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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أدرار -أحمد دراية  جــــــــــــــامعة

 

 

 

 

 

 في إطار تكوين طلبة الدكتوراه 

 تنظم 

 

 

 بعنوان

 

 

 

 2019 نوفمبر 07-06يومي 

 أدرار -1960ديسمبر 11جامعة أدرار شارع  :نالعنوا

) 

 

 

 الندوة موضوع

ولي ت أمام األوضاع االقتصادية الراهنة وتدني أسعار النفط،   
السلطات العمومية في الجزائر أهمية بالغة لمشروع قانون 
الجباية المحلية الذي يمثل شرطا أساسيا للنهوض بالتنمية 

ة المنتخبالشعبية البلدية تحدي المجالس المحلية، ذلك أن 
 والوضع، مع الوضع االقتصادي الراهنالجديدة هو التأقلم 
ر المسا ، و المساهمة الفعالة في مواصلةاالجتماعي الحساس

و ذلك  ،التنموي من أجل ترقية التوجه االقتصادي الجديد
و استحداث  لثروةتؤدي إلى خلق اإيجاد نشاطات  بواسطة

 .مناصب الشغل و تحقيق التوازن المالي للميزانيات البلدية
د اإلصالح الجبائي في بعض الدول المغاربية رغم جهو و    

)تونس و المغرب( و وجود قوانين خاصة بالجبايات المحلية، 
لم تتمكن الجهات الالمركزية من االضطالع بالدور المنوط بها 
لصالح األقاليم الترابية، في ظل تعدد الجبايات، وعدم مرافقة 

 خبة.  منتتلك اإلصالحات بسلطات حقيقية للمجالس المحلية ال
في تونس ما تزال مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون    

تواجه صعوبات في تحديد األوعية  1997لسنة  11عدد 
الضريبية و استخالص الضرائب المحلية، في ظل التعدد 
المفرط للضرائب و تدهور القدرة الشرائية للمواطن، األمر الذي 

بتعديل مجلة الجباية دعا بالجمعيات النشطة إلى المطالبة 
 المحلية و إعادة النظر في التوجهات الكبرى بشأنها. 

              

رغم اعتماد اإلصالح الجبائي بموجب القانون  أيضا و في المغرب   
المتعلق بالجبايات المحلية، إال أن ذلك لم يمكن الجماعات  06-47

 2015معتبرة، فقد سجل عام  الترابية من تحقيق مداخيل جبائية
من مجموع المداخيل الجبائية،   %13نسبة جباية محلية ال تتجاوز 

األمر الذي دعا بالمختصين في هذا البلد إلى الدعوة لحوكمة الجباية 
بين الجباية العامة للدولة و  االنسجامتحقيق ضرورة المحلية، و 

 الجباية المحلية.
نفس التحديات على بلدان المغرب العربي األخرى ليبيا  و تنطوي  

 و موريتانيا.
تأتي أهمية دراسة موضوع الجباية المحلية انطالقا مما سبق     

من أهمية الجباية في تحقيق التنمية المحلية، ودروها في تعزيز 
  .الديمقراطية المحلية، وتقوية اإلدارة الالمركزية للشأن المحلي

 الندوةأهداف 

 بيان أهمية الجباية المحلية في التنمية المحلية المستدامة-1
 تشخيص واقع إصالح الجباية المحلية بالدول المغاربية-2
دول بالاستجالء التحديات التي تواجه إصالح الجباية المحلية -3

  المغاربية.
 الندوة محاور

في التنمية المحلية  : الجباية المحلية و دورهاالمحور األول
 المستدامة

 : أهمية الجباية في مالية الجماعات المحليةالمحور الثاني

 : تجارب اإلصالح الجبائي في الدول المغاربيةالمحور الثالث

: التحديات التي تواجه إصالح الجباية المحلية في المحور الرابع
 الدول المغاربية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مدير الجامعة( أ.د. أدجرفور نور الدين : الرئيس الشرفي

