تها اإلدارية.من خال: تحليل حصيلة الموارد الجبائية لهذه البلديات انطالقا من حاابا

ا البحث، فإن الموارد الجبائية تمثل موردا هاما في تمويل هذ نتائج من خال:و       
ميزانيتي كل من بلدية مقرة، وبلدية بلعايبة، أما على ماتوى البلديات األخرى فإن الموارد 

فقط  ضرائب أااايةثالثة  وجوديتبين الجبائية تعتبر ذات مااهمة ضئيلة ومحدودة. كما 
لبلديات، ويتعلق األمر هنا بالرام على النشاط المهني لتشكل أهم الموارد الجبائية 

وكذا الرام على القيمة المضافة، وتختلف ضمن ذلك األهمية ، والضريبة الجزافية الوحيدة
أخرى على أااس االختالفات الماجلة والتباين إلى النابية لهذه الراوم من بلدية 

  .بلدياتال تلك التجاري والصناعي على ماتوى  المالحظ في واقع النشاط
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 البلدية، التمويل المحلي، الموارد الجبائية.الكلمات المفتاحية: 
 JEL،H2،E62تصنيفات 

Abstract: 

       The objective of this paper is to evaluate the contribution of 

fiscal resources to finance municipalities’ budgets by studying 

administrative accounts for Magra’s municipalities in M’sila during 

the period 2010 to 2018. 

      Through the research results, fiscal resources are essential 

revenue in financing the municipalities’ budgets for Magra and 

Belaiba;  However, in other municipalities fiscal resources are 

considered to be having less and limited contribution. 

      Besides, there are three taxes that form the major fiscal 

resources for municipalities, namely the professional activity tax 

and the Single Fixed Tax, as well as the value added tax; The 

relative importance of these taxes varies from municipality to 

another according to the observed differences in the Commercial 

and industrial activity at these municipalities. 

Keywords:  municipality, local financing, fiscal resources. 

JEL Classification Codes : H2،E62. 
 مقدمة. 1

تشكل الجماعات المحلية إحدى الجهات األاااية التي ترتكز عليها الدولة في القيام 
بمختلف مهامها في جميع المجاالت في إطار ايااة توزيع المهام والماؤوليات بين 
الالطات المركزية والالطات غير المركزية. وقد عرفت البلدية تطورات هامة عبر الالة 

اكل الدولة تماشيا مع ايااتها العامة بداية من االاتقال: بموجب األمر إصالحات لهي
والمتعلق بالبلدية إلى آخر قانون متعلق  1676جانفي  12المؤرخ في  76 – 22رقم 

على  2211أفريل  26المؤرخ في  12 – 11بالبلدية والصادر بمقتضى القانون رقم 
لشاملة ضمن ايااة تهدف إلى تحقيق ضوء هدف تدعيم دور البلدية في مجا: التنمية ا

المركزية أواع، ومهام جديدة للبلدية تتولى تايير شؤونها باعتبارها شخصية معنوية 
 تتمتع باالاتقاللية المالية التي تمكنها من تلبية احتياجات مواطنيها.
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وعلى ضوء ذلك، فإن موضوع المالية المحلية يشكل محورا هاما للغاية  
ة بابب أن الجماعات المحلية ال يمكنها أن تقوم بدورها كامال في ظل للالطات العمومي

الوضعية المالية غير الجيدة للكثير من البلديات، وبما تتميز به إما من نقص للموارد 
الجبائية، أو ضعف لماتويات تحصيلها، أو حتى اوء تنظيم توزيعها بين الماتويين 

 المركزي والمحلي. 
 إشكالية البحث .2.2
ابق، يأتي هذا البحث لإلجابة عن التااؤالت المتعلقة بمدى مااهمة الموارد مما   

 الجبائية في تمويل البلديات، ولعل من أهمها التااؤ: الرئياي التالي 
 ما هو مستوى مساهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانية البلديات؟.

 لية وقد يتفرع عن هذا التااؤ: الرئياي األائلة الفرعية التا   
 ما هي طبيعة الموارد الجبائية المخصصة لتمويل البلديات؟.  -
هل الموارد الجبائية في ظل ايااة التخصيص المعتمدة من طرف الالطات   -

 العمومية كافية لتغطية نفقات البلديات؟.
ما هي أهم الضرائب والراوم التي تشكل أهم الموارد الجبائية المحصلة فعال   -

 ديات؟. ضمن ايااة تمويل البل
 فرضيات البحث.  1.2

من أجل معالجة إشكالية البحث ولإلجابة عن التااؤالت الفرعية نفترض الفرضيات 
 األاااية التالية 

  تااهم الموارد الجبائية مااهمة محدودة وضعيفة في تمويل الفرضية األولى  -
 االقتصادية.  ميزانية البلديات، وهي تختلف من بلدية إلى أخرى بما يتوافق مع خصائصها 

  يشكل الرام على النشاط المهني والرام على القيمة الفرضية الثانية  -
المضافة، وكذا الضريبة الجزافية الوحيدة أهم الموارد الجبائية التي تاتفيد منها ميزانية 

 البلديات. 
 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
124- 139 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

404 

 

 أهمية البحث .1.2
اش والتحليل تكمن أهمية البحث في أنه يعالج موضوعا من المواضيع المطروحة للنق

بشكل ماتمر، خصوصا في الفترة األخيرة عبر التداعيات التي عرفتها الجزائر بعد تراجع 
أاعار البترو:، وهذا ما قد يعني أن الالة اإلصالحات للمالية المحلية لم تأت بنتائج 

 مقبولة بابب أن أغلب البلديات في الجزائر عاجزة ماليا.
اء لمعرفة مااهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانية تأاياا على ذلك، فإن هذا البحث ج

البلديات عبر إجراء درااة تحليلية لواقع مالية عدة بلديات مختلفة من حيث الخصائص 
 .2212-2212االقتصادية والتجارية خال: الفترة 

 خطة البحث .0.2
الجبائية في قصد إثراء الجانب النظري والعملي لما يتعلق بتقييم مدى مااهمة الموارد 

تمويل ميزانية البلديات، ايتم معالجة إشكالية هذا البحث من خال: النقاط األاااية 
  :التالية

 طبيعة الموارد الجبائية المحصلة كليا أو جزئيا لفائدة البلديات.  -
 تقييم مااهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانيات بلديات دائرة مقرة. -
 النتائج والتوصيات. -
 بيعة الموارد الجبائية المحصلة كليا أو جزئيا لفائدة البلدياتط .1

تشكل الجباية المحلية بالنابة للبلديات موردا هاما في تمويل ميزانياتها، ويتعدد           
هيكل الجباية المحلية بتعدد مصادرها وناب ااتفادة البلديات منها، فمنها الموارد الجبائية 

لديات، ومنها الموارد الجبائية المحصلة التي تاتفيد منها البلديات المحصلة كليا لفائدة الب
  بشكل جزئي فقط.

