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 .ارد الذاتيةمعالجة عجز الموازنة ونقص المو  -
المحلية، هي عملية تغيير تتم في إطار سياسة عامة تعبر عن احتياجات الوحدة المحلية، التنمية كما أن 

المواطنين المحليين  بإشراكعن طريق سلطات )البلدية والوالية( مخولة الستخدام واستغالل الموارد المتاحة 
حيث رفع مستوى معيشة كافة أفراد الوحدة المحلية. واالستفادة من الدعم المادي والمعنوي للحكومة بغية 

صدار القرارات، والمتابعة والتقويم، وتحديد الميزانيات ومراجعة الحسابات،  تكون المشاركة في وضع الخطط وا 
لترقية إدارة عمليات التنمية وترشيد سياساتها. زيادة إلى البحث في مصاعب إدارة التنمية واالقتصاد 

 وبات المالية، ونقص االستثمارات وقلة المرافق والمعدات وانخفاض جودة الخدمات.المحليين، كالصع
وتتكفل السلطات المحلية بنوعين من المخططات التنموية وتطوير العمران، إحداهما يتم على مستوى 

ات البلدية، واآلخر قطاعي على مستوى الوالية. وتستفيد أيضا من برامج التجهيز العمومي، ويمكن للجماع
المحلية اللجوء إلى برامج وصناديق خاصة كالصندوق الوطني لتنظيم التنمية المحلية، والصندوق االجتماعي 

 للتنمية.
الجماعات المحلية تحضير البرامج التنموية المحلية والقطاعية التي تتطلب  إلدارةمن المهام األساسية 

يستلزم  واحتياجات التجمعات المحلية نفسها، وهو ما البشرية واالقتصادية المحلية باإلمكانيات شامال اإلمام
توجيها  واإلمكانيات، ورقابة صارمة وفعالة تستطيع توجيه مختلف الموارد دقيقة ونظممحكمة  خططوضع 
 من طرف المجتمع المحلي. المنشودةلتحقيق التنمية المحلية سليما 

بديلة هي مطلب أكثر من ضروري لالقتصاد  إن حوكمة اإلدارة المحلية والتفكير في إيجاد موارد مالية
الجزائري ال سيما إذا علمنا أن أكبر مشكل يواجه الجماعات المحلية في الجزائر هو محدودية الموارد المالية  
من جهة وقلة االستثمار المحلي من جهة ثانية ، مما قلص من فرصة االرتقاء بالجماعات المحلية إلى مرفق 

 االكتفاء به كمرفق تقليدي كما هو عليه الحال اليوم .تنموي اقتصادي ، وتم 

محدودية الموارد المالية  وانعدام المبادرة االقتصادية المحلية  تدفع بنا إلى طرح فكرة تغيير الفلسفة المالية 
ة  والتي نعبر عليها بوجود جباية مركزية مطبقة على المستوى المحلي إلى فلسفة مغاير   حالياالمحلية المتبعة 

اعتماد  لبناتهتماما قائمة على جباية غير مركزية من خالل إنشاء نظام جبائي محلي مستقل قد تكون أولى 
نشاء قانون خاص بالجباية المحلية مع التركيز على الرفع من نسب الجباية المحصلة لفائدة الجماعات  وا 

عادة النظر كذلك في الصندوق المشترك الخاص بالجماعات ال محلية بما يتالءم وخصوصية المحلية وا 
 .التنمية المحلية واإلقليمية

وتتجسد قضايا تمويل التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية المحلية لتنفيذ البرامج والخطط في وضع 
الميزانيات التي تسمح بإشباع الحاجات العامة في إطار ما يتقرر من إجراءات وتدابير عند تحضير 

ومراقبتها. وتبرز أهمية الدور الذي تلعبه الجماعات في دعم التنمية المحلية من خالل الموازنات وتنفيذها 
تمويل نشاطاتها، وتحسين أدائها، وتيسير اإلجراءات االستثمارية، واألمر يبقى بحاجة إلى دعم كل ما من 



 

 
 

سيير والخدمات شأنه أن يرقي جهود الجماعات المحلية، ويعمل على مساعدتها في المجاالت اإلدارية والت
 والشؤون المالية وفي إدارة مختلف نشاطات االقتصاد المحلي.

يتم تقييد العمليات المالية في وثيقة محاسبية تتمثل في الميزانية، تحتوي على برنامج العمل المتفق عليه 
من طرف المجلس الشعبي الخاص بالتنمية المحلية ومصاريف تسيير مختلف المرافق العمومية وكذلك 
صيانة وزيادة الممتلكات. ويكتسي موضوع الميزانية للبلدية والوالية أهمية كبيرة، كونه ي عتبر األداة التي يمكن 

 االعتماد عليها في المحافظة على المال العام.

التي تقع على عاتق الوحدة المحلية وجانب اإليرادات و تشمل الميزانية جانب النفقات العمومية المختلفة 
عها. فالميزانية هي المجال الوحيد الذي يمارس فيه األعوان المكلفون بتنفيذ العمليات المالية بمختلف أنوا

المختلفة الموكلة لهم وفقا للقواعد القانونية )خاصة قواعد المحاسبة العمومية( دون تجاوز االختصاصات 
مية، يتم فيها تجسيد التصورات الممنوحة لهم. وتنفيذ الميزانية كمرحلة هامة من مراحل حركية األموال العمو 

المسبقة في الميزانية المحلية وضمان تحقيق األهداف والغايات المسطرة لفترة زمنية محددة. لتختتم بتقييم 
شامل للفترة المالية المنقضية في الحساب الختامي، وهو تقرير يبين المبالغ التي أنفقت فعليا ومبالغ اإليرادات 

 التي حصلت بالفعل.

تحضير الميزانية لجملة من الضوابط القانونية والتنظيمية، وفيها يتم حصر العمليات المستهدفة يخضع 
وتبرير التقديرات، مع األخذ في االعتبار المتطلبات واالحتياجات االجتماعية واالقتصادية. وتسمح مختلف 

وضع المالي ألية مصلحة أو العمليات المالية المترتبة حسب طبيعتها )خدمات أو مشاريع( باالطالع على ال
لى دراسات أساسية عن  مشروع أو تجهيز. وكما نرى، هذه القضايا بحاجة إلى معلومات نوعية وكمية، وا 
مختلف القضايا التنمية المحلية، وكذا وفرة الموارد المالية وكفاية الميزانيات، وأدوات التمويل، ومختلف 

 المشاريع والبرامج بغية تدعيمها.
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 8181-8102للسنوات  دراسة حالة بلدية بوراشد )والية عين الدفلى(: إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها
The municipal budget and its implementation: a case study of the municipality 

of Bourashid (Ain Defla) for the years 2018-2020 
 

 3سبع منال، 2فرعون امحمد، 1عبد القادر خداوي مصطفى
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  ملخص:

هذه الدراسة التحليلية والنقدية إبراز مدى التحكم في تسيير األموال العمومية على المستوى المحلي  تستهدف
نظري، يتناول األدبيات الخاصة بمالية  تم تقسيم البحث إلى جزأين الجزء األولباعتباره نواة التنمية المحلية. 
إلى حساب التسيير  تم التطرق، حيث الية عين الدفلى()و بلدية بوراشد ب دراسة حالةالبلدية. أما الجزء الثاني، فهو 

المنجز من طرف أمين الخزينة عند اختتام السنوات المالية ومقارنة األرقام المسجلة فيما يخص تنفيذ النفقات 
 واإليرادات على حد سواء.
مستويات وأنماط على بناء  إنما يتم وتنفيذها الميزانيةإن صياغة  أهمهامن  نتائج عدةخلصت الدراسة إلى 

ن  ،االنفاق الجاري مجموع  جزء يسيرا منلم تغط سوى  2121-2112السنوات  خاللالحقيقية  المحليةالجباية وا 
 .التسييرنفقات قسم 

 .، اإلدارة المالية المحلية، تنفيذ الميزانية، بلدية بوراشداالداريميزانية البلدية، الحساب  :يةالكلمات المفتاح
 H68 :JEL ،H72 ،O18تصنيف

Abstract:  
This analytical and critical study aims to highlight the extent of control over the 

management of public funds at the local level, as it is the nucleus of local development. The 
research was divided into two parts, the first part being theoretical, dealing with the literature 
on municipal finance. As for the second part, it is a case study in the municipality of 
Bourashid (Ain Defla state), where the management account carried out by the Treasurer at 
the conclusion of the fiscal years was addressed and the recorded figures were compared 
with regard to the implementation of both expenditures and revenues. 
The study concluded several results, the most important of which is that the formulation 

and implementation of the budget is based on the levels and patterns of current spending, 
and that the real local collection during the years 2018-2020 covered only a small part of 
the total expenses of the management department. 
Keywords: Municipal budget, administrative account, local financial management, budget 
execution, Burashid municipality. 
Jel Classification Codes: H68, H72, O18
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 :تمهيد

البلدية الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة والخلية األساسية لتجسيد الالمركزية حيث تضطلع بتسيير  تعتبر
المرافق العمومية لتحقيق حاجيات المواطنين المحليين مما يجعلها تتحمل نفقات التسيير ويفرض عليها البحث عن 

 الموارد ألجل التكفل باألعباء والمهام المخولة لها قانونا.
الهيئات  تخصمجموعة الظواهر والقواعد المتعلقة باإليرادات والنفقات والتي ع رفت المالية المحلية على أنها 

إحداث أكبر تأثير في التنمية  لغرضضمن منظومة التسيير العمومي تنضوي  هذه اإليرادات والنفقات. 1المحلية
أو محلي وفق ما حدده قانون الجماعات المحلية للبلدية  من مصدرين: داخليللبلدية المحلية. تتأتي الموارد المالية 

الخاصة التي تتألف من مداخيل الضرائب ورسوم  تهامالي ، حيث بموجبه تصبح البلدية م كلفة بتسيير2وللوالية
ليها الجماعات المحلية أما المصادر الخارجية فتتمثل في التمويل الذي تتحصل ع ،ومداخيل ممتلكاتها والقروض

 ة المركزية لتغطية عجزها في تمويل مشاريعها بالموارد الذاتية. دار من اإل
 في التساؤل الرئيسي التالي: الدراسةتبلورت إشكالية 

 ما هو واقع إعداد ميزانية بلدية بوراشد وتنفيذها ؟ وكيف يتم تفعيلها للحفاظ على المال العام ؟
 :اآلتيعلى النحو ة بعضها يمكن صياغ ،مجموعة تساؤالتإلى تتفرع هذه اإلشكالية 

 هل يتم تغطية نفقات التسيير من إيراداتها المحصلة؟ 
 صحيحة استنادا إلى المبادئ التي تحكمها؟  بصورةإعداد وتنفيذ ميزانية بلدية بوراشد يتم  هل 

 :الفرضيات

 :اآلتيتين تينمن تساؤالت، تم اعتماد الفرضي طرحهعلى ضوء ما تم 
  مجموع نفقات قسم التسيير، يتجاوز الحجم اإليرادات المحلية إن 
 بالفعالية. وتنفيذ ميزانية بلدية بوراشد تحضير إجراءات تتسم 

 :أهداف البحث

  ،كيفية إعداد الميزانية والمشاكل التي تعترض تنفيذها 
 اإلجراءات المعمول بها، و  تسيير المالية البلدية والخلل في التقصير أوجهإلى بعض  التنبيه 
  بداء الرأي في إدارتهم للتنمية المحلية. والنقاش و ,لالستفادة على الدراسات  المحلييندعوة المسؤولين  ا 

 :منهجية البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج  حيثطريقة إعداد وتنفيذ ميزانية بلدية بوراشد، ل قراءة نقدية الدراسةاشتملت 
إلى دور أعوان التنفيذ على مالية  المقتضبة الوصفي التحليلي في إعداد الميزانية وظروف تنفيذها مع اإلشارة

من خالل ، 2121-2112 للسنواتميزانية بلدية بوراشد  على تم التركيز دراسة الحالةفي جانب و  .البلدية
                                                           

دراسة حالة والية تلمسان وبلدية -(، تقيم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية2112الحفيظ عباس، ) عبد 1
 23المنصورة، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، الجزائر، ص 

 12/10من قانون الوالية  152ة ، والماد2111جوان  21المؤرخ في  11/11من قانون البلديات رقم  161المادة  2
 12المتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية، عدد ، 2112فيفري  21في المؤرخ 
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باعتبارها فرع من فروع الرقابة التي تخضع لها بلدية  جليدةبالحسابات الم نجزة بالبلدية وبخزينة ما بين بلديات 
  .بوراشد المنضوية تحتها

 
 :اإلدارة المحلية -0

نها أسلوب اداري يكفل توفير قدر من االستقالل للهيئات المحلية أت عرف الجماعات المحلية أو اإلدارة المحلية ب
اإلدارة . هذه 1شباع حاجات أفرادهاا  فيما تباشره من اختصاصات محددة في مجال اإلدارة بهدف تنمية مجتمعاتها و 

مثلة بالمجالس البلدية تتولى المهمة التشريعية على المستوى المحلي : سلطة تقريرية م  سلطاتتتكون من ثالث 
. فالبلدية هي ثاني تقسيم 2رقابة المركزيةالسلطة تأتي اللوسلطة تنفيذية يمثلها موظفين واداريين وفنيين وماليين، 

بالشخصية  تتمتعبأنها الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة  3عرفها المشرع الجزائري حيثداري محلي بعد الوالية، إ
نون األساسي للقا اأما شؤون البلدية فيتولى مهامها المجلس الشعبي البلدي وفق .4والذمة المالية المستقلة المعنوية
هذه من بين الصالحيات التقريرية التي تهم  .5الى مهام تقريرية ومهام استشارية هذه المهام يمكن تقسيم، للبلديات
توجيه مع ضبط االستثمارات كذلك البلدي هي دراسة ميزانية البلدية والموافقة عليها، و  المجلسويقوم بها  الدراسة

    لإلقليم وفقا للمخطط الوطني.االعمال للمساهمة في التنمية 

 
 :اتالبلدي موازنة -1.0

عداد الدراسات الفنية واالقتصادية وتهيئة مناخ فيها يتم ي فترض أن موازنة مستقلة، لكل بلدية  ترشيد اإلنفاق، وا 
. 6الستثمار، ودعم الالمركزية المالية من خالل توسيع صالحيات الوحدات المحلية في فرض الضرائب والرسوما

التنمية ما يتعلق ببرنامج العمل المتفق عليه من طرف المجلس الشعبي المنتخب السيما ميزانية البلدية إنما هي 
 البلديةتعنى مالية  .7ممتلكاتال المحلية والمحافظة علىالمحلية ومصاريف تسيير مختلف المرافق العمومية 
 .8لمصلحة العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيابدراسة اإليرادات والنفقات العامة في فترة معينة خدمة ل

                                                           
الجماعات المحلية في الجزائر، مطبوعة للسنة الثالثة تنظيمات سياسية  إدارة(، محاضرات في 2110ربوح ياسين، ) 1

دارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص   3وا 
-(، أهمية اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة االقتصاد والتنمية2115سليماني محمد، بايزيد علي، ) 2

 0، ص 120 -162، ص 13مخبر التنمية المحلية المستدامة، العدد 
 2111جويلية  22المؤرخ في  11-11المادة األولى من القانون رقم  3
3/0/2111، الصادرة بتاريخ 30المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، عدد  11/11المادة األولى من القانون   4  
 قانون البلدية، الجزائر، 16المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد  1160جانفي  12المؤرخ في  22/11القانون  5
المحلية: نماذج من اقتصاديات الدول النامية،  المحلي للتنمية (، التمويل2116بن اسماعين حياة و السبتي سمية، ) 6

دراسة حالة الجزائر والدول -مداخلة في الملتقى الدولي حول: سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات
 2نوفمبر، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص  22و 21يومي -النامية

 3/2/1111الصادرة بتاريخ  52ك الوطنية، الجريدة الرسمية، عدد الخاص باألمال 31-11القانون  7
 2العامة، مطبوعة للسنة الثانية قانون، جامعة البويرة، ص  المالية(، محاضرات في 2112لوني نصيرة وربيع زكريا، ) 8
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تحوي فالميزانية األولية جميع النفقات وااليرادات التي خصصت لفترة سنة كاملة، بينما في الميزانية اإلضافية 
في الميزانية األولية. أما الحساب اإلداري هو بمثابة  المسجلةالميزانية النقائص  إعداديتدارك القائمون على 

 عداد الميزانية الموالية.إية الحقيقة ألنه يجمع بين الميزانيتين األولية واالضافية وله دور رئيسي في الميزان
فرعية ومواد في  فصول شكل على واإليرادات النفقات توزيع فيها يتم، صارمةتضبط الميزانية وفقا إلجراءات 

. 1البلديةالظواهر والقواعد المتعلقة باإليرادات والنفقات التي تخص  كليعنى  البلديةتسيير مالية وثيقة الميزانية، 
 من 182 للمادة طبقايتم التصويت على اعتماداتها بابا بابا ومادة مادة من طرف المجلس الشعبي البلدي 

 .2ثم من بعد ذلك ي شرع في تنفيذها بعد ترخيص مسبق للمجلس الشعبي البلدي، 11-11قانون
 
 :البلديةهيئات  -1.8

للبلدية هيئتين، هما المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي. يجتمع المجلس الشعبي البلدي في 
أشهر. للمجلس الشعبي البلدي أعضاء في لجان دائمة أو مؤقتة قصد دراسة القضايا التي  ةدورة عادية كل ثالث

والشؤون االجتماعية والثقافية. تتم مداوالت المجلس البلدي تهم البلدية في مجاالت االقتصاد والمالية والتعمير 
باألغلبية المطلقة لألعضاء الممارسين الحاضرين وفي حالة تساوي عدد األصوات يرجح صوت الرئيس، تسجل 

رئيس  يحولها ةتخص الميزاني التيالمداوالت  المداوالت حسب ترتيبها في سجل يرقمه ويؤشره رئيس محكمة.
  .3ألف ساكن 51رئيس الدائرة إذا كان عدد سكان البلدية أقل من  أو الوالي عليها إلى للمصادقة البلدي الشعبي

. يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي 4يدير البلدية جهاز يتكون من المجلس الشعبي البلدي والهيئة التنفيذية
قات والعقود والسهر على تنفيذ المداوالت، هو من باتخاذ التدابير التي تسهم في زيادة مداخيل البلدية كإبرام الصف

 .11-11من القانون  21، في نظر القانون هو اآلمر بالصرف طبقا للمادة 5عد ميزانية البلدية ويتولى تنفيذهاي  
أن توافر بيانات المتابعة للسلطات المالية لتحسين تسيير التدفقات المالية وحركة الموجودات  يمكن القول

بصورة منتظمة من خالل بيانات المتابعة الدورية، إضافة إلى المقارنة لفترات زمنية سابقة، واألخذ  البلديةالنقدية 
لها من التزامات دفع ومعرفتها بمعدل الدخل الشهري من الضرائب  لميزانية ومالفي االعتبار ما تم تحديده 

  األموال المتوفرة. عمالاستواإليرادات األخرى، كل ذلك يساعد اإلدارة المحلية في حسن 

 
 إيرادات البلدية ونفقاتها: -1.3

في الجباية المحلية والتمويل الذاتي  11-11كما أكدها قانون البلدية  للبلديةتتمثل الموارد المالية الذاتية 
المحلية  اتالميزاني لتدعيماإلعانات الحكومية على التنمية المحلية و اإلنفاق فضال عن  ،ومداخيل األمالك

                                                           
 23، ص ابق، مرجع سميزانية الجماعات المحلية في(، تقيم فعالية النفقات العامة 2112عبد الحفيظ عباس، ) 1
 212-211 والتوزيع، الجزائر، ص للنشر بلقيس المالي، دار اإلصالح في (، أبحاث2111ديدان، ) مولود 2
 108والتوزي، ص  للنشر الندى البلدية، دار قانون (،  شرح2011عشي، ) الدين عالء 3
 136للنشر والتوزيع سطيف، الطبعة الرابعة، ص  المجدد(، الوجيز في القانون اإلداري، دار 2111ناصر لباد، ) 4
 من قانون البلدية 63المادة  5
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تحقيق المالئمة بين حاجات ل الجماعات المحلية وتقليل الفوارق بين الم غيبة اختصاصاتهاعلى بعض لالضطالع 
 .1المجتمع المحلي ومستوى السلع والخدمات المقدمة

 وثيقة وهي عبارة عن معينة، سنة خالل تطبيقه تريد التي المحلية لإلدارة الحقيقي المنهاج البلدية هي فميزانية
 الجماعة مصالح لتسيير فعالة لسنة واحدة، وأداة لها وترخص المحلية، للجماعة النهائية واإليرادات النفقات تقدر

 .2للجماعة والثقافية واالجتماعية االقتصادية السياسة أهداف يحقق المحلية، بما
في خدمة التنمية يبقى رهن توفر الموارد المالية التي تمكن  لجماعات المحليةاصالحيات التكريس الفعلي لإن 
، حيث تتولى البلدية إعداد مخططاتها وتصادق عليها 3الجماعات بالتكفل بالشكل المطلوب بكل التزاماتها.هذه 

نشطة تبادر بكل إجراء من شأنه تطوير األو وتسهر على تنفيذها، كما تشارك البلدية في عمليات التهيئة العمرانية 
، كما ومساعدتها الهشةالتكفل بالفئات االجتماعية مع االقتصادية التي تتماشى مع طاقتها ومخططها التنموي، 

نجاز مؤسسات التعليم األساسي وصيانتهاو  المدرسيتوفير النقل بتختص البلدية   .4ا 

 
  :ميزانيات البلدية -8
، وكذلك ومداخيل ممتلكاتها الجبائيةالمجالس المحلية المنتخبة تسيير حصيلة مواردها  تتولى

تنبؤات عن مجمل تقديرات أنشطتها البلدية  ميزانيةواإلعانات التي تحصل عليها. تضم وثيقة  االقتراضات
دارة يسمح بسير  فهي، 5المستقبلية  .6البلدية بتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار مصالحعقد ترخيص وا 

 البلدية قسمين هما: ميزانيةتتضمن وثيقة 
 تغطية األعباء الضرورية لتسيير بالنفقات واإليرادات السنوية التي تسمح  مجموعيضم  :قسم التسيير

والمصالح  اإلداريةهي المصالح غير المباشرة والمصالح  المصالحهذه  .7المصالح المسجلة في الميزانية
 نفقات تسيير إلى أبواب. تنقسمتتفرع  كل مصلحة 8االجتماعية والمصالح االقتصادية والمصالح الجبائية

 هذا القسم إلى:

                                                           
 جبائية، جامعة دراسات الميزانية، مجلة تمويل في المحلية الجباية (، دور2116زينب، ) اميرة ودحلب فوزية حسيني 1

 1 ، ص12 علي، العدد لونيسي-2البليدة
 الجامعية، معاصر، الدار تحليلي عامة( مدخل العام )مالية االقتصاد في (، مقدمة2003عثمان، ) العزيز عبد سعيد 2

 555ص  ،اإلسكندرية
 . مرجع سابق11-22القانون القانون البلدية:  3
االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير  والتنمية(، الجباية 2115-2112صورية بن عياد، ) 4

 61، ص 2115-2112اختصاص مالية، جامعة الجلفة، 
5 - J. MAYER: Analyse budgétaire et contrôle de gestion, Dunod, Paris, 1964, p 11 

  2111من قانون البلدية لسنة  101المادة  6
 المتعلق بالمحاسبة العمومية 1111أوت  15المؤرخ في  11/21من قانون  15المادة  7
 بالجريدة الرسمية 2112اوت  12، المؤرخ في 315-12من المرسوم التنفيذي  2المادة  8
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 ،1واالقتطاع من إيرادات التسيير لقسم التجهيز واالستثمار المستخدمين وأعباءأجور  :نفقات إجبارية -
 نفقات صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الوقود والمحروقات، لوازم المكتب، :ضروريةنفقات  -
 والنفقات ذات الطابع الكمالي.  اإلعاناتتشمل مختلف : اختياريةنفقات  -

 : 2حسب طبيعتها بقسم التسيير في الحسابات اآلتية واإليراداتت رتب النفقات 
  ،23و 22إضافة إلى البابين  61إلى  61من  األبواب ،16الصنف  النفقات:
 .01إلى  01 من األبواب ،10الصنف  اإليرادات:

  على برامج وعمليات: برامج البلدية وبرامج لحساب الغير وبرامج  يحتوي :واالستثمارتجهيز القسم
قسم النفقات التي هذا الفقات تشمل نالتعاون المشترك ما بين البلديات، والعمليات الخارجة عن البرنامج. 

لى الجماعات الجماعات المحلية والنفقات الخاصة ببرامج التجهيز التي ستؤول إ أمالكتؤدي إلى زيادة 
لوحدات الصناعية االمحلية. )األشغال الجديدة، الترميمات، اقتناء العقارات، نفقات االستثمار، ومساعد 

 والتجارية(.
حضر الميزانية من طرف األمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي ت  ، 3القانون تطبيقا ألحكام

لمجلس الشعبي البلدي للمناقشة لقدم مصالح البلدية، ت  الالبلدي وبمساعدة لجنة االقتصاد والمالية ورؤساء 
  والتصويت عليها.

 
 :واإلضافية الميزانية األولية -8.0

البيان المفصل لكافة النفقات واإليرادات التي تعتزم البلدية القيام بها خالل مدة سنة  الميزانية األولية تمثل
أكتوبر من السنة المالية التي تسبق  31قبل بدأ السنة المالية ) ي صوت عليها، 11/12من قانون  152المادة 

يعم  -عند التنفيذ-عان ما يبدأ أثرها التي س ر تدوين النفقات وااليرادات في وثيقة هذه الميزانية يتم . سنة تنفيذها(
  .4على مجموع سكان البلدية ماليا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

يتم تدعيم برنامج مشاريع البلدية عن طريق اعتمادات مفتوحة في الفترة التي تفصل الميزانية األولية والميزانية 
ناء إعداد الميزانية األولية( في حدود ما تسمح به المستعجلة وغير المتوقعة )أث النفقاتاإلضافية لتغطية بعض 

رئيس المجلس الشعبي البلدي بمساعدة من طرف ترخيصات خاصة بعد التصويت على الميزانية بو الميزانية 
 .عن طريق الميزانية اإلضافية األمين العام للبلدية واللجنة المالية

ية بالزيادة أو االنقاص من األول في الميزانية بهدف استدراك النقائص التي ظهرت اإلضافية الميزانية ثم تأتي
يرادات هذه الميزانية ، أو بترحيل بواقي الحساب الجاري على حد سواءاإليرادات و النفقات  تحتوي على نفقات وا 

                                                           
 المتعلقة باالقتطاع لنفقات التجهيز واالستثمار 23مادة ال 1
 بالجريدة الرسمية 2112اوت  12، المؤرخ في 315-2112من المرسوم التنفيذي  11المادة  2
 من القانون المتعلق بالبلدية 121المادة  3
، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، البلدية(، الرقابة على ميزانية 2112مزيتي فاتح، ) 4

 12الجزائر، ص 
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في منتصف السنة المالية التي تطبق  ت عد .2احتياجات أو تطورات جديدة بروز نتيجة 1األولية بالميزانيةمقيدة 
ربطها بالسنة المالية السابقة التي تترك للسنة الجارية و ضبط الميزانية األولية للسنة الجارية  مما يستدعي ،فيها

عمليات لم تتم بعد أو فائض في الموارد أو عجز. من خصائصها إنها ت شكل رابط بين سنتين ماليتين متتاليتين 
يرادات غير م   تحتوي علىأنها و   .3الميزانية األوليةفي قيدة نفقات وا 

 
 :الحساب اإلداري -8.8

الوثيقة التي تسجل فيها جميع العمليات المالية الصادرة من طرف رئيس المجلس  الحساب اإلداري يمثل
واإليرادات التي تحصلت المصاريف الحقيقية التي صرفت و مثل أيضا نتيجة السنة المالية يالشعبي البلدي، كما 

كل البواقي التي سجلت سواء بالنسبة لقسم التسيير أو قسم كذلك عليها البلدية خالل السنة المالية السابقة، 
التسيير المالي، حيث يجمع ويبين كل  وتقويم. يعتبر الحساب اإلداري وسيلة مراقبة 4التجهيز واالستثمار

عن أيضا . يعبر 6وقسم التجهيز واالستثمار 5تسجيالت السنة المالية في جدول ينشطر إلى قسمين: قسم التسيير
 . 7النتيجة الحقيقية المحققة

 :8الحساب اإلداري من تتألف وثيقة
  ،صفحتين وصفحات أخرى لتجزئته إلى مصالح في: قسم التسيير

الثاني خاص  .الباقي عند غلق الحسابات يورداألول جرد المواد يخص جداول،  ةثالث في: التجهيز العام فرع
 ،حالة برنامج التجهيز العام يغطيوالثالث  .خارجية عن البرنامج وعمليات خاصة بالبرنامجالعمليات البجرد 

يذ العمليات، والثاني يقسم االنجازات صف كل مادة أثناء تنفيجدولين، األول  في: فرع االستثمار االقتصادي
 وباقي اإلنجازات حسب كل مادة اقتصادية، كما يحتوي على موازنة عامة وجداول ملحقة.

                                                           
المالية للمجموعات المحلية في الجزائر، مذكرة ماجيستر غي القانون العام، جامعة  االستقاللية(، 2111ة صالحي، )سهيل 1

 21قسنطينة، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، ص 
 المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية 1111أفريل  10المؤرخ في  11/12من قانون  151المادة  2
 21، ص مرجع سابق، االستقاللية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر، (2111سهيلة صالحي، ) 3
 المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية 1111أفريل  10، المؤرخ في 11/12الفقرة الثانية من القانون  152المادة  4
 0، ص 21، الجريدة الرسمية العدد 2112أوت  21المؤرخ في  315/12من المرسوم التنفيذي  12المادة  5
للنشر،  القصبة التسيير، دار في الجيد البلديات الجزائرية، االعتالل، العجز، والتحكم (، أموال2113رحماني، ) الشريف 6

 1 ص الجزائر،
العامة، االيرادات العامة، الميزانية العامة للدولة،  النفقات(، اقتصاديات المالية العامة: 2113محمد عباس محرزي، ) 7

 322وعات الجامعية، الجزائر، ص ديوان المطب
(، إشكالية عدم تكافؤ اإليرادات مع النفقات، معهد علوم التسيير، المدية، 2112نجيب عبد اللطيف وسفيان غريبي، ) 8

 11ص 
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يسمح  مماتطور ممتلكات البلدية وعملية تنفيذ الميزانية  وشكلختامي الحساب اليبين الحساب اإلداري أيضا 
لتي هي في طور اإلنجاز وله فعالية لتسيير حساب البلدية واإلدارة، بمعرفة نتيجة السنة وكذا العمليات المنتهية وا

 .1التقدير بدقة انحرافات تتحددكما يمكن مقارنة تقديرات اإليرادات والنفقات مع االلتزامات وبذلك 

 
 :الميزانية تنفيذ -83.

بعد تقدير النفقات العامة وبعد الحصول على اإلذن باإلنفاق، تأتي مرحلة تنفيذ النفقات، وعكس عملية 
جراءات إل ايتم تنفيذها وفق حيثاإلرادات ومواردها، فإن النفقات تتمثل في استخدام االعتمادات المرخص بها 

حسب طبيعتها )خدمات أو مشاريع( باالطالع على الوضع  المترتبة. تسمح مختلف العمليات المالية صارمة
ي نجز حيث ، مجمل النشاطات على المستوى المحليالتنفيذ ليغطي هذا المالي ألية مصلحة أو مشروع أو تجهيز. 

 . المالية وزارة بمعية 2من طرف مجموعة من االعوان

بتنفيذ ، ة تحت رقابة المجلس والسلطة المختصةرئيس البلدية هو المكلف بتنفيذ القرارات المتخذة بالميزانيإن 
 مهام اإلثباتبأما فيما يخص اإليرادات فهو مكلف أيضا  ،بالدفع والتصفية ثم إعداد اإلذن بالدفع اللتزاما :النفقات

صدار سندات اإليرادات أمين خزينة البلدية مهام المحاسب بدفع النفقات  ويتولى .(العمليات اإلدارية) 3والتصفية وا 
يتم إعداد الحساب  الماليةوفي نهاية العمليات . (العمليات المحاسبية)وتحصيل اإليرادات ضمن اآلجال المحددة 

 اإلداري من طرف اآلمر بالصرف وحساب التسيير من طرف المحاسب.
 هما:عضهما، عن ب مستقالنيشرف على أجهزة التنفيذ جهازان أساسيات 

 آجال تنفيذ الميزانية:
 :4(يمكن أن تمتد إلى غاية السنة المقبلة) جانفي 11طيلة السنة المالية التي تبتدئ من  الميزانية تنفذ
 ،بالتصفية واإلذن بدفع النفقات الخاصةمارس من أجل تنفيذ العمليات  15إلى غاية  -
 عمليات تصفية المداخيل وتحصيلها ودفع النفقات. يخصفيما مارس  31غاية إلى  -

 :تنفيذ عملية النفقاتخطوات 
 حيث بموجبها تتعهد البلدية بتحصيل  إلى نوعين التزام قانوني والتزام محاسبي نقسمت: االرتباط بالنفقة

بالصرف المكلف بتسيير الفصل  لألمرعبء معين تصبح بموجبه مدنية للغير. تمنح صالحية التعهد 
من كل  21إلى غاية  5يمتد أجل إعداد االلتزام بالنفقات الذي يحتوي على االعتمادات الخاصة بذلك.

 ،ديسمبر )السند القانوني( 31شهر وذلك إلى غاية شهر نوفمبر، كما يمكن تمديدها عند الضرورة إلى 
                                                           

 15(، مالية البلدية امام التنمية المحلية، معهد علوم التسيير، المدية، ص 2112نوال دومة، ) 1
المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية العدد  1111المؤرخ في أوت  11/21القانون  من 33والمادة  23المادة  2

 1132، ص 35
(، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، مذكرة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة 2112طيبي سعاد، ) 3

 22بن عكنون، الجزائر، ص 
 البلديةمن قانون  120المادة  4
 الدين" نشوء إثبات بموجبه يتم الذي اإلجراء االلتزام يعد"العمومية:  المحاسبة قانون من 19 المادة 5
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 تهدف هذه . 1التأكد من تأدية الخدمة والتصفية في حد ذاتهاب وتجريمن مهام رئيس البلدية : التصفية
عملية إلى تحديد المبلغ بدقة والتأكد من حقيقة الدين يقع عبؤه على البلدية من خالل تطابق العمل ال

 المنجز،
 من مهام رئيس البلدية عن طريق إعداد حوالة الدفع لفائدة الدائن: )االذن بدفع النفقة( األمر بالصرف. 

غالبا ما يصدر هذا األمر في وقت واحد مع القرار الصادر بتحديد النفقة أي األمر وهو بمثابة طلب دفع 
 .المستحقإلى المحاسب من أجل دفع المبلغ  بالصرفالمبلغ المحدد على شكل أمر موجه من األمر 

 بصددها المحاسب  يقصد به الصرف الفعلي للمبلغ إلى صاحب الحق فيه أي دائن البلدية، يراقب: الدفع
السابقة ليتأكد من توفر االعتمادات المالية الكافية وسالمة إدراج النفقة في الفصل  اإلداريةالعمليات 
وكذلك إنجاز العمل المقصود بالدفع )عن طريق التأشيرات الخاصة( بعد ذلك يحرر  لها المخصص

 .2رئيس البلدية إلى التسخير وفي حاالت محددة يلجأالمحاسب حوالة الدفع 
، تهمالئمو مواعيده و  هذا التحصيل مراعاة ظروف وشروطب تتم 3ةالجماعتحصيل إيرادات  عملياتتنفيذ 

  كتحصيل الضرائب عند توفر األموال والحصول على الدخول عند تحقيق األرباح.

 
  ميزانية بلدية بوراشد: -3

هذه  سجلت حيثتخضع ميزانية بلدية بوراشد لإلشراف والرقابة من ِقبل خزينة ما بين البلديات بدائرة جليدة. 
زيادة كتلة أجور وأعباء المستخدمين والمساعدات الم قدمة في  مرتكزة باألساسنفقات التسيير  ا فيتزايدالميزانية 

واإلسهام في دعم التدابير ، المرافق العامةوصيانة التكفل بالدخول المدرسي مع استمرار  ،من طرف البلدية
النفقات اإلضافية من خالل رفع تعريفة كراء  تغطية. كما تمت 11-واإلجراءات الخاصة بالتصدي لوباء كوفيد

ها إلى البرامج غالبسبب ارتفاع م ، وزيادة حاصل الضرائب المباشرة. أما الميزانية اإلضافية فيوعزالبلديةأمالك 
 عمليات المتعلقة بالتجهيز العمومي واالستثمار.الو 

 في ما يلي أهم معطيات هذه الميزانية:
  مساهمات ومنحو  ضرائب ورسوم : تنقسم إلى جزئيين:قسم التسييرإيرادات. 

بنسبة  2112في  21261126.26 قيمة الجباية المحلية البلدية )ضرائب ورسوم( ما مجموعه شكلت -
الجباية  هذه كما نالحظ أن قيمة (، وهي نسبة ضعيفة.الحقيقيةمن مجموع اإليرادات )بالنسبة للمبالغ  % 21

وقد عرفت الجباية المحلية هبوطا من مجموع النفقات )بالنسبة للمبالغ الحقيقية(.  % 21ال تغطي سوى 
من  % 11و تمن مجموع اإليرادا % 12بنسبة  20161010.20، حيث بلغت 2111حادا خالل سنة 

عادت إلى االرتفاع حيث بلغت  2121. غير انه في سنة مجموع النفقات )بالنسبة للمبالغ الحقيقية(
                                                           

 لشروط األداء هذا ومطابقة الدائن طرف من الفعلية الخدمة أداء من : التحققالعمومية المحاسبة قانون من 20 المادة 1
 االلتزام بالنفقات

 21-11من قانون  22المادة  2
(، المالية العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، ص 2110يلس شاوش بشير، ) 3

211 
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. مما يعني تسجيل من مجموع النفقات % 22و من مجموع اإليرادات % 32بنسبة  11602521.13
 عجزا متواصال طيلة السنوات الثالث.

عانات الدولة ما قيمته بين  تمثل مساهمات منح - جمالي اإليرادات إمن  2112في  161122121.11وا 
عانات التغذية 561030623.12البالغة  ، وهي إعانات خاصة لتغطية نفقات المساعدات االجتماعية، وا 

جمالي اإليرادات من إ 121510115.51لتبلغ  2111وقد انخفضت هذه المساهمات في سنة  المدرسية.
جمالي إمن  132211516.11بزيادة طفيفة حيث بلغت  2121وفي سنة  ،032366210.11البالغة 

  دج. 251662122.21اإليرادات البالغة 
 1الملحق( إلى -3و 2و 1يمكن تقسيم نفقات قسم التسيير )الجدول :قسم التسيير نفقات: 

، 661، 612، 615، 611، 611األبواب ) أجور وأعباء المستخدمين والتعويضات المرتبطة بالمهام -
. بلغت حصصها خالل : وهي نفقات إجبارية، ت سجل بناء على قائمة المستخدمين الدائمين والمؤقتين(661

قيم هذه نسب ما يالحظ أن  دج. 111012122، 15232635، 12236222: 2121، 2111، 2112
 . الكلية النفقات نسب من مجموع)على الترتيب(  % 22، 21، 31النفقات قاربت 

 : مقارنة مصاريف المستخدمين بمجموع النفقات1الشكل

 
 2121-2112م ستخرجة من جداول ميزانيات بلدية بوراشد للسنوات : المصدر

 
: تقتطعها البلديات من (661، 662، 61، 62، 23األبواب ) اقتطاعات النفقات للتجهيز واالستثمار -

ويؤخذ بعين االعتبار في  % 11ت حدد نسبتها الدنيا بـــــ ـإيرادات التسيير لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار، 
، 12160301.13 :2121، 2111، 2112السابقة لها. بلغت مقاديرها خالل حسابها اقتطاع السنة 

 .دج 11120630.32، 31601313.23
، 662، 663، 662، 635، 632، 633، 631، 631، 621، 612األبواب ) عامال التسييرمصاريف  -

: وهي تمثل نفقات التسيير العام للمصالح وتحتوي على مصاريف النقل، البريد والمواصالت، األلبسة، (665
، 32226013.13: 2121، 2111، 2112وقد بلغت حصصها خالل لوازم الطرق.. ويمكن التحكم فيها. 

  دج. 22232531.2، 5226222156
                                                           

1
ترشيد نفقات البلدية باستعمال البرمجة الخطية، دراسة حالة بلدية ، (2121وخلفاوي منية ) عبد القادر خداوي مصطفى 

 ابنجامعة ، 2121، أفريل 13، العدد 11لد ج، الموالتنمية االستراتيجيةمجلة ، 2112بوراشد )عين الدفلى( للسنة 
 221-223فحات: ص مستغانمبباديس 
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 عبد القادر خداوي مصطفى، فرعون امحمد، سبع منال

  01             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 0202-0222للسنوات  بلدية بوراشد )والية عين الدفلى(دراسة حالة : إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها

: تتم في الوقود (660، 666، 652، 650، 651، 621، 612، 613 األبواب) وأقساطمساهمات  -
ما مقاديرها  2121و 2111و 2112بلغت خالل والمحروقات والمنح واإلعانات والمساعدات. 

 دج.   35150125.21، 31612261.65، 13121505.35
: تتم في لوازم المكتب، الطباعة، اقتناء (611، 612، 610، 616، 615، 611 األبواب) مصاريف أخرى -

، 2112السنوات هذه المصاريف في  تزايدي الحظ حيث  والمعدات، ويمكن التحكم فيها.العتاد الصغير 
بسبب  21111361.22، 32210621.11، 22262626.11حيث بلغت ارتفعت إلى  2121، 2111

  من هذه المصاريف. % 01و 06و 22نسبها  تمثلوأصبحت إدماج التغذية المدرسية إلى البلديات، 
 

 :الميزانيات تحليل -3.0
لكل سنة من الفترة  نتيجة السنة الماليةلمعرفة  بوراشد لبلدية الحساب اإلداري وثيقة  تحليليتم  ذه الفقرةفي ه
المصاريف الحقيقية التي صرفت واإليرادات التي تحصلت عليها البلدية خالل السنة المالية و  2112-2121
االطالع على لغرض  بالنسبة لقسم التسيير أو قسم التجهيز واالستثماركل البواقي التي سجلت سواء ، لها السابقة

لبعض أبوابها  يراداتها ونفقاتهاإل اتمقارنإجراء .. ثم مستوى األداء المالي مع نهاية كل سنة مالية وتقدير نشاطها
، مع األخذ 2121-2112 لفترةلمقارنة تنفيذ الميزانية الحقيقي مع الميزانيات المقترحة مع مثنى وث الث وم جمعة، 

 :ما يلي بعين االعتبار
 خالل السنوات الثالث، أبواب اإليرادات والنفقاتتوافر بيانات تسيير التدفقات المالية،  -

 (،2122-2110للمجلس البلدي ) واحدة عهدة انتخابية في فترة الدراسة تنضوي -
 البرامج اإلنمائية،المتأتية من و الموارد المالية المخصصة للبلدية االطالع على  -
 سياسة ترشيد النفقات على مالية الجماعات المحلية،وانعكاس  ،األزمة االقتصادية التي ضربت البالد ككل -
 التجارة والفالحة واالستثمار.و  مجمل النشاطات على الجائحةتبعات  لتجاوزالبلدية  تكابدهاالتي  المشاق -

 
 :اإليرادات تحليل -3.8

الدولة )موجهة  تاإليرادات في قسم التسيير إلى جزئيين: جزء ضرائب ورسوم وجزء إعانا تنقسمقسم التسيير: 
 .لتغطية النفقات من قسم التسيير(

 التحصيالت الحقيقية مع تقديراتها لبعض األبواب: مقارنة ما بينفيما يلي 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 
 عبد القادر خداوي مصطفى، فرعون امحمد، سبع منال

  09             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 0202-0222للسنوات  بلدية بوراشد )والية عين الدفلى(دراسة حالة : إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها

 :خدمات( أو)بيع منتجات  011الباب 
 

 2121-2112خالل  011التحصيالت الحقيقية للباب  : مقارنة2الشكل

   

 2121-2112م ستخرجة من جداول ميزانيات بلدية بوراشد للسنوات : المصدر
 

نسبة التحصيالت  بلغت 2112أنه في سنة يتضح ب( بيع منتجات أو خدمات) 011فيما يخص الباب 
 االرتفاع إلى الضعف عاودت، ثم 2111سنة في  %15 إلى نزلت ، ثممن مجموع االقتراحات % 22الحقيقية 

لربط مختلف مصالح اإلدارية مع بعضها البعض مع العلم ان عدد األمالك  يرجع ذلك 2121تقريبا خالل 
 دينار جزائري. مالينمحل تجاري بمبلغ سنوي يقدر بحوالي سبعة  121كانت تقارب   2112للكراء سنة  العقارية
، 3111132.11، 2101203.62الحقيقية  التحصيالت بلغت :(والطرق تأجير األماكن) 007 الباب

. مع العلم ان عدد الخاضعين للرسم العقاري ورسم التطهير في 2121 2111، 2112 خالل دج 021211.11
دج كأقصى قيمة  02211دج سنويا كأدنى قيمة و 12مسجل. والرسم المطبق يتراوح بين  212بلغ  2112السنة 

زاد حيث  2121، خاصة في سنة تبقى ضعيفة المبالغاال ان هذه  النسبي لها من هذا االرتفاعسنويا. وبالرغم 
 من طرف المواطنين.  المنتظمالتهرب الضريبي وغياب الدفع تفشي وباء كورونا في 

 
 (: العقارات )تأجير 007الباب 

 2121-212خالل  012: مقارنة التحصيالت الحقيقية للباب 3الشكل

  

 

 2121-2112م ستخرجة من جداول ميزانيات بلدية بوراشد للسنوات : المصدر
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 عبد القادر خداوي مصطفى، فرعون امحمد، سبع منال

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 0202-0222للسنوات  بلدية بوراشد )والية عين الدفلى(دراسة حالة : إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها

 مقارنة الضرائب والرسوم مع اإليرادات الحقيقية
 : مقارنة الضرائب المباشرة مع اإليرادات الحقيقية2الشكل

   

 2121-2112م ستخرجة من جداول ميزانيات بلدية بوراشد للسنوات : المصدر
 

 2112في السنتين  % 10و 13أن قيمة الجباية المحلية )ضرائب ورسوم( شكلت نسبة ب من الشكل يتضح
فقط،  % 12لتبلغ  2111انخفضت بشكل حاد خالل ثم على الترتيب، من مجموع اإليرادات الحقيقية.  2121و

يين، التهرب ألسباب عديدة منها عدم القيام بعملية اإلحصاء والتح وذلكالمحلية  الجبايةوهذا ما يدل على ضعف 
 الضريبي، عدم قيام المصالح المعنية بعملية التحصيل. 

 
 مقارنة الضرائب والرسوم مع النفقات الحقيقية: 

 : مقارنة الضرائب والرسوم مع النفقات الحقيقية5الشكل

 

  

 2121-2112م ستخرجة من جداول ميزانيات بلدية بوراشد للسنوات : المصدر
 

( من مجموع النفقات )بالنسبة %21-11)ضرائب ورسوم( ال تغطي سوى ) المحليةأن قيمة الجباية بنالحظ 
 ما يوضح عجز وضعف البلدية من الناحية المالية.مللمبالغ الحقيقية(. 

 
عانات الدولةو مساهمات   منح وا 

عانات الدولةوالمساهمات ال أقساط بلغت ، 161122121.11 :2121، 2111، 2112خالل األعوام  منح وا 
، 212251223.15من إجمالي اإليرادات الحقيقية البالغة  132211516.11 121510115.51
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 عبد القادر خداوي مصطفى، فرعون امحمد، سبع منال

  10             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 0202-0222للسنوات  بلدية بوراشد )والية عين الدفلى(دراسة حالة : إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها

في  ت درج ،تغطية النفقات تخصعانات اإل هذه على الترتيب.  226022121.12، 322630022.66
عانات الدولة الخاصة بالتغذية المدرسية. ال يسمح باستغالل هذه اإلعانات ألغراض  المساعدات االجتماعية وا 

نحتى  أخرى  لبلدية. امن إجمالي إيرادات  ( 8%2-72) نسبتهكانت فائضة. تمثل ما  وا 
 بواب:األتتكون اإليرادات الخاصة لقسم التجهيز من  قسم التجهيز العمومي:

بـــ  2111لها سنة أعلى حصة  ( ق درت %11االقتطاع من الميزانية لالستثمار والتجهيز ) :011الباب 
هذا المبلغ إلى مشاريع تسجل في برنامج المشاريع الجارية. يطلق عليها برامج  يقسمحيث . 22126221922
، 13602552.21: 2121و 2112(. بلغت هذه االقتطاعات سنة مصدر تمويلها ميزانية البلدية)التمويل الذاتي 

 دج. 16362211.21
 2151و 1151و  111 مقارنة االيرادات لألبواب :6الشكل

 
 2121-2112م ستخرجة من جداول ميزانيات بلدية بوراشد للسنوات : المصدر

 
تقسم إلى البرامج الجديدة التي استفادت منها  ،لبرامج المحلية للتنمية تأخذ من ميزانية الدولةل: 0171الباب 

البلدية في السنة الجارية وبرامج متبقية استفادت منها البلدية من قبل. س جلت أعلى استفادة في هذا الباب سنة 
يعود سبب ارتفاع من باقي اإلنجاز ألجل استكمال المشاريع.  دج 21622135921 حيث ق درت بــ 2112

هي عبارة عن برامج وأشغال  .تطبيق سياسة التقشف خالل بعد أن كانت م جمدةجديدة  مجبراإيراداتها اطالق 
. تمس شبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات التطهير والمنشآت الكبرى )خزانات الماء، شبكات الطرقات.. (

 دج. 02621113.32و 5151236502بلغت خالل السنتين المتبقيتين: 
 

الصحة مثل و التربية  يموجهة لقطاع ،الوالية تحمل عبارة ذات تخصيص خاص إعانات: 0170الباب 
عادة االعتبار لها، تعتبر أموال خاصة ال لإعانات خاصة بالمدارس االبتدائية  للبلدية التصرف  يمكنصيانتها وا 

،  2121ة أو تحويل الباقي إال برخصة من الوالية. نالحظ ان انخفاض هذه االعانات بشكل حاد سن وتحويلها
بلغت هذه اإلعانات:  2121و 2112دج. في سنتي  21111111  بــ 2111بلغت أعلى قيمة لها سنة 

 دج. 1256213.11و 3122211.11
 
ونفقات قسم  بإيراداتسنة يتعلق  أليض المرحل ئالفا، الفائض المرحل من السنوات السابقة: 281لباب ا

الفائض المرحل = )الفائض المرحل من السنة  التسيير إضافة إلى الفائض من السنة السابقة لنفس القسم، حيث:
هو انخفاض مبلغه  .  ما ي الحظفي الحسبان باقي اإلنجاز الحقيقي األخذ)النفقات( مع  -السابقة + اإليرادات( 
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 عبد القادر خداوي مصطفى، فرعون امحمد، سبع منال

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 0202-0222للسنوات  بلدية بوراشد )والية عين الدفلى(دراسة حالة : إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها

ليبلغ  2121أنه ارتفع سنة  غيرقات التسيير. نتيجة ارتفاع نف 2111دج سنة  32323106922إلى 
 .دج 120611321932

 ومجموع اإليرادات  221: مقارنة ايرادات الباب 0الشكل

 
 2121-2112م ستخرجة من جداول ميزانيات بلدية بوراشد للسنوات : المصدر

 
الباب و والتجهيز()االقتناء  212الباب  نفقات خاصة بالتجهيز العمومي تسجل في: نفقات قسم التجهيز:

  )األشغال الكبرى(. 231
 خالل السنوات الثالث 212مع الباب  231: مقارنة الباب 2الشكل

 
 2121-2112م ستخرجة من جداول ميزانيات بلدية بوراشد للسنوات : المصدر

 
إيجاد ال يمكن ، 231أو  212تكون مسجلة بالباب  1151أن اإليرادات الخاصة بالباب  هو ما يمكن تسجيله

أن نسبة نفقات التجهيز خالل السنوات الثالثة  2ي الحظ من الشكل ما   (.1151باقي اإلنجاز في هذا الباب )
 من مجموع النفقات. % 16و  11من مجموع النفقات بينما تحتل األشغال الكبرى  % 11و 2ما بين  تراوحت
جموع نفقات تراوح م حيث ،بترشيد النفقات ذلك الرتباط 2112في نفقات التجهيز للسنة  الحادنخفاض اال يعود

  مما يعني تأخر في إنجاز المشاريع بنفس النسبة.، % 25و 36التجهيز خالل نفس الفترة ما بين 
 

 الميزان العام للميزانية: -3.3
كل من النفقات واإليرادات العامة لكل سنة وهو بيان عن  أرقام( هو تقدير 1 الجدولالميزان العام للميزانية )

ائض، ف تسجيلالنفقات وما يقابله من إيرادات لتغطيتها حيث إيرادات قسم التسيير تغطي نفقات قسم التسيير مع 
 إيرادات قسم التجهيز تغطي نفقات قسم التجهيز مع وجود الفائض.كما ان 
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 عبد القادر خداوي مصطفى، فرعون امحمد، سبع منال

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 0202-0222للسنوات  بلدية بوراشد )والية عين الدفلى(دراسة حالة : إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها

 2121حتى  2112. الميزان العام للميزانية لسنوات 11الجدول 
8181 8102 2018   

 اإليرادات قسم التسيير 412859243,05 344637722,66 286788121,14
102202111.  16  اإليرادات قسم التجهيز 148878399,97 25 .387728695 
 مجموع اإليرادات 561737643,02 032366210911 459662122,20
 النفقات قسم التسيير 204654616,33 249880261,45 219150697,74

102202111 .16  النفقات قسم التجهيز 534423,94 116 93 .200928312 
 مجموع النفقات 040,27 189 321 450808574,38 312122612921
 الفائض في اإليرادات 602,75 548 240 221550223953 60630223921

 2121-2112على وثائق ميزانيات البلدية للسنوات  بناء :المصدر
 

 2121و 2111و 2112الميزان العام لميزانيات السنوات  .1الشكل

 
 2121-2112م ستخرجة من جداول ميزانيات بلدية بوراشد للسنوات : المصدر

 
مجموع اإليرادات بالنسبة لقسمي التسيير والتجهيز أكبر يكون بأنه في كل السنوات  يتضح 1 من خالل الشكل

من مجموع النفقات. في كل سنة فائض في اإليرادات ي رحل إلى السنة المقبلة، حيث إن الفائض المرحل في قسم 
 التسيير يرحل كمبلغ إجمالي أما في قسم التجهيز فيرحل المبلغ مجزأ إلى مشاريع أو بواقي مشاريع.

 
 

 :خاتمة -7
الحسابات الم نجزة بالبلدية وبخزينة ما بين من خالل ، 2121-2112 للسنواتدراسة ميزانية بلدية بوراشد  من
 ما يلي:يتضح جليدة ببلديات 

 وطرق قانونية، ثبوتية العالقة بين البلدية والخزينة عالقة متسقة ومتكاملة، يتم التعامل بينهما بوثائق  -
مختلف الوثائق الخاصة بالميزانية، ومنها بالخصوص الحساب اإلداري الذي يحتوي على تام لإنجاز  -

 العمليات الحقيقية التي أنجزت خالل السنة المالية وكذا باقي اإلنجاز، 
 الحسابات اإلدارية المنجزة من طرف البلدية تتوافق مع حسابات التسيير المنجز من طرف أمين الخزينة،  -
  .ية لإليرادات ال تزال بعيدة عن التحصيالت المتوقعةالتحصيالت الحقيق -
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 عبد القادر خداوي مصطفى، فرعون امحمد، سبع منال

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 0202-0222للسنوات  بلدية بوراشد )والية عين الدفلى(دراسة حالة : إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها

الحقيقية  المحليةن قيمة الجباية إحيث بخص اإليرادات نالحظ  فيمابالنسبة لفرضية األولى فقد تم تأكيدها، 
مما يعني ، التسييرمن مجموع النفقات قسم  % 22، 11، 21لم تغط سوى  2121-2112خالل السنوات 

للتكاليف والحاجات العامة  لتزايد ة الميزانيةعدم مواكبكذلك . و طيلة السنوات الثالثتسجيل عجزا متواصال 
مردودية الجباية المحلية تبقى ضعيفة بسبب محدودية وعائها الضريبي وقلة عدد كما أن  المحلية المتزايدة.

الفضاءات واألسواق والنظر في  تنظيمالخاضعين لها، مما يستوجب التفكير في كيفية رفع إيرادات البلدية. بإعادة 
عادة تنظيم  ،األسعار المطبقة عادة الرسم المستحق عليها و  تحصيلومراقبة  أماكن الذبحوا  لبلدية اجرد ممتلكات ا 

بعض  استغالل والبشرية في ةــــــبإمكانياتها المالية والماديأو تبادر البلدية تثمينها بما يتماشى وأسعار السوق، و 
تغيير معدالت التوزيع لصالح و رفع حصة البلدية من نواتج التحصيل  مطالبة السلطات الوصيةمع أمالكها، 

 الجماعات المحلية في بعض الضرائب.
الجماعات  تستخدمها التي النفقات تقدير بالنسبة للفرضية الثانية فقد تم دحضها، حيث ال زالت عمليات

 موضوعية خلفية دون ومن كافية دراسة من دون حصصها تقدير بنودها يتم والكثير من المحلية غير فعالة،
الميزانية األولية والحساب االداري يتبين مقدار  نفقاتكما إنه من خالل مقارنة أرقام  المؤثرة، العوامل فيها تراعي

 االنحراف في تقدير نفقات التسيير. 
المزايا  االستفادة منفي في مجال التنمية المحلية، فإن اآلمال معقودة  تململوألن بلدية بوراشد ذاتها تعاني من 

وتثمين االنتاج الفالحي وتطوير المتاحة لخلق االستثمارات المجدية لتطوير قطاعات االقتصاد المحلي  الريفية
 .ظروف معيشة السكان المحليين معها نستحوتمالية الجماعات المحلية  ترتقي وبذلك ،وحداته
 

 مالحق:
 )قسم التسيير( 8102جدول نفقات السنة 

Crédits ouverts 

au BS et par AS 

Réalisations 

au 31/03/2020 

31-mars-20 

pour mémoire 

Sommes laissées 

sans Emploi 
SECTION DE FONCTIONEMENT 

DEPENSES 

601 Alimentation 45 633 392,60 37 583 155,00 8 050 237,60 
602 Habillement 224 760,00 224 760,00 - 
603 Carburants 2 674 765,06 2 652 254,28 22 510,78 
604 Combustible 325 234,94 325 234,94 - 
605 F. pour l'entretien des batiments 1 431 147,60 1 066 200,00 364 947,60 
606 Fournitures de Voirie 400 000,00 398 174,00 1 826,00 
607 Fournitures Scolaires 1 982 780,00 1 982 780,00 - 
608 F. pour l'entretien du Matériel 2 179 961,00 2 179 961,00 - 
609 Autres Fournitures 1 295 279,00 1 252 356,00 42 923,00 
610 Rémunération du pers. permanat 41 016 580,42 32 602 988,71 8 413 591,71 
611 Rémunération du pers. temporaire 38 363 524,24 30 573 451,50 7 790 072,74 
615 Rémunération diverses 239 830,00 239 830,00 - 
618 Charges sociales 27 073 736,82 19 619 897,27 7 453 839,55 
629 Autres Impots et Taxes 200 000,00 172 000,00 28 000,00 
630 Loyers et cherges locatives 2 400 000,00 2 399 992,00 8,00 
631 Entretien à l'entreprise 834 192,80 834 192,80 - 
633 Acquisitions du petit mat. et Outillage 2 832 889,00 2 832 889,00 - 
634 Gaz ,Electricité , Eau 37 542 765,40 27 428 026,62 10 114 738,78 
635 Assurances meubles et Immeubles 440 152,80 440 152,80 - 
649 Autres Participation 506 593,79 506 593,79 - 
651 Prime et secours 900 000,00  900 000,00 
657 Subventions 451 945,34 379 945,34 72 000,00 
658 Aide Sociale 4 813 484,90 450 000,00 4 363 484,90 
660 Indemnités de fonction des membres 10 544 273,59 9 800 074,54 744 199,05 
661 F. de mission des mem. de l'Exé.  50 000,00  50 000,00 
662 Impressions,reliures et fou. de Bur 2 300 000,00 1 811 532,65 488 467,35 
663 Decumentation Générale 2 056 980,37 2 056 980,37 - 
664 Frais de P. T. T 400 000,00 246 266,79 153 733,21 
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665 Frais d'actes et contentieux 543 019,63 209 000,00 334 019,63 
666 Fetes et cérémonies 600 000,00 593 200,00 6 800,00 
667 Frais transport 9 460 300,00 8 825 347,00 634 953,00 
668 Assurances responsabilité civile 1 000 000,00 608 117,89 391 882,11 
669 Dépenses Imprévues 1 000 000,00  1 000 000,00 

 68 - Participation au fonds de 260 709,24 260 709,24 - 
 69 - Charges Exceptionnelles 600 000,00 420 000,00 180 000,00 
 83- Prélèvement pour Dépenses 13 678 552,80 13 678 552,80 - 
TOTAL DES DEPENSES 256 256 851,34 204 654 616,33 51 602 235,01 
850 Excédent de recettes 196523889,89   

 

 Fixations )قسم التسيير( 8102جدول إيرادات السنة 
Définitives 
des Crédits 

Réalisations 
au 31/03/2020 

Restes 
à Recouvrer 

SECTION DE FONCTIONEMENT RECETTES 
700 Vente de produ. ou de services 5 710 000,00 1 653 365,33 4 056 634,67 
714 location des immeubles 6 030 364,84 3 295 784,32 2 734 580,52 
715 Droits de voierie,place 3 050 000,00 2 079 873,64 970 126,36 
731 Participation à l'aide sociale 476 000,00 476 000,00  

733 Subventions de l'Etat et autres 40 691 089,00 40 691 089,00 - 
734 Droits des fetes 220 500,00 220 500,00  

739 Autres Rec. et Subventions 20 569 052,00 20 569 052,00  

740 Attribution de péréquation… 119 957 000,00 119 957 000,00  

750 Taxe valeur qjoutée 4 744 206,20 4 744 206,20  

759 Autres Impots Indirects 2 906 788,80 2 906 788,80  

760 Taxe foncière 199 672,00 199 672,00  

761 Taxe sur l'activité profession.  38 178 353,53 38 178 353,53  

762 Versement Forfaitaire 3 383 601,36 3 383 601,36  

763 Autres Impots Directs 52 275,00 52 275,00  

799 Autres produits exceptinnels 562 964,07 562 964,07  

820 Axcédent reporté 158 584 470,96 158 584 470,96  

827 Prod. antérieurs é recouvrer 5 331 899,77 3 623 510,01 1 708 389,76 
TOTAL DES RECETTES. .  410648237,53 401178506,22 9469731,31 
 

 Crédits ouverts )قسم التسيير( 8102جدول نفقات السنة 

au BS et par AS 

Réalisations 

au 31/03/2020 

31-mars-20 

pour mémoire 

Sommes laissées 

sans Emploi SECTION DE FONCTIONEMENT DEPENSES 

601 Alimentation 35 268 168,60 29 276 322,00 5 991 846,60 
602 Habillement 292 740,00 292 740,00 - 
603 Carburants 2 801 172,00 2 801 172,00 - 
604 Combustible 258 079,71 258 079,71 - 
605 F. pour l'entretien des batiments 1 997 500,00 1 997 500,00 - 
606 Fournitures de Voirie 458 388,00 458 388,00 - 
607 Fournitures Scolaires 2 295 460,00 2 295 460,00 - 
608 F. pour l'entretien du Matériel 2 954 929,00 2 954 929,00 - 
609 Autres Fournitures 1 225 030,00 1 225 030,00 - 
610 Rémunération du pers. permanat 31 797 062,18 31 797 062,18 - 
611 Rémunération du pers. temporaire 32 090 208,37 32 090 208,37 - 
615 Rémunération diverses 251 730,00 251 730,00 - 
618 Charges sociales 20 440 459,52 20 440 459,52 - 
629 Autres Impots et Taxes 183 754,00 183 754,00 - 
630 Loyers et cherges locatives 3 799 432,00 3 799 432,00 - 
631 Entretien à l'entreprise 944 005,42 944 005,42 - 
633 Acquisitions du petit mat. et Outillage 2 993 069,60 2 993 069,60 - 
634 Gaz ,Electricité , Eau 40 885 851,47 40 885 851,47 - 
635 Assurances meubles et Immeubles 498 548,59 498 548,59 - 
649 Autres Participation 1 921 755,68 1 921 755,68 - 
651 Prime et secours 14 862 000,00 14 862 000,00 - 
657 Subventions 1 513 316,76 1 441 316,76 - 
658 Aide Sociale 4 861 984,90 409 000,00 - 
660 Indemnités de fonction des membres 10 853 175,74 10 853 175,74 - 
661 Impressions,reliures et fou. de Bur 3 043 710,62 3 043 710,62 - 
662 Decumentation Générale 2 180,00 2 180,00 - 
663 Frais de P. T. T 224 929,86 224 929,86 - 
664 Frais d'actes et contentieux 424 400,00 424 400,00 - 
665 Fetes et cérémonies 874 000,00 874 000,00 - 
666 Frais transport 9 534 953,00 8 700 737,50 834 215,50 
667 Assurances responsabilité civile 869 299,01 869 299,01 - 
 68 - Participation au fonds de  

Garanti 1 063 593,94 1 063 593,94 - 
 83- Prélèvement pour Dépenses 29 746 420,48 29 746 420,48 - 
TOTAL DES DEPENSES 261 231 308,21 249 880 261,45 11 351 047,00 
850 Excédent de recettes 94 757 461,45   
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 )قسم التسيير( 8102السنة جدول إيرادات 
SECTION DE FONCTIONEMENT RECETTES 

Fixations Définitives 
des Crédits 

Réalisations 
au 31/03/2020 

Restes 
à Recouvrer 

700 Vente de produ. ou de services 5 756 440,00 1 049 282,21 4 707 157,79 
714 location des immeubles 6 030 364,84 2 652 610,68 3 377 754,16 
715 Droits de voierie,place 3 107 200,00 3 091 132,00 16 068,00 
731 Participation à l'aide sociale 504 000,00 504 000,00  
733 Subventions de l'Etat et autres 33 771 115,50 33 771 115,50 - 
734 Droits des fetes 214 500,00 214 500,00  
740 Attribution de péréquation… 87 242 000,00 87 242 000,00 - 
750 Taxe valeur qjoutée 174276.20 174276.20 - 
759 Autres Impots Indirects 2167534.80 2167534.80  
760 Taxe foncière        37 694,00         37 694,00   
761 Taxe sur l'activité profession.      8 679 872,30      8 679 872,30   
762 Versement Forfaitaire     3 953 745,84      3 953 745,84   
763 Autres Impots Directs        10 800,00         10 800,00  - 
799 Autres produits exceptinnels         559 593,57         559 593,57   
820 Axcédent reporté    196 058 889,89     196 058 889,89  5 417 056,05 
827 Prod. antérieurs é recouvrer     9 887 731,72      4 470 675,67  5 417 056,05 
TOTAL DES RECETTES. .     358 155 758,66     344 637 722,66        13 518 036,00  

 

 

 

 Crédits ouverts )قسم التسيير( 8181السنة جدول نفقات 

au BS et par AS 

Réalisations 

au 31/03/2020 

31-mars-20 

pour mémoire 

Sommes laissées 

sans Emploi SECTION DE FONCTIONEMENT DEPENSES 

601 Alimentation 19 991 346,60 15 136 625,50 4 854 721,10 
603 Carburants 2 756 140,00 2 476 666,84 279 473,16 
604 Combustible 320 067,63 320 067,63 - 
605 F. pour l'entretien des batiments 1 500 000,00 1 428 199,92 71 800,08 
606 Fournitures de Voirie 300 000,00 297 976,00 2 024,00 
607 Fournitures Scolaires 1 429 932,37 893 570,00 536 362,37 
608 F. pour l'entretien du Matériel 1 990 000,00 1 946 364,00 43 636,00 
609 Autres Fournitures 1 553 860,00 1 496 625,00 57 235,00 
610 Rémunération du pers. permanat 52 332 727,02 34 586 664,10 17 746 062,92 
611 Rémunération du pers. temporaire 39 005 331,88 33 928 194,93 5 077 136,95 
615 Rémunération diverses 100 000,00 48 000,00 52 000,00 
618 Charges sociales 27 091 339,64 20 350 381,47 6 740 958,17 
629 Autres Impots et Taxes 200 000,00 164 500,00 35 500,00 
630 Loyers et cherges locatives 3 500 000,00 3 248 338,24 251 661,76 
631 Entretien à l'entreprise 600 000,00 535 664,63 64 335,37 
633 Acquisitions du petit mat. et Outillage 1 300 000,00 1 142 900,00 157 100,00 
634 Gaz ,Electricité , Eau 36 068 946,00 34 486 347,49 1 582 598,51 
635 Assurances meubles et Immeubles 500 000,00 474 010,38 25 989,62 
649 Autres Participation 518 942,33 518 942,33 - 
651 Prime et secours 25 868 192,00 25 868 192,00 - 
657 Subventions 461 206,75  461 206,75 
658 Aide Sociale 4 876 484,90 582 000,00 4 294 484,90 
660 Indemnités de fonction des membres 11 919 842,40 11 794 842,40 125 000,00 
662 Impressions,reliures et fou. de Bur 2 596 215,10 1 917 185,20 679 029,90 
663 Decumentation Générale 100 000,00 2 180,00 97 820,00 
664 Frais de P. T. T 300 000,00 267 405,30 32 594,70 
665 Frais d'actes et contentieux 550 000,00 255 700,00 294 300,00 
666 Fetes et cérémonies 410 130,00 410 130,00 - 
667 Frais transport 9 700 000,00 5 525 387,00 4 174 613,00 
668 Assurances responsabilité civile 989 870,00 754 702,24 235 167,76 
669 Dépenses Imprévues 999 928,00  999 928,00 

 68 - Participation au fonds de 273 444,74 273 444,74 - 
 69 - Charges Exceptionnelles 2 265 000,00 1 655 000,00 610 000,00 
 83- Prélèvement pour Dépenses 16 364 490,40 16 364 490,40 - 
TOTAL DES DEPENSES 268 733 437,76 219 150 697,74 49 582 740,02 
850 Excédent de recettes 67637423,40   

 

 Fixations )قسم التسيير( 8181جدول إيرادات السنة 
Définitives 
des Crédits 

Réalisations 
au 31/03/2020 

Restes 
à Recouvrer 

SECTION DE FONCTIONEMENT RECETTES 
700 Vente de produ. ou de services 2 898 680,00 1 282 004,29 1 616 675,71 
714 location des immeubles 6 030 364,84 2 055 621,13 3 974 743,71 
715 Droits de voierie,place 781 400,00 781 400,00 - 
731 Participation à l'aide sociale 690 000,00 690 000,00  

733 Subventions de l'Etat et autres 53 287 516,00 53 287 516,00 - 
734 Droits des fetes 13 500,00 13 500,00  

739 Autres Rec. et Subventions 33 874 897,00 33 874 897,00  

740 Attribution de péréquation… 80 242 000,00 80 242 000,00  

750 Taxe valeur qjoutée 197 173,80 197 173,80  

759 Autres Impots Indirects 1 405 735,00 1 405 735,00  
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760 Taxe foncière 172 087,00 172 087,00  

761 Taxe sur l'activité profession.  9 457 440,00 9 457 440,00  

762 Versement Forfaitaire 3 552 688,95 3 552 688,95  

763 Autres Impots Directs 29 160,00 29 160,00  

799 Autres produits exceptinnels 1 671 838,07 1 671 838,07  

820 Axcédent reporté 94 757 461,21 94 757 461,21  

827 Prod. antérieurs é recouvrer 13 518 036,04 3 317 598,69 10 200 437,35 
TOTAL DES RECETTES. .  302579977,91 286788121,14 15791856,77 

 

 )قسم التجهيز( 8102جدول اإليرادات والنفقات لسنة 

 اجملموع
 الربامج املتبقية من
 Nالربامج اجلديدة  Rالسنة السابقة 

 برامج القتطاع من امليزانية
 الباب التسمية Pلالستثمار والتجهيز 

 )قسم التجهيز( 2112جدول اإليرادات لسنة 
 100 االقتطاع لالستثمار والتجهيز 552,80 678 13     552,80 678 13
 1050 البرنامج المحلي للتنمية   581,60 554 75 354,29 074 14 935,89 628 89
 1051 إعانات من الوالية    800,00 188 3   800,00 188 3

 820 السنة السابقة فائض   529,28 913 6 582,00 468 35 111,28 382 42
 المجموع السنوي لإليرادات 552,80 678 13 910,88 656 85 936,29 542 49 399,97 878 148

 )قسم التجهيز( 2112جدول النفقات لسنة 
 214 اقتناء وتجهيز 848,19 798 680,00 056 5 480,00 779 4 008,19 635 10

 230 أشغال كبرى 795,50 345 10 416,10 414 76 204,15 139 19 415,75 899 105
 المجموع السنوي للنفقات 643,69 144 11 096,10 471 81 684,15 918 23 423,94 534 116

 فائض النفقات 909,11 533 2 814,78 185 4 252,14 624 25 976,03 343 32
 

 )قسم التجهيز( 2019جدول اإليرادات والنفقات لسنة 
 التجهيز( )قسم 2111جدول اإليرادات لسنة 

 100 االقتطاع لالستثمار والتجهيز 48 .27681420 00 .126500    48 .28946420
 1050 البرنامج المحلي للتنمية   12 .36237378 00 .23354987 72 .59592365
 1051 إعانات من الوالية    00 .5000000 00 .36000000  00 .41000000

225845930. 21 8070145. 71 217775784. 50   1052 
 820 فائض السنة السابقة   02 .1648500 82 .30695476 84 .32343976

 المجموع السنوي لإليرادات 48 .27681420 64 .261926662 33 .98120610 25 .387728695
 )قسم التجهيز( 2019جدول النفقات لسنة 

 214 اقتناء وتجهيز 00 .3630090 00 .6198865 00 .4773685 00 .14602640
 230 أشغال كبرى 82 .10052577 33 .111381139 6489195578 93 .186325672
 المجموع السنوي للنفقات 82 .13682667 33 .117580004 78 .69665640 93 .200928312
 فائض النفقات/اإليرادات 66 .13998752 31 .144346658 35 .28454969 32 .186800380

 

 )قسم التجهيز( 8181اإليرادات والنفقات لسنة جدول 
 )قسم التجهيز( 2121جدول اإليرادات لسنة 

 100 االقتطاع لالستثمار والتجهيز 64446668.48     64446668.68
 1050 البرنامج المحلي للتنمية   67486864.46 8588888.88 58486864.46
 1051 إعانات من الوالية    6874664.68   6874664.68
605488408.48 656847664.  56  820 فائض السنة السابقة 46764.66  64866044.45 
 المجموع السنوي لإليرادات 64566805.46 48868844.66 886847664.56 855068865.64

 )قسم التجهيز( 2120جدول النفقات لسنة 
4450788.88 765408.88 607888.  88  7067668.  88  214 اقتناء وتجهيز 
644667606.  84  660848666.86 64008860.  78  230 أشغال كبرى 6874866.87 
658056886.  84  660075786.  86  المجموع السنوي للنفقات 4666846.87 65845860.78 
686640864.  68  08650687.  67  64887867.  46  6546074.  84  فائض النفقات 
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  ملخص:

الرشيدة على المستوى المحلي ودورها في تطويره  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تطبيق مبادئ الحوكمة
، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أغراض الدراسة -عين الدفلى-ببلدية خميس مليانة 

استمارة، كما تم استخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم  36تم تصميم استبانة كأداة للدراسة وتم االعتماد على 
 .(SPSS)جتماعية اال

يوجد تأثيرا ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ الحوكمة أنه  أهمها عديدة كان من توصلت الدراسة إلى نتائج
، 1.1111الرشيدة في تطوير التسيير المحلي للبلدية محل الدراسة،  وذاك استنادا إلى مستوى المعنوية الذي يبلغ 

أي أن الحوكمة الرشيدة تساهم في تطوير التسيير المحلي بنسبة ،  1.120كما أن قيمة معامل التحديد بلغت 
12.0℅. 

 الحوكمة الرشيدة، التسيير المحلي، االلتزام القانوني، الالمركزية. :يةالكلمات المفتاح
 C49 :JEL ،H11 ،H79تصنيف

Abstract:  
This study aims to reveal the extent to which the principles of good governance are applied at 

the local level and its role in developing it in the municipality of Khemis Miliana - Ain Defla. the 
research instrument that was applited is a questionnaire and 36 sample  were used for the  
statistical analysis, The SPSS program was used. 
There is a statistically significant effect of applying the principles of good governance in 

developing the local management of the municipality under study, and that is based on the 
level of morale, which is 0.0000, and the value of the coefficient of determination reached 
0.987, meaning that good governance contributes to the development of local governance by 
98.7%. 
Keywords: good governance, local management, legal compliance, decentralization. 
Jel Classification Codes: C49, H11, H79 
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 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي، دراسة حالة بلدية خميس مليانة

 :تمهيد

التي شهدتها المجتمعات والدول في جميع الميادين، األمر الذي أدى إلى تزايد مطالبها ولتلبية  للتطوراتنظرا 
دراجها  المطالبتلك  سياسات ناجحة وقرارات فعالة، أصبح المواطنون يطالبون بالمشاركة في صناعة  ضمنوا 

نظرا لغياب المشروعية في تنفيذ السياسات  المسؤولينالنعدام الثقة في  العامةالعامة وتسيير الشؤون  السياسات
العامة، مما أدى إلى عدم رضا المواطنين مما جعل الدول تتجه إلى محاولة تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ما 

 .باعتبارها أداة لتحقيق التنمية المحليةجعلها تهتم باإلدارة 
من المجاالت وعلى جميع  العديدرة في األخي اآلونةلقد أدى تطبيق الحوكمة الرشيدة نجاحا واسعا في 

األصعدة، حيث ظهرت أهميتها خصوصا بعد سلسلة األزمات المالية المختلفة التي تعرضت لها الشركات 
المتسارعة وجب على الدولة القيام  بإحداث تطويرات بناءة  إلصالح مختلف  العالمية، ومع حتميات التغيير

هذا  إشكاليةمن هذا المنطلق  يمكن صياغة  ،آليات الحوكمة الرشيدةالقطاعات وترشيدها، من خالل تفعيل  
 الحوكمة الرشيدة على تطوير التسيير المحلي ببلدية خميس مليانة ؟ هو أثرالبحث في التساؤل التالي: ما 

  ومن هنا تبرز التساؤالت التالية:
  البلدية محل الدراسة مبادئ الحوكمة الرشيدة ؟ تطبقهل 
  مبادئ الحوكمة الرشيدة الممارسة من طرف البلدية محل الدراسة على تطوير التسيير المحلي؟ تؤثرهل 

 التالية:  الفرضياتعلى  الدراسة هذهتستند 
  الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوكمة الرشيدة المحلية  وتطوير التسيير المحلي

 للمؤسسة محل الدراسة.
 ية: تمارس البلدية محل  الدراسة الحوكمة الرشيدة.الثان الفرضية 
  معنوي ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير  أثرالفرضية الثالثة: يوجد

 .المحلي للمؤسسة محل الدراسة

            تتمثل في: األهدافتحقيق مجموعة من  إلىتقدم  نسعى  ما  علىبناء 
 على واقع الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي. التعريف 
 ممارسة كل مبدأ من مبادئ  الحوكمة  الرشيدة في البلدية  محل الدراسة. درجة معرفة 
 عما إذا كان هناك تأثير للحوكمة الرشيدة على التسيير المحلي. الكشف 

 اإلداري، والتي نذكر من أهمها: التي تَمت ضمن حقل التطوير السابقةالدراسات  منتم االطالع على العديد 
  سايح جبور، صفية يخلف، بعنوان: الحوكمة ودورها في ترشيد النفقات الجماعات المحلية  عليدراسة

هدفت هذه  .2121، مجلة إضافات اقتصادية، 11، العدد12المجلد ، كاستراتيجية للحفاظ على المال العام
المحلية التي تضمن ترشيد إنفاق واستخدام المال العام والحفاظ  الماليةالدراسة إلى التعرف على آليات الحوكمة 
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عليه من أشكال الفساد المحلي على اعتبار عدم فعالية النفقات المحلية، اإلسراف في اإلنفاق العام، ضعف 
ادية الرقابة والفساد من أهم عوائق الوصول إلى تحقيق البرامج التنموية المحلية، تحسين األوضاع االقتص

 واالجتماعية للمجتمعات المحلية.
 دراسة -الحوكمة المحلية الرشيدة  كمدخل لرفع أداء  اإلدارة المحليةصاري،  رشيد شيداني،   اسماعيلراسة د

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  .2112، مجلة البحوث والدراسات التجارية، العدد الرابع، سبتمبر -حالة بلدية دبي
المالية المحلية التي تضمن ترشيد إنفاق واستخدام المال العام والحفاظ عليه من أشكال  على آليات الحوكمة

الفساد المحلي على اعتبار عدم فعالية النفقات المحلية، اإلسراف في اإلنفاق العام، ضعف الرقابة والفساد من 
صادية واالجتماعية للمجتمعات أهم عوائق الوصول إلى تحقيق البرامج التنموية المحلية، تحسين األوضاع االقت

 المحلية.
  آليات تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة .وتطوير إدارة الجماعات المحليةبسمة نزار، محمد بن سعيد ، دراسة ،

تهدف هذه الورقة البحثية لمعرفة مدى تطبيق بلدية  ،2112، جوان 13 العددمجلة الباحث للدراسات األكاديمية، 
رشيدة من خالل استعراض اإلطار العام لنظام الحوكمة في البلدية والمحاور التي يرتكز دبي لنظام الحوكمة ال

عليها، ومدى مساهمة ذلك في تفعيل األداء اإلداري لإلدارة المحلية، من ناحية تحقيق األهداف االستراتيجية 
ات تقرير الحوكمة لبلدية للبلدية وتقييم األداء المالي، مستعملين في ذلك المنهج الوصفي لوصف وتحليل معطي

 .2116دبي لسنة 
والوصول إلى أهدافها المحددة، تم معالجة هذه المداخلة من خالل التطرق   الدراسةلتحقيق الغرض من هذه 

 : العناصر التاليةإلى 
 اإلطار النظري للحوكمة الرشيدة. 
   التسيير المحلي.ماهية 
 الرشيدة على المستوى المحلي وأثرها على تطويره. الدراسة الميدانية لواقع الحوكمة.  
 

