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تعترب اجلماعات احمللية أسلوبا من أساليب التنظيم اإلداري و اليت تعين توزيع الوظيفة اإلدارية بني 
. هي السلطات املركزية يف الدولة و اهليئات اإلدارية املنتخبة اليت تباشر مهامها حتت رقابة هذه السلطة

تعبري عن انتشار سلطات هذه األخرية عرب كامل الرتاب الوطين، لدولة، كما أهنا لية ابة اهلياكل القاعدمبث
 قربا من املواطناملؤسسات العامة أكثر ، و هي هبذا املنظور تعترب حبق ةياإلدار  ةجمسدة بذلك مبدأ الالمركزي

 اآلنية و املستقبلية. ، من مشاكله و شكاويهبكل شرائحه
بلدية و بالرجوع إىل البلدية اليت تعد اخللية  يمه إىل أقاليم، والية وفتنظيم الدولة يستوجب تقس

 .األساسية لالمركزية اإلقليمية فهي تلعب دورا هاما يف التكفل حباجيات املوطنني
، جيدددر بنددا مج ددر ولددة املددوارد املاليددة املخ  ددة هلددا لتقدددا املخت ددر للاماعددات احملليددةبعددد هددذا ا

علددأ أكمددل وجدده و رسدديد براجمهددا التنمويددة. هلددذا الرددرت أوجبددت التشددريعات لتددتمكن مددن ت ديددة خدددما ا 
ضرورة توفري م ادر مالية دائمة و مستمرة بددوا  هدذه املرافدق أو إعاندة تلدك الديت تعدرال بعدت االخدتالالت 

 .1يف بنيتها املالية
علددددأ ي ددددعب رالبددددا مددددا إن التنميددددة احملليددددة تسددددتند باألسددددا  علددددأ مجاددددم و وفددددرة املددددوارد املاليددددة، ف

 إمدا لقلدة امل دادر أو اخدتالا يف التقدديرات، مجاجيات املواطن تلبيةو  اخلدماتية هذه  دتاجلماعات احمللية 
و الشدلل، و يف بعدت الظدروال رداءة بدال وسدماخلدمات املقدمدة و الديت ت مستوى ، فينعكس ذلك علأاملالية

، احملليدني املسدئولنيبه الشدكو  يف ترتا لظن و، ويسيء ااملواطن، الشيء الذي قد يؤدي إىل وتذمر باالنعدا 
إىل مجدددد  ه إلجندددامل املشددداريع املعتمددددة،تكاثفددداملسدددؤولني، و عدددد   معددددزوال املدددواطنني عدددن عدددمدددا يدددؤدي إىل 

 .أمجيانا مقاومتها
، فمدا اماعدات احملليدةمن هذا املنطلق ميكن إبراز أمهية م ادر التمويل وضرورة دميومتها بالنسبة لل

 ؟. ادرهذه املهي إذن 
 :2حل ر امل ادر املالية للاماعات احمللية اعتمدت ولة من الت نيفات

وفق املنظور احملاسيب، ت نف املوارد املالية إىل موارد مالية عادية وموارد غري عادية  :التصنيف المحاسبي -
 )استثنائية(.

 : وتتكون من:المواد المالية العادية
 تلف أنواع الضرائب املباشرة وغري املباشرة.املواد اجلبائية: وهي عبارة عن خم  .1

                                                        
 إشارة إىل البلديات العاجزة هيكليا، أي البلديات اليت تعيش مجالة عاز دائم أو شبه دائم. - 1

2- RAYMOND MUZLLEC : «Finances publiques»,   édition SIREY. France 1986 P.11.  
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 .اجلماعات احملليةمسامهات الدولة يف نفقات   .2

 أسعار اخلدمات املوفرة.  .3

 مال .األمداخيل    .4

 : وتتكون بدورها من:الموارد المالية غير العادية أو االستثنائية -
 إعانات التاهيز.  .1
 القروت.  .2

 اهلبات والوصايا.  .3

ت نيف أنه عبارة عن جرد وصفي ومج ر لعمو  املوارد املالية للبلدية، كما من املالمجظ علأ هذا ال
 ميكن من خالله التف يل يف كل بند. يأنه ت نيف كالسيك

: مجسب هذه الطريقة ت نف املوارد املالية مجسب م درها اجلبائي أي مجسب طبيعدة التصنيف الجبائي -
 امل در القانونية.

 ملختلف الضرائب والرسو  املباشرة وغري املباشرة. : مج رالمصادر المالية الجبائية -
 : مداخيل املمتلكات اإلعانات، املساعدات والقروت.المصادر المالية غير الجبائية -

املدوارد إىل اجلبايددة أو غريهددا. مجيدد   انتمدداءاملالمجدظ أن هددذا الت ددنيف جيدري عمليددة اجلددرد مدن زاويددة 
اجلبائيدة ونسدبتها مقارنددة  ملدة بامل ددادر األخدرى، وحتديددد يسداعد هدذا الت ددنيف علدأ إبددراز مجادم امل ددادر 

 أمهية أمجداها إىل اجملموع.
 التصنيف اإلداري -

 يربز م در التمويل زيادة علأ طبيعته القانونية، وحي رها يف بندين:
 : واليت متثل ويع املوارد املالية الذاتية للبلدية من:المصادر الذاتية أو الداخلية -

 وغري مباشرة.و رسو  مماثلة و ضرائب و رسو   مباشرةضرائب ية: موارد جبائ  .1
 مداخيل األمال  والناتج املايل. موارد غري جبائية: منتوج االسترالا و  .2

 : واليت تتمثل يف اإلعانات واملساعدات والقروت.المصادر الخارجية -
جلملة م ادر التمويل، فهو د ر ج إن هلذا الت نيف األخري ولة من املزايا، فزيادة علأ أنه مج ر و

حيدد طبيعتها القانونية، كما أنه يربز م در هذه املوارد إما ذاتية أو خارجية، وبالنظر إىل هذه امليدزة األخدرية 
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وسالمتها املالية بالنظر إىل مجام مواردها املالية الذاتية، أو  اجلماعات احملليةيسهل استنتاج مدى استقاللية 
 رارها املايل بالنظر إىل مجام املساعدات واألمواا اليت توفرها السلطات الوصية.مدى تبعيتها وعد  استق

، سدددوال نعتمددددد ماعدددات احملليددددةمشددداكل متويددددل اجلالعاددددز لتحديددددد أسدددباب  مدددن هددددذا املنطلدددق، و
، و مهما اختلفت الت نيفات إال أهنا رمع كلها علأ وجود أربعة سرد م ادر التمويليف الت نيف األخري 

 :3ويل اجلماعات احملليةم ادر لتم
 املكلف بالضريبة. 
 إعانات ومساعدات الدولة. 

 ولة مداخيل اخلدمات املوفرة. 

 املؤسسات املالية املقرضة. 

فمحور م ادر متويل اجلماعات احملليدة والسديما البلدديات تددور أصدال مجدوا هدذه امل دادر األربعدة 
 فقط، واليت ميكن التف يل يف كل منها ب فة أوسع.

، جند أن م ادر القواننين النامجية النظرية، أما من النامجية التطبيقية، ومجسب ما تنص عليه هذا م
يدة لحملماعات امتويل اجلأقر املشرع اجلزائري أن م ادر التمويل تدور يف فلك هذه الت نيفات األربع، حبي  

 :4تاعو م( جم04أربعة ) تنح ر يف
 .تاوات ...(  ، احلقوق، إالرسو )ضرائب،  املوارد اجلبائية 
 .و منتوج االسترالا مداخيل املمتلكات 

 .، اهلبات و الوصايااإلعانات 

 االقرتات. 

فم ددادر متويددل اجلماعددات احملليددة، إذن، تنح ددر يف أربعددة جمموعددات أساسددية ميكددن تف دديلها إىل 
 (.، وسوال نتطرق بالتف يل لكل م در معتمدين يف ذلك الت نيف الثال  )الت نيف اإلداريفروع عدة

 
 األولالمبحث 

 المصادر المالية الداخلية

                                                        
3- Michel BOUVIER, Chistime ESCLASSAN, Jean Pierre LASSALE « Finances Publiques », édition 

L.G.D.I. Paris 1993. P 587 . 
 ، سبق ذكرمها.195، املادة 11/10و القانون البلدي رقم  132، املادة 90/09ينظر القانون الوالئي رقم  -  4
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خ ددت هبددا اجلماعددات احملليددة كم ددادر ماليددة  ليددة، أساسددية و هددي عبددارة عددن ولددة املددوارد الدديت 
)ضددرائب، رسدددم، مجقددوق إتددداوات...(، مدددداخيل مباشددرة، تتكدددون هددذه امل دددادر مددن جممدددوع املددوارد اجلبائيدددة 

ايل، و سوال نسرد بشيء من التف يل كل مدورد مدن هدذه علدأ و كذا الناتج امل منتوج االسترالا األمال ،
 .مجدا

 الموارد الجبائية األول: مطلبال
يدة، حتتدل اجلبايددة املكاندة املتميدزة. ومتثددل املدورد األساسددي لحملمدن بدني ولددة املدوارد املاليدة للاماعددات ا

 .5تها و م احلهالتمويل أنشط
 كليدا  والرسدو  إىل مباشدرة وغدري مباشدرة، ومنهدا مدا يعدود وتنقسم املوارد اجلبائية واملتمثلة يف الضرائب

 .شرت  بينها و بني مؤسسات أخرىومنها ما هو ملاماعات احمللية، ل

 :جماعات المحليةول: الموارد الجبائية التي تعود لليا للالفرع األ
مسددتمرة مددوارد جبائيددة ثابتددة، دائمددة و  للاماعددات احملليددةلقددد عمددل املشددرع اجلزائددري علددأ أن تكددون 

، ومتثدل هدذه املدوارد مؤسسدات عموميدة أخدرىحبي  خت ص هلا ولة مبالغ هذه املوارد دون أن تشدرت  فيهدا 
 باشرة.املأصناال الضرائب والرسو  املباشرة غري 

 الرسم على النشاط المهني: وال.أ
1996قددانون املاليدددة سددنة  أسددس هدددذا الرسددم مبوجدددب

، والدددذي جدداء تعويضدددا لددرعني، الرسدددم علدددأ 6
يفرت علأ وح األنشطة اليت متار  فوق ، 7النشاط ال ناعي والتااري والرسم علأ النشاط غري التااري

 و هو من الضرائب املباشرة. .إقليم البلدية
 علأ:الرسم علأ النشاط املهين ؤسس : يأساس الضريبة

 ميارسون و مهنيا دائما  ال اجلزائر يف لديهم الذين بالضريبة املكلفون حيققها اليت اإلوالية اإليرادات -

 مداخيل عدا ما التاارية، األربامل غري صنف يف اإلوايل، الدخل علأ للضريبة أربامجه ختضع نشاطا

، مبعىن للرسم كذلك ختضع اليت الشركات أو األشخاص املعنويني استرالا عن النارة الطبيعيني األشخاص
 ارية احملققة يف اجلزائر.ولة إيرادات األشخاص علأ األربامل غري التا مبسط

                                                        
5 Yanat Abdelmadjid « Les finances des collectivités locales, Essai de présentation », in  

« L’administration territoriale au Maghreb »,  publication CMERA, éd Guessous, Rabat 1989,  p 144. 
 .21، املادة 1996املتعلق بقانون املالية لسنة  1995ديسمرب  30املؤرخ يف  95/27القانون رقم  - 6
 .34ادة املرجع نفسه، امل - 7
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 الدخل علأ للضريبة أربامجه ختضع نشاطا ميارسون الذين بالضريبة املكلفون اجلزائر يف حيققه أعماا رقم -

رقم أعماا ، مبعىن الشركات أربامل علأ الضريبة أو والتاارية ال ناعية األربامل صنف يف اإلوايل،
8 قة يف اجلزائراألشخاص علأ األربامل ال ناعية والتاارية احملق

.  
 القيمة علأ الرسم بدون األعماا رقم أو اإلوالية، املهنية للمداخيل اإلوايل املبلغ علأ الرسم يؤسس

9السنة خالا احملقق الرسم هلذا باخلاضعني األمر يتعلق عندما املضافة
. 

 األشخاص الخاضعين لهذه الضريبة:
 اص الطبيعيني أو املعنويني وتبلغ:خيضع لدفع الرسم علأ النشاط املهين ولة األشخ

 باسم املستفيد اإليرادات املهنية. 
باسدددم كدددل مؤسسدددة مجسددددب رقدددم أعماهلدددا احملقددددق يف كدددل ومجددددة مدددن وجدددددا ا أو كدددل مؤسسدددة مددددن  

 مؤسسا ا، داخل كل بلدية تنشط فيها.

 كما أن هذا الرسم يبلغ باسم الشركة أو اجلمعية مهما كانت طبيعتها. 

 اإلعفاءات: 
علددددأ ولددددة مددددن اإلعفدددداءات ختددددص  221و  220ص قددددانون الضددددرائب املباشددددرة يف مادتيدددده: لقددددد ندددد
 أشخاص معنيني:

علدددأ  50.000ديندددار علدددأ النشددداط التاددداري و  80.000األشدددخاص الدددذين ال تتعددددى رقدددم أعمددداهلم  
 مقدمي اخلدمات.

 عمليات البيع اخلاصة باملنتوجات الواسعة االستهال  واملدعمة من قبل الدولة. 

 الغ البيع، التسليم أو ال م رة املتعلقة باملواد أو البضائع املعدة للت دير.مب 

 مبالغ عمليات البيع بالتازئة اخلاصة باملواد اإلسرتاتياية. 

 األنشطة اليت تدخل يف إطار تشريل الشباب. 

 

 طرق تسديد الرسم على النشاط المهني:
 طرق لدفع هذا الرسم:ثالثة هنالك 

                                                        
 من قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة. 217املادة  - 8
 .119املرجع نفسه املادة  - 9
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علأ اخلاضدعني هلدذه الطريقدة مدن التسدديد، دفدع مدا علديهم مدن رسدو  قبدل  قيقيأولها: النظام الح
من كل شهر إىل م احل الضرائب، غري أن هنالك من ميكنهم دفعها كل ثالثة أشهر وذلك مجسب رقم  20

 األعماا احملقق مجسب كل نشاط، كما هو موضح يف اجلدوا أدناه:
 النشاط المهني نظام الدفع الحقيقي للرسم على 01الجدول رقم: 

 النشاط التسديد الشهري التسديد الثالثي

 دج و  80.000رقدددددددددددددددم األعمددددددددددددددداا مدددددددددددددددا بدددددددددددددددني 
دج  240.000

دج 240.000رقم األعماا أكرب من  اإلنتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداج 
 مشرتيات/مبيعات   

دج و  50.000رقدددددددددددددددم األعمددددددددددددددداا مدددددددددددددددا بدددددددددددددددني 
دج  240.000

دج  240.000رقم األعماا أكرب من   ت دية اخلدمات

دج 30.000و  15.000ا ما بني رقم األعما دج 30.000 اإليرادات ال افية أكرب من   مهن مجرة

  رال.ب املباشرة و الرسو  املماثلة، بتمن قانون الضرائ 371و املادة  359 ،358، 357، 220ملواد اامل در: 

 الحساب على ثانيها التسبيقات

حب  علأ .احلساب علأ التسبيقات لنظا  وفقا منهم بطلب يؤدوا الرسم ب ن بالضريبة للمكلفني جيوز 
 السنة فرباير من أوا قبل الضريبة، فرت ملكان الضرائب مفتش إىل املوجه الطلب يقد  املعين باألمر أن

 السنة مع متطابقة غري هذه األخرية تكون عندما املالية، السنة فيه تفتتح الذي الشهر هناية قبل أو املعنية

 .املدنية

 من مدفوع كل يكون احلساب، علأ التسبيقات نظا  اختاروا الذين بالضريبة املكلفني خيص فيما

 بالنشاط الرسم املتعلق ربع أو عشر اثين من جلزء احلالة، مجسب ،مساويا الف لي أو الشهرية املدفوعات

 تفوقها، أو سنة عن مد ا تقل مالية بسنة األمر تعلق إذا أنه، غري ،األخرية املالية السنة يف للضريبة اخلاضع

 وجيرب شهرا  (12) عشر إثين فرتة علأ املسقط للضريبة اخلاضع النشاط أسا  علأ التسبيقات حتسب

 .10األدىن الدينار إىل تسبيقة كل مبلغ
 
 

 الوحيدة الجزافية الضريبة نظامثالثها 

                                                        
 ، سبق ذكره.364و  363، 362قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املواد  - 10
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، آخر يو  أشهر ك ق أ مجد 03)ربع املبلغ الرسم علأ النشاط املهين كل ¼ وفق هذا النظا  يتم تسديد 
 اجلزافية للضريبة الطبيعيني اخلاضعني األشخاص علأ املستحقة الضريبة مبلغ يقل أن ميكن ال كل ثالثي.

 .احملقق األعماا يكن رقم مهما مالية، سنة لكل بالنسبة دج، 5.000 عن الومجيدة
11السابق النظا  اجلزايف أسا  علأ الومجيدة اجلزافية الضريبة تسديد يف بالضريبة املكلف يستمر

.  
 نسبة الرسم وليفية توزيعها:

علأ ولة  %2.55 بنسبةالرسم علأ النشاط املهين عند استحداث لقد مجدد املشرع اجلزائري 
مؤسسات  03علأ  مسر ال اهذعائد وزع ياألنشطة املذكورة آنفا باألخذ بعني االعتبار شروط اإلعفاء، و 

 مجسب اجلدوا التايل:
  على النشاط المهني: توزيع الرسم 02جدول رقم 

 معدل الرسم
 التوزيع

 احل ة العائدة ل ندوق اجلماعات احمللية احل ة العائدة للوالية احل ة العائدة للبلديات

2,55% 1,66% 0,75% 0,14% 

 %5,49 %29,41 %65,10 نسبة التوزيع

 ، نسبة التوزيع بت رال.1996، وفق قانون املالية 222ة"  املادة امل در: املديرية العامة للضرائب: "قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثل

هي صامجبة مج ة األسد من هذا الرسم، بالرغم من ترري معدله من هذا اجلدوا يتضح أن البلدية 
 12%02 إىل %02.55من  2001لي بح سنة 

  2001حسب قانون المالية  : توزيع الرسم على النشاط المهني03جدول رقم 

 معدل الرسم

 التوزيع

 احل ة العائدة ل ندوق اجلماعات احمللية احل ة العائدة للوالية احل ة العائدة للبلديات

2,00% 1,30% 0,59% 0,11% 

 %5,50 %29,50 %65,00 يعز نسبة التو 

 بة التوزيع بت رال.، نس2011، السنة 222امل در: املديرية العامة للضرائب: "قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة"  املادة 

من قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة،  222عدا مرة أخرى املادة لي 2008مث جاء قانون املالية لسنة 
احملروقات  نقلعندما يتعلق األمر برقم األعماا الناتج عن نشاط  % 03 إىلو ذلك برفع معدا هذا الرسم 

 :13بواسطة األنابيب، ويتم توزيعه كالتايل

 
                                                        

 ذكره.مكرر، سبق  365و املادة  365قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة  - 11
، املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة 19/07/2001املؤرخ يف  01/12من قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة مبوجب القانون رقم  222مت تعديل املادة  - 12

 .06، املادة 2001
 .8، املادة 2008، املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02األمر رقم   13
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 نقل المحروقات بواسطة األنابيب : توزيع الرسم على النشاط المهني الخاص بنشاط04دول رقم ج

 معدا الرسم

 التوزيع

 احل ة العائدة ل ندوق اجلماعات احمللية احل ة العائدة للوالية احل ة العائدة للبلديات

3,00% 1,96% 0,88% 0,16% 

 %5,33 %29,33 %65,33 يعز نسبة التو 

 ، نسبة التوزيع بت رال.8، املادة 2008قانون املالية التكميلي لسنة امل در ب

تعويضا لرعني الرسم علأ النشداط ال دناعي و التاداري  -كما أسلفنا  -إن الرسم علأ النشاط املهين جاء 
مجي  مجدر   ،، هذا التعويت كان سببا يف تقليص إيرادات اجلماعات احملليةةغري التااري املهنو الرسم علأ 

و الدديت   غددري التااريددة املهددنو الدديت متثددل الرسددم علددأ  % 6.05ه األخددرية مددن نسددبة عاليددة جدددا متمثلددة يف هددذ
اخلاصددة  % 2.55بينمددا امجتفظددت علددأ نسددبة  ،)أنظددر اجلدددوا أدندداه( % 5.12كانددت مج ددة البلديددة ومجدددها 

 .بالرسم علأ النشاط ال ناعي و التااري
 ري و ليفية توزيعه: الرسم على النشاط غير التجا05جدول رقم 

 معدا الرسم
 التوزيع

 احل ة العائدة ل ندوق اجلماعات احمللية احل ة العائدة للوالية احل ة العائدة للبلديات

6,05% 5,12% 0,90% 0,03% 

 %0,50 %14,88 %84,63 نسبة التوزيع

 نسبة التوزيع بت رال. ،191، ص 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة "امل در: املديرية العامة للضرائب: "قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة

وعليده فالرسدم علدأ األنشدطة  ،هدذا الرسدم يشدكل أكدرب نسدبة إىل جممدوع الضدرائبو بالرغم من ذلدك يبقدأ 
 املهنية يعترب من أهم الضرائب والرسو  املباشرة.

 ثانيا: الرسم العقاري
  املوجودة امللكيات علأ عقاري يؤسس الرسم، 14 1967 لية لسنةأنش  هذا الرسم مبوجب قانون املا

ا، كما يفرت هذا الرسم علأ امللكيات املبنية و الرتاب الوطين و يدفع لدى م لحة الضرائب سنوي فوق
 ري املبنية، و ينتمي هذا الرسم إىل الضرائب املباشرة.غامللكيات 

                                                        
، الذي أقر متديد حت يل الضرائب العقارية وفق القانون الفرنسي 28، املادة 1967، املتعلق بقانون املالية لسنة 1967جوان  02املؤرخ يف  67/83األمر رقم  - 14

، إللراء الضريبة العقارية القدمية و يؤسس مقابلها 32ة مجسب املاد 1968يناير  01، مث يدخل القانون اجلديد مجيز التنفيذ ابتداء من 1967ديسمرب  31إىل غاية 
 مج  ا مطابقة و املتمثلة يف الضريبة العقارية لألمال  املبنية، الضريبة اخلاصة باألقذار املنزلية و الضريبة اخلاصة باجملاري.



 

 

10 

ا الرسم سنويا علأ املمتلكات املبنية واملوجودة فوق : يؤسس هذالرسم العقاري على الملكيات المبنية.1
 كمدا الديت يقدع فدوق إقليمهدا جممدوع هدذه املبدا . اتالرتاب الوطين، ومبلدغ هدذا الرسدم خم دص كليدا للبلددي

 املبنية امللكيات التالية: األمال  علأ العقاري للرسم ختضع

 ؛ توجاتاملن لتخزين أو واملواد األشخاص إليواء املخ  ة املنشآت -

و طات  السكك احلديدية و طات واملوانئ اجلوية املطارات  يط يف الكائنة التاارية املنشآت -
 ؛ ورشات لل يانة و مستودعات من املتكونة ا ملحقاته ا فيه مبا الطرقات،

 عنها؛ ءاالسترنا ميكن مباشرا هلا وال ملحقا تشكل اليت األرضية والقطع أنواعها  ميع البنايات أرضيات -

 البضائع إيداع أماكن كالورشات و صناعي أو راري الستعماا واملستخدمة املزروعة األراضي غري -

 . مبقابل أو جمانا آخرون يشرلها املالك أو يشرلها كان سواء النوع، نفس من األماكن من وغريها
حي دل بضدرب القيمدة ات املبنيدة، وفرت هذا الرسم مجسب قانون الضرائب املباشدرة املتعلقدة بامللكيد

كنسدبة  %2للمرت املربع يف املسامجة اخلاضعة للضريبة مع األخذ بعني االعتبار ختفيت سنوي يقدر  جياريةاإل
ك ق دأ مجدد، بينمدا ت دل هدذه  % 40تال  املبدىن، حبيد  ال يتعددى هدذا التخفديت نسدبة هدعلأ تقداد  أو ا
 .15فيما يتعلق بامل انع %50النسبة إىل 

عتبار، عند مجساب هذا الرسم زيادة علأ القيمة اجلبائيدة للمدرت املربدع ت دنيف البلدديات كما يؤخذ بعني اال
16مجسب املناطق واملناطق الفرعية

 

 :كالتايل مربع مرت لكل اجلبائية اإلجيارية القيمة حتدد: العقارات ذات االستعمال السكنيأ. الرسم على 
 

 لسكنيالعقارات ذات االستعمال االرسم على  :06جدول رقم 

4املنطقة  3املنطقة  2املنطقة  1املنطقة 
 املناطق     
املناطق الفرعية

دج 334 دج 371 دج 408 دج 445 أ
دج 297 دج 334 دج 371 دج 408 ب
دج 260 دج 297 دج 334 دج 371 ج

 .2002قانون املالية من  09، معدلة مبوجب املادة 257، املادة املماثلة الرسو  و الضرائب املباشرة قانون :امل در

                                                        
 .256إىل  254ينظر قانون الضرائب املباشرة والرسو  املماثلة املادة من  -  15
املتضمن ترتيب البلديات مجسب املناطق واملناطق الفرعية واملستعملة يف حتديد القيمة اإلجيارية اجلبائية، ملادة  1994ماي  24لقرار الوزاري املشرت  املؤرخ يف ينظر ا - 16

  . 1994لسنة  70 الرسم العقاري علأ امللكيات املبنية وغري املبنية ولتقييم العقارات يف مجالة نقص الت رحيات، اجلريدة الرعية رقم
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 مربع مرت لكل اجلبائية اإلجيارية القيمة حتدد. الرسم على العقارات ذات االستعمال التجاري و الصناعي: ب

 التايل: النحو علأ
 المحالت التجارية والصناعية الرسم العقاري على:07جدول رقم 

4املنطقة  3املنطقة  2املنطقة  1املنطقة   املناطق            
ناطق الفرعية امل

دج 669 دج 742 دج 816 دج 891 أ
دج 594 دج 669 دج 742 دج 816 ب
دج 519 دج 594 دج 669 دج 742 ج

 .2002من قانون املالية  09، معدلة مبوجب املادة 259املماثلة، املادة  الرسو  و الضرائب املباشرة قانون :امل در

املمتلكات املتواجدة يف القطاعات هي علأ نوعني  والمبنية:  بالملكيات الملحقة األراضي - ج
 لألراضي اجلبائية اإلجيارية القيمة حتددامللكيات املبنية املوجودة يف القطاعات القابلة للتعمري، و و  العمرانية

 :يلي كما املسامجة من مربع مرت لكل للملكيات املبنية ملحقات تشكل اليت
 ، مجسب اجلدوا أدناه.املتواجدة يف القطاعات العمرانية املبنية بامللكيات امللحقة األراضيبالنسبة  -

 ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في القطاعات العمرانية :08الجدول رقم 
4 املنطقة 3املنطقة  2 املنطقة 1املنطقة 

07 13 18 22 

 2002من قانون املالية  09ب املادة ، معدلة مبوج261املماثلة، املادة  الرسو  و الضرائب املباشرة قانون :امل در

 مجسب اجلدوا أدناه. يف القطاعات القابلة للتعمري املتواجدة املبنية امللكيات لحقةامل األراضيبالنسبة  -
 
 

 .1: ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في القطاعات القابلة للتعمير09الجدول رقم 
املنطقة  3املنطقة  2املنطقة  1املنطقة 

06 10 13 16 

 2002من قانون املالية  09، معدلة مبوجب املادة 261املماثلة، املادة  الرسو  و الضرائب املباشرة قانون :امل در

 ليفية حساب الرسم:
اجلبائية مضروبة يف املسامجة اإلوالية  لقد أسلفنا أن هذا الرسم يت سس علأ القيمة اإلجيارية و

 للمبىن مضروبة يف املعدا املخ ص:
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  (هد)x(مع ) x ( ) x (ق إ ج)رع = 
 رع: الرسم العقاري.

 ق إ ج: القيمة اإلجيارية اجلبائية.
  : املسامجة.
 مع: املعدا.

 هد: معدا االهتال .
( مددن قددانون الضدرائب املباشددرة علدأ األمددال  املبنيددة  ب 261هدذا األخددري أي املعددا مجددتدده املدادة )

 كالتايل:
 03% معىن الكلمة.علأ امللكيات املبنية ب مت  

 والواقعة األشخاص الطبيعيني طرال من اململوكة السكين االستعماا ذات املبنية للملكيات بالنسبة أنه غري

 ختضع الكراء، طريق أو عن وعائلية ب فة شخ ية سواء مشرولة وغري التنظيم طريق عن احملددة املناطق يف

 .17  %10 قدره مضاعف ملعدا
 لملكيات:األراضي اليت تشكل ملحق ل 

 . 2 500عندما تقل مسامجتها أو تساوي  % 05- 
 .2  1000أو تساوي  2  500عندما تفوق مسامجتها  07%- 

 .   2  1000عندما تفوق مسامجتها  10%- 

 وعليه فقيمة الرسم حتسب وفق:
 .القيمة اإلجارية اجلبائية مجسب املنطقة واملنطقة الفرعية اليت تتواجد فيها البلدية 
 والية للمبىن.املسامجة اإل 

 .املعدا مجسب املبىن وامللحقات 

 . نسبة التقاد  السنوي أو االهتال 

 :  18اإلعفاءات
غري أنه يعفأ من هذا الرسم كل ملكية مبنية خم  ة مل لحة عمومية أو منفعة عامة وغري منتاة 

العموميدة ذات الطدابع للمداخيل، ويدخل يف هذا اإلطار مبدا  الدولدة والواليدة والبلديدة، ومبدا  املؤسسدات 

                                                        
 ب.261قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة  - 17
 من قانون الضرائب املباشرة اخلاصة بالرسم العقاري علأ امللكيات املبنية. 253إىل  250أنظر املواد من  -  18
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اإلداري والددديت تنشدددط يف جمددداا التعلددديم، البحددد  العلمددددي، القطددداع ال دددحي واالجتمددداعي والقطددداع الثقددددايف 
 والرياضي.

تعفددأ أيضددا مددن هددذا الرسددم كددل املبددا  املخ  ددة للتعبددد، ممتلكددات الوقددف العمددومي، وكددذا مبددا  
وقن لية معتمدة من قبل احلكومة، وكدذا املبدا   ماسيةدبلو الدوا اخلارجية واليت هلا إقامة رعية وتؤدي مها  

اخلاصدددة بالتمثيدددل الددددويل املعتمددددة بددداجلزائر. وكدددذا التاهيدددزات اخلاصدددة باالسدددترالا الزراعدددي كاملبدددا  املعددددة 
 .اإلسطبالت للتخزين و

 :19اإلعفاءات الظرفية
 هنالك إعفاءات ظرفية ختص جمموعة من املمتلكات نذكر منها:

و أجددزاء املبددا  املهددددة باالهنيددار. وكددذا امللكيددات الدديت تشددكل السددكن األساسددي واملبددىن الومجيددد املبددا  أ -
دج، ودخددل املالددك املكلددف ال يفددوق مددرتني الراتددب  800للمالددك شددريطة أال يتعدددى املبلددغ السددنوي للضددريبة 

 األدىن الوطين املضمون.
ملتح لني علأ مساعدات من ال ندوق الدوطين مبا  وملحقا ا املخ  ة ألنشطة املستثمرين ال رار ا -

سدنوات إذا كاندت  06سدنوات ابتدداء مدن تداريا إهنائهدا. و  03لرتقية تشريل الشباب، تعفأ هذه املبا  ملدة 
 ".Zone a promouvoir موجودة يف املناطق الواجب ترقيتها "

 سكن االجتماعي التابع للقطاع العمومي. -

 الة خت ص إىل إجيار أو أي استعماا آخر غري السكن.تنتهي هذه اإلعفاءات يف مج و
 

 :  20التخفيضات الخاصة
أن املكلفددني هبددذا الرسددم ميكددنهم احل ددوا علددأ ختفيضددات  كددذلك علددأ  نددص قددانون الضددرائب املباشددرة كمددا

 خاصة يف احلاالت التالية.
ال  تطبيقددا يف مجالدة خت ديص املبددين بقدرار مددن السدلطة اإلداريدة ألسددباب أمدن األشددخاص و األمد -

 لقوانني التهيئة العمرانية.
 يف مجالة فقدان االستعماا الكلي أو اجلزئي للمبىن جراء مجادث استثنائي. -      
 اهلد . ايف مجالة اهلد  العمدي الكلي أو اجلزئي للمبىن ابتداء من تاري -      

                                                        
 .253و  252، املادة املرجع نفسه - 19
 ج.261ة، املادة قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثل - 20
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د  بشدددكوى مكتوبدددة ومجدددحي  حي دددل املكلدددف علدددأ هدددذه اإلعفددداءات أو التخفيضدددات اخلاصدددة عليددده أن يتقددد 
 للسنة املوالية للحادث علأ أكثر تقدير لتربير الطلب. 31/12لإلدارة اجلبائية بتاريا 

 لعقاري على الملكيات غير المبنيةالرسم ا :2
 ، وموضوعه هو:يؤسس الرسم العقاري علأ امللكيات غري املبنية سنويا كسابقه

 للتعمري؛ قابلةال و أ العمرانية القطاعات يف الكائنة األراضي - 

 الطلق؛ اهلواء يف واملناجم الرمل استخراج ومواقع احملاجر - 

 والسبخات؛ امللح مناجم - 

 .الفالمجية األراضي - 
وحي ددل هددذا  ،وولدة مبددالغ هددذا الرسددم خم  دة كليددا هلددذه األخددرية الديت يقددع علددأ تراهبددا هدذا امللددك

 املبنيددة مجسددب املدرت املربددع أو اهلكتددار الوامجددد مجسددب اجلبائيدة للملكيددات غددري اإلجياريددةاملنتدوج بضددرب القيمددة 
وعلدددأ عكدددس الرسدددم علدددأ امللكيدددات املبنيدددة دون امجتسددداب أي نسدددبة  ،احلالدددة باملسدددامجة اخلاضدددعة للضدددريبة

 لإلهتال .
كما أن امجتساب الرسم خيضع لدنفس ت دنيف البلدديات مجسدب املنداطق واملنداطق الفرعيدة املدذكورة 

 ختتلف مجسب القطاعات اليت تتواجد فيها امللك. كما تبينه اجلداوا أدناه. ريةاإلجياغري أن القيمة  ،اآنف
 حتدددو هدي األراضدي املعددة للبنداء و التندزه و الرتفيده، العمرانيـة: القطاعـات فـي الموجـودة األراضـي . 1

 التايل: النحو علأ مربع مرت لكل اجلبائية اإلجيارية القيمة
 الكائنة في القطاعات العمرانية األراضيالرسم على : 10الجدول رقم 

 تعيني األراضي املناطق

4 3 2 1 

دج 50 دج 90 دج 120 دج 150 أراضي معدة للبناء

دج 09 دج 16 دج 22 دج 27 مستعملة للنزهة و مجددائق للرتفيده و مالعدب أخرى  أراضي
ال تشكل ملحقات مللكيات مبنية.

 2002من قانون املالية  10و  09و، معدلة مبوجب املادتني 261ماثلة، املادة امل الرسو  و الضرائب املباشرة قانون :امل در

و  : التعمير المستقبلي وقطاع المتوسط المدى في للتعمير معدة قطاعات في الموجودة األراضي .2
 مرت لكل اجلبائية اإلجيارية القيمة حتدد، علأ املدى املستقبلي هي األراضي املعدة للبناء و التنزه و الرتفيه

 التايل: النحو علأ مربع
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 األراضي الموجودة في القطاعات القابلة للتعميرالرسم على  :11الجدول رقم 
 تعيني األراضي املناطق

4 3 2 1 

دج 17 دج 33 دج 44 دج 55  أراضي معدة للبناء

دج 07 دج 13 دج 17 دج 22 مسدتعملة للنزهددة و مجددائق للرتفيده و مالعددب أخدرى  أراضدي
 كل ملحقات مللكيات مبنية.ال تش

  2002من قانون املالية  10و  09و، معدلة مبوجب املادتني 261املماثلة، املادة  الرسو  و الضرائب املباشرة قانون :امل در

 القيمة حتدد الملح و السبخات: ومناجم الطلق، الهواء في والمناجم الحجارة، و مقالع المحاجر .3

 التايل: النحو علأ مربع مرت لكل اجلبائية اإلجيارية
 المحاجر، المرامل، المناجم والبحيرات المالحةالرسم على : 12الجدول رقم 

 1املنطقة  2املنطقة  3املنطقة  4املنطقة 

17 33 44 55 

  2002 من قانون املالية 10و  09و، معدلة مبوجب املادتني 261املماثلة، املادة  الرسو  و الضرائب املباشرة قانون :امل در
 

 

تتحدد القيمة اإلجيارية بالنسبة لألراضي الفالمجية باهلكتار وليس باملرت املربع مجسب الفالحية:  األراضي .4
 :21املناطق كالتايل

 األراضي الفالحيةالرسم على : 13الجدول رقم 
 األراضي             املسقية البور

 املناطق

دج 1.250 دج 7.500  أ

دج 937  ب دج 5.625

دج 497 دج 2.981  ج

دج 375  د

  2002من قانون املالية  10و  09، معدلة مبوجب املادتني و261املماثلة، املادة  الرسو  و الضرائب املباشرة قانون :امل در

 

                                                        
، 1989املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1988املؤرخ قي  88/33من القانون رقم  81و  80بالنسبة لألراضي الفالمجية: املناطق  ددة مبوجب املادتني  -  21

من القانون رقم  06ق الفرعية، و استنادا إىل املادة املتضمن ترتيب البلديات مجسب املناطق واملناط 1994ماي  24و ليس علأ القرار الوزاري املشرت  املؤرخ يف 
 و املتعلق بضبط كيفية استرالا األراضي الفالمجية التابعة لألمال  الوطنية و حتديد مجقوق املنتاني و واجبا م. 1987ديسمرب  08املؤرخ يف  87/19
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 ليفية حساب الرسم:
حبسددب قيمددة الرسددم بضددرب القيمددة اإلجياريددة اجلبائيددة مجسددب املنطقددة باملسددامجة الكليددة )مددرت مربددع/ 

 املعدا املخفت:هكتار( ب
  (مع) x ( ) x (ق إ ج)رع = 

 رع: الرسم العقاري.
 ق إ ج: القيمة اإلجيارية اجلبائية.
  : املسامجة )باهلكتار/ مرت مربع(.

 مع: املعدا املخفت.
( مددن قدانون الضددرائب املباشدرة علددأ ز161بالنسدبة للمعددا: قددد مجددد مددن طدرال املشددرع يف املدادة )

 يل:األمال  غري املبنية كالتا
 بالنسبة للملكيات غري املبينة الواقعة يف قطاع غري عمرا   05% 

 فتحدد نسبة الرسم كما يلي: بالنسبة لألراضي العمرانيةأما 
 .2  500عندما تكون مسامجة األرت أقل من أو تساوي  05% 

 .2  1000أو تساوي  2  500عندما تكون املسامجة أكثر من  % 07 

 .2  1000ضي عندما تفوق مسامجة األرا % 10 

 المجية.فبالنسبة لألرضي ال % 03 

 ومنه فقيمة الرسم علأ املمتلكات غري املبنية حتسب وفق:
 القيمة اإلجيارية اجلبائية مجسب املنطقة اليت تتواجد فيها البلدية. 
 املسامجة اإلوالية للملك )باملرت املربع أو اهلكتار بالنسبة لألراضي الزراعية(. 

 وص عليه.املعدا الضرييب املن  

 : 22اإلعفاءات
يعفأ من الرسم العقاري علأ امللكيات غري املبنية، ملكيات كدل مدن الدولدة، الواليدة والبلديدة وكدذا 
ملكيات املؤسسات العمومية العلمية والتعليمية أو تلك اليت خ  ت ألنشطة ذات نفع عدا  وغدري منتادة 

                                                        
 (.هد261قانون الضرائب املباشرة، الرسم علأ املمتلكات غري املبنية املادة ) -  22
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لواليدددات والبلددددديات ذات الطددددابع ال ددددناعي ملدددداخيل. غددددري أن هددددذا اإلعفددداء ال خيددددص ممتلكددددات الدولددددة، ا
 والتااري أي املنتاة ملداخيل.

تعفأ كدذلك مدن هدذه الرسدو  األراضدي الديت تشدرلها السدكة احلديديدة كمدا تعفدأ منده أيضدا أمدال  
 الوقف العمومي غري املبنية.

 ثلثا: رسم التطهير أو رسم رفع القمامات المنزلية
و هو من الضرائب املباشرة،  ،23 1967مبوجب قانون املالية لسنة  ريعقا الرسمأنش  هذا الرسم علأ غرار 

 قسم هذا الرسم إىل:ين
 رسم رفع القمامات. 
 رسم ت ريف املياه يف اجملاري. 

مجيدد  كددان نسددمة،  20.000عنددد ت سدديس الددرعني كانددا ملددزمني للبلددديات الدديت يزيددد عدددد سددكاهنا 
الدديت تتددوفر لددديها م ددلحة رفددع القمامددات و ة البلددديات هددذا األخددري يفددرت علددأ كددل امللكيددات املبنيددة لفائددد

 %02اجملهدزة بشدبكة قندوات صدرال امليداه القدذرة، وتقددر نسدبة هدذا الرسدم ب القاذورات املنزلية و كذا تلدك 

 من الدخل املفروت عليه الضريبة.
1994من قانون املاليدة لسدنة  26مت إلراء هذا الرسم مبوجب املادة 

و  مامدات املنزليدة.ليبقدأ فقدط رسدم الق  24
سددبب إلرددداء هددذا الرسدددم كددان ل دددعوبة حت دديله مدددن م دداحل مؤسسدددة توزيددع امليددداه وكثددرة النزاعدددات بددني هدددذه 

 املؤسسة والبلدية فيما خيص ت خر هذه األخرية يف دفع املستحقات اليت عليها لقاء استهال  املياه.
يات املبنية داخل إقليم البلدية الديت أما فيما خيص رفع القمامات املنزلية، فهو يفرت علأ كل امللك

 تتوفر علأ م لحة لرفع القمامات أو النفايات املنزلية ول احلها.
يؤسس هذا الرسم سنويا باسم مالك املبىن أو املستثمر الذي يشرل املبىن كمست جر، وتعفأ منه كل ملكية 

 أو مبىن ال يستفيد من م لحة رفع النفايات املنزلية.

                                                        
، اليت تنص علأ إلراء الضريبة العقارية القدمية و يؤسس مقابلها 28، املادة 1967، املتعلق بقانون املالية لسنة 1967جوان  02املؤرخ يف  67/83األمر رقم  - 23

 اخلاصة باجملاري، سبق ذكره. مج  ا مطابقة و املتمثلة يف الضريبة العقارية لألمال  املبنية، الضريبة اخلاصة باألقذار املنزلية و الضريبة
مكرر  264و  1مكرر 264، اليت ألرت املادتني 26، املادة 1994و املتعلق بقانون املالية لسنة  1993ديسمرب  29املؤرخ يف  93/18املرسو  التشريعي رقم  - 24
 ، و اخلاصتني بالرسم علأ ال ب يف اجملاري.2
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مددن قددانون الضددرائب املباشددرة والرسددو   2مكددرر  263هددذا الرسددم مبوجددب املددادة ولقددد مجدددد مبلددغ 
2000قددانون املاليددة لسدددنة فددق و و املماثلددة ومت تعديلدده مبوجددب قددوانني املاليدددة، 

أ النحدددو كددان الرسددم علدد   25
 ايل:الت

 2000: رسم التطهير وفق قانون المالية لسنة 14جدول رقم 

 لغ )دج(المب عدد سكان البلدية نوع البناء 
 375 نسمة 50.000أقل من   ل ذي استعماا سكين 01
 500 نسمة 50.000أكثر من   ل ذي استعماا سكين 02
 1.000 نسمة 50.000أقل من   ل )راري، غري راري، مجريف صناعي( 03
 1.250 نسمة 50.000أكثر من   ل )راري، غري راري، مجريف صناعي( 04

05 
، راري، مجريف ينتج  ل ذي استعماا صناعي

 فضالت أكثر من األصناال املذكورة
 5.000 -2.500 مهما كان عدد السكان

 4.000 -2.000 مهما كان عدد السكان أرات معدة للتخييم واملقطورات 06
 .15، املادة 2000، املتضمن قانون املالية لسنة 1999ديسمرب  23املؤرخ يف  99/11امل در: القانون رقم 

 ( علأ النحو التايل:2011مة الرسم مجاليا )قي تو أصبح
 2002: رسم التطهير وفق قانون المالية لسنة 15جدول رقم 

 .11، املادة 2002، املتضمن قانون املالية لسنة 2001 ديسمرب 22املؤرخ يف  01/21امل در: القانون رقم

ديات، علأ افرتات أن جل ما يالمجظ يف التشريع اجلديد هو عد  األخذ بعني االعتبار مجام البل
كما يالمجظ االرتفاع الكبري ملبلغ البلديات تتوفر علأ م لحة وع النفايات، من باب محاية ال حة العامة  

 الرسم.

                                                        
 .15، املادة 2000، املتضمن قانون املالية لسنة 1999 – 12 – 23املؤرخ يف  99/11القانون رقم  - 25

 المبلغ )دج( نوع البناء 
 1.000 - 500  ل ذي استعماا سكين 01
 10.000 - 1.000 ...راري، مجريفذي استعماا مهين،   ل 02
 20.000 - 5.000 أرت معدة للتخييم واملقطورات 03

.000 
04 

فضالت أكثر من األصناال  ينتج ل  ل ذي استعماا صناعي، راري، مجريف 
 100.000 -10.000 املذكورة
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 الشعيب اجمللس علأ مداولة بناء البلدي، الشعيب اجمللس رئيس من بقرار بلدية كل يف املطبقة الرسو  حتدد

الوصية، ما دا  أ ن ملشرع اجلزائري قد تر  جماال  ددا لت رال رئيس  السلطة رأي استطالع وبعد البلدي
 اجمللس الشعيب البلدي.