 تحديد طبيعة الموارد الجبائية المحصلة كليا لفائدة البلديات .2.1
يقصد بهذه الموارد الجبائية تلك الراوم والضرائب التي يتم توجيها حصيلتها بصفة        

ارد الجبائية تتنوع بحاب القوانين المعمو: في الفترة الراهنة، كلية لفائدة البلدية، وهذه المو 
فمنها  رام األفراح والحفالت، الرام العقاري، رام التطهير، الرام الخاص على عقود 
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التعمير وكل الرخص والشهادات المتعلقة بها، الرام الخاص على اإلعالنات والصفائح 
 المهنية، وكذا رام اإلقامة ورام الاكن.

يعتبر هذا الرام من أقدم الموارد الجبائية العائدة  رسم األفراح والحفالت: .2.1.1
 01المؤرخ في  022-71من األمر رقم  121للبلديات في الجزائر، وحاب نص المادة 

، فإنه يؤاس راما لمصلحة 1677والمتضمن قانون المالية لانة  1671ديامبر 
يها احتفاالت األفراح العائلية يكلف به ميزانيات البلديات في المناطق التي تنظم ف

األشخاص الماتفيدون من رخصة الشرطة المقررة لهذا الغرض. وعلى ضوء القوانين 
الجاري العمل بها فإنه يتم تحديد هذه التعريفات المتعلقة براوم األفراح والحفالت بموجب 

افقة الالطة قرار صادر عن رئيس البلدية، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي ومو 
، ويدفع مبلغ هذا الرام المثبت بوااطة تحرير أمر بالتاديد يالم من طرف 1الوصية

 مصالح البلدية للمعني قصد تاديده نقدا إلى أمين خزينة البلدية وذلك قبل بداية الحفل.
المؤرخ في  20-76تم ااتحداث هذا الرام بموجب األمر رقم الرسم العقاري:  2.1.2. 

، وقد تم تعديله بموجب المادة 1676والمتضمن قانون المالية لانة  1676جوان  22
المتضمن قانون المالية  1661ديامبر  12المؤرخ في  21-61من القانون رقم  20

، ويشمل الرام العقاري 2222من قانون المالية لانة  12و 6، وكذا المواد 16622لانة 
 على األنواع التالية 

 يخضع للرام العقاري على األااس يات المبنية ومعدالته: الرسم العقاري على الملك
   3الخاضع للضريبة للملكيات المبينة حاب ما يوضحه الجدو: التالي
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(: معدالت الرسم العقاري المطبقة على الملكيات المبنية والملكيات 12الجدول رقم )
 الخاضعة لها.

المعدل  (²المساحة )م طبيعة الملكيات المبنية
(%) 

 3 / لكيات المبنية الم
الملكيات المبنية ذات االستعمال السكني 
المملوكة من طرف األشخاص الطبيعيين 

 وغير المشغولة
/ 01 

األراضي التي تشكل ملحقات للملكيات 
 المبنية

 0  011أقل أو يااوي 
 7 00111وتقل أو تااوي  011تفوق 
 01 00111تفوق 

 .2212ب المباشرة والراوم المماثلة، ، قانون الضرائ271المادة  المصدر:
هذا وتعفى من الرام العقاري تلك الملكيات المخصصة كمرافق عامة، بشرط أال       

تنتج دخال، وكذا العقارات التابعة للدولة والواليات والبلديات، وكذلك التابعة للمؤااات 
والبحث العلمي،  العمومية ذات الطابع اإلداري التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم

 .4والحماية الصحية واالجتماعية، وفي ميدان الثقافة والرياضة
كما تعفى كذلك البنايات المخصصة للقيام بالشعائر الدينية واألمالك التابعة للوقف     

والمتكونة من ملكيات مبنية، إضافة إلى العقارات التابعة للدو: األجنبية والمخصصة 
هم الدبلومااية والقنصلية، وللممثلين الدوليين المعتمدين في لإلقامة الرامية لبعثات

الجزائر، مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل، وكذا تجهيزات الماتثمرات الفالحية الايما 
 .5الحضائر والمرابط والمطامر

   :من قانون  271حاب المادة الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية ومعدالته
الرام يفرض انويا على الملكيات غير  رة والراوم المماثلة، فإن هذاالضرائب المباش

المبنية بجميع أنواعها، بااتثناء تلك المعفية صراحة من الخضوع لهذا الرام، وياتحق 
عموما على الملكيات غير المبنية حاب المعدالت المحددة وفقا لما يوضحه الجدو: 

 الالحق 
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عقاري المطبقة على الملكيات غير المبنية (: معدالت الرسم ال11الجدول رقم )
 والملكيات التابعة لها

المعدل  (²المساحة )م طبيعة الملكية غير المبنية
(%) 

 0 / المناطق غير العمرانية المحيط الحضري 
 3 / األراضي الفالحية

 األراضي العمرانية

 0  011أقل أو يااوي 
وتقل أو تااوي  011تفوق 

00111 7 

 01 00111تفوق 
 .2212، قانون الضرائب المباشرة والراوم المماثلة، 271  المادة المصدر

يفرض هذا الرام في البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع  رسم التطهير: 3.1.2. 
القمامات المنزلية، ويامى أيضا برام رفع القمامة المنزلية، ويفرض مرة واحدة في الانة 

،  دج 0310111دج و 00111ا بين ــــــراوح مبالعها مـــــتنوعة تتددة ومـــــفي شكل مبالغ مح
وذلك على أااس طبيعة الملكية المبنية، وبهذا يعد هذا الرام ملحقا بالرام العقاري على 
الملكيات المبنية، فهو مرتبط بااتفادة الملكية المبنية من رفع القمامات، ويتم تحديد مبلغ 

المجلس الشعبي البلدي، بناءا على مداولة المجلس، بعد رام التطهير بقرار من رئيس 
 مصادقة الالطة الوصية، ويحدد مبلغ هذا الرام كما هو موضح في الجدو: التالي 

 (: طبيعة الملكية الخاضعة لرسم التطهير ومبالغه واجبة التسديد11الجدول رقم )
 مبلغ الرسم )دج( طبيعة الملكيات الخاضعة لرسم التطهير

  00011و 00111ما بين  و استعمال سكنيمحل ذ
 020111و 30111ما بين  محل ذو استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه

 230111و 00111ما بين  كل أرض مهيئة للتخييم والمقطورات
محل ذو استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه 

 ينتج كميات من النفايات
 210111ما بين 

 0310111و
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 2212، قانون الضرائب المباشرة والراوم المماثلة، 270  المادة المصدر
طبقا  الرسم الخاص على عقود التعمير وكل الرخص والشهادات المتعلقة بها:4.1.2.