 :النظري للحوكمة الرشيدة راإلطا -0
كبيرة، باعتبارها تستأثر اهتمام الباحثين والسياسيين من القرن  أهميةالرشيدة ذا  الحوكمةيعتبر موضوع 

العشرين  وبداية القرن الواحد والعشرين، حيث يرتبط مفهومها بالدرجة األولى بقواعد العدالة والشفافية والمشاركة 
نية والفكرية واستثمار الموارد البشرية والمادية، االنفتاح على المجتمع المدني، احترام حقوق اإلنسان المد

   .11211استعمل هذا المصطلح ألل مرة من طرف البنك  الدولي عام والممتلكات الخاصة، كما 

 

                                                           
دراسة حالة المديرية -أثر تطبيق الحوكمة على تحسين األداء في المؤسسات الحكومية(، 2116)، الحايكنهى أحمد  1

 .11، ص امعة االفتراضية السورية، سورياالعامة للجمارك بسوريا، مذكرة ماجستير في إدارة األعمال، الج
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 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي، دراسة حالة بلدية خميس مليانة

 :الحوكمة  الرشيدة مفهوم -1.0
ال يوجد إجماع في األدبيات على تعريف موحد لمصطلح الحوكمة، فكل اقتصادي أو باحث أو هيئة تقدم 

 تعريفا كل حسب مجال اختصاصه.
يعرف البنك الدولي الحوكمة الرشيدة على أنها: الحالة التي من خاللها يتم إدارة الموارد االقتصادية  

 .1واالجتماعية للمجتمع بهدف التنمية
 

 يتضمن هذا التعريف:
 التي يتم من خاللها اختيار الحكومات وكذا مساءلتها ومراقبتها وتغييرها. العملية 
  بفعالية. إلدارة الموارد الحكومةقدرات 
  التي تحكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية. المؤسساتاحترام 
  أساس إلدامة البيئة للتنمية التي تتميز بالقوة والعدالة. الراشدالحكم 

كما تعرف بأنها: عملية قيادة وتوجيه شؤون منظمة ما، والتي تكون دولة، مجموعة دول، جهة، جماعة محلية، 
 .2مؤسسة عمومية أو خاصة، وذلك من خالل التنسيق، االستشارة المشاركة والشفافية في اتخاذ القرارات

إلدارة الشؤون على كافة المستويات  وتعرف أيضا على أنها: ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية، واإلدارية
حيث تضم اآلليات والعمليات والمؤسسات التي يَتمكن من خاللها األفراد والجماعات من التعبير عن مصالحهم، 

 . 3وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزام وتسوية خالفاتهم
الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة،  بناء على ما سبق يمكن تعريف الحوكمة الرشيدة على أنها  ذلك الحكم 

طارات إدارية ملتزمة بتطوير أفراد المجتمع   برضاهم  وعبر مشاركتهم في مختلف المجاالت السياسية  وا 
 حياتهم ورفاهيتهم. نوعيةواالقتصادية واالجتماعية، للمساهمة في تحسين 

 
 :الحوكمة الرشيدة مبادئ -1.8

 الرشيدة إلى مجموعة من المبادئ:  يستند مفهوم الحوكمة

                                                           
 .21، ص بية للتنمية اإلدارية،  القاهرةالحكمانية قضايا وتطبيقات، المنظمة العر (، 2113) زهير عبد الكريم الكايد،  1

.وتطوير إدارة الجماعات المحلية، مجلة  الرشيدةآليات تطبيق مبادئ الحوكمة  (، 2112) ،بسمة نزار، محمد بن سعيد 2
 .12، ص2112، جوان  13الباحث للدراسات األكاديمية، العدد 

في تحقيق التنمية المستدامة في الدول  الفساددور تطبيق الحوكمة ومكافحة (، 2112) ت فضيلة، قطوش بشرى، وجنحا 3
 .21، ص 2112العربية، مجلة البحوث االقتصادية والمالية، المجلد الخامس، العدد األول، جوان 
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جميع وسائل اإلعالم بطريقة علني، كما  عبرالالزمة تداولها وتعني توفر المعلومات  الشفافية والوضوح:
نعني بالشفافية والوضوح الصراحة والمواجهة والمكاشفة، بحيث يكون لدى العاملين القدرة بالتحدث بصراحة عن 

نما مواجهتها والعمل على حلها بروح الفريق  .1وجهات نظرهم وعدم تجنب المسائل الحساسة، وا 
وتتمثل في القدرة على  محاسبة المسؤولين على إدارتهم للموارد   رية:المساءلة والرقابة على األعمال اإلدا

العامة وعن المهام الموكلة إليهم وعن النتائج المتوصل إليها ضمن مسارهم الوظيفي، بهدف حماية األموال 
صرفهم لبعض المسؤولين نتيجة لتمن االنتهاكات التي تحث  الحدالعمومية من العبث الذي قد يطولها، وبالتالي 

  .2بطرق غير شرعية ما
: يعني مرجعية القانون وسيادته على الجميع، بدأ بالحفاظ على حقوق اإلنسان، وتنظيم االلتزام القانوني

 العالقات بين مؤسسات الدولة، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، واستقاللية القضاء.  
النظام قدرة األجهزة على تحويل الموارد إلى برامج ويعبر ذلك عن البعد الفني  ألسلوب الفعالية والكفاءة: 

 .3وخطط ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين وتعبر عن أولوياتهم
 

 :التسيير المحلي مفهوم -8
يعتبر التسيير المحلي الحلقة الوسيطة التي تربط بين الحكومة المركزية والمواطن، لذلك فهي تباشر  من خالل 

المخولة لها ببلوغ أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى  والصالحياتالمهام التي تقوم بها  
 المحلي.

 
 :التسيير المحلي تعريف -8.0

 تبعا لتعدد الباحثين، ومن أهم التعاريف ما يلي: المحليةتعددت تعارف التسيير المحلي أو اإلدارة 
وعرف كذلك  .4نقل سلطة إصدار قرارات  إلى مجالس  منتخبة من المعنيين يعرف التسيير المحلي بأَنه :

المستويات المحلية، حيث ترفق هذه السلطات بمجموعة من الموارد  إلىبأنه: تحويل أو نقل بعض السلطات 

                                                           
1 Graham.,Amos,B., and Plumotre,T., 2003, Principles for good governance in the  21 st 

century.Policy Brief,15(6), 1-6. 
2 Mulgan,R., 2000, An ever-expanding concept public Administration araeuviewm 78(3), 

555-573. 
الجماعات المحلية كإستراتيجية للحفاظ  نفقاتالحوكمة ودورها في ترشيد  (، 2111) علي سايح جبور، صفية يخلف، 3

  .51، ص 11، العدد12دية، المجلد على المال العام، مجلة إضافات اقتصا

 .10، ص والتوزيع، عمان  للنشراإلدارة المحلية، دار وائل (، 2111) أيمن عودة المعاني،  4
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، بحيث يتم توزيع الوظيفة اإلداري. كما عرف على أَنه: أسلوب من أساليب التنظيم 1بهدف إنجاح التنمية المحلية
   .2اإلدارية بين الحكومة وهيئات أخرى محلية تباشر وظيفتها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية

 بأنه توزيع للوظيفة اإلدارية فيما بين الحكومة المركزية وبين المحليعلى ما سبق يمكن تعريف التسيير  بناء
 .المركزيةالحكومة الهيئات المحلية المنتخبة تعمل تحت رقابة 

 
 التسيير المحلي خصائص -88.

    :3بالخصائص التالية  المحلييتميز التسيير 
 القدرة على وضع استراتيجيات طويلة المدى  للعمل، 
 على أهمية إيجاد نظام إيجابي للحوافز المادية والمعنوية، يعتمد على توظيف الدوافع والمالئمة  التأكيد

 ،الكافية من أجل توجيه الجهود وفقا لمقتضيات التنمية
 العمل الجاد  إلنتاج ذهنية تسمح باستيعاب فلسفة التنمية من طرف أفراد المجتمع، 
 قنية تسمح بتنمية القدرة الذاتية على استيعاب المعرفة والقيام المساهمة في بناء قاعدة وطنية للعلم والت

 باستنباط النظم واألساليب والتقنيات المالئمة.
 
 :تجسيد الحوكمة الرشيد لتطوير التسيير المحلي آليات -8.3

بمختلف أبعادها، ومن أهم آليات تجسيد  والتنميةتساهم الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي بتحقيق النمو 
 :  4الحوكمة الرشيدة  لتطوير التسيير المحلي ما يلي

خالل التسيير المحلي على  منيستند اعتماد السلطات المركزية لنظام الالمركزية : تقوية وتوسيع الالمركزية
حرية اتخاذ القرار السياسي، واستجابة إلى تنظيم االتساع الجغرافي للدولة، كما يفترض أن تكون موارد الجماعات 

 -المحلية مستقلة لضمان تحقيق أهدافها التنموية.
من المواطن،  أو السلطة بصفة عامة اإلدارة: ونقص بذلك تقريب مشاركة المواطن في تسيير شؤنه المحلية

 من أجل تحقيق لرفاهية المواطن  للوصول إلى الرضا العام ومن ثمة استقرار  النظام السياسي.

                                                           
دراسة حالة -خل لرفع أداء  اإلدارة المحليةالحوكمة المحلية الرشيدة  كمد (، 2112) اسماعيل  صاري،  رشيد شيداني، 1

 .111، ص 2112 سبتمبر، مجلة البحوث والدراسات التجارية، العدد الرابع، -بلدية دبي

، ص ، بيروت13باعة والنشر ، الطبعة اإلدارة العامة والتنظيم اإلداري، دار النهضة العربية للط(، 1111) ،فوزي حبيش 2
332. 

دراسة تطبيقية لميزانية بلدية -ميزانية الجماعات المحلية تمويلالضرائب المحلية ودورها في  (،2112) عبد القادر لمير، 3
 .33ص  ،2113/2112أدرار، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ، جامعة وهران، 

 .111 و 112اسماعيل  صاري،  رشيد شيداني، مرجع سابق، ص  4



                                                                                                                                    
 سارة مقراب، معمر غداوية

 

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 

 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي، دراسة حالة بلدية خميس مليانة

الحديثة في التسيير تسمح بالمحافظة  التقنيات: إن إدخال اعتماد التكنولوجيا ت الحديثة لإلعالم واالتصال
عد الشفافية والمحاسبة وفتح قنوات االتصال على الموارد المتاحة وترشيد إنفاقها، باإلضافة إلى إرساء قوا

 .المشاركة وحل مشكل عجز الميزانيةو 
 

 :واقع ممارسة الحوكمة الرشيدة في التسيير المحلي وتطويره -3
 
 :الميدانية الدراسة منهجية -3.0

من القواعد واألنظمة  للقيام بأي دراسة ميدانية وبغية الوصول إلى نتائج علمية، وجب االستعانة بمجموعة
  جمع البيانات الالزمة التي تساعد على حل المشكلة محل الدراسة.العامة، و 

 
 وعينة الدراسة: مجتمع 3.0.0

في العاملين اإلداريين، وقد تم اختيار عينة تتمثل عينة الدراسة و ، -عين الدفلى–بلدية خميس خصت الدراسة 
استمارة  36، لكن لم يتم استرجاع سوى استمارة 50عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، وفي هذا اإلطار تم توزيع 

 .صالحة إلجراء الدراسة

 الدراسة: أداة 3.0.8
االستبيان على عدد من األسئلة تم تطبيق أداة االستبيان من أجل الحصول على بيانات، وقد شملت قائمة 

ويتكون االستبيان من رسالة تعريفية وتحفيزية، حيث  ا من أجل اختبار فرضيات الدراسة،يكمل بعضها بعض
 حاولنا من خاللها توضيح طبيعة الدراسة للمستقصين، باإلضافة إلى محورين أساسين هما:

: اشتمل على أسئلة خصصت لقياس مدى ممارسة مبادئ الحوكمة الرشيدة في البلدية محل المحور األول
 عبارة تتوزع على مبادئ الحوكمة الرشيدة.   21الدراسة، حيث يشمل على 

  عبارات.11، حيث يشمل على لتطوير التسيير  الرشيدةالحوكمة  تجسيدآليات : خاص بالمحور الثاني
اختبار الفرضيات تم اللجوء إلى تفريغ إجابات أفراد عينة الدراسة وفق مقياس ولغرض التحليل اإلحصائي و 

 نموذج الدراسة. 11يبين الشكل رقم  .ليكرت الثالثي
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 سارة مقراب، معمر غداوية

 

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 

 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي، دراسة حالة بلدية خميس مليانة

 (: نموذج الدراسة المقترح11الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spss النتائج المستخرجة من برنامجعلى  باالعتماد ثينالباحمن إعداد المصدر: 
 

 :ثبات عبارات االستبيان 3.0.3
على أنه االتساق في نتائج األداة، كما يقصد به إمكانية الحصول على نفس النتائج فيما لو تم  الثباتيعرف 

الذي يشار إليه  ألفا كرونباخومن أشهر مقاييس الثبات نجد مقياس  تطبيق األداة في نفس الظروف والشروط،
الداخلي، فهو يستخدم في حالة وجود أكثر من بديلين لإلجابة، وهذا لمعالجة عبارات االستبيان  االتساقبمقياس 

 والتأكد من ثباتها.
 

 (: معامل ثبات )كرونباخ ألفا( االستبيان11الجدول رقم )
كرونباخ ألفا(معامل االتساق الداخلي ) عدد العبارات محاور االستبيان  
 1.122 21 المحور  األول
 0.981 10 المحور الثاني
 0.993 30 االستبيان ككل

 spss النتائج المستخرجة من برنامجعلى  باالعتماد ثينالباحمن إعداد المصدر: 
 

( وهي قيم تفوق 0.981، 0.988يتضح من الجدول أعاله بأن معامل الثبات للمحورين قد بلغتا على التوالي )
أن أداة القياس وهذا يدل على ( 0.993فقد بلغت قيمته ) ، أما معامل الثبات لالستبيان ككل1وقريبة من  0.60

 المتغير المستقل المتغير التابع

 المحليتطوير التسيير  

 -الالمركزية وتوسيعتقوية 

مشاركة املواطن في تسيير -

 المحليةشؤنه 

ت التكنولوجيااعتماد  -

 الحديثة  لإلعالم  واالتصال

 مبادئ الحوكمة الرشيدة
 والوضوحالشفافية -
على  والرقابةالمساءلة  -

 اإلداريةاألعمال 
 االلتزام القانوني-
 الكفاءة والفعالية -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    
 سارة مقراب، معمر غداوية

 

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 

 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي، دراسة حالة بلدية خميس مليانة

( من الحصول على نفس النتائج في حالة %99.3تتمتع بدرجة عالية من الثبات، مما يعني  أننا متأكدون بنسبة )
   دراسة.إعادة توزيع أداة الدراسة على نفس مجتمع ال

 
 :تحليل البيانات عرض النتائج -3.8

معامل االرتباط األداة اإلحصائية المناسبة لتحديد طبيعة العالقة بين المتغير المستقل للدراسة والمتغير يعتبر 
 التابع، كما توضح نماذج االنحدار الخطي مدى تأّثر التسيير المحلي بمبادئ الحوكمة الرشيدة.

 
 :العالقة بين الحوكمة الرشيدة المحلية وتطوير التسيير المحلي للمؤسسة محل الدراسة تحليل 3.8.0

الختبار الفرضية األولى والتي جاءت على النحو التالي: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوكمة 
 الرشيدة المحلية  وتطوير التسيير المحلي للمؤسسة محل الدراسة. 

 بين المتغيرين المستقل والتابع وجدول التالي يبين ذلك. تم حساب معامل االرتباط
 

 (: معامل االرتباط بين متغيرين الدراسة12الجدول رقم )
 حجم العينة مستوى الداللة معامل االرتباط
1.112 1.111 36 

 spss النتائج المستخرجة من برنامجعلى  باالعتماد ثينالباحمن إعداد المصدر: 
 

، وهذا ما 1.15ومستوى الداللة أقل من  1.112أعاله أن قيمة معامل االرتباط تقدر بـــ  الجدوليتضح من 
الحوكمة الرشيدة المحلية وتطوير التسيير المحلي للمؤسسة محل يدل على وجود عالقة ارتباط طردية قوية بين 

 ، وبهذا يتم إثبات الفرضية األولى.الدراسة
 
 :اتجاه استجابات أفراد العينة لمبادئ الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي دراسة 3.8.8

 .الدراسة لمبادئ الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي عينة أفراددرجة استجابة  أدناهتَبين الجداول 
 

 : استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات مبدأ الشفافية  والوضوح 13الجدول رقم 

الموافقة درجة العبارات  

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

رجة
د

ابة 
إلج

ا
 غير موافق محايد موافق 

 محايد 0.961 2.14 14 03 19 1
 محايد 0.922 2.06 1612 02 18 2
 محايد 0.920 1.81 19 05 12 3



                                                                                                                                    
 سارة مقراب، معمر غداوية

 

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 

 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي، دراسة حالة بلدية خميس مليانة

 محايد 1.202 2.08 12 09 15 2
 موافق 0.894 2.33 10 04 22 5

 محايد 0.869 2.08 جميع العبارات

 spss النتائج المستخرجة من برنامجعلى  باالعتماد ثينالباحمن إعداد المصدر: 
 

 2.12( بأن المتوسط الحسابي لعبارات مبدأ الشفافية والوضوح بشكل عام يساوي 3يتضح من الجدول رقم )
فهذه النتيجة تعني أن أغلب العاملين  ،وهذا يعني أن هناك محايدة من قبل أفراد العينة على عبارات هذا المجال

 .في البلدية محل الدراسة يفضلون الموقف المحايد ألسباب ما
 

 : استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات  مبدأ  المساءلة والرقابة على األعمال اإلدارية 2الجدول رقم 

 درجة الموافقة العبارات

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

رجة
د

ابة 
إلج

ا
 غير موافق محايد موافق 

 موافق 0.806 2.56 07 02 27 6
 موافق 0.926 2.00 15 06 15 0
 محايد 0.971 1.97 17 03 16 2
 موافق 0.732 2.58 05 05 26 1

 موافق 0.768 2.37 جميع العبارات

 spss النتائج المستخرجة من برنامجعلى  باالعتماد ثينالباحمن إعداد المصدر: 
 

( بأن المتوسط الحسابي لعبارات مبدأ المساءلة والرقابة على األعمال اإلدارية  2يتضح من الجدول رقم )
من قبل أفراد العينة على عبارات هذا المبدأ، وتعزو الباحثة  ةوهذا يعني أن هناك موافق  2.32 بشكل عام يساوي
 الرقابي. أن البلدية فعال بحاجة إلى تحسين النظام هذه النتيجة إلى 

 
 : استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات لمبدأ  االلتزام القانوني 5الجدول رقم 

 درجة الموافقة العبارات

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

رجة
د

ابة 
إلج

ا
 غير موافق محايد موافق 

 موافق 0.845 2.50 08 02 26 11
 موافق 0.756 2.67 06 00 30 11
 موافق 1.262 2.33 09 06 21 12
 موافق 0.862 2.33 09 06 21 13



                                                                                                                                    
 سارة مقراب، معمر غداوية

 

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 

 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي، دراسة حالة بلدية خميس مليانة

 موافق 1.282 2.33 08 08 20 07
 محايد 1.103 2.06 17 00 19 15

 موافق 1.021 2.37 جميع العبارات

 spss باالعتماد على النتائج المستخرجة من برنامج ثينالمصدر: من إعداد الباح
 

وهذا يعني  3.01( بأن المتوسط الحسابي لعبارات مبدأ المسألة  بشكل عام يساوي5يتضح من الجدول رقم )
أن البلدية محل  كونلأن هناك موافق من قبل أفراد العينة على عبارات هذا المبدأ، يمكن إرجاع هذه النتيجة 

لعاملين  بالبلدية بتطبيق القوانين في سلوكياتهم الدراسة على قوانين كافية منظمة تهتم بتنظيم العمل، كما  يلتزم ا
 وعملهم.
 

 : استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات مبدأ الكفاءة والفعالية6الجدول رقم 

 درجة الموافقة العبارات

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

رجة
د

ابة 
إلج

ا
 غير موافق محايد موافق 

 محايد 0.989 2.22 14 00 22 16
 محايد 0.849 2.28 09 08 11 17
 محايد 0.919 2.11 13 06 10 18
 محايد 0.845 2.03 12 11 13 19
 محايد 0.950 1.89 18 04 14 20

 محايد 0.861 2.11 جميع العبارات

 spss النتائج المستخرجة من برنامجعلى  باالعتماد ثينالباحمن إعداد المصدر: 
 

وهذا  2.11( بأن المتوسط الحسابي لعبارات مبدأ الكفاءة والفعالية بشكل عام يساوي6) يتضح من الجدول رقم
نجاح  البلدية مرهون  يعني أن هناك حياد  من قبل أفراد العينة على عبارات هذا المبدأ، وتعزوا الباحثة ذلك ألن 

حقيق الكفاءة  من خالل إشراك العاملين  ، وبما أن الهيكل التنظيمي للبلدية  ال يساهم  في تالعاملينبفعالية أداء 
 في عملية التسيير وعليه ال يتم تحقيق الكفاءة والفعالية في التسيير المحلي.

 
 :اتجاه استجابات أفراد العينة آليات تجسيد الحوكمة الرشيدة لتطوير التسيير المحلي دراسة -3.3

  يبَين الجدول أدناه درجة استجابة أفراد عينة الدراسة آلليات تجسيد الحوكمة الرشيدة لتطوير التسيير المحلي.
 .االستجابةأدناه درجة  الجداولتَبين 
 



                                                                                                                                    
 سارة مقراب، معمر غداوية

 

  19             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 

 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي، دراسة حالة بلدية خميس مليانة

 : استجابات أفراد عينة الدراسة آللية  تقوية وتوسيع الالمركزية لتطوير التسيير المحلي0الجدول رقم 

 الموافقة درجة العبارات

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

رجة
د

ابة 
إلج

ا
 غير موافق محايد موافق 

 موافق 0.806 2.42 07 07 22 21
 موافق 1.001 2.42 06 09 21 22
 محايد 0.849 2.28 09 08 19 23

 موافق 0.788 8.30 جميع العبارات

 spss المستخرجة من برنامجالنتائج على  باالعتماد ينالباحثمن إعداد المصدر: 
 

تقوية وتوسيع الالمركزية لتطوير التسيير  دأمب( بأن المتوسط الحسابي لعبارات 7يتضح من الجدول رقم )
، وتعزو هذ المبدأ من قبل أفراد العينة على عبارات ةوهذا يعني أن هناك موافق 2.30يساويالمحلي بشكل عام 

يستند نظام تسييرها على حرية اتخاذ  القرار السياسي  على   أن البلدية محل الدراسة  الباحثة هذه النتيجة إلى 
 المحلي. المستوى
 

 مشاركة في تسيير شؤونه المحلية لتطوير التسيير المحليال: استجابات أفراد العينة آللية  12الجدول رقم 

 درجة الموافقة العبارات

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

رجة
د

ابة 
إلج

ا
 غير موافق محايد موافق 

 محايد 0.878 1.97 14 09 13 22
 محايد 1.121 2.17 13 04 19 25
 محايد 0.914 2.28 11 04 21 26
 موافق 2.22 2.50 07 04 25 20

 محايد 0.835 2.23 جميع العبارات

 spss برنامجالنتائج المستخرجة من على  باالعتماد ثينالباحمن إعداد المصدر: 
 

 مشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية مبدأ( بأن المتوسط الحسابي لعبارات 2يتضح من الجدول رقم )
وهذا يعني أن هناك حياد من قبل أفراد العينة على عبارات هذه  2.23بشكل عام يساوي يلتطوير التسيير المحل

يصال ندائه. نظام التسيير بالبلدية محل الدراسة أنإلى اآللية، وتعزوا الباحثة ذلك   ال يسمح للمواطن بالمشاركة وا 
  
 
 



                                                                                                                                    
 سارة مقراب، معمر غداوية

 

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 

 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي، دراسة حالة بلدية خميس مليانة

 إلعالم واالتصال لتطوير التسيير المحلياالتكنولوجيا  عتمادالة أفراد العينة اب: استج11الجدول رقم 

 درجة الموافقة العبارات

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

رجة
د

ابة 
إلج

ا
 غير موافق محايد موافق 

 موافق 0.843 2.22 08 04 22 22
 محايد 0.941 2.13 15 05 16 21
 محايد 0.762 1.62 19 11 06 31

 محايد 0.767 2.03 جميع العبارات

 spss النتائج المستخرجة من برنامجعلى  باالعتماد ثينالباحمن إعداد المصدر: 
 

وهذا  2.13لعبارات مبدأ الكفاءة والفعالية بشكل عام يساوي الحسابي( بأن المتوسط 1يتضح من الجدول رقم )
مواكب ت البلدية  ، وتعزوا الباحثة ذلك إلى عدم المبدأهذا يعني أن هناك حياد من قبل أفراد العينة  على عبارات 

 الميزانية.محل الدراسة ألنماط وتقنيات  التسيير الحديثة في التسيير واالعالم  لحل مشكل  عجز 
من وجهة نظر األفراد العاملين لديها، لمبدأ   الدراسةوجود ممارسة للحوكمة الرشيدة في المؤسسة محل 

بالنسبة لمبدأي الشفافية والوضوح، الكفاءة  أماالمساءلة والرقابة على األعمال اإلدارية،  مبدأ االلتزام القانوني، 
لدراسة، حيث أنهم لم يحسموا ايجابيتهم، وبهذا تم نفي الفرضية والفعالية  فهناك حياد من طرف أفراد عينة ا

 الثانية.

 

 :في تطوير التسيير المحلي للمؤسسة محل الدراسة الرشيدة أثر الحوكمة -3.7
والتي جاءت على النحو التالي: يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ  ،لثةختبار الفرضية الثاال

 الرشيدة في تطوير التسيير المحلي للمؤسسة محل الدراسة.  الحوكمة
 . ناه نتائج تحليل االنحدار البسيطيبَين الجدول أد

 
 تطوير التسيير المحلي على(: نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة 12الجدول )

التحديد  معامل الثابت βمعامل االنحدار  المتغير المستقل R2 مستوى الداللة 

 1.111 1.120 1.102 0.166 مبادئ الحوكمة الرشيدة

 spss النتائج المستخرجة من برنامجعلى  باالعتماد ثينالباحمن إعداد المصدر: 
 

لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي للبلدية محل يوجد تأثيرا ذو داللة إحصائية 
أي   1.120، كما أن قيمة معامل التحديد بلغت 1.1111المعنوية الذي يبلغ  مستوىوذاك استنادا إلى ،  الدراسة
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والباقي تفسره متغيرات أخرى، وبهذا نكون  ℅12.0في تطوير التسيير المحلي بنسبة  تساهمالحوكمة الرشيدة أن 
لتطبيق يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية على النحو التالي:  جاءتتوصلنا إلى إثبات الفرضية الثالثة التي 

 مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي للمؤسسة محل الدراسة.
 

 

 :خاتمة -7
حاولنا من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن إشكالية الدراسة والتساؤالت الفرعية التي تمحورت حول مدى تطبيق 

المساءلة والرقابة على األعمال الرشيدة  والمتمثلة في: الشفافية والوضوح،  البلدية محل الدراسة لمبادئ الحوكمة
 ، الكفاءة والفعالية.يااللتزام القانون ،اإلدارية

ماهية حوكمة الحوكمة الرشيدة، ومفهوم التسيير ولتحقيق ذلك تم معالجة هذه الدراسة من خالل التطرق إلى 
دراسة ميدانية لواقع الحوكمة الرشيدة المحلية ودورها في تطوير التسيير المحلي  في  إلى التطرقكما تم ، المحلي

 الختبار فرضيات الدراسة.  المؤسسة محل الدراسة
 إلى مجموعة من النتائج يمكن سردها فيما يلي: الدراسةخلصت هذه  
ي، مالي، اجتماعي وسياسي، فلسفية جديدة للتغيير لها مضمون اقتصاد رؤيةالرشيدة  الحوكمةعتبر مقاربة ت

   باعتبارها المنهج األكثر نجاعة. 
وجود ممارسة للحوكمة الرشيدة في المؤسسة محل الدراسة  من وجهة نظر األفراد العاملين لديها، لمبدأ 

لكفاءة المساءلة والرقابة على األعمال اإلدارية،  مبدأ االلتزام القانوني، أما بالنسبة لمبدأي الشفافية والوضوح، ا
والفعالية  فهناك حياد من طرف أفراد عينة الدراسة، حيث أنهم لم يحسموا ايجابيتهم ، نظرا  لعدم وضوح نظام  

 ممارسة جزئية لمبادئ الحوكمة الرشيدة بالبلدية محل الدراسة.  وجودالذي يدل على  األمرالبلدية حسب نظرهم ، 
الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي للبلدية محل لتطبيق مبادئ يوجد تأثيرا ذو داللة إحصائية 

أي  1.120، كما أن قيمة معامل التحديد بلغت 1.1111وذاك استنادا إلى مستوى المعنوية الذي يبلغ ،  الدراسة
 . ℅12.0تساهم في تطوير التسيير المحلي بنسبة الحوكمة الرشيدة أن 

  التوصيات التالية:إليها  يمكن تقديم  المتوصل النتائجفي ضوء 
  ضـرورة تطــوير وتعزيــز ممارسـة مبــادئ الحوكمــة الرشـيدة مــن طــرف المؤسسـات المحليــة، وذلــك مـن خــالل دعــم

الرشــيدة  والتعريــف بمبادئهــا واليــات تنفيــذها مــن  مــن قبــل المســؤولين، ونشــر ثقافــة الحوكمــة االتجــاهتطبيــق هــذا 
 ،خالل البرامج التدريبية للعاملين بإدارات في هذا المجال

  التنظيمية لإلدارات المحلية  الستصعاب االتجاهات اإلدارية الحديثـة بمـا فيهـا الحوكمـة الرشـيدة،  الهياكلتطوير
دارة أزماتها المختلفة  ،وذلك لضمان تطوير تسييرها وا 

 كمعيار من معايير تقييم أداء إدارات المحلية من قبل القائمين الشفافية ممارسةعتماد ا، 
  ومكافحة بإدارات المحلية المساءلةإقرار لجان، 
  مزيد من الدراسات في هذا المجال. إجراءالحث على 
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 أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحلي، دراسة حالة بلدية خميس مليانة

 مالحق:
 استمارة استبيان

السالم عليكم  :أخينا الفاضل/ اختنا الفاضلة  

يسرنا أن نقدم لسيادتكم هذه االستبانة التي صممت للحصول على بعض البيانات الالزمة التي نقوم بإعدادها       
دراسة –:" أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في تطوير التسيير المحليفي إطار التحضير لورقة بحثية بعنوان

ة على كل األسئلة بكل دقة وموضوعية، علما أن نأمل منكم اإلجاب،--عين الدفلى–حالة بلدية خميس مليانة 
 اإلجابات ستكون موضع السرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

 تعاون.الوفي األخير تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام وشكرا على 

 

 الرشيدة  األول: واقع تطبيق مبادئ الحوكمة المحور
 في الخانة المناسبة  xضع عالمة 

 غ موافق محايد موافق  الشفافية والوضوح  
تعتبر النزاهة واجبة في أداء العمل   -0     
يوجد نظام واضح  وشفاف يوفر معلومات عن إيرادات ونفقات البلدية  -8     
تتخذ القرارات بوضوح وشفافية -3     
توجد نزاهة في عرض القوائم المالية   -2     
يحرص المسير في إدالء   المعلومات بأمانة وموضوعية للمسيريين   -5     

 المساءلة والرقابة على األعمال اإلدارية
تخضع البلدية إلى الرقابة الخارجية على أعمالها-0     
توحد آلية لمساءلة  أطراف العمل بالبلدية-0     
لمعاقبة المتهمين بالفساد اإلداري  تلتزم البلدية بتقديم تقارير  واضحة للجهات العليا-2     
تحتاج البلدية إلى تحسين النظام الرقابي المعتمد  -2     

 االلتزام القانوني
تتوافر البلدية على قوانين كافية منظمة تهتم بتنظيم العمل   -11     
يعتبر القانون الموجه لسير األعمال  واجب  -00     
تخضع البلدية إلى سياسات إصالحية تطبق وفق القانون-08     
يعمل مجلس اإلدارة  للبلدية على حماية  حقوق العامل وفق القانون-13     
يحدد القانون  طرق تدخل الشركاء  في سير عمل البلدية -12     
يلتزم العاملين  بالبلدية بتطبيق القوانين في سلوكياتهم وعملهم-07     
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والفعالية الكفاءة  
نجاح البلدية مرهون  بفعالية أداء العاملين -16     

تستند  البلدية على الرشادة   في تنفيذ المهام- 17    
تقدم اإلدارة اقتراحات من أجل تحقيق الكفاءة في أداء األعمال -12     
تقوم البلدية  بتنسيق أنشطتها وبرامجها  مع الشركاء المحليين   -11     
يساهم تفاعل الهيكل التنظيمي في تحقيق الكفاءة  من خالل إشراك العاملين  في  -21

 عملية التسيير
   

 

 الثاني:  آليات تجسيد الحوكمة الرشيدة لتطوير التسيير المحلي رالمحو 
 في الخانة المناسبة  xضع عالمة 

 غ موافق محايد موافق تقوية وتوسيع الالمركزية
التسيير  على حرية اتخاذ  القرار السياسي  على المستوى المحلييستند نظام   -21     
تتمتع الموارد المحلية باالستقاللية لضمان تحقيق أهدافها التنموية   -22     
يستجيب نظام التسيير إلى تنظيم االتساع الجغرافي للدولة-23     

 مشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية
يصال ندائه إلى نظام التسيير   -22 يسمح  نظام التسيير  للمواطن بالمشاركة وا      
يعمل نظام التسيير على تقريب اإلدارة أو السلطة بصفة عامة من المواطن -25     
يسعى نظام التسيير إلى تحقيق الرفاهية للمواطن   -26     
النظام السياسييسعى نظام التسيير  بصفة عامة إلى استقرار -20     

 اعتماد التكنولوجيا ت الحديثة  لإلعالم  واالتصال
تواكب أنماط التسيير التقنيات الحديثة في التسيير  واالعالم   -22     
يحقق نظام التسيير المعتمد على التقنيات الحديثة  الربح  في المشاريع التنموية -21     
الميزانية   الحلول المناسبة لمشكل عجزيجاد يعمل نظام التسيير على إ -31     

 spss  مخرجات
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the Estimate 
1 .994a .987 .987 .08947 

a. Predictors: (Constant), x  
 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) .078 .044  1.770 .086 
x .966 .019 .994 51.533 .000 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) .078 .044  1.770 .086 
x .966 .019 .994 51.533 .000 

a. Dependent Variable: y     
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.981 10 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.993 30 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.988 20 

 
Statistics 

  x1 x2 x3 x4 x5 
N Valid 36 36 36 36 36 

Mean 2.14 2.06 1.81 2.08 2.33 
Std. Deviation .961 .984 .920 .874 .894 

 
Statistics 

  x6 x7 x8 x9 x10 xx1 xx2 
N Valid 36 36 36 36 36 36 36 

Mean 2.56 2.00 1.97 2.58 2.50 2.0833 2.3378 
Std. Deviation .809 .926 .971 .732 .845 .86899 .76246 

 
Statistics 

  x11 x12 x13 x14 x15 xx3 
N Valid 36 36 36 36 36 36 

Mean 2.67 2.33 2.33 2.33 2.06 2.3704 
Std. Deviation .756 .862 .862 .828 1.013 .79093 
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Statistics 

  x16 x17 x18 x19 x20 
N Valid 36 36 36 36 36 

Mean 2.22 2.28 2.11 2.03 1.89 
Std. Deviation .989 .849 .919 .845 .950 

 
Statistics 

  y1 y2 y3 xx4 yy1 
N Valid 36 36 36 36 36 

Mean 2.42 2.42 2.28 2.1056 2.3704 
Std. Deviation .806 .770 .849 .86121 .78792 

 
Statistics 

  y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 yy2 yy3 
N Valid 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Mean 1.97 2.17 2.28 2.50 2.44 2.03 1.64 2.2292 2.0370 
Std. 

Deviation 
.878 .941 .914 .811 .843 .941 .762 .83533 .76751 

 



 

 

 المطلق على المصدر الجبائي كإيراد مالي للجماعات المحلية في الجزائرخاطر االرتكاز م
Risks Of Absolute Dependence On The Tax Source As Financial Revenue For 

Local Communities  
 

 
 

 8فاطمة الزهرة قسول ،1فتيحة ملياني

 miliani_fatiha@yahoo.fr(، الجزائر)بونعامة خميس مليانة  الجيالليجامعة 1
 f.kassoul@univ-dbkm.dz(، الجزائر)جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 2

 
 

  :ملخص

المطلق على المصدر الجبائي كإيراد مالي للجماعات المحلية في الجزائر،  يهدف بحثنا إلى إبراز مخاطر اإلرتكاز
فالمتتبع للواقع المالي لهذه الجماعات، يالحظ هيمنة المصادر الجبائية على مجموع الموارد المالية للبلديات، فاإلستناد 

تحليل هذه اإلشكالية وتقديم بعض على الموارد الجبائية يمثل إشكاال كبيرا، ولهذا حاولنا  للبلدياتالشبه المطلق 
 .التوصيات، سعيا منا إلثراء هذا المجال بمزيد من الشرح والتفسير وفهم الظاهرة ألجل إتخاذ القرار الصائب

 .الجماعات المحلية، الالمركزية اإلدارية، الموارد المالية للجماعات المحلية، النظام الجبائي :يةالكلمات المفتاح
 C49 :JEL ،H11 ،H79تصنيف

 

Abstract:  
The objective of our research is to highlight the risks of the absolute dependence on the 

source of taxation as financial income of the local communities in Algeria. Following the 
financial reality of these groups, the predominance of tax resources on the total of municipal 
financial resources is evident. The reliance of municipalities on fiscal resources is a major 
problem, Some of the recommendations, in an attempt to enrich this field with more 
explanation, interpretation and understanding of the phenomenon in order to make a decision. 
Keywords: Local Communities, Administrative Decentralization, Financial Revenue For Local 
Communities, Tax System.  
JEL Classification Codes: E62, E63, H3. 
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 :تمهيد

، حيث تتولى اإلدارة المحلية مهمة الداخليإن نظم اإلدارة المحلية أصبحت تحتل مركزا هاما في نظام الحكم 
اليتجزء من تلك التنمية القومية الشاملة، حيث تعتبر بمثابة قناة تنقل تعتبر جزء  والتي ،تحقيق التنمية المحلية

مشكالت المجتمع مع حاجاته من جانب وتعيد إلى هذا المجتمع حل هذه المشكالت والوفاء بالحاجات من جانب 
 آخر.

ومتنوعة، من رفقت مهامها بمصادر تمويل مختلفة أومن أجل أن تقوم الجماعات المحلية بدورها المذكور سالفا، 
ورسوم مباشرة وغير مباشرة....الخ، ومصادر مالية غير جبائية كاإلعانات الحكومية  كضرائب جبائيةمصادر مالية 

والقروض.. الخ، إال أن متتبع الواقع المالي لهذه الجماعات يالحظ هيمنة المصادر الجبائية على مجموع الموارد 
برازه من المالية للبلديات، حيث أن االستنادلشبه ا لمطلق على الموارد الجبائية يمثل إشكاال كبير، حاولنا تحليله وا 

 خالل طرح التساؤل اآلتي:
 مالي للجماعات المحلية في الجزائر؟ كإيرادفيما تتمثل مخاطر االرتكاز المطلق على المصدر الجبائي 

 أكثر بموضوع الدراسة نطرح األسئلة الفرعية التالية: اإلحاطةمن أجل 
 ،؟ هي ما فيما تتمثل أهم الموارد المالية للجماعات المحلية؟ 
  هل يمكن أن يشكل االعتماد المطلق على مورد مالي واحد خطرا على الجماعات المحلية أم يعتبر مورد

 أساسي دائم؟.
 :الفرضية

 المطروحة سابقا نطرح الفرضية التالية: األسئلةعلى  اإلجابةلغرض 
 أهم مورد مالي للجماعات المحلية تعتبر المصادر الجبائية. 

 أهداف الدراسة:
 إلى: الدراسةنسعى من خالل 

 ،توضيح مفهوم الجماعات المحلية 
 ،تسليط الضوء على الموارد المالية للجماعات المحلية 
 ،تبيان أثر االعتماد على مورد مالي واحد للجماعات المحلية 
 .توضيح اإلجراءات الموجهة لتحسين الموارد المالية والتسيير الميزانياتي للجماعات المحلية 

 الدراسة: منهجية
ى المنهج الوصفي من أجل اإلحاطة أكثر بالموضوع، كما تمت االستعانة بالمنهج لعفي هذا البحث  تم االعتماد

 الجزائر.التحليلي عند الوقوف عند أسباب عجز ميزانيات البلديات في 
 األدوات المستخدمة:

 البيانات وتحليلها. جمعوالقوانين ، باإلضافة إلى اإلنترنت من أجل  بالكتبتمت االستعانة 
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 :المفاهيمي للجماعات المحلية راإلطا -0

 :اإلدارة المحلية وأهميتها مفهوم -1.0
 مفهوم اإلدارة المحلية: -0.0.0

تعتمد اإلدارة  محلي ذو نفع عام وتزداد أهميتها كلما اقتربت من المواطن، كما نظام اإلدارة المحلية هو إدارة مرفق
حيث أن نظم اإلدارة المحلية أصبحت تحتل مركزا 1الحسن التسييرالمحلية على أسس ومقومات تدعمها وتلهمها سبل 

العالم، فتتولى اإلدارة واجتماعي وسياسي تطبقه أي دولة من دول  اقتصاديهاما في نظام الحكم الداخلي ألي نظام 
المحلية مهمة تحقيق التنمية المحلية، والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من تلك التنمية القومية الشاملة، وهذه المهمة هي 

 .2الهدف النهائي من قيام نظام اإلدارة المحلية في أي دولة من الدول التي تطبقه
 

 :يهاأهمية اإلدارة المحلية وأسباب اإلعتماد عل -8.0.0
 3إن أهمية اإلدارة المحلية تظهر من خالل أسباب االعتماد عليها، والمتمثلة في اآلتي:

أصبحت حاليا مهام الدولة تعتني بالمسائل االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها، هذا التنوع  تزايد مهام الدولة:
في النشاط والتعدد في المهام فرض إنشاء هياكل لمساعدة الدولة في الدور المنوط بها والمتمثلة في اإلدارة المحلية) 

يجدي نفعا مع تطور عدد البلديات وتزايد المشاريع  الجماعات المحلية(، حيث أصبح العمل بالمركزية اإلدارية ال
الدول نحو التوسع في تقسيم السلطات واالختصاصات في  منالتنموية والمنشآت القاعدية، وهكذا اتجهت الكثير 

مجال الدولة بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية، وتوسعت الدول في هذا االتجاه إلى الحد الذي أصبحت معه 
 اليوم هي مشكلة اختيار أفضل أساليب التنظيم اإلداري التي تؤدي بها الدولة اختصاصاتها المختلفة. مشكلة 

اقتراب اإلدارة المحلية من المواطنين ميزة ال تتوافر لقطاع آخر من قطاعات  التفاوت فيما بين أجزاء إقليم الدولة:
المحلية، حيث أن اختالف األقاليم من الناحية الدولة مما يجعلها أقدر على إدراك طبيعة الظروف والحاجات 

الجغرافية، فعلى سبيل المثال يوجد مناطق ساحلية ومناطق قريبة من العاصمة ومناطق بعيدة عنها ومناطق تزخر 
باألماكن السياحية ومناطق ال تتوفر على هذا العامل، وأيضا االختالف من حيث تعداد السكان.....الخ، كل هذا 

الواحدة، يفرض بالضرورة االستعانة بإدارة محلية لتسيير شؤون  الدولةمنطقة وأخرى من مناطق  االختالف بين
 اإلقليم.

: تعبر اإلدارة المحلية عن التسيير الذاتي وهو وسيلة فعالة إلشراك  تجسيد الديمقراطية على المستوى المحلي:
ديمقراطية في نظام الحكم، حيث كلما استعانت المنتخبين من الشعب في ممارسة السلطة وهي عالمة من عالمات ال

                                                           
المجلد تشخيص نظام اإلدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،  (، 2116) بسمة عولمي، 1

 . 2، ص2عدد، 13
 .11، صلية، بستان المعرفة، اإلسكندريةالفساد في اإلدارة المح (،2112) علي أنور العسكري، 2
 بتصرف من:  3

 .251بسمة عولمي، مرجع سبق ذكره، ص -
 .12-13عسكري، مرجع سبق ذكره، ص ص علي أنور ال -
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السلطة المركزية باإلدارة المحلية ومجالسها المنتخبة كلما كان ذلك مؤشرا على الديمقراطية، فاإلدارة المحلية ال تخلو 
قناة  من األهمية كونها أكثر النظم اإلدارية فعالية وديناميكية ألنها أقرب إلى المجتمع المحلي، حيث تعتبر بمثابة

وتعيد إلى هذا المجتمع حل هذه المشكالت والوفاء بالحاجات من  جانبتنقل مشكالت المجتمع مع حاجاته من 
 جانب آخر.

 

 تطبيقات اإلدارة المحلية في القانون اإلداري الجزائري: -3.0
ورقابية في إطار الهيئات اإلقليمية تمثل اإلدارة العامة للمجتمعات المحلية وتضطلع بصالحيات تقريرية 

اختصاصاتها، وفي نطاق رقعتها اإلقليمية، واألصل أن تشكل المجالس المحلية كلية باالنتخاب المباشر، ذلك ألن 
الباعث على نشأة نظام اإلدارة المحلية باعث سياسي، باإلضافة إلى أن االنتخاب المباشر ضروري لدعم استقالل 

ركزية، وألن تنمية المجتمع أو التنمية االقتصادية واالجتماعية تقوم أساسا السلطات المحلية في مواجهة الحكومة الم
 1على المشاركة الشعبية في التخطيط والتمويل واإلدارة والتنفيذ.

وعليه من الضروري التعرف على الخليتين األساسيتين في المجتمع المحلي، أال وهما البلدية والوالية من الناحية 
 والوظيفية. القانونية
 

 اإلطار القانوني والوظيفي للبلدية: -0.3.0
، وتمارس 2البلدية هي الجماعات اإلقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة

في كل مجاالت االختصاص المخولة لها بموجب القانون وتساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة  صالحياتها
وتهيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمن وكذا الحفاظ على اإلطار المعيشي للمواطنين 

 3وتحسينه.
يسي أو تحويله بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير يتم تغيير اسم البلدية أو تعيين مقرها الرئ :إنشاء البلدية

، ويتم ضم جزء من إقليم بلدية 4الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني
أو أكثر إلى بلدية أخرى أو أكثر من نفس الوالية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف 

 5داخلية بعد أخذ رأي الوالي ورأي المجلس الشعبي الوالئي ومداولة المجالس الشعبية البلدية المعنية.بال
 
 

                                                           
 .51، ص2111، التمويل المحلي)والتنمية المحلية(، الدار الجامعية، القاهرة، الحميدعبد المطلب عبد  1
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 1: تتوفر البلدية على: هيئات البلدية وصالحياتها
 المجلس الشعبي البلدي، مداولةهيئة  -
 يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، تنفيذيةهيئة  -
 األمين العام للبلدية تحت سلطة المجلس الشعبي البلدي. ينشطهاإدارة  -

 ومن صالحيات البلدية نذكر: 
عن الديمقراطية، ويمثل قاعدة لالمركزية ومكان مشاركة المواطن في  للتعبيريشكل المجلس الشعبي البلدي إطار  -

 2تسيير الشؤون العمومية،
لدية وفق الشروط المحددة عن طريق القوانين والتنظيمات تقديم مساهمتها للب للدولةعلى المصالح التقنية  يتعين -

 3بها، المعمول
السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته ويصادق عليها ويسهر على  برامجهالشعبي البلدي  المجلسيعد  -

المستدامة لإلقليم تنفيذها، تماشيا مع الصالحيات المخولة له قانونيا، وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية 
 4وكذا المخططات التوجيهية القطاعية،

البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شئنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية  الشعبييبادر المجلس  -
تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي، حيث يتخذ كافة التدابير التي من شأنها تشجيع االستثمار 

 5وترقيته،
المرتبطة بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة الختصاصها وكذا  بالعملياتدر البلدية تتبا -

العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها، ويمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة الحتواء 
 6النشاطات االقتصادية أو التجارية أو الخدماتية،

ية في مجال تحسين اإلطار المعيشي للمواطن، وفي حدود إمكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول تتكفل البلد -
 7الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ. المساحاتبها، بتهيئة 

 

 اإلطار القانوني والوظيفي للوالية: 8.3.0
الوالية هي جهاز لعدم التركيز واألساس الذي تعتمد عليه السلطة المركزية في تنفيذ سياساتها محليا، لذلك عمدت 
القوانين المتعاقبة على تنظيم نشاطه وسلطاته باإلضافة لتنظيم عالقته بالعديد من السلطات والهيئات األخرى سواء 

                                                           
 .2111جوان 22المؤرخ في  11-11، األمر رقم 15المادة  1
 .2111جوان 22المؤرخ في  11-11، األمر رقم 113المادة  2
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جلس الشعبي الوالئي ورئيس الدائرة وكذا عالقته بالمصالح كانت منتخبة أو معينة، من مجالس محلية ورئيس الم
 1الخارجية للدولة بالوالية.

يعرف المجلس الشعبي الوالئي على أنه جهاز مداولة على مستوى الوالية ويعتبر األسلوب األمثل للقيادة الجماعية 
مصالحه، حيث تتمثل اختصاصاته فيما والصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس سكان اإلقليم حقهم في تسييره ورعاية 

 2يلي:
مخططا للتنمية على المدى المتوسط، يهدف إلى التنمية االقتصادية  بإعداديقوم المجلس الشعبي الوالئي  -

واالجتماعية والثقافية للوالية، والبد أن يكون هذا المخطط منسجما مع المخطط الوطني للتنمية وأهدافه، كما يعمل 
 على مناقشة مخطط التنمية الوالئي ويقدم اقتراحاته بشأنه،

آلفات الطبيعية، التشجير وحماية البيئة والغابات، المياه الصالحة للشرب ، الوقاية من االفالحةيهتم بترقية  -
 وتطهير المياه وكذا الصحة الحيوانية،

 وصيانتها، ترقية هياكل استقبال األنشطة، اإلنارة الريفية وفك العزلة عن المناطق النائية، الواليةتهيئة طرق  -
 راكز التكوين المهني،التعليم الثانوية والتقني وم مؤسساتإنجاز وصيانة  -
العمومية، الوقاية الصحية، تقديم يد المساعدة لفئة المعوقين والمسنين، كما يعمل المجلس  الصحةانجاز هياكل  -

 على إنشاء المؤسسات الثقافية والرياضية وتنمية النشاطات السياحية.
 

 :اإليرادات المالية للجماعات المحلية -8
مالية جبائية ومصادر مالية غير  مصادرالتصنيف الجبائي تنقسم اإليرادات المالية للجماعات المحلية إلى  بحسب

 جبائية ، نبينها فيما يلي:
 

 :المصادر المالية الجبائية تعريف -8.0
 :المباشرة وغير المباشرة كما يلي تضم كافة مداخيل الضرائب والرسوم

 
 المباشرة:  الضرائب والرسوم 0.0.8

تعرف على أساس أنها كل اقتطاع قائم مباشرة على األشخاص أو الممتلكات، والذي يتم تحصيله بواسطة قوائم 
من المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية، عوائدها تعود كلية للبلديات أو باالشتراك  مباشرةاسمية ، وهي التي تنقل 

فمن الضرائب المحصلة لفائدة الواليات والبلديات والصندوق  3،المشترك للجماعات المحلية والصندوقمع الوالية 

                                                           
والرقابة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجماعات المحلية بين اإلستقاللية (، 2115)ملياني صليحة،  1

 .126، صالحقوق والعلوم السياسية كليةمحمد بوضياف المسيلة، 
، وحمدي مريم، دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية في التشريع 261بسمة عولمي، مرجع سبق ذكره، ص 2

 .120، ص 2116الحقوق ، الجزائري، جامعة محمد بوضياف المسيلة، كلية 
المالية المحلية وتحديات التنمية المحلية في الجزائر، ندوة بعنوان: الجماعات  (،2113)يامة،  وابراهيمدحمان عبد الفتاح   3

 .22، ص 2113اإلقليمية ورهانات التنمية المحلية، جامعة أدرار، 
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المشترك للجماعات المحلية نجد الرسم على النشاط المهني، أما الضرائب المحصلة كلية لفائدة البلديات دون سواها 
يضا نجد مختلف الضرائب والرسوم ذات ومن بين الضرائب والرسوم المباشرة أ 1،فنجد الرسم العقاري ورسم التطهير

 التخصيص الخاص والمتمثلة في الضريبة على األمالك إضافة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة، نبينها جميعا فيما يلي:
ويستحق الرسم  1116،2من قانون المالية لسنة  21وهو محدث بموجب المادة  الرسم على النشاط المهني:

بصدد رقم أعمال يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل 
مداخيل  الرسماإلجمالي، في صنف األرباح المهنية أو للضريبة على أرباح الشركات، ويستثنى من مجال تطبيق هذا 

خاص المعنويين أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه األشخاص الطبيعيين الناتجة عن استغالل األش
٪ وتبلغ الحصة العائدة للوالية من مجمل الرسم ما نسبته 12ويبلغ المعدل العام للرسم على النشاط المهني  3،المادة
ن معدل غير أ، 4٪ للصندوق المشترك للجماعات المحلية1.11٪، بينما تعود نسبة 113٪، أما البلدية بنسبة 1.51

٪ فيما يخص رقم األعمال الناتج عن نشاط لنقل المحروقات بواسطة األنابيب، وتقدر الحصة 3هذا الرسم يرفع إلى 
٪ إلى الصندوق 1.16٪، بينما تعود نسبة 1.16٪ من نسبة الرسم بينما تقدر حصة البلدية بـ 1.22العائدة للوالية بـ 

 5.المشترك للجماعات المحلية
وقد تأسست بموجب  6،يعتبر الرسم العقاري من بين الضرائب القديمة جدا للنظام الضريبي المحلي الرسم العقاري:

ضريبة سنوية على الممتلكات العقارية المبنية وغير المبنية على  ويمثل، 1160جوان  12المؤرخ في  23-60األمر 
للرسم العقاري على األمالك المبنية كل  ٪ للبلدية، ويخضع111التراب الوطني. تعود عائدات الرسم العقاري بنسبة 

من المنشآت المخصصة إليواء األشخاص والمواد وتخزين المنتجات، المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات 
الجوية والموانئ ومحطات السكك الحديدية ومحطات الطرقات بما فيها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات 

بنايات بجميع أنواعها والقطع األرضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها وال يمكن االستغناء عنها، الصيانة، أرضيات ال
إضافة إلى األراضي غير المزروعة والمستخدمة الستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع 

ويحسب الرسم العقاري  7،بمقابلوغيرها من األماكن من نفس النوع سواء كان يشغلها المالك أو آخرون مجانا أو 
على األمالك المبنية على أساس القيمة اإليجارية الجبائية للمساحة المتواجد فيها الملكيات المبنية المحدد بالمتر 

٪ سنويا 2المربع وحسب المنطقة والمنطقة الفرعية، ويحدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق معدل تخفيض يساوي 

                                                           
، وزارة المالية، المديرية العامة 2110باشرة والرسوم المماثلة عامة"، قانون الضرائب الم أحكام، الباب األول "110المادة  1

 .53للضرائب، ص 
 .52، مرجع سابق، ص 2110الباب الثالث "الرسم على النشاط المهني"، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  2
 ، مرجع سابق مباشرة.2110المماثلة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 210المادة  3
 .56، مرجع سابق، ص 2110من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  222المادة  4
 .50، مرجع سابق، ص 2110من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  222المادة  5
 .66، ص 2112زائر، الشريف رحماني، أموال البلديات الجزائرية، دار القصبة للنشر، الج 6
 .61، مرجع سابق، ص 2110من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  221المادة ا 7
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ت االستعمال السكني غير انه ال يمكن أن يتجاوز هذا التخفيض بالنسبة لهذا المباني حدا مراعاة لقدم الملكية ذا
 1.٪25أقصى قدره 

الرسم العقاري على األمالك غير المبنية فتخضع له كل من األراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو أما    
، المحاجر المبنيةالقابلة للتعمير فيما فيها األراضي قيد التعمير غير الخاضعة لحد اآلن للرسم العقاري للملكيات 

ويحسب  2، ى مناجم الملح والسبخات واألراضي الفالحيةومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق، إضافة إل
 على أساس القيمة اإليجارية الجبائية المحددة بالمتر المربع لألراضي غير الزراعية وبالهكتار لألراضي الزراعية.

يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية وذلك على كل الملكيات : رسم التطهير
يفرض على المالك  2112ويصطلح عليه أيضا برسم رفع القمامات المنزلية وفقا لقانون المالية لسنة  3،لمبنيةا

والمستأجرين للملكيات ويؤسس لفائدة البلديات التي تعمل بها مصلحة رفع القمامات المنزلية، ويتحدد هذا الرسم من 
 4.بقرار من رئيسه مهما كان عدد سكان البلدية المعنية خالل مصادقة السلطة الوصية على مداوالت المجلس الشعبي

يخضع للضريبة على األمالك كل من األشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي : الضريبة على األمالك
أو خارج الجزائر، إضافة إلى األشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم مقر  بالجزائربالجزائر بالنسبة ألمالكهم الموجودة 

من كل  جانفيجبائي بالجزائر بالنسبة ألمالكهم الموجودة بالجزائر، وتقدر شروط الخضوع للضريبة في أول 
واألموال  المبنية وغير المبنية، الحقوق العينية العقارية العقاريةوتخضع إلجراءات التصريح كل من األمالك 5،سنة

 6،المنقولة كالسيارات والدراجات النارية واليخوت وسفن النزهة وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية
٪ والنسبة الباقية تعود إلى 21٪، وميزانية البلدية بنسبة 61تعود حصيلة هذه الضريبة إلى ميزانية الدولة بنسبة 

 7.بعنوان الصندوق الوطني للسكن 312-151حساب التخصيص الخاص رقم 
على أن تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل  مكرر 222حيث نصت المادة : الضريبة الجزافية الوحيدة

 المضافةالضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة على أرباح الشركات وتغطي زيادة على ما سبق الرسم على القيمة 
ها كل من األشخاص الطبيعيون أو المعنويون والشركات والتعاونيات التي ويخضع ل 8، والرسم على النشاط المهني

تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم ثالثين مليون دينار 
من دعم الصندوق جزائري، إضافة إلى المستثمرين الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع والمؤهلون لالستفادة 

                                                           
 .61، مرجع سابق، ص 2110من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  252المادة  1
 .63، مرجع سابق، ص 2110من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  261المادة  2
 .60، مرجع سابق، ص 2110من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  263المادة  3
 11و 2111من قانون المالية لسنة  15و  1110من قانون المالية لسنة  22معدلة بموجب المواد  2مكرر  263المادة  4

، 2110ب المباشرة والرسوم المماثلة ، قانون الضرائ2115من قانون المالية لسنة  21و  2112من قانون المالية لسنة 
 .62مرجع سابق، ص 

 .01، مرجع سابق، ص 2110من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  202المادة  5
 .01، مرجع سابق، ص 2110من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  206المادة  6
 .03، مرجع سابق، ص 2110المماثلة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  222المادة  7
  .03، مرجع سابق، ص 2110مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  222المادة  8
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 1،الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
الغرفة  2،٪ بالنسبة لألنشطة األخرى12٪ بالنسبة ألنشطة إنتاج وبيع السلع، وبـ 5ويحدد معدل هذه الضريبة بـ 

٪، 5٪، الوالية 22.25٪، البلديات 1.22التقليدية والمهن  الصناعة٪، غرف 1.11الوطنية للصناعة التقليدية بنسبة 
 3.٪5والصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة 

 
 الضرائب والرسوم غير المباشرة: -8.0.8
ستهالك أو استخدام خدمات خاضعة التي يتم تسديدها بطريقة غير مباشرة من طرف الشخص الذي يود اهي 

 لمثل هذه الضرائب وفيما يلي نذكر أهمها:
يطبق على عمليات بيع األشغال العقارية والخدمات، وقد تم تعديل معدالت الرسم الرسم على القيمة المضافة: 

يمثل الرسم على القيمة ،  ٪11٪ والمعدل المخفض 11وأصبح المعدل العادي  2110وفق قانون المالية لسنة 
٪ 15٪ من الموارد الجبائية في ميزانية الدولة ويعد ثاني مورد بعد الجباية البترولية، أما نسبة 25المضافة نسبة 

٪ وهذا عندما يتعلق األمر 11٪ والصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة 5الباقية فتوزع بين البلدية بنسبة 
٪ كاملة للصندوق المشترك للجماعات 15تيراد، أما العمليات في الداخل فتخصص نسبة بالعمليات المنجزة عند االس

 4.المحلية
إن ذبح الخيليات والجمليات والبقريات والضأنيات والعنزيات يخضع لرسم لفائدة الرسم الصحي على اللحوم: 

ذا كان ه 5،البلديات ذا المالك ليس بتاجر وقام بالذبح ويكون الرسم واجب األداء على مالك اللحم أثناء الذبح، وا 
ويفرض الرسم على وزن اللحم  6،بواسطة التاجر فإن هذا األخير يكون مسؤوال تضامنيا مع المالك على دفع الرسم

 1.5دج للبلدية و 2.5يوزع ناتجه بين البلدية وصندوق حماية الصحة الوطنية بقيمة  7،الصافي للحيوانات المذبوحة
 دج للصندوق.
أنشيء هذا الرسم لفائدة البلديات المصنفة كمناطق سياحية والحمامات المعدنية والبحرية بموجب  قامة:رسم اإل

، 2112من قانون المالية التكميلي لسنة  26ثم تم تعميمه لفائدة جميع البلديات وفقا للمادة  1116قانون المالية لسنة 
 51لى الشخص لليوم الواحد من اإلقامة حيث ال تقل عن يحصل رسم اإلقامة كلية لصالح البلديات، تحدد تعريفته ع

دج، وبالنسبة للمؤسسات الفندقية ذات ثالث نجوم أكثر  111دج، اما بالنسبة للعائلة فال تفوق  61دج وال تزيد عن 
دج للفنادق  211دج للفنادق ذات ثالث نجوم، و 211فإنها تطبق تعريفة على الشخص الواحد ليوم إقامة واحد بـ 

 ات األربع نجوم.ذ

                                                           
 .03، مرجع سابق 2110من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1مكرر  222المادة  1
 .02، مرجع سابق، ص 2110مماثلة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم ال 2مكرر  222المادة  2
 .02، مرجع سابق، ص 2110من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  5مكرر  222المادة  3
 .202-201بسمة عولمي، مرجع سابق، ص ص  4
 .62، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، ص 2110من قانون الضرائب غير المباشرة  226المادة  5
 .62، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، ص 2110من قانون الضرائب غير المباشرة  220المادة  6
 .65، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، ص 2110من قانون الضرائب غير المباشرة  222المادة  7
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أنشيء لصالح البلديات التي تنظم على إقليمها حفالت وأفراح ذات طابع عائلي باستعمال  رسم الحفالت:
الموسيقى رسم يقع على صاحب الرخصة الممنوحة لهذا الغرض ويدفع نقدا قبل بداية الفرح مقابل سند قبض يستلمه 

 1.من البلدية
 
 :الجبائيةالمصادر المالية غير  -88.

غير الجبائية كمرحلة ثانية أو استثنائية تلجأ إليها السلطات المحلية  الماليةعلى المصادر  اإلعتمادتأتي عملية 
إذا كانت الموارد الداخلية ال تكفي لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار في الميزانية المحلية، ووفقا للتنظيم  الضرورةعند 

 ا تتمثل في:المعمول به في الجزائر فإنه
 

 اإلعانات الحكومية: - 8.8.8
وينصرف مفهومها  تهدف إلى تكملة الموارد المالية المتاحة للهيئات المحلية وتقليص الفوارق بينها لتحقيق التوازن،

 إلى تلك المبالغ من المال التي تسهم بها الخزينة العمومية للدولة في اإلنفاق على التنمية المحلية، ونفقات المجالس
المحلية لمساعدتها في االضطالع ببعض اختصاصاتها القانونية حيث يتمثل الهدف األساسي لهذه اإلعانات في 

لذلك خول القانون البلدية الحق في الحصول على اإلعانات والمخصصات  2،تكملة الموارد المالية للهيئات المحلية
 3.من قانونها بتلقيها إعانات ومخصصات 152 منه والحال ذاته للوالية حين خصتها المادة 102بنص المادة 

 
 القروض: - 3.8.8

تظل اإلعانات محدودة على كل حال وتنحصر عادة في تأمين المرافق العامة وتدعيمها، من هنا يأتي دور 
 القروض لتمويل المشروعات االستثمارية التي تقوم بها السلطات المحلية، ويسمح القانون للجماعات المحلية باللجوء

فهو بذلك مصدر مستقل عن السلطة المركزية رغم القيود الكثيرة عليه،  4،للقروض كمورد من موارد ميزانياتها
 وللجماعات المحلية الحرية في تحديد القرض والجهة التي تقدمه بعد استشارة الوزارة الوصية قبل إبرامها عقد القرض.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، الجريدة الرسمية 2111مالية لسنة المتضمن قانون ال 23/12/2111المؤرخ في  16/2111من القانون  36المادة  1

 .13/10/2111، الصادرة بتاريخ 30للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .12عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي )والتنمية المحلية(، مرجع سابق، ص  2
 المتعلق بالبلدية. 11/11من القانون  102المادة  3
 المتعلق بالوالية. 12/10من القانون  151لبلدية، والمادة المتعلق با 11/11من القانون  101المادة  4
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 :كخطر يواجه تمويل الجماعات المحلية في الجزائراالعتماد المطلق على المصدر الجبائي  -3
 
 :إشكالية النظام الجبائي -3.0

على الرغم من أن الجباية المحلية تمثل أهم مورد في ميزانية الجماعات المحلية إال أنها تشهد عجزا سنويا مما 
حيث تشكل المصادر الجبائية هيمنة على  1بلدية على مستوى الوطن، 1221أدى إلى اإلعالن على افالس قرابة 
ن اإلرتكاز المطلق على مصادر من صنف معين يجعل  ٪ 11مجموع الموارد المالية للبلديات بنسبة  من الميزانية، وا 

من الصعب على البلدية تفادي أي خلل ما يكون سببه نقص في تحصيل جبائي، حيث أن االستناد شبه المطلق 
كبيرا، من حيث أن القانون قد أجبر البلديات على توازن ميزانياتها، ففي  إشكاالالجبائية يمثل للبلديات على الموارد 

حالة حدوث خلل أو نقص في تحصيل الموارد الجبائية التقديرية، تصعب عملية إعادة توازن الميزانية لوال تدخل 
  .2ستويين:الصندوق المشترك للجماعات المحلية، حيث تتجلى آثار نقص التحصيل على م

 
 :العجز على مستوى الجماعات المحلية 3.0.0

، ففي حالة حدوث نقص في التحصيل الميزانيةلقد أجبر القانون الجماعات المحلية على احترام مبدأ توازن 
المشترك للجماعات المحلية، حيث أن مبدأ  الصندوقالجبائي تحدث حالة عجز يصعب تداركها لوال تدخل 

االستقاللية يفرض على الجماعات المحلية احترام قاعدة التوازن على اعتبار العجز المحقق ال يمكن مواجهته عن 
 طريق الزيادة في معدالت الضرائب أو الرسوم أو اللجوء إلى عملية االقتراض على غرار ميزانية الدولة.

 
 :مستوى الصندوق المشترك للجماعات المحليةالعجز على  3.0.8

أوكلت مهمة إعادة التوازن لميزانيات الجماعات المحلية للصندوق المشترك للجماعات المحلية الممول أصال من 
إلى 1126بعض االقتطاعات االجبارية من الميزانيات المحلية ونسب بعض الضرائب والرسوم، حيث أن من سنة 

حت نسبة أصب 1112وابتداء من  ٪111ة مطلقة أي الصندوق كان يغطي العجز بنسبة كانت نسبة التغطي 1113
 .التغطية تتراجع باستمرار

 
 تطور عجز ميزانيات البلديات في الجزائر وأسبابه -8.3

على الرغم من تعدد مصادر تمويل الجماعات المحلية واختالف أصناف الموارد المالية بحسب طبيعتها إال أن 
 .عجز العديد من البلديات. مالمالي المحلي في الجزائر شهد تدهورا كبيرا أماالوضع 
 

 

                                                           
 .203بسمة عولمي، مرجع سابق، ص  1
الجماعات اإلقليمية ومفارقات التنمية المحلية في الجزائر، مجلة الباحث،  (،2112) شعيب نصر الدين، شريفي مصطفى، 2

 .166-165ص ، 11العدد ، 11العدد 
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 تطور عجز البلديات في الجزائر تحليل 3.8.0
خالل  البياني التالي والذي يمثل تطور عجز البلديات شكلمن أجل التفصيل أكثر في هذه النقطة نستعرض ال

 .2112-2111الفترة 
 

 2112-2111ميزانيات البلديات خالل الفترة  تطور عجز :1 رقم الشكل

 
 من إعداد الباحثتين نقال عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الموقع: المصدر: 

http://www.interieur.gov.dz  (10/11/2121)تم االطالع بتاريخ 
 

يعتبر العجز المالي أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها البلديات أو اإلدارة المحلية عموما والتي عرفت تطورا 
عتمادات المالية الممنوحة وأن مسؤولي الجماعات المحلية وفي معظم بلديات الوطن ال يحترمون اال خاصةمستمرا 

انطالقا من فكرة أن الدولة سوف تتكفل عاجال أو آجال بمسح ديون البلديات وتخليصها من العجز، إال أن هذا العجز 
لم يتم امتصاصه على المدى المتوسط بل تطور سنة بعد سنة، ويظهر ذلك على المستوى الوطني خالل الفترة 

ف الصندوق المشترك للجماعات المحلية ولكن ال يمكن أن تتم التغطية ويغطى هذا العجز من طر  2111-2111
٪ نتيجة للزيادة المسجلة كل سنة مما جعل البلدية ال تستفيد بمبلغ العجز المطلوب، وهذا ما جعل ديونها 111بنسبة 

إنفاق أخرى تتكرر كل سنة مع الصعوبة في التسديد، كما أن مهام الصندوق تغيرت وتوجهت إيراداته إلى أوجه 
٪ من النفقات المحلية بعنوان 52حسب ما قرره مجلس التوجيه، فقد كان هذا األخير يخصص سنويا ما نسبته 

لسكان، الموقع اإلعانة اإلستثنائية للتوازن والتي يكون توزيعها وفقا لمقاييس محددة منها نسبة ثراء البلدية، عدد ا
نالحظ أن العجز بدأ في االنخفاض إال ان تم التخلص منه نهائيا  2112، إال انه وبداية من سنة الجغرافي وغيرها

وذلك  2110ويعود ذلك إلى إنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإصالح المالية والجباية المحليتين سنة  2112سنة 
أسباب  طبق لتوجيهات وتعليمات الحكومة، والتي خلصت إلى مجموعة من اإلجراءات نتطرق إليها بعد التطرق إلى

 العجز.
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 في ميزانيات البلديات: العجزأسباب  8.8.3
يعود تدهور المالية المحلية في الجزائر إلى عدة أسباب منها ما هي داخلية ومنها ما هي خارجية تتعلق إما 

ما بالنظام  1.بالمكلف بالضريبة وا 
 نذكر أهمها فيما يلي: :أسباب داخلية

مكانياتها الطبيعية والبشرية الذي يرجع إلى النمو السريع لنفقات ميزانيات  - البلديات على اختالف مساحاتها وا 
االحتياجات والمطالب المتزايدة يوميا للسكان الناتجة عن ارتفاع النمو الديموغرافي، كما أن تحرير األسعار 

 ،هذا المشكلواستقاللية المؤسسات وولوج الجزائر إلى اقتصاد السوق الحر كلها عوامل ساعدت في تفاقم 
ضعف الموارد المالية للبلديات حيث أن كل بلدية تتوفر على مداخيل خاصة عادية تتمثل في المداخيل الجبائية  -

إضافة إلى مداخيل الممتلكات، فبالنسبة للمداخيل الجبائية فإن نسبتها محددة على مستوى كل بلديات الوطن 
ات الفقيرة التي تبقى عالة على الدولة، أما فيما يخص مداخيل األمر الذي نتج عنه آثار سلبية على مستوى البلدي

الممتلكات فإن الجماعات المحلية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يخصها، حيث تسمح القوانين والنصوص 
 ،بتحديد نسبها وأسعارها وكذا طرق تحصيلها

جهل األمالك العمومية، انعدام الفهرس ضعف التأطير وسوء تسيير المصالح البلدية حيث يتجلى ذلك أحيانا في  -
 العقاري، عدم مراجعة أسعار اإليجار، وعدم االستغالل األمثل للمصالح والمرافق العمومية وغيرها.. .

 تنقسم إلى قسمين:: أسباب خارجية
 :أسباب تتعلق بالمكلف بالضريبة 

ضريبة وبالتالي ارتفاع عدد الملفات إن ارتفاع عدد األعوان االقتصاديين أدى إلى ارتفاع عدد المكلفين بال -
الجبائية، ومن هنا وجدت اإلدارة الجبائية نفسها عاجزة عن أداء المهام المتزايدة مقابل العدد الضئيل لألعوان 
اإلداريين القائمين على الرقابة، إضافة إلى النقائص الموجودة من انعدام التحفيزات المالية وغيرها أثرت سلبا 

 ،ن اإلداريينعلى عمل األعوا
سهولة الغش والتهرب الجبائي والذي يرجع إلى القصور الذي يطبع النظام الجبائي الحالي وهو ما أدى إلى وجود  -

 ،سهولة كبيرة للتحايل والتهرب من دفع الضريبة من طرف الخاضعين لها
 ،المفروضة على عاتقهنقص الوعي الجبائي لدى المكلف بالضريبة والذي يمثل دافعا للتملص من دفع الضريبة  -
انعدام الثقة في الدولة وكأن األشخاص القائمين على القانون والتشريعات يفرضون الضريبة لحسابهم الخاص  -

 ،وليس لفائدة المصلحة العامة

                                                           
 بتصرف من:  1

دراسة تطبيقية لبلديات جياللي بن عمار، سيدي علي  -إشكالية عجز ميزانية البلديات،  (،2111) بلجياللي أحمد، -
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية في إطار مدرسة الدكتوراه فرع  -مالل، قرطوفة بوالية تيارت

م التسير، جامع أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، تسيير المالية العامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو 
 .111-111، ص ص 2111/2111

 .206-205بسمة عولمي، مرجع سابق، ص ص  -
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عتقاد الديني لبعض طبقات المجتمع بعدم شرعية الضريبة ألنها ال تستند على منطلقات عقائدية بعكس الزكاة اال -
 ،من أركان اإلسالم التي تعتبر

 نقص اإلعالم فيما يخص الضريبة ووعائها وكيفية حسابها وطرق تحصيلها. -
 :أسباب تتعلق بالنظام

ال يمكن اعتبار المكلف بالضريبة وحده المسؤول عن ضعف الجباية المحلية بل حتى السلطة المركزية لهـا نصـيب 
 ساعدت في تفاقم عجز ميزانيات البلديات ما يلي:في تفشي ظاهرة إفالس البلديات، ومن أهم األسباب التي 

 012الذي ضاعف من عدد البلديات الموجودة على المستوى الوطني من  1122عشوائية التقسيم اإلداري لسنة  -
بلدية دون مراعاة إمكانياتها األمر الذي أدى إلى خلق بلديات صغيرة وفقيرة تنعدم بها فرص التنمية  1521إلى 

سائلها الخاصة بالتطور، فساهم هذا التقسيم في تقليص الجباية المحلية نظرا النعدام معايير تحديد وال تسمح لها و 
 ،إقليم الدولة

تمركز الجباية في يد السلطة المركزية يعتبر من أهم األسباب التي أدت إلى عجز البلديات، وتتجلى تبعية تلك  -
ها مما يؤكد مدى تبعية الضرائب المحلية للسلطة اإليرادات على مستوى تأسيس الضريبة وقبضها أو تحصيل

 ،المركزية والتي تجرد البلديات من المبادرة المالية
ضعف منتوج ضرائب الجماعات المحلية نظرا لكون أن الضرائب التي تتصف بحصيلتها المتواضعة تعود للبلدية  -

 مثلما هو الحال مع رسم التطهير والرسم على الذبح.
ريبي والتي مفادها منح االمتيازات الضريبية والتسهيالت واإلعفاءات لألعوان االقتصاديين سياسة التحريض الض

 .على الخزينة العمومية مبالغ ضخمةالمستثمرين في المناطق الواجب ترقيتها األمر الذي فوت 

 

 :إصالح المالية والجباية المحليتين في الجزائر -3.3
الكبيرة في مستوى مختلف الضرائب والرسوم، والمداخيل الضعيفة للضرائب الناجمة عن األمالك  االختالفاتإن 
عتماد الكلي على الضريبة من أجل تمويل الجماعات المحلية إضافة إلى ضعف الموارد البشرية المحلية كلها مع اال

إنشاء لجنة وزارية مشتركة  2110جويلية  11عوامل أعاقت تمويل الجماعات المحلية في الجزائر، لذلك تم بتاريخ 
مكلفة بإصالح المالية والجباية المحليتين وذلك طبق لتوجيهات وتعليمات الحكومة، وخلصت اللجنة إلى مجموعة من 

 1:اإلجراءات منها ما يلي
 

 الموجهة لتحسين الموارد المالية للجماعات المحلية: اإلجراءات -0.3.3
 التالية ضمن القوانين المالية وتتمثل فيما يلي: اإلجراءاتتم إدراج  لقد

 ،لصالح البلديات اإليجارية٪ من الضريبة على الناتج الخام الخاص بالمداخيل 51تخصيص  -
 ،الزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار وال سيما على مستوى التجمعات الكبرى -
 ،توسيع رسم اإلقامة على كافة البلديات مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنة حسب تصنيف مراكز اإليواء المعنية -

                                                           
)تم  http://www.interieur.gov.dzمن إعداد الباحثتين نقال عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الموقع:  1

 (10/111/2121االطالع بتاريخ 
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الزيادة في الضريبة المستحقة للدولة بعنوان البناء في األمالك العمومية بناء على ترخيص الطرقات لصالح  -
 ،و الخاصاألشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضعين للقانون العام أ

 ،٪ من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الجماعات المحلية51تخصيص  -
 ،تخصيص أقساط من الرسوم البيئية المخصصة للدولة لصالح البلديات -
 ،إصالح نظام التضامن المالي ما بين الجماعات المحلية -
ثر المالي الناتج عن الزيادة منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح الجماعات المحلية للتكفل بأعباء األ -

 ،في أجور موظفي الجماعات المحلية
 منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح البلديات للتكفل بنفقات تسيير وحراسة المدارس االبتدائية. -

 
 لتحسين التسيير الميزانياتي للجماعات المحلية: موجهةإجراءات  -8.3.3

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عمليات عصرنة التسير  2111تطبيقا ألحكام القانون المالية لسنة 
-12المحلية ال سيما إعداد ميزانية جديدة للبلديات والتي تم توضيحها في المرسوم التنفيذي رقم  للجماعاتالمالي 
ية البلدية، وتتمحور الطريقة المعتمدة من طرف المتضمن شكل ومضمون ميزان 2112أوت  21المؤرخ في  315

 المحلية لتطبيق المدونة الجديدة للميزانية فيما يلي: والجماعاتوزارة الداخلية 
 ،وضع لجنة مؤقتة تكلف بمراجعة وتحيين التعليمة المتعلقة بالعمليات المالية للبلديات -
لفائدة األمناء العامين للبلديات والمسؤولين  وضع برنامج تكوين حول الميزانية الجديدة في شكل تربص مغلق -

 ،الماليين وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية
عداد وتنفيذ الميزانية الجديدة للبلديات. -  إعداد برنامج آلي موجه لآلمرين بالصرف حول تحضير وا 

 
 

 :خاتمة -7
التطرق إليه من محاور هذه الدراسة تبين اعتماد الجماعات المحلية على المصادر الجبائية  تممن خالل ما 

 للجماعات المحلية بشكل كبير، وهو ما يحقق فرضيتنا. ونجمل أهم النتائج فيما يلي:
يظهر تنوع طفيف للمصادر المالية المستخدمة في تمويل الجماعات المحلية غير أن نسبة االعتماد على  -

 ريبة كبيرا جدا،الض
إن اإلعتماد الكبير على الضريبة كمورد مالي للجماعات المحلية يوضح وجود اختالالت كبيرة من حيث تفعيل   -

 ضرائب على حساب أخرى، 
 إن تلك االختالالت واألسباب توضح الواقع المالي للبلديات والعجز المتتالي لميزانياتها. -
نوصي بضرورة مواصلة إصالح المالية والجباية المحليتين من خالل وضع قانون  دراستناوعليه من خالل   -

للجماعات المحلية يركز على الصرامة والعقالنية في التسيير المالي والمحلي ويضمن الالمركزية اإلدارية وذلك 
كما نوصي من أجل تشجيع خلق االستثمارات والمشاريع تكون مدرة للدخل على مستوى الجماعات المحلية، 
طالق نظام الحوافز للجماعات المحلية ذات األداء الناجح  بضرورة تثمين الممتلكات المنتجة للدخل وا 

 



 

 

 الجماعات المحلية في ظل محدودية التمويل المحلي في الجزائرأهمية تثمين ممتلكات 
The importance of valuing the properties of local communities in light of the 

limited local funding in Algeria  
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  :ملخص

تسليط الضوء على أهمية تثمين ممتلكات الجماعات المحلية أمام محدودية التمويل المحلي  إلىتهدف الدراسة 
لهيكلها  جديدمنذ مطلع األلفية الثالثة إلعطاء نفس  الجزائر سعت حيثالتنمية المحلية في الجزائر،  لتحقيقكمخرج 

التوجه نحو الالمركزية بتجسد ذلك  وقدمة، ااإلداري بغرض تحقيق مستويات نمو قادرة على إرساء تنمية مستد
لمحروقات أّن هشاشة االقتصاد الجزائري وتبعيته لقطاع ا غير، دارة المشاريع والبرامج التنمويةكأسلوب حديث في إ

إعادة النظر في تثمين إلى  أدى مماأثر على مستوى التمويل المحلي واإلعانات المركزية للجماعات المحلية، 
  .هم في خلق الثروةتس جديدة للجماعات المحليةمالية  لتعبئة إيرادات الجماعات المحلية ممتلكات

 تثمين الممتلكات. ،التمويل المحلي ،المحلية الجماعات :يةالكلمات المفتاح
 JEL: H72 ،B26 ،O18تصنيف 

 
Abstract:  
The study aims to shed light on the importance of valuing the properties of local communities 

in the face of limited local funding as an exit to achieve local development in Algeria, as Algeria 
has sought since the beginning of the third millennium to give a new breath to its administrative 
structure in order to achieve levels of growth capable of establishing sustainable development, 
and this was embodied by the trend towards decentralization. As a modern method in project 
management and development programmes, the fragility of the Algerian economy and its 
dependence on the hydrocarbon sector affected the level of local finance and central subsidies 
to local communities, which led to a reconsideration of the valuation of local communities’ 
properties to mobilize new financial revenues for local communities that contribute to wealth 
creation. 
Keywords: local communities, local finance, property valuation. 
Jel Classification Codes: H72, B26, O18. 
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 أهمية تثمين ممتلكات الجماعات المحلية في ظل محدودية التمويل المحلي في الجزائر

 :تمهيد

يقتضي تحقيق التنمية المستدامة لدى أي دولة إعطائها قدر كاف من األهمية للتنمية المحلية، وذلك من خالل 
المستوى المحلي في الدورة االقتصادية والسياسية وحتى االجتماعية لتكون أداة إلحداث دفعة  علىإشراك سلطات 

للبلد، والجزائر من بين الدول النامية التي أعطت اعتبارا واسعا لدور الجماعات المحلية في  التنموي الهيكلقوية في 
تجربة جد مهمة في االنتقال من التنظيم  مجال التنمية خاصة خالل العقد األخير من القرن المنصرم أين خاضت

المركزي الذي تمسكت به طوال الحكم االشتراكي إلى التنظيم الالمركزي من خالل تبنيها لبنود الليبرالية واقتصاد 
جراء تهاوي أسعار النفط عالميا عن مدى هشاشة االقتصاد  1126السوق، حيث كشفت األزمة المالية الخانقة لسنة 

دى تبعيته للقطاع الريعي والذي جعل الجزائر تسجل أزمة كادحة كادت أن تعصف حتى بأمن المحلي وعن م
واستقرار البلد إذ تفاقمت تداعياتها إلى مظاهرات شعبية تعّبر عن ضعف مستوى المعيشة  ضمن أحداث أكتوبر 

1122. 
الجماعات المحلية السيما  كل هذه الظروف الوطنية وفي ظل المعطيات الدولية تحتم على الجزائر تفعيل دور

محدودية التمويل المحلي والذي جعلها تفكر في ضرورة التخلي عن التمويل الريعي واعتماد  بمعالجةتعلق األمر 
بطابع االستدامة، األمر الذي ألزم الجماعات المحلية تغيير نمط التسيير المعتمد من  تتمتعمصادر تمويل بديلة 

 ثة لتعبئة موارد مالية متجددة تمكنها من إرساء التنمية المحلية.حدي ميكانيزماتطرفها وتفعيل 
هذا ويعتبر تثمين ممتلكات الجماعات المحلية من بين أهم المخارج الحديثة التي تجابه من خاللها هذه السلطات 

تأتي ضمن  إشكالية محدودية التمويل المحلي إذ تجعلها قادرة على خلق ثروة غير مسبوقة، كما أن عملية التثمين
أساليب الحوكمة اإلدارية ورشادة التسيير المحلي، ففي سياق البرامج التنموية التي سطرتها الجزائر مع مطلع األلفية 
الثالثة بادرت الجماعات المحلية إلبراز دورها التنموي من خالل إعادة بعث دورها الشبه االقتصادي والتخلي عن 

ييم وتثمين الممتلكات والموارد المكتسبة لدى الجماعات المحلية قد يوفر جانبا كونها وحدة إدارية، كما أن إعادة تق
 النواتج المالية خارج المحروقات.  منمهما 

 دراستنا والتي يمكن بلورتها من خالل طرح التساؤل الجوهري التالي:  إشكاليةوعليه قد تبرز لنا معالم 
 ات المحلية في حل إشكالية محدودية التمويل المحلي؟إلى أي مدى يمكن أن يساهم تثمين ممتلكات الجماع

 فرضيات الدراسة:
تساهم محدودية التمويل الداخلي في تحريك اإلرادة لدى السلطات المركزية إلصالح النظام المالي الخاص  -

 بالجماعات المحلية في إطار فتح مجال لها لتنويع مصادرها المالية،
يسمح التسيير الصالح واالستغالل الرشيد لممتلكات الجماعات المحلية بتعبئة موارد مالية إضافية تدعم التنمية  -

  المحلية.
 أهمية الدراسة: 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية هذا الموضوع بالذات، إذ يعد االهتمام بإعادة تثمين ممتلكات الجماعات 
ويل المحلي حلقة مهمة بالنسبة للبرامج والسياسات المعتمدة من طرف كل الدول التي المحلية في ظل محدودية التم

دعم التنمية المحلية إلرساء تنمية مستديمة، وعلى غرار ذلك فإّن الجزائر من بين أهم الدول النامية التي  ترغب في
مشكلة ضعف التسيير ممتلكات هذه تملك هيكال إداريا موزعا على عدد كبير جدا من اإلدارات المحلية وعليه فإّن 



 ميلود فرحول، يوسف بوكدرون                                                                                                                    

  11             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 أهمية تثمين ممتلكات الجماعات المحلية في ظل محدودية التمويل المحلي في الجزائر

السلطات المحلية باإلضافة إلى قضية تراجع التمويل المحلي نتيجة تراجع مستوى الجباية النفطية وأمام تعثر تحصيل 
الجباية العادية فإن الحكومة برمتها أمام إشكالية تنموية فعال، في هذا الشأن نجد أن السلطات المركزية لم تتوان أبدا 

صدار المراسيم المتعلقة بتسيير الممتلكات الخاصة بالجماعات المحلية منذ االستقالل، ولعل في سن ال قوانين وا 
الثاني من القرن الحالي والتي تذكر بضرورة أخذ كافة التدابير واألساليب  العقدأحدثها المذكرة التي قدمت ضمن 

 لجماعات المحلية.المهمة التي من شأنها تقييم وتثمين الممتلكات العمومية لدى ا
 أهداف الدراسة:

إّن تحقيق التنمية المحلية كأحد الحاجات المجتمعية والسياسية واالقتصادية إنما يرتكز أساسا على االستقاللية 
 الوظيفية والمالية للجماعات المحلية، وعليه فإن موضوع دراستنا يهدف إلى:

 ،الجزائرإبراز أهمية تثمين ممتلكات الجماعات المحلية في  -
توضيح المساعي المبذولة من طرف السلطات المركزية إلقرار ونص كافة القوانين التي تخص موضوع إعادة  -

 ،11/13/2116المؤرخة في  16تثمين ممتلكات الجماعات المحلية في الجزائر السيما تعلق األمر بالمذكرة رقم 
المركزية اتجاه الجماعات المحلية ومدى ارتباط هذه التعريج عن إشكالية محدودية التمويل المحلي نقص اإلعانات  -

القضية بهشاشة االقتصاد الجزائري الذي بقي تابعا لقطاع المحروقات تبعية مفرطة والتي شلت أغلب قطاعاته 
 ،التبادلية

 والتسيير العقالني لممتلكات الجماعات المحلية بتحقيق التنمية المحلية في الجزائر. تشخيص مدى ارتباط الحوكمة -

 تحديد المصطلحات: 
تعرف الجماعات المحلية على أنها الوحدات اإلدارية المحلية التي تتكون مـن مجـالس منتخبـة،  الجماعات المحلية: -

مكن من تحقيق األهـداف التـي أنشـئت مـن أجلهـا مـع بقـاء حـق لها االستقاللية المالية واإلدارية عن السلطة المركزية للت
، ومــن هنــا فـإّن هــذا المفهــوم يحــدد أن للبلديــة اسـتقاللية وظيفيــة وماليــة تمنحهــا ســلطة تســيير 1المراقبـة للســلطة المركزيــة

اهتمامــات لــدى إمكانياتهــا الماديــة والبشــرية والماليــة بصــفة عاديــة، ونظــرا للــدور الــذي تؤديــه الجماعــات المحليــة بــرزت 
الدولــة الجزائريــة إليجــاد الطريقــة المثلــى لتمكــين المســئولين علــى مســتوى هــذه الســلطات اإلقليميــة للوصــول إلــى التســيير 

 الفعال لجميع أصولها وممتلكاتها.
هــي تلــك األصــول التــي تملكهــا الشخصــية المعنويــة للجماعــات المحليــة والممثلــة فــي ممتلكــات الجماعــات المحليــة:  -

لــى الواليــ ة والبلديــة والتــي تعنــي الممتلكــات المنقولــة والعقاريــة التــي ترجــع ملكيتهــا للســلطة العموميــة بالدرجــة األولــى وا 
 الجماعات المحلية بالدرجة الثانية والغرض منها إشباع وتحقيق حاجات المجتمع.