 :الرسم على رخص العقارات. رابعا
2000أنشئ الرسم علأ رخص العقارات مبوجب قانون املالية لسنة 

جمموعة من ، ويطبق علأ 26
 رخص البناء،  - الرخص والشهادات: 

 زئة والعمران، شهادات املطابقة، التا -   
 رخص تقسيم األراضي،  -   
 رخص اهلد . -   

2010املتعاقبة إىل غاية قانون املالية  املالية نيانو وقد ترريت معدالت هذه الرخص مبوجب ق
، مجي  27

 :كما يلي  مجسب قيمة البناية أو تبعا لعدد القطع األرضيةالرسو   مبالغ  منه 36مجددت املادة 
 يمة الرسم مجسب طبيعة البناية، وفق ما هو مبني يف اجلداوا أدناه:حتدد ق :رخصة البناء -1

 لبناءات ذات االستعمال السكني:: مبلغ الرسم على ا16جدول رقم 

 مبلدغ الرسم )د.ج( قيمدة البناية )د.ج(
 1.875 750.000 إىل غاية -
 3.125 1.000.000 إىل غاية -
 5.000 1.500.000 إىل غاية -
 15.000 2.000.000 إىل غاية -
 17.000 3.000.000 إىل غاية -
 25.000 5.000.000 إىل غاية -
 30.500 7.000.000 إىل غاية -
 36.000 10.000.000 إىل غاية -
 40.500 15.000.000 إىل غاية -
 45.000 20.000.000 إىل غاية -
 50.500 20.000.000 إىل غاية -

 .36، املادة 2010ملتعلق بقانون املالية لسنة ا 2009ديسمرب  30 املؤرخ يف 09/09امل در: القانون رقم 

                                                        
  رقم  القانون، مت تعديله مبوجب 55املادة  2000املتعلق بقانون املالية لسنة  1999ديسمرب  23املؤرخ يف  99/11أنش  هذا الرسم مبوجب القانون رقم  - 26

  جويلية  24  يف، املؤرخ 08/02، و املعدلة مبوجب القانون رقم 49، املادة 2006 لسنة  ليةملا ا  قانونملتضمن  ا و 2005 ديسمرب 31 يف خملؤر  ا 05/16

 .25، املادة 2008   لسنة  التكميلي  اليةملا  قانون تضمنملا و 2008
 .36املادة  2010املتعلق بقانون املالية لسنة  2009ديسمرب  30املؤرخ يف  09/09القانون رقم  - 27
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 لبنايات ذات االستعمال المزدوج السكني، تجاري خدمي:: مبلغ الرسم على ا17جدول رقم 

 مبلدغ الرسم )د.ج( قيمة البناية دج
 2.000  750.000 إىل غاية -
 3.400  1.000.000 إىل غاية -
 5.500  1.500.000 إىل غاية -
 16.000  2.000.000 إىل غاية -
 19.000  3.000.000 إىل غاية -
 28.000  5.000.000 إىل غاية -
 34.000  7.000.000 إىل غاية -
 40.000  10.000.000 إىل غاية -
 51.000  15.000.000 إىل غاية -
 60.000  20.000.000 إىل غاية -
 12.000  20.000.000 إىل غاية -

 .36، املادة 2010املتعلق بقانون املالية لسنة  2009ديسمرب  30املؤرخ يف  09/09القانون رقم  امل در:

 بناءات ذات االستعمال حرفي فالحيلا : مبلغ الرسم على18جدول رقم 
 مبلدغ الرسم )د.ج( قيمدة البناية )د.ج(

 1.875 750.000 إىل غاية -
 3.125 1.000.000 إىل غاية -
 5.000 1.500.000 إىل غاية -
 15.000 2.000.000 إىل غاية -
 17.000 3.000.000 إىل غاية -
 25.000 5.000.000 إىل غاية -
 30.500 7.000.000 إىل غاية -
 36.000 10.000.000 إىل غاية -
 40.500 15.000.000 إىل غاية -
 45.000 20.000.000 إىل غاية -
 50.500 20.000.000 إىل غاية -
 .36، املادة 2010املتعلق بقانون املالية لسنة  2009ديسمرب  30املؤرخ يف  09/09در: القانون رقم امل 

 الصناعي: مبلغ الرسم على البناءات ذات االستعمال 19جدول رقم 
 مبلغ الرسم )د.ج( قيمة البناء )د.ج(

 50.000  7.000.000 إىل غاية -
 60.000 10.000.000 إىل غاية -
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 70.000 15.000.000 ةإىل غاي -
 80.000 20.000.000 إىل غاية -
 90.000 25.000.000 إىل غاية -
 100.000 30.000.000 إىل غاية -
 110.000 50.000.000 إىل غاية -
 120.000 70.000.000 إىل غاية -
 130.000 100.000.000 إىل غاية -
 150.000 100.000.000 إىل غاية -

 .36، املادة 2010املتعلق بقانون املالية لسنة  2009ديسمرب  30املؤرخ يف  09/09م امل در: القانون رق

: خيضع تسليم هذه الشهادات للمعطيات املبنية يف اجلدوا أدناه، وحيدد مبلره عند .  شهادة المطابقة2
 تسليم شهادة املطابقة.

 مزدوج  استعمال  أو  سكني: رخص المطابقة على البناءات ذات االستعمال 20جدول رقم 

 مبلدغ الرسم )د.ج( قيمدة البناية )د.ج(
 1.000 750.000 إىل غاية -
 1.500 1.000.000 إىل غاية -
 1.750 1.500.000 إىل غاية -
 15.000 2.000.000 إىل غاية -
 2.200 3.000.000 إىل غاية -
 3.000 5.000.000 إىل غاية -
 4.000 7.000.000 إىل غاية -
 6.000 10.000.000 غايةإىل  -
 8.500 15.000.000 إىل غاية -
 9.000 20.000.000 إىل غاية -
 12.500 20.000.000 إىل غاية -

 .36، املادة 2010املتعلق بقانون املالية لسنة  2009ديسمرب  30املؤرخ يف  09/09امل در: القانون رقم 

 التجاري أو الصناعيمال : رخص المطابقة على البناءات ذات االستع21جدول رقم 
 التعريفة د.ج  قيمة البناية د.ج

 6.000  7.000.000 إىل غاية -
 6.500 10.000.000 إىل غاية -
 7.500 15.000.000 إىل غاية -
 8.500 20.000.000 إىل غاية -
 9.500 25.000.000 إىل غاية -
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 10.500 30.000.000 إىل غاية -
 11.500 50.000.000 إىل غاية -
 12.500 70.000.000 إىل غاية -
 15.000 100.000.000 إىل غاية -
 20.000 100.000.000 إىل غاية -

 .36، املادة 2010املتعلق بقانون املالية لسنة  2009ديسمرب  30املؤرخ يف  09/09امل در: القانون رقم 

 

 حتدد قيمة الرسم مجسب القطع: األراضي تجزئةرخصة . 3
 ألراضي ذات االستعمال السكني:خصة تجزئة على ا: ر 22جدول رقم 
 قيمة الرسم ) د.ج(  عدد القطع 

 2.000 قطع  10إىل  2من 
 50.000  50إىل  11من 
 70.000 150إىل  51من 
 100.000  250إىل  151من 

 200.000  250أكثر من 
 .25، املادة 2008   لسنة  التكميلي  اليةملا  انونق تضمنملا و 2008  جويلية  24  يف، املؤرخ 08/02القانون رقم امل در: 

 ذات االستعمال الصناعي والتجاري:   : رخصة تجزئة على األراضي 23جدول رقم 
 قيمة الرسم ) د.ج(  عدد القطع 

 6.000  5إىل  2من 
 12.000 10إىل  6من 

 30.000   10أكثر من 
 .25، املادة 2008   لسنة  التكميلي  اليةملا  قانون تضمنملا و 2008  ية جويل 24  يف، املؤرخ 08/02القانون رقم امل در: 

 رخصة الهدم:   . 4

من مسامجة التشب   28دج للمرت املربع 300حيدد مبلغ هذا الرسم عند تسليم رخ ة اهلد ، وحتدد قيمته بد 
 .29لهد لباألرضية لكل بناية معينة 

 شهادات التجزئة والعمران:  .5
 عند تسليم شهادات التازئة أو العمران. 30دج 2.000هذا الرسم بد حتدد تعريفة 

 و تعفأ من الرسو  اخلاص علأ رخص العقارات البنايات التالية: 
                                                        

 ، سبق ذكره.25، املادة 2008   لسنة  التكميلي  اليةملا  قانون تضمنملا و 2008  جويلية  24  يف، املؤرخ 08/02قم القانون ر معدلة مبوجب  - 28
 .2006املتعلقة باألمجكا  اجلبائية املتولدة عن قانون املالية لسنة  12/02/2006املؤرخة يف  98التعليمية الوزارية رقم   -29

 ، سبق ذكره.25، املادة 2008   لسنة  التكميلي  اليةملا  قانون تضمنملا و 2008  جويلية  24  يف، املؤرخ 08/02القانون رقم معدلة مبوجب  - 30
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البنايات اليت تنازها الدولة، اجلماعات احمللية، املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري واجلماعات   
 اإلنسا .ذات املنفعة العمومية واجلماعات ذات الطابع 

البنايات املهددة باالهنيار اليت يقرر هدمها رئيس اجمللس الشعيب البلدي وفق القوانني والتنظيمات السارية  -
 املفعوا.  

  م على اإلعالنات والصفائح المهنية:و الرس. خامسا
2000لقددد تولددد هددذا الرسددم أيضددا مددن أمجكددا  قددانون املاليددة لسددنة 

خ ددص لفائدددة البلددديات دون ، 31
اها، يؤسددس هددذا الرسددم علددأ اإلعالنددات وال ددفائح املهنيددة، باسددتثناء تلددك املتعلقددة بالدولددة واجلماعددات سددو 

 اإلقليمية واحلاملة للطابع اإلنسا .
 ويؤسس هذا الرسم علأ:

  العادية، املطبوعة أو احملفوظة باليد. قراو اإلعالنات علأ األ 
سواء مت حتويل هذا الورق و  يئته، إطالة بقائه، اإلعالنات اليت أدخلت فيها التاهيزات معينة، ق د  

أو كانت هذه إلعالنات مرطاة بزجاج أو مادة أخرى، أو من إل اقها قبل وضعها علأ قماش أو قطع 
  ."إعالنات علأ ورق جمهزة و  ميةهذه اإلعالنات بد " تسمأمعدنية، 

 .طبوعة أو املخطوطة علأ الورق، غري تلك املاإلعالنات املدهونة املعلقة يف األمكنة العمومية 

  .ما جلعل اإلعالن مرئيا يف النهار أو الليل اإلعالنات املضيئة املوضوعة فوق هيكل مبين أو ركيزة 

 ال فائح املهنية املخ  ة للتعريف بالنشاط ومكان ممارسته. 

ا هو مبني اإلعالنات املعروضة، كمومجام :وحيدد مبلغ هذا الرسم مجسب عدد اإلعالنات المعروضة. 1
                  .يف اجلدوا

 اإلعالنات المعروضةمبلغ الرسم على : 24جدول رقم 

 تعيين اإلعالنات   مبلغ الرسم )دج(

 ( اإلعالنات على الورق العادي، مطبوعة أو مخططة باليد1

 احلام يقل أو يساوي وامجد مرت مربع - 20

 احلام أكرب من وامجد مرت مربع - 30

 نات على ورق مجهزة أو محمية:( اإلعال2

                                                        
 ، سبق ذكره.55املادة  2000املتعلق بقانون املالية لسنة  1999ديسمرب  23املؤرخ يف  99/11القانون رقم  - 31



 

 

24 

 احلام يقل أو يساوي وامجد مرت مربع  - 40

 احلام أكرب من وامجد مرت مربع - 80
 .56، املادة 2000، املتضمن قانون املالية لسنة 1999ديسمرب  23املؤرخ يف  99/11القانون  رقم امل در: 

لفدرتات السدنوية مجسدب مجادم اإلعدالن  حيدد مبلغ هذا الرسدم مجسدب ا :اإلعالنات والصفائح المهنية. 2
    كما هو مبني أدناه:

 اإلعالنات و الصفائح المدهونةمبلغ الرسم على : 25جدول رقم 

 تعيين اإلعالنات والصفائح المهنية مبلغ الرسم )دج(

 المدهونة: تاإلعالنا –( 1

 احلام يقل أو يساوي وامجد مرت مربع - 100

 احلام أكرب مرت مربع  - 150

 اإلعالنات المضيئة: – (2

 احلام باملرت املربع أو جزء من املرت املربع - 200

 الصفائح المهنية: –( 3

 احلام يقل أو يساوي ن ف مرت مربع - 500

 مسامجته أكرب من ن ف مرت مربع - 750
 .56املادة ، 2000، املتضمن قانون املالية لسنة 1999ديسمرب  23املؤرخ يف  99/11امل در: القانون  رقم 

 :الرسم التسديد
يسدد الرسم اخلاص علأ اإلعالنات يف الشهر الذي تبدأ فيه كل فرتة سنوية، كما يدفع مسبقا يف 

( يومددا ابتددداء مددن يددو  تشددريلها بالنسددبة لإلعالنددات املضدديئة املوضددوعة مجددديثا،  60اجددل أق دداه سددتني يومددا )
 ويف نفس اآلجاا بالنسبة لالستحقاقات السنوية.

 س الرسم حتت ثالثة أعاء:ويؤس
 اإلعالنات علأ الورق العادي املطبوعة أو املخطوطة باليد. اسم الفاعل:حتت  -

 اإلعالنات علأ الورق اجملهزة أو املضيئة.

بالنسددبة للمنشدددورات اخلارجيدددة مددن آالت الطباعدددة عنددددما يكددون أصدددحاب هدددذه  حتت اسم الطابع: -
 طبوع.اإلعالنات غري معنيني من طرال النص امل

 لسبب وضع اإلعالنات يف مكان عمومي مرطأ. حتت اسم الناشر: -
 حتت اسم من يف فائدته وضع اإلعالن أو مقاوا للنشر بالنسبة لإلعالنات املضيئة واملدهونة. -

 :اإلعفاءات
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 ت احمللية واحلاملة للطابع اإلنسا .ايعفأ من هذا الرسم كل اإلعالنات املتعلقة بالدولة واجلماع
 قوبات:الع

( متميزين. ويتعدرت صدامجب 02يضاعف الرسم بالنسبة لكل إعالن يتضمن أكثر من إعالنانني )
 50اإلعالنات علأ الدورق العدادي، املطبوعدة أو املخطوطدة باليدد واإلعالندات اجملهدزة أو احملميدة، لررامدة مدن 

 دج عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم مسبقا. 250إىل 
ل اإلعالنات اليت مل ختضع هلذا الرسم، فضال علأ ذلك تطبق علدأ مل دقي اإلعدالن كما متزق ك

مددن قدانون العقوبدات( ويعاقدب أيضددا ب دفة تضدامنية بدنفس الررامددة  459عقوبدات قانونيدة )احملدددة يف املدادة 
 املذكورة أعاله، طابع اإلعالن املخالف وصامجب اإلعالن.

ات ب ددفة تضددامنية بالنسددبة لإلعالنددات املدهونددة ضددد فضددال عددن ذلددك، يتددابع دفددع الرسددم والعقوبدد
 األشخاص الذين مت ل ق اإلعالنات يف فائد م ومقاوا النشر.

  سادسا. رسم اإلقامة:
1967نون البلدي لسنة القامبوجب ت سس هذا الرسم 

منده علدأ أنده  262نص املدادة تد،  مجي  32
قامة، و يفرت الرسم علأ األشخاص غدرب "يسوغ للبلدية امل نفة أن تؤسس رعا خ وصيا يدعأ رسم اإل

 املقيمني يف البلدية و غري احلائزين ملسكن فيها. و حتدد تعريفة رسم اإلقامة من قبل اجمللس الشعيب البلدي.
1998قدانون املاليدة لسدنة   بعدد إعدادة ت سيسده، مبوجدبمل يتم حت يل هدذا الرسدم إال

ليوضدح  ، 33
بل اجمللس الشعيب البلدي دون قيد، و كذا البلديات املعنية من ق يفرتكيفية حت يل هذا الرسم الذي كان 

  هبذا رسم خاص.
  البلديات المعينة بهذا الرسم:

، مجيدد  إشددارة إىل العناصددر الدديت جيددب أن 34البلددديات املعنيددة هبددذا الرسددم بددني املشددرع اجلزائددريلقددد 
، فلقدد مجدددت ا حت ديل هدذا الرسدمتتوفر عليها البلديات مجحي يتسىن هلا أن تدرج ضدمن تلدك الديت بامكاهند

  املادة الثانية من هذا القانون جمموعتني من امليزات:
 إما علأ جمموعة من املناظر الطبيعية الناذرة أو املناظر اخلالبة، 

 .إما علأ امتيازات حبكم املوقع اجلررايف أو املناخي أو اهليدرو معد  

                                                        
 ، سبق ذكره.262لقانون البلدي، املادة ، املتضمن ا1967يناير  18املؤرخ يف  67/24األمر رقم  - 32
 .66إىل  59، املواد من 1998، املتعلق بقانون املالية لسنة 1997ديسمرب  31املؤرخ يف  97/02قانون رقم  - 33
 .05، املتعلق بت نيف البلديات أو التامعات البلدية يف  طات م نفة، املادة 1998نوفمرب  23املؤرخ يف  98/370املرسو  رقم  - 34



 

 

26 

  لبلدية اليت تتوفر علأ:البلديات أو التامعات ا حل ر  5و ت يت املادة 
 املعطيات السيامجية. 
 املعطيات املناخية. 

 املعطيات اهليدرو معدنية. 

 املعطيات االستحمامية. 

 املعطيات املختلطة. 

ولقد مجدد اجلدوا املرفق هبذا املرسو  كل البلديات أو التامعات البلدية املعنية هبذا الرسم، 
)جمموعة بلديات اهلقار  بلدية من والية تامنرست رمعات 03و  1541بلدية من أصل  273وعددها 

املركزي و تتكون من مخسة بلديات، جمموعة بلديات تادكلت و تتكون من ثالثة بلديات و جمموعة 
48والية من أصل  45بلديات تاسلي اجلنويب و تتكون من بلديتني(، علأ مستوى 

35. 
 مبلغ الرسم: 

بلره لتقدير اجمللس الشعيب البلدي، غري أنه و عندما أسس هذا الرسم تركت عملية حتديد م
دج للشخص الوامجد  20دج و  10د مبلغ الرسم ما بني يدحت من 1998مبوجب أمجكا  قانون املالية لسنة 

 .(61)املادة  دج عن األسرة 50ال يتعدى ، حبي  يف اليو 
دج  30دج و  20بني  مبلغ الرسم ما لي بح، 2006قانون املالية  مث أعيد تعديل هذا الرسم مبوجب

دج عن األسرة، كما أضاال رسو  خاصة بالفنادق  60للشخص الوامجد يف اليو ، حبي  ال يتعدى 
 .امل نفة عن كل شخص و عن كل يو  

2008جب قانون املالية التكميلي لسنة و مبو 
دج  60دج و  50أصبح مبلغ الرسم علأ اإلقامة ما بني   36

، أما ما خيص الفنادق امل نفة فمبلغ دج عن األسرة 100يتعدى للشخص الوامجد يف اليو ، حبي  ال 
 الرسم هو كالتايل:

 

 

 

 

 

                                                        
 املتعلق بت نيف البلديات أو التامعات البلدية يف احملطات م نفة، اجلدوا امللحق باملرسو . 23/11/1998املؤرخ يف  370/ 98املرسو  التنفيذي رقم  -  35
من قانون املالية التكميلي  26ادة مث مبوجب امل 2006من القانون املالية لسنة  48، عدلت مبوجب املادة 1998من قانون املالية لسنة  66إىل  59املواد من  - 36
 . 2008لسنة 
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 : رسم اإلقامة على الفنادق المصنفة 26الجدول رقم 

 .26، املادة 2008و قانون املالية التكميلي لسنة  48، املادة 1998قانون املالية لسنة امل در: 

 ليفية تحصيل الرسم:
 يل رسدم اإلقامدة. مجيد  علأ كيفية حت املعدا 1998من قانون املالية لسنة  61لقد ن ت املادة 

علأ البلديات املعينة الت ويت علأ هذا الرسم يف جلسة علنيدة يدتم مبوجبهدا حتديدد املبلدغ عدن الفدرد الوامجدد 
وعن األسدرة يف اليدو  الوامجدد، ويتعدني علدأ السدلطة الوصدية امل دادقة علدأ املداولدة، هدذه األخدرية الديت متكدن 

 ل هذا الرسم.القابت البلدي من التحر  القانو  لتح ي
 لررالين لمؤجر  قطري عن رسمال حي لاملعدا علأ أنه  1998من قانون املالية  65كما ن ت املادة 

 السوامل أو عدنيةملا ياهاملب نيعاجلملا إلسكان ستعملةامل قراتامل مالكي و الفنادق أصحاب و روشةملفا

 .البلدية خزينة نيمأ لدى مسؤوليتهمت حت و طرفهم من دفوعةملا و البلدية يف قيمنيملا
 يعفأ من دفع رسم اإلقامة كل من:

 األشخاص املستفيدين من كفالة الضمان االجتماعي،
 األشخاص املعوقني مجركيا،

 اجملاهدين معطويب مجرب التحرير
 أرامل الشهداء و اجملاهدين

 سابعا: رسم الحفالت
ت أفدرامل موسديقية ذات الإقليمهدا مجفد علدأنقددي لفائددة البلدديات الديت ينضدم  هو عبارة عن مبلغ

 ة لقاء مج وله علأ ترخيص من قبل األمن احمللي.البلدي أمني خزينةيدفعه املكلف املعين إىل  طابع عائلي،
1966 سس هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة ت

 ، و كانت قيمته عند الت سيس:37
                                                        

 .107إىل  105، املواد من 1966املتضمنة قانون املالية لسنة  1965ديسمرب  31املؤرخ يف  65/320األمر رقم  - 37

 الفنادق المصنفة
 مبلغ التعريفة عن لل شخص/اليوم   )دج(

 2008قانون المالية  2006قانون المالية 
 200 50 ( جنو 03الفنادق من صنف ثالثة )

 400 150 ( جنو 04الفنادق من صنف أربعة )

 600 200 ( جنو 05الفنادق من صنف مخسة )
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 نسمة، 10.000دج بالنسبة للبلديات األقل من   25 
 ديات األخرى.دج بالنسبة للبل 50 

2001و مبوجب قانون املالية لسنة 
 :لي بح عدا مبلغ الرسم علأ احلفالت  38

 دج عن كل يو  عندما ال تتعدى مدة احلفل الساعة السابعة مساءا. 800دج إىل  500من  
 دج عن كل يو  إذا امتدت مدة احلفل إىل ما بعد الساعة السابعة مساءا. 1500إىل  1000من  

 ريفات مبوجب قرار رئيس اجمللس الشعيب البلدي بعد مداولة اجمللس وموافقة السلطة الوصية.وحتدد هذه التع

 :(الذبحالصحي على اللحوم )رسم رسم الثامنا. 
1970ت سس هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسدنة 

يددخل هدذا الرسدم ضدمن الضدرائب والرسدو  39
ي  يفرت علدأ كدل كيلدوغرا  مدن اللحدم ال دايف للحيواندات حب غري املباشرة والذي يعود كليا مليزانية البلدية.

و  املذبومجة )إبل، أغنا ، ماعز، بقر، خيوا(. وحي ل هذا الرسم لفائدة البلدية اليت متتلك م دلحة للدذبح.
 :من قانون الضرائب غري املباشرة بدقة احليوانات املعنية 446ددت املادة مجلقد 
 والعري الفحل، واألتان واحلمار والعري البرلةو  والبرل والفر  احل ان : اخليليات -

 والف يل، والناقة اجلمل : اجلمليات -

 ال رري والعالة، والعال والعال والبقرة الفحل والثور املخ ي الثور : البقريات -

 الرضيع، واخلروال واخلروال والنعاة والض ن الفحل الكبش : الض نيات -

 .واجلدي واملاعز التيس : العنزيات -
احليدوا  فقدط، و ال يرتتدب علدأ  أو البشدري لالسدتهال  املخ دص اللحدم علدأ إال الرسدم هدذا  ال يرتتدب

 املذبومجة. للحيوانات ال ايف اللحم وزن علأ الرسم احليوانات املريضة. كما يفرت
 :الصحي على اللحومرسم المبلغ 

ت سيسه عند  "رسم الذبحد "، عي بعلأ غرار الرسو  األخرى رسم عدة تعديالتهذا ال لقد عرال
، مجي  أنه مل 40 2007مث ترري اعه إىل "الرسم ال حي علأ اللحو " مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 

دج للكيلددوغرا  وفددق قددانون املاليددة  10 مجدددود إىلمددن اللحددم كيلددوغرا  عددن كددل   41دج 0.30 يكددن يتعدددى 

                                                        
 .36، املادة 2001، املتضمن قانون املالية لسنة 2000ديسمرب  23املؤرخ يف  2000/06قانون رقم  - 38
 110، املادة 1970ّ، املتضمن قانون املالية لسنة 1969ديسمرب  30املؤرخ يف  69/107األمر رقم - 39
 . 05، املادة 2007، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2007جويلية  24املؤرخ يف  07/07األمر رقم  - 40
 .446رة، املادة ، املتضمن قانون الضرائب غري املباش1976ديسمرب  09، املؤرخ يف 76/104األمر رقم  - 41
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2009لسددنة 
ازجددة أو املددربدة أو اجملمدددة أو املطبوخددة أو علددأ اللحددو  الطرسددم ال، وعليدده أصددبحت تعريفددة 42

 بالشكل التايل:اململحة، أو امل نعة من احليوانات التالية: واخليوا، اإلبل، املاعز، الرنم، البقر 
 الصحي على اللحومرسم المراحل تطور : 27الجدول رقم 

قانون 
 المالية

 المادة
مبلغ الرسم 
 )دج/للغ(

 لعائدة لصندوق الصحة الحيوانيةالحصة ا الحصة العائدة للبلديات

 النسبة املبلغ )دج/كلغ( النسبة املبلغ )دج/كلغ(

1970 110 0,30   0,30   100,00% 0,00   0,00% 

1980 63 1,00   1,00   100,00% 0,00   0,00% 

1984 87 1,50   1,50   100,00% 0,00   0,00% 

1990 83 2,00   2,00   100,00% 0,00   0,00% 

1994 89 3,00   2,50   83,33% 0,50   16,67% 

1995 61 3,50   2,50   71,43% 1,00   28,57% 

1997 58 5,00   3,50   70,00% 1,50   30,00% 

2009 21 10,00   8,50   85,00% 1,50   15,00% 

 ، بت رال.2009انون املالية التكميلي لسنة و ق 1997، 1995, 1994، 1990، 1984, 1980، 1970املالية: قوانني واد ملرميع : امل در

"صدندوق  302-070 دج لفائددة صدندوق التخ ديص اخلداص رقدم 10دج من أصل  1.50خي يص مبلغ 
 43محاية ال حة احليوانية"

 مراقبة حتت تذاكر أو وصوالت بلديون بواسطة مندوبون به يقو  ذبحال رسم حت يل : إنرسمالتحصيل 

 امل احل لدى أو املذبح يف ء سوا ،الالزمة التحقيقات للقيا   ميع مؤهلون هم الذين الضرائب أعوان

 قد حي ل هذا الرسم لفائدة ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية يف مجالة: و، البلدية
 إذا أسس هذا الرسم علأ عاتق مؤسسة التربيد والتخزين غري التابعة للبلدية. 
 اجلمار .إذا مت حت يل هذا الرسم من قبل إدارة  

                                                        
ديسمرب  30املؤرخ يف  69/107من قانون الضرائب غري املباشرة و اخلاصة مببلغ الرسم علأ الذبح مبوجب قوانني املالية السيما: األمر رقم 452مت تعديل املادة  - 42

. قانون 63، املادة 1980، املتعلق بقانون املالية لسنة 1979ديسمرب  31املؤرخ يف  79/09.األمر رقم 110، املادة 1970ّ، املتضمن قانون املالية لسنة 1969
، املتضمن قانون املالية 1989ديسمرب  31املؤرخ يف  89/26. قانون رقم 87، املادة 1984، املتضمن قانون املالية لسنة 1983ديسمرب  18املؤرخ يف  83/19رقم 
 31املؤرخ يف  94/03. قانون رقم 89، املادة 1994، املتضمن قانون املالية لسنة 1993ديسمرب  29املؤرخ يف  93/18. قانون رقم 83، املادة 1990لسنة 

.  56، املادة 1997، املتضمن قانون املالية لسنة 1996ديسمرب  30املؤرخ يف  96/31. قانون رقم 61، املادة 1995، املتضمن قانون املالية لسنة 1994ديسمرب 
 .21، املادة 2009 لسنة التكميلي اليةملا قانون املتضمن ، 2009 جويلية  2 يف مؤرخ 01 - 09 رقم أمر

، املادة 2009لسنة  التكميلي املالية قانون املتضمن ، 2009 جويلية  2 يف مؤرخ 01 - 09 رقم مرمن قانون الضرائب غري املباشرة )املعدلة باأل 452املادة  -  43
21..) 
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ني احلددالتني يعددود إيددراد هددذا الرسددم ال ددندوق املشددرت  للاماعددات احملليددة والدديت تعيددد اتأي أندده يف هدد
  .توزيعه علأ البلديات

 ميزانية خارج يقيد مجساب يف الرسم وتدرج مج يلة تستوىف مشرت  بلدي مذبح يف الذبح يتم عندما

 البلديات هذه بني التوزيع يتم .املعنية البلديات بني مافي توزع لكي مذبح هذا تراهبا علأ يوجد اليت البلدية

 هنا  تكن مل وإن .وجدت إن بينها، فيما املربمة االتفاقيات عليها يف املن وص اخلاصة للكيفيات تبعا

 الرسم مج يلة ن ف فان بلديات، عدة الواقع خيد  يف مذبح يف الذبح يتم عندما و صرحية اتفاقيات

 خارج يقيد يف مجساب يدرج و فيستوىف الباقي الن ف أما املذكور، مذبح لكمت للبلدية اليت خي ص

 .ذا ا البلدية هذه ميزانية

 املشرتكة للماالس نظرا للمداوالت يتخد الوايل من قرار مبوجب يقرر الذكر السابقة التدابري تطبيق إن

 املذبح ب ن بالفعل واضحا كان اإذ و اجملالس تلك التفاهم بني عد  مجالة يف و املعنية، البلدية الشعبية

 اقرتامل علأ الوايل بناء من قرار مبوجب تطبيقها ميكن إليها املشار التوزيع كيفية فان البلديات اجملاورة خيد 

44الدائرة رئيس
. 

 تاسعا: الرسم السنوي على السكن
 مرامجل: 03بدهذا الرسم نشاء مر إ

1997الية لسنة أنش  هذا الرسم مبوجب قانون امل المرحلة األولى:
 واليدة، و كان أوا األمدر خيدص فقدط 45

ملؤسسة  همهمة حت يل  تاجلزائر فقط، يستحق علأ كل احملالت ذات الطابع السكين أو املهين، كما أسند
"سونلراز"، ضمن الوصوالت اخلاصة بتح يل مستحقا ا الدورية، غري أن هدذا الرسدم ال  الكهرباء و الراز

، 302-088ة الوالية بل أنشد  مبوجدب هدذا القدانون صدندوق خت ديص خداص رقدم يذهب مباشرة إىل ميزاني
، مجيدد  مباددرد حت دديله الدددوري 46املعنددون بددد"ال ندوق اخلدداص باعددادة  يئددة احلضددرية العقاريددة لواليددة اجلزائددر"

 أشهر( من قبل شركة سونلراز، تقو  هذه األخرية بتحويله علأ ال ندوق املذكور أعاله. 03)كل 
 حيدد مبلغ الرسم السنوي علأ السكن كما يلي:سم: مبلغ الر 

 دج بالنسبة للمحالت ذات الطابع السكين 300 
                                                        

 ، سبق ذكره64، املادة 1980، املتضمن قانون املالية لسنة 1979ديسمرب  31املؤرخ يف  79/09قانون رقم  - 44
 .70، ملادة 1997، املتعلق بقانون املايل لسنة 1996ديسمرب  30، املؤرخ يف  96/31ينظر األمر  - 45
علأ النشاط املهين املستحق لفائدة من الرسم  %5، مجي  يدرج ضمن إيرادات هذا ال ندوق كل من رسم السكن، إضافة إىل نسبة 130املرجع نفسه، املادة  - 46

أو املعنويني، اإلعانات احملتملة اليت اجلائر و بلديا ا، و كدا املسامهة السنوية للمال  املستفيدين من أشراا إعادة التهيئة، املسامهات اإلدارية لكل األشخاص الطبيعيني 
 تقدمها الدولة و اجلماعات احمللية و أخريا اهلبات و الوصايا.
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 دج بالنسبة للمحالت ذات الطابع املهين 1.200 

شراا الضرورية إلعادة التهيئة و رديد األجزاء املشدرتكة مدن احلضدرية لترطية األ مستحقات هذا الرسمتنفق 
ترطيددة لاا تددرميم شددبكات صددرال امليدداه املسددتعملة و ميدداه األمطددار، كمددا تنفددق العقاريددة لواليددة اجلزائددر، أشددر

 رهيزات اخلدمات املتعلقة باسترالا املبا  و صيانتها. اتت ليح
تر  القانون مجرية اختيار املبا  املعنية باعادة التهيئة و املبالغ إىل سلطة وايل والية اجلزائر، عدن طريدق قدرار  و

ليلرددي تسدمية "ال ددندوق اخلداص باعددادة  1999مث جداء قددانون املاليدة لسدنة  جددراءات.حيددد فيده كددل هدذه اإل
 يئددة احلضدددرية العقاريددة لواليدددة اجلزائددر" بدددد "ال ددندوق اخلددداص باعددادة  يئدددة احلضددرية العقاريدددة حملافظددة اجلزائدددر 

1997ة ، مبوجب قانون املالية لسنكربىن املدن الاحملافظات عوضا عمنط الكربى"، بعد اعتماد 
47. 

هبددال زيدادة مجادم امل دادر املاليددة، ملثدل هدذه املددن ذات الكثافدة السدكانية املعدربة، مددن  أمجددث هدذا الرسدم
 جهة، و كذا أمهيتها اإلسرتاتياية كعاصمة، جيب أن تظهر بزي كربيات املدن لرتقأ إىل م افها.

 03، مجيدد  مت إحلاقدده بددد 1999ن سددنة تبدددأ املرمجلددة الثانيددة العتمدداد هددذا الرسددم انطالقددا مدد المرحلــة الثانيــة:

، غدري أهندا بقيدت علدأ وضدعيتها  افظدة اجلزائدر الكدربىغدرار  لدأعواليات أخرى، قسدنطينة، عنابدة و وهدران 
، اسدتنادا إىل 2000، هذا النظا  الذي مت إبطاله حبلوا سدنة 48ات افظ الدستورية كواليات، و مل ترق إىل

 .49دستورية هذا اإلجراء قرار اجمللس الدستوري، الذي رأى عد 
كما أنش  لكدل مدن هدذه الواليدات مجسدابات خاصدة، أيدن يدتم رميدع مجواصدل هدذا الرسدم لكدل واليدة علدأ 

و علدأ شداكلة اجلزائدر العاصدمة، بددا واضدحا أن هدذا الرسدم أريدد بده تعزيدز امل دادر املاليدة للمددن  .50مجددى
ين، كمدا أهندا واجهدة الدولدة و قبلدة الدزوار مدن الكربى، ذات االمجتياجات الضدخمة و املتعدددة يف جدل امليداد

 سيامل و غريهم.
                                                        

، املتعلق بالقانون 1997ماي  31املؤرخ يف  97/15، املتعلق بالتنظيم اإلقليمي لوالية اجلزائر، األمر رقم 1997ماي  31املؤرخ يف  98/14ينظر األمر رقم  - 47
 02، املؤرخ يف 97/292ملرسو  الرئاسي رقم األساسي اخلاص مبحافظة اجلزائر الكربى و الذي مت مبوجبه  تعديل تسمية والية اجلزائر مبحافظة اجلزائر الكربى، و كذا ا

، 1999، املتعلق بقانون املالية لسنة 1998املؤرخ يف  ديسمرب  98/12،املتعلق بتحديد التنظيم اإلداري حملافظة اجلزائر الكربى. و أخريا القانون رقم 1997أوت 
 .82و  44املادتني 

، املتعلق بادارة والية اجلزائر و البلديات التابعة هلا. و كذا املرسو  الرئاسي رقم 2000، املؤرخ يف أوا مار  2000/01مت إلراء نظا  احملافظات مبوجب األمر رقم  - 48
،املتعلق بتحديد التنظيم اإلداري حملافظة اجلزائر 1997أوت  02، املؤرخ يف 292/ 97، املتعلق بتعديل املرسو  الرئاسي رقم 2000مار   01، املؤرخ يف 2000/45

اإلقليمية للدولة هي البلدية و الوالية، البلدية هي  تعلأ أن "اجلماعا 15ربى، و الذي مبوجبه مت إلراء نظا  احملافظات الذي يتناىف مع الدستور الذي ينص يف مادته الك
 اجلماعة القاعدية" و ال يدرج نظا  احملافظات يف أي من مواده.

، احملدد للقانون 1997ماي  31املؤرخ يف  97/15، املتعلق مبدى دستورية األمر رقم 2000فرباير  27يف  ، املؤرخ2000/ق.أ/  د/02ينظر القرار رقم  - 49
 األساسي اخلاص حملافظة اجلزائر الكربى.

 يص خاص مجسابات  خت يص خاص: احلساب خت 03، مت فتح 1999، املتعلق بقانون املالية لسنة 1998املؤرخ يف  ديسمرب  98/12مبوجب القانون رقم  - 50
 302-099، مجساب خت يص خاص رقم 84لفائدة والية عنابة، املادة  302-098، مجساب خت يص خاص رقم 83لفائدة والية وهران، املادة  302-097رقم 

 .85لفائدة والية قسنطينة، املادة 
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دج للمحدل  1.200دج للمحدل ذو الطدابع السدكين و  300أبقأ القانون اجلديد علأ نفس مبدالغ الرسدم )
، و نفدس امل دادر ملختلدف ال دناديق،  ذو الطابع املهين(، كما أبقدأ نفدس طريقدة التح ديل لشدركة سدونلراز

يقدة اسدتخدا  مدداخيل ال ددندوق، غدال أن قدانون املاليدة أضداال شديء جديدد فيمددا كمدا أبقدأ علدأ نفدس طر 
خيص املكلفني بالرسم، مجي  استثىن ذوي الددخوا الضدعيفة الدذين يقطندون األمجيداء احملرومدة، و حتددد هدذه 

 الشرائح عن طريق مداولة اجمللس الشعيب الوالئي، بناءا علأ اقرتامل من اجمللس الشعيب البلدي.
ـــة المرحلـــة 2003مبوجدددب قدددانون املاليدددة لسدددنة  : متالثالث

تعمددديم نطددداق الرسدددم السدددنوي علدددأ السدددكن علدددأ كدددل  51

مقر الدوائر و كذا جمموعدة بلدديات واليدة اجلزائدر، عنابدة، قسدنطينة و وهدران دون البلدديات الباقيدة  البلديات
رسددم علددأ كددل احملددالت يسددتحق هددذا ال و .فة إىل بلددديات الواليددات املددذكورةباإلضددا ،520أي مددا جمموعدده 

 ، كما كان من قبل.ذات الطابع السكين أو املهين
 منذ نش ته مجي  بقي يف مجدود:السكن مبلغ الرسم السنوي علأ مل يترري  مبلغ الرسم:

 دج بالنسبة للمحالت ذات الطابع السكين 300 

 دج بالنسبة للمحالت ذات الطابع املهين 1.200 

الضرائب و الرسو  اليت حت ل لدى م احل الضرائب، حي دل هدذا : علأ خالال غريه من ليفية التحصيل
الرسم من الشركة الوطنية للكهرباء و الراز "سونلراز" عن طريق الفاتورة اليت ت درها هذه األخرية، مجسب 

 . و يدفع مجاصل هذا الرسم كليا للبلديات دورية الدفع.
ل مددن ثلدد  بلددديات الددوطن و الدديت " بددل أقدد1541املالمجددظ أن هددذا الرسددم ال يعددين كددل البلددديات "

عن البقيدة، غدري أن مج ديلة هدذا ، و بالتايل تتميز هذه األخرية بدخل إضايف تتمثل يف البلديات مقر الدوائر
: "يددددفع نددداتج هدددذا الرسدددم إىل بدددالرغم مدددن صدددرامجة الدددنص ال تدددذهب مباشدددرة مليزانيدددة هدددذه البلددددياتالرسدددم 

االعتبدددار إلعدددادة اخلددداص  ندوق الص، و املسدددمأ بدددد"صدددندوق خت ددديص خدددا بدددل أنشددد  ألجلددده البلدددديات"،
 .52"العقارية لبلديات الواليةلحظرية ل

                                                        
 سبق ذكره، 123، املادة 2003، املتضمن قانون املالية 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/11قانون رقم  - 51
، علأ أن مجاصل هذا الرسم خي ص للبلديات، غري أن كيفية تطبيق هذه املادة جاءت خبالال ذلك، مجي  2003من قانون املالية لسنة  67لقد ن ت املادة  - 52

 ندوق " املعنون بال302-114"من نفس قانون املالية أن مج يلة هذا الرسم أضحت من ن يب صندوق التخ يص اخلاص الذي حيمل رقم  123ن ت املادة 
 ندوق اخلاص إلعادة االعتبار المجسابات خت يص خاص، ختص كل من  04اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية العقارية لبلديات الوالية، كما مت مبوجب هذا القانون قفل 

 ندوق اخلاص إلعادة ال، 302-097العقارية لوالية وهران رقم  ندوق اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية ال، 302-088للحظرية العقارية حملافظة اجلزائر الكربى رقم 
 .124، املادة 302-099 ندوق اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية العقارية لوالية قسنطينة رقم الو  302-098االعتبار للحظرية العقارية لوالية عنابة رقم 
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عد  التخ يص، فان  كذلك علأ خالال اإليرادات اليت حيكمها مبدأ: تخصيص الرسم على السكن
إلعادة االعتبار و رديد األجزاء املشرتكة للحظرية العقارية للوالية، كما مج يلة هذا الرسم خت ص 

، مجسب ما نص عليه قانون املالية  ص لرتميم و صيانة رهيزات امل احل املتعلقة باسترالا البناياتخت
. 53سابهذا احل نفقات و إيرادات قائمة ديدلتح 2007سنة  مشرت  ريوزا، مث تبعه قرار 2003لسنة 

ماعات احمللية، فزيادة علأ رسم السكن أضاال املشرع كايراد لل ندوق اإلعانات احملتملة للدولة أو اجل
 اهلبات و الوصايا، و كذا املسامهات الطوعية لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني.

 :تنفق خم  ات هذا ال ندوق علأو 

 العقارية للحظرية شرتكةملا األجزاء رديد و االعتبار إلعادة الضرورية األعماا بعنوان دفوعةملا  اريفملا. 1
 :تضمنةملا و للوالية

 شرتكةملا لألجزاء االعتبار إعادة و التاديد ب عماا اخلاصة اخلربات و الّدراساتب تعلقةملا  اريفملا -
 ؛للوالية العقارية للحظرية

 و باجلدران اخلاص الرتميم نفقات كذا و شرتكةملا األجزاء كل و السالمل ألقفاص الدائمة ال يانة -
 الكهرباء و الراز و ياهملا قنوات و داخنملا رؤو  و الشرفات و الواجهات و الكتامة و األسطح و السقف

 كل و البهو و السالمل أقفاص و السالمل و األمطار مياه صرال قنوات و ال حي ال رال قنوات و
 ؛فقط بىنملا خلدمة ص ةلمخا األماكن

 و تللشرفا االرتكاز أعمدة و الدرابيز بدهن تعّلقةملا تلك فيها امب الواجهات ب يانة تعّلقةملا النفقات -
 ؛النوافذ

 الدهن نفقات ذلك يف امب العامة شرتكةملا لألجزاء تنتمي اليت احملالت  يئة و برتميم اخلاصة النفقات -
 ؛شرتكةملا لألجزاء اإلنارة أجهزة ت ليح و وضع نفقات -

 ؛ال حية األقبية و األقبية ت ليح و برتميم تعّلقةملا النفقات -

 . سطحاتملا و اهلياكل تدعيم ب شراا تعّلقةملا النفقات استثنائياو  -
 البنايات باسترالا رتبطةملا اخلدمات رهيزات صيانة و االعتبار إعادة أعماا بعنوان دفوعةملا  اريفملا. 2
 .هبا يتعلق ما كل و للم اعد اجلزئي أو الكامل الت ليح أشراا يف تمثلةملا و

 ".سونلراز" ؤسسةمل ستحقةملا سامهةملا. 3
                                                        

اّلذي عنوانه "ال ندوق 114-302 د لقائمة إيرادات و نفقات مجساب التخ يص اخلاص رقم احملدّ  2007مار   04شرت  مؤرّخ يف املوزاري القرار ينظر ال - 53
 .اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية العقارية لبلديات الوالية
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ديوان الرتقية و التسيري العقاري لكل واليات الوطن، حبكم إىل هذه األشراا خمتلف لقد أسندت  
كمددا   خت ددص الددديوان يف مثددل هددذه األشددراا، و ذلددك مبوجددب اتفاقيددات ثنائيددة بددني هددذا اجلهدداز و الواليددة.

ود أسدددندت خمتلدددف هدددذه األشدددراا مدددن قبدددل ديدددوان الرتقيدددة و التسددديري العقددداري إىل مقددداولني  ليدددني وفدددق عقددد
الددربامج، مجسددب قددانون ال ددفقات العموميددة. وفددق خمطددط سددنوي للتدددخل يعددد باشددرتا  الواليددة مددع كددل مددن 

 متويدل مدن لالسدتفادة . واالعتبدار باعدادة عنيّدةملا البنايدات قائمدة قرار وجبمب الوايل حيّددو  البلدية و الدائرة.
 شددكل أي أو مجددي وعيددة، مبددىن مسددري، بنايددة وعيددة يف أنفسددهم تنظدديمني شددرتكملاني الكملددا علددأ، ال ددندوق

 . آخر

، احلساب هذا نشاطات متابعة و تسيري يف ساعدتهمب مكّلفة جلنة ين بكما أنه علأ الوايل أن 
 بد: اخل وص علأ، الّلانة هذه تكّلفو 

 نيةعملا البنايات انتقاء مقاييس وضع ؛التدخل أولويات حتديد ؛االعتبار باعادة عنيةملا البنايات وضعية ضبط
 و متابعتها و االعتبار إعادة عملياتا تقو  ؛االعتبار باعادة عنيةملا البنايات قائمة إعداد ؛االعتبار باعادة
 . مراقبتها

 الذي السنوات متعدد أو سنوي عمل برنامج موضوع االعتبار باعادة عنيةملا البنايات تكون أن جيبكما 
 .اإلجناز آجاا كذا و سطرةملا األهداال و العمليات تكاليف فيه حتدد

، مجي  يعترب الوايل املتخ ص إقليميا اآلمر الرئيسي ب رال هذا احلساب :اآلمر بصرف هذا الحساب
، هذا التخ يص مجساب ب رال اآلمرين علأو  .54 يفتح مجساب هذا ال ندوق لدى أمني خزينة الوالية

 وزارة و احمللية اجلماعات و الداخلية وزارة من كل إىل للتنفيذ السنوية احل يلة كذا و العمل برنامجا تقد
 .55مالية سنة كل هناية ، يفاليةملا

، ليتوسع 1997من خالا هذا العرت املخت ر يظهر تطور هذا الرسم، و الذي خص والية وامجدة سنة 
 علأ مجدود كل البلديات مقر الدوائر، مجي  ال يستبعد تعميمه علأ كل البلديات مستقبال.

توزيع مج يلة هذا الرسم علأ مستوى البلديات، أدرجنا هذا املثاا علأ بلدية  و كمثاا توضيحي لكيفية
مليون دينار من قبل شركة الكهرباء و الراز، و اليت مت  95، مجي  مت حت يل قرابة 2011تلمسان لسنة 

                                                        
نه "ال ندوق الذي عنوا 302-114، احملدد لكيفيات تسيري مجساب التخ يص اخلاص رقم 2005أوت  20، املؤرخ يف 05/305ينظر املرسو  التنفيذي رقم  - 54

 اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية العقارية لبلديات الوالية".
 عنوانه اّلذي 114-302 رقم خلاصا التخ يص مجسابا تقو  و متابعة كيفياتل ّدد، احمل2007 ر ما 04 يف ؤرّخامل شرت امل وزاريال رارينظر أيضا الق - 55
 ."الوالية لدياتلب العقارية للحظرية االعتبار إلعادة اخلاص ال ندوق"
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 08، اخلاص بوالية تلمسان، و مت توزيعها علأ 302-114رميعها يف مجساب التخ يص اخلاص رقم 

 ساكن، مجسب ما هو موضح يف اجلدوا أدناه. 3.482تفيد منها دوائر ليس
 2011بيان توزيع حاصل الرسم السنوي على السكن لوالية تلمسان لسنة : 28جدول رقم 

 األشغالطبيعة  )دج( المبالغ المخصصة عدد السكنات عدد الحضائر الدوائر

 ل رال ال حيصيانة أقفاص السالمل و قنوات ا 13,641,346.02 1,149 7 تلمسان

 صيانة أقفاص السالمل و قنوات ال رال ال حي 15,445,262.96 323 2 من ورة

 صيانة أقفاص السالمل و قنوات ال رال ال حي 6,749,643.03 314 2 ندرومة

 صيانة أقفاص السالمل و قنوات ال رال ال حي 18,939,003.04 536 2 غزوات

 مل و قنوات ال رال ال حيصيانة أقفاص السال 27,248,807.19 751 4 مرنية

 صيانة أقفاص السالمل 4,287,704.00 149 1 سبدو

 صيانة أقفاص السالمل 5,733,747.47 116 1 أوالد ميمون

 صيانة أقفاص السالمل 2,876,427.50 144 1 الرمشي

 94,921,941.21 3,482 20 اجملموع
 

 م لحة ال يانة، بيان تقد  أشراا إعادة االعتبار للحظرية العقارية لوالية تلمسان، وثيقة داخلية، بت رال  لوالية تلمسان، ديوان الرتقية و التسيري العقاريامل در: 

علدددأ كافدددة دوائدددر واليدددة  2011مج ددديلة هدددذا الرسدددم مل تدددوزع خدددالا سدددنة يالمجدددظ مدددن خدددالا اجلددددوا أن 
علددأ تلددك  دائددرة، فخددالا هددذه السددنة وقددع االختيددار 20دوائددر فقددط مددن أصددل  8تلمسددان، مجيدد  خ ددت 
، رمبا قد يرجع ذلك إىل قلة املبلغ احمل ل، و مقابل ما ميكن القيدا  بده مدن أشدراا املذكورة يف اجلدوا أعاله

جلملددة مجضددائر الواليددة، كمددا جيددب التنويدده إىل البنايددات املعنيددة هبددذه األشددراا هددي تلددك العقددارات الدديت قددا  
 ي فحسب دون احلضرية ب كملها.باجنازها أو ميتلكها ديوان الرتقية و التسيري العقار 

 لجماعات المحلية مع غيرها:فيها ا تشترك  : الموارد الجبائية التيالثانيالفرع 
إضددافة إىل خمتلددف املددوارد اجلبائيددة الدديت تسددتفيد منهددا اجلماعددات احملليددة دون سددواها، هنالددك أيضددا 

هددا بنسددب معينددة مددع غريهددا مددن ضددرائب و رسددو  أخددرى تسددتفيد منهددا اجلماعددات احملليددة غددري أهنددا تشددرت  في
 فيما يلي:هذه األجهزة العمومية كالدولة و بعت صناديق التخ يص اخلاص. و تتمثل املوارد اجلبائية 
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 الضريبة على الممتلكات.أوال
قددد أنشدد ت مبوجددب قددانون املاليددة  وسددو  املماثلددة، يددنظم هددذه الضددريبة قددانون الضددرائب املباشددرة والر 

1993لسددنة 
وهددي ضددريبة مباشددرة تفددرت  ،ريبة التضددامنية علددأ األمددال  العقاريددةضددتعويضددا للو جدداءت ، 56

 سنويا علأ أصحاب األمال  اليت تتااوز أمالكهم ن يبا معينا يتحدد ضمن قانون املالية السنوي.
 تفرت هذه الضريبة علأ: األشخاص المعنيين بالضريبة:

، مهما كانت أمالكهم داخل األشخاص الطبيعيني الذي يوجد مقرهم اجلبائي باجلزائر 
 الوطن أو خارجه.