، تم ااتحداث لفائدة البلديات راما 2111من قانون المالية لانة  00ألحكام المادة 
 77قد تم تعديل هذا الرام بمقتضى المادة خاصا على رخص العقارات عند تاليمها، و 

يؤسس لصالح البلديات رسم ، والتي نصت على أنه  " 2100من قانون المالية لانة 
"، وقد تم تحديد تعريفات خاص على عقود التعمير وكل الرخص والشهادات المتعلقة بها

مااحة المبنية هذا الرام بالنابة لكل صنف من تلك الوثائق المتعلقة بالعقارات، حاب ال
من قانون  77أو القيمة التجارية للبناية، أو حاب عدد األجزاء، وذلك بموجب المادة 

 ، ويمكن عرض ذلك كما يلي 2100المالية لانة 
 .رخص البناء وشهادة المطابقة 
  .رخصة التجزئة وشهادة قابلية االستغالل 

   :بلغها عند تاليم يحدد م التيرخصة الهدم نجد من ضمنها رسوم الرخص األخرى
ذا ــــــدج للمتر المربع للمااحة المبنية للبناية، وك 311رخصة الهــــدم على أااس مبلــــغ 

 30111دد مبلغها عند تاليم شهادة التجزئة بمبلغ ـــــــيح التي ادة التقسيمــــشهنجد ضمنها 
 دج. 30111بمبلغ  يحدد مبلغها عند تاليم شهادة التعمير التي شهادة التعميردج، وكذا 
 07و 05طبقا ألحكام المادة  الرسم الخاص على اإلعالنات والصفائح المهنية:5.1.2.

، تم ااتحداث لفائدة البلديات الرام الخاص على 2111من قانون المالية لانة 
اإلعالنات والصفائح المهنية بااتثناء تلك اإلعالنات والصفائح التي تتعلق بالدولة 

لية والحاملة للطابع اإلنااني. وقد تم تحديد مبلغ هذا الرام حاب حجم والجماعات المح
 ونوع تلك اإلعالنات والصفائح المهنية.

على تأايس رام  0550من قانون المالية لانة  05نصت المادة  رسم اإلقامة:6.1.2.
اإلقامة لفائدة البلديات أو تجمع البلديات المصنفة في محطات اياحية أو مناخية أو 

يدرومعدنية أو ااتحمامية أو مختلطة، ويفرض هذا الرام على األشخاص غير ه
المقيمين بالبلدية وال يملكون فيها إقامة دائمة، ويتم تحصيله عن طريق أصحاب الفنادق، 
والمحالت الماتعملة إليواء الاياح أو المعالجين بالحمامات المعدنية، ويدفع تحت 
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ة، ويتم حااب هذا الرام عن كل شخص ولكل يوم، ماؤوليتهم إلى أمين خزينة البلدي
وبالنابة للمؤااات الفندقية تحدد تعريفة الرام على اإلقامة على الشخص وعلى اليوم 

 الواحد من اإلقامة حاب درجة التصنيف للفنادق.
 طبيعة الموارد الجبائية المحصلة جزئيا لفائدة البلديات .1.1

من قانون  21اتحدث هذا الرام بموجب المادة ا الرسم على النشاط المهني:. 2.1.1
، وحل محل الرام على النشاط الصناعي والتجاري، والرام على 16676المالية لانة  

النشاط غير التجاري، ويفرض هذا الرام على أي نشاط يمارس على ماتوى إقليم 
اراون البلدية، حيث يطبق على رقم األعما: المحقق اواء كان المكلفين بالضريبة يم

نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلجمالي ضمن صنف األرباح المهنية أو 
 للضريبة على أرباح الشركات.

 2212من قانون الضرائب المباشرة والراوم المماثلة لانة  222وحاب نص المادة     
 فإنه يتم توزيع حصيلة معد: الرام على النشاط المهني كما يلي 

 77 بلدية الحصة العائدة لل% 
  26 الحصة العائدة للوالية% 
   1الحصة العائدة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية% 

هذا الرام هو ضريبة مباشرة تفرض وتدفع كلية   الرسم على القيمة المضافة. 1.1.1
من قانون  71من طرف الماتهلك األخير، وقد نظمها المشرع من خال: المادة رقم 

بإلغاء الرام الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج، وقد خضعت معدالت  1661المالية لانة 
هذا الرام لعدة تعديالت بموجب قوانين المالية المتعاقبة. وحاليا يفرض هذا الرام 

. 2216من قانون المالية لانة  26و 27بموجب المادتين  % 16و % 26بمعدالت 
، فإن البلديات 2212ا: لانة من قانون الرام على رقم األعم 171وحاب نص المادة 

 تاتفيد من حصيلة الرام على القيمة المضافة من العمليات المحققة في الداخل كما يلي 
 61% .لفائدة ميزانية الدولة 
 12% .لفائدة البلديات مباشرة 
 11 % .لفائدة الصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية 
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ل المؤااات التابعة الختصاص مديرية أما بالنابة للعمليات المنجزة من قب      
المؤااات الكبرى، تدفع حصة البلديات إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات 

 .7المحلية
 أما بالنابة للعمليات المحققة عند االاتيراد فيوزع ناتج هذا الرام كما يلي     
 21% .لفائدة ميزانية الدولة 
 11 % جماعات المحلية، على أن لفائدة الصندوق الضمان والتضامن لل

الحصة المخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلية، بين الجماعات اإلقليمية 
 حاب ضوابط ومعايير التوزيع المحددة عن طريق التنظيم.

فإنه يتم  2212من قانون الرام على رقم األعما: لانة  171وعلى ضوء المادة      
التضامن للجماعات المحلية بالنابة تخصيص الحصة العائدة للصندوق الضمان و 

للعمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية مباشرة للبلديات التي يقع فيها 
 المكتب. 
لقد ااتحدثت هذه الضريبة بموجب المادة الثانية من   الضريبة الجزافية الوحيدة .1.1.1

جزافية وحيدة تحل محل  التي نصت على تأايس ضريبة 22268قانون المالية لانة 
النظام الجزافي للضريبة على الدخل، وتعوض الضريبة على الدخل اإلجمالي والرام على 

من قانون  1مكرر  222القيمة المضافة والرام على النشاط المهني. ومن خال: المادة 
وحيدة ، يتم توزيع ناتج الضريبة الجزافية ال2212الضرائب المباشرة والراوم المماثلة لانة 

 كما يلي 
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 (: نسب توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة10الجدول رقم )
 النسبة المئوية الجهة المستفيدة

 % 22,21 البلديات
 % 1 صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

 % 26 دولةــميزانية ال
 % 1 ةــواليــال

 % 2,1 غرف التجارة والصناعة
 % 2,21 ات التقليديةالغرفة الوطنية للصناع

 % 2,22 غرف الصناعة التقليدية والمهن
     211 المجموع
من قانون الضرائب المباشرة والراوم المماثلة لانة  1مكرر  222  المادة المصدر
2212. 
من قانون  72بموجب المادة  هذا الرام تأاس: الرسم الصحي على اللحوم  .0.1.1

قانون المالية و  2226قانون المالية التكميلي لانة  ، وعد: بموجب1622المالية لانة 
وزن العلى أااس  عمليات الذبح بمناابة هذا الرام يتم تحصيل، و 2226التكميلي لانة 