لية لكونهـا وسـيلة لتحقيـق التنميـة ظهر مفهوم التنمية المحلية بعد ازدياد االهتمام بالمجتمعات المح التنمية المحلية: -
المســـتديمة، إذ يقصـــد بهـــا مجموعـــة العمليـــات والوظـــائف والنشـــاطات التـــي تهـــدف للنهـــوض بكافـــة المجـــاالت المكونـــة 

ــاتهم والتــي تــنعكس إيجابــا علــى المجتمــع، وعليــه يمكــن 2للمجتمــع المحلــي ، إذ تهــتم بشــكل كبيــر بســلوك األفــراد ومعنوي

                                                           
معة محمد خيضر، اإلدارات العامة للجماعات المحلية في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية، جا (،2115) مرغاد، لخضر، 1

 .231ص  ،12بسكرة، العدد 
 ، بتصرف. 21، ص محلية، دار النهضة العربية، مصرالتنمية ال (،1126)رشيد أحمد،  2
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يــة هــي عمليــة تغييــر فــي البنيــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع والتــي يكــون الهــدف القــول بــأن التنميــة المحل
 منها تحسين دخل المواطن ورفاهيته في المجتمع.

ــي: - ــل المحل هــو كــل المــوارد المتاحــة التــي يمكــن توفيرهــا مــن مصــادر مختلفــة لتمويــل التنميــة المحليــة علــى  التموي
لصــورة التــي تحقــق أكبــر معــدالت لتلــك التنميــة عبــر الــزمن وتعظــم اســتقاللية المحليــات مســتوى الجماعــات المحليــة، وبا

 عن الحكومة المركزية في تحقيق التنمية المحلية والمستديمة.
 

 :محدودية تمويل ميزانيات الجماعات المحلية في الجزائر -0
مكرسا دستوريا في النظام القانوني الجزائري، إذ نلمح ذلك عبر كافة اإلقرارات  دأمبيعتبر مبدأ الالمركزية اإلدارية 

بنظام الالمركزية للدولة، وهذا عن طريق االعتراف  1163لدى المشرع، فقد اعترف دستور الجزائر لسنة  القانونية
جماعات اإلقليمية اإلدارية (: "الجمهورية تتضمن جماعات إدارية، ال11بالجماعات المحلية في نص مادته التاسعة )

االقتصادية واالجتماعية القاعدية هي البلدية" نفس المبدأ نجد في الدساتير األخرى لدولة الجزائر حتى وقتنا الحالي، 
هذا وقد اعترف أيضا المشرع الجزائري بوجود أمالك لدى الجماعات المحلية إذ أنها تؤدي وظيفة امتالكية ومالية 

والذي حدد قانون األمالك الوطنية، كلها  1163( من دستور 13به الفقرة الثانية من المادة ) وهذا عمال بما نصت
أدلت قانونية تثبت إرادة دولة الجزائر بإعطاء اعتبار قوي لهذه الخاليا اإلقليمية وجعلها كقاعدة للتنمية االقتصادية 

ل ما تملكه الجماعات المحلية من موارد متجددة أو واالجتماعية التي تطمح لتحقيق الديمقراطية، وعليه وجب تثمين ك
شراكها في خلق الثروة خاصة في ظل محدودية التمويل المحلي والتي ترجع إلى األسباب التالية:  غير متجددة وا 

 
 :تبعية النظام الضريبي المحلي للسلطات المركزية -00.

ال تملك الجماعات المحلية سلطة إحداث الضرائب والرسوم، ما يعني عدم االعتراف لهذه الجماعات بأي سلطة 
، وكذا تحديد معدالتها 1"ال ضريبة بدون قانون" بحيثجبائية، حيث تنفرد الدولة لوحدها بإقرار الضرائب والرسوم، 

 الدولة ومصالحها قابضات ومديرات الضرائب(. هيئاتوأوعيتها، بل وحتى تحصيل هذه الضرائب يتم من طرف 
 
 :هيمنة الموارد الجبائية على موارد التسيير -08.

يعود ضعف الموارد المالية لدى الجماعات المحلية بشكل كبير إلى عدم فعالية النظام الضريبي المحلي، 
 باإلضافة إلى االختالالت الحاصلة في تركيبة موارد البلديات، إذ دائما ما تهيمن الموارد الجبائية على موارد التسيير.

 
 :أعبائهااالختالل القائم بين موارد الجماعات المحلية و  -03.

، والتي غالبا 1تعتبر مسألة التوازن بين اإليرادات المالية للجماعات المحلية أمام أعبائها إشكالية قائمة بحد ذاتها
ما ترجح إلى العجز المرتقب ضمن هذه الميزانيات نظرا لمحدودية التمويل من طرف السلطات المركزية وأمام ضعف 

                                                           
1 Jean CATHENLINEAU, La fiscalité des collectivités locales, ة1111   Armand Colin, Paris, 

p. 08 
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التحصيل الضريبي والذي يعتبر مشكلة أيضا تؤرق ميزانيات الجماعات المحلية، فغالب الدراسات تؤكد بأن أعباء 
هذا السلطات اإلقليمية وعليه وجب تنويع مصادرها  إيراداتالجماعات المحلية تنمو بوتيرة تفوق خمسة مرات نمو 

 المالية خاصة من خالل تثمين ممتلكاتها.
 

-0203وتثمــين ممتلكــات الجماعــات المحليــة )البلديــة والواليــة( قــراءة قانونيــة للفتــرة  تســيير -8
8102: 

بقي النظام اإلداري الجزائري عقب االستقالل مشغوال بتسيير الشؤون المركزية على مستوى الدولة، حيث كانت 
نصوص جبهة التحرير الوطني تشير باختصار شديد لموضوع الجماعات المحلية بالرغم من أن عدد البلديات فاق 

يا، إذ أهم األسباب في ذلك غياب الكفاءات ألف وخمس مائة بلدية، أغلبها كانت مشلولة مالية ووظيف 1162سنة 
 12المؤرخ في  21-60واإلطارات المتعلمة القادرة على قيادة دفة التسيير اإلداري المحلي، هذه األسباب األمر رقم 

المتعلق بالقانون البلدي، أنه: "ال تزال الجماعات المحلية عقب نيل االستقالل تسير وفقا للقواعد  1160جانفي سنة 
، وعليه فإن البلدية كانت فعال تعاني من حرمان في تسيير أمالكها واستغاللها 2ي ورثتها عن النظام االستعماري"الت

بسالسة، حيث نصت المادة األولى من هذا القانون الخاص بالبلدية بأنه للمجلس الشعبي البلدي الحق في المشاركة 
ألراضي الواقعة في دائرة البلدية، كما يمكن للمجلس الشعبي في جميع العمليات المتعلقة بتعديل النظام الزراعي ل

البلدي أيضا أن يحافظ على المعالم التذكارية وعلى االستثمار فيها وفي منابع المياه الموجودة في إقليم البلدية، هذا 
اّل أنه ال يمكن تنفيذ ويستطيع المجلس الشعبي البلدي أيضا تسيير األموال والعمليات العقارية التي تجريها البلدية، إ

مداوالت المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بنقل الملكية واالمتالك والمبادالت العقارية، وكذلك عدم قدرة البلدية قبول 
الهبات والوصايا المشروطة إاّل بعد المصادقة عليها من طرف السلطة العليا ويقصد بها الوالية وهذا دليل دامغ على 

ة وظيفية وال حتى مالية في تسيير ممتلكات البلدية في تلك الفترة، حتى قانون الوالية بقي جد عدم وجود استقاللي
يعطي المحافظ )الوالي( سلطة  1162أوت  22متأخر في تنظيم شؤون تسيير ممتلكات الوالية، إذ صدر أمر في 

ا خول للمحافظ سلطة إبطال أي عمل إعالن األمالك الشاغرة ويمنع إجراء أي عملية بيع أو إيجار لهذه األمالك، كم
من هذا النوع وذلك خوفا من التسيب في استغالل وتوظيف الممتلكات الوطنية التابعة للجماعات المحلية،  فيما بعد 

والذي منح المجلس السعي الوالئي إمكانية التشريع في كل نشاط  1161ماي  22تم إصدار قانون الوالية المؤرخ في 
استثمار األراضي الخالية وحماية التربة واستصالح األراضي الزراعية الموجودة ضمن إقليم  يمكن أن يساعد في

، كما أنه يمكنه أيضا تسيير الممتلكات العقارية للوالية وضبطها بموجب مداوالت، كما حدد شروط االنتقاالت 3الوالية
هذه األمالك، إذ أن توقيع الوالي جد مهم والشراء والمبادالت وحتى اإليجارات والتخصيصات والتأمينات الخاصة ب

 وضروري في كل هذه الشؤون الخاصة بأمالك الوالية.

                                                                                                                                                                                           
ان المطبوعات الجامعية، أسس اإلدارة المحلية وتطبيقها على نظام البلدية والوالية في الجزائر، ديو  (،1126)مسعود شيهوب،  1

 .101 ، صالجزائر
 .1160جانفي سنة  12الصادر بتاريخ  16الجريدة الرسمية العدد  2
 .1161ماي سنة  23الصادر بتاريخ  22الجريدة الرسمية العدد  3
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والذي رافق الفترة االنتقالية والتي تبنت من خاللها الجزائر بنود الليبرالية وقواعد اقتصاد  1121بعد صدور دستور 
زا حيث أهم ما يمثل ذلك إصدار القانون السوق، عرف أيضا موضوع تسيير ممتلكات الجماعات المحلية تغيرا بار 

 10المؤرخ  11-11المتعلق بالبلدية والقانون  1111أفريل  10المؤرخ في  12-11الخاص بالجماعات المحلية 
، أهم ما يميز هذا القانون أنه أعطى استقاللية بارزة للجماعات المحلية في تسيير 1الذي يتعلق بالوالية 1111أفريل 

 ذلك من أهم القوانين التي دافعت على الالمركزية في تسيير الممتلكات العمومية.ممتلكاتها فهو ب
للبلدية االستقالل المالي ومنحها كامل الحقوق في تسيير أمالكها ومصالحها  1111فقد أعطى قانون البلدية لسنة 

قابة هذا المجلس أن يقوم بصفة مباشرة، حيث يستطيع رئيس البلدية باعتباره ممثل المجلس الشعبي البلدي وتحت ر 
دارتها ومنها عقود اقتناء  بجميع األعمال الخاصة بالمحافظة على األموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية، وا 
األمالك وعقود بيعها وقبول الهبات والهدايا والوصايا والمحافظة على الحقوق العقارية والمتقولة التي تملكها البلدية، 

بلدية مسؤولية المحافظة على المواقع الطبيعية واآلثار وحماية األراضي الزراعية والمساحات الخضراء، كما تتحمل ال
أما فيما يخص نظام الطرقات العمومية الواقعة ضمن إقليم البلدية فيسيرها رئيس البلدية باعتباره ممثال للدولة ولكن 

من االستقاللية اإلدارية ولتحقيق التنمية المحلية، نصت المادة تحت سلطة الوالي، وتنفيذا لنفس السياسة الهادفة لمزيد 
، بـأنه يمكن للمجلس الشعبي الوالئي تسيير جميع ممتلكاته والتي هي تابعة 1111األولى من قانون الوالية لسنة 

أو شروط أو  لوصايته، كما يقوم المجلس برفض أو قبول الهبات والوصايا الممنوحة للوالية سواء كانت مثقلة بأعباء
تخصيصات معينة أم ال، وهذا دون تدخل السلطات اإلدارية، هذا وألزم القانون نفسه الوالي بضرورة تسيير كل 

 األعمال التي لها عالقة بممتلكات الوالية والحقوق التابعة لها تحت وصاية المجلس الشعبي الوالئي.
في تسيير الممتلكات التابعة للبلدية والوالية، إذ كرس نتائج جد مرجوة  1111حقق قانون الجماعات المحلية لسنة 

جوان  22المؤرخ في  11-11مبدأ الالمركزية ألكثر من عقدين من الزمن، إذ أقر المشرع الجزائري القانون رقم 
، حيث أورد المشرع الجزائر 1111والذي تعلق بالبلدية إذ اتضح بأنه مغاير بشكل ما للقانون الصادر سنة  2111
، كما نص 2سياق هذا القانون ضرورة بروز اجتهادات تسييرية للسلطات المحلية في تسيير الممتلكات التابعة لهافي 

 ممتلكات تثمينصراحة أنه يتعين على المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير الالزمة من أجل 
مصطلح الحديث والمتمثل في "تثمين" والذي يرتبط أساسا المنتجة وجعلها أكثر مردودية، وتم ذكر هذا ال البلدية

بإعادة تقييم الممتلكات وجعلها أكثر مردودية، ومن هنا برز مفهوم مغاير للمفاهيم التقليدية للجماعات المحلية والتي 
يق التنمية كانت تعتبر مجرد إدارات تنفيذية فرعية لتأخذ الطابع الشبه االقتصادي الذي يرمي إلى خلق الثروة وتحق

فيفري سنة  21المؤرخ في  10-12المحلية في شتى مجاالتها، أما بالنسبة لقانون الوالية الجديد، وهو القانون 
منه على أن الوالية تتوفر على ممتلكات تتولى صيانتها والحفاظ عليها  16، فقد نص صراحة في المادة 2112

وواجب الصيانة والتثمين وهو مصطلح جديد دخل أيضا القاموس وتثمينها، فقد ربط بين الملكية العمومية للوالية 
القانوني الجزائري ولكن لم يتطرق صراحة إلى صالحيات المجلس الشعبي الوالئي في مجال تسييره للممتلكات 

 الوطنية.

                                                           
 .1111أفريل سنة  11الصادر بتاريخ  11الجريدة الرسمية العدد  1
 .2111الصادر بتاريخ جويلية سنة  30الجريدة الرسمية العدد  2
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ية وقد برز واصلت الحكومة الجزائرية مساعيها اتجاه دعم استقاللية الجماعات المحلية من الناحية الوظيفية والمال
والتي تتعلق بتثمين ممتلكات  2116مارس  11المؤرخة في  16ذلك من خالل إصدار المذكرة الوزارية رقم 

الجماعات المحلية، بعد هذا اإلقرار القانوني واالعتراف بمصطلح التثمين قانونا توجهت نوايا الحكومة إلى دعم 
مر بالبلدية من خالل توطيد معنى هذا المصطلح والذي مستوى التسيير لدى الجماعات المحلية السيما تعلق األ

يخص إعطاء قيمة جديدة لجميع ممتلكات البلدية والتي تمثل إرثها الثابت والمعنوي وحتى المالي والبشري، لم تتوقف 
مركزي المساعي هنا بل واصلت السلطات المركزية وعلى رأسيها وزارة الداخلية والجماعات المحلية دعمها للتوجه الال

رسميا اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أنشطة  2112نوفمبر  12إداريا وحتى اقتصادية، إذ تم تنصيب يوم الخميس 
تثمين ممتلكات الجماعات المحلية في إطار النظرة الجديدة لدور البلدية والوالية اقتصاديا، توصلت اللجنة والتي 

اح قانون جديد للجباية المحلية والذي يحد من المشاكل التي تقف أمام تكونت من مسئولين مركزيين ومحليين إلى اقتر 
 .2111نشاط الجماعات المحلية وهذا ما بدأت فيه األشغال سنة 

 
محدودية تثمين ممتلكات الجماعات المحلية في ظل شـح التمويـل المحلـي مـن منظـور االعتماد  -3

 :20 التعليمة الوزارية رقم
اتجهت االهتمامات المركزية بشكل واسع نحو تفعيل دول الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية، حيث 
أنيط بالبلدية والوالية وظائف تنموية مختلفة نظرا ألهميتها في النظام السياسي واالقتصادي واإلداري، والتي تظهر 

جزائر الجديدة، األمر الذي يبرز دور التمويل الذاتي في ظل دولة ال 2121بموجبها حسب التعديل الدستوري لسنة 
والخارجي لهاته الجماعات المحلية لتمكينها من ممارسة مهامها، إذ يعد التمويل الدعامة األساسية في مسار تجسيد 

تصادية البرامج التنموية محليا، والتي يقترن نجاحها بمدى توافر الموارد المالية الكافية لذلك، لكن المؤشرات االق
وعدم كفاية التمويل اتجاه  النفطيةالتي تعلقت بتراجع حجم الجباية  2112والمالية بالذات للجزائر خاصة بعد أزمة 

الجماعات المحلية، األمر الذي يعد مكبال لنشاط وحيوية هذه الخاليا التنموية في الجزائر من هنا تبرز أهمية تبني 
 األساليب الحديثة لتثمين ممتلكات البلدية والوالية.

 
 :20م آليات تثمين ممتلكات الجماعات المحلية حسب التعليمة الوزارية رقعالقة  -3.0

إّن تثمين ممتلكات الجماعات المحلية إنما يرتكز أساسا على مدى استيعابها ألهمية تلك الممتلكات من الناحية 
المالية والتقنية، فاليوم ال يمكن اإلبقاء على أن الجماعات المحلية بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة على أنها مجرد 

لعمومي وصرف النفقات العمومية التي تحصل عليها من الميزانية التابع هياكل إدارية تهتم بتقديم خدمات التنظيف ا
للسلطات المركزية، فالكثير اليوم له قناعة بأن البلدية قد ال تتعدى مهامها الشعبية المصلحة اإلدارية والتي تهتم 

ا تشدد اللهجة مع مسئولي فإنه 16بالوثائق والسندات الوثائقية، إاّل أن الحكومة ومن خالل التعليمة الوزارية رقم 
عطاء اإلرث المملوك لها قيمة جديدة تتماشى ومتطلبات التنمية  الجماعات المحلية لضرورة تثمين الممتلكات وا 

، أكثر من هذا فإن الحكومة اليوم تبحث عن بعث دور شبه اقتصادي للوالية والبلدية لتصبح هذه السلطات 1المحلية

                                                           
حكام الخاصة المطبقة على والذي يتضمن األ 2116ديسمبر  13المؤرخ في  16-321االطالع على المرسوم التنفيذي رقم  1

 . 2116ديسمبر  15بتاريخ  03األمين العام للبلدية، من خالل الجريدة الرسمية العدد 
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بلدية أن تثّمن ممتلكاتها وترشد  1521المركزي، وهو أمر جد منطقي فإذا استطاعت هي أصل تمويل النظام اإلداري 
عملية تسيير هذه الممتلكات فأكيد ستكون مصدرا للثروة وفيما يلي سنحدد أهم آليات تثمين الممتلكات التابعة 

  للجماعات المحلية:
 
لغاؤه -3.0.0  :ترشيد عملية التخصيص وا 

وطنية خطوة جد مهمة البد أن يدرك أهميتها أي مسئول على مستوى السلطات يعتبر تخصيص الممتلكات ال
المحلية، ذلك أن تثمين آلية التخصيص واحترام شروط إلغائه هو بحد ذاته خطوة اتجاه تثمين الملك العام للبلدية 

عقد يقضي التخصيص بأنه  1المتعلق باألمالك الوطنية 11-31من القانون  22والوالية، حيث تعرف المادة 
باستعمال أو االنتفاع من أصل عقاري أو أصل منقول تابع لشخص عمومي في تحقيق النفع العام، فالبلدية والوالية 
يمكنها تخصيص أي أصل عقاري أو منقول يمكن أن يساهم في التنمية على مستواها، ولذلك وجب على كل مسئولي 

ا ما تجده مهمل من طرفهم نتيجة عدم حركية هذه اإلدارات السلطات المحلية االهتمام بهذا الجانب والذي كثير 
المحلية، كما يمكن التخلي عن هذا التخصيص أو إلغاؤه وهذا ما أجازه المشرع الجزائري للجماعات المحلية من خالل 

ت على ثالث سنوا 13تبرير اإللغاء بأن األصل العقاري أو المنقول أصبح ال يفيد نهائيا المصلحة العامة وفي مدة 
التي تدعوا إلى ضرورة التثمين حددت شروطا إللغاء التخصيص والتي تصبوا  16األقل، ولكن التعليمة الوزارية رقم 

 دائما إلى توعية المسئولين بأهمية التخصيص وتوظيفه في خلق الثروة، هذه الشروط جاءت كما يلي:
 تحديد القيمة المالية والنفعية لألصل المراد إلغاء تخصيصه. -
 إعطاء تعرف واف وتشخيص دقيق يحدد أسباب التخلي عن استغالل هذا األصل المراد إلغاء تخصيصه. -
الكشف عن األثر الذي يمكن أن يحدثه إلغاء التخصيص عن ميزانية الجهة المستغلة ومدى تأثير على النفع  -

 العام.
اري أو المنقول لدى سلطات ضرورة تقديم اقتراحات أو بدائل اتجاه استغالل أو تخصيص هذا األصل العق -

 محلية أخرى أو من خالل التعاون والتشارك في االستغالل مثال.
 تحديد كيفية تسليم األصل إلى اإلدارة صاحبة الملك )الدولة، الوالية، البلدية(. -

لغائه بالنسبة للجماعات المحلية ولذلك يجب على السلطات  وعليه فإنه من الضروري ترشيد عملية التخصيص وا 
المركزية ضرورة إعادة النظر في المؤهالت التعليمية والمعرفية لدى الراغبين في الترشح لرئاسة المجلس الشعبي 

 ه.ئالبلدي وكل أعضا
 
 :التأجير -08..3

للجماعات المحلية حق التأجير لممتلكاتها  11-31في فقرتها الثانية من قانون األمالك الوطنية  11خولت المادة 
، هذا وتختلف أنماط التأجير التي تقوم بها الجماعات المحلية إذ 2العقارية في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما

 يمكن تحديدها في ثالث أنماط أساسية وهي: 

                                                           
 المعدل والمتمم المتعلق باألمالك الوطنية.  31-11من القانون  22المادة  1
 المعدل والمتمم المتعلق باألمالك الوطنية. 31-11من القانون  11المادة  2
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الكثير ممن يعتقدون أن اإليجار بالتراضي للعقارات واألصول التابعة للجماعات المحلية هو اإليجار بالتراضي: 
خطوة تفتقد للنجاعة من باب أنها تهمل عنصر المنافسة لكن األمر يختلف تماما عن هذا االعتقاد، ففي كثير من 

مستغلة بالقيمة الرمزية وفقط وعليه فإن إجراء اإليجار  الحاالت بقيت األصول العقارية التابعة للجماعات المحلية
بالمزاد العلني ال يمكن أن يحدد قيمتها الفعلية وعليه يتوجب التعامل باإليجار عن طريق التراضي والذي يحدد القيمة 

 تلكاتها حقا.اإليجارية الفعلية لألصل المراد تأجيره، فهذه الطريقة تحقق فائدة أكية للجماعات المحلية وتثّمن مم
يتم تأجير األصول التابعة للجماعات المحلية عن طريق المزاد العلني وهذا رغبة في  اإليجار بالمزاد العلني:

الحصول على أعلى عرض من أجل استغالل هذه الممتلكات، إذ يتوجب على المسئولين إضفاء الشفافية في إطار 
في الجرائد الوطنية اليومية، وعن طريق تقديم العروض إما مشافهة تنظيم هذا المزاد العلني والذي يجب اإلشهار عنه 

أو عن طريق تعهدات مختومة، كما يجب التعريف جيدا باألصل المعلن تأجيره من طرف الجماعات المحلية وهذا ما 
 يندرج ضمن تثمين الممتلكات.

اسا بالعقارات المستعملة من طرف األفراد هذا النوع من اإليجار له الطابع االجتماعي، ويتعلق أس اإليجار اإلداري:
)المسكن(، حيث يخضع هذا اإليجار لألحكام والقواعد التي تضبط إيجار المساكن والمحالت التابعة للدولة 

 والجماعات المحلية.
إّن التطبيق الجيد لهذه التعليمات والتدابير الخاصة بطرق التأجير قد يوفر فرص للجماعات المحلية من أجل 

ئة إيرادات مالية جد قيمة يمكن أن تكون هي الممول لميزانية السلطات المركزية فيما بعد وهو ما يحدد الدور تعب
 االقتصادي لتثمين ممتلكات هذه السلطات اإلقليمية.

 
 :ضبط عمليات منح حق االمتياز في الممتلكات التابعة للجماعات المحلية -03..3

يعتبر نظام االمتياز من األنظمة التي تتيح لصاحب االمتياز حق استغالل األمالك الوطنية ضمن شروط معينة 
تسمح لمصالح الدولة بمراقبة هذا االستغالل والتأكد من أن أصحاب حق االمتياز قد أنجزوا مشروع الغرض منه 

امتياز المصالح العمومية المحددة في المادة  للبلدية حق 11-11من القانون  155االستثمار، وقد أجازت المادة 
 من نفس القانون قصد ضمان تثمين هذه األصول التابعة للبلدية والتي نجد من أهمها ما يلي:  121
تثمين قيمة األسواق المغطاة وذلك من خالل ترميمها الجيد العمل على منح حق االمتياز للطرف الذي يكون  -

 .1اقادر على خلق الثروة من خالله
 تثمين قيمة األسواق األسبوعية الخاصة بسوق السيارات مثال أو سوق المواشي. -
تثمين قيمة الموازين العمومية والتي الزلت مستغلة في أغلب بلديات الوطن بالدينار الرمزي من طرف بعض  -

 األفراد.
ومساحات التوقف هي من بين أهم األصول التي البد على البلدية مراعاة تثمينها وبصفة تضمن  الحظائر -

الحفاظ على أهمية دون تحويل المبتغى منها، وهي الخطوة األسوأ التي تعيشها أغلب الحظائر العمومية 
 ومساحات التوقف.

                                                           
إلنسانية، آليات تسيير األمالك العقارية البلدية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم االجتماعية وا (،2110)، محمد كنازة 1

 .16، ص 13جامعة تبسة، العدد 
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 المساحات الخضراء. -
 فضاءات الرياضة والتسلية التابعة للبلدية. -
 ضاءات الثقافية التابعة ألمالكها.الف -
 المذابح البلدية. -
 النقل الجماعي. -
 المحاشر. -
 
 :ضبط تحسين مستوى االستغالل المباشر -07..3

يمكن للجماعات المحلية أن تستغل جميع األصول التابعة لها في تحقيق النفع العام، ولهذا تنص التعليمية الوزارية 
بأن يلتزم كل  من المجلس الشعبي الوالئي والمجلس الشعبي البلدي بمراجعة جميع الشؤون التي لها صلة  16رقم 

شأنها ترشيد النفقات من جهة وحتى كونها تبرز الدور  باستغالل األصول التابعة لهما بصفة مباشرة والتي من
منه  151بمقتضى المادة  11-11االقتصادي للسلطات المحلية من جهة أخرى، حيث خول للبلدية ضمن القانون 

أنه للبلدية الحق في استغالل مصالحها العمومية عن طريق االستغالل المباشر، وعليه تبرز ضرورة التثمين من 
ة المستمرة لالجتماعات التي تخص لجنة االقتصاد والمالية واالستثمار والتي لها الحق في تحيين شروط خالل البرمج

 االستغالل المباشر لدى البلدية.
 

 :عوامل نجاح الجماعات المحلية في تثمين ممتلكاتها -8.3
حماية هذه األمالك من يعتمد تثمين ممتلكات الجماعات المحلية على عوامل فاعلية تقضي بالدرجة األولى 

اإلهالك السريع وكذا السرقة والضياع، كما أّن االهتمام بتحسين مستوى تسيير هذه األمالك إنما يحسب كخطوة 
إيجابية تدعم هذا التوجه، حيث برزت نوايا حسنة لدى المصالح والسلطات المركزية اتجاه حتمية إعادة تثمين 

 1521ات، األمر الذي يستوجب بالدرجة األولى ضرورة تشخيص ممتلكات ممتلكات الجماعات المحلية خاصة البلدي
والية، لجعلها أكثر إنتاجية من خالل وضع ورقة طريق ناجعة لتجسيد أهداف التنمية المحلية،  52بلدية على مستوى 

على تثمين  وفيما يلي سنحاول التعرض إلى أهم الدعامات الواجب توفرها لدى الجماعات المحلية حتى تكون قادرة
 ممتلكاتها.

 
 :إعادة النظر في قانون االنتخابات الخاص بالبلدية -3.8.0

، حيث أن 1إنّ  جميع النظريات واإلسهامات الفكرية تؤكد بأن قوة التسيير مستمدة من قوة التفكير والتخمين
المسئولين على مستوى الجماعات المحلية تختلف مستوياتهم المعرفية والتعليمية ما يجعل التفاهم بينهم والتنسيق 
ضعيف نوعا ما، فالوالي يعين بموجب قرار وزاري ورئيس الدائرة كذلك، أما رئيس البلدية فقد يفوضه الشعب إاّل أن 

نتمي إلى طبقة مجتمعية، ذلك أن رئيس البلدية على رأس مهمته قد صالحياته واسعة قد ال تختصر مستوى فرد ي
يكلف باتخاذ قرارات والمفاضلة بين القرارات إنما تستدعي وجود رصيد معرفي في مجال التسيير، فضال عن األمر 

                                                           
 .11، ص ة األولى، دون دار النشر والطبعأحكام التصرف في أمالك الدولة، الطبع (،1110)عبد الرحيم علي محمد،  1
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ت بالصرف والدخول في مناقصات وغيرها من األمور ذات الصلة باإلنفاق العام، فإذا كان المبتغى من السلطا
المركزية إعطاء قوة للسلطات المحلية وعلى رأسها البلدية فيجب اإلسراع إلعادة النظر في الشروط العلمية والمعرفية 

اقتراح من طرف األحزاب السياسية  35لرئيس البلدية مع العلم أن هناك مسودة قدمت في هذا المجال والتي تضم 
شهادة جامعية، ال يمكن التوقف عند هذا الحد بل البد على والتي من بينها أن يكون رئيس البلدية متحصل على 

الحكومة أيضا التفكير في تأهيل كل من يأتي على مستوى رئاسة البلدية خاصة في مجال التسيير والذكاء 
 االستراتيجي.

 
 :(Good Local Gouvernanceالرشيدة ) المحليةالحوكمة  -8.38.

تسيير الجماعات المحلية من األساسيات الواجب توفرها لدى السلطات اإلقليمية، إذ تسمح باالستخدام  إّن حوكمة
األمثل لكل الموارد المتاحة والممكنة بالنسبة لهذه الجماعات المحلية لتحقيق أهداف البرامج التنموية من جهة، والعمل 

، وهذا ما 1تلف أو اإلسراف في استغالله من جهة أخرىعلى حماية اإلرث المكتسب لدى البلدية أو الوالية من ال
 يضمن حق األفراد والمواطنين الحالين دون التأثير على حياة األجيال الالحقة وحقها في العيش الكريم.

 
 :المحلي ودور المجتمع المدني في تفعيله االستثمارتنشيط  -8.33.

محكمة في تطوير االستثمار المحلي عن طريق أدوات الدعم  استراتيجيةسعت السلطات المركزية إلى تجسيد 
والمرافقة طول البرامج التنموية منذ بداية الوئام المدني وتحسن مستوى التنمية البشرية مع مطلع األلفية الثالثة، حيث 

دراسة  بلدية من خالل 1521مالية جد معتبرة اتجاه دعم المقاوالتية في الجزائر وعبر  ةخصصت الحكومة أظرف
االحتياجات لدى كل بلدية وطابعها االقتصادي والجغرافي، ولعل وكالة دعم وتشغيل الشباب وغير من الحاضنات 
األخرى تبقى شاهدة على ذلك، لكن لو نالحظ مدى مساهمة تلك المؤسسات التي تم إنشاؤها في الناتج المحلي 

ات نجدها قليلة جدا وال تفي بالغرض الذي أوجدت من أجله، اإلجمالي بالمقارنة مع القيمة التمويلية لهذه االستثمار 
وهنا قد وجب على السلطات المركزية بما فيها وزارة الصناعة ووزارة المالية ووزارة العمل وغيرها من الوزارات الفاعلة 

نظر في في هذا المجال مراجعة عنصر الجدوى في توجيه االستثمارات الخالقة للثروة فعال، كما يجب إعادة ال
االحتياجات االستثمارية لكل بلدية على حدا، هذا الجانب قد يسمح للبلدية فعال بتثمين ممتلكاتها سواء عن طريق 

 االستغالل المباشر أو التأجير أو المشاركة في االستثمار أو غير ذلك.
 

 :دعم االنتقال الطاقوي المحلي -8.37.
ي االنتقال الطاقوي لتخفيف العبء الخدماتي والمالي على عصرية ف استراتيجيةانتهجت الجماعات المحلية 

ميزانياتها في إطار سياسة ترشيد النفقات والحد من العجز المالي الذي عرفه مجال الطاقة كخدمة عمومية إلزامية 
ي، وذلك باللجوء إلى الطاقة المتجددة، إذ توجد بعض النماذج وطنيا نجحت في تجسيد محتوى هذا االنتقال الطاقو 

باستغالل الطاقة المتجددة النظيفة والتي  2112بلدية على المستوى الوطني ومنذ سنة  55حيث قامت أكثر من 
                                                           

األداء المتميز للحكومات من خالل الحكم الصالح واإلدارة الراشدة، ملتقى "األداء المتميز  (،2115)بشير مصيطفى،  1
 . 53 ص  ،2115مارس  11-12للمنظمات والحكومات" المنظم يومي 
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وظفتها كانطالقة في المدارس والمرافق العمومية قصد زرع حس توعوي بدور االنتقال الطاقوي في تثمين الممتلكات 
ق العمومية وغيرها، إذ يوجد برنامج آخر يقضي بدعم العمومية السيما تعلق األمر بالمساحات الخضراء والحدائ

استغالل هذه الطاقة النظيفة المتجددة على المستوى الساحلي لدى الواليات الساحلية والتي تجعل كل بلدية قادرة على 
 تثمين الشواطئ التابعة لها.

 
 :البلدية اإللكترونية )عصرنة العمل اإلداري لدى الجماعات المحلية( مشروعتجسيد دعم  -8.37.

ولوحات القيادة الحديثة لتسيير ناجع للمرافق العمومية  تم تجسيد هذه الرؤية ضمن أنظمة المعلومات التسييرية
الهدف منها دراسة وتحليل كل المعطيات والبيانات التي يمكن أن تحصل عليها الجماعات المحلية من المحيط الذي 

ية تبادل تنتمي إليه قد التوصل إلى معلومات مفيدة تخدم القرار التنموي على المستوى المحلي، كما يمكن للبلدية والوال
هذه المعلومات مع السلطات المركزية، كل هذا إنما يصب في تحسين مستوى التسيير لدى الجماعات المحلية 
بالدرجة األولى والذي ينعكس إيجابا على جودة الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين من جهة، كما يساهم في فتح 

 أفاق جديدة لتثمين ممتلكات وأصول الجماعات المحلية.
 

 :(CSGCLو) (FCCL)المحلي خاصة لدى البلدية من طرف الصندوقين  التمويلرفع نسبة  -8.30.
نظرا للصعوبات المالية التي تعيشها الجماعات المحلية قامت الدولة الجزائرية بإنشاء الصندوق المشترك 

التباينات التي تتعرض إليها ( والذي يسمح بمعالجة االختالالت المالية والقضاء على FCCLللجماعات المحلية )
ميزانية الوالية والبلدية خاصة التي تعاني من محدودية في التمويل الذاتي، إاّل أنه قد تراجع دور هذا الصندوق بل 

، هذا الجانب بالذات 1بقي مجرد جهاز يسمح بتمويل بعض السلطات على حساب اإليرادات المالية لبلديات معينة
خاصة التي تملك نشاط تجاري كبير قادرة على تحصيل جباية عادية بمبالغ جد معتبرة  حرم الكثير من البلديات

يجعلها تقاسم في كثير من المرات هذه اإليرادات المالية مع سلطات أعلى منها على حساب التنمية وعليه فإن آلية 
نجد كذلك صندوق التضامن عمل الصندوق البد من تراعي النسب المفروضة في تقسيم اإليرادات كمساهمات، هذا و 

 ( غير قادر على رفع نسبة التمويل المحلي.CSGCLوالضمان للجماعات المحلية )
 

 :تواجه الجماعات المحلية في تثمين ممتلكاتها التيالتحديات  -7
إّن تثمين ممتلكات الجماعات المحلية يواجه الكثير من التحديات التي تعوقه والتي جعلت المسئولين على 
المستوى المحلي عاجزين ماديا وتقنيا وحتى عاطفيا من القيام بإعطاء قيمة جديد ثمينة لجميع أصول إداراتهم 

 العمومية ولعل من أهم هذه التحديات نجد:
واضحة المعالم إلى جانب هشاشة المخطط الهيكلي العام لدى السلطات المركزية  استراتيجيةغياب رؤية  -

األمر الذي أنتج ازدواجية وتداخال كبيرا بين المسؤوليات الشيء الذي أدى إلى لتنمية الجماعات المحلية، 
 ،تكبيل الجهاز اإلداري على المستوى المحلي وعدم القدرة على تثمين أصول هذه الجماعات اإلقليمية

                                                           
صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومساهمته في دعم التنمية  (،2112) وصيف فايزة، خير الدين عمر ملوكي، 1

 .56، ص 12، العدد 12لوادي، المجلد رقم المحلية، مجلة العلوم اإلدارية والمالية، جامعة ا
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امها تسييس عمال الجهاز اإلداري المحلي، األمر الذي دفع بالبلدية على وجه الخصوص بالتراجع في أداء مه -
التنموية، فقد كان من األجدر إعادة النظر في تكوين األطقم اإلدارية للجماعات المحلية في السياق الذي 

 ،يراعي على األقل تكوين هذه اإلطارات في المجال التعليمي والتسييري
اجة اليوم تعثر المنظومة القانونية في مواكبة التطورات واألحداث الدولية في الشق التنموي، إذ تقتضي الح -

لتحقيق التنمية المستديمة ضرورة تحقيق التنمية المحلية وهذا ما أهملته الحكومة الجزائرية ألكثر من ربع قرن 
من التسيير االشتراكي، حتى مع التوجه إلى الالمركزية اإلدارية بقيت الجماعات المحلية ال تحمل أبدا صفة 

نين والتشريعات التي تجعل من الجماعات المحلية خاليا شبه ة القوايحركء الداعم االقتصادي للبلد نظرا لبط
 ،اقتصادية تعمل على تثمين ممتلكاتها

انتشار الفساد اإلداري على المستوى المحلي، دفع بالسلطات المركزية التشديد على صالحيات المجالس  -
حمل الحريات وال حتى الشعبية البلدية وحتى الوالئية، ما يجعل العمل اإلداري يسري في رواق ضيق ال ي

 ،االجتهادات
التسيب في استغالل المرافق العمومية وعدم إعطاء قيمة حقيقية لممتلكات الجماعات المحلية إنما صادر عن  -

 ،انحسار القيم المهنية واألخالق الوظيفية التي توجه سلوك التحكم في القرار ورشادته
غياب الرقابة الفعالة واإلرادة السياسية الكافية لدعم تثمين ممتلكات الجماعات المحلية إذ ال تكفي المراسيم  -

الوطنية لتثمين الملك  االستراتيجيةوالقوانين التشريعية لوحدها توفر الداعم العاطفي أمر مهم يسمح بتجسيد 
رين في الجماعات المحلية بما فيها مظاهر الرشوة العام، وعليه وجب محاربة هذه النوايا السيئة لدى المسي

 والتحايل اإلداري، اإلهمال والتهاون، المحسوبية في االستغالل.
 

 

 :خاتمة -7
إّن محدودية التمويل المحلي إنما هو نتيجة لكل الظروف االقتصادية التي تعيشها دولة الجزائر السيما تعلق 

أين انهار سعر برميل  2112المالية المتأتية من الجباية النفطية والتي تراجعت منذ سنة  المداخيلاألمر بتراجع 
البترول في السوق الطاقوي الدولي، فضال عن هشاشة اآللة اإلنتاجية المحلية والتي بقي من خاللها االقتصاد 

هذه  كل Mono Producteur/ Mono Exportateurاإلنتاج أحادي التصدير الجزائري يغلب عنه طابع أحادي 
بلدية ضعيفة تتجه من  1521الظروف دفعت بمستوى التنمية نحو الخطر، ما جعل الحياة االقتصادية على مستوى 

نحو األسوأ، وعليه فإنه بات من المهم مراعاة جميع الظروف والتغيرات المحلية والدولية للوقوف على حل  السيئ
لمحلية والتي تعتبر حجر أساس التنمية المستديمة من خالل إشراك الجماعات إشكالية التنمية وفي مقدمتها التنمية ا

المحلية وجعلها تتنصل من دورها اإلداري لتصبح خلية شبه اقتصادية قادرة على خلق الثروة محليا، األمر الذي 
قق االستقاللية المالية يستدعي االهتمام بتعزيز االستقاللية الوظيفية لكل من البلدية والوالية فضال عن إلزامية تح

إيرادات مالية إضافية بعيدة عن التمويالت المركزية والتي هي في تراجع مستمر، كل  تعبئةوالتي تتجسد عن طريق 
هذا يقود إلى مسألة مهمة ما فتئت مؤخرا السلطات الجزائرية تليها اهتماما بليغا من خالل إصدار النصوص 

التي ترتبط بحتمية تثمين ممتلكات الجماعات المحلية كمخرج ألزمة محدودية  والتعليمات القانونية الضابطة لذلك
التمويل المحلي من جهة وكآلية لتحقيق التنمية المحلية وحتى التنمية المستديمة، هذا وخلصت هذه الدراسة إلى 

 النتائج التالية: 
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دودية تمويل الجماعات المحلية، ضرورة إعادة النظر في النظام الجبائي والسعي نحو إصالحه لحل مشكلة مح -
حيث أن البلدية والوالية اليوم هي بحاجة ماسة إلى أظرفه مالية تغطي احتياجاتها التنموية لكن السلطات 
المركزية ليست قادرة على تغطية هذه االحتياجات المالية، خاصة في ظل الظروف االقتصادية الحالية والتي 

هذه الجائحة التي كانت لها تداعيات  Covid 19توى الدولي وحتى أزمة باألزمة الطاقوية على المس ارتبطت
 ،جد وخيمة على االقتصاد الوطني

أنه البد من مراعاة حوكمة تسيير الجماعات المحلية للتوجه لتثمين ممتلكات هذه السلطات  الدراسةتوصلت  -
 ،اإلقليمية

كمخرج مهم من مخارج التسيير التقليدي للوالية والبلدية، فقد بات من المهم إرساء مشروع البلدية  الرقمنة -
االلكترونية والذي استمد من مشروع الحكومة االلكترونية والذي مازال يواجه التحديات لتجسيده على أرض 

 .الواقع في دولة الجزائر

قتراحات والتي نراها مناسبة تساهم في إثراء دور الجماعات من خالل ما سلف التعرض إليه يمكن تقديم بعض اال
التنمية فضال عن أنها تدعم هذه السلطات اإلقليمية أيضا لتكون قادرة وواعية بتثمين ممتلكاتها خاصة  اتجاهالمحلية 

 في ظل محدودية التمويل المحلي: 
من خالل توفير اإلطار القانوني والتقني حتمية إعادة النظر في نمط تسيير ممتلكات الجماعات المحلية وذلك  -

 ،وحتى المعرفي الذي يؤهل مستخدمي السلطات المحلية استغالل واستخدام األمالك العمومية المحلية
خراجها من دائرة البايلك العام اتجاه التثمين الذي يخدم أهداف  - تحيين قيمة ممتلكات الجماعات المحلية وا 

 ،التنمية المستديمة
 دورات تكوينية ألعضاء المجالس الشعبية الوالئية والبلدية لتوضيح سبل تثمين األمالك الوطنية. ضرورة تنظيم -
الحرص على تفعيل الرقابة اتجاه تسيير الممتلكات العمومية خاصة على المستوى المحلي  ذلك أن استغالله  -

 ،مازال خاضعا إلشكالية التسيب والرشوة والمحسوبية
ال مركزي يتم بموجبه االعتراف للجماعات المحلية بسلطة إحداث الضرائب والرسوم إحداث نظام جبائي جديد  -

 ،المحلية واإلعفاء عنها حسب أهدافها التنموية
قليم محدد لحل المشاكل اإلدارية  استراتيجيةبين الجماعات المحلية ضمن  إنشاء فضاء للتعاون ما - محددة وا 

 ديات والواليات لتثمين ممتلكاتها عن طريق مبدأ المشاركة.والمالية، إذ يساعد األمر التنسيق بين البل

 
 

 

 

 



 

 

 صالحيات ومسؤوليات أعوان تنفيذ الميزانية العامة
Powers and Responsibilities of Public Budget Execution Officers 

 
 2 سفاحلو رشيد ،1 جمال بوزيان رحماني
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  ملخص:

 الميزانية تنفيذ أعوان ومسؤوليات صالحيات ماهية في المتمثلة اإلشكالية على اإلجابة الدراسة هذهحاولت 
براز وتصنيفهم فهميتعر  إلى هدفتو  الجزائر، في العامة  التطرقتم  ذلك أجل ومن بينهم، العالقة وطبيعة مهامهم وا 
األمر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب المالي  إلى أشارت التي والتنظيمية القانونية النصوص مختلف إلى
 :أهمها نتائج عدة إلى التوصل وتم

 ،أعوان تنفيذ الميزانية العامة هم اآلمرون بالصرف والمحاسبون العموميون والمراقبون الماليون -
مهااااام وصااااالحيات أعااااوان المحاساااابة العموميااااة فااااي الجزائاااار محااااددة بدقااااة بموجااااب النصااااوص القانونيااااة  -

 ،يميةوالتنظ
 ألعوان ألوامر وسلطة العون اآلخر،أي عون من ا يخضعال  -
 أعوان تنفيذ الميزانية العامة. متبادلة بين رقابةتوجد  -

 .اآلمر بالصرف، المحاسب العموميأعوان المحاسبة العمومية،  ،للدولة الميزانية العامة :الكلمات المفتاحية
 JEL :H83 ،M41 ،H61تصنيف 

Abstract:  
This study attempted to answer the problem of what are the powers and responsibilities of 

the public budget execution agents in Algeria, and aimed to define and classify them, 
highlight their tasks and the nature of the relationship between them, and for that the various 
legal and regulatory texts that referred to the order of disbursement, the public accountant 
and the financial controller were reached. Several results, including: - The public budget 
execution agents are the spending officials, the public accountants and the financial 
controllers. The tasks and powers of public accounting agents in Algeria are precisely 
defined in accordance with legal and regulatory texts - None of the agents is subject to the 
orders and authority of the other aid. - There is mutual control between the agents of the 
execution of the general budget.. 
Key words: Public budget; public accounting; the authorizing officer; public accountant. 
Jel Classification Codes : H83، M41، H61 
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 :تمهيد

لوحدات الحكومية المختصة بتنفيذ ميزانية الدولة في تشرع ابعد صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية 
من التقدير والتوقع للسنة المقبلة إلى الواقع الملموس في الوقت الحاضر، أي الشروع في  الميدان، أي اإلنتقال

غير أن تنفيذ الميزانية العامة للدولة من طرف الوحدات ، ت المقررة وصرف النفقات المعتمدةتحصيل اإليرادا
د صالحيات ومسؤوليات تضبط إجراءاتها وتحدنصوص قانونية وتنظيمية الحكومية واألطراف المتدخلة تحكمه 

 مختلف أعوان المحاسبة العمومية المكلفين بالتنفيذ.
 :البحثإشكالية 

 تتمثل إشكالية البحث في السؤال الرئيسي التالي:
 ماهية صالحيات ومسؤوليات أعوان تنفيذ الميزانية العامة في الجزائر؟

 :البحثفرضيات 
حول اإلشالية  إجابات مؤقتةقد تعطي من خالل ما سبق سوف نقوم بطرح جملة من الفرضيات التي 

 المطروحة نوضحها في النقاط التالية:
 يتمثل أعوان تنفيذ الميزانية العامة في كل من اآلمر بالصرف، والمحاسب العمومي، والمراقب المالي، -
 جزائر محددة بدقة بموجب النصوص القانونية والتنظيميةمهام وصالحيات أعوان المحاسبة العمومية في ال -
توجد أي عالقة رئاسية بين مختلف أعوان تنفيذ الميزانية العامة، وبالتالي ال يمكن أن يخضع أي عون  ال -

 من االعوان ألوامر وسلطة العون اآلخر.
 أهداف البحث:

 تتمثل أهداف هذا البحث في:
 ،وتصنيفاتهم العامةالتعرف على أعوان تنفيذ الميزانية  -
 التعرف على مهام أعوان تنفيذ الميزانية العامة -
 التعرف على مسؤولية أعوان تنفيذ الميزانية العامة -
 التعرف على طبيعة العالقة التي تربط أعوان تنفيذ الميزانية العامة -

 البحث: منهجية
وبلوغ األهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها سوف نعتمد على  لية المطروحةكامن أجل اإلجابة على اإلش

المنهج الوصفي التحليلي، وذلك باإلعتماد على مختلف المراجع التي تناولت موضوعه، وكذا مختلف النصوص 
م، القانونية والتنظيمية التي تناولت أعوان تنفيذ الميزانية العامة، وتصنيفاتهم، وكذا طبيعة مهامهم وصالحياته

 ومسؤولياتهم، وذلك من خالل المحورين التاليين:
 أعوان تنفيذ الميزانية العامة -
 مهام ومسؤوليات أعوان تنفيذ الميزانية -
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 :اإلطار المفاهيمي للجماعات المحلية -1
المتعلق بالمحاسبة العمومية فإّن األعوان المكلفون  11-09من القانون رقم  11حسب ما جاء في نص المادة 

: يتولى 1العامة هم اآلمرون بالصرف والمحاسبون العموميون، إذ نصت هذه المادة على ما يلي الميزانيةبتنفيذ 
اآلمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية المشار إليها في المادة األولى أعاله 

والمتعلق بقوانين المالية المعدل، وفي  1041يوليو  91المؤرخ في  11-41وفق الشروط المحددة في القانون رقم 
"، وعلى الرغم من الدور الفعال الذي يلعبه المراقب المالي في تنفيذ هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه....

لم يمنحه صفة عون مكلف بالتنفيذ بل أدرجه في الباب الخاص  11-09النفقات العمومية إاّل أّن القانون رقم 
ومحدد  نظممبالرقابة، وتدخل هؤالء األعوان في عمليات تنفيذ النفقات العمومية يكون على مختلف مراحلها بشكل 

قانونا، وهذا من أجل إضفاء شفافية أكثر في تسيير األموال العمومية، وأعوان التنفيذ هؤالء هم المكلفون بتنفيذ 
اإليرادات والنفقات بعد صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية، وقد تطرقت لهم العديد من النصوص القانونية 

ومسؤولياتهم، فكل منهم ال يمكنه تنفيذ العملية المالية بمفرده، وهذا  والتنظيمية موضحة مختلف أصنافهم ومهامهم
النشاط المزدوج من شأنه أن يثبت رقابة مزدوجة بين الطرفين من أجل ضمان أكبر حصانة لألموال العمومية 

  وحمايتها.

 

 :اآلمرون بالصرف -1.1
المتعلق بالمحاسبة العمومية يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا  11-09من القانون  122حسب نص المادة 

وبالرجوع إلى هذه  11، 19، 10، 11، 11شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد  كلالقانون 
بة األمر بالصرف بالنس بالنفقة، التصفية، لتزامالتصفية بالنسبة لإليرادات، واال هي: اإلثبات، العملياتالمواد هذه 

نتخاب لوظيفة لها من بين الصالحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة للنفقات، ويخول التعيين أو اال
اآلمر بالصرف هو كل شخص نتهاء هذه الوظيفة، فاأعاله صفة اآلمر بالصرف قانونا، وتزول هذه الصفة مع 

الدولة ومؤسساتها وجماعاتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتعلق  يؤهل قانونيا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال
معينا مثل الوزير أو الوالي أو المدير في إدارة عمومية كما يمكن  بالصرفباإليرادات أو النفقات، وقد يكون اآلمر 

 أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي.
: يكون 3من اآلمرين بالصرف حيث نصت على ما يلي نوعينمن نفس القانون إلى  12وأشارت المادة 
ما آمرين بالصرف ثانويين.يبتدائيااآلمرين بالصرف   ن أو أساسيين وا 

اآلمرين  11-09من القانون رقم  11عرفت المادة  ين، الرئيسيين(:يبتدائبالصرف األساسيين )اال األمرين
أعاله فإّن اآلمرين  12: عمال بأحكام المادة 1ليبالصرف األساسيين وأشارت إليهم حينما نصت على ما ي

 بالصرف األساسيين هم:

                                                           
المتعلق بالمحاسبة  1009أوت  12ه الموافق لا 1111محرم عام  11المؤرخ في  11-09من القانون رقم  11المادة  1

 م.1009أوت سنة  12بتاريخ  22، العدد الرسميةالعمومية، الجريدة 
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  12نص المادة  2
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  12نص المادة  3
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 .المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة -
 الوزراء  -
 الوالة عندما يتصرفون لحساب الوالية -
 الشعبية البلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية رؤساء المجالس -
 المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري  -
 المسؤولون المعينون على وظائف الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.  -
 أعاله. 12من المادة  91الوظائف المحددة في الفقرة  على المسؤولون -

اآلمرين بالصرف الثانويين حينما  11-09من القانون رقم  11: عرفت المادة الثانوييناألمرين بالصرف 
: األمرين بالصرف الثانويين مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف 2نصت على ما يلي
بالصرف الثانويين مسؤولين بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة عن  اآلمرونفأعاله،  12المحددة في المادة 

 أعاله. 12تنفيذ العمليات بالنسبة لميزانية الدولة، ولهم صالحيات بتنفيذ العمليات المذكورة في المادة 
المتعلق بالمحاسبة  11-09من القانون رقم  10والمادة  14أشارت لهم المادة اآلمر بالصرف المفوض: 

ستخالف اآلمرين بالصرف في ا: " في حالة غياب أو مانع يمكن 3على ما يلي 14ومية حينما نصت المادة العم
:" يمكن 4على ما يلي 10أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك، ونصت المادة 
لمباشرة، وذلك في حدود لآلمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم ا
يستطيع اآلمرون بالصرف الصالحيات المخولة لهم وتحت مسؤوليتهم، وبالتالي وحسب نص هاتين المادتين 

الرئيسيين تفويض سلطاتهم واستخالفهم في حالة غيابهم أو حصول أي مانع، وذلك بموجب عقد تعيين يحرر 
ك لألمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المعين، كما يمكن كذل

العاملين تحت سلطتهم مباشرة، وذلك في حدود الصالحيات المخولة لهم قانونا ودائما تحت مسئوليتهم التي هي 
المسؤولية التأديبية والسياسة للوزراء، والوالة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية  عنمزدوجة مدينة وجزائية، فضال 

 . النسبة للمسؤولية السياسة أما المسؤولية المدنية فتسرى على اآلمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهمب
من قانون المالية  125جاء هذا الصنف من اآلمرين بالصرف بموجب نص المادة اآلمر بالصرف الوحيد:  

بالصرف رئيسيا ووحيدا في نفس الوقت بالنسبة لتنفيذ ميزانية الوالية،  آمرام، ويعتبر الوالي 1001التكميلي لسنة 

                                                                                                                                                                                     

 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  11مادة نص ال1 
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  11نص المادة 2 
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  14نص المادة  3
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  10نص المادة  4
والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،1001أكتوبر سنة  11المؤرخ في  91-01من المرسوم التشريعي  12المادة  5

 م.1001أكتوبر  11بتاريخ  12م، الجريدة الرسمية، العدد 1001
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لكونه المسؤول المباشر عن متابعة تنفيذ البرامج اإلقليمية الالمركزية للتجهيز العمومي المقرر إنجازها  إضافة
 .1على مستوى الوالية وبتمويل نهائي من الميزانية العامة للدولة

اآلمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين وهذا بموجب نص المادة  اعتماد وفي األخير نشير إلى وجوب
 اعتماد: يجب 2والمتعلق بالمحاسبة العمومية، إذ تنص هذه المادة على ما يلي 11-09من القانون رقم  11

وقد عّرف القرار اآلمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين باإليرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها، 
المحاسبين  اآلمرين بالصرف لدى اعتمادم والمتعلق ب1001يناير سنة  91ي المؤرخ ف قتصادلوزير اال 91رقم 

: " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين اإلداري لآلمر بالصرف أو 3على أنه عتمادالعمومين المعينين اال
رف الجديد للمحاسب ونموذج إمضاء التفويض له إن كان نتخابه، وتسليم نموذج إمضاء اآلمر بالصامحضر 

 .هناك تفويض
 
 :المحاسب العمومي -1.2

المتعلق بالمحاسبة العمومية يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه  11-09من القانون  224حسب نص المادة 
)أي تحصيل  11و 14للقيام فضال على العمليات المشار إليها في المادتين  قانوناشخص يعين  كلاألحكام 

 اإليرادات ودفع النفقات( بالعمليات التالية:
 ودفع النفقات اإليراداتتحصيل  -
 ضمان حراسة األموال أو السندات أو القيم أو األشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. -
 كات والعائدات والموادتداول األموال والسندات والقيم والممتل -
 حركة حسابات الموجودات -

يعين المحاسب العمومي من طرف الوزير المكلف بالمالية ويمارس عليه سلطته الرئاسية، كما يمكن لوزير 
 11-09من القانون رقم  21بعض المحاسبين العموميين، وهذا ما جاء في نص المادة  اعتمادبالمالية أن يقوم 

: يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير 5المتعلق بالمحاسبة العمومية، إذ نصت هذه المادة على ما يلي
بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف  اعتمادالمكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته، ويمكن 

هم عن طريق التنظيم، وينقسم المحاسبون اعتمادبالمالية، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العموميين أو 

                                                           
آفاق إصالح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، أطروحة  (،1911، )شالل زهير 1

 .191، ص أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  11نص المادة  2
م والمتعلق بإعتماد اآلمرين بالصرف لدى 1001جانفي  91المؤرخ في  91من القرار رقم  91، 92، 91نص المواد  3

 .المعينينالمحاسبين العموميين 
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  22المادة  4
 السابق ذكره 11-09من القانون رقم  21نص المادة  5
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سبتمبر  91المؤرخ في  211-01من المرسوم التنفيذي  921العموميون إلى عدة أصناف ورد ذكرها في المادة 
من  2وقد عدلت هذه المادة بموجب المادة األولىهم، اعتمادلق بتعيين المحاسبين العموميين و م والمتع1001سنة 

والمتعلق بتعيين  211-01المتمم للمرسوم التنفيذي  1992يناير سنة  10المؤرخ في  11-92المرسوم لتنفيذي 
 هم،اعتمادالمحاسبين العموميين و 

صنفت المحاسبون العموميون إلى: محاسبون عموميون  212-01من المرسوم التنفيذي  903كما أّن المادة 
ومحاسبون عموميون مفوضون، وقد  مخصصونرئيسيون ومحاسبون عموميون ثانويون ومحاسبون عموميون 

من نفس المرسوم كل أصناف األعوان المحاسبية التي تتصف بصفة المحاسبين  22إلى  21حددت المواد من 
 .11-92من المرسوم التنفيذي  914منه بموجب نص المادة  21ن، لتعدل المادة الرئيسيين والمحاسبين الثانويي

 
 :مبدأ الفصل بين اآلمرين بالصرف والمحاسبين العموميين -1.3

على مبدأ يعتبر من أهم ركائز المحاسبة العمومية وهو التنافي  11-09نص قانون المحاسبة العمومية رقم 
منه، إذ نصت هذه المادة على  22بالصرف، وجاء ذلك في نص المادة  بين وظيفتي المحاسب العمومي واآلمر

من نفس القانون  216وظيفة اآلمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي"، ونصت المادة  تتنافى: " 5ما يلي
أبعد من ذلك حينما منعت أن يكون زوج اآلمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته  شيءعلى 
لمنع أي ضغط قد يتعرض له المحاسب العمومي، وفي حقيقة األمر هذه العالقة األسرية المتمثلة في  المالية

تكون مصدر ضغط على المحاسب العمومي، بل  قدعالقة الزوجية ليست الوحيدة في المجتمع الجزائري التي 
هناك العديد من العالقات األسرية وعالقات القرابة كعالقة األبوة واألخوة وغيرها، وكان من األجدر واألحرى 

عتبار وينفي حتى هذه العالقات بين اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي، مشرع الجزائري أن يأخذها بعين االبال
صادفت األقدار وكان لآلمر بالصرف عالقة زواج مع المحاسب العمومي خاصة إذا كان اآلمر وفي حالة ما إذا ت

 بالصرف منتخبا يكون عالج هذه المشكلة بنقل المحاسب العمومي ألّن اآلمر بالصرف منتخب وال يمكن نقله.
                                                           

م 1001سبتمبر سنة  91ه الموافق لا 1111صفر عام  14المؤرخ في  211-01رقم  التنفيذيمن المرسوم  92المادة  1
عتمادهم، الجريدة الرسمية، العدد   .1001سبتمبر  14، بتاريخ 12يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين وا 

-01ذي رقم م، يعدل ويتمم المرسوم التنفي1992يناير  10المؤرخ في  11-92من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  2
عتمادهم، الجريدة الرسمية، العدد 1001 سبتمبر 91المؤرخ في  211  91، والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين وا 

 م.1992جانفي  11بتاريخ 
م يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها 1001سبتمبر  91المؤرخ في  212-01من المرسوم التنفيذي  90المادة  3

سبتمبر  14بتاريخ  12وكيفياتها ومحتواها، الجريدة الرسمية، العدد  العموميونسبون والمحا بالصرفاآلمرون 
 م.1001

-01م، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1992يناير  10المؤرخ في  11-92من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  4
، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها اآلمرون بالصرف والمحاسبون 1001سبتمبر  91المؤرخ في  212

 م.1992جانفي  11ريخ بتا 91، الجريدة الرسمية، العدد ومحتواهاالعموميون وكيفياتها 
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  22لمادة ا 5
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  21المادة  6
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  :مهام ومسؤولية أعوان تنفيذ الميزانيةالمشاركة  -2

 
 :وطبيعة مسؤوليتهمهام اآلمر بالصرف  -2.1

 العام القطاع لوحدات الحسن السير ضمان عن المباشر المسؤول بالصرف اآلمر يعتبرمهام اآلمر بالصرف: 
بالصرف  اآلمر مهام بين الفصل لمبدأ وتطبيقا بتسييرها، المكلف العمومية الهيئة ميزانية تنفيذ طريقعن 

اآلمر  يختص الجزائر، في العمومية المحاسبة لنظام الفقري العمود بمثابة يعتبر الذي العمومي والمحاسب
 اإلجراءات التالية: من جانب النفقات بتنفيذ يقوم حيث المالية، للعمليات اإلدارية المراحل بتنفيذ بالصرف

المتعلق بالمحاسبة  11-09من القانون رقم  101: وحسب نص المادة L’engagementبالنفقة  لتزاماال 
اإلدارية أو  السلطة قيام نتيجة لتزاماال وينشأاإلجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين،  لتزامالعمومية يعد اال
 القيام أو عام موظف تعيين :مثل جانب الدولة من كاإلنفاق معين عمل لتحقيق قرار باتخاذ اإلدارة العمومية

 العمومية بالنفقات لتزاماال عمليات متابعة الخ، ويتم...أو جسور طرق إنشاء :مثل العامة المنفعة أعمال ببعض
ر  اآلمر بالصرف طرف من لتزاماال بطاقة إعداد طريق عن  وفق المالي المراقب إلى النفقة إثبات وثائق مع سالهاوا 
 يمنح العمومية، وعندما النفقة مشروعية مدى بتدقيق ومراقبة األخير يقوم هذا حيث متقطع، غير تسلسلي رقم

 الثانية المرحلة بتنفيذ بالصرف لآلمر يسمح مّما لتزاماال مرحلة تنتهي ،لتزاموثيقة اال على تأشيرته المالي المراقب
 إجراءات التصفية. بتنفيذ المتعلقة

المتعلق  11-09من القانون رقم  192وحسب نص المادة : Liquidationالتصفية أو تحديد النفقة 
بالمحاسبة العمومية تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات 

 المستندات على ءبنا أداؤه التقويم النقدي( الواجب للمبلغ) والحقيقي الفعلي التقديرالعمومية، أي أّن التصفية هي 
 في المقرر عتماداال من خصمه و للدائن المستحق المبلغ بذلك تقدير أجله، فيتم حلولو  الدين وجود تثبت التي

، 3بين الدينين المقاصة يمكن إجراء حتى بشيء مدين غير الدائن الشخص أن من التأكد ضرورة الميزانية مع
 هذه نتيجة بها المبالغ المدينة الدولة لو تدفع أن قبل أوال أعماله ينهي فالدائن األعمال، انتهاء بعد الدفع ويكون

 فعلي. نحو على الدين مبلغ تحديد من تتمكن األعمال حتى
 بهدف إثبات النفقة وثائق في الحسابية العمليات صحة من بالتأكد التصفية مرحلة في بالصرف اآلمر يقوم
 يمكن حيث للمرفق العام، المؤدات الفعلية الخدمات أو التوريدات قيمة مقابل دفعه الواجب النهائي المبلغ تحديد

 أكبر التصفية مبلغ أن يكون يجب ال حين في بالنفقة لتزاماال مبلغ من أقل دفعه الواجب الفعلي المبلغ يكون أن
 .للفرق المالية التغطية توفر لعدم تسديدها يمكن ال حيث لتزاماال مبلغ من

                                                           
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  10المادة  1
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  19المادة  2
ت الميزانية العامة، منشورا - اإليرادات العامة-نفقات العامةأساسيات المالية العامة: ال (،1994، )سوزي عدلي ناشد 3

 .242، ص الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان
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 يقوم والمستندات المحاسبية الوثائق أساس على الدائن لصالح الدفع المستحق النهائي المبلغ مقدار تحديد وبعد
 الفعلي االستالم الميداني من التحقق طريق عن الدفع موضوع الخدمة أداء إثبات من بالتأكد بالصرف اآلمر
 الكمية حيث من والشروط التعاقدية المحاسبية الوثائق بيانات مع ومطابقتها الدفع موضوع والخدمات للسلع

 .والنوعية
 عليها الدفع مصادق موضوع الفاتورة ظهر على الخدمة أداء إثبات شهادة ختم بوضع التصفية مرحلة تنتهي

 مرحلة تنفيذ إلى يسمح باالنتقال مما والحروف، باألرقام للدفع الفعلي المبلغ تحديد مع بالصرف اآلمر وتوقيع بختم
 .1بالصرف األمر سند تحرير

المتعلق بالمحاسبة العمومية  11-09من القانون رقم  112المادة  وحسب نص: Paiementاألمر بالصرف 
بعد معرفة مبلغ النفقة الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ف اإلجراءيعد األمر بالصرف أو تحرير الحواالت 

 وتحديده، يقوم الشخص المختص المتمثل في اآلمر بالصرف مثل )الوزير، المدير...( بإصدار األمر إلى
المحاسب بدفع المبلغ الموجود بالعقد للشخص المتعاقد، بموجب وثيقة مكتوبة تسمى األمر بالصرف أو حوالة 

من  12، ويتولى المحاسب العمومي أمر صرف هذه النفقة حسب نص المادة Mandat de paiementالدفع 
 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 11-09القانون رقم 

 المراحل التالية: بتنفيذ بالصرف اآلمر اإليرادات يقوم تنفيذ جانب من أما
المتعلق بالمحاسبة العمومية يعد اإلثبات اإلجراء  11-09من القانون رقم  113وحسب نص المادة اإلثبات: 

 تنشأ التي المرحلة تلك إذن الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي، ويتمثل الدائن العمومي في الدولة، فهي
 الحق، فقد هذا طبيعة أو نوع حسب المرحلة هذه مع الغير، وتختلف العمومية الخزينة حق فيها يثبت أو فيها
 كبيع قانوني في تصرف متمثال يكون وقد للضريبة، المنشئ كالفعل المعروفة الجباية لقواعد ويخضع جبائيا يكون

 األشخاص. على للخزينة تنشأ التي الحقوق من ذلك إلى وما أرض للمواطنين
المتعلق بالمحاسبة العمومية تسمح  11-09من القانون رقم  114وحسب نص المادة تصفية اإليرادات: 

تصفية اإليرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي واألمر بتحصيلها، 
 واحد، وقت في إجراؤهما وغالبا ما يتم متكاملتان عمليتان هما والتصفية اإلثبات عمليتي أن إلى اإلشارة وتجدر
 اإلثبات عمليات تتم األحيان بعض في أنه كما اإليرادات" تحديد " عبارة تحت جمعهما باإلمكان يجعل الذي األمر

 أعوان من طرف وتصفيتها إثباتها يتم التي الضريبية اإليرادات مثل بالصرف اآلمرين معرفة دون والتصفية
 .المضافة( بالقيمة التصريح )حالة أنفسهم طرف المدينين من أو بالصرف(، آمرين ليسوا الجبائية )وهم المصالح

 إلى بطبيعتها تحتاج ال التي الديون حاالت والتصفية، وباستثناء اإلثبات إلجراءات خالفااألمر بالتحصيل: 
 بالتحصيل إجراء األمر القضائية( فإن والقرارات األحكام في المقررة تلك مثل تحصيل) مسبق ألوامر إصدار

 لصالح والمصفاة المثبتة الديون طبيعة وحدهم، وحسب بالصرف اآلمرين صالحيات من هو العمومية لإليرادات

                                                           
 .121شالل زهير: مرجع سابق ص  1
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  11المادة  2
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  11المادة  3
 السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  11المادة  4
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إشعار  المباشرة، الضرائب حالة جبائي جدول :أشكال عدة تتخذ تحصيلها فإن أوامر العمومية الهيئات مختلف
يرادات المباشرة غير الضرائب حالة التحصيل بإجراء  قضائي قرار أو حكم الدولة، مستخرج من أمالك وا 

 خدمات، من عليه يحصل ما مقابل بدفع ما عمومية مع هيئة متعاقد يلتزم كأن عقد أو والتعويضات، كالغرامات
 التحصيلألمر  خاص شكل فيها يوجد ال التي الحاالت وفي بالتحصيل، أمرا قانونا يمكن اعتباره آخر سند أي أو
 المسددة للديون إيرادات سندات أنهم يصدرون كما استرداد، أو تسديد أوامر يصدرون بالصرف اآلمرين فإن

 في تقييدها و المحصلة للمبالغ الميزاني الحسم من المحاسبين هذه السندات تمكن حيث المدينين، قبل من مباشرة
 .حساباتهم

 
 :بالصرف لآلمر المهام المحاسبية -11..2

 بمسك محاسبية متعلقة بمهام بالصرف اآلمر يضطلع العام، المرفق بتسيير المتعلقة اإلدارية المهام إلى إضافة
 عنها يترتب ال المالية، والتي السنة خالل بها يقوم التي والنفقات لإليرادات إحصائي طابع ذات إدارية محاسبة

 اختصاص من هي التسجيل المحاسبي عمليات ألن المزدوج، القيد وفق محاسبية سجالت مسك أو محاسبية قيود
 212-01وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  بالصرف اآلمر فإن اإلطار هذا وفي حصريا، العمومي المحاسب

م، المحدد إلجراءات المحاسبة التي يمسكها اآلمرون بالصرف والمحاسبون 1001 سبتمبر 91المؤرخ في 
 العناصر يتضمن الذي اإلداري الحساب بإعداد شهر نهاية كل في العموميون وكيفياتها ومحتواها يعتبر ملزم

  :الموالية
من المرسوم  112اإليرادات حسب نص المادة  جانب من بالصرف اآلمر محاسبة : تتضمنمحاسبة اإليرادات

 التي اإليرادات تحصيل أوامر تظهر إجمالي جداول شكل في مالية بيانات الذكر السابق 212-01التنفيذي رقم 
 .التحصيالت وقيمة اإللغاءات، أو وكذلك التخفيضات إصدارها تم

السابق ذكره  212-01من المرسوم التنفيذي  112و 11حسب نص المادتين ات بالدفع: لتزاممحاسبة اال 
رخص  إلى بالنسبة بها الملتزم والتجهيز التسيير نفقات حجم إظهار في أي لحظة إلى المحاسبة هذه تهدف

 يلي: عما باإلفصاح المحاسبة هذه تسمح وبالتالي السنوية ومبلغ األرصدة المتاحة، الدفع اتاعتمادو البرامج 
 التسيير ميزانية وبنود أبواب حسب المفوضة أو المفتوحة االعتمادات -
 .الثانويين بالصرف لآلمرين الممنوحة اتعتماداال تفويضات -
 بها القيام تم ويتم التي والتجهيز التسيير لنفقات بالدفع اتلتزاماال إجمالي -
 والتجهيز التسيير لنفقات المتاحة األرصدة مبلغ -

السابق ذكره تعرض  212-01من المرسوم التنفيذي  113حسب نص المادة محاسبة األوامر بالصرف: 
 محاسبة األوامر بالصرف والتحويالت التي يمسكها اآلمر بالصرف ما يلي: 

 .المفوضة أو المفتوحة االعتمادات -

                                                           
 السابق ذكره. 212-01من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  1
 السابق ذكره. 212-01من المرسوم التنفيذي رقم  11، 11المادتين  2
 السابق ذكره. 212-01من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  3
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 .الثانويين بالصرف لآلمرين الممنوحة اتعتمادباال التفويضات -
 .الصادرة التحويالت أو بالصرف األوامر مبالغ -
 .المتاحة االعتمادات -

 اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة: -12..2
 والتي بالصرف األمرين مسؤولية المتعلق بالمحاسبة العمومية على 11-09من القانون رقم  211نصت المادة 

المجالس  ورؤساء والوالة للوزراء بالنسبة والسياسية التأديبية المسؤولية عن فضال مدينة وجزائية، مزدوجة هي
 مواجهة الثانويين في بالصرف األمرين حق في فتسري التأديبية للمسؤولية بالنسبة والوالئية، أما البلدية الشعبية
 .رؤسائهم

 إثباتها يتم بها والتي المعمول والتنظيمات للقوانين الصريحة المخالفات كل على مسؤول بالصرف اآلمر يعتبر 
 مدنية شخصية يتحمل مسؤولية بالصرف اآلمر ألن الرقابة، هيئات مختلف طرف من والتدقيق التحقيق بعد

 الضرر تعويض عن شخصيا األخير مسؤوال هذا ويكون بها، يقوم التي الشرعية غير العمليات جميع عن وجزائية
 اآلمر يكون اإلداري الحساب وتدقيق فحص طريق العمومية، وعن وللخزينة المتضررين لألفراد يسببه الذي

 لقواعد صريحة مخالفة كل عن المحاسبة لمجلس التابعة والمالية التأديبية للميزانية الغرفة أمام مسؤوال بالصرف
 الرقابة تهدف حيث العمومية، بالخزينة ضررا ألحقت والتي بها قام التي المالية المتعلقة بالعمليات والمالية الميزانية
 شرعية وتدقيق فحص يخص فيما القانونية اإلجراءات تطبيق من التأكد إلى الغرفة هذه التي تمارسها الالحقة

جانب  من العام المرفق تسيير تقييم جانب إلى الميزانية، ترخيصات واحترام بالصرف لآلمرين العمليات المالية
 .العام المال صرف في والرشادة قتصاداال

 وكيل إلى الملف بتحويل المحاسبة مجلس يقوم جزائي، طابع ذات بالصرف اآلمر بمسؤولية األخذ حالة في
 سقوط أو بالمتابعات القضائية ذلك يخل أن دون الجزائية، المتابعة بإجراءات للقيام إقليميا المختص الجمهورية

 .القضاء أمام شخصيا بالصرف اآلمر متابعة لهم يمكن الذين المتضررين حق
 األمة ومجلس البرلمان أمام سياسي طابع ذات بمسؤولية الرئيسيين بالصرف اآلمرون يتميز ذلك إلى إضافة

 التجهيز برامج مجال تجسيد في خاصة المالية اتعتماداال وصرف الحكومة برنامج أهداف تحقيق يخص فيما
 2.العمومية

 
 :مهام المحاسب العمومي وطبيعة مسؤوليته -2.2

 للدولة، المالية العمليات تنفيذ على الرقابة أعوان من عونا العمومي المحاسب يعتبرمهام المحاسب العمومي: 
 بالتحصيل األمر سندات مشروعية من بالتحقق مطالب فهو الميزانية، تنفيذ أثناء رقابة مكلف بتطبيق ألنه

 في العمومي المحاسب تنفيذها، ويتدخل قبل بها المعمول واألنظمة للقوانين ومطابقتها بالصرف وسندات األمر
 يختص من جانب النفقات بتنفيذ اإلجراء التالي: حيث الميزانية، تنفيذ من األخيرة المرحلة

                                                           
 المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  21المادة  1
 .194: مرجع سابق ص  شالل زهير 2
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المتعلق بالمحاسبة  11-09من القانون رقم  111وحسب نص المادة )دفع النفقة(:  Paiementالدفع 
ويقصد بهذا اإلجراء الدفع الفعلي للمبلغ الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي،  اإلجراءالعمومية يعد الدفع 

 المحاسب بعد التأكد من المستندات. طريقالمستحق لصاحبه عن 
 الحق إلى صاحب المالية المبالغ تحويل طريق عن النفقات تسديد بعملية حصريا العمومي المحاسب يتكفل
 التي المالية للعملياتالمحاسبية  والسجالت القيود مسك إلى نهائية، إضافة بصفة الدين من الدولة ذمة وتصفية

 .بتنفيذها يقوم
 النفقات تنفيذ إطار في العمومي المحاسب بتنفيذها يقوم التي المالية العمليات فإن األساس، هذا وعلى
 تهدف وقيود قانونية إلجراءات تخضع بل آخر، إلى حساب من بسيطة مالية تحويالت بمثابة تعتبر ال العمومية

 أثناء الرقابة المحاسب العمومي بصالحيات يضطلع حيث تسديدها، قبل العمومية النفقات تنفيذ ومراقبة ضبط لىإ
 .اآلمر بالصرف طرف من المحررة بالدفع األمر سندات على الشكل حيث من التنفيذ

 مسؤوليته الشخصية وتحت العمومي المحاسب على يجب عمومية نفقة أي دفع قبول قبل اإلطار، هذا وفي
 ألحكام وفقا العمومية، وذلك النفقات تنفيذ مشروعية لضمان القانونية الشروط جميع توفر من يتحقق أن والمالية
 قبول قبل العمومي المحاسب على يجب حيث المتعلق بالمحاسبة العمومية، 11-09 رقم القانون من2 21 المادة
 :اآلتية كل الشروط توفر من يتحقق أن عمومية نفقة أي دفع

 ،بها المعمول واألنظمة القوانين مع العملية مطابقة -
 ،له المفوض أو بالصرف اآلمر صفة -
 ،النفقات تصفية عمليات شرعية -
 ،المالية االعتمادات توفر -
 ،معارضة محل أنها أو آجالها تسقط لم الديون أن -
 ،للدفع اإلبرائي الطابع من التأكد  -
 ،بها المعمول واألنظمة القوانين عليها نصت التي المراقبة عمليات تأشيرات توفر مراقبة -
 ،اإلبرائي للمكسب القانونية الصحة -
 .العمومية النفقة وتبويب إنشاء صحة من التأكد -
 إلى تحويل المبلغ طريق عن النفقة بتسديد العمومي المحاسب يقوم القانونية الشروط توفر من التحقق بعد
 حساب في يتم حفظها الدفع وحوالة األصلية الوثائق أن حين في بالدفع، اإلشعار يستلم الذي المستفيد حساب
 وتأشيرة ختم عليها حوالة الدفع من الزرقاء النسخة فيستلم بالصرف اآلمر أما العمومي، المحاسب لدى التسيير

 لآلمر اإلداري الحساب في أن تحفظ أجل من ودفع( )حقق عبارة تحمل والتي بالدفع قام الذي العمومي المحاسب
 .لصرفبا

 دفع تسديد رفض العمومي المحاسب على يجب أعاله المذكورة القانونية الشروط بأحد اإلخالل حالة في أما
 األسباب فيه النفقة مبررا دفع برفض إشعار إرسال طريق عن بالرفض المعني بالصرف اآلمر بإبالغ ويقوم النفقة،

                                                           
 المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكره 11-09من القانون  11المادة  1
 المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكره 11-09من القانون  21المادة  2
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 باقي ويرسل بالدفع لسند األمر الصفراء بالنسخة العمومي المحاسب يحتفظ حيث الدفع، عن لالمتناع القانونية
األخطاء، وفي هذه الحالة أي حالة رفض  تصحيح أجل من بالصرف اآلمر إلى النفقة إثبات ووثائق النسخ

 111وهذا حسب نص المادة المحاسب العمومي دفع النفقة يمتلك اآلمر بالصرف حق اللجوء إلى إجراء التسخير 
، إذ تنص هذه المادة على ما يلي: إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن 11-09من القانون رقم 

لآلمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة 
المتعلق بإجراء تسخير اآلمرين  211-01التنفيذي رقم  المرسوممن  2أدناه، وأكدت المادة الثانية 14في المادة 

بالصرف للمحاسبين العموميين على أّن األمر بالتسخير يجب أن يتضمن إضافة إلى األسباب المبررة لذلك عبارة 
من  143يطلب من المحاسب أن يدفع في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها، وتنص الفقرة األولى من المادة 

المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية  امتثاللة على أنه في حا 11-09القانون رقم 
الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، وهذا ما أكدته المادة  حسبوالمالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا 

تقريرا حينما نصت على أّن المحاسبين العموميين يجب أن يقدموا  211-01من المرسوم التنفيذي رقم  924
( يوما، وتذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق 12مفصال إلى وزير المالية خالل خمسة عشر )

-09من القانون رقم  145إلى رفض الدفع، غير أّن الفقرة الثانية من المادة  الداعيةالمحاسبية تفاصيل األسباب 
 ا كان الرفض معلال بما يلي: ألمر التسخير إذ االمتثالتوجب على المحاسب العمومي عدم  11

 عدم توفر االعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة -
 عدم توفر أموال الخزينة -
 أداء الخدمة إثبات انعدام -
 طابع النفقة غير اإلبرائي -
في  مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوص عليه تأشيرة انعدام -

 التنظيم المعمول به. 
دفع النفقات إلى المحاسب العمومي بين اليوم األول واليوم العشرين من  حواالتويقوم اآلمر بالصرف بإرسال 

، وفي حالة عدم استالمهاأيام من تاريخ  19كل شهر، ليتولى بعدها المحاسب العمومي تنفيذها خالل أجل أقصاه 

                                                           
 المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكره 11-09قانون من ال 11المادة  1
والمتعلق بإجراء اآلمرين بالصرف  1001سبتمبر  91المؤرخ في  211-01من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  2

 .1001سبتمبر  14بتاريخ  12الرسمية، العدد  الجريدةللمحاسبين العموميين، 
 المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  14أنظر نص الفقرة األولي من المادة  3
 السابق ذكره. 211-01من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة  4
 المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكره. 11-09من القانون رقم  14أنظر نص الفقرة الثانية من المادة  5
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التشريعية والتنظيمية المعمول بها يبلغ المحاسب العمومي اآلمر بالصرف رفضه القانوني لعملية  لألحكاممطابقتها 
 .1ألمر الدفع أو الحوالة استالمهيوما من تاريخ  19الدفع في أجل أقصاه 

 
 :في تحصيل اإليرادات المحاسب العمومي إجراءات -2.21.