املوجودة  ألمالكهمعلأ األشخاص الطبيعيني الذين ليس هلم مقر جبائي باجلزائر بالنسبة  
 باجلزائر.

 والقديم واحلقدوق األمدال  جملمدوع املتمثلدة تؤسدس الضدريبة علدأ قيمدة ال دافية  تأسـي  الضـريبة:

 :57امل رمجني مبمتلكا م و املتمثلة يفأعاله،  ذكورونامل األشخاص ميتلكها اليت للضريبة اخلاضعة

 ؛ املبنية وغري املبنية العقارية األمال  -

 العقارية؛ العينية احلقوق -

 : مثل املنقولة األمواا  -

 سم 2000 أسطوانتها سعة تفوق اليت اخلاصة السيارات *
 سم 2200 و (بنزين)3

 ؛(أويل غاز)3

 سم 250 يفوق ر   سعة ذات النارية الدراجات *
3

 

 ؛ النزهة وسفن اليخوت *

 النزهة؛ طائرات *

 ؛ السباق خيوا *

 دج 500.000 قيمتها تفوق اليت الفنية اللومجات و التحف*
 منهدا الديت تتشدكل والقديم واحلقدوق األمدال  جممدوع علدأ منفدردة ب دفة للضدريبة املتزوجدة املدرأة كمدا ختضدع

58أمالكها
. 

 :59ريبةتعفأ من هذه الض اإلعفاءات:

                                                        
 .30، املادة 1993، املتضمن قانون املالية 1993يناير  19املؤرخ يف  01/93املرسو  التشريعي رقم  - 56
 ، يبق ذكره.15، املادة 2006، املتضمن قانون املالية لسنة 2005ديسمرب  31، املؤرخ يف 05/16القانون رقم  - 57
 ، سبق ذكره.2، الفقرة 275لة، املادة قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماث - 58
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 الريوع أو التعويضات عن األضرار اجلسدية. 
األمال  الضرورية ملزاولة املهن ال ناعية، التاارية، احلرفية، الفالمجية أو املهن احلرة وكذا  

 مج ص أسهم الشركات.

 الريوع املرعلة النارة عن نشاط مهين.  

قيمتهددا التااريددة ويف مجالددة تعددذر تقدددر العقددارات مهمددا كانددت طبيعتهددا ب نســبة الضــريبة وليفيــة توزيعهــا: 
 حتديد هذه القيمة، فسوال حيددها القانون.

قدروت املؤسسدات املاليدة، لردرت البنداء أو لردرت كغري أن الديون الديت تددخل يف قيمدة ممتلكدات املكلفدني،  
 عند مجساب أو حتديد األسا  اجلبائي. عقارات وكذا الديون املرهونة تنز شراء ال

ل افية اخلاضعة للضريبة و معدال ا تعديال جديددا مندذ نشد ته و ذلدك مبوجدب قدانون و لقد عرفت القيمة ا
 التايل:مجسب اجلدوا حتدد نسب الضريبة  و، 2006املالية لسنة 

 

 

 : نسب الضريبة على الممتلكات29جدول رقم 
 النسبة الخاضعة للضريبة لألمالك القيمة الصافية

دج 50.000.000 منأقل  0.00 % 

دج 100.000.000دج إىل  50.000.000من  0.25 % 

دج 200.000.000دج إىل  100.000.001من  0.50 % 

دج 300.000.000دج إىل  200.000.001من  0.75 % 

دج 400.000.000دج إىل  300.000.001من  1.00 % 

دج 400.000.000أكثر من  1.50 % 

 .05، املادة 2013املتضمن قانون املالية لسنة  ،2012ديسمرب  26، املؤرخ يف 12/12  القانون رقم :امل در

و  6.000.000تدرتاومل مدا بدني  1993كاندت القيمدة ال دافية اخلاضدعة للضدريبة مبوجدب قدانون املاليدة   مجي 
 .% 5و  % 0نسبة، ما بني  11موزعة علأ  60.000.000
و بقيدت دون  1993ة قدانون املاليدة لسدن هامجددد كمدا يدوزع مجاصدل الضدريبة علدأ األمدال : توزيع الضـريبة

 كما يلي: 60تعديل

                                                                                                                                                                   
 ، سبق ذكره.281إىل  278املرجع نفسه، املواد من  - 59

 ، سبق ذكره.32، املادة 2003، املتضمن قانون املالية 1993يناير  19املؤرخ يف  01/93املرسو  التشريعي رقم  - 60
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 إىل ميزانية الدولة. % 60 
 إىل ميزانية البلديات. % 20 

( لعنددوان ال ددندوق الددوطين 307 – 050إىل مجسدداب التخ دديص اخلدداص رقددم ) % 20 
 للسكن.

و لدديس هلددا أي أثددر ضددمن إيددرادات ميزانيددات اجلماعددات  تكدداد تكددون منعدمددةإال أن إيددرادات هددذه الضددريبة 
 .، كما سوال يتضح المجقاال أثر له يف امليدانموجودة يف إطار قانو  إذن ، فهي ةاحمللي

 ثانيا. الضريبة على الدخل اإلجمالي 
و الذي أقر التحوا  1989اليت أعقبت اعتماد دستور  السياسية هذه الضريبة تبعا لإلصالمجات أنش ت

1991حنو اقت اد السوق، و لقد ت سست مبوجب قانون املالية لسنة 
، غري أن مج يلة هذه الضريبة 61

البلدية من التوزيع  استفادت 2008كانت خم  ة كليا مليزانية الدولة، و مبوجب قانون املالية لسنة املباشرة  
 .62اجلديد

 يوجد الذين األشخاص مداخلهم كافة علأ الدخل، لضريبة خيضع : للضريبة الخاضعون األشخاص

 منتفعني به، أو له، مالكني ب فتهم مسكن لديهم يتوفر الذين أي األشخاص يف اجلزائر تكليفهم موطن

 باتفاقات أو ومجيد، باتفاق عليه إما تفقا قد األخرية احلالة هذه يف اإلجيار يكون عندما له، مست جرين أو

 ؛األقل علأ وامجدة سنة مد ا متواصلة لفرتة متتالية
 تكليفهم موطن الذين يوجد ألشخاصا جزائري، م در من عائدا م علأ الدخل لضريبة وخيضع -

 ؛ اجلزائر خارج

 ال؛ أجراء أ  أكانوا سواء باجلزائر مهنيا نشاطا ميارسون الذين األشخاص -
 البلد يف هذا خيضعون ال والذين أجنيب بلد يف مبها  يكلفون أو وظائفهم الذين ميارسون الدولة أعوان -

 ؛دخلهم جمموع علأ شخ ية لضريبة

                                                        
 . 38، املادة 1991الية لسنة ، املتضمن قانون امل1990ديسمرب  31، املؤرخ يف 90/36القانون رقم  - 61
مكرر من قانون الضرائب  42، و اليت تنش  املادة 02، املادة 2008  سنةل التكميلي اليةملا قانون مناملتض 2008 يليةو ج 24 يف مؤرخ 02/08 رقم أمر - 62

 املباشرة و الرسو  املماثلة و اليت متكن البلدية من االستفادة من الضريبة علأ الدخل.
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 جنسية من األشخاص ال، اجلزائر أ  يف تكليفهم موطن أكان سواء الدخل ريبةلض كذلك خيضع -

اجلزائر  إىل عليها الضريبة فرت حيوا مداخيل أو أربامل اجلزائر علأ يف يتح لون الذين أجنبية، أو جزائرية
 63أخرى. بلدان مع عقدها مت جبائية اتفاقية مبقتضأ

 يعفأ من هذه الضريبة:و 
 اجلبائي لإلخضاع األدىن عن احلد يقل أو ال ايف السنوي اإلوايل دخلهم اوييس الذين األشخاص -

 . اإلوايل علأ الدخل الضريبة جدوا يف عليه املن وص

 اليت البلدان متنح عندما أجنبية من جنسية القن ليون واألعوان والقناصل الدبلوماسيون واألعوان السفراء -

 64اجلزائريني. والقن ليني بلوماسينيلألعوان الد االمتيازات نفس ميثلوهنا
 ة:التالي لألصناال ال افية املداخيل جمموع تت سس الضريبة علأ الدخل اإلوايل علأ  تأسي  الضريبة:

 الفالمجية؛ املستثمرات عائدات التاارية؛ غري املهن أربامل واحلرفية؛ والتاارية، ال ناعية، األربامل -
 واألجور املرتبات املنقولة؛ األمواا رؤو  عائدات املبنية؛ وغري املبنية تامللكيا إجيار من احملققة اإليرادات

.العمرية و الريوع واملعاشات
65 

 : نسب الضريبة على الدخل30جدول رقم 

 الضريبة نسبة ج(.للضريبة )د الخاضع الدخل قسط
 0 %0 120.000 يتااوز  ال

 20 % 360.000 إىل  120.001 من 

 30 % 1.440.000 إىل   360.001 من

 35 % 1.440.000 من  أكثر

 .104امل در: قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة 
 718.200دج إىل  25.200تددرتاومل مددا بددني  1991 إنشددائها سددنةكانددت األقسدداط اخلاضددعة للضددريبة عنددد 

 .% 70إىل  % 0نسبة ت اعدية من  12دج موزعة علأ 
 حصة البلدية

                                                        
 04و  03نون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادتني قا - 63
 ، سبق ذكره.05، املادة  املرجع نفسه - 64
 .، سبق ذكره01قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة  - 65
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، أصبح للبلدية مورد إضايف يتمثل يف توزيع مج يلة الضريبة بني 2008املالية التكميلي لسنة مبوجب قانون 
 صفة، غري أن مج ة هذه األخرية من صنف الريوع العقارية فقط و اليت تتمثل يف:االدولة و البلدية من

 ال ناعية أو التاارية تاحملال كل إجيار وكذا منها، أجزاء أو املبنية العقارات إجيار عن النارة املداخيل -

 أو فالمجية مستثمرة أو مجرفية أو رارية أو صناعية مؤسسة أربامل يف مدرجة تكن مل إذا بعتادها، اجملهزة غري

 حتديد يف ك سا  املعتمد اإلوايل الدخل حتديد يف العارية عقد عن النارة تلك وكذا رارية غري مهنة

 ؛ العقارية داخيلامل صنف يف اإلوايل، الدخل علأ الضريبة

 مبا اأنواعه مبختلف املبنية غري أمال  إجيار عن النارة اإليرادات العقارية الريوع صنف يف كذلك تدرج -

 ؛ الفالمجية األراضي فيها

 الدخل علأ للضريبة سكين، استعماا ذات عقارية ألمال  املد  اإلجيار من املت تية املداخيل ختضع -

 ختفيت، يف احلق دون اإلوايل اإلجيار مبلغ علأ تطبيقها يتم الضريبة، من  ررة ، % 07 بنسبة اإلوايل

 66.اإلوايل الدخل علأ الضريبة من الطلبة لفائدة يتم الذي اإلجيار يعفأ و
 للبلدية. % 50مليزانية الدولة و  % 50فح يلة هذه الريوع العقارية توزع بني الدولة و البلدية، 

 الضريبة تنمو باستمرار. و لقد بدأت مج يلة هذه

 . الضريبة الجزافية الوحيدةثالثا
2007مبوجب قانون املالية لسنة تعترب هذه الضريبة مجديثة املنش ، مجي  أهنا ت سست 

 النظا   ل حتل ،67

الرسم  وكذا املضافة القيمة علأ والرسم اإلوايل الدخل علأ الضريبة تعوت و علأ الدخل للضريبة اجلزايف
 .املهين طالنشا علأ

 الومجيدة: اجلزافية الضريبة لنظا  خيضعللضريبة:  الخاضعون األشخاص

 رقم يتااوز عندما ال األشياء، و البضائع بيع يف الرئيسية رار م تتمثل الذين الطبيعيون األشخاص -أ

68دج 5.000.000 السنوي أعماهلم
 ؛ 

 و ال ناعية لفئة األربامل التابعة اخلدمات ت دية) األخرى األنشطة ميارسون الذين الطبيعيون األشخاص -ب
  ؛202دج 5.000.000 السنوي أعماهلم رقم ال يتااوز عندما (التاارية

 الومجيد العمليات التالية: اجلزافية الضريبة نظا  من تستثىن

                                                        
 ، سبق ذكره.42قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة  - 66
 .02، املادة 2007، املتضمن قانون املالية لسنة 2006ديسمرب  26يف  املؤرخ 06/24قانون رقم  - 67
 .5.000.000لي بح  2010، و مت تعديلها مبوجب قانون املالية 3.000.000بد  2007مجدد رقم األعماا عند ت سيس هذه الضريبة سنة  - 68
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 ؛ باجلملة البيع عمليات  -

 املعتمدون؛ الوكالء هبا يقو  اليت البيع عمليات  -

 د؛الوقو   طات موزعو  -

 الت دير؛ بعمليات يقومون الذين بالضريبة املكلفون  -

 التنظيم يف املن وص عليه اإلعفاء من مستفيدة ملؤسسات البيع بعمليات يقومون الذين األشخاص  -

 من الرسم؛ باإلعفاء الشراء نظا  من تستفيد ملؤسسات و باحملروقات املتعلق

 أنواعها؛ والتسليات مبختلف األلعاب و العروت نظموم وكذا شاهبهم وما األمال  ورار الفرازون  -

 الثمينة. املعادن ورار ال ناع  -
 و ليفية توزيها معدالت الضريبة

 يلي: كما الومجيدة، اجلزافية الضريبة معدا حيدد
 عند الت سيس؛ % 6الفقرة "أ"، بعدما كانت هذه النسبة   يف املذكورة لألنشطة بالنسبة  %5 -

 .69الفقرة "ب" يف املذكورة األخرى لألنشطة بالنسبة  %12 -

 .70 2009 يناير واأ من ابتداء هذا النظا  األمجكا  مفعوا يسري

 :يلي كما اجلزافية الومجيدة الضريبة ناتج ويوزع
 : توزيع حصيلة الضريبة الجزافية الوحيدة31جدول رقم 

 التوزيع
ال ندوق املشرت   الوالية البلدية الدولة قوانني املالية

 ج  
 غرال التاارة 
 و ال ناعة

الررفة الوطنية لل ناعة 
 التقليدية و احلرال

 الررفة ال ناعة 
 التقليدية و املهن

 / / %5 %5 %40 %50 2007ق م 
/ 

 

ق م ت 

2008 
48.50% 40% 5% 5% 1% / 0.50% 

ق م ت 

2009 
48.50% 40% 5% 5% 1% 0.02% 0.48% 

 2009و  2008 يت املالية التكميلية لسنو قوانني 2007امل در:قانون املالية لسنة 

 . الرسم على القيمة المضافةرابعا
إن هددذا الرسددم ذو املردوديددة العاليددة، يعتددرب أهددم م دددر جبددائي لكددل الدددوا، وخي ددص كليددا مليزانيددة 

 .71الدولة

                                                        
69

 ، سبق ذكره.04مكرر  282سو  املماثلة، املادة وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب املباشرة و الر  - 
 ، سبق ذكره.10، املادة 2008  سنةل التكميلي اليةملا قانون مناملتض 2008 يليةو ج 24 يف مؤرخ 02/08 رقم أمر - 70

71  -  GRABA Hachemi  « : Les ressources fiscales des collectivités locales » ENAG/ Editions, Alger 

2000. P 23. 
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يف حبثنا هذا، سوال لن ندقق يف تفاصيل الرسم علدأ القيمدة املضدافة وذلدك لسدبب احلادم الكبدري 
ن الذي حيكمه، ومن ذلك كان ومجده موضوع للعديد من الدراسات قبدل وبعدد تنبيده مدن قبدل املشدرع للقانو 

 .اجلماعات احملليةاجلزائري ومنه سوال نكتف بتلخيص ما يهمنا ما دا  أنه م در من م ادر متويل 
 نشأة الرسم على القيمة المضافة:

و بالتدايل  1989 لسدنةاد الدستور اجلديد الذي جاء إثر اعتمأنش  هذا الرسم إثر اإلصالمل اجلبائي 
1991املرتكز علأ االقت اد احلدر، و لقدد أمجددث هدذا الرسدم مبوجدب قدانون املاليدة لسدنة جاء رسيدا للنهج السياسي 

72 ،
جاء تعويضا ورميعا للرسم الومجيد اإلوايل علأ اإلنتاج والرسم الومجيد اإلوايل علأ ت دية اخلدمات. ومن 

 دت إىل اعتماد هذا الرسم، هنالك أهداال داخلية وأخرى خارجية.األهداال اليت أ

 على المستوى الداخلي:
توسديع ميدددان التطبيددق: فباإلضددافة إىل مجقدل تطبيددق الرسددم الومجيددد اإلودايل علددأ اإلنتدداج )منتددوج،  

 امقددداولو األشدددراا، مسدددتوردون ...( ومجقدددل تطبيدددق الرسدددم اإلودددايل علدددأ ت ديدددة اخلددددمات )مدددؤدو 
مددة املضددافة ين ددب أيضددا علددأ جددزء مددن قطدداع التوزيددع يالنقددل ...( إن الرسددم علددأ القاخلدددمات، 

 ورارة اجلملة والتازئة.
تبسط عملية احلسدم: إن نظدا  الرسدم علدأ القيمدة املضدافة ميدنح للخاضدعني هلدذه الضدريبة إمكانيدة  

 عليهم.مجسم مبلغ الرسم الذي خضعت له عناصر التكلفة من مبلغ الرسم اإلوايل املستحق 

بدالرغم مددن أن نظدا  الرسددم الومجيدد اإلوددايل علددأ اإلنتداج كددان يسدمح بعمليددة احلسدم، إال أندده كددان 
 يستثىن القطاع اإلداري والتااري بينما النظا  اجلديد يضم هذين القطاعني.

مة املضافة قابل لالسرتجاع فيما خيدص العمليدات املتعلقدة بد داء يإضافة إىل هذا فان الرسم علأ الق
فضدال عدن هدذا ، الدذي كدان غائبدا يف النظدا  السدابقخلدمات املرتبطة بالنشاط اخلاضع هلذا الرسم، الشديء ا

 فان احلد من عملية اإلعفاءات قضأ علأ إشكالية استقرار أثر الرسم الرتاكمي.
 10يف نظدددا  الرسدددم الومجيدددد اإلودددايل علدددأ اإلنتددداج كاندددت تعتمدددد  :و األعبددداء تقلددديص املعددددالت 

، ونظدا  الرسدم الومجيدد % 80النسبة اخل وصية  إىل % 07النسبة املخفضة  منيبدأ ، معدالت
 % 50إىل لدبعت الت ميندات   % 02معددالت مدن  08اإلوايل علأ ت دية اخلدمات اعتمددت 

  .لبعت العروت
                                                        

"يؤسس رسم علأ القيمة املضافة و رسم علأ عمليات  65، املادة 1991، املتضمن قانون املالية لسنة 1990ديسمرب  31املؤرخ يف  90/36القانون رقم   - 72
 البنو  و الت مينات".
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النسب ت عب مهمة إدارة هذا الرسدم خاصدة و أن البحد  عدن احلددود بدني هدذه النسدب  ةإن كثر 
إىل جاندب ثقدل النظدا  و املتمثدل يف أنده يف بعدت احلداالت ي دعب إدرا  احلددود الديت ، 73االيس سهل املند

تف ددل الددرعني، كمثدداا علددأ ذلددك، أشددراا الوضددع و أعمدداا املقاولددة فددان األوىل ختضددع للرسددم علددأ ت ديددة 
بنسدبة ، دون مجق اخل دم، أمدا الثانيدة فتخضدع للرسدم الومجيدد اإلودايل عندد اإلنتداج % 08اخلدمات بنسبة 

 .74مع مجق اخل م % 10
 ، مجيد الرسدم علدأ القيمدة املضدافة عندد اعتمداد قدانونفكل هذه السلبيات من املفرتت أن ختتفدي 

04 أصبح عدد املعدالت
 :(1992)ابتداء من السنة اليت اعتمد فيها  75

: يطبددق هددذا املعدددا علددأ املنتاددات واملددواد الرذائيددة واألشددياء  % 07املعدددا املددنخفت اخلدداص:  
 األعماا األساسية وذات الطابع االجتماعي.و 
ويطبدق علدأ املنتادات واألمدواا واألشدراا واخلددمات الديت تقدد  فوائدد  % 13املعدا املنخفت:  

 متميزة تنعكس علأ اخلطة االقت ادية واالجتماعية والثقافية.

 .علأ كل العمليات األخرى اليت ال تدخل ضمن املعدلني السابقني % 21املعدا العادي:  

 يطبق علأ السلع واخلدمات ذات ال فة الكمالية. % 40املعدا املضاعف:  

 :76اعتمدت ثالثة معدالت واملتمثلة يف 1997مث مبوجب قانون املالية لسنة 
 .% 07 :املعدا املخفت اخلاص 
 .% 14  :املعدا املخفت 

 .% 21  :املعدا العادي 

 .% 07 املعدا املخفت: - : 77عدد النسب إىل قل ت 2001ومبوجب القانون املالية 
 .% 17  املعدا العادي: -

 : تطور معدالت الرسم على القيمة المضافة32جدول رقم 

 قوانين المالية
 المعدالت

 املضاعف العادي املخفت العادي املخفت اخلاص

                                                        
 .09املديرية العامة للضرائب:"قانون الرسم علأ القيمة املضافة"، ص  - 73
 ، سبق ذكره12ب:"قانون الرسم علأ القيمة املضافة"، ص: املديرية العامة للضرائ - 74
. ولقد مت يف هذا القانون تف يل كل 24و  23، 22، 21املواد:  1992، املتضمن قانون املالية لسنة  1991ديسمرب  18املؤرخ يف  91/25القانون رقم  - 75

 نسبة و األنشطة املخت ة هبا.
 .51و 50، 49، عدلت مبوجب املواد 1997املتضمن قانون املالية لسنة  1996ديسمرب  30املؤرخ يف  96/31أمر رقم  - 76
 "املعدا املخفت" و اإلبقاء علأ معدلني فقط. 22، مجي  مت إلراء املادة 2001املتضمن قانون املالية  2000ديسمرب  23املؤرخ يف  2000/06قانون رقم  - 77
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1992 07 % 13 % 21 % 40 % 
1997 07 % 14 % 21 % / 
2001 / 07 % 17 % / 

 .2001و  1997، 1992 املالية لسنوات امل در: رميع لقوانني

كمدددا يهددددال اعتمددداد الرسدددم علدددأ القيمدددة املضدددافة علدددأ املسدددتوى الدددداخلي إىل إلرددداء اإلعفددداءات 
وتوسيع مجقل اخلاضعني للضريبة، وكذا تبسيط اإلجدراءات اجلبائيدة، إضدافة إىل ختفديت تكلفدة االسدتثمارات 

 وحتفيز النمو االقت ادي.
 جي:أما على المستوى الخار 

 سعأ إىل حتقيق ولة من األهداال نذكر منها:يأن اعتماد هذا النظا  
حتفيددز منافسددة املؤسسددات اجلزائريددة يف األسددواق اخلارجيددة عدددن طريددق إلردداء العددبء اجلبددائي الدديت تتحملددده  

 املنتوجات اجلزائرية عند الت دير.
ن هدذا الرسدم اعتمدد مدن طدرال إمجدداث تالمجدم بدني الضدرائب غدري املباشدرة علدأ املسدتوى املرداريب علمدا أ 

 .1992ليعتمد يف اجلزائر ابتداءا من أفريل  1988ويف تونس سنة  1986املررب يف سنة 

 الخاضعين للرسم: 
لقد مجدد قانون الرسم علأ القمية املضافة جمموعة كبرية من اخلاضعني للضريبة حبي  استثىن أربعدة 

مددر بقطدداع البيددع بالتازئددة، القطدداع الفالمجددي، املهددن قطاعددات ختددرج عددن نطدداق تطبيددق هددذا الرسددم ويتعلددق األ
احلددرة، والنشدداطات اخلاضددعة للضددريبة النوعيددة غددري املباشددرة، واسددتثىن القطدداع البنكددي والتدد مني حبيدد  كانددت 

TOBAتفددرت عليدده ضددريبة متشدداهبة تسددمأ الرسددم علددأ العمليددات البنكيددة والت مينيددة 
مث ألريددت مبوجددب  78

 .79لرسم علأ القيمة املضافةل تخضع هي أيضال ،1995قانون املالية لسنة 
وعلددأ أسددا  عددد  إمكانيددة مج ددر كددل اخلاضددعني للضددريبة باملخت ددر املفيددد فضددلنا إدراج املسددتثنني 

 منها علأ أسا  أن القائمة تطوا وليس الررت البح  يف هذا امليدان.
 
 
 

                                                        
"يؤسس رسم علأ القيمة املضافة و رسم علأ عمليات البنو   65، املادة 1991ملتضمن قانون املالية لسنة ، ا1990ديسمرب  31املؤرخ يف  90/36القانون رقم   78

 و الت مينات"، سبق ذكره.
 .50، املادة 1995، املتضمن قانون املالية لسنة 1994ديسمرب  31املؤرخ يف  94/03ينظر األمر رقم  - 79
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 تأسي  الرسم على القيمة المضافة: 
ة للمنتاددات امل ددنعة واملباعددة أي علددأ الفددرق بددني تكلفددة يؤسددس هددذا الرسددم علددأ القيمددة املضدداف

املنتاات امل نعة واملباعة وقيمدة املنتادات سدواء املباعدة أو الباقيدة يف املخدازن أو املسدتهلكة ذاتيدا ومدن ذلدك 
 يؤسس علأ:

 املبيعات: التسليم القانو  أو املادي للبضاعة. 
 األشراا العقارية. 

 التسليمات للذات. 

 الواردات. 

 ل ادرات.ا 

وعليه فالرسم علأ القيمة املضافة يعرال ب نه الرسم الومجيد العا  علأ القيمة املضدافة للنفقدات. أو 
أندده رسددم العددا  علددأ االسددتهال  املطبددق علددأ ويددع العمليددات ذات الطددابع ال ددناعي التادداري واحلددريف وكددذا 

 املسامجات الكربى.
ألخددري غددري أن الشددركات واخلددواص هددم املعنيددني كمددا أن هددذا الرسددم يتحمددل عبئدده املددايل املسددتهلك ا

بدددفع هددذا الرسددم أي املكلددف القددانو  مبعددىن الددذي يددؤمن إنتدداج وتوزيددع السددلع واخلدددمات ولدديس املسددتهلك 
 والذي يعترب هبذا املعىن املكلف احلقيقي أثناء كل عملية بيع أو شراء.

 النسب والتوزيع: 
ش ة هذا الرسم علأ تعديل النسدب وكدذا تعدديل احل دص لقد عملت قوانني املالية املتالمجقة منذ ن

 مجسب اجلدوا التايل: 1991املخ  ة لكل مؤسسة منذ 
 الرسم على القيمة المضافة حصيلة: توزيع 33جدول رقم 

 الدولة
ال ندوق املشرت  
 للاماعات احمللية

 قوانني املالية البلديات

 1992قانون املالية  % 06 11% % 83

 1995قانون املالية  % 07 % 08 % 85

 1997قانون املالية  % 06 % 09 % 85

 2001 لسنة قانون املالية العمليات احملققة يف الداخل - % 05 % 10 % 85
 العمليات احملققة علأ االسترياد - / % 15 % 85
قانون املالية التكميلي لسنة  العمليات احملققة يف الداخل - % 10 % 10 % 80
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80 % 20 % / 

اليت هي من اخت اص  العمليات -
ى علأ مديرية الشركات الكرب 
 العمليات احملققة يف الداخل

2006 

 العمليات احملققة علأ االسترياد - / % 15 % 85
علأ رقم األعماا املادة . قانون الرسم 10، املادة 2006و قانون املالية التكميلي لسنة  2001 ،1997، 1995، 1992امل در: رميع لقوانني املالية لسنوات 

161. 

يعاد توزيع احل ة املخ  ة لل ندوق املشرت  للاماعات احمللية علأ كل مدن البلديدة و الواليدة  و
 .80بنسب متفاوتة

 ومن املالمجظ أن نسبة احل ة العائدة للبلديات من مجاصل الرسم علأ القيمة املضدافة هدي األقدل.
اجلماعدات احملليدة أهم الضرائب اجملباة للدولة إال أن صرر مج ة  فمهما اعترب الرسم علأ القيمة املضافة من

 .منه رعل أمهيته متدنية مقارنة مع املوارد اجلبائية األخرى
البلددديات مددن مج ددص الرسددم علددأ القيمددة  2001زيددادة علددأ ذلددك فلقددد مجددر  قددانون املاليددة لسددنة 

 املضافة علأ العمليات احملققة يف االسترياد.
التطدرق إىل الرسدم علدأ القيمدة املضدافة هبدذا القددر املخت در، لسدبب أن هدذا الرسدم قد اكتفينا يف ل

، كمدا أن 81أسيل فيده مجدرب كثدري، زيدادة علدأ املوسدوعة التنظيميدة الديت حتكمده والديت بددورها ذات مجادم كبدري
ر مدن أسدا  أنده م ددحبثنا هذا ال ين درال إىل هدذا املوضدوع، غدري أنده رأيندا مدن الواجدب التطدرق إليده علدأ 

 .احمللية اتم ادر متويل اجلماع
زيدددادة علدددأ أنندددا مل نتطدددرق إىل عن دددر اإلعفددداءات والتخفيضدددات واحلسدددو  لسدددبب كثدددرة العلميدددات 
وتعقدددها حبيدد  يسددتوجب حبثددا مسددتقال بذاتدده فالقسددم الرابددع مددن الف ددل الثددا  لقددانون الرسددم علددأ القيمددة 

الداخل والعمليات اليت تتم عندد االسدترياد واألخدرى  املضافة خم  ة لإلعفاءات علأ العمليات اليت تتم يف
 اليت تتم عند الت دير، كما خ ص أيضا الف ل الرابع لإلعفاء واالسرتجاع.

 

 

                                                        
و  % 8.25علأ كل من البلدية بد  %11جراء باعادة توزيع مج ة ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية و املتمثلة يف هذا اإل 1992لقد مجدد قانون املالية لسنة  - 80

 %. 25و الوالية  % 75، و بالتايل فان البلدية حت ل علأ ما معدله % 2.75الوالية بد 
 للتف يل ينظر قانون الرسو  علأ رقم األعماا. - 81
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 خامسا: إتاوة الرعي
علدأ ت سديس إتداوة جديددة تسدمأ باتداوة الرعدي يف املسدامجات  2001لقد نص قدانون املاليدة لسدنة 
زة يف إطار عمليات حتسني ورديدد املسدامجات الديت حيددد مبلرهدا باهلكتدار احملمية وكذا املرروسة الرعوية املنا

 مجسب املنطقة.
 :82وحت ل ناتج هذه اإلتاوة م احل أمال  الدولة ويوزع بني البلدية و الدولة بالشكل التايل

 البلديات. 70%
 للدولة. % 30

يت تتخ دص يف تربيدة املواشدي ميكن القوا أن هذه اإلتاوة تكون أكثدر إيدرادا يف املنداطق السدهوبية الد
و يكثددر فيهددا نشدداط الرعددوي، مددن البلددديات األخددرى الدديت يقددل أو ينعددد  فيهددا هددذا النشدداط، و هددي التفاتددة 

 جيدة من قبل املشرع من مجي  أن أغلبية هذه البلديات هي بلديات فقرية.

 سادسا: قسيمة السيارات
1997أنش ت مبوجب قانون املالية لسنة 

، "الباب الرابع قانون الطابعو أدرجت ضمن ، 83
وحتدد شخص طبيعي أو معنوي ميلك سيارة،  يتحملها كل ،84"القسيمة علأ السيارات"دعشر"، املعنون ب
نوعية السيارة وسنة وضعها للسري، و تدفع تعريفة القسيمة لدى كل من قابت الضرائب و  تعريفتها مجسب

 اجلدوا املبني أدناه.  مجسب الربيد و املواصالت مقابل تسليم قسيمة الصقة.

و تعفأ من القسيمة كل السيارات التابعة للدولة و اجلماعات احمللية، السيارات اليت يتمتع أصحاهبا 
بامتيازات دبلوماسية أو قن لية، سيارات اإلسعاال، السيارات اجملهزة بعتاد صحي، السيارات اجملهزة بعتاد 

 . 85جملهزة بوقود غاز البرتوا املميعضد احلرائق، السيارات املعوقني و السيارات ا

 

 

 
                                                        

 .44، املادة 2001املتضمن قانون املالية لسنة  23/12/2000املؤرخ يف  2000/06أنظر القانون رقم  -  82
 .46، املادة 1997، املتضمن قانون املالية لسنة 1996ديسمرب  31املؤرخ يف  96/31األمر  رقم  - 83
 .309إىل املادة  299ينظر قانون الطابع من املادة  - 84
، املتضمن قانون املالية لسنة 2010ديسمرب  31املؤرخ يف  10/13زة بوقود غاز البرتوا املميع مبوجب القانون رقم أدرج هذا االمتياز ألصحاب السيارات اجمله - 85

 ، تشايعا من الدولة الستعماله و استاابة لضرورة احملافظة علأ البيئة.27، املادة 2011
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 السيارات حسب نوعية قسيمة مبلغ ال: 34جدول رقم 
 (زائريجينار دمبلغ القسيمة ) تعيين السيارة

 السيارات التي ال يزيد عمرها  . السيارات النفعية المخصصة لالستغالل1
 سنوات 05عن 

 السيارات التي يزيد عمرها 
 سنوات 05عن 

)باستثناء السيارات السيامجية املهي ة  طن  2.5مجحي 
 5.000 كسيارات نفعية(

2.000 

 4.000 10.000 طن 5.5طن إىل  2.5أكثر من 
 7.000 15.000 طن 5.5أكثر من 

   . سيارات نقل المسافرين2
 09السيارات املهي ة لنقل األشخاص أقل من 

 4.000 مقاعد
2.000 

 3.000 6.000 مقعد 27إىل  09مجافالت من 
 5.000 10.000 مقعد 61إىل  28مجافالت من 

 7.000 15.000 مقعد 62مجافالت أكثر من 
. سيارات سياحية و سيارات مهيأة لسيارات 3

 نفعية ذات قوة
 03أقل من 
 سنوات

 06إلى  03من 
 سنوات

 10إلى  06من 
 سنوات

 10ألثر من 
 سنوات

 300 700 1.000 1.500 أمج نة خبارية 06مجحي 
 1.000 1.500 2.000 3.000 أمج نة خبارية 09إىل  07من 

 2.000 3.000 4.000 8.000 أمج نة ف كثر 10من 
  بت رال.، 2011إىل غاية سنة ، 300امل در: وزارة املالية، مديرية الضرائب: قانون الطابع، املادة 

ة دج ك دىن قيمة و اخلاص 300يرتاومل ما بني من خالا اجلدوا يظهر أن مبلغ قسيمة السيارات 
دج ك ق أ قيمة علأ كل من السيارات النفعية  15.000أمج نة خبارية و  06بالسيارات القدمية ذات 

 .62طن و احلافالت اجلديدة دات املقاعد األكثر من  5.5اجلديدة األكثر من 
مجسب املادة ، %80ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية بنسبة و  %20بني الدولة بنسبة  إيرادهايوزع 
 قانون الطابع. من 309

 سابعا: الضرائب المنجمية
لقد عمل املشرع اجلزائري علأ تنويع امل ادر املالية للاماعات احمللية برية تقليص هذا العدد اهلائل من 

يف إدار ا و بالتايل إمجداث تنمية شاملة انطالقا من القاعدة إىل البلديات العاجزة و بالتايل التحكم األمثل 
أمجدثت ولة من الضرائب و الرسو  تتعلق بالثروات املنامية، و خ ت  2001ن سنة القمة، و بداية م

اجلماعات احمللية حب ص متفاوتة منها، بالرغم من أن هذا القطاع خيضع للضرائب التقليدية، كالرسم علأ 
ة هبذا النشاط املهين و الرسم علأ القيمة املضافة و غريها، نص القانون علأ جمموعة من الضرائب اخلاص
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و  إتاوة استخراج املواد املعدنيةالقطاع كالضريبة علأ األربامل املنامية، و رسو  أخرى معلقة به علأ غرار 
 العقد.الرسم املسامجي و مجق ت سيس 

 :الضريبة على األرباح المنجمية. 1
2001أنش ت هذه الضريبة مبوجب قانون املناجم ال ادر سنة 

من ،  و تؤسس علأ األربامل احملققة 86
 .87رالا املواد املعدنية و املتحارةأنشطة املنشآت اجليولوجية، و أنشطة البح  و است

: مجسب قانون املناجم املذكور أعاله، ختضع مؤسسات االسترالا املنامي معدل الضريبة و ليفية توزيعه
الضريبة  ، حتسب و ت فأ و حت ل بنفس الشروط املطبقة علأال افية إىل ضريبة علأ األربامل املنامية

 .% 33و حتدد نسبة الضريبة بد ، 88علأ أربامل الشركات
 .% 03و اجلماعات احمللية  %30توزع بنسب متفاوتة بني ميزانية الدولة 

: مينع أي استرالا منامي إال مبوجب ترخيص مينح من قبل الوكالة الوطنية حق تأسي  العقد. 2
 املختص إقليميا، فبالنسبة للبح  املنامي يكون و يكون بناءا علأ رأي الوايل. 89للممتلكات املنامية

أما بالنسبة لالسترالا املنامي  رخ ة للتنقيب املنامي أو ترخيص باالستكشاال املنامي.يف شكل 
فيكون علأ شكل عقد امتياز منامي أو ترخيص باسترالا منامي صرري أو متوسط، أو يكون علأ 

 مجدد قانون املناجم هذا احلق بال يرة املبينة يف اجلدوا و لقد .90شكل رخ ة لالسترالا املنامي احلريف
 : سلم حق إعداد الوثائق35الجدول رقم 

                                                        
 م ، املتعلق بقانون املناج2001جويلية  03املؤرخ يف  01/10القانون رقم  - 86
 املرجع نفسه، املادة األوىل. - 87
 .163املرجع نفسه، املادة  - 88
 .132املرجع نفسه، املادة  - 89
 .85و  84، 73املرجع نفسه، املواد:  - 90
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 .38، املتعلق بقانون املناجم، امللحق األوا، ص 2001جويلية  03املؤرخ يف  01/10القانون رقم امل در: 

دج مبوجب  20.000املبلغ  مث تر  حتديد مبلغ هذا احلق مبوجب قوانني املالية السنوي، مجي  أصبح هذا
دج عند  100.000لي بح  2009، مث عدا مبوجب قانون املالية لسنة 2003قانون املالية لسنة 

 .91دج يف مجالة رديد العقد 200.000الت سيس، و 
 : حق تأسي  عقد االستغالل المنجمي36جدول رقم 

 قوانين المالية
 (دينار جزائريمبلغ الرسم )

 تجديدعند ال عند اإلعداد
 / 20.000 2003قانون املالية 
 200.000 100.000 2009قانون املالية 

، 2008ديسمرب  30املؤرخ يف  08/21و القانون رقم 91، املادة 2003، املتضمن قانون املالية لسنة 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/11القانون رقم امل در: 
 .51املادة  2009املتضمن قانون املالية 

قانون املناجم علأ أن مج يلة كل من ناتج إتاوة االستخراج و ناتج الرسم املسامجي و كذا  لقد نص
احلقوق املرتبطة باعداد الوثائق تسدد لدى قابت الضرائب و تدفع يف صندوق األمال  العمومية 

                                                        
ديسمرب  30 املؤرخ يف 08/21و القانون رقم 91، املادة 2003، املتضمن قانون املالية لسنة 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/11ينظر  القانون رقم  - 91

 51املادة  2009، املتضمن قانون املالية 2008
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ات كما تدفع مج ة من هذه احلواصل لدي ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية لفائدة البلدي  92املنامية
 و قالعملا استرالا جود و انملك  احمللية اجلماعات لفائدةيدفع  العقد ت سيس، غري أن مج يلة مجق 93

.احملاجر
94 

ت سس الرسم املسامجي مبوجب نفس القانون "قانون املناجم" ، مجي  ن ت املادة  :الرسم المساحي  .3
همة "الوكالة الوطنية للممتلكات منه علأ حتديد املسامجة، و رسم احلدود املعنية، و تقو  هبذه امل 88

 املنامية".
و حيدد الرسم مبوجب جدوا مرفق بقانون املناجم، يدفع من قبل صامجب الرخ ة أو االسترالا إىل 

 قابت الضرائب.
 السلم األساسي للرسم المساحي: 37جدول رقم 

 
 .38اجم، امللحق األوا، ص ، املتعلق بقانون املن2001جويلية  03املؤرخ يف  01/10القانون رقم امل در: 

 دج للهكتار سنويا. 40.000مجدد الرسم املسامجي بد  2003و مبوجب قانون املالية لسنة 
و ال ندوق املشرت  % 50صندوق األمال  العمومية املنامية توزع مج يلة هذا الرسم علأ كل من 

، لت بح مج ة 2009لسنة مث عدلت مبوجب قانون املالية ، 95ل احل البلديات  %50  للاماعات احمللية
و مج ة صندوق األمال  % 70يف مجدود  كان وجود استرالا املقالع و احملاجرجلماعات احمللية ما

 .% 30العمومية املنامية 

                                                        
-105، مجساب التخ يص اخلاص رقم "62املادة ، 2001، املتضمن قانون املالية لسنة 2000ديسمرب  23املؤرخ يف  2000/06أنش  مبوجب القانون رقم  - 92

 صندوق األمال  العمومية املنامية"." بعنوان "302
 ، سبق ذكره.154، املتعلق بقانون املناجم، املادة 2001جويلية  03املؤرخ يف  01/10القانون رقم  - 93
 .51املادة  2009، املتضمن قانون املالية 2008ديسمرب  30املؤرخ يف  08/21القانون رقم - 94
صندوق األمال  العمومية اج و الرسم املسامجي بني ، املتضمن حتديد توزيع إيرادات إتاوة االستخر 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/471املرسو  التنفيذي رقم  - 95

 .02ل احل البلديات، املادة   املنامية و ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية
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خضع كل من قانون املنام املذكور أعاله، مجي  أ 159ت سست مبوجب املادة  :إتاوة االستخراج. 4
رضية أو البحرية إلتاوة االستخراج، و لقد مجدد القانون قائمة املواد املواد املعدنية املستخرجة من املكامن األ

 .96املعدنية املرخص باستخراجها، و كذا املناطق املعنية هبذه العملية،  و املسامجة املمكن شرلها

يتشكل وعاء استخراج املعادن النفيسة و األمجاار النفيسة و شبه النفيسة من كمية املنتوج القابل 
حتسب هذه اإلتاوة علأ أسا  كمية املادة اخلا  املستخرجة ذات سعر ومجدوي يتناسب مع للتسويق، و 

 .قيمة املنتوج املنامي املسوق
مار  من كل سنه، بعنوان السنة املالية السابقة، علأ أسا  ت ريح  31تدفع هذه اإلتاوة يف أجل أق اه  

للايولوجيا و املراقبة املنامية، و توجه إليها. و  مجسب استمارة توفرها الوكالة الوطنيةتلقائي يعده املسترل 
 يتم حت يل إتاوة االستخراج علأ أسا  جداوا حتددها قوانني املالية السنوية.

 : نسبة إتاوة استخراج المواد المعدنية38الجدول رقم 
 النسبة وحدة القياس المواد 

جم 
املنا
ون 
 قان
سب

مج
2
0
0
1

 

 1.5 الستخراج بالطنا املواد املعدنية الفلزية احلديدية

 2 االستخراج بالطن املواد املعدنية الفلزية الرري مجديدية

 2.5 االستخراج بالطن املواد املعدنية غري الفلزية

 6 االستخراج باملرت املكعب املواد املعدنية غري الفلزية ملواد البناء

 6 بالكلغ املادة املسوقة املعدن النفيسة،األمجاار النفيسة و شبه النفيسة
ون 
 قان
سب

مج
لية 
املا

2
0
0
3

 
 1 طن املواد املعدنية غري الفلزية

 2 3  املواد املعدنية غري الفلزية ملواد البناء
 3 كلغ املعدن النفيسة،األمجاار النفيسة و شبه النفيسة

 .62، املادة 2003و قانون املالية لسنة  39، صامللحق الثال  2001امل در: قانون املناجم لسنة 

و ال ندوق املشرت  %  80توزع مج يلة هذا الرسم علأ كل من صندوق األمال  العمومية املنامية 
 .97ل احل البلديات  %20  للاماعات احمللية

 ثامنا: الضرائب البيئية

مناسددب لتنميدة مسدتدامة، ت خدذ بعددني بريدة رسديد سياسدة بيئيدة مالئمددة، مت وضدع إطدار قدانو  و مؤسسدايت 
االقت دددادية، تتمثدددل يف الضدددرائب علدددأ البيئدددة أو الضدددرائب البيئيدددة، و التعبئدددة د البيئدددي للتنميدددة االعتبدددار البعددد

                                                        
 ، املتعلق بالنشاط املنامي بعمليات اللم و اجلمع أو اجلين.2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/469ينظر املرسو  التنفيذي رقم  - 96
صندوق األمال  العمومية ، املتضمن حتديد توزيع إيرادات إتاوة االستخراج و الرسم املسامجي بني 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/471رقم املرسم التنفيذي  - 97

 .03ل احل البلديات، املادة   املنامية و ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية
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الشخ ية مل احل التح ديل هلدذه املهمدة ل داحل صدندوق البيئدة و إزالدة التلدوث و بعدت املؤسسدات األخدرى 
 .علأ غرار اجلماعات احمللية

دون امجتسداب رسدم التطهدري،  ،أصدناال 08دد يف ولة من الرسو  بررت محاية البيئة تتح لقد مجدد املشرع
 . و ولة هذه الرسو  هي:ما دا  أن هذا األخري تنفرد به البلدية ومجدها

 ؛اخلطرية و اخلاصة ال ناعية النفايات علأ التحفيزي رسم -

 ؛العيادات و املستشفيات نفايات علأ التحفيزي الرسم -
 البيئي؛ التلوث علأ تكميلي رسم -

 ؛املستعملة املياه علأ كميليالت الرسم -
 ؛والشحو  الزيوت  علأ  الرسم -
 ؛اجلديدة املطاطية األطر علأ الرسم -
 ؛الرسم اخلاص علأ أكيا  البالستيك -
 الرسم علأ الوقود؛ -

سوال نتطرق يف حبثنا للرسو  للبيئية اليت تشرت  فيها اجلماعات احمللية حب ص معنية فقط دون اخلوت يف 
 ى.الرسو  األخر 

أو الرسم التشايعي لعد  ختزين : الخطيرة و الخاصة الصناعية النفايات علىالتحفيزي  الرسم .1
2002من قانون املالية لسنة  203مبوجب املادة ت سيس هذا الرسم النفايات اخلاصة و أو اخلطرية، 

98 ،

يف تنفيذ مشروع مجي  مجدد املشرع مهلة ثالثة سنوات إلزالة هذه النفايات ابتداء من تاريا االنطالق 
 منش ة اإلفراز، نظرا خلطور ا و األضرار اليت قد حتدثها بالبيئة و احمليط، و لقد مجدد هذا الرسم مببلغ

 عن كل طن خمزون من هذه النفايات.دج  10.500

توزع مج يلة هذا الرسم علأ كل من البلدية و الدولة و ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث بنسب 
2008مث جاء تعديل هذه املادة مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة متفاوتة، 

ليعيد النظر يف توزيع  99
مجسب ما  ، دون املسا  مببلغ الرسماحل يلة بني البلدية و ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث فقط

 يبينه اجلدوا أدناه

                                                        
 . سبق ذكره.203، املادة 2002ن املالية ، املتضمن قانو 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  01/21القانون رقم  - 98
 . سبق ذكره.46، املادة 2008، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02األمر رقم  - 99
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 الخطيرة و الخاصة الصناعية النفايات على الرسم حصيلة : توزيع39جدول رقم 

، املتضمن 2008يلية جو  24املؤرخ يف  08/02. األمر رقم 203، املادة 2002، املتضمن قانون املالية 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  01/21القانون رقم امل در: 
 .46، املادة 2008التكميلي لسنة  قانون املالية

إلراء النسبة  2008سعيا من املشرع لزيادة مج يلة هذه األخرية، مت مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 
  املخ  ة للدولة و إضافتها للبلديات.