                                       (كليةالعميد  )أ.د. المصري مبروك  : المشرف العام

 (رئيس قسم الحقوق ) يوسفات علي هاشم .دأ.  :منسق الندوة 

 د. مهداوي عبد القادرأ. :  الندوة رئيس 

 بن عبد هللا يبن السيحمو محمد المهد د.: رئيس اللجنة العلمية

 د.علي محمد :رئيس اللجنة التنظيمية

 أعضاء اللجنة العلمية
 )جامعة أدرار( د. علي محمد  -     ) جامعة أدرار(  أ.د. بن عبد الفتاح دحمان -
 د. غيتاوي عبد القادر) جامعة أدرار( أ. -       بوكميش لعلى ) جامعة أدرار(     أ.د.  -
 يوسفات علي هاشم ) جامعة أدرار( د.أ.  -     ( 3)جامعة الجزائر أ.د. قدي عبد المجيد-
 د. بن الطيبي مبارك ) جامعة أدرار( -       ) جامعة ورقلة(    أ.د. قوي بوحنية   -
 ) جامعة أدرار(اقصاصي عبد القادر د.أ.  -       ) جامعة أدرار(   محمد  بومدين  أ.د. -
 د.بن زيطة عبد الهادي) جامعة أدرار(  -          ) جامعة أدرار(   أ.د. حمليل صالح -
 د. يامة ابراهيم ) جامعة أدرار( -  -                   أ.د. أحمد السوسي )تونس( -
 باخويا دريس  ) جامعة أدرار( د. أ. -           القادر)موريتانيا(محمد الداه عبد  د. -
 بن الدين امحمد )جامعة أدرار( أ.د. -          (3أ.د. بوزيدة حميد، )جامعة الجزائر -
 موسوني سليمة ) جامعة أدرار(.  د. -              د.مغني دليلة  ) جامعة أدرار(أ.  -
 أ. د..ختير مسعود ) جامعة أدرار( -جامعة بجاية(      أ. د. أيت منصور كمال )  -
 ) جامعة أدرار(رشيدة كابوية .د. -         جامعة أدرار()  د. بحماوي الشريف أ. -
             د. رحموني محمد ) جامعة أدرار(   -        ) جامعة أدرار(        أ.د. كيحل كمال  -
 د. باية فتيحة ) جامعة أدرار( -                أ.د. ناصر مراد )جامعة البليدة( -
 .الليل احمد ) جامعة أدرار(                د -            أ.د. وناس يحي  ) جامعة أدرار(     -
                د. ابوبكر بوسالم )ام. ج. ميلة( -         تمنراست(  م. ج. قتال جمال ) د. -
 أ.د. فتاحي محمد ) جامعة أدرار(                       -      بشار( ) جامعة مجدوب قوراري  د. –
 د.سهيل قدور) تونس( -  ي بن رجم )جامعة سوق اهراس(خميسمحمد  أ. د   - 
     أ.د.مسعودي يوسف) جامعة أدرار(   -       أ.د. عدو عبد القادر ) جامعة أدرار(   -
 محمد ) جامعة أدرار( مزاوليد.  -   ) جامعة أدرار( د. بن عومر محمد الصالح  -
 د. حاج سودي محمد ) جامعة أدرار(           -              ) جامعة أدرار( د. كامل سمية -
 د.الصادق عبد القادر) جامعة أدرار(     –       ) جامعة أدرار( د.بحماوي عبد هللا  –  
 رمضان ) جامعة أدرار( زبيري د.   -       النعامة( م. ج. د. شريفي الشريف )  -
                 محمد ) جامعة بشار( جــــــاردد.  -   ) جامعة أدرار(      مشاور صيفي .د - 

       
 

 أعضاء اللجنة التنظيمية

 الطيبي احمد د/                 د/ حاج سودي محمد    

 د/أزوا عبد القادر                     د/ بن عومر محمد الصالح

 د/ كابوبة رشيدة                     د/ بن السيحمو محمد املهدي

 أ. بن مالك محمد الحسن          أ. عثماني التهامي           

 . هداجي حمزةأ                  أ. عابد الهواري      

 

 معلومات خاصة بالمشاركة

وترسل مطبوعة عن  Word 2003* تحرر المشاركات بـ: 

 طريق البريد اإللكتروني.
آخر وحفظه على شكل   Word*يمكن تحرير المشاركات بـ:

 (.RTFملف )

لكتابة  16حجم  Simplified Arabic*استعمال خط 

 المداخالت.
 صفحة 20المشاركة ال يتعدى *عدد صفحات 

 ة.اإلنجليزي ،الفرنسية ،*يمكن التحرير باللغة: العربية
 .جنبيةأبلغة و آخر  ،بملخص باللغة العربيةالمداخلة  ترفق*

 بمختصر السيرة الذاتية للمشارك.*ترفق المداخلة 
 ال تقبل المداخالت المشتركة.*
 حددت رسوم المشاركة ب:*

 بالنسبة لألساتذة دج  4000              

 دج بالنسبة لطلبة الدكتوراه 2000

 *آخر أجل الستقبال النص الكامل للمداخلة 
 2019 أكتوبر 10            

 2019 أكتوبر 20الرد على المداخالت المقبولة يوم  *

 التالي:وني رترسل المداخالت عبر البريد االلكت* 
 

colfisc.adrar19@univ-adrar.dz 

 

 

 

 

 

 المشاركةبطاقة 

 اللقب:...............................................

 االسم:...............................................

 الوظيفة:.............................................

 الرتبة:...............................................

 ......................المؤسسة:......................

 الهاتف:..............................................

 العنوان اإللكتروني:................................

...................................................... 

 عنوان المداخلة:....................................

...................................................... 

...................................................... 

 المحور رقم:........................................

 الوسائل المتطلبة لعرض المداخلة:................

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 .................لغة المداخلة:.......................

 