 جانب تحصيل اإليرادات فيختص المحاسب العمومي بتنفيذ اإلجراء التالي:  في
المتعلق بالمحاسبة العمومية يعد  11-09من القانون رقم  214حسب نص المادة تحصيل اإليرادات: 

تجاه  يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، أي هو اإلجراء الذي يتم بموجبه إبراء ذمة المدين الذيالتحصيل اإلجراء 
الخزينة العمومية، وهي مرحلة محاسبية يتكفل بها المحاسب العمومي، حيث يتكفل المحاسب بسند التحصيل بعد 

 مراقبة شرعيته ويكتمل تنفيذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند.
 مومية،الع والقيم األموال وتداول وحراسة بحيازة المكلف قانونا العون العمومي المحاسب لذلك يعتبر ونتيجة

 يقوم التي للعمليات القانونية المحاسبية السجالت المحاسبية ومسك القيود بإجراء المرتبطة المهام إلى إضافة
يداعه سنويا التسيير حساب وأعداد بتنفيذها،  على والمحافظة المحاسبة، مجلس لدى قانونا المحددة اآلجال في وا 

 .بها يقوم التي العمليات لجميع المحاسبية والسجالت والمستنداتالمالية  العمليات إثبات وثائق
 تسديد عملية ألن الميزانية، تنفيذ بمراقبة المتعلقة والمهام المحاسبية المهام بين التمييز يمكن اإلطار، هذا وفي
جراءات لشروط قانونية تخضع بل بسيطة مالية تحويالت عمليات تعتبر ال اإليرادات تحصيل أو النفقات  وا 
 تحت يتكفل العمومي اإليرادات فإن المحاسب تنفيذ جانب من تنفيذها، وأما قبل توفيرها من التحقق يجب تنظيمية
 األمر سندات استالم تاريخ من ابتداءالقانونية  التحصيل إجراءات اتخاذ عن والمالية الشخصية مسؤوليته
 بتحصيل قانونا له مرخص األخير هذا بأن أن يتحقق بعد وذلك بالصرف، اآلمر طرف من المحررة بالتحصيل
 .اإليرادات

 إجراءات التحصيل تطبيق متابعة عن مسؤول العمومي المحاسب بأن المجال، هذا في وتجدر اإلشارة 
 األخطاء عن يعتبر مسؤوال وال العمومية، لإليرادات اإلجباري للتحصيل القانونية األدوات استعمال ثم بالتراضي
 .تحصيلها يتولى التي الحقوق تصفية عند أو الوعاء تحديد في المرتكبة
 من النفقات اإليرادات وتنفيذ تحصيل عمليات وتنفيذ بمراقبة يختص العمومي المحاسب فإن سبق ما على بناء
 المحاسبية الوثائق على العمليات المالية مشروعية من التحقق طريق عن المضمون، حيث من وليس الشكل حيث

 اآلمر اختصاص من هو الذي العام تسيير المال حسن مجال في يتدخل أن دون بها، المعمول للقوانين ومطابقتها
 .3بالصرف

 

                                                           
م يحدد آجال دفع النفقات 1002فبراير  91المؤرخ في  11-02نفيذي رقم من المرسوم الت 1و 2و 1أنظر نص المواد  1

جراءات قبول القيم المنعدمة، الجريدة الرسمية، العدد  باإليراداتوتحصيل األوامر   19بتاريخ  90والبيانات التنفيذية وا 
 م.1002فبراير 

 ه.المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكر  11-09من القانون  14المادة  2
 .111شالل زهير: مرجع سابق ص  3
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 طبيعة مسؤولية المحاسب العمومي: -2.2.2
 المشرع رغم أن بها، المكلف المهام طبيعة مع تتوافق خاص طابع ذات بمسؤولية العمومي المحاسب يتميز

 لهذا العام، صرف المال قبل األخير األمان صمام يعتبر أنه إال مهامه ممارسة أثناء الكاملة الحماية له قدم
 تعويض ضرورة ينتج عنها والذي ومالية، شخصية مسؤولية بأنها العمومي المحاسب مسؤولية توصف السبب
 للقوانين صريحة ارتكابه لمخالفات من التأكد حالة في الخاص ماله من العمومية بالخزينة لحق الذي الضرر

 بأمواله يغطي أن العمومي على المحاسب يتعين" حيث ،1بتنفيذها قام التي للعمليات بها المعمول والتنظيمات
من  222مستحق يتحمله وهذا حسب نص المادة  حسابي نقص وكل الصندوق في مالي عجز أي الخاصة

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 11-09القانون رقم 
 يتم ملموسة وقائع وأحداث على بناء إقرارها يتم موضوعية مسؤولية تعتبر األخيرة هذه فإن األساس، هذا وعلى

 تحصيل في التقصير الصندوق أو في عجز عن تنتج بها، المكلف بالمهام مرتبطة محاسبية بوثائق إثباتها
 تدقيق عند إثباتها يتم مخالفات العمومية، أو بالخزينة ألحقت ضرارا حق وجه دون من نفقة دفع أو اإليرادات
 مسؤول يعتبر العمومي المحاسب ألن مالية الحقة، رقابة هيئة بصفته المحاسبة مجلس طرف من التسيير حساب
 .المحاسبية والسجالت العمليات وثائق إثبات على والمحافظة المحاسبة مسك عن وماليا شخصيا

 تحت والموظفين الموضوعيين العموميين المحاسبين بين تضامنية المسؤولية تكون أن يمكن ذلك، إلى إضافة
 قانونا مطالب فإنه المحاسب العمومي، ومسؤولية مهام بطبيعة المرتبطة المخاطر تغطية أجل ومن أوامرهم،
 وفقا وذلك عمومية، مصلحة على رأس تنصيبه عند العمومي المحاسب مهنة مخاطر عن التأمين عقد بتقديم
المتعلق بالمحاسبة العمومية والتي تنص على أنه يتعين على  11-09 رقم القانون من 3 21المادة  ألحكام

من  124المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية، وحسب نص المادة 
م المحدد لشروط األخذ بمسؤولية المحاسبين 1001سبتمبر  91المؤرخ في  211-01المرسوم التنفيذي 

جراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات ا تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين يخصم هذا التأمين  اكتتابلعموميين وا 
من نفس  115شخصيا من طرف المحاسب العمومي ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته، وحسب نص المادة 

ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أم  سواءية المرسوم التنفيذي يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين العموميين المال
 بفعل الغير.

 يسيره منذ الذي القسم أو المصلحة داخل تقع التي المالية العمليات كل عن مسؤوال المحاسب العمومي ويعد
 للعمليات إال بالنسبة سابقيه بسبب مسؤوليته تحريك يمكن ال الواقع وفي ،مهامه انتهاء حين إلى فيه تنصيبه تاريخ

                                                           
 .111شالل زهير: مرجع سابق ص  1
 المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكره. 11-09من القانون  22المادة  2
 المتعلق بالمحاسبة العمومية السابق ذكره. 11-09من القانون  21المادة  3
المحدد لشروط األخذ بمسؤولية المحاسبين  1001سبتمبر  91المؤرخ في  211-01من المرسوم التنفيذي  12المادة  4

جراءات  باقي الحسابات، وكيفيات إكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، الجريدة  مراجعةالعموميين، وا 
 .1001سبتمبر  14بتاريخ  12الرسمية، العدد 

 السابق ذكره. 211-01من المرسوم التنفيذي  11المادة  5
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 والعرف، وتبدأ يفرضه التنظيم لما وفقا المصلحة تسلمه عند اعتراض منه أي دون التحقيق بعد بها تكفل التي
 المحاسب يعاقب ال انه إال ، والقيم العمومية األموال في نقص أي إثبات بمجرد العمومي المحاسب مسؤولية
 ، بالتصفية الخاصة تلك أو الحقوق وعاء الخاصة بتحديد كتلك نية بحسن لها تعرض التي األخطاء عن العمومي

 باقي دفع عن جزئيا أو كليا النية حسن المحاسب ذمة في إبراء السلطة كل له المالية وزير أن ذلك إلى ضف
 .منه المطلوب الحساب

غير  أو ناقصا أو معيبا بصرفها األمر يكون نفقة صرف يقبل أال المحاسب العمومي واجبات كما أّن من
 عن الرفض هذا أن يكون والمالي اإلداري العرف يقبل فال هذا ورغم بها، العمل الجاري واللوائح للقوانين مطابق
نما مشافهة، حتى أو السكوت طريق ومثبتة، ويقوم اآلمر بالصرف بعد ذلك  مكتوبة رفض رسالة طريق عن وا 

بتكملة أو تصحيح األمر بالصرف المرفوض من طرف المحاسب العمومي وفقا لنصوص القانون، ورغم ذلك 
اآلمر بالصرف مسؤوال عن مرفق عمومي يمكن له لضمان سيرورة العمل أن ال يخضع أو ال يمتثل  وباعتبار

ويقوم بدفع النفقة من خالل ما يعرف باألمر المكتوب أو التسخير  لرسالة الرفض الصادرة من المحاسب العمومي
 وفقا التسخير لهذا العمومي المحاسب إذا أمتثل الحالة هذه المكتوب وفقا للشروط المشار إليها سابقا، وفي

 من كال إلى مفصال تقريرا حينئذ يرسل أن وعليه والمالية المسؤولية الشخصية من ذمته تعفى السابقة، للشروط
لى السلطة بالمالية المكلفة الوزارة  .أيام 03 ظرف في بالصرف اآلمر على الوصية وا 
 في هذه المحاسب فإن العمومية النفقة تخص وتنظيمية قانونية بنقائص المبرر غير الرفض حالة في أما
 فقدانه حد بة إلىالعقو  تصل وقد العمومي، للمرفق يسببه الذي الضرر بسبب القانونية للعقوبات يتعرض الحالة

 .لمنصبه
-01من المرسوم التنفيذي  911العمومي، وحسب نص المادة  المحاسب لمسؤولية الخاصة للطبيعة ونظرا

 أو المالية طريق وزير عن إال بمسؤوليته األخذ يتم ال م السابق ذكره فإنه1001سبتمبر  91المؤرخ في  211
 حساب في الخزينة العمومية تجاه مدين وضعية في المحاسب وضع إجراء تنفيذ بواسطة المحاسبة، مجلس
 في العجز تسديد من أجل بها المعمول للتشريعات صريحة مخالفات بارتكاب إدانته حالة في وذلك خاص،

 درجة حسب الجزائية ذلك بالمتابعات يخل أن دون العمومية بالخزينة ألحق الذي الضرر تعويض أو الصندوق
 المحاسب عاتق على والمالية الشخصية المسؤولية ضغط من التخفيف أجل من ولكن، المرتكبة المخالفة وطبيعة

من  تخفف أن شأنها من إجراءات الجزائري المشرع وضع نيته حسن وثبتت مهنيا خطأ ارتكب العمومي الذي
 التالية:  اإلجراءات من االستفادة طلب طريق عن وذلك والمالية الشخصية مسؤوليته

 المبالغ تسديد من مدين إعفائه حالة في المحاسب العمومي الموضوع : يطلباإلعفاء من المسؤوليةإجراء 
 للخزينة الدفع المستحقة للمبالغ الجزئي أو الكلي اإلعفاء رفض أو قبول يقدر المالية، الذي وزير من المستحقة
 بقانونم والمتعلق 1001أوت  91المؤرخ في  11-01من القانون رقم  242وفقا ألحكام المادة  وذلك العمومية،

                                                           
 السابق ذكره. 211-01من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  1
م، 1001والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة  1001سبتمبر  91المؤرخ في  11-01من القانون رقم  24المادة  2

 م.1001سبتمبر  11بتاريخ  11 العددالجريدة الرسمية، 
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م، وفي حالة إثبات القوة القاهرة يرخص القانون لمجلس المحاسبة اإلعفاء الجزئي أو 1001المالية التكميلي لسنة 
 الكلي للمحاسب الموضوع في حالة مدين.  

السابق ذكره،  211-01المرسوم التنفيذي  من 111و  19على نص المادتين  بناء: طلب اإلبراء الرجائي
العمومي الذي لم يقدم طلبا باإلعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا  المحاسب يستطيع

 وبعد الدين، تسديد من إلعفائه المالية ثانيا لوزير طلبا يقدم أن العمومية الخزينة تجاه مدين حالة في والموضوع
 أجل من للمحاسب الفعلية والمادية الوضعية المالية عن بالتحري تقوم التي وزير المالية للجنة المنازعاتاستشارة 

 الدفع المستحقة للمبالغ الجزئي أو الكلي اإلعفاء وزير المالية يقرر ذلك على بناء الدفع، استحالة أو إمكانية تقدير
 .العمومية للخزينة
 

 :تأشيرة المراقب المالي العمليات التي تكون محل -23.1.
 المالي:  المراقب تأشيرة محل تكون التي العمليات تصنيف يمكن

القرارات  111-01المرسوم التنفيذي من  922حددت في البداية المادة : عمليات متعلقة بتسيير المستخدمين
عليها والمتعلقة بتسيير المتضمنة التزاما بالنفقات والخاضعة لتأشيرة المراقب المالي مسبقا قبل التوقيع 

، لتشمل مشاريع قرارات 211-90من المرسوم التنفيذي  923المستخدمين، وعدلت وتممت بموجب نص المادة 
التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة، 

د قفل كل سنة مالية، ومشاريع الجداول األصلية األولية التي تعد عند فتح ومشاريع الجداول اإلسمية التي تعد عن
 االعتمادات، وكذلك الجداول األصلية المعدلة خالل السنة المالية، ومشاريع الصفقات العمومية والمالحق.

-01المرسوم التنفيذي  من 914حسب نص المادة : متعلقة بنفقات التسيير والتجهيز أو االستثمارمليات ع
  المراقب المالي االلتزامات بنفقات التسيير والتجهيز أو االستثمار. لتأشيرةتخضع  111

-01من المرسوم التنفيذي  91المادة  وتممت أحكام عدلتالمالي: لتأشيرة المراقب  خاضعةعمليات أخرى 
هذه المادة تخضع أيضا لتأشيرة  وبموجب نص، 211-90من المرسوم التنفيذي  915بموجب نص المادة  111

 :المراقب المالي
يتعادى المبلاغ  ال عنادما مشااريع العقاود أو والكشاوف والفااتورات الشاكلية الطلاب بساندات مادعم التازام كال -

 العمومية المتعلق بالصفقات التنظيم قبل من المحدد المستوى
 المالية. االعتمادات وتعديل تفويض وكذا مخصصات ميزانياتية يتضمن مقرر مشروع كل  -

                                                           
 السابق ذكره. 211-01من المرسوم التنفيذي رقم  11، 19المادتين  1
والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  1001نوفمبر  11المؤرخ في  111-01التنفيذي رقم  المرسوممن  92المادة  2

 م.1001نوفمبر  12بتاريخ  41يلتزم بها، الجريدة الرسمية، العدد 
-01يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  1990نوفمبر  11المؤرخ في  211-90فيذي رقم من المرسوم التن 92المادة  3

 م.1990نوفمبر  10بتاريخ  11للنفقات التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية، العدد  السابقةوالمتعلق بالرقابة  111
 السابق ذكره. 111-01من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  4
 السابق ذكره. 211-90وم التنفيذي رقم من المرس 91المادة  5
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الوكااالت  طرياق عان تصارف التاي النفقاات وكاذا والتكااليف الملحقاة المصااريف بتساديد يتعلاق التازام كال -
 نهائية. بفاتورات والمثبتة

 
 مهام المراقب المالي: -2.3.2
 والقوانين لألنظمةومطابقتها  العمومية النفقات تنفيذ عمليات مراقبة في المالي للمراقب الرئيسية المهمة تتمثل
 قبل المالي المراقب وعليه يقوم ،1بالدفع لتزاماال إجراء مشروعية من التحقق طريق عن تنفيذها قبل بها المعمول

 : 2اآلتية العناصر توفر من يتحقق أن بالدفع لتزاماال على التأشير قبول
 ،بالصرف اآلمر صفة -
 ،بها المعمول واألنظمة للقوانين التامة مطابقتها -
 ،المالية المناصب أو االعتمادات توفر -
 ،للنفقة القانوني التخصيص -
 ،المرفقة الوثيقة في المبينة للعناصر االلتزام مبلغ مطابقة -
هاذه  مثال تكاون الغارض عنادما لهاذا المؤهلاة اإلدارياة السالطة سالمتها التاي اآلراء أو راتالتأشاي وجاود -

 .العمل به الجاري التنظيم عليها نص قد التأشيرة
( أيام، 19وتدرس وتفحص ملفات االلتزام التي يقدمها اآلمر بالصرف، والمعروضة للرقابة في أجل عشرة )

 .3( يوما عندما تتطلب الملفات نظرا لتعقيدها دراسة معمقة19غير أنه يمكن تمديد هذا األجل إلى عشرين )
من  12، 11، 11، 19نص المواد هذا وتنتهي رقابة النفقات الملتزم بها من طرف المراقب المالي بموجب 

الشروط القانونية، أو الرفض الذي قد  لتزامبمنح التأشيرة عندما تتوفر في اال 111-01المرسوم التنفيذي رقم 
 ات غير قانونية أو غير مطابقة للتنظيم.لتزامأو نهائي حسب كل حالة، في حالة ما إذا كانت اال مؤقتيكون 

 إجراء استعمال طلب بالصرف اآلمر يستطيع بالنفقة، لتزاملال النهائي رفضال عند االنسداد وضعية ولتفادي
 أجل من (،م به الوزير المكلف بالميزانية )الماليةوالمالية بمقرر معلل يعل الشخصية مسؤوليته تحت التغاضي
 إجراء تنفيذ قبول عند مسؤوليته ترفع الذي المالي المراقب من موضوع الرفض بالنفقة لتزاماال على التأشير

المالية أو  وزير حسب كل حالة إلى التغاضي موضوع النفقة ملف من بإرسال نسخة يقوم أن بشرط التغاضي،
 211-90من المرسوم التنفيذي رقم   11لإلعالم وهذا حسب نص المادة  الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي

 .111-01من المرسوم التنفيذي  14والمعدلة للمادة السابق ذكره 
 اآلمر طرف من التغاضي إجراء إلى اللجوء حاالت الجزائري المشرع قيد العام، المال عن حفاظا ولكن
 فيها التي يكون الحاالت في االستثنائي اإلجراء هذا استعمال طلب األخير هذا يستطيع ال حيث بالصرف،

                                                           
 .111شالل زهير: مرجع سابق ص  1
 السابق ذكره. 111-01من المرسوم التنفيذي  90المادة  2
 السابق ذكره. 111-01من المرسوم التنفيذي رقم  11نص المادة  3
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من المرسوم التنفيذي رقم  101عليها المادة اآلتية التي نصت  بالعناصر مبررا المالي للمراقب النهائي الرفض
 وهي: 01-111

 ،بالصرف اآلمر صفة -
 ،انعدامها أو االعتمادات توفر عدم -
 ،به المعمول التنظيم في عليها المنصوص المسبقة اآلراء أو التأشيرات انعدام -
 ،بااللتزام تتعلق التي الثبوتية الوثائق انعدام -
ّماا تجااوزا لالعتماادات اإّما إخفااء بهادف لاللتازام القاانوني غيار التخصايص - تجااوزا  أو لهاا تعاديال وا 

 االعتماادات فاي تجاوز عنه ينجر الذي للنفقة الصحيح غير التحميل الميزانية )حالة في مالية لمساعدات
 الميزانية(. مبالغ أو االعتمادات في تغيير أو
 .إجراء التغاضي فيه استعمالأعاله ال يمكن  المذكورة باألسباب المبرر الرفض النهائي فإن األساس هذا وعلى
 ذات اتلتزاماال محاسبة بمسك مكلف المالي المراقب فإن للنفقات، القبلية بالمراقبة المرتبطة المهام إلى إضافة

 واألرصدة في الميزانية المسجلة اتعتماداال من بها الملتزم النفقات مبلغ تحديد أجل من اإلحصائي الطابع
 حيث المزدوج، القيد محاسبية وفق وسجالت محاسبية قيود إجراء تتطلب ال البسيطة المحاسبة هذه المتوفرة،
 : 2اآلتية العناصر تحديد إلى تهدف

بالنفقات التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات  لتزامتستعرض محاسبة اال محاسبة نفقات التسيير:
م والمتعلق 1001نوفمبر سنة  11المؤرخ في  111-01من المرسوم التنفيذي رقم  14التسيير حسب نص المادة 

 بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ما يلي:
 ،والمواد األبواب حسب المخصصة أو المفتوحة االعتمادات -
 ،عتماداتاال ارتباط -
 ،االعتمادات تحويل -
 ،الثانويين بالصرف لآلمرين تمنح التي باالعتمادات التفويضات -
 ،تمت التي بالنفقاتااللتزام  -
 .المتوفرة األرصدة -

 بمسك المالي المراقب التسيير يقوم نفقات محاسبة عن منفصلة بصفة: ستثمارمحاسبة نفقات التجهيز واال
العمومية، وتستعرض  التجهيز بنفقات المتعلقة البرامج رخص مختلف تنفيذ الوحيد لتسجيل القيد وفق محاسبة

 10حسب نص المادة  ستثمارلمالي في مجال نفقات التجهيز واالبالنفقات التي يمسكها المراقب ا لتزاممحاسبة اال
م والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي 1001نوفمبر سنة  11المؤرخ في  111-01من المرسوم التنفيذي رقم 

 يلتزم بها ما يلي:
 .المتتالية التقييمات اعادة االقتضاء وعند البرامج، ترخيصات -
 .البرامج بترخيص التفويضات -

                                                           
 السابق ذكره. 111-01من المرسوم التنفيذي  10المادة  1
 .111-112 ص:-شالل زهير: مرجع سابق ص 2
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 .المتوفرة األرصدة -
 المخصصات المالية كفاية من التحقق المالي المراقب يستطيع اتلتزاماال محاسبة بيانات على بناءو 

 حجم المالية عن لوزارة دورية مالية تقارير وتقديم النفقات، تسديد لتغطية الميزانية وبنود أبواب في المخصصة
 .بالصرف اآلمرين مختلف طرف من الميزانية اتاعتماد استهالك نسبة وعن بها الملتزم النفقات
 طابع ذات النفقات تنفيذ على قبلية مراقبة بتطبيق مكلف بأنه االستنتاج يمكن المالي المراقب مهام تحليل عندو 
 أبواب وفق النفقات صرف تخصيصات الحترام الكامل اإلذعان إلى بالصرف اآلمر دفع بهدف احترازي، أو وقائي
 أجل من لتزامإجراء اال استعمال في الميزانية عند المرخصة المالية اتعتماداال تجاوز وعدم الميزانية، وبنود

 اتعتماداال من به الملتزم المبلغ خصم طريق وذلك عن النفقة، لتسديد الكافية المالية التغطية توفر من التحقق
 بتفادي يسمح مما نهائية، بصفة النفقة عقد قبل وذلك طبيعة العملية مع يتوافق الميزانية الذي بند أو لباب المالية
 .الدولة عاتق على الديون تراكم

 
 طبيعة مسؤولية المراقب المالي: -2.3.3

 للعقوبة تحديد تعطي فالنصوص ال تحديد خاص، بدون مسؤولية هي نوابه وكذلك المالي المراقب مسؤولية
 يعتبر حيث بمنحها، يقوم التي التأشيرات بشرعية المالي المراقب مسؤولية المسؤولية، إذ ترتبط لهذه المخصصة

 صريحة مخالفات تشكل التي الالشرعية التأشيرات عن المالية ووزارة الرقابة هيئات مختلف شخصيا أمام مسؤوال
المطلوبة  المحاسبية بالوثائق إثباتها يتم والتي العمومية، النفقات صرف مجال في بها المعمول للقوانين والتنظيمات

 .بالنفقات لتزاماال لتبرير
 التالية: العناصر من المسؤولية في حالة المخالفة انطالقا هذه تحديد ويمكن

للميزانية والمالية لمجلس  نضباطغرفة االللميزانية والمالية لمجلس المحاسبة:  نضباطمسؤولية أمام غرفة اال 
في تسيير  نضباطالماليين في مجال رقابة اال المراقبينالمحاسبة هي المؤهلة قانونا في تدقيق ومراقبة نشاط 

جولية  11المؤرخ في  19-02من األمر رقم  441الميزانية والمالية، وهذا حسب نص البند السابع من المادة 
الرفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل م المتعلق بمجلس المحاسبة، حيث يعتبر هذا البند " 1002

" مخالفات لقواعد ممنوحة خارج الشروط القانونيةالصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو التأشيرات ال
في مجال تسيير الميزانية والمالية عندما تكون خرقا صريحا لألحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري  نضباطاال

وتسيير األموال العمومية أو الوسائل المادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية،  استعمالعلى 
 فرض صالحيات األخيرة هذه تمتلك الميزانية تنفيذ لقواعد صريحة مخالفات ارتكاب من ة التحقق والتأكدحال وفي

على أن ال يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي اإلجمالي المعني  المالي المراقب على عقوبات  وغرامات مالية
ة التي يصدرها مجلس المحاسبة مع تطبيق ، من دون أن تتعارض هذه المتابعات والغرامات المالي2الذي يتقاضاه

                                                           
 20بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد  المتعلق 1002جويلية  11المؤرخ في  19-02من األمر رقم  44المادة  1

 1002جويلية  12بتاريخ 
 السابق ذكره. 19-02من األمر رقم  40نص المادة  2
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السابق  19-02من األمر رقم  01قتضاء وهذا حسب نص المادة زائية والتعويضات المدنية عند االالعقوبات الج
 ذكره.

 من صارم مسؤولية تخضع لنظام الماليين المراقبين ومسؤوليات مهام أن حيثمسؤولية أمام وزارة المالية: 
 المالية وزارة إلى سنوية حوصلة مالية سنة كل عند نهاية بإرسال ملزمون الماليون فالمراقبون المالية، وزارة قبل

 الحساب ومع العمومي للمحاسب التسيير مع حسابات تقارن والتي المراقبين الماليين وأعمال نشاطات تخص
 المراقب المالي مسؤولية تكون أن الممكن من وهنا بينهم، والمقاربة للمقارنة وذلك لآلمر بالصرف اإلداري

 مؤهلة وهي اآلخر البعض أو رفض للقوانين ومخالفة بها مسموح غير تأشيرات منح حالة االتهام، رهن موضوعة
 .للقبول

 والرفض منح التأشيرات وسجالت العمومية بالنفقات اتلتزاملال محاسبة بمسك ملزمون الماليون فالمراقبون
 .والمراقبة العمومية المتابعة الميزانيات بنود من بند لكل المالية األرصدة متابعة وكذلك
 

 

 :خاتمة -3
يتطلب تنفيذ الميزانية العامة والقيام بالعمليات المالية للدولة تدخل عدة أعوان، ورغم اختالف وظائفهم إاّل أّن 

وحمايتها فقد تم تحديد وضبط كل من  من أجل إضفاء شفافية أكثر في تسيير األموال العموميةعملهم متكامل، و 
أعوان تنفيذ الميزانية، وذلك عن طريق تقسيم المهام بشكل دقيق وواضح مّما يساعد على  وسلطةصالحيات 

تحديد المسؤوليات عند ارتكاب المخالفات، ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج التي نلخصها في 
 النقاط التالية:

ماان الاادور الفعااال الااذي يلعبااه المراقااب المااالي فااي تنفيااذ النفقااات العموميااة إاّل أّن القااانون رقاام علااى الاارغم  -
لاام يمنحااه صاافة عااون مكلااف بالتنفيااذ باال أدرجااه فااي الباااب الخاااص المتعلاق بالمحاساابة العموميااة  09-11

 .بالرقابة
 المراقبون الماليون.أعوان تنفيذ الميزانية العامة هم اآلمرون بالصرف والمحاسبون العموميون و  -
صااااالحيات ومسااااؤوليات أعااااوان تنفيااااذ الميزانيااااة فااااي الجزائاااار محااااددة بدقااااة بموجااااب النصااااوص القانونيااااة  -

 والتنظيمية
ال توجااد أي عالقاااة رئاساااية باااين مختلاااف أعاااوان تنفيااذ الميزانياااة العاماااة، وبالتاااالي ال يمكااان أن يخضاااع أي  -

 عون من االعوان ألوامر وسلطة العون اآلخر.
ديااد قااانوني واضااح ودقيااق لصااالحيات ومسااؤوليات أعااوان المحاساابة العموميااة فااي تنفيااذ العمليااات وجااود تح -

سااتغالل الوظيفااة االمالياة للدولااة، وهااذا ماا ياانظم ويضاابط العالقاة التااي تااربطهم، ويمناع كاال أشااكال التسالط و 
 بينهم. 

 والتوصيات: االقتراحات
التي نأمل أن تؤخذ بعين االعتبار سواء من قبل الممارسين أو المسؤولين،  التوصياتفي األخير نقدم بعض 

 والتي يمكن أن تساهم بجدية أكبر في تنفيذ العمليات المالية للدولة، والتي نذكر منها:
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أعااوان تنفيااذ الميزانيااة بالنصااوص القانونيااة والتنظيميااة المعمااول بهااا فااي مجااال تنفيااذ إجااراءات ضاارورة تقيااد  -
 المالية.العمليات 

ضرورة التقيد واحترام حدود اختصاص كل عون من أعاوان تنفياذ الميزانياة فاي تنفياذ العملياات المكلاف بهاا  -
 في ظل صالحياته ومسؤولياته.

ضرورة عدم التعسف في اساتعمال السالطة باين أعاوان تنفياذ الميزانياة، وهناا نشاير إلاى التعطيال فاي بعاض  -
 واء من قبل المراقبين الماليين أو المحاسبين العموميين.األحيان في تنفيذ النفقات العمومية س

ضرورة توسيع نفي العالقات األسرية بين اآلمر بالصرف والمحاساب العماومي الاذي ينفاذ عملياتاه، لتشامل  -
 العالقات األسرية التي قد تقيد استقاللية المحاسب العمومي وتزيد من الضغوط التي قد يتعرض لها. كل
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  :ملخص

مع تطّور دور الدولة، وعدم قدرتها على التكفل بجميع مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية، خّولت للجماعات 
في التسيير، مما يمنحها االستقاللية في تحقيق التنمية المحلية، غير أن منح  الاّلمركزيةالمحلية اتباع نظام 

 مدني مناسباتي يفتقد للتنظيم والتأطير. االستقاللية المطلقة للجماعات المحلية، أفرز عن مجتمع
في إطار المحافظة على المال العام أقّرت الدولة في تشريعاتها فرض إجراءات رقابية إقليمية، باعتبارها وسيلًة 

على مالية الجماعات المحلية، وتمكين السلطات الرقابية من الحصول على أدلة  الناجعةفعالة لتحقيق الحكامة 
 ج ملموسة عن مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المحلية في كٍل من البلدية والوالية.ثبوتية، ونتائ

 المحلية، ، اآلليات الرقابية ، مبادئ الحوكمة المحلية. الجماعاتميزانية  الكلمات المفتاحية:
 . H72 :JEL ،H83 ،H11تصنيف 

Abstract:  
With the development of the role of the state, and its inability to take care of all aspects of 

economic and social life, it authorized local groups to follow a system of decentralization in 
management, which gives them independence in achieving local development, but granting 
absolute independence to local groups resulted in an occasional civil society that lacks 
organization and framing. In the context of preserving public money, the state has approved in 
its legislation the imposition of regional control measures, as an effective way to achieve 
effective governance over the finances of local communities, and to enable the regulatory 
authorities to obtain evidence and tangible results on the extent to which the principles of local 
governance are applied in both the municipality and the state. 
Keywords: budget of local authorities, control mechanisms, principles of local governance. 
Jel Classification Codes: H83, H11, H72 
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 اآلليات الرقابية كمدخل لحوكمة ميزانيات الجماعات المحلية في الجزائر

 :تمهيد

إّن غياب الشفافية ومحدودية المساءلة في القطاع العام، في ظل زخم األعمال الموكلة لإلدارات المحلية، قد 
هذه األخيرة في ارضاء مواطنيها، والقيام بمهامها بمنأى عن ضبابية الفساد والمحسوبية، وهذا ما  قصورينتج عنه 

جماعات المحلية خاصًة، ومراقبتها من حيث جودة استوجب ضرورة االرتقاء باألداء الحكومي عامًة وأداء ال
الخدمات والحرص على تهيئة السبل واآلليات الكفيلة بمشاركة المواطنين المحليين في عمليات صنع القرار، إما 
بطريقة مباشرة أو من خالل المجالس المحلية المنتخبة، بما يحقق الكفاءة والفاعلية االقتصادية، مع التأكيد على 

 .ة والمساواة بين جميع االطراف ذات الصلةالعدال
ثم إّن اتباع الالمركزية يمنح الجماعات المحلية االستقاللية في تحقيق التنمية المحلية من خالل الصالحيات 

اإلصالحات المتتالية في إطار التحول الى اقتصاد السوق، إاّل أن هذا ال يمنع من  عبرالواسعة التي أوكلت لها 
من طرف السلطات المركزية، والتي من شأنها أن ُتسهم في إرساء مبادئ الحوكمة التي  ماليتهاعلى بسط الرقابة 

 أضحت مطلًبا أساسًيا لالنخراط في أي تنظيم.
 مشكلة البحث:

في حاجة الجماعات المحلية إلى أنظمة رقابية تتصف بالنزاهة والفعالية، وتعمل على  البحثتتمحور مشكلة 
كمة المحلية للخروج بأفضل الممارسات والخدمات المقدمة ألصحاب المصالح وعلى رأسهم إرساء مبادئ الحو 

المواطن المحلي، على أن تستند هذه األنظمة إلى قناعة وجاهزية الجهات الراعية والمسؤولة عن تطبيقها، 
 :وانطالقا مما سبق يمكن طرح السؤال اآلتي

 ما هي أشكال الرقابة المطبقة في الجزائر، والتي ُتسهم في إرساء حوكمة ميزانية الجماعات المحلية؟ 
بمعالجة أفضل للموضوع، يقتضي تقسيمه إلى         يسمحمن أجل فهم أوسع للسؤال الرئيس بما  األسئلة الفرعية:
 :األسئلة الفرعية التالية

 المحلية ؟ميزانية الجماعات  المقصود بحوكمةما  -
 أنواع الرقابة المطبقة بالجزائر؟ فيما تتمثل -
 الرقابة في إرساء قواعد الحوكمة المحلية؟ ُتسهمكيف  -

 الفرضيات:
 :األسئلة الفرعية المطروحة يمكن صياغة الفرضيات اآلتية عنكإجابة أولية 

ة الجماعات الجماعات المحلية ُيقصد بها السهر على صرف وتحصيل عناصر ميزاني ميزانيةحوكمة  -
 .المحلية بما يخدم مصالح جميع األطراف ذات الصلة

  .في الجزائر على نوعين، رقابة داخلية ورقابة خارجية الرقابةتشتمل  -
الرقابة بمختلف أشكالها ُيسهم في تطبيق مبادئ الحوكمة المحلية من خالل تعزيز االفصاح  إن تفعيل -

  .والمساءلة



                                                                                               

 شارفي سامية، أحمد بن يحي ربيع، الميلودي سعاد      

 

  77             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 

 اآلليات الرقابية كمدخل لحوكمة ميزانيات الجماعات المحلية في الجزائر

 أهداف الدراسة:
 :إلى خاللهامن  نهدف

 .اإلطار النظري لميزانية الجماعات المحليةطرح  -
 .عرض اإلجراءات الرقابية المطبقة في الجزائر لمتابعة أعمال الجماعات المحلية -
 .الرقابة الوصائية في إرساء قواعد الحوكمة المحلية مساهمة مدىإبراز  -

 أهمية البحث:
نها ُتلقي الضوء على ثنائية الرقابة والحوكمة، تكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة  من الناحية العلمية، كو 

وتطبيقاتها على المستوى المحلي)الوالية والبلدية(، كما تكمن أهميتها في ضبط آليات الرقابة ورفع كفاءتها من 
الحوكمة المحلية في الجزائر، وكل ما من شأنه أن ُيسهم في عصرنة الجماعات المحلية،  مبادئأجل  تفعيل 
 .طة االقتصادية التي تتماشى مع طاقمها ومخططها التنمويوتطوير االنش

 هيكلة البحث:
 :الى المحاور التالية الدراسة تقسيمتّم 
 : ميزانيات الجماعات المحلية،األولالمحور  -
  : مبادئ الحوكمة المحلية في الجزائر،الثانيالمحور  -
  المحلية. المحور الثالث: دور األجهزة الرقابية في إرساء مبادئ الحوكمة -
 

 :ميزانيات الجماعات المحلية -1
مع اتساع نطاق عمل الدولة، زادت المشاكل التنفيذية التي تقابلها، وعدد الوزارات العاملة بها، مما استدعى 
ضرورة انشاء هياكل لمساعدة الدولة، تمثلت في الجماعات المحلية، من أجل تقسيم المهام وبناء الثقة بين 

 والمواطنين على المستوى المحلي. األجهزة الحكومية

 
 :مفهوم ميزانيات الجماعات المحلية -1.1

من  51إّن تطور اإلدارة المحلية أدى إلى ظهور وحدات جديدة في التنظيم اإلداري الجزائري حسب المادة 
على أّن "الجماعات االقليمية للدولة هي البلدية والوالية، البلدية هي الجماعة  تنص التيالدستور الجزائري، 

 .1القاعدية"

                                                           
، يتعلق 1001ديسمبر1مؤرخ في  124، 01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم  دستور 1

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1001نوفمبر  14عليه في استفتاء  المصادقبإصدار نص تعديل الدستور 
 .  2، ص:4/11/1001، 11العدد 
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 توزيع أجل من الدولة تعتمده الذي اإلداري التنظيم أساليب من أسلوب على أنها المحلية اعاتالجمإذ ُتعرف 
 .1األقاليم المحلية لتوفير وتقديم خدمات للموطنين على الوظائف

مبدأ الّسيادة الشعبية بمفهومها الحديث، وهو خير تطبيق لما يسمى المحلية على  الجماعاتمفهوم  يؤكدوبذلك 
وهذا ما أخذت به الجزائر  بمبدأ الديمقراطية الذي يستلزم مشاركة المواطنين، أو ممثليهم في مشاكلهم وتطّلعاتهم

 .  2إلى رشادة الخدمة المقدمة للمواطن المحلي للوصولغداة استقاللها، 
مشاركة  ومكان الالمركزية، يمثل قاعدة المنتخب "المجلس أّن: الجزائريمن الدستور  51جاء في المادة 

 .3الشؤون العمومية" تسيير في المواطنين
 اً إطار  وتشكل ،الالمركزية، ومكان لممارسة المواطنة االقليمية القاعدةهي " 55/51في ظل قانون البلدية 

 .4العمومية" الشؤون لتسيير
 المستقلة، المالية لذمةاو  المعنوية بالشخصية تتمتع للدولة اإلقليمية "الجماعةهي  51/10في ظل قانون الوالية 

 والتضامنية ةالعمومي السياسة لتنفيذ فضاء الصفة بهذه وتشكل المركزية للدولة، غت   اإلدارية الدائرة أيضا وهي
    5.والدولة" اإلقليمية بين الجماعات التشاوريةو 

المالية الناتجة عن سير مصالح الجماعات المحلية، تّم استحداث ميزانيات  العملياتونظًرا لتفرع وكثرة 
 ميزانية البلدية، ميزانية الوالية. لمعني يللجماعات المحلية، وفيما يلي توضيح 

دارة يسمح بسير  اإليراداتهي جدول تقديرات  البلدية:ميزانية  والنفقات السنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وا 
 .6المصالح البلدية وتنفيذ برامجها للتجهيز واالستثمار، ويحدد شكل الميزانية ومضمونها عن طريق التنظيم

دارة  اإليراداتهي جدول تقديرات  : ميزانية الوالية  والنفقات السنوية الخاصة بالوالية، وهي عقد ترخيص وا 
 .1، وتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار، وتشتمل على قسمي، التسيير، والتجهيزالواليةيسمح بسير مصالح 

                                                           
 .14 األردن، ص ان،عمّ  والنشر، للطباعة وائل دار. المحلية رةاإلدا (،1991) الشنطاوي، خطار علي 1
 التوزيع،و  للنشر ، دار هومةالمحلية الجماعات شؤون تسيير في القانونية المصطلحات قاموس (،1919) عمتوز، عمر 2

 .119 ، صالجزائر
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ، 124، 01الشعبية، مرسوم رئاسي رقم  الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية دستور  3

 .2مرجع سبق ذكره، ص:
قانون البلدية، المتضمن ، 1911يونيو 11مؤرخ في  11/19الشعبية، القانون  الديمقراطيةالجزائرية  دستور الجمهورية 4

 .1911/ 11/91، 21الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
قانون الوالية، المتضمن ، 1911فيفري 11مؤرخ في  11/91الشعبية، القانون  الديمقراطيةالجزائرية  دستور الجمهورية 5

 .1911/ 10/91، 11الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
، مؤرخ 21المتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية، العدد  1911/91/11ممضي في  19-11القانون  111المادة  6

1911/91/92.  
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 المفهوم العام لميزانية الجماعات المحلية على اّنها: استخالص يمكنوبالتالي 
  ."والنفقات المقدرة لهيئٍة محلية، خالل فترة زمنية عادًة ما تكون سنة لإليراداتوثيقة معتمدة تتضمن ترتيًبا "

 
 :االستقاللية المالية للجماعات المحلية -1.2

 ال حيث االجتماعية، و االقتصادية التنمية في هامة جد المحلية مكانة للجماعات الجزائري أعطى الدستور
 يعرفها التي الكبيرة االقتصادية و السياسية التحوالت ظل في خاصة العامة سياستها بتنفيذ القيام دونها من يتسنى
 . 2الالمركزية الهيئات تعزيز نحو تتجه التي الدولي، المحيط

 أكبر قسطا تحميلها إلى ترمي فهي هامة، القانونية النصوص ظل في المحلية بالجماعات المنوطة األهداف تبدو

 المواطنين. شؤون تسيير في المحليين المنتخبين أمام المبادرات مجال فتح و المسؤوليات، من

 بدونها التي االزمة، الوسائل المالية لديها تتوفر أن البد بمهامها، االضطالع من المحلية الجماعات تتمكن وحتى

 .المحلية الحاجيات و يتناسب بما المالية تصرفاتها مختلف و إيراداتها و نفقاتها تحديد يمكنها ال
 و من تحسينات عرفته ما و المحلية، للجماعات المالية المصادر تنوع من الرغم على أنه المالحظ لكن
 أن غير المحلية، للجماعات أعطيت التي الواسعة المبادرات مع تماشيا المالية قوانين بها جاءت ملحوظة تطورات

 و.المحلية الجماعات تعرفها التي الوحيدة الحقيقة أصبح المواطنين حاجيات تلبية و نفقاتها تغطية في كفايتها عدم
 لها، بالنسبة ثقيال عبئا يشكل بمهامها المحلية الهيئات اضطالع أصبح المادية، و المالية الوسائل تواضع ظل في
 و مهام تواجه فهي بذلك، لها تسمح التي المالية الموارد و بها تتمتع التي الصالحيات بين واضح إختالل ظل في

  .محدودة مالية موارد مقابل كبيرة أعباء

 

 :مبادئ الحوكمة المحلية في الجزائر -2
 جويلية شهر دولي بها حاول "الحكم الراشد للمؤسسات" في ملتقى عند انعقاد أول بالجزائر تبلورت فكرة الحوكمة

 في الحوكمة، وتجسيد ممارسته لمصطلح الفهم الماوحاد تعميقفي  تمثل   لُه هدف جوهري حدد وقد ،2007سنة من
 عملية. وخطوة توصية كأول للحوكمةالملتقى جاءت فكرة إعداد ميثاق جزائري  فعاليات الواقع، وخاالل

8002وقد تم االنتهاء من إعداد هذا الميثاق في نوفمبر 
، حيث أعتبر ثمرة لسلسة األعمال التي قادهاا فريق 1

(GOAL 08)  المعتمدة من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لسنة  الحوكمة مبادئ، وقد شكلت
  أهم المراجاع التي استله م منها فريق العمل، ماع أخاذه بعين االعتبار خصوصيات المؤسسة الجزائرية. 1112

                                                                                                                                                                                     
، العدد 91مجلة دراسات العدد االقتصادي، المجلد  -ميزانية الوالية -الجماعات المحلية مالية (،1911) أحمد بوجالل، 1

 .112، جامعة األغواط، ص 1911، جوان 91
، مؤرخ في  124-01الديمقراطية الشعبية، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  الجزائريةمن دستور الجمهورية  11المادة  2

 .بتصرف1001ديسمبر سنة  91
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 :مفهوم الحوكمة المحلية -2.1
من أجل ذلك ،عناصرها شامل للحوكمة المحلية يوضح ويعّمم جميع تعريف إيجادواجه الخبراء صعوبًة في 
 على وجه الخصوص كما يلي:  المحليةعام إلى الحوكمة  بشكليمكن االنتقال من الحوكمة 

( على أّنها" نظام يتم بواسطته توجيه OECDعرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )تعريف الحوكمة: 
، 2والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح"منظمات األعمال والرقابة عليها حيث تقوم بتحديد توزيع الحقوق 

ر هذا المفهوم 19الدولة" شؤون إلدارة السياسية السلطة تّم تعريفها من قبل البنك الدولي على أنها "ممارسةو  ، ثم ُطوِّ
"الحوكمة هي أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد االقتصادية  والذي جاء فيه أن 5995في التقرير الصادر عام 

العالمّية، والحوكمة على  وتأخذ الحوكمة مستويات جغرافية مختلفة كالحوكمة، 20للدولة بهدف التنمية" جتماعيةواال
 المستوى الجزئي )الحوكمة المحلية، حوكمة الشركات، حوكمة المصارف(.

ظهرت على إثره ، استراتيجيًة للتنمية الحضرية 1119 جوانوضمن اإلطار المحلي قد حّدد البنك الدولي نهاية 
 .، المقاربة التشاركية على المستوى المحلي، حوكمة البلدياتبينهاعدة مصطلحات من 

المحلية "العملية أو االستراتيجية التي يقوم فيها المسؤولون المحليون  يقصد بالحوكمة .الحوكمة المحلية:2
بإدارة الشؤون العامة، وفًقا لألحكام القانونية في ظل الشفافية ووضوح الرؤية، والسماح للمواطنين بالتعبير عن 

لسياسة االقتصادية ليكون الطرف الفاعل في بلورة وتنفيذ ا الخاصمع القطاع  للتواصل طرقٍ مصالحهم، وابتكاُر 
يخدم هدفا أساسيا وهو التنمية المحلية"، كما تعرف على "أنها استخدام السلطة واالجتماعية والثقافية، كل ذلك 

 .3السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي، من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية"
بخصوص "نظام الحوكمة المحلية"  الدولي إلدارة المدن،مؤتمر االتحاد صدر عن  الذي اإلعالنويوضح 

 عناصر الحوكمة المحلية الجّيدة على النحو التالي: 5991 ديسمبرالذي ُعقد بصوفيا في 

                                                                                                                                                                                     
1 Article Sure le sut internet Par "GOAL 08", La rédaction du Code Algérien de 

Gouvernance d'entreprise  
Http//www.algeriacorporategovernance.org/task-force.php, consultée  (10/08/2021) 

  ً2008. سنة  بالجزائر الراشد بالحكمالخاص   لالعم إلى فريق اشارة 
دراسة قياسية لتأثير الحوكمة على سوق  -الحديثة لترقية األسواق المالية الناشئة  االتجاهات (،1910) شارفي سامية،  2

 . 119 ، ص91 ، العدد92، المجلد مجلة الريادة القتصاديات األعمال، 1914-1990دبي المالي 
19 The World Bank, 1989, Sub-Saharan Africa From Crisis to Sustainable Growth, the 

World Bank Washington, D.C, November 1989, p. 60. 
20 United Nation Development Programme, «UNDP, 1997, Governance for Sustainable 

Human Development, AUNDP Policy document, NY, USA, p. 3. 
أطروحة دكتوراه ،كليه  -مقارنة بين الجزائر وتونس-تفعيل التنمية المحلية  فيالمحلية  الحوكمة(، 1914)، عثمانصفاء  3

 .11الحقوق والعلوم السياسية، جامعه بسكرة، ص 
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 حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي، مشاركة -
 التي من شانها خصخصة االقتصاد المحلي، الظروفتهيئه  -
 يام بتلك األنشطة على المستوى المحلي،للق مالية وموارد كافية مركزيةال  -
 وجب القانون.المالئمة الى المستويات المحلية المختلفة بماألنشطة العامة  مسؤوليةنقل  -

اساًسا على مفهوم الشراكة، من خالل اشتراك رجال األعمال اتضح أن أسلوب الحوكمة المحلية يقوم 
العامة المحلية، مما يترتب عنه تقليص لسلطة الحكومة المركزية  السياساتاعداد  فيومؤسسات المجتمع المدني 

  .1على الجماعات المحلية

 
 :المحليةمبادئ الحوكمة  -22.

 :2األساسية، من أهمها المبادئللحوكمة المحلية مجموعة من 
وذلك من خالل إتاحة الحصول على المعلومات، وسهولة تدفقها إلى جميع األطراف في  مبدأ الشفافية:.5

توفير الفرصة للحكم على مدى فعالية األجهزة المحلية، وكذلك تعزيز قدره  ذلكالمجتمع المحلي، ومن شان 
المواطن المحلي على المشاركة كما ان مساءلة األجهزة المحلية مرهون بقدر المعلومات المتاحة حول القوانين 

 واالجراءات ونتائج االعمال،
والفئات المهنية، واالستجابة لمطالبها، المحلية الى خدمة جميع األطراف  األجهزةسعي  .مبدأ االستجابة:2

وترتبط االستجابة بدرجه المساءلة التي تشد بدورها على درجه الشفافية، وتوافر الثقة بين األجهزة المحلية 
 والمواطن المحلي،

السبل واالليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات، من اجل  بتهيئة: يكون .مبدأ المشاركة3
مباشرة اما بطريقه مباشره أو من خالل المجالس المحلية  بطريقةمة في عمليات صنع القرارات، إما المساه

المنتخبة تعبر عن مصالحهم وعن طريق تسهيل التحديد المحلي للقضايا وفي اطار التنافس على الوظائف العامة 
  مستويات الحكم، يتمكن المواطنون من المشاركة في االنتخابات واختيار الممثلين في مختلف

الذين يتولون المسؤولية والمناصب العامة للمساءلة القانونية إزاء قراراتهم  المنتخبين: خضوع .مبدأ المساءلة4 
سواء عن طريق المساءلة األفقية ) مسؤوليه المنتخب أمام جهات اخرى موازية(، أم العمودية )مسؤولية   واعمالهم،

 مرجعية(،المنتخبين أمام ناخبيه أو هيئة 

                                                           
دراسة حالة بلديه  -الحوكمة المحلية الرشيدة كمدخل لرفع اداء اإلدارة المحلية(، 1914)سعيداني،  رشيداسماعيل ساري،  1

 .102، ص 1914، سبتمبر 91والدراسات التجارية، العدد مجلة البحوث -دبي
آليات الرقابة على المجالس البلدية المنتخبة وأثره على الحوكمة المحلية في (، 1919)دعلوس رابح، لدغش سليمة،  2

 .111 ، ص1919، السنة 91، العدد 91الجزائر، المجلد 
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: وتعني قبول المواطن المحلي لسلطة هؤالء الذين يحوزون القوة داخل المجتمع، ويمارسونها .مبدأ الشرعية5
في إطار قواعد وعمليات واجراءات مقبولة، وأن تستند الى حكم القانون والعدالة، وذلك بتوفير فرص متساوية 

 للجميع.
يقصد بذلك البعد الفني ألسلوب الحوكمة المحلية، أي قدرة األجهزة المحلية على تحويل .الكفاءة والفعالية: 6

الموارد المحلية إلى برامج وخطط ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين المحليين، وتعبر عن أولوياتهم مع تحقيق 
  نتائج أفضل وتعظيم االستفادة من الموارد المتاحة.

 
 :دور األجهزة الرقابية في إرساء مبادئ الحوكمة المحلية -3

إّن إرفاق العناية البالغة بالرقابة على الجماعات المحلية ُيعد ركًنا من أركان اإلدارة المحلية، إذ ال يمكن منح 
فيما يلي هذه األخيرة الشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري، إاّل إذا كان ذلك مقرونا بسلطة الرقابة عليها، و 

 عرٌض ألهم اآلليات الرقابية الداخلية، والخارجية، ومدى مساهمتها في إرساء مبادئ الحوكمة المحلية.
 
 :دور الرقابة الداخلية في تجسيد الحوكمة المحلية -3.1

تعد الرقابة الداخلية من بين اشكال الرقابة المطبقة على ميزانية الجماعات المحلية )البلدية والوالية(، وهي تتم 
اإلدارية تراقب نفسها بنفسها عن طريق  السلطاتداخل اإلدارة العمومية سواء المركزية أو الالمركزية، أي أن 

   .1لتتأكد من مدى مشروعيتها مراجعة أعمالها من تلقاء نفسها، وتفحص ما صدر منها
 بحيث: السابقة لتجنب األخطاء قبل وقوعها بالرقابةيقومان  .رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي:1

ان التأشيرة التي يمنحها المراقب المالي ، 2بالميزانيةقرار الوزير المكلف  بمقتضىيتم تعيين المراقب المالي 
في  المراقب الماليكما يقوم ، 3"المخولة له في ممارسه رقابته على "مشروعية النفقةلألمر بالصرف هي الوسيلة 

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  414 -08 رقممن المرسوم التنفيذي  00اطار وظيفته من خالل المادة 
  :4يلتزم بها في التحقق من العناصر التالية

 المعمول بها،االلتزام بالنفقة مع القوانين تطابق  -

                                                           
اعمال اإلدارة العامة في النظام الجزائري، ديوان المطبوعات  علىالرقابة القضائية  ةعملي(، 1001)عمر عوابدي،  1

 .19 ، ص1001الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
المتعلق با "مصالح  1911ديسمبر  11المؤرخ في  241-11المرسوم التنفيذي رقم  من 11المادة  الجريدة الرسمية، 2

 .1911نوفمبر 11الصادرة في  11المراقبة المالية"، العدد 
الرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار الكتاب الحديث  (،1990) ابراهيم بن داود، 3

 .110القاهرة، ص 
دور المراقب المالي في الرقابة على النفقات العمومية الملتزم بها للجماعات (، 1919)عقيلة حاج ميهوب سيدي موسى،  4

  . 142، ص 91العدد  91المحلية ترشيًدا لعملية تنفيذ السياسة المالية، مجلة أكاديميا للعلوم السياسية، المجلد 
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 توافر الصفة القانونية لآلمر بالصرف الملتزم بالنفقة، منالتأكد  -
 التأكد من وجود التأشيرات والترخيصات المسبقة التي سلمتها السلطة اإلدارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض، -
لهم )توفر  التأكد من توفر الرخصة القانونية التي تسمح لألعوان المكلفين بتنفيذ العمليات الموكلة -

 والمناصب المالية(،  االعتمادات
تّم دعم الرقابة السابقة للمراقب المالي برقابة أخرى  العموميةومن أجل تفادي أي اختالل في تسيير األموال 

ويسمى كل شخص معين قانونًيا ليقوم بعمليات محدده في مؤسسة ، 1""رقابة المحاسب العموميتمثلت في 
من  33وبالرجوع إلى نص المادة  ،2"المحاسبة مصلحةعموميه ذات طابع اداري "عونا محاسبيا" أو "رئيس 

 فإنه يقوم بالعمليات التالية: 81 - 00القانون 
 االيرادات ودفع النفقات،تحصيل  -
 ،3مراقبه حركة حسابات الموجودات -
 راقبه تداول السندات والممتلكات وعائداتها، م -
  التأكد من صفة االمر بالصرف أو المفوض له، -
 ضمان حراسة األموال وكل القيم والمواد المكلف بحفظها،  -
 مراعاة مدى مطابقة عملية األمر بالدفع للقوانين والتنظيمات المعمول بها، -
 الترخيصات الممنوحة في اطار الميزانية،مراقبه توفر االعتمادات في ما إذا تمت وفق  -
 ،4المحاسبية بغرض تحديد النتائج عند قفل السنه المالية والمستندات الوثائقعلى الحفاظ  -
ال امتنع المحاسب العمومي عن الدفع اال بعد حل  وجودالتأكد من عدم  - ديون محل معارضة، وا 

 ،المنازعات
يختص بها اآلمر بالصرف، والتكفل بأوامر تحصيل التأكد من شرعية عملية تصفية النفقات التي  -

  .5اإليرادات
يعتبر االستقالل أحد أهم األسس التي يقوم عليها نظام الالمركزية اإلدارية، وهذا االستقالل : الرقابة االدارية.1

الهيئات ليس منحة من السلطة المركزية وانما هو استقالل أصيل مصدره القانون، وهو نسبي ال مطلق حيث أن 
الرقابة إذ تعرف  ،6الالمركزية تمارس اختصاصاتها تحت اشراف اإلدارة المركزية، وهو ما يعرف بالرقابة اإلدارية

                                                           
 .112 أحمد سويقات، الرقابة على اعمال اإلدارة العمومية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .122المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص (، 1992)علي زغدود،  2
 .91ص  1009اوت  12المؤرخ في  11 -09من قانون المحاسبة العمومية، المعدل والمتمم رقم  22المادة  3
  .19رضا شاللي، تنفيذ النفقات العامة، مرجع سبق ذكره، ص  4
، المحدد إلجراءات المحاسبة التي 1001سبتمبر  91المؤرخ في  212 -01رقم  التنفيذيمن المرسوم  20المادة  5

 .91 ، صوالمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها يمسكها اآلمرون بالصرف
 11 جامعة عين شمس، صالوجيز في القانون االداري دراسة مقارنة القاهرة، مطبعة (، 1041)سليمان محمد الطماوي،  6
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اإلدارية على أنها مجموع السلطات المحدودة والتي يخولها القانون لجهة معينه على اشخاص واعمال الهيئات 
اخر فان الرقابة اإلدارية تهدف الى تمكين السلطة المركزية  ىوبمعنالمحلية بقصد تحقيق وحمايه المصلحة العامة 

من التنسيق في ما بين عمل السلطات الالمركزية وفيما بينها وبين نشاطها الخاص، في االطار القانوني لذلك 
يد ، وتعتبر الرقابة اإلدارية رابطه أو عالقة تنظيمية إدارية تقوم بتحد1 وصاية دون وجود نص يقررهاألنه ال 

العالقة القانونية بين السلطات اإلدارة المركزية الوصية، وبين المؤسسات والمنظمات والهيئات اإلدارة الالمركزية 
، وتهدف 2اإلدارية هي عملية قانونية تنظيمية رسمية بحتة فالرقابةوبالتالي ، اقليميا في النظام االداري للدولة

 :3ةالعناصر التالي تحقيقالرقابة اإلدارية الى 
 تعسف السلطات العامة على المستوى المحلي، منحماية المواطنين  -
 بين المصلحة العامة الوطنية وبين المصالح العامة الجهوية والمحلية، والتوفيقتحقيق التوازن  -
الدستورية والسياسية والوطنية من مخاطر الخروج عنها من قبل الهيئات اإلدارية  الدولةالحفاظ على وحدة  -

 الالمركزية،
يسمح نظام الرقابة اإلدارية للسلطات المركزية بالتدخل للمساعدة عند عجز  حيثتحقيق التكامل والتعاون،  -

 . 4ت المحليةالسلطات الالمركزية عن مهمة االضطالع بتقديم الخدمات الالزمة إلشباع الحاجا
كل هيئة  وصالحياتمهام  الجزائري: حدد المشرع رقابة لجان الصفقات العمومية والمفتشيات العامة بالوزارة

 كما يلي:
تضطلع لجان الصفقات الوالئية والبلدية بالرقابة على دفاتر الشروط التي رقابة لجان الصفقات العمومية: 

الذي ينص على أن "تُتوج الرقابة التي  842 -11 الرئاسي للمرسومتتضمن حاجيات المصلحة المتعاقدة، تبًعا 
منح التأشيرة أو تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة التي تندرج ضمنها اللجان الوالئية والبلدية بمقرر 

ة مدى ، ومن ثم يقتصر دورها على معاين5يوما ابتداًء من تاريخ ايداع الملف كامال" 11خالل أجل أقصاه  رفضها

                                                           

 1 Cédric Molitor, 2004, La tutelle administrative sur les pouvoirs locaux, 16 novembre 
2004, 3w. receveurs. be/doc, P02.  

 .111، ص: 1041مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، (، 1041)عمر عوابدي،  1
 .111، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، مرجع سبق ذكره، ص عمر عوابدي 2
 . 01مرجع سبق ذكره، ص  -دراسة مقارنة- اإلداريمليكة الصاروخ، القانون  3

4 Robert Polet, 1997, La relation entre l’administration locale les régions et le 
gouvernement centrale – Aperçu européen, contribution au séminaire: The local 
gouvernement in Europe, INAP, Madrid, 04 et 05 Novembre 1997, 
www.eipa.nl/cms/eipascope. 

المادة: المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  111-12الرئاسي  لمرسوما، الجريدة الرسمية 5
 . 1912سبتمبر  19، الصادرة بتاريخ 29، العدد 114
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مطابقة االحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها في الصفقة العمومية واثبات المخالفات الواردة، ال سيما في 
على الصعيد المحلي بما يحقق الشفافية والمساواة وحري  1اطار تحضير الصفقة العمومية واتمام اجراءاتها
األساسية التي تستدعي تجسيد الفعالية والنزاهة،  المبادئمن المنافسة التي تقتضيها الصفقة العمومية باعتبارها 

 ، كل هذا يندرج ضمن رقابة2مما ينجم عن ذلك تحديد الحاجيات االجتماعية واالقتصادية المزمع التعاقد عليها
 المطابقة على مشروعية الصفقة العمومية.

ام والصالحيات الموكلة للمفتشيات العامة المه الجزائريلقد نظم المشرع رقابة المفتشيات العامة بالوزارة: 
 :3، والمتمثلة فيُينشئهابالوزارة  بموجب النص الذي 

والتنظيم المتعلقين بصالحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  التشريعالسهر على تطبيق  -
 وترقية االستثمار،

 المركزية وغير الممركزة حفاًظا على مواردها واستعمالها بشكل عقالني، الهياكلالتأكد من حسن سير  -
احترام هياكل اإلدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات  مناجراء التقييم الدائم للتأكد  -

الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، القتراح التعديالت في حال وجود انحرافات ال سيما في ما 
 ص تبيعات الخدمة العمومية.يخ

تحكم المفتشيات ال تنص على التدخالت الفجائية  التيوتجدر االشارة إلى أنه بالرغم من أن بعض النصوص 
  إال أن هذا ال يمنعها بتاًتا من القيام بالرقابة الفجائية على أساس أنها تدخل في صميم أداء مهامها.

 

 :الحوكمة المحليةدور الرقابة الخارجية في تعزيز  -2.3
 ، وعلى سبيل الذكر ال الحصر:الخارجيةتتعدد أجهزة الرقابة 

يقوم  مجلس المحاسبة بالتدقيق في شروط استعمال الجماعات المحلية للموارد : رقابة مجلس المحاسبة
هو ما نصت عليه والقوانين المعمول بها، و  للتنظيماتوالوسائل المادية واألموال العامة، وكذا التأكد من مطابقتها 

يؤسس مجلس محاسبة ويكلف بالرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعات اإلقليمية : "من الدستور 501المادة 
بأنه "تخضع لرقابة مجلس المحاسبة  80 -01من األمر  02والمرافق العمومية"، وتّم التأكيد عليه في نص المادة 

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المادة:  111-12الرئاسي  المرسومالجريدة الرسمية،  1

 ، مرجع سبق ذكره.102
دور رقابة لجان صفقات الجماعات االقليمية على مشروعية الصفقة العمومية، مجله االستاذ (، 2019)زياد عادل،  2

 .112، ص 1910، 91 العدد  91 ، المجلدوالسياسيةالباحث للدراسات القانونية 
شية ، المتضمن تنظيم المفت1911جانفي 12المؤرخ في  14 -11من المرسوم التنفيذي رقم  92الجريدة الرسمية، المادة  3

 .92العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار، العدد 



                                                                                               

 شارفي سامية، أحمد بن يحي ربيع، الميلودي سعاد      

 

  886             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 

 اآلليات الرقابية كمدخل لحوكمة ميزانيات الجماعات المحلية في الجزائر

والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية، باختالف أنواعها التي تسري عليها مصالح الدولة والجماعات اإلقليمية، 
 لمهامه بكل حرية أعطى له المشرع الجزائري الحق في: المجلسومن أجل ممارسة ، 1قواعد المحاسبة العمومية"

 الحق في حرية الطلب واالطالع على الوثائق الالزمة للقيام بأشغاله، -
 ،ي الجماعات أو الهيئات الخاضعة لرقابتهحق االستماع إلى أي عون ف -
االطالع على كل الوثائق والتقارير التي أعدتها أجهزة الرقابة الخارجية حول حسابات الهيئات الخاضعة  -

 للمراقبة، 
إجراء كل التحريات الضرورية حول المسائل المنجزة باالتصال مع إدارة مؤسسات القطاع العام مهما  -

 ت معها مع مراعاه التشريع الجاري بها العمل تكون الجهة التي تعامل
حق تفتيش والدخول الى جميع المنشأة والمحالت التابعة للهيئات والجماعات الخاضعة لرقابته ويعاقب  -

المجلس كل شخص يمتنع او يعرقل عمل القضاة أو المدققين اثناء تأدية مهامهم الرقابية، كما يعفي 
 المهني ان تعلق األمر بتحقيقات يقوم بها. المجلس الموظفين من التحجج بالسرّ 

، ويعتبر 2: تقوم المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي.رقابة المجالس الشعبية المنتخبة2
 المجلس الشعبي الوالئي والمجلس الشعبي البلدي قاعدة هذه المجالس المنتخبة.

: يختص المجلس الشعبي الوالئي بمراقبة التنفيذ الجاري للميزانية من قبل المجلس الشعبي الوالئي رقابة
كما تقوم الوالية بتسيير أمالكها وتسيير  ،3اآلمرين بالصرف، في إطار القوانين واألنظمة المتعلقة بالواليات

الوالئي الذي يقوم مصالحها المحلية، ويتولى الوالي إعداد الميزانية الوالئية وعرضها على المجلس الشعبي 
تنفيذ الميزانية عجًزا فإنه يجب على المجلس  ُيظهروال بد من التنويه إلى أنه عندما  عليها، والمصادقةبالتصويت 

الشعبي الوالئي اتخاذ جميع التدابير الالزمة المتصاص هذا العجز، وضمان التوازن الصارم للميزانية اإلضافية 
 4.للسنة المالية الموالية

ثل الرقابة الالحقة للمجالس الشعبية الوالئية على تنفيذ الميزانية في مناقشة الحسابات اإلدارية، التي تقدم وتتم 
لها من طرف اآلمر بالصرف المتمثل في الوالي، ويكون بعد إنهاء كل سنة مالية للمصادقة عليها، وتتم المصادقة 

 .5التقارب الدوري للحسابات طبقا للقوانين المعمول بهاأيًضا على الحساب االداري واعداد حساب التسيير، وكذا 

، بالنص على أن المجالس البلدية هي 8011اكتفى قانون البلدية لسنة : رقابة المجلس الشعبي البلدي
، دون التطرق لشروط االنتخاب واجراءات العملية االنتخابية، عكس ما ذهب اليه قانون منتخبةمجالس 

                                                           
 .1002، 20، المتضمن مجلس المحاسبة، العدد، 1002جويلية  11المؤرخ في  19 -02الجريدة الرسمية، األمر  1
 .91 -11،من القانون  114الجريدة الرسمية، المادة  2
 .1911فيفري  11، القوانين واألنظمة المتعلقة بالواليات، المؤرخ في 91 -11القانون رقم  3
 ه.، مرجع سبق ذكر 110، المادة 91-11القانون رقم  4
 ه.مرجع سبق ذكر  ،111، المادة 91-11القانون رقم  5
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تتمثل رقابة المجلس الشعبي ، وبذلك 1"الذي خصص له باب كامل بمسمى "النظام االنتخابي 84-72المادة
يقوم  البلدي على الميزانية في المقارنة بين االيرادات والنفقات، وبين المجموع المالي لقسم التسيير والتجهيز، كما

 على الممتلكات البلدية،مجلس الشعبي البلدي بجميع التصرفات الخاصة، بالمحافظة الوتحت رقابة 
، كما 51-55من القانون 581المصادقة على االعتمادات المالية باًبا باًبا، ومادًة مادة حسب نص المادة  -

 ، 2يمكنها تحويل االعتمادات من مادة إلى مادة داخل نفس الباب باستثناء االعتمادات بتخصيص خاص
ان توازن الميزانية، وفي حال عدم قدرته على القيام قيام المجلس الشعبي البلدي بالتدابير الالزمة لضم -

التصحيحية، فإن الوالي يتدخل المتصاص العجز، بناًء على السلطات الواسعة المخولة  باإلجراءات
للوالي، على اعتبار أنه السلطة الرئاسية والوصائية على المجالس البلدية المنتخبة، التي قد تصل إلى 

س البلدي، إال أن هذا االلغاء ال يمكنه أن يمس أعمال المرؤوس المشروعة، االلغاء تجاه أعمال المجل
االعمال القانونية والمشروعة احتراما لقاعدة عدم جواز المساس  يلغيفإنه ال يجوز مبدئيا للوالي أن 

 بالحقوق المكتسبة.
لوالي على أما فيما يخص الحلول وحل المجلس الشعبي البلدي، والذي يعد أخطر إجراء يمارسه ا -

المجالس البلدية، فانه يمكن للوالي أن يمارسه حفاًظا على استمرار الخدمات العامة، وسير المرفق العام 
المتعلق بالبلدية،  10-11من القانون 101و 46بانتظام إال أن هذا االجراء بشروط حددتها المواد 

والحكمة منه هي التوفيق بين المصالح المحلية والمصلحة العامة، وبذلك فان هذه المواد المتعلقة بقانون 
البلدية شددت على  اجراءات الرقابة الممارسة على المجالس البلدية، بنية تحقيق الفعالية وتجسيد الحوكمة 

التي تنص على اإلقصاء في حالة إدانة جزائية،  44والمادة  المتعلقة بالتوقيف، 43المحلية خاصة المادة 
 .3وهذا كله من شأنه تعزيز المحاسبة والمساءلة وتجفيف منابع الفساد

من خالل عرض مختلف أشكال الرقابة المطبقة على ميزانيات الجماعات المحلية اتضح أنها تسهم في  
 تحقيق مبادئ الحوكمة المحلية وتجسد ذلك من خالل: 

المشرع الجزائري على تشديد االجراءات الرقابية ترسيًخا لمبدأ شفافية العمل االداري، وتحقيقا لمبدأ  رصح   -
 ،51-55من القانون  11النزاهة والذي يعد من أهم مؤشرات الحوكمة المحلية، من خالل المادة 

ثل حجر الزاوية لحوكمة تؤدي الرقابة الخارجية دوًرا هاًما في جودة إعداد الكشوفات المالية، فهي تم -
المؤسسات المملوكة للدولة، فالمراجع الخارجي يساهم في تحقيق المساءلة والنزاهة، وتجفيف منابع الفساد 

 المالي واإلداري،
                                                           

، 92لعلوم، المجلد دية، مجلة آفاق لالسلطة الوصية لرقابتها على تشكيل المجالس الشعبية البل (،2020) ملياني صليحة، 1
 .10،  ص 91العدد 

 ه.مرجع سبق ذكر  ،111، المادة 91-11القانون رقم بوضياف عمار، شرح قانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع 2
المحلية في الجزائر، مرجع  دعلوس رابح، لدغش سليمة، آليات الرقابة على المجالس البلدية المنتخبة وأثره على الحوكمة 3

 .111سبق ذكره،  ص 
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إّن إرساء مبادئ حوكمة مالية الجماعات المحلية مرهون بمدى تحسين طرق الرقابة على األموال  -
 العمومية.

المخال فين وتحقيق االنضباط  حلية البّد من توفر نظام رقابي كفء، لمساءلةلتجسيد مبادئ الحوكمة الم -
 المالي.

إن تطبيق اإلجراءات الرقابية يفرض على الجماعات المحلية الخضوع لكافة التنظيمات والقرارات )مبدأ  -
 سيادة القانون(،

فإن الوالي يتدخل المتصاص العجز،  في تحقيق توازن الميزانية، في حال عجز المجلس الشعبي البلدي -
، وهذا من شأنه فتح قنوات الحوار دعًما للديمقراطية التشاركية بناًء على السلطات الواسعة المخولة له

 (،مبدأ المشاركة)
مبدأ المسؤولة عن إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية للمساءلة والتحقيق ) الهيئاتإخضاع كل  -

 (،المساءلة
  (.التعددية الحزبية)التعبيرب حرية إلى جان  -
األجهزة الرقابية إلى تعزيز قيم الشفافية على المستوى الجزئي، مما يحمي المؤسسات المحلية من تهدف  -

 االختالسات والتالعبات المالية )مبدأ الشفافية(،  
ى أدلة ثبوتيٍة، تمّكن السلطات الوصّية من الحصول عل  -الداخلية والخارجية–إن اإلجراءات الرقابية  -

 ونتائج  ميدانية عن مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المحلية في كٍل من البلدية والوالية.
 إن تطبيق مختلف األشكال الرقابية في المؤسسات العامة للدولة، يدعم مبدأ أخالقيات المهنة،  -
طاب اليد العاملة الكفؤة إن حرص الهيئات الرقابية على تمّيز الموظفين بأخالقيات المهنة، يؤدي إلى استق -

 الذي من شأنه أن يرفع من األداء والجودة اإلدارية لميزانية الجماعات المحلية)مبدأ الاكفاءة والفعالية(،
تنعكس آثار الرقابة الخارجية على عدالة التقارير المالية، مما يتيح لكافة األطراف تعادل فرص الحصول  -

 المتكافئة(،على المعلومات )مبدأ المعاملة 
تحقيق التوازن والمواءمة بين المصلحة العامة الوطنية وبين المصالح العامة الجهوية والمحلية )تحقيق  -

  (.مصالح األطراف اآلخذة

 
 

 :خاتمة -4
وتخلف المنظومة المالية للجماعات المحلية، ادى الى ضعف الوسائل المالية لها  المحليةان تواضع الجباية 

 اعانات الدولة في تقليص االستقالل المالي للجماعات المحلية. علىواعتمادها 
ولتدعيم االستقالل المالي للجماعات المحلية يجب خلق وايجاب موارد ماليه كافيه ودائمه مرفقه بالعناية البالغة 

ادئ الحوكمه المالية مبدا الشفافية والنزاهة في العمل االداري وبالتالي ارساء مب لترسيخ والخارجيةبالرقابة الداخلية 
 ودعم مبدا اخالقيات المهنة.
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 :التوصيات
للمجالس   اعضاء االدارة المحلية مع اشتراط توفر المستوى التعليمي الالزم لكل مترشح  تشكيلة تنويع -

 .الوالئية والبلدية
شراك المنتخبين في اعداد البرامج ومتابعة  -  تنفيذها.تدعيم صالحيات المجالس الشعبية المنتخبة، وا 
 عن حاالت الفساد،  الناتجة عن عدم االلتزام بقواعد الحوكمة. الرقابة الدورية للمسؤولين -
 

 



 

 

 على مالية الجماعات المحلية في الجزائرآليات الرقابة 
Mechanisms of financial control over local authorities in Algeria  

 
 

 عبد الرحيم لحرش

 abdou_lahreche@yahoo.fr(، الجزائر)جامعة غرداية 
  

 

  :ملخص

تلعب الرقابة المالية دورا مهما في ضمان حماية المال العام والوقاية من األخطاء واالنحرافات وكذا تصحيح 
أي انحراف وأي سلوك يمس المصلحة العامة، وتعتبر الجماعات المحلية النواة  محاربةتساعد على  كمااألداء، 

قالع االقتصادي في مختلف المجاالت على مستوى الرئيسية لبعث عملية التنمية المحلية الشاملة ومن خاللها اال
إقليمها، ولن يتأتى ذلك إال من خالل موارد مالية ذاتية أو مخصصة من الحكومة، غير أنها تحتاج لحماية من 

إدارية أو هياكل دستورية لضمان االنفاق األمثل لها وحمايتها من كل أشكال الجرائم  أجهزةجهات مختصة سواء من 
تتعدد هذه األجهزة من دولة ألخرى، غير أن االتفاق عليها يكون من خالل إجراءاتها سواء كانت قبلية أو المالية، و 

 .بعدية
 .الرقابة المالية، التنمية المحلية، االستقاللية الماليةالجماعات المحلية،  :يةالكلمات المفتاح

 G32 :JEL ،D37،O38  ،P37تصنيف

Abstract:  
The The Financial control plays an important role in ensuring the protection of public money 

and the prevention of errors and deviations, as well as correcting performance. It also helps to 
combat any deviation and any behavior that affects the public interest. Local groups are the 
main nucleus for reviving the process of comprehensive local development and through it 
economic take-off in various fields at the level of their territory. And this will only be achieved 
through self- or allocated financial resources from the government, but they need protection 
from competent authorities, whether administrative bodies or constitutional structures to ensure 
optimal spending and protect them from all forms of financial crimes, and these agencies are 
multiple from one country to another, but the agreement It must be through its procedures, 
whether before or after.. 
Keywords: Local authorities, financial control, local development, financial independence. 
Jel Classification Codes: G32, D37, O38, P37 
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 :تمهيد

أقرت المنظومة التشريعية للجماعات اإلقليمية في الجزائر في نصوصها مبدأ عام متعلق أساسا باالستقاللية 
اإلدارية والمالية وسلطتها في اتخاذ القرارات من أجل التسيير الحسن لشؤونها المحلية بعيدا عن أشكال الضغط التي 

المسموح بها ضرورية في حدود ما تعتمده ويعترف به النظام  أن مهمة الرقابة  عليها، إالّ  المركزيةتفرضها السلطة 
 أكثرالالمركزي، إذ أن الوجه المقابل لالستقاللية هو الرقابة، وبالتالي فإن الرقابة على البلديات في الجزائر أضحت 

بما فيه المسؤول  ما قورنت بالرقابة على الوالية بسبب أن الجهاز المسير داخل هذه البلديات جهاز منتخب إذاتعقيدا 
 األول للبلدية، على عكس ما نجده في الوالية التي يعين فيها المسؤول األول من أعلى جهة في الدولة.