لرسم التشايعي علأ أو ا: الطبية العيادات و المستشفيات نفايات علىالتحفيزي  الرسم .2
مبوجب  قانون أنش  هذا الرسم كذلك العيادات الطبية،  و النفايات املرتبطة ب نشطة العالج يف املستشفيات

204ملادة ا 2002املالية لسنة 
مجي  مجدد املشرع كذلك مهلة ثالثة سنوات للمستشفيات و العيادات ، 100

إلزالة هذه النفايات، نظرا لألضرار اليت قد حتدثها خمتلف  الطبية للتزود بتاهيزات الرتميد املالئمة أو مجياز ا
 بدستشفائية بالبيئة و احمليط، و لقد مجدد هذا الرسم خملفات العمليات اإل املواد و الرتكيبات الكيماوية و

ق يو يضبط الوزن املعين وفقا لقدرات العالج و أمناطه يف كل مؤسسة معنية أو عن طر طن للدج  24.000
 .رملباشالقيا  ا

الدولة و ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث بنسب  ،كل من البلديةلصل هذا الرسم امج خي ص
2008 تعديل هذه املادة مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة و لقد متمتفاوتة، 

ليعيد النظر يف توزيع  101
بنفس الطريقة  ون املسا  مببلغ الرسماحل يلة بني البلدية و ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث فقط، د

 يبينه اجلدوا أدناهالسابقة ، و كما 
 المستشفيات و العيادات نفايات على الرسمحصيلة : توزيع 40جدول رقم 

                                                        
 . سبق ذكره.204، املادة 2002، املتضمن قانون املالية 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  01/21القانون رقم  - 100
 . سبق ذكره.46، املادة 2008، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02قم األمر ر  - 101

 التوزيع
 و إزالة التلوث الصندوق الوطني للبيئة الدولة البلدية قانون المالية

2002 10 % 15 % 75 % 
 % 75 / % 25 تكميلي 2008

 التوزيع
 الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث الدولة البلدية قانون المالية

2002 10 % 15 % 75 % 
 % 75 / % 25 تكميلي 2008
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، املتضمن 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02. األمر رقم 204، املادة 2002، املتضمن قانون املالية 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  01/21القانون رقم مل در: ا
 .46، املادة 2008قانون املالية التكميلي لسنة 

رغبة املشرع لزيادة مج يلة يف  اخلطرية و اخلاصة ال ناعية النفايات علأ نفس املالمجظات اخلاصة بالرسم
إلراء  2008هذه البلديات، و حتت وط ة العاز الذي تعا  منه، مت مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 

  النسبة املخ  ة للدولة و إضافتها للبلديات.
الرسم علأ النشاطات امللوثة أو : ذي المصدر الصناعي البيئي التلوث على تكميليال رسمال .3

 .البيئة، الرسم التكميلي علأ التلوث اجلوي، أعاء لنفس الرسم عي هبا منذ نش ته اخلطرية علأ

204ملادة ا 2002مبوجب  قانون املالية لسنة  هو اآلخر أنش  هذا الرسم 
 هانظرا لألضرار اليت قد حتدث، 102

وارد احلية، اإلنسان، و انعكاسا ا علأ امل البيئة و احمليطذات األنشطة امللوثة املنشآت ال ناعية امل نفة 
يف:"املعامل و املشاغل و الورشات و  1983لقد أمج اها قانون محاية البيئة لسنة  .احليوان و النبات..

احملاجر، و ب فة عامة املنشآت اليت يسترلها أو ميلكها كل شخص طبيعي أو اعتباري أو عمومي أو 
ار و إما لل حة أو األمن أو النظافة خاص، و اليت قد تتسبب يف أخطار أو مساوئ،إما لياقة اجلو 

 .103"العمومية، و إما للفالمجة أو محاية الطبيعة أو البيئة، و إما للمحافظة علأ األماكن السيامجية و اآلثار

و خطور ا و مجام األضرار اليت قد حتدثها  بالبيئة هذا الرسم مجسب ت نيف املنشآت و درجة مبلغ مجدد 
، كالوزارة باحملافظة علأ البيئة و احمليطها لرتخيص اجلهات الرعية املعنية ضرورة خضوعل أمهيتهااحمليط، و 

أو  املكلفة بالبيئة علأ املستوى املركزي و الوايل و رئيس اجمللس الشعيب البلدي علأ مستوى األنشطة احمللية
 .104املعنية اهليئاتجمرد ت ريح من 

 
 

                                                        
، علأ تعديل و إمتا  و ليس إنشاء رسم، مجي  أن أصل 205، املادة 2002، املتضمن قانون املالية 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  01/21نص القانون رقم  - 102

، مجي  ن ت علأ:"يؤسس رسم علأ 117، يف مادته 1992، املتضمن قانون املالية لسنة 1991ديسمرب  18املؤرخ يف  91/25قانون رقم هذا الرسم يعود إىل ال
دج ك ق أ مجد للمنشآت اليت تشرل أكثر من شخ ني و ختضع لرتخيص، و  30.000النشاطات امللوث أو اخلطرية علأ البيئة"، مجي  مجدد املشرع هذا الرسم ب  

دج لتلك  6.000دج للمنشآت اليت تشرل أكثر من شخ ني و ختضع جملرد ت ريح، كما ختضع املنشآت اليت تشرل أقل من شخ ني ملبلغ رسم يقدر ب  3.000
حيدد اجلهات دج  لتلك اليت ختضع جملرد ت ريح. يدفع سنويا، و حي ل هدا الرسم من قبل قابت الضرائب املختلفة للوالية، دون أن  750اليت ختضع لرتخيص و 

عن وقوع أي مجادث خاص هبذه  املستفيدة من هذا الرسم، علأ أسا  تعداد املنشآت املعنية اليت تقدمها امل احل املكلفة حبماية البيئة، و درجة اخلطورة اليت قد تنار
املؤرخ يف  88/149، كما نص املرسو  رقم 54، يف املادة 2000، املتضمن قانون املالية لسنة 1999ديسمرب  23املؤرخ يف  99/11املنشآت، مث أقرها القانون رقم 

ثة يف املادة ، املتعلق بضبط التنظيم الذي يطبق علأ املنشآت امل نفة و حيدد قائمتها علأ ضرورة الرتخيص من اجلهات الرعية ملزاولة األنشطة امللو 1988جويلية  26
، املتضمن نفس العنوان، و احملدد لكيفية إنشاء املؤسسات اليت 1998نوفمرب  03املؤرخ يف  98/339رقم  منه، ألري هذا املرسو  مبوجب املرسو  التنفيذي 08و  07

 نشاط م نف.  327قد تلحق أضرارا علأ البيئة و احمليط، و أرفق هذا املرسو  بقائمة متكونة من 
 .74ادة ، املتعلق حبماية البيئة، امل1983فرباير  05املؤرخ يف  83/03القانون رقم  - 103
 .03، املتضمن ضبط التنظيم الذي يطبق علأ املنشآت امل نفة و حيدد قائمتها، املادة 1998نوفمرب  03املؤرخ يف  98/339املرسو  التنفيذي رقم  - 104
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 يئيالب التلوث على التكميلي الرسممبلغ : 41جدول رقم 

 المبلغ بالدينار الجهات المعنية بترخيص النشاط عدد العمال

 ني
شخ
من 
كثر 

أ
 

املنشآت امل نفة اليت ختضع إمجدى نشاطا ا علأ األقل لرخ ة من الوزير املكلف 
 120.000 بالبيئة

املنشآت امل نفة اليت ختضع إمجدى نشاطا ا علأ األقل لرخ ة من الوايل 
 املختص إقليميا

90.000 

املنشآت امل نفة اليت ختضع إمجدى نشاطا ا علأ األقل لرخ ة من رئيس اجمللس 
 20.000 الشعيب البلدي املختص إقليميا

 9.000 املنشآت امل نفة اليت ختضع إمجدى نشاطا ا علأ األقل لت ريح

 أقل
 ني

شخ
من 

 

 24.000 املنشآت امل نفة اخلاضعة لرخ ة من الوزير املكلف بالبيئة
 18.000 ت امل نفة اخلاضعة لرخ ة من الوايل املختص إقليميااملنشآ

 3.000 املنشآت امل نفة اخلاضعة لرخ ة من رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا
 2.000 املنشآت امل نفة اخلاضعة لت ريح

 ، بت رال.54، يف املادة 2000 ، املتضمن قانون املالية لسنة1999ديسمرب  23املؤرخ يف  99/11القانون رقم امل در: 

امللوثة اليت ختضع لرتخيص من الوزير املكلف بالبيئة أو الوايل املختص إقليميا، أو رئيس اجمللس أن املنشآت 
و مساوئ تنام عن استرالهلا، بينما الشعيب البلدي املختص إقليميا تعد منشآت ذات اخلطورة املتفاوتة 

خطر أو مساوئ.و بالتايل خضوع املنشآت لرتخيص ي ال تسبب أي املنشآت اليت ختضع جملرد ت ريح فه
 أو ت ريح يكون مجسب جسامة األخطار أو املساوئ اليت قد تنام عن عمليات االسترالا.

لكل من البلدية، الدولة و ال ندوق كسابقيه خي ص  حي ل الرسم سنويا لدى م لحة الضرائب، و 
تعديل هذه املادة مبوجب قانون املالية التكميلي كذلك وتة، و مت  الوطين للبيئة و إزالة التلوث بنسب متفا

2008لسنة 
ليعيد النظر يف توزيع احل يلة بني البلدية و ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث فقط،  105

 اجلدوا أدناه يف نيهو مبدون املسا  مببلغ الرسم بنفس الطريقة السابقة ، كما 
 البيئي التلوث على التكميلي الرسم حصيلة : توزيع42جدول رقم 

                                                        
 . سبق ذكره.46، املادة 2008، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02األمر رقم  - 105

 التوزيع
 الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث الدولة لديةالب قانون المالية

2002 10 % 15 % 75 % 
 % 75 / % 25 تكميلي 2008
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، املتضمن 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02. األمر رقم 205، املادة 2002، املتضمن قانون املالية 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  01/21القانون رقم امل در: 
 .46، املادة 2008قانون املالية التكميلي لسنة 

املالمجظ هو أن هذا الرسم اختذ مسارا أطوا من سابقيه بالنظر إىل تاريا اعتماد قانون احملافظة علأ البيئة 
1983و احمليط سنة 

سنة بعد  20أي  2002يذ لسنة ، ليتاسد حت يل الرسم اإلضرار بالبيئة و يدخل مجيز التنف106
 ذلك.

مبوجب أسس هذا الرسم : ذات المصدر الصناعي المستعملة المياه على التكميلي الرسم. 4
2003قانون املالية لسنة 

، علأ املياه املستعملة ذات امل در ال ناعي، وفقا حلام املياه املنتاة وعبء 107
 .108احملددةالتلوث الناجم عن النشاط الذي يتااوز مجدود القيم 

علأ غرار سابقيه بنسب متفاوتة  2003خ ص مبلغ الرسم علأ املياه املستعملة عند ت سيسه سنة  
للبلدية و ميزانية الدولة و ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث، مث عدا مبوجب قانون املالية التكميلي 

 ، علأ النحو املوضح يف اجلدوا أدناه.2008لسنة 
 المستعملة ذات المصدر الصناعي المياه على التكميلي الرسمتوزيع حصيلة : 43جدول رقم 

، املتضمن 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02.. األمر رقم 94، املادة 2003الية ، املتضمن قانون امل2002ديسمرب  22املؤرخ يف  02/11القانون رقم امل در: 
 .46، املادة 2008قانون املالية التكميلي لسنة 

سعيا كذلك من قبل املشرع اجلزائري إلثراء املوارد اجلبائية للاماعات احمللية و باخل وص البلدية أضاال  
 البلدية لت بح هذه األخرية تناصف هذا الرسم مع ال ندوق نسبة التح يل اجلبائي املخ  ة الدولة إىل

 الوطين للبيئة و إلزالة التلوث.

                                                        
 ، املتضمن قانون محاية البيئة.1983فرباير  05املؤرخ يف  83/03القانون رقم  - 106
 .94، املادة 2003، املتضمن قانون املالية 2002ديسمرب  22املؤرخ يف  02/11القانون رقم  - 107
املؤرخ يف  98/339املرسو  التنفيذي رقم ، استنادا 2000من قانون املالية لسنة  54حيدد هذا الرسم بالرجوع إىل املعدا األساسي السنوي الذي مجددته املادة  - 108
لبيئة و ، املتضمن ضبط التنظيم الذي يطبق علأ املنشآت امل نفة و حيدد قائمتها ، و احملدد لكيفية إنشاء املؤسسات اليت قد تلحق أضرارا علأ ا1998نوفمرب  03

 احمليط. 

 التوزيع
 الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث الدولة البلدية قانون المالية

2003 30 % 20 % 50 % 
 % 50 / % 50 تكميلي 2008
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ت سس الرسم علأ األطر املطاطية اجلديدة املستوردة أو  :الرسم على األطر المطاطية الجديدة. 5
2006امل نوعة  ليا مبوجب قانون املالية لسنة 

سواء   يدحي ل هذا الرسم عن كل إطار مطاطي جد  ،109
 وحيدد مبلغ هذا الرسم كما يلي:  كان من صنع  لي أو مستورد،

 دج عن كل إطار خم ص للسيارات الثقيلة 10 

 دج عن كل إطار خم ص للسيارات اخلفيفة 05 

يوزع هذا الرسم بني البلديات، ال ندوق الوطين للرتاث الثقايف وال ندوق الوطين للبيئة وإزالة 
 التلوث كما يلي:

 األطر المطاطية الجديدة على الرسم: توزيع حصيلة 44م جدول رق

، 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02األمر رقم  .60، املادة 2006، املتضمن قانون املالية لسنة 2005 ديسمرب 31املؤرخ يف  05/16القانون رقمامل در: 
 .46، املادة 2008املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 

كرريه من الرسو  البيئية عمل املشرع اجلزائري علأ تعظيم إيرادات اجلماعات احمللية و باخل وص البلدية، 
املخ  ة مليزانية الدولة إىل  % 15  يف اهلر  اإلداري للدولة، مجي  أنه قا  بتحويل نسبة اخللية األسا
 البلدية.

قانون املالية لسنة  ت سس هذا الرسم مبوجب :و تحضير الشحوم والشحوم الزيوت  على  الرسم. 6
2006

الرتاب يؤسس علأ الزيوت و الشحو  و حتضري الشحو  سواء كانت م نوعة  ليا داخل  ، و110
 دج عن كل طن. 12.500بد قيمتها دد الوطين أو نلك املستوردة من اخلارج، حت

 يوزع هذا الرسم بني البلديات وال ندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث كما يلي:
 و تحضير الشحوم والشحوم الزيوت على الرسم: توزيع حصيلة 45جدول رقم 

، 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02. األمر رقم 61، املادة 2006، املتضمن قانون املالية لسنة 2005ديسمرب  31املؤرخ يف  05/16القانون رقمامل در: 
 .46، املادة 2008املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 

                                                        
 .60، املادة 2006ملتضمن قانون املالية لسنة ، ا2005ديسمرب  31املؤرخ يف  05/16القانون رقم - 109
 .61، املادة 2006، املتضمن قانون املالية لسنة 2005ديسمرب  31املؤرخ يف  05/16القانون رقم - 110

 التوزيع
الصندوق الوطني للتراث  الدولة البلدية قانون المالية

 الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث الثقافي

2006 25 % 15 % 10 % 50 % 
 % 50 % 10 / % 40 تكميلي 2008

 التوزيع
 ندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوثالص الدولة البلدية قانون المالية

2006 35 % 15 % 50 % 
 % 50 / % 50 تكميلي 2008
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 إال أهنا  تعتربمنها من خالا استعرات اجلباية البيئية نالمجظ أن البلدية مجحي و لو مل حتت حب ص كبرية 
 :منها 06أصنف استفادت البلدية ومجدها من  08فمن أصل  جد مهمة انسب
 اخلطرية؛ و اخلاصة ال ناعية النفايات علأ التحفيزي رسم %  25

 العيادات الطبية؛ و املستشفيات نفايات لأع التحفيزي الرسم %  25
 البيئي؛ التلوث علأ تكميلي رسم %  25

 املستعملة؛ املياه علأ التكميلي الرسم %  50
 اجلديدة؛ املطاطية األطر علأ الرسم %  40
 والشحو . الزيوت  علأ  الرسم %  50

 وقود.، و الرسم علأ الالرسم اخلاص علأ أكيا  البالستيكو مل تستفيد من: 

و لعل اجلدوا أدناه يربز ولة هذه الضرائب و الرسو  اليت تعود كليا أو جزئيا للاماعات احملليدة مدع املبدالغ 
 .2011و النسب لكل منها لسنة 

 (2011نسب مختلف الضرائب و الرسوم الخاصة بالجماعات المحلية )لسنة : 46الجدول رقم 
 النسبة المبلغ )د.ج( طبيعة الجباية الرقم
 %58,20 352 322 850 147 الرسم علأ النشاط املهين 01

 %35,13 395 532 255 89 الرسم علأ القيمة املضافة 02

 %0,07 381 222 167 الرسم ال حي علأ اللحو  03

 %0,65 690 310 644 1 الرسم العقاري و رسم التطهري 04

 %0,01 895 466 18 الضريبة علأ األمال  05

 %0,86 333 618 187 2 الدخل اإلوايل صنف اإلجيارالضريبة علأ  06

 %2,68 000 000 800 6 قسيمة السيارات 07

 %0,08 514 661 191 رسم احلفالت 08

 %1,96 805 074 992 4 الضريبة اجلزافية الومجيدة 09

 %0,05 976 395 123 رسم اإلقامة  10

 %0,09 816 873 224 الرسم علأ رخص البناء 11

 %0,03 581 469 79 اخلاص علأ اإلعالنات و ال فائح املهنية الرسم 12

 %0,01 100 541 13 الضرائب و الرسو  البيئية 13
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 %0,20 080 856 505 الرسو  املتعلقة باألنشطة املنامية 14

 %100,00 918 345 054 254 اجملموع 
الدويل  أاجلباية احمللية، يف إطار امللتقمكتب التحليل املايل مليزانية البلديات(: "هيكل و مردودية امل در: بوخدميي كنزة )إطار بوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية، 

 2012سبتمرب  20و  19األوا مجوا املالية العامة للاماعات احمللية، املنعقد  امعة تلمسان يومي 

ضددرائب علددأ مجسدداب لعددل أهددم مددا يالمجددظ مددن خددالا اجلدددوا هددو األمهيددة الكددربى الدديت تكتسدديها بعددت ال
هندا مدن الضدرائب علدأ اعتبدار أ %58,20األخرى، مجي   الرسم علأ النشاط املهين مبقدمدة الرتتيدب بنسدبة 

املباشدددرة و تعدددود مج ددديلتها كليدددا للاماعدددات احملليدددة، مث الرسدددم علدددأ القيمدددة املضدددافة يف الرتبدددة الثانيدددة بنسدددبة 
، %80 دة األسدد منده تعدود للدولدة يف مجددود و الذي يعد من الضدرائب غدري املباشدرة غدري أن مج 35,13%

من إوايل عائدات اجلماعات احمللية مدن  %90فهذا النوعني من الضرائب ومجدمها فقط يشكالن ما يفوق 
جبايدة، كمدا تشدكل قسديمة السديارات دخدال معتدربا لل دندوق املشدرت  للاماعدات احملليدة، مث يالمجدظ النمددو 

و اللددذين اسددتحدثا  الضددريبة علددأ الدددخل اإلوددايل صددنف اإلجيددارذا السددريع للضددريبة اجلزافيددة الومجيدددة و كدد
 %0,5علددأ التددوايل، و تبقددأ جددل الضددرائب األخددرى ال تكدداد تتعدددي نسددبة  2008و  2007مددؤخرا سددنيت 

 مبا يف ذلك الضرائب البيئية ب صنافها الستة و املنامية ب صنافها األربع. ك ق أ تقدير
و كيفية توزيعها مبا يعود كليا أو جزئيا للاماعات احمللية سوال ندرج هذا و لتوضيح هيكل اجلباية احمللية 

 .البيان
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             يف اجلدوا التايل:بتف يل أدق و أكثر توضيحا  تهاميكن مجوصل كما
 

 

 

 

 

 

 

جزئيا للجماعات المحلية تعود للجماعات المحلية لليا تعود  
 

 الرسم علأ املشاط املهين -
 الرسم العقاري -
 رفع رسم التطهري أو رسم -

  املنزلية القمامات
 رسم اإلقامة -
  رسم احلفالت -
الرسم اخلاص علأ الرخص  -

 العقارية
اإلعالنات و الرسم اخلاص علأ  - 

 ال فائح املهنية

  الرسم علأ القيمة املضافة -
  رسم ال حي علأ اللحو  -
  قسيمة السيارات -
الضريبة علأ الدخل اإلوايل:  -

  صنف اإليرادات العقارية
  الضريبة علأ األمال  -
 الضريبة اجلزافية الومجيدة -

  املناجم أربامل علأ الضرسية -
 املسامجي الرسم -
  املعدنية املواد استخراج إتاوة -
 العقد املزايدة و ت سيس مجق -

 النفايات علأ التحفيزي رسم -
  اخلطرية و اخلاصة ال ناعية

 نفايات علأ التحفيزي الرسم -
  العيادات الطبية و املستشفيات

  البيئي التلوث علأ تكميلي رسم -
 املياه علأ التكميلي الرسم -

  املستعملة
 املطاطية األطر علأ الرسم -

  اجلديدة
 .والشحو  الزيوت  علأ  الرسم -

 

 هيكل الجباية المحلية
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 ة: حوصلة المصادر الجبائية الخاصة بالجماعات المحلي47جدول رقم 

 القاعدة القانونية التخصيص الضريبة أو الرسم الرقم
 الضرائب المباشرة

 الدفع الجزافي 01
 2006قانون املالية  من 13املادة  ملرأ مبوجب

 ل احل البلدية،  30% -
 ل احل ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية. % 70 -

 من املادة: ،قانون الضرائب املباشرة
 216إلى  208

 :على النشاط المهنيالرسم  02
من رقم األعماا اخلاص بعمليات   02% -

 و تقدا اخلدماتالشراء و البيع 
 
من رقم األعماا املتعلق بنقل  % 03 -

 احملروقات

 يوزع كليا علأ اجلماعات احمللية:
 ، %1,30مج ة البلدية 
 ، %0,59مج ة الوالية 

 .%0,11مج ة ال ندوق 
 ، %1,96مج ة البلدية 
 ، %0,88مج ة الوالية 

 .%0,16مج ة ال ندوق 

 222املادة:  ،قانون الضرائب املباشرة

03 
: صنف اإليرادات الضريبة على الدخل اإلجمالي

 العقارية
 يوزع مناصفة بني البلدية و الدولة:

 ل احل البلدية، % 50
 ل احل ميزانية الدولة. % 50

 42املادة:  ،قانون الضرائب املباشرة
 مكرر

 ا261املادة: ،قانون الضرائب املباشرة لفائدة البلدية.  %100 الرسم العقاري 04
 263املادة:  ،قانون الضرائب املباشرة ل احل البلدية.  %100 المنزلية القمامات رفع رسمأو  رسم التطهير 05

 الضريبة على األمالك 06
 يوزع علأ ثالثة مؤسسات:

 ل احل ميزانية الدولة، % 60
 ل احل البلدية، % 20
 ل احل صندوق التخ يص اخلاص "ال ندوق الوطين للسكن". % 20

 282املادة:  ،قانون الضرائب املباشرة

 الضريبة الجزافية الوحيدة 07

 يوزع مجاصل هذه الضريبة علأ:
 ل لح مليزانية الدولة،  % 48,50

 ل لح البلدية،  % 40
 ل احل الوالية،  % 05
 لية، ل احل ال ندوق املشرت  للاماعات احمل % 05
 ل احل غرال التاارة و ال ناعة، % 01

 ل احل الررفة ال ناعة و املهن،  % 0.48
 ل احل الررفة الوطنية لل ناعة التقليدية و احلرال. % 0,02

 282املادة:  ،قانون الضرائب املباشرة
 .5مكرر 

 على رقم األعمال الضرائب

 الرسم على القيمة المضافة: 01

 يف الداخل: علأ العمليات احملققة  -
 ،مليزانية الدولةل احل  % 80
 ل احل ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية، % 10
 ل احل البلدية. % 10
بالنسبة للعمليات احملققة من قبل الشركات اليت تدخل ضمن  -

(، فان احل ة اخلاصة DGEاخت اصات مديرية الشركات الكربى )
 ماعات احمللية أي:بالبلديات حتوا ل احل ال ندوق املشرت  للا

 ،مليزانية الدولةل احل  % 80
 ل احل ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية. % 20
 بالنسبة للعمليات احملققة عند االسترياد: -

 ،مليزانية الدولةل احل  % 85
 ل احل ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية. % 15

املادة:  ،قانون الرسم علأ رقم األعماا
161. 

 غير المباشرة الضرائب

01 

: )ابتداء من سنة رسم الصحي على اللحوم
 ( )رسم الذبح قدميا(.2007

 دينار جزائري للكيلوغرا  الوامجد 10

 بالنسبة للبلديات اليت متتلك مذبح عمومي: -
 دج/كلغ ل احل البلدية، 8.50
 302-070دج/كلغ ل احل صندوق التخ يص اخلاص رقم  1.50

 وانية"."صندوق محاية ال حة احلي
 بالنسبة لعمليات استرياد اللحو  املربدة و املخزنة: -

 ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية.دج/كلغ تعود ل احل  10

 قانون الضرائب غري املباشرة، املادتني:
 .468و  452
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 الطابع حقوق
 ،مليزانية الدولةل احل  % 20 قسيمة السيارات 01

 309قانون الطابع، املادة:  لاماعات احمللية.ل احل ال ندوق املشرت  ل % 80
 55قانون الطابع، املادة: ل احل البلدية.  %100 الرسم الخاص على الرخص العقارية 02
03 

الرسم الخاص على اإلعالنات و الصفائح 
 المهنية

 56قانون الطابع، املادة:  ل احل البلدية.  100%

 ضرائب و رسوم أخرى 

 ل احل البلدية.  %100 رسم احلفالت 01
، املواد من 1966قانون املالية لسنة  -

 .107إىل  105
آخر تعديل قانون املالية لسنة  -

 .36، املادة 2001

 ل احل البلدية.  %100 رسم اإلقامة 02
، 1967يناير  18القانون البلدي  -

 262املتضمن ، املادة 
آخر تعديل قانون املالية التكميلي  -

 .26ادة ، امل2008لسنة 

 ل احل البلدية.  %100 الرسم علأ السكن 03

 ،67، املادة 2003قانون املالية لسنة 
أعيد حتويله إىل صندوق التخ يص 

 ندوق ال" 302-114اخلاص رقم "
اخلاص إلعادة االعتبار  للحظرية 

 العقارية لبلديات الوالية"
 ل احل البلدية، % 70 الرعي إتاوة 04

 الدولة.ل احل ميزانية  % 30
 .44، املادة 2001قانون املالية لسنة 

 الضرائب المنجمية   

 ،مليزانية الدولةل احل  % 90 %( 33) املناجم أربامل علأ الضرسية 01
 ل احل ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية. % 10

املؤرخ يف  01/10قانون املناجم رقم 
 163، املادة 2001جويلية  03

و جود استرالا املقالع و  نامكاجلماعات احمللية ل احل  % 100 العقد ت سيس مجق 02
 .احملاجر

املؤرخ  01/10قانون املناجم رقم  -
، امللحق األوا، 2001جويلية  03يف 
 .38ص 
، املادة 2003قانون املالية لسنة  -

91. 
 2009قانون املالية آخر تعديل  -

 51املادة 

 املسامجي الرسم 03
 كان وجود استرالا املقالع و احملاجراحمللية مل احل اجلماعات  %  70
 ل احل صندوق األمال  العمومية املنامية %  30
 

 02/471املرسو  التنفيذي رقم  -
، 2002ديسمرب  24املؤرخ يف 

املتضمن حتديد توزيع إيرادات إتاوة 
االستخراج و الرسم املسامجي بني 
صندوق األمال  العمومية املنامية و 

    للاماعات احملليةال ندوق املشرت 
 .02ل احل البلديات، املادة 

 2009قانون املالية آخر تعديل  -
 51املادة 

 املعدنية املواد استخراج إتاوة 04
 ل احل صندوق األمال  العمومية املنامية %  80
   ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية %  20
 

املؤرخ  02/471املرسو  التنفيذي رقم 
، املتضمن 2002 ديسمرب 24يف 

حتديد توزيع إيرادات إتاوة االستخراج و 
صندوق األمال  الرسم املسامجي بني 

العمومية املنامية و ال ندوق املشرت  
ل احل البلديات،   للاماعات احمللية

 .02املادة 
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 الضرائب البيئية

01 
 و اخلاصة ال ناعية النفايات علأ التحفيزي رسم

 اخلطرية
 لدياتل احل الب %  25
 ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث %  75

 . 203، املادة 2002قانون املالية 
آخر تعديل قانون املالية التكميلي لسنة 

 .46، املادة 2008

02 
 و املستشفيات نفايات علأ التحفيزي الرسم

 العيادات الطبية
 ل احل البلديات %  25
 لوثال ندوق الوطين للبيئة و إزالة الت %  75

 . 204، املادة 2002قانون املالية 
آخر تعديل قانون املالية التكميلي لسنة 

 .46، املادة 2008

 ل احل البلديات %  25 البيئي التلوث علأ تكميلي رسم 03
 ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث %  75

، 117، املادة 1992قانون املالية لسنة 
 . 205، املادة 2002قانون املالية 

آخر تعديل قانون املالية التكميلي لسنة 
 .46، املادة 2008

 ل احل البلديات %  50 املستعملة املياه علأ التكميلي الرسم 04
 ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث %  50

آخر  ،94، املادة 2003قانون املالية 
تعديل قانون املالية التكميلي لسنة 

 .46، املادة 2008

 .اجلديدة املطاطية األطر علأ مالرس 05
 ل احل البلديات %  40
 ال ندوق الوطين للرتاث الثقايف %  10
 ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث %  50

 .. 94، املادة 2003قانون املالية 

آخر تعديل قانون املالية التكميلي لسنة 
 .46، املادة 2008

 ل احل البلديات %  50 .والشحو  الزيوت  علأ  الرسم 06
 ال ندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث %  50

. 61، املادة 2006قانون املالية لسنة 
آخر تعديل قانون املالية التكميلي لسنة 

 .46، املادة 2008

 امل در: من إعداد الطالب، استنادا علأ املعلومات الواردة أعاله.

 ةخالصـ
جبائيددة هامددة، كثددرية ومتنوعدة، ضددرائب، رسددو ، إتدداوات،  مدوارداماعددات احملليددة إذن املالمجدظ أن لل

منها ما ختتص به لومجدها ومنها ما تشرت  فيه مع غريها من اإلدارات أو مباشرة و غري مباشرة،  مجقوق ...
اهليئات األخرى، منها ما هو قدا ومنها ما هو جديد، أو مجدي  أنش ت مبوجب قدوانني املاليدة املتالمجقدة، 

 من نوع الضرائب املباشرة ومنها ما هو من الضرائب غري املباشرة. وكما أنه ما هو
ومجسددب هددذا العددرت املخت ددر للمددوارد اجلبائيددة ميكددن القددوا أن البلديددة تتددوفر علددأ مددوارد دائمددة، مسددتمرة 
وخمتلفددة، ومددن ذلدددك فهددي تشدددكل م دددر ذايت هدددا ، إضددافة إىل ذلددك للبلديدددة م ددادر أخدددرى غددري جبائيدددة 

 وتتمثل يف:
 .األمال  مداخيل 
 .منتوج االسترالا 

 الناتج املايل. 

 واليت سوال نتطرق هلا يف املطلب املوايل.
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 الموارد غير الجبائية الثاني: مطلبال
هددذه األخددرية بتقدددا خدددمات  تقددو  ، ماعددات احملليددةإضددافة إىل املددوارد اجلبائيددة الدديت تتددوفر عليهددا اجل
اجلزائدري حت دديل بعددت احلقددوق وذلدك مددا نددص عليدده  كثدرية للمددواطن، لقدداء هددذه اخلددمات أجدداز هلددا املشددرع

 البلديددة يف إطددار تسدديري ممتلكا ددا و سددري م دداحلها العموميددة احملليددة حتدددد" : 111القددانون البلددديصددرامجة 

 مسامهة مالية للمرتفقني تتناسب و طبيعة اخلدمات املقدمة و نوعيتها".

أن حتدددد م دداحلها العموميددة احملليددة سددري  هددا وكمال أيف إطددار  ةيددالو ميكددن لل:"112يددةالو ال قددانونكمددا نددص عليدده 
".كما أجاز هلا الت رال يف ممتلكا ا نوعيتهاو  تتناسب وطبيعة اخلدمة املقدمةمشاركة مالية من املستعملني 

 العقارية واملنقولة عن طريق والت جري أو البيع.
 مداخيل الممتلكاتالفرع األول: 

اليت ميكن توفريها لكل املرتفقني،  113  العقارية و املنقولةيق د باألمال  العامة كل احلقوق و األمال
بطريقة مباشرة أو بواسطة خدمات عمومية، ب فة طبيعية أو عن طريق  يئة خ وصية تتكيف أساسا مع 

 طبيعة اخلدمة.
و لقد مجدد قانون األمال  الوطنية قائمة بكل األمال  العمومية اخلاصة بكل من البلدية و الوالية علأ 

 :  114رار األمال  العمومية اخلاصة بالدولة، و تتكون هذه األمال  منغ
البنايات و األراضي اليت متتلكها اجلماعات احمللية )البلدية أو الوالية( و خت ص للمرافق العامة و  -

 اهليئات اإلدارية؛
 هلا اخلاصة؛احملالت ذات االستعماا السكين و توابعها الباقية اليت اقتنتها أو أجنز ا ب موا -
 األمال  العقارية غري املخ  ة اليت اقتنتها أو أجنز ا؛ -
العقارات و احملالت ذات االستعماا املهين أو التااري أو احلريف اليت نقلت ملكيتها إىل البلدية وفق ما  -

 نص عليه القانون؛

 إىل البلدية؛ املساكن اإللزامية أو الوظيفية كما هي معرفة قانونا و اليت نقلت ملكيتها -

                                                        
 ، سبق ذكره175 ، املتعلق بالبلدية، املادة 2011جوان  22املؤرخ يف  11/10القانون رقم  - 111
 ، سبق ذكره133 ، املتعلق بالوالية، املادة 1990فريل أ 07املؤرخ يف  90/09القانون رقم  - 112
، مبلكيتها للماموعة الوطنية، و "تشمل باطن األرت و املناجم و املقالع، و املوارد الطبيعية للطاقة و الثروات 1996من دستور  18و  17مجدد ا املادة  - 113

لبحرية و املياه و الرابات. كما تشمل النقل بالسكك احلديدية، و النقل البحري و اجلوي، و الربيد و املعدنية الطبيعية و احلية، يف خمتلف مناطق األمال  الوطنية و ا
 لة و الوالية و البلدية".املواصالت السلكية و الالسلكية، و أمالكا أخرى  ددة يف القانون". "و تتكون من األمال  العمومية و اخلاصة اليت متتلكها كل من الدو 

، 2008جويلية  20املؤرخ يف  08/14، املتعلق باألمال  الوطنية، املعدا و املتمم مبوجب القانون رقم 1990ديسمرب  01املؤرخ يف  90/30رقم القانون  - 114
 األمال  العمومية اخلاصة بالبلدية. 20األمال  العمومية اخلاصة بالوالية و املادة  19املادة 



 

 

66 

 األمال  اليت ألري ت نيفها من األمال  العمومية الوطنية و العائدة إليها؛ -
 األراضي اجلرداء غري املخ  ة اليت متلكها؛ -
 األمتعة املنقولة و العتاد الذي تقتنيه ب مواهلا اخلاصة؛ -
 اهلبات و الوصايا اليت تتلقاها؛ -
 عات احمللية؛األمال  املتنازا عنها لفائدة اجلما -
احلقوق و القيم املنقولة املكتسبة أو اليت مجققتها و اليت متثل مقابل مج ص مسامهتها يف ت سيس  -

 املؤسسات العمومية أو دعمها املايل. 
كل األمال  العمومية اخلاصة بالبلدية سواء الطبيعيدة  2011و لقد أمج أ القانون البلدي اجلديد 

 .159أو االصطناعية يف مادته منها 
ا قانون وامجد  مال ميكن تعريف األمال  العمومية بنقيت األمال  العمومية اخلاصة، ما دا  حيكم كل منه

كما أهنما  ختضعان لنفس املبادئ غري أن األمال  العمومية اخلاصة توصف مبلكيتها جلهة إدارية معينة، مما 
 تفاظا بدخل دائم.امج مداخلها و نيسيسمح هلا بالت رال يف تسيريها ب فضل الطرق لتح

 .115علأ وجوب دفع أتاوى لشرل هذه األمال  بالطرق احملددة قانوناو لقد نص قانون األمال  العمومية 
1984 سنة ضمن قانون األمال  الوطنية كان  هذه اإلتاوة لت سيس أوا نص جاء به املشرع اجلزائري

116 ،
ألمال  العمومية وجوب دفع "يرتتب علأ رخص م لحة الطرق بش ن استعماا ا :أنه علأ مجي  نص
 أتاوى ..."
بررت توصيل املاء الشروب  أو لشرل الطريق العمومي، إماإصدار الرخ ة من قبل اجلهة املعنية و يكون 

عملية شرل كذلك ،  أو أشراا بناء أو هد  أو إعادة بناء أو تعديل عقار أو توصيل الراز و ما شابه
و كذا عند شرل مجيز عمومي عن طريق وضع  قاهي و املتاجراألماكن العمومية و األرصفة من طرال امل

                                                        
املعدا و املتمم، علأ ضرورة احل وا علأ رخ ة للشرل املؤقت للملك العا ، سواء كان مجق أو رخ ة  90/30لوطنية من قانون األمال  ا 64ن ت املادة من  - 115

منه علأ وجوب دفع أتاوى لالستفادة من  70طريق أو رخ ة وقوال،يف شكل قرار إداري من السلطة املكلفة باحملافظة علأ األمال  الوطنية العمومية . كما ن ت املادة 
بتحديد اهليئة السلطة املكلفة بالقرار، مجي  ن ت علأ األمال  الوطنية التابعة للدولة و اجلماعات  71لطريق يف األمال  الوطنية العمومية، و أضافت املادة رخص ا

الالسلكية، نظرا لطبيعة هذه املنشآت و  اإلقليمية، و حتديدا شرل القنوات و خطوط نقل الكهرباء و توزيعها، و الراز و احملروقات و املاء واملواصالت السلكية و
 خ ائ ها. عموما أي استعماا جلزء من األمال  العمومية املخ  ة الستعماا اجلميع خيضع لرخ ة توقف أو رخ ة طريق.

ق بش ن استعماا األمال  . "يرتتب علأ رخص م لحة الطر 78، املتعلق باألمال  الوطنية، املادة 1984جوان  30املؤرخ يف  14/84ينظر القانون رقم  - 116
ليحدد ولة من   94، يف مادته 1987، املتضمن قانون املالية لسنة1986ديسمرب  29املؤرخ يف  86/15العمومية وجوب دفع أتاوى ..." ، مث جاء القانون رقم 

 50.000علأ  20.001ات اليت يرتاومل عدد سكاهنا من دج للبلدي 150نسمة،  20.000دج للبلديات األقل من  100األتاوى بالقيم السنوية اجلزافية كالتايل: 
 نسمة. 100.000دج للبلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن  300نسمة، و  100.000إىل  50.001دج للبلديات اليت يرتاومل عدد سكاهنا من  200نسمة، 
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 2008التكميلي لسنة  ن املاليةو ... مجددت هذه الرخص مبوجب قانالالفتات و اإلعالنات اإلشهارية

 بالشكل التايل:
  : نسمة 20.000 يقل عدد سكاهنا عن بالنسبة للبلديات اليت ) أ

 . مرتا 50 من أقل دج 400  -

 . مرت 100من  أقل إىل مرتا 50 من دج 1.000 -

 . مرت  1000  من  أقل إىل مرت 100 من دج 10.000 -

  . ف كثر  مرت 1000  من دج 20.000 -

  : نسمة 50.000 إىل 20.001 بني بالنسبة للبلديات اليت يرتاومل عدد سكاهنا ما ) ب

 . مرتا 50 من أقل دج 600 -

 . مرت 100  من أقل إىل مرتا 50 من دج 2000 -

  . مرت 1.000    من أقل إىل مرت 100 من دج 20.000 -

  . ف كثر مرت 1000 من دج 40.000 -

  : نسمة 100.000 إىل 50.001 بالنسبة للبلديات اليت يرتاومل عدد سكاهنا ما بني) ج

 . مرتا 50 من أقل دج 1000 -

 . مرت 100  من أقل إىل  مرتا 50 من دج 4000 -

 . مرت 1000  من أقل ىلإ مرت  100 من دج 30.000 -

  . ف كثر  مرت 1000 من دج 60.000 -

  : نسمة 500.000 إىل 100.001 بالنسبة للبلديات اليت يرتاومل عدد سكاهنا ما بني )د 

 . مرتا 50 من أقل دج 1.600 -

 . مرت 100  من أقل إىل مرتا 50 من دج 8.000 -

 . مرت 1000  من أقل إىل مرت 100 من دج 40.000 -

  . ف كثر مرت 1000 من دج 80.000-

  : نسمة 500.000 سكاهنا عدد يتااوز اليت للبلديات بالنسبة  ) و

 . مرتا 50 من أقل دج 2000 -

 . مرت 100  من أقل إىل مرتا 50 من دج 16.000 -
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 . مرت 1000    من أقل إىل مرت 100 من دج 50.000 -

 . ف كثر مرت 1000 من دج 100.000 -
 تطور هذه اإلتاوة منذ ت سيسها إىل آخر حتدي  هلا وفق هذا اجلدوا.كما ميكن سرد 

 : تطور إتاوة رخصة الطريق48جدول رقم 

حجم 
 البلديات

المساحة المشغولة 
 بالمتر

قانون المالية 
1987 

قانون المالية 
1994 

قانون المالية 
2005 

قانون المالية التكميلي 
2008 

 اإلتاوة بالدينار الجزائري

ديا
بل

من 
قل 
ت أ

2
0
.0

0
0

 

 مرت 50أقل من 

100 200 

200 400 
 1.000 500  100و  50بني 
 10.000 5.000  1000و  10بني 

 20.000 10.000 1000أكثر من 

ين 
ت ب
ديا
بل

2
0
.0

0
1

و    
5
0
.0

0
0

 

 مرت 50أقل من 

150 300 

300 600 
 2.000 1.000  100و  50بني 
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 مرت 50أقل من 

/ / 

1.000 2.000 
 16.000 8.000  100و  50بني 
 50.000 25.000  1000و  10بني 

 100.000 50.000 1000أكثر من 
ديسمرب  29،املؤرخ يف 93/18املرسو  التشريعي رقم  .94، املادة 1987، املتضمن قانون املالية لسنة 1986ديسمرب  29املؤرخ يف  86/15انون رقم القامل در: 
األمر  .49، املادة 2005، املتضمن قانون املالية لسنة 2004ديسمرب  29املؤرخ يف  04/21القانون رقم . 112، املادة 1994، املتضمن قانون املالية لسنة 1993
 . بت رال43، املادة 2008، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02رقم 

كان عبارة عن مبلغ  1987وفق قانون املالية لسنة  و 1984هذه اإلتاوة سنة  املالمجظ أنه عند ت سيس
، مث كرسها قانون املالية لسنة املسامجة املشرولة ما كانتالبلدية مهمجام مجسب  اجزافهذه اإلتاوة حيتسب 

مجي   2005مجي  ضاعف مبلرها غري أهنا بقيت جزافية، إىل مجني اعتماد قانون املالية لسنة  1994
إىل مجام البلدية، مث تضاعف مبلغ اإلتاوة مبوجب قانون  مببالغ متفاوتة املشرولة املسامجةمجام أضاال 

 .2008املالية لسنة التكميلي 
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، أجاز املشرع للاماعات احمللية الت رال يف هذه العقارات عدن طريدق البيدع إذا رأت م دلحة يف ذلدك كما
إجيارهدا لسدبب كثدرة األعبداء املنادرة عنهدا، كد ن تكدون تكداليف صديانتها وإصدالمجها تفدوق مبدالغ  أفضدل مدن 

دة بعددد حتضددري دفدداتر كرائهددا. كمددا أوجددب املشددرع يف مجالددة البيددع االلتددزا  بشددروط معينددة كدداإلعالن عددن مزايدد
الشددروط أو األعبددداء اخلاصدددة هبددذه العقدددارات واملنافسدددة الشددرعية بدددني املعنيدددني يف اجللسددة علنيدددة حيضدددرها كدددل 

بعدت امل داحل  117، وناتج امتيازبيع احملاصيلاألطراال امجرتاما ملبدأ الشفافية و الوضومل. وكذلك اإليرادات 
 العامة.
 ثاني: منتوج االستغاللالفرع ال

عرب م احلها العمومية،  اجلماعات احملليةمنتوج االسترالا كل مقابل للخدمات اليت تقدمها يعترب 
 .118من هذه اخلدمات ناملستفيديفتح ل بذلك علأ إتاوات وتعويضات من قبل األشخاص 

 عدات احملليدةااموعن طريدق حتسدني أداء هدذه امل داحل واسدترالهلا اسدترالال أمدثال وسدليما، ميكدن لل
  تقليص عبء هذه امل احل من ميزانيا ا.بالتايل  تكاليف استرالهلا، وملواجهة إليرادات الدائمة توفر بعت ا

 :119نذكرميكن من ولة هذه اخلدمات 
 مجقوق الوزن، الكيل وقيا  السعة. 
 احلقوق الثانوية املرتبطة حبقوق الذبح، حلقوق ختم اللحم، ومجقوق استعماا عرال التربيد. 

 والتعقيم واملراقبة ال حية اليت تقو  هبا مكاتب التنظيف البلدية اسرتجاع تكاليف التطهري 
 للحمامات واملرشات...

علأ عاتق  %50رسو  األرصفة العمومية اليت يستفيد منها أصحاب احملالت )واملقدرة بنسبة  
 صامجب احملل املستفيد(.

 مجقوق م احل احلار علأ السيارات. 