يتم تخصيص حصيلة الرام للبلديات التي تمت ، بحيث دج للكلغ الواحد 12بمعد: 
 ، وذلك كما يلي عملية الذبح في ترابها
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: تعريفة ونسب توزيع ناتج الرسم الصحي على اللحوم التي تمت (10الجدول رقم )
 عملية ذبحها في تراب البلدية

تعريفة  المنتوج
النسبة  الحصة الجهات المستفيدة الرسم للكلغ

 المئوية

الطازجة أو المبردة اللحوم 
أو المطبوخة أو المملحة 
أو المصنعة التي 
مصدرها الخيو:، اإلبل، 

 لبقرالماعز، األغنام، ا

 دج 12

 % 21 دج 2.1 البلدية

صندوق التخصيص 
-262الخاص رقم 

المعنون  022
بصندوق حماية 

 الصحة الحيوانية 

 % 11 دج 1.1

 2212قانون الضرائب غير المباشرة لانة  277و 212  المواد المصدر
حاب نص المادة  :الضريبة على الدخل اإلجمالي صنف المداخيل العقارية  .0.1.1

، فإنه يتم توزيع حصيلة الضريبة على 2222من قانون المالية التكميلي لانة  ةالثاني
 الدخل اإلجمالي ضمن صنف الريوع العقارية على الجهات التالية 

 70% .لفائدة ميزانية الدولة 

 01% .لفائدة البلديات 

يحدد توزيع الضريبة على األمالك، حاب نص المادة  الضريبة على األمالك: .2.1.1
 وفقا للناب التالية  2212من قانون الضرائب المباشرة والراوم المماثلة لانة  222
 51% .لفائدة ميزانية الدولة 

 21% .لفائدة ميزانية البلديات 

 21%  بعنوان الصندوق  312-101لفائدة حااب التخصيص الخاص رقم
 الوطني للاكن.
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متنوعة من الراوم لقد قامت الدولة بااتحداث مجموعة الرسوم البيئية:  .2.1.1
لمواجهة تداعيات األنشطة الماببة للتلوث والمشكلة ألخطار على البيئة، وعموما يتم 

 توزيع حصيلة الراوم البيئية كما هو موضح في الجدو: التالي 

 (: نسب توزيع ناتج الرسوم البيئية12الجدول رقم )
ميزانية  البلدية الرسوم البيئية

 الدولة
الصندوق 

الوطني 
ئة للبي

 والساحل

الصندوق 
الوطني 

 للمياه

الصندوق 
الخاص 

للتضامن 
 الوطني

صندوق 
التضامن 
والضمان 

للجماعات 
 المحلية

 رسم تشجيع عدم التخزين
 17% 07% 22% / / / 

رسم تشجيع عدم النفايات 
المرتبطة بأنشطة العالج 
في المستشفيات والعيادات 

 الطبية

22% 22% 72% / / / 

لى الرسم التكميلي ع
التلوث الجوي ذو المصدر 
الصناعي على الكميات 
المنبعثة التي تتجاوز القيم 

 المحددة

16% 00% 12% / / / 

الرسم التكميلي على 
المياه المستعملة ذات 

 المصدر الصناعي
02% 17% 02% 17% / / 

الرسم على األطر 
المطاطية الجديدة 

 والمستوردة
/ 02% 1% / 02% 01% 

وم رسم الزيوت والشح
 / / / %02 %02 %02 وتحضير الشحوم المحلية

 %02 / / %02 %02 /رسم الزيوت والشحوم 
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وتحضير الشحوم 
 المستوردة
من  12، المادة 2212من قانون المالية لانة  77، 71، 72، 70، 72  المواد المصدر

 .2212قانون المالية 
 ات دائرة مقرة.تقييم مساهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانيات بلدي .1
معرفة مدى مااهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانيات حاو: ضمن هذا الجانب ان

من خال: ااتعراض مختلف الموارد الجبائية التي تاتفيد منها بشكل  دائرة مقرة بلديات
 .2212-2212خال: الفترة  كلي أو جزئي والتي تدخل ضمن مصادر تمويلها

 رة مقرة. التعريف ببلديات دائ2.1
دائرة مقرة هي إحدى دوائر والية المايلة والتي تأاات انة   الموقع الجغرافي. 2.2.1
، وتشغل موقعا جغرافيا هاما ضمن المنطقة الشرقية لوالية المايلة بمااحة تقدر 1661
، وهي تضم خمس بلديات منها بلدية مقرة بصفتها بلدية مقر الدائرة، 2كلم 662ب 

يات التالية  بلدية برهـــوم، بلدية عين الخضراء، بــــلدية بلعايبة، بلــــدية باإلضافة إلى البلد
 الدهاهنة.

وفقا للمعلومات  واقع النشاط التجاري والصناعي والفالحي ببلديات دائرة مقرة:. 1.2.1 
المتحصل عليها من مديرية التجارة لوالية المايلة، فإن عدد الماجلين في المركز الوطني 

، 01/12/2212تاجر بتاريخ  8652التجاري بالنابة لبلديات دائرة مقرة يقدر بـ للاجل 
ويمكن التوضيح أكثر للتوزيع القطاعي لهؤالء الماجلين بالمركز الوطني للاجل التجاري 

 لبلديات دائرة مقرة من خال: ما تبرزه األرقام الواردة في الجدو: التالي  
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 12/21/1122ر ببلديات دائرة مقرة إلى غاية (: عدد التجا12الجدول رقم )

 البلدية

 القطاعات األساسية

التجارة  % المجموع
 بالجملة

التجارة 
 بالتجزئة

تقديم 
 الخدمات

نشاط 
االستيراد 
 والتصدير

اإلنتاج 
 الصناعي

اإلنتاج  
 الحرفي

 30,10 1210 1 070 17 1022 702 212 مقرة
 25,20 1221 1 262 22 727 1267 26 برهوم
عين 

 15,78 2120 2 151 17 762 222 12 الخضراء

 26,99 1110 1 222 12 1266 202 171 بلعايبة
 1,94 222 0 16 1 10 62 0 الدهاهنة
 211 2201 0 1009 207 4208 2696 527 المجموع

% 6,09 31,16 48,64 2,39 11,66 0,06 100 / 
 2216  مديرية التجارة لوالية المايلة، المصدر

ذلك التمركز للماجلين في المركز الوطني للاجل  من معطيات الجدو: أعاله يتضح 
، من العدد اإلجمالي للتجار ببلديات دائرة مقرة % 02التجاري، ببلدية مقرة بنابة تفوق 

أما على التوالي،   %27و  %26متبوعا في ذلك ببلديتي بلعايبة وبرهوم بناب تقارب 
ماراة فيتضح جليا من خال: األرقام الواردة أن نشاط تقديم من حيث طبيعة النشاطات الم
، أما % 12 قارببنابة ت على ماتوى بلديات دائرة مقرة الخدمات يمثل أهم األنشطة