التي خضعت لها الجماعات المحلية في الجزائر، جعل استقالليتها مصابة بالغموض، وهو  الرقابةكما أن أشكال 
ات المحلية، التي جعلت من الدولة وصيا وليست فقط مجرد مطلع ما يعبر عن العالقة العمودية بين الدولة والجماع

 على أعمالها.
وقد تعددت مظاهر الرقابة على الجماعات المحلية وتنوعت صورها سواء كانت رقابة وصائية تمارسها السلطة 

حتى رقابة شعبية  المركزية أو رقابة مالية تمارسها الهيئات المختصة أو رقابة قضائية تمارسها السلطة القضائية أو
 يمارسها المواطنون، بحكم أنهم الفئة المستهدفة األولى في مجال التنمية.

وتعّد ميزانية الجماعات المحلية الركيزة األساسية لنشاطها وسياستها في إطار مخطط التنمية التي تظهر في 
قاللية المالية بتخصيصهما ميزانية الدساتير الجزائرية منحت للجماعات المحلية االست كانتجوانب اإلنفاق، فإذا 

ترصد فيها جميع النفقات والموارد من أجل تأدية وظائفهما حسب ما هو مخطط له، فإن الرقابة الممارسة عليهما 
تظل قائمة من خالل آليات وصور وهيئات أوكلها القانون لممارسة هذه الوظيفة ومعرفة المدى الحقيقي في إنفاقها 

 ممارسة بعض التضييق عليها من طرف السلطة المركزية تارة أخرى.بطريقة شرعية تارة و 
هذه العملية أو النوع من الرقابة مهم جدا في السياسة المالية إذ يطلق عليها الفقهاء بالرقابة الوقائية، المتمثلة في 

بالتزام أو القيام بدفع أي  عمليات المراجعة والرقابة قبل صرف الميزانية، ذلك أنه ال يجوز ألي سلطة تنفيذية االرتباط
 مبلغ إال بعد الحصول على تأشيرة الجهات المختصة المخول لها فرض الرقابة على نفقات الجماعات المحلية.

ومن أجل الحرص على سالمة هذه اإلجراءات الخاصة باإلنفاق، ألحقت مهمة الرقابة الشرعية في الجزائر على 
راقبين الماليين، التي نشأت منذ الحقبة االستعمارية يقوم بها مراقب مالي بمراقبة عمليات اإلنفاق برقابة قبلية إلى الم

إجبارية على مشاريع االلتزام بالنفقات باإلضافة لألعمال ذات األثر المالي، حيث تشمل هذه الرقابة عملية خروج 
ق المراقب المالي، كما ألحقت الرقابة األموال من الخزينة العمومية التي يباشرها الرئيس بمرؤوسيه، والتي تتم عن طري

 .المالية برقابة بعدية من طرف جهات وهيئات خولت لها مهمة ذلك
 مشكلة البحث

بالرغم من تعدد أجهزة وآليات الرقابة على مالية الجماعات المحلية، تبقى خطوات وأداء فعاليتها تطرح عدة نقاط 
إلى حد عمل المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني متكامل يضمن  األمر الذي يدفعنا إلى طرح االشكالية الرئيسية:
 الرقابة الفعالة على مالية الجماعات المحلية؟
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 ومن خالل االشكالية تتفرع اشكاليتين فرعيتين هما:
 ماهي اآلليات الكفيلة بمراقبة مالية الجماعات المحلية؟ -
 ما مدى تأثير الرقابة المالية على التنمية المحلية؟ -

 أهداف البحث
تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تسليط الضوء عن واقع الرقابة المالية على الجماعات المحلية في التشريع 

تقديم رؤية واضحة عن العمليات الرقابية القبلية والبعدية في ظل تعدد األجهزة الرقابية وتقييم  خاللالجزائري، من 
عطاء  أداءها ومدى انعكاساتها على التنمية المحلية من أجل التوصل إلى التسيير العقالني لالعتمادات المالية وا 

 دلية الفعالية والبحث عن الحكامة المالية.مقاربة قانونية لمنظومة الرقابة المالية للجماعات المحلية وفق ج
 الدراسات السابقة

يعتبر مجال الجماعات المحلية من المواضيع المهمة التي تم تناولها بشكل كبير غير أن ذلك غالبا ما يكون من 
ري الثري قبل القانونيين مما يجعل هذه الدراسات أكثر ما تكون وصفية وشكلية، إال أن قيمتها تبقى في الجانب النظ

الذي يؤهلها ألن تعتمد في العديد من الدراسات، لهذا تم التطرق لهذا الموضوع من خالل مراجعة العديد من العناوين 
والمحاور التي تطرق لها الفقهاء من رجال القانون واالقتصاد والسياسة خاصة المتخصصة منها ونذكر أهمها ما 

 1912ة المركزية على البلديات دراسة حالة الجزائر الصادر سنة أورده بوطيب بن ناصر في كتابه رقابة السلط
باإلضافة محمد  1911وأيضا عبد الوهاب بن بوضياف في كتابه حول معالم لتسيير شؤون البلدية الصادر سنة 

ذي صدر أمين يزيد في كتابه حول الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا( وال
، كما تم التطرق لكتب 1992وأيضا كتاب للدكتور محمد مسعي في المحاسبة العمومية الصادر سنة  1912سنة 

 بعنوان البلديات والتنمية المحلية دراسة نظرية وتطبيقية. 1911صدر لي سنة 
الملتقى الوطني  أما بخصوص المداخالت بهناك ملتقيات وطنية ودولية تم تنظيمها في هذا الشأن على سبيل ذلك

باإلضافة للملتقى الدولي الثالث جحول الجماعات  1994حول تسيير الجماعات المحلية المنظم بالجزائر سنة 
 .1912المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة المنعقد بجامعة الوادي سنة 

كما تم التطرق لعدد كبير من المقاالت المتخصصة في هذا المجال وهي كثيرة جدا نذكر على سبيل الحصر منها 
عبد الحليم بن مشري حول نظام الرقابة االدارية على الجماعات المحلية في الجزائر بمجلة االجتهاد القضائي سنة 

الرقابة المالية على الجماعات المحلية في التشريع وأيضا مقال لمحمد لخضر دالج وعصام نجاح حول فعالية  1919
 .1919الجزائري الصادر بمجلة العلوم االنسانية سنة 

 فرضيات البحث
 تتمحور فرضيات البحث فيما يلي:

 تلعب الرقابة المالية دورا مهما في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، كونها تقوم على الكثير من االعتبارات. -
 في حماية المال العام وترشيد النفقات وتحسين أداء عمل الجماعات المحلية.تساهم الرقابة  -
تظاال الهيئااات الدسااتورية والمركزيااة المختصااة التااي سااخرتها الساالطات العامااة فااي الجزائاار فااي ساابيل حمايااة ومتابعااة  -

 المال العام.
 فية وتحسن التسيير. كلما زادت فعالية العمل الرقابي على مالية الجماعات المحلية كلما زادت الشفا -
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 منهجية البحث
سيتم االعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يساعدنا المنهج الوصفي للحديث على 

القبلية والبعدية وتحديد المفاهيم ودورهما في حماية المال العام ومراقبة حسابات الجماعات المحلية  الماليتينالرقابتين 
البرامج التنموية، أما المنهج التحليلي فهو يساعدنا على التحليل القانوني لهذه األدوار والمهام ومختلف العمليات و 

 ومختلف المراحل والخطوات التي تقوم بها هذه الجهات.
 هذا تم تقسيم هذا البحث إلى ثالث محاور: خاللومن 

 الرقابة القبلية على مالية الجماعات المحلية، 
  مالية الجماعات المحليةالرقابة البعدية على، 
 تقييم الرقابة وتأثيرها على التنمية المحلية. 

 
 :الرقابة القبلية على مالية الجماعات المحلية -1

لتفادي ارتكاب أخطاء ومخالفات  1تستهدف الرقابة السابقة أساسا بحث مشروعية التصرف المالي قبل تنفيذه،
مالية، كما تمارس الرقابة على مالية الجماعات المحلية من طرف وزير الداخلية والسلطات واألشخاص المفوض لهم 

بالنفقات في كونها تمارس على قرارات  االلتزاماتذلك، كما تكمن أهمية الرقابة المالية القبلية أو مراقبة  القانون
ت لآلمرين بالصرف قبل إنتاج هذه القرارات آلثارها القانونية، أي قبل أن تترتب عنها ديون تجاه الهيئات االلتزام بالنفقا

، فالرقابة المالية القبلية إذا تصبح هنا بمثابة إجراء وقائي يسمح بالتصدي للمخالفة المالية منذ بدايتها ومنع 2العمومية
 3آثار ظهورها.

هزة المكلفة بالرقابة القبلية والمتمثلة أساسا في رقابة المحاسب العمومي في نتناول في هذا المحور بعض األج
 العنصر األول ورقابة المراقب المالي في العنصر الثاني كما سنتناول إجراءات الرقابة القبلية في العنصر الثالث.

 
 :رقابة المحاسب العمومي -11.

مركز المحاسب العمومي باالزدواجية كونه يجمع بين وظيفة الصرف والتحصيل باعتباره أحد المسئولين  يتميز
عن تنفيذ الميزانية، إلى جانب وظيفة الرقابة، فهو يمارس رقابة آنية على تنفيذ الميزانية من خالل التدقيق في قانونية 

 4العمليات بكل تفاصيلها.

                                                           
رقابة التسيير على الجماعات المحلية، ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية، مخبر المغرب العربي (، 1994)زهير شطاح،  1

 .1994جانفي  19و 0، الجزائر، يومي والمجتمعاالقتصاد 
 .4 ، صطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرللدار الهدى (، 1992)محمد مسعي، المحاسبة العمومية،  2
دور الرقابة في ترشيد استهالك اعتمادات ميزانية الجماعات المحلية، (، 1912)محمد الطاهر قادري وعبد الكريم كاكي،  3

 .110، ص1912، جوان 91، العدد جبائيهمجلة دراسات 
فعالية الرقابة المالية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري، مجلة (، 1919)محمد لخضر دالج وعصام نجاح،  4

 .119، ص1919، جوان 91، العدد 91أم البواقي، المجلد  جامعةالعلوم االنسانية، 
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لفين بالرقابة من المحاسب العمومي باعتباره عون يختص برقابة مالية قبلية وقائية كما إّن اإلطار القانوني للمك
يرادات الميزانية المحلية عبر مختلف مراحلها  على مدى مشروعية العمليات المالية والمحاسبية التي تشمل نفقات وا 

الدول، فقبل تنفيذ إجراءات  إلى غاية آخر إجراء، ذلك أن عمل المحاسب العمومي هو نفسه المعمول به مثل باقي
التحصيل وأوامر الصرف التي يصدرها رؤساء المجالس، تخضع وجوبا لرقابة المحاسب العمومي للتأكد من شرعيتها، 

رجاعها إلى مصدرها.  وفي حالة وجود اختالالت يقوم وجوبا برفض تنفيذها وا 
 الية إذ يقوم بالعمليات المالية التالية:ففي الجزائر يعتبر أمين خزينة الوالية محاسب عمومي بالنسبة للو 

 ن والتابعون له.و : تركيز العمليات المحاسبية التي يجريها المحاسبون الثانويأوال 
 تنفيذ اإليرادات والنفقات لميزانية الدولة على المستوى المحلي.ثانيا : 
 يتكلف بتوزيع المعاشات على مستوى واليته.ثالثا : 

محاسبا عموميا بالنسبة للبلدية يمارس مهامه كمحاسب عمومي طبقا للتنظيم المعمول  كما يعتبر المحاسب البلدي
به، لتحصيل جميع مداخيل البلدية وجمع المبالغ التي ترجع إليها، وكذا الوفاء بالنفقات التي يصدرها اآلمر بالصرف 

 على مستوى البلدية، ويتمثل دوره أساسا في:
 ورية ضد المدينين المتأخرين عن التسديد.: القيام بكل اإلجراءات الضر أوال 
 تنبيه اآلمرين بالصرف بانتهاء آجال اإليجارات.ثانيا : 
 منع سقوط حقوق البلدية بالتقادم.ثالثا :. 

 :1وتختتم مراقبة المحاسب العمومي لصحة النفقة إما بالدفع أو رفض الدفع على النحو التالي
من قانون المحاسبة العمومية بحيث وبعد التأكد من استيفاء النفقة لكافة  21ما نصت عليه المادة  وهوالدفع: 

الشروط والعناصر المنصوص عليها سابقا يقع هنا لزاما على عاتق المحاسب العمومي وضع التأشيرة القابلة للدفع 
 عن قراره بذلك.ضمن اآلجال المحددة عن طريق التنظيم على أن يتحمل المسؤولية املة 

في هذه الحالة إذا تم التأكد من عدم توافر الشروط والعناصر السابقة لصحة النفقة، يقع هنا لزاما  :رفض الدفع
ع واطالع اآلمر بالصرف على هذه الخطوة بواسطة مذكرة خطية يحدد فيها فعلى المحاسب العمومي رفض الد

 أسباب الرفض حتى يتم تسويتها من جديد.
 

 :المراقب الماليرقابة  -12.
إّن المراقب المالي في الجزائر يعد موظف عمومي تابع مباشرة لوزير المالية الذي يعينه بقرار من بين الموظفين 

مقر هذا األخير إما بالوزارة المعين بها يكون الذين يمارسون نشاطهم على مستوى المديرية العامة للميزانية غالبا، 
المؤرخ  241-11من المرسوم رقم  11على المستوى المحلي، ففي الجزائر أوردت المادة  على المستوى المركزي أو

المتعلق بمصالح المراقبة المالية أصنافا من المترشحين الذين تتوافر فيهم القابلية للتعيين  1911نوفمبر  11في 
العالقة بينه وبين رئيس المجلس كما أن من مهامه تنظيم  ،ويحوزون على الشروط المنصوص عليها في هذه المادة

 2الشعبي البلدي كآمر بالصرف.

                                                           
 .111، مرجع سابق، ص محمد لخضر دالج وعصام نجاح 1
 .19، صالهدى عين مليلة، الجزائر، دار معالم لتسيير شؤون البلدية(، 1911)عبد الوهاب بن بوضياف،  2
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ففي فرنسا مثال تسند الرقابة السابقة أو القبلية لوزير المالية عن طريق ممثله المراقب المالي، أما في إنجلترا فيقوم 
ب المحاسب العام، أما في بهذه العملية المراقب المحاسب العام، وفي الواليات المتحدة األمريكية يمارسها مكتب المراق

لبنان فيمارسها ديوان المحاسبة، وبالنسبة للعراق يمارسها ديوان الرقابة المالية، وفي إيطاليا يتولى الرقابة مندوبون من 
 1محكمة الحسابات.

كما أن مجال اختصاص المراقب المالي يبنى أساسا بتأشير القرارات والوثائق التي تتضمن التزامات النفقات 
 2العمومية من طرف اآلمر بالصرف أو المحاسبون العموميون.

 3وتنحصر أيضا تأشيرة المراقب المالي في:
 قرارات التعيين والتثبيت والقرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين ودفع مرتباتهم باستثناء الترقية أوال :

 في الدرجة.
 مالية.: الجداول اإلسمية التي تعد عند قفل كل سنة ثانيا 
 االلتزامات بنفقات التسيير والتجهيز واالستثمار.ثالثا : 
 كل التزام مدعم بسند طلب أو الفاتورة الشكلية عندما ال يتعدى المستوى المحدد إلبرام الصفقات رابعا :

أيام، غير أنه يمكن أن  19العمومية، حيث يتم دراسة وفحص ملفات االلتزام المعروضة للرقابة في أجل 
 .4يوما عندما تتطلب الملفات دراسة معمقة 19ذه المدة إلى تمدد ه

ديسمبر من نفس السنة للنفقات  19ديسمبر ويمدد هذا التاريخ إلى  19يغلق تاريخ التزام نفقات التسيير يوم 
العمومية بالنسبة لنفقات التجهيز واالستثمار والنفقات التي تصرف بواسطة اإلدارة المباشرة، وجدول األجور 

 .5مستخدمين المؤقتينلل
ويرى عدد من المختصين أن هذه الرقابة تمثل حدا من حرية التصرف على خالف الرقابة الالحقة التي تمنح 

 استقاللية أوسع لآلمر بالصرف.
 

 :إجراءات الرقابة القبلية على مالية الجماعات المحلية -13.
يقوم بها المراقب المالي تنحصر أساسا في مجموعة من إن إجراءات الرقابة القبلية على الجماعات المحلية التي 

اآلليات، تهدف لتفادي الوقوع في أخطاء إدارية مخالفة للقانون، قد تترتب عليها مشاكل كبيرة تتسبب في إعاقة 
 :1عملها، حيث تشمل هذه اإلجراءات

                                                           
المجالس الشعبية المحلية في ظل التعددية السياسية في التشريع الجزائري، بحث لنيل شهادة دكتوراه (، 1992)مزياني فريدة،  1

 .90، صالجزائردولة في القانون، 
نوفمبر سنة  11المؤرخ في  241-11من المرسوم التنفيذي رقم  12يمارس المراقب مجموعة من المهام حددتها المادة  2

 .1911لسنة  11المراقبة المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد بمصالحالمتعلق  1911
المتعلق بالرقابة السابقة التي يلتزم بها المراقب المالي،  1001نوفمبر  11المؤرخ في  111-01المرسوم التنفيذي رقم  3

 .1001، 41لجزائرية عددا للجمهوريةالجريدة الرسمية 
 .111-01من نفس المرسوم التنفيذي  11المادة  4
 .111-01من نفس المرسوم التنفيذي  11المادة  5
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ات التي تقوم بها البلدية والوالية : التصديق: وهذا اإلجراء قد يكون صريحا أو ضمنيا، وهو نتيجة لصحة العمليأوال
 من خاللها تعرف السلطة المركزية صحة أعمالها، وهذا التصديق على نوعين:

  تصديق صريح: وهو إجراء تصبح من خالله أعمال البلدية والوالية نهائية بموجب تصديق السلطة
 هما طالت فترتها الزمنية.الوصائية على قرارات الهيئات الالمركزية، وأن هذه القرارات تصبح نافذة م

 أن تكون هذه اإلجراءات نافذة إذا مضت فترة زمنية دون إقرارها، فقد يكون رفض  :تصديق ضمني
ن يكون هناك صمت من طرف الجهة بأالتصديق ضمنيا من طرف المراقب المالي إذا سمح القانون 

 المختصة بعد فوات المدة القانونية.
: اإليقاف: يعد وسيلة من وسائل السلطة الوصائية إليقاف قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ثانيا

 حول النظام العام أو المصلحة العامة، بحيث يطلب مثال الوالي من البلدية إيقاف تنفيذ قرار صادر.
هو إجراء تتخذه السلطة المركزية تجاه المجالس المحلية، يهدف إلى تفادي االنطالق في  :: اإلذن المسبقثالثا

إصدار القرارات التي قد تكون محل توقيف، وبالتالي فإن اإلذن المسبق يعني عدم المساس بالمصلحة العليا وعدم 
 2مخالفة القانون.

بأن تصرح أن هذا القرار ال يخالف قاعدة قانونية، وال : التصريح: إجراء تقوم به السلطة المختصة في الرقابة رابعا
 يمس المصلحة العامة وعلى ذلك فإن التصريح يكون صريحا وغالبا ما يكون بالقول.

كما تخضع وجوبا الصفقات التي تبرمها الجماعات المحلية مع مزوديها للموافقة المسبقة إلحدى اللجان المختصة 
جنة البلدية، الجهوية، الوزارية أو العليا، كما توافق اللجان المختلفة على مشاريع حسب كل حالة سواء على مستوى الل

 الملحقات التعديلية ومشاريع األختام النهائية.
 

 :الرقابة البعدية على مالية الجماعات المحلية -2
تقوم الرقابة البعدية على تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية، وعلى فكرة التوازن بين مبدأ استقاللية الهيئة وتمتعها 

تبدأ مباشرة بعد إنتهاء السنة المالية واستخراج حيث  3بالشخصية المعنوية ومبدأ التبعية للدولة وما يتطلبه من ضرورة،
د هذه الرقابة على غرار الرقابة السابقة تكون بعدية لمعرفة مدى قيام الجماعات الحساب اإلداري للوالية والبلدية، ونج

المحلية بتحصيل جميع مواردها وأن كل ما تم القيام به قانوني، وهذا بغية مواكبته ومحاولة تصويبه حتى نهاية أثره، 
مل المادي لإلدارة المركزية بمراجعة ومن أهم إجراءاتها التفتيش الذي يعيد فحص ودراسة التصرفات القانونية، أو الع

 المستندات والوثائق، ومراجعة الحسابات، ومدى تطابقها للقواعد المعمول بها في مجال المحاسبة العامة.
وتسعى الجزائر جاهدة لتحقيق التنمية بما يتطلع له المواطن، غير أن هذه الخطوة ال تتم إال بصرف مالية 

يل اإليرادات وتنفيذ النفقات بطريقة سليمة وفق التشريع المعمول به وقواعد الجماعات المحلية من خالل تحص
المحاسبة والرقابة المالية بمختلف أشكالها طبقا للقانون، من خالل التأكد من سالمة العمليات المحاسبية التي 
                                                                                                                                                                                           

الوسائل غير القضائية لرقابة على أعمال اإلدارة المحلية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  (،1911) حمادو دحمان، 1
 .22، ص 1919/1911كر بلقايد تلمسان، الجزائر، أبي ب جامعةالماجيستير في القانون العام، 

المتعلق بقانوني البلدية والوالية على مسألة  91-11والقانون  11-19المالحظ أن المشرع الجزائري لم ينص في القانون  2
  ، حيث ترك اتخاذ المبادرة مفتوحا، أي الحرية في اتخاذ القرار يدخل ضمن اختصاص الجهة المحلية.المسبقاإلذن 

 .21، ص، بيروت، لبنان1لبي الحقوقية، طالرقابة على الموازنة العامة ، منشورات الح(، 1912)علي الجنابي،  3
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إلى التأكد من عدم  خصصت من أجلها األموال العامة وكذا التحقق من صحة الدفاتر والسجالت والمستندات، إضافة
تجاوز الوحدات النقدية في اإلنفاق وحدود االعتمادات المقررة مع ما يستلزم من مراجعة المستندات المؤدية للصرف، 
إلى جانب التأكد من صحة توقيع الموكل لهم بسلطة األمر بالصرف مرفقة برقابة سابقة وأخرى الحقة، لتبين آثار 

 .1إنفاق ونتائج مترتبة، ومدى التزام اإلدارة في تنفيذها وفقا للسياسة المعتمدة تنفيذ الميزانية وما يتخلله من
هذا ويحتل النظام الرقابي البعدي في الجزائر أهمية بالغة، حيث يترجم ذلك حرصا من المشرع الجزائري على 

ذه الورقة البحثية من حيث تقوم به بعض المؤسسات الدستورية وهو ما سنتطرق له في ه المال العامالمحافظة على 
رقابة كما نتطرق لرقابة مجلس المحاسبة في العنصر الثاني و  خالل رقابة المفتشية العامة للمالية في العنصر األول

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العنصر الثالث.
 

 :العامة للمالية المفتشية -2.1
أقر القانون المتعلق بالمحاسبة في الجزائر أن الجماعات المحلية تخضع للمراقبة في تنفيذ ميزانيتها لمجالسها 

 المنتخبة، وبالتالي فإن هذه الرقابة الالحقة تقوم بها المفتشية العامة للمالية. 
 1049ة العامة للمالية سنة المتضمن إحداث المفتشي 22-49أنشأت المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم رقم 
 2والتي تعد جهاز رقابي دائم تراقب الميزانية عند تنفيذها.

وقد أوكلت لها مهام مراقبة التسيير المالي والحسابي في مصالح الدولة والجماعات العمومية الالمركزية والهيئات 
 الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.

بواسطة مفتشين عامين يكونون محلفين، أين يؤدون اليمين قبل مباشرة مهامهم كما تمارس المفتشية العامة الرقابة 
 يحدد وزير المالية كل سنة برنامج عمل لهذه المفتشية يشمل:على أن  الفعلية،

إعالمهام دون تفتيش كل حسابات اآلمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذلك من خالل تنقلهم إلى عين المكاان  -
 تفتيشية فجائية.أي بزيارات ب
زيارات عادية بعدما يعلام المفاتش العاام المرفاق أو المؤسساة العاماة التاي ينبغاي مراقبتهاا، محاددا التااريخ الاذي ساتتم  -

 فيه الزيارة.

 واألصل العام أن تتم عملية التفتيش باالنتقال إلى البلديات والواليات في ثالث حاالت وهي:
 المكان للتحقق من ذلك. بناء على وثائق أين يقوم هؤالء بعين -
 تجرى المراجعات والتحقيقات بصورة فجائية، أي دون إعالم للبلدية والوالية. -
 بعد اإلخطار وتبليغ مسبق عند المهام المتعلقة بالدراسة أو الخبرات المحتملة من أجل تحضير نفسيهما. -

                                                           
المتعلق بالبلدية والقانون  11-19الميزانية المحلية في التشريع الجزائري على ضوء القانون (، 1911)عبد المالك طيبي،  1

 .119، الجزائر، ص1911، فبراير11منازعات األعمال، الجزائر، عدد  مجلةالمتعلق بالوالية،  11-91
المتضمن إحداث مفتشية عامة  1049مارس  91المؤرخ في  22-49أنشأت المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم رقم  2

ي صالحياتها بموجب ، ما أعيد النظر ف19للمالية، حيث صدر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
، حيث يؤهل المفتشية العامة للتقويم االقتصادي للمؤسسات 1001فيفري  11المؤرخ في  4-01المرسوم التنفيذي رقم 

 .12العمومية االقتصادية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
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قوموا بالتدخل لتوفير الظروف الالزمة وعليه فإن مسؤولي الجماعات المحلية والهيئات التابعة لها ملزمون بأن ي
لعمل أداء المفتشين، من خالل تقديم األموال والقيم التي يحوزونها ومدهم بكل السجالت واألوراق واإلثباتات أو 

 الوثائق الخاصة بذلك، وأيضا اإلجابة على المطالب المقدمة من معلومات مباشرة.
يشية على ميزانية الجماعات المحلية، يحرر تقرير تسجل فيه نتهاء المفتشين مباشرة من مهامهم التفتابعد 

قتراح ايحتوي التقرير على  بحيث مالحظاتهم والمعاينات التي قاموا بها أثناء مهامهم، في مقررات البلديات والواليات
سن األحكام قتراح من طبيعته أن يحاتدابير من شأنها أن تحسن تنظيم المصالح والهيئات، كما يمكن أن يحتوي على 

 الذين يقومونو  التشريعية والتنظيمية التي تطبق عليها بعدما يبلغ التقرير إلى مسيري المصالح والهيئات المعنية باألمر
 1باإلجابة عليه خالل مدة أقصاها شهرين مع إمكانية تمديد هذه المدة من طرف الوزير المكلف بالمالية. بموجبه
 

 :مجلس المحاسبة -2.2
مه، كفكرة  109على ضرورة تأسيس مجلس المحاسبة بموجب المادة  1011ة الجزائري لسن نص الدستور

 2مستوحاة من المشرع الفرنسي رغم أن اختبار الجزائر في تلك الفترة كان اشتراكي.
ت إّن مجلس المحاسبة في الجزائر هيئة عليا يتمتع باالستقاللية، يقوم بالرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعا

 المحلية والمرافق العمومية، وكذا رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة.
 .3يساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير األموال

حيث يدقق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية لألموال العامة التي تدخل ضمن نطاق 
 اختصاصه.

دارية، تعمل تحت سلطة رئيس الجمهورية باعتباره يعد تقريرا سنويا كما يضم المج لس هيئة ذات كفاءة قضائية وا 
 4يرفعه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس األمة ورئيس المجلس الشعبي الوطنية والوزير األول.

 :5وتتمثل أهداف رقابة مجلس المحاسبة في
 الوسائل المادية واألموال العمومية.: تشجيع االستعمال المنظم والصارم للموارد و أوال -
 : ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير األموال العمومية.ثانيا -
: تعزيااز الوقايااة والمكافحااة ماان جميااع أشااكال الغااش والممارسااات غياار القانونيااة أو غياار الشاارعية التااي تشااكل ثالثااا -

 الضارة باألمالك والموال العمومية.تقصيرا في األخالقيات وفي واجب النزاهة، أو 

                                                           
المتعلق باختصاصات المفتشية العامة  1001فيفري  11المؤرخ في  14-01التنفيذي  المرسوممن  14و 11و 11المواد  1

 للمالية.
 .111، صللنشر والتوزيع، عنابة، الجزائرالمالية العامة، دار العلوم (، 1992)محمد الصغير بعلي وأبو العال يسري،  2
مبر سبت 11الصادر بتاريخ  21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1919من دستور الجزائر لسنة  100المادة  3

1919. 
 .1011نوفمبر  11المؤرخ في  21-11تأسس مجلس المحاسبة في الجزائر بموجب األمر  4
مجلس المحاسبة كآلية رقابة للحد من الفساد في الجزائر، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، (، 1911)فاطمة بن الدين،  5

 .2 ، ص1911 ديسمبر، 91المركز الجامعي البيض، العدد
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 1إجراءات الرقابة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة على الميزانية: - 1.2.2

لقد حدد القانون الخاص بإنشاء مجلس المحاسبة أشكاال للرقابة على مالية الجماعات المحلية حصرها في 
 مجموعة من الخطوات:

للمجلس أن يطلب كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العمليات حق االطالع وسلطة التحري: يحق أوال: 
 المالية والمحاسبة الالزمة لتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته.

رقابة نوعية التسيير: يخضع كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لرقابة التسيير من طرف مجلس ثانيا: 
المجلس نوعية تسيير الجماعات المحلية، إذ يقوم بتقييم شروط استعمال الجماعات المحلية المحاسبة، حيث يراقب 

بالوسائل المادية واألموال العمومية وتسييرها على مستوى الفعالية والنجاعة واالقتصاد بالرجوع إلى المهام واألهداف 
 والوسائل المستعملة.

اجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين ويصدر ير  :العموميين مراجعة حسابات المحاسبينثالثا: 
أحكاما بشأنها، من خالل صحة العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع األحكام التشريعية والتنظيمية 

 المطبقة عليها.
 

 :رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية المالية– 2.22.
مجال تسيير الميزانية أن يتولى مجلس المحاسبة الرقابة على الموظفين االداريين، نعني هنا برقابة االنضباط في 

كما يسهر  2وتشمل أيضا كل من يقوم بإدارة االموال العمومية أو يتدخل فيها دون أن تكون له الصفة القانونية،
بة للوالية والبلدية، من خالل المجلس على مراقبة احترام قواعد االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بالنس

مراقبة األخطاء أو المخالفات التي تكون خرقا صريحا لألحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على أموال الجماعات 
 3المحلية أو الوسائل المادية األخرى، وتلحق أضرارا بخزينة الجماعة.
 :4تنظيما واختصاصا يتبين ما يليوبالرجوع إلى النصوص التي تحكم مجلس المحاسبة في الجزائر 

لمجلس اختصاص قضائي، ونظم لممارسة اختصاصاته الرقابية في غرف ذات ل: أن المشرع نص صراحة أن أوال
 اختصاص وطني وغرف ذات اختصاص اقليمي ويمكن أن تنقسم الغرف إلى فروع.

على مستوى األجهزة القضائية  : أن عمل مجلس المحاسبة يقوم على إجراءات قضائية تحاكي االجراءاتثانيا
اإلدارية، حيث يصدر قرارات مثل الغرامات ضد المحاسبين العموميين أو اآلمرين بالصرف عند تأخر إيداع 

 حساباتهم، أو بسبب عدم إرسالهم للمستندات الثبوتية التي تطلب منهم.
 القرارات القضائية األخرى إلجراءات الطعن. مثل : تخضع قرارات مجلس المحاسبة مثلهاثالثا

                                                           
 .12 ، صلنشر واالعالم، غرداية، الجزائرالبلديات والتنمية المحلية، دار فواصل ل(، 1911)م لحرش، عبد الرحي 1
اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية في (، 1911)عبد العزيز عزة،  2

 .120، ص1911، ديسمبر 21جامعة عنابة، العدد الجزائر، مجلة التواصل في العلوم االنسانية واالجتماعية، 
 .http://www.ccomptes.org.dzموقع مجلس المحاسبة في الجزائر:  3
ضمانات وآليات حماية المال العام من الفساد في الجزائر، مجلة الحقوق والحريات، جامعة بسكرة، (، 1911)رمزي حوحو،  4

 .111، ص1911العدد الثاني، مارس 
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 :الوطنية لمكافحة الفساد الهيئةمجلس  -23.

منذ حقب ماضية، لهذا سعت الجزائر على غرار بقية  ايعّد الفساد جانبا من الجوانب المعيقة للتنمية، ظل قائم
 1الدول بإنشاء هيئات متخصصة لمعالجة الفساد المحلي المرتبط بعدم الكفاءة وعدم الحرص على حماية المال العام،

خاصة من قبل اآلمرين بالصرف لدى الجماعة المحلية، إذ تعاني أغلب البلديات اليوم من مشاكل في التسيير، مما 
عنه فساد إداري ومالي أعاق التنمية باعتبار أن اآلمر بالصرف هو المسؤول األول لقيادة قاطرة التنمية  نتج

 2المحلية.
اتخذت الجزائر في هذا الشأن مجموعة من التدابير واإلجراءات لمكافحة الفساد على المال العام بما فيه التوزع 

اإلفريقية والعربية المتعلقة بمكافحة الفساد ال سيما اتفاقية األمم ، وليةداخل الهيئات المحلية، تماشيا مع االتفاقيات الد
، 1992يوليو  11واتفاقية االتحاد اإلفريقي الموقعة بمابوتو بتاريخ  1992أكتوبر  21المتحدة الموقعة بنيويورك يوم 

يئة االمم المتحدة واالتحاد وقد صادقت الجزائر على االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد الصادرة من ه
، وتعتبر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هيئة حكومية مختصة في قضايا الفساد 3االفريقي وجامعة الدول العربية

 5أين حددت مهامها في: 4ومحاربته،
 : اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد.أوال
لتصريحات الخاصة بالممتلكات الخاصة بالمنتخبين المحليين وكذا التصريحات الخاصة ببعض : تلقي اثانيا

 األعوان العموميين الذين يشغلون مناصب حساسة في الدولة.
 : جمع ومركزة واستغالل كل معلومة يمكن أن تساعد على الكشف والوقاية من وقائع الفساد.ثالثا
 نونية واإلجراءات اإلدارية ووضع برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين.: التقييم الدوري لآلليات القارابعا

 بالنيابة العامة بهدف جمع األدلة ومباشرة تحريات حول وقائع الفساد. االستعانة: خامسا
 

 :تقييم الرقابة وتأثيرها على التنمية المحليةاالعتماد  -3
إن تمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية واالستقالل االداري يوجب االعتراف لها بخاصية االستقالل 
المالي أو الذمة المالية المستقلة، وهذا يعني توفر موارد مالية خاصة للجماعات المحلية تمكنها من أداء 

                                                           
المتعلق بالوقاية من الفساد  91-91الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون (، 1911)وبشير سليم،  نسرين مشتة 1

 .219، ، ص91، العدد 94األكاديمية، المجلد  للدراساتومكافحته، مجلة الباحث 
-1994الجباية المحلية كآلية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة حالة والية المسيلة  حوكمة(، 1911)العياشي عجالن،  2

 .111 ، ص11 ة وعلوم التسيير، العدد، مجلة العلوم االقتصادي1911
 قوقالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية دستورية لمكافحة الفساد في الجزائر، مجلة الح(، 1910)جمال دوبي،  3

 .29، ص11والعلوم السياسية، العدد 
، الجريدة الرسمية 1991نوفمبر  19المؤرخ في  91-91أنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم  4

 .1991مارس  4المؤرخة في  11للجمهورية الجزائرية رقم 
 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.مهام  1991فيفري  19الصادر بتاريخ  91-91من القانون  19حددت المادة  5
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شباع حاجات المواطنين كما إّن الصور المتعددة للرقابة في الجزائر على البلديات   ،1االختصاصات الموكلة إليها وا 
على مستوى المنتخبين أو على مستوى المجالس المحلية كهيئات أو على مستوى أعمالها تجعلها مقيدة، ويظهر ذلك 

جاالت جليا في خضوع هذه الهيئات للسلطة المركزية في عدة مجاالت وهو ما يؤدي إلى فقدان اإلبداع والتنوع في الم
 .2التنموية

ذلك أن المشرع في الجزائر أخل بمبدأ االستقالل للهيئات الالمركزية باعتماده على تطبيق الرقابة اإلدارية المشددة 
نجد أغلب أساليب الرقابة الموجودة في هذا النموذج تم تطبيقها على إذ على غرار النموذج الرقابي الفرنسي التقليدي، 

 .3الجزائر وهو ما أدى إلى تعطيل عمل هذه الجماعات وعدم تنفيذ برامجها المحليةالبلديات والواليات في 
 وعليه فإن للرقابة الخارجية دورا مهما في عمليات التنمية التي تنعكس نتائجها على االقتصاد الوطني من خالل:

 : تقييم مدى حرص اإلدارة المحلية في تحقيق المصلحة العامة.أوال
 مساهمتها في تنفيذ البرامج التنموية المخطط لها.: تقييم مدى ثانيا
 : العمل على تحقيق النتائج بكفاءة عالية وفعالية تامة.ثالثا
 : إدارة الموارد المتاحة محل الرقابة بكفاءة واقتصادية.رابعا

 : التثبت من مدى النجاح في تطبيق الخطط الموضوعة.خامسا
المراقب المالي باعتباره خبيرا في المجال المالي وفي التسيير عدة  هذا وتعترض الرقابة المالية التي يمارسها

عراقيل وصعوبات ومن جملتها تأخر إيداع المدونات ما يعقد من مهام الرقابة المالية القبلية التي ترتكز لديها أغلب 
مر باالعتمادات االولية أو مهام الرقابة خالل فترات ضيقة للغاية تقترب من نهاية إغالق السنة المالية سواء تعلق األ

االضافية، كما يواجه المراقب المالي صعوبات عديدة تتعلق أساسا بمدى احترام مبدأ المنافسة عندما يتم اللجوء إلى 
ابرام اتفاقيات عبر االستشارات التي تجرى بين الممولين والموردين وال تقوم على اسس قانونية من حيث اختيار 

ل تتضمن أغلب االحيان عرضا واحدا وهو ما يتنافى مع مبدأ المنافسة في الصفقات احسن عرض أو أقل سعر ب
 4العمومية.
في القيام بدورها في التنمية اإلدارية، عن طريق تطوير أعمالها في ممارسة الرقابة المالية  أجهزةبرز أهمية كما ت

معرفة مدى التزامها بتطبيق المنظومة القانونية اختصاصاتها الرقابية المناط بها والتأكد من صحة العمليات المالية و 
ومختلف التعليمات السارية، لهذا تتطلب هذه الخطوات وجود نظام رقابي فعال على المشاريع والبرامج التي تتضمنها 

 مخططات التنمية ومستوى تحقيقها ألهدافها بكفاءة وفعالية.
 
 

                                                           
دور الرقابة في ترشيد استهالك اعتمادات ميزانية الجماعات المحلية، (، 1912)كاكي،  الكريممحمد الطاهر قادري وعبد  1

 .112 ، ص، الجزائر91اسات جبائية، العدد مجلة در 
 .19 ، ص، الجزائر2س الدولة، عدد لرقابة، مجلة مجلالمحلية بين االستقالل وا المجموعات(، 1992)مسعود شيهوب،  2
نظام الرقابة اإلدارية على الجماعات المحلية في الجزائر، مجلة االجتهاد القضائي، العدد (، 1919)عبد الحليم بن مشري،  3

 .111، صبسكرة، الجزائر خيضرالسادس، جامعة محمد 
الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(، دار بلقيس الدار (، 1912)محمد أمين يزيد،  4

 .129، صالجزائرالبيضاء، 
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 :المحليةمدى تأثير الرقابة على استقاللية الجماعات  -3.1
إذا سلمنا بهذه المقومات في الجزائر، فإننا ننظر للرقابة بمنظور أركان الحكم المحلي التي تقوم على أسس قائمة 

 :1تتمثل في
: تأكيد وحدة الدولة السياسية واإلدارية عن طريق وضع بعض القيود على استقالل السلطات المحلية خوفا من أوال

 تفكيك وحدة الدولة.أن يؤدي استقاللها المطلق إلى 
: تأكيد مشروعية أفعال السلطات المحلية التي تقع على عاتقها عملية جباية الرسوم المحلية ووضع اللوائح ثانيا

واألوامر المحلية والتي قد تتدخل غالبا في حريات األفراد مما يقتضي قوانين وضوابط تنظم عملها، ومنه تخضع 
 كانت هذه الجماعات المحلية تطبق وتحترم القانون أم ال. للرقابة المركزية التي تنظر ما إذا

: تأمين أدنى حد من الخدمات التي تؤديها الجماعات المحلية على صعيد الدولة، حتى ال يتفاوت مستوى ثالثا
 المعيشة بين وحدة محلية وأخرى.

فإن مضمون االستقاللية والرقابة المالية يعتبر بدرجة أولى مسألة دستورية تتعلق في نهاية المطاف بنظام  وعليه
الدولة المتأثر بعدة عوامل على غرار تلك التقنية التي تتأثر بمدى تطور وانتشار وسائل االتصال بين السلطتين 

 المركزية والالمركزية.
من تلقاء نفسها إال بعد تحريكها من طرف من له مصلحة، وعادة ما تكون  كما أن الرقابة القضائية ال تتحرك

الرقابة القضائية موضوعية وفعالة ذات طابع عام، كما تطال هذه األخيرة جميع أعمال اإلدارة المركزية منها 
تتأثر الرقابة  والالمركزية، عكس الرقابة التشريعية المحدودة التي عادة ما تصب على أعمال ونشاط الحكومة، لهذا

 اإلدارية في كثير من األحيان مع مثيالتها باألخذ لالعتبارات السياسية.
يتطلب تدعيم االستقاللية المالية حتما، رقابة مالية فعالة في أرض الواقع بعدما تجسدت هيكليا وتدريجيا رغم هذا و 

مراقب المالي من طرف وزير المالية وخضوعه النقائص الكبيرة في وسائل التسيير المادية والبشرية، كما أن تعيين ال
  لسلطة رقابته الرئاسية، يحد بنسبة كبيرة من استقالليته الوظيفية.

 
 :الرقابة على التنمية المحلية انعكاساتتطور  -2.3

أصبح للرقابة على الجماعات المحلية عموما تأثيرات كبيرة انعكست بصورة بارزة على مقاربة الدولة للمسألة 
التنموية، إذ تأرجحت السياسة العامة للدولة في مجال الالمركزية بين مبدأي االستقاللية والرقابة مع تغليب الثاني عن 
األول لألهداف المذكورة، ولعل الفجوة العميقة والمفارقة الواضحة التي ظلت دائما قائمة بين الخطاب والقانون 

 خير دليل على ذلك. والممارسة بخصوص سياسة الالمركزية اإلقليمية
باإلضافة إلى ذلك فإن االستقاللية المالية للجماعات المحلية تسمح لها بإدارة  ميزانيتها بحرية في حدود ما تمليه 
عليها السياسة االقتصادية للدولة، حتى ال يكون لذلك تأثير على مجرى نمو النشاط االقتصادي، غير أن االستقاللية 

                                                           
مستقبل الجماعات المحلية في ظل اآلليات المستحدثة للرقابة، الملتقى الدولي الثالث حول: (، 1912)فاروق خلف،  1

 1912 /1/11-1في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة، جامعة الوادي، الجزائر،  المغاربيةالجماعات المحلية في الدول 
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ية ليست لها هذه الصفة من جهة حدود الميزانية، ومن جهة المراقبة التي تقوم بها السلطات الممنوحة للجماعات المحل
 1المركزية.

ففي الجزائر أدت مثال الرقابة الوصاية المشددة والمبالغ فيها عمليا وتطبيقيا، لضعف المنتخب على المستوى 
ي الرقابة نحو محاصرة الخصوصية المحلية إلى السياسي والتعليمي واألخالقي، ولعله من الغريب أن يصل التشديد ف

إخضاع مداوالت المجلس البلدي للمصادقة المسبقة من قبل سلطة اإلشراف، لدرجة إتباع هذه اإلجراءات حتى في 
 .2والساحات العمومية الطرقالمسائل التي تعتبر ذات خصوصية للشؤون المحلية البحثة كتغيير األسواق أو تسمية 

ساليب الحديثة بعنوان آليات الرقابة، من صفتها التحليلية على مستوى تنفيذ المشاريع وتحقيق لذلك غيرت األ
األهداف، مانحة لها أبعادا متطورة تهتم بالجانب التنموي عوض االقتصار على رقابة التنفيذ اإلجرائي الجامد، ألن ما 

مستدامة، لهذا يتوجب أن يكون المنتخب مؤطر تطمح له هذه الجماعات، يعد دعامة أساسية في التنمية المحلية ال
بتوجيهات فكرية وعلمية محددة، يضمن من خاللها لمؤسساته استمراريتها ونجاعتها االجتماعية والتاريخية، حتى 
يستطيع أن يساهم بفعالية في مسيرة تنموية منتجة ومستدامة على المستوى المحلي والوطني، ألن النمو السريع 

ت المحلية الذي يقابله بطئ في اإليرادات، أدى إلى وجود اختالالت في الميزانية، لذلك فإن اعتماد لنفقات الجماعا
منهجية متطورة في تتبع وتصحيح األداء، ستسمح بتطوير رقابة الحقة وقوية متعلقة بجهة تقييم التنفيذ وتدقيق 

 العمليات ومراقبة تحقيق األهداف.
 

 :المفروضةإعادة النظر في الرقابة  -3.3
إّن إرساء نظام حقيقي لالمركزية أصبح ضرورة كبرى، إال أن ذلك يتطلب مراجعة العديد من اآلليات التشريعية 
المتعلقة بنظام الوصاية، ذلك أن ضعف وسائل ممارسة البلديات الختصاصها وسوء التسيير الذي تشهده، فتح مجاال 

عليها، وهو ما تجلى  تهامشرع األداة األنسب للتحكم فيها وفرض سيطر اعتبرها ال التيواسعا لرقابة السلطة المركزية 
بوضوح في النصوص القانونية من خالل الممارسة، األمر الذي يجعل من الطبيعي أن يكون اإلشراف المركزي في 

طويلة في الدول التي ال تزال في عداد النمو بصورة مركزة أكثر شموال منه في الدول المتقدمة التي اكتسبت خبرة 
 نظام اإلدارة المحلية، دون المساس بروح االبتكار والتنمية لهذه الوحدات المحلية.

خضوعها لمختلف أشكال الرقابة في حدود عدم التشديد الرقابة في الجزائر على البلديات  نظام يقتضي إصالح
القضايا التي يكون فيها النزاع، المبالغ أو التدخل في الصالحيات على أن يكون جهاز القضاء الفاصل في مختلف 

 تتبعها رقابة شعبية من طرف المواطنين والمجتمع المدني، التي تنتهجها مختلف الدول لمفهوم الديمقراطية التشاركية.
وقد أثبت واقع الجماعات المحلية في الدول العربية عموما ودول المغرب العربي خصوصا في الجزائر، أن الرقابة 

جماعات المحلية تعيش وضعا مغايرا عن األهداف المرجوة من إتباع النظام الالمركزي، لهذا وجب على أداء عمل ال
 تفعيل أنظمة الرقابة بكفاءة عالية في األداء ومنها:

: أن تكون هذه الرقابة بسيطة وواضحة المعالم وأن تعتمد على معايير من ناحية السهولة والمرونة حتى يكون أوال
 لتكيف مع جميع الظروف بما فيها الطارئة منها.لها القدرة على ا

                                                           
 .112وعبد الكريم كاكي، مرجع سابق، ص الطاهرقادري محمد  1
موانع إصالح الجماعات العمومية المحلية في المغرب العربي: مستقبل الماضي؟، مجلة االجتهاد (، 1990)محمد العجمي،  2

 . 111 ، صجامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، سالسادالقضائي، العدد 
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جراءات حتى تبين سبل ثانيا : أن تتضمن الرقابة في حالة وجود خلل بدائل سريعة وآنية من حلول وقرارات وا 
 1تجاوز االنحرافات التي قد تعطل المسارات التنموية للمدن.

 تثقل ميزانية الجماعات المحلية وال سلطة الوصاية. : أن تراعى التكاليف التي تستهلكها وسائل الرقابة حتى الثالثا
: أن تكون هناك نصوص وتشريعات قانونية واضحة ومباشرة لخطوات الرقابة وأن تتحلى الجهات المعنية رابعا

 بالرقابة بالنزاهة والشفافية والثقة للفصل في مختلف القرارات.
وسائل وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال المتطورة حتى  : أن تتواكب الرقابة مع أنظمة متطورة في استخدامخامسا

تسهل من عملية الرقابة بإدخال أنظمة المعلوماتية للقائمين على أجهزة الرقابة واالستفادة من تجارب الدول الناجحة 
 والمتطورة.

 
 

 :خاتمة -4
من خالل ما سبق ذكره يتبين أن الرقابة على مالية الجماعات المحلية تتعدد بتعدد المعايير والمقاييس التي 
لى رقابة سابقة  تحكمها، تبعا لمعيار الجهة التي تقوم بالمراقبة، فيمكن تقسيمها إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية وا 

ل لى رقابة عادية ورقابة إدارية وا  ى رقابة وقائية ورقابة عالجية كل هذا بناء على معايير الزمن والجهة ورقابة الحقة وا 
ومدى درجة الشمول فيها، فمثال في الجزائر الرقابة اإلدارية تتوالها وزارة المالية سواء كانت قبلية من خالل المراقب 

جلس المحاسبة والهيئة الوطنية المالي أو بعدية من خالل المفتشية العامة للمالية، أما الرقابة القضائية فيتوالها م
 لمكافحة الفساد، باإلضافة إلى رقابة سياسية يتوالها البرلمان ورقابة شعبية للمواطنين والمجتمع المدني والرأي العام. 

وقد بدى واضحا من خالل سياسة السلطة في الجزائر أن حجم الدوامة التي تتخبط فيها الجماعات المحلية كبير 
ر قارة، وأن الوصول إلى تنمية حقيقية ال يتم إال بدور حقيقي واسع الصالحيات مع استقاللية جدا من مشاكل غي

ة من اإلصالحات الشاملة التي تجعل من هذه الجماعات منطلق أساسي لإدارية ومالية، لذلك باشرت الجزائر سلس
ارها محرك أساسي للنهوض ودور كبير في العمليات التنموية، من خالل إشراكها في مختلف المجاالت باعتب

 بالمجتمع والوحدات المحلية.
وعلى الرغم من تعدد أنواع الرقابة واالجهزة الرقابية في الجزائر إال أنها تواجه صعوبات وتحديات تحد من فعاليتها 

تخاذ بعض إوتعيق عملها، وكنتيجة للتحديات التي تواجه اإلدارة المحلية، يتوجب على السلطة المركزية في الجزائر، 
اإلجراءات بآليات عصرية للحد من ظاهرة الفساد اإلداري والمالي والعمل على تطوير أنظمة الرقابة التي من شأنها 
تحقيق األهداف المرجوة والتي ال تكون مقيدة لعمل هذه الجماعات مع تبني استراتيجية معتمدة على الوسائل 

يتبعها إشراك المواطن والمجتمع المدني في كل متطلبات الحياة  مختلف العوائق، لمعالجةواإلمكانيات التنفيذية 
 المحلية.
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 –الصفقات العمومية كآلية من آليات الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في الجماعات المحلية لجنة
 اللجنة البلدية للصفقات العمومية أنموذجا

The Public Procurement Committee as a mechanism of control over the 
implementation of public expenditures in local communities - the Municipal 

Committee for Public Procurement as a mode  
 

 جبور علي سايح

 saiahdjebbour@gmail.com ،()الجزائر  2الجزائر جامعة 
  

  :ملخص

عديدة  تخضع الصفقات العمومية خالل مراحل إبرامها وتنفيذها لرقابات 111-12وفقا ألحكام المرسوم الرئاسي 
 .أهمها الرقابة الخارجية القبلية التي تمارسها لجان الصفقات العمومية

دائمة  ، تتشكل من أعضاء لهم عالقةتقليديمن خالل دراستنا للجنة الصفقات البلدية وجدنا أنها تقوم على نظام 
 .ةالعمومي بالصفقاتومستمرة 

ال تجعل من الدور الرقابي لهذه اللجان ذا فاعلية، لذا  شكليةهي رقابة لجان الصفقات  تمارسهاطبيعة الرقابة التي 
 التسيير لتحقيق فعالية ونجاعة أكثر قصد حماية المال العام. نوعيةوجب التفكير في رقابة 

 .ماعات المحلية، الصفقات العموميةالعام، الج المالالرقابة،  :يةالكلمات المفتاح
 JEL: H72 ،E62تصنيف 

Abstract:  
In accordance with the provisions of Presidential Decree 15-247, public procurements are 

subject, during the stages of their conclusion and implementation, to several oversights, the 
most important of which is the external and tribal control exercised by the public procurement 
committees. 
Through our study of the Municipal Procurement Committee, we found that it is based on a 

traditional system, consisting of members who have a permanent and continuous relationship 
with public procurement. 
The nature of the control exercised by the procurement committees is a formal control that 

does not make the supervisory role of these committees effective. Therefore, it is necessary to 
think about the quality control of management to achieve more efficiency and effectiveness in 
order to protect public money.  
Keywords: Control, public money, local authorities, public procurement, efficiency. 
Jel Classification Codes: E62, H72 
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 قابة على تنفيذ النفقات العموميةلجنة الصفقات العمومية كآلية من آليات الر

 للصفقات العمومية أنموذجا اللجنة البلدية – فيالجماعات المحلية

 

 :تمهيد

المتضمن تنظيم الصفقات  1912سبتمبر سنة  11المؤرخ في  111-12 رقمالمرسوم الرئاسي  اعتنىلقد 
 اشتملالعمومية وتفويضات المرفق العام بموضوع الرقابة على الصفقات العمومية، بحيث خصص لها بابا كامال 

 .على مختلف أنواع الرقابات من رقابة داخلية، خارجية، قبلية أو بعدية كانت
همية هذه الرقابة في الحفاظ على المال العام وضمان المنافسة في الوصول إلى الطلبات العمومية من ونظرا أل

لجميع أنواع الصفقات العمومية ولجميع المراحل التي تمر بها الصفقة من جهة،  وشمولهاهذه الرقابة  واتساعجهة، 
لرقابة الخارجية القبلية الذي تمارسها لجان الصفقات حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية التطرق إلى الشق المتعلق با

 .العمومية على المستوى الوطني والمحلي مع التركيز على اللجنة البلدية للصفقات كنموذج للدراسة
 من هذا المنطلق يمكن طرح اإلشكالية التالية: 

للصفقات العمومية؟ وما مدى فعاليتها في سبيل الرقابة على إنفاق المال  البلديةما مضمون رقابة اللجنة 
 العام؟

 :من التفصيل قمنا بتقسيم ورقة بحثنا هذه كما يلي ءبشيومن أجل دراسة هذا الموضوع 
 رقابة لجان الصفقات العمومية في التشريع الجزائريتطور  -
 النظام القانوني للجنة البلدية للصفقات العمومية -
 نتائج رقابة اللجنة البلدية للصفقات العمومية -
 للصفقات العمومية مدى فعالية رقابة اللجنة البلدية -
  

 :تطور رقابة لجان الصفقات العمومية في التشريع الجزائري -1
كبير من طرف المشرع الجزائري، وهذا ما نلمسه  باهتمامالرقابة التي تمارسها لجان الصفقات العمومية  حظيت

من خالل تعرض هذا النوع من الرقابة إلى التعديل واإلثراء في كل مرة كان يعدل فيها قانون الصفقات العمومية، 
 هذه اللجان تطورا ملحوظا والذي يمكن تقسيمه إلى خمس مراحل: عرفت االستقاللفمنذ 
 

 :1691و  1692فترة ما بين  -11.
 اضطرهاحيث عانت الجزائر من غياب التشريع المنظم لرقابة الصفقات العمومية مما  االستقاللكانت مباشرة بعد 

-11، وذلك بموجب القانون االستعماريةإلى مواصلة العمل بالتشريع الفرنسي الذي كان ساري المفعول أثناء الحقبة 
 .1ةما لم يكن منافيا للسيادة الوطنيل التشريع الفرنسي والرامي إلى تمديد مفعو  1011ديسمبر  21المؤرخ في  121
 
 

                                                           
ستمرار العمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع المتعلق باال 1011ديسمبر  21المؤرخ في  121-11القانون رقم  1

 .1012جانفي  11المؤرخة في  1الوطنية، ج. ر. رقم  السيادة
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بالنظام القانوني للصفقات العمومية الفرنسي المتمثل في عدد من  االحتفاظفعمال بالقانون السالف الذكر تم 

النصوص التي نظمت مجال إبرام الصفقات في الجزائر، ومنها النصوص التي نظمت عملية الرقابة على الصفقات، 
 :نذكر منها

 ،لصفقات الدولة االستشاريةوالمتعلق باللجنة  1021جويلية  19الصادر في  القرار -
 ،والمتعلق بالرقابة على الصفقات المبرمة بإسم الدولة 1021أوت  11المؤرخ في  1912-21رقم  المرسوم -
 .1والمتضمن إنشاء لجنة لمراقبة الصفقات العامة والتموين في الجزائر 1021أوت  11في  الصادرالقرار  -

قابي، فتميزت بإنشاء لجان هذه النصوص ألمت بأهم الجوانب المرتبطة بإبرام الصفقة، كما ركزت على الجانب الر 
 .رقابية في مقاطعة الجزائر لتسهيل عملية تسيير المرافق العامة

الجزائر بالتشريع الفرنسي، إال أن هذا لم يمنع من صدور بعض النصوص التنظيمية التي  احتفاظعلى الرغم من 
  :جاءت لتتماشى مع مقتضيان المصلحة العامة للبالد نذكر منها

 ،2للصفقات العمومية االستثنائيةالمتعلق بالتسبيقات  1011فيفري  19المؤرخ في  19-11رقم  المرسوم -
 .المتضمن تنظيم اللجنة المركزية للصفقات 1011مارس  11المؤرخ في  192-11رقم  المرسوم -

 هذه النصوص تناولت الرقابة على الصفقات بصفة عامة وليست صفقات الجماعات المحلية.
 

 :1692و  1691فترة ما بين  -12.
 1011قد ُحك م ت بمجموعة من النصوص التنظيمية المختلفة، فإنه ومنذ  االنتقاليةإذا كانت الصفقات في المرحلة 

المؤرخ في  09-11األمر، وذلك بعد صدور أول تشريع للصفقات العمومية في الجزائر، وهذا بموجب األمر  اختلف
 .المتضمن قانون الصفقات العمومية 1011جوان  11

الذي تبنته  االشتراكي واالقتصادهذا النص مستوحى بصفة كبيرة من التشريع الفرنسي، غير أنه مع ذلك يتماشى 
 .3فترةالجزائر في تلك ال

يعتبر هذا األمر أول نص قانوني يحدث لجانا لرقابة الصفقات العمومية على المستوى المحلي، إذ تضمنت 
منه  120اللجنة العمالية )الوالئية( للصفقات العمومية، التي تختص طبقا ألحكام المادة  واختصاصأحكامه تشكيلة 

الت، البلديات، المؤسسات والمكاتب العمومية العمالية بإبداء رأيها في مشاريع الصفقات المبرمة من قبل العما
 .والبلدية
 
 

                                                           
ل شهادة الماجستير، جامعة الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لني(، 1991)عالق عبد الوهاب،  1

 .29، ص بسكرة
 12ستثنائية للصفقات العمومية، ج. ر. رقم المتعلق بالتسبيقات اال 1011 فيفري 19المؤرخ في  19-11المرسوم رقم  2

 .1011فيفري  14المؤرخة في 
 .11، ص والتوزيع، الجزائرالوجيز في القانون اإلداري، جسور للنشر (، 1991)بوضياف عمار،  3
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بتداء من تاريخ تسليم الملف، غير أنه إذا اتتوج رقابة هذه اللجان برأي يكتسي طابع اإللزامية وذلك خالل شهر 

لتي تدرس حصلت عدم الموافقة فإنه يجوز للمصلحة المتعاقدة أن تعرض األمر على اللجنة المركزية للصفقات ا
 .الملف ضمن الشروط المقررة في األمر السالف الذكر

الذي  1011جانفي  29المؤرخ في  90-11لعدة تعديالت جوهرية أهمها صدور األمر  09-11خضع األمر 
والمتعلق أساسا بلجان الصفقات، ليتم تعويضها بلجان فقد  09-11الباب الخامس من األمر  هألغت المادة األولى من

 بمثابة هيئات تأسيسية مكلفة ببرمجة ومراقبة إبرام العقود. اعتبرت
 

 :1661و  1692فترة ما بين  -13.
والمنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل  1041أفريل  19المؤرخ في  112-41في هذه الفترة صدر المرسوم 

هذا المرسوم في مقتضياته على  اعتمدالمخطط وتذبذب قيمة الدينار، حيث  االقتصاد، وذلك في ظل نظام 1العمومي
 .االشتراكيوعلى عدة نصوص أخرى تثبت تأثره بالنهج  1011الميثاق الوطني ودستور 

السالف الذكر الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي إلى الرقابة قبل الشروع في تنفيذ  112-41أخضع المرسم 
 رجية ورقابة داخلية وأخرى وصائية.وبعدها، وقسمها ألول مرة إلى رقابة خا وأثناهاالصفقة 

ُتمار س الرقابة الخارجية القبلية للصفقات من طرف لجان الصفقات، وتتمثل غاية هذه الرقابة في السهر على 
مطابقة هذه الصفقات للسياسة الوطنية في التنمية والتأكد من مطابقة الصفقات المعروضة عليها للتشريع والتنظيم 

 المتعامل العمومي يطابق العمل المبرمج. التزامنب التحق من كون المعمول بهما، إلى جا
كل لجنة برقابة  بانفرادمن ذات المرسوم، والتي تميزت  111هذه اللجان تم تحديدها بموجب المادة  اختصاص

رقابة صفقات البلدية عن اللجنة الوالئية للصفقات من حيث ال استقالليةصفقات متعاملها العمومي فقط، فنرى مثال 
 .09-11التي كانت تخضع لها بموجب األمر 

من  ابتداء( يوما 19تتوج رقابة لجان الصفقات العمومية بمنح أو رفض التأشيرة خالل مدة أقصاها عشرون )
إيداع الملف كامال لدى كتابة اللجنة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون هذا القرار مسببا كما يمكنه أن يكون محل 

 من نفس المرسوم. 120لمسؤول عن المتعامل العمومي وفقا ألحكام المادة تجاوز من طرف ا
 

 :2002و  1661فترة ما بين  -14.
، صدرت مجموعة من النصوص القانونية التي تماشى مع 1040على إثر مصادقة الشعب الجزائري على دستور 

 121-01من بين تلك النصوص نجد المرسوم التنفيذي  ،2الجديد الذي تبنته الدولة واالقتصاديالتوجه السياسي 
 .112-41المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ملغيا بذلك المرسوم  1001نوفمبر  0المؤرخ في 

 

                                                           
المؤرخة  12والمنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ج. ر. رقم  1041 أفريل 19المؤرخ في  112-41المرسوم  1

 .1041أفريل  12في 
 .12، ص ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائرالصفقات العمومية في الجزائر(، 1991)بوضياف عمار،  2
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مما يالحظ بالنسبة لهيئات الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في المرسوم التنفيذي الجديد هو وضوحها 

مصطلح "المتعامل العمومي" بمصطلح "المصلحة  استبدللتشريعية والتنظيمية السابقة كما وتباينها مقارنة بالنصوص ا
، فبموجبه عرفت لجان الصفقات العمومية تغييرا من حيث عدد أعضائها وكذا صفاتهم وذلك من أجل 1المتعاقدة"

 .تدارك أزمة نقص الكفاءات التي حدثت في ظل نظام المتعامل العمومي
في التأكد من مطابقة  121-01قابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية طبقا للمرسوم التنفيذي تمثلت أهداف الر 

المصلحة المتعاقدة بالعمل المبرمج، باإلضافة إلى أن هذه اللجان  والتزامالصفقات للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 
  .تقدم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية

ير وعمل لجان الصفقات العمومية، فقد أورد ذات المرسوم التنفيذي أحكاما مشتركة تعمل بها جميع فيما يتعلق بس
 منه إلى جانب التعرض لمسألة التجاوز في حالة رفض التأشيرة. 121إلى  121اللجان وهذا في المواد من 

 
 :2002 بعدما فترة  -1.1

في مرحلة  2المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 1991 جويلية 11المؤرخ في  129-91جاء المرسوم الرئاسي 
نتهجتها الجزائر في تلك المرحلة وتماشيا مع تطور االتي  االقتصادية، ونظرا للسياسات 1001ميزها صدور دستور 

الوطنيين أو األجانب للمساهمة في  االقتصاديينالجديدة القائمة على فتح المجال أمام المتعاملين  االقتصاديةالمرحلة 
، تم إعادة صياغة تنظيم الصفقات العمومية على النحو الذي يوافق بين المصلحة العامة 3الوطني االقتصادبناء 

 .والمصلحة الخاصة
غير أن هذا النص التنظيمي لم يسلم من التعديل، فبعد مضي أقل من سنة تم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي 

ستثنائية كانت تعيشها الجزائر خاصة بعد حدوث ا، الذي صدر في ظروف 1992سبتمبر  11لمؤرخ في ا 92-291
، جاء هذا التعديل مكرسا لمبادئ المساواة وتحقيقا للشفافية في مجال الصفقات العمومية، أما 19924ماي  11زلزال 

الذي حمل معه تعديالت  1994أكتوبر  11المؤرخ في  224-94التعديل الثاني فكان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ختصاصات لجان الصفقات العمومية بصفة مباشرة، ليتبع ذلك تعديالت أخرى جاء بها كل من المرسوم امست 

، 1919المؤرخ في أول مارس  04-11ثم المرسوم الرئاسي  1919أكتوبر  1المؤرخ في  121-19الرئاسي رقم 
يناير  14المؤرخ في  12-11، فالمرسوم الرئاسي 1911جوان  11في  المؤرخ 111-11مرورا بالمرسوم الرئاسي 

 1912يناير  12المؤرخ في  92-12وأخيرا المرسوم الرئاسي  1911
 

                                                           
شهادة الدكتوراه، جامعة قتصادية الدولية في التجربة الجزائرية، رسالة لنيل الضمانات في العقود اال(، 1004)معاشو عمار،  1

 .   09، ص الجزائر
المؤرخة في  21المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج. ر. رقم  1991 جويلية 11المؤرخ في  129-91المرسوم الرئاسي  2

 .1991جويلية  14
 .0، ص للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائردار العلوم  العقود اإلدارية،(، 1992)بعلي محمد الصغير،  3
، مذكرة لنيل 129-91دراسة التعديالت المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية بموجب المرسوم الرئاسي (، 1991)لوز رياض،  4

 .09، ص شهادة الماجستير، جامعة الجزائر
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.  
المعدل والمتمم سير وعمل لجان  129-91، نظم المرسوم الرئاسي 121-01على غرار المرسوم التنفيذي رقم 

حكام المشتركة بينها، وضح من خالله القواعد األساسية التي تحكم الصفقات العمومية بمجموعة من القواعد واأل
جتماعات اللجان وكذا حاالت منح ورفض التأشيرة، مع ما ينتج عن ذلك الرفض ويتم هذا بمساعدة الكتابة الدائمة ا

 للجنة الصفقات المعنية.
 

 :النظام القانوني للجنة البلدية للصفقات العمومية -2
.. لجنة للصفقات لى " تحدث لدى كل مصلحة متعاقدةع 111-12من المرسوم الرئاسي  112نصت المادة 
.. "، هذه هي المادة التي تعتبر منطلق دراستنا للجان الصفقات بلية الخارجية للصفقات العموميةتكلف بالرقابة الق

 العمومية بصفة عامة على أن نأخذ اللجنة البلدية كنموذج لها.
 

 :تشكيلة اللجنة البلدية للصفقات العمومية -2.1
تمثيال لمختلف األطراف والجهات اإلدارية ذات العالقة على مستوى الوالية، تتشكل اللجنة البلدية للصفقات 

 :من المرسوم الرئاسي السالف الذكر من 111العمومية وفقا للمادة 
 ،المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا رئيس -
 ،ة المتعاقدةممثل المصلح -
 ،( يمثالن عن المجلس الشعبي البلدي1نين )اثمنتخبين  -
 ،( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(1ثنين )اممثلين  -
التقنيااة المعنياااة بالخدمااة للواليااة، حساااب موضااوع الصاافقة )بنااااء، أشااغال عموميااة، ري( عناااد  المصاالحةماادير  -

 ،قتضاءاال
لتشكيلة اللجنة البلدية للصفقات العمومية وفق المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية، يمكن عند مالحظتنا 

 :1مالحظة ما يلي
حتمااال عاادم تااوفر الكفاااءة المهنيااة ارئاسااة اللجنااة تاام إساانادها إلااى رئاايس المجلااس الشااعبي البلاادي، لكاان لوجااود  -

 ،له في اللجنة والذي عادة ما أحد نوابهالمطلوبة فيه، خول له النص التنظيمي إمكانية تعيين ممثل 
البلديااة للصاافقات العموميااة تضاام صاانفين ماان األعضاااء، األماار الااذي يضاافي جانبااا ماان التنااوع  اللجنااةتشااكيلة  -

على هذه التشكيلة، أول الصنفين يتمثل في األعضاء المنتخبين الممثلين عن المجلاس الشاعبي البلدياة والاذين يمارساون 
ة السابقة على إبرام الصفقات العمومية، أما الفئة الثانية فتنحصار فاي األعضااء المتبقاين والمعيناين مهمة الرقابة الشعبي

 ،من مختلف مديريات ومصالح الوالية التي لها عالقة دائمة ومستمرة بالصفقات العمومية
الصااافقة  ء الاااذي يؤكاااد عالقاااةالشاااياللجناااة ضااامت عضاااوين ينتمياااان لوصااااية واحااادة )وزارة المالياااة(،  تشاااكيلة -

، هااذين العضااوين لاام يحاادد المرسااوم الرئاسااي السااالف الااذكر هويتهمااا باال فقااط أشااار إلااى 1العموميااة بالخزينااة العموميااة
 المصلحة التي يشتغالن بها.

                                                           
شهادة الماجستير، على المستوى المحلي، مذكرة لنيل  العمومية الصفقاتالدور الرقابي للجان (، 1911)بجاوي بشيرة،  1

 .11، ص جامعة بومرداس
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 :تعيين أعضاء اللجنة البلدية للصفقات العمومية -2.2

صفة عامة وذلك في المادة طريقة تعيين أعضاء لجان الصفقات العمومية ب 111-12بين المرسوم الرئاسي 
  .منه، وهي نفس طريقة تعيين أعضاء اللجنة البلدية 111

فقد نصت هذه المادة على أن تعيين أعضاء لجان الصفقات العمومية يكون من قبل إدارتهم وبأسمائهم وبالتالي 
ختيار ممثليه ابي البلدي بفهذه المهمة تقع على عاتق كل إدارة ينتمي إليها أعضاء اللجنة، كما يتكفل المجلس الشع

 .في اللجنة بعد مداولة المجلس
من المرسوم الرئاسي السالف الذكر فإن تعيين اللجنة البلدية للصفقات العمومية يكون  111ألحكام المادة  طبقا

بموجب مقرر من رئيسها والمتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي، هذا المقرر يعتبر تنصيبا للجنة حتى يمكنها 
 .مباشرة عملها

لم تجز إال  111-12من المرسوم الرئاسي 111نص المادة ينبغي تسجيل مالحظة في غاية األهمية، وهي أن 
لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يمثل بشخصية أخرى لرئاسة اللجنة البلدية للصفقات، أما بالنسبة ألعضاء اللجنة 

ستخالفهم عند حدوث مانع من افال يحق لهم ذلك إال أن نفس المادة سمحت لهم بتعيين مستخلفين عنهم يتولون 
 .2هم الشخصي، ويتم تعيينهم بنفس شروط وكيفيات تعيين األعضاء الدائمينحضور 

، مع العلم أن هذه العهدة 3( سنوات قابلة للتجديد2يتم تعيين أعضاء اللجنة البلدية للصفقات العمومية لمدة ثالث )
 ( فقط قابلة للتجديد وذلك في نظام المتعامل العمومي.1كانت محدد بسنتين )

 
 :ختصاصات اللجنة البلدية للصفقات العموميةا -23.

منه على أن اللجنة البلدية للصفقات تختص أساسا بادراسة  111في مادته  111-12الرئاسي  الرسومنصت 
 :مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والمالحق التي تبرمها البلدية عندما يتعلق األمر با

ر اإلداري للحاجاااااات أو الصاااافقة ماااااائتي مليااااون ديناااااار أو صاااافقة أشاااااغال أو لااااوازم يقااااال التقاااادي شاااااروطدفتاااار  -
 ،دج(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة 199.999.999.99)

دفتااااااار شاااااااروط أو صااااااافقة خااااااادمات يقااااااال التقااااااادير اإلداري للحاجاااااااات أو الصااااااافقة خمساااااااين ملياااااااون ديناااااااار  -
 ،دج(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة 29.999.999.99)
ت يقااااااال التقااااااادير اإلداري للحاجاااااااات أو الصااااااافقة عشااااااارين ملياااااااون ديناااااااار دراساااااااا صااااااافقةدفتااااااار شاااااااروط أو  -

 .دج(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة 19.999.999.99)
 
 

                                                                                                                                                                                           
 .144بوضياف عمار، الصفقات العمومية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .14بجاوي بشيرة، مرجع سبق ذكره، ص  2
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  1912 سبتمبر 11المؤرخ في  111-12المرسوم الرئاسي رقم  3
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ختصاصات اللجنة البلدية للصفقات العمومية االسالفة الذكر يجد أنها تنص على  111المالحظ لمحتوى المادة 

ممثلة في البلدية إضافة إلى المستويات القصوى لهذه الصفقات، مع مبينة الهيئة المعنوية المبرمة لهذه الصفقات 
 التمييز بين صفقات األشغال واللوازم من جهة، وصفقات الدراسات والخدمات من جهة أخرى.

 
 ختصاص الرقابي للجنة البلدية للصفقات في مجال تحضير الصفقة:اال -21.3.

على أن تقوم لجان الصفقات العمومية بتقديم مساعدتها  111-12من المرسوم الرئاسي رقم  110 المادةأكدت 
تمام تر في مجال تح تيبها أي في تحضير دفاتر الشروط وبالتالي فإن دراسة مشاريع دفاتر ضير الصفقات العمومية، وا 

حلة اإلعالن عن العملية، وعليه فالمصلحة الشروط من قبل اللجنة البلدية للصفقات العمومية يكون قبل الشروع في مر 
 المتعاقدة )البلدية( ال يمكنها الشروع في عملية إبرام الصفقة العمومية قبل الحصول على تأشيرة دفتر شروطها.

 :ماهية دفتر الشروط أ.
نة لها هو عبارة عن وثيقة تتضمن مجموعة من البنود التي تعلق بموضوع الصفقة، طريقة منحها، الوثائق المكو 

ختيار المتعامل المتعاقد إضافة إلى األحكام المتعلقة اعتماد عليها في واألسس التي يتم اال المتعهدينوالمطلوبة من 
 .1بتنفيذ الصفقة والشروط التقنية التي تضعها اإلدارة من أجل حسن تنفيذ الصفقة

 :نتائج ممارسة الرقابة على مشاريع دفاتر الشروط ب.
مشاريع دفاتر الشروط من قبل اللجنة البلدية للصفقات العمومية إلى صدور مقرر منح التأشيرة أو تؤدي دراسة 

( يوما من تاريخ إيداع الملف كامال لدى كتابة اللجنة وهذا طبقا ألحكام 19رفضها وذلك في أجل أقصاه عشرون )
ى المصادقة الضمنية لمشروع دفتر ، لكن هذه المادة لم تشر إل111-12من المرسوم الرئاسي رقم  114المادة 

 .الشروط في حالة تجاوز األجل دون صدور التأشيرة أو الرفض
نستنتج مما سبق أن الرقابة على مشاريع دفاتر الشروط هي خطوة فعالة، أراد من خاللها المشرع تطبيق الرقابة 

ها، وهي خطوة من شأنها أن تغني على جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة وكذا مراحلها وهذا بدءا من التحضير ل
 من إضاعة الوقت بتفادي األخطاء المادية قبل الشروع في اإلبرام. المتعاقدةالمصلحة 

 
 ختصاص الرقابي للجنة البلدية للصفقات قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ:اال -22.3.

نما تمتد ختصاصات اللجنة البلدية عند دراسة مشاريع دفاتر الشروط كرقابة اال تتوقف  أولية على الصفقة، وا 
 لتشمل مشاريع الصفقات ومشاريع المالحق ويكون ذلك قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ.

 :مشاريع الصفقات أ.
بعدما تتحصل المصلحة المتعاقدة على دفتر شروط مصادق عليه من قبل اللجنة البلدية للصفقات العمومية تمر 

، ثم من بعدها إلى مرحلة إسناد الصفقة ثم اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة في المنافسةإلى مرحلة الدعوة إلى 
 .ستخدمتها لإلعالن عن المنافسةانفس وسائل اإلعالن التي 

                                                           
 .11بجاوي بشيرة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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المتعاقدة مشروع الصفقة لدى للجنة البلدية لدراسته والتأشير عليه والذي يتضمن  المصلحةبعد كل ما سبق تودع 
والتي تنص على " يجب أن تشير كل  111-12من المرسوم الرئاسي  02في المادة كل البيانات المنصوص عليها 

.. "، تقدم المصلحة المتعاقدة هذا المشروع مرفقا بملف ب أن تتضمن على الخصوص البياناتويج.. صفقة عمومية
للتشريع والتنظيم كامل لتشرع لجنة الصفقات البلدية بدراسة وتفحص كل وثيقة والتأكد من مطابقتها شكال ومضمونا 

 المعمول بهما خاصة ما تعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
 المالحق: مشاريع .ب

في إطار تنفيذ الصفقة العمومية، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام مالحق للصفقة، وذلك وفقا لتنظيم 
 111-12من المرسوم الرئاسي رقم  121، فالملحق كما وضحته المادة 1الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

هو " وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحاالت إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو 
 ".عدة بنود تعاقدية في الصفقة

باره وثيقة تعاقدية عتاإن الملحق شأنه شأن الصفقة العمومية من حيث خضوعه للرقابة الخارجية القبلية وذلك ب
ملحقة بالصفقة األصلية، فالملحق يبرم ويعرض على لجنة الصفقات البلدية في حدود آجال التنفيذ التعاقدية الخاصة 
بالصفقة األصلية، وبالتالي فإن المصلحة المتعاقدة ال يمكنها الشروع في تنفيذ بنود الملحق قبل الحصول على تأشيرة 

 لعمومية.اللجنة البلدية للصفقات ا
 

 :الطعون في المنح المؤقت من قبل اللجنة البلدية للصفقات العمومية دراسة -23.3.
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام مبادئ حرية  111-12الرئاسي  المرسوملقد كرس 

وهو ما يظهر جليا من خالل ، 2الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية اإلجراءات
التي جاءت فاصلة في هذا المجال مانحة الحق  41تنظيمه إلجراء الطعن في المنح المؤقت للصفقات في مادته 

للمتعهد المحتج على رفع الطعن في المنح المؤقت لصفقة ما أمام لجنة الصفقات المختصة ال سيما اللجنة البلدية 
م من تاريخ نشر إعالن المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات ( أيا19وذلك في أجل أقصاه عشرة )

المتعامل العمومي أو في الصحافة على أن يتم تمديد هذا التاريخ إذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة 
 .قانونية إلى يوم العمل الموالي

منه نجد أن اللجنة البلدية للصفقات العمومية تقوم بدراسة بالرجوع إلى المادة السالفة الذكر وفي الفقرة الثامنة 
قضاء انبتداء من تاريخ ا( يوما 12الطعون المرفوعة إليهاا وتفصل فيها بموجب قرار تصدره في أجل خمسة عشر )

 .ن( أيام المحددة لرفع الطعن من طرف المحتج، ويبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطع19أجل العشرة )
جدير بالذكر أن في حالة وجود طعن في المنح المؤقت للصفقة، ال يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على اللجنة 

تداء من نشر إعالن المنح المؤقت للصفقة، هذا األجل يوافق اب( يوما، 29نقضاء أجل ثالثين )الدراسته إال بعد 
 أيام(، وفي هذه الحالة تجتمع 2( ولتبليغ قرار اللجنة )يوما 12أيام( ولدراسته ) 19اآلجال المحددة لتقديم الطعن )
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ستشاري وذلك محافظة على حياد لجنة االلجنة البلدية للصفقات العمومية بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت 

 .1الصفقات العمومية البلدية حال دراستها للطعون المرفوعة أمامها
 

 البلدية للصفقات العمومية: اللجنةسير وعمل  -24.
لجان الصفقات  111-12أشرك تنظيم الصفقات العمومية المعمول به حاليا والمنظم بموجب المرسوم لرئاسي 

العمومية التابعة لمصالح المتعاقدة في القواعد المنظمة لسيرها وعملها، بحيث خصص قسما فرعيا كامال لهذه 
 هذه اللجان لمهامها الرقابية، مع تحديد آجال لكل إجراء رقابي.القواعد، وضح من خاللها كيفية ممارسة 

 

 جتماعات وجلسات اللجنة البلدية للصفقات العمومية:ا -24.1.
...، بموجب من المرسوم الرئاسي السالف الذكر التي تنص على " يعين أعضاء اللجنة  111طبقا ألحكام المادة 
تعيين اللجنة البلدية للصفقات العمومية يكون بموجب مقرر من رئيسها والمتمثل في  .. " فإنمقرر من رئيس اللجنة

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي، هذا المقرر يعتبر تنصيبا للجنة حتى يمكنها مباشرة عملها
برة ستشارة، بأي شخص ذي خكما تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة البلدية للصفقات يمكنها أن تستعين، على سبيل اال

 .2من شأنه أن يساعدها في أشغالها، شريطة أن يلتزم بالسر المهني
بمبادرة من  111-12من المرسوم الرئاسي  101جتماع اللجنة البلدية للصفقات العمومية طبقا للمادة اينعقد 

ر يسهر الرئيس على إدارة لمناقشات كما يضمن حسن سي ،رئيسها، أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله
 .جتماع اللجنةا

جتماعات اللجنة البلدية للصفقات العمومية تكون شخصية، أي ال يمكن مشاركة أي شخص االمشاركة في أشغال 
كان من غير األعضاء المذكورين في التشكيلة المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية، هذا ما أكدته الفقرة 

التي تنص " يتعين على أعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصيا  111-12من المرسوم الرئاسي  101الرابعة من المادة 
 ." جتماعاتها. وفي حال غيابهم أو حدوث مانع لهم، ال يمكن أن يمثلهم إال مستخلفوهمافي 

جاءت هذه المادة حازمة فيما يخص التمثيل الشخصي لألعضاء، لكن طبيعة المسؤولية والمناصب التي يشغلها 
من المستحيل تحقيق الحضور الشخصي الدائم لهم، مما دفع بالمشرع إلى التخفيف عنهم أعضاء اللجان تجعل 

 بالسماح لهم بإمكانية تمثيلهم من طرف مستخلفيهم.
 