 لعقود، نسا من املداوالت،  اضر...اخل(.مجقوق تسليم العقود اإلدارية )نسا من ا 

  

                                                        
ضاءات العمومية مبا فيها للفضاءات اإلشهارية" ضمن موارد امليزانية. و كذا ناتج مجق االمتياز للف ، حبي  أدرج "170، املادة 2011ينظر القانون البلدي لسنة  -  117
االمتياز أو االلتزا  عبارة عن عقد يربط البلدية ب شخاص اعتبارية أو طبيعية يقو   احملددة إليرادات البلدية " ناتج االسترالا المتياز املرافق العمومية البلدية". و 195املادة 

 باسترالا م لحة عامة حيقق هبا إيراد معنيا مقابل دفع مجقوق للبلدية. مبوجبه هذا األخري
الناتج احمل ل مقابل خمتلف اخلدمات"، و و تج مقابل اخلدمات اخلاصة اليت تؤديها البلدية نا " ضمن موارد امليزانية، مجي  مج ر املشرع 170، املادة املرجع نفسه - 118
 منه. 133، املادة 1990. و القانون الوالئي لسنة 175املادة 
اليت ترت  جماال إلمكانية إنشاء م احل مجسب امجتياجات كل  150، اليت مجددت قائمة امل احل اليت ميكن للبلدية إنشائها، و املادة 149، املادة  املرجع نفسه - 119

 منه. 119، املادة 1990بلدية و قدرا ا. و القانون الوالئي لسنة 
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 ثالث: الناتج الماليالفرع ال
امتالكها وكذا  للاماعات احملليةميثل الناتج املايل املداخيل النارة علأ مردودية األسهم اليت ميكن 

 ، كما ميثل فوائد القروت اليت تقرضها لرريها من الومجدات االقت دادية، باإلضدافة إىل مج دتها120السندات
 .121من األربامل اليت حتققها مرافقها ذات الطابع ال ناعي والتااري

غري أن مدداخيل النداتج املدايل تكداد تكدون منعدمدة يف الرالدب وذلدك لريداب العمدل بعمليدات شدراء 
للاماعدددات بعددت املددداخيل  قددقاألسددهم أو املشدداركة يف رأعدداا شددركات معينددة مرحبددة الشددديء الددذي قددد حي

هدددا يالنسدددبة للسدددندات. أمدددا فوائدددد القدددروت أو مج دددص األربدددامل الددديت ميكدددن أن رن، ونفدددس الشددديء باحملليدددة
يف املزيدد مدن  عمدن ومجددا ا االقت دادية، ففدي الرالدب هدي عبدارة عدن شدركات عداجزة تطمدجلماعات احمللية ا

 .م ادق عليهاقرارات  لية الدعم وأغلبها قد مجل مبوجب 
ال ردرأ علدأ خوضده للاماعدات احملليدة النسدبة كما أن املضاربة باألسهم والسدندات عمدل جديدد ب

لدنقص التاربددة وانعددا  الكفدداءات يف هدذا امليدددان وارتكداز مثددل هدذه العمليددات يف بورصدة اجلزائددر العاصددمة. 
 بالرغم من أن املشرع اجلزائري قد أجاز مثل هذه العمليات.

امل ددادر اجلبائيددة يقددة أن  ميكددن القددوا حبق املددوجز للم ددادر املاليددة الداخليددة مددن خددالا هددذا العددرت
علدأ هدي بدذلك ، و أوعيتهدا هدا و اخدتالالتنوع ،كثر امن مجي   للاماعات احمللية، مهية الق وى حتتل األ

، كمددا أن مددن ولددة امل ددادر اجلبائيددة حتتددل الداخليددة مددن جممددوع اإليددرادات %80الرالددب تشددكل مددا يفددوق 
 .كما سنرى المجقا %80الضرائب املباشرة ومجدها 

تزيدد مدن األمدال  العموميدة" لإيدرادات  االسدترالا وخمتلدف منتوجدات غدري اجلبائيدة "امل ادر األخرى  و ت يت
 يرقدأ للاماعدات احملليدة، غدري أن مجواصدلها الالتنوع و االختالال و بالتايل زيدادة مج ديلة املدوارد املاليدة ا هذ

بدددني امل دددادر اجلبائيدددة و م دددادر إىل مجاددم امل دددادر اجلبائيدددة، و اجلددددوا أدنددداه يدددربز بوضدددومل هدددذا التفددداوت 
من جمموع اإليرادات الداخلية، بينما  %90األمال ، مجي  أن متوسط اإليرادات اجلبائية تشكل أكثر من 
 علأ العمو . %10تبقأ نسبة أيراد املمتلكات يف أدىن املستويات بنسبة تقل عن 

 

 
                                                        

قرار الوزاري :" السندات و القيم"، و ال26، احملدد لقائمة م اريف البلديات و إيرادا ا، مجساب رقم 1984مار   17املؤرخ يف ، 84/71ينظر املرسو  رقم  - 120
اإليرادات و  ، املتعلق بتقسيم ف وا امل احل و الربامج و العمليات اليت ال تندرج يف الربامج إىل ف وا فرعية حلسابات امل اريف و1985يناير  22املشرت  املؤرخ يف 

 :"إيرادات بيع/م اريف شراء سندات و قيم".260السندات و القيم"، احلساب الفرعي  :"26بنود بش ن إطار ميزانييت البلديات و مجسابا ا، مجساب رقم 
العمومية املسرية يف شكل مؤسسة  الفائت احملقق عن امل احل " 194، ضمن إيرادات قسم التاهيز يف املادة 2011نص عليها صرامجة القانون البلدي لسنة  - 121

 رأ  املاا".  ذات طابع صناعي و راري و كذا ناتج املسامهات يف
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 عمومية: تطور اإليرادات الجبائية مع إيرادات األمالك ال49جدول رقم 
 الوحدة: مليون دينار

 اجملموع اإليرادات السنوات
 إيرادات األمال  العمومية إيرادات جبائية

 النسبة املبلغ النسبة املبلغ

1995 58,395 50,795 86.99% 7,600 13.01% 

1996 55,500 47,563 85.70% 7,937 14.30% 

1997 58,433 51,211 87.64% 7,222 12.36% 

1998 88,349 78,562 88.92% 9,787 11.08% 

1999 94,044 85,157 90.55% 8,887 9.45% 

2000 104,786 98,188 93.70% 6,598 6.30% 

2001 116,324 108,974 93.68% 7,350 6.32% 

2002 130,102 122,102 93.85% 8,000 6.15% 

2003 138,352 129,852 93.86% 8,500 6.14% 

2004 162,023 153,023 94.45% 9,000 5.55% 

2005 178,304 166,304 93.27% 12,000 6.73% 
جمموع املتوسط )
 (11السنوات/

107,692 99,248 92.16% 8,444 7.84% 
جلنة الوزارية املشرتكة مجوا املالية و اجلباية ، ، ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية و اجمللس الوطين االقت ادي و االجتماعيبات من مديرية الضرائطيامل در: رميع للمع

 بت رال.2009ملالية و اجلباية احمللية، ديسمرب احمللية، التقرير الدوري مجوا إصالمل ا

 

 
و الدديت تعتددرب مددن  122و لعددل أبددرز مثدداا علددأ هددذا التنددوع للم ددادر الذاتيددة الداخليددة هددو عددن بلديددة تلمسددان

 ميزانيتها.البلديات اليت تتمتع مب ادر مالية معتربة و نادرا ما تعرال عازا يف 
 (2008/2011) ة تلمسانالمصادر المالية لبلديمتوسط : 50الجدول رقم 

 الوحدة: ألف دينار

 طبيعة امل ادر
 2011إىل  2008متوسط امل ادر املالية من سنة 

 متوسط النسبة متوسط املبالغ

 %72.66 367,868 الرسم علأ النشاط املهين

                                                        
 املثاا للتوضيح فقط - 122
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 %4.17 21,096 الرسم العقاري و التطهري

 %14.08 71,311 الرسم علأ القيمة املضافة 

 %6.99 35,411 زافية الومجيدةالضريبة اجل

 %0.33 1,685 الضريبة علأ الدخل اإلوايل

 %0.58 2,939 رسم الذبح

 %0.72 3,620 رسم اإلقامة

 %0.47 2,390 رسو  احلفالت

 %90.36 506,320 اجملموع

 %1.00 539 بيع دفاتر الشروط

 %31.21 16,867 رسم الطرق

 %0.92 499 رسم التنظيف

 %58.13 31,416 مداخيل األمال 

 %8.74 4,725 رسو  أخرى

 %9.64 54,045 اجملموع

 %100.00 560,365 اجملموع العا 

 ، بت رال.2011و امليزانية اإلضافية لسنة  2010، 2009، 2008امل در: احلساب اإلداري لسنوات 
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يدة تلمسدان مدن مجيد  أنده متثدل أهدم مدورد مدايل ذايت لبلدأن امل دادر اجلبائيدة جليا من خالا اجلدوا يتضح 
 %10علددأ املتوسدط مددن املدوارد املاليددة، بيدد أن مددداخيل األمدال  و مددا يتعلدق هبددا متثدل نسددبة  %90يشدكل 

 .123علأ العمو 
علدأ اختالفهدا و  للاماعات احملليدةوعليه فامل ادر اجلبائية تشكل أكرب وأهم م در للموارد املالية بالنسبة 

عوة إىل إمهدددداا امل ددددادر املاليددددة األخددددرى )أإيددددرادات األمددددال  و منتددددوج غددددري أن هددددذا ال يعددددين الددددد ،تنوعهددددا
ادل إذن ف  يف كوهنا دائمة و مستقرة و باإلمكدان تثمينهدا.االسترالا(، مجي  أن أمهية هذه األخرية تكمن 

 للاماعددات احملليددةهددذه املددداخيل هددي عبددارة عددن م ددادر ذاتيددة داخليددة فقددط، حبيدد  هنالددك م ددادر أخددرى 
عنهددا،  للاماعددات احملليددة ال غددىن ال تقددل أمهيددة عددن سددابقتها و خارجيددةماليددة بددارة عددن م ددادر والدديت هددي ع
واجهددة ولددة تلددك ال ددالمجيات واملهددا  املوكلددة إليهددا، وخاصددة تلددك املتعلقددة بالتنميددة ملسددندا معتددربا مادامددت 
 احمللية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
ية وكذا رسم التطهري، نية وغري املبنتعترب مديرية الضرائب املسؤولية عن تزويد البلديات ب رقا  مبالغ  جلملة الضرائب والرسو  احمل لة مبا فيها الرسم علأ العقارات املب -123

لكل ، بطاقة احلساب اليت ترسل إىل البلديات من قبل مديرية الضرائب يف بداية كل سنة مالية، تربز بوضومل، طبيعة الضرائب والرسو  املخ  ة IIحبي  أن امللحق رقم 
امللكيات املبنية و امللكيات غري املبنية وكذا رسم التطهري، حبي  تربز هذه بلدية مع مج تها من املبالغ املقدرة، غري أن هذه البطاقات ال تف ل بني الرسم العقاري علأ 

 الرسو  مببلغ إوايل وامجد.
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 الثانيبحث الم
 المصادر المالية الخارجية

األوا إىل امل دددادر املاليدددة الداخليدددة أو الذاتيدددة، الددديت تتكدددون منهدددا ميزانيدددة  بحددد امللقدددد تطرقندددا يف 
كمددا أسددلفنا، والبدداقي يتدددوزع يف   %80، هددذه امل ددادر الدديت متثددل اجلبايددة فيهددا أكثددر مددن  جلماعددات احملليددةا

املدعمددة مددداخيل املمتلكددات ومنتددوج االسددترالا والندداتج املددايل، يف هددذا املبحدد  سددوال نتطددرق إىل امل ددادر 
، امل ددادر اخلارجيددة واملتمثلددة أساسددا يف مسدداعدات الدولددة، مسدداعدات ال ددندوق جلماعددات احملليددةمليزانيددة ا

املشددرت  للاماعددات احملليددة، مسدداعدات مددن ميزانيددة الواليددة واالقددرتات مددن املؤسسددات املاليددة، والدديت بدددورها 
مدن االقت داد  جلماعات احملليةقالنية، ميكن اتشكل موارد مالية جد هامة، إذا مت استرالهلا بطرق رشيدة وع

 يف اإلنفاق من امل ادر الذاتية، وسوال نتعرت بشيء من التف يل إىل هذه امل ادر.

 المطلب األول:
 مساعدات الدولة

 لألمجكا  طبقا صنفني، إىل االستثمارية للدولة و اليت تنقسم تندرج مساعدات الدولة يف إطار الربامج

 ومها: للدولة، التاهيز بنفقات املتعلق 124التنظيم

 حتت املوضوعة العمومية واملؤسسات املركزية اإلدارات لفائدة املسالة العمومي التاهيز نفقات -

 ذات عادة تكون املالية، واليت الذمة باستقالا تتمتع اليت اإلدارات و املخت ة اإلدارات وصايتها، وكذا

 املطارات، السدود، وطنية مثل املركزية أو القطاعية الربامج طريق عن النفقات هذه تسيري جهوي، يتم طابع

 ... السريعة الطرق

 غري القطاعية الربامج من تتكون واليت الوالة، باسم املسالة املمركزة غري العمومي التاهيز نفقات -

 يعد الذي وايل،ال باسم تسايلها يتم املمركزة غري القطاعية للتنمية، فالربامج البلدية و الربامج  املمركزة

  توى يبني والذي املالية وزارة عن ال ادر الربنامج مقرر رخ ة طريق عن الومجيد، بال رال اآلمر

 واألمجياء اجلامعات مثل جهوي أمجيانا و والئي بعد العمليات ذات هذه و تكون قبوهلا. مت اليت العمليات

 ... اجلامعية

 الضرورية املتطلبات االعتبار بعني وت خذ احمللية تالنشاطا متس فهي للتنمية البلدية املخططات أما

 الذي الوالية وايل باسم إوالية ب فة املالية، وزارة طرال من الربنامج رخ ة تسايل للمواطنني، ويتم

                                                        
 واملتمم. املعدا ، املتعلق بنفقات الدولة للتاهيز، 1998جويلية 13 يف ، املؤرخ98/227رقم  التنفيذي املرسو  - 124
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 يفوت و الوالية، بلديات خمتلف علأ الربنامج رخ ة توزيع يتوىل من وهو الومجيد، اآلمر بال رال يعترب

 .البلدية الشعبية اجملالس اءرؤس بال رال إىل األمر
 الفرع األول: المخططات القطاعية للتنمية

ختدص هددذه املخططددات بددرامج التاهيددز املسددالة باسددم الدوايل و الدديت ختضددع لددنفس القواعددد اخلاصددة بددالربامج 
 قطاعات: 09الوطنية اليت  دال علأ حتقيق التنمية، و اليت تظهر يف قوانني املالية موزعة علأ 

 ال ناعة

 لفالمجة و الريا

 دعم اخلدمات املنتاة

 املنشآت القاعدية االقت ادية و اإلدارية

 الرتبية و التكوين

 املنشآت القاعدية االجتماعية و الثقافية

 دعم احل وا علأ سكن

 مواضيع خمتلفة

 ططات البلدية للتنميةلمخا
يدة علدأ رسديد األهدداال و لقد مجدددت الن دوص التشدريعية اإلطدار التنظيمدي الدذي تعمدل مدن خاللده الوال

التنمويدددة انطالقدددا مدددن هدددذه القطاعدددات، و اسدددتنادا إىل عمليدددة التخطددديط الددددقيق حل دددر احلاجيدددات اخلاصدددة 
باإلقليم وفق سلم األولويات، بالتعاون مع البلدية خللق نسيج متناسق من التنمية املسدتمرة، و هدذا مدا ندص 

لوالية يف املدى املتوسط الربامج و الوسائل و األهدداال : "يعكس خمطط ا60عليه القانون الوالئي يف املادة 
احملدددددة ب دددفة تعاقديدددة بدددني الدولدددة و اجلماعدددات احملليدددة ق دددد ضدددمان التنميدددة االقت دددادية و االجتماعيدددة و 

 .125الثقافية للوالية"
علددأ ضددرورة تفعيددل هددذا التعدداون بددني البلددديات و الواليددة هبدددال إمجددداث  126كمددا مجثددت الكثددري مددن املددواد

مية متناسقة، متكاملة و سليمة من كل النقدائص. مدن هدذا املنطلدق جداءت املخططدات البلديدة للتنميدة و تن
 استحدثت من رمجم املخططات القطاعية للتنمية رسيدا هلذه األهداال و تكملة للمخططات املركزية.

 

 

                                                        
 سبق ذكره.، 60، املتعلق بالوالية، املادة 90/09القانون رقم  - 125
 .82إىل  75و باخل وص يف ميادين األنشطة االجتماعية، ينظر املرجع نفسه، املواد من  - 126
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 الفرع الثاني: برامج المخططات البلدية للتنمية:
ساسية ونواة اجملتمع، من املفروت أن تنهت هبذا اجملتمع حندو التطدور، باعتبار البلدية هي اخللية األ

النمو، غري أنه ال يتسىن هلا ذلدك إال بتطدوير مشداريعها التنمويدة باعتبارهدا تتماشدأ وخمططدات التنميدة احملليدة 
  وأداة أساسية للتنمية الوطنية.

اجلماعددات تهيئددة العمرانيددة، فددان و بددالرجوع إىل صددالمجيات البلديددة والواليددة يف قطدداع التخطدديط وال
 :127تلعب دورا هاما يف حتضري املخطط الوطين للتنمية عن طريق احمللية

 حتديد امجتياجات السكان األساسية؛ 

 إمج اء املوارد البشرية واملادية املتامجة علأ املستوى احمللي؛ 
 مل؛اختيار املشاريع الواجب إجنازها و األعماا الواجب القيا  هبا يف أي قطاع ع 

 تقييم املشاريع و تقدا االقرتامجات اخلاصة مبوارد متويلها. 

ويف هذا اإلطار خوا القانون للبلديات صدالمجيات هامدة جددا يف اجملداا االقت دادي مجيد  ن دت 
لددس الشددعيب البلدددي براجمدده السددنوية و املتعددددة السددنوات لمايعددد ا: "128( مددن القددانون البلدددي107املددادة )

و يف  ولة له قانونا،لمخي ادق عليها و يسهر علأ تنفيذها، متاشيا مع ال المجيات ا املوافقة ملدة عهدته و
 ". ططات التوجيهية القطاعيةلمخطط الوطين للتهيئة و التنمية املستدامة لإلقليم و كذا المخإطار ا

نشديطة إن البلدية اليت كانت تعترب باألمس، مبثابة نواة لإلدارة احمللية، أصبحت اليو  تشدار  ب دفة 
يف خمتلددف العمليدددات الدديت  ددددال إىل التريددري اجلددددري للمرافددق االجتماعيدددة واالقت ددادية للمدددواطن باعتبارهدددا 
اجلماعدددة اإلقليميدددة السياسدددية وهدددي اخلليدددة األساسدددية للنظدددا  اإلداري اجلزائدددري إذ تلعدددب دورا مجاعدددا يف كدددل 

 .129ميادين احلياة للبالد
أمهيدددة كدددربى لإلنعددداش والنمدددو االقت دددادي لكامدددل الدددوطن، تعتدددرب املخططدددات البلديدددة للتنميدددة ذات 

 وللوقوال بشيء من التف يل علأ هذه الربامج، جيب إعطاء ولو حملة ق رية عن نش  ا وتطورها.
 

 

 

 

                                                        
 .1احملدد ل المجيات البلدية والوالية و اخت اصا ما يف قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، املادة  1981ديسمرب  26ال ادر يف  81/380املرسو  رقم  - 127
 ، املتعلق بالبلدية، سبق ذكره.11/10القانون رقم  -  128
 ، غري منشورة.175، ص: 1995" مذكرة ماجستري، حتت إشراال:  مد برامهي، معهد احلقوق اإلدارية، جامعة اجلزائر سنة ميزانية البلديةبن مالك  مد: " - 129
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 أوال :برامج التنمية قبل اعتماد المخططات البلدية للتنمية
وطنيدة والشخ دية اجلزائريدة،  كان هم السلطات املركزية األوا عند االستقالا هو رسديد الومجددة ال

كمددا أن إعددادة بندداء االقت دداد الددوطين علددأ الددنهج االشددرتاكي كددان مجتميددة لتعميددق القطيعددة مددع االسددتعمار 
 ، اجتماعية و ثقافية.ةألسباب تارخيي

كدددم مت تركيدددز تسددديري الشدددؤون العموميدددة علدددأ املسدددتوى املركدددزي و الدددذي فرضدددته كدددذلك ولدددة مدددن 
 . اضعف املوارد املالية و أزمة األطر اليت سادت العشرية األوىل من االستقال األسباب خنص بالذكر منها

 ومت اختاذ عدة إجراءات علأ املستوى احمللي لإلبقاء علأ مجد أدىن من النمو وكان من هذه اإلجراءات:
 تجسيد بقايا مشروع  قسنطينة .1

شدعيب والفوضدأ املوشدكة اهلدال منه هو امت اص عد  الرضي ال 1958بدأ مشروع قسنطينة سنة 
علأ االنفاار، وذلك خبلق مناصب شرل عرب كامل الرتاب الدوطين. تلدك الظدروال الديت أومجدت للمسدتعمر 

 باستحداث مشاريع هامة كالتشاري، بناء القرى، التامعات السكنية وغريها...
ل، ال دحة، لقد ورثت اجلزائر هذه املشاريع يف مجدداثتها وكاندت األولويدة بالنسدبة للسدلطات: الشدر

التعلدديم، الترذيددة، والدديت اعتددربت أولويددة األولويددات وبامكانيددات  دددودة جدددا، قلددة التدد طري، النددزومل الريفددي، 
 اجلهاز االقت ادي املدمر أبطل كل احملاوالت، ف وكلت للبلديات أنشطة استعااليه جمزئة وناجعة.

ات مددن االندددماج تدددرجييا يف  ولقددد مكنددت بقايددا مشددروع قسددنطينة يف خمتلددف مرامجددل إجنددازه البلدددي
كيفيددة تسدديري املشدداريع وإهنائهددا، غددري أن التسدديري املددايل كددان مركزيددا علددأ مسددتوى عدددة وزارات علددأ مسددتوى 

الدددذي مجدددوا  1967املنددددوبيات  )البلدددديات( والددديت انتهدددت وألريدددت مبوجدددب إصددددار القدددانون البلددددي لسدددنة 
 .130عيب البلديالقانون األساسي للمندوبية اخلاصة إىل اجمللس الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 130 - Ali KOLAI: « Le Plan communal de développement en Algérie», in « l’administration territoriale 

au Maghreb », Publication « CMERA», éd Guessous, Rabat 1989, P 288. 



 

 

78 

 131(1968)ابتداء من سنة  PEL برامج التجهيز المحلي: .2
، بدددأت البلددديات االنطالقددة يف رسدديد ال ددالمجيات عددن 1967مددع صدددور القددانون البلدددي سددنة 

(. عزمدت الدولدة علدأ وضدع 1967/1969طريق أنشطة أكثدر تنظيمدا. وبدانطالق املخطدط الثالثدي األوا )
 ( بطريقة النمو املخطط.1967/1980لتنمية علأ املدى الطويل )آلية إسرتاتياية ل

وعلأ إثر ذلك ظهرت برامج التاهيز احمللي واليت كان مدن أهدم أهددافها: امت داص البطالدة أو قلدة 
 برامج. 05العمالة، واحلد من النزومل الريفي الذي مل تعرال اجلزائر له مثيال. ويتكون هذا املشروع من 

 (.C.P.Eاألفضل لليد العاملة المحلية ) لدات المخصصة لالستعماأ. برنامج االعتما
هو احلد أو التقليل من الضرط البطالة علأ مستوى البلديات اليت تعيش هذه  جاهلدال من الربنام
مدس  دال هذه الربامج إىل خلق مناصب شدرل دائمدة أو توزيدع مؤقدت ليدو  العمدل، الظاهرة بشكل مجاد. 
لفالمجية باخل وص وكذا حتسني اهلياكل القاعدية احملليدة كت دليح الطدرق، يعتدرب هدذا هذا الربنامج األنشطة ا

(، و األولويددددة للمندددداطق أو .D.E.Rمج التنميددددة االقت ددددادية الريفيددددة )االربنددددامج مبثابددددة الدددددعم و السددددند لددددرب 
 البلديات احملرومة.

 1968نوفمبر  05( .D.I.Lب. برامج تنمية الصناعة المحلية: )
جلماعات احمللية كدان يهددال هدذا الربندامج إىل تنميدة ال دناعات ذات األمهيدة ال دررى بطلب من ا

واملتوسطة واليت ت يت مكملة للمشاريع الكربى للشركات الوطنية، وكانت  دال إىل خلق مناصب شرل. و 
 :جلقد مست خص هذا الربنام

 األنشطة احلرفية و التعاونيات احلرفية؛ -
 اما ؛السيامجة و  طات االست -
 الومجدات االقت ادية لإلجناز أو اإلنتاج. -

إضافة إىل أن إدخاا هذا الربنامج إىل املنداطق الريفيدة ميكدن السدكان مدن االمجتكدا  بالقطاعدات الع درية و 
 اكتساب ثقافة صناعية.

                                                        
 : ينظر  - 131

- Direction générale de la fonction publique, «finances et comptabilité des communes et des 

établissements  publics communaux et intercommunaux » , imprimerie centrale d’Anaba  Alger 1972, 
pp 249 à 256. 

- Ali KOLAI: « Le Plan communal de développement en Algérie», in « l’administration 

territoriale au Maghreb », Publication « CMERA», éd Guessous, Rabat 1989, pp 290, 291 et 292 

- Ahmed BAHRI, Mahfoud BERKANI, Miloud MOKRANE : «  La planification en Algérie », 

in Intégration, Numéro spécial 1975 – 4, Revue CMERA éd, Société Tunisienne des arts graphiques. 

Tunis, Aout 1976, pp 37 à 40. 
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  1970أفريل  27( .D.E.Cج. برامج اإلنفاق على التجهيزات العمومية: )
لنسبة للبلديات اليت تتدوفر علدأ أكثدر اآلثدار االجتماعيدة، مجيد   ددال يعترب هذا الربنامج األهم با

مباشددرة إىل حتسددني شددروط احليددداة ملددواطن البلديددة املعنيددة، حتسدددني التاهيددزات االجتماعيددة، اإلداريددة والتهيئدددة 
 الريفية، و أهم القطاعات اليت يعىن هبا هذا الربنامج:

 التزويد باملاء ال احل للشرب؛ -
 تطهري احلضري و الريفي الرري زراعي؛مشاريع ال -
 التهيئة احلضرية و الريفية؛ -
 التاهيزات االجتماعية؛ -
 التاهيزات اإلدارية. -

  1970أفريل  27( .D.E.Rد. برامج التنمية االقتصادية والريفية: )
و دددال اعتمددادات هددذه الددربامج خ ي ددا للمشدداريع الفالمجيددة اإلنتاجيددة وهددي مددن ذلددك مسدداوية 

ج التنميدددة ال دددناعية احملليدددة يف جانبددده الفالمجدددي. أي أهنددا  ددددال إىل تنميدددة القددددرات اإلنتاجيدددة للقطددداع لددربام
 الفالمجي، و علأ اخل وص:

 عمليات الري و ما يتعلق هبا من التاهيزات -
 عمليات التشاري و تطوير املنتاات البورية -
 تطوير أنشطة الرعي و تربية املواشي  -
 ية زرع النخيل و الزراعة املسقيةتنمية و تطوير عمل -
 تطوير تربية النحل و الدواجن -

 (.R.E.C.L.Sهـ. برامج تجديد تجهيزات الجماعات المحلية الصحراوية: )
برنامج خم ص للمناطق ال حراوية وشبه ال حراوية، ملواجهة خ وصيات وطبيعدة وجررافيدة هدذه 

تفدداوت و التبدداين املوجددود بددني الشددماا و اجلنددوب، و اهلدددال منهددا هددو القضدداء أو التقليددل مددن ال  املندداطق،
 تسريع عملية التنمية و حتسني ظروال املعيشة هلذه املناطق. و مست هذه الربامج باخل وص:

تنميدددة املنشدددآت القاعديدددة ال دددررية: منهدددا جلدددب امليددداه، الطدددرق، االت ددداالت، الكهربددداء، التطهدددري، بنددداء  -
 األسواق املرطاة،املذابح ...
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هيددزات االجتماعيددة واإلداريددة: ميكددن ذكددر علددأ سددبيل املثدداا بندداء و  يئددة املقددرات اإلداريددة، ال ددحة التا -
 العمومية، املساعدات االجتماعية، بناء األمجياء الريفية أو السكنات الوظيفية ...

 التاهيزات السيامجية و احلرفية -
املهدين، تنظديم أشدطة مدا قبدل و بعدد التمددر   التكوين، الشباب و الثقافة و الرتفيه: إجناز مراكز التكدوين -
... 
التاهيزات الثقافية و االجتماعية الرتبوية: إجناز مراكز  و األمية، التعليم العا ، املؤسسات الريفية لتعليم  -

 املرأة، قاعات الثقافة و الرتفيه، قاعات اآلثار البلدية و قاعات العرت ...
ا الربنامج يتمتع خب وصدية مميدزة، مجيد  كاندت عبدارة عدن اقتطداع سدنوي كان متويل كل املشاريع اخلاصة هبذ

 من اجلباية البرتولية.
تلدك إذن هددي ولدة الددربامج الديت أسددندت للبلددديات ألغدرات حتقيددق التنميدة الشدداملة دومندا إمهدداا ألي قطدداع 

 علأ املستوى احمللي، و دومنا إمهاا للطابع اإلقليمي للبلديات املعنية.
مللفدت لالنتبداه مدن خدالا هدذا السدرد املخت در لدربامج التاهيدز احمللدي هدو تلدك النظدرة الشدمولية إن الشديء ا

مدددن مجيددد  مج دددر احلاجيدددات علدددأ  -صدددناعية، زراعيدددة، رعويدددة، مجرفيدددة أو غريهدددا ... -لكافدددة القطاعدددات 
اريع املسدددتوى احمللدددي دومندددا إمهددداا ألي قطددداع و ألي منطقدددة مدددن منددداطق الدددوطن، و مدددن عمليدددة اختيدددار املشددد

الواجددب إجنازهددا، و املددرور إىل عمليددة التنفيددذ. فلقددد كانددت هددذه املشدداريع مبثابددة الترطيددة الشدداملة و املكملددة 
 لربنامج التنمية االقت ادية و االجتماعية الوطنية من مجي  صيغ التنوع و االختالال. 
 االجتماعيددة ملختلددف و مددن هددذا املنطلددق كددان يفددرتت مددن هددذه الددربامج أن حتدددث أثددرا إجيابيددا داخددل البددىن

شرائح الشدعب و بالتدايل إمجدداث تنميدة اقت دادية متكاملدة. غدري أن النتيادة كاندت علدأ الرالدب ضدعيفة ومل 
ترق إىل الطمومجات املتوقعة و بالتايل أعلن عن فشل التاربة و إعادة النظر فيها. إن نسبة الناامل الضئيلة، 

ققتهدا هدذه الدربامج هدي الديت أجدربت الدولدة علدأ اعتمداد الديت مج يف املتوسدط، %30و اليت مل تتعدى نسبة 
 برامج بديلة. مجسب اجلدوا أدناه      

 : برامج التجهيز المحلي و نسبة نجاحهـا51رقم  جدول

 النسبة المنجزة من
 األهداف المرجوة

 الربامج األهداف

تنمية الطاقات اإلنتاجية يف قطاع الفالمجة، خلق مناصب شرل %16,5 D.E.R. 

 .C.P.E االستعماا املكثف لليد العاملة  - % 55
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 يئة اهلياكل القاعدية للفالمجة - %36,2
خلق مناصب شرل، وتنمية القدرات اإلنتاجية لل ناعة %56,2 D.I.L. 

%48,4 

%17,7 

 حتسني شروط احلياة -
حتسني اهلياكل القاعدية - D.E.C. 

حتديد رهيزات اجلماعات احمللية ال حراوية / R.E.C.L.S 

Source: Ahmed BAHRI, Mahfoud BERKANI, Miloud MOKRANE : «  La planification en Algérie », in 

Intégration, Numéro spécial 1975 – 4, Revue CMERA ed, Société Tunisienne des arts graphiques. Tunis, 
Aout 1976, P   :40 . 

عف النتيادة احملققدة، ف ضدحأ هددذا الدنقص عامدل جددد لقدد انتقددت هدذه الددربامج بشددة، ذلدك لضدد
 معرقل لتحقيق ولة األهداال املسطرة وتعزى أسباب ذلك إىل:

 غياب املشاركة احلقيقية للبلديات يف حتضري برامج التنمية. 
 املركزية املفرطة مليكانزمات تسايل واعتماد العمليات املقرتمجة يف إطار برامج التاهيز احمللي. 

ومركزية اإلجراءات املالية لالعتمادات املخ  ة إلجناز املشاريع علأ مستوى إدارة وود، تعقد  
 التخطيط والوزارات املسرية.

 تنوع م ادر متويل التاهيزات واالستثمارات. 

 التناقص ال ارخ بني مركزية قرار اعتماد املشروع ومتويل العمليات ومركزية إجنازها. 

 شيء الذي يزيد من صعوبة تتبعها ومراقبتها.زيادة علأ كثرة وتنوع الربامج، ال 

كما أن نسبا كبرية من االعتمادات املخ  ة للربامج مجادت عن أهدافها األصلية ومل حتقق إال  
 نتائج نسبية كما يظهره جليا يف اجلدوا أعاله.

 أهنا أضحت عبارة عن عملية غر  جلملة من املشاريع املشتتة هنا و هنا  دون إهناء إجناز  كما 
 إمجداها.

وهلذه األسباب، ومن أجل القضاء علأ هذه النقائص اعتمد برنامج مومجد يدعأ املخطط البلدي 
 للتنمية تسعأ من خالله الدولة إىل رسيد:

 وضع آليات جديدة إلعداد املخططات البلدية. 
 المركزية اعتماد العمليات املعدة  يف إطار املخططات البلدية للتنمية. 

اءات التسيري املايل واحملاسيب، لررت إعطاء مسؤولية أكرب للماالس البلدية يف ختفيف وتبسيط إجر  
 إجناز خمططا ا.
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 المخططات البلدية للتنمية ثانيا:

1973 سنةأمجدث املخططات البلدية للتنمية 
، ولقدد أنشد ت هدذه املخططدات غدداة انطدالق املخطدط 132
قت دادية واالجتماعيدة والثقافيددة للاماعدات احملليدة، وكددذا الربداعي الثدا ، ف صددبح الوسديلة املنهايدة للرتقيددة اال

عامل لتحسدني ظدروال املعيشدية للمدواطن، وعامدل إدمداج االقت داد احمللدي باالقت داد الدوطين، مبدا أنده يكمدل 
ويتمم األنشطة احملققة يف إطدار خمتلدف الدربامج القطاعيدة، كمدا أن هدذه املخططدات تددخل يف إطدار سياسدة 

و  ددو الفدددوارق بددني مددددن الشددماا و اجلندددوب، كمددا يسدددعأ إىل إشددرا  املدددواطنني يف حتقيدددق التددوازن اجلهدددوي 
 اإلجنازات االقت ادية، االجتماعية والثقافية.

ولقد رسد هذا الربنامج إثر صدور التعليمة الوزاريدة املشدرتكة )وزارة الداخليدة، وزارة املاليدة( املؤرخدة 
 PCD/PMUت البلدية للتنمية و خمططات التحدي  العمرا  واملتعلقة باملخططا 1975ديسمرب  08يف 
133. 
 . محتوى المخططات البلدية للتنمية وأهدافها:1

 أنواع من املخططات:  03تتكون املخططات البلدية للتنمية من 
 خمططات الثورة الزراعية )البلديات الريفية(. 
 املخططات الشبه مجضرية )للتامعات السكنية(. 

 مرا .برامج التحضر الع 

أصددناال متميدددزة يددرتجم ب دددق اخدددتالال البلددديات، لردددرت  03إن توزيددع املخططددات البلديدددة إىل 
ولدديس مجسددب األنشددطة كمددا كددان سددائدا يف  –تكييددف نددوع التدددخل مجسددب خاصدديات كددل صددنف منهددا 

 التقسيم القدا.
 أ. المخططات البلدية للثورة الزراعية: 
 برامج: 05ن تتكون املخططات البلدية للثورة الزراعية م

                                                        
 نفيذ خمططات البلديات اخلاصة بالتنمية. ، املتعلق بشروط تسيري و ت1973أوت  09املؤرخ يف  73/136املرسو  التنفيذي رقم ينظر  - 132
، واملتعلقة بشروط تسيري وإجناز املخططات البلدية للتنمية وخمططات التحدي  العمرا  1975ديسمرب  08املؤرخة يف  14801التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  - 133

PCD/PMU يناير  21، املتعلق بنفقات الدولة للتاهيز. تعليمة وزارة املالية، املؤرخ يف 1998جويلية  13املؤرخ يف  98/227. كما ينظر املرسو  التنفيذي رقم
 01، املتعلقة مبتابعة نفقات التاهيز. قرار وزارة املالية رقم 1999فرباير  03، املؤرخة يف 85، املتعلقة باجراءات تنفيذ نفقات التاهيز العمومي.تعليمة وزارية رقم 1998
،املتعلق بوضع قائمة جديدة للمخططات 2006نوفمرب  28املؤرخ يف  125، املتعلق بتعديل قائمة التاهيز العمومي. قرار وزارة املالية رقم 2001نوفمرب  21املؤرخ يف 

 البلدية للتنمية.
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  هياكددل الثددورة الزراعيددة: يهدددال هددذا الربنددامج إىل اعتمدداد كددل املشدداريع اخلاصددة والضددرورية
 لتطبيق الثورة الزراعية والسيما:

 + ت سيس ال ندوق الوطين للثورة الزراعية.
+ إجندداز هياكددل الثددورة الزراعيددة، التعاونيددات اإلنتاجيددة، التعاونيددات الفالمجيددة املتعددددة بددني 

 يات.البلد

 + اعتمادات استرالا التاهيزات.
 :التاهيزات الفالمجية:  وتعين تنمية القطاع التقليدي عن طريق 

 + حتسني اإلطار العقاري )رهيزات وأعدة(.
 + الري )اآلبار ورهيزات الري(.

 + تربية املواشي.

 + الرابات واحللفاء.

 ة مجسدددب امل دددادر احملليدددة التاهيدددزات اإلنتاجيدددة الردددري فالمجيدددة: تعدددين خبلدددق أنشدددطة جديدددد
 املتوفرة يف الفروع ال ناعية ال ررية واملتوسطة.

  التاهيدددزات القاعديدددة: ونعدددين هبدددا تلدددك املشددداريع الضدددرورية إلعدددادة احليددداة يف القطاعدددات
 االجتماعية واالقت ادية احمللية:

 + اهلياكل القاعدية الريفية )الطرق، املمرات، أشراا احلماية...(.
 ارية )األسواق، املذابح...(.التاهيزات التا

+ التهيئددددددة العمرانيدددددددة )الطددددددرق، احلضدددددددائر، اإلنددددددارة العموميدددددددة، اإلشددددددارات، املسدددددددامجات 
 اخلضراء...(

 + التاهيزات اإلدارية )بلديات، وكاالت،...(.

 + اإلنارة الريفية.

  التاهيددزات االجتماعيددة:  دددال إىل حتسددني ظددروال املعيشددية لسددكان األريدداال للحددد مددن
 الريفي والسيما:النزومل 

 + السكن الريفي.
 + التزويد باملاء ال احل للشرب والتطهري.
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+ ال ددحة، الثقافددة، الشددباب والرياضددة، قاعددات العددالج، املراكددز ال ددحية، املكتبدددة، دور 
 الشباب، سامجات اللعب...

 : ب. المخططات البلدية شبه حضرية
ضدددري كالبلدددديات األ  يف الددددوائر ختددص هدددذه املخططدددات البلدددديات الددديت ترلدددب عليهدددا الطدددابع احل

والتامعددات السددكنية وهلددا مسددامجة ريفيددة  دددودة، ويف الرالددب تتكددون مددن نفددس بددرامج املخططددات البلديددة 
للثددورة الزراعيددة باسددتثناء الربنددامج األوا "هياكددل الثددورة الزراعيددة" فهددي بلددديات ذات رمعددات سددكنية مهمددة 

يددزات، وعلددأ هددذا األسددا  فهددي حباجددة ماسددة مددن املسددؤولني وجمموعددة مددن الدددواوير  رومددة مددن كددل التاه
 احملليني جملموعة هامة من الربامج السيما:

 اإلنارة العمومية. 
 فك العزلة باجناز الطرق. 

 التاهيزات االجتماعية. 

 السكن الريفي. 

وكددددذا تدددد مني شددددروط االنطالقددددة االقت ددددادية الريفيددددة )عوامددددل اإلنتدددداج، توزيددددع وصددددرال املنتادددددات 
 ية(.الفالمج

 :PMUج. برنامج التحضير العمراني: 
مددن كددربى مقدر دوائددر  8واليدة +  31مديندة كبدرية علددأ مسدتوى الددوطن )  39 جخيدص هدذا الربنددام

، إن خ وصددية و مشددداكل املدددن الكدددربى حتددتم علدددأ متخدددذي القددرار ولدددة مددن التددددخالت املختلفدددة  134(
مددرا  مددن جهددة، و تنسدديق عمليددة التنميددة مددن بدداختالال طبيعددة و ميددزات هددذه املدددن للددتحكم يف النسدديج الع

جهة أخرى، عدن طريدق وضدع برندامج رهيدز مجضدري ي خدذ بعدني االعتبدار كدل الشدروط الطبيعيدة، اإلقليميدة، 
االجتماعيدددة ... هبددددال خلدددق انسددداا  عمدددرا  و القضددداء علدددأ االخدددتالا اجلهدددوي بدددني مددددن الشدددماا و 

( أندواع مدن التاهيدزات احلضدرية للمددن الداخليدة، 04ربعة )اجلنوب، من هذا املنطلق خيتص هذا الربنامج ب 
  دال أساسا إىل:

                                                        
134- Ali KOLAI:« Le plan communal de développement en Algérie», in : L’administration territoriale 

au Maghreb, Op Cit, p 295. 
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امت ددداص العادددز يف التاهيدددزات العموميدددة، الضدددرورية: تقويدددة و توسددديع شدددبكة امليددداه ال ددداحلة  
للشرب، توسيع شبكة ال رال ال حي، توسيع شبكة توزيع الكهربداء و الرداز، و كدذا توسديع 

 شبكة االت االت...
اخلدددمات العموميددة علددأ غددرار رهيددزات الطددرق كتهيئددة الطددرق، مجضددائر توقددف  حتسددني نوعيددة 

 السيارات، توفري املسامجات اخلضراء، تقوية اإلنارة العمومية ...

  زيددادة فعاليددة  دديط التوزيددع: عددن طريددق تقويددة و توسدديع شددبكة املواصددالت، و عمليددة وضددع 
 ...، و حتدي  خدمات النقل املخطط الرئيسي للسري و املرور

حتضدددري شدددروط التوسدددع املنسدددام للمديندددة: عدددن طريدددق  يئدددة االمجتياطدددات العقاريدددة و إمجدددداث  
 مناطق أو قطاعات للتعمري، و املناطق ال ناعية و التاهيزات احلضرية.

ومدن هدذا املنظددور فهدو يشدكل التاسدديد امللمدو  للمخطددط الرئيسدي للتهيئدة العمرانيددة. ولقدد خددص 
ية و دوائدر ذات التوجهدات االسدتثمارية، ال دناعية و السديامجية األكثدر أمهيدة هذا الربنامج التامعات احلضدر 
 )أرزو، بوسعادة، غرداية،...( 

 د. الصناعات المحلية:
تعترب ال ناعات ال ررية و املتوسطة من أهم وسائل و وسائط التنمية احمللية، مجي  بامكاهنا نشدر 

اجيدددة و إعدددادة االعتبدددار للم دددادر و القددددرات احملليدددة، كمدددا اعتدددربت أهدددم أداة و توسددديع االسدددتثمارات اإلنت
سياسددية إلعددادة توزيددع الدددخل الددوطين. مجيدد  بامكاهنددا أن حتدددث، يف املندداطق احملرومددة علددأ اخل ددوص، و 
تنمي أنشطة اقت ادية من ش هنا زيادة مستوى الدخل من جهة، و نشدر ذهنيدة و ثقافدة صدناعية يف الوسدط 

 من جهة أخرى. الريفي
 ( قطاعات:04مست أربعة ) 1974إن املشاريع اليت انطلقت مبوجب هذا الربنامج منذ 

 قطاع ال ناعة: يهتم هذا القطاع  ملة من بفروع نذكر منها: 

o مواد البناء و املقالع 

o ال ناعات احلديدية 

o املواد الكيماوية 

o ال ناعات األساسية 

o صناعات النسيج 
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o ال ناعات الت ويرية 

 ع احلرال التقليدية: و ختتص يف االستثمارات التالية:قطا  

o ...ال ناعات النسياية كالزرايب و الطرز 

o و النحت صناعة اخلشب كالناارة و الزخرفة ... 

o  صناعة اجللد 

o  صناعة احلدادة و النحا 

o ال ناعات الطينية ك ناعة الفخار و اخلزال 

كميلية كالرتصيص و الكهرباء و التبليط : و تتعلق بكافة أشراا البناء التقطاع احلرال اخلدمية 
 ... و كذا أشراا ال يانة العامة كمختلف الت ليحات و امليكانيك العامة...

قطاع السيامجة و  طات االستاما : و جيمدع هدذا القطداع خمتلدف أنشدطة الفندقدة و التخيديم  
 و مرافق  طات االستاما  و كل ما يتعلق هبا من األنشطة احمللية.

امج ال ناعات ال ررية و املتوسطة حيضر بالتعاون ما بني جلنة وزاريدة مشدرتكة و اجلماعدات احملليدة، كان برن
أجددرب  1974و لقددد مت حتضددري  تددواه غددداة اعتمدداد املخطددط الربدداعي الثددا ، إال أن التقسدديم اإلداري لسددنة 

اهلياكل االقليمية اجلديدة، و مت إعادة  اللانة الوزارية املشرتكة علأ "إعادة االعتبار هلذا الربنامج لتكييفه مع
، و وجهدددت 1974ندددوفمرب  25توزيدددع املشددداريع اجلديددددة مبوجدددب تعليمدددة رئاسدددية )وزارة التخطددديط( بتددداريا 

األولويددات حندددو األنشدددطة املرتبطدددة بالبنددداء، كمدددا مت إشددرا  مكاتدددب الدراسدددات و الشدددركات الوطنيدددة يف هدددذه 
 هي اليت استفادت من هذه الربامج علأ مجساب البلديات.الربامج، و كانت النتياة أن الوالية 

وال تزاا املخططات البلدية للتنمية الربامج األكثر اعتمادا للتنمية والنهوت باالقت اد الوطين علأ 
املسدتوى البلددديات. ومدن ذلددك فهددو حيتدوي علددأ جدل بددرامج القطاعددات الديت كانددت جمزئدة ف صددبحت برناجمددا 

 لكل القطاعات، فهو يضم إذن: ومجيدا يعىن بكل املشاريع
ال ناعة، الفالمجة، الري، املنشآت االقت ادية، املنشآت االجتماعية، املنشآت اإلدارية، السيامجة، 

 الرتبية والتكوين، الثقافة، الرياضة. . .
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 شروط إعداد و تنفيذ المخططات البلدية للتنمية. 2
ة، فيمدا خيدص املشداركة يف وضدع و إعدداد لقد خولت والن دوص التنظيميدة صدالمجيات كبدرية للبلديد

املخططددات البلديددة للتنميددة كمددا خولتهددا مجددق املشدداركة يف إجنازهددا وتنفيددذها مددن خددالا الوسددائل والقدددرات 
 املتامجة لديها، وفق شروط  ددة.

 أ. شروط إعداد المخطط البلدي للتنمية
من البلدية مث الوالية وأخريا  متر عملية إعداد املخططات البلدية للتنمية بعدة مستويات ابتداء

 املستوى الوطين.
: يسدهر اجمللدس الشدعيب البلددي علدأ إعدداد مشدروع املخطدط التنمدوي، على المسـتوى البلـدي -

آخذا بعني االعتبار كل املعطيات الضرورية لتنمية اقت ادية واجتماعية، ابتداء من حتليدل اإلمكانيدات احملليدة 
 املنازة أو تلك اليت هي طريق اإلجناز. املتامجة، ومجوصلة ولة األنشطة

كمدددا أن مشدددروع املخطدددط املعتمدددد مدددن قبدددل اجمللدددس الشدددعيب، عليددده أن يدددربز ولدددة املشددداريع القابلدددة 
 لإلجناز مجسب األولوية ومرتبة مجسب طبيعة األنشطة املراد رسيدها.