 .من العدد اإلجمالي %02 تجزئة فيمثل أكثر مننشاط التجارة بال
 . األهمية النسبية لإليرادات الجبائية ضمن إيرادات قسم التسيير1.1

تختلف األهمية النابية لإليرادات الجبائية مقارنة بإجمالي إيرادات قام التايير من بلدية   
، وذلك حاب ما توضحه 2212-2212إلى أخرى ضمن بلديات دائرة مقرة خال: الفترة 

 معطيات الجدو: التالي 
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ائرة (: حصة اإليرادات الجبائية من إيرادات التسيير لميزانيات بلديات د12الجدول رقم )
 (.%) 1122-1121مقرة خالل الفترة 

 الحاابات اإلدارية للبلديات المعنية. المصدر:
وردا هاما في تمويل ميزانية يالحظ من األرقام الاابقة أن الموارد الجبائية تمثل م      

من إجمالي إيرادات التايير  % 76و % 21بلدية مقرة، ذلك أنها تااهم بما يقارب 
، ثم تليها بلدية بلعايبة بناب دون 2212-2212لميزانية هذه البلدية خال: الفترة 

 من إجمالي إيرادات التايير، أما األهمية النابية % 02و % 22المتواط تتراوح ما بين 
للموارد الجبائية في تمويل ميزانيات بلديتي كال من عين الخضراء والدهاهنة فهي ضيئلة 
مقارنة مع البلديات األخرى، وهو بالتأكيد يرجع إلى اإلختالف المالحظ من حيث طبيعة 

  الحركية االقتصادية والتجارية على ماتوى هذه البلديات.

    دائرة مقرة بلدياتية المحصلة كليا لفائدة الجبائ تحليل األهمية النسبية للموارد. 1.1

إن مااهمة الرام العقاري : األهمية النسبية للرسم العقاري و رسم التطهير.2.1.1
ورام التطهير ضمن ميزانيات بلديات دائرة مقرة تعتبر مااهمة ضعيفة جدا، مع اختالف 

بأس بها على نابي من بلدية ألخرى، وذلك على الرغم من توفر حضيرة اكنية ال 

 السنوات
 البلـــــــديات

 الدهاهنة عين الخضراء برهوم بلعايبة مقرة
2010 45,37 20,39 16,88 7,76 2,82 
2011 52,77 28,89 18,60 8,10 0,80 
2012 40,77 27,97 13,55 4,81 1,02 
2013 49,69 31,17 19,17 5,15 1,78 
2014 51,32 27,31 22,74 5,66 1,71 
2015 42,10 25,53 24,55 8,79 1,64 
2016 69,05 35,32 34,08 7,94 1,47 
2017 54,76 29,69 24,35 6,72 2,71 
1122 67,64 37,97 23,38 11,90 4,09 
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ماتوى هذه البلديات، وكذا وجود عدد معتبر من المحالت المهنية والتجارية والممتلكات 
المبنية وغير المبنية، إضافة إلى وجود مصالح للنظافة على ماتوى بلديات دائرة مقرة، 
والتي تضمن عمال ال بأس به في مجا: رفع القمامة ولعدد كبير من المواطنين الموزعين 

لمناطق الحضرية والريفية، ويمكن التوضيح أكثر لما ابق ذكره من خال: األرقام على ا
 الواردة في الجدو: التالي 

(: األهمية النسبية للرسم العقاري ورسم التطهير مقارنة بإجمالي 11الجدول رقم )
 )%( .1122-1121اإليرادات الجبائية لبلديات دائرة مقرة خالل الفترة 

 1122 1122 1122 1120 1120 1121 1121 1122 1121 البيان البلديات

 مقرة

الرسم 
 2,21 0,03 0,07 0,07 0,03 0,05 0,06 0,12 0,03 العقاري 

رسم 
 2,21 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 التطهير 

 برهوم

الرسم 
 2,10 0,13 0,32 0,19 0,08 0,30 0,06 0,17 0,08 العقاري 

رسم 
 2,22 0,08 0,12 0,03 0,03 0,08 0,01 0,06 0,06 التطهير

عين 
 الخضراء

الرسم 
 2,22 0,24 0,65 0,18 0,28 0,57 0,15 0,27 0,09 العقاري 

رسم 
 2,10 0,08 0,12 0,03 0,03 0,14 0,00 0,06 0,05 التطهير

 بلعايبة

الرسم 
 2,12 0,05 0,11 0,08 0,13 0,01 0,05 0,08 0,07 العقاري 

رسم 
 التطهير

0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 2,22 

 الدهاهنة

الرسم 
 7,17 0,03 0,12 0,41 0,01 - 0,07 0,13 0,04 العقاري 

رسم 
 2,11 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 التطهير
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 اعتمادا على الحاابات اإلدارية للبلديات المعنية. المصدر:
 على الرغم مما تعرفه بلديات ى الدخل العقاري األهمية النسبية للضريبة عل .1.1.1

دائرة مقرة من حركية اقتصادية وتجارية، وما يتطلبه ذلك من عمليات تأجير للعقارات 
المبنية والمحالت التجارية أو الصناعية، إال أن حجم الضرائب الناتجة عن المداخيل 

ات دائرة مقرة، وهذا ما العقارية ال يكاد يظهر من حيث مبالغه ضمن ميزانيات بعض بلدي
 تظهره بوضوح األرقام الواردة في الجدو: الالحق         

(: األهمية النسبية للضريبة على الدخل العقاري مقارنة بإجمالي 21الجدول رقم )
 (%) 1122-1121اإليرادات الجبائية لبلديات دائرة مقرة خالل الفترة 

 اعتمادا على الحاابات اإلدارية للبلديات المعنية. المصدر:
إجمالي الضريبة على المداخيل العقارية  من خال: األرقام الواردة أعاله يتبين أن    

المحصلة على ماتوى كل بلديات دائرة مقرة ال تكفي لاداد أجرة عامل واحد من عمالها 
واحدة، وهذا ما يطرح التااؤ: حو: جوانب التقصير في الانوات األخيرة لمدة انة 

( من طرف المصالح المعنية في تثمين عمليات التحصيل لمثل هذه 2107-2100)
 الضرائب. 