 مداوالت اللجنة البلدية للصفقات العمومية: -24.2.
 101الثالثة من المادة جتماعات اللجنة البلدية للصفقات إال ببلوغ النصاب القانوني المحدد في الفقرة اال تصح 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والمتمثل في األغلبية المطلقة ألعضاء اللجنة، 111-12من المرسوم الرئاسي 
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( أيام الموالية وتصح عندئذ 4كتمال هذا النصاب تجتمع اللجنة من جديد في غضون الثمانية )اأما في حالة عدم 

 .مداوالتها مهما كان عدد الحاضرين
جتماعات ال تعقد للمرة األولى إال بحضور األغلبية المطلقة فإن قرارات اللجنة تتخذ دائما بأغلبية إذا كانت اال

 .األعضاء الحاضرين على أن يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل األصوات
ا لعضو من أعضائها تتم دراسة ومعالجة الملفات المعروضة على اللجنة البلدية للصفقات من خالل تعيين رئيسه

وتكليفه بدراسة الملف )سواء تعلق األمر بدراسة مشروع دفتر شروط أو مشروع صفقة أو مشروع ملحق(، ويسمى هذا 
العضو في هذه الحالة مقررا، هذا األخير ينهي دراسته للملف بتقديم تقرير تحليلي عنه يوضح من خالله البيانات 

ير التي تكون إما قبول الملف كامال أو قبوله بتحفظات أو رفضه مع اإلشارة إلى المتعلقة بالملف مع ذكر نتيجة التقر 
نما تخضع لمناقشة اللجنة  .أن هذه النتيجة ليست نهائية وا 

في فقرتها  111-12من المرسوم الرئاسي  102وبهدف مساعدة المقرر على القيام بمهمته، فرضت المادة 
 نعقاد الجلسة المخصصة لدراسة هذا الملف.ا( أيام على األقل من 4انية )الرابعة إرسال الملف إليه كامال قبل ثم

 

 الكتابة الدائمة للجنة البلدية للصفقات العمومية: -24.3.
يتأتى للجنة البلدية للصفقات العمومية أداء مهامها بشكل نظامي وفعال إال بمساعدة أمانة اللجنة والتي سميت  ال

 .الكتابة الدائمة 111-12بموجب المرسوم الرئاسي 
 من المرسوم الرئاسي المذكور سابقا فإن الكتابة الدائمة للجنة البلدية للصفقات العمومية 100فتبعا ألحكام المادة 

 :موضوعة تحت سلطة رئيسها أي تحت سلطة الوالي وهي تتولى أساسا القيام بالمهام المادية التالية
 ،التأكد من أن الملفات المقدمة من قبل المصلحة المتعاقدة كاملة -
 ،ستالم إلى المصلحة المتعاقدةاوكذا أي وثيقة تكميلية وتسليم مقابل ذلك وصل  الملفاتتسجيل  -
 ،األعمال جدولإعداد  -
 ،أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارين المحتملينستدعاء ا -
 ،إرسال الملفات إلى المقررين -
 ،إرسال المذكرة التحليلية لمشروع الصفقة أو مشروع الملحق والتقرير التقديمي إلى أعضاء اللجنة -
 ،تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات -
 ،التقارير التفصيلية عن النشاطإعداد  -
 ،طالع على المعلومات والوثائق الموجودة لديهاتمكين أعضاء اللجنة من اال -
 .تصال مع المقررغير الموقفة باال متابعة رفع التحفظات -
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البلدية مما سبق يمكن التأكد من الدور التنسيقي الذي تلعبه الكتابة الدائمة مما يسهل وبشكل فعال عمل اللجنة 

 للصفقات العمومية في دراسة ومعالجة الملفات المعروضة عليها والمقدمة من قبل المصالح المتعاقدة.

 نتائج رقابة اللجنة البلدية للصفقات العمومية: -3
ختصاصها مركز اتعتبر اللجنة البلدية للصفقات العمومية وهي تمارس مهامها الرقابية على الصفقات الداخلة في 

-12من المرسوم الرئاسي  102القرار في مجال رقابة الصفقات العمومية المعنية بها، وهو ما أكدته المادة تخاذ ا
 .، حيث تتوج هذه الرقابة بمنح التأشيرة أو رفضها من طرف هذه اللجنة111

من نفس المرسوم الرئاسي على " يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا  101كما نصت المادة 
لتأشيرة، وتفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي ا

. "، ومن هنا تبرز أهمية الرقابة التي تقوم بها لجنة الصفقات البلدية والتي تكمن في مدى إلزامية .والمحاسب المكلف
 .1تأشيرتها إلتمام عملية إبرام الصفقة وتنفيذها

 منح التأشيرة: -3.1
إن دراسة الملف الكامل لمشروع دفتر شروط أو مشروع صفقة أو مشروع ملحق من طرف اللجنة البلدية للصفقات 

 ينتج عنه منح التأشيرة والتي قد تكون شاملة أو مصحوبة بتحفظات.  

 منح التأشيرة الشاملة: -3.1.1
للصفقات تعبر عن إرادة هذه األخيرة، وهي تعتبر أهم خطوة في عملية إن التأشيرة التي تمنحها اللجنة البلدية 

الرقابة القبلية على إبرام الصفقات العمومية، حيث تملك هذه اللجنة الحرية في منح التأشيرة أو رفضها وفقا للمادة 
"، فبعد دراسة  ..جنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضهايمكن الل.. من المرسوم السالف الذكر التي تنص على " 102

 الملف والتأكد من أنه كامل ويستوفي الشروط القانونية تقرر اللجنة منح التأشيرة التي تعتبر تصرفا قانونيا لها.

 :بتحفظاتمنح التأشيرة  -3.1.2
تمنح لجنة الصفقات البلدية التأشيرة الشاملة عندما يكون الملف المعروض عليها كامال، أما إذا شابه نقصان أو 

األخطاء يمكن للجنة أن تمنح التأشيرة لكن بتحفظات والتي قد تكون موقفة أو غير موقفة، وفضال عن ذلك  بعض
 ستكمال المعلومات.يمكن للجنة تأجيل مشروع الملف ال

 
 

                                                           
القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  فيعملية إبرام الصفقات العمومية (، 1991)قدوج حمامة،  1
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 :منح التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة . أ
مية أن تمنح تأشيرة مرفقة ، يمكن للجنة البلدية للصفقات العمو 111-12من المرسوم الرئاسي  102طبقا للمادة 

بتحفظات موقفة، وذلك عندما يتعلق األمر بموضوع مشروع دفتر الشروط أو الصفقة أو الملحق، ويتعين حينئذ على 
تصال مع المقرر المكلف بدراسة الملف، وال يمكن في هذه األمانة الكتابة الدائمة للجنة متابعة رفع هذه التحفظات باال

زالته، ألن التأشيرة تكون معلقة على شرط واقف، وهو الحالة للصفقة أن  تدخل حيز التنفيذ إال بعد تصحيح العيب وا 
 .1إزالة التحفظات الموقفة من طرف المصلحة المتعاقدة المعنية بالصفقة

 :منح التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة . ب
للجنة البلدية للصفقات العمومية، هناك نوع آخر من األخطاء والعيوب التي توجد في الملفات التي تعرض على ا

والذي يترتب عنه منح تأشيرة مرفقة بتحفظات غير موقفة، وهذا عندما ترتبط هذه العيوب بالشكل، ففي هذه الحالة 
يمكن للصفقة أن تدخل حيز التنفيذ لكن مع ذلك يجب رفع التحفظات الشكلية بالتنسيق بين مسؤول الكتابة الدائمة 

الذي عهد إليه دراسة هذا الملف، لكن التساؤل الذي يبقى قائما هو ما المقصود بشكل الصفقة؟ للجنة وكذا المقرر 
 .2فالمشرع لم يعين معيارا أساسيا لتحديده

 :ستكمال المعلوماتتأجيل مشروع الملف ال . ت
إضافة إلى إمكانية اللجنة البلدية لصفقات في عدم منح التأشيرة الشاملة بسبب وجود تحفظات إال أن هناك حالة 
أخرى ال تمنح فيه التأشيرة شاملة حيث تقرر بشأنها تأجيل مشروع الملف إلستكمال المعلومات، ويحدث هذا في حالة 

ة، والتي تقع حائال دون تمكن اللجنة من دراسة الملف وجود نقص بعض الوثائق الهامة والضرورية في ملف الصفق
 بشكل كامل.

 رفض التأشيرة واآلثار المترتبة عن ذلك: -32.
يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها. وفي حالة  "..على 111-12ن المرسوم الرئاسي م 102نصت المادة 

 الرفض يحب أن يكون هذا الرفض معلال".

 :رفض التأشيرة -3.2.1
نطالقا من نص المادة، يمكن أن نستنتج أن رفض التأشيرة من قبل اللجنة البلدية للصفقات العمومية يقوم على ا

 :3ما يلي
يعود سبب رفض التأشيرة إلى قياام حالاة قانونياة تعاينهاا اللجناة مان حياث وجاود مخالفاة للتشاريع و/أو التنظايم  -

 .المعمول بهما للصفقات العمومية

                                                           
 .41بجاوي بشيرة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .41نفس المرجع السابق، ص  2
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التأشاايرة للمصاالحة المتعاقاادة  ماان التنظاايم السااالف الااذكر تبليااغ رفااض 102السااابعة ماان المااادة  قاارةالفتقتضااي  -

نعقااد الجلساة، كماا يجاب علاى اللجناة البلدياة أن ا( أياام مان 4ي أجال أقصااه ثمانياة )والسلطة الوصية علهاا فا
 .تفرغ هذا الرفض في شكل مقرر )وثيقة مكتوبة(

 :رفض منح التأشيرة اآلثار المترتبة عن -3.2.2
، يتضح تماما أن الكلمة األخيرة في إبرام 111-12من المرسوم الرئاسي رقم  199الرجوع إلى نص المادة ب

، فقد خول المشرع لهذه 1من نفس المرسوم الرئاسي 1الصفقة العمومية تعود للمصلحة المتعاقدة والمحددة في المادة 
عتبارات التأشيرة حيث أن تنظيم الصفقات العمومية رخص هذه الصالحية الالهيئات صالحية تتمثل في تجاوز 

وضرورات المصلحة العامة والتسيير اإلداري الحسن، األمر الذي يجعل من رقابة اللجنة البلدية للصفقات العمومية 
     .ختصاصا بإبرام الصفقةامجرد رقابة قبلية وليس 

 :2تنظيم الصفقات العمومية بجملة من القيود، تتمثل فيما يأتيونظرا لخطورة مقرر التجاوز، فقد أحاطه 
تخااااذ مقااارر تجااااوز ا، فاااإن المخاااول لاااه قانوناااا 111-12مااان المرساااوم الرئاساااي  191و  199 للماااادتينطبقاااا  -

برامهاا طبقاا  تأشيرة اللجنة البلدية هو رئيس المجلاس الشاعبي البلادي وهاو نفساه المخاول لهام إمضااء الصافقة وا 
 ،من نفس التنظيم 1للمادة 

 ،يشترط لصحة مقرر التجاوز أن يكون معلال ومسببا، وأن ينبني على تقرير من المصلحة المتعاقدة -
، فإنااه علااى المصاالحة المتعاقاادة تبليااغ 111-12ماان المرسااوم الرئاسااي  191ماان المااادة  الثانيااةتطبيقااا للفقاارة  -

ف بالماليااة ممااثال فااي ساالطة ضاابط الصاافقات نسااخة ماان مقاارر التجاااوز إلااى مجلااس المحاساابة، الااوزير المكلاا
العمومياة وتفويضااات المرفااق العااام والمفتشااية العامااة للماليااة إضااافة إلااى مجلااس المحاساابة وكااذا اللجنااة البلديااة 

 ،للصفقات العمومية
تخااذ مقارر التجااوز فاي حالاة امن المرسوم الرئاسي المذكور سابقا، فإناه ال يمكان  191مراعاة ألحكام المادة  -

تخااااذ مقااارر افاااي حااين يمكااان  ،رفااض التأشااايرة المعلااال لعاادم مطابقاااة األحكاااام التشاااريعية )قااانون البلدياااة ماااثال(
 ،التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة األحكام التنظيمية

 بتااداء ماان تاااريخ تبليااغا( يومااا، 09تخاااذ مقاارر تجاااوز التأشاايرة ألي ساابب كااان بعااد أجاال تسااعين )اال يمكاان  -
 رفض التأشيرة.
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 مدى فعالية رقابة اللجنة البلدية للصفقات العمومية: -4
إن دراسة مدى فعالية الدور الرقابي للجنة البلدية للصفقات العمومية ال بد أن ننظر إليه من جانبين أولهما 
واجبات أعضاء اللجنة أما الثاني فيتعلق بالصالحيات الممنوحة لها في إطار الرقابة القبلية للصفقات العمومية التي 

 هذه اللجنة. ختصاصاتاتبرمها الهيئات العمومية والتي تدخل ضمن 

 واجبات أعضاء اللجنة البلدية للصفقات العمومية: -4.1
في القسم الفرعي الثالث من  111-12غرار سائر لجان الصفقات العمومية، فقد حدد المرسوم الرئاسي  على

 القسم الثاني الواجبات الملزمة ألعضاء اللجنة البلدية للصفقات العمومية والتي يمكن ذكرها في النقاط التالية:

 :الحضور الشخصي في اللجنة -4.1.1
اللجنة البلدية للصفقات العمومية ال  اجتماعاتفإن  111-12مرسوم الرئاسي من ال 101تبعا ألحكام المادة 

تصح إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها، ما يبرز أهمية حضور كل األعضاء للمشاركة في أشغال الجلسات 
 تخاذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.االتي يتولد عنها 

كما أن ما يميز هذه المشاركة هو الطابع الشخصي لها، وهو ما أكدته نفس المادة السالفة الذكر في فقرتها الرابعة 
، على أن يمثلهم مستخلفوهم دون اجتماعاتهاوالتي تلزم أعضاء اللجنة البلدية للصفقات بالمشاركة الشخصية في 

ة اللجنة محصورة في عدد من األعضاء المعرفين بأسمائهم غيرهم في حالة وقوع مانع لهم، األمر الذي يجعل رقاب
 وصفاتهم.

 :الرقابي العملالمشاركة في  -4.1.2
تتم هذه المشاركة من خالل نظام عمل اللجنة البلدية للصفقات العمومية الذي حدده تنظيم الصفقات العمومية، 

العضو إلى التكليف الذي يتلقاه من رئيس اللجنة بتحضير وتقديم تقرير تحليلي عن  استجابةوالذي يتم من خالله 
 ملف معين مدرج في جدول أعمال اللجنة.

عداد التقرير التحليلي للملف يتلقى هذا الملف كامال ومرفقا  وبهدف تسهيل مهمة المقرر في دراسة الملف وا 
 .1المخصص لمناقشة ذلك الملف االجتماع انعقاد( أيام على األقل من 4بالوثائق والمستندات األساسية قبل ثمانية )

 :اإللتزام بالسر المهني -4.1.3
بالسر المهني وذلك على كل شخص  االلتزامعلى وجوب  111-12وم الرئاسي من المرس 101نصت المادة 

 اللجنة البلدية للصفقات العمومية بأي صفة كانت، ولعل هذا الواجب يرمي إلى حماية مصلحة  اجتماعاتيشارك في 
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األفراد الشخصية وأسرارهم الخاصة من جهة وضمان الثقة بين المستفيد من خدمات اإلدارة وبين الموظف العام من 

 .1جهة أخرى
جويلية سنة  12المؤرخ في  92-91لتزام بالسر المهني قد نص عليه األمر التجدر اإلشارة إلى أن واجب ا

عتبر إفشاءه من األخطاء المهنية من الدرجة اية، كما المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموم 1991
 .2الثالثة

 محدودية فعالية رقابة اللجنة البلدية للصفقات العمومية: -42.
والصفقات ختصاص األصيل للجنة البلدية للصفقات العمومية هو رقابة مطابقة مشاريع دفاتر الشروط إن اال

والتشريع المعمول به لتنتهي هذه الرقابة بمنحها التأشيرة، إال أن الدراسة ختصاصها للتنظيم اوالمالحق التي تدخل في 
من  191و  199، 101المعمقة لهذه الرقابة أظهر لنا محدودية في فعاليتها وذلك بالنظر إلى ما جاءت به المواد 

 المرسوم الرئاسي المذكور سلفا.

 عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام الصفقة: -1.1.4
ذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى .. على " 111-12من المرسوم الرئاسي  101تنص المادة  وا 

 الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، فإنها يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك....".
إلرادة المنفردة بسبب هذه المادة تشير إلى النهاية غير الطبيعية للصفقة، وذلك بفسخ العقد من طرف اإلدارة با

مقتضيات المصلحة العامة، فمما سبق يتبين لنا أن رقابة اللجنة البلدية للصفقات العمومية تغدو ذات فعالية نسبية 
ختيار المتعامل المتعاقد استقبال المترشحين، افي ظل كل األشواط التي مرت بها الصفقة )تحضير، طرح للمنافسة، 

 ارجية اللجنة لتأتي المصلحة المتعاقدة في نهاية األمر لتعلن عدولها عن اإلبرام.معه( والتي خضعت لرقابة الخ

 تأثير مقرر التجاوز على رفض منح التأشيرة: -1.42.
تخاذ مقرر تجاوز التأشيرة في حالة رفضها من اعلى إمكانية  191و  199كما سبق ذكره فقد نصت المادتين 
لق سبب الرفض بعدم مطابقة األحكام التنظيمية، وهو ما يشكل إضعافا كبيرا قبل اللجنة البلدية للصفقات عندما يتع
 لمهمة الرقابة التي تمارسها هذه اللجنة.

متيازات في هذا المجال والتي منحها المشرع للسلطة المكلفة وقد ال ينتهي األمر عند هذا الحد، بل تتواصل اال
 ذي يصدره اآلمر بالصرف في حالة رفض المراقب المالي منح بالمصادقة على الصفقة العمومية كمقرر التغاضي ال
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 قابة على تنفيذ النفقات العموميةلجنة الصفقات العمومية كآلية من آليات الر

 للصفقات العمومية أنموذجا اللجنة البلدية – فيالجماعات المحلية

 
لتزام بالنفقة، إلى جانب إمكانية تسخير اآلمر بالصرف للمحاسب العمومي وذلك تجاوزا لرقابته في التأشيرة على اال

 .1حالة رفضه لدفع النفقات المتعلقة بالصفقة العمومية
 

 

 :خاتمة -1
قتراحات وتوصيات رأينا على ضرورة استنتاجات وجملة اكل ما أوردناه عبر هذا الموضوع، تولدت لدينا جملة  بعد

العمل لتنفيذها تدعيما لرقابة اللجنة البلدية للصفقات العمومية من جهة وحفاظا على المال العام من جهة أخرى، 
 وفيما يلي بيان ذلك:

 االستنتاجات:
القبلية الخارجية التي تمارسها لجان الصفقات العمومية لها نظام قانون محدد، هذا النظام عارف تطاورا  الرقابة -

 ملحوظا عبر مختلف النصوص المتعاقبة والمتعلقة بالصفقات العمومية.
وهاي  التاي تمنحهاا اللجناة البلدياة للصافقات العمومياة مان النتاائج التاي تعكاس رقاباة هاذه اللجناة التأشايرةتعتبر  -

 ستكمال إبرام الصفقة وتنفيذها.اإلزامية تطلبها المصلحة المتعاقدة قصد 
المتعماق لدراساة رقاباة اللجناة البلدياة للصافقات العمومياة يكتشاف التعقياد والغماوض الاذي يكتناف هاذه الرقاباة،  -

األمار الاذي يحاد تخااذه وهاو اإضافة إلى تجاوز منح التأشيرة في حالة رفضها الذي يمكن للمصالحة المتعاقادة 
 من فعالية الدور الرقابي لهذه اللجنة.

اللجنة البلدية للصفقات العمومية بمشاركة المنتخبين فيها إال أن مشاركتهم فاي هاذه اللجناة تبقاى  تشكيلةتتميز  -
شاااتراط المشاااارع لشااارط الكفااااءة ألعضااااء لجااااان اجاااد محااادودة أو تكااااد تكاااون معدومااااة، باإلضاااافة إلاااى عااادم 

 ومية بصفة عامة واللجنة البلدية للصفقات بصفة خاصة.الصفقات العم

 االقتراحات والتوصيات:
ضرورة تفعيل دور المنتخبين في لجنة الصفقات العمومية البلدية وذلك عن طريق تطاوينهم وتحساين مساتواهم  -

 في هذا المجال.
رقابااة المطابقااة إلااى رقابااة األداء رتقاااء بالاادور الرقااابي للجااان للصاافقات العموميااة بصاافة عامااة ماان اال ضاارورة -

 ونوعية التسيير.
المتضمن تنظيم الصفقات  111-12بإعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية للمرسوم الرئاسي رقم  اإلسراع -

العمومية وتفويضات المرفق العام، وذلك إلزالة الغموض واللبس عن كثير من النقاط التي يتضمنها.
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 المحلية من منظور المرجع الوطني الجماعات تنميةالمشاركة في 

 -60الميدان -الجزائريلضمان الجودة في التعليم العالي 
The participation in the development of local communities from the perspective 

of the national reference for quality assurance in the 
Algerian higher education –field 06- 

 
 2محمد فرحي ،1محمد زبير

                m.zobir@univ-dbkm.dz(، الجزائر)بونعامة بخميس مليانة الجيالليجامعة الشهيد 1

 m.farhi@univ-dbkm.dz (،الجزائر)بونعامة بخميس مليانة الجيالليجامعة الشهيد 2
 

  ملخص:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان عالقة الجامعة بمحيطها االقتصادي واالجتماعي، ومشاركتها في تنمية 
لضمان الجودة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي، فبمرورنا على  الوطنيالجماعات المحلية من منظور المرجع 

اء في المرجع المذكور أعاله توصلنا إلى نتيجة المسح المكتبي، وتحليل الدراسات ذات الصلة بمعية قراءتنا لما ج
مفادها وجوب توطيد العالقة التكاملية بين الجامعة ومحيطها االجتماعي واالقتصادي ومن ثم تنمية الجماعات 

 المحلية، مع تفعيل كل السبل المؤدية إلى ذلك. 
 التعليم العالي الجزائري، تنمية الجماعات المحلية. جودةالمرجع الوطني لضمان كلمات مفتاحية: 

 JEL :I230, I250تصنيفات 

 

Abstract:  
This research paper aims to show the relationship between university and it’s economic 

and social environment, and its participation in the development of the local communities 
from the perspective of the national reference to guarantee the internal quality of higher 
education institution, passing by the desktop scan, and analyzing the relevant studies of 
what was already mentioned in the reference above, we came to conclusion that the 
integrative relationship between university and it’s social and economic environment must be 
consolidated, and then developing the local communities whit the activation of all the means 
that leads to that. 
Key words: national reference for quality assurance in the Algerian higher education, the 
development of local communities.   
Jel Classification  codes: I230, I250 
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 :تمهيد

تعتبر الجماعات المحلية أقرب سلطة لها صلة بالمواطن، والمسئولة عن تسيير كل المرافق التي تكون تحت 
قليمها الجغرافي، باإلضافة إلى الممتلكات  لها، ذلك ما يدل على دورها البيئي واالقتصادي  التابعةإمرتها وا 

لها والمتطلبات على اختالف أنواعها الثالث باإلضافة إلى االجتماعي، وفق ما تقتضيه قوانين الدولة التابعة 
 المتوافقة أساسا مع مداخل التنمية، هذه األخيرة التي لطالما اقترنت بتطورها في جميع المجاالت.

كما يمكن اعتبار مخرجات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، األداة المهمة في الدفع بعجلة التنمية، من 
منها المجتمع، البحث العلمي، وتأهيل المورد البشري، المدرج ضمن مختلف  خالل تقديم خدمات يستفيد

المؤسسات على اختالف أنواعها وطبيعتها، ليؤكد مرة أخرى من قبل الباحثين على أهمية انفتاحها، وتواصلها مع 
 محيطها االجتماعي واالقتصادي ولما ال البيئي.

أجل تقريب، وفهم متغيري الدراسة والعالقة الكامنة بينهما يمكن استثارة اإلشكالية الرئيسية التالية: كيف  من
تشارك الجامعات في تنمية الجامعات المحلية من منطلق المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية بمؤسسات 

 التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ؟.
وكإجابة أولية عنها نتقدم بالفرضية اآلتية: يمكن لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي  ونظير تلك اإلشكالية

أن تشارك في تنمية الجماعات المحلية، من خالل ميدان عالقة الجامعة بمحيطها االجتماعي واالقتصادي، من 
لبحث العلمي وخدمة حيث تأهيل المورد البشري العامل بها وبالمؤسسات األخرى، حل مشكالتها بواسطة ا

 المجتمع والبيئة، بأفكار إبداعية ومبتكرة مجسدة في شكل مؤسسات تؤهل لتصبح ناشطة فعليا في الواقع.
 :الدراسة أهمية

نظير تلك الكتابات واالهتمامات الناجمة عن الفاعلين اتجاه تنمية الجماعات المحلية عبر مخرجات التعليم 
األهمية والمكانة في أوساط المجتمع، والقائمين على تحسين جودة مخرجات  العالي والبحث العلمي، نلتمس تلك

التعليم العالي، كونها تلبي احتياجات المستفيدين على اختالف أنواعهم والجماعات المحلية كجزء ال يتجزأ منهم،  
 قصد تحقيق التنمية المحلية بها.

 :الدراسة أهداف
 بالمرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، التعريف -
 التعريف بالجماعات المحلية وميزانيتها، -
 التعرض إلى مفهوم تنمية الجماعات المحلية، -
توضيح مشاركة الجامعة في تنمية الجماعات المحلية من خالل ميدان عالقتها بمحيطها االقتصادي  -

 جتماعي بالمرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية.واال
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 :السابقة الدراسات
  بعنوان: "الجامعة الجزائرية بين االندماج واالنعزال مع محيطها االجتماعي1 بلخيريفاروق  دراسة-

الجامعة الجزائرية في مساندة المجتمع من "، ألقت هذه الدراسة بضاللها على الدور الذي تلعبه -االقتصادي
حيث تزويده باالبتكارات والتقنيات المنجرة عن البحوث العلمية وكذا االستشارات، باإلضافة إلى تخريج طلبة 
مؤهلين لتقلد مناصب تدير من خاللها شؤون البالد واألفراد، كما سلطت الدراسة الضوء على مختلف المساعي 

وتقريب الجامعة من محيطها واالقتصادي واالجتماعي، لتتوصل إلى عدة نتائج منها التي ترمي إلى إدماج 
مستوى جودة مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي منخفض األمر الذي دفع على عزلتها عن محيطها 
 االقتصادي واالجتماعي، كما أن بعض تلك المخرجات يبقى حبيس األفكار دون الممارسة الواقعية، ذلك ما
دفع إلى استحداث ميدان في المرجع الوطني لضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي والبحث الجزائرية يتعلق 

 بربط الجامعة بمحيطها االجتماعي واالقتصادي خصوصا ما تعلق بالمشاركة في تنمية الجماعات المحلية.
  لتحقيق الشراكة إطار في المحلية الجماعات دور تفعيل بعنوان: " 2لزهر العابد، و محمد دهان دراسة 
"، دارت أحداث هذه الدراسة حول  -نموذجا الفرنسية التجربة في العناقيد سياسة-المستدامة المحلية التنمية

كيفية تفعيل وتنشيط الجماعات المحلية وتبيان دورها في الوصول إلى التنمية من مداخلها الثالث عبر آلية  
قيد التي تبنتها فرنسا، لتتوصل فيما بعد إلى نتيجة مفادها حتمية إنشاء شراكات الشراكة تحت غطاء فكرة العنا

بين الجماعات المحلية والقطاع العام أو الخاص بغية توليد شبكة في شكل عناقيد من المشاريع التنموية، 
ريع البحثية األمر الذي يدفع بها إلى تحقيق التنمية المستدامة من خالل حث المتعاملين على أهمية المشا

المنبثقة من المراكز والمؤسسات البحثية وهذا راجع إلى أهمية هذه األخيرة في الدفع بعجلة التنمية، األمر الذي 
جعلنا إلى ربط المؤسسات التعليمية البحثية بقرينتها الجماعات المحلية كمؤسسات قائمة تبحث عن حلول 

 وشراكة لتحقيق التنمية المستدامة.
  المستدامة المحلية التنمية تحقيق في أساسية كدعامة المحلية الجماعات بعنوان:"3زوينصادق  دراسة: 
"، التي دارت مجرياتها حول إبراز الدور الذي 2020-2002 الفترة خالل العثمانية وادي بلدية حالة دراسة

تلعبه الجماعات المحلية في الوصول إلى التنمية من مداخلها الثالث، بحيث يمكن لتلك الجماعات أن تنفذ 
سياسة الدولة التنموية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع ومختلف السبل التنموية، وللوقوف على واقعية ذلك 

لتتوصل إلى عدة نتائج أبرزها  2020إلى غاية  2002سنة من سنة  11ني يقدر بــ:أخذت الدراسة بعد زم
 البحث عن مشاريع واستثمارات  تنشئ الثروة. بأهمية الجماعات المحلية في تحقيق التنمية بصورة شاملة 

                                                           
. المجلة -االقتصادي -(. الجامعة الجزائرية بين االندماج واالنعزال مع محيطها االجتماعي2012. )بلخيريفاروق  1

 الجزائرية للحقوق زالعلوم السياسية )العدد: الثالث(.
(. تفعيل دور الجماعات المحلية في إطار الشراكة لتحقيق التنمية المحلية 2012لزهر العابد، و محمد دهان. ) 2

 )العدد األول(. 00 اقتصاد المال واألعمال ، المجلد . مجلة-سياسة العناقيد في التجربة الفرنسية نموذجا-امةالمستد
(. الجماعات المحلية كدعامة أساسية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة:دراسة حالة بلدية وادي 2020صادق زوين. ) 3

 )العدد: األول(. 02 تنمية للبحوث والدراسات ، المجلدوال . مجلة االدارة2020-2002العثمانية خالل الفترة 
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  دراسة)-والمعوقات الواقع -الجزائر في الصناعي بالقطاع الجامعة ربط بعنوان:"  1وسيلة دموش دراسة 
"، بحيث هدفت هذه الدراسة إلى تبيان مختلف اآلليات والوسائل التي تؤدي إلى ربط مؤسسات التعليم  (تحليلية

العالي والبحث العلمي من خالل مخرجاتها التعليمية والبحثية بالقطاع الصناعي بالجزائر كسبيل لتطوير هذه 
ة، لتتوصل الدراسة إلى تميز تلك العالقة  بالضعف كونها العالقة الثنائية المؤدية إلى تحقيق التنمية المستدام

ال تتعدى المستوى التقليدي، األمر الذي دفع بنا إلى إبراز أهمية هذه العالقة وكيفية تحقيقها انطالقا من 
المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في التعليم العالي الساعي إلى تنمية الجماعات المحلية كحقل من 

  دان ربط الجامعة بمحيطها االجتماعي واالقتصادي.حقول مي
 

 :األدبيات النظرية للمرجع الوطني لضمان الجودة وتنمية الجماعات المحلية -1
سنتطرق في هذه السطور اآلتية إلى مفهوم كل من المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية بمؤسسات 

ا، والمقصود بالميزانية وما تعلق بالتنمية على مستواه المحليةالجزائري، ومفهوم الجماعات  العاليالتعليم 
   .ومصادرها

 

 :األدبيات النظرية للمرجع الوطني لضمان الجودة في التعليم العالي الجزائري -1.1
من بين اإلصالحات التي مست قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري هو الخوض في غمار جودته، 
والتي عرفت أنها: "مقدرة مجموع خصائص وميزات المنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب، سوق العمل، 

الجودة في مخرجاتها انطالقا من المرجع ، من خالل ضمان 2والخارجية المنتفعة الداخليةالمجتمع وكافة الجهات 
من أجل نشر  2001الوطني لضمان الجودة الداخلية، بحيث تبلورت هذه الفكرة حين نظم المؤتمر الدولي سنة: 

 3فكرة جودة التعليم العالي والبدء بالمشروع الجديد، ليصاحب ذلك في نفس السنة إنشاء المجلس الوطني للتقييم
(CNE لتعرف مؤسسات ،) التعليم العالي ثالث آليات فيما يتعلق بضمان الجودة والتقييم بها في الفترة الممتدة بين

عن  162من شهر ماي في الواحد والثالثين منه صدر القرار الوزاري رقم:  2010، ففي سنة 2012و 2001
ن الجودة في مجال التعليم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي ينص على إنشاء "اللجنة الوطنية لتنفيذ ضما

وهي اآللية الثالثة بعد الثانية المسماة بـــ: "المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي  CIAQES العالي والبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي"، الذي سبقته آلية أولى ممثلة في:" اللجنة الوطنية لتقييم السير اإلداري البيداغوجي 

                                                           
)دراسة تحليلية(. مجلة الباحث -الواقع والمعوقات -في الجزائر الصناعي(. ربط الجامعة بالقطاع 2020وسيلة دموش. ) 1

 )العدد: الثاني(. 01االقتصادي، المجلد 

2
عرض للتجربة البريطانية -ان جودة التعليم العالي(. آليات ومداخل تطبيق نظام ضم2011يونس زين، و آخرون. ) 

ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الدولي: الجامعة واالنفتاح على المحيط الخارجي االنتظارات  -كنموذج رائد
 02ص  والرهانات.

جودة في البحث العلمي وفق معايير المرجعية الوطنية لضمان ال جودة(. تقييم 2012علي يوسفات، و سامية بدوي. ) 3
 620-662ص  )العدد: األول(. 00التعليم العالي الجززائري. مجلة البشائر االقتصادية ، المجلد 
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بتقديم الدعم  CIAQES حات في التعليم العالي في مجال الجودة حيث كلفت هذه اللجنة لتتوالى اإلصال1والعلمي
وتكوين مسئوليها   CAQوالمرافقة للجامعات الجزائرية ونشر ثقافة الجودة، مع العمل على تكوين "خاليا الجودة" 

الذي كلفت الوزارة بشأنه سنة ، وفق المرجع 2مع شمولية التقييم الذاتي حسب المعايير المعمول بها أو المعتمدة
ألول مرة بتكوين لجنة تعمل على إنشاء مرجع وطني له عالقة بضمان الجودة يحتوي على معايير  2012

في  261، ليتم بعدها تعديله بموجب القرار الوزاري رقم: 3ومقاييس بالتعاون مع مسؤولي ضمان الجودة
ه مؤسسات التعليم العالي الوسيلة التي تعتمد عليها في ليكون نظام ضمان الجودة الذي تعتبر  12/02/2016،4

مراجع والتي بدورها تنقسم ةتحقيق الحد األدنى من الجودة، والعمل أيضا على عملية التقييم الداخلي وفق حقول 
 .5عملياتللإلى جملة من المعايير واإلثباتات، بغية تحقيق أهداف الرقابة والمساءلة إضافة إلى التحسين المستمر 

 
 2016مكونات المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في التعليم العالي الطبعة األولى (: 61الجدول رقم )
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التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر. مجلة العلوم القانونية  بقطاع(. آليات ضمان الجودة 2011خالد عطوي. )  1

 066-061ص  والسياسية ، المجلد: التاسع )العدد: الثالث(.

2
( "التكوين عن بعد" بالمرجع الوطني لضمان الجودة 161(. تقييم جودة المعيار )ت2012ريم بن مصطفى، و آخرون. ) 

 10ص  )العدد: األول(. 00. مجلة نور للدراسات االقتصادية ، المجلد -في الجزائر*دراسة ميدانية جامعة أدرار

ييم جودة التكوين وفق المرجع الوطني الجديد لضمان الجودة الداخلية في (. تق2011واري منصوري، و الشيخ ساوس. )  3
 11جامعة أدرار. مجلة الباحث ، المجلد  2012/2011دراسة مقارنة بين سنتي -مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

 222ص  )العدد: األول(.

4
ث العلمي في الجزائر. مجلة العلوم القانونية التعليم العالي والبح بقطاع(. آليات ضمان الجودة 2011خالد عطوي. )  

 020ص  )العدد: الثالث(. 02د والسياسية ، المجل

5
(. تقييم جودة التكوين وفق المرجع الوطني الجديد لضمان الجودة الداخلية في 2011واري منصوري، و الشيخ ساوس. )  

 120ص  .، المرجع السابقمؤسسات التعليم العالي الجزائرية
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إن تحقيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي يجب أن يمر على المرجع الوطني لضمان الجودة في 
والنظر برؤية شاملة وكلية لكل من الميادين،  هالتعليم العالي والبحث العلمي، قصد الوقوف على مجمل مرتكزا ت

المراجع، والمعايير، واإلثباتات التي تعد بمثابة تحقيق االنسجام بين تلك  مختلفوتلك الحقول المنبثقة منه إلى 
العملية التعليمية، والبحثية، ومخرجاتها، بحيث تمثل مؤشرات وأدوات قياس األداء وفق جملة التقارير 

ادرة عن خاليا الجودة وغيرها بغية القيام بالتقييم الذاتي، وتحليل الوقائع الحالية، والتخطيط واإلحصاءات الص
 .1للمستقبل حتى نصل لألهداف المرجوة

 
 :األدبيات النظرية لتنمية الجماعات المحلية -1.2
خالل هذه السطور الموالية سيتم التطرق إلى مفهوم كل من الجماعات المحلية المنزوية تحتها الوالية،  من

والبلدية، مع التعريج على مفهوم التنمية الخاص بالجماعات المحلية، مع اإلشارة إلى الميزانية المحلية الخاصة 
 بالبلدية، والوالية.

 
 :مفهوم الجماعات المحلية -1.1.2

التطرق لمفهوم التنمية في الجماعات المحلية، البد من التعريج على مفهوم الجماعات المحلية التي عرفت قبل 
بأن  1226من الدستور الجزائري لسنة  10حسب المشرع الجزائري على أنها:" الجماعات المحلية في المادة 
ة القاعدية، وبالرغم من أن المشرع الجزائري لم الجماعات اإلقليمية للدولة هي الوالية، البلدية هي الجماعة اإلقليمي

، بحيث قسمت الجماعات المحلية من جهة 2يشر إلى مصطلح الجماعات المحلية بل سماها الجماعات اإلقليمية"
إلى الوالية التي تعتبر جماعة عمومية تنشأ بواسطة قانون يسير أمور الوالية بفضل هيئتين األولى تتمثل في 

لوالئي واألخرى الهيئة التنفيذية، لتكون الوالية تحت الرقابة اإلدارية، والبلدية من جهة أخرى التي المجلس الشعبي ا
 تسير من قبل المجلس الشعبي البلدي والمجلس التنفيذي المشكل من رئيس المجلس الشعبي

البلدية من المبادئ األساسية لقانون  01/02/00/02، كما ظهر أيضا في المواد: 3والنواب اآلخرون 
الذي يعتبر البلدية القاعدة اإلقليمية الالمركزية الممارس على مستواها  2011جوان  22المؤرخ في:  10-11رقم:

المواطنة، مع اعتبارها شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة، تمارس كل ما هو منوط بها من صالحيات في 
جود اإليرادات المالية الكفيلة باألعباء التي وجب حدود القانون الذي سطر لها، باإلضافة إلى تأكدها من و 

تغطيتها خالل السنة، مع مرافقة الدولة لها في توفير الالزم من الموارد المالية، قصد التكفل بمهامها بصورة 
                                                           

1
(. تقييم ضمان جودة التعليم العالي في الجامعات الجزائرية من وجهة نظر أعضاء 2021نوال فرحون، و ربيع قرين. )  

هيئة التدريس دراسة ميدانية بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة جيجل. مجلة دراسات اقتصادية، 
 210ص  (.02)العدد:  12المجلد: 

2
(. أهمية المشاركة الشعبية في تفعيل أداء الجماعات المحلية وتجسيد 2020عبد الالوي، و أمال بوبكر. )  عبد السالم 

 21ص  (.02)العدد:  10، المجلد:  -جامعة المسيلة-التنمية في الجزائر. مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي 

3
 revue d'economie et deة المحلية. (. مكانة الجماعات المحلية في تحقيق التنمي2010خيضر خنفري. ) 

statistique appliquée  121-126ص  )العدد: األول(. 02، المجلد 
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من الدستور ومعرفة  16و 10دائمة، لتعرف أيضا بأنها:" )البلدية والوالية( تابعين في إطار أحكام المادتين 
بحيث هما الوسيلتان للتنظيم المحلي ومشاركة  1220أفريل  02المؤرخين في  20/02و 20/01ونين بالقان

المواطن في إدارة شؤونه عبر المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، فالجماعات المحلية هي عبارة عن منطقة 
وتضم مجموعة سكانية معينة جغرافية، حيث يقسم إقليم الدولة إلى وحدات جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية 

 .1وتنتخب من يقوم بتسيير شؤونها المحلية في شكل مجلس منتخب"
 
 :مفهوم التنمية المحلية المستدامة -1.2.2

ترتبط بالجماعات المحلية مشكلة التنمية، وتغطية النفقات المصاحبة لها، وأهم الموارد التي من الممكن 
بمشاركة شعبية، قصد تحقيق مستوى معيشي جيد، األمر الذي دفع بنا إلى تحصيلها، واستغاللها أحسن استغالل 

التطرق للتنمية المحلية المستدامة، وتعريفها بأنها: "تلك العملية التي يشترك فيها كل الناس في المحليات والذين 
اد يتسم بالمرونة يأتون من كل القطاعات ويعملون سويا لتحفيز النشاط االقتصادي المحلي والذي ينتج عنه اقتص

واالستدامة وهي عملية تهدف إلى تكوين الوظائف الجديدة وتحسين نوعية الحياة للفرد والمجتمع بما فيها الفقراء 
 .2والمهمشين مع المحافظة على البيئة"

 
 دبيات النظرية للميزانية المحلية:مفهوم األ -1.3.2

تنتظر الجماعات المحلية مهام تتعلق بالتنمية من مداخلها الثالث التي تحتاج إلى إيرادات تغطي بها تلك 
  10-11النفقات المصاحبة لها،  تبني على أساسها الميزانية المحلية، التي ورد مفهومها في قانون البلدية رقم 

دارة يسمح بسير منه بأنها:" جدول تقديرات اإليرادات والنفقات ا 126المادة  لسنوية للبلدية وهي عقد ترخيص وا 
المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم"، أما 

أنه :" يتم إعداد الميزانية قبل بدء السنة المالية ويتم تعديل  10-11من نفس قانون البلدية  122في المادة 
نفقات واإليرادات خالل السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية"، أما ما ورد ال

إن ميزانية البلدية لها جزئين أولهما متعلق بالتسيير والثاني له  10-11من نفس قانون البلدية  122في المادة 
فيفري  21المؤرخ في  02-12اني من قانون الوالية العدد:صلة بالتجهيز، واالستثمار، أما ما ورد في الفصل الث

منه أن ميزانية الوالية هي:" جدول تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية الخاصة بالوالية،  102في المادة  2012
دارة يسمح بسير مصالح الوالية وتنفيذ برامجها للتجهيز واالستثمار".   وكما هي عقد ترخيص وا 

 
 
 

                                                           
1
(. ماهية الجماعات المحلية والتنمية المحلية المستدامة. مجلة االدارة والتنمية للبحوث 2012عبد الحق فيدمة. ) 

 120ص  )العدد: األول(. 01والدراسات ، المجلد 

2
 revue algerienne de(. الجماعات المحلية بين االكراات البنيوية وشروط التنمية المستدامة. 2012. )علي بودالل 

finances publiques  10ص  )العدد األول(. 02، المجلد 
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 : أهم الموارد المالية لميزانية البلدية والوالية (62) الجدول رقم
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 الموارد المالية لميزانية البلدية
 التخصيصات، .1
 ناتج الجباية والرسوم، .2
 اإلعانات وناتج الهبات والوصايا، .3
 مداخيل ممتلكاتها، .4
 مداخيل أمالك الوالية، .5
 القروض، .0
ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها  .7

 الوالية،
جزء من ناتج حق االمتياز للفضاءات  .8

العمومية بما فيها الفضاءات االشهارية 
 التابعة لألمالك الخاصة للدولة،

 مختلف الخدمات. الناتج المحصل مقابل .9

 حصيلة الجباية، .1
 مداخيل ممتلكاتها، .2
 مداخيل أمالك البلدية، .0
 اإلعانات والمخصصات، .2
 نتائج الهبات والوصايا، .0
 القروض، .6
نتائج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها  .2

 البلدية،
ناتج حق االمتياز للفضاءات العمومية بما  .1

 فيها الفضاءات االشهارية،
 

 مختلف الخدمات.الناتج المحصل مقابل  .2
 

 21منه المؤرخ في  101، مالية الوالية، المادة:02-12: من إعداد الباحثين باالعتماد على: قانون الوالية رقم: المصدر
 .2011جوان  22منه المؤرخ في  120، مالية البلدية، المادة 10-11، وقانون البلدية رقم: 2012فيفري 

 
األداة األساسية التي تصور لنا إيراداتها، وكيفية صرفها في شكل نفقات تتعلق تمثل ميزانية الجماعات المحلية 

بقسم التسيير، وقسم التجهيز أو االستثمار، المكونة من أبواب لها عناوين خاصة بها، لها صلة بكل قسم من 
يزانية تتكون من الميزانية أقسام تلك الميزانية، وكل واحد من تلك األقسام يجزأ إلى مواد لها رقم محدد، لهذا نجد الم

 .1األولية، الميزانية اإلضافية، الحساب اإلداري

 
لمشاركة في تنمية الجماعات المحلية عبر ميدان عالقة الجامعة بمحيطها االقتصادي ا -2

  :واالجتماعي
ينطوي تحت المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري عدة ميادين 
مختلفة، من بينها ميدان عالقة الجامعة بمحيطها االقتصادي واالجتماعي، الذي بدوره ينقسم إلى حقول، ومعايير، 

ثباتات، ولعل من بينها نجد حقل مستوصي بمشاركة الجامعة  في تنمية الجماعات المحلية، بمعية العالقة مع وا 
الشركات، وأيضا البحث والتطوير، باإلضافة إلى التكوين والمتابعة، األمر الذي يجعلها تُفيد وتستفيد من محيطها، 

 وتصب في تنمية الجماعات المحلية، من خالل تلك العوائد المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة.
                                                           

1
(. ميزانية الجماعات المحلية بين االستقاللية والرقابة. المجلة 2021محمد لعيرج، و محمد الهادي بن السيحمو. ) 

 110ص  )العدد:األول(. 00يقية للدراسات القانونية والسياسية ، المجلد االفر 



                                                                                 
 محمد زبير، محمد فرحي

  414             خمرب الصناعة، التطوير التنظميي للمؤسسات والإبداع  

 6الميدان  –الوطني لضمان الجودة في التعليم العالي الجزائري في تنمية الجماعات المحلية من منظور المرجع  المشاركة

 : 1اللوذلك من خ
 تحصيل منابع تمويلية أخرى، تساعد في تجهيز وتطوير إمكانيات الجامعة في مخابر البحث، -
الطلبة مهارات، وخبرات جديدة، عبر تربصات ميدانية، تتيحها لهم تلك المؤسسات المتواجدة  اكتساب -

 بالمحيط االقتصادي واالجتماعي، على اختالف طبيعة نشاطها، وتخصص طالب التربص،
تغذية المجتمع والمؤسسات على اختالف أنشطتها، بالبحوث العلمية التي جسدت من خالل مشاكلها  -

 والعقبات، التي تحول دون تحقيق أهدافها، خاصة فيما تعلق بجودة مخرجاتها،
تمكين الموظفين والعمال من المحيط االقتصادي واالجتماعي، من اكتساب معارف ومهارات جديدة، من  -

 هم مرة أخرى باألكاديميين، وتحويل تلك المعارف إلى ميدان العمل،خالل احتكاك
 تقليص الفجوة الحاصلة بين مناهج التعليم واحتياجات مؤسسات المحيط االقتصادي، البيئي، واالجتماعي، -
 زيادة مكاسب الوعاء التكنولوجي والمعرفي عبر حل مشاكل المحيط االقتصادي، البيئي، واالجتماعي، -
 ، والرافع لمستوى الصادرات.   دوتيرة المردود والعائد االقتصادي، المخفض لفاتورة االستيرا الزيادة من -

كما نجد أن من بين أهم تلك اإليرادات والعوائد المحصلة من قبل الجماعات المحلية حسب ما هو وارد في 
لقة بالخدمات التي تؤديها، ( أعاله: الجباية والضرائب، مداخيل ممتلكاتها، والنواتج المتع02الجدول رقم )

 باإلضافة إلى عوائد حقوق االمتياز للفضاءات العمومية، من بينها الفضاءات االشهارية على اختالف أنواعها..
الخ، األمر الذي يستدعي منها استغالل تلك الموارد المادية، والبشرية المتاحة، وذلك لن يتأتى إال بتوافر مهارات 

مكانيات معرفية، علمي  ة وأخالقية لدى فريق العمل القائم عليها.وا 
األمر الذي يدفع إلى ربط جسور المعرفة األكاديمية بنظيرتها التطبيقية، عبر تحويل تلك األفكار اإلبداعية إلى 
أرض الواقع مرورا بحاضنات األعمال على اختالف أصنافها وطبيعتها، وتنشيط العمل البحثي من جهة، الجهات 

املة للحقائب التمويلية )الجهات المختصة في التمويل( من جهة أخرى، بغية تجسيد تلك األفكار المستثمرة، والح
  .2واقعيا، وجعلها في منأى عن المنافسة، واكتساب التميز بين نظيراتها، بفضل اإلبداع واالبتكار

 
 :المشاركة في تنمية الجماعات المحلية -2.1

تلبي ذلك الطلب المحلي متوافقة مع االحتياجات المحلية، ليحتوي هذا يقصد به تقديم الجامعة عروضا تكوينية 
ثباتات تقيس مدى تحقيق هذه 1الحقل )ع ( أربعة مراجع لها صلة بذات موضوع الحقل تنقسم إلى معايير وا 

 :   1بحيث يتعلق األمر بـ 3المراجع والحقل التابعة له
                                                           

1
(. الشراكة بين الجامعات والمؤسسات المنتجة زكيزة لضمان جودة التعليم العالي 2020رفيقة حروش، و حميدة خالدي. ) 

نموذجا. المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية  -1جامعة فرحات عباس سطيف-في الجزائر المزرعة التجريبية 
 112-110ص  )العدد: األول(. 01واالنسانية ، المجلد 

2
(. دور البحث العلمي في ربط الجامعة بمحيطها االقتصادي من خالل المرافقة التكنولوجية 2011يدة بوسعدة. )سع 

 101و 102ص  )العدد: الثاني(. 01لالفكار المبدعة. مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية ، المجلد 

3
. المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في (CIAQES) اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي 

 00ص  مؤسسات التعليم العالي.
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 قليمية،تقديم عروض تكوين تتوافق والسياسة واالحتياجات اإل -
 وجود مهنيين لديهم إطار زمني كفيل بتأطير أشغال التخرج من المذكرات في جميع األطوار، -
 هناك عالقة تربط بين الجامعة ومحيطها االقتصادي واالجتماعي من حيث بناء مكونات التكوين، -
 تشغيل نسبة من الطلبة األوائل من قبل الشركاء جراء التكوين المناسب الحتياجاتهم، -
 مشاركة الجامعة في صالونات التوظيف قصد تحفيز منتجها المكون على النمط الجيد. -

 :  2وأيضا
تقوم الجامعة بتحسين أنشطتها التكوينية بغية تحقيق التقارب بينها وبين محيطها االقتصادي واالجتماعي  -

 على المستوى المحلي واإلقليمي،
 وموظفي المؤسسات المحلية، وضع عروض تكوينية متخصصة لفائدة عاملي -
يجب على المؤسسة الجامعية أن تنخرط وتشارك في تحديد مشاكل التنمية وحلها على المستوى اإلقليمي  -

 والمحلي،
 إقامة على مستوى المؤسسة الجامعية ملتقيات وتظاهرات علمية تعالج إشكاالت التنمية المحلية. -
 
 :المشاركة العالقة مع الشركات -2.2

وجب على الشركاء استقطاب أحسن الكفاءات التي تنجر عن عروض التكوين بالجامعة التي تكسبها ميزة 
تنافسية تعود عليها بالنفع المادي والمعنوي ومن ثم استفادة الجماعات المحلية منها سواء بطريقة مباشرة أو غير 

 :3مباشرة، ذلك من خالل
 ؤسسات على اختالفها،تقديم عروض تكوينية تستجيب الحتياجات الم -
 يراعى في العروض التكوينية بالجامعة خصوصيات المنطقة التابعة لها المؤسسات، -
 تخصيص عروض تكوينية تتعلق بالترقية والتحسين في المستوى، -
 بناء العروض التكوينية على أساس الطلب المتأتي من المؤسسات وبطاقة البيانات. -

 
 

                                                                                                                                                                                     
1
(. جودة العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي وفق خاليا ضمان 2011أمحمد بن الدين، والهواري منصوري. ) 

 revue des politiques. -دراسة تحليلية بجامعة أدرار-الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية
economiques  222-220ص  )العدد: األول(. 06، المجلد 

2
(. المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية CIAQES( .)2016) اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي 

 02ص  في مؤسسات التعليم العالي.

3
(. المرجع الوطني لضمان جودة التعليم العالي في الجزائر كنموذج مقترح 2012محمد سمير بن عياد، و آخرون. ) 

لتفعيل دور الجامعة في تنمية المحيط االجتماعي واالقتصادي. مجلة الحوكمة، المسئولية االجتماعية والتنمية 
 101ص  )العدد: الثاني(. 01المستدامة ، المجلد 
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 : 1وأيضا
التعليم العالي هيئات تجيز للمتربص والمتعلم بتجسيد تربصات على مستوى إنشاء على مستوى مؤسسات 

المؤسسات الموجودة في محيطها قصد القيام بتقارير ودراسة حالة تفيد نتائجها بحثه )مذكرته(، مع احتكاك ذلك 
 المتربص بالمؤسسة وتطوير مكتسباته ومهاراته ميدانيا، ذلك من خالل:

 ربصات التطبيقية التي تكسبهم مهارات جديدة ومطابقة مكتسباتهم النظرية،إقامة الطلبة إجباريا للت -
وضع آليات تتعلق بتوجيه المتربصين نحو المؤسسات المحلية واإلقليمية، من خالل اتفاقيات تربط بينها  -

 وبين تلك المؤسسات قصد تسهيل هذه العملية،
 ربص كإشارة تحفيزية لهم.تقوم المؤسسة الجامعية بتغطية تكاليف المتربصين بعد الت -

 
 :المشاركة العالقة البحث والتطوير -23.

يفسر هذا الحقل عبر مراجعه بإقامة عالقات عن طريق اتفاقيات مع المؤسسات، ومساهمة المؤسسة الجامعية 
 بأبحاثها وتطويرها بغية استفادة تلك المؤسسات المحيطة عبر االتفاقيات ومن ثم تحسين مخرجاتها التي تعود

 :3 2بالنفع عليها من جهة والجماعات المحلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ذلك من خالل
تقوم الجامعة بوضع خطة تتبع من خاللها سير وتنفيذ االتفاقيات مع المؤسسات المحيطة بها، قصد  -

 التقييم، من خالل هيكل ينسق بينها وبين المؤسسات المتفق معها،
ات الصناعية وغيرها، من خالل ميزاتها التنافسية المتأتية من اإلبداع بعث القدر التنافسي للمؤسس -

 واالبتكار،  
تعمل الجامعة على توفير المناخ المناسب لإلثراء العلمي والبحثي الذي له عالقة باحتياجات ومتطلبات  -

مقابل حجم المؤسسات المتفق معها، قصد الزيادة في تعداد الباحثين ومخرجاتهم العلمية، وزيادة في ال
 االستثمار،

تشجع الجامعة تلك الملتقيات، وغيرها من التظاهرات العلمية مع مؤسسات محيطها االجتماعي  -
 واالقتصادي قصد طرح إشكاالتها ومحاولة تقديم الحلول والتوصيات الخاصة بها،

برامج البحث تقوم الجامعة بتنظيم لقاءات مع شركائها في المحيط االقتصادي واالجتماعي قصد وضع  -
والتطوير، مع نشر كل ما تعلق بالمخرجات البحثية باستخدام الطرق المتاحة والمناسبة الكالسيكية منها 

 وشبكات المعلومات الوطنية منها والدولية الرقمية.

                                                           
1
(. المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية CIAQES( .)2016) لوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالياللجنة ا 

 00ص  في مؤسسات التعليم العالي.

2
(. جودة العالقة مع المحيط االجتماعي واالقتصادي وفق خاليا ضمان 2011أمحمد بن الدين، والهواري منصوري. ) 

 revue des politiques. -دراسة تحليلية بجامعة أدرار-التعليم العالي الجزائرية الجودة الداخلية في مؤسسات
economiques  226-220ص  )العدد: األول(. 06، المجلد 

3
(. دور الجامعة الجزائرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في ضوء تجارب 2021عبد النور ناجي، و راندة حمايزية. ) 

 121-120ص  )العدد: األول(. 06ة الجزائرية لألمن االنساني ، المجلد دولية رائدة. المجل
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 : 1وأيضا
 مشاركة الجامعة في برامج اإلنتاج والبحث العلمي على اختالفه وطنيا ودوليا، -
المنتسبين إلى الجامعة في اإلنتاج والبحث العلمي بغية تقديم اإلضافة العلمية  وجوب مساهمة الباحثين -

 وتكوين ذاتهم جراء هذه العملية البحثية،
  تفيد الجامعة المؤسسات المحيطة بها ببحوثها العلمية وخبرتها في تحقيق ذلك. -

 
 :التكوين والمتابعة -24.

لخطة تكوينية مبنية على احتياجات المستفيدين الخارجيين ينص هذا الحقل عبر مراجعه، امتالك الجامعة 
ولعل من بين هؤالء المستفيدين نجد الجماعات المحلية، بحيث تساهم الجامعة في إنشاء وتطوير حاضنات أعمال 
منها حاضنات تكنولوجية تعمل على تجسيد مشاريع بها، باإلضافة إلى وجود هيئات أخرى تدعمها وترافقها، كي 

 :3 2تقدم ما عليها واقعيا، لتستفيد منها الجماعات المحلية بصورة مباشرة وغير مباشرة، ذلك من خاللتؤهل و 
نشاء المؤسسات،  - تمتلك الجامعة برامج تكوينية تحمل في طياتها مواد تعليمية لها صلة بالمقاوالتية وا 

 ومناهج تعليمية، وبحثية لها صلة باالحتياجات المحلية والدولية،
الجامعة بتقديم عروض تكوينية لمؤسسات محيطها االجتماعي واالقتصادي حسب الطلب، خاصة  تقوم -

 أولئك الموظفين والعمال المكونين سابقا، قصد إكسابهم مهارات ومعارف جديدة، تمكنهم من تطوير ذاتهم، 
الهيئات نجد تجسيد مشاريع، مثل تلك  قصدوضعت الجامعة اتفاقيات مع هيئات المرافقة وتقديم الدعم  -

 سابقا، وغيرهما، دار المقاوالتية، حاضنات األعمال،...، وهلم جر. ANSEJحاليا و ANADE الـ:  

 : 4وأيضا
 توجد في الجامعة طرق تقييمية مبنية على مشاريع تجسيد شركات بدل مذكرات التخرج، -
المخابر، والمشاريع إقامة برامج للبحث العلمي مستوحى من البرنامج الوطني للبحث، من حيث تعداد  -

 البحثية التي تدخل مخرجاتها العلمية ضمن برامج البحث الوطنية.
                                                           

1
(. المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية CIAQES( .)2016) اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي 

 02ص  في مؤسسات التعليم العالي.

2
لضمان جودة التعليم العالي في الجزائر كنموذج مقترح (. المرجع الوطني 2012محمد سمير بن عياد، و آخرون. ) 

لتفعيل دور الجامعة في تنمية المحيط االجتماعي واالقتصادي. مجلة الحوكمة، المسئولية االجتماعية والتنمية 
 100-102ص  المستدامة ، المجلد: األول )العدد: الثاني(.

3
معايير ميدان العالقة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي (. أهمية تطبيق 2021صليحة رقاد، و ياسين لعكيكزة. ) 

( في تحسين جودة خدمات مؤسسة التعليم العالي الجزائرية:دراسة تحليلية rnaqesللمرجعية الوطنية لضمان الجودة )
 (.01)العدد  08على نتائج تقرير التقييم الذاتي والخارجي. مجلة أبحاث ودراسات التنمية ، المجلد  1لجامعة سطيف

 00ص 

4
(. المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية CIAQES( .)2016) اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي 

 01ص  في مؤسسات التعليم العالي.
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 :خاتمة -3
انطالقا مما ورد وجاء في المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية، وعلى ضوء ما تم تقديمه في أصل عالقة 

وتنميتها في جانبها النظري، الجامعة بمحيطها االجتماعي واالقتصادي، خاصة ما تعلق بالجماعات المحلية 
 وأيضا ما جاء في الدراسات التي تناولت هذا الموضوع  توصلنا إلى اآلتي:

ضرورة انفتاح، وربط الجامعة بمحيطها االجتماعي واالقتصادي، قصد ضمان وتحسين مستوى جودة  -
 مخرجات العملية التعليمية والبحثية باستمرار، واستفادة مؤسسات ذلك المحيط منها،

اهتمام كبير من طرف الباحثين حيال ربط الجامعة بمحيطها، والنظر في سبل التقارب بينهما، مع تحسين  -
 مستوى جودة مخرجاتهما واالستفادة منها كل فيما يخصه،

اإلقرار بدور ومشاركة الجامعة في تنمية الجماعات المحلية من منظور المرجع الوطني لضمان الجودة  -
 زائرية بصورة مباشرة وغير مباشرة،الداخلية بالجامعة الج

تقدم الجامعة لمحيطها االجتماعي واالقتصادي حلول تكوينية مختلفة لموردها البشري، وبحوث علمية تحد  -
 من مشاكلها وتكسبها ميزات تنافسية،

أهم الموارد المالية للجماعات المحلية تعتمد على التحصيل الضريبي، والمخصصات، باإلضافة نواتج  -
لكات الخاصة بها، والعائدات االشهارية...الخ، األمر الذي يستدعي وجود عدد كبير من المؤسسات الممت

 الصغيرة والمتوسطة بها،
االستغالل األمثل للموارد المتاحة لدى الجماعات المحلية، خاصة منها المورد البشري الصانع للفوارق في  -

 القيم المادية والمعنوية،
األفكار اإلبداعية إلى مشاريع أصيلة تمر عبر حاضنات األعمال، وبمساعدة  تساعد الجامعة على تحويل -

 دار المقاوالتية، ومرافقة هيئات الدعم والتمويل.  

بناء على ما جاءت به الدراسات ذات الصلة، وعلى ضوء محتوى المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية 
 على تقريب الجامعة بمحيطها االقتصادي واالجتماعي نقترح اآلتي: بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية، الناص

يجب تحسين مستوى جودة مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي حتى يستفيد منها المحيط االقتصادي  -
 .واالجتماعي واقعيا، ومن ثم زيادة الثقة بها

هم منابر النجاح خاصة المنافذ التمويلية، االهتمام أكثر بمشاريع الخريجين ذات األفكار اإلبداعية، وتسهيل ل -
 التسويقية، العقارية،...الخ،

تفعيل العالقة الترابطية التكاملية بين الجامعة والجماعات المحلية مع وضع خاليا متابعة، ومراقبة تطور  -
 ،22، وع 12احتياجات الجماعات المحلية مثلما جاء به المرجع ع 

نشاء الشركات واألعمال الحرة،الناص على ت 102تفعيل المعيار ع  -  ملك المؤسسة الجامعية لبرامج تكوين، وا 
الناص على إقامة برامج البحث والتطوير لصالح مؤسسات المحيط االجتماعي  120تفعيل المعيار ع  -

 واالقتصادي خاصة جهاز متابعة تكنولوجية المكلف بالشراكة العلمية،
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على متابعة المؤسسة الجامعية لمنتجها العلمي والبحثي، حتى يتسنى لها  الناص 002تفعيل المعيار ع  -
 ضمان، وتحسين جودة مخرجاتها على اختالفها وباستمرار.

الذي ينص على تلبية االحتياجات المحلية نظير ذلك التكوين المتواصل من قبل  01تفعيل المرجع: ع  -
 الجامعة،

، 21المحلية عبر حلول تشارك بها، من منطلق المرجع:ع للجامعة دور في حل مشاكل والبعث بالتنمية -
 ،121خاصة ما تعلق بالمعيار ع 

حل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي وما يقابله في سوق الشغل، عبر تفعيل  -
 .221، ع 211، خاصة تفعيل ما جاء به المعيارين ع 12، ع 11المرجع ع 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلقليمية في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية المحلية الجماعات تسيير واقع
The impact of Practicing the Principales of Good Governorate in Developing Local 

Governance. A Case Study of the Municipality of Khemis Miliana the years  
 

 
  عبدالقادر سونة

 aek_souna@yahoo.frجامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة )الجزائر(، 
 
 
 

  :ملخص

شجع على بروز الجماعات جتماعيا خاصة في الفترة المعاصرة، اقتصاديا وا، إن تعقد مهام ودور الدولة سياسيا
حيث تعتبر وسيط بين السلطة والقاعدة ، في تسيير الشؤون المحلية العبءتعمل على تخفيف  المحلية كهيئات

حيث بالرغم من الجهود المبذولة للرفع من ، تتشكل الجماعات المحلية في الجزائر أساسا من البلدية والوالية. الشعبية
، عوامل منها المالية درجة مساهمة هذه األخيرة في التنمية المحلية إال أنها مازالت تعرف تراجعا رهيبا نظرا لعدة

 . السياسية واالقتصادية
 ، الجزائر. التنمية المحلية، الجماعات اإلقليميةالكلمات المفتاحية: 

 JEL : H70, H79تصنيف 

 

Abstract:  
The complexity of the tasks and the role of the state politically, economically and socially, 

especially in the contemporary period, encouraged the emergence of local communities as 
bodies working to reduce the burden in the conduct of local affairs, as they are considered a 
mediator between the authority and the popular base. Local communities in Algeria are mainly 
composed of the municipality and the Wilaya, where despite the efforts made to raise the 
degree of the latter's contribution to local development, it still knows a terrible decline due to 
several factors, including financial, political and economic.  
Key words : Regional Communities, Local Development, Algeria.  
Jel Classification Codes: H70, H79 
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 :تمهيد

لبث وأن بدأت  لكن ما، مركزيا قائما على أساس التخطيط المركزي الجزائر بعد االستقالل نظاما انتهجت
. ال مركزي فظهرت بوادر السعي لتحقيق التنمية والتي ال يمكن أن تكون إال من خالل انتهاج نظام، عيوبه تتراكم

لما كانت الالمركزية تستدعي نقل جزء من صالحيات السلطة المركزية لصالح أشخاص إدارية أخرى فإنها تتجسد 
حيث ، المركزية تملك اتخاذ القرار وتتمتع باالستقاللية اتجاه السلطة المركزية السلطة غيربإنشاء سلطات أخرى 

عتبر صورة من صور التسيير الذاتي ووسيلة فعالة إلشراك أفراد تتمثل هذه السلطات في الجماعات المحلية التي ت
الشعب المنتخبين في ممارسة السلطة وتسيير شؤونهم المحلية بأنفسهم وهي ميزة من ميزات الديمقراطية في نظام 

 . الحكم
ت التنمية احتلت التنمية مركزا هاما في الدراسات االقتصادية حيث تسعى مختلف دول العالم إلى زيادة معدال

 . )التنمية المحلية( باعتبارها األكثر احتكاكا مع أفراد المجتمع من خالل إشراك الجماعات المحلية
الجماعات المحلية في الجزائر في تحقيق التنمية  تسيير ما هو واقع التالية: اإلشكاليةوعليه يمكن طرح 

 المحلية؟
للجماعات المحلية وفقا لما جاء في النصوص  المفاهيمياإلطار حيث نهدف من خالل هذا البحث إلى تحديد 

، أهم التحديات والعوائق التي تواجه التنمية المحلية في الجزائر إلى محاولة إبراز إضافة، التشريعية الجزائرية
المفاهيم الخاصة بهذا الموضوع و  مستخدمين المنهج الوصفي التحليلي من خالل التطرق إلى النصوص القانونية

 المحاور التالية : وفق
 ،المحلية في الجزائر الجماعات: ماهية المحور األول
 ،المحلية التنمية: ماهية المحور الثاني
  .التنموية للجماعات المحلية في الجزائر في ظل الموارد المتاحة والتطلعات: العراقيل المحور الثالث

 
 :ماهية الجماعات المحلية -1
أي أنها تابعة لها بالرغم من كونها صورة من صور ، المحلية جزء ال يتجزأ من الدولة الجماعاتتعتبر 
إذ تعتبر أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري الذي يعني توزيع الوظيفة اإلدارية بين السلطات ، اإلدارية الالمركزية

ابة هذه السلطات على المستوى المركزية في الدولة والهيئات اإلدارية المنتخبة التي تمارس مهامها تحت رق
 . المحلي

 16تتشكل الجماعات اإلقليمية في الجزائر أساسا من هيئتين هما: البلدية والوالية وهذا ما نصت عليه المادة 
  .2016من دستور 
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 :البلدية -1.1
ولها اسم ، واالستقالل الماليتتمتع بالشخصية المعنوية ، تعتبر البلدية الخلية األساسية والقاعدية لتنظيم الدولة

اإلقليمية  وذلك من خالل فكرة الالمركزية، والبلدية هي المدرسة التي ترسخ الديمقراطية، ومقر تنشأ بموجب القانون
وكذلك من خالل مشاركة المواطنين في تسيير ، التي هي تفويض لبعض الصالحيات على المستوى المحلي

 .شؤونهم المحلية
في مادته التاسعة  1260ء من أول دستور سنة اابتد، الدساتير الجزائرية اإلشارة للبلدية لقد تضمنت مختلف 

دستور سنة ، و في مادته الخامسة عشر 1212ودستور ، في مادته السادسة والثالثين 1226وكذلك دستور 
 . في مادته السادسة عشر 2016وأخيرا دستور سنة ، في المادة الخامسة عشر 1226

الذي كان من بين أسباب صدور هذا األمر عجز النصوص ، أول قانون ينظم البلدية62/221 ريعتبر األم
بحيث عرف البلدية ، القانونية الموروثة عن االستعمار الفرنسي لالستجابة للخصوصيات المحلية للمجتمع الجزائر

يعتبر القانون ، و لثقافية األساسية"االقتصادية واالجتماعية واو  اإلداريةو  على أنها: "الجماعة اإلقليمية السياسية
فحسب ما ورد في هذا القانون فإن البلدية هي " الجماعة اإلقليمية القاعدية ، آخر قانون ينظم البلدية 11-102

اسم يديرها مجلس و  لها مقر، تحدث بموجب القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، للدولة
 .تنفيذية"منتخب وهيئة 

 
 هيئتا البلدية: -1.1.1

فإن هيئتا البلدية هما المجلس الشعبي البلدي ، المشار اليه اعاله 10-11 البلدية قانونمن  10حسب المادة 
 . ورئيس المجلس الشعبي البلدي

 :-الشعبي البلدي المجلس-التداوليةالهيئة  - أ
، والهيئة السيادية للبلدية، احتياجات السكانيعتبر المجلس الشعبي البلدي الجهاز المنتخب الذي يعبر عن 

عضوا  00إلى  02يتكون من  ،ألنه يمثل قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية
كل دورة  ( وال تتعدى02يجتمع المجلس البلدي في دورة عادية كل شهرين )، و للبلديةحسب التعداد السكاني 

أو ، ( األعضاء2/0من رئيسه أو ثلثي ) استثنائية وذلك بطلب كن أن يعقد المجلس دوراتويم، ( أيام0خمسة )
 . بطلب من الوالي

-11 من قانون البلدية 00و 01من أجل تمكين المجلس من أداء مهامه على أحسن ما يرام أجازت المادة 
 . أخرى خاصةو  أن يشكل من بين األعضاء لجانا دائمة 10

 الدائمة في: اللجانوتنحصر 
 . واالستثمار والماليةلجنة االقتصاد  -

                                                           
 .112-20، ص ص 6ر عدد  ، المتضمن قانون البلدية، ج.1262جانفي  11المؤرخ في  22-62األمر رقم  1
 .21-2، ص ص 02ر عدد  ، المتضمن قانون البلدية، ، ج.2011جوان 22المؤرخ في  10-11القانون رقم  2
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 . الصحة والنظافة وحماية البيئة -
 . والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية اإلقليملجنة تهيئة  -
 . االجتماعية والرياضية والشبابو  الثقافيةلجنة الشؤون  -

 يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 10-11 قانون البلدية تضمنها، كثيرة صالحياتللمجلس 
القيام بكـل مبـادرة أو عمـل مـن شـانه أن يطـور األنشـطة االقتصـادية المسـطرة فـي  في المجال االقتصادي: -

كمــا أجــاز القــانون للبلديــة إنشــاء هيئــات عموميــة ، وكــذا تشــجيع المتعــاملين االقتصــاديين، البــرامج التنمويــة
قرار الصفقات الخاصة بالبلدية والموافقة، تتمتع بالشخصية المعنوية  .  على قبول الهبات والتبرعات وا 

، متابعـة األنشـطة االجتماعيـة والثقافيـة مثـل التكفـل بالفئـات االجتماعيـة المحرومـة في المجال االجتماعي: -
 واالهتمام بنشاط التعمير والهياكل األساسية والتجهيز ونشـاط التعلـيم األساسـي ومـا، ومد يد المساعدة إليها

 ......  ونشاط األجهزة االجتماعية وقطاع السكن ونشاط الصحة والنظافة، قبل المدرسي
وكــذا ، جــوان 10واإلضــافية قبــل ، أكتــوبر 01التصــويت علــى الميزانيــة األوليــة قبــل  فــي المجــال المــالي: -

 .  المصادقة على االعتمادات المالية
وكـذا رسـم ، لمجلـس بوضـع مخطـط تنمـوي للبلديـة: يتكفـل افي مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز -

والســـهر علـــى حمايـــة المـــوارد ، وحمايـــة التـــراث والمحافظـــة علـــى النظافـــة العموميـــة، النســـيج العمرانـــي لهـــا
 .  المائية

 :-رئيس المجلس الشعبي البلدي – التنفيذيةالهيئة  - ب
وفيما ، بصفته كسلطة تنفيذية للبلديةفهو الشخصية البارزة ، يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي أعلى سلطة

على أن " 101-21المحدثة بموجب األمر رقم  مكرر من قانون البلدية 62فقد نصت المادة ، يخص عضويته
( أيام التي 0يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب األكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خالل الخمسة )

من قانون البلدية المعدلة بموجب األمر المشار إليه أعاله "يقدم  60المادة  نصتتلي تنصيب المجلس" كما 
وفي حالة ، المرشح لالنتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على األغلبية المطلقة للمقاعد

وثالثين في المائة يمكن القائمتين الحائزتين على خمسة ، عدم حصول أي قائمة على األغلبية المطلقة للمقاعد
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة يمكن لجميع ، ( على األقل من المقاعد تقديم مرشح% 00)

 .القوائم تقديم مرشح عنها"
منها ما يعود ، ويقوم بصالحيات متنوعة، ويتقاضى تعويضا مقابل مهامه، يتفرغ رئيس المجلس ألداء مهامهو 

 . أي أنه يختص باالزدواج الوظيفي، ومنها ما يعود إليه باعتباره ممثال للبلدية، ولةللد ممثالإليه باعتباره 
 

 اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة: -1.12.
 حيث يمكن أن نوجز صالحياته فيما يلي:، رئيس البلدية بضمان السير الحسن لمصالحها يهتم

                                                           
 .6-0، ص ص 62ر عدد  ، المتعلق بالبلدية، ج.2021اوت  01ا المؤرخ في  10-21المرسوم الرئاسي رقم  1
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 ،عن تسيير مصالحهاوالمسؤول ، يعتبر ضابط الحالة المدنية -
ولهــذا يحقــق فــي الشــؤون الواقعــة فــي إقلــيم بلديتــه قبــل عرضــها أمــام وكيــل ، لــه ســلطة الضــبطية القضــائية -

 ،الجمهورية
 ،يتولى نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات في حدود إقليم البلدية  -
 ،حيث يتولى الحفاظ على النظام العام، تمتع بسلطة الضبط اإلداريي  -
 ،عة القوائم االنتخابية ومتابعة سير االقتراعتحضير ومراج  -
 .فهو من يسلم رخص البناء، يعمل على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير  -

 
 :الوالية -1.2

وهي كجماعة ، تعتبر كأداة تتجسد على مستواها أسلوب الالمركزية، الوالية هي هيئة إدارية إقليمية دستورية
"الجماعات اإلقليمية للدولة  التي تنص على ما يلي: 2016من دستور  16حسب المادة  البلديةمحلية ثانية بعد 

لقد تبنت الجزائر هذا ، و هذا ما يضفي عليها أهمية خاصة في التنظيم المحلي الجزائري، هي البلدية والوالية"
حيث كانت تتكون من ثالث واليات ، فالوالية تعتبر كميراث من مرحلة االستعمار الفرنسي، التنظيم بعد االستقالل

 01رتفع إلى أين إ 1222العدد كما هو إلى غاية سنة وبقي ، 1201والية سنة  10ثم أصبحت ، 1121سنة 
 . 2021والية سنة  01ليرتفع هذا العدد إلى ، والية 21توجد  1212ومنذ ، والية

-12وآخر نص هو القانون ، النص التأسيسي األول للوالية 62/011من الناحية القانونية يعتبر األمر 
تتمتع ، للدولة ةيوالذي عرف الوالية على أنها جماعة إقليم، المتعلق بالوالية 2012فبراير  21المؤرخ في 022

اسم تنشأ بموجب قانون ولها ، ر الممركزة للدولةغي اإلدارية وتشكل الدائرة، بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي
قليم ومقر رئيسي  .وا 

 
 :الوالية ئتاهي -12.1.

للوالية هيئتان هما: المجلس  المتعلق بالوالية فإن   02-12من القانون  02طبقا لما جاء في نص المادة 
أما الوالي فيعتبر كهيئة ، والوالي حيث يعتبر المجلس الشعبي الوالئي كهيئة المداولة في الوالية يالشعبي الوالئ

 . أي كجهاز تنفيذ لها، لقرارات هيئة المداولةتنفيذية 
 :-المجلس الشعبي الوالئي -الهيئة التداولية - أ

 ،على أن المجلس الشعبي الوالئي هو هيئة المداولة في الوالية 02-12من قانون الوالية  12تنص المادة 
وهو مكان مشاركة المواطنين في ، فهو الهيكل السيادي على مستوى الوالية، ويعتبر المجلس بمثابة برلمان مصغر

                                                           
 .002-010، ص ص 22، المتضمن قانون الوالية، ج.ر عدد 1262 ماي 22المؤرخ في  01-62األمر رقم  1
 .20-0، ص ص 12، المتعلق بالوالية، ج.ر عدد 2012 فيفري 21المؤرخ في  02-12القانون رقم  2
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عضوا في الواليات  00، عضو حسب الكثافة السكانية 00عضوا إلى  00يتكون من  ،تسيير الشؤون العمومية
 . نسمة 1200000التي يتجاوز عدد سكانها 

  المجلس الشعبي الوالئي ما يلي: رئيسمن صالحيات 
 .  األعضاء ويترأس اجتماعات المجلس يستدعي -
 .  ويختار مساعديهم ويصادق على ذلك، الديوان أمانةيعين  -
 .  حول تشكيل لجان التحقيق الوالييعلم  -
 .  والوالي في الحاالت االستثنائية وفي كل قضية تهم الوالية المجلسيخطر  -
ويعـين الـرئيس أحـد مسـاعديه ، المجلس الشعبي الوالئي مساعدين أو أكثر مـن بـين المنتخبـين رئيسيختار  -

سـنوات مـن االنتخـاب أو  00تنتهـي مهمـة أعضـاء المجلـس المنتخـب فـي خـالل ، و غيابـه إلنابته في حالـة
ويســتخلف العضــو فــي ... اإلقصــاء، االســتقالة، فــي إحــدى الحــاالت التــي نــص عليهــا القــانون وهــي الوفــاة
 .  هذه الحاالت بالعضو الذي يليه في نفس القائمة االنتخابية

 02وقد تمدد لمدة ، يوما على األكثر 10تدوم كل دورة ، أربع دورات في السنة يعقد المجلس الشعبي الوالئي
وقد يعقد المجلس دورات استثنائية بناءا على طلب من الوالي ، الوالي أو المنتخبين طرف من طلبالأيام في حالة 
 . ثلث األعضاء أو الرئيس أو

 من بين أعضاءه لجانا دائمة وعددها ثالثة: يؤلف المجلس الشعبي الوالئي
 .  لجنة االقتصاد والمالية -
 .  لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز -
 .  لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية -
 :-الوالي –الهيئة التنفيذية   - ب

على بل هو أسمى منصب ، فهو شخصية بارزة على المستوى المحلي، يعتبر الوالي الهيئة التنفيذية للوالية
يعينه ، و 20/200وهو يدخل ضمن قائمة الوظائف السامية التي نص عليها المرسوم التنفيذي ، المستوى المحلي

يعين من بين األمناء ، و بموجب أمر رئاسي( 2020)دستور  من الدستور 22رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 
 يعتبر الوالي ممثال للدولة، و هذه الوظائفولرئيس الجمهورية أن يعينه حتى خارج ، العامين ورؤساء الدوائر

وهو يتمتع بازدواجية ، وهو الممثل المباشر لكل وزير من الوزراء، مندوبا لدى الحكومة على المستوى الواليةو 
 . واعتباره كهيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الوالئي من جهة أخرى، كونه ممثال للدولة من جهة، االختصاص

 
 الوالي كممثل للدولة: اختصاصات -12.2.