وطنيددة دون أن وعلددأ هددذا األسددا  فعلددأ البلديددة أن تقددرتمل بددرامج منسددامة يف إطددار التوجيهددات ال
تكدددون متناقضدددة معهدددا، حبيددد  علدددأ الواليدددة أن تعلدددم البلديدددة، بكدددل التوجيهدددات، وبكدددل املشددداريع الددديت هلدددا 

 انعكاسات إجيابية علأ املستوى احمللي.
وأخدريا جيدب أن خيضدع مشدروع املخطدط إىل مداولددة اجمللدس الشدعيب البلددي املوسدع، قبدل أن تبعدد  

 إىل اهليئات العليا.
: علددددأ اجمللدددس الشدددعيب الددددوالئي أن حيددددد قائمددددة املخططدددات لكافددددة  وى الـــوالئيعلـــى المســــت -

بلديات الوالية، و ب فة هنائية مجسب األهدداال وتوجهدات املخطدط الدوطين احلدايل، كمدا أنده علدأ امل داحل 
 الوالئية أن تعمل علأ التنسيق بدني املخططدات البلديدة للتنميدة واملخططدات القطاعيدة اخلاصدة هبدا. ومراجعدة

 خمتلف األنشطة اخلاصة هبما.
: تسدددهر اللانددة الوزاريدددة املشدددرتكة علدددأ املسدددتوى الدددوطين مجدددحي اعتمددداد علـــى المســـتوى الـــوطني -

 القائمة النهائية لربامج املخططات البلدية للتنمية علأ مراجعة ومراقبة:
 امجرتا  التوجهات الوطنية. 
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هدددداال األساسدددية علدددأ حتديدددد مجادددم األنشدددطة لكدددل واليدددة ومجسدددب طبيعدددة التددددخل وفدددق األ 
 املستوى الوطين.

 السهر علأ املساواة يف توزيع األنشطة مجسب البلديات علأ مستوى كل والية. 

وبعددد اعتمدداد وحتديددد املشدداريع اخلاصددة باملخططددات البلديددة مددن قبددل اللانددة الوزاريددة املشددرتكة، تعددد 
ا إىل الددوزارات العضددوة يف اللانددة الددوزارة املكلفددة بدداملخطط قائمددة هددذه الددربامج مجددس كددل واليددة، وتبعدد  هبدد

)الداخلية، التخطيط، األشراا العمومية والبناء(. مث الواليات اليت تسهر علأ توزيعها علأ البلديات. وقبل 
 عملية التنفيذ واإلجناز تتداوا اجملالس املنتخبة علأ املشاريع املعتمدة إلعطائها صفة الرعية.

 ملخططات البلدية للتنمية مجسب املخطط التايل:وميكن إبراز مسار اعتماد مشاريع ا
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 135مخطط اعتماد برامج التنمية
  
 
 
 
 

المستوى الوطني     
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
 المستوى الوالئي                  

 

 
         

                                                                                                                                                                                             
 
 المستوى البلدي

 

 

 

 
يدددربز هدددذا املخطدددط املسدددار الدددذي يتخدددذه إعدددداد بدددرامج التنميدددة احملليدددة سدددواء انطالقدددا مدددن املخطدددط 
العمدددرا  علدددأ املسدددتوى احمللدددي صدددعودا إىل املخطدددط الدددوالئي مث اجلهدددوي إىل املخطدددط الدددوطين، أو ندددزوال مدددن 

 حمللية.اعتماده علأ املستوى الوطين وتوزعه علأ املستويات ا

                                                        
135 - Ali KOLAI  : « Le Plan Communal de développement», Op Cit, p 305. 

 خمطط الشركات

 القطاعي   املخطط الرئيسي

 قطاع اإلنتاج

 املتوسط داألماملخطط الوطين 

 املخطط العمرا 

 املخطط البلدي

 خمطط الومجدة

 خمطط التهيئة البلدي

 القطاع االقت ادي

 الوالئي خمطط التهيئة التخطيط اجلهوي

 خمطط املؤسسة احمللي

 املخطط الوالئي

 اإلقليم املخطط الوطن لتهيئة
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كما ميكن تقدا كل من برامج املخططات البلدية و املخططات القطاعية كل علأ مجدى، و كيفية 
 اعتمادمها انطالقا من بداية اقرتامجهما  ليا

 (PCD)  المخططات البلدية للتنمية

 المهام المستويات اإلدارية
 
 البلدية
 
 

 
 عير ااقرتامل املش

 
 الدائرة
 
 

 
 تعديالتو ال األويلالتحكيم 

 
 لربجمة و متابعة امليزانية + الوايلامديرية 

 
 

 
 التحكيم و التعديالت

 
 جلنة التحكيم املركزي

 
 

 
 تسايل رخ ة الربنامجقرار 

 
 لربجمة و متابعة امليزانية امديرية 

 + الوايل
 
 

                
 توزيع رخ ة الربنامج     

 بابمجسب كل مجسب البلديات و 

 
 البلدية
 
 

 
 ملتابعة و التسيريا

  ر:امل د

Samir Saibi : « Essai D’analyse De La Répartition Des Dépenses Des Programmes D’équipements 

Publics Déconcentres De L’état -Essai D’analyse Par Wilaya -»  colloque international sur les finances 

publiques des collectivités locales: état des lieux, reformes et perspectives. »,Université de Tlemcen le 19 

et 20 septembre 2012. 
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 المخططات القطاعية للتنمية

 المهام المستويات اإلدارية
 

 مديريات اجمللس التنفيذي للوالية
 
 عير ااقرتامل املش

 
 
 

 لربجمة و متابعة امليزانيةامديرية 

 
 
 
 املقرتمجات رميع تركيز

 
 
 

 اجمللس التنفيذي للوالية

 
 
 

 و التعديالت األويلالتحكيم 
 
 
 

 جلنة التحكيم املركزي 
 )املديرية العامة للميزانية(

 
 
 

 قرار التسايل رخ ة الربنامج

 
 

 لربجمة و متابعة امليزانية + الوايلامديرية 

 
 

 رزئة و تبليغ
 
 
 

 اجمللس التنفيذي للوالية اتمديري

 
 
 

 تابعة و التسيريامل
  ر:امل د

Samir Saibi : « Essai D’analyse De La Répartition Des Dépenses Des Programmes D’équipements 

Publics Déconcentres De L’état -Essai D’analyse Par Wilaya -»  colloque international sur les finances 

publiques des collectivités locales: état des lieux, reformes et perspectives. »,Université de Tlemcen le 19 

et 20 septembre 2012. 

من خالا  هذين املخططني يتضح أن كل برامج التنمية احمللية، سواء كاندت قطاعيدة أو بلديدة فهدي  تعتمدد 
ئي، و يدتم التحكديم علدأ املسدتوى من خالا اهليئات احمللية كمقرتمجات سواء علأ املستوى البلددي أو الدوال

املركزي، و يتم إعداد قرارات التسايل و االستفادة من رخص الربامج اليت مت اعتمادها لكل واليدة، مث تدوزع 
 املخططات البلدية من طرال الوالية علأ كل البلديات املستفيدة.
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 تنفيذ المخططات البلدية للتنمية ب.
ططددات البلديددة للتنميددة عددن طريددق مج ددص مددن االعتمددادات تنفددذ العمليددات املسددالة يف إطددار املخ

املالية السنوية واخلاصة بكل قطاع وبكل باب. علأ أسا  جدوا استحقاق يعده اجمللس التنفيذي الوالئي 
عند إصدار القانون املايل يف كل سنة، وتوقيع مراسيم توزيع االعتمادات، ترسل وزارة املالية اعتمادات الدفع 

 يات واليت توزع من طرال هؤالء علأ البلديات.الضرورية للوال
تقددو  الواليددة باعددداد قددرارات اعتمددادات، الدددفع اخلاصددة بتمويددل العمليددات املسددالة يف املخططددات 

مدن كدل سدنة، مجسدب اقرتامجدات اجملدالس الشدعبية البلديدة، وبعدد موافقدة اجمللدس  ينداير 20البلدية للتنمية قبدل 
 التنفيذي الوالئي.

بدالتوازن داخدل القطاعدات(، أو تعدديل  اإلخدالاأن يقدو  بتعدديل طبيعدة العمليدة )دون ميكن للوايل 
مددن كلفددة املشددروع األولويددة، ك ق ددأ مجددد(، أو تعددديل اعتمددادات الدددفع  %10طبيعددة كلفددة العمليددة )زيددادة 

)التحويددل مددن بدداب إىل بدداب آخددر مددن نفددس القطدداع(، يف مجالددة مجدددوث أي تعددديل جيددب إبددالغ الددوزارات 
 نية )الداخلية، املالية، والوزارات التقنية املعنية(.املع

 ج. أهمية المخططات البلدية للتنمية في تمويل المشاريع العمومية المحلية
تعترب املخططات البلدية للتنمية من امل ادر املالية اهلامة من مجي  أهنا متدوا مشداريع التاهيدز الديت 

ردا ال غددىن للبلددديات العدداجزة عندده، لقددد كددان ميثددل امل ددادر قددد تعاددز عنهددا أغلبيددة البلددديات كمددا يعتددرب مددو 
1992سنة  %46مث تعدت نسبة  1991سنة  %32اخلارجية هذه زائد مساعدات الدولة:    

136. 
مددن  %76إىل نسددبة  1994فداملالمجظ أهنددا قددد تزايدد نسددبة معتددربة خدالا سددنة وامجدددة، لت دل سددنة 

1996سنة  %60و   1995نة س %70ميزانية التاهيز لتبدأ يف االخنفات إىل 
137
. 

                                                        
136 - Centre Nationale d’Etudes et d’Analyses pour la Population et le développement (CENEAP) : 

« Etudes statistiques et financières des communes », Alger 1997, P. 12, non publié.  
137 - Centre Nationale d’Etudes et d’Analyses pour la Population et le développement 

CENEAP: «  Refonte des systèmes fiscales », , Alger 1997.P .19, non publié. 
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إن هذه النسب تربز مجام التمويل الذي متثله هذه املساعدات، فعلأ اعتبار أن النسبة تفوق 
تبقأ  من ميزانية التاهيز واالستثمار، و املخ  ة مباشرة ملشاريع التنمية احمللية. من هذا املنطلق 50%

شاريع العمومية احمللية، ونق ها أو اخنفاضها يؤثر ذات أمهية ق وى يف رسيد امل خمططات البلدية للتنمية
 سلبا و بدرجة كبرية علأ التنمية احمللية.

 : تطور اعتمادات املخططات البلدية للتنمية52رقم  جدوا
 )الومجدة: مليون دينار جزائري(

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 36,100 32,000 24,091 17,880 20,850 19,500 18,000 18,800 14,000 11,000 8,500 8,000 االعتمادات

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

 67,000 86,075 60,000 95,000 80,430 105,700 118,158 38,000 35,645 39,000 37,000 االعتمادات

 وانني املالية، امل در: وزارة املالية، ق

 118.000قفزت املخططات البلدية للتنمية إىل مستويات عالية لت ل إىل أكثدر مدن  2006و حبلوا سنة 

 . 2012مليون دينار جزائري،  ققة بذالك أعلأ مبلغ إىل مجد سنة 

انطالقدا تتضدح أمهيدة املخططدات البلديدة للتنميدة مدن مجيد  أهندا  من خالا  األرقدا  املبيندة يف اجلدداوا أعداله
دينددار، مددرد ذلددك إىل مليددار 118إىل مددا يزيددد عددن   2006عرفددت منددوا متزايدددا لت ددل سددنة  2005 مددن سددنة

االرتفداع الكبدري الددذي عرفده قطدداع الدنفط يف األسددواق الدوليدة، غدري أن املالمجددظ جليدا هددو أن التمويدل الددذايت 
 يبقأ املموا األسا  و الرئيسي خلدمات اجلماعات احمللية
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يددربز بشددكل جلددي تطددور االعتمددادات املخ  ددة ملخططددات البلديددة للتنميددة، مجيدد  هنالددك البيددان 
الدديت  1998شدبه اسددتقرار يف االعتمددادات يف املرمجلددة األوىل إىل غايددة االنتكاسددة الثانيددة ألسددعار البددرتوا سددنة 

رتفدداع بدددأت تعددرال منددوا ملحوظددا بعددد اال 1999، و ابتددداء مددن سددنة 138عرفددت اخنفاضددا يف متويددل املشدداريع
 .2006احملسو  ألسعار البرتوا مث القفزة النوعية اليت عرفها هذا امل در حبلوا لسنة 

أن اعتماد اجلماعات احمللية علأ املخططات البلدية للتنمية يشكل نسبة ال ميكن االستهانة هبا علأ اعتبار 
ملعنيدة بالتنميدة احملليدة يف أن مشاريع التاهيز العمدومي مكلفدة جددا و حتتداج إىل تظدافر جهدود كدل األطدراال ا

 متويليها و إجنازها.
و علأ غرار املخطط البيا  العتماد برامج املخططات البلدية للتنمية علأ املستوى الدوطين  ميكدن 
إدراج بيان العتماد هذه املخططات و رسيدها علأ املستوى احمللي، و سوال نتخذ والية تلمسان منوذجا 

 نمية شاملة لإلقليم انطالقا من اعتماد هذه الربامج. للتخطيط احمللي غرت إمجداث ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
يء الذي ينعكس سلبا علأ امليزانية العامة للدولة، يظهر من اليت عرفت اخنفاضا مجادا يف مستويات أسعار النفط يف األسواق العاملية، الش 1998مرده إىل أزمة  - 138

 خالا ضعف متويل مشاريع التاهيز العمومي احمللي عن طريق املخططات البلدية للتنمية.
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 139مخطط التهيئة اإلقليم لوالية تلمسان
 
 
 
 

   
 
 

                               
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 " لوالية تلمسان.DPATامل در: مديرية التخطيط و  يئة اإلقليم " - 139

 إعداد خمطط تنمية الوالية

تروة التوجيهات إىل برامج أنشطة، امل احل 
التقنية، مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية، 
 الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية          

البلدية،  يهات إىل برامج الدائرة،تروة التوج
العمرانية، الوكالة  مديرية التخطيط و التهيئة

 الوطنية للتهيئة العمرانية

 معاجلة وانتقاد
 م ادقة اجمللس الشعيب الوالئي

 إجناز برنامج املدى
 المتوسط حسب مساحة التخطيط

 

 ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية
 ميزانية الوالية +

 املخطط البلدي للتنمية لقطاعي للتنميةاملخطط ا

 اجمللس الشعيب الوالئي
+ 

 الوالية                      

 مخطط التهيئة للوالية

 رخ ة برنامج
املناطق 

 اخلاصة    

رخ ة 
 برنامج

 مرنية

 رخ ة برنامج
السهوا 
 واهلضاب

 رخ ة برنامج
  سبع شيوخ 
     

 رخ ة برنامج
 جباا ترارة

 امجرخ ة برن
جباا 

 تلمسان          

 رخ ة برنامج
مناطق 

 تلمسان      

 التشخيص التوجيه ما بني القطاعات

 التوجيه

 معالجة وإنهاء التوجيهات
 م ادقة اجمللس الشعيب الوالئي

 



 

 

96 

إن هذا الرسم البيا  يبني مدى أمهية التخطيط احمللي و دور خمتلف األطراال و اهليئات الفاعلدة و 
ملسددؤولة علددأ تنميددة اإلقلدديم، و ذلددك عددن طريددق تشددخيص االمجتياجددات احملليددة بتقسدديم و رزئددة اإلقلدديم إىل ا

مناطق فرعية، و الررت من ذلك هو التحكم يف ضبط هذه االمجتياجات مجسب خ وصية كل منطقة، و 
هددا للماتمددع، و مندده املتامجددة لتاسدديدها و تلبيت -املاليددة، املاديددة، البشددرية، ... -بالتددايل خت دديص الوسددائل 

تظهر أمهية املخططات البلدية للتنمية كالوسيلة جد ضرورية إلمج اء خمتلف احلاجيات احملليدة، علدأ اعتبدار 
أن أهل احمللة هم األعرال و األعلم بامجتياجا م من غريهم، و باعتباره كذلك م در مايل ال غىن للهيئات 

 احمللية عنه.
فهددو علددأ مسددتوى بلديددة   %20املخططددات البلديددة للتنميددة نسددبة فددان كددان علددأ املسددتوى الددوطين تشددكل 

مجسب ما هو مبدني  %20إىل  %40كان جد متذبذب بني قرابة  1999و  1997تلمسان بني سنوات 
 يف اجلدوا أدناه
 1999، 1997: نسبة المخططات البلدية للتنمية إلى مجموع مصادر التمويل لبلدية تلمسان 53جدول رقم 

 دينار جزائري( )الومجدة: ألف 

 م در التمويل
 
 السنوات

 ص   ج    املخططات البلدية للتنمية التمويل الذايت

 اجملموع العا 
 النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ

1997 157,322 52.78% 118,259 39.67% 22,507 7.55% 298,088 

1998 84,813 61.26% 40,057 28.93% 13,579 9.81% 138,449 

1999 81,272 74.66% 20,500 18.83% 7,085 6.51% 108,857 

 امل در: من القوائم السنوية لبلدية تلمسان،)وثائق داخلية(، ب رال.
ألسددباب اقت ددادية  فاجلدددوا يددربز هيمنددة امل ددادر الذاتيددة علددأ م ددادر املخططددات البلديددة للتنميددة

شديء الدذي يدنعكس سدلبا علدأ ميزانيددة الدولدة، هدذه بتد  مستوى سعر النفط يف األسواق العاملية، التتعلق 
 األخرية اليت تضعف مقدر ا علأ متويل هذه الربامج.

غري أنه بعد انتعاش أسعار النفط نالمجظ العودة إىل التمويل الضخم للمخططات و الذي أصبح يهيمن 
 بشكل واضح علأ متويل املشاريع احمللية، مجسب ما هو مبني يف اجلدوا أدناه.  
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 2009، 2007: نسبة المخططات البلدية للتنمية إلى مجموع مصادر التمويل لبلدية تلمسان 54جدول رقم 
 )الومجدة: ألف دينار جزائري( 

 م در التمويل
 

 السنوات

 ص م ج م  املخطط البلدي للتنمية التمويل الذايت
 اجملموع العا 

 النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ

2007 180,223 37.18% 216,109 44.58% 88,400 18.24% 484,732 

2008 111,705 16.39% 514,500 75.51% 55,200 8.10% 681,405 

2009 123,080 33.06% 105,500 28.34% 143,724 38.60% 372,304 

 امل در: من القوائم السنوية لبلدية تلمسان،)وثائق داخلية(، ب رال.
لبلديدة للتنميدة تعتدرب مدن أهدم امل دادر املاليدة اخلارجيدة لتمويدل قسددم خالصدة القدوا أن املخططدات ا

التاهيددز واالسددتثمار. و إعطدداء دفعددة قويددة للتنميددة احملليددة، لسددبب اهتمامهددا بكددل اهلياكددل القاعديددة، كشددف 
 الطرق، والتهيئة العمرانية، وبناء اهلياكل الرياضية، االجتماعية، ال حية، الثقافية ...

األمثل والرشديد هلدذا املدورد املدايل ميكدن البلدديات مدن االقت داد مدن ميزانيا دا وأمواهلدا إن االسترالا 
 الذاتية اليت ميكن صرفها يف امل احل اليت تعرال نوعا من العاز، أو حتسني مردود م احلها.

 الفرع الثالث: برامج البناءات المدرسية

ليددة مباشددرة بعددد اعتمدداد القددانون البلدددي لقددد أسددندت عمليددة البندداءات املدرسددية إىل اجلماعددات احمل
مجيددد  جددداء فيه:"يسدددهم اجمللدددس الشدددعيب البلددددي يف إجنددداز بدددرامج األبنيدددة املدرسدددية و تكددداليف  1967لسددنة 

 ال يانة اخلاصة باملؤسسات املدرسية وأندية الشبيبة احملدثة يف دائرة.
ة املدرسية، فعمليدة اإلجنداز تتكفدل تفيد هذه املادة أن البلدية تسهم أي مبعىن تشار  يف إجناز األبني

هبا البلدية، بينما عملية التمويل بال يرة النهائية فهي علأ عاتق الدولة، واليت عليهدا أن تدوفر اإلطدار التقدين 
و كدذا  1990أيضا، الذي يسهر علأ متابعة املشروع، و لقدد تكدر  هدذا التوجده يف القدانون البلددي لسدنة 

2011القانون البلدي لسنة 
140. 

: "يسهر اجمللس الشعيب للوالية علأ إجناز مؤسسات 1969كما جاء يف القانون الوالئي لسنة 
و  1990التعليم املعهود ببنائها إليه"، كذلك مت تكريس هذا التوجه عرب قوانني الوالية املتالمجقة 

2012
141. 

                                                        
، و خاصة 122، املادة 2001مث القانون البلدي لسنة  97، املادة 1990القانون البلدي لسنة ، 161مجي  جاء يف مادته  1967ينظر القانون البلدي لسنة  - 140

 الفقرة األوىل منه، سبق ذكرهم.
 . سبق ذكرهم.92، املادة 2012، القانون الوالئي 74، املادة 1990منه، القانون الوالئي لسنة  95، املادة 1969ينظر القانون الوالئي لسنة  - 141
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نتها مبوجدب كما تكر  اخت داص اجلماعدات احملليدة يف جمداا األبنيدة املدرسدية و إصدالمجها و صديا
املتعلق باألبنية املدرسية، و  68/09، و علأ رأسها األمر رقم 142ولة من اإلجراءات التشريعية و التنظيمية

الذي ينص يف مادته األوىل علأ أنه: "توكل إىل البلديات إجنداز بدرامج البنداءات املدرسدية املخ  دة للتعلديم 
أ أنددده:" توكدددل إىل العمددداالت )الواليدددات( إجنددداز بدددرامج االبتددددائي العمدددومي"، بينمدددا تدددنص املدددادة الثانيدددة علددد

البناءات املدرسية املخ  ة للتعليم العمدومي غدري االبتددائي و العدايل"، أمدا عدن كيفيدة التمويدل فلقدد ن دت 
و هددي تقددد   02و  01املدادة الثالثددة علدأ أن:"الدولددة تقدو  بتمويددل عمليدة البندداءات املشدار إليهددا يف املدادتني 

 لتقنية بواسطة م احلها إلجناز هذه الربامج"مساعد ا ا
 ليفية إعداد البرامج  أوال.

لقد مت حتديد كيفية إعداد برامج البناءات املدرسية و ب فة دقيقة مبوجب القرارات الوزارية املشرتكة 
ت ، مجيد  تقددو  البلديدة بالتعدداون مدع مفتشددية التعلديم باعددداد قائمدة باالمجتياجددا1968ابريددل  03املؤرخدة يف 

وترسددل إىل وزارة التعلددديم، مجيددد  تعقدددد جلندددة البنددداءات املدرسددية الددديت تقدددو  بدراسدددة هدددذه االمجتياجدددات علدددأ 
 مستوى كل والية، حتدد هذه القوائم تبع  إىل كل والية ومجسب امجتياجات.

علأ مستوى الوالية تقو  اللانة الوالئية للبناءات املدرسدية بتوزيدع هدذه الدربامج حبسدب امجتياجدات  
 دية.كل بل

ويبقأ علأ اجمللس الشعيب البلدي خت يص العقار الذي تبىن عليها املدرسدة ومرافقهدا، بعدد موافقدة 
مفتشدية التعلديم، وتعيددني امل داحل التقنيدة الدديت تسدهر علدأ متابعددة املشدروع.يف مجالدة انعدددا  العقدار الديت سددوال 

 يبىن عليها املشروع علأ الدولة:
 ا إلجناز املشروع.التنازا عن قطعة أرضية من ممتلكا  
 أو خت يص االعتمادات الضرورية القتناء أو شراء األرت. 

وبعدددما تددتم املوافقددة علددأ املشددروع وأرضدديته مددن قبددل امل دداحل املعنيددة يددتم اعتمدداد املشددروع ويشددرع يف 
 إجنازه.

                                                        
املتعلق بتعديل األمر رقم  1968أبريل  03املؤرخ قي  68/76املتعلق باألبنية املدرسية، األمر رقم  1968يناير  23املؤرخ قي  68/09األمر رقم ينظر  - 142
اخلص بالبناءات  68/09ر احملدد لكيفيات تطبيق األم 1968أبريل  03املؤرخ يف  68/77املتعلق باألبنية املدرسية، املرسو  رقم  1968يناير  23املؤرخ قي  68/09

 قرارات وزارية مشرتكة. 03املدرسية،  و 
 متعلق بتحدد الكيفيات اخلاصة إلجناز البنايات املدرسية من غري البناءات التابعة للتعليم االبتدائي و التعليم العايل  1968أبريل  03قرار الوزاري املشرت  املؤرخ يف  -
 متعلق بتوزيع التكاليف اخلاصة بالبناءات املدرسية بني الدولة والبلديات. 1968يل أبر  03قرار وزاري مشرت  املؤرخ يف  -
 متعلق بتحدد الكيفيات اخلاصة  إلجناز البنايات املدرسية التابعة للتعليم االبتدائي العمومي. 1968أال أبريل  03قرار وزاري مشرت  املؤرخ يف  -
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 ثانيا. ليفية تنفيذ البرامج
يف أهنددا تتميددز بتخ ي ددها احملدددد، تتماثددل بددرامج البندداءات املدرسددية مددع املخططددات البلديددة للتنميددة 

فددال ميكددن حتويلهددا إىل بددرامج أخددرى مددن قبددل اجمللددس البلدددي أو حتويددل أمواهلددا إىل مشدداريع أخددرى، إال أهنددا 
ختتلف يف طبيعة اعتمادا ا. إن األمواا املخ  ة هنائيا إلجناز هذه الربامج تبع  ولة إىل البلديدة وليسدت 

الش ن بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية. مبادرد اعتمداد املشدروع مدن عن طريق احل ص السنوية كما هو 
طرال الوزارة املعنية، ترسل رخ ة الدربامج، وتقدو  وزارة املاليدة بتحويدل مبلدغ الرخ دة بكاملده إىل الواليدات مث 

 حتوا هذه األخرية االعتمادات إىل البلديات املعنية.
 يتم إجناز املشروع بامجدى الطريقتني:

 ن تقو  البلدية نفسها باجنازها املشروع بطريقة الوكالة حتت رقابة امل احل التقنية للوالية.إما أ 
املعتمدددددة )خاصددددة أو عموميددددة(. بعددددد تطبيددددق كددددل  تإبددددرا  صددددفقة إلجندددداز املشددددروع مددددع املؤسسددددا 

وفتح اإلجراءات اليت ينص عليها قانون ال فقات العمومية، من إشهار يف اجلرائد ومنافسة بني املؤسسات 
 األظرفة وغريها...

بعد إجناز املشدروع يدتم رهيدزه بكدل وسدائل التعلديم الضدرورية وكدل ذلدك بتمويدل مدن الدولدة، حبيد  
 يتم إمج اء كل التاهيزات واالمجتياجات الضرورية يف قوائم وترسل عن طريق مديرية التعليم الوزارة املعنية.

، حبيدد  يددتم إعددداد كشددوفات بكددل مدرسددة كمددا يددتم متويددل أشددراا ال دديانة الكددربى بددنفس الطريقددة
بتقدير املبالغ وطبيعة األشراا الواجب إجنازها وترسل هذه الوثائق إىل وزارة الداخلية بواسطة الوالية. و يدتم 

 خت يص اعتمادات سنوية هلذه األشراا ترسل إىل الواليات اليت تعيد توزيعها بدورها علأ البلديات.
 ناءات المدرسيةثالثا. أهمية مصدر تمويل الب

علأ غرار املخططات البلدية للتنمية، تكمن أمهية هذا امل در يف املبالغ و االعتمادات املاليدة الديت 
تسددتفيد منهددا البلديددة ملواجهددة األعبدداء املتزايدددة مددن جددراء الطلددب املتزايددد علددأ قطدداع التمدددر ، باعتبددار أن 

قابله عرت مناسب ملؤسسات التدريس وما قبل التددريس، اجلزائر تعرال منوا دميررافيا سريعا. فبالضرورة أن ي
 ومن هذا املنطلق تربز أمهية هذا القطاع.
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بالنظر إىل جدوا امل ادر اخلارجية أدناه، ميكن مالمجظة مجام تلدك االعتمدادات املخ  دة هلدذا 
سدان وهددذه مددن ميزانيدة التاهيددز يف السدنوات األخدرية، لبلديددة تلم %18و  %13القطداع والديت متثددل مدا بدني 

 .143نسمة 140.000النسبة املتزايدة متثل أثر الطلب املتزايد لبلدية يفوق عدد سكاهنا 
 144: نسبة المصادر الذاتية لبلدية تلمسان إلى المصادر الخارجية55جدول رقم 

 )الومجدة: ألف دينار جزائري(
 السنوات   1997 1999 2000

 املبلغ  لنسبةا املبلغ  النسبة املبلغ  النسبة طبيعة امل ادر

 التمويل الذايت 157,322 45.91% 84,813 49.13% 81,272 57.30%

 املخططات البلدي للتنمية 118,259 34.51% 40,057 23.20% 20,500 14.45%

 البناءات املدرسية 43,802 12.78% 26,682 15.46% 25,991 18.32%

   للاماعات احملليةال ندوق املشرت  22,507 6.57% 13,579 7.87% 7,085 4.99%

 ميزانية الوالية 750 0.22% 7,500 4.34% 7,000 4.93%

 القروت 0.00 00 % 0.00 00 % 0.00 00 %
 اجملموع 342,640 100.00% 172,631 100.00% 141,848 100.00%

 امل در: قوائم البيانات السنوية لبلدية تلمسان "وثائق داخلية

فاقددت االعتمددادات املخ  ددة للبندداءات املدرسددية اعتمددادات ، 2000واملالمجددظ أيضددا أندده يف سددنة 
للمخططدات، ومدن هدذا  %14للبناءات املدرسية و  %18املخططات البلدية للتنمية حبي  كانت النسب 

اجلاندددب أيضدددا تظهدددر أمهيدددة املدددوارد املاليدددة للبنددداءات املدرسدددية. غدددري أنددده يؤخدددذ علدددأ هدددذه املسددداعدات عددددة 
 انتقادات، أمهها:

 ة االعتمادات لكلفة املشروع احلقيقية، وقد يرجع ذلك إىل انعدا  دراسة مجقيقية للمشروع.عد  ترطي 
عدددد  األخدددذ بعدددني االعتبدددار كلفدددة الدراسدددة والتاهيدددز وكدددذا ال ددديانة الدوريدددة للهياكدددل، كاعدددادة الرتمددديم  

 وتكاليف التبليط ...إخل.

يص اعتمدادات معتدربة مدن ميزانيا دا هذه االعتبارات وغريها حتتم علأ اجملالس الشعبية البلدية خت د
ملواجهة هذه األعباء. بالرغم مدن أن الن دوص رعلهدا مدن التكداليف امللقداة علدأ عداتق الدولدة، بدنص القدرار 

                                                        
 ديرية التخطيط و  يئة اإلقليم لوالية تلمسان )وثيقة داخلية(.ملنسمة مجسب آخر إمج اء  142.321بلغ عدد سكان بلدية تلمسان  2010سنة  -  143
 باستثناء الت رال يف العقارات و املنقوالت. - 144
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إال أن الواقدع يفدرت منطقدا آخدر يتمثدل يف خت ديص اعتمدادات  1968أبريدل  03الوزاري املشدرت  املدؤرخ يف 
 والتاهيز باملنقوالت...سنوية ألجل ال يانة وأشراا الرتميم 

مجي  أن بلدية تلمسان، وق د إهناء مشاريع البناءات املدرسية املعطلة و اسدتدراكا للتد خر الكبدري 
مليون  43يف هذا اجملاا، و بالنظر إىل االكتظاظ الشنيع الذي يعرفه هذا القطاع خ  ت مقابل ما يفوق 

، أي أن مبلغ مسدامهة البلديدة يفدوق بكثدري 145زائريمليون دينار ج 53دينار كمساعدة من الدولة ما يناهز 
و ذلددك السددتدرا  تعطيدددل  ،%45و الدولدددة بددد  %55املبلددغ املخ ددص مددن الدولدددة، نسددبة مسددامهة البلديددة 

األشددراا يف جددل املشدداريع الدديت برجمددت يف تددواريا سددابقة، ومل تعددد املبددالغ املخ  ددة كافيددة إلجنازهددا، بفعددل 
ماليدني ديندار إلهنداء  4مسدامهات تقددر حبدوايل  2000كما خ  ت سدنة   التضخم و تدهور قيمة الدينار.
، الشددديء الدددذي أدى إىل عرقلدددة ميزانيدددة البلديدددة بنسدددب 146مليدددون ديندددار 26ولدددة مشددداريع معتمددددة حبدددوايل 

 متفاوتة.
 و يف القددوائم احلاليددة لبلديددة تلمسددان مل تعددد تظهددر البندداءات املدرسددية ضددمن التمويددل اخلددارجي هلددذا القطدداع،

 فكل املبالغ املخ  ة هي من ميزانية البلدية )متويل ذايت(، دون االعتماد علأ اجلهات املركزية.
 مساعدات الصندوق المشترك للجماعات المحلية المطلب الثاني:

حيتددل ال ددندوق املشددرت  للاماعددات احملليددة أمهيددة كبددرية مددن مجيدد  أندده يددوفر للاماعددات احملليددة مبددالغ ماليددة 
تنوعا، سوال نتطرق هلذا العنوان من خالا  ورين، أوالمها من مجي  النش ة و الت سيس و معتربة مجاما و 

 ثانيهما املها  و ال المجيات.
 الفرع األول: لمحة عن ظروف نشأة الصندوق

مل يكددن هددذا ال ددندوق وليددد صدددفة أعقددب اسددتقالا الددوطن، بينمددا كددان إمجداثدده عددرب مرامجددل عدددة 
ذات شخ ددية اعتباريددة و اسددتقاللية ماليددة، و قبددل التطددرق ملهددا  هددذا جعلددت مندده مؤسسددة إداريددة عموميددة 

 عانات و املساعدات جيدر بنا إعطاء و لو حملة ق رية عن ظروال نش ته.إلال ندوق املالية كمنح خمتلف ا

 الصندوق المشترك للجماعات المحليةأوال: المراحل التي سبقت اعتماد 
 يعمل حتت إشراال الوصاية.كان   قبل أن ي بح ال ندوق مؤسسة مستقلة

 
                                                        

السنة بد  دج بينما تقدر مسامهة البلدية لنفس 43.802.207تقدر بد  1997ولة املبالغ املخ  ة )املساعدات( لربامج اإلجنازات املدرسية لسنة  - 145
 دج )وثيقة داخلية(.  52.932.582

دج بينما تقدر مسامهة البلدية لنفس السنة بد  25.991.916تقدر بد  2000ولة املبالغ املخ  ة )املساعدات( لربامج اإلجنازات املدرسية لسنة  - 146
 دج )وثيقة داخلية(.  3.967.366
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 . وصاية الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط1
مت أنشداء هدذا ال دندوق عدرب عددة مرامجدل، مجيد  مباشدرة بعدد إلرداء صدندوق تضدامن العمدداالت و 
البلدددديات اجلزائريدددة و الدددذي احن دددرت مهامددده يف الترطيدددة املاليدددة للبلدددديات و العمددداالت الددديت تعدددرال بعدددت 

ال عبة و كذا القروت و التسبيقات، مجولدت كدل أموالده، حتدت نفدس التسدمية، إىل مؤسسدة األوضاع املالية 
، تدددعأ بال ددندوق الدددوطين 1964عموميددة فتيددة ذات شخ ددية اعتباريددة و اسددتقاللية ماليدددة، أسسددت سددنة 

و للتوفري و االمجتياط، حتت وصاية وزير االقت اد الوطين، و الذي أوكلت له مهمة تسديري أمدواا العمداالت 
 البلديات كال علأ مجدة.

وضدددعت األمددددواا ذات ال ددددبرة االجتماعيدددة حتددددت ت ددددرال جلنددددة يرأسدددها ممثددددل عددددن وزارة الشددددؤون 
االجتماعيددة، أمدددا األمددواا العماليدددة و البلديدددة فلقددد وضدددعت حتددت ت دددرال جلندددة يرأسددها ممثدددل وزارة الشدددؤون 

مثددرت مددن حتقيددق فددوائت مددن طددرال . و ردددر اإلشددارة إىل أن هددذه الطريددق للتنظدديم و التسدديري أ147الداخليددة
 .148اجلماعات احمللية
، و الذين أكدا علأ 1969صدور أوا قانون بلدي، متبوعا بالقانون الوالئي سنة  1967مث عرفت سنة 

أمهية هذا اجلهاز و ن ا صرامجة علأ اعتماد صندوقي الضمان و التضامن خاصني بكل من البلدية و 
مها  كل منهما ب فة دقيقة، مجحي يقو  كل صندوق علأ مجدة باملها  الوالية، و لقد مجدد القانون البلدي 

صندوق تضامن العماالت و البلديات اجلزائرية الذي املنوطة به فقط. خالا هذه السنة جاء األمر بالراء 
، و يعوت ب ندوق 1964من قانون ال ندوق الوطين للتوفري و االمجتياط لسنة  09ن ت عليه املادة رقم 

بالتايل أرغم . 150، و كذا صندوق عمايل و صندوق بلدي للضامن149دوق بلدي للتضامنعمايل و صن
و  ال ندوق الوطين للتوفري و االمجتياط علأ إعادة هيكلة نفسه وفق املها  اجلديدة هلذين ال ندوقني،

 منحت له مها  جد معتربة إزاء اجلماعات احمللية رسدت يف: 

 إعانات املنفعة العامة 
 ئيةإعانات استثنا 

                                                        
، املتعلق بت سيس ال ندوق الوطين للتوفري و االمجتياط، و الذي مبوجبه مت ت سيس هذا ال ندوق و ألري 1964أوت  10، املؤرخ يف 64/227ينظر القانون رقم  - 147

 .10و  9، املادتني 1959أوت  02صندوق تضامن العماالت و البلديات اجلزائرية الذي أنش ته فرنسا مبوجب مرسو  بتاريا 
148 - Conseil National Economique Et Social, « L'évolution à imprimer  à la gestion des finances 

locales dans une perspective d'économie de marché», juin 2001, p 30. 
، املتعلق بت سيس ال ندوق الوطين 1964أوت  10، املؤرخ يف 64/227املتعلق بتعديل القانون رقم ، 1967أوت  15، املؤرخ يف 67/158ينظر األمر رقم  - 149
 و االمجتياط، املادة األوىل. للتوفري

 .09املرجع نفسه، املادة  - 150
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 تسبيقات علأ الرسو  املباشرة احمللية 
   قروت للبلديات بشروط جد  فزة 

غري أن اإلعانات ذات ال برة النهائية الرري قابلة االسرتجاع كانت هي الرالبة، رنبا ملنح القروت و 
 التسبيقات، كي ال تزيد من ديون اجلماعات احمللية.

 . وصاية وزارة الداخلية على أموال الصندوق2
، مت حتويل كل ال المجيات و األمواا اخلاصة ب ندوقي 1973قانون املالية لسنة  27مبوجب املادة 

الضمان و التضامن للواليات و البلديات إىل وزارة الداخلية، و بالتايل أحلقت هذه املهمة مب احل وزارة 
 ال ندوقني. الداخلية، كما أسندت مل احل هذه األخرية مها  حتديد ممارسات اخت اصات هذين

، بانشاء م لحة جديدة 1973من قانون املالية لسنة  27و خالا هذه الفرتة أصدر مرسو  لتنفيذ املادة 
لدى وزارة الداخلية تدعأ بد"م لحة األمواا املشرتكة للاماعات احمللية"، ختوا هلذه امل لحة االستقالا 

نشاط التضامن بني البلديات من جهة و  املايل و توضع حتت سلطة وزير الداخلية، و  دال إىل إنعاش
بني الواليات من جهة ثانية، كما  دال إىل إعطاء الضمان للاماعات احمللية لتح يل تقديرا ا اجلبائية 

 حت يال تاما.
غري أن املداوالت اليت مت اختاذها كقرارات من قبل جملس التسيري تعد غري قابلة للتنفيذ ما مل ي ادق عليها 

لية، و الذي يعترب رئيس اجمللس. أن أهم ما كان مييز هذا اجلهاز هو خضوعه لنظا  قانو  وزير الداخ
 .151هاني، من جهة للقانون األساسي ملديرية اإلدارة املركزية و املؤسسة العامة من جهة أخرى

 الصندوق المشترك للجماعات المحلية: نشأة ثانيا
ية وزارة الداخليددة، بعدددما كانددت أموالدده يعمددل حتددت وصددا، 1973أنشددئ هددذا ال ددندوق إذن سددنة 

تسري من طرال صندوق التوفري واالمجتياط قبل هذا التاريا. غري أنه مل يكن سوى م لحة مدن بدني م داحل 
86/266 ددددور املرسدددو  رقدددم وزارة الداخليدددة فقدددط، غدددري أنددده ب

أصدددبح هدددذا اجلهددداز يتمتدددع بالشخ دددية  152
، و يعمددل حتددت وصدداية سسددات العموميددة ذات الطددابع اإلداريو االسددتقالا املددايل علددأ غددرار املؤ  ةاالعتباريدد

وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية. و لقد امجتفظ هذا اجلهاز علأ كل املها  و ال المجيات الديت كدان يقدو  
                                                        
151 - Conseil National Economique Et Social, « L'évolution à imprimer  à la gestion des finances 

locales dans une perspective d'économie de marché», juin 2001, p 31, Op. Cit. 
، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، ب دور هذا املرسو  مت إلراء كل املراسيم 04/11/1986املؤرخ يف  86/266ينظر املرسو  رقم  - 152

ن ، املتعلقني بكيفية تسيري صندوقي الضمان و التضام1967أوت  15املؤرخني يف  67/160و املرسو  رقم  67/159املنظمة هلذا ال ندوق و السيما املراسيم رقم 
املتعلقني بكيفية تسيري صندوقي الضمان و التضامن الوالئيني، و كذا  1970أكتوبر  22املؤرخني يف  70/157و  70/155للبلديات و الواليات، و املرسومني رقم 

 ، املتعلق بامجداث م لحة األمواا املشرتكة للاماعات احمللية.1973أوت  09املؤرخ يف  73/134الرسو  رقم 
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صندوق الضمان للاماعات احمللية، املن وص عليهما  هبا، فهو يتوىل تسري صندوقني: صندوقي التضامن و
 .153ني البلدية و الواليةيف خمتلف القوان

يشرال علأ تسيري هذا ال ندوق جملس توجيه يسريه مدير و يرأسه وزير الداخلية و اجلماعات 
رؤساء جمالس شعبية بلدية، رئيسا جملسني شعبيني  05احمللية أو ممثال عنه، و يتكون هذا اجمللس من: 

وزارة الداخلية، ممثلني عن وزارة املالية، ممثل وزارة  والئيني، وايل يعينه وزير الداخلية و اجلماعات احمللية، ممثل
التخطيط، املدير العا  للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية أو ممثال عنه، املدير العا  لبنك التنمية احمللية أو ممثال 

عنه، و يشار  مدير ال ندوق يف اجتماعات اجمللس ب فة استشارية، كما ميكن للمالس االستعانة 
 اص آخرين ب فة استشارية حبكم مهامهم و اخت اصا م.ب شخ

 الفرع الثاني: مهام و صالحيات الصندوق المشترك للجماعات المحلية
يهدال ال ندوق إىل التضامن وتقليص الفوارق املوجودة بني اجلماعات احمللية يف املداخيل، توزيع 

لتقديرية يف جداوا الضرائب املباشرة كما و يقو  مج ة املوارد اجلبائية توزيعا بالتساوي، ضمان دفع املبالغ ا
بالدراسات و التحقيقات و األحباث اليت  دال إىل تطوير التاهيزات و االستثمارات احمللية، إضافة إىل 
قيامه ب عماا تكوين موظفني اإلدارة احمللية و املؤسسات و امل احل العمومية احمللية و حتسني مستواهم من 

ل علأ توفري كل الوثائق اليت من ش هنا تسهيل عمل املنتخبني و اإلطارات احمللية، و ، كما يعممستواهم
ألجل النهوت و ترقية اجلماعات احمللية يعمل ال ندوق كذلك تشايع عماا اإلعال  و تبادا اخلربات و 

 اللقاءات كتنظيم املعارت و األيا  الدراسية.
 ل مهامه و صالمجياته من خالا صندوقني:و يقو  ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية بك

 .صندوق تضامن اجلماعات احمللية 
 .صندوق ضمان اجلماعات احمللية 

 154أوال: صندوق تضامن الجماعات المحلية
 عمل املشرع اجلزائري مبدأ خت يص املها  و ال المجيات، مجي  يقو  صندوق التضامن بد:

                                                        
. 169إىل  166، املواد من 1990. القانون البلدي لسنة 115، املادة 1969. القانون الوالئي لسنة 268إىل  266، املواد من 1967لبلدي لسنة القانون ا - 153

إىل  176واد من ، امل2012. القانون الوالئي لسنة 217إىل  211، املواد من 2011. القانون البلدي لسنة 154إىل  151، املواد من 1990القانون الوالئي لسنة 
179. 
ال ندوق الوالئي ردر اإلشارة إىل أنه قبل إنشاء ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية كان صندوق التضامن مقسم إىل صندوقني: ال ندوق البلدي للتضامن و  - 154

لتسند إليه مهمة تسيري هذين ال ندوقني، و مبوجب  1973سنة للتضامن، مسريين من قبل صندوق التوفري و االمجتياط، مث أنش  ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية 
مت تومجيد ال ندوقني يف صندوق وامجد حتت مسمأ "صندوق اجلماعات احمللية للتضامن، لإلشارة أن هذا اإلجراء كان قد اقرتمل من طرال  2012القانون الوالئي لسنة 

 .17، ص 1989ر  اللانة املشرتكة إلصالمل املالية العمومية احمللية، تقرير ما
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 ؛ك ولوية اإلجبارية النفقات لترطيةو الوالية  البلدية ميزانية يف التسيري لقسم سنوي مايلخت يص مبلغ  -

 ؛االستثمار التاهيز لقسم وجهةم التاهيز إعانات -

 ؛صعبة مالية وضعية تواجهاماعات اليت لل توازن إعانات -

 ؛متوقعة غري أو كارثية أمجداثا تواجه اليت للبلديات استثنائية إعانات -
 ؛االت اا و التكوين و بالبح  خاصة تشايع إعانات -

 .ترقيتها الواجب ناطقملا تنمية إىل موجهة إعانات
يعمل هذا ال ندوق حتت إدارة ال ندوق املشرت  اجلماعات احمللية ولقد أنش  ألجدل القيدا   ملدة 

 :155من املها  أمهها توزيع الناتج اجلبائي بني البلدية و الوالية بالشكل التايل
 امن البلدي.من الناتج اجلبائي ل ندوق التض % 75 
 من الناتج اجلبائي ل ندوق التضامن الوالئي. % 25 

و ألجل التاسيد األمثل ل المجياته و مهامه عمل املشرع علأ أن تكون هلذه اهليئة م ادر مالية دائمدة و 
غري متقطعة منها ما هو ذو طابع جبائي، كمختلف احل ص و النسب املخ  ة من كل أنواع الضرائب، 

، املددذكورة ضددمن امل ددادر الداخليددة للاماعددات احملليددة و كددذا األرصدددة الدائنددة النارددة عددن الرسدو  و احلقددوق
ت دددفية الضدددرائب و الرسدددو  الددديت تعدددود إىل هدددذ ال دددندوق؛ و منهدددا مدددا هدددو ذو طدددابع تسدددامهي كاهلبدددات و 

 .156الوصايا
 توزع موارد صندوق التضامن للاماعدات احملليدة بنسدب متفاوتدة مجسدب اخت اصدات ال دندوق و

 :157املتمثلة يف
 .% 55 خت يص اخلدمة العمومية و خت يص الضريبة املتساوية -
 .%05     مساعدات استثنائية -
 .%40    مساعدات للتاهيز و االستثمار -

 إعانة التوزيع بالتساوي .1
من م ادر صندوق التضامن، مجي  تعتدرب املدورد الرئيسدي للاماعدات % 55تشكل هذه اإلعانة 