إن مااهمة راوم األفراح والحفالت رسم األفراح والحفالت: األهمية النسبية ل. 1.1.1
 تعتبر مااهمة ضعيفة رغم التزايد 2100-2101فترة المتعلقة ببلديات دائرة مقرة خال: ال

في قيمة هذه الراوم من انة إلى أخرى، وهذا ما تبرزه أكثر األرقام الواردة في  المالحظ
 الجدو: الالحق   

 1128 1127 1122 1120 1120 1121 1121 1122 1121 البلديات
 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 مقـــرة
 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 برهــوم

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,06 عين الخضراء
 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 بلعايبة

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 الدهاهنة
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(: األهمية النسبية لرسوم األفراح والحفالت مقارنة بإجمالي اإليرادات 22الجدول رقم )
 (%) 1122-1121الل الفترة الجبائية لبلديات دائرة مقرة خ

 1122 1122 1122 1120 1120 1121 1121 1122 1121 البلديات
 2,12 0,13 0,11 0,11 0,05 0,09 0,10 0,09 0,08 مقرة 
 2,21 0,41 0,33 0,25 0,27 0,48 0,58 0,52 0,61 برهوم 

عين 
 2,12 0,06 0,04 0,18 0,92 1,10 1,26 0,98 0,70 الخضراء

 2,22 0,33 0,22 0,16 0,11 0,11 0,17 0,19 0,32 بلعايبة 
 2,61 1,42 1,30 1,32 1,34 1,40 1,94 4,89 2,45 الدهاهنة

 اعتمادا على الحاابات اإلدارية للبلديات المعنية. المصدر:   
ويعزى هذا التزايد في راوم األفراح و الحفالت إلى قرارات المجالس البلدية المتعلقة     

 ي الانوات األخيرة بموجب مداوالت، وذلك كما يلي  برفع هذا الرام ف
دج بداية من انة  00111دج إلى  011رفع الرام من مبلغ  بالنسبة لبلدية مقرة: -   

2100. 
دج  00011دج و 011دج إلى  011تم رفع الرام من مبلغ  بالنسبة لبلدية برهوم:  -  

 . حاب توقيت الحفالت و األفراح.2105بداية من انة 
دج بداية  011دج إلى مبلغ  011تم رفع الرام من مبلغ  بالنسبة لبلدية بلعائبة: -   

 .2107من انة 
في هذا اإلطار نشير إلى التراجع الملحوظ في تحصيل رام األفراح والحفالت          

بالنابة لبلدية عين الخضراء وذلك راجع بشكل أاااي إلى عدم اشتراط مصالح الحالة 
، ومع 2107-2102الت التاديد للرام لتاوية عقود الزواج خال: الفترة المدنية لوص
يعرف تحصيل هذه الراوم ارتفاعا ملحوظا من حيث مبالغه على   2100نهاية انة 

ضوء الرجوع إلى اشتراط مصالح الحالة المدنية لبلدية عين الخضراء لوصالت التاديد 
 لرام األفراح لتاوية عقود الزواج. 

 المتعلقة والشهادات و الرخص التعمير على عقود همية النسبية للرسماأل. 0.1.1

على الرغم من الحركية الكبيرة التي يعرفها قطاع الاكن من خال: عدد البناءات التي :بها
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نجازها في الانوات األخيرة عبر كافة بلديات دائرة مقرة، وما عرفته الكثير  يتم تشيديها وا 
المتعلق  00-10ية على ضوء مــــا جاء به القانون رقم من البناءات من تاوية قانون

بتاوية وا عادة تنظيم البناءات في الجزائر، فإن ما يتم تحصيله من طرف البلديات من 
الراوم المرتبطة بهذه العمليات ال يكاد يمثل عنصرا هاما في تمويل ميزانيات بلديات 

   دائرة مقرة، والجدو: الالحق يبرز ذلك بأكثر وضوح 

 والشهادات وكل الرخص التعمير على عقود (: األهمية النسبية للرسوم21الجدول رقم )
-1121بها مقارنة بإجمالي اإليرادات الجبائية لبلديات دائرة مقرة خالل الفترة  المتعلقة
1122 (%). 

 1122 1122 1122 1120 1120 1121 1121 1122 1121 البلديات
 2,02 0,06 0,26 0,20 0,44 0,34 0,22 0,14 0,23 مقرة

 2,22 1,10 1,77 0,27 0,24 0,21 0,21 0,10 0,56 برهوم 
 2,26 2,46 1,92 0,24 0,55 0,23 1,82 1,27 0,77 عين الخضراء

 2,62 0,72 0,16 0,23 0,10 0,20 0,16 0,31 0,34 بلعايبة
 0,72 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 الدهاهنة

 ا على الحاابات اإلدارية للبلديات المعنية.اعتماد المصدر:
ما يالحظ : األهمية النسبية للرسم الخاص على اإلعالنات والصفائح المهنية.53030

على الرام الخاص على اإلعالنات والصفائح المهنية هو الغياب الكلي في بلديات كال 
يالحظ وجود تحصيل من الدهاهنة، بلعايبة، عين الخضراء، أما بلديتي مقرة و برهــوم ف

، إال أن هذه المبالغ 2100-2101متباين لهذا الرام في انوات مختلفة خال: الفترة 
المحصلة تعتبر ضئيلة جدا وال تعكس بالتأكيد متطلبات الحركية االقتصادية والتجارية في 

 .الكثير من بلديات دائرة مقرة من حيث العمليات االشهارية واإلعالنات بمختلف أشكالها
 تحليل األهمية النسبية للموارد الجبائية المحصلة جزئيا لفائدة البلديات    . ..4

يعتبر الرام على النشاط المهني أهم : األهمية النسبية للرسم على النشاط المهني.33430
إلى  %55بين ما مورد جبائي ضمن الموارد الجبائية لبلديات دائرة مقرة بناب تتراوح 

مع اختالف نابي من حيث األهمية النابية والمبالغ  2100-2101خال: الفترة  21%
 المحصلة من بلدية إلى أخرى، وهذا ما يوضحه أكثر الجدو: التالي 
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(: األهمية النسبية للرسم على النشاط المهني مقارنة بإجمالي 21الجدول رقم )
 (%) 1122-1121اإليرادات الجبائية لبلديات دائرة مقرة للفترة 

 1122 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلديات
 62,62 92,43 94,72 94,69 95,78 95,23 95,61 96,29 94,71 رةــــــمق 
 62,22 73,61 76,37 80,53 83,51 85,95 82,75 85,35 82,24 ومـــــــبره 

 10,20 62,01 62,28 76,58 69,79 72,02 63,25 73,42 77,96 عين الخضراء
 66,00 78,44 88,22 89,69 92,04 93,46 91,54 92,06 84,45 ايبةلعــــب 
 22,77 60,19 56,64 77,71 78,38 83,51 71,74 71,34 79,82 دهاهنةـــــال

 اعتمادا على الحاابات اإلدارية للبلديات المعنية. المصدر:
ن بلدية مبالغ المحصلة مالالتباين الشااع في مقدار  ما ابق، ذلكنالحظ من خال:     

 إلى أخرى نظرا للتباين الموجود في عدد الوحدات الصناعية وعدد التجار في كل بلدية
تم تحصيلها في بلدية مقرة بشكل  التي، أين ناجل المبالغ الهامة المشار إليه اابقا

  436بمقدار يفوق  2105أاااي أين اجلت مداخيل للرام على النشاط المهني لانة 
 .مليون دج

بلديات الموارد الجبائية ل للرسم على القيمة المضافة ضمنمية النسبية األه.03430
عناصر تمويل  ضمنيشكل الرام على القيمة المضافة عنصرا هاما  : دائرة مقرة

، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد 2100-2101ميزانيات بلديات دائرة مقرة خال: الفترة 
ة النابية على الرغم من أن حصة البلديات الرام على القيمة المضافة من حيث األهمي