 يمكن إجمالها فيما يلي: كونه ممثال للدولة يمارس الوالي اختصاصات عديدة وهامة
 .  يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات في إقليم الوالية -
 .  مكلف بتنفيذ قرارات الحكومة والتعليمات والتوجيهات التي يتلقاها من الوزراء -
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فهـو الضـابط اإلداري حيـث يتكلـف بـاألمن والنظافـة والسـكنية ، أمن المـواطنين فـي إقلـيم الواليـة يسهر على -
 .  كما انه يتولى تنسيق أعمال مصالح األمن في الوالية... العمومية

 ، يسهر على حماية حقوق وحريات المواطنين -
 .  المداوالتممارسة رقابة الشرعية والمالئمة وممارسة الوصاية على البلديات كرقابة  -
 .  يراقب نشاط وعمل المصالح الخارجية -

فهـو يمثـل علـى الخصـوص الحكومـة ، ينسق أعمال ومصالح الدولة على المستوى المحلي فـي إطـار مجلـس الواليـة
كمـا ينشـط تحـت سـلطة الـوزراء المختصـين برنـامج تنسـيق عمـل مصـالح الحكومـة المكلفـة ، بتنفيذ برامجها السياسية

 .اعاتبنشاط مختلف القط
 

 :تعريف التنمية المحلية -2
حيث أطلق عليها في البداية مصطلح ، لقد حظيت التنمية المحلية باهتمام كبير من الباحثين نظرا ألهميتها

وهذه التنمية تمس مختلف المجاالت االقتصادية  ،يةمحلإلى أن أصبح التنمية ال المصطلح تنمية المجتمع ثم تطور
 .االجتماعية والسياسية لتحقيق أهداف معينة

 
 :التسيير المحلي تعريف -2.1

تعرف التنمية المحلية على أنها "العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين الجهود الشعبية 
المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا بمستوى التجمعات  لالرتقاء الحكوميةوالجهود 

دماجها في منظومة التنمية القومية بأكملها لكي تشارك مشاركة فعالة في التقدم على المستوى القومي"  . 1وا 
كما عرفها األستاذ محي الدين صابر على أنها " مفهوم حديث ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي في 

وهذا األسلوب يقوم على إحداث  ،محددة يقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم االقتصادية واالجتماعية مناطق
عي قائما على و وأن يكون ذلك ال ،البيئة المحلية من طرف أفرادتغير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة 

ئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا أسس المشاركة في التفكير واإلعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البي
داريا"  2.وا 

كما تعرف التنمية المحلية على أنها "تحقيق الزيادة التنموية في كافة القطاعات على المستوى المحلي للوصول 
تحقيق المستوى اإلنساني الذي تحدده مثاليات التفكير االجتماعي المعاصر راحل متقدمة من التنمية والنمو و إلى م

مكانياته على السواء"و   .3ا 

                                                           
 .10التمويل المحلي والتنمية المحلية،   دار النشر الثقافية اإلسكندرية، ص (، 2001)عبد المطلب عبد المجيد،  1
 .20ص ، القاهرة جتماع،  دار المعارف،تعريف العالم الثالث دراسة نقدية في علم اال (،1220)كمال التابعي،  2
 .00ص ، طن العربي، دار المعرفة، األردنالتنمية في الو  (،2000) ،محمد أمين عقلة 3
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التنمية المحلية هي عملية إشباع الحاجات والمطالب المتجددة للمجتمع المحلي المتعلقة  وعليه يمكن القول أن  
 .بمختلف جوانب الحياة بصورة مستمرة ومتصاعدة

 
 :مجاالت التنمية المحلية -22.

نطاقها كتخصص ليصل إلى معظم العلوم اإلنسانية من خالل تعريفنا للتنمية المحلية الحظنا اتساع مجاالت 
حيث تم طرح التنمية كمفهوم له روابط واتصاالت قوية بالعلوم األخرى مما  ، واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

 أدى إلى بروز المجاالت التنموية التالية:
 
 : التنمية االقتصادية 22.1.

االقتصاد القومي من خالل زيادة القدرة االقتصادية مع ضرورة استخدام كافة الموارد  وتنشيطيقصد بها تحريك 
وهنا علينا إبراز الفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية فاألول يعني زيادة في ، بهدف تشجيع االستثمار

فتشير إلى قيام الدولة بتغير هيكل أما التنمية االقتصادية  ،شبه الدخل القومي الحقيقي التي تحدث بمرور الزمن
وكمثال على هذا المجال من التنمية نجد ما يسمى بالتنمية السياحية، ، 1اإلنتاج وهيكل توزيع الدخل لصالح األفراد

لالستثمار  حيث إن االهتمام بالتنمية السياحية جعل من الدولة اإلطار األول والفاعل في وضع اآلليات المناسبة
ا القطاع وكذلك يصب في إطار تحقيق تنمية للمجتمع من خالل االستغالل العقالني للموارد التي العقالني في هذ

عطائها بذلك الفرصة لتمويل نفسها  تتحصل عليها الجماعات المحلية خالل تنفيذها للعديد من المشاريع التنموية وا 
، ونشير في هذا اإلطار أن الدولة بنفسها، ويأتي ذلك حسب موقعها الجغرافي، التاريخي والبيئي بكل بلدية

الجزائرية ال زالت تعتمد بصورة استراتيجية على ما يسمى بالتخطيط السياحي، سواء على المستوى المتوسط أو 
البعيد، ويقتضي ذلك حصر الموارد السياحية على مستوى الجماعات المحلية من أجل تحديد أهداف الخطة 

مة مرافقة لتنفيذ برامج تنموية شاملة، كون أن النشاط السياحي يعتبر فضاء السياحية وتحقيق تنمية سياحية منتظ
تشترك فيه عدة قطاعات في تسييره، وبالتالي يتمخض عنه اتخاذ عدة قرارات يفترض أن ال تتعارض في فيما 

 .2بينها من حيث قوة اإلصدار والمضمون، بل تساعد على إنجاز األهداف العامة للتنمية السياحية 
 
 : يةجتماعالتنمية اال 22.2.

يقصد بها االرتفاع في الجانب االجتماعي من خالل تبني سياسات اجتماعية تساعد على تحسين المستويات 
المعيشية والحد من الفقر وخاصة في المجتمعات المحلية من خالل خلق فرص عمل والقيام بأنشطة لتنمية 

.. الجرائم، وهذا ما يؤدي إلى تخفيض معدالت البطالة والحد من انتشار اآلفات االجتماعية كالسرقة ،المجتمع
                                                           

 .21. ص ارية، دار للنشر والتوزيع، عمانالتنمية اإلد(، 2001)موسى اللوزي،  1
التخطيط السياحي والتنمية السياحية، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة  (،2006) ،هرمزنور الدين  2

 .00، العدد 21المجلد  العلوم االقتصادية والقانونية،
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، وكمثال على هذا المجال من التنمية نجد ما يسمى بالتنمية الريفية والتي يمكن اعتبارها مسعى سمح 1.الخ
االقتصادية وضمان التوازن الضروري بين للسلطات العمومية بالقيام بأعمال تنموية لتثبيت السكان وزيادة الفرص 

المناطق الريفية والحضرية، وتعتبر أيضا وسيلة للتكفل باالحتياجات الحقيقية للسكان الخاضعين لشعور عميق 
بالتهميش واإلقصاء وتطلعها إلى مزيد من التقدم والحداثة، في الجزائر يستند تطبيق سياسة التنمية الريفية على 

والتي تم عرضها في مجلس الحكومة  2002طنية للتنمية الريفية التي تم إعدادها في جويلية االستراتيجية الو 
 . في صياغتها النهائية 2006والثانية في فيفري ، لعرض أسسها 2002مرتين: األولى في جويلية 

 
 : يةجتماعالتنمية اال 22.3.

ولهذا تسعى الدول إلى ، تحقيق العمل التنمويتعتبر إحدى الجوانب الرئيسية للتنمية باعتبارها األساس في 
بحيث يعتمد على ، إقامة نظام سياسي قادر على التعبير عن أراء القطاعات العريضة من أبناء المجتمع

 . الديمقراطية منهجا وتحفيز المشاركة في حل المشكالت
 
 : االداريةالتنمية  22.4.

التنمية اإلدارية بوجود قيادة إدارية ذات كفاءة، تعمل على توفير مناخ تنظيمي يساعد على بعث روح  ترتبط
النشاط الحيوي في التنظيم، ويغرس في العاملين روح التكامل والتعاون من أجل تحقيق األهداف المسطرة والتطلع 

ر بالرفع من القدرات والمهارات الفردية في اإلدارة إلى المزيد من العطاء، كما أن مفهوم التنمية اإلدارية يتعلق أكث
 .2بغية تحقيق الكفاءة والفعالية من أجل مواجهة المشاكل وحلها

 
 :أسس التنمية المحلية -2.3

 من أهمها: األسس تقوم التنمية المحلية على مجموعة من
 
 : تدخل الدولة 23.1.

إعطاء الدور القيادي للدولة في عملية التنمية المحلية وطنيا ومحليا باعتبارها ممثلة المجتمع والمعبرة عن إرادة 
 .3المواطنين وتعمل على تحقيق طموحاتهم

 
 

                                                           
 .22موسى اللوزي، مرجع سابق. ص  1
، 0ية، جامعة الجزائر دالتنمية المحلية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصا تمويل (،2011) خنفري خيضر، 2

 12ص
 22ص  ،سوريا دمشق، التخطيط مع السوق، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع،(، 2000)سعد طه عالم،  3
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 : المشاركة الشعبية 23.2.
وقد ، 1التنمويةوذلك من خالل إشراك المواطن في عملية تنفيذ ومراقبة وتوجيه مختلف البرامج والمخططات 

حيث تم إقرار التعددية الحزبية والسماح بإنشاء الجمعيات المدنية  1212تجسد ذلك في الجزائر من خالل دستور 
 .2وفتح المجال أمامها للمساهمة في خدمة المجتمع ومراقبة تنفيذ المشاريع

 
 : التخطيط 23.3.

تطبيقها على المستوى الوطني والمحلي، فهو عملية يمثل التخطيط منهجا عمليا وأداة فعالة وحيادية يمكن 
تغيير اجتماعي وتوجيه واستثمار طاقات المجتمع وموارده عن طريق مجموعة من القرارات الرشيدة التي يشترك 

 .3في اتخاذها الخبراء وأفراد الشعب والمسؤولين المحليين لتحقيق وضعا اجتماعيا أفضل للمجتمع
 
 : التنمية المحلية أسس -24.

 4المحلية فيما يلي: التنمية مقوماتيمكن إبراز أهم 
 
 : المقومات المالية 24.1.

تعتبر المقومات المالية من العوامل األساسية لتحقيق التنمية المحلية، إذ أن نجاح الجماعات المحلية في أداء 
الدور المنوط بها والنهوض باألعباء الملقاة على عاتقها بخصوص توفير الخدمات للمواطنين، يتوقف لحد كبير 

للجماعات المحلية كلما أمكن لها ممارسة دورها على  زادت الموارد المالية كلماعلى حجم مواردها المالية، حيث 
إلى الحكومة المركزية للحصول على اإلعانات المالية، ‘أحسن وجه، معتمدة في ذلك على نفسها دون اللجوء 

ومن جهة أخرى فإن تسيير هذه الموارد يتطلب وجود إدارة مالية ذات كفاءة تتولى تنظيم حركة األموال من خالل 
جيد وكذا الرقابة المالية المستمرة، وتوفر نظام محاسبي فعال، إضافة إلى تنظيم رشيد للمعلومات التخطيط ال

 والتحليل المالي السليم والموازنة المحلية أو القيم المالية الدقيقة. 
 
 : البشريةالمقومات  24.2.

يعد العنصر البشري أهم عنصر في نجاح عملية التنمية المحلية، فهو الذي يفكر في كيفية استخدام الموارد 
المتاحة أفضل استخدام، فضال على أنه هو الذي يدير التمويل الالزم إلقامة المشروعات وتنفيذها ويتابعها، ويعيد 

                                                           
 .22ص، المعارف،اإلسكندريةتجربة التنمية المحلية في الجزائر، مجلة لعلوم اإلنسانية، منشأة  (،1221) أحمد شريفي، 1
عادة تنظيم مسارها في الجزائر،ج 2  الجامعية ديوان المطبوعات ،1محمد بلقاسم حسن بهلول، سياسة تخطيط التنمية وا 
 .10ص  األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الشروق دار التخطيط، إلى مدخل(، 1222) خميس،ى موس 3
 4 .21-20ص  خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر، مرجع سبق ذكره،  
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في الوقت المناسب، وتتجلى أهمية العنصر البشري النظر فيما يقابله من مشكالت ويضع الحلول المناسبة لها و 
 في التنمية المحلية من خالل كونه يعتبر غاية التنمية ووسيلة تحقيقها في نفس الوقت. 

 
 : المقومات التنظيمية 24.3.

تتمثل في وجود نظام للجماعات المحلية إلى جانب اإلدارة المركزية يعمل على إدارة المرافق المحلية وتسييرها 
 وتنظيم الشؤون المحلية، وهذا يعود لألسباب التالية:

 محلية تختلف عن المصالح القومية، مصالحوجود  -
 محلية منتخبة مهمتها إنجاز تلك المصالح، جماعاتإنشاء  -
 المركزية على أعمال تلك الجماعات. الحكومةإشراف  -
 

 :في ظل الموارد المتاحة العراقيل والتطلعات التنموية -3
ولهذا بات من الضروري ، الجماعات المحلية تتمتع بصالحيات ومهام متعددة ومختلفة لتحقيق وظائفها إن  

إال أن هناك عراقيل تعيق ، معدالت في ظل الموارد المالية المتاحة وبأكبر، تحقيق تنمية محلية بمعناها الشامل
 .التطلعات التنموية

 
 :العراقيل التي تواجه التنمية المحلية -3.1

 العوائق التي تواجه التنمية المحلية في الجزائر إلى ما يلي: أهم تعود
 
 : ماليةعوائق  3.1.1

 تتمثل أهم العوائق المالية في:
 :ضعف الموارد المالية للجماعات المحلية 
إلى عدم تحكمها في ممتلكاتها وتثمين ثرواتها فضال عم عدم  رجعيحلية شح الموارد المالية للجماعات الم إن

ا، حيث ردها الجبائية التي تعتبر أهم مصدر في تمويلهتحكمها في النفقات، أما أهم عامل فيعود إلى ضعف موا
الجماعات المحلية الزالت تواجه عقبات  إال أن  ، التي عرفها النظام الجبائي منذ االستقالل رغم اإلصالحات

هذه ، س الذي يقوم عليه النظام الجبائياصة فكرة التميز بين الضريبة المحلية وضريبة الدولة التي ظلت األساوخ
المنخفض لفائدة الفكرة التي انجر عنها احتكار الدولة للضرائب ذات المردود المرتفع وترك الضرائب ذات المردود 

 ارد الجبائية المحلية فيما يلي:، وعليه يمكن يحصر أهم أساب ضعف المو الجماعات المحلية
 نقص عوائد الضرائب المحلية: 

إن ضعف العوائد الجبائية يعتبر من أكبر المشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية نظرا للدور الكبير الذي 
 يين:ويرجع سبب ضعف المصادر الجبائية المحلية إلى سببين رئيس، تلعبه الجباية في تمويل الميزانية المحلية
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 .  تمس الجباية وخاصة التي تستفيد منها الجماعات المحلية التيكثرة اإلعفاءات  -
 .  أغلبية الضرائب غير منتجة -
 :تبعية النظام الضريبي المحلي للدولة 

على الرغم من أن الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي المعترف به من خالل 
 . ، إال أنها ال تملك أي سلطة جبائيةالالمركزيالتنظيم اإلداري 

 عدم تساوي الموارد الجبائية بين الجماعات المحلية  . 
مما يؤدي إلى ظهور مجموعتين: مجموعة تعرف بيسرها ، تتفاوت المداخيل الضريبية من جماعة إلى أخرى

ي حين تعاني المجموعة الثانية ف، المالي نتيجة استفادتها من عائدات جبائية ضخمة جعلت منها جماعات غنية
 . من صعوبات مالية حادة نتيجة لحصتها الضئيلة من الموارد الجبائية وهي تعرف بالجماعات الفقيرة

 ة:يضعف الموارد غير الضريب 
إن مداخيل أمالك الجماعات المحلية تتميز بقلتها وهذا نتيجة لممارسات وسلوكيات ذاتية في أغلب األحيان، 
وغياب السلطة الرسمية في البلدية، وعدم وجود الجرأة الكافية كي يتغلبوا على التعاطف االجتماعي والمصالح 

 ح العام. الضيقة المؤقتة والتصرف بعقلية الرجل االقتصادي لتحقيق الصال
 
 : تقنيةتنظيمية و عوائق  3.1.2

 أهم العراقيل التنظيمية والتقنية التي تواجه تحقيق التنمية المحلية فيما يلي: تتمثل
 :عدم التجسيد الفعلي لالمركزية والديمقراطية 

في الجزائر لم إال أن ، تعد الالمركزية الطريقة األفضل التي تسمح بتوزيع المهام بين الدولة والجماعات المحلية
وهذا قد يرجع إلى طبيعة وتركيبة المجالس المحلية المنتخبة التي ابتعدت عن الدور ، ترقى إلى المركزية حقيقية

تي تمنح استقاللية أكبر للجماعات ، فضال عن الضمانات الدستورية الالمنوط بها إلى االهتمام بأمور أخرى
 المالية، يمكن حصر أهم نقائص الالمركزية فيما يلي:دان تمتعها باالستقاللية اإلقليمية في مي

 نقائص من حيث تعريف الالمركزية، -
 ثقل الوصاية على البلدية، -
 الوصاية على الوالية، -
 ضعف تشكيلة المجالس المنتخبة، -
 هيمنة الوالي على اتخاذ القرار ضمن الجماعات المحلية. -

 :ضعف التحكم في تسيير الموارد البشرية 
 أهم المشاكل المتعلقة بالموارد البشرية تتمثل أساسا في: إن
 سوء التأطير في البلديات، -
   نقائص مرتبطة بتسيير الهياكل. -
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 :التطلعات التنموية -3.2
الغاية األولى واألساسية للتنمية المحلية تتجلى في رفع وتحسين وترقية المستوى المعيشي لألفراد من خالل  إن  

، كما يعتبر االستخدام األمثل للموارد المتاحة من دور المواطن في التنمية المحلية تدعيم االستثمار المحلي وتفعيل
 المحلية وذلك من خالل:أهم آليات تفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية 

 
 : تفعيل آليات الحكم الراشد على المستوى المحلي 3.2.1

هناك عالقة قوية بين التنمية المحلية والحكم الراشد، والتي تشير إلى االستغالل األمثل والمتوازن للموارد بما 
مجموعة من المبادئ والقيم يحقق رفاهية المواطنين، وعليه ينبغي أن تستند دراسات واستراتيجيات التنمية على 

مثل: الشفافية، المساءلة، وتعزيز مفهوم الديمقراطية من خالل مشاركة المجتمع المدني في إدارة وصنع القرار 
 .1على المستوى المحلي

 
 : القيام باإلصالحات المالية 2.22.

في ظل الفارق الواضح بين مواردها المالية الضعيفة  بها ال يمكن للجماعات المحلية القيام بالمهام المنوطة
 إعادة النظر في المنظومة المالية من خالل: ضرورة مما يلح على، ونفقاتها الكبيرة

 :تفعيل االستقالل المالي للجماعات المحلية عن طريق 
، بايـة المحليـةحيـث مـن الضـروري إشـراك الجماعـات المحليـة فـي تشـريع الج تثمين الموارد المالية المحلية: -

مــن خــالل تخلــي الدولــة عــن بعــض ، فضــال علــى إعــادة النظــر فــي قواعــد توزيــع المــوارد الجبائيــة المحليــة
 .2الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي لصالح الجماعات المحلية

 .3إنشاء صناديق معاشات محلية الستقطاب المدخرات واستثمارها في مشاريع مدرة للمداخيل -
 ظاهرة التهرب والغش الضريبي: محاربةب 

خاصة إذا علمنا أن ، ينبغي األخذ بكل اإلجراءات والتدابير الالزمة من أجل القضاء والحد من هذه الظاهرة
األمر الذي يؤثر على ميزانيتها ويحرمها من حقوقها ، أغلب المتهربين هم أصحاب المشاريع الكبرى والتجار

 .4وبالتالي تأخر في إنجاز مشاريعها
 :تجديد االقتراض المصرفي 

                                                           
البشير االبراهيمي برج  التنمية المستدامة في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة محمد (،2016) الجودي ساطوري، 1

 011-222ص  ،بوعويوج
 160خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر، مرجع سبق ذكره،  ص 2
 220خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  خنفري 3
العالقات ية و سفي العلوم السيا هدراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتورا-ةدور الدوبة في التنمي (،2012) فريمش مليكة، 4

 .221، ص الدولية، جامعة قسنطينة
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 لجماعات المحلية بحق المبادرة بطلبوذلك من خالل تحرير النظام القانوني في هذا المجال واالعتراف ل 
 .1قروض بنكبة حسب قدراتها المالية شرط ان تكون القروض طويلة األجل وتتشكل ضماناتها من موارد دائمة

 
 : التنمية المحليةتفعيل قاعدة المساهمة في تمويل  2.23.

لكي تتحقق التنمية المحلية تحتاج الدول النامية دعما القتصاديات التنمية كأن تساهم جهود األفراد إلكمال 
لهذا البد من تكثيف سياسة االتصال مع المواطنين  ،2التقدم االقتصادي ودفعه لتحقيق المستوى المطلوب

شراكهم في القرار المحلي كما يجب أن تمنح الجماعات المحلية إمكانيات حقيقية الستعمال قدراتها واحتياطاتها  ،وا 
 .قصد مساهمة المواطنين في األعمال المسطرة

 
 

 :خاتمة -4
وفكرة تأسيس ، فرغم منطلق الالمركزية الذي تبنى عليه، الجماعات المحلية في الجزائر مازال يكتنفها الغموض

ألن الغموض والجمود وعدم ، إال أن ذلك ال يعكس الوجه الحقيقي، تزكى بإرادة الشعبديمقراطية حديثة تمثيلية 
 . التالؤم مع األوضاع الحديثة في ظل التحوالت الدولية في شتى المجاالت يبرز مشاكل تطرح من عدة جوانب

ي تعتبر بمثابة إن الجزائر تسعى جاهدة إلى الرفع من مستوى التنمية المحلية إال أن هناك اختالالت والت
 . معوقات تحول دون تحقيق معدالت التنمية المحلية المنشودةو  مشكالت

لغاية تفعيل دور الجماعات المحلية في الرفع من مستوى التنمية المحلية نقترح بعض التوصيات التي نراها 
 ضرورية في هذا اإلطار:

ة وضــريبة الدولــة مــن خــالل ضــمان إعــادة النظــر فــي النظــام الضــريبي الــذي يفصــل بــين الضــريبة المحليــ -
 ،تمويل ضريبي فعال يعتمد على الضرائب غير المباشرة مع تسهيل سبل تحصيلها

صـالح الممتلكـات العموميـة المحليـة مـن خـالل التسـيير العقالنـي للمـوارد المحليـة  - تطوير الموارد المحليـة وا 
 ،المتاحة

 ،إعادة تحديد العالقات بين الجماعات المحلية والمواطن -
 ،التكافل والتقسيم العادل للموارد وضع آليات جديدة للتعاون بين البلديات تضمن -
 ،إعادة النظر في شروط الترشح لرئاسة المجالس البلدية -
 ،تفعيل مبدأ االستقاللية المالية للجماعات المحلية -
الجماعــات المحليـة فــي تحقيــق التنميــة  االسـتثمار فــي المشــاريع المنتجـة بمــا يحقــق إيــرادات إضـافية تســاعد -

 المحلية،
 التخفيف من المركزية اإلدارية بما يسنح للجماعات المحلية بالمبادرة في صنع القرارات. -

                                                           

.200ق ذكره، ص خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر، مرجع سب  1  
 .10ص  ،مرجع سابق التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد المطلب عبد المجيد، 2



 

 

 التنمية المحلية بالجزائــر األمالك العقارية البلدية كآلية للتمويل المحلي وتعزيـز
Municipal real estate as a mechanism for local financing and the promotion of 

local development in Algeria  
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  :ملخص

يقوم تسيير البلديات في الجزائر في الوقت الراهن على مقاربة أساسية ترتكز على االستغالل األمثل لألمالك 
وتثمين الموارد المحلية كآلية جديدة للتمويل المحلي الذاتي وتحقيق االستقاللية المالية  للمداخيلالعقارية المنتجة 

عن االنخفاض  التراجع الواضح إلعانات الدولة لفائدة البلديات الناتج أساسا ظلالتسيير العقالني والفعال في  لضمان
 واستغاللالجديدة تسعى للبحث عن مصادر تمويل دائمة ومستمرة ومضاعفتها  المقاربةالحاد في موارد الدولة، هذه 

 عائداتها في دفع الحركية التنموية المحلية وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.
 .المالية الموارد ،التمويل العمومي المحلي ،التنمية المحلية ،للمداخيل المنتجةاألمالك البلدية  :يةالكلمات المفتاح

 JEL :H62 ، L58تصنيف 

Abstract:  
The municipal administration in Algeria is currently Based on an approach of optimal use of 

real estate income and the evaluation of local resources as a new mechanism of self-financing 
and financial autonomy to ensure a rational and efficient management taking into account the 
apparent decline in public subsidies. The new approach seeks to find and increase permanent 
and ongoing sources of funding and to use their income to advance the dynamics of local 
development and improve the public services provided to citizens. 
Keywords: Municipal property, generating income, Local development, Local public financing, 
Financial resources. 
Jel Classification Codes: H62, L58 
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 :تمهيد

األمالك العقارية البلدية المنتجة للمداخيل والتي تشكل  استغاللبواقع وآفاق  ورقة البحثيةموضوع هذه ال يتعلق
في  ا، وأثر ذلك على بعث ديناميكية التنمية المحليةــــــفي الميزانية البلدية ال يمكن إهماله معتبرةإيراداتها مساهمة 

نسب مختلف إعانات المالية لهذه الجماعة المحلية والناتج أساسا عن تدني  المواردالبلدية الجزائرية في ظل تقلص 
أسعار البترول من جهة وضعف الجباية المحلية من جهة أخرى، إلى  انهيارلدولة جراء مداخيل االدولة بفعل تقلص 

دون أن  واتساعهاأعباء وأدوار البلديات  ازديادهذه الممتلكات إضافة إلى  استغاللعن  العائدجانب ضعف الناتج 
أفرز خلال تنمويا وتفاقما و  ثر سلبا على دورها في تحقيق التنمية المحليةيصاحب ذلك تحسنا في ميزانياتها ما أ

 .المحلية للمشكالت المجتمعية
فيه أن البلدية هي المحرك األساسي للتنمية المحلية على مستوى إقليمها الجغرافي وفي  شكأنه مما ال  حيث

، غير أن هذا الدور مرتبط بصفة واالجتماعية االقتصاديةجميع المجاالت المتعلقة بالشأن المجتمعي في مستوياته 
األمالك العقارية البلدية المنتجة للمداخيل  مداخيل وفي هذا اإلطار تعتبر، مباشرة بتوافر الموارد المالية الضرورية

 مذابح ودور الحضانة و قطع األراضي والمساحات اإلشهاريةو على تنوعها من محالت تجارية وسكنية وأسواق 
وثبة وتحقيق الفي إدارة الشأن العام بمثابة موارد ذاتية لتمويل ميزانياتها بهدف القيام بتدخالتها المختلفة وغيرها 
  ا.محليالتنموية 

ستغالل العقالني للممتلكات العقارية في الرهان على أن نجاح التدبير واال دراسةلذلك، سيتمثل الهدف من هذه ال
عن التعقيدات اإلدارية بتعاد توافرة باالستغالل المللبلدية عبر مختلف صيغ التسيير واال التابعةالمنتجة للمداخيل 
ستقاللية المالية وتوفير مداخيل مالية إضافية للميزانيات البلدية البيروقراطية من شأنه تعزيز اال والتنظيمية والعراقيل

قتصادية التي تشهدها الجزائر لمالية في ظل األزمة االتتجاوز من خاللها العجز المالي المسجل وتعيد لها توازناتها ا
 للبلديات.محلي الذاتي في الوقت الراهن، وبالتالي جعلها آلية دائمة وثابتة للتمويل ال

 : لتحقيق األهداف التالية الدراسةوتسعى كما 
 .ماليةالموارد الستغاللها لتحصيل االمنتجة للمداخيل وطرق العقارية البلدية التعرف على األمالك ـ ــــــ

 تحقيق التنمية المحلية. تعزيز االستقاللية المالية ومن ثم الفعال لهذه األمالك في  االستغاللـــــــ دور 
 .البلدية المنتجة للمداخيلالعقارية األمثل للممتلكات  االستغاللمعوقات واقع و  إبرازـ ــــــ
 نهوض بالواقع التنموي المحلي مستقبال.لها لل االستغالل العقالنيآليات ــــ ـــ

 :مما سبق نطرح اإلشكالية اآلتية انطالقا
كيف يمكن االنتقال باألمالك العقارية البلدية كآلية مستقرة ودائمة للتمويل العمومي المحلي للبلدية     

 ؟تحقيق تنمية محلية في الجزائـر الجزائرية لتسهيل تدخالتها في
 الرئيسية نطرح الفرضية الرئيسية التالية: اإلشكالية علىلإلجابة 
البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها آلية دائمة للتمويل العمومي المحلي  العقارية األمثل لألمالك االستغاللن ال يمك

ة التي ـاإلجرائيإال بالقضاء على األساليب البيروقراطية والقيود التنظيمية والتعقيدات  التنمويةلتعزيز تدخالتها 
  ضها.ر تتع
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وعليه فإن معالجة هذه الدراسة تقتضي ضرورة الوقوف على المحاور التالية، فبعد اإلطار النظري للدراسة يتطرق 
ني فيعالج أثر المحور الثااستغاللها، أما ة المنتجة للمداخيل وطرق يالبلد العقارية األمالكاألول إلى المحور 

ك العقارية البلدية المنتجة للمداخيل على إدارة الشأن العام المحلي في الجزائر، كما يلقي االستغالل العقالني لألمال
، ختاما يقدم استغاللها معوقاتو  البلدية المنتجة للمداخيلاألمالك العقارية  تسيير اقعو ثالث الضوء على المحور ال

 في الجزائر. للممتلكات العقارية البلدية العقالني االستغالل المحور األخير استراتيجيات
 

 :التمويل المحلي، التنمية المحلية: اإلطار النظري -1
 باألمالكارتباطا وثيقا ببعضهما البعض وذات عالقة بارزة  يرتبطانأساسيين  مفهومينانطلقت هذه الدراسة من 

باعتبارها آلية مهمة للتمويل المحلي ومنه توفير األغلفة المالية الضرورية لتحريك العجلة  للمداخيلالعقارية المنتجة 
 التنموية على المستوى المحلي.

 
 :التمويل المحلي -1.1

المحلي هو كل الموارد المتاحــــــــــة التي يمكن توفيرهــــــــا من مصادر مختلفـــــــة لتمويل التنمية المحلية على  التمويل
مستوى الوحدات المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدالت لتلك التنمية عبر الزمن وتعظم استقاللية هذه الجماعات 

 1التنمية المحلية المنشودة. المحلية عن الحكومة المركزية في تحقيق
 

 :التنمية المحلية -12.
التنميــــة بأنهـــــا العمليـة التـي تستهـدف الربــــط بين الجهـــود األهلية وجهود  1206عرفت هيئــــة األمم المتحـــــدة سنة 
والثقافية للمجتمعات المحلية وتكامل هذه الجهود في  واالجتماعية االقتصاديةالسلطات الحكومية لتحسين الظروف 

عملية تراكمية وتعرف التنمية المحلية على أنها   2حياة األمم والشعوب وتمكينها من المساهمة في التقدم الوطني
في حدود  والخدماتي لسكان المجموعة المحلية، االقتصادي، االجتماعيالغرض منها إجراء تحسينات على الصعيد 

 3ال تكاد تختلف في مبادئها عن التنمية الوطنية إال من حيث مجالها الميداني. 
بذلك تظهر العالقة الطردية بين المفهومين حيث أن توافر التمويل المحلي واستقراره واستمراره ينعكس إيجابيا أن 

لقضاء على المشكالت المجتمعية كما أن للمتطلبات الشعبية وا االستجابةعلى  بالمساعدةاألوضاع التنموية المحلية 
 ضعف التمويل المحلي أو تراجعه يساهم في تدني المستويات التنموية المحلية.

 
 
 

                                                           
التمويل المحلي ودوره في عملية التنمية المحلية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،  (،2010) وهيبة بن ناصر، 1

 .21 ص ،02العدد ، 00المجلد 
 . 22و 20 جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ص، 1التنمية بين الميادين النظريات والمناهج، ط(، 2012)رشيد زرواتي،  2
 .  11 ، ص2012إدارة التنمية المحلية في الجزائر، دار األمة، الجزائر، (، 2012)جمال زيدان،  3
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 :استغاللهاة المنتجة للمداخيل وطرق يالبلد العقارية األمالك -2
طبيعة الملك  تتعدد األمالك العقارية المنتجة للمداخيل للبلدية الجزائرية وتختلف أساليب استغاللها حسب

 واإلمكانيات المادية والبشرية لهذه الجماعة المحلية:
 

 :األمالك العقارية البلدية المنتجة للمداخيل -2.1
األمالك العقاريــــــة المنتجة للمداخيل  هامنبصفة عامة  البلدية العقاريةيحدد قانون األمالك الوطنية األمالك 

 التالية:
 المخصصة التي تملكها البلدية. غيرواألراضي الجرداء  البناياتـــــ 

 االستعمال السكني " السكنات الوظيفية " بما في ذلك السكنات اإللزامية.ذات  المحالتـــــ 
 1ذات االستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي . والمحالت العقاراتـــــ 

تنقسم األمالك البلدية العقارية إلى أمالك عقارية منتجة للمداخيل وأمالك عقارية غير منتجة للمداخيل ويتم مسكها 
 :2هذه األمالك المنتجة للمداخيل تفصل كاالتي البلدية العقاريةإلزاميا ضمن سجل مكونات األمالك 

 . األسواق المغطاة والجوارية والموازين العموميةـــــ 
 .ـــــ الحظائر ومساحات توقف السيارات، المحاشر والمذابح البلدية

 .ـــــ الفضاءات الثقافية والرياضية والتسلية التابعة ألمالكها ودور الحضانة 
 .ـــــ المساحات الخضراء، المكتبات البلدية والمتاحف وقاعات السنيما

 .ـــــ القاعات والمالعب البلدية والمسابح
 3العائلي الغابي. التخييم نطئ ووأماكـــــ الشوا

 
 مكونات األمالك العقارية في بعض بلديات الوطن: 61الجدول رقم

 البلديات الواليات
عدد 
 السكنات

عدد المحالت 
 التجارية

عدد المرافق 
 العمومية

عدد محالت 
 تشغيل الشباب

 

 المجموع

 انـــتلمس
 182 162 01 01 11 منصورة

 500 210 0 122 102 الرمشي

سيدي 
 اســــبلعب

 127 100 11 12 02 رأس الماء

 299 101 02 06 10 سيدي لحسن

 147 101 02 20 02 الرحوية ارتـــتي
                                                           

المتضمن قانون األمالك  01/12/1220المؤرخ في  20/00، القانون 02، العدد الجزائريةلجريدة الرسمية للجمهورية ا 1
 .20الوطنية المعدل والمتمم، المادة 

2
 1من التعليمة الوزارية المشتركة س  22عنها للبلدية وفقا للملحق رقم  المتنازلسجل مكونات األمالك والقيم التابعة أو  

 المتعلقة بالعمليات المالية للبلديات. 01/02/1221المؤرخة في 

3
 122المتعلق بالبلدية، المادة  22/06/2011المؤرخ  11/10، القانون رقم 02الجزائرية، العدد  للجمهوريةمية الجدريدة الرس 
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 261 120 01 00 20 تاخمارت

عين 
 تموشنت

 148 100 0 01 00 عين الطلبة

 317 102 00 22 61 حمام بوحجر

 ةــــالنعام
 357 220 02 61 12 مشرية

بن  مكمن
 عمار

10 00 01 20 
114 

 .112 لمجلس المحاسبة، ص 2012 ، التقرير السنوي20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالمصدر:   

يالحظ تنوع األمالك العقارية البلدية وتبانها ففي حين تمتلك بعض البلديات أغلب هذه األصناف من الممتلكات، 
، وعلى سبيل المثال ال الحصر يقدم الجدول التالي عدد ومكونات األمالك منهاتقر بعضها اآلخر إلى العديد يف

 العقارية في بعض بلديات الوطن.
وباستقراء بسيط لهذا لمكونات األمالك العقارية البلدية يبدو جليا بأن بعض البلديات الحضرية الكبيرة تضم أعدادا 

أن تساعد في خلق الثروة وتحصيل موار مالية إضافية للخزينة معتبرة ومتنوعة من مختلف األمالك العقارية  يمكن 
البلدية، على عكس بعض البلديات األخرى شبه الحضرية ال يضم سجل مكوناتها عددا ثريا ومتنوعا   من  العقارات، 

 غير أن التنوع والتعدد قد ال يرقى بهذه العقارات لتصبح مصدرا للتمويل الذاتي المحلي.
 
 :رق استغالل األمـــالك العقاريــة المنتجة للمداخيل للبلدية الجزائريةطالمصادر  -22.

ختيار حرية تقري في الجزائر يمنح قانون البلدية ثالث  ستغالل البلديات ألمالكها المنتجة للمداخيل عبرأسلوبإر وا 
 :أنماط رئيسية من اإلستغالل

 
 :ستغالل المباشراال - 2.21.

 عن طريق اإلستغالل المباشر عبر مواردها المالية والبشرية الذاتية، أمالكهابحيث يمكن للبلدية أن تستغل بعض 
وذلك بإحداث وكاالت اإليرادات  1اــــــة وبموظفيها وعمالهــــــرة بإمكانياتها المالية والماديـأي تحت إشرافها ومتابعتها مباش

خدمات هذه األمالك المنتجة للمداخيل اوى من الجمهور والمواطنين مستغلي تحصيل األتب والنفقات والتي تقوم
 2.المستغلة عن طريق اإلستغالل المباشر

 
 :المؤسسة العمومية البلدية – 2.22.
أن تنشئ البلدية مؤسسات والمرونة التي يوفرها  فباإلمكان  باالستقاللية بلديةالأسلوب المؤسسة العمومية يتميز 

المؤسسات العمومية ف 3وأمالكها العقاريةتسيير بعض مرافقها لعمومية بلديـــــة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية 
                                                           

 من قانون البلدية. 101،102المواد  1
المحدد ليكيفيات  00/00/1220المؤرخ  20/101، المرسوم التنفيذي رقم 00، العدد  للجمهوريةالجزائريةالجريدة  الرسمية  2

 إحداث وكاالت اإليرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها. 
 من قانون البلدية. 102 ،100المادتين  3
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ويتعلق األمر  عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي مع المصادقة عليها قانونا من طرف الوالي،تنشأ البلدية 
األمالك  بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والدور الرئيسي الذي تلعبه في إدارةعلى وجه التحديد 

 1.المرافق العمومية األساسيــــة والجواريةالعقارية المنتجة للمداخيل و 
 

 :تفويض المرفق العـام – 2.23.
للسلطات العمومية لمدة محددة إلى  تفويضات المرفق العام هي عملية تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة

وتعتبر عملية التفويض مدخال من مداخل الخصخصة فهي تشجيع لإلدارة الخاصة  2مفوض له بهدف الصالح العام
البلدية محــــــــل  حيث يمكن أن تكون بعض األمالك العقارية 3للمرافق العامة مع اإلحتفاظ بملكيتها للقطاع الحكومي

التي  واالختالالتمرافقها العمومية من جهة ممتلكاتها و صالحيات البلديات وتعدد أدوارها و  تفويض نظرا إلتساع
  .ميزت التسيير العمومي المحلي عبر النمطين السابقين

بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العام الذي إقتصر على تفويض المرافق لفائدة 
وهي 4األشخاص المعنوية الخاصة مستثنيا بذلك األشخاص الطبيعيين أي األفراد، حيث حدد األنماط األربع التالية 

 تفويضات المرفق العام: قانون الصفقات العمومية و  التي حددها سابقا نفس أنماط 
سنة قابلة للتجديد أربع سنوات، إنجاز منشآت أو  00تعهد السلطة المفوضة للمفوض له لمدة ثالثين ياز:ـــاإلمت

ما استغالله وعلى مسؤوليته تحت مراقبتها ويتقاضى أتاوى من  إقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة مرفق عام واستغالله وا 
 المستخدمين. 

سنة تجدد مرة لمدة ثالث سنوات، بتسييرمرفق عام  10تعهد السلطة المفوضة للمفوض له لمدة  ار:ــــــاإليج 
وصيانته مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها ويتصرف المفوض له حينئذ لحسابه وعلى مسؤوليته بتحصيل أتاوى مستعملي 

 المرفق. 
سنوات تجدد مرة واحدة بسنتين، بتسيير وصيانة  10تعهد السلطة المفوضة للمفوض له لمدة  ة المحفزة:ـــالوكال 

 المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته.
سنوات غير قابلة للتجديد بتسييرأوبتسيير وصيانة  00وض له لمدة خمسفتعهد السلطة المفوضة للم ر:ــــالتسيي 

المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإرادته، ويدفع أجر المفوض له السلطة 
 المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم األعمال تضاف إليها منحة إنتاجية.

 
 
 

                                                           
 سيرها.المحدد لشروط إنشاءالمؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها و  12/00/1210المؤرخ في  10/200مرسوم رقم  1
المتعلق  02/01/2011المؤرخ في  11/122، المرسوم التنفيذي رقم 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2

 .02بتفويضات المرفق العام، المادة 
ورية مصر العربية، الطبعة ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، جمهالخصخصة (،2002) أحمد جمال الدين موسى، 3

 .02، ص،األولى
 المتعلق بتفويضات المرفق العام.11/122، من المرسوم التنفيذي رقم 20،12،11،12المواد  4
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 :العقالني لألمالك العقارية البلدية المنتجة للمداخيل على إدارة الشأن المحليأثر االستغالل  -23.
بصفة إيجابية في إدارة الشأن العام المحلي  يساهم اإلستغالل العقالني لألمالك العقارية البلدية المنتجة للمداخيل

 من خالل ما يأتي: 
حيث أن عملية استغالل األمالك العقارية المنتجة للثروة  :تحسين الخدمات العمومية المقدمة للساكنة المحلي

ناجعا إال إذا خدم الصالح العام ولــبى  نأو الخاص ال يكو  العامبغض النظر عن أسلوب االستغالل سواء القطاع 
جتماعية احترام القوانين والتنظيمات من خالل تقديم خدمات ذات منفعة ا ظلحاجيات المواطن بالدرجــــــة األولى في 

أو ثقافية يستفيد منها األفراد على جميع مستوياتهم بالرغم من أنها قد ال تكون ذات أهمية بالنسبة للبعض ومن بين 
 1. دور الحضانة، قاعات السنيما، الحدائق العمومية: هذه الخدمات العمومية

دارة الممتلكات العقارية تسمح بالحصول على إيرادات  :ضمان التمويل المحلي الذاتي إن عملية استغالل وا 
ومداخيل مالية كمقابل عن الخدمات العمومية التي تقدمها حيث تساعد هذه الموارد الذاتية على تمويل الميزانيات 

مواطنين، كما يساهم التمويل التنمية المحلية وتوفير الحاجيات األساسية لل لتحقيقالبلدية وتوسيع تدخالتها المختلفة 
وبذلك  2الذاتي في تعزيز الالمركزية واالستقاللية المالية اإلدارية للبلدية بما توفره من موارد مالية توضع تحت تصرفها

تشكل عائدات استغالل األسواق اليومية واألسبوعية وأسواق الجملة والحدائق العامة وحقوق أماكن الوقوف والتوقف 
االستعمال التجاري والمهني والمذابح البلدية ومراكز استقبال الطفولة والمكتبات البلدية مداخيل مالية  والمحالت ذات

 .معتبرة لميزانيات البلديات
القطاع  نبحيث ازدهرت الفرص والمشاريع االستثمارية ما بي :المساهمة في إنجاز مشاريع استثمارية جديدة

حتم على الدولة والبلديات االستعانة به كشريك فاعل في التنمية المحلية  العمومي والقطاع الخاص في الجزائر ما
الشاملة وهو ما ساهم في دعم االستثمار المحلي وتعزيز إقامة مرافق عمومية بلدية جديدة وتحسين الخدمات 

ر الممتلكات فبفعل تعدد المتعاملين الخواص والمؤسسات الخاصة المفوضة لتسيي 3الضرورية لدعم التنمية المحلية
العقارية على مستوى البلديات تطور حجم االستثمارات المحققة في مختلف المشاريع االستثمارية عبر قطاعات 

 . الخدمات والتجارة وغيرها
إن إحصائيات مساهمة المتعاملين الخواص في توفير فرص شغل للمواطنين : المساهمة في رفع معدالت التشغيل

 4لي غير محددة بدقة مما يجعل من الصعوبة تقدير حصة القطاع الخاص في التشغيلعلى المستوى الوطني والمح
إال أنه يوفر أعدادا معتبرة من األيدي العاملة ومن الجنسين على حد سواء موزعة على مختلف مجاالت المرافق 

                                                           
، جسور للنشر 1جاهات الحديثة، طتجاهات الكالسيكية واالالتسيير العمومي بين اال (،2010)مريزق عدمان،  1

 .16 ص، والتوزيع،الجزائر
المحلية، مداخلة مقدمة ألشغال اليوم البرلماني حول الجباية المحلية في اإلصالح الجباية  (،2010)بوحميدة عبدالعزيز،   2

 . 116-110 بمقر المجلس الشعبي الوطني، ص 22/02/2010الجبائي المنعقد يوم 
، دار 01الديمقراطية التشاركية في ظل اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية، ط (،2010)بوحنية قوي،  3

 .126 ، صتبة الحامد للنشر والتوزيع،عمانومك
، رهومـة، الجزائـ نعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، داراقتصاد العالمي و ندماج في االاال (،2012)إكرام مياسي،  4

 .    106-100ص 
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الموجــودة سواء المؤقتة منهــا أو العمومية أو األمالك العقارية البلدية المفوضة لصالحه بمختلف صيغ عقود التشغيل 
 .الدائمة

الخــــام المقياس األساسي للنمو االقتصادي وقد  المحلييعتبر الناتج  :تحسين مستويات الناتج المحلي اإلجمالي
تصاد عملية تكوين الناتج المحلي وهــــــذا كانعكاس واضـــــح لتحول الدولـة نحو اق فيتحسنت مساهمـــــة القطاع الخاص 

 وآليات السوق.
سواء من طرف القطاع العام الممثل في البلدية أو القطاع الخاص  :المساهمة في تطوير القطاعات االقتصادية

ورجال األعمال والمال والمستثمرين حيث أصبح للقطاع الخاص دور أساسي في تطوير القطاعــــات االقتصادية 
مكانيات كبيرة أهلته للقيام بـدور ريــــادي فـي شتى ال بهالمحلية، وذلك بالنظر لما أصبح يتمتع  يوم من مزايــــــا وا 

المجاالت االقتصادية االجتماعية حيث هيمن على مجاالت التجارة والخدمات من خالل استغالله للممتلكات العقارية 
 1البلدية والتي ساعدت على تطوير األنشطة االقتصادية على المستوى المحلي.

أن االستغالل العقالني لألمالك العقارية البلدية عبر مختلف الصيغ يعتبر بمثابة  علىيؤكد  قما سب وعليه، فإن
آلية ذاتية للتمويل المحلي من شأنه إيجاد موارد مالية إضافية لميزانية البلدية تضمن بها استقالليتها المالية وتعزز 

ة المتزايدة والتي تتطلب أموال ضخمة تعتبر تدخالتها لتحقيق الحركية التنموية المحلية واالستجابة للمتطلبات الشعبي
 األمالك العقارية أحد مصادرها الدائمة والمهمة.

 
 :استغاللها معوقاتو  البلدية المنتجة للمداخيلاألمالك العقارية  واقع تسيير -3

آلية للتمويل الذاتي المحلي الدائم والثابت يتطلب تسييرا الئقا و رشيدا لها  العقاريةإن بلوغ جعل مداخيل األمالك 
  عشوائي غير صارم نتيجة العديد من المعوقات والعراقيل. استغاللغير أنه يتميز حاليا بوضعية 

 
 :البلدية المنتجة للمداخيلاألمالك العقارية  واقع تسيير -3.1

 غير أنه الجزائرية على إمكانيات معتبرة في مجال الممتلكات العقارية البلدياتكما تم اإلشارة إليه آنفا، تتوفر 
بالرغم من التوصيات المتكررة التي تقدمها السلطات العمومية الجزائرية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بغرض 

الممتلكات العقارية المنتجة االستغالل الحسن والتثمين الدوري الذي يتطلب أدوارا أكثر فعالية لضمان مردودية 
إال أن النتيجة  شاشتها المالية التي أضحت تطبعهاللمداخيل من أجل تحسين موارد ميزانيات البلديات والتخفيف من ه

المستخلصة تؤكد ضعف موارد الممتلكات العقارية وضآلة مبالغها مقارنة بأعدادها وتنوعها حيث أكد التقرير السنوي 
وبغض النظر عن األسباب الكامنة وراء ذلك  2من ميزانية التسيير %00ا ال تتعدى نسبة قدرها لمجلس المحاسبة أنه

إال أن هذه النسبة تعد جد ضئيلة وال ترتقي إلى طموحات جعل استغاللها خالقا للثروة على المستوى المحلي، كما 
 جزائرية.تؤكد بوضوح دور إيرادات األمالك العقارية في تمويل ميزانيات البلدية ال

 

                                                           
قتصادية المحلية دراسة حالة الجزائر، دور القطاع الخاص في دعم التنمية اال(، 2016)شريط عابد، بلحاج جلول ياسين،  1

 .221و 222 ، ص10العدد ، 06المجلد مجلة اإلستراتيجية والتنمية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، 
 .112لمجلس المحاسبة، ص 2012، التقرير السنوي 20الجريدة  الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2
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 2615/2610/2617: مساهمة إيرادات األمالك في تمويل ميزانية البلدية للسنوات المالية 62الجدول رقم

 البلدية الوالية
النسبة المئوية إليرادات األمالك 

من مجموع إيرادات قسم 
 2615للسنة المالية  التسيير

   النسبة المئوية إليرادات األمالك 
 التسيير من مجموع إيرادات قسم

  2610للسنة المالية

النسبة المئوية إليرادات األمالك 
من مجموع إيرادات قسم 

 2617التسيير للسنة المالية

 انـــتلمس
 0.21 0.66 0.20 منصورة
 2.60 0.22 0.12 الرمشي

سيدي 
 اســــبلعب

 2.02 2.21 1.22 رأس الماء
 1.62 1.20 0.00 سيدي لحسن

 ارتـــتي
 0.11 0.10 1.22 الرحوية
 0.10 0.00 0.12 تتاخمار 

عين 
 تموشنت

 0.10 0.20 1.12 عين الطلبة
 0.20 0.21 2.11 حمام بوحجر

 ةــــالنعام
 2.26 2.00 2.00 مشرية

 2.21 2.22 2.10 مكمن بن عمار
 .120 المحاسبة، صلمجلس  2012، التقرير السنوي20: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالمصدر        

 
تصاعدية في  نسب مساهمة إيرادات األمالك في الميزانية البلديةأن من خالل تحليل الجدول أعاله، وبالرغم من 

فإن هذا ال يعني أنها أصبحت موردا   2010/2016/2012البلديات محل الدراسة خالل السنوات المالية  أغلب
نما يشكل  وال يعدو كونه تحركا بعد الركود   في ظل  التدني نسب إيراداته استمرارماليا أساسيا للميزانيات المحلية وا 

 االعتماد الكلي على إعانات الدولة.
 

 :البلدية المنتجة للمداخيلاألمالك العقارية  استغالل معوقات -2.3
تواجه البلدية الجزائرية أثناء إستغاللها لممتلكاتها العقارية المنتجة للمداخيل جملة من العراقيل تحول دون 

إلى ضعف اإليرادات ويعيق ديناميكية الحركية  ويؤديالتمويل الذاتي  عمليةاإلستغالل الفعال لها مما يؤثر سلبا على 
 اإلقتصادية والتنموية على المستوى المحلي، ويمكن حصر المعوقات فيما يلي : 

ندرة اإليرادات والمداخيل وعائدات  بعجزا ماليا في ميزانياتها بسبالبلديات : تشهد أغلب العجز المالي للبلديات
 التجهيز واإلستثمار وتجلى في قلة المرافق العمومية قطاعإنعكس سلبا على برامج  الذيإستغالل الممتلكات، األمر 

نعدامها الكلي في البعض اآلخر في بعض المنتجة للمداخيل كما أن هذه الوضعية المالية أثرت بشكل  ،البلديات وا 
ليات تفويضها وضآلة في عم مما يؤدي إلى صعوبات الممتلكاتهذه كبير على النفقات المخصصة لتأهيل وصيانة 

 1عائداتها المالية بعد التفويض.

                                                           
 .116 جمال زيدان، مرجع سابق، ص 1
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: يطبع العمل اإلداري البلدي عديد المظاهر السلبية الناتجة عن سوء  سوء التسيير وضعف األداء المهني
التسيير بسبب الالمباالة وفقدان الضمير المهني خصوصا من يقع على عاتقهم إعداد المخططات التنموية المحلية 

قامة مرافق عمومية بلدية 1والتخطيط ، إضافة إلى عدم كفاءة البعض وتسييرها في إطار نمطي التسيير العمومي وا 
 مالك العقارية وتأجيرها بتفويض تلك األ تسمحاآلخر وعجزهم عن إعداد دفاتر شروط مناسبة 

اإلستغالل صعب من عملية تتجلى أهم هذه التعقيدات التي ت التعقيدات والعراقيل القانونية واإلدارية واإلجرائية:
إضافة إلى  2األمالك البلدية بما في ذلك المنتجة للمداخيلتفويض هو غياب إحصاء حصري ودقيق وشامل لجميع وال

والتي تعد بمثابة شرط مسبق لعملية ترميمها ها غياب سندات الملكية ألغلب شهدحيث ت هاالطبيعة القانونية ألغلب
وشرطا ضرويا للحصول على السعر اإلفتتاحي من طرف مصالح أمالك الدولة قصد مباشرة عملية  3وتأهليها

 .اإليجار وعقود اإلمتيازتفويضها خصوصا 
في          حيث تتميز أغلب البلديات الجزائرية بضعف تحكمهاالبلدية:  وجرد األمالكعدم التحكم في إحصاء 

عملية إحصائها ها بإهمالها لتدهورة، كما أنها التولي األهمية الالزمة لتسيير أمالكها والتي غالبا ما تكون في حالة م
وعدم تسجيلها ضمن سجل مكونات أمالك البلدية وال تعرف باألخص الطبيعة القانونية لمرافقها وأمالكها مما يؤدي 

 4. أحيانا إلى رفض عمليات ترميمها وصيانتها
: كأحد أهم األعراض المرضية على المستوى المحلي بحيث تشهد مؤشرات الفساد إستشراء ظاهرة الفساد

وحكم القانون األمر الذي إتضح جليا في سوء وضعف التسيير المحلي  والشفافيةمستويات أعلى بفعل غياب الرقابة 
ستراتيجيات وهو  5التنمية المحلية وسوء إدارة الشؤون العامة محليا وضعف الخدمات العمومية المقدمة وفشل برامج وا 
 األمر الذي تجلى في بعض الصور النطية المشينة محليا التي تطبع حياة الفرد الجزائري محليا

فالعديد من الممتلكات البلدية مستأجرة بأسعار رمزية ال تغطي حتى  عدم مراجعة أسعار إيجار األمالك العقارية:
رتفاع  تكاليف صيانتها، ومنها ما هو مستغل بدون أي سند قانوني وال بدل إيجار، فزيادة اإلنفاق العمومي المحلي وا 

وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تراجع عائدات  6األسعار لم يصاحبه مراجعة في المبالغ اإليجارية لهذه الممتلكات
 إستغالل هذه األمالك العقارية.

                                                           
 .100،102جمال زيدان، مرجع سابق، ص، ص،  1
المتعلقة بتثمين أمالك الجماعات  10/00/2016المؤرخة  في  26المحلية  رقم  والجماعاتأنظر مذكرة  وزارة الداخلية  2

 المحليــة .
بالبلدية على ما يلي " اليمكن القيام بأي نفقـــة متعلقة بملك بلـــدي إال إذا تم  المتعلق 11/10من القانون  162تنص المادة   3

 " .تطهيـــــر وضعيته وتسجيله في  سجل  جرد األمالك  البلدية
 .السالفة الذكر 26أنظر التعليمة الوزارية رقم  4
دراسة حالة والية سطيف، أطروحة دكتوراه  -زائرالحوكمة المحلية اإللكترونية كآلية للتنمية في الج (،2012)وفاء معاوي،  5

-2016ج لخضر،  باتنة، فرع التنظيمات السياسية واإلدارية، جامعة الحا الدوليةعلوم في العلوم السياسية والعالقات 
 120 -120 ، ص 2012

 .120بوحميدة عبد العزيز ، مرجع سبق ذكره ، ص  6 
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تفويض في اإلستغالل والتعتبر مركزية بعض القرارات اإلدارية من أكبر معيقات مركزية بعض القرارات اإلدارية: 
على      الجزائر ويتجلى هذا في أن العديد من دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بعقود التسيير أو اإلمتياز تعد 

أو    وضاع اإلجتماعيةودونما أي مراعاة لأل اللبلديات في إعداده إشراكالمستوى المركزي دون أدنى علم أو 
، هذه الدفاتر ساوت في أعباء اإلمتياز أو التسيير بين بلديات حضرية الجزائريةاإلقتصادية والثقافية المميزة للبلدية 

في مناطق       وغنية تقع في قلب أكبر الواليات كالعاصمة ووهران وقسنطينة مع بلديات شبه حضرية أو ريفية تقع
صحراوية، ونذكر هنا على سبيل المثال ال الحصر دفتر الشروط النموذجي لمنح إمتياز دور نائية بعيدة ريفية أو 

 الحضانة.
 

 :في الجزائر للممتلكات العقارية البلدية العقالني االستغالل استراتيجيات -4
بعد التعرف على مختلف المعوقات التي تحول دون استغالل أمثل للبلديات لمختلف أمالكها العقارية المنتجة 
للمداخيل، يمكن تقديم مجموعة من اآلليات القانونية والتنظيمية والبشرية والتي تمكن من االرتقاء بعملية استغالل 

الصور المتاحة ســـــــواء عن طريق التسيير العمومي بنمطيه االستغالل المباشــــــــــر أو المؤسسة  مختلفأمالكهـــــــا عبر 
العمومية أو عن طريق القطاع الخاص وفقا لتفويضات المرفق العام واألمالك العقارية والوصول به كآلية للتمويل 

  .ةوبأكبر قدر من النجاعة والفاعليالذاتي بصفة مستمرة ودائمة 
 
 :الستراتيجيات القانونيةا -4.1

 رادو أسيكون اإلطار األنسب لتعزيز  نظرة شاملة ومندمجة للبلدية إن تبني إصالح قانون الجماعات المحلية:
من شأنه إضفاء الوضوح  ما ،الفاعليين في المجتمع على رأسهم الخواص لبلديات في تنمية إقليمها بالتعاون مع باقيا

والعقالنية في تقاسم الصالحيات العمومية ويضمن تنسيق العمل العمومي مع ضرورة مراعاة مد البلديات 
مرافقها العمومية بما في ذلك ممتلكاتها العقارية  التي لها عالقة مباشرة بتسيير واالختصاصاتبالصالحيات الكاملة 

 1.المواطنين باهتماماتي والتكفل الشأن المحل المنتجة للمداخيل وتسيير
البلدية أمر ضروري لذلك األمالك العقارية يوضح كافة  ين وضع إطار قانونتقنين أمالك الجماعات المحلية: إ 

األمالك والممتلكات البلدية  ينبغي تقنين المرافق والمجاالت ومختلف األمالك البلدية بنص واضح يتضمن كل عناصر
 2. إضافة إلى مختلف األحكام المتعلقة بالمراقبة والمنازعات مردودها،وطرق تسييرها وتثمين 

الذي نص عليه قانون  3امـــــــــــق العــالمرصد الوطني للمرففبعد تجربة إنشاء إنشاء مرصد محلي للمرفق العــــــام:  
الصفات العمومية وتفويضات المرفق العام والذي ينبغي تفعيل أدواره، فإنه من الضروري بما كان إنشاء مرصد محلي 

                                                           
المحلية والتهيئة العمرانية حول الالمركزية،إجتماع الحكومة  بتاريخ  والجماعاتأنظر مداخلة السيد وزير الداخلية   1

10/12/2012. 
هيكلة الجباية المحلية ومردودها، مداخلة مقدمة ألشغال اليوم البرلماني حول الجباية المحلية في  (،2010) فراري محمد،  2

 .62الشعبي الوطني، ص بمقر المجلس  22/02/2010اإلصالح الجبائي المنعقد يوم 
ستشارية وطنية لدى الوزير المكلف بالداخلية مكلفة بتقييم أعمال تنفيذ السياسة اصد الوطني للمرفق العام هو هيئة المر   3

 16/00أكثر أنظر المرسوم الرئاسي  واإلدارة وتطويرهما. لإلطالع العامميدان ترقية المرفق  الوطنية واإلشراف عليها في
 .02المتضمن المرصد الوطني للمرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  02/01/2016المؤرخ في 
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للمرفق العـــــــــــام على مستوى كل والية يتولى مهام اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين استغالل العقارات والمرافق 
لبلدية وسيرها وعصرنتها بما يساعد على إيجاد إيرادات مالية جديدة  مستمرة ومستقرة  إضافة إلى العمومية المحلية ا

 ترقية حقوق مستعمليها وتحسين ظروف عمل أعوان المرافق العامة.
ما من شأنه تشجيع التدبير التشاركي للشأن العام المحلي والذي البد : ة التشاركيةيون الديمقراطـــقان استصدار 
يتضمن بالتفصيل مفهوم المقاربة التشاركية وسبل إرسائها واآلليات التشاركية التي تسمح وتفعل الشراكة بين  أن

المحلي  القطاع الخاصالمحلية بداية من المواطن والمجتمع المدني و خصوصا  البلديات والفواعل غير الرسمية
 ــة وفقا لإلجـــــــراءات واألساليب في هذا الشـــــــأن.باعتباره شريك مهم في تسيير الممتلكات العقارية البلديــــ

 بما في ذلك المرافق العمومية البلدية حيث : بصفة مستعجلة قانون تفويضات المرفق العام إعادة استصدار 
المرافق العمومية البلدية ومختلف األمالك و على أن يتضمن هذا القانون بنوع من التفصيل أنواع  واألمالك العقارية

عن التعقيدات اإلجرائية والقانونية مع توضيح حقوق  واالبتعادطرق تفويضها بأكبر قدر من التسهيالت اإلدارية 
هذا النموذج القائم على التسيير المشترك للمرفق ، وواجبات طرفي التفويض في إطار النموذج الجديد للتنمية المحلية

لذي من شأنه إيجاد موارد مالية إضافية للميزانيات البلدية وتشجيع وتطوير القطاع الخاص وتحسين العام البلدي وا
 .اطن في إطار معالم حكم محلي رشيدجودة الخدمات المقدمة للمو 

 
 :التنظيميةالستراتيجيات ا -4.2

ممارسة المجالس المحلية البلدية وهذا من خالل  :االستغالل األمثل لألمالك العقارية والمرافق العمومية البلدية
لكامل الصالحيات القانونية الممكنة من أجل االستغالل المباشــر ألمالكها العقارية ومرافقهــا العمومية والبحث عن 

 . كافة السبل لالرتقاء باألداء العمومي والخدمات المقدمة لألفراد
من خالل تعزيز الحوار والشراكة مع مختلف  إدماج المقاربة التشاركية وتحقيق حكامة التسيير المحلي:

يتقدمهم المتعاملون الخواص وذلك عبر تسهيل تمكينهم من تسيير األمالك العقارية األطراف المحليين غير الرسميين 
فالوصول إلى تنمية في جميع الميادين يعني القدرة على الكفاءة في تنظيم وتعبئة عبر صور التفويض السابقة، 

 1.علمختلف الفوا
بتبسيط اإلجراءات اإلدارية للقضاء على الفساد في اإلدارة المحلية  القضـاء على التعقيدات اإلدارية والبيروقراطية:

حيث أن هذه التعقيدات اإلجرائية كانت والزالت العامل الرئيس في  الشفافية وحرية الحصول على المعلومات، واعتماد
لميزانية البلدية  موارد مالية إضافية عدم تحصيل مما تسبب في 2مرافق البلديةلممتلكات واالعديد من ال استغاللعرقلة 

 المواطنين من خدمات عمومية هو في أمس الحاجة إليها. حرمانو 
مالك األمثل لأل االستغاللمما يساعد على  التحكم في المرافق البلدية من خالل اإلحصاء الحصري والشامل:

صيغ المتاحة ما من شأنه في النهاية تثمين المداخيل البلدية الالبلدية وتفعيل تسييرها عن طريق مختلف  العقارية
 3جودة الخدمات العمومية المقدمة. وتحسين

                                                           
 .102بوحنية قوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 .110بوحنية قوي، مرجع سبق ذكره ، ص 2
 .120بوحميدة عبد العزيز، مرجع سبق ذكره ، ص  3
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عـــــــادة تأهيل الممتلكات العقارية البلديـــــة : خصوصا األمالك العقارية المنتجة للمداخيل وهذا عن صيانة وا 
عادة تأهيلها قصد الحفاظ على الحالة الجيدة لهذه طريق تخصيص اع تمادات مالية بصفة دورية لصيانتها وترميمها وا 

واالرتقاء بها لتكون مصدر للتمويل  1الممتلكات، إضافة إلى العمل على إنجاز  مرافق أو أمالك عقارية جديدة 
 الذاتي.

المنتخبين المحليين في لعب دور نشيط وديناميكي       من وهذا دوريا في إطار دور إعادة تثمين بدل اإليجار: 
فالتثمين الدوري  2أجل تحسين مستوى موارد هذه الجماعة اإلقليمية والبحث الدائم عن نواتج األمالك وتحصيلها الفعلي

 ألسعار اإليجار يساهم في رفع نسب المداخيل ويتيح ضمان استغالل هذه األمالك.
 
 :البشريةالستراتيجيات ا -4.3

ينبغي أن يكون ذلك وفقا ألسس وقيم الجدارة والكفاءة،  :اختيار المنتخبين أو أعضاء المجلس الشعبي البلدي
واالبتعاد عن االختيار وفقا ألسس الوساطات والمحابات والمجامالت وبعيدا عن القبلية والعروشية، كما تلعب عملية 

مستواهم ومؤهالتهم العلمية من أجل ضمان األداء الصحيح والنزيه تأهيلهم بوضع برامج تكوينية وتعليمية وفقا ل
والسليم لوظائفهم دورا مهما في كفاءة وفعالية التسيير العمومي على مستوى البلديات وانعكاس ذلك باإليجاب على 

ائدة رؤساء المجالس االستغالل األمثل للممتلكات العقارية والمرافق العمومية، على غرار الدورات التكوينية المنظمة لف
 3. (2012/2022) الشعبية للبلديات خالل العهدة االنتخابية الحالية

يلعب الموظف المحلي البلدي دورا كبيرا في إنجاح مسار التنمية تحسين مستوى الموظف العمومي البلدي: 
والنقائص التي يعانيها المحلية في الجزائر حيث أصبح من األهمية بما كان أن يتم العمل على معالجة المعوقات 

التوظيف على مستوى البلديات في مقدمتها نقص التأطير االداري بالرغم من عمليات التوظيف التي عرفتها السنوات 
القليلة الماضية، والكم الهائل من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المتخصص، على هذا األساس البد من خلق 

 : يى ما يلسياسة توظيف محلية جديدة ترتكز عل
على المستوى البلدي من خالل فسح المجال لتوظيف اإلطارات المتخرجة من الجامعة ومدارس  التأطيردعم   ـــــــ

  .المتخصصة التكوين
عملية ورشيدة في مجال تكوين وتدريب الموظفين العموميين المحليين تسمح برفع مستواهم  سياسةــــــــ انتهاج 

العلمي وأدائهم المهني باإلضافة إلى تكثيف الدورات التكوينية لجميع الموظفين على مستوى جميع المصالح 
 . والمكاتب نظرا لالرتباط الوثيق بين مختلف مستوياتهم الوظيفية

ماديا من خالل رفع أجره الشهري وتمكينه من امتيازات اجتماعية وحماية مهنية خصوصا     بالموظفـــــــ االرتقاء 
  .وأن هناك عالقة غير وطيدة يشوبها الصراع ومحاولة سيطرة المنتخب المحلي على الموظف العمومي

                                                           
 .02-00 هد العالي للتسيير والتخطيط ، صالمالي للبلديات، المع التسييرأحمد بوعشيبة، محاضرات مقياس  1
 السالفة الذكر . 26أنظر المذكرة الوزارية رقم  2
 102-101 بوحنية قوي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ليات الترقية المهنية بعيدا عن ـــــــ االهتمام بالجانب المعنوي للموظف وذلك بمراعاة الموضوعية والكفاءة عند عم
 1والممارسات السلبية لغرس الثقة في نفسه يجعله أداة مهمة لتنمية محلية ناجحة وفعالة. المحاباة

        211ــــــ تكوين األعوان المكلفين بتفويضات المرفق العام على مستوى البلديات الذي نصت عليه المادتين 
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بحيث يتلقى هؤالء األعوان دورات تكوين  قانونمن  2012و 

وتأهيل وتحسين المستوى وتجديد مؤهالتهم وكفاءاتهم بصفة دورية ومستمرة، حيث يمكن هكذا إجراء من 
جرا ءات استغاللها تسهيل عملية التحكم في المرافق العمومية المحلية بما في ذلك األمالك العقارية البلدية وا 

 عبر الصور المختلفة المتاحة لذلك.    
بين العمل اإلداري من خالل وظيفته اإلدارية في تنفيذ  وعليه فإن اإلطار اإلداري البلدي مطالب بأن يوفق ما

القرارات من جهة، وفي التجاوب مع مطالب المواطنين على المستوى المحلي وذلك في إطار أنسنة العالقات بين 
ولذلك فالبد في أن يكون ذا تكوين متعدد لمواجهة الحاالت المختلفة التي  2األعوان ومستعملي المرفق البلدي هؤالء

يمكن أن يواجهها في تسييره اليومي خصوصا لبعض المرافق العامة والممتلكات المنتجة في إطار عملية التسيير 
لمؤسسة العمومية البلدية من أجل الحصول على العمومي لها سواء عن طريق االستغالل المباشر أو في إطار ا

مداخيل تعزز التمويل الذاتي وتعزز الالمركزية وتمكن البلدية من إعداد ميزانيات مريحة تساعد على بعث التنمية 
 المحلية.

 
 

 :خاتمة -5
ومساهمته في التمويل ختاما، فإن تقييم الوضع الحالي إليرادات إستغالل الممتلكات العقارية المنتجة للمداخيل 

العمومي المحلي غير مشجع ولم يبلغ اآلمال المرجوة في تحسين وضعية الميزانيات البلدية في ظل اإلنخفاض 
نعكاساتها السلبية على تدني والنقص الحاد في اإلعانات الموجهة لضمان  المتزايد والمحسوس للموارد الجبائية للدولة وا 

غم من تعدد طرق إستغالل هذه األمالك سواء عن طريق التسيير العام عبر صور التسيير اليومي للبلديات، بالر 
اإلستغالل المباشر أو المؤسسة العمومية البلدية أو عن طريق القطاع الخاص عبر آلية تفويضات المرفق العام 

في إيرادات األمالك  بفعل النقص الواضح 3البلدي، األمر الذي أثر سلبا على ديناميكية وحركية العملية التنموية
ختالل واضح في اإلستقاللية المالية وتأثير ذلك على التنظيم الالمركزي القائم فالعالقة بين  وضعف التمويل الذاتي، وا 
التمويل المحلي الذاتي والتنمية المحلية عالقة طردية فكلما زادت الموارد المالية الناتجة عن إستغالل األمالك العقارية 

زادت معدالت وديناميكية التنمية المحلية ، وكلما تراجع العائد المالي لها كلما إنعكس سلبا على مستوى البلدية كلما 
 ووتيرة التنمية محليا . 

وعليه فإن اإلستغالل األمثل للممتلكات العقارية المنتجة للمداخيل والمرافق العامة البلدية يحتاج إلى تظافر 
مجموعة من العوامل فيما بينها تقوم على ممتلكات أو مرافق مهيئة ومالئمة وعنصر بشري كفء ومتمكن سواء 

ونية مسايرة ومساعدة على تسهيل اإلجراءات الموظف العمومي المحلي أو القطاع الخاص للتأطير ومنظومة قان
                                                           

 110-112 جمال زيدان، مرجع سبق ذكره، ص 1
 01 ، ص2011، عدد شهر فيفري وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مجلة الداخلية  2
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اإلدارية لعمليات اإلستغالل بعيدا عن العراقيل والتعقيدات، وعبر هذه اآلليات يمكن الوصول إلى تمويل ذاتي يعزز 
 اإلدارية القائمة ويسمح بتنشيط الحركية التنموية محليا. الالمركزيبةاإلستقاللية المالية ويرسخ 

 
 :قائمة المراجع

 : والتنظيماتقوانين ال 
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 المتعلق بالبلدية.   
 المؤرخ 20/101، المرسوم التنفيذي رقم 00، العدد الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -

 المحدد ليكيفيات إحداث وكاالت اإليرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها.    00/00/1220
 المحدد لشروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 12/00/1210المؤرخ في  10/200مرسوم رقم  -
 ؤرخ ــــالم 10/222الرئاسي  رقم ،  المرسوم 00، العدد  الديمقراطية الشعبية الجريدة  الرسمية للجمهورية الجزائرية -

  المتضمن  تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 16/02/2010   
 المتعلقة بالعمليات المالية للبلديات.  01/02/1221المؤرخة في  1التعليمة الوزارية المشتركة س  -
 المتعلقة بتثمين أمالك الجماعات المحليــة  10/00/2016ة في ـالمؤرخ 26ة رقم ـة والجماعات المحليـتعليمة وزارة الداخلي -
 .10/12/2012   إجتماع الحكومة  بتاريخ مداخلة السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية حول الالمركزية، -

 : الكتب 
 .2012الجزائر، والتوزيع، جسور للنشرالطبعة األولى،  التنمية بين الميادين النظريات والمناهج، رشيد زرواتي، -
 .2012دار األمة، الجزائر،  جمال زيدان، إدارة التنمية المحلية في الجزائر، -
جسور للنشر والتوزيع  الطبعة األولى، التسيير العمومي بين اإلتجاهات الكالسيكية واإلتجاهات الحديثة، مريزق عدمان، -

 .2010الجزائر،
 دار ومكتبة الطبعة األولى، ات السياسية واإلداريـة في الدول المغاربية،الديمقراطية التشاركية في ظل اإلصالح بوحنية قوي، -

 .2010عمان،  ،الحامد للنشر والتوزيع
نعكاساته على القطاع الخاص فيـاإلندم إكرام مياسي، -  .2012الجزائـر، ةـهوم دار ر،ئـالجزا اج في اإلقتصاد العالمي وا 
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  :ملخص

عبر عن ، التي تعلى التمويل المحلي الحكوميةو الجهود الشعبية بين مشتركة عملية كتعتمد التنمية المحلية تلعب 
حقيق االختصاصات من أجل ت اإلدارة المركزية نفوذبعيدا عن  القراراتفي اتخاذ  المحليةمدى استقاللية اإلدارة 

هذه  تعزيزيتطلب  وهذامستقلة. المالية ال بمواردهالمشاريع التي تهم مواطنيها والنفقات المخصصة لالمنوطة بها 
التي تمثل ، و من الضرائب منخفضةهذه الجماعات المحلية خاصة أنها تستفيد من نسبة  تحتفظ بهاالموارد التي 

 .مركزيةالقرارات بعيدا عن السلطة الذ اخفي ات يساعدهاهذا ما و ، لتمويل المحليلمن  مهما  مصدرا 
اإلصالحات  التمويل المحلي في الجزائر وأهم التي تواجه التحدياتتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم 

 المالية المحلية التي تعالج هذه المشكلة.
 ، التمويل المحلي، الالمركزية.الماليةالتنمية المحلية، االستقاللية  :يةالكلمات المفتاح

 JEL :R51 ،E62تصنيف 

Abstract:  
Local development as a joint process between popular and government efforts, depends on 

local funding, which expresses the extent of local government independence in decision-
making away from central government influence, to achieve the competences entrusted to it 
and the expenses allocated to projects of interest to its citizens with their autonomous financial 
resources. This requires strengthening the resources that these local communities retain, 
especially since they benefit from a low tax rate, which represents an important source of local 
financing, and this helps them to take decisions outside of central authority. 
This study aims to shed light on the most important challenges facing domestic finance in 

Algeria and the most important domestic financial reforms that address this problem. 
Keywords: Local development, financial independence, local finance, decentralization. 
Jel Classification Codes: E62, R51 
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 :تمهيد

إنسانية تستهدف النهوض بالريف والحضر  حركةعلى عملية أو  المحليةأو التنمية  تنمية المجتمع المحليتقوم 
على أساس من تكامل الجهود الذاتية للمجتمع والمنظمات التطوعية والجهود الحكومية للعمل معا فيما يتصل بتحديد 
االحتياجات والمشكالت المجتمعية وترتيبها وفق أولويات يتفق عليها، وتنفيذ المشروعات التي يختارونها ارتباط 

 إلمكانيات المتاحة.بأهميتها وبا
على مستوى  اإلصالحاتقامت بمجموعة من  ،ر المجتمعـات المحليـةلتطـو الجزائر كغيرها من الدول التي سعت 

 ،على مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والمالية التنموية البرامجتنظيم الجماعات المحلية وتعزيز دورها في 
 .لية على مستوى جميع األقاليم الوطنية وتحقيق أبعادها المتوازنة والمستديمةالنهوض بالتنمية المح هذا من أجلو 

لكن بالمقابل حتى تستطيع هذه األخيرة  تنفيذ هذه البرامج المحددة ال بد من توافر اعتمادات مالية محلية بعيدة 
، ى تحقق التمويل الذاتيالجماعات المحلية هادفة إلى خلق الثروة حت إليهعن التمويل المركزي، وهذا ما تسعى 
ما هي أهم العراقيل التي تواجه التمويل المحلي في الجزائر إلشكالية التالية: وانطالقا مما سبق ذكره يمكن صياغة ا

  تجاوزها؟وكيف يتم 
  :التالية لنقاطا في هذه الدراسة تحديدستدعي ، يه اإلشكاليةذلمعالجة ه

 المحلية والتنميةماهية التمويل المحلي  -
 وأفاق اإلصالح المحليمعوقات التمويل  -
في الجزائر أساس فشل عملية التنمية تفترض الدراسة أن  الفرعية، واألسئلة المطروحةالرئيسية  اإلشكالية على بناء  
األساس ألي عملية تنموية في  والتي تعتبرللجماعات المحلية، الموارد المادية  استقالليةعدم  نقص فيراجع ل
صالحي شام مرهون بمسعىمعالجة األزمة المالية المحلية  ، وأنالمجتمع ل إجمالي يندرج ضمن برنامج تحديثي وا 

 .لمناهج تنظيم اإلدارة وتسييرها
 

 :التمويل المحلي والتنمية المحليةماهية  -1
المحلية تشكل أهمية كبيرة باعتبارها أداة لتحقيق التنمية المحلية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة  المالية
فهو في نهاية لممارسة االختصاصات وتدبير الشؤون المحلية  اأساسي اعنصر  يعد الماليلذلك فإن االستقالل  ،للسكان

 تحقيق التنمية. المطاف يساهم في
 
 :التمويل المحلي مفهوم -11.