د عليهدا اعتمددادا كبدريا يف إعدداد ميزانيا دا، و ال تسددتفيد منهدا إال البلدديات أو الواليدات الفقددرية احملليدة وتعتمد

                                                        
 ، سبق ذكره.05، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة، املادة 86/266املرسو  رقم   - 155
 .35املرجع نفسه، املادة  - 156
  06املادة ، سبق ذكره، 05، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة، املادة 86/266املرسو  رقم  - 157
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الددديت ال يتاددداوز معددددا إيرادا دددا احملليدددة املعددددا الدددوطين وتدددوزع هدددذه اإلعاندددات سدددنويا وتقيدددد بامليزانيدددة األوليدددة 
سدويتها يف امليزانيدة اإلضدافية فيمدا بعدد للماموعة احمللية عموما علأ أسدا  تقدديرات السدنة السدابقة، ويدتم ت

 بالزيادة أو النق ان.
إن توزيددع هددذه اإلعانددة علددأ البلددديات يددتم وفقددا لقاعدددة مجسددابية يددتم فيهددا األخددذ بعددني االعتبددار 

علأ عدد سكان مقسوما مستوى اإليرادات املالية احمللية )خمتلف الضرائب و الرسو  + مداخيل األمال (  
)احلاصدل هدو مبلدغ   و مقارنتده مدع مسدتوى اإليدرادات علدأ عددد سدكان كدل بلدديات الدوطنالبلديدة املعنيدة 

اإليددرادات املاليددة احملليددة(، و البلددديات الدديت تتح ددل علددأ مبلددغ أقددل مددن دخددل أو مج ددة الفددرد السددنوي مددن 
ومل تطدور املستوى الوطين العا  تستفيد من هذه املساعدة. و كمثاا علأ ذلك لدينا اجلدوا أدناه يربز بوض

 عدد اجلماعات احمللية املستفيدة من هذه املساعدة.
 (2005-2001: الجماعات المحلية المستفيدة من إعانة التوزيع بالتساوي )56الجدول رقم 

 السنوات

 علأ مستوى الواليات علأ مستوى البلديات
 املعدا الوطين
 )دج(

البلديات 
 املستفيدة

البلديات  نسبة
 املستفيدة

 املبلغ
 ار دينارملي

 املعدا الوطين

 )دج(
الواليات 
 املستفيدة

الواليات  نسبة
 املستفيدة

 املبلغ
 مليار دينار

2001 648.40 1088 70.60% 04 282.89 32 66.67% 01 

2002 775.50 1114 72.29% 06 253.63 27 56.25% 01 

2003 879.60 1165 75.60% 07.5 280.90 30 62.50% 01.5 

2004 895.30 1171 75.99% 07.5 294.38 28 58.33% 01.5 

2005 939.10 1135 73.65% 07.5 317.00 29 60.42% 01.5 

 ، وثائق داخلية، بت رال.2005إىل  2001امل در: مجواصل التدخالت املالية ل ندوق اجلماعات احمللية املشرت  لسنوات 

لدديت قددد تسددتفيد سددنويا مددن هددذه يظهددر مددن خددالا اجلدددوا أعدداله العدددد اهلائددل مددن البلددديات و الواليددات ا
أي مددا يشددكل قرابددة  32و الواليددات إىل مجدددود  76%مددا يشددكل  1171املسدداعدة ) البلددديات إىل مجدددود 

دينددار جزائددري  1000(، كمددا يددربز جليددا مبلددغ املعدددا الددوطين أو )مؤشددر الرددىن( و الددذي ال يتعدددى %67
و إن كان مبلرا جد متواضع فرالبية اجلماعات  دينار جزائري بالنسبة للواليات، 300بالنسبة للبلديات، و 

 احمللية تعيش حتت هذا اخلط.
غري أن هذا العدد قد تزايد بشكل مريع يددعو إىل االهتمدا  خاصدة علدأ مسدتوى البلدديات، فحسدب تقريدر 

، تضددداعف عددددد البلدددديات املسدددتفيدة مدددن هدددذه املسددداعدة لي دددل إىل 2009وزارة املاليدددة املدددؤرخ يف ديسدددمرب 
 كما يربزه اجلدوا أدناه. 1280مجدود 
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 (2009-2007: تزايد عدد البلديات المستفيدة من إعانة التوزيع بالتساوي )57الجدول رقم 
 )الومجدة: مليار دينار جزائري(

 المبلغ
 البلديات المستفيدة

 السنة
 العدد النسبة

14 %76.31 1176 2007 

22 %80.08 1234 2008 

35 %83.26 1283 2009 
 ، بت رال.2009 در: اللاة الوزارية املشرتكة مجوا املالية و اجلباية احمللية، التقرير الدوري مجوا املالية و اجلباية احمللية، ديسمرب امل

، 2009مدددن بلدددديات الدددوطن اسدددتفادت مدددن هدددذه املسددداعدات سدددنة  % 83إىل غايدددة مدددا يعدددادا 
توى إيرادا ا بالنسبة لكل ساكن أقل من فالبلديات اليت استفادت من هذه اإلعانة كان علأ أسا  أن مس

 املعدا الوطين هذه السنة.
بلديددة فاهنددا أق ددت مددن هددذه االسددتفادة باعتبددار أن مؤشددر  258أمددا بدداقي البلددديات والدديت عددددها 

كثدرة و تندوع إيرادا ا اجلبائية أعلأ من املعدا الوطين وهذا راجع إىل املوقدع اجلردرايف هلدذه البلدديات املتميدزة ب
 7.5مددن  2007إىل سددنة  2005. كمددا يالمجددظ تضدداعف مبلددغ املسدداعدات مددن سددنة شددطتها االقت دداديةأن

 مليار دينار جزائري. 35بد  2009مليار إىل أكثر من الضعف سنة  14مليار دينار جزائري إىل 
بلديددة ألي مددا  53بلديددة مددن أصددل  35اسددتفادت  2005ففددي سددنة علددأ مسددتوى واليددة تلمسددان 

مببلدغ إودايل  ،دج  939.10لديات الوالية مل يكن يتعددى معددا الددخل الفدردي لدديها من ب 66%يعادا 
 .158من جمموع اإلعانات %2.62مليون دج، ولقد مثل هذا املبلغ  144يفوق  

 اإلعانات االستثنائية .2
ختدتص هدذه اإلعاندة باجلماعدات احملليددة الديت تواجده وضدعية ماليدة صددعبة، كمدا متدنح أيضدا لتلدك الدديت 

ابتها كوارث أو أمجداث طارئة، فمن هذا املنطلق تعترب هذه اإلعانة مسامهة من ال ندوق ألمجداث غدري أص
مدن جممدوع إيدرادات صدندوق التضدامن، غدري أن هدذا ال يدنقص  %05متوقعة، و عليه مل خي دص هلدا سدوى 

رين إىل أكثر من من أمهيتها يف مواجهة عاز اجلماعات احمللية الذي وصل عددها يف تسعينيات القرن العش
 .159واليات 07وبلدية  1200

                                                        
 .3، سبق ذكره، ص: 05، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة، املادة 86/266املرسو  رقم  -  158
، كما وصل 1207لينخفت يف السنة املوالية إىل  من جمموع البلديات، 80%مشكال عاز أكثر من  1249إىل  1998وصل عدد البلديات العاجزة سنة  - 159
، الشيء الذي يربز أمهية هذا ال ندوق يف مواجهة هذه األوضاع املالية املزرية، لإلشارة أن عاز البلديات مل يتعدى مجدود 07إىل  1998از عدد الواليات سنة ع

 ، وثيقة داخلية(.2000بلدية يف الثمانينات، )من مج يلة التدخالت املالية ل ندوق اجلماعات احمللية املشرت  سنة  100
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متنح هذه اإلعانات إذن للاماعات احمللية اليت حتقق عازا بارزا يف ميزانيا ا اإلضافية خالا السنة 
املالية، وليس يف امليزانيدة األوليدة الديت يفدرتت أن تكدون متوازندة، وغالبدا مدا متدنح هدذه اإلعاندات لترطيدة أعبداء 

 من النفقات اإلجبارية. %75ليت ال تزاا متثل نسبة األجور واملرتبات ا

 :160توزع هذه اإلعانة علأ البلديات العاجزة مجسب مؤشرات أو معايري التضامن املتمثلة يف
 مؤشر غىن البلديات 

 املنطقة اجلررافية 

 السكان 

 طوا الطرق 

 شبكة تطهري املياه 

 شبكة اإلنارة العمومية 
تزايدد عامدا بعدد عدا  حبيد  كدان عددد امليزانيدات أو البلدديات واملالمجظ أن عددد البلدديات العداجزة ي

، مث 161بلديدة 71بعدد التقسديم اإلداري إىل  1985بلديات لي دل سدنة  10ال يتااوز  1979العاجزة سنة 
بلديددة عدداجزة؛ و بتضدداعف  1249إىل  1998بلديددة لي ددل يف هنايددة سددنة  939إىل  1995يتضدداعف سددنة 

إىل  1979دج سدددددددددنة  11.847.655مبددددددددالغ املسددددددددداعدات مددددددددن عدددددددددد البلددددددددديات العددددددددداجزة تتضدددددددداعف 
1998دج سنة  9.071.526.000

162. 
رددر اإلشددارة أيضددا إىل أن نسددبة البلدديات العدداجزة يتعدددى بكثددري نسدبة عاددز الواليددات، مجيدد  يف 

 السنوات األخرية مل يتعدى عاز الواليات، الوالية الوامجدة فقط. 
لية اليت وقعت حتت طائلة العاز يف بداية األلفيدة الثالثدة و و اجلدوا أدناه يربز ولة اجلماعات احمل

 املبالغ املالية املخ  ة ملواجهته.
 
 
 
 

                                                        
160 - Conseil National Economique Et Social : « L'évolution à imprimer  à la gestion des finances 

locales dans une perspective d'économie de marché » juin 2001, P. 37 
ذكرة ماجستري، حتت إشراال: عبد القادر بن معروال، معهد " مالمالية المحلية في الجزائر ومساهمتها في التنمية االقتصادية واالجتماعيةأمحد بو عشيبة: " -  161

 . غري منشورة.98ص:  1991العلو  االقت ادية، جامعة اجلزائر، سنة 
 ".1998حصيلة النشاطات المالية لسنة ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية: "  -  162
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 : الجماعات المحلية العاجزة و مبالغ اإلعانات58الجدول 

 الومجدة: ألف دينار جزائري

 الواليات البلديات السنوات
 املبلغ لنسبةا الواليات املستفيدة املبلغ النسبة البلديات املستفيدة

1996 1090 70.73% 8.730.000  4 8 % 64.000 

1997 1159 75.21% 11.600.000 7 14 % 124.000 

1998 1249 81.05% 8.968.526 7 14 % 103.000 

1999 1207 78.33% 8.824.475 3 6 % 30.000 

2000 1184 76.83% 8,912,003 2 4 % 24,000 

2001 1150 74.63% 2,076,332 2 4 % 30,000 

2002 1162 75.41% 11,119,270 1 2 % 20,000 

2003 1126 73.07% 10,610,226 1 2 % 10,000 

2004 1129 73.26% 10,836,700 0 0.00% 0 

2005 1127 73.13% 11,227,264 1 2% 15,000 

 ، وثيقة داخلية.2005إىل  2000امل در: ل ندوق اجلماعات احمللية املشرت  لسنوات )مجواصل التدخالت املالية(، من سنة 

 
 

بلديدددددة عددددداجزة سدددددنة  45بلديددددة كاندددددت هنالدددددك  53وعلددددأ مسدددددتوى واليدددددة تلمسدددددان، مدددددن أصدددددل 
2005

 من بلديات الوالية تعرال اختالال ماليا. %85، أي ما يعادا نسبة 163
 
 

                                                        
 ".2005 حصيلة النشاطات المالية لسنةال ندوق املشرت  للاماعات احمللية: " -  163
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 إعانات التجهيز .3
تتمثددل  .مددن األمدواا املخ  ددة ل دندوق التضددامن %40يسدتحوذ هددذا ال دنف مددن اإلعاندة علددأ 

هددذه اإلعانددات يف شددكل خت دديص خدداص، ملشدداريع معنيددة تعيينددا دقيقددا، وال ميكددن حتويلهددا بدد ي مجدداا مددن 
 األمجواا إىل مشاريع أخرى، وإذا ما ألريت، فياب إرجاعها إىل ال ندوق.

إن ربع اعتمادات هدذا القطداع خت دص ألفقدر اجلماعدات احملليدة الديت ال يتاداوز معددا الددخل الفدردي فيهدا 
ر قيمة املعدا الوطين للفرد الوامجد، أي أنه يراعدأ يف مدنح هدذه املسداعدة مؤشدر الفقدر للبلدديات، زيدادة عش

 164علأ بعت الشروط املن وص عليها يف صالمجيات ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية
اخلاصة تقرتمل هذه املشاريع من قبل البلديات بعد إعداد ودراسة امللفات التقنية والبطاقات الفنية   

هبدا و يدتم رميعهدا و إعددادة دراسدتها يف الواليدة مث تبعدد  إىل ال دندوق املشدرت ، وحتدددد امل دادقة علدأ هددذه 
املشاريع من قبل جملس وزاري مشرت ، وذلك مجسب األولويات واخلطوط العريضة للتنميدة احملليدة و اجلهويدة 

تمدع ممثدل مدن التهيئدة العمرانيدة واملاليددة وكدذا مجسدب اخلطدط الوطنيدة، مجدحي يتاندب عمليدة التمويدل املدزدوج جي
 .165لدراسة الطلبات مجسب املبالغ احملددة سنويا

و غالبددا مددا خت ددص هددذه اإلعانددات القتندداء مجددافالت النقددل املدرسددي، ت ددليح السدديارات العاطلددة 
يم املخ  دددة للنظافدددة، تدددرميم و رهيدددز املددددار  و املطددداعم املدرسدددية، رهيدددز املكتبدددات، صددديانة الطدددرق، تدددرم

البنايات القدمية و غريها من التاهيزات و الت ليحات اليت قد تعادز اإلمكانيدات املاليدة للاماعدات احملليدة 
 من توفريها.

ال ميكن حتويل هذه اإلعانات إال بعد مدا تبد  فيهدا جلندة متابعدة إعاندات التاهيدز و االسدتثمار املتكوندة مدن 
اجلماعدات احملليدة، وزارة املاليدة، وزارة التهيئدة العمرانيدة و التعمدري  ممثلني عن الوزارات املعنية: وزارة الداخلية و

. علأ هذا األسا  فاملبالغ املخ  ة فهي متذبذبة كل سنة و قد خت دص و 166و البناء و وزارة التخطيط
 ال ت رال لبعت املشاكل التقنية.

 
 
 
 

                                                        
 ، سبق ذكره06، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة، املادة 86/266املرسو  رقم  - 164
 .17إىل 13املرجع نفسه، املواد من  - 165
 ، سبق ذكره18، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة، املادة 86/266املرسو  رقم  - 166
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 تطور إعانات التجهيز :59جدول رقم 
 )الومجدة: دينار جزائري(                                                                           

 املبلغ املخ  ة السنة

2000 999,999,881 

2001 0 

2002 120,000,000 

2003 17,446,553,174 

2004 15,600,000,000 

2005 10,345,688,234 

 ، وثيقة داخلية2005إىل  2000ت املالية(، من سنة امل در: ل ندوق اجلماعات احمللية املشرت  لسنوات )مجواصل التدخال

مددددن خددددالا اجلدددددوا يتضددددح مدددددى أمهيددددة هددددذه اإلعانددددات باخل ددددوص إذا مسددددت اجلماعددددات احملليددددة ذات 
اإلمكانيات املالية املعدومدة أو احملددودة، مدا يالمجدظ أيضدا تذبدذب هدذه املخ  دات مدن سدنة إىل أخدرى و 

مل خي ص أي مبلدغ لفائددة أي واعدة  2001هذا يوضح أنه سنة  قد تنعد  يف سنة من السنوات، و املثاا
مليار ديندار لتطهدري الدديون  08 لية، غري أنه رأت جلنة متابعة إعانات التاهيز و االستثمار خت يص مبلغ 

مل يسدتهلك مدن  2004والية معنية. كما ان املبلدغ املخ دص لسدنة  48االستثمارية جلملة من البلديات يف 
 .167دج 142,320,000سوى  هذا املبلغ

من خالا هدذا العدرت املخت در ل دندوق التضدامن للاماعدات احملليدة تظهدر أمهيدة هدذا ال دندوق  
الدذي يعمدل علددأ ترطيدة اجلماعدات احملليددة الديت تعددرال عادزا يف ميزانيا دا، كمددا يعمدل علدأ إعانددة تلدك الدديت 

عدددد  فيددده األنشدددطة االقت دددادية أسدددا  تعددديش مجالدددة مدددن الفقدددر لسدددبب وتواجددددها اجلردددرايف العددددائي الدددذي تن
من مالية اجلماعات احمللية، زيادة علأ تلك اإلعانات اخلاصة  %80التح يل اجلبائي الذي يوفر أكثر من 

بددالتاهيز و االسددتثمار العمددومي الددذي حيتدداج إىل أمددواا كبددرية تعاددز عددن توفريهددا مجددحي البلددديات الكبددرية يف 
 ظهر إذا من خالا أمهية ال المجيات و املها  املخولة إليه.بعت األمجيان. ف مهية هذا ال ندوق ت

 
 

                                                        
 ، وثيقة داخلية.2004و  2001ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية: مج يلة التدخالت املالية لسنة  - 167
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 168 ثانيا: صندوق ضمان الجماعات المحلية
يعمل هذا ال ندوق حتت إدارة ال ندوق املشرت  اجلماعات احمللية ولقد أنش  ألجدل القيدا   ملدة 

إيددرادات هددذا ال ددندوق و يددوزع مجاصددل  ،مددن املهددا  أمههددا توزيددع الندداتج اجلبددائي بددني البلددديات و الواليددات
 :169بنسب متفاوتة بني البلديات و الواليات بالشكل التايل

 ل ندوق الضمان البلدي. % 80 
 ل ندوق الضمان الوالئي. % 20 

 ناقص القيمة الجبائية
وتعددىن هبددا نق ددان مبلددغ الضددرائب املباشددرة احملليددة احمل ددلة عددن قيمددة املبددالغ التقديريددة. أثندداء إعددداد 

لية وللت خر الذي غالبا مدا حي دل يف إرسداا مبدالغ التقدديرات اجلبائيدة مدن قبدل مديريدة الضدرائب، امليزانية األو 
تلا  البلديات يف ميزانيا ا إىل اعتماد التح يالت السابقة واحملققة يف احلساب اإلداري للسنة السابقة أي 

ري أنه لدنقص يف التح ديل الضدرييب عندد اعتماد طريقة السنة ما قبل السابقة، وإدراجها يف امليزانية األولية. غ
هناية السنة، قد حيدث هنالك اختالا بني املبالغ التقديرية يف امليزانية و ما يتحقدق يف آخدر السدنة، فالنتيادة 
تكون بتحقيق عاز مايل ي عب ترطيته. و يف هذه احلالة يربز دور صندوق الضمان بالتكفل مبعاجلة هدذه 

ن مجد معني من قيمة العاز املسال و هذا ما يعرال بضمان نقدص القيمدة الوضعية و ذلك بالتكفل بضما
 اجلبائية.

مددن املبددالغ املقدددرة و 170 %90غددري أن ال ددندوق ال يضددمن كددل املبلددغ الددذي مل يددتم حت دديله، يضددمن فقددط 
ا مدا الفارق السليب مع من املبالغ احمل لة هو الذي يقو  بدفعه للاماعة احمللية املعنيدة، كمثداا علدأ ذلدك إذ

دج  8.000.000دج و يف هنايددة السددنة املاليددة مل حتقددق سددوى  10.000.000قدددرت بلديددة معينددة حت دديل 
 فاملبلغ املضمون هو:

دج املبلغ املضمون من إودايل التح ديالت مدع العلدم أن  x  90 %  =9.000.000دج  10.000.000
 ماعة املعنية هو:دج، فاملبلغ الذي سوال يدفع إىل اجل 8.000.000املبلغ احمل ل هو 

                                                        
، و مبوجب 1967علأ غرار صندوق التضامن كان هذا ال ندوق مقسم إىل صندوقني: صندوق الضمان البلدي و صندوق الضمان الوالئي عند نش ته سنة  - 168

من القانون رقم  62و  61، 60اء ال ندوقني و عوت ب ندوق وامجد املسمأ "صندوق الضمان للاماعات احمللية"، ينظر املواد مت إلر 2010القانون املالية لسنة 
ية ، لإلشارة أن هذا اإلجراء كان قد اقرتمل من طرال اللانة املشرتكة إلصالمل املالية العموم2010، املتضمن قانون املالية لسنة 2009ديسمرب  30، املؤرخ يف 09/09

 .17، ص 1989احمللية، تقرير مار  
 ،. سبق ذكره.20، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة 86/266ينظر املرسو  رقم  - 169
ية للاماعات احمللية، و التعليمة الوزارية احملدد للشروط املتعلقة بنقص حت يل اإليرادات اجلبائية التقدير  1995فرباير  14ينظر القرار الوزاري املشرت  املؤرخ يف  - 170

 ، املتعلقة باإلجراءات اجلديدة اخلاصة بتعويت ناقص قيمة اإليرادات اجلبائية للاماعات احمللية.1995جوان  24املؤرخة يف  95 0331املشرتكة رقم 
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 دج  1.000.000دج =  8.000.000 –دج  9.000.000
و يبقددأ علدأ اجلماعددة املعنيدة حتمددل مدا بقددي مددن  1.000.000عليده ف ددندوق الضدمان سددوال حيدوا مبلددغ  

دج، و املثدداا أدندداه عددن بلديددة تلمسددان  10.000.000الفددرق بددني التقددديرات و التح دديالت و املتمثددل يف 
 مجساب نقص التح يل اجلبائي. أكثر توضيحا لكيفية

602000

 املنتوج
 املبالغ احمل لة مبالغ التقديرات

مبالغ التقديرات 
 املضمونة

 املالمجظات فائت القيمة ناقت القيمة

1 2 (%90 x 1) = 3 (2 - 3) = 4 (1 - 2) = 5 

   0.00 3,379,782.14 22,101,295.50 22,971,513.36 28,806,995.00 الضرائب غير المباشرة

     3,379,782.14 22,101,295.50 18,721,513.36 24,556,995.00 الرسم علأ القيمة املضافة

         4,250,000.00 4,250,000.00 رسم الذبح

   923,888.34 0.00 95,539,355.10 280,239,963.47 287,185,429.00 الضرائب المباشرة

   923,888.34     181,954,478.34 181,030,590.00 الرسم علأ األنشطة املهنية

       19,267,065.90 20,179,400.13 21,407,851.00 الرسم العقاري + التطهري

       76,272,289.20 78,106,085.00 84,746,988.00 الدفع اجلزايف

   923,888.34 3,379,782.14 117,640,650.60 303,211,476.83 315,992,424.00 المجموع

   2,455,893.80   فائض / نقص القيمة
 ، وثيقة داخلية2000امل در: وثيقة مجساب ناقص القيمة اجلبائية لبلدية تلمسان سنة 

مليدون ديندار  03 ما يالمجظ من خالا اجلدوا هو أن بلديدة تلمسدان مجققدت نداقص قيمدة يقددر بد كثر مدن
ناتج عن الفدارق بدني تقدديرات و حت ديالت الرسدم علدأ القيمدة املضدافة هدذا مدن جهدة أمدا مدن جهدة أخدرى 

ألدف ديندار، و بالتدايل الفدرق  900فقد مجققت فائضا يف حت يل الرسم علأ النشاط املهين يقدر ب كثر من 
عبدارة عدن مبلدغ سدليب أو مدا يعدرال بنداقص  بينهما حيدد مدا إذا كدان فائضدا و عادزا و يف احلالدة األخدرية هدو

 .القيمة اجلبائية الذي جيب علأ صندوق الضمان دفعه لبلدية تلمسان
 ثالثا: المساعدات و المهام األخرى

زيادة علأ هذه املساعدات اهلامة اليت يقدمها ال ندوق هنالك تدخالت أخرى ال تقل أمهيدة عدن 
 ات يف:تلك اليت ذكرت من قبل وتتمثل هذه املساعد

 اإلعانات المخصصة. 1
يقت ر هذا البداب علدأ مجالدة وامجددة وتتمثدل يف إعاندة األشدخاص املسدنني ونتادت هدذه املسداعدة 

والدددديت مت بواسددددطتها إقددددرار مسدددداعدة  1989نددددوفمرب  26طبقددددا ملداولددددة جملددددس توجيدددده ال ددددندوق املؤرخددددة يف 
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حملليددة املشددرت  تطبيقددا ملداولددة جملددس لألشددخاص املسددنني تقتطددع مددن املددداخيل العامددة ل ددندوق اجلماعددات ا
سنة و تتوفر فيه شروط  65، ويستفيد منها كل شخص مسن يتعدى 1986نوفمرب  26التوجيه املؤرخة يف 

معينددة، إال أن عدددد املسددتفيدين مددن هددذه اإلعانددة  دددود، مبحدوديددة املددوارد املاليددة املتامجددة لل ددندوق مددع قلددة 
 .مبلغ املساعدة، مجسبما يوضحه اجلدوا

 مساعدة األشخاص المسننين :61الجدول رقم 

 السنوات
مبلغ اإلعانة لكل 

 شخص

 األشخاص املسنني
 املبلغ

 املستفيدين املقرتمجني 

1999 300.00 401,556 300,000 90,000,000.00 

2000 300.00 390,928 300,000 90,000,000.00 

2001 300.00 365,402 300,000 90,000,000.00 

2002 300.00 398,987 300,000 90,000,000.00 

2003 450.00 413,275 300,000 135,000,000.00 

2004 450.00 423,818 300,000 135,000,000.00 

2005 450.00 439,220 301,290 135,580,500.00 

 2005 إىل 1999امل در: ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية، مج يلة التدخالت املالية لل ندوق لسنوات 

املالمجظ أن قيمة املساعدة هي عبارة عن مبلغ زهيد جدا مع العلم أن املبلغ سدنوي أي يعطدأ مدرة 
ألددف مسددن بددالرغم مددن العدددد املتزايددد  300، كمددا أن عدددد املسددتفيدين  دددد يف سددقف 171وامجدددة يف السددنة

 .مسن إضايف 1.290بد  2005للمسنني املسالني سنويا، غري أنه عرال بعت الزيادة سنة 
 عمليات التكوين واإلعالم والدراسات .2

يهددتم ال ددندوق أيضددا إىل جانددب مددا ذكددر، مبسددامهته يف عمليددات التكددوين واإلعددال  والدراسددات، 
 وتتمحور هذه التدخالت يف: 

 برامج التكوين وحتسني املستوى لفائدة موظفي اإلدارات وامل احل العمومية احمللية.  -   أ
 املنتخبني احملليني يف أداء مهامهم بتنظيم أيا  دراسية وملتقيات.برامج إعال  ومساعدة  - ب
 عمليات نشر وتوزيع ويع الوثائق اليت تسهل وتساعد عمل املنتخبني واملوظفني احملليني. - ج
عمليدددات الدراسدددات اهلادفددددة إىل تطدددوير التنميددددة احملليدددة وحتسددددني ظدددروال املددددوظفني واإلدارات  - د

 لية.وامل احل العمومية احمل
                                                        

، و مل يترري إىل سنة 1983دج للشخص يف السنة، مت اعتماده سنة  300د لقد مت حتديد هذا املبلغ من قبل جملس توجيه ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية ب - 171
 .2010دينار جزائري ابتداء من سنة  1.000دينار، و هي مجاليا يف مجدود  450، لي بح 2003
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2003مليددون دينددار دج سددنة  30ولقددد تعدددت ولددة هددذه التدددخالت مبلددغ 
، علددأ أسددا  أن 172

هددذه التدددخالت غددري منتظمددة و غددري مسددطرة سددنويا، فمددحي ارتدد ت وزارة الداخليددة اجلماعددات احملليددة ضددرورة 
في لتكددوين و رسددكلة مددوظفي اإلدارات احملليددة خ  ددت هلددا مبددالغ موافقددة، مجيدد  اسددتفاد العديددد مددن مددوظ

البلديات من دورات تكوينية يف املدار  املتخ  ة كاملدرسة الوطنية لإلدارة علأ سبيل املثاا يف املناوندت 
 العمومي و تسيري املدنية.

 إعانات تسيير أعباء الحرس البلدي .3
إىل ال ددندوق املشددرت  للاماعددات احملليددة مبشدداركة مددن  173أسددندت مهمددة نفقددات احلددر  البلدددي

، أصددبح ال ددندوق يشددرت  مددع الدولددة يف حتمددل أعبدداء 174مباشددرة بعددد إمجددداث هددذه املؤسسددة ميزانيددة الدولددة
تسيري هذه املؤسسدة، حبيد  تشدكل هدذه املبدالغ أكدرب نسدبة مدن مبدالغ ال دندوق املخ  دة مجيد  ميكدن أن 

موظدف. الشديء الدذي ألدف  100مع تزايد توظيف هدذه الفئدة الدذي تعددى مجددود   %70ت ل إىل مجدود 
ز ال ددندوق عددن ترطيددة بعددت النفقدددات أو ت جيلهددا، كترطيددة نقددص التح دديل اجلبددائي الدددذي أدى إىل عادد

 يف أواخر التسعينيات من القرن املاضي. %60تراجع إىل مجدود 
 : النفقات المخصصة للحرس البلدي62الجدول رقم 

 الومجدة: مليون دينار
 النسبة ةاملبالغ املخ   م اريف احلر  البلدي تعداد احلر  البلدي السنوات

1999 99.629 20,025 31,922 62.73% 

2000 99,943 22,205 39,381 56.39% 

2001 100,401 29,047 41,137 70.61% 

2002 100,512 29,629 51,934 57.05% 

2003 /  29,824 56,658 52.64% 

2004 /  33,070 61,799 53.51% 

2005 /  32,300 61,298 52.69% 

 2005إىل  1999شرت  للاماعات احمللية، مج يلة التدخالت املالية لل ندوق لسنوات امل در: ال ندوق امل

                                                        
 .2003ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية، مج يلة التدخالت املالية لل ندوق  لسنة  -  172
و الذي حيدد تنظيمه و صالمجياته  1987أوت   25املؤرخ يف  87/188ب سلك شرطة البلدية اليت أمجدثت مبوجب املرسو  رقم جاء هذا التنظيم علأ أعقا - 173

الذي أعاد صياغة مهامه و كيفية عمله، مث  1993سبتمرب  22املؤرخ يف  93/207حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي، و مث إلراؤه مبوجب املرسو  التنفيذي رقم 
، و املتضمن إنشاء سلك احلر  البلدي 1996أوت  03، املؤرخ يف 96/265ء ت سيس سلك احلر  البلدي علأ أعقاب هذا اجلهاز مبوجب املرسو  التنفيذي رقم جا

، و 1996أوت  03املؤرخ يف   96/266، مت تاله املرسو  التنفيذي رقم 16و تنظيمه و حتديد مهامه، و الذي مت مبوجبه كذلك إلراء سلك الشرطة البلدية يف مادته 
 املتضمن القانون األساسي ملوظفي احلر  البلدي.

 اليت حتدد إجراءات التكفل بنفقات احلر  البلدي 1995يناير  21املؤرخة يف  52ينظر التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  - 174
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، الشدديء الددذي 175هددذه اإلعانددات الدديت سددامهت بقدددر كبددري يف مجرمددان البلددديات مددن مددوارد معتددربة
عدددد البلددديات العدداجزة  1994أدى إىل زيددادة عازهددا مباشددرة بعددد اعتمدداد هددذه املؤسسددة، مجيدد  كددان سددنة 

بلديددة جديدددة، مددن بددني أهددم أسددباب تنددامي  311بلديددة بزيددادة  1090إىل  1996لي ددل سددنة بلديددة  779
1995سددنة  %75إىل مجدددود  %100هددذه الظدداهرة هددو اخنفددات نسددبة ترطيددة العاددز مددن 

إي بتحويددل  176
مددن خم  ددات ال ددندوق املشددرت  للاماعددات احملليددة ملؤسسددة احلددر  البلدددي، و بالتددايل  %30أكثددر مددن 

 احمللية من مداخيل مهمة، دون أن تعوت مب ادرة مالية بديلة.  مجرمان اجلماعات
إن املساعدة اليت يقدمها ال ندوق املشرت  للاماعات احملليدة إىل احلدر  البلددي أدت إىل مجرمدان 
اجلماعات احمللية من اعتمادات جد كبرية خم  ة للتنمية احمللية، زيادة علأ احلالة املالية املزرية اليت تعيشدها 

 .177لدياتالب
و سدوال ندربز جدل هدذه املسداعدات املخ  دة مدن قبدل ال دندوق املشدرت  للاماعدات احملليدة مدن 

 .2003خالا جدوا توضيحي لسنة 

 ،  2003: ملخص إجمالي نشاطات الصندوق المشترك للجماعات المحلية لسنتي  63جدول رقم 
 (دج)  المبلغ المحاور

 
 النسب

I 47,995,779,174.00 التدخالت المالية غير المباشرة 
 

45.37% 

 %18.75   9,000,000,000.00 إعانة التوزيع بالتساوي 1

  

 %83.33 7,500,000,000.00 مج ة البلديات  
  

 %16.67 1,500,000,000.00 مج ة الواليات  

 %22.40   10,749,226,000.00 إعانات استثنائية 2

  

 %98.71 10,610,226,000.00 إعادة التوازن مليزانيات البلديات

 %0.09 10,000,000.00 إعادة التوازن مليزانيات الواليات  

 %1.20 129,000,000.00 إعانات استثنائية أخرى

 17,446,553,174.00 إعانات التاهيز 3
  

36.35% 

 %22.50 10,800,000,000.00 الدفع اجلزايف للاماعات احمللية 4

  
 %75.00 8,100,000,000.00 مج ة البلديات

  
 %25.00 2,700,000,000.00 مج ة الواليات

     

                                                        
ترطأ كليا من امليزانية العامة، و املبالغ الظاهرة يف اجلدوا أعاله هي عبارة عن ، أصبحت م اريف احلر  البلدي 2001ردر اإلشارة إىل أنه ابتداء من سنة  - 175

 ستفيدةخم  ات الدولة، يتم حتويلها إىل ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية عرب وزارة الداخلية ليتم توزيعها من قبل ال ندوق غلأ اجلهات امل
176- Centre National d’Etude et d’Analyse pour la Population et le Développement « CENEAP » : 

« Refonte du système fiscal », Alger 1997, P 38, non publié.  
177 - Conseil National Economique Et Social : « L'évolution à imprimer  à la gestion des finances 

locales dans une perspective d'économie de marché » OP. Cit. P.. 36 
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II 56,658,907,225.00 الموارد المخصصة 
 

53.56% 

 135,000,000.00 إعانة األشخاص املسنني 1

  

0.24% 

  

 %52.64 29,824,000,000.00 احلر  البلدي 2

 %10.59 6,000,000,000.00 تطهري ديون البلديات 3

 %36.53 20,699,907,225.00 تعويت ناقص القيمة اجلبائية و الدفع اجلزايف و النشاط املهين 4

  
 %75.02 15,528,343,608.00 مج ة البلديات

  
 %24.98 5,171,563,617.00 مج ة الواليات

     

III 1,100,260,249.00 تعويض ناقص القيمة علة اإليرادات الجبائية 
  

1.04% 

  
 %85.24 937,834,644.00 ة البلدياتمج 

 %14.76 162,425,605.00 مج ة الواليات    

     
IV 30,712,045.99 التدخالت المالية المباشرة 

 
0.03% 

 30,653,351.77 التكوين 1
  

99.81% 
  

 %0.19 58,694.22 اإعال  2

 105,785,658,693.99 المجموع
 

100.00% 

  2003رت  للاماعات احمللية " مج يلة النشاطات املالية لسنيت امل در: ال ندوق املش

لقددد ن ددت القددوانني علددأ توزيددع إيددرادات صددندوق اجلماعددات احملليددة املشددرت  بنسددب متفاوتددة بددني 
 البلديات و الواليات مجسب ما أسلفنا و مجسب ما هو موضح يف اجلدوا أدناه.

 المشترك للجماعات المحلية: نسب توزيع الموارد المالية للصندوق 64جدول رقم 
 اجلماعات احمللية

 ال ندوق املشرت  
 الوالية البلدية

 25% 75% صندوق اجلماعات احمللية للتضامن
 20% 80% صندوق اجلماعات احمللية للضمان

 .20و املادة 05املادة  ، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله،04/11/1986املؤرخ يف  86/266املرسو  رقم امل در: 

أعاله ميكن الت كيد علأ أمهية مجادم املخ  دات املاليدة ل داحل البلدديات علدأ  69من خالا اجلدوا رقم 
(، متشددعبة و متنوعددة بتنددوع اإلقلدديم الددوطين منهددا البلددديات السددامجلية 1541اعتبددار أن هددذه األخددرية كثددرية )

من السكان، السهوبية الداخلية ذات الكثافة السكانية األقل البحرية الشمالية اليت يرتكز فيها العدد الكبري 
و ال حراوية النائية و هي اإلقليم اجلررايف األكرب بتواجد سكا  ضدئيل باسدتثناء بعدت املددن الكدربى، هدذا 
التنوع الكبري للبلديات هو الذي خلق هذا التفداوت بدني العددد الكبدري بينهدا و بالتدايل خ دها املشدرع حب دة 
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من املساعدات املالية مدن هدذا ال دندوق، علدأ خدالال الواليدات ذات العددد األقدل و الديت غالبدا مدا  األسد
 ترتكز يف املدن الكربى.

وعلددددأ هددددذا األسددددا  يعتددددرب ال ددددندوق املشددددرت  للاماعددددات احملليددددة م دددددر مددددايل ذو أمهيددددة كبددددرية بالنسددددبة 
املاليدددة احملدددودة جددددا، و الدديت وصدددل  للاماعددات احملليدددة، و مؤسسددة جدددد ضددرورية للبلدددديات ذات املددداخيل

بلدية. و لقد تعمدنا شيئا من التف يل يف وصف هذا اجلهاز هلذه األمهية اليت  1200عددها إىل أكثر من 
 يكسبها يف دعمه للاماعات احمللية ذات األوضاع املالية ال عبة.

 المطلب الثالث:مساعدات ميزانية الوالية
علددأ سددبيل التاهيدز وتقتطددع مددن نفقددات  178لواليددة للبلددياتوهدي عبددارة عددن مسداعدات متنحهددا ا

 رهيز الوالية، وقد ختص:
 التاهيزات اإلدارية. 
 التاهيزات االجتماعية. 

 املساعدات يف التاهيزات ال حية. 

 التاهيزات الرياضية والثقافية. 

 ة جدا.وغريها من التاهيزات العمومية، غري أهنا باملقارنة مع املساعدات األخرى تعترب ضعيف
وبدددددالرجوع إىل اجلددددددوا املعتمدددددد يف الفدددددرع األوا "املخططدددددات البلديدددددة للتنميدددددة" ميكدددددن مالمجظدددددة 

مدن املسداعدات اخلارجيدة علدأ أق دأ  %5االعتمادات املخ  ة من قبدل ميزانيدة البلديدة الدذي ال يتاداوز 
 تقدير.

ال ندوق املشدرت   وعلأ هذا األسا  ميكن اعتبارها مساعدات رمزية مقارنة مبساعدات الدولة أو
 للاماعات احمللية، ومجحي من مجي  عدد املشاريع ال يتعدى اثنني:

 رهيز املعهد املوسيقي. – 1995مشروع وامجد سنة  
 .1996مشروع أشراا إجناز سياج سنة  

 .1999مشروع تزويد املناطق احلضرية بالراز الطبيعي سنة  

 ت شكلية فقط.وعليه فاملساعدات املقدمة من قبل الوالية هي مساعدا
 
 

                                                        
 ، خاصة فيما يتعلق بترطية نفقات التاهيز و االستثمار.195املتعلق بالبلدية، املادة  11/10ينظر القانون رقم  - 178
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 االقتراض المصرفي المطلب الرابع:
، وذلك عند ق دور بقيدة 179مّت الرتخيص للسلطات احمللية باللاوء لالقرتات كوسيلة متويلية إلجناز املشاريع 

تعترب القروت موردا هاما من املدوارد املوارد عن تلبية امجتياجات اجلماعات احمللية يف جماا االستثمار. مجي  
دائمددة الدديت ميكددن اللاددوء إليهددا مددن قبددل اجلماعددات احملليددة يف أي وقددت أو ظددرال، لتمويددل مشدداريع املاليددة ال

، غدددري أن إمكانيدددة اجلماعدددات احملليدددة احملددددودة يف تسددددي الدددديون مدددع الفوائدددد هدددو 180التاهيددز و االسدددتثمار
 :181العائق الذي مينعها من اللاوء إىل هذا املورد اهلا ، مجي  أهنا شكلت

 .1994دات قسم التاهيز سنة من إيرا % 03 
 .1995من إيرادات قسم التاهيز سنة  % 03 

 .1996من إيرادات قسم التاهيز سنة  02% 

 علأ املستوى الوطين، وهي بذلك يف تناقص مستمر.
ميكن للبلديات اللاوء إىل هذا املورد اهلا  لترطية نفقات التاهيز و االستثمار الديت قدد تعادز عدن 

 ويل الذايت، أو عن طريق ال ندوق املشرت  للاماعات وكذا إعانات الدولة.ترطيتها بطريقة التم
إال أن هذا املورد مبارد اعتماده ي بح نفقة ضرورية علأ اجلماعات احمللية، فهو إيراد و مجدل مجاضدر ولكنده 

 فياددب أن تكددون هددذه القددروت مشددروطة بقيددود تضددعها السددلطة املركزيددة، وأاّل يددتمّ  نفقددة إجباريددة مسددتقبال.
 .182التوّسع فيها، ألهنا تثقل كاهل البلديات وترهن استقالليتها
ختوفدا مدن عدد  إمكانيدة التسدديد يف اآلجداا  183ولذا فنادرا ما تلا  اجلماعات احمللية هلدذا امل ددر

احملددة و بالتايل تضخيم مجام العاز، علأ هدذا األسدا  فهدي تعتمدد اعتمدادا كبدريا علدأ املسداعدات الديت 
 يف إطار برامج خمططات التنمية و مساعدات ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية. تقدمها الدولة

غددري أن اجلماعدددات احملليدددة امليسدددورة احلددداا بامكاهندددا اللاددوء إىل هدددذه املؤسسدددات مدددا دامدددت تتمتدددع 
بالقدددرة علدددأ التسدددديد يف اآلجدداا احملدددددة، حبيددد  جيددب أن خت دددص هدددذه املددوارد لتمويدددل و إجنددداز مشددداريع 

 ز األكثر إنتاجية و مردودية، مجحي حتسن موارد أمالكها و حتسن استرالا هلذه املوارد اجلديدة.التاهي

                                                        
 ، سبق ذكرمها.195و املادة  170، املتعلق بالبلدية ، املادة 11/10، و القانون رقم 151، املتعلق بالوالية، املادة 12/07ينظر القانون رقم  - 179
فهذا اإلجراء خاص بامليزانية للعلم أن اجلماعات احمللية ال ميكنها مواجهة عاز ميزانيا ا عن طريق االقرتات من املؤسسات البنكية، كما هو الش ن بالنسبة للدولة،  - 180

مار فقط، علأ اعتبار أن ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية العامة هلذه األخرية فقط، اإلقرتات بالنسبة للاماعات احمللية خم ص لتمويل مشاريع قسم التاهيز و االستث
 هو اجلهاز الذي أوكلت له مهمة ترطية عاز ميزانيات هذه األخرية.

181  - CENEAP: « Refont du système fiscal » Op Cit, P  20.  
 .153، ص 2010"، دار وائل، عمان، األردن، اإلدارة المحليةأمين عودة املعا :"   -182

 .83، ص 2003شريف رمحا :"أمواا البلديات اجلزائرية: االغتالا، العاز و التحكم اجليد يف التسيري"، دار الق بة للنشر، اجلزائر  - 183
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وصفوة القوا، تعترب القروت من املوارد اهلامة جدا إذا استعملت بطريقة عقالنية وصارمة ويف 
 مشاريع إنتاجية هامة و دائمة.

الددديت مل حتقدددق أي عادددز يعرقدددل  فيمددا خيدددص بلديدددة تلمسدددان، وعلددأ أسدددا  اعتبارهدددا مدددن البلددديات
، يف متويددل 1988اسدتخدا  أمواهلدا بشددكل رشديد، مل تتوجده إىل االقددرتات مدن املؤسسدات املاليددة إال يف سدنة 

بعددت املشدداريع الضدددخمة وذات املردوديددة العاليددة مثدددل إجندداز مجظدددرية للسدديارات  بعدددة طبقدددات بتمويددل مدددن 
 املشاريع التمويل.هذه  سكنية، غري أنه سريعا ما ألريتال ندوق الوطين للتوفري واالدخار وكذا مشاريع 

مجسددب تقددديرمها كمددا تددر  املشددرع اجلزائددري للاماعددات احملليددة كددذلك مجريددة قبددوا أو رفددت التربعددات، اهلبددات و الوصددايا 
، غدري أن هدذا املدورد ال يشدكل أي فدارق يف ميزانيدة اجلماعدات 184 للشروط املفروضدة مقابدل احل دوا عليهدا

 قلته أو نذرته.احمللية ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ، سبق ذكرمها.195و املادة  170، املتعلق بالبلدية ، املادة 11/10، و القانون رقم 151، املتعلق بالوالية، املادة 12/07ينظر القانون رقم  - 184
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 خاتمة
مما الشك فيه، ومن منطلدق هدذا اجلدرد اإلمج دائي جلملدة امل دادر املاليدة للاماعدات احملليدة، ميكدن 
القدددوا أن هدددذه األخدددرية متتلدددك م دددادر جدددد هامدددة ومتنوعدددة مدددن أمدددواا خاصدددة، جبائيدددة وم دددادر خارجيدددة  

مددن أي اخددتالا مددايل مددن شدد نه أن يعرقددل سددري  كاملسدداعدات وغريهددا، الشدديء الددذي قددد جيعلهددا يف مندد ى
 م احلها.

كما يالمجظ أيضا أن امل ادر اجلبائية ملختلف الضرائب والرسدو  تشدكل املدورد األساسدي وامل ددر 
مدن مدوارد قسدم التسديري الدذي يقتطدع منده نسدبة للتاهيدز  %90األكثر أمهية من مجي  أنه يشكل ما يفدوق 

قيقددة تشددكل خطددرا كبددريا علددأ التمويددل احمللددي مددن مجيدد  أن الضددرائب واالسددتثمار، هددذه النسددبة هددي يف احل
والرسو  تستند باألسا  علأ خمتلف األنشطة ال ناعية والتاارية املتواجددة علدأ إقلديم اجلماعدة و الديت هدي 

 بدورها ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضعية االقت ادية للبالد.
هددي أيضددا الع ددب األهددم يف إيددرادات قسددم زيددادة علددأ املسدداعدات اخلارجيددة كددذلك والدديت تشددكل 

التاهيز واملخ  ة خت ي ا خاصا ملشاريع معينة و ددة ليس للاماعات احمللية أية سلطة علأ تريريها أو 
 حتويلها وجهة أخرى، الشيء الذي جيعلها مسلوبة االستقالا املايل يف إدارة أمواهلا.

 دددق وبكددل جديددة عددن السددبب أو األسددباب هددذه املالمجظددات االبتدائيددة وغريهددا رعلنددا نتسدداءا ب
، هل هدذه األسدباب ناردة مجقيقدة عدن سدوء يف 1541بلدية من أصل  1200اليت أدت إىل عاز أكثر من 

التسيري وأخطاء يف أداء الوظائف، أ  أهنا أخطاء نارة عن ق ور يف الن وص التنظيمية اليت مل تعد تواكب 
 احلرة.ع ر التفتح علأ اقت اد السوق واملنافسة 
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 عــــــــالتهميش و المراج
 إشارة إىل البلديات العاجزة هيكليا، أي البلديات اليت تعيش مجالة عاز دائم أو شبه دائم. .1

.2  RAYMOND MUZLLEC : «Finances publiques»,   édition SIREY. 
France 1986 P.11.  
.3  Michel BOUVIER, Chistime ESCLASSAN, Jean Pierre LASSALE 

« Finances Publiques », édition L.G.D.I. Paris 1993. P 587 . 
، سبق 195، املادة 11/10و القانون البلدي رقم  132، املادة 90/09ينظر القانون الوالئي رقم  .4

 ذكرمها.
.5 Yanat Abdelmadjid « Les finances des collectivités locales, Essai de 

présentation », in  « L’administration territoriale au Maghreb »,  publication 
CMERA, éd Guessous, Rabat 1989,  p 144. 