وتختلف األهمية ، من مجموع المبالغ المحصلة % 01من هذا الرام ال تقدر إال بنابة 
النابية للرام على القيمة المضافة وكذا مبالغه مقارنة بإجمالي الموارد الجبائية من بلدية 

 ، وهذا ما يوضحه أكثر مضمون الجدو: الالحق إلى أخرى 
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(: األهمية النسبية للرسم على القيمة المضافة مقارنة بإجمالي 20دول رقم )الج
 (%) 1122-1121اإليرادات الجبائية لبلديات دائرة مقرة للفترة 

 1122 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلديات
 2,61 3,86 2,81 3,48 2,67 3,21 2,77 2,36 3,75 مقرة 
 12,12 9,82 9,21 7,50 8,89 6,10 7,22 6,93 5,92 برهوم 

 1,72 5,36 6,41 5,72 6,70 4,24 3,50 2,03 2,30 عين الخضراء
 12,67 10,17 6,23 3,78 5,05 4,37 5,73 4,87 9,59 بلعايبة

 0,66 3,64 11,68 3,07 3,72 2,90 2,96 5,81 7,75 بلدية الدهاهنة

 المعنية. اعتمادا على الحاابات اإلدارية للبلديات المصدر:
إن الضريبة الجزافية الوحيدة لها للضريبة الجزافية الوحيدة: األهمية النسبية .03430

أهمية نابية معتبرة ضمن الموارد الجبائية لبلديات دائرة مقرة، وقد تأتي في المرتبة الثانية 
، بلدية في الانوات األخيرة بالنابة لبعض البلديات كبلدية برهــــوم، و بلدية عين الخضراء

الدهاهنة، بلدية بلعائبة بعد الرام على النشاط المهني، وهي الانوات التي عرفت فيها 
هذه الضريبة قفزة معتبرة في مبالغ تحصيلها، وذلك ما توضحه أكثر األرقام الواردة في 

 الجدو: الالحق 
اإليرادات (: األهمية النسبية للضريبة الجزافية الوحيدة مقارنة بإجمالي 20الجدول رقم )

 (%) 1122-1121الجبائية لبلديات دائرة مقرة للفترة 
 1122 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلديات

 0,72 3,16 2,00 1,44 1,01 1,06 1,20 0,96 1,19 مقرة 
 11,22 13,29 11,73 11,21 6,98 6,88 9,16 6,86 10,52 برهوم 

 20,02 17,84 12,74 8,82 8,67 4,56 12,51 5,32 7,80 عين الخضراء
 7,22 10,30 5,02 6,03 2,56 1,86 2,31 2,47 5,22 بلعايبة 

 22,21 36,10 30,19 17,49 15,16 12,20 23,27 17,57 9,93 الدهاهنة
 اعتمادا على الحاابات اإلدارية للبلديات المعنية. المصدر:

يرة للضريبة الجزافية المحصلة وقد يعزى هذا االرتفاع المالحظ في الانوات األخ      
إلى تزايد عدد الخاضعين لهذه الضريبة جراء التعديالت التي عرفها تنظيم هذه الضريبة 

    (.2100-2107-2105بموجب قوانين المالية األخيرة ) مثل قانون المالية لانة 
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 الضرائب والرسوم غير المدرجة في ميزانيات البلديات ...5

يوجد على ماتوى دائرة مقرة مذبحان بلديان، لى اللحوم: الرسم الصحي ع.33530
إحداهما ببلدية مقرة، ال يدر أي مداخيل للبلدية، اواء من خال: االاتغال: بالتأجير أو 
بالتحصيل للرام الصحي على اللحوم، بالرغم من أن عمليات الذبح تتم فيه بشكل عادي، 

جد ببلدية برهـــوم ويتم ااتغالله عن طريق وفي كل أيام األابوع، أما المذبح الثاني فيتوا
التأجير للخواص بمبلغ انوي البأس به، دون أن يكون هناك عملية تحصيل للرام 
الصحي على اللحوم، بالرغم من العدد الهائل للرؤوس التي يتم ذبحها يوميا، وهو النشاط 

لوالية ويمتد إلى الذي يلقى رواجا كبيرا وصيتا ذائعا حتى خارج تراب البلدية، وحتى ا
  واليات مجاورة.

على الرغم من أن بعض بلديات دائرة مقرة ) بلدية مقرة، الضريبة على األمالك: .03530
بلدية بلعايبة، بلدية برهوم( يوجد بها الكثير من الماتثمرين ورجا: األعما: أصحاب 

ائيات الدقيقة الثروة،  غير أنه ال يتم تأايس الضرائب على األمالك نظرا لغياب اإلحص
 لهذة الفئة، وعدم قيامهم بالتصريح بالممتلكات المملوكة.

  نالحظ من خال: تحليل الميزانيات أنه ال أثر لهذه الراوم على الرسوم البيئية.03530
ماتوى إيرادات ميزانيات البلديات الخماة، بجميع أنواعها )رام تشجيع عدم التخزين، 

لمرتبطة بأنشطة العالج في الماتشفيات والعيادات رام تشجيع عدم تخزين النفايات ا
الطبية، الرام التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة 
التي تتجاوز القيم المحددة، الرام التكميلي على المياه الماتعملة ذات المصدر 

ام على الزيوت والشحوم الصناعي، الرام على األطر المطاطية الجديدة والماتوردة، الر 
وتحضير الشحوم (، وهذا على الرغم من وجود الكثير من المصانع والوحدات الصناعية 
على ماتوى هذه البلديات، وكذا وجود المؤااة العمومية اإلاتشفائية ومؤااات عمومية 

 للصحة الجوارية على ماتوى بلديات دائرة مقرة.
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  :والتوصياتالنتائج  .0
من خال: هذا البحث معرفة الدور الذي تلعبه الموارد الجبائية في تمويل  نالحاو       

ميزانية البلدية، وقد تم ااتخالص مجموعة من النتائج الهامة المتعلقة بواقع تمويل بلديات 
دائرة مقرة، وعلى ضوء ذلك تم تقديم مجموعة من االقتراحات الهامة الهادفة إلى تحاين 

      ديات.الجباية المحلية للبل
 نتائج البحث.334
  التي عرفتها المالية العامة المحلية بما فيها الجوانب  اإلصالحاتعلى ضوء بعض

المتعلقة بالجباية المحلية، فإن الكثير من البلديات بقيت عاجزة ماليا وأمام مشاكل صعبة 
صال تمنعها من تأدية مهامها بشكل جيد بابب أن مصادر تمويلها األاااية مرتبطة أ

  .بتحصيل الموارد الجبائية
  تمثل الموارد الجبائية موردا هاما في تمويل ميزانية بعض البلديات، كبلدية مقرة، ذلك

من إجمالي إيرادات التايير لميزانية هذه البلدية  % 76و % 21أنها تااهم بما يقارب 
اوح ما بين ، ثم تليها بلدية بلعايبة بناب دون المتواط تتر 2212-2212خال: الفترة 