تدار ونفقات ارد مالية ومتمثلة في ميزانية البلدية والوالية والتي تتكون من إيرادات و تعتمد الجماعات المحلية على م
 .الساكنة المحلية شاملة تخدمجل تحقيق تنمية أ برامج منالو مشاريع بها مختلف ال
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مكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية كل الموارد المتاحة التي ي يعرف على أنه التمويل المحليو 
الجماعة على مستوى الوحدات المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدالت لتلك التنمية عبر الزمن وتعظم استقاللية 

 1المنشودة.عن الحكومة المركزية في تحقيق التنمية المحلية  ةالمحلي
 2يمكن ذكرها: توافرها،للموارد المحلية شروط معينة البد من و 
أن يكون وعاء المورد في نطاق الوحدة المحلية التي تستفيد من حصيلة  المورديقصد بمحلية  المورد:محلية  -

 .المركزيةا الوعاء متميزا بقدر اإلمكان عن أوعية الموارد ذا الوعاء، وان يكون هذه
في سلطة تقدير سعر المورد في حدود معينة  يقصد بذاتية المورد استقاللية الهيئات المحلية :الموردذاتية  -

 .لهاأحيانا، وربطه وتحصيله حتى تتمكن من التوفيق بين احتياجاتها المالية وحصيلة الموارد المتاحة 
  .خلا ..هيقصد به سهولة تقديره وكيفية تحصيله وكدا تكلفة تحصيل المورد:سهولة تسيير  -

 والموارد المحليةالموارد المحلية الذاتية  رئيسيين: هماتنقسم موارد تمويل اإلدارة المحلية إلى قسمين على العموم، 
 .الخارجية

 
 الموارد المحلية الذاتية -1.1.1

ه الموارد تختلف في ذتنقسم إلى عدد من موارد فرعية تعتمد عليها النظم المحلية ذاتيا في تمويل التنمية المحلية، ه
تنوعها ومقدارها من بلد إلى أخر بحكم اإلمكانيات المالية المتوفرة لديه وبحكم األنظمة االقتصادية المتبعة، على أن 

  تشمل كل من:أهم 
أو إحدى الهيئات العامة المحلية  الدولة،تعرف بأنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى و  الضريبة المحلية -

  3.ئية مساهمة منه في التكاليف واألعباء دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبةبصورة نها
المنتفعون إلى الدولة مقابل  هامن المال يدفع ةمعين على أنها مبالغبشكل عام والتي تعني  الرسوم المحلية -

ة المحلية نظير أداء خدمة والرسم المحلي هو ما يتقاضاه الشخص العام الممثل للوحد إليهم.خدمة معينة تقدم 
ن كانتمعينة تعود بالنفع على دافع الرسم بالذات  ه الخدمة صفة النفع العام، ومن أهم ذتغلب على ه وا 

ات، ورسوم بعض المرافق ، رسوم جمع النفايالمذابح والمسالخرسوم  منها:ا المجال نذكر ذالرسوم في ه
 4.اوغيره العمومية

                                                           
 .22، ص لمحلية، دار الجامعة اإلسكندريةالتمويل المحلي والتنمية ا(، 2001)عبد المطلب عبد الحميد،  1
في الجزائر: المعوقات واالصطالح، مجلة البديل  المحليةتمويل التنمية  (،2012) قشام إسماعيل، شقراني محمد، 2

 .61-62جامعة الجلفة، ص ص ، 02، العدد 00المجلداالقتصادي، 
 .61المرجع نفسه، ص  3
 .20، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ص 1 التنمية المحلية ممارسات وفاعلون، ط (،2010) فؤاد بن غضبان، 4
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ه اإليرادات في المداخيل الناتجة عن إيجار مختلف ذتتمثل هالعمومية و نواتج استغالل واستثمار المرافق  -
ه ذوالمحالت والمساحات التي تحوزها الجماعات المحلية، باإلضافة إلى نواتج التنازل على ه المساكن

 1لمواطنين.لا إيرادات الخدمات العمومية التي تقدمها الجماعات المحلية ذاألمالك وك
 أنها من (partnership) من منظور المقاربة التشاركية والتي تعني الذاتيةالمشاركة الشعبية بالجهود  -

استوحى الفكرة من ربط شرعية السلطة بشرعية الرأي  الذيالمفاهيم التي نادى بها المنظرين أمثال جون لوك 
وجون جاك روسو من خالل فكرة العقد االجتماعي الذي كان ينادي  ،العام التي يؤسس لها المواطنين

 2المفكرين.بالتشاركية التفاعلية لتحقيق التحول المجتمعي القادر على تسيير شؤون الفرد العامة، وغيرهم من 

حيث يعتبر المواطن المحلي عنصر فعال في  المحلية،المقاربة التشاركية تمثل دعامة أساسية لدفع عجلة التنمية ف
صنع السياسيات العامة ومتابعة تحقيقها في شكل برامج في جميع المجاالت تعود بالنفع العام على جميع المواطنين 

 .المحليين
 

 الخارجية:الموارد المحلية  -1.1.2
الجماعات المحلية نتيجة لعدم كفاية موارده المالية الداخلية للبحث عن مصادر تمويل خارجية تغطي  تسعى

 :العجز التي تعرفه معظم البلديات وهي كالتالي
وتتكون من مداخيل كراء السكنات، ناتج بيع المحاصيل، حقوق الواجهات العامة،  المحلية:نواتج األمالك  -

 3 .دماتوتقديم الخ السلعناتج بيع 
هي تلك المبالغ المالية التي تساهم بها الميزانية العامة للدولة في اإلنفاق على التنمية  الحكومية:اإلعانات  -

ه ذوتهدف ه .لمساعدتها في االطالع على بعض اختصاصاتها القانونية المحلية،ونفقات المجالس  المحلية،
وتقليل الفوارق بينهما لتحقيق التوازن والمالئمة بين  اإلعانات إلى تكملة الموارد المالية للهيئات المحلية

حاجات المجتمع المحلي ومستوى السلع والخدمات المقدمة، وتنقسم اإلعانات الحكومية إلى إعانات تمنحها 
 4.الممركزةالدولة والمتمثلة أساسا في المخططات البلدية للتنمية والمخططات القطاعية غير 

هي عبارة عن برامج عمل قصيرة المدى تقررها السلطات المختصة وفقا للمرسوم  للتنمية:البلدية  المخططات -
، حيث جاء لتكريس مبدأ الالمركزية االدارية في إطار توفير الحاجيات 1220الصادر في أوت  02رقم 

                                                           
علوم االقتصادية، جامعة واقع وأفاق، أطروحة دكتوراه في ال الجزائرة المحلية في تمويل التنمي(، 2011)خنفري خيضر،  1

 .06، ص الجزائر
المحلي للبلدية بالجزائر وتحدياته، مجلة العلوم القانونية  التمويلآليات تنويع وترقية مصادر (، 2020)برنو نور الهدى،  2

 .021، ص 02، العدد 02والسياسية، المجلد 
 .20، ص المرجع السابقالمحلية،  التنميةناصر، التمويل المحلي ودوره في عملية  وهيبة بن 3-

المحلية في الجزائر، ملتقى دولي حول انعكاسات اسعار النفط  الجماعاتمصادر تمويل (، 2010)محمد دوة، زاوية رشيدة،  4
 .0، جامعة الجزائر 2010ديسمبر  01/02على تميل الجماعات المحلية، 
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 والفالحية،ة ه المخططات نجد التجهيزات التجاريذاألساسية للمواطنين، ودعم القاعدة االقتصادية ومن أبرز ه
 1.االنجازالقاعدية وتجهيزات 

هو مخطط دو طابع وطني حيث تدخل ضمنه كل استثمارات الوالية  للتنمية:البرنامج القطاعي غير الممركز  -
ا المخطط باسم الوالي ويكون تحضير المخطط ذالعمومية التي تكون وصية عليها، ويتم ه والمؤسسات

البرامج  المخطط تحقيقا ذويعكس ه التنفيذية،تقنية من طرف الهيئة القطاعي للتنمية بدراسة الجوانب ال
 2.للواليةوالوسائل على المدى المتوسط قصد ضمان التنمية االقتصادية والثقافية 

التبرعات والهبات: تعتبر التبرعات والهبات من بين الموارد التي تتحصل عليها المجالس المحلية وتتكون  -
اطنون إما مباشرة إلى المجالس أو بشكل غير مباشر للمساهمة في تمويل المشاريع حصيلتها من تبرع به المو 

كذلك قد تكون نتيجة وصية تركها أحد المواطنين بعد وفاته في حالة انعدام الورثة أو هبة . التي تقوم بها
 3يقدمها أحد المغتربين وذلك بموافقة السلطات المركزية.

 
 :مفهوم التنمية المحلية -12.

احتل مفهوم التنمية المحلية مكانة هامة في الخطابات السياسة واالقتصادية خالل العقدين األخيرين من األلفية 
اتجاهات فكرية، أين ، تبلور هذا المفهوم نتيجة لعدة المركزي بالتخطيطالسابقة، حيث تعتبر طريقة بديلة للتنمية 

 كما اعتبرت تلك المداخل فيعلمية حاولت اإلحاطة باألبعاد المختلفة التي تدخل في تركيبه،  خلمداظهرت عدة 
 ل مكملة لبعضها البعض.اخمجملها مد

التنمية المحلية في مفهومها تعني تفريع المجهود التنموي للدولة من المستوى الوطني إلى األقاليم والمقاطعات 
المحلية، بطريقة تمكن المواطنين من المشاركة في  والمجتمعات والمستوطناتالريفية  والمناطقوالمدن والبلديات 

 .عمليات الحكم بشكل مباشر أكثر
إلى عدد السكان في منطقة معينة فإنه من الطبيعي أن تكون  وأخيراونشاط موجه أوال  فعلكما تعني كل 

الجماعات المحلية الجزء المستهدف بالفعل التنموي. فالطريق الوحيد للتنمية الشاملة هو التنمية األفقية التي ينخرط 
وجهات المطلوبة المكونة للتراب الوطني. فالدولة مثال ترسم األهداف والت فيها كل السكان والتي تشمل جميع المناطق

 4.لتقدم كل قطاع، والتطبيق يتم من المحلي إلى الوطني

                                                           
المالية المحلية للجماعات اإلقليمية في الجزائر بين الواقع والتطبيق، مجلة  (،2016) خنفري، صبرينة طكوش،خيضر  1

 .212-210، ص ص 2016، ديسمبر21معارف، العدد 
علوم وآفاق، دكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية ال واقعتمويل التنمية المحلية في الجزائر (، 2010)خيضر خنفري،  2

 .122، ص صادية، جامعة الجزائراالقت
المحلية نماذج من اقتصاديات الدول النامية، الملتقى  للتنميةالتمويل المحلي (، 2006)حياة بن سماعين، وسيلة السبتي،  3

العلمي الدولي: سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر والدول النامية، جامعة بسكرة 
 .06، ص 2006نوفمبر  22و 21 يومي

المحلي ومؤسساته في التنمية المحلية، مجلة اإلدارة والتنمية  الحكمدور (، 2012)نور الدين تمجغيدين والحاج عرابة،  4
 .102-101، ص 2012للبحوث والدراسات، المجلد األول، العدد األول، 
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"العمليات التي يمكن بها توحيد جهود السكان بالحكومة لتحسين األحوال  أنهاهيئة األمم المتحدة على  هاعرفتوقد 
 والمساهمة فيالمحلية ولمساعدتها في االندماج في الحياة الجماعية  المجتمعاتوالثقافية في  واالجتماعيةاالقتصادية 

 1 ن".تقديمها بأقصى قدر ممك
 :المحلية البد من توافر مجموعة من المقومات وهي كالتالي التنميةحتى تحقق 

  قيــق حيــث نجــاح اإلدارة المحليــة فــي تح التنمويــة،ا فــي العمليــة مــيعتبــر العنصــر المــالي مه :الماليــةالمقومــات
نــه كلمــا زادت وتــوفرت مصــادر التمويــل أمــن الطبيعــي ف التنميــة المحليــة مرهــون بمــدى تــوافر مواردهــا الماليــة،

باالعتمــاد علــى نفســها دون اللجــوء إلــى الســلطة المركزيــة  مهامهــاكلمــا تمكنــت مــن ممارســة  المحليــة،للجهــات 
 2المالية.للحصول على اإلعانات 

  كيفيـة  ويخطـط فـيأهم عنصر فـي العمليـة اإلنتاجيـة، فهـو الـذي يفكـر  البشريإن العنصر  :البشريةالمقومات
يعمــل  وهـو الـذي يــدير التمويـل الـالزم إلقامـة المشــروعات، كمـا أنـه  اسـتخدام،اسـتخدام المـوارد المتاحـة أفضــل 

شراكه في صنع ذل ،فيها ويعيد النظرذها ويتابعها على تنفي  3القرار.لك يحب تحفيز العنصر البشري وا 
  هي النظام اإلداري الذي يقوم على توزيع الوظائف اإلدارية بـين اإلدارة المركزيـة وهيئـات  :التنظيميةالمقومات

 4المركزية.محلية المركزية مستقلة لها شخصية معنوية مع بقائها خاضعة نوعا ما لرقابة اإلدارة 
 
 :العالقة بين التمويل المحلي والتنمية المحلية -13.

ا الجماعات ذتمويلها المركزي، وكنتيجة كبر التحديات التي تواجه الدولة أيعتبر تمويل الجماعات المحلية من 
 ومن جهة ثانية، من جهة ا نظرا للحالة المالية التي تعاني منها الدولة في الوقت الراهنذالمحلية بتمويلها الذاتي، وه

ي جعلها في غنى عن التحوالت التي تطرأ في كل مرة على عدم قدرة الجماعات المحلية من توفير تمويل ذات
 في غياب التنويعوهذا ه على مورد واحد الثبات بسبب اعتمادعدم و  تقراربعدم االسعرف االقتصاد الوطني الذي يُ 

 5ي.االقتصاد
ا ال يأتي إال من خالل االعتماد ذيمكن القول أن تحقيق التنمية المحلية مرهون بتوفر اعتمادات مالية، وه إذن، 

نه ال يمكن أن نرجع دائما العجز أإال  ،الجبائية، فبالرغم من الحكم على قلتها المواردعلى الموارد المتاحة خاصة 
ن تكون كافية للمساهمة في أالقائم في تحقيق التنمية المحلية إلى قلة الموارد الجبائية المحلية المتاحة، والتي يمكن 

ويتوقف التوفيق في تحقيق التنمية المحلية على حسن التسيير واالستغالل األمثل  .لتنمية المحلية المسطر لهاتحقيق ا
  .للموارد الجبائية المتاحة، كما يتوجب على الهيئات المنتخبة مباشرة أعمالها بطريقة جدية وفعالة

                                                           
 .01ابق، ص فؤاد بن غضبان، التنمية المحلية ممارسات وفاعلون، مرجع س 1
 .20خنفري خيضر، مرجع سابق، ص  2
البرامج البلدية للتنمية بوالية األغواط، مذكرة ماجستير،  فعاليةإشكالية التنمية المحلية ومدى (، 2006)ريان عبد السالم،  3

 .11، ص داب والعلوم اإلنسانية، الجزائرالمدرسة العليا لألساتذة في اآل
 .02، ص 2002قانون االدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم الجزائر، (، 2002)بعلي محمد الصغير،  4
المحلي وتحدي التنمية اإلقليمية، مجلة الحقوق  التمويل(، 2012)لخضر رابحي، حنان اوشن، عبد الحليم بوقرين،  5

 .01، ص 02 ، العدد00والحريات، المجلد 
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إيراداتها والتي تتحول إلى نفقات تنفقها في كما يترجم التمويل المحلي في ميزانية الجماعات المحلية من خالل 
ه البرامج في شكل مخططات فنجد مخطط البلدية للتنمية ذبرامج تنموية مختلفة لتحقيق المنفعة العامة، كما تترجم ه

وهي  وغير ممركزةي يكون على عاتق ميزانية البلدية والمخططات القطاعية منها برامج قطاعية ممركزة ذالمحلية وال
 والئي.ت ذات طابع مخططا

 
 :معوقات التمويل المحلي وأفاق اإلصالح -2

سبق وذكرنا أن العنصر المالي يعد عامال أساسيا في تحقيق أي تنمية محلية، فمن خالل وجود الموارد المالية 
باألعبـاء الملقـاة علـى عاتقهـا مـن ناحيـة تـوفير الخـدمات للمـوطنين  والنهـوضتنجح الهيئات المحليـة فـي أداء واجبهـا 

وممارسة اختصاصـها علـى الوجـه األكمـل معتمـدة فـي ذلــك علــى نفســها دون اللجــوء إلــى الحكومــة المركزيــة 
 .ــول علــى اإلعانــات الماليــةللحص

 
 :مشاكل التمويل المحلي -2.1

الجماعات، فأمام ضعف تلك أكبر التحديات التي تواجه  ر منالمالي للجماعات اإلقليمية يعتب التمويلإن مسألة 
التمويل الذاتي الذي تعاني منه الهيئات اإلقليمية والذي يرجع إلى ضعف إيراداتها مقارنة بنفقاتها السنوية بسبب 

لهيئات تعتمد اعتماد شبه كلي على اإلعانات ضعف الجباية الملحية وغياب االستثمار المحلي، نجد أغلب تلك ا
 عملية التمويل المحلي تعترض مجموعة من المعوقات من بينها ماف المقدمة من طرف الدولة من أجل تغطية نفقاتها.

 :يلي
حيث أن الجماعات المحلية تقوم بالتحصيل الضريبي بناءا على  :ضعف الجباية المحلية وهيمنة الدولة عليها -

أ ال ضريبة بدون قانون، لكن في حدود النسب الضعيفة مقارنة مع الدولة والتي تتقاسم معها ناتج قانون بمبد
 هذه النسب ال تتناسب مع 1منه. 22ال سيما المادة  12/12ا طبقا لقانون المالية ذالضرائب والرسوم وه

االختصاصات والخدمات المخولة لإلدارة المحلية، باإلضافة إلى هيمنه الدولة على المصادر الجبائية الهامة 
المحلي بسبب هذه المركزية وعدم اهتمام اإلدارة المحلية  الجبائيمما يؤدي إلى ثقل الجهاز ، لصالحها 

الذي أصبح ال يستجيب  الضريبي النظام بمواردها، يجعلها تابعة دائما لإلعانات الدولة، باإلضافة إلى قدم
 . لمتطلبات التنمية االقتصادية المحلية الجديدة

 
 
 
 
 
 

                                                           
عملية التنمية، مذكرة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة المالية المحلية ودورها في (، 2006)طيبي سعاد،  1

 .226، ص 2006الجزائر، 
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 : فسيفساء الجباية والضرائب بالجزائر(1الشكل )

 
 /http://www.interieur.gov.dz ، الموقع الرسمي:: وزارة الداخليةالمصدر

 
بلدية من  212تراكم الديون على البلديات: وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد كشفت مؤخرا أن  -

بلدية عاجزة تماما عن تسيير أمورها المادية باالعتماد على مواردها المالية، حيث قدرت  1021مجموع الـ 
في وقت تراجع عدد البلديات العاجزة ماليا مقارنة بالسنوات الماضية، أين  مليار 000عجزها المالي بأزيد من 

خر آبلدية، األمر الذي من شأنه أن يخفف العبء عن الخزينة العمومية، رغم أن  1101تم تسجيل 
أن معظم البلديات  القولولكن يمكن  .مليار سنتيم 2200أن ديون البلديات تقدر بأزيد من  إحصائيات تؤكد

نقاصا ذتعاني من تراكم هذه الديون لدرجة أن دفع أقساطها يشكل عبئا على موازنة هالتي  ه البلديات وا 
 1.العمللموازنتها بشكل تصبح معها البلديات شبة مشلولة عن 

اعتبرت من الجزائر  ذلك أنزيادة الطلب على اإلنفاق المحلي: تعتبر الزيادة غير منتظمة في عدد السكان،  -
 ، نجد أنلكذ إلىإضافة  .ه الزيادة تقابلها الزيادة المفرطة في النفقاتني الزيادة السكانية، وهذالدول التي تعا

 .والخدماتالوعي الثقافي واالجتماعي لدى الفرد الجزائري يقابله الزيادة في السلع  ارتفاع مستوىعملية 

 
صالح الجباية المحلية -2.2  :آليات تحسين وا 

للمشاكل المالية التي تعاني منها الجماعات اإلقليمية في الجزائر، خصوصا العجز عن حلول أيضا  بهدف البحث 
المالي الذي ساهم في إحداث أزمة التنمية على المستويين المحلي والوطني األمر الذي دفع بالسلطة المركزية إلى 

ت الملحة من التدخل عن طريق وضع عدة صيغ وآليات من أجل مراعاة ذلك المشكل خصوصا في ظل الرغبا
المواطن الجزائري وسعيه إلى ضرورة إحداث تنمية على المستوى المحلي من أجل القضاء على التفاوت بين البلديات 

 .والواليات وتحقيق حياه كريمة ومعيشة أفضل
 

                                                           
بدائل تمويل الجماعات المحلية في الجزائر، مجلة االقتصاد الجديد، العدد (، 2012)موسى بن منصور، عبد الفتاح عالوي،  1

 .06، ص 01لد ، المج10

http://www.interieur.gov.dz/
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 1:التدعيم الحكومي للبرامج التنموية على المستوى المحلي - 2.21.
تنعكس سياسة الالمركزية في التكفل على المستوى المحلي بوظائف اقتصادية جديدة في إطار مالي ومحاسبي 

التي تساهم في تمكين  االجتماعية القطاعاتمجدد، وقد وضعت الدولة في مجال تسيير الشؤون المحلية العديد من 
ة واحترام حقوقهم الدستورية. ويمكن ذكر تلك الشباب من ممارسة المسؤولية من خالل االضطالع بواجباتهم المدني

 القطاعات الحساسة في الجزائر التي تم تمويلها كما يلي:
بالنسبة لقطاع التشغيل، أولت الدولة اهتمامها بخرجي الجامعات والمؤسسات التعليمية  سياسة التشغيل: -

زاما عليها أن تتدخل إليجاد واألكاديمية، خصوصا مع ارتفاع معدالت البطالة في أوساط الشباب، وكان ل
 مخرجا تساهم في التقليل من نسبة البطالة عن طريق إنشاء هيئات تدعم التشغيل.

 
 : أجهزة وبرامج التشغيل المنتهجة للقضاء على البطالة(01الجدول )

 أجهزة اإلدماج المهني للشباب
 (FAEJصندوق دعم تشغيل الشباب ) -
 (CNAC) الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  -
 (ADS)وكالة التنمية االجتماعية  -

األشغال ذات المنفعة العامة وذات 
 لليد العاملة  االستعمال المكثف

 (ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) -
 (CPEعقود ما قبل التشغيل ) -
 (ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ) -
 (ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ) -
 (ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل ) -
 تجربة صندوق الزكاة. -

 ،البطالة وآليات التشغيل في الجزائر ، إشكاليةنبيلة مسيليتيو  حسين برياطي: المرجع
دارة األعمال  .106، ص 2011، العدد األول، 2، المجلد مجلة الدراسات التسويقية وا 

 
الضغط و  التحوالت الديموغرافية والوبائيةنتيجة  ةغير منتظمتطورات  قطاع الصحة شهد السياسة الصحية: -

للموارد  اجتماعية، حيث كان النظام الصحي يخضع المفروض على السلطات العامة في صورة مطالب
لظفر بالمزيد من وقد دفع بالحكومة الجزائرية ا المالية المتاحة أكثر مما يخضع لسياسة صحية حقيقية

 .التحديات الصحيةمختلف الصحية لجعلها قادرة على مواجهة  لسياسةيفرض تغييرات هيكلية في ا  الحقوق
-  

 (2012-2012) الجزائر في التغطية الصحيةتطور نفقات (: 02الجدول )

 السنوات /
2017 2016 2015 2014 

 105 100572 98551 93322 الطبيين لمستخدمينا
 78838 74937 73431 69076 العامون األطباء

                                                           
 .20، ص2021والتنمية المحلية، دار فواصل للنشر واالعالم، غرداية، الجزائر،  البلديات(، 2021)عبد الرحيم لحرش،  1
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 14263 13747 13645 13168 األسنانجراحو 
 12337 11888 11475 11078 الصيادلة

 : الديوان الوطني لإلحصاء )الجزائر(المصدر
 20(، ص 2011/21، 2012/22، 2016/26، 2010/20نشرات )

 
نالحظ زيادة (، 2012، 2016، 2010، 2012من خالل االعتماد على قوانين المالية في الجزائر للسنوات )

 .ةوصيادل أسنانجراحو ، عامونوأطباء مستخدمين طبين وتيرة نمو النفقات بسبب زيادة في عدد العنصر البشري من 
 إطار فيقفزة نوعية  تحقيقعلى  2012-2000من  الممتدة الفترةظل  فيعملت السلطة السياسة السكنية:  -

 الجزائري المواطنظروف معيشة  وتحسينالقضاء على أزمة السكن  تحقيق نحو الهادفةالسكنية  سياستها
وحدة سكنية  ومليونين األولمليون سكن للخماسي  انجاز التواليعلى  يشمالن قصد تجسيد مخططين وهذا

 مجموعةغطاء  تحتتسطريه وهذا  تميسمح بتحقيق ما  مالئممناخ تشريعي  توفير، مع الثاني للخماسي
سكن لكل مواطن  توفير إلىمن الوصول  تمكنوكفيلة  ناجعةبتوجيه سياسية سكنية  أهداف أخرى تسمح

 هذا غالف مالي كبير لدعم سياسة السكن عبر جميع الواليات.، وقد تطلب دولية بمعايير
-  

 (2012-2010: صيغ السكن في الفترة )(63الجدول )
 المعدل/ النسبة عدد الوحدات السكنية السكنية البرامج

 20% 000.000 السكن العمومي باإليجار
 10% 000.000 السكن الموجه المتصاص السكن الهش

 00% 200.000 السكن الريفي
 20% 000.000 السكن الترقوي
 37.17% 384.620 السكنات الريفية

 خوجة أسامة، إصالح السياسة العامة السكنية، كآلية إلدارة أزمة السكن في الجزائر للفترة: المرجع
 .121، ص 2020، األول، العدد 2(، مجلة الناقد للدراسات السياسية، المجلد 2000-2012) 

 
 :البرامج المدعمة لإلصالحات االقتصادية– 2.22.

 :1 هي برامج تستجيب لوضعيات معينة، فهي ترمي إلى التكفل بتلك الوضعيات لتجاوزها ومن أهم هذه البرامج
يهدف هذا البرنامج إلى الحد من الفقر وتوفير مناصب  :2001-2004) )أ. برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

عادة بعث  عادة إنعاش الفضاء الوطني، وسمح بتحقيق استقرار االقتصاد الوطني وا  الشغل وتحقيق التوازن الجهوي وا 
زات ، وقد رافق ذلك جملة من االنجا7%حيث سجل نسبة 2003مسار النمو االقتصادي الذي بلغ أوجه في سنة 

 . لفائدة السكان في مجال الصحة والموارد المائية والتنمية الريفية وفي عدة قطاعات أخرى

                                                           
تفعيل التنمية المحلية في ظل اإلصالحات والدور الجديد  استراتيجيات(، 2012)عبد الحكيم بيصار ونور الدين بلقليل،  1

 .10، ص 2012، 6، العدد 0واالقتصادية، المجلد  مجلة البحوث اإلداريةللجماعات المحلية بالجزائر، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/99
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. ويهدف إلى 2001-2004، من أجل تغطية الفترة 2001لقد تم إعداد هذا البرنامج وشرع في تنفيذه العام 
عطائه دفعة أولى قوية من خالل غالفه  مليار دج،  525المالي البالغ إعادة إنعاش وتحريك االستثمار العمومي وا 

موجهة للتنمية المحلية في صورة برامج قطاعية غير ممركزة ومخططات بلدية للتنمية، حيث ركز على  114منها 
 اإلقليم وتحقيق التوازن الجهوي. بيئةدفع وتحريك ودعم التنمية المحلية و 

البرنامج إلى تثبيت االنجازات المحققة في يهدف هذا : 2005-2009) البرنامج التكميلي لدعم النمو ). ب
لى وضع الشروط المناسبة لنمو مستديم مولد للرفاه االجتماعي بتوفيره لموارد معتبرة، هذا من جهة  الفترة السابقة، وا 
ومن جهة أخرى مساعد على تحسين مستوى معيشة السكان بتنمية البنية التحتية للبالد السيما شبكات النقل واألشغال 

 عمومية والري والفالحة والتنمية الريفية.ال
مليار دج مخصصة  1981مليار دج، منها  9000وقدر الغالف المالي للبرنامج التكميلي لدعم النمو بـ: 

من الغالف  22 %للواليات والبلديات في شكل برامج قطاعية غير ممركزة ومخططات بلدية للتنمية، بما يعادل 
 المالي اإلجمالي للبرنامج.
تقوده وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقرر في لقاء الوالة مع الحكومة المنعقد في شهر  ج. برنامج االستدراك:

مليار دج، ذو بعد جواري يهدف إلى معالجة بعض الفوارق  60، ويتوفر على غالف مالي قدره 2006جوان 
ا من خالل البرامج التنموية السابقة  لم يتم التكفل االجتماعية واالقتصادية وتلبية الحاجات األكثر إلحاحا والتي 

 1والحالية.
يعتبر هذا البرنامج امتدادا للبرنامج التكميلي لدعم النمو  (:2614-2616د. البرنامج الخماسي للتنمية )

(، في جميع المجاالت التنموية، في حين يركز بشكل أكبر على قطاع السكن الذي سجل مراجعة 2000-2002)
ألف وحدة سكنية،  200لكيفية اإلعانات الخاصة بالحصول على الملكية، فيما ضم البرنامج السكني الجديد مليون و

ضافة إلى سلسلة من المشاريع في قطاع الطرقات والنقل، المياه، الصحة والشغل ومنشآت قاعدية أخرى ذات باإل
 عالقة مباشرة بتحسين ظروف معيشة المواطنين.

إنجاز السكن الحضري اإليجاري الموجه لذوي المداخيل الضعيفة وتشجيع الترقية  القائم علىالبرنامج  تم دعمإن 
الزيادة في إنجاز السكنات الريفية، على اعتبار  سيحققيع باإليجار والتساهمي، فإن البرنامج العقارية في شكل ب

 .أهميته في مرافقة التنمية الريفية، وكذا اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الهضاب العليا وجنوب البالد
مس سنوات بقيمة هو برنامج استثمار جديد يمتد على خ (:2619-2615ه. البرنامج الخماسي للتنمية )

مليار دوالر موجهة لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع. ويندرج في إطار  262.5مليار دج، أي ما يعادل  21.000
مواصلة برامج التنمية واالستثمارات السابقة، وأدمج خالل تحضيره المشاورات الوطنية والمحلية الالزمة، الستخالص 

يره على التنمية المحلية والتنمية البشرية وأيضا على تنمية اقتصاد الدروس من تجارب الماضي وبغرض تحسين تأث
 منتج وتنافسي في جميع القطاعات.

ارتبط أمر التنمية لمناطق الجنوب ارتباطا وثيقا باحترام األنظمة البيئية السهلية  برنامج تنمية مناطق الجنوب:. و
وفي ضوء مختلف مخططات التنمية  .مواردها النادرة في الواحات والصحاري التي تميز هذه المناطق والحفاظ على

والبرامج الخاصة، استفادت مناطق الجنوب مثلما استفادت المناطق األخرى من البالد من مجهود استثماري معتبر، 

                                                           
 .10المرجع نفسه، ص  1
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دف إلى تقليص الفوارق  حيث أنشئ صندوق خاص لتنمية مناطق الجنوب يدل على إرادة الدولة النتهاج سياسة 
واالقتصادية بين األقاليم، وهو صندوق وطني جاء خصيصا لتنمية مناطق الجنوب وترقيتها ورفع معدالت االجتماعية 

 1ألي الجهة من الوطن إلحداث نوع من التوازن الجهوي بين مختلف مناطق البالد. التنمية المحلية 
 

 مقترحات دعم مالية الجماعات المحلية -2.23.
وما التي سبق ذكرها والتي يعاني منها نظام تمويل الجماعات المحلية في الجزائر،  مشاكل التمويل المحليإن 
 الف للمهام واالختصاصات الموكلة إليها، للتصديأثر عليها وجعلها غير قادرة تماما ، قد من عجز دائم وكبير سببه

تعاني  للقضاء على هذا العجز أو التقليل منه من خالل معالجة االختالالت التي الحلولبد من محاولة طرح بعض 
 :عن طريقوذلك منها الجباية المحلية أو النظام الجبائي المحلي 

من خالل إعادة النظر في نسبة االستفادة من قيمة الرسم على  والضرائب الرسومبعض  إعادة النظر في -
ا البد ذا يعتبر إجحافا في حقها، لهذلمئة من قبل المشرع الجزائري وهبا 10القيمة المضافة والمحددة ب 

ا من جهة ومن جهة ثانية البد ذباعتبارها الهيئة المسئولة على التنمية المحلية، ه أكبرحصة  للبلديةإعطاء 
ه الضرائب والرسوم لصالح الجماعات المحلية، والتفريق ما بين ذعلى الدولة أن تتخلى عن جزء من ه

 2الجبائية.لضرائب والرسوم لصالح الجماعات المحلية حتى نصل لالستقاللية ا
ترشيد النفقات المحلية حيث تشرف السلطات المحلية على توجيه النفقات نحو االنشغاالت األولية من خالل  -

صر تدخل التمويل الذاتي لترقية الممتلكات وترقية االستثمار المنتج، فع وتوجيهالتحكم في اإلنفاق المحلي 
نه حان الوقت للبلدية على أن تبحث عن مشاريع جديدة وفق أالمتزايدة للتسيير قد ولى و  النفقاتالدولة لسد 

 3خالل:مصادر تمويل جديد تواءم المقاربة االقتصادية للحكومة من 
o  عادة النظر في توزيع األعباء بين السلطة  المحليةالتحكم في النفقات ودلك بترشيد اإلنفاق وا 

 .والمحليةالمركزية 
o  لرؤساء المجالس المحلية تماشيا مع متطلبات التنمية والمحيط  والتدريب التكوينتكييف برامج

 .وتفعيلهاوربطها بمستويات الخدمة العمومية المحلية 
o  البرامج التنموية والرقابة على مدى تجسيدهاالمواطنين في اقتراح  مشاركةتعزيز آليات.  
o  نه حرمان المواطن النائية من التنمية المحلية وتمثيله أي ال يجب أن يفهم على ذوال البلدياتتجميع

ه ذفي المجالس المنتخبة، بل هو إجراء يوفر مبالغ مالية ضخمة تستعمل في التنمية المحلية في ه
ضافة ذسابقا في نفقات التسيير لهه المبالغ كانت تصرف ذالمناطق، ه ه البلديات العاجزة، وا 

ه البلديات إلى بلديات أخرى األمر الذي يتيح من تجميع ذادات القليلة التي تتحصل عليها هاإلير 

                                                           
 .10المرجع نفسه، ص  1
، سيدي بلعباس ماجستير في القانون العام، جامعة جيال لي اليابس مذكرةالجماعات المحلية،  تمويل (،2012) كيالي عواد، 2

 .2011-2010ص 
 002-001برنو نور الهدى، مرجع سابقن ص ص  3
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ه األخيرة ذه المناطق، كما يتسنى لهذلك على توزيعها على هذاألموال لدى جهة واحدة تسهر بعد 
  1.واالستمارة والنهوض بالتنمية المحلية بهامن تغطية نفقات التجهيز 

النظر في كل األطر الناظمة  إعادةضرورة  فرضت على الحكومة التي آلت إليها مختلف البلديات الوضعية إن
وتلبية  وجعلها في مستوى التحديات التي تفرض عليها تقديم خدمة عمومية للسكان المحليين، للجماعات المحلية،
ة فم الخدمات العمومية بصيتقدوهذا بعدما تحقق  تحقيق التنمية المحلية،بالتالي التوجه نحو و  حاجياتهم اليومية

 2على أكمل وجه.الموارد المالية إلعداد ميزانيات الجماعات المحلية لتنفيذ برامجها  للمواطنين وتوفير منتظمة
 

 

 :خاتمة -3
مع المتطلبات المتزايدة للسكان، مما  تناسبها بسبب عدم، الدولة التنموية لتحقيق أهداف ردالموانتيجة عدم كفاية 

حتى تتحقق السياسات ، و يجعل السلطة المركزي تقديم إعانات مالية حتى تغطي العجز الذي تعرفه معظم البلديات
 :والموجهة للجماعات المحلية البد من العامة للدولة

على المستوى المحلي، حيث ترتبط أهمية التمويل مالية إلنفاقها في برامج تنموية تخدم الفرد  مصادرتوفر  -
 .التمويل الصادر من البلدية كونها الوحدة األكثر تجسيدا لالمركزية اإلدارية مصادربدرجة تنوع 

للجماعات المحلية االستقاللية في تسيير شؤونها السيما المالية، من خالل إشراكها في تحديد  تمنحيجب أن  -
 .كبر من الضرائبأنسبة  ىها، وحصولها علالمناسب ل الضريبيالوعاء 

كل من المعين والمنتخب باعتباره هو  والتأطيرأكثر بالمورد البشري من خالل التكوين  االهتمامضرورة  -
 الثروة.في خلق  األساسيالعنصر 

 في العملية التنموية والذي سيساهم في تعزيز االستثمار على المستوى المحلي. الخاصإشراك القطاع  -
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2 Amir Benyache and Sebbache Lynda, 2019, Reform of the local community system in 
Algeria: opportunities  and constraints (2011-2018), Route Educational & Social 
Science Journal, Volume 6(4) ,March 2019, p 355. 



 

 

 

 للجماعات المحلية والنهوض بتنميتهاتحسين الموارد المالية كمقاربة لدعم و  االستثمار المحلي
Domestic investment as an approach to support and improve the financial 

resources of local communities and promote their development  
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 4makhlouf@gmail.com)الجزائر(،  جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة
 
 

  :ملخص

اإلقليمية وأهم المعوقات التي تحول دون  عاتاالتمويل المالي للجم مسألةالضوء على  إلقاءتهدف الدراسة إلى 
كأحد المقاربات االستثمار المحلي في الجزائر، األمر الذي يقودنا إلى الحديث عن المحلي  التنموي تحقيق اإلنفاق

 للجماعات المحلية.الموارد المالية  ومساهمتها في تحسينالثروة  تكوين في للتنمية المحليةاألساسية 
المحلي يشجع عملية التنمية االقتصادية وأثرها على القطاعات األخرى، بما في إلى أن االستثمار  الدراسةخلصت 

 ألصحاب المشاريع االستثمارية.  ماليةالذلك العائد المالي للبلديات من خالل زيادة مواردها النقدية، والعوائد 
 المحلية، الموارد، االستثمار المحلي، التنمية، االستقالل المالي. الجماعات :يةالكلمات المفتاح

 .JEL :H24 ،O02 ،R58تصنيف 

Abstract:  
The study aims to shed light on the issue of financial financing for regional groups and the 

most important obstacles that prevent the achievement of local development spending in 
Algeria, which leads us to talk about local investment as one of the basic approaches to local 
development in the creation of wealth and its contribution to improving the financial resources 
of local groups. 
The study concluded that local investment encourages the process of economic development 

and its impact on other sectors, including the financial return of municipalities by increasing 
their cash resources, and the financial returns for the owners of investment projects. Keywords: 
local communities, resources, local investment, development, financial independence. 
Keywords: local communities, resources, local investment, development, financial 
independence. 
Jel Classification Codes: H24, O02, R58. 
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 :تمهيد

 ،عملية التنمية واجهت مشاكل كبيرةالمتتبع للمجتمع الجزائري منذ عهد االستقالل إلى يومنا يالحظ أن 
كبيرة، وأساس هذه  واجتماعية واقتصاديةعقد الثمانينات وعقد التسعينات عن أزمة سياسية  خاللتمخضت 

أساس فشل  فلم يكنمنذ مطلع عقد السبعينات من القرن الماضي،  أفقه أالمشاكل فشل المشروع التنموي الذي بد
نما  األساس ألي عملية تنموية في المجتمع والتي تعتبروارد المادية نقص في الم هوعملية التنمية تلك  كان وا 

 سوء التسيير والتوزيع.راجع ل
عرفته الجماعات المحلية من حيث دورها في حياة المواطن خالل التسعينات، ومطالب هذا  الذيالتطور إن 

لية ضرورة إعادة تحديد اختصاصات كال من األخير المتزايدة والمستمرة، حتم على المهتمين بموضوع التنمية المح
وجود مطالب واحتياجات محلية تستدعي كثيرا من األحيان آنية اإلجابة  الدولة والجماعات المحلية، من باب

 عليها.
ورغم  بالمشاريع التنموية، القانون حق اقتراح والمبادرة والقياموجود الجماعات المحلية التي منحها  من رغمفبال

تفعيل دور الشباب مساهمات الدولة في خلق العديد من المؤسسات االقتصادية الوكاالت االستثمارية التي حاولت 
 تتمثل في ضعف مصادر التمويلحالت دون تحقيق هذا الطرح العوائق إال أنه ثمة بعض  ،االقتصادية في التنمية

المحلية واعتماد الجماعات المحلية بالدرجة األولى  راداتيالمالي المحلي، والنظام الجبائي، خاصة فيما يخص اإل
للتصدير في المناطق المحلية وضعف  ضف إلى ذلك إشكالية عدم وجود مناطق حرةأالدولة،  على مساهمات

  1.الموارد الرأسمالية وبالتالي قلة ،المحلي مما يؤدي إلى هروب االستثمارات المحلية البنية التحتية، والسوق المالي
تمويل وتطوير العديد من الفرص االستثمارية من أجل المحلية باالستثمارات الحكومات من هذا المنطلق، تهتم 

كيف يساهم ف .وتنشيط الحركة االقتصادية والتنموية على مستوى جميع قطاعات الدولة في مختلف القطاعات
خلق الثروة للجماعات المحلية في الجزائر وبالتالي تحسين الموارد المالية في دعم و  االستثمار المحلي

 النهوض بالتنمية المحلية؟و 
 :التالية األسئلة من مجموعة تحتها تندرج المطروحة دراستنا إشكالية سياق وفي
 ما هي معوقات تمويل الجماعات المحلية؟ -
 ؟تحقيق التنمية المحليةكفيل ب ةالمحلي االستثماراتتشجيع  هل -

تفترض الدراسة أن قيام الجماعات المحلية في دعم  الفرعية، واألسئلة الرئيسية المطروحة اإلشكالية على بناء  
 إلى يؤديطريق خلق المشاريع االستثمارية من شأنه أن يحسن من مداخيلها وبالتالي  عناالستثمار المحلي 

وكذا خلق رؤوس أموال تلبي بها حاجيات مواطنيها وتساهم في تحقيق  البشرية والموارد اإلنتاجية الطاقات تشغيل
 جزء من تنميتها المحلية.

                                                           
اد واإلدارة، إشكالية التنمية المحلية المقومات والمعوقات، المجلة الجزائرية لالقتص (،2012) وآخرون، الحاجسي فضيل  1

 .+-++120q9+-5r v، ص 1، العدد 1المجلد 
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إن محاولة اإلجابة على هذا الطرح، يقودنا أوال إلى تحليل إيرادات الجماعات المحلية وتقييم مسألة التمويل 
هداف األ هم الركائز التي تحققالمحلي، ثم التطرق إلى االستثمار المحلي كمقاربة يراها البعض على أنها أ

  التنمية على المستوى المحلي.ومخططاتها الدولة  المسطرة ضمن برامج
 

 :في الجزائر ومعوقاتها المحليسياسة التمويل  -1
المحلية األساس في تنفيذ وتحقيق استراتيجيات التنمية المحلية وأبعادها المتوازنة والمستديمة  الجماعات تظل

على المستوى اإلقليمي  حتى تضطلع هذه الجماعات بدورها التنمويللدولة الجزائرية لزاما  كانبالجزائر، لهذا 
ا تحقيق دورها في تحسين المستوى نهشأالتي من  القانونية والتشريعية اإلصالحاتوالمحلي القيام بمجموعة من 

 .واالقتصادية للمجتمع المعيشي للسكان وتحقيق التنمية االجتماعية

 
 :إيرادات الجماعات المحلية -1.1

التنمية الشاملة في جميع المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية،  لتحقيقتعتبر التنمية المحلية قاعدة 
منذ االستقالل إلى تدعيم البلدية وجعلها أداة للتنمية المحلية باعتبارها أقرب إلى معرفة  الجزائروقد سعت 

الحاجات المحلية واألقدر على تجسيدها وتنفيذها بحكم اتصالها المباشر مع المصالح المحلية. وقد تدرجت الدولة 
الح البلديات تدعيما لركائز الالمركزية في التنازل عن صالحياتها في اإلطار المحلي منذ االستقالل لصالجزائرية 

غير أن توسيع صالحيات البلدية في إدارة التنمية المحلية لم يقابله تدعيم استقاللية  1المنصوص عليها دستوريا.
م االستقاللية ، وعدم دعاستمرار سياسة المخططات الوطنيةخصوصا مع المجالس المنتخبة عن السلطة المركزية، 

  2ازدياد صالحياتها. معخاصة  المالية للبلدية
عامال أساسيا  في التنمية المحلية، إذ أن نجاح الهيئات المحلية في أداء واجبها،  للبلدية تعدالوسائل المالية إن 

مالية لتغطية  عاتقها بتوفير الخدمات للمواطنين، يقتضي أن تكون هناك موارد علىوالنهوض باألعباء الملقاة 
تخص الجماعات المحلية، كلما أمكن لهذه الهيئات من  يث كلما زادت الموارد المالية التينفقاتها المتعددة، ح

 اختصاصاتها على أكمل وجه. ممارسة
يسمى بالموارد المالية المحلية الذاتية،  أنه فيما يخص الموارد المالية المحلية، هناك ماإلى تجدر اإلشارة 

الضرائب والرسوم  )الموارد المالية الذاتية( هي مجموعة الموارد الناتجة عن ىلموارد المالية الخارجية، فاألولوا
يرادات األمالك العامة للهيئات المحلية، إضافة الضرائبالمحلية األصلية، والمضافة على  إلى  والرسوم الوطنية، وا 

من بلد ألخر، بحكم التي تختلف في تنوعها  الموارد الخاصة الناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية
 االقتصادي المتبع. اإلمكانات المالية والنظام

                                                           
 .1226( من دستور 16و 10المادتين ) 1
آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي: قراءة حول إسهامات  (،2020)مخلوف،  رمليتراكة جمال و  2

رهانات التنمية المحلية في ظل التوجه نحو »الرأي العام في صياغة المشروع التنموي المحلي، الملتقى الوطني حول: 
 جامعة خميس مليانة.-اسية، كلية الحقوق والعلوم السي2020أفريل  12، يوم «هورية الجزائرية الجديدةبناء الجم
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أيضا واإلعانات، والتبرعات والهبات وما يقدمه  أما الثانية )الموارد المالية الخارجية( فتتمثل في القروض
تغطية  تلجأ الجماعات المحلية لإليرادات الخارجية عندما ال تستطيعإذ  1للجماعات المحلية، الصندوق المشترك

يرادات األمالك العامة، ال تكفي ، ألنالذاتيةكافة حاجات سكانها بمواردها  لتنفيذ  حصيلة الضرائب والرسوم، وا 
 2المشاريع وتقدم الخدمات الالزمة للسكان.

ووضعت مشاريع تنموية لكن في نفس الوقت لـوحظ نـوع مـن التسارع والخطأ مالية  إصالحاتتبنـت الجزائـر 
حيث أن نجاح  ،في مستواها المعهود كالفقر والبطالة االجتماعيةرامج من خالل بقاء مؤشرات المسألة في هذه الب

بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية فحسب، بل أنه يتوقـف على ضرورة  السياسة االجتماعية ليس رهينا  
خاللها تحقيق تكامل بين التشريعات والمراسيم المشاركة الفاعلة في بناء خطط وبرامج ومشاريع يتسنى للدولة من 

 3هداف المسطرة ضمن برامجها ومخططاتها التنموية.التي تسنها وبين ترجمتها، لمحاربة الواقع المتأزم وتحقيق األ
بدأت نية التطوير واإلصالح في هذا القطاع تتجسد، وال يمكن الجزم  2011دور قانون البلدية األخير سنة بص

وقدرة القانون على تحقيق التنمية المحلية وترقية العمل التشاركي المحلي، وشفافية التسيير وبعث مبادئ بجاهزية 
الحكم الراشد على المستوى المحلي، وجعل المنتخب المحلي هو مخطط التنمية ومبتكر الموارد المالية المحلية، 

ته هو قاعدة اإلصالح والعصرنة لنظام اإلدارة دون تتبع المراسيم واألنظمة الصادرة بعده، فالقانون في حد ذا
 4.المحلية في الجزائر

 5مست البلديات بداية بصدور قانون البلدية الجديد، و 2011 التي بدأت العام الجديدة اإلصالحاتظل ففي 
مين ساسي لموظفي الجماعات المحلية، وكذا المرسوم المتضمن لألحكام الخاصة المطبقة على األوالقانون األ

ومدى تحقيقه  اإلصالحاتالغاية من  تم فهم، بهذا الموضوعللبلدية، وبقية النصوص األخرى ذات العالقة  الهام
 .2016 ه لسنةالتشاركية حسب ما نص عليه الدستور في تعديل لالستقاللية للجماعات المحلية وتفعيل الديمقراطية

 
 

                                                           
، مهمة إحداث 116-12يتولى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1

ستوى المحلي وتجسيد التضامن والتعاون وتقليص المحلية. فمن أجل إنعاش التنمية على الم الميزانيةتوازن في تنفيذ 
الفوارق االقتصادية والتنموية ما بين بلديات وواليات الوطن تدعم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 

 ،بمصادر تمويل متعددة وهياكل إدارية متنوعة من شأنها أن يساهم في إنعاش التنمية المحلية على المستوى المحلي
 القيام بأعماله. على أقسام إدارية تشرف إلى باإلضافة تقنية، ولجنة توجيه، ومجلس عام الصندوق مدير يدير هذا

 .166وبن عطة محمد، المرجع السابق، ص  الحاجسي فضيل  2
 واقع السياسة االجتماعية في الجزائر وسبل معالجتها للمسألة االجتماعية، مجلة(، 2012)حاتي كريمة ونويصر بلقاسم،  3

 .021، جامعة العربي التبسي، تبسة، ص 02، العدد 10العلوم االجتماعية واالنسانية، المجلد 
، متوفر على الرابط اإللكتروني: 2012يناير  22الدولة ومسؤولية التنمية المحلية، نشر في  مساهماتمختار رابحي،  4

https://www.elhiwardz.com/contributions/73764 :2021-01-20/، تاريخ الدخول. 
 00، الصادر بتاريخ 02بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد  المتعلق، 2011يونيو  22، المؤرخ في 10-11قانون رقم  5

 .2011يوليو 
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 :معوقات تمويل الجماعات المحلية -1.2
فمن خالل وجود الموارد المالية تنمية محلية، تحقيق أي عامال أساسيا في يعد العنصر المالي سبق وذكرنا أن 

أداء واجبهـا والنهـوض باألعبـاء الملقـاة علـى عاتقهـا مـن ناحيـة تـوفير الخـدمات  الهيئات المحليـة فـي تنجح
ـك علــى نفســها دون اللجــوء إلــى الحكومــة ذلـ علـى الوجـه األكمـل معتمـدة فـي اختصاصـهاوممارسة للمـوطنين 

 1.المركزيــة للحصــول علــى اإلعانــات الماليــة
لتحقيق التنمية المحلية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة  أداةالمالية المحلية تشكل أهمية كبيرة باعتبارها و 

لممارسة االختصاصات  أساسي الالمركزية، كعنصرولذلك فإن االستقالل المالي من أهم مبادئ وأسس  .للسكان
 تضمن السير العادي والطبيعي للجماعة وتؤدي إلى تحقيق التنمية.  وتدبير الشؤون المحلية باعتباره وسيلة
 بالضعف والهشاشة التي تتجلى أساسا في المحلي التنموي يتميز اإلنفاقلقد كشفت الممارسة المالية أن 

أحدهما عمودي يهم العالقات المالية بين  :الناتج عن عوامل يمكن إجمالها وفق منطقينضعف االستقالل المالي 
مخاطر  حصيلة المالية الجماعية متوقفة على تدخل قوي للدولة، مخافة من ، ذلك أنالمحلية الدولة والجماعات

ألهداف شخصية. اختالس األموال العمومية  استقالل مالي واسع قد يؤدي إلى انزالقات تهم على الخصوص
القرارات  خاضعة لمراقبة تؤثر على المحلية ، وفي نفس السياق فالجماعاتبالجماعات المحلية واآلخر أفقي يتعلق

 2.الجماعية
المحليين للتخلي عن مسؤولياتهم، حيث لم  ومن معيقات الحكامة المالية المحلية جنوح واضح لدى المنتخبين

لهم بتتبع جيد  ، وغير مهيئين لمناهج حديثة في التدبير تسمحالماليتجربة في التدبير  يبرهن هؤالء عن كفاءة أو
 .لشؤونهم المالية

على أن التنمية المحلية تحتاج إلى سياسة وطنية شاملة،  منذ االستقاللالذي أكد الخطاب السياسي الرسمي 
غير مستقلة ماليا ال الجماعات المحلية ال تز لم يحقق على أرض الواقع، فمتعددة،  قائمة على برامج ومخططات

فاالقتصاد الجزائري ومنذ ، رغم أن التنمية المحلية تحتاج إلى التخطيط المحلي المستقل. السلطة المركزية عن
ضمان . فعلى مستوى الميزان التجاري وميزان المدفوعات إخفاقالسوق الدولية يعيش  انخفاض أسعار الطاقة في

وهذه األخيرة ال تكمن أزمتها  3.المحلية من المركز بدوره يؤثر سلبا  على التنمية المحلية اتالجماعتمويل ر استمرا
في ضعف الكفاءة التخطيطية وعدم مالئمة المخططات الوطنية مع حاجيات المجتمع المحلي بقدر ما ترجع إلى 

 4ضعف المؤهالت الوظيفية للمسؤولين المحليين على المستويين البلدي والوالئي.

                                                           
المحلية في الجزائر: قراءة للتحديات والمتطلبات، مجلة دراسات في  التنميةإشكالية (، 2011)فضيل ابراهيم مزاري،  1

 .100ص ، ، العدد األول0المجلد المجتمع، التنمية و 
، 2020-06-10إكراهات تحقيق التنمية المحلية، موقع المعرفة القانونية، تاريخ النشر: (، 2020)الحسن بنزكور،  2

-11تاريخ الدخول: ،  https://www.juridika.ma/%D8%A5%D9%83%D8%B1متوفر على الرابط:
02-2021. 

 .100فضيل ابراهيم مزاري، المرجع السابق، ص  3
 .102فضيل ابراهيم مزاري، المرجع السابق، ص  4

https://www.juridika.ma/%D8%A5%D9%83%D8%B1
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 للجماعات المحلية والنهوض بتنميتهاتحسين الموارد المالية كمقاربة لدعم و االستثمار المحلي

تجسد هذا في مواثيق  حيث على ضرورة التنمية وبناء أركانها، أيضاأكد الخطاب السياسي الرسمي لقد 
،  لسلطة المركزيةلتبعية مالية  تزال الجماعات المحلية تعيش ال 2020لى غاية سنة ا  ومخططات متعددة، إال أنه و 

ضرورة التغيير  وهذا بدوره يطرح ويالت الغبن االجتماعي، الذي يواجه لمواطن المحلييقابله الوضع المعيشي ل
السوق الدولية يعيش  الجزائري ومنذ انخفاض أسعار الطاقة في فاالقتصادالجماعات المحلية؛  إدارةفي نمط 

تمويل الجماعات المحلية ر وعليه يصعب ضمان استمرا على مستوى الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إخفاق
 1.زمن المرك

المسؤولين في أوجه  المحلي التنموي يرجع إلى عدة أسباب مثل تعسف وكذا اإلنفاق إن سوء التسيير المالي
 تحصيل بعض المداخيل المستحقة للجماعة، ألسباب سياسية أو إغفال خالل، عن جهل أو عن قصد من اإلنفاق

لتالعب باألموال وافي التبذير  كاإلفراط غير التنموي، اإلنفاقشخصية، أو من خالل المبالغة في بعض أوجه 
 .العمومية إلى حد االختالس المفضوح

عدم فتحصيلها، بتفتقد لتنوع الموارد المالية المحلية الذاتية المرخص لها في الجزائر  المحليةالجماعات إذن 
ة والتخصيصات اإلعانات المباشر  تسعى إلى تحصيلها من كفايتها لتغطية حاجاتها وممارسة دورها التنموي

االستقاللية المالية التي تتمتع بها الهيئات اإلقليمية، إال أنها تبقى تابعة تبعية  رغمف 2المقدمة لها من قبل الدولة،
شبه مطلقة للتمويل المركزي، ولعل أهم األسباب التي جعلت الجماعات المحلية لم تجسد استقالليتها المالية تجاه 

، اختالفات كبيرة في مستوى مداخيل مختلف الضرائب والرسومإذن هناك  3اردها.السلطة المركزية، هو ضعف مو 
ضعف  المداخيل الضعيفة للضرائب الناجمة عن األمالك، و نظام ضريبي في صالح المناطق الصناعية والتجارية

 .الموارد البشرية المحلية
السبب الرئيسي القتضاء االنتقال إلى نمط جديد من تدبير الشأن المحلي، يعتبر عجز البلديات المادي  إن

تصبح فيه البلدية منتجة ومعتمدة على التمويل الذاتي، دون االتكال التام على إعانة ميزانية الدولة، فالبلديات التي 
ية ولطلب دعم البنوك، ما احتياجاتها من النفقات العمومية مضطرة لالستدانة العموم تغطيال تتوف ر على مداخيل 

أوقع معظم بلديات الوطن في مشكلة تسيير لم تستطع أن توف ق فيها بين ما تمتلكه من قدرات طبيعية وما يمكن 
أن تصنعه من فرص تنموية، على الرغم من اعتماد الجزائر مبدأ التعاضد بين البلديات، حيث توجد بلديات تتوفر 

لتها إلى مدن نموذجية، استطاعت و غرافية بشرية قوية حو طبيعية وديمعية و على إمكانات سياحية وتجارية وصنا

                                                           
 .100المرجع نفسه، ص  1
للجماعات المحلية كآلية للتضامن المالي محليا: وجه للتمويل  والضمانصندوق التضامن (، 2011)قادري نسيمة،  2

 .021، ص 1، العدد 2حث القانوني، المجلد كاديمية للباالمركزي، المجلة األ
، العدد 2وق والحريات، المجلد التمويل المحلي وتحدي التنمية اإلقليمية، مجلة الحق(، 2012)رابحي لخضر وآخرون،  3

 .22 ، ص2
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أن تنجح في أنماطها التسييرية بفضل قدرتها على تنمية أكثر من قطاع تنموي باالعتماد على آليات التمويل 
  1الذاتي.

حب هذه النفقات اأن تص زيادات مطردة للنفقات العمومية دون فيها تسجيل بلديات الفقيرة والعاجزة، تمأما في ال
مسألة التمويل المالي للجماعات اإلقليمية يعتبر أكبر التحديات التي تواجه ف. والمداخيلزيادة في اإليرادات 

الجماعات المحلية، فأمام ضعف التمويل الذاتي الذي تعاني منه الهيئات اإلقليمية والذي يرجع إلى ضعف 
بسبب ضعف الجباية الملحية وغياب االستثمار المحلي، نجد أغلب تلك الهيئات إيراداتها مقارنة بنفقاتها السنوية 

 2 تعتمد اعتماد شبه كلي على اإلعانات المقدمة من طرف الدولة من أجل تغطية نفقاتها.
بالرغم من التمويل الذي يقدمه الصندوق للجماعات المحلية في مجال دعم ميزانية التسيير أو التجهيز يتخذ 

المخصص في مجال التسيير إلى قسم التسيير لميزانيات البلديات والواليات، أو التمويل  التمويلسواء  عدة صيغ،
إال  3المخصص في مجال التجهيز المتعلق بإنجاز برامج التجهيز واالستثمار في بعض المناطق الواجب ترقيتها،

مالية، الو  بشريةالهيكلية و الدارية و اإل وباتصعأن األزمة المالية قائمة وال تزال الجماعات المحلية تعاني من ال
 تنعدم فيها النشاطات االقتصادية.التي أو ما يعرف بمناطق الظل النائية والجبلية والمعزولة خصوصا األقاليم 

، وغيرها من مصادر التمويل العادية المذكورة سابقا، لعل مسألة معاناة الجماعات المحلية من إيراداتها الجبائية
راجع إلى التهرب والغش الضريبيين مما حال دون تمكينها من القيام بمختلف األعباء الملقاة على عاتقها 

، أو تكون عرضة لبعض حاالت القوة القاهرة كالكوارث الطبيعية والنكبات، أو وصالحياتهاوالنهوض بمهامها 
قات الملقاة على عاتقها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، لذا فإنها تكون مضطرة بسبب بعض النف

 4لالستعانة بالمصادر االستثنائية خارج نطاق إيراداتها الذاتية مثل القروض والهبات واإلعانات الحكومية.
 

                                                           
إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي: حالة الجزائر (، 2010)عصام بن الشيخ واألمين سويقات،  1

والقطاع الخاص في صياغة المشروع التنموي المحلي(، مخبر: الديمقراطية  المدنيوالمغرب )دور المواطن، المجتمع 
اسية، كلية الحقوق والعلوم التشاركية في ظل  اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية"، قسم العلوم السي

 .10السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 
 .10عصام بن الشيخ واألمين سويقات، المرجع السابق، ص  2
مليار دينار، حيث وزعت  10.66التوزيع بالتساوي لجماعات اإلقليمية بمقدار  معادلةمنحة  2012قدم الصندوق سنة  3

مليار دينار  10( من العدد اإلجمالي للبلديات، وخصص غالف %22يار )مل 20.66بلدية بتكلفة  1222على 
( من العدد اإلجمالي للواليات. كما استفادة جميع الواليات من تخصيص الخدمة العمومية %21والية ) 02لفائدة 

ذا وعرفت مليار دينار لتغطية نفقات صيانة وكراء حافالت النقل المدرسي على مستوى البلديات. ه 6بمبلغ قدره 
(. أنظر: قرومي حميد 2012-2016مليار دينار وكان ذلك سنتي ) 12بلدية تغطية نفقاتها اإلجبارية بقيمة  211

 .01وخومجية فتيحة، المرجع نفسه، ص 
حداث التنمية  (،2021) رملي مخلوف وبغاوي ملوكة، 4 صندوق التضامن والضمان كآلية لتمويل الجماعات اإلقليمية وا 

مارس  01و 02يومي:  : الجماعات اإلقليمية والتنمية المستدامة،االفتراضيالمحلية في الجزائر، الملتقى الدولي 
 بومرداس. –جامعة امحمد بوقرة  –، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2021
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 :االستثمار المحلي كأداة لتحقيق التنمية المحلية -2
من اإلصالحات في تنظيم دور ومهام الجماعات المحلية التي  بمجموعةقامت الجزائر في السنوات األخيرة 

من شأنها تفعيل استراتيجيات التنمية المحلية وتحقيق أبعادها المتوازنة والمستديمة، وهذا من خالل توسيع مجاالت 
عادة تنظيم قانوني البلدية والوال صالح المالية والجباية تدخل الجماعات المحلية وا  ية، ودعم التمويل لها، وا 

 1المحليتين وترقية المقاربة التشاركية.
ت المحلية هو الدولة في سبيل تفعيل التنمية المحلية من طرف الجماعا بهاالتي قامت  اإلصالحاتأهم و 

امج لدعم الجماعات اإلقليمية المالية، ووضع برن والوالية وتوسيع مجاالت تدخلهما ومواردهما تعديل قانوني البلدية
صالح الجباية والمالية المحليتين، وترقية المقاربة  من خالل إصالح الصندوق المشترك للجماعات اإلقليمية، وا 

 2االهتمام بسياسة دعم االستثمارات على المستوى المحلي.التشاركية، وأخيرا 
 

 :االستثمار المحلي كأداة لتحقيق التنمية المحلية -2.1
أمــام تـفـاقـم مـشـكــل الــتـمويل وفي إطار السعي للتنمية يظهر دور االستثمار المحلي كأحد دعائم التنمية 

لالستثمار المحلي دورا هاما في تحقيق التنمية المحلية، ويتجلى  12-20ولهذا أعطى قانون االستثمار  3المحلية،
على  CALPIأجل ترقية وتحديد االستثمارات  ذلك من خالل إنشاء هيئات خاصة مثل لجنة المساعدة من

. وقد أوكلت لكال الهيئتان APSIالمستوى المحلي، والوكالة الوطنية لترقية االستثمارات على المستوى الوطني 
 4المهام التالية:

 .ومساعدة المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم االستثمارية تشجيع  -
 .ضمان ترقية االستثمارات  -
حاطةتوفير   -  (االقتصادية، التقنية، التشريعية، التنظيمية)المستثمرين بمختلف المعلومات الضرورية  وا 

 .والمتعلقة بمجال استثماراتهم وطرق استفادتهم من التسهيالت المتوفرة
 .المشاريع التي تعود بالفائدة على االقتصاد الوطني أو المحلي بعضأولوية   -

االستثمار المحلي يهدف إلى تراكم الثروات وخلق فرص أكثر من وباعتبار االستثمار المباشر أحد أشكال 
مناصب العمل، فال بد أن تقوم الجماعات المحلية بإصالح النظام الجبائي واالهتمام بقطاع االستثمار السياحي 
بشكل يخدم أهداف التنمية المحلية ويحقق مكاسب وموارد مالية تمكن الجماعات المحلية من تحقيق مختلف 

امج التنموية. كذلك ضرورة أن تقوم الجماعات المحلية الدخول في شراكة مع متعاملين آخرين عموميين كانوا البر 

                                                           
 .11ر ونور الدين بلقليل، المرجع السابق، ص عبد الحكيم بيصا 1
 .11المرجع نفسه، ص  2
المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع،  (،2012) ،طشطوشهايل عبد المولى  3

 .02، ص 2012عمان، 
 .122نور الدين تمجغيدين والحاج عرابة، المرجع السابق، ص  4
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أم خواص وذلك في إطار مشروع تحدد فيه حقوق وواجبات كل طرف في عقد الشراكة على أساس دفتر الشروط 
 أو األعباء.

ة بأمالك الدولة فيما يخص تشجيع االستثمار، إذ أحكاما متعلق 2010لقد تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
تمنح االمتياز على العقارات الموجهة لالستثمار حصريا  2010( من قانون المالية التكميلي لسنة 21أن المادة )

  1عن طريق التراضي.
مثل ، يحتاج االستثمار المحلى في أي مجال إلى مجموعة من العوامل تسمى حوافز تجلب المستثمرين وعليه

المعلومات المبنية على أساس التنبؤ باألوضاع المستقبلية في مجال الشؤون العالمية، والشؤون االقتصادية 
المحلية، مثل التوقعات بشأن معدالت التضخم وأسعار الفائدة والمعروض من النقود. أما بالنسبة للصناعات 

 ل منها، ...الخ.المختلفة يحتاج المستثمر لمعلومات عن معدل النمو المتوقع لك
يحتاج االستثمار المحلي مهما كان عاما أو خاصا إلى بنية تحتية لكي يكون ناجحا وتمثل له األرضية  كذلك

 التي ستقام عليها، وهذه األرضية تتمثل في:
توفير المعلومات حول فرص استثمارية مبلورة، حيث تكون هناك معلومات حول السوق أو التكنولوجيا أو  -

 .ستلزماته البشرية والماديةاإلنتاج وم
حول مناخ االستثمار، وذلك بتوفير معلومات عن القوانين والتشريعات السارية والحوافز  مؤشراتتوفير  -

 والفوائد المادية والبنية التحتية )النقل، الطاقة، المواصالت، ...الخ(.

ية الجماعات المحلية، من خالل مختلف التجارب الدولية أثبتت أن االستثمار المحلي يؤدي إلى تطوير وتنم
العوائد المحققة من االستغالل األمثل لإلعانات الحكومية والتي تصرف في شكل استثمارات أقل ما يقال عنها أنها 

 .مدروسة ومطبقة وفق إستراتيجية محكمة ومضمونة العائد بعيدا عن أدنى مخاطرة
آثار االستثمار تتضح جليا من خالل الهدف منه، أال وهو تحقيق العائد. ويتمثل أهم عائد لالستثمارات  إن

المحلية في تمويل الجماعات المحلية، حيث يتم ذلك من خالل الضرائب المفروضة على المشاريع االستثمارية. 
عمل ما يعني رفع مستوى الدخل الفردي  كما أن االستثمار يساهم في تفعيل الحركية االقتصادية بتوفير مناصب

 2وبالتالي زيادة االستهالك.
إذن، تم التركيز على االستثمار باعتباره أحد البدائل األساسية التي وضعت لتمويل الجماعات المحلية من 

عبر أجل النهوض بالمجتمعات وتحقيق التنمية المحلية فيها، ذلك أن تجارب الدول المتقدمة في ميدان التنمية 
 الزمن أثبتت مصدر قوتها هو التركيز على االستثمار في قدراته ألنه في واقع األمر هو الذي يحقق الفارق

 النوعي والقيمة المضافة في المجتمعات.
 إن االستعانة باالستثمار المحلي سيساهم في تحقيق ثالث أبعاد أساسية:

                                                           
المؤرخ في  02 – 01من األمر رقم  00التي تعدل وتتمم المادة  2010التكميلي لسنة  المالية( من قانون 21المادة ) 1

الذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة  2001سبتمبر  01
 إلنجاز مشاريع استثمارية.

 .1، ص المعرفة، العدد الثالث، الكويت واالجتماعي، مجلة عالم االقتصاديخطيط للتقدم الت (،1212) يد مسعود، 2
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شباع حاجيات المجتمع وتحقيق الرفاه االجتماعي : البعد االجتماعي، حيث تساهم االستثمارات في تلبيأوال ة وا 
بما في ذلك توعية الوعي لدى المواطن، السيما االستثمار السياحي الذي يؤدي إلى ترسيخ الثقافة السياحية 

 وتحسين الخدمات السياحية ومنه القضاء على اآلفات االجتماعية كالفقر والبطالة.
اطق المؤهلة لالستثمار إلى فضاءات اقتصادية صناعية وفالحية : البعد البيئي، حيث تتحول المنثانيا

 وسياحية قادرة على استقطاب المستثمرين والتنويع في اإلنتاج والخدمات وتقضي على المشكالت البيئية.
: البعد المالي، حيث ينشط االستثمار المحلي الحركة االقتصادية والتنموية على مستوى جميع قطاعات ثالثا
 كما يساهم في عوائد مالية تعود ألصحاب المشاريع االستثمارية. الوالية،
 
 :االستثمارلجماعات المحلية في تشجيع دور ا -22.
النظر في كل األطر  إعادةضرورة  فرضت على الحكومة التي آلت إليها مختلف البلديات الوضعية إن

عليها تقديم خدمة عمومية للسكان وجعلها في مستوى التحديات التي تفرض  الناظمة للجماعات المحلية،
م الخدمات يتقدوهذا بعدما تحقق  تحقيق التنمية المحلية،بالتالي التوجه نحو وتلبية حاجياتهم اليومية و  المحليين،

على إلعداد ميزانيات الجماعات المحلية لتنفيذ برامجها  الماليةالموارد  للمواطنين وتوفير ة منتظمةفالعمومية بص
 1أكمل وجه.

ال بد من التفكير بجدية في مباشرة كان من هذا المنطلق، واعتبارا للعجز الذي تعاني منه الجماعات المحلية، 
إصالح حقيقي على مستوى المالية العمومية المحلية، يكون مبني على تحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي: إشراك 

نشاء مؤسسة الجماعات المحلية في تحديد وعائها الضريبي، إعادة النظر في ا لحصة المالية لتلك الجماعات وا 
 2بنكية خاصة بالتنمية المحلية.

جل رفع مستوى اإليرادات الضريبية للجماعات المحلية السيما الخاصة بالبلديات فقد تم إدراج اإلجراءات أمن و 
 :يلي وتتمثل فيماالتالية ضمن قوانين المالية 

 .لصالح البلديات اإليجاريةالخاص بالمداخيل  ،IRG % من الضريبة على الناتج الخام00 تخصيص -
 على مستوى التجمعات الكبرى والسيماالرسم الخاص المتعلق برخص العقار  فيالزيادة  -
توسيع رسم اإلقامة على كافة البلديات مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنة حسب تصنيف مراكز اإليواء  -

 .المعنية
لة، الوالية أو البلدية بعنوان البناء في األمالك العمومية بناء على الزيادة في الضريبة المستحقة للدو  -

 .الخاصترخيص الطرقات لصالح األشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضع للقانون العام أو 
 .المحلية% من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الجماعات 00 تخصيص -

                                                           
1 Amir Benyache and Sebbache Lynda, Reform of the local community system in 

Algeria: opportunities and constraints (2011-2018)، Route Educational & Social 
Science Journal, Volume 6(4)، March 2019, p 355. 
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 أقساط من الرسوم البيئية المخصصة للدولة لصالح البلديات تخصيص -
 نظام التضامن المالي مابين الجماعات المحلية إصالح -
منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح الجماعات المحلية للتكفل بأعباء األثر المالي الناتج عن  -

 الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية
 زانية الدولة لصالح البلديات للتكفل بنفقات تسيير وحراسة المدارس االبتدائية.سنوي من مي تخصيصمنح  -
الداخلية والجماعات المحلية في عمليات عصرنة  شرعت وزارة، 2011 تطبيقا ألحكام قانون المالية لسنةو  -

-315ذي رقم التنفي لمرسومطبقا ل التسيير المالي للجماعات المحلية السيما إعداد ميزانية جديدة للبلديات
 .المتضمن شكل ومضمون ميزانية البلدية، 2012 أوت 21 المؤرخ في 12

تعبر  ، وهيوطنيا  أو محليا  من المصادر الرئيسية واألساسية في التمويل سواء  تعتبر المصادر المحلية بما أن
اللجوء  رؤوس األموال الالزمة لمباشرة المشروعات االستثمارية بقدرات خاصة دون توفيرعن قدرة االقتصاد على 

 1لمالية التالية:كان ال بد القيام باإلصالحات ا ،إلى الغير
المالية من خالل إشراك البلديات في الجباية المحلية عن طريق إشراك الجماعة المحلية  الجبايةتجديد  -

 غطيتها، وهذا بغرض رفع مردودية الضرائب الموجودة.بتحديد وعائها ونسبها، وكيفية ت
األمالك عن طريق استثمار واستعمال ما تتوفر عليه الجماعات المحلية من أمالك  مداخيلإصالح  -

 عقارية ومنقولة.
البلديات عن طريق تشخيص واقعها وتحسين وضعها وقدرتها في التسيير والتحكم الحسن في  تأهيلإعادة  -

 مشاكلها )عقود النجاعة(.
شريطة  قدراتها الماليةحسب  من طرف البلديات طلب قروض بنكيةالمصرفي عن طريق  االقتراضتجديد  -

 المصرفيصبح القرض ك ي، وبذلمن موارد دائمة ضماناتهاوتتشكل  المدى،القروض طويلة  نتكو  أن
الجماعات المحلية في وتسهيل إدماج  االدخار المحليبتجنيد  االقتصاديةوسيلة فعالة لدفع عجلة التنمية 

 الوطنية للتنمية. البرامج

الميزانية الجديدة للبلديات لفائدة  تنظيم أيام دراسية حولبوزارة الداخلية والجماعات المحلية أيضا شرعت 
المفتشين العامين للواليات، مديري اإلدارة المحلية، رؤساء الدوائر، األمناء العامين للدوائر، ) يةالمحل اإلطارات
األمناء العامين للبلديات، أمناء خزينة البلديات ومابين البلديات والمراقبين ، الس الشعبية البلديةالمجرؤساء 

 2.ووزارة المالية بمشاركة ممثلين عن مجلس المحاسبةوهذا ، (الماليين للبلديات
عن حلول للمشاكل المالية التي تعاني منها الجماعات اإلقليمية في الجزائر، خصوصا أيضا  بهدف البحث و 

السلطة المركزية ، قامت ية على المستويين المحلي والوطنيالعجز المالي الذي ساهم في إحداث أزمة التنم

                                                           
التنمية المحلية في الجزائر قراءة للنهوض بالمقومات وتجاوز العوائق، مجلة اقتصاد المال  (،2012) زكية آكلي، 1

  .102-101ص  ،مال، المجلد األول، العدد األولواألع
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ذلك المشكل خصوصا في ظل الرغبات الملحة من  لتدخل عن طريق وضع عدة صيغ وآليات من أجل مراعاةبا
المواطن الجزائري وسعيه إلى ضرورة إحداث تنمية على المستوى المحلي من أجل القضاء على التفاوت بين 

 خصوصا في المناطق النائية أو ما سميت بمناطق الظل. البلديات والواليات وتحقيق حياه كريمة ومعيشة أفضل
للمعيشة والحياة  أعلى للدخل الوطني والدخول الفردية، ومستويات أعلى ياتمستو تحقيق من أجل  إذن،

في نواحيها المختلفة كالتعليم والصحة، وهذا االرتفاع في الدخل أو اإلنتاج يساعد على زيادة االدخار  االجتماعية
 ،الوطني نتاج والدخلويساعد على دعم اإلالمحلي والتقدم التكنولوجي في المجتمع  الرأسمالي مما يدعم التراكم

تعبئـة المـوارد المحلية من أجـل التنمية عن طريـق االحتفاظ بمـوارد الدولة، بما فـي  الدولة الجزائريةينبغـي علـى 
وتصاعديـة؛  وتنفيـذ سياسـات ضريبيـة أكثـر عـدل وشـفافية ذلـك األراضي؛ وتعزيـز قـدرات تحصيـل الضرائب؛

غير المشـروعة التـي  إنهـاء التدفقات المالية، مع الخـاص بدفع نصيبه العادل ومطالبـة القطاعومكافحـة الفسـاد؛ 
 1.توجه المـوارد إلى خـارج البلدان

أن تقوم الجماعات المحلية بتحسين وضعها المالي ومنه تحقيق التنمية المحلية ال بد أن تقوم  أجلكذلك من 
 2الذي تنشط فيه:المجال  حسببتنويع استثمارها المحلي 

، ومستودعات تربية واألبقار المواشيتربية  أن تقوم األنشطة حول دعمحي: الالزراعي والف المجال -
 .الزراعي اإلنتاج، ومراقبة األراضي استصالحدعم  إلىاك، إضافة ألسمالدواجن، وأحواض تربية ا

توسطة مثل ورشات المو  الصغيرةدعم ورشات التصنيع  أن تقوم األنشطة حول: والحرفيالصناعي  المجال -
وغيرها من والسباكة والبناء  كالميكانيك الحرفيةتيك، ودعم النشاطات السالب وتحويلوم األلمنيالنجارة و 

 المحلية.للثروة الحرف المنتجة 
ة، ير قاوالتية الصغمدعم الأن تقوم بلجماعات المحلية : ال بد لتوسطةمة والير  ؤسسات الصغمال المجالفي  -

خاصة بالمحافظة على البيئة وتنظيف المحيط، أو  مصغرةخلق مؤسسات  ل تشجيع الشباب علىمن خال
شاريع البلدية مال نجازمهام إ لهاتوكل  أو أنوخلق الفضاءات الخضراء،  يربالتشج نىمؤسسات تع

نشاء أسوار ال كالحفاظ على حوافي الطرقاتيرة الصغ أرصفة تزيين أو  التربويةؤسسات مالوالئية، وا 
 يرة.قاوالتية الصغمسندة للشباب في إطار دعم المال شاريعممن ال وغيرهاالطرقات والساحات العمومية، 

العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا  هاما  في دعم التنمية الوطنية والمحلية من خالل إن 
ن جودة اإلنتاج، إذ تعمل على خلق مزايا مساهمتها في زيادة الناتج المحلي عن طريق خلق فرص العمل وتحسي

تنافسية تمكننها من غزو األسواق الدولية وتنويع صادراتها وتوفر العملة الصعبة وبالتالي تحسين وضعية اإلنتاج 
 3.التجاري وتحسين وضعية الميزان التجاري

 
 

                                                           
 .21طالم علي وفياللي بومدين، المرجع السابق، ص  1
دور الجامعات المحلية في دعم االستثمار الملحي وخلق الثورة وتفعيل  (،2020) عبد السالم عبد الالوي وأمال بوبكر، 2

 .22، ص 2020، 01، العدد 06التنمية المحلية في الجزائر، مجلة االقتصاد والمالية، المجلد 
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 :خاتمة -3
المهارات والمناهج للتعامل داخل طور المشتغلون في تنمية المجتمع مجموعة من ، على مدار سنوات عديدة

لمواجهة بعض أوضاع  ، مست العديد من القطاعاتالشعوب المحرومة المجتمعات المحلية وبشكل خاص مع
والمالي  ، عن طريق تنفيذ بعض المشروعات اإلصالحية بواسطة الدعم الفنيوالحضري التخلف في القطاع الريفي

 ن من خالل ثقافتهم بما يؤدي إلى تحقيق العمل اإلنمائي من الداخل.بهدف العمل مع المواطنيوالمحلي الحكومي 
تحدي السنوات المقبلة يتمثل في بعث دينامكية إقليمية ترتكز على مبادئ التنمية الذاتية القائمة على غير أن 

 الموارد المحلية، البشرية منها والمادية وغير المادية، وليس على دعم الدولة ومساعدتها وكفى.

صالحي شامل  مرهون بمسعىمعالجة األزمة المالية المحلية  ن تبقىإذ إجمالي يندرج ضمن برنامج تحديثي وا 
عالوة على ذلك، يمكن تقديم بعض  لمناهج تنظيم اإلدارة وتسييرها، وألدوات وآليات تسيير الشؤون العامة.

 المقترحات:

 السيما القطاع الفالحي. المجاالتو  المشاريع مختلف إنجاز في المستثمرين تشجيع -
 .بالمدينة الحضري العقار استغاللمن خالل  المشاريع لهذه حاملة عقارية أوعية توفير -
 بالسياحة المكلفة الوزارة بين اتفاقياتودعم المشاريع السياحية واالستثمار فيها من خالل إبرام  متابعة -

 .السياحية المشاريع بتمويل خاصة امتيازات منحل البنكية المؤسسات ومختلف
 الواليات وكذا الشمال واليات مستوى على السياحية الجودة مخطط إطار في السياحية منشآتال عصرنة -

 .الجنوبية
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 الكتاب هذا

 

عادة  لإحداثتعترب الس ياسة املالية أ داة فعاةل  دارة النفقات والإيرادات للجامعات احمللية، ويف اإ تغيريات حامسة عىل اإ

خالل. وفضال عن دور امجلاعات احمللية يف حتقيق التمنية احمللية، تربز هماهما  ختصيصها وتوزيعها ومعاجلة ما يعرتهيا من نقص واإ

 أ يضا يف ال مور الآتية:

نفاق لإعادة التوازانت مبا خيدم التمنية الاجامتعية والاقتصادية - عادة ترتيب أ ولوايت الإ   ،اإ

نفاق العام لزايدة الكفاءة واحلد من التبذير والإرساف وتفعيل الرقابة -   ،ترش يد الإ

 املوارد لتغطية النفقات املزتايدة الناجتة من تطور اجملمتع، تمثني -

  .اذلاتيةمعاجلة جعز املوازنة ونقص املوارد  -

آليات جمدية لتس يريها وضامن جناعهتا، اإىل  يربز كتابنا الإجراءات اليت تصب يف بوتقة اإصالح املالية احمللية، واقرتاح أ

 واإرشاك املنتخبني يف وضع التصورات واملتابعة. جانب تدعمي صالحيات اجملالس احمللية املنتخبة

 :امل عنوناعي امجلؤل  امل هذا من خالل مقالهتم ودراساهتم يف أ ساتذتنا الكرام يف هذا الكتابسهم مضن هذا املسعى ي  

ؤل  يندرج مضن نشاطاتمزيانيات امجلاعات احمللية يف اجلزائر"دراسات يف " تنظميي خمرب الصناعة والتطوير ال  . وهو م 

 .)اجلزائر( ميس مليانةاجلياليل بوتعامة ب للمؤسسات والإبداع جبامعة 

 الآتية: احملاورالكتاب، يف  هذاد أ ساتذتنا الباحثني يف و هج انصبت

دارهتا - شاكلية اإ  ،مالية امجلاعات احمللية يف اجلزائر واإ

 ،التمنية احمللية زيانية احمللية يف احلياة الاقتصادية والاجامتعية ويفاملدور  -

 ،تطور املزيانية احمللية وحتضريها ومبادئ حومكهتا -

 ،حومكة الرقابة عىل مالية امجلاعات احمللية مدخل لتحقيق الانضباط املايل -

 .املوارد املالية اذلاتية للجامعات احمللية -
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