 .21، املادة 1996املتعلق بقانون املالية لسنة  1995ديسمرب  30املؤرخ يف  95/27القانون رقم  .6
 .34املرجع نفسه، املادة  .7
 ة و الرسو  املماثلة.من قانون الضرائب املباشر  217املادة  .8
 .119املرجع نفسه املادة  .9
 ، سبق ذكره.364و  363، 362. قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املواد 11
 مكرر، سبق ذكره. 365و املادة  365. قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة 12
 01/12باشرة و الرسو  املماثلة مبوجب القانون رقم من قانون الضرائب امل 222مت تعديل املادة  .13

 .06، املادة 2001، املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة 19/07/2001املؤرخ يف 
، 2008، املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02األمر رقم .14
 .8املادة 
، 28، املادة 1967، املتعلق بقانون املالية لسنة 1967جوان  02املؤرخ يف  67/83األمر رقم  .15

، مث يدخل 1967ديسمرب  31الذي أقر متديد حت يل الضرائب العقارية وفق القانون الفرنسي إىل غاية 
، إللراء الضريبة العقارية القدمية 32مجسب املادة  1968يناير  01القانون اجلديد مجيز التنفيذ ابتداء من 

لها مج  ا مطابقة و املتمثلة يف الضريبة العقارية لألمال  املبنية، الضريبة اخلاصة باألقذار و يؤسس مقاب
 املنزلية و الضريبة اخلاصة باجملاري.

 .256إىل  254ينظر قانون الضرائب املباشرة والرسو  املماثلة املادة من  .16
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ن ترتيب البلديات مجسب املناطق املتضم 1994ماي  24ينظر القرار الوزاري املشرت  املؤرخ يف  .17
واملناطق الفرعية واملستعملة يف حتديد القيمة اإلجيارية اجلبائية، ملادة الرسم العقاري علأ امللكيات املبنية 

  . 1994لسنة  70وغري املبنية ولتقييم العقارات يف مجالة نقص الت رحيات، اجلريدة الرعية رقم 
 ب.261و  املماثلة، املادة قانون الضرائب املباشرة و الرس .18
من قانون الضرائب املباشرة اخلاصة بالرسم العقاري علأ امللكيات  253إىل  250أنظر املواد من  .19
 املبنية.
 .253و  252، املادة املرجع نفسه. 20
 ج.261قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة . 21
 88/33من القانون رقم  81و  80طق  ددة مبوجب املادتني بالنسبة لألراضي الفالمجية: املنا .22

، و ليس علأ القرار الوزاري املشرت  املؤرخ 1989املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1988املؤرخ قي 
 06املتضمن ترتيب البلديات مجسب املناطق واملناطق الفرعية، و استنادا إىل املادة  1994ماي  24يف 

و املتعلق بضبط كيفية استرالا األراضي  1987ديسمرب  08املؤرخ يف  87/19من القانون رقم 
 الفالمجية التابعة لألمال  الوطنية و حتديد مجقوق املنتاني و واجبا م.

 (.هد261قانون الضرائب املباشرة، الرسم علأ املمتلكات غري املبنية املادة ) .23
، 28، املادة 1967تعلق بقانون املالية لسنة ، امل1967جوان  02املؤرخ يف  67/83األمر رقم  .24

اليت تنص علأ إلراء الضريبة العقارية القدمية و يؤسس مقابلها مج  ا مطابقة و املتمثلة يف الضريبة 
 العقارية لألمال  املبنية، الضريبة اخلاصة باألقذار املنزلية و الضريبة اخلاصة باجملاري، سبق ذكره.

، 1994و املتعلق بقانون املالية لسنة  1993ديسمرب  29املؤرخ يف  93/18املرسو  التشريعي رقم  .25
، و اخلاصتني بالرسم علأ ال ب يف 2مكرر  264و  1مكرر 264، اليت ألرت املادتني 26املادة 
 اجملاري.
، املادة 2000، املتضمن قانون املالية لسنة 1999 – 12 – 23املؤرخ يف  99/11القانون رقم  .25
15. 
املتعلق بقانون املالية  1999ديسمرب  23املؤرخ يف  99/11أنش  هذا الرسم مبوجب القانون رقم  .26
 و ا 2005 ديسمرب 31 ملؤرخ يف ا 05/16  رقم  ، مت تعديله مبوجب القانون55املادة  2000لسنة 

 24  ملؤرخ يف، ا08/02، و املعدلة مبوجب القانون رقم 49، املادة 2006لسنة   ملالية ا  ملتضمن قانون
 .25، املادة 2008  لسنة   التكميلي  املالية  و املتضمن قانون 2008  جويلية 
 .36املادة  2010املتعلق بقانون املالية لسنة  2009ديسمرب  30املؤرخ يف  09/09القانون رقم  .27
  املالية  و املتضمن قانون 2008  جويلية  24  ، املؤرخ يف08/02معدلة مبوجب القانون رقم  .28

 ، سبق ذكره.25، املادة 2008  لسنة   التكميلي
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املتعلقة باألمجكا  اجلبائية املتولدة عن قانون  12/02/2006املؤرخة يف  98التعليمية الوزارية رقم  .29
 .2006املالية لسنة 

  يةاملال  و املتضمن قانون 2008  جويلية  24  ، املؤرخ يف08/02معدلة مبوجب القانون رقم  .30
 ، سبق ذكره.25، املادة 2008  لسنة   التكميلي

، 55املادة  2000املتعلق بقانون املالية لسنة  1999ديسمرب  23املؤرخ يف  99/11القانون رقم  .31
 سبق ذكره.

 ، سبق ذكره.262، املتضمن القانون البلدي، املادة 1967يناير  18املؤرخ يف  67/24األمر رقم  .32
، املواد من 1998، املتعلق بقانون املالية لسنة 1997ديسمرب  31املؤرخ يف  97/02قانون رقم  .33
 .66إىل  59
، املتعلق بت نيف البلديات أو التامعات 1998نوفمرب  23املؤرخ يف  98/370املرسو  رقم  .34

 .05البلدية يف  طات م نفة، املادة 
املتعلق بت نيف البلديات أو  23/11/1998املؤرخ يف  370/ 98املرسو  التنفيذي رقم  .35

 التامعات البلدية يف احملطات م نفة، اجلدوا امللحق باملرسو .
من القانون املالية  48، عدلت مبوجب املادة 1998من قانون املالية لسنة  66إىل  59املواد من  .36
 . 2008من قانون املالية التكميلي لسنة  26مث مبوجب املادة  2006لسنة 
، املواد من 1966املتضمنة قانون املالية لسنة  1965ديسمرب  31املؤرخ يف  65/320ر رقم األم .37
 .107إىل  105
، املادة 2001، املتضمن قانون املالية لسنة 2000ديسمرب  23املؤرخ يف  2000/06قانون رقم  .38
36. 
، املادة 1970ّسنة ، املتضمن قانون املالية ل1969ديسمرب  30املؤرخ يف  69/107األمر رقم .39
110 
، 2007، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2007جويلية  24املؤرخ يف  07/07األمر رقم  .40
 . 05املادة 
، املتضمن قانون الضرائب غري املباشرة، املادة 1976ديسمرب  09، املؤرخ يف 76/104األمر رقم  .41
446. 
ئب غري املباشرة و اخلاصة مببلغ الرسم علأ الذبح مبوجب من قانون الضرا 452مت تعديل املادة  .42

، املتضمن قانون املالية لسنة 1969ديسمرب  30املؤرخ يف  69/107قوانني املالية السيما: األمر رقم
، املتعلق بقانون املالية لسنة 1979ديسمرب  31املؤرخ يف  79/09.األمر رقم 110، املادة 1970ّ
، املتضمن قانون املالية لسنة 1983ديسمرب  18املؤرخ يف  83/19رقم . قانون 63، املادة 1980
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، املتضمن قانون املالية لسنة 1989ديسمرب  31املؤرخ يف  89/26. قانون رقم 87، املادة 1984
، املتضمن قانون املالية لسنة 1993ديسمرب  29املؤرخ يف  93/18. قانون رقم 83، املادة 1990
، املتضمن قانون املالية لسنة 1994ديسمرب  31املؤرخ يف  94/03ن رقم . قانو 89، املادة 1994
، املتضمن قانون املالية لسنة 1996ديسمرب  30املؤرخ يف  96/31. قانون رقم 61، املادة 1995
 التكميلي املالية قانون املتضمن ، 2009 جويلية  2 يف مؤرخ 01 - 09 رقم .  أمر56، املادة 1997
 .21دة ، املا2009لسنة 
 جويلية  2 يف مؤرخ 01 - 09 رقم مرمن قانون الضرائب غري املباشرة )املعدلة باأل 452املادة  .43

 (..21، املادة 2009لسنة  التكميلي املالية قانون املتضمن ، 2009
، املادة 1980، املتضمن قانون املالية لسنة 1979ديسمرب  31املؤرخ يف  79/09قانون رقم  .44
 ره، سبق ذك64
، ملادة 1997، املتعلق بقانون املايل لسنة 1996ديسمرب  30، املؤرخ يف  96/31ينظر األمر  .45
70. 
، مجي  يدرج ضمن إيرادات هذا ال ندوق كل من رسم السكن، إضافة 130املرجع نفسه، املادة  .46

دا املسامهة السنوية من الرسم علأ النشاط املهين املستحق لفائدة اجلائر و بلديا ا، و ك %5إىل نسبة 
للمال  املستفيدين من أشراا إعادة التهيئة، املسامهات اإلدارية لكل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني، 

 اإلعانات احملتملة اليت تقدمها الدولة و اجلماعات احمللية و أخريا اهلبات و الوصايا.
التنظيم اإلقليمي لوالية اجلزائر، األمر ، املتعلق ب1997ماي  31املؤرخ يف  98/14ينظر األمر رقم  .47
، املتعلق بالقانون األساسي اخلاص مبحافظة اجلزائر الكربى و 1997ماي  31املؤرخ يف  97/15رقم 

الذي مت مبوجبه  تعديل تسمية والية اجلزائر مبحافظة اجلزائر الكربى، و كذا املرسو  الرئاسي رقم 
ق بتحديد التنظيم اإلداري حملافظة اجلزائر الكربى. و أخريا ،املتعل1997أوت  02، املؤرخ يف 97/292

و  44، املادتني 1999، املتعلق بقانون املالية لسنة 1998املؤرخ يف  ديسمرب  98/12القانون رقم 
82. 
، املتعلق بادارة 2000، املؤرخ يف أوا مار  2000/01مت إلراء نظا  احملافظات مبوجب األمر رقم  .48

مار   01، املؤرخ يف 2000/45ر و البلديات التابعة هلا. و كذا املرسو  الرئاسي رقم والية اجلزائ
،املتعلق بتحديد 1997أوت  02، املؤرخ يف 292/ 97، املتعلق بتعديل املرسو  الرئاسي رقم 2000

مع الدستور التنظيم اإلداري حملافظة اجلزائر الكربى، و الذي مبوجبه مت إلراء نظا  احملافظات الذي يتناىف 
علأ أن "اجلماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية و الوالية، البلدية هي اجلماعة  15الذي ينص يف مادته 

 القاعدية" و ال يدرج نظا  احملافظات يف أي من مواده.
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، املتعلق مبدى دستورية األمر 2000فرباير  27، املؤرخ يف 2000/ق.أ/  د/02ينظر القرار رقم  .49
 ، احملدد للقانون األساسي اخلاص حملافظة اجلزائر الكربى.1997ماي  31املؤرخ يف  97/15رقم 
، مت 1999، املتعلق بقانون املالية لسنة 1998املؤرخ يف  ديسمرب  98/12مبوجب القانون رقم  .50
لفائدة والية وهران،  302-097مجسابات  خت يص خاص: احلساب خت يص خاص رقم  03فتح 
، مجساب خت يص 84لفائدة والية عنابة، املادة  302-098ب خت يص خاص رقم ، مجسا83املادة 

 .85لفائدة والية قسنطينة، املادة  302-099خاص رقم 
، 123، املادة 2003، املتضمن قانون املالية 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/11قانون رقم  .51

 سبق ذكره
، علأ أن مجاصل هذا الرسم خي ص للبلديات، 2003من قانون املالية لسنة  67لقد ن ت املادة  .52

من نفس قانون املالية أن  123غري أن كيفية تطبيق هذه املادة جاءت خبالال ذلك، مجي  ن ت املادة 
" 302-114"مج يلة هذا الرسم أضحت من ن يب صندوق التخ يص اخلاص الذي حيمل رقم 

ية لبلديات الوالية، كما مت مبوجب هذا القانون  ندوق اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية العقار املعنون بال
 ندوق اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية العقارية المجسابات خت يص خاص، ختص كل من  04قفل 

 ندوق اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية العقارية لوالية وهران ال، 302-088حملافظة اجلزائر الكربى رقم 
و  302-098االعتبار للحظرية العقارية لوالية عنابة رقم   ندوق اخلاص إلعادةال، 302-097رقم 
 .124، املادة 302-099 ندوق اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية العقارية لوالية قسنطينة رقم ال

احملّدد لقائمة إيرادات و نفقات مجساب  2007مار   04ينظر القرار الوزاري املشرت  مؤرّخ يف  .53
اّلذي عنوانه "ال ندوق اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية العقارية 114-302 التخ يص اخلاص رقم 

 لبلديات الوالية.
، احملدد لكيفيات تسيري مجساب 2005أوت  20، املؤرخ يف 05/305ينظر املرسو  التنفيذي رقم  .54

الذي عنوانه "ال ندوق اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية العقارية  302-114التخ يص اخلاص رقم 
 يات الوالية".لبلد
، احملّدد لكيفيات متابعة و تقوا 2007مار   04ينظر أيضا القرار الوزاري املشرت  املؤرّخ يف  .55

اّلذي عنوانه "ال ندوق اخلاص إلعادة االعتبار للحظرية  114-302 مجساب التخ يص اخلاص رقم
 ."العقارية لبلديات الوالية

، املادة 1993، املتضمن قانون املالية 1993يناير  19 املؤرخ يف 01/93املرسو  التشريعي رقم  .56
30. 
، املادة 2006، املتضمن قانون املالية لسنة 2005ديسمرب  31، املؤرخ يف 05/16القانون رقم . 57
 ، يبق ذكره.15
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 ، سبق ذكره.2، الفقرة 275قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة  .58
 ، سبق ذكره.281إىل  278واد من املرجع نفسه، امل .59
، املادة 2003، املتضمن قانون املالية 1993يناير  19املؤرخ يف  01/93املرسو  التشريعي رقم  .60
 ، سبق ذكره.32
، املادة 1991، املتضمن قانون املالية لسنة 1990ديسمرب  31، املؤرخ يف 90/36القانون رقم  .61
38 . 
، 2008 لسنة  التكميلي املالية قانون املتضمن 2008 جويلية 24 يف مؤرخ 02/08رقم  أمر .62
مكرر من قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة و اليت متكن البلدية  42، و اليت تنش  املادة 02املادة 

 من االستفادة من الضريبة علأ الدخل.
 04و  03قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادتني  .63
 ، سبق ذكره.05املرجع نفسه ، املادة  .64
 ، سبق ذكره.01قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة  .65
 ، سبق ذكره.42قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة  .66
ادة ، امل2007، املتضمن قانون املالية لسنة 2006ديسمرب  26املؤرخ يف  06/24قانون رقم  .67
02. 
، و مت تعديلها مبوجب 3.000.000بد  2007مجدد رقم األعماا عند ت سيس هذه الضريبة سنة  .68

 .5.000.000لي بح  2010قانون املالية 
مكرر  282وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب املباشرة و الرسو  املماثلة، املادة  .69
 ، سبق ذكره.04
، 2008 لسنة  التكميلي املالية قانون املتضمن 2008 جويلية 24 يف مؤرخ 02/08 رقم أمر .70
 ، سبق ذكره.10املادة 

.71  GRABA Hachemi  « : Les ressources fiscales des collectivités 
locales » ENAG/ Editions, Alger 2000. P 23. 

، املادة 1991من قانون املالية لسنة ، املتض1990ديسمرب  31املؤرخ يف  90/36القانون رقم   .72
 "يؤسس رسم علأ القيمة املضافة و رسم علأ عمليات البنو  و الت مينات". 65
 .09املديرية العامة للضرائب:"قانون الرسم علأ القيمة املضافة"، ص  .73
 ، سبق ذكره12املديرية العامة للضرائب:"قانون الرسم علأ القيمة املضافة"، ص:  .74
املواد:  1992، املتضمن قانون املالية لسنة  1991ديسمرب  18املؤرخ يف  91/25لقانون رقم ا .75
 . ولقد مت يف هذا القانون تف يل كل نسبة و األنشطة املخت ة هبا.24و  23، 22، 21
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، عدلت 1997املتضمن قانون املالية لسنة  1996ديسمرب  30املؤرخ يف  96/31أمر رقم  .76
 .51و 50، 49مبوجب املواد 

، مجي  مت 2001املتضمن قانون املالية  2000ديسمرب  23املؤرخ يف  2000/06قانون رقم  .77
 "املعدا املخفت" و اإلبقاء علأ معدلني فقط. 22إلراء املادة 

، املادة 1991، املتضمن قانون املالية لسنة 1990ديسمرب  31املؤرخ يف  90/36القانون رقم  . 78
 القيمة املضافة و رسم علأ عمليات البنو  و الت مينات"، سبق ذكره. "يؤسس رسم علأ 65
، املادة 1995، املتضمن قانون املالية لسنة 1994ديسمرب  31املؤرخ يف  94/03ينظر األمر رقم  .79
50. 
هذا اإلجراء باعادة توزيع مج ة ال ندوق املشرت  للاماعات  1992لقد مجدد قانون املالية لسنة  .80
، و بالتايل فان البلدية % 2.75و الوالية بد  % 8.25علأ كل من البلدية بد  %11و املتمثلة يف  احمللية

 %. 25و الوالية  % 75حت ل علأ ما معدله 
 للتف يل ينظر قانون الرسو  علأ رقم األعماا. .81
، 2001املتضمن قانون املالية لسنة  23/12/2000املؤرخ يف  2000/06أنظر القانون رقم  .82
 .44املادة 
، املادة 1997، املتضمن قانون املالية لسنة 1996ديسمرب  31املؤرخ يف  96/31األمر  رقم  .83
46. 
 .309إىل املادة  299ينظر قانون الطابع من املادة  .84
 10/13أدرج هذا االمتياز ألصحاب السيارات اجملهزة بوقود غاز البرتوا املميع مبوجب القانون رقم  .85
، تشايعا من الدولة 27، املادة 2011، املتضمن قانون املالية لسنة 2010ديسمرب  31رخ يف املؤ 

 الستعماله و استاابة لضرورة احملافظة علأ البيئة.
 ، املتعلق بقانون املناجم 2001جويلية  03املؤرخ يف  01/10القانون رقم  .86
 املرجع نفسه، املادة األوىل. .87
 .163دة املرجع نفسه، املا .88
 .132املرجع نفسه، املادة  .89
 .85و  84، 73املرجع نفسه، املواد:  .90
، 2003، املتضمن قانون املالية لسنة 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/11ينظر  القانون رقم  .91
 51املادة  2009، املتضمن قانون املالية 2008ديسمرب  30املؤرخ يف  08/21و القانون رقم 91املادة 
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، املتضمن قانون املالية لسنة 2000ديسمرب  23املؤرخ يف  2000/06أنش  مبوجب القانون رقم  .92
صندوق األمال  العمومية " بعنوان "302-105، مجساب التخ يص اخلاص رقم "62املادة ، 2001
 املنامية".

، سبق 154، املتعلق بقانون املناجم، املادة 2001جويلية  03املؤرخ يف  01/10القانون رقم  93
 ذكره.
 .51املادة  2009، املتضمن قانون املالية 2008ديسمرب  30املؤرخ يف  08/21القانون رقم .94
، املتضمن حتديد توزيع إيرادات إتاوة 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/471املرسو  التنفيذي رقم  .95

ال ندوق املشرت  للاماعات صندوق األمال  العمومية املنامية و االستخراج و الرسم املسامجي بني 
 .02ل احل البلديات، املادة   احمللية
، املتعلق بالنشاط املنامي 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/469ينظر املرسو  التنفيذي رقم  .96

 بعمليات اللم و اجلمع أو اجلين.
إيرادات إتاوة ، املتضمن حتديد توزيع 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/471املرسم التنفيذي رقم  .97

صندوق األمال  العمومية املنامية و ال ندوق املشرت  للاماعات االستخراج و الرسم املسامجي بني 
 .03ل احل البلديات، املادة   احمللية
. 203، املادة 2002، املتضمن قانون املالية 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  01/21القانون رقم  .98

 سبق ذكره.
، 2008، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02األمر رقم  .99
 . سبق ذكره.46املادة 
، املادة 2002، املتضمن قانون املالية 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  01/21القانون رقم  .100
 . سبق ذكره.204
، 2008ة التكميلي لسنة ، املتضمن قانون املالي2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02األمر رقم  .101
 . سبق ذكره.46املادة 
، املادة 2002، املتضمن قانون املالية 2001ديسمرب  22املؤرخ يف  01/21نص القانون رقم  .102
 91/25، علأ تعديل و إمتا  و ليس إنشاء رسم، مجي  أن أصل هذا الرسم يعود إىل القانون رقم 205

، مجي  ن ت 117، يف مادته 1992ن املالية لسنة ، املتضمن قانو 1991ديسمرب  18املؤرخ يف 
علأ:"يؤسس رسم علأ النشاطات امللوث أو اخلطرية علأ البيئة"، مجي  مجدد املشرع هذا الرسم ب  

دج  3.000دج ك ق أ مجد للمنشآت اليت تشرل أكثر من شخ ني و ختضع لرتخيص، و  30.000
، كما ختضع املنشآت اليت تشرل أقل من للمنشآت اليت تشرل أكثر من شخ ني و ختضع جملرد ت ريح

دج  لتلك اليت ختضع جملرد  750دج لتلك اليت ختضع لرتخيص و  6.000شخ ني ملبلغ رسم يقدر ب 
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ت ريح. يدفع سنويا، و حي ل هدا الرسم من قبل قابت الضرائب املختلفة للوالية، دون أن حيدد اجلهات 
نشآت املعنية اليت تقدمها امل احل املكلفة حبماية البيئة، و املستفيدة من هذا الرسم، علأ أسا  تعداد امل

 99/11درجة اخلطورة اليت قد تنار عن وقوع أي مجادث خاص هبذه املنشآت، مث أقرها القانون رقم 
، كما نص املرسو  رقم 54، يف املادة 2000، املتضمن قانون املالية لسنة 1999ديسمرب  23املؤرخ يف 

، املتعلق بضبط التنظيم الذي يطبق علأ املنشآت امل نفة و 1988جويلية  26املؤرخ يف  88/149
منه،  08و  07حيدد قائمتها علأ ضرورة الرتخيص من اجلهات الرعية ملزاولة األنشطة امللوثة يف املادة 

، املتضمن نفس 1998نوفمرب  03املؤرخ يف  98/339ألري هذا املرسو  مبوجب املرسو  التنفيذي رقم 
وان، و احملدد لكيفية إنشاء املؤسسات اليت قد تلحق أضرارا علأ البيئة و احمليط، و أرفق هذا املرسو  العن

 نشاط م نف.  327بقائمة متكونة من 
 .74، املتعلق حبماية البيئة، املادة 1983فرباير  05املؤرخ يف  83/03القانون رقم  .103
، املتضمن ضبط التنظيم الذي 1998نوفمرب  03املؤرخ يف  98/339املرسو  التنفيذي رقم  .104

 .03يطبق علأ املنشآت امل نفة و حيدد قائمتها، املادة 
، 2008، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2008جويلية  24املؤرخ يف  08/02األمر رقم  .105
 . سبق ذكره.46املادة 
 من قانون محاية البيئة.، املتض1983فرباير  05املؤرخ يف  83/03القانون رقم  .106
 .94، املادة 2003، املتضمن قانون املالية 2002ديسمرب  22املؤرخ يف  02/11القانون رقم  .107
من قانون املالية  54حيدد هذا الرسم بالرجوع إىل املعدا األساسي السنوي الذي مجددته املادة  .108
، املتضمن ضبط 1998نوفمرب  03يف  املؤرخ 98/339املرسو  التنفيذي رقم ، استنادا 2000لسنة 

التنظيم الذي يطبق علأ املنشآت امل نفة و حيدد قائمتها ، و احملدد لكيفية إنشاء املؤسسات اليت قد 
 تلحق أضرارا علأ البيئة و احمليط. 

، املادة 2006، املتضمن قانون املالية لسنة 2005ديسمرب  31املؤرخ يف  05/16القانون رقم .109
60. 
، املادة 2006، املتضمن قانون املالية لسنة 2005ديسمرب  31املؤرخ يف  05/16القانون رقم .110
61. 
 ، سبق ذكره175 ، املتعلق بالبلدية، املادة 2011جوان  22املؤرخ يف  11/10القانون رقم  .111
 ق ذكره، سب133 ، املتعلق بالوالية، املادة 1990أفريل  07املؤرخ يف  90/09القانون رقم  .112
، مبلكيتها للماموعة الوطنية، و "تشمل باطن 1996من دستور  18و  17مجدد ا املادة  .113

األرت و املناجم و املقالع، و املوارد الطبيعية للطاقة و الثروات املعدنية الطبيعية و احلية، يف خمتلف مناطق 
السكك احلديدية، و النقل البحري و األمال  الوطنية و البحرية و املياه و الرابات. كما تشمل النقل ب
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اجلوي، و الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية، و أمالكا أخرى  ددة يف القانون". "و تتكون من 
 األمال  العمومية و اخلاصة اليت متتلكها كل من الدولة و الوالية و البلدية".

ق باألمال  الوطنية، املعدا و املتمم ، املتعل1990ديسمرب  01املؤرخ يف  90/30القانون رقم  .114
األمال  العمومية اخلاصة بالوالية  19، املادة 2008جويلية  20املؤرخ يف  08/14مبوجب القانون رقم 

 األمال  العمومية اخلاصة بالبلدية. 20و املادة 
 وا املعدا و املتمم، علأ ضرورة احل 90/30من قانون األمال  الوطنية  64ن ت املادة من  115

علأ رخ ة للشرل املؤقت للملك العا ، سواء كان مجق أو رخ ة طريق أو رخ ة وقوال،يف شكل قرار 
منه علأ وجوب  70إداري من السلطة املكلفة باحملافظة علأ األمال  الوطنية العمومية . كما ن ت املادة 
بتحديد اهليئة  71املادة  دفع أتاوى لالستفادة من رخص الطريق يف األمال  الوطنية العمومية، و أضافت

السلطة املكلفة بالقرار، مجي  ن ت علأ األمال  الوطنية التابعة للدولة و اجلماعات اإلقليمية، و حتديدا 
شرل القنوات و خطوط نقل الكهرباء و توزيعها، و الراز و احملروقات و املاء واملواصالت السلكية و 

 ها. عموما أي استعماا جلزء من األمال  العمومية الالسلكية، نظرا لطبيعة هذه املنشآت و خ ائ
 املخ  ة الستعماا اجلميع خيضع لرخ ة توقف أو رخ ة طريق.

. 78، املتعلق باألمال  الوطنية، املادة 1984جوان  30املؤرخ يف  14/84ينظر القانون رقم  .116
أتاوى ..." ، مث جاء "يرتتب علأ رخص م لحة الطرق بش ن استعماا األمال  العمومية وجوب دفع 

  94، يف مادته 1987، املتضمن قانون املالية لسنة1986ديسمرب  29املؤرخ يف  86/15القانون رقم 
نسمة،  20.000دج للبلديات األقل من  100ليحدد ولة من األتاوى بالقيم السنوية اجلزافية كالتايل: 

دج للبلديات  200نسمة،  50.000علأ  20.001دج للبلديات اليت يرتاومل عدد سكاهنا من  150
دج للبلديات اليت يزيد عدد  300نسمة، و  100.000إىل  50.001اليت يرتاومل عدد سكاهنا من 

 نسمة. 100.000سكاهنا عن 
، حبي  أدرج " ناتج مجق االمتياز للفضاءات 170، املادة 2011ينظر القانون البلدي لسنة  .117

احملددة إليرادات البلدية "  195ة" ضمن موارد امليزانية. و كذا املادة العمومية مبا فيها للفضاءات اإلشهاري
االمتياز أو االلتزا  عبارة عن عقد يربط البلدية ناتج االسترالا المتياز املرافق العمومية البلدية". و 

مقابل  ب شخاص اعتبارية أو طبيعية يقو  مبوجبه هذا األخري باسترالا م لحة عامة حيقق هبا إيراد معنيا
 دفع مجقوق للبلدية.

ناتج مقابل اخلدمات اخلاصة  ، مجي  مج ر املشرع ضمن موارد امليزانية "170، املادة املرجع نفسه .118
. و القانون الوالئي لسنة 175اليت تؤديها البلدية و الناتج احمل ل مقابل خمتلف اخلدمات"، و املادة 

 منه. 133، املادة 1990
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 150، اليت مجددت قائمة امل احل اليت ميكن للبلدية إنشائها، و املادة 149ادة ، امل املرجع نفسه .119
اليت ترت  جماال إلمكانية إنشاء م احل مجسب امجتياجات كل بلدية و قدرا ا. و القانون الوالئي لسنة 

 منه. 119، املادة 1990
م اريف البلديات و ، احملدد لقائمة 1984مار   17، املؤرخ يف 84/71ينظر املرسو  رقم  .120

، 1985يناير  22قرار الوزاري املشرت  املؤرخ يف :" السندات و القيم"، و ال26إيرادا ا، مجساب رقم 
املتعلق بتقسيم ف وا امل احل و الربامج و العمليات اليت ال تندرج يف الربامج إىل ف وا فرعية حلسابات 

السندات و  :"26لبلديات و مجسابا ا، مجساب رقم امل اريف و اإليرادات و بنود بش ن إطار ميزانييت ا
 :"إيرادات بيع/م اريف شراء سندات و قيم".260القيم"، احلساب الفرعي 

"  194، ضمن إيرادات قسم التاهيز يف املادة 2011نص عليها صرامجة القانون البلدي لسنة  .121
بع صناعي و راري و كذا ناتج الفائت احملقق عن امل احل العمومية املسرية يف شكل مؤسسة ذات طا

 رأ  املاا".  املسامهات يف
 املثاا للتوضيح فقط .122
تعترب مديرية الضرائب املسؤولية عن تزويد البلديات ب رقا  مبالغ  جلملة الضرائب والرسو  احمل لة  .123

، بطاقة IIق رقم مبا فيها الرسم علأ العقارات املبنية وغري املبنية وكذا رسم التطهري، حبي  أن امللح
احلساب اليت ترسل إىل البلديات من قبل مديرية الضرائب يف بداية كل سنة مالية، تربز بوضومل، طبيعة 
الضرائب والرسو  املخ  ة لكل بلدية مع مج تها من املبالغ املقدرة، غري أن هذه البطاقات ال تف ل بني 

بنية وكذا رسم التطهري، حبي  تربز هذه الرسو  مببلغ الرسم العقاري علأ امللكيات املبنية و امللكيات غري امل
 إوايل وامجد.

 ، املتعلق بنفقات الدولة للتاهيز، 1998جويلية 13 يف ، املؤرخ98/227رقم  التنفيذي املرسو  .124
 واملتمم. املعدا
 ، سبق ذكره.60، املتعلق بالوالية، املادة 90/09القانون رقم  .125
 .82إىل  75ين األنشطة االجتماعية، ينظر املرجع نفسه، املواد من و باخل وص يف مياد .126
احملدد ل المجيات البلدية والوالية و  1981ديسمرب  26ال ادر يف  81/380املرسو  رقم  .127

 .1اخت اصا ما يف قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، املادة 
 ، املتعلق بالبلدية، سبق ذكره.11/10القانون رقم  .128
" مذكرة ماجستري، حتت إشراال:  مد برامهي، معهد احلقوق ميزانية البلديةبن مالك  مد: " .129

 ، غري منشورة.175، ص: 1995اإلدارية، جامعة اجلزائر سنة 
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.130  Ali KOLAI: « Le Plan communal de développement en Algérie», 
in « l’administration territoriale au Maghreb », Publication « CMERA», éd 
Guessous, Rabat 1989, P 288. 

 : ينظر .131
- Direction générale de la fonction publique, «finances et 

comptabilité des communes et des établissements  publics 
communaux et intercommunaux » , imprimerie centrale d’Anaba  Alger 
1972, pp 249 à 256. 

- Ali KOLAI: « Le Plan communal de développement en 
Algérie», in « l’administration territoriale au Maghreb », Publication 
« CMERA», éd Guessous, Rabat 1989, pp 290, 291 et 292 

- Ahmed BAHRI, Mahfoud BERKANI, Miloud 
MOKRANE : «  La planification en Algérie », in Intégration, Numéro 
spécial 1975 – 4, Revue CMERA éd, Société Tunisienne des arts 
graphiques. Tunis, Aout 1976, pp 37 à 40. 

، املتعلق بشروط تسيري و تنفيذ 1973أوت  09املؤرخ يف  73/136املرسو  التنفيذي رقم ينظر  .132
 بالتنمية. خمططات البلديات اخلاصة 

، واملتعلقة بشروط تسيري 1975ديسمرب  08املؤرخة يف  14801التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  .133
. كما ينظر املرسو  PCD/PMUوإجناز املخططات البلدية للتنمية وخمططات التحدي  العمرا  

اهيز. تعليمة وزارة ، املتعلق بنفقات الدولة للت1998جويلية  13املؤرخ يف  98/227التنفيذي رقم 
، املتعلقة باجراءات تنفيذ نفقات التاهيز العمومي.تعليمة وزارية رقم 1998يناير  21املالية، املؤرخ يف 

املؤرخ يف  01، املتعلقة مبتابعة نفقات التاهيز. قرار وزارة املالية رقم 1999فرباير  03، املؤرخة يف 85
 28املؤرخ يف  125اهيز العمومي. قرار وزارة املالية رقم ، املتعلق بتعديل قائمة الت2001نوفمرب  21

 ،املتعلق بوضع قائمة جديدة للمخططات البلدية للتنمية.2006نوفمرب 
.134  Ali KOLAI:« Le plan communal de développement en Algérie», 

in : L’administration territoriale au Maghreb, Op Cit, p 295. 
.135  Ali KOLAI  : « Le Plan Communal de développement», Op Cit, p 

305. 
.136  Centre Nationale d’Etudes et d’Analyses pour la Population et le 

développement (CENEAP) : « Etudes statistiques et financières des 
communes », Alger 1997, P. 12, non publié.  
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137 Centre Nationale d’Etudes et d’Analyses pour la Population et le 
développement CENEAP: «  Refonte des systèmes fiscales », , Alger 
1997.P .19, non publié. 

اليت عرفت اخنفاضا مجادا يف مستويات أسعار النفط يف األسواق العاملية،  1998مرده إىل أزمة  .138
امليزانية العامة للدولة، يظهر من خالا ضعف متويل مشاريع التاهيز  الشيء الذي ينعكس سلبا علأ

 العمومي احمللي عن طريق املخططات البلدية للتنمية.
 " لوالية تلمسان.DPATامل در: مديرية التخطيط و  يئة اإلقليم " .139
، 1990، القانون البلدي لسنة 161مجي  جاء يف مادته  1967ينظر القانون البلدي لسنة  .140
 ، و خاصة الفقرة األوىل منه، سبق ذكرهم.122، املادة 2001مث القانون البلدي لسنة  97املادة 
، 74، املادة 1990منه، القانون الوالئي لسنة  95، املادة 1969ينظر القانون الوالئي لسنة  .141

 . سبق ذكرهم.92، املادة 2012القانون الوالئي 
 68/76املتعلق باألبنية املدرسية، األمر رقم  1968يناير  23ؤرخ قي امل 68/09األمر رقم ينظر  .142

املتعلق  1968يناير  23املؤرخ قي  68/09املتعلق بتعديل األمر رقم  1968أبريل  03املؤرخ قي 
 68/09احملدد لكيفيات تطبيق األمر  1968أبريل  03املؤرخ يف  68/77باألبنية املدرسية، املرسو  رقم 

 قرارات وزارية مشرتكة: 03سية،  و اءات املدر اخلص بالبن
متعلق بتحدد الكيفيات اخلاصة إلجناز البنايات  1968أبريل  03قرار الوزاري املشرت  املؤرخ يف  -

 املدرسية من غري البناءات التابعة للتعليم االبتدائي و التعليم العايل 
يع التكاليف اخلاصة بالبناءات متعلق بتوز  1968أبريل  03قرار وزاري مشرت  املؤرخ يف  -

 املدرسية بني الدولة والبلديات.
متعلق بتحدد الكيفيات اخلاصة  إلجناز البنايات  1968أال أبريل  03قرار وزاري مشرت  املؤرخ يف  -

 املدرسية التابعة للتعليم االبتدائي العمومي.
ديرية ملإمج اء نسمة مجسب آخر  142.321بلغ عدد سكان بلدية تلمسان  2010سنة  .143

 التخطيط و  يئة اإلقليم لوالية تلمسان )وثيقة داخلية(.
 باستثناء الت رال يف العقارات و املنقوالت. .144
تقدر بد  1997ولة املبالغ املخ  ة )املساعدات( لربامج اإلجنازات املدرسية لسنة  .145

 دج )وثيقة داخلية(.  52.932.582دج بينما تقدر مسامهة البلدية لنفس السنة بد  43.802.207
تقدر بد  2000ولة املبالغ املخ  ة )املساعدات( لربامج اإلجنازات املدرسية لسنة  .146

 دج )وثيقة داخلية(.  3.967.366دج بينما تقدر مسامهة البلدية لنفس السنة بد  25.991.916
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يس ال ندوق الوطين ، املتعلق بت س1964أوت  10، املؤرخ يف 64/227ينظر القانون رقم  .147
للتوفري و االمجتياط، و الذي مبوجبه مت ت سيس هذا ال ندوق و ألري صندوق تضامن العماالت و 

 .10و  9، املادتني 1959أوت  02البلديات اجلزائرية الذي أنش ته فرنسا مبوجب مرسو  بتاريا 
148. Conseil National Economique Et Social, « L'évolution à imprimer  à 
la gestion des finances locales dans une perspective d'économie de 
marché», juin 2001, p 30. 

، 64/227املتعلق بتعديل القانون رقم ، 1967أوت  15، املؤرخ يف 67/158ينظر األمر رقم  149
 املادة األوىل.، املتعلق بت سيس ال ندوق الوطين للتوفري و االمجتياط، 1964أوت  10املؤرخ يف 

 .09املرجع نفسه، املادة  .150
.151  Conseil National Economique Et Social, « L'évolution à imprimer  à 

la gestion des finances locales dans une perspective d'économie de 
marché», juin 2001, p 31, Op. Cit. 

، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات 04/11/1986 املؤرخ يف 86/266ينظر املرسو  رقم  .152
احمللية املشرت  و عمله، ب دور هذا املرسو  مت إلراء كل املراسيم املنظمة هلذا ال ندوق و السيما املراسيم 

، املتعلقني بكيفية تسيري صندوقي 1967أوت  15املؤرخني يف  67/160و املرسو  رقم  67/159رقم 
 22املؤرخني يف  70/157و  70/155و الواليات، و املرسومني رقم  الضمان و التضامن للبلديات

املتعلقني بكيفية تسيري صندوقي الضمان و التضامن الوالئيني، و كذا الرسو  رقم  1970أكتوبر 
 ، املتعلق بامجداث م لحة األمواا املشرتكة للاماعات احمللية.1973أوت  09املؤرخ يف  73/134
، املادة 1969. القانون الوالئي لسنة 268إىل  266، املواد من 1967ة القانون البلدي لسن .153
، املواد من 1990. القانون الوالئي لسنة 169إىل  166، املواد من 1990. القانون البلدي لسنة 115
. القانون الوالئي لسنة 217إىل  211، املواد من 2011. القانون البلدي لسنة 154إىل  151
 .179إىل  176، املواد من 2012
ردر اإلشارة إىل أنه قبل إنشاء ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية كان صندوق التضامن مقسم  .154

إىل صندوقني: ال ندوق البلدي للتضامن و ال ندوق الوالئي للتضامن، مسريين من قبل صندوق التوفري و 
لتسند إليه مهمة تسيري هذين  1973االمجتياط، مث أنش  ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية سنة 

مت تومجيد ال ندوقني يف صندوق وامجد حتت مسمأ  2012ال ندوقني، و مبوجب القانون الوالئي لسنة 
"صندوق اجلماعات احمللية للتضامن، لإلشارة أن هذا اإلجراء كان قد اقرتمل من طرال اللانة املشرتكة 

 .17ص  ،1989إلصالمل املالية العمومية احمللية، تقرير مار  
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، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة، املادة 86/266املرسو  رقم   .155
 ، سبق ذكره.05
 .35املرجع نفسه، املادة  .156
، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة، املادة 86/266املرسو  رقم  .157
  06ة ، سبق ذكره، املاد05
، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة، املادة 86/266املرسو  رقم  .158
 .3، سبق ذكره، ص: 05
من جمموع  80%مشكال عاز أكثر من  1249إىل  1998وصل عدد البلديات العاجزة سنة  .159

، 07إىل  1998دد الواليات سنة ، كما وصل عاز ع1207لينخفت يف السنة املوالية إىل  البلديات،
الشيء الذي يربز أمهية هذا ال ندوق يف مواجهة هذه األوضاع املالية املزرية، لإلشارة أن عاز البلديات مل 

بلدية يف الثمانينات، )من مج يلة التدخالت املالية ل ندوق اجلماعات احمللية  100يتعدى مجدود 
 ، وثيقة داخلية(.2000املشرت  سنة 

.160  Conseil National Economique Et Social : « L'évolution à imprimer  
à la gestion des finances locales dans une perspective d'économie de 
marché » juin 2001, P. 37 

" المالية المحلية في الجزائر ومساهمتها في التنمية االقتصادية واالجتماعيةأمحد بو عشيبة: " .161
ة ماجستري، حتت إشراال: عبد القادر بن معروال، معهد العلو  االقت ادية، جامعة اجلزائر، سنة مذكر 

 . غري منشورة.98ص:  1991
 ".1998حصيلة النشاطات المالية لسنة ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية: "  .162
 ".2005حصيلة النشاطات المالية لسنة ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية: " 163
، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة، املادة 86/266املرسو  رقم  .164
 ، سبق ذكره06
 .17إىل 13املرجع نفسه، املواد من  .165
، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة، املادة 86/266املرسو  رقم  .166
 ، سبق ذكره18
، وثيقة 2004و  2001ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية: مج يلة التدخالت املالية لسنة  .167
 داخلية.
علأ غرار صندوق التضامن كان هذا ال ندوق مقسم إىل صندوقني: صندوق الضمان البلدي و  .168

راء مت إل 2010، و مبوجب القانون املالية لسنة 1967صندوق الضمان الوالئي عند نش ته سنة 
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 61، 60ال ندوقني و عوت ب ندوق وامجد املسمأ "صندوق الضمان للاماعات احمللية"، ينظر املواد 
، 2010، املتضمن قانون املالية لسنة 2009ديسمرب  30، املؤرخ يف 09/09من القانون رقم  62و 

مية احمللية، تقرير لإلشارة أن هذا اإلجراء كان قد اقرتمل من طرال اللانة املشرتكة إلصالمل املالية العمو 
 .17، ص 1989مار  
، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرت  و عمله، املادة 86/266ينظر املرسو  رقم  .169
 ،. سبق ذكره.20
احملدد للشروط املتعلقة بنقص حت يل  1995فرباير  14ينظر القرار الوزاري املشرت  املؤرخ يف  .170

 24املؤرخة يف  95 0331ديرية للاماعات احمللية، و التعليمة الوزارية املشرتكة رقم اإليرادات اجلبائية التق
، املتعلقة باإلجراءات اجلديدة اخلاصة بتعويت ناقص قيمة اإليرادات اجلبائية للاماعات 1995جوان 
 احمللية.
دج  300ية بد لقد مت حتديد هذا املبلغ من قبل جملس توجيه ال ندوق املشرت  للاماعات احملل .171

دينار، و هي  450، لي بح 2003، و مل يترري إىل سنة 1983للشخص يف السنة، مت اعتماده سنة 
 .2010دينار جزائري ابتداء من سنة  1.000مجاليا يف مجدود 

 .2003ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية، مج يلة التدخالت املالية لل ندوق  لسنة  .172
 87/188أعقاب سلك شرطة البلدية اليت أمجدثت مبوجب املرسو  رقم  جاء هذا التنظيم علأ .173

و الذي حيدد تنظيمه و صالمجياته حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي،  1987أوت   25املؤرخ يف 
الذي أعاد صياغة  1993سبتمرب  22املؤرخ يف  93/207و مث إلراؤه مبوجب املرسو  التنفيذي رقم 

مث جاء ت سيس سلك احلر  البلدي علأ أعقاب هذا اجلهاز مبوجب املرسو  مهامه و كيفية عمله، 
، و املتضمن إنشاء سلك احلر  البلدي و تنظيمه 1996أوت  03، املؤرخ يف 96/265التنفيذي رقم 

، مت تاله املرسو  16و حتديد مهامه، و الذي مت مبوجبه كذلك إلراء سلك الشرطة البلدية يف مادته 
، و املتضمن القانون األساسي ملوظفي احلر  1996أوت  03املؤرخ يف   96/266التنفيذي رقم 

 البلدي.
اليت حتدد إجراءات التكفل  1995يناير  21املؤرخة يف  52ينظر التعليمة الوزارية املشرتكة رقم  .174

 بنفقات احلر  البلدي
البلدي ترطأ كليا من ، أصبحت م اريف احلر  2001ردر اإلشارة إىل أنه ابتداء من سنة  .175

امليزانية العامة، و املبالغ الظاهرة يف اجلدوا أعاله هي عبارة عن خم  ات الدولة، يتم حتويلها إىل 
ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية عرب وزارة الداخلية ليتم توزيعها من قبل ال ندوق غلأ اجلهات 

 املستفيدة
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.176  Centre National d’Etude et d’Analyse pour la Population et le 
Développement « CENEAP » : « Refonte du système fiscal », Alger 1997, 
P 38, non publié.  

.177  Conseil National Economique Et Social : « L'évolution à imprimer  
à la gestion des finances locales dans une perspective d'économie de 
marché » OP. Cit. P.. 36 

، خاصة فيما يتعلق بترطية نفقات 195املتعلق بالبلدية، املادة  11/10ينظر القانون رقم  .178
 التاهيز و االستثمار.

، املتعلق بالبلدية 11/10، و القانون رقم 151، املتعلق بالوالية، املادة 12/07ينظر القانون رقم  .179
 سبق ذكرمها. ،195و املادة  170، املادة 
للعلم أن اجلماعات احمللية ال ميكنها مواجهة عاز ميزانيا ا عن طريق االقرتات من املؤسسات  .180

البنكية، كما هو الش ن بالنسبة للدولة، فهذا اإلجراء خاص بامليزانية العامة هلذه األخرية فقط، اإلقرتات 
اهيز و االستثمار فقط، علأ اعتبار أن بالنسبة للاماعات احمللية خم ص لتمويل مشاريع قسم الت

 ال ندوق املشرت  للاماعات احمللية هو اجلهاز الذي أوكلت له مهمة ترطية عاز ميزانيات هذه األخرية.
.181  Centre National d’Etude et d’Analyse pour la Population et le 

Développement "CENEAP": « Refont du système fiscal » Op Cit, P  20.  
 .153، ص 2010"، دار وائل، عمان، األردن، اإلدارة المحليةأمين عودة املعا :"  .182
شريف رمحا :"أمواا البلديات اجلزائرية: االغتالا، العاز و التحكم اجليد يف التسيري"، دار الق بة  183

 .83، ص 2003للنشر، اجلزائر 
، املتعلق بالبلدية 11/10، و القانون رقم 151ة، املادة ، املتعلق بالوالي12/07ينظر القانون رقم  184
 ، سبق ذكرمها.195و املادة  170، املادة 
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