من إجمالي إيرادات التايير، أما األهمية النابية للموارد الجبائية في  % 02و % 22
تمويل ميزانيات بلديتي كال من عين الخضراء والدهاهنة فهي ضيئلة مقارنة مع البلديات 
األخرى، وهو بالتأكيد يرجع إلى اإلختالف المالحظ من حيث طبيعة الحركية االقتصادية 

 ة على ماتوى هذه البلديات، وهو ما يؤكد إلى حد ما صحة الفرضية األولى.والتجاري
  إن تحليل جانبي اإليرادات والنفقات لميزانيات البلديات محل الدرااة، يبين جليا أن

معظم هذه البلديات بما هو متاح لها حاليا من موارد جبائية غير قادرة على القيام بواجبها 
زة عن تاديد مرتبات وأعباء ماتخدميها، وكذا نفقاتها التنموي، بل حتى أنها عاج

 اإلجبارية األخرى كااتهالكات الكهرباء والغاز، والتي تتعاظم من انة ألخرى، وهو ما
 .يةيجعلها مضطرة لطلب إعانات في إطار التوازن والبرامج التنمو 

 عملية  توجد بعض الراوم التي يمكن أن تشكل موردا هاما بالنابة للبلديات، ولكن
وهو ، مثل الرام على األمالك، الراوم البيئية، الرام الصحي تحصيلها تبقى ضعيفة جدا
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وبالتالي قد يكون من ما يؤكد صحة الفرضية الثانية من حيث تنوع الموارد الجبائية، 
 .المفيد جدا التفكير في إيجاد صيغ أدق وأاهل لتحصيل هذه الراوم الجبائية

 شكل أهم الموارد الجبائية لبلديات دائرة مقرة، وباألخص منها فقط ت ضرائب توجد ثالثة
وم، بلدية بلعايبة، ويتعلق األمر هنا بالرام على النشاط المهني ــبلدية مقرة، بلدية بره

وكذا الرام على القيمة المضافة، وتختلف ضمن ذلك األهمية ، والضريبة الجزافية الوحيدة
ى على أااس االختالفات الماجلة والتباين المالحظ النابية لهذه الراوم من بلدية ألخر 

، وهو ما يؤكد صحة في واقع النشاط التجاري والصناعي على ماتوى بلديات دائرة مقرة
 الفرضية الثانية.

  إن الالطة المركزية هي المخولة قانونا، وهي الوحيدة التي لها حق تأايس الضرائب
انين الخاصة بها، وكذا توزيع ناب تحصيلها والراوم ذات الوجهة المحلية، وتعديل القو 

، خصوصا في ذلك الرام على القيمة المضافة، وكذا الرام على وكل ما يتعلق بها
النشاط المهني والضريبة الجزافية الوحيدة، وبالتالي غياب المشاركة الفعالة للجماعات 

 المحلية.
 ئية للبلديات، منها ماوجد تراانة من الضرائب والراوم التي تمثل الموارد الجبات 

يحصل بصفة جزئية  ق موارد ضئيلة، ومنها ماقيحصل بشكل كلي للبلدية ولكنه يح
 ويوفر موارد هامة، ومنها ما ال يحصل العتبارات عدة، كعدم توفر الوعاء الضريبي أو

 يطغى عليها الغش والتهرب الضريبي.
 ئيلة مقارنة بالناب وجود بعض الضرائب والراوم تاتفيد منها البلديات بناب ض

المحصلة لصالح ميزانية الدولة، مثلما هو الشأن بالنابة للرام على القيمة المضافة الذي 
 .% 12تاتفيد منه البلديات إال بنابة  يعتبر موردا جبائيا هاما للدولة، ولكن ال

  المتتبع للنصوص القانونية المحددة والمؤااة للضرائب والراوم المحلية يجد إن
في البحث عنها وعن تعديالتها في قوانين كثيرة ومتعددة ومتجددة من انة  صعوبة

غياب قانون يضبط الجباية المحلية وينظمها، ويجعلها بايطة التلقي  ظل ألخرى، في
 اهلة التطبيق، وفي متناو: الجهات التنفيذية المختلفة.  
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 توصياتال .034
، هناك جملة المحلية للمنظومة الجبائيةعلى ضوء نتائج البحث التي تعكس خلال كبيرا    

 ات التي نرى أنها هامة في المرحلة القادمة، لعلنا نذكر منها ما يلي توصيمن ال
  أااليب  محدوديةاللجوء إلى طرق التحصيل الجبري في ظل التفكير في

التحصيل الودي، وذلك بإشراك مختلف مصالح البلدية في هذه العملية من خال: تزويدها 
ئم المكلفين بدفع مختلف الضرائب والراوم، وقد يكون من المفيد جدا ربط االاتفادة بقوا

من ااتخراج جميع وثائق الحالة المدنية ورخص البناء وشهادات والمطابقة وأي وثيقة 
 أخرى، بضرورة تقديم شهادات عدم اإلخضاع لمختلف الراوم والضرائب أو إبراء الذمة.

  توزيع بعض الضرائب والراوم التي المتعلقة ب ليةالحا نابالإعادة النظر في
تاتفيد منها البلدية بحصة قليلة، كالرام على القيمة المضافة، وذلك بتخلي الدولة على 
جزء من حصتها لصالح البلديات، لما يحققه هذا الرام من موارد هامة، التااع شريحة 

ديات في ضرائب أخرى المكلفين بدفعه وارتفاع معدالت فرضه، أو تخصيص حصص للبل
 على أرباح الشركات.الضريبة تاتفيد منها كالضريبة على الدخل اإلجمالي و  ال
 إقامة اتثمار المحلي المفضي إلى تشجيع االب جهود الكفيلةبذ: المزيد من ال

كل المجاالت على ماتوى كل البلديات، خصوصا بلدية برهــوم، مشاريع منتجة للثروة في 
ضوابط  دون االقتصار على نشاط واحد في إطار وبلدية الدهاهنة، ،ءوبلدية عين الخضرا

تخصيص حيز من العقار عبر المتكاملة، وهذا ما يكون  الماتدامة التنمية ومتطلبات
، وذلك بغرض جلب المحلية نشاطاتالصناعية ومناطق المناطق الالصناعي إلقامة 

 رة منها.موارد جبائية لميزانيات هذه البلديات، وترقية الفقي
  ات عبر ايااات ماتحدثة لبلديل إيرادات كل الممتلكات والمرافق العامةتثمين

عقود االاتغال: لهذه  أاعار مراجعةمن خال: تراعى في إطارها ضوابط ااتغاللها 
تأجير المحالت التجارية والمهنية واألاواق  الممتلكات والمرافق، مثل مراجعة أاعار

، وهذا يااعد أكثر تحاين الموارد الجبائية مع اعر الاوق  األابوعية والمذابح تماشيا
 لبلديتي برهوم، ومقرة بشكل خاص نظرا للخصوصيات التي تتمتع بها هاتين البلديتين. 